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--------------------------------บทคัดย่ อ

การนอนไม่หลับ หรื อ Insomnia เป็ นปั ญหาที่พบได้บ่อยในชีวิตประจําวันของคนเรา สามารถเกิดขึ้นได้กบั
ทุกเพศทุกวัย และการนอนไม่หลับยังส่ งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตทั้งในช่วงเวลากลางวันและกลางคืน ทําให้รู้สึก
อ่อนเพลียในระหว่างวัน และเป็ นสาเหตุการเกิดปั ญหาในการทํางานได้ ในการรักษา ผูป้ ่ วยสามารถพบแพทย์เพื่อรับ
การรักษาที่ เหมาะสม โดยในการรักษาอาการนอนไม่หลับนั้น มีอยู่หลายวิธี ทั้งแบบที่ ใช้ยา และไม่ใช้ยา ตามการ
วินิจฉัยของแพทย์ท่ีให้การรักษา เพื่อให้เหมาะสมกับอาการของผูป้ ่ วย และนอกจากนี้ ยงั มีการรักษาโดยการบําบัด
เพื่อให้เกิดการผ่อนคลาย เป็ นวิธีที่ง่ายต่อการรักษา ซึ่ งมีอยูห่ ลากหลายประเภทให้เลือก ตามความสะดวกของผูป้ ่ วย
ดังนั้นผูว้ ิจยั จึงได้คิดออกแบบเครื่ องมือที่ช่วยในการบําบัด และได้มีการทดลองการใช้งานกับกลุ่มผูท้ ี่นอนไม่หลับ
ได้ผลออกมาเป็ นที่ น่าพอใจ สามารถเป็ นอี กหนึ่ งทางเลื อกให้กลุ่มคนนอนไม่หลับ เกิ ดความผ่อนคลาย เพื่อเป็ น
ประโยชน์ต่อการดํารงชีวติ ให้ดีข้ ึนต่อไป
คําสําคัญ: การนอนไม่หลับ, การบําบัด, สื่ อ

ABSTRACT

Insomnia is a common problem in people's daily lives. Can happen to all ages. And insomnia also affects
the daytime and nighttime life. Feeling tired during the day. And cause a problem in the work. In treatment, patients
can see a doctor for the appropriate treatment. In the treatment of insomnia. There are several ways, Take medicine
and do not take medicine. According to the doctor's diagnosis, the treatment. This fit the patient's symptoms. In
addition therapeutic therapies. It's an easy way to heal. There are many types to choose from. By the convenience of
the patient. Therefore, the researchers have designed the tools that help in healing. And have experiments with the
sleep group. The results are satisfactory. To be an alternative to sleep for relax. And for the sake of living for the
better
Keywords: Insomnia, Therapy, Media

วันพฤหัสบดีที ่ ๑๗ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๐

หน้า 1696

จัดโดย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต

การประชุมนําเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา
ครั้ งที่ ๑๒ ปี การศึกษา ๒๕๖๐

