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บทคัดยอ 

การออกแบบภาพเคลื่อนไหว 2 มิติ เกี่ยวกับสัตวในเทพนิยาย มีจุดประสงคเพื่อสื่อถึงความสําคัญของ
การใชจินตนาการเพ่ือการแสวงหาความรูรูปแบบใหมขอมูลเกี่ยวกับสัตวในเทพนิยายท่ีนาสนใจใหความ
เพลิดเพลินและชวยสงเสริมจินตนาการ การออกแบบภาพเคลื่อนไหว 2 มิติ ใหสอดคลองตอความตองการของ
วัยรุน เพื่อใหเกิดภาพจินตนาการไดดวยบอกเลาผานเรื่องราวภาพเคลื่อนไหว2มิติ โดยใชรูปแบบการออกแบบ
ที่สนุกสนาน งายตอการเขาใจ และมีลักษณะที่แปลกใหมนาสนใจ วัตถุประสงคของการวิจัย คือ เพื่อออกแบบ
ภาพเคลื่อนไหว2มิติเกี่ยวกับสัตวในเทพนิยายเพ่ือใหความรู ขอมูลเกี่ยวกับสัตวในเทพนิยายท่ีนาสนใจใหความ
นาสนใจเพลิดเพลินและชวยสงเสริมจินตนาการ ดําเนินการวิจัยดวยการทําแบบสอบถาม และ การทําศึกษา
รายกรณ ี

ผลการวิจัย พบวา 1) สัตวในเทพนิยายเปนท่ีรูจักมากขึ้นในกลุมของวัยรุน 2) สื่อเคล่ือนไหวเกี่ยวกับ
สัตวในเทพนิยายตองมีเนื้อหาท่ีกระชับและเขาใจงาย 3) สงเสริมใหวัยรุนในปจจุบันใหความสําคัญของการใช
จินตนาการเพ่ือการแสวงหาความรู 

คําสําคัญ: การออกแบบภาพเคล่ือนไหว,สัตวในจินตนาการ,วัยรุน 
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Designing animation about fairy tale creatures 
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Abstract 

Designing animation about fairy tale creatures with purpose to convey the importance 

of using imagination to seek new forms of knowledge. Information about fairy tale creatures 

an interesting experience and promote imagination. Designing animation 2d animation about 

fairy tale creatures to meet the needs of adolescents. To create a fantasy image by telling 

through the story 2d animation Using design patterns enjoyable. Accessible and has an 

interesting. The objective is to design an animation about fairy tale creatures to educate about 

interesting fairy tale creatures Make it interesting, enjoy and encourage imagination Research 

conducted by questionnaire and conducting case studies. 

Research has shown 1) Fairy tale creatures are more known in the group of teenagers. 

2) Animated media about fairy tale animals must be concise and easy to understand. 3) 

Encourage teenagers to focus on the use of imagination for the pursuit of knowledge. 

Keyword: Designing animation, fairy tale creatures, teenage 
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                        บทนํา 

สัตวในตํานานท่ัวโลก คือสัตวที่ปรากฏ
ในเทพนิยายและนิทาน หรือในตํานานที่แตงขึ้น
จากจินตนาการ โดยลักษณะของสัตวในตํานานจะ
มีลักษณะพิเศษเฉพาะตัว มีความสามารถสราง
อภินิหารพิเศษ เชื่อกันวาสัตวในตํานานคือสัตว
ของเทพเจาหรือสัตวในยุคโบราณที่สูญพันธุไปแลว 
มีพลังและอํานาจที่แตกตางกัน อีกแงหนึ่งเปนรูป
ปนตาง ๆ ที่ชาวบานสรางขึ้น เพราะเชื่อวาพวกเขา
เหลานั้นมีอํานาจหรือกําลังที่จะชวยปกปองพวก
เขาได โลกของสัตวในเทพนิยายเคยมีอยูจริง หรือ
อาจเปนแคสิ่งที่อยูในจินตนาการ ยังเปนแคเปนขอ
สันนิษฐานท่ียังไมไดรับคําตอบ มีเพียงขอมูลเพียง
เล็กนอยที่ไมอาจบอกไดวามันคือความจริงหรือ
จินตนาการที่ถูกแตงขึ้น เพื่อเปนนิทานและเลาให
เด็กฟงกันกอนนอน หรือ เร่ืองเลาพื้นบาน ซึ่งใน
ความเปนจริงแลวมักจะเกี่ยวของกับความเชื่อ 
และเพ่ืออธิบายเหตุผลตามหลักความเปนจริง เชน 

