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บทคัดยอ 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) พัฒนาสื่อรูปแบบโมชันกราฟกสําหรับนําเสนอขอมูลองคกร กรณีศึกษา บริษัท แอบ

โซลูท เวิลด กรุป จํากัด 2) ประเมินความพึงพอใจที่มีตอสื่อรูปแบบโมชันกราฟกสําหรับนําเสนอขอมูลองคกร  เคร่ืองมือที่ใช

ในการวิจัย ไดแก 1) สื่อโมชันกราฟกการนําเสนอขอมูลองคกร กรณีศึกษา: บริษัท แอบโซลูท เวิลด กรุป จํากัด 2) แบบ

ประเมินความพึงพอใจของผูใชงานสื่อโมชันกราฟก กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย ไดแก นักศึกษาฝกงานและพนักงาน ของ

บริษัท แอบโซลูท เวิลด มีเดีย จํากัด จํานวน 30 คน ดวยวิธีการเลือกแบบเจาะจง สถิติที่ใชในการวิเคราะห คือ คาเฉลี่ย(�̅�𝑥) 

และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D.) ผลการวิจัย พบวา ผลการพัฒนาสื่อโมชันกราฟกการนําเสนอขอมูลองคกร มีความยาว 

3.22 นาที การดําเนินเร่ืองประกอบดวยหัวขอหลัก คือ โลโกของบริษัท, ประวัติความเปนมาของบริษัท, วิสัยทัศน, พันธกิจ, 

คานิยม, แนะนําธุรกิจตางๆของบริษัท, ระเบียบขอบังคับของบริษัท, ที่อยูของบริษัท และชองทางการติดตอของบริษัท การ

ประเมินความพึงพอใจของผูใชงานที่มีตอการสื่อโมชันกราฟกการนําเสนอขอมูลองคกร แบงผลการประเมินออกเปน 5 ดาน 

ไดแก 1) ดานการออกแบบ 2) ดานเนื้อหา 3) ดานการดําเนินเร่ือง 4) ดานเสียงบรรยายและเสียงประกอบ 5) ดานประโยชน

การใชงาน ซึ่งมีคาระดับความพึงพอใจเฉลี่ยรวมทั้ง 5 ดาน อยูในระดับมากที่สุด (�̅�𝑥 = 4.39, S.D. = 0.46) โดยดานประโยชน

การใชงาน มีคาเฉลี่ยความพึงพอใจมากที่สุด (�̅�𝑥 = 4.60, S.D. = 0.45) 

คําสําคัญ: ความพึงพอใจ  ขอมูลองคกร  สื่อโมชันกราฟก 

Abstract 

This research aims to develop 1) media, motion graphics for the presentation of information on the 

organization. Case Study of The Absolute World Group Co., Ltd. 2) satisfaction toward the media, motion 

graphics for the presentation of information on the organization. Research tools include: 1) to the media 

motion graphics to present information. Case Study of The Absolute World Group Co., Ltd. 2) satisfaction 

of users of the media, motion graphics. Samples used in research, include student and employee of the 

company. Absolute world, media, limited number of 30 people with a specific selection method using 

the statistical analysis is the average value (�̅�𝑥) and standard deviation (S.D.) The results of this research 

have found that the results of the development of the media, motion graphics, presentation of 

information. 3.22 min-length contains the main topic is the company logo, company history, vision, 
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mission, core values, business activities of the company guide, the regulations of the company, company 

address and contact of the company. To assess the satisfaction of users of the media, motion graphics, 

the presentation of information on the organization. Break out the assessment result is 5 1) design 2) 

content 3) story 4) operation of the audio narration and sound effects 5) utility, which has a value, the 

average satisfaction level, including a 5-level side (�̅�𝑥 = 4.39, S.D. = 0.46) by the beneficial use. Average 

satisfaction (�̅�𝑥= 4.60, S.D. = 0.45) 

Keywords: Satisfaction, Corporate Information, Motion Graphics 

1. ที่มาและความสําคัญ 

 ปจจุบันเทคโนโลยีมีบทบาทมากในธุรกิจหลายๆรูปแบบ ทั้งนี้ในปจจุบันการอานขอมูลผานตัวหนังสือไดรับความนิยม

