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บทท่ี1 
บทน า 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

 ในปัจจุบันคนไทยท างานกนัมากจนไม่มีเวลาออกก าลังกาย และยังไม่เห็นถึงประโยชน์ของการ
ออกก าลังกายอย่างแท้จริง และข้ออ้างส าหรับคนที่ไม่ออกก าลังคือคิดอยู่ เสมอว่าตนเองไม่มี
เวลา ทั้งๆ ที่คนเรานั้นย่อมต้องมีเวลาว่างในแต่ละวันเสมอ นอกจากนั้น บางคนก็คิดว่าการออกก าลัง
กายท าให้เหนื่อย ไม่รู้จะออกก าลังกายไปท าไม เพราะตนเองก็ไม่แข็งแรงอยู่แล้ว ซ่ึงก็เป็นทัศนคติที่
ผิด เพราะการออกก าลังกายท าให้ร่างกายเหนื่อยก็จริงแต่ขณะเดียวกันก็ท าให้ร่างกายแข็งแรงขึ้น
ด้วย  บางคนก็บอกว่า ไม่อยากเล่นกีฬาหรือออกก าลังกายเพราะกลัวว่าจะท าให้เกิดการบาดเจ็บ  จะ
เห็นได้ว่าผู้ใหญ่บางคนหรือจ านวนมากทีเดียวที่ห้ามลูกหลานออกก าลังกายเพราะกลัวลูกหลาน
บาดเจ็บหรือกลัวว่าจะท าให้การเรียนตกต่ าลง ดังนั้นจะเห็นได้ว่า เด็กที่เรียนหนังสือเก่งๆ หลายคนไม่
ชอบออกก าลังกาย ซ่ึงมีอยู่มากมาย บางคนก็บอกว่า ขาดก าลังใจ ซ่ึงก็น่าเห็นใจ แต่ถ้าคนเหล่านี้ได้รับ
การช่วยเหลือให้ก าลังใจ ก็จะมีความหวังและมุ่งมั่นในการเล่นกีฬาหรือออกก าลังกายต่อไป     ยังมีอีก
เป็นจ านวนมากที่มีความทุกข์ใจ ไม่สบายใจ อันเนื่องมาจากชีวิตครอบครัว ปัญหาเศรษฐกิจ ปัญหา
ความรักจึงไม่อยากออกก าลังกาย  แต่เมื่อออกก าลังกายเป็นประจ า  ปัญหาที่มีอยู่จะถูกลืมไป
ชั่วขณะ และท าให้จิตใจแจ่มใสขึ้น  มีคนอีกหลายกลุ่มทีเดียวที่ไม่ออกก าลังกาย โดยเฉพาะคนที่อยู่ใน
กลุ่มคนพิการ เพราะคิดว่าตนเองไม่มีศักยภาพหรือไม่สมประกอบ จึงไม่ออกก าลังกาย แต่รู้หรือไม่ว่า
คนพิการสามารถออกก าลังกายได้ และแต่ละคนสามารถท าในส่ิงที่เรียกว่า คนมีอวัยวะครบถ้วนยัง
อาย เช่น คนขาด้วนนั่งวีลแชร์สามารถเล่นบาสเก็ตบอลได้ คนตาบอดสามารถวิ่ง 100 เมตรได้ คนแขน
ขาดสามารถว่ายน้ า 50 เมตรได้ที่คนพิการทั้งหลายควรตระหนักและหันมาใส่ใจกับการออกก าลัง
กาย เพื่อให้คุณภาพชีวิตของตนเองดีขึ้น  บางคนไม่ยอมออกก าลังกายบอกว่าไม่อยากออกก าลัง
กาย เพราะขาดเพ่ือน ไม่สนุก แต่จริงๆ แล้วการเล่นกีฬาและออกก าลังกายสามารถท าคนเดียวได้อย่าง
สบายๆ และจริงๆ แล้วส่วนมากการออกก าลังกายเพื่อสุขภาพมักจะท าคนเดียวทั้งนั้น  เช่น วิ่ง เดิน ขี่
จักรยาน ว่ายน้ า หรือกระโดดเชือก เป็นต้น มีคนเป็นจ านวนไม่น้อยที่ไปออกก าลังกายแล้วได้เพื่อน
เพิ่มขึ้น เช่น ไปออกก าลังกายตามสวนสาธารณะ หรือฟิตเนสเซ็นเตอร์ ท าให้พบปะผู้คนมากหน้า
หลายตา ท าให้สดชื่นกระปรี้กระเปร่า ดีกว่าเก็บตัวคนเดียวอยู่ที่บ้าน การออกก าลังกายท าให้กล้ามเนื้อ
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แข็งแรงขึ้น หัวใจแข็งแรง ท างานดีขึ้น ความดันโลหิตลดลง ระบบขับถ่ายท างานดีขึ้น หล่อขึ้น สวย
ขึ้น เพราะรูปร่างดีขึ้น ความเส่ือมของอวัยวะช้าลง และที่ส าคัญท าให้จิตใจ แจ่มใสร่าเริงขึ้น 