ทําไมถึงเกิดฟาผา หรือ เกิดพายุโหมกระหนํ่า เปน
ตน 

เรื่องราวของสัตวในเทพนิยายนั้นนาสนใจ
ถึงขนาดไปปรากฏตัวในภาพยนตรและวิดีโอ
เกมนวนิยายหลายเรื่องเชน Fantastic Beasts 
สัตวมหัศจรรยและถิ่นที่อยู หรือ แฮร่ี พอตเตอร 
รวมถึงหนังสือที่รวบรวมเร่ืองราวเก่ียวกับสัตวใน
จินตนาการจากทั่วทุกมุมโลกอีกหลายเลม โดยผู
แตงเชื่อวา เรื่องราวเกี่ยวกับสัตวในเทพนิยายน้ัน
ชวยสงเสริมและสรางจินตนาการและใหความ

เพลิ ด เพ ลินกั บผู อ านซึ่ ง คล อ งกั บวลี อมตะ 
ของอัลเบิรต ไอนสไตนที่วา 

"จินตนาการสําคัญกวาความรู" ความรู
ทําใหเราฉลาดข้ึน แตหากเราไมนําความรูนั้นไปใส
ไวกับจินตนาการเพิ่มเติมความรูก็ยังอยูแบบนั้น
ตอไป ความรูเปรียบเสมือน ปจจุบัน ในขณะที่
จินตนาการเปรียบเสมือนกับอนาคต  แมแต
นักวิทยาศาสตรยังไมอยากใหเราจบแคมีความรู
และ ใหความสําคัญกับจินตนาการมากกวาเพราะ
เปนสิ่งที่สามารถสรางสรรคเรื่องราวใหมและนาต้ืน
เตน ให กั บ โลก เรามามากมาย  ความรู แ ละ
จินตนาการมีความสําคัญอยางยิ่ง โดยเฉพาะอยาง
ยิ่ง ในวัยเด็ก-วัยรุน ซึ่งเปนวัยท่ีกําลังเรียนรูสิ่ง
ต า งๆผ านสื่ อ เพื่ อ เส ริมสร า งทั้ งความ รู และ
จินตนาการ 

จากขอมูลที่กลาวมาขางตนผูวิจัยมีความ
สนใจศึกษาและจัดทําโครงการการอนิ เมชั่น
ภาพ เคลื่ อน ไหว  2  มิ ติ  ในลั กษณะบัน เทิ ง
คดี (Fiction) ที่มุงใหสาระความรูแกผูชม ใหมี
ความเพลิดเพลินมุงแสดงความรู ความคิด ความ
จริง ความกระจางแจง และเหตุผลเปนสําคัญ 
อาจจะเขียนเชิงอธิบาย เปนตน เพื่อสงเสริมการ
เรียนรูดวยจินตนาการ โดยการออกแบบอนิเมชั่น
ในรูปแบบกึ่งสารคดีใหนาสนใจ และดูสนุกสนาน 
ดั้งน้ันการทําสื่ออนิเมชั่นเกี่ยวกับสัตวในเทพนิยาย
ในครั้ งนี้  ก็หวั งจะ ทํ า ให ผู ที่ รั บชนส นุกและ
เพลิดเพลินไปกับตํานานของสัตวในเทพนิยาย
เหลานี้และไดใชจินตนาการเพ่ือการเรียนรูมากขึ้น 
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วัตถุประสงคของการวิจัย 

เพื่อออกแบบภาพเคล่ือนไหว3มิติเกี่ยวกับ
สัตวในเทพนิยายเพ่ือใหความรู ขอมูลเกี่ยวกับสัตว
ในเทพนิยายที่นาสนใจใหความนาสนใจเพลิดเพลิน
และชวยสงเสริมจินตนาการ 

วิธีการดําเนินการวิจัย 

1) ศึกษาขอมูลทุติยภูมิจากหนังสือ ตํารา 
สื่อมัลติมีเดีย รวมท้ัง งานวิจัยที่เกี่ยวของเก่ียวกับ
ภาพเคล่ือนไหวเก่ียวกบสัตวในเทพนิยาย 

2 ) ส ร า ง เ ค ร่ื อ ง มื อ เ ก็ บ ข อ มู ล ด ว ย
แบบสอบถามท่ีใชกับกลุมเปาหมายและการ
ทําการศึกษารายกรณี 

