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บทคัดยอ 

สื่อภาพเคลื่อนไหว 2 มิติ รณรงคการใชโทรศัพทเคลื่อนที่ เพื่อชีวิตที่ดีข้ึน เปนเรื่องราวที่ถายทอด
ในเรื่องของผลกระทบการติดโทรศัพทเคลื่อนที่ เพื่อแสดงใหเห็นถึงปญหาของการใชโทรศัพทเคลื่อนที่เปน
เวลานานโดยเกิดผลประโยชนและไมเกิดผลประโยชน มีผลกอใหเกิดการรบกวนหรือกระทบในหนาที่
ตางๆ ใหผูใชโทรศัพทเคลื่อนที่ไดตระหนักถึงปญหาที่มีอยูในปจจุบัน วัตถุประสงคของการวิจัย คือ เพื่อ
ออกแบบภาพเคล่ือนไหว 2 มิติ ที่ถายทอดใหเห็นถึงผลกระทบการติดโทรศัพทเคลื่อนท่ีในดานท่ีเกิดผล
ประโยชน และในดานที่ไมเกิดผลประโยชน ดวยภาพที่ทันสมัยข้ึน เขาถึงวัยรุนไดมากข้ึน โดยการใชภาพที่
มีแรงกระตุนพอที่ทําใหกลุมเปาหมายสนใจ ภายใตแนวคิดเก็บโทรศัพท เปดรับประสบการณ ดําเนินการ
วิจัยดวยการสอบถามจากกลุมนักศึกษาวัยรุน และศึกษาจากกรณีศึกษาจํานวน 15 กรณี 

ผลการวิจัย พบวา 1) วัยรุนไดตระหนักและเห็นถึงปญหาของการติดโทรศัพทเคลื่อนที่มากข้ึน 2) 
สื่อภาพเคลื่อนไหว 2 มิติ ที่มีการลําดับเรื่องราวท่ีเขาใจงาย นาสนใจ มีเอกลักษณเฉพาะตัว สามารถ
ถายทอดเรื่องราวและสื่ออารมณไดดี 3) สงเสริมใหวัยรุนในปจจุบันหันมาสนใจและใหความสําคัญ ถึง
ปญหาที่มีอยู และแกไขอยางถูกตอง 
 

คําสําคัญ : การออกแบบภาพเคลื่อนไหว 2 มิติ, โทรศัพทเคลื่อนที่, ภัยใกลตัว 
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Abstract 

2D Animation Design of Campaign to reduce telephone usage tell the story about 

the impact of telephone addiction. In order to show the problem of using a telephone for 

a long time with benefits and without benefits. Has the effect of causing interference or 

impact in activities and made telephone users aware of the current problems. The 

objective of research is to design 2D animation with more technical design to meet a group 

of teenagers by using images. That have enough motivation to make the target group 

interested. Under the concept of “Stop using phone to get more experience”. Research 

by Ask the youth group and case study 15 case. 

Research result showed 1) Adolescents are aware and see the problem of cell 

phone addiction. 2) 2D animation media with sequences that are easy to understand, 

interesting, unique, Able to convey stories and convey emotions well. 3) Encourage 

teenagers to become interested in and focus on existing problems. And corrected 

correctly. 
 

Keywords: 2D Animation Design, Telephone, Everyday 
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บทนํา 
ในยุคปจจุบันโทร ศัพท เคลื่ อนที่ หรือ

สมารทโฟน ไดเขามามีบทบาทในชีวิตประจําวัน
ของคนเรามากขึ้น จากความสามารถในการใชงาน
ที่หลากหลายทําใหโทรศัพทเคลื่อนที่กลายเปน
อุปกรณที่ทุกคนตองมีพกติดตัวไว ดวยประโยชนที่
มากมาย แตการท่ีผูใชโทรศัพทนั้นไดใชติดกันเปน
เวลานาน โดยไมเกิดผลประโยชนจนทําใหเกิดผล
เสียตามมา และมีผลกอใหเกิดการรบกวนหรือ
กระทบในหนาที่ตาง ๆ  ไมวาจะเปนการเรียน การ
งาน หรือชีวิตครอบครัว แตก็ไมใชผลรายท่ีเกิด
ข้ึนกับการใชโทรศัพทเคลื่อนที่ในทุก ๆ เรื่อง การ
ใชงานใหมีประโยชนและเหมาะสมจรึงเปนเรื่อง
สําคัญ  

