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บทคัดยอ 

 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค 1) เพื่อพัฒนาสื่อโมชั่นกราฟกประเภทสื่อใหความรู  ซึ่งแบงเปน 3 หัวขอไดแก มลพิษทาง

อากาศ  ฝุนวาระแหงชาติ  และบทบาทหนาที่ความรูเก่ียวกับสว. โดยลักษณะการนําเสนอขอมูลจะใชภาพกราฟกที่มีการ

เคลื่อนไหวเพื่อทําใหสื่อมีความนาสนใจและเขาใจงาย สามารถรับชมสื่อไดผานทางชอง NBT  และ YouTube และ 2) เพื่อ

ประเมินคุณภาพของสื่อโมชั่นกราฟกประเภทสื่อใหความรู กลุมตัวอยางที่ใชในงานวิจัยคือผูเชี่ยวชาญ จํานวน 5 ทาน โดยใช

วิธีการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง จากทีมผลิตสื่อ spot และ vtr  สถานี NBT และผูใชงานอินเตอรเน็ตที่รับชมสื่อผานทาง 

YouTube จํานวน 395 คน   โดยใชวิธีการสุมตัวอบางแบบบังเอิญ เคร่ืองมือที่ใชในงานวิจัยคือ สื่อโมชั่นกราฟกประเภทให

ความรู  และแบบสอบถามประเมินคุณภาพสื่อ โดยใชคาสถิติคือ คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบวา สื่อ

โมชั่นกราฟกประเภทสื่อใหความรู มีคุณภาพของสื่อในภาพรวมอยูในระดับดี  โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.26 และสวนเบี่ยงเบน

มาตรฐานเทากับ 0.65  

คําสําคัญ: โมชั่นกราฟก  สื่อมัลติมีเดีย  กราฟก 

Abstract 

The objective of this research is to 1) to develop knowledge-based graphic motion media which 

can be divided into 3  topics including air pollution National Agenda Dust and roles, duties, knowledge 

about SW the data presentation style uses animated graphics to make the media interesting and easy to 

understand. Can watch the media via NBT and youtube channels and 2 ) to evaluate the quality of the 

motion graphic media for Knowledge Media. The sample group used in the research is 5  experts using 

specific selection methods. From the spot and vtr media production team, NBT station and internet users 

who watched the media via YouTube, 395 people using accidental random sampling methods The tools 

used in the research are Motion graphics media for knowledge and media quality assessment 

questionnaires by using the statistic value is Average and standard deviation The research found that 

Motion graphics media for knowledge. The quality of the media in the overall level is good. With an 

average of 4.26 and a standard deviation of 0.65 

Keywords: Motion Graphics, Multimedia, Graphics 

 

 

                                                           
* Corresponding auther, e-mail: paingruthai.nus@rmutr.ac.th 



 

 

1. ที่มาและความสําคัญ 

          ปจจุบันมีการพัฒนาสื่อของขาวสารออกมาเปนรูปแบบตางๆ ที่หลากหลายมากกวาในอดีต เพื่อดึงดูดและเพิ่มความ

สนใจของผูรับขาวสาร  อีกทั้งยังมีการเพิ่มชองทางในการเผยแพรขาวสาร จากเดิมที่มีการเผยแพรแคทางโทรทัศนเทานั้น  แต

ปจจุบันมีชองทางการเผยแพรมากมาย เชน  สื่อออนไลนไมวาจะเปน เฟซบุก (Facebook) ,ยูทูบ (Youtube) หรือ อินตราแก

รม (Instagram) เพื่อใหการประชาสัมพันธกิจกรรมตางๆ ที่จะเกิดข้ึน  และการนําเสนอขาวสาร  สามารถเขาถึงประชาชน

ไดมากที่สุด  ดวยเหตุนี้ทําใหรูปแบบของขาวสารตองมีการพัฒนาจากรูปแบบเดิมๆ โดยการเพิ่มการนําเสนอที่หลากหลายมาก