3 ) เ ก็ บ ข อ มู ล ป ฐ ม ภู มิ ด ว ย ก า ร ใ ช
แบบสอบถามกับกลุมเปาหมาย คือ กลุมนักเรียน-
นักศึกษา ชาย-หญิง ที่ชื่นชอบภาพเคลื่อนไหว
เกี่ยวกับสัตวในเทพนิยาย จํานวน 50 คน 

4 ) เ ก็ บ ข อ มู ล ป ฐ ม ภู มิ ด ว ย ก า ร
ทําการศึกษารายกรณี จํานวน 15 ตัวอยาง 

5) วิเคราะหขอมูลที่ไดจากกลุมเปาหมาย
โดยการใชสถิติพื้นฐาน ไดแก คารอยละ (%) และ
ค า เฉ ล่ีย  (MEAN) และใช วิ ธี ตี ความจากการ 
สัมภาษณผูเชี่ยวชาญดานการออกแบบ ขอมูล 
ดังกลาวจะถูกใชเปนโจทยทางการออกแบบ ซึ่งจะ 
สอดคลองกับพฤติกรรมของกลุมเปาหมาย 

6) ออกแบบภาพเคล่ือนไหวเกี่ยวกับสัตว
ในเทพนิยาย 

ผลการวิจัย จากการวิเคราะหขอมูลที่ได
จาก กลุมเปาหมาย คือ นักศึกษา จํานวน 50 คน 
ผลที่ไดจะแยกเปน 2 เรื่อง คือ 1) พฤติกรรมการ
ใหความสําคัญของการใชสื่อ 2) ลักษณะของภาพ
เคลื่อนท่ีกลุมตัวอยางตองการ รวมทั้ง ขอมูลที่ได
จากการศึกษารายกรณี จํานวน 15 ตัวอยาง มีราย
ระเอียด ดังนี ้

สวนที่ 1 นักศึกษาเลือกสรรส่ือเคลื่อนไหว
2มิติเก่ียวกับสัตวในเทพนิยายโดยพิจารณาจาก
ความนาสนใจของเน้ือเรื่องเปนหลัก  รองลงมาคือ 
ความสนุกและความเพลิดเพลิน (ดังตารางท่ี 1) 
ลักษณะของภาพเคล่ือนที่กลุมตัวอยางตองการ 
สัดสวนสมจริงเปนหลัก รองลงมาคือ รูปรางแปลก
ใหม (ดังตารางที่ 2)  ฉากท่ีดึงดูดความสนใจ
กลุมเปาหมายมากท่ีสุดคือ แบบผสมความจริง-
จินตนาการ (ดังตารางที่ 3) 

ตารางที่ 1  ผลการวิเคราะหสวนสําคัญของส่ือที่
สําคัญที่สุด 

สวนสําคัญที่สุดของส่ือ     จํานวน     รอยละ      อันดับ 

                                 (คน)       (%) 

ความนาสนใจของ              28         57.1          1 

เนื้อเรื่อง 

ความสนุกและ                  18         36.7           2 

ความเพลิดเพลิน 

ฉากและดนตรีประกอบ        3           6.1            3 

          รวม                    50          100 
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ตารางที่ 2  ผลการวิเคราะหรูปรางและสัดสวนท่ี
กลุมเปาหมายตองการ 

สัดสวนในงานอนิเมชั่น     จํานวน     รอยละ      อันดับ 

                                 (คน)       (%) 

สัดสวนสมจริง                    24         50           1 

รูปรางแปลกใหม                 15        31.3          2 

ไมสมจริง 

ดัดแปลงรูปรางเล็กนอย         9         18.8          3 

          รวม                     50          100 

 

ตารางท่ี 3  ผลการวิเคราะหฉากที่ดึงดูดความ
สนใจของกลุมเปาหมาย 

ฉากที่นาสนใจ               จํานวน     รอยละ      อันดับ 

                                 (คน)       (%) 

แบบผสมระหวาง                29         63           1 

ความจริงและจินตนาการ 

แบบเหมือนความจริง           16        34.8         2 

และจินตนาการ 

แบบเหมือน                      2          4.3          3 

ความเปนจริง 

         รวม                     50          100 

 

สวนท่ี 2 นักเรียนและนักศึกษาสนใจ
อารมณของภาพเคล่ือนไหวมากท่ีสุดคือ แนวแฟน
ตาซี รองลงมา คือ แนวผจญภัย  (ดังตารางที่ 4) 