กา ร นํ า เ ส นอใน โคร งก าร ออกแบบ
ภาพเคลื่อนไหว 2 มิติ ซึ่งมีความนาสนใจและชวย
ดึ งดู ดและได รับการนิ ยมอย า งตอ เนื่ อง  สื่ อ
ภาพเคลื่อนไหวลําดับเรื่องราวที่เขาใจงาย นาสนใจ 
มีเอกลักษณเฉพาะตัว สามารถถายทอดเรื่องราว
และสื่ออารมณไดดี สามารถนํามาใชเลาเรื่องราว
ผลกระทบ เมื่ อติ ดสมารทโฟน  จะถ ายทอด
ผลกระทบการติดสมารโฟน และเพื่อใหเห็นสาเหตุ
ที่ควรตระหนักเมื่อไดเลนสมารทโฟนเปนเวลานาน
จนไมเกิดผลประโยชน ในเนื้อเรื่องจะถายทอดดวย
การเลาเรื่องผานการใชชีวิตประจําวัน แสดงการใช
สมารทโฟนอยางเหมาะสม โดยระหวางการเลา
เรื่องจะมีการใชสมารทโฟน เพื่อที่จะแสดงในดานท่ี
มีผลดี และในดานที่ไมเกิดผลประโยชน เมื่อใช

สมารทโฟนติดกันเปนเวลานาน โดยใชเคาโครง
เรื่องแนวดรามาคอมเมด้ีที่สามารถสรางความ
น า ส น ใ จ ใ ห ก ลุ ม เ ป า หม า ย แบบ เ ข า ใ จ ได  
ภาพประกอบและลักษณะตัวละครที่ใชเสมือนจริง 
ที่สามารถถายทอดเรื่องราวในชีวิตประจําวันได
อยางเหมาะสม องคประกอบสําคัญที่จะชวยใหงาน
ภาพเคลื่อนไหว 2 มิติมีความโดดเดนนาสนใจ จึงใช
หลักและวิธีการทางศิลปะเปนแนวทางในการ
ออกแบบพิจารณาจาก แสง สี รูปราง แสงและเงา 
โดยการใชโทนสีที่อบอุน เพื่อใหเกิดความสวยงาม
และความรูสึกตาง  ๆ  เพื่อใหโครงการออกแบบ
ภาพเคลื่อนไหว 2 มิติเรื่องนี้ แสดงใหเห็นถึงปญหา
ของการใชสมารทโฟนเปนเวลานานโดยไมเกิด
ผลประโยชน ใหผูใชสมารทโฟนไดตระหนักถึง
ปญหาที่มีอยูในปจจุบัน 

เนื่องจากปญหาและขอมูลขางตนที่กลาว
มา ทําใหผูวิจัยเล็งเห็นถึงปญหาและสนใจศึกษา
โครงการวิจัยเพื่อออกแบบภาพเคลื่อนไหว 2 มิติ ที่
ถายทอดใหเห็นถึงผลกระทบการติดสมารทโฟนใน
ดานที่ เกิดผลประโยชน และในดานที่ไมเกิดผล
ประโยชน โดยผูวิจัยหวังวา กลุมเปาหมายที่ไดรับ
ชมภาพเคลื่อนไหว 2 มิติ เรื่อง ผลกระทบเม่ือติด
สมารทโฟน ไดตระหนักถึงการใชงานสมารทโฟนให
เหมาะสม เกิดประโยชนตอการใชงาน 
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วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพื่อออกแบบภาพเคล่ือนไหว 2 มิติ ที่
ถายทอดใหเห็นถึงผลกระทบการติดสมารทโฟนใน
ดานที่ เกิดผลประโยชน และในดานที่ไมเกิดผล
ประโยชน  