ยิ่งข้ึน  ไมวาจะเปนรูปภาพ  เสียง  วีดีโอ อินโฟกราฟกและสื่อโมชั่นกราฟก แทนสิ่งที่ตองการนําเสนอ โดยมุงเนนไปที่รูปแบบ

การนําเสนอที่แปลกใหม  นาสนใจ  กระชับ  และไดใจความ  ทําใหขาวสารในปจจุบันดูไมนาเบื่อเหมือนในอดีต  นั่นทําให

ผูคนสามารถเขาถึงขาวสารตางๆ ไดงายยิ่งข้ึน  และยังสามารถรับรูถึงการประชาสัมพันธกิจกรรมตางๆ ไดอยางทันเวลาจาก

เทคโนโลยีสมัยใหมอยางสมารทโฟน แท็บเล็ต หรือคอมพิวเตอร  (ผศ.ดร.จินตวีร เกษมศุข, 2561) 

เนื่องจากสถานีวิทยุโทรทัศนแหงประเทศไทยหรือชอง NBT เปนชองโทรทัศนที่มีหนาที่นําเสนอขาวสาร และ

ประชาสัมพันธกิจกรรมตางๆ ที่เกิดข้ึนในทุกชวงเวลา  อีกทั้งวิทยุโทรทัศนยังเปนสื่อสารมวลชนประเภทหนึ่งที่มีการพัฒนา

อยางรวดเร็ว  และยังสามารถเขาถึงผู รับขาวสารไดทุกเพศทุกวัย  ทําใหสถานีวิทยุโทรทัศนเปนชองทางหลักในการ

ประชาสัมพันธกิจกรรมตางๆ ที่จะเกิดข้ึน และนําเสนอขาวสารตางๆ ในสังคมอยางตรงไปตรงมา โดยในปจจุบัน

สถานีโทรทัศนมีการแขงขันกันสูง ซึ่งทางสถานีโทรทัศนชอง NBT นอกเหนือจากผลิตรายการขาวโดยทั่วไปแลว ยังมีการ

สอดแทรกขอมูลในรูปแบบสื่อมัลติมีเดียและกราฟกตางๆในการอธิบายขอมูลประกอบขาว เพื่อทําใหผูรับชมสามารถเขาใจ

เนื้อหาตางๆไดเพิ่มมากข้ึน และนอกจากนี้ยังมีการเพิ่มรายการตางๆที่นาสนใจ เพื่อเพิ่มความหลากหลายของรายการ ซึ่ง

สามารถดึงดูดผูชมในการเลือกดูรายการของทางสถานีได โดยสิ่งที่เปนปญหาและอุปสรรคสําหรับผูผลิตรายการหรือการ

นําเสนอขอมูลคือรูปแบบของสื่อที่ใช มักจะถูกนําเสนอในรูปแบบเดิม ซึ่งไมไดมีการเนนในเร่ืองของสื่อที่มีลักษณะ

ภาพเคลื่อนไหวหรือสื่อที่เปนกราฟก ที่ผูชมจะสามารถเห็นและเขาใจขอมูลไดงาย จึงถือเปนอุปสรรคอยางหนึ่งของการ

นําเสนอขอมูลที่ยังขาดความนาสนใจ และยังขาดการใชสื่อในรูปแบบใหมในการนําเสนอขอมูล  

 ดวยเหตุนี้ ทางผูวิจัยจึงไดเล็งเหนถึงความสําคัญในเร่ืองการของจัดสื่อเพื่อใชในการประกอบการนําเสนอขอมูลที่จะ

สามารถเพิ่มความนาสนใจและกระตุนการเรียนรูใหกับผูชม จึงไดมีการพัฒนาสื่อโมชั่นกราฟกประเภทสื่อใหความรูในหัวขอ