 การปั่นจักรยานถือเป็นวิธีการออกก าลังกายหนึ่งวิธีที่สามารถท าได้ง่ายๆ และมีประโยชน์ไม่
น้อยไปกว่าการออกก าลังกายแบบอ่ืน ซ่ึงประโยชน์ของการปั่นจักรยานคือช่วยให้นอนหลับลึก
กว่าเดิมช่วยให้หน้าตาดูอ่อนวัยกว่าเดิมขับถ่ายได้ง่ายขึ้นเพิ่มประสิทธิภาพสมอง สุขภาพโดยรวม
แข็งแรงขึ้น ลดอาการเหนื่อยล้าและความเครียดซ่ึงในปัจจุบันการหาความรู้เกี่ยวกับเรื่องสุขภาพและ
การออกก าลังกายสามารถหาได้หลายวิธีไม่ว่าจะเป็น การซ้ือหนังสือมาอ่านเพ่ือศึกษา แต่อาจจะท าให้
ผู้อ่านเกิดความเบื่อหน่าย หรือแม้การดูผ่านส่ือโทรทัศน์และวิทยุ ที่ข้อมูลอาจจะน้อยและรวดเร็ว
เกินไป อีกทั้งไม่สามารถย้อนกลับไปฟังหรือดูได้ แต่ที่ก าลังนิยมสูงสุดคือการศึกษาหาข้อมูลทาง
อินเทอร์เน็ตที่สะดวกและรวดเร็ว อีกทั้งยังไม่เสียค่าใช้จ่าย แต่ข้อมูลส่วนใหญ่อาจไม่ครอบคลุมและ
ชัดเจนมากนัก ท าให้เกิดความคิดที่ต้องการจะสร้างภาพเคล่ือนไหวด้วยคอมพิวเตอร์หรือแอนิเมชัน 
คณะผู้จัดท าได้รวบรวมข้อมูลที่เกิดจากชีวิตประจ าวัน น ามาท าเป็นการ์ตูนเคล่ือนไหวแบบ 2 มิติ การ
น าเสนอจะมีเสียงบรรยาย มีภาพประกอบสีสันสวยงาม และทอดแทรกเนื้อหาสาระที่มีประโยชน์และ
สามารถน าไปใช้ได้จริง คณะผู้จัดท าได้เลือกใช้โปรแกรม Adobe Flash Professional CS5 เข้ามาช่วย
ในการพัฒนาแอนิเมชันให้เกิดความน่าสนใจต่อผู้ท่ีศึกษาและก าลังหาข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพและ
การออกก าลังกาย  และหันมาใส่ใจในสุขภาพมากยิ่งขึ้น 

 คณะผู้จัดท าได้เล็งเห็นถึงผลเสียของปัญหาของการไม่ออกก าลังกาย ซ่ึงส่งผลท าให้ร่างกายไม่
แข็งแรงและเส่ียงต่อการเกิดโรคต่างๆ ตามมา โดยทางคณะผู้จัดท าได้น าเสนอแอนิเมชัน: ปั่นจักรยาน
เพื่อสุขภาพ ภายในเรื่องจะกล่าวถึง สาเหตุของการไม่ออกก าลังกายและวิธีการออกก าลังกาย โดยใช้
โปรแกรม Adobe Flash Professional CS5 ในการท าภาพเคล่ือนไหวโดยเนื้อเรื่องยาวประมาณ 3 นาที
และเนื้อหาส่ือให้เห็นถึงผลของการไม่ออกก าลังกายและการออกก าลังกายโดยการปั่นจักรยาน ใน
รูปแบบการน าเสนอเป็น การ์ตูนแอนิเมชัน 2 มิติ โดยมีเสียงดนตรี เสียงบรรยายประกอบการด าเนิน
เรื่อง อีกทั้งยังมีตัวละครชื่อ บี ยี่ อ๊อด แม็กและเพื่อน ที่มีสีสันสดใสรวมไปถึงฉากที่สร้างด้วยรูปแบบ
ที่น่าสนใจและเข้าใจง่าย จึงท าให้สามารถดึงดูดความสนใจในการชมแอนิเมชัน เพื่อที่ผู้ชมได้สนุก
และได้ความรู้กับการรับชมแอนิเมชันปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพ นี้มากขึ้น อีกทั้งในเนื้อหาของเรื่องยัง
แฝงไปด้วยความรู้ต่างๆ มากมายเกี่ยวกับการปั่นจักรยาน 
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วัตถุประสงค ์