นอยลง จึงตองมีตัวชวยในการเพิ่มความนาสนใจของขอมูลเดิมๆ นั่นคือ รูปภาพ สี และเอฟเฟคตางๆเขามาชวยใหขอมูลนั้น

ชวยดึงดูดความสนใจของผูอานมากข้ึน อีกหนึ่งทางเลือกที่นาสนใจคือ การทําสื่อแบบโมชันกราฟก โดยโมชันกราฟกจะเปน

การนํากราฟกตางๆมาขยับและเคลื่อนไหวใหเกิดความนาสนใจซึ่งจะชวยสรางความสนุกสนานใหกับงานกราฟก ที่เปนภาพนิ่ง

และบอกเลาเร่ืองราวขอมูลตางๆไดดี มีชีวิตชีวายิ่งข้ึน ซึ่งสงผลใหการสื่อสารเร่ืองราวตางๆนั้นมีประสิทธิภาพดีมากยิ่งข้ึน

กวาเดิม 

 เนื่องจากปจจุบันบริษัท แอบโซลูท เวิลด กรุป จํากัด มีนักศึกษาฝกงานเขามาฝกงานกันเปนจํานวนมาก ทางบริษัทจึง

ตองมีการแนะนําผูบริหาร แนะนําบริษัทในเครือทั้งหมด และมีจัดทําคูมือสําหรับนักศึกษาฝกงานเพื่อแนะนํากฎระเบียบตางๆ

รวมไปถึงประวัติและธุรกิจตางๆของบริษัท ทําใหเสียเวลาในการอธิบายและทําใหคูมือดูไมนาสนใจ ดูเขาใจยากสําหรับผูอาน 

 ดวยเหตุนี้ ผูจัดทําจึงไดพัฒนาสื่อการนําเสนอขอมูลองคกรในรูปแบบสื่อโมชันกราฟก กรณีศึกษา บริษัท แอบโซลูท 

เวิลด กรุป จํากัด โดยการนําเอาขอมูลตางๆที่เก่ียวกับบริษัท ซึ่งประกอบดวยประวัติความเปนมา ผูกอตั้งบริษัท วิสัยทัศน 

พันธกิจ คานิยม และธุรกิจตางๆในเครือของบริษัท แอบโซลูท เวิลด กรุป จํากัด มาจัดทําเปนสื่อโมชันกราฟก เพื่อใหนักศึกษา

ฝกงานที่เขามาฝกงานบริษัทไดรับขอมูลของบริษัทในรูปแบบของสื่อโมชันกราฟก โดยนําเอารูปภาพ กราฟกตางๆ และเสียง

บรรยาย มาประกอบกับขอมูลเดิม ใหดูมีความนาสนใจมากยิ่งข้ึนกวาแบบเดิมและงายตอการรับชมมากยิ่งข้ึน 

2. วัตถุประสงค  

 เพื่อประเมินความพึงพอใจที่มีตอสื่อรูปแบบโมชันกราฟกสําหรับนําเสนอขอมูลองคกร กรณีศึกษา บริษัท แอบโซลูท 

เวิลด กรุป จํากัด 

3. ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของ  

3.1 ความหมายของโมชนักราฟก 

 โมชันกราฟกเกิดมาจากการผสมคํา 2 คําคือ โมชัน (Motion) ที่หมายถึง การเคลื่อนไหว และคําวา กราฟก (Graphic) 

หมายถึง ภาพ ซ่ึงภาพในที่นี้เปนไดหลายอยางไมใชแคเพียง ภาพถาย เทานั้น แตไมวาจะเปนภาพการตูน รูปสี่เหลี่ยม 

สามเหลี่ยม เสน ทุกอยางลวนนับเปนภาพกราฟกไดหมด โดยโมชันกราฟกจะเปนการนํากราฟกตางๆมาขยับและเคลื่อนไหว

ใหเกิดความนาสนใจซึ่งจะชวยสรางความสนุกสนานใหกับงานกราฟก ที่เปนภาพนิ่งและบอกเลาเร่ืองราวขอมูลตางๆไดดี มี

ชีวิตชีวายิ่งข้ึน (เวชยันต, 2560) 

 



 

 

 3.3 ทฤษฎีคอมพิวเตอรกราฟก 

 กฤติยา (2558) ไดกลาวถึงคอมพิวเตอรกราฟก (Computer Graphics) ไววาการสรางการจัดการ การใชคอมพิวเตอร

