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Abstract
The purposes of this research were to develop the motion graphics to knowledge
of protecting respiratory syncytial virus 2) study satisfaction on viewing the motion
graphics to knowledge of protecting respiratory syncytial virus. The target group was
consisted of 113 child caregiver and student parent at Early Childhood education
demontration center nakhon pathom Rajabhat University. Obtained from the example of
Crazy and Morgan. The research tools consisted of 1) Motion Graphics Media 2) The Quality
Assessment Form and 3) The satisfaction assessment form of the sample group towards
motion graphics media. The statistics used to collect the data were mean and standard
deviation.
The research findings showed that the motion graphics to knowledge of protecting
respiratory syncytial virus. The target group was consisted of 1 1 3 child caregiver and
student parent at Early Childhood education demontration center nakhon pathom
Rajabhat University and their satisfactions were in the high level. The mean score was 4.42
and the standard deviation was 0.24.
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บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) เพื่อพัฒนาสื่อโมชันกราฟฟกเสริมความรู เรื่อง การปองการ
โรคอารเอสวี 2) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผูที่ไดรับชมสื่อการปองการโรคอารเอสวี กลุมตัวอยาง ไดแก
ครูผูดูแลเด็กและผูปกครองนักเรียน ศูนยสาธิตปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม จํานวน 113 คน ที่
ไดจากการกําหนดตัวอยางของเครซี่และมอรแกน เครื่องมือที่ใชในการวิจัยประกอบดวย 1) สื่อโมชัน
กราฟก 2) แบบประเมินคุณภาพของสื่อโมชันกราฟกฯ 3) แบบประเมินความพึงพอใจของกลุมตัวอยางที่มี
ตอสื่อโมชันกราฟกฯ สถิติที่ใชในการรวบรวมขอมูลไดแก คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัยพบวา สื่อโมชันกราฟฟกเสริมความรู เรื่อง การปองการโรคอารเอสวี กลุมตัวอยางที