1. บทนํา

การนอนหลับเป็ นส่วนหนึ่งของชีวติ คนเรา ซึ่งเป็ นเรื่ องธรรมชาติหรื อภาวะปกติ การนอนจึงมีความสําคัญที่
ช่วยให้การทํางานสมองได้พกั ผ่อน และร่ างกายได้ซ่อมแซมส่ วนต่างๆ เพราะในขณะที่คนเรานอนหลับ จะมีกลไก
ทางเคมี มีการล้างสารพิษในสมอง กระตุน้ เซลล์สมองที่ทาํ งานเหนื่อยล้า ให้กลับมาทํางานได้ตามปกติ และร่ างกายที่
ได้พกั ผ่อนนั้นก็จะมีประสิ ทธิภาพในการทํางานดีข้ ึนอีกด้วย(กมลวรรณ กุหลาบวงษ์, 2537, น. 28)
โรคความผิดปกติในการนอน ซึ่ งมีอยูด่ ว้ ยกันหลายชนิ ด เช่น โรคนอนหลับมากเกินไป(Hypersomnia) โรค
ตื่ น กลางดึ ก ด้ว ยความตื่ น ตระหนกตกใจกลัว อย่า งรุ น แรง(Sleep terror disorder) โรคละเมอเดิ น (Sleepwalking
disorder) และโรคที่พบมากที่สุดคือ โรคนอนไม่หลับ(Insomnia) การนอนไม่หลับ เป็ นปั ญหาการนอนที่พบได้บ่อย
ที่สุด คิดเป็ นเปอร์เซ็นต์ สูงถึงร้อยละ 30 ของประชากรทัว่ โลก(ชูทิตย์ ปานปรี ยา, 2543, น. 74)
2. วัตถุประสงค์ การวิจยั
วัตถุประสงค์ของงานวิจยั นี้คือ เพือ่ ออกแบบและพัฒนาเครื่ องมือบําบัดโดยใช้สื่อโมชัน่ กราฟฟิ ก และ
ต้องการเพิม่ ทางเลือกในการบําบัดเพื่อเป็ นประโยชน์ไม่มากก็นอ้ ยต่อกลุ่มคนนอนไม่หลับ จึงจําเป็ นต้องมีความเข้าใจ
ถึงปั ญหาและปั จจัย ที่ส่งผลต่อการนอนไม่หลับซึ่งเป็ นเรื่ องสําคัญที่จะนํามาประยุกต์ใช้ในการออกแบบเครื่ องมือ
บําบัด(Therapy) เพื่อกลุ่มคนนอนไม่หลับต่อไป
3. การดําเนินการวิจยั
ศึกษาองค์ประกอบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการนอนไม่หลับจากหัวข้อดังต่อไปนี้
3.1 ปั จจัยที่ ส่งผลต่อการนอนไม่หลับ จากการศึ กษาพบสาเหตุของการนอนไม่หลับที่ พบได้บ่อยมีอยู่ 4
ประการด้วยกันคือ ประการที่หนึ่ง เกิดจากมีความผิดปกติทางจิตใจ อาจเกิดจากปั ญหาจากที่ทาํ งาน การตกงาน ปั ญหา
ครอบครัว ปั ญหาทางเศรษฐกิ จหรื อปั ญหาจากโรคทางจิ ตเวช เป็ นต้น ประการที่ สอง เกิ ดจากมีความผิดปกติ ท าง
ร่ างกาย เช่น คันตามตามตัว ปวดหัว ปวดท้อง หายใจไม่สะดวก หรื อต้องรักษาอยูโ่ รงพยาบาล เป็ นต้น ประการที่สาม
เกิดจากการใช้สารเสพติดที่ทาํ ให้นอนไม่หลับ เช่น แอมเฟตามีน ยาอี เป็ นต้น ประการที่สี่ เกิดจากสภาพแวดล้อมใน
การนอน เช่น มีเสี ยงดังอึกทึกคึกโครม อากาศภายในห้องนอน หรื อการเปลี่ยนที่อยูใ่ หม่ ทําให้เกิดการไม่คุน้ ชินกับ
สถานที่(ชูทิตย์ ปานปรี ยา, 2543, น. 76)
3.2 ประเภทของโรคนอนไม่หลับแบ้งออกเป็ น 3 ประเภท คือ
3.2.1 การนอนไม่หลับ แบบชัว่ คราว ลักษณะนี้ หมายถึง มีอาการนอนไม่หลับหรื อหลับยากติดต่อกัน
เป็ นเวลาหลายวัน แต่ไม่ถึงหลายสัปดาห์ ปั ญหาส่ วนใหญ่เกิ ดจากความเครี ยดหรื อความกังวลใจต่อเหตุการณ์ใด