ตางๆจํานวน 3 หัวขอ ไดแก เร่ืองบทบาทและหนาที่ของวุฒิสภา (ส.ว.) ตามรัฐธรรมนูญฉบับใหม และเร่ืองประชาสัมพันธและ

ใหขอมูลความรูเก่ียวกับฝุน PM 2.5และวาระฝุนแหงชาติ โดยมีการนําเสนอขอมูลโดยใชสื่อโมชั่นกราฟกที่มีลักษณะของการ

เคลื่อนไหวประกอบกับภาพ และขอความที่สามารถสื่อความหมายใหผูชมสื่อ สามารถเขาใจเนื้อหาและสิ่งที่ตองการนําเสนอ

ไดงายข้ึน และเกิดเรียนรูจดจําไดเร็ว ทําใหเกิดผลดีตอทางสถานีที่สามารถนําเสนอขอมูลในรูปแบบที่ทันสมัยและนาสนใจ 

และทําใหผูชมสามารถรับชมสื่อในรูปแบบที่นาสนใจ เขาใจงาย จึงทําใหเกิดผลดีตอทั้งผูผลิตสื่อและผูรับชมไดตอไป 

2. วัตถุประสงค 

1. เพื่อพัฒนาสื่อโมชั่นกราฟกประเภทสื่อใหความรู 

2. เพื่อประเมินคุณภาพของสื่อโมชั่นกราฟกประเภทสื่อใหความรู 

 

 

 



 

 

กรอบแนวคิดงานวิจัย 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 1 กรอบแนวคิดงานวจิัย 

 

ขอบเขตการวิจัย  

 1. ดานเนื้อหา กําหนดขอบเขตเนื้อหาของวีดิทัศนการพัฒนาสื่อโมชั่นกราฟกประเภทสื่อใหความรู   3 หัวขอเร่ือง

ไดแก มลพิษทางอากาศ ฝุนวาระแหงชาติ และบทบาทหนาที่ความรูเก่ียวกับสว. 

 2. ดานรูปแบบการนาํเสนอ นาํเสนอโดยใชสื่ออินโฟกราฟก (Infographic media) และสื่อโมชัน่กราฟก (Motion 

Graphics) ในลักษณะของภาพเคลื่อนไหว เพื่อเพิ่มความนาสนใจใหกับเนื้อหาที่ตองการนําเสนอ และทําการเผยแพรสื่อผาน

ทางชอง NBT และ Youtube 

 3. ดานการประเมินคุณภาพของสื่อ ประเมินจากแบบสอบถามจํานวน 3 ดาน โดยใชกลุมตัวอยางจํานวน 400 คน 

จากผูเชี่ยวชาญดานการผลิต sport และ VTR ที่ไดรับชมและตรวจสอบสื่อวิดิทัศน จํานวน 5 คน  โดยใชวิธีการกําหนดกลุม

ตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive Sampling) (กัลยา, 2542) และผูใชงานอินเทอรเน็ตที่ไดรับชมผานทาง Youtube จํานวน 

395 คน โดยใชวิธีการสุมตัวอยางแบบบังเอิญ (Accidental sampling)  สถิติที่ใชในการวิเคราะหไดแก คาเฉลี่ย และสวน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน  

 

3. ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

สื่อวีดิทัศน คือการบันทึกภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว และเสียงโดยสามารถถายทอดภาพและเสียงที่บันทึกนั้นออกมาได

ทางเคร่ืองรับ โทรทัศน หรือคอมพิวเตอรซึ่งมีประโยชนในการสามารถถายทอดทั้งภาพ และเสียงออกมาไดคราวเดีนวกันทําให

ผูชมเกิดความเขาใจและมีเจตคติที่ดีตอการชม (ปยะดนัย ,2560) 

อินโฟกราฟก (infographics) คือ การนําเสนอขอมูลสารสนเทศตางๆโดยใชภาพกราฟกเปนเคร่ืองมือสําคัญ ซึ่งอินโฟ