ในกาสรางภาพกราฟก โดยการนําขอมูลมาสรางเปนภาพ เสนกราฟ แผนภาพ แผนภูมิ หรืออาจนําภาพมาจากสื่ออ่ืนๆ เชน 

ภาพจากกลองดิจิทัล จากวีดีทัศนหรือจากภาพยนตรมาทา การตัดตอใหเปนไปตามตองการ หรือตกแตงภาพใหดีข้ึน 

ภาพกราฟกเหลานี้จะประกอบดวยเสน สีแสงและเงาตางๆ สามารถแสดงออกมาทางจอภาพหรือพิมพออกมาทางอุปกรณ 

เชน เคร่ืองพิมพไดนอกจากนั้นยังใชในความหมายอ่ืน เชน คอมพิวเตอรวาดภาพ ซึ่งหมายถึงการใชซอฟตแวรเก่ียวกับการวาด

ภาพสําหรับวาดภาพตางๆ ในคอมพิวเตอร 

3.4 งานวิจัยที่เก่ียวของ 

 พงษพิพัฒน (2560) ไดทําการวิจัยเร่ือง การพัฒนาโมชันอินโฟกราฟกเพื่อประชาสัมพันธหลักสูตรระดับปริญญาตรี 

คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ 1) เพื่อศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรี คณะ

วิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2) เพื่อพัฒนาโมชันอินโฟกราฟกเพื่อประชาสัมพันธหลักสูตรระดับปริญญาตรี 

3) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของกลุมเปาหมายหลังทดลองใชโมชันอินโฟกราฟกประชาสัมพันธหลักสูตร กลุมตัวอยางที่ใชในการ

วิจัย ไดแก 1) อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรระดับ ปริญญาตรี คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2) ครู

แนะแนว และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยใชวิธีการเลือกกลุมตัวอยางแบบหลายข้ันตอน พบวาครูแนะแนวมีความ

คิดเห็นโดยรวมอยูในระดับมากที่สุด และนักเรียนมีความคิดเห็นโดยรวมอยูในระดับมาก 

 (เบญจวรรณ  และธวัชชัย, 2560) ไดทําการวิจัยเร่ือง การพัฒนาโมชันกราฟก เร่ือง ตํานานพระธาตุขามแกน โดยมี

วัตถุประสงคเพื่อ 1) พัฒนาโมชันกราฟก เร่ือง ตํานานพระธาตุขามแกน และ 2) ศึกษาความ พึงพอใจของกลุมเปาหมายที่มี

ตอการพัฒนาโมชันกราฟก เร่ือง ตํานานพระธาตุขามแกน กลุมเปาหมายไดแก นักศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและ

แอนิเมชัน ชั้นปที่ 1 จํานวน 30 คน เคร่ืองมือที่ใชประกอบดวย 1) โมชันกราฟก เร่ือง ตํานานพระธาตุขามแกน 2) แบบ

ประเมินคุณภาพ และ 3) แบบประเมินความพึงพอใจ โมชันกราฟก เร่ือง ตํานานพระธาตุขามแกน มีความยาว 2.58 นาที 

ผลการวิจัย พบวา ผูเชี่ยวชาญมีความคิดเห็นตอโมชันกราฟก อยูในระดับมาก และ 2) กลุมเปาหมายมีความพึงพอใจตอโมชัน

กราฟก อยูในระดับมาก 

 (สุโรทัย และธวัชชัย, 2559) ไดทําการวิจัยเร่ือง การพัฒนาโมชันกราฟก เร่ือง การเลิกทาสในสมัยรัชกาลที่ 5 มี

วัตถุประสงคเพื่อพัฒนาโมชันกราฟก เร่ืองการ เลิกทาสในสมัยรัชกาลที่ 5 ใหมีคุณภาพ และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของ

กลุมเปาหมายที่มีโมชันกราฟก เร่ืองการเลิก ทาสในสมัยรัชกาลที่ 5 กลุมเปาหมายไดแก ผูเชี่ยวชาญดานโมชันกราฟกประเมิน

คุณภาพเคร่ืองมือ จํานวน 3 คน และ นักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จํานวน 30 คน 

พบวา ผูเชี่ยวชาญมีความคิดเห็นดวยเก่ียวกับโมชันกราฟก อยูในระดับมาก และกลุมเปาหมาย มีความพึงพอใจตอโมชัน