เหตุการณ์หนึ่ ง ส่ วนใหญ่แล้วจะดีข้ ึนเองภายในไม่กี่วนั หรื อในบางรายอาจต้องใช้ยานอนหลับช่วยในระยะสั้นๆ เมื่อ
อาการดีข้ ึนก็สามารถหยุดการใช้ยาได้
3.2.2 การนอนไม่หลับ แบบระยะต่อเนื่ อง ลักษณะนี้ หมายถึง มีอาการนอนไม่หลับติดต่อกันเป็ นเวลา
หลายสัปดาห์ ปั ญหาส่ วนใหญ่เกิดจากจากความเครี ยดนั้นยังไม่คลี่คลาย เช่นปั ญหาการเงินติดขัด ปั ญหาครอบครัว
เป็ นต้นโดยทัว่ ไปเมื่อปั ญหาต่างๆ คลี่คลายอาการนอนหลับก็จะกลับมาเป็ นปกติ อย่างไรก็ตาม ทางที่ ดีผูท้ ี่มีอาการ
เหล่านี้ ควรได้รับการปรึ กษาจากแพทย์วา่ มีแนวทางอย่างไรที่จะช่วยปั ญหาการนอนหลับของตน เพื่อไม่ให้เกิดปั ญหา
เรื้ อรัง
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3.2.3 การนอนไม่หลับ แบบเรื้ อรัง คนกลุ่มนี้ จะมีปัญหาในการ นอนไม่หลับ อย่างต่อเนื่ องเกือบทุกคืน
ติดต่อกันหลายเดือน หรื อแม้กระทัง่ เป็ นปี สาเหตุที่ทาํ ให้เกิดอาการก็จะเริ่ มซับซ้อนมากขึ้น ไม่ตรงไปตรงมาเพียงแค่
อาการเครี ยด หลายครั้งที่ ความเครี ยดได้เบาบางหรื อหายไปหมดแล้ว แต่อาการ นอนไม่หลับ กลับยังดําเนิ นอยูต่ ่อ
บางคนใจจดใจจ่อตลอดเวลาว่าคืนนี้จะหลับหรื อไม่หลับ ถ้าไม่หลับแล้วพรุ่ งนี้จะเป็ นอย่างไร ทําให้เกิดความรู ้สึกกลัว
การนอน ไม่กล้าที่จะนอน จนกลายเป็ นความทุกข์ทรมาน กลุ่มนี้จึงควรรี บพบแพทย์และรับการรักษาอย่างเร่ งด่วน
3.3 การรักษาอาการนอนไม่หลับส่วนใหญ่จะมีดว้ ยกันอยู่ 2 ประเภทคือ
3.3.1. การพึ่งยา โดยการวินิจฉัยของแพทย์ จุดประสงค์ของการใช้ยาเพื่อให้ผูป้ ่ วยนอนหลับได้ง่ายและ
เร็ วขึ้น ลดการตื่นกลางดึก หรื อเพื่อช่วยลดความวิตกกังวลในวันรุ่ งขึ้น จะใช้ยาในกรณี ที่มีอาการรุ นแรง และให้ยาใน
ระยะสั้นที่สุด เมื่อผูป้ ่ วยปรับตัวได้แล้ว อาจจะไม่ตอ้ งให้ยาอย่างต่อเนื่อง ขึ้นอยูก่ บั การแนะนําของแพทย์
3.3.2 การไม่พ่ ึงยา โดยการใช้สุขบัญญัติของการนอน สามารถทําได้ 10 ข้อดังนี้
3.3.2.1 ตื่นนอนและเข้านอนให้เป็ นเวลา
3.3.2.2 ไม่ทาํ กิจกรรมอื่นใดบนเตียงนอน ยกเว้นเรื่ องนอน และกิจกรรมทางเพศ
3.3.2.3 การใช้เวลาบนเตียงนอนให้นอ้ ยที่สุดในแต่ละคืน
3.3.2.4 ในกรณี ที่เข้านอนไปแล้ว 10-15 นาที ยังไม่สามารถหลับได้ ควรลุกจากเตียงเพื่ออ่านหนังสื อ
หรื อทํากิจกรรมอื่น เมื่อรู ้สึกง่วงจึงกลับเข้านอนใหม่
3.3.2.5 ไม่ควรมีนาฬิกาบอกเวลาในห้องนอน
3.3.2.6 ไม่ทาํ กิจกรรมที่ออกแรงกาย หรื อหนังสมองก่อนเข้านอน
3.3.2.7 มีกิจกรรมผ่อนก่อนการเข้านอน เช่น อาบนํ้าอุ่น ดื่มนมหรื อนํ้าผลไม้ อ่านหนังสื อเบาๆ 10
นาที ก่อนการเข้านอน
3.3.2.8 งดชา กาแฟ ก่อนการเข้านอน 6 ชัว่ โมง และงดสุรา บุหรี่ เมื่อเวลาเข้านอน