 เพื่อพัฒนา แอนิเมชันเรื่อง ป่ันจักรยานเพื่อสุขภาพ 
กลุ่มเป้าหมาย 

 นักเรียนระดับช้ันประถมศึกษา 

ขอบเขต 

1. คุณสมบัติทั่วไปของ แอนิเมชนัเรื่อง ปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพ 
 1.1 น าเสนองานด้วยภาพเคล่ือนไหว 2 มิติ  
 1.2 ระยะเวลาท่ีใช้ในการน าเสนอโครงงานประมาณ 3-5 นาที 
 1.3 ใช้ตัวละครหลักในการด าเนินเรื่องราวด้วยกันจ านวน 4 ตัว 
  1.3.1 บี 
  1.3.2 ยี ่
  1.3.3  อ๊อด 
  1.3.4  แม็ก 
 1.4 แอนิเมชันเรื่องป่ันจักรยานเพื่อสุขภาพ เป็นการน าเสนอถึงสาเหตุของการไม่ออกก าลัง

กายและวิธีการออกก าลังกาย 
 1.5 น าเสนอเป็นแอนิเมชันเรื่องส้ัน เป็นภาพเคล่ือนไหว 2 มิติ มีเสียงบรรยายและมีดนตรี

ประกอบเนื้อเรื่อง 
2. คุณสมบัติของฮาร์ดแวร์ 
 2.1 ฮาร์ดแวร์ส าหรับผู้พัฒนาระบบ 
  2.1.1 CPU Intel Core i3-3110M, 2.4 GHz. 
  2.1.2 Hard Disk 500 GB. 
  2.1.3 RAM 4 GB. 
  2.1.4 DVD Sup. MTI 
  2.1.5 Printer 
  2.1.6 Scanner 
  2.1.7 Speaker 
  2.1.8 Microphone 
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 2.2 ฮาร์ดแวร์ส าหรับผู้ใช้ 
  2.2.1 CPU Intel Pentium 4 GHz. หรือสูงกว่า 
  2.2.2 Hard Disk มีพ้ืนที่เหลือไม่น้อยกว่า 500 MB. 
  2.2.3 RAM 1 GB. หรือมากกว่า 
  2.2.4 DVD-RW Drive 
  2.2.5 Speaker 
3. คุณสมบัติซอฟต์แวร์ 
 3.1 ซอฟต์แวร์ส าหรับผู้พัฒนาระบบ 
  3.1.1 Microsoft Window 7 Ultimate 32-bit  
  3.1.2 Microsoft Office Word 2007 
  3.1.3 Adobe Flash Professional CS5 
  3.1.4 Adobe Photoshop CS5 
  3.1.5 Gold Wave 5.5 
  3.1.6 Adobe Premiere Pro CS6 
 3.2 ซอฟต์แวร์ส าหรับผู้ใช้ระบบ 
  3.2.1 Microsoft Windows XP Professional Service Pack 2 หรือสูงกว่า 
  3.2.2 Adobe Flash Player 10.1 r 52 หรือสูงกว่า 
  3.2.3 โปรแกรมแอนิเมชันเรื่อง ป่ันจักรยานเพื่อสุขภาพ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 

 ในการจัดท าแอนิเมชันเรื่องปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพ คณะผู้จัดท าได้ร่วมกันวางแผนขั้นตอน
ด าเนินงานไว้ดังนี้ 
 1. ก าหนดหัวข้อโครงงานที่จะท าโดยคณะผู้จัดท าได้จัดท าได้เลือกท าในหัวข้อแอนิเมชัน