กราฟก อยูในระดับมากที่สุด 

 

 

 

 

 

 



 

 

4. วิธีดําเนินการวิจัย 

 
รูปที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 

 4.1 การศึกษาและเก็บรวบรวมขอมูล ทําการศึกษาคนควาขอมูลที่เก่ียวกับ บริษัท แอบโซลูท เวิลด กรุป จํากัด 

ทั้งหมด ไดแก ประวัติความเปนมาของบริษัท ปที่กอตั้ง ผูบริหาร วิสัยทัศน พันธกิจ คานิยม ธุรกิจตางๆในเครือของบริษัท 

แอบโซลูท เวิลด กรุป จํากัด ทั้งหมด ระเบียบขอบังคับของบริษัท ที่อยูของบริษัท และชองทางการติดตอของบริษัท 

 4.2 การวิเคราะหขอมูล วิเคราะหขอมูลตาง ๆ ที่นํามาใชงาน โดยทําการวิเคราะหเนื้อหาเก่ียวกับขอมูลองคกรของ

บริษัท แอบโซลูท เวิลด กรุป จํากัด ทั้งหมด และนํามาจัดเรียงเนื้อหาตามลําดับความสําคัญ ดังนี้   1) ประวัติความเปนมา

ของบริษัท 2) วิสัยทัศน (Vision) ของบริษัท 3) พันธกิจ (Mission) ของบริษัท 4) คานิยม (Core Values) ของบริษัท 5) 

แนะนําธุรกิจตางๆของบริษัท 6) ระเบียบขอบังคับของบริษัท 7) ที่อยูของบริษัท 8) ชองทางการติดตอของบริษัท และ9) โลโก

บริษัท 

 4.3 การจัดทํา Story Board ทําการเขียน Story Board โดยการวางโครงเร่ือง ประกอบไปดวยรูปภาพ และเนื้อหาที่

บอกถึงขอมูลทั้งหมดของบริษัท แอบโซลูท เวิลด กรุป จํากัด การกําหนดเวลาในการดําเนินงานแตละฉากของโมชันกราฟก 

การใชเอฟเฟค รวมไปถึงการเรียงลําดับความสําคัญของเนื้อเร่ือง เพื่อใหผูใชสื่อสามารถเขาใจไดงายข้ึน 

 

รูปที่ 2 สตอร่ีบอรด โครงรางของสื่อโมชันกราฟก 



 

 

 4.4 การจัดทําสื่อโมชนักราฟก ทําการพัฒนาโมชนักราฟก โดยแบงเปน 4 สวน ไดแก 

  4.4.1 การสรางภาพและฉากตาง ๆที่จะใชใน โปรแกรม Adobe Photoshop และ Adobe Illustrator 

  4.4.2 การสรางโมชันกราฟก ดวยการนําภาพและฉากที่ประกอบแลวมาเรียงตามเร่ืองที่วางไวในโปรแกรม Adobe 

After Effect 

  4.4.3 การนําโมชันกราฟกที่ประกอบเสร็จแลวในแตละหัวขอมาเรียงเปนวิดีโอเดียวกัน ดวยโปรแกรม Adobe 

Premiere Pro 

  4.4.4 การใสเสียงบรรยาย เสยีงดนตรี และซาวดเอฟเฟค ประกอบการบรรยาย 

 4.5 เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย มีดังนี ้

 4.5.1 สื่อโมชันกราฟก เร่ือง การนําเสนอขอมูลองคกรในรูปแบบสื่อโมชันกราฟก กรณีศึกษา: บริษัท แอบโซลูท 

เวิลด กรุป จํากัด โดยประกอบดวยขอมูลของบริษัท คือ โลโกของบริษัท, ประวัติความเปนมาของบริษัท, วิสัยทัศน, พันธกิจ, 

คานิยม, แนะนําธุรกิจตาง ๆของบริษัท, ระเบียบขอบังคับของบริษัท, ที่อยูของบริษัท และชองทางการติดตอของบริษัท 

 4.5.2 แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีตอการนําเสนอขอมูลองคกรในรูปแบบสื่อโมชันกราฟก โดยรายละเอียดของ

แบบสอบถามแบงออกเปน 3 สวน ดังตอไปนี้ 

  สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูใชงาน ประกอบดวย เพศ อายุ ระดับการศึกษา และประสบการณการทํางาน 