ลายเสนท่ีกลุมเปาหมายชื่นชอบมากที่สุดคือ 
ลายเสนแบบญ่ีปุน รองลงมาคือ ลายเสนแบบตะ
วนตก  (ดังตาราง ท่ี  5 )   สัตว ใน เทพนิยาย ท่ี
ก ลุ ม เ ป า ห ม า ย ต อ ง ก า ร ใ ห มี อ ยู ใ น ง า น
ภาพเคลื่อนไหวมากที่สุดคือ มังกร รองลงมาคือ ยู
นิคอน (ดังตารางที่ 6)  

ตารางที่  4    ผลการวิ เคราะห อารมณของ
ภาพเคล่ือนไหวท่ีกลุมเปาตองการ 

อารมของสื่ออเมชั่น     จํานวน     รอยละ      อันดับ 

                              (คน)       (%) 

แนวแฟนตาซี                  36           73.5         1 

แนวผจญภัย                   32           65.3         2 

แนวแอคชั่น                    26            53.1        3 

แนวคอมมาดี้                  19            38.8        4 

     รวม                     50          100 

 

ต า ร า ง ท่ี  5    ผลก า ร วิ เ ค ร า ะห ล า ย เ ส น ท่ี
กลุมเปาหมายช่ืนชอบ 

รูปแบบลายเสน          จํานวน     รอยละ      อันดับ 

                              (คน)       (%) 

ลายเสนแบบญี่ปุน          22        47.8           1 

ลายเสนตะวันตก            19        41.3           2 

ลายเสนไทย                  5         10.9            3 

       รวม                     50          100 
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ตารางท่ี 6 สัตวในเทพนิยายท่ีกลุมเปาหมาย
ตองการใหมีอยูในงานภาพเคล่ือนไหว 

สัตวในเทพนิยาย        จํานวน     รอยละ      อันดับ 

                              (คน)       (%) 

มังกร                         37         77.1           1 

แฟรี่                          22         45.8           2        

ธันเดอรเบิรด               18          37.5           3      

ยูนิคอน                      17         35.4            4  

      รวม                    50          100 

 

สวนที่ 3 วิเคราะหขอมูลจากกรณีศึกษา 
1 5  ตั ว อ ย า ง  ส รุ ป ไ ด ว า  ใ น ก า ร ออกแบบ
ภาพเคล่ือนไหว 2 มิติ เกี่ยวกับสัตวในเทพนิยาย 
ควรใชตัวละครท่ีสัดสวนที่สมจริง เพื่อสะดวกตอ
การศึกษาลักษณะการเคลื่อนไหว งายตอการเขาใจ
เนื้อหาท่ีตองการจะส่ือ ควรใชฉากผสมระหวาง
เหนือจริงแตไมควรเดนกวาตัวละครหลักจนเกินไป 
ควรจัดแสงในโทนสวางใชสีแบบผสมเพื่อความ
ทันสมัยและเขากับรสนิยมของวัยรุนสมัยใหม ควร
ใชเสียงประกอบและดนตรีที่ไพเราะ และไดอรรถ
ในการฟง ชวยชักจูงผูบริโภคใหชมสื่อไดจนจบ 

สรุปขอมูลที่ใชในการออกแบบ 

ด วยข อมู ลที่ จ ากแบบสอบถามจาก
กลุมเปาหมายและกรณีศึกษา หลังจากไดนําขอมูล
ที่ ไดมาวิ เคราะหจากปจ จัยตางๆท่ีใช ในการ
ออกแบบ  จึ ง ไ ด ผ ล ส รุ ป ว า  ควรออกแบบ
ภาพเคล่ือนไหว 2 มิติ เกี่ยวกับสัตวในเทพนิยาย

เพื่อดึงดูดความสนใจจากกลุมเปาหมาย ตัวละครที่
ใชสัดสวนที่สมจริง ใชโทนสีแบบผสม เนนเนื่อเรื่อง
ที่สนุก เพื่อเปนองคความรูที่ครบถวนสําหรับการ
นําไปตอยอด และการนําเสนอมุมกลองแบบ
ภาพยนตร เพื่อใหเขากับกลุมเปาหมาย ควรใชตัว
ละครที่ มีสัดส วนสมจริ ง  เพื่อการสะดวกตอ
การศึกษาภาพเคล่ือนไหว งายตอการเขาใจเนื้อหา
ที่ตองการจะสื่อ ควรใชฉากแบบผสมระหวางเหนือ
จริงกับจินตนาการแตไมควรเดนเกินกวาตัวละคร
หลัก ควรจดแสงในโทนท่ีสวาง และใชสีที่ทันสมัย
และเขากับรสนิยมของวัยรุนสมัยใหม ควรใชเสียง
ประกอบและดนตรีที่ไพเราะ และไดอรรถในการ
ฟง 