กราฟกนี้มักจะตองประกอบดวย 2 สวนหลักๆ คือ “ขอมูล” (ตัวหนังสือ) และ “ภาพกราฟก”  (พงศกร, 2561) 

สื่อโมชั่นกราฟก (Motion graphic)  ความหมายอยางเปนทางการคือ  งานกราฟฟกที่เคลื่อนไหวไดโดยการนําเอา

มาจัดเรียงตอๆ กัน อธิบายใหเขาใจอยางงายคือการทําใหภาพวาด 2 มิติของเราเคลื่อนไหวได เหมือนการทําการตูนแอนิเมชั่น 

ปจจุบันไดมีการใช Motion graphic เปนสื่อในโลกออนไลนกันมาข้ึนเนื่องจากสามารถอธิบายและทําความเขาใจไดงายเมื่อ

ถูกสื่อสารออกไป แตอยางไรก็ตาม Motion graphic  ก็ไมไดงายเหมือนอยางที่คิดแตก็ไมยากเกินความสามารถ เพราะผูที่จะ

ส่ือใหความรู จาํนวน 3 เร่ือง 

มลพิษทางอากาศ 

ฝุนวาระแหงชาติ 

บทบาทหนาที่ความรูเกี่ยวกบัสวก. 

ผลการประเมินคุณภาพของ 

ส่ือโมชั่นกราฟกประเภทส่ือให

ความรู 

รวบรวมขอมูลที่เกีย่วของ 

กับการพัฒนาส่ือ 

พัฒนาส่ือโมชั่นกราฟกโดยใช

โปรแกรม Adobe premierpro 



 

 

ออกแบบและสรางสรรคตัว Motion graphic  จะตองมีพื้นฐานความรูในการใชโปรแกรมและพื้นฐานในดานการออกแบบ 

(นนทนัท แกวมณี, 2561) 

การประชาสัมพันธ  หมายถึง  การสื่อสารความคิดเห็น  ขาวสาร  ขอเท็จจริงตาง ๆ ไปสูกลุมประชาชน  เปนการ

เสริมสรางความสัมพันธและความเขาใจอันดีระหวางหนวยงาน  องคการ  สถาบันกับกลุม ประชาชนเปาหมายและประชาชน

ที่เก่ียวของ  เพื่อหวังผลในความรวมมือ สนับสนุนจากประชาชน รวมทั้ง  มีสวนชวยเสริมสรางภาพลักษณ ที่ดีใหแกหนวยงาน  

องคการ  สถาบันดวย  ทําใหประชาชน เกิดความนิยม  (ทัศนีย ผลชานิโก, 2560) 

สมศักดิ์  คลายสังข (2560) ไดทําการวิจัยเร่ือง “การพัฒนาสื่อวีดิทัศนและสื่อออนไลนเพื่อสงเสริมการตลาดและการ

ทองเที่ยวแบบมีสวนรวมในเขตพื้นที่ตลื่งชัน กรุงเทพมหานคร” วัตถุประสงคของการวิจัยคร้ังนี้คือ เพื่อพัฒนาสื่อวีดิทัศน

สงเสริมการตลาดและการทองเที่ยวแบบมีสวนรวมในพื้นที่เขตตลิ่งชัน โดยผูวิจัยมุงพัฒนาสื่อวีดิทัศนที่มีประสิทธิภาพและสื่อ

ออนไลนในรูปแบบเว็บไซต ผลการพัฒนา ทําใหไดสื่อ วีดิทัศนสงเสริมการตลาดและการทองเที่ยวแบบมีสวนรวม ชุด 9 วัด 

ความยาว 11.35 นาที และชุด 4 ตลาดน้ํา ความยาว 9.40 นาที ซึ่งมีประสิทธิภาพตามเกณฑมาตรฐานในระดับ 83/86.7 ใน