  สวนที่ 2 ความพึงพอใจที่มีตอการนําเสนอขอมูลองคกรในรูปแบบสื่อโมชันกราฟก ประกอบดวย ดานการออกแบบ 

ดานเนื้อหา ดานการดําเนินเร่ือง ดานเสียงบรรยายและเสียงประกอบ และดานประโยชนการใชงาน 

  สวนที่ 3 ขอเสนอแนะเพิ่มเติม 

 โดยการเก็บขอมูลความพึงพอใจที่มีตอการนําเสนอขอมูลองคกรในรูปแบบสื่อโมชันกราฟก ผูวิจัยไดกําหนดประชากร

และกลุมตัวอยาง โดยกลุมตัวอยางที่ได มาจากนักศึกษาฝกงาน และพนักงานฝายโปรดักชั่น บริษัท แอบโซลูท เวิลด มีเดีย 

จํากัด จํานวน 30 คน 

5. ผลและวิจารณ  

 5.1 ผลการพัฒนาสื่อโมชันกราฟก การดําเนินเร่ืองประกอบดวยหัวขอหลัก คือ โลโกของบริษัท, ประวัติความเปนมา

ของบริษัท, วิสัยทัศน (Vision), พันธกิจ (Mission), คานิยม (Core Values), แนะนําธุรกิจตางๆของบริษัท, ระเบียบขอบังคับ

ของบริษัท, ที่อยูของบริษัท และชองทางการติดตอของบริษัท มีความยาว 3.22 นาที 

 
รูปที่ 3 ตัวอยางโมชันกราฟกการนําเสนอขอมูลองคกร (สามารถรับชมสื่อไดที่ https://youtu.be/Mi-Aj25OMFE) 



 

 

 5.2 ผลการประเมินความพึงพอใจที่มีตอการนําเสนอขอมูลองคกรในรูปแบบสื่อโมชันกราฟก กรณีศึกษา: บริษัท แอบ

โซลูท เวิลด กรุป จํากัด จากกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย คือนักศึกษาฝกงานและพนักงานในบริษัท จํานวน 30 คน พบวา 

ตารางที่ 1 แสดงผลขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 

ขอมูลทั่วไป 

รายการ จํานวน รอยละ 

เพศ   

      ชาย 16 53.3 

      หญิง 14 46.7 

อายุ   

      ต่ํากวา 20 ป 3 10.0 

      20 – 30 ป 17 56.7 

      31 – 40 ป 8 26.7 

      41 – 50 ป 2 6.7 

       51 ปข้ึนไป 0 0 

3.ระดับการศึกษา   

     ต่ํากวามัธยมศึกษา 0 0 

     มัธยมศึกษา / ปวช. หรือเทียบเทา 3 10 

     อนุปริญญา / ปวส. หรือเทียบเทา 0 0 

     ปริญญาตรี 27 90 

     สูงกวาปริญญาตรี 0 0 

4.ประสบการณการทํางาน   

     ต่ํากวา 5 ป 24 80 

     6-10 ป 6 20 

     11-15 ป 0 0 

     16-20 ป 0 0 

     มากกวา 20 ป 0 0 

  จากตารางที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ผูตอบแบบประเมินความพึงพอใจ จํานวนทั้งหมด 30 ทาน 

แบงเปน เพศชาย 16 คน คิดเปนรอยละ 53.3 และเพศหญิง 14 คน คิดเปนรอยละ 46.7  โดยมีชวงอายุต่ํากวา 20 ป 3 คน 

คิดเปนรอยละ 10 อายุ 20–30 ป 17 คน คิดเปนรอยละ 56.7 อายุ 31-40 ป คิดเปนรอยละ 26.7 และอายุ 41-50 ป 2 คน 

คิดเปนรอยละ 6.7 ระดับการศึกษามัธยมศึกษา / ปวช. หรือเทียบเทา 3 คน  คิดเปนรอยละ 10 และปริญญาตรี 27 คน คิด

เปนรอยละ 90 ดานประสบการณการทํางาน ต่ํากวา 5 ป 24 คน คิดเปนรอยละ 80 และ 6-10 ป 6 คน คิดเปนรอยละ 20

  สวนที่ 2 ความพึงพอใจของผูใชงานที่มีตอสื่อโมชันกราฟก 

 