สรุปขอมูลท่ีไดจากแบบสอบถาม กลุมเปาหมาย
และผลการวิเคราะหกรณีศึกษา 15 ตัวอยาง ทํา
แบบรางสตอร่ีบอรด และลงสีตัวละคร 

 

ภาพท่ี 1 แบบรางมือตัวละคร 
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ภาพท่ี 2 แบบรางมือตัวละคร 

 

 

 

ภาพท่ี 3 แบบรางลงสีตัวละคร 

 

ภาพท่ี 3 แบบรางสตอร่ีบอรด 

วิจารณผลการวิจัย 

การออกแบบภาพเคลื่ อนไหว  2 มิติ
เก่ียวกับสัตวในเทพนิยายใชหลักการออกแบบสื่อ

สําหรับนักศึกษาวัยรุน โดยเนนองคประกอบที่
นาสนใจไดแก เนนเนื้อเรื่องที่สนุกนาสนใจ และ
เขาถึงไดงายสีสันสดใสสนุกสนาน การใชฉากแบบ
ผสมกันระหวางความจริงและจินตนาการเพ่ือให
กลุมเปาหมายไดเห็นภาพและเกิดจินตนาการไป
ดวย  

ผลการทดสอบการใชสื่ อกับนักศึกษา
แสดงให เห็นวาสื่อภาพเคล่ือนไหวที่มีรูปแบบ
สนุกสนาน แปลกใหมนาสนใจ และเขาใจงาย และ
ดึ งดูดความสนใจ  ทํา ใหสื่ อมีปฏิสั มพันธกับ
กลุมเปาหมาย เพื่อใหกลุมเปาหมายสนุกไปกับสื่อ 
และยังเปนการเชิญชวนใหกลุมเปาหมายให
ความสําคัญกับจินตนาการมากข้ึน 

สรุปผลการวิจยั 

ภาพเคล่ือนไหว 2 มิติเก่ียวกับสัตวในเทพ
นิยายจัดทําใหสอดคลองกับกลุมเปาหมาย ดวยตัว
ละครและลายเสนท่ีเปนเอกลักษณสื่อสารใหเขาใจ
งาย ตัวละครนารัก สดใส จดจํางาย ใชโทนสีที่ทํา
ใหรูสึกสนุกสนาน เน้ือหากระฉับและเขาใจงายทํา
ใหกลุมเปาหมายสนุกกับสื่อ 

ภาพเคล่ือนไหว 2 มิติ เกี่ยวกับสัตวในเทพ
นิยายเปนสื่อท่ีจัดทําเพื่อสงเสริมการเรียนรูดวย
จินตนาการเพื่อเชิญชวนใหวัยรุนในปจจุบันมา
สนใจและใหความสําคัญกับจินตนาการไปพรอม
กับความรูควบคูไปดวยกัน 
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กิตติกรรมประกาศ 

 งานวิจัยเรื่องนี้สําเร็จลุลวงลงไดดวย
ความ  ช วย เหลื อจาก บุคคลหลายท าน  จึ ง
ขอขอบพระคุณ ณ โอกาสน้ี ขอขอบคุณอาจารยที่
ปรึกษา ผูชวย ศาสตราจารย ดร.ขวัญใจ สุขกอน 
ที่ให คําปรึกษา ขอเสนอแนะ แนวคิด ตลอดจน
แกไข ขอบกพรองตาง ๆ มาโดยตลอด จนงานวิจัย
เลมน้ี เสร็จสมบูรณ ขอขอบพระคุณ คุณพอและ
คุณแม และผูปกครอง ที่ใหคําปรึกษาในเรื่องตาง 
ๆ ชวยเหลือทุก ๆ ดาน และคอยใหกําลังใจเสมอ
มา ขอขอบพระคุณหนังสือและเว็บไซต ที่ใหขอมูล
เพื่อ ศึกษาในการทําวิจัยเปนอยางดี  สุดทาย
ขอขอบคุณเพื่อน  ๆ  ที่ ใหคําแนะนํา  สําหรับ 
แนวความคิดที่ดี และเปนกําลังใจใหตลอดจน 
งานวิจัยเสร็จสมบูรณ 
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