การใหความรู  ความเขาใจและจูงใจใหเกิดความสนใจในการเดินทางไปทองเที่ยว  

สํานักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร (2554) ไดทําการวิจัยเร่ือง “บทบาทและความรับผิดชอบของ

สมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาในอนาคตตามทัศนะของประชาชน โดยม ีวัตถุประสงคของการวิจัยคร้ังนี้คือ เพื่อ

ศึกษาความรูความเขาใจขอวประชาชนที่มีตอบทบาทและความรับผิดชอบของสมาชิกสภาผูแทนราษฏรและสมาชิกวุฒิสภา 

เพื่อศึกษาถึงความคาดหวังในบทบาทและความรับผิดชอบของสมาชิกสภาผูแทนราษฏรและสมาชิกวุฒิสภาตามทัศนะของ

ประชาชน เพื่อชวยสรางความเขาใจใหกับประชาชนในหัวขอเร่ืองที่กําหนด  

กรองกาญจน และคณะ, (2561) เร่ืองการพัฒนาเว็บไซตประชาสัมพันธกลุมแมบานเกษตรกรชุมชนปราณบุรี จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ ดวยรูปแบบอินโฟกราฟก  มีผลการประเมินความพึงพอใจ จากการแบงหัวขอการประเมิน 3 ดานเปน คือ 

ดานเนื้อหาอินโฟกราฟก ดานออกแบบ และดาน ภาพรวมเว็บไซต โดยมีวัตถุประสงค  เพื่อพัฒนาเว็บไซตประชาสัมพันธ กลุม

แมบานเกษตรกร ชุมชนปราณบุรี  จังหวัดประจวบคีรีขันธ ดวยรูปแบบอินโฟกราฟก  เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพของ

รูปแบบอินโฟกราฟกของ เว็บไซตประชาสัมพันธ กลุมแมบานเกษตรกรชุมชนปราณบุรี และเพื่อวัดความพึงพอใจของผูเขาชม

เว็บไซตประชาสัมพันธ กลุมแมบานเกษตรกรชุมชนปราณบุรี ดวยรูปแบบอินโฟกราฟก ผลการวิจัยพบวา เว็บไซต www.

สับปะรดนารู.com มีคาระดับความพึงพอใจในการใชงานมากที่สุด คิดเปนรอยละ 90.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4. วิธีดําเนินการวิจัย   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 2 วิธีการดําเนินงานวิจัย 

1. ศึกษาขอมูลและความตองการ จากเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของ  เพื่อกําหนดเนื้อหาและรูปแบบในการผลิตสื่อ 

           2. รวบรวมขอมูลที่เก่ียวของ  

  ทําการศึกษาขอมูลที่เก่ียวกับเนื้อหาใน 3 หัวขอคือ มลพิษทางอากาศ ฝุนวาระแหงชาติ และบทบาทและหนาที่

ของสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) ตามรัฐธรรมนูญฉบับใหม จากแหลงขอมูลตางๆ ไดแก เว็บไซตสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

เว็บไซตกรมสงเสริมสุขภาพสิ่งแวดลอม และรวบรวมเนื้อหาสวนที่เก่ียวของ    เพื่อนํามาเปนขอมูลในการจัดทําสื่อ 

           3. ราง story board  

 ทําการรางสตอร่ีบอรดจํานวน 3 หัวขอ โดยมีการกําหนดตัวละครและกําหนดรูปแบบของการดําเนินเร่ือง กําหนด

ชวงเวลาในการนําเสนอของแตละหัวขอ หัวขอละ 1 นาที 

 

   

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 3 ตัวอยางการราง story board เร่ืองบทบาทและหนาที่ ส.ว. ตามรัฐธรรมนูญฉบบัใหม 

ศึกษาขอมูลและความตองการ 

รวบรวมขอมลูท่ีเก่ียวของ 

พัฒนาสื่อใหความรู 
 

ตรวจสอบคุณภาพของสื่อ 

 
เผยแพรสื่อใหความร 

 
ประเมินคุณภาพของสื่อ 

ราง story board 
 



 