3.3.2.9 พยายามไม่งีบหลับในเวลากลางวันมากเกินไป เพราะจะทําให้ไม่ง่วง และจะทําให้คุณภาพ
การนอนในคืนนั้นแย่ลง
3.3.2.10 ออกกําลังกายเบาๆ อย่างสมํ่าเสมอ เช่น เดินยืดเส้นยืดสายก่อนเวลานอน 2-3 ชัว่ โมง แต่การ
ออกกําลังกายหนักๆ ควรทําในช่วงเย็นเท่านั้น(สุรชัย เกื้อศิริกลุ , 2544, น. 7)
นอกจากการรั ก ษาที่ ก ล่ า วในข้า งต้น นั้น ยัง มี ก ารรั ก ษาอาการนอนไม่ ห ลับ ในรู ป แบบของการบํา บัด
(Therapy) ซึ่ งในปั จจุบนั ได้มีรูปแบบการบําบัดอาการนอนไม่หลับอยูห่ ลายวิธีดว้ ยกัน เช่น การบําบัดด้วยเสี ยงดนตรี
(Music Therapy) การบําบัดด้วยกลิ่น(Aromatherapy) การบําบัดด้วยการนวด(Massage Therapy) การบําบัดด้วยหิ น
(Stone Therapy) การบําบัดด้วยแสง(Light Therapy) แสงที่ ใช้ในการบําบัดแพทย์จะให้ผูป้ ่ วยที่มีอาการนอนไม่หลับ
อาบแสงตามเวลาที่กาํ หนด เพื่อเป็ นการปรับสภาพการหลัง่ ฮอร์ โมนเมลาโทนิ นที่อยูภ่ ายในสมอง ซึ่ งเป็ นฮอร์ โมนที่
เกี่ยวข้องกับระบบนาฬิกาของร่ างกาย(Circadian Rhythm)
จากการศึกษา พบว่าการบําบัดทุกรู ปแบบมีวตั ถุประสงค์อย่างเดียวกันคือ ต้องการให้กลุ่มคนนอนไม่หลับมี
ความรู ้สึกสงบและผ่อนคลาย ดังนั้นผูว้ ิจยั จึงต้องการสร้างเครื่ องมือบําบัดให้เกิดความผ่อนคลายในรู ปแบบของสื่ อ
(Media) นําเทคนิคการทําโมชัน่ กราฟฟิ ก(Motion Graphic) ร่ วมกับโปรแกรม3มิติ มาประยุกต์ในการทําเครื่ องมือตาม
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ความถนัดของผูว้ ิจยั โดยการออกแบบองค์ประกอบที่ใช้ในสื่ อ ทั้งในเรื่ องของภาพและเสี ยง ให้ส่งผลต่อความรู ้สึก
ของกลุ่มคนที่นอนไม่หลับ ได้มีความรู ้สึกสงบ ผ่อนคลายได้ดูก่อนการเข้านอน
3.4 ทฤษฎีและเครื่ องมือที่ใช้ในงานวิจยั
3.4.1 โมชัน่ กราฟฟิ ก(Motion Graphic) คืองานกราฟฟิ กที่เคลื่อนไหวได้ โดยการนําเอาภาพมาจัดเรี ยงต่อ
กัน หรื ออธิ บายอย่างง่ายคือการทําให้ภาพวาด 2 มิติ เคลื่อนไหวได้ ส่ วนประกอบหลักของการทําโมชัน่ กราฟฟิ กจะมี
อยู่ 2 ส่ วนคื อ สคริ ป(Script) และการออกแบบ(Design) เมื่ อมี ส่วนประกอบครบก็สามารถนํางานออกแบบมาทํา
ภาพเคลื่อนไหวเหมือนการทําการ์ ตูนแอนิเมชัน่ แต่ต่างกันตรงที่ไม่มีตวั ละครในการดําเนินเรื่ อง และไม่มีการตัดฉาก
สลับเหมือนภาพยนตร์ แต่จะใช้การพากย์เสี ยงบรรยายประกอบ นิยมใช้กบั เรื่ องราวหรื อเนื้อหาที่เข้าใจยาก ให้ออกมา
ในรู ปแบบที่น่าสนใจและเข้าใจง่ายมากขึ้น(สาวิตรี รู ปนนท์, 2559)
โมชัน่ กราฟฟิ กสามารถใช้งานได้อย่างหลากหลาย ทั้งวิดีโอพรี เซนเทชัน่ งานโฆษณาหรื อวิดีโอให้
ความรู ้ เหมาะสมกับวงการ Start up และในวงการธุรกิจ เพราะสามารถกําหนดคอนเซ็ปงานได้ ประหยัดค่าใช้จ่ายกว่า