 

 

ตารางที่ 2  สรุปผลการประเมนิความพึงพอใจของผูใชงานในแตละดาน 

รายการประเมิน  ( x  )  ( S.D. ) ความหมาย 

1. ดานการออกแบบ 4.35 0.52 คุณภาพดีมาก 

1.1 การออกแบบฉากมีความสวยงามและนาสนใจ 4.30 0.65 คุณภาพดีมาก 

1.2 แสงและสีสนัในฉากมีความเหมาะสมและสอดคลองกัน 4.33 0.55 คุณภาพดีมาก 

1.3 การออกแบบจัดวางองคประกอบของสื่อโมชันกราฟกมีความ

เหมาะสม 
4.13 0.50 คุณภาพด ี

1.4 ภาพกราฟกที่ใชมีความสวยงาม เหมาะสมกับเนื้อหา 4.20 0.48 คุณภาพด ี

1.5 รูปแบบตวัอักษรและขนาดของตัวอักษรสามารถอานไดงายและ

ชัดเจน 
4.80 0.41 คุณภาพดีมาก 

2. ดานเน้ือหา 4.57 0.34 คุณภาพดีมาก 

2.1 เนื้อหามีความถูกตองตรงตามขอมูลของบริษัท 5.00 0 คุณภาพดีมาก 

2.2 เนื้อหาที่นําเสนอมีความเหมาะสมกับหัวขอเร่ือง 4.90 0.31 คุณภาพดีมาก 

2.3 ภาษาที่ใชในการนําเสนอมีความถูกตองและเหมาะสม 4.30 0.40 คุณภาพดีมาก 

2.4 มีการสรุปเนื้อหาและหัวขอเร่ืองอยางชัดเจน 4.30 0.47 คุณภาพดีมาก 

2.5 เนื้อหามีปริมาณที่เหมาะสมและนาสนใจ 4.37 0.49 คุณภาพดีมาก 

3. ดานการดําเนินเร่ือง 4.19 0.51 คุณภาพดี 

3.1 มีการวางโครงเร่ืองที่นาสนใจ ตรงตามวัตถุประสงคการนําเสนอ

ขอมูลขององคกร 

4.30 0.54 คุณภาพดีมาก 

3.2 การเรียงลําดับฉากที่นําเสนอมีความถูกตองและเหมาะสม 4.00 0.59 คุณภาพด ี

3.3 ระยะเวลาในการนําเสนอสื่อมีความเหมาะสม 4.13 0.35 คุณภาพด ี

3.4 มีความสอดคลองระหวางภาพกับบทการดําเนินเร่ือง 4.37 0.49 คุณภาพดีมาก 

3.5 การดําเนินเร่ืองมีความนาสนใจ นาติดตาม 4.13 0.57 คุณภาพด ี

4. ดานเสียงบรรยายและเสียงประกอบ 4.26 0.49 คุณภาพดีมาก 

4.1 เสียงบรรยายที่ใชประกอบเนื้อหามีน้ําเสียงที่ชัดเจน นาฟง 3.77 0.50 คุณภาพด ี

4.2 เสียงบรรยายมีความสอดคลองกับเนื้อหา 4.17 0.46 คุณภาพด ี

4.3 เสียงบรรยายสอดคลองกับภาพและเสียงดนตรีประกอบ 4.53 0.51 คุณภาพดีมาก 

4.4 เสียงดนตรีประกอบสรางความนาสนใจ ชวนติดตาม 4.57 0.50 คุณภาพดีมาก 

5. ดานประโยชนการใชงาน 4.60 0.45 คุณภาพดีมาก 

5.1 การนําเสนอขอมูลองคกรในรูปแบบสื่อโมชันกราฟก มีประโยชนตอผู

ตองการทราบขอมูลเก่ียวกับบริษัท 

4.80 0.41 คุณภาพดีมาก 

5.2 การนําเสนอขอมูลองคกรในรูปแบบสื่อโมชันกราฟก ทําใหผูชมมี

ความรูความเขาใจเก่ียวกับขอมูลของบริษัทมากข้ึน 

4.40 0.50 คุณภาพดีมาก 

สรุปผลการประเมิน 4.39 0.46 คุณภาพดีมาก 



 

 