2. เพื่อออกแบบภาพเคลื่อนไหว 2 มิติ 
ดวยภาพท่ีทันสมัยข้ึน เขาถึงวัยรุนไดมากข้ึน โดย
การใชภาพที่มีแรงกระตุนพอที่ทําใหกลุมเปาหมาย
สนใจ 

 3.เพื่อสงเสริมใหวัยรุนในปจจุบันหันมา
สนใจและใหความสําคัญถึงปญหาที่มีอยู และแกไข
อยางถูกตอง   

  
ระเบียบวิธีวิจัย 

1. ศึกษาขอมูลทุติยภูมิจากหนังสือ ตาราง 
สื่อ เ ว็ปไซตและมัลติมี เดีย รวมทั้ งงานวิจัยที่
เก่ียวของกับการออกแบบภาพเคลื่อนไหว 2 มิติ 

2 .  ส ร า ง เ ค รื่ อ ง มื อ เ ก็ บ ข อ มู ล ด ว ย
แบบสอบถามท่ีจะใชกับกลุมเปาหมาย 

3 .  เ ก็ บ ข อ มู ล ป ฐ ม ภู มิ ด ว ย ก า ร ใ ช
แบบสอบถามกับกลุมเปาหมาย คือกลุมนักเรียน 
นักศึกษา และวัยทํางาน ที่สนใจในงานออกแบบ
จํานวน 50 ชุด 

4. เก็บขอมูลกรณีศึกษาจากตัวอยางสื่อ
ภาพเคลื่อนไหว 2 มิติ 15 เรื่อง 

5. วิเคราะหขอมูลที่ไดจากกลุมเปาหมาย
โดยใชคาเฉลี่ยพื้นฐาน ไดแก คารอยละ (%) และ
คาเฉลี่ย (MEAN) และใชวิธีตีความจากการเก็บ
ขอมูลกรณีศึกษา ขอมูลดังกลาว จะถูกใชเปนโจทย
ในงานออกแบบ ซึ่งจะสอดคลองกับพฤติกรรมของ
กลุมเปาหมาย 

6. ออกแบบสื่อภาพเคลื่อนไหว 2 มิติ 
รณรงคลดการใชโทรศัพทเคลื่อนที่ เพื่อชีวิตที่ดีข้ึน 

ผลการวิจัย 

 จ า ก ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห ข อ มู ล ท่ี ไ ด จ า ก
กลุมเปาหมาย คือ นักเรียน นักศึกษา และวัย
ทํางาน จํานวน 50 คน ผลที่ไดจะแยกเปน 2 สวน 
คือ 1) พฤติกรรมของผูบริโภคสื่อ 2) การวิเคราะห
ขอมูลความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามตองาน
ออกแบบภาพเคล่ือนไหว 2 มิติ รวมถึงขอมูลที่ได
จากกรณีศึกษาจํานวน 15 เรื่อง 
 สวนท่ี 1 ในระยะเวลาหนึ่งวันควรใช
สมารทโฟน 3-5 ช่ัวโมง (ดังแผนภูมิที่ 1) การติด
สมารทโฟนสงผลในดานการเรียน (ดังแผนภมิที่ 2) 
ป ร ะ โ ย ช น ข อ ง ส ม า ร ท โ ฟ น ที่ มี ต อ ผู ต อ บ
แบบสอบถาม คือ สืบคนขอมูล (ดังแผนภูมิที่ 3) 
 

แผนภูมิท่ี 1 ทานคิดวาในระยะเวลาหนึ่งวันควร
เลนสมารทโฟนอยู ในชวงเวลากี่ ช่ัวโมง ถึงจะ
เหมาะสม 

 
แผนภูมิท่ี 2 ทานคิดวาการติดสมารทโฟนสงผลใน
ดานใดบาง 
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แผนภูมืท่ี 3 ทานคิดวาประโยชนของสมารทโฟนที่
มีตอตัวทานเองมากที่สุดคืออะไร 