การถ่ายทําจริ ง และยังสามารถควบคุมได้ง่ายอีกด้วย
3.4.2 ความสัมพันธ์ขององค์ประกอบศิลป์ กับความรู ้สึก
3.4.2.1 เส้น เป็ นพื้นฐานที่ สําคัญของงานศิลปะทุกชนิ ด เส้นสามารถให้ความหมาย แสดงอารมณ์
ความรู ้สึกได้ในตัวเอง เส้นมีอยู่ 2 ลักษณะคือ เส้นตรง(Straight Line) และเส้นโค้ง(Curve Line) เส้นทั้งสองชนิ ดนี้
เมื่อนํามาจัดวางในลักษณะต่างๆ กัน จะมีชื่อเรี ยกต่างกัน และให้ความหมาย ความรู ้สึกที่แตกต่างกันอีกด้วย เช่น เส้น
ตั้งหรื อเส้นดิ่ ง ให้ความรู ้สึกทางความสู ง สง่า มัน่ คงแข็งแรง เส้นเฉี ยง ให้ความรู ้สึกเคลื่อนไหว รวดเร็ ว ไม่มน่ั คง
เส้นหยัก ให้ความรู ้สึกไม่ราบเรี ยบ ขัดแย้ง อันตราย เส้นโค้ง ให้ความรู ้สึก เคลื่อนไหว คลี่คลาย อ่อนโยน นุ่ มนวล
เส้นนอน ให้ความรู ้สึก ทางความกว้าง สงบ ราบเรี ยบ นิ่ง ผ่อนคลาย เป็ นต้น
3.4.2.2 รู ปทรง หมายถึงโครงสร้างของสิ่ งต่างๆ มีลกั ษณะเป็ น 3 มิติ ประกอบด้วยด้าน 3 ด้าน คือ
ด้วนกว้าง ด้านยาว ด้านหนา ซึ่ งสามารถวัดขนาดและปริ มาตรได้ รู ปทรงต่างๆ ยังให้ความหมาย และความรู ้ สึก
ต่างกันออกไป เช่น รู ปทรงสี่ เหลี่ยม ให้ความรู ้สึกมัน่ คง เชื่อถือได้ รู ปทรงสามเหลี่ยม ให้ความรู ้สึกยิ่งใหญ่ เป็ นผูน้ าํ
รู ปทรงกลม ให้ความรู ้สึกถึงความสมบูรณ์ เป็ นศูนย์กลาง อ่อนโยน สงบ เป็ นต้น(สุทธิพงษ์ ภู่อร่ าม, 2551)
3.4.2.3 สี นักจิตวิทยาเชื่อว่าสี สามารถช่วยในการบําบัดโรคได้ เพราะสี แต่ละสี ที่แบ่งเป็ นสี โทนร้อน
และสี โทนเย็นจะไปกระตุน้ ต่อมไพเนียล(Pineal Grand) ที่ทาํ งานสัมพันธ์กบั ร่ างกายซึ่ งในตอนกลางวันต่อมไพเนียล
จะสร้ างฮอร์ โมนเซโรโทนิ น(Serotonin) เพื่อให้ร่างกายตื่นขึ้น และในตอนกลางคืนจะสร้ างฮอร์ โมนเมลาโทนิ น
(Melatonin) เพื่อให้ร่างกายรู ้สึกง่วง สี แต่ละสี จึงมีผลต่ออารมณ์ความรู ้สึกของคนเรา เช่น สี แดง ให้ความรู ้สึกมีพลัง
อํานาจ สี สม้ ให้ความรู ้สึกเบิกบาน สี เขียวให้ความรู ้สึกสันโดษ ว่างเปล่า สี ดาํ ให้ความรู ้สึกลึกลับ เงียบสงัด สี น้ าํ เงินให้
ความรู ้สึกสงบผ่อนคลาย เป็ นต้น(บรรจบ จํากัด, 2549, น. 58)
3.4.3 โปรแกรมมายา(Autodesk MAYA) คื อ โปแกรมหนึ่ ง ของบริ ษ ัท Autodesk ซึ่ ง ผลิ ต ซอฟต์แ วร์
สําหรับงานออกแบบที่ ได้รับความนิ ยมกันอย่างแพร่ หลายไปทัว่ โลก โปรแกรมมายาเป็ นโปรแกรมสร้างงานแอนิ
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เมชัน่ 3 มิติ สามารถสร้างวัตถุและทําการเคลื่อนไหวได้ สามารถใช้ได้กบั งานสื่ อโทรทัศน์ งานพัฒนาเกม และงาน
ออกแบบต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ เหมาะกับผูใ้ ช้งานเริ่ มต้นไปจนถึงระดับมืออาชีพ