เรื่อง ปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพ และได้วางแผนการท างานในการส่งความคืบหน้าของ
โครงงาน 

 2. ก าหนดขอบเขตของโครงงานโดยก าหนดขอบเขตของตัวละคร และก าหนดเค้าโครง
ของเรื่อง โดยสรุปเนื้อเรื่องท่ีได้คือ 

  2.1 สามารถน ามาปรับใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
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  2.2 เป็นเรื่องท่ีเกิดขึ้นในเหตุการณ์จริงในชีวิตประจ าวัน 
 3. ออกแบบตัวละคร (Character Design) ซ่ึงมีตัวละครทั้งหมด 4 ตัวละคร โดยมีตัวละคร

ดังต่อไปนี้ 
  3.1 บี เป็นเด็กผู้หญิงอายุประมาณ 12 ปี ลักษณะนิสัยตัวละครเป็นคนร่าเริง และชอบ

ปั่นจักรยาน 
  3.2 ยี่ เป็นเด็กผู้หญิงอายุประมาณ 11 ปี ลักษณะนิสัยตัวละคร เป็นคนรักเพื่อนและ

ชอบป่ันจักรยาน 
  3.3 อ๊อด เป็นเด็กผู้ชายอายุประมาณ 12 ปี ลักษณะนิสัยตัวละคร เป็นคนร่าเริง แจ่มใส 

และชอบป่ันจักรยาน 
  3.4 แม็ก เป็นเด็กผู้ชายอายุประมาณ 12 ปี ลักษณะนิสัยตัวละคร เป็นคนไม่ชอบออก

ก าลังกาย และชอบกินแล้วนอน 
 4. เขียนเนื้อเรื่องและบทของตัวละคร เพื่อน ามาจัดท า Storyboard โดยมีการก าหนดแนว

ทางการด าเนินเรื่องและก าหนดมุมกล้อง 
 5. เริ่มท าการวาดรูปตัวละคร ขึ้นมาโดยใช้โปรแกรม Adobe Flash Professional CS5 และ

ใช้โปรแกรม Adobe Photoshop CS5 ในการสร้างฉากพื้นหลัง 
 6. น าไฟล์ที่ได้จากการสร้างตัวละครและฉากพื้นหลังมารวมตัดต่อกันเป็นเนื้อเรื่องโดยใช้

โปรแกรม Adobe Flash Professional CS5 โดยท าการปรับแต่งสีและรายละเอียดต่างๆ 
ให้ดูสวยงาม  

 7. บันทึกเสียงบทพูดของแต่ละตัวละคร เพื่อน ามาตัดต่อให้กับตัวละครที่สร้างขึ้นมา และ
ใส่เสียง Effect ต่างๆ ด้วยโปรแกรม Adobe Premiere Pro CS6 

 8. ทดสอบและแก้ไขโปรแกรมเพื่อตรวจสอบโปรแกรมว่าอยู่ในสภาพสมบูรณ์พร้อมที่จะ
ใช้งานหรือไม่ 

 9. จัดท าคู่มือ เรียบเรียงเนื้อหาท้ังหมดของแอนิเมชันเรื่อง ปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพเพื่อให้ผู้
ดูมีความสนุกเพลินเพลินกับการ์ตูน และขั้นตอนวิธีการสร้างสรรค์ผลงานแต่ละฉาก
อย่างละเอียด 

 10. น าเสนอโครงงาน คณะผู้จัดท าจะต้องน าแอนิเมชันเรื่อง ป่ันจักรยานเพื่อสุขภาพ ที่เสร็จ
สมบรูณ์ไปอธิบายถึงขั้นตอนและเนื้อหาต่างๆ เพื่อให้การ์ตูนมีความสมบูรณ์และผู้ชมจะ
ได้มีความเข้าใจในเนื้อหาของการ์ตูนมากยิ่งขึ้น 
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ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1. ท าให้รู้ถึงสาเหตุที่มาของการไม่ได้ออกก าลังกาย 
2. ท าให้รู้ถึงโทษและผลข้างเคียงท่ีมาจากการไม่ออกก าลังกาย 
3. ท าให้รู้ถึงประโยชน์ของการปั่นจักรยาน 
4. ท าให้เกิดความเพลิดเพลิน และสนุกสนานไปกับเนื้อเรื่องและตัวละครภายในเรื่อง 
5. ท าให้สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้เป็นอย่างดี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