 

 สวนท่ี 2 ผูตอบแบบสอบถามอยากใหการ
ดําเนินเนื้อเรื่องออกมาในแนวคอมเมดี้รองลงมาคือ 
ดรามา (ดังแผนภาพที่ 4) ตัวละครในรูปแบบที่ผูชม
สนใจคือ แบบผสมผสาน (ดังแผนภาพที่ 5) และ
ผูตอบแบบสอบถามเลือกดูจากภาพประกอบ (ดัง
แผนภาพที่ 6) 
 

แผนภาพท่ี 4 หากผู วิจัยออกแบบงานกราฟก
เคลื่ อนไหว  2 มิติ  ที่มี เนื้ อหาเกี่ยวกับการใช
โทรศัพทอยางเหมาะสม ทานอยากใหการดําเนิน
เนื้อเรื่องออกมาแบบไหน 

 
แผนภาพท่ี  5 ทานคิดวาตัวละครรูปแบบใด
สามารถสื่อใหผูชมสนใจไดมากที่สุด 

 

แผนภาพท่ี 6 ปจจัยใดที่ทําใหทานสนใจรับชม
ภาพเคลื่อนไหวมากที่สุด 

 
สวนท่ี 3 ผลวิเคราะหกรณีศึกษาสรุปไดวา 

ลักษณะเนื้อเรื่องนิยมใชแนวจินตนาการ สวนของ
ขอพิจารณาเน้ือเรื่องสวนมากจะใชแบบเขาถึง
อารมณของผูชม สวนของการดําเนินเนื้อเรื่องจะ
เลาดวยการเริ่มตนเรื่องไปจนถึงตอนจบตามลําดับ 
สวนของมุมกลองในงานภาพเคลื่อนไหวจะใชมุม 
Medium shot รองลงมาคือมุม Long shot และ
มุม Close up shot ตามลําดับ ในสวนของมุม 
Extreme close up shot และมุม Extreme long 

shot จะใชในบางกรณี สวนของลักษณะสีที่ใชใน
ง าน  จะ ใช สี  Triadic tone แล ะ  Mono tone 

เพื่อใหเขาถึงอารมณของผูชม และสวนของเสียง
ประกอบควรมีดนตรีประกอบและเสียงประกอบ 

 

ผลการออกแบบ 

 จากการเก็บขอมูลจากกลุมเปาหมาย และ 
กรณีศึกษา 15 กรณี ทําใหไดขอมูลท่ีนาเช่ือถือและ
สม่ํ าเสมอ สามารถนําไปใช เปนโจทยทางการ
ออกแบบ ทําใหสอดคลองกับพฤติกรรม และความ
ตองการของกลุมเปาหมาย ผลผลิตของการวิจัย
ครั้งนี้ คือ เพื่อออกแบบภาพเคลื่อนไหว 2 มิติ 
รณรงคลดการใชโทรศัพทเคลื่อนท่ี เพื่อชีวิตที่ดีข้ึน 
แนวคิดท่ีใชในงานออกแบบ (Concept) คือ “เก็บ
โทรศัพท เปดรับประสบการณ” เพื่อนําเสนอการ
ใชงานใหเกิดประโยชนและเหมาะสม จากปญหาจงึ
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อยากใหผูคนไดตระหนักและเห็นถึงปญหาที่มีอยู 
โดยใชรูปแบบการออกแบบ (Mood & Tone) คือ 
สนุกสนาน รุนแรง ดรามาคอมเมด้ี กลุมเปาหมาย 
(Target Group) คือ อายุ 18-24 ป อาชีพ นักเรียน 
นักศึกษา และวัยทํางาน โดยสื่อภาพเคลื่อนไหว 2 
มิติ จะมีภาพท่ีทันสมัยข้ึน เขาถึงวัยรุนไดมากข้ึน 
โ ดยก า ร ใ ช ภ าพที่ มี แ ร ง ก ร ะตุ นพอ ท่ี ทํ า ให
กลุมเปาหมายสนใจ 