รู ปที่ 1 หน้าต่างโปรแกรมมายา(Autodesk MAYA)
3.4.4 โปรแกรมอาฟเตอร์ เอฟเฟกต์(Adobe After effects) คือโปรแกรมหนึ่ งของบริ ษทั Adobe System
เป็ นโปรแกรมด้าน Video Compost หรื องานซ้อนภาพวิดีโอ จุดเด่นคือสามารถใส่ เอฟเฟกต์ต่างๆ เช่น ไฟ แสง ฝุ่ น
ควัน เป็ นต้น รวมถึงการตัดต่อวิดีโอ เพื่อตกแต่งวิดีโอให้มีความน่าสนใจยิง่ ขึ้น โปรแกรมอาฟเตอร์เอฟเฟกต์สามารถ
นําไฟล์งานหรื อวิดีโอจากโปรแกรม 3 มิติมาทํางานร่ วมกันได้

(www.indietips.com, 2014)

รู ปที่ 2 หน้าต่างโปรแกรมอาฟเตอร์เอฟเฟกต์(Adobe After effects)
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3.5 ขั้น ตอนการออกแบบ โดยขั้น ตอนนี้ จะให้ความสํา คัญ กับ ทฤษฎี แ ละองค์ประกอบศิ ล ป์ ที่ ส่ ง ผลต่อ
ความรู ้สึกสงบ ผ่อนคลาย ตามที่ได้ศึกษาไว้ขา้ งต้น นํามาสู่ ข้ นั ตอนการออกแบบและประยุกต์ใช้ทาํ เครื่ องมือบําบัด
ตามขั้นตอนต่อไปนี้
3.5.1 สตอรี่ บอร์ ด(Storyboard) การนําเส้นโค้งและรู ปทรงกลมที่ให้ความรู ้สึกอ่อนโยน นุ่ มนวล สงบ
และผ่อนคลาย มาใช้ในการออกแบบสตอรี่ บอร์ ด ทําการแบ่งเป็ นซี นโดยแต่ละซี นจะมีการเคลื่อนไหวของวัตถุที่
แตกต่างกัน ดังรู ปที่ 3

รู ปที่ 3 ภาพสเก็ตสตอรี่ บอร์ด(Storyboard)
3.5.2 โมเดล(Model) เริ่ มการสร้ างโมเดลหรื อวัตถุในโปรแกรมมายา ตามที่ ได้ออกแบบไว้ในสตอรี่
บอร์ด ดังรู ปที่ 4