 

4. พัฒนาสื่อใหความรู โดยใชโปรแกรม Adobe Illustrator ในการพัฒนาสื่ออินโฟกราฟก และใชโปรแกรม Adobe 

Premiere Pro cs6 ในการพัฒนาสื่อโมชั่นกราฟก 

 

 

 

   

 

 

 

 

รูปที่ 4 ใชโปรแกรม Adobe Premiere Pro cs6 ในการพัฒนาสื่อโมชั่นกราฟก 

 

รูปที่ 5 ใชโปรแกรม Adobe Illustratorในการพัฒนาสื่ออินโฟกราฟก 

 

5. ตรวจสอบคุณภาพของสื่อ โดยผูเชี่ยวชาญดานการผลิต sport และ VTR เพื่อตรวจดูความเหมาะสมของเนื้อหาที่

สื่อ ความถูกตองของเนื้อหา และความเหมาะสมของสื่อ  

6. เผยแพรสื่อใหความรู ทําการเผยแพรสื่อ 2 ชองทาง คือชองทางการออกอากาศและชองทาง YouTube 

7. ประเมินคุณภาพของสื่อ ประเมินจากแบบสอบถามจํานวน 3 ดาน โดยใชกลุมตัวอยางจํานวน 400 คน จาก

ผูเชี่ยวชาญดานการผลิต sport และ VTR ที่ไดรับชมและตรวจสอบสื่อวิดิทัศน จํานวน 5 คน โดยใชวิธีการคัดเลือกกลุม

ตัวอยางแบบเฉพาะเจาะจง และผูใชงานอินเทอรเน็ตที่ไดรับชมผานทาง Youtube โดยวิธีการคํานวณหาสูตรตัวอยางแบบไม

ทราบขนาดประชากรที่แนนอน สูตรของ คอแครน (Cochran, 1977)  

5. ผลการวิจัย 

1. ผลการพัฒนาสื่อวีดิทัศน เร่ือง การพัฒนาสื่อโมชั่นกราฟกประเภทสื่อใหความรู ผูวิจัยไดดําเนินการพัฒนาสื่อ

โมชั่นกราฟกประเภทสื่อใหความรู เพื่อประชาสัมพันธและใหความรูใน 3 หัวขอ โดยเผยแพรผานชอง NBT และสื่อออนไลน  



 

 

 1.1 สื่อใหความรูเร่ืองมลพิษทางอากาศ อธิบายเก่ียวกับผลกระทบที่เกิดข้ึนจากมลพิษทางอากาศเก่ียวกับฝุน 

P.M. 2.5 ที่สงผลตอสุขภาพและมีการแนะนํารณรงควิธีการปองกันและรักษาสุขภาพ 

 

รูปที่ 6 สื่อใหความรูเร่ืองมลพิษทางอากาศ 

1.2 สื่อใหความรูเร่ือง ฝุนวาระแหงชาติ จะสื่อถึงที่มาปญหาของฝุนผลกระทบที่เกิดข้ึน เพื่อใหทุกคนตระหนัก

และเห็นความสําคัญเก่ียวกับการรักษาสภาพแวดลอม 

 

 

 

 

 

รูปที่ 7 สื่อใหความรูเร่ืองฝุนวาระแหงชาต ิ

1.3 สื่อใหความรูเร่ืองบทบาทและหนาที่ ส.ว. ตามรัฐธรมนูญฉบับใหม มีเนื้อหาและสื่อใหเขาใจถึงบทบาทหนาที่

ของสมาชิกวุฒิสภา  

รูปที่ 8 สื่อใหความรูเร่ืองบทบาทและหนาที่ ส.ว. ตามรัฐธรมนญูฉบับใหม 



 

 

2. ผลประเมินคุณภาพของสื่อโมชั่นกราฟกประเภทสื่อใหความรู 

ตารางที่ 1 แสดงการสรุปผลการประเมินคุณภาพของสื่อโมชั่นกราฟกประเภทสื่อใหความรู  

หัวขอการประเมิน คาเฉลี่ย  (x�) สวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน (S.D.) 