ข้ันตอนการออกแบบสื่อภาพเคลื่อนไหว 2 
มิติ รณรงคลดการใชโทรศัพทเคลื่อนที่ เพื่อชีวิตที่ดี
ข้ึน  

1. ศึกษาขอมูลเรื่องการติดสมารทโฟน 

2. ทําแบบรางคาแรคเตอร ฉาก 2 มิติ ให
สอดคลองตามแนวความคิด 

3.  ทําแบบรางสตอรี่บอรด  เพื่ อ เปน
แนวทางในการลําดับเรื่องราว 

4. ออกแบบภาพประกอบ เพื่อกําหนดสี
และรูปแบบของงาน 

5. ตรวจแกจุดบกพรอง และทิศทางของ
สื่ อ ภาพ เ คลื่ อ น ไห ว  2  มิ ติ  ให เ ป น ไปตาม
แนวความคิด (ดังปรากฏในภาพที่ 1 ถึง ) 

 

ภาพท่ี 1 แบบรางคาแรคเตอร 

 

ภาพท่ี 2 แบบรางฉาก 

 

ภาพท่ี 3 แบบรางสตอรีบ่อรด 

  

ภาพท่ี 4 คาแรคเตอร 

 

ภาพท่ี 5 ฉาก 
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วิจารณผลการวิจัย 

 การออกแบบสื่อภาพเคลื่อนไหว 2 มิติ 
รณรงคลดการใชโทรศัพทเคลื่อนที่ เพ่ือชีวิตที่ดีข้ึน 
ใชหลักการออกแบบสื่อสําหรับวัยรุน ที่ถายทอดให
เห็นถึงผลกระทบการติดโทรศัพทเคลื่อนที่ในดานท่ี
เกิดผลประโยชน และในดานที่ไมเกิดผลประโยชน 
ดวยภาพท่ีทันสมัยข้ึน เขาถึงวัยรุนไดมากข้ึน โดย
สื่อภาพเคลื่อนไหวลําดับเรื่องราวท่ีเขาใจงาย 
นาสนใจ มีเอกลักษณเฉพาะตัว สามารถถายทอด
เรื่องราวและสื่ออารมณไดดี  
 

สรุปและอภิปรายผล 

 สื่ อภาพ เคลื่ อน ไหว  2  มิ ติ  จั ด ทํ า ให
สอดคลองกับกลุมเปาหมาย โดยการใชภาพที่มีแรง
กระตุนพอท่ีทําใหกลุมเปาหมายสนใจ สงเสริมให
วัยรุนในปจจุบันไดรูวาประโยชนและโทษของ
โทรศัพทเคลื่อนที่นั้นมีอะไรบาง การใชโทรศัพทให
เกิดผลประโยชนมากที่สุด ทําใหวัยรุนหันมาสนใจ
และใหความสําคัญถึงปญหาที่มีอยู และแกไขอยาง
ถูกตอง 
 

กิตติกรรมประกาศ 

 กิตติกรรมประกาศ งานวิจัยเรื่องนี้สําเร็จ
ลุลวงลงไดดวยความชวยเหลือจากบุคคลหลายทาน 
จึงขอขอบพระคุณ ณ โอกาสนี้ ขอขอบคุณอาจารย
ที่ปรึกษา อาจารย สุภัทรา ลูกรักษ ที่ชวยแนะนํา
และให คําปรึกษามาโดยตลอดในดานการ ให
คํ า ป รึ กษ าก า ร แก ไ ข ง านจน เส ร็ จสมบู รณ  
ขอขอบคุณเพ่ือน ๆ ที่ชวยเหลือในมุมมองตาง ๆ 
ชวยเหลือทุกดาน และคอยใหกาลังใจ เสมอมา 

ขอขอบคุณแหลงขอมูลเว็บไซตตาง ๆ ที่ใหขอมูล
เพื่อศึกษาในการทํางานวิจัยเปนอยางดี ตลอดจน
งานวิจัยเสร็จสมบูรณ 
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