รู ปที่ 4 ภาพแสดงตัวอย่างการสร้างโมเดลในโปรแกรมมายา(Autodesk MAYA)
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3.5.3 การเคลื่อนไหว(Motion) ทําการใส่ สีและจัดแสงในแต่ละซี นโดยสี และแสงที่ใช้จะเป็ นโทนสี น้ าํ
เงิน เพราะจัดอยูใ่ นโทนสี เย็น ที่ให้ความรู ้สึกสงบ นุ่มนวล ผ่อนคลาย และนําเทคนิ คโมชัน่ กราฟฟิ กมาประยุกต์การ
เคลื่อนไหวให้กบั โมเดลภายในโปรแกรมมายา ดังรู ปที่ 5

รู ปที่ 5 ภาพแสดงตัวอย่างซีนที่มีการใส่สี และทําการเคลื่อนไหวโมเดล (Design ที่ 1)
3.5.4 การตัดต่อวิดีโอ(Editing) เป็ นขั้นตอนสุ ดท้ายคือการนําไฟล์วิดีโอแต่ละซี นจากโปรแกรมมายา มา
ทําการตัดต่อภายในโปรแกรมอาฟเตอร์เอฟเฟกต์เพื่อให้วดิ ีโอแต่ละซีนมีความต่อเนื่องกัน ดังรู ปที่ 6

รู ปที่ 6 ภาพแสดงตัวอย่างการตัดต่อวิดีโอ ภายในโปรแกรมอาฟเตอร์เอฟเฟกต์(Adobe After effects)
3.6 ทดลอง(Experimental) เมื่อผลิตสื่ อวิดีโอที่ได้จากการศึกษาองค์ประกอบต่าง ๆ เสร็ จเรี ยบร้อยแล้วได้แบ่ง
การทดลองเป็ น 2 ครั้ง กับกลุ่มเป้ าหมายคือ กลุ่มผูท้ ี่นอนไม่หลับ แบบชัว่ คราว จํานวน 20 คน ได้ดูก่อนการเข้านอน
ไฟล์วิดีโอสามารถดูผ่านมือถือหรื อเครื่ องเล่นอื่นๆ ได้และสาเหตุที่เลือกกลุ่มผูป้ ่ วยแบบชัว่ คราวนี้ คือ สามารถวัดผล
ได้ง่าย เนื่องจากยังไม่มีอาการรุ นแรงเท่าที่ควร โดยครั้งแรกได้นาํ วิดีโอ Design ที่ 1 ทดลองให้กลุ่มเป้ าหมายได้ใช้งาน
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และประเมิ น ผล แล้ว นํา เอาข้อ มู ล ที่ ไ ด้จ ากการทดลองมาพัฒ นาต่ อ เป็ น Design ที่ 2 และได้นํา ไปทดลองกับ
กลุ่มเป้ าหมายอีกครั้ง
3.7 พัฒนา(Develop) จากสื่ อวิดีโอของ Design ที่ 1 หลังจากการนําวิดีโอทดลองกับกลุ่มเป้ าหมายแล้วนั้นแล้ว
นั้น ยังต้องมี การพัฒนา ปรั บปรุ งแก้ไขในเรื่ องของสี และแสงที่ สว่างมากเกิ นไป จนทําให้ดูไม่มีมิติ รวมถึ งการ
เคลื่อนไหวของวัตถุแต่ละซีนที่มีความเร็ วมากเกินไป Transition ในแต่ละซีนไม่มีความต่อเนื่องเท่าที่ควร ไม่เหมาะสม
ต่อการดึงความรู ้สึกให้มีความผ่อนคลาย จึงต้องมีการแก้ไข และออกมาเป็ นวิดีโอ Design ที่ 2 ดังรู ปที่ 7