 จากตารางที่ 2 ผลประเมินความพึงพอใจของแตละดาน พบวา 

 ดานการออกแบบ ผูใชงานมีความพึงพอใจภาพรวมอยูในระดับดีมาก โดยมีคาเฉลี่ยอยูที่ 4.35 เมื่อพิจารณารายขอ

พบวามีความพึงพอใจในระดับดีมากทุกขอตามลําดับ ไดแก รูปแบบตัวอักษรและขนาดของตัวอักษรสามารถอานไดงายและ

ชัดเจน แสงและสีสันในฉากมีความเหมาะสมและสอดคลองกัน การออกแบบฉากมีความสวยงามและนาสนใจ ภาพกราฟกที่

ใชมีความสวยงาม เหมาะสมกับเนื้อหา และการออกแบบจัดวางองคประกอบของสื่อโมชันกราฟกมีความเหมาะสม โดย

สอดคลองกับงานวิจัยของ พงษพิพัฒน (2560) ไดทําวิจัยเร่ือง “การพัฒนาโมชันกราฟกเพื่อประชาสัมพันธหลักสูตรระดับ

ปริญญาตรี คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม” ผลการวิจัยพบวา ความพึงพอใจดานคุณภาพการออกแบบ

สื่อ อยูในระดับดีมาก 

 ดานเนื้อหา ผูใชงานมีความพึงพอใจภาพรวมอยูในระดับดีมาก โดยมีคาเฉลี่ยอยูที่ 4.57 เมื่อพิจารณารายขอพบวามี

ความพึงพอใจในระดับดีมากทุกขอตามลําดับ ไดแก เนื้อหามีความถูกตองตรงตามขอมูลของบริษัท เนื้อหาที่นําเสนอมีความ

เหมาะสมกับหัวขอเร่ือง เนื้อหามีปริมาณที่เหมาะสมและนาสนใจ ภาษาที่ใชในการนําเสนอมคีวามถูกตองและเหมาะสม และ

มีการสรุปเนื้อหาและหัวขอเร่ืองอยางชัดเจน โดยสอดคลองกับงานวิจัยของ พงษพิพัฒน (2560) ไดทําวิจัยเร่ือง “การพัฒนา

โมชันกราฟกเพื่อประชาสัมพันธหลักสูตรระดับปริญญาตรี คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม” ผลการวิจัย

พบวา ความพึงพอใจคุณภาพดานเนื้อหาของสื่อ อยูในระดับดีมาก 

 ดานการดําเนินเร่ือง ผูใชงานมีความพึงพอใจภาพรวมอยูในระดับดี โดยมีคาเฉลี่ยอยูที่ 4.19 เมื่อพิจารณารายขอพบวา

มีความพึงพอใจในระดับดีทุกขอตามลําดับ ไดแก มีความสอดคลองระหวางภาพกับบทการดําเนินเร่ือง มีการวางโครงเร่ืองที่

นาสนใจ ตรงตามวัตถุประสงคการนําเสนอขอมูลขององคกร ระยะเวลาในการนําเสนอสื่อมีความเหมาะสม การดําเนินเร่ืองมี

ความนาสนใจ นาติดตาม และการเรียงลําดับฉากที่นําเสนอมีความถูกตองและเหมาะสม 

 ดานเสียงบรรยายและเสียงประกอบ ผูใชงานมีความพึงพอใจภาพรวมอยูในระดับดีมาก โดยมีคาเฉลี่ยอยูที่ 4.26 เมื่อ

พิจารณารายขอพบวามีความพึงพอใจในระดับดีมากทุกขอตามลําดับ ไดแก เสียงดนตรีประกอบสรางความนาสนใจ ชวน

ติดตาม เสียงบรรยายสอดคลองกับภาพและเสียงดนตรีประกอบ เสียงบรรยายมีความสอดคลองกับเนื้อหา และเสียงบรรยายที่

ใชประกอบเนื้อหามีน้ําเสียงที่ชัดเจน นาฟง โดยสอดคลองกับงานวิจัยของ (เบญจวรรณ และธวัชชัย, 2560) ไดทําการวิจัย

เร่ือง การพัฒนาโมชันกราฟก เร่ือง ตํานานพระธาตุขามแกน นักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ผลการวิจัยพบวา ความพึงพอใจดานเสียงบรรยายที่ใชประกอบเนื้อหาและเสียงบรรเลงมี