คาความหมาย 

1. ดานการออกแบบ 4.41 0.62 อยูในระดับด ี

2. ดานเนื้อหา 4.25 0.68 อยูในระดับด ี

3. ดานสื่อการนําเสนอ 4.12 0.64 อยูในระดับด ี

ความพึงพอใจในภาพรวม 4.26 0.65 อยูในระดบัด ี

จากตารางการประเมินคุณภาพของสื่อในภาพรวม สื่อโมชั่นกราฟกประเภทสื่อใหความรูมีคุณภาพอยูในระดับดี มี

คาเฉลี่ยเทากับ 4.26 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.65 โดยเมื่อพิจารณารายดาน พบวา ดานการออกแบบในภาพรวม

อยูในระดับดี โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ4.41 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.62  ดานเนื้อหาในภาพรวมอยูในระดับดี โดยมี

คาเฉลี่ยเทากับ 4.25 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.68 และดานสื่อการนําเสนอในภาพรวมอยูในระดับด ีโดยมีคาเฉลี่ย

เทากับ 4.12 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.64 ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของฐานิดา ทองมาแกว และคณะ เร่ืองการ

ประชาสัมพันธเว็บไซต แบกเปเที่ยวปาละอู ดวยสื่ออินโฟกราฟก มีความพึงพอใจที่มีตอสื่ออินโฟกราฟก ที่ใชในการ

ประชาสัมพันธเว็บไซตแบกเปเที่ยวปาละอูภาพโดยรวม พบวา ดานเนื้อหาของสื่ออินโฟกราฟก และดานประโยชนของ

ผูใชงาน อยูในระดับมากที่สุด สวนดานการออกแบบของสื่ออินโฟกราฟก อยูในระดับมาก     และคลองกับงานวิจัยของกรอง

กาญจน และคณะ, (2561) เร่ืองการพัฒนาเว็บไซตประชาสัมพันธกลุมแมบานเกษตรกรชุมชนปราณบุ รี จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ ดวยรูปแบบอินโฟกราฟก  มีผลการประเมินความพึงพอใจ จากการแบงหัวขอการประเมิน 3 ดานเปน คือ 

ดานเนื้อหาอินโฟกราฟก ดานออกแบบ และดาน ภาพรวมเว็บไซต เก็บผลจากผูตอบแบบสอบถามออนไลนทั้งหมด 388 ชุด 

โดยทําการวัดคาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน สรุปไดวา เว็บไซต สับปะรดนารู.com มีความพึงพอใจจากการใชงานเว็บ ไซด

มากที่สุด  

6. สรุปผล 

 จากการผลิตสื่อวีดิทัศน  เร่ือง การพัฒนาสื่อโมชั่นกราฟฟกประเภทสื่อใหความรู เพื่อประชาสัมพันธ และใหความรู

เก่ียวกับกิจกรรมขาวสารตาง ๆ ไดแก มลพิษทางอากาศ ฝุนวาระแหงชาติ  และบทบาท      และหนาที่ของสมาชิกวุฒิสภา 

(ส.ว.) ตามรัฐธรรมนูญฉบับใหม  ซึ่งทําการเผยแพรผานชอง NBT และสื่อออนไลน (Youtube)  จากการประเมินความ

คุณภาพของสื่อที่ผูวิจัยสรางข้ึนมีคุณภาพอยูในระดับดี คือมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.26 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.65 ซึ่ง

สอดคลองกับ บุญชม  ศรีสะอาด (2545) ก   ลาววาเกณฑการประเมินประสิทธิภาพสื่อวีดิทัศนจากผูเชี่ยวชาญจะตองอยูใน

ระดับ 3.51-4.50 หมายถึงดี 
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