รู ปที่ 7 ภาพแสดงตัวอย่างซีนที่ทาํ การพัฒนาแล้ว (Design ที่ 2)
จาก Design ที่ 2 ที่ ได้มีการปรับปรุ งแก้ไขแล้วนั้น ยังได้เพิ่มเสี ยงดนตรี ประกอบที่ เหมาะสมต่อการผ่อน
คลายเข้าไปอีกด้วย
4. ผลการวิจยั
การวิจยั นี้ ได้ทาํ การวัดผลของการใช้งานเป็ นจํานวน 2 ครั้ง โดยให้กลุ่มผูท้ ี่มีอาการนอนไม่หลับที่มีอาการ
แบบชัว่ คราว จํานวน 20 คน ทดลองดูวิดีโอก่อนการเข้านอนและทําแบบประเมิน โดยได้ผลแสดงข้อมูลตามตาราง
ดังนี้
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ตารางที่ 1 การทดลองใช้งานวิดีโอ Designที่ 1 (ระดับคะแนน 1 = แย่, 2 = พอใช้, 3 = ดี, 4 = ดีมาก, 5 = ยอดเยีย่ ม)
ประเมินผล
ข้อมูลการใช้งาน
คะแนน (25)
ความสวยงาม (5)

2

ความนุ่มนวลให้ความรู ้สึกผ่อนคลาย (5)

2

ความเหมาะสมของแสงและสี (5)

3

การใช้งานไม่ซบั ซ้อน (5)

5

เหมาะสมกับกลุ่มเป้ าหมาย (5)

3

รวม

15

จากวิดีโอ Design ที่ 1 ผูว้ จิ ยั ได้ทาํ การพัฒนา แก้ไขข้อพร่ องต่างๆเรี ยบร้อยแล้วนั้น จึงนําวิดีโอ Designที่ 2
ทดลองกับกลุ่มเป้ าหมาย และทําแบบประเมิน โดยได้ผลแสดงข้อมูลตามตารางดังนี้
ตารางที่ 2 การทดลองใช้งานครั้งที่ 2 (ระดับคะแนน 1 = แย่, 2 = พอใช้, 3 = ดี, 4 = ดีมาก, 5 = ยอดเยีย่ ม)
ประเมินผล
ข้อมูลการใช้งาน
คะแนน (25)
ความสวยงาม (5)

4

ความนุ่มนวลให้ความรู ้สึกผ่อนคลาย (5)

4

ความเหมาะสมของแสงและสี (5)

4

การใช้งานไม่ซบั ซ้อน (5)

5

เหมาะสมกับกลุ่มเป้ าหมาย (5)

3

รวม

20

6. บทสรุปและข้ อเสนอแนะ
จากการวิจัย นี้ ผูว้ ิจัย ได้อ อกแบบเครื่ อ งมื อ บํา บัด เพื่ อ กลุ่ ม คนนอนไม่ ห ลับ ในรู ป แบบของสื่ อ วิดี โ อให้
กลุ่มเป้ าหมายได้ทดลองใช้เพื่อดูก่อนการนอน ผลการทดลองพบว่าเครื่ องมือมีการใช้งานได้ดีในระดับหนึ่ง ผูป้ ่ วยมี
อาการดี ข้ ึ นตามลําดับ และมี ความรู ้ สึกผ่อนคลายมากขึ้ นก่ อนการนอน ด้วยองค์ประกอบของ รู ปทรงวัตถุ การ
เคลื่อนไหวของวัตถุ แสงและสี ที่ใช้ รวมไปถึงเสี ยงเพลงประกอบที่อยู่ภายในวิดีโอที่ส่งผลต่อความรู ้สึกผ่อนคลาย
และผลจากการประเมินยังมีจุดที่ตอ้ งมีการพัฒนาเรื่ องการใช้งานให้ออกมาเป็ นเครื่ องมือบําบัดที่ความเหมาะสมต่อ
กลุ่มเป้ าหมายให้มากขึ้น
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โครงการออกแบบเครื่ องมือเพื่อกลุ่มคนนอนไม่หลับนี้ ผูว้ ิจยั หวังเป็ นอย่างยิ่งว่าเครื่ องมือบําบัดนี้ จะเป็ น
ประโยชน์ไม่มากก็นอ้ ย ต่อกลุ่มคนนอนไม่หลับ และเพื่อเป็ นการเพิ่มทางเลือกในการบําบัดของกลุ่มคนนอนไม่หลับ
ได้มีการดํารงชีวติ และสุขภาพที่ดีในการนอนต่อไป
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