ความเหมาะสม อยูในระดับดีมาก 

 ดานประโยชนการใชงาน ผูใชงานมีความพึงพอใจภาพรวมอยูในระดับดีมาก โดยมีคาเฉลี่ยอยูที่ 4.6 เมื่อพิจารณาราย

ขอพบวามีความพึงพอใจในระดับดีมากทุกขอตามลําดับ ไดแก การนําเสนอขอมูลองคกรในรูปแบบสื่อโมชันกราฟก 

กรณีศึกษา: บริษัท แอบโซลูท เวิลด กรุป จํากัด มีประโยชนตอผูตองการทราบขอมูลเก่ียวกับบริษัท และการนําเสนอขอมูล

องคกรในรูปแบบสื่อโมชันกราฟก กรณีศึกษา: บริษัท แอบโซลูท เวิลด กรุป จํากัด ทําใหผูชมมีความรูความเขาใจเก่ียวกับ

ขอมูลของบริษัทมากข้ึน โดยสอดคลองกับงานวิจัยของ (สุโรทัย และธวัชชัย, 2559) ไดทําวิจัยเร่ือง “การพัฒนาโมชันกราฟก 

เร่ือง การเลิกทาสในสมัยรัชกาลที่ 5” ผลการวิจัยพบวา ทานไดรับประโยชนจากโมชันกราฟก เร่ือง การเลิกทาสในสมัย

รัชกาลที่ 5 อยูในระดับดีมาก 

 

 



 

 

6. สรุปผล 

 การพัฒนาสื่อรูปแบบโมชันกราฟกสําหรับนําเสนอขอมูลองคกร กรณีศึกษา บริษัท แอบโซลูท เวิลด กรุป จํากัด มี

ความยาวทั้งหมด 3.22 นาที การดําเนินเร่ืองประกอบดวยหัวขอหลัก คือ โลโกของบริษัท, ประวัติความเปนมาของบริษัท, 

วิสัยทัศน (Vision), พันธกิจ (Mission), คานิยม (Core Values), แนะนําธุรกิจตางๆของบริษัท, ระเบียบขอบังคับของบริษัท, 

ที่อยูของบริษัท และชองทางการติดตอของบริษัท  

 จากการวิเคราะหลักษณะทางประชากรศาสตร พบวา กลุมตัวอยางสวนมากเปนเพศชาย อายุระหวาง 20-30 ป ระดับ

การศึกษาสวนใหญอยูในระดับปริญญาตรี และมีประสบการณการทํางานต่ํากวา 5 ป มีความพึงพอใจดานประโยชนการใช

งานของสื่อโมชันกราฟกมากที่สุด 

 ผลจากการวิเคราะหความพึงพอใจของผูใชงาน พบวา  

  ดานการออกแบบ พบวา ความพึงพอใจดานรูปแบบตัวอักษรและขนาดของตัวอักษรสามารถอานไดงายและชัดเจน 

ซึ่งมีความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด 

  ดานเนื้อหา ความพึงพอใจดานเนื้อหามีความถูกตองตรงตามขอมูลของบริษัท ซึ่งมีความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด 

  ดานการดําเนินเร่ือง ความพึงพอใจดานความสอดคลองระหวางภาพกับบทการดําเนินเร่ือง ซึ่งมีความพึงพอใจอยู

ในระดับมากที่สุด 

  ดานเสียงบรรยายและเสียงประกอบ ความพึงพอใจดานเสียงดนตรีประกอบสรางความนาสนใจ ชวนติดตามซึ่งมี

ความพึงพอใจอยูในระดับมาก 

  ดานประโยชนการใชงาน ความพึงพอใจดานการนําเสนอขอมูลองคกรในรูปแบบสื่อโมชันกราฟก กรณีศึกษา: 

บริษัท แอบโซลูท เวิลด กรุป จํากัด มีประโยชนตอผูตองการทราบขอมูลเก่ียวกับบริษัท มีความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด 

7. กิตติกรรมประกาศ 

  ขอขอบคุณบริษัท แอบโซลูท เวิลด มีเดีย จํากัดที่ใหคําแนะนํา ขอมูลที่เปนประโยชนตอการวิจัย และขอขอบคุณ

สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร วิทยาเขตวังไกลกังวล ที่สนับสนุนการ

วิจัยในคร้ังนี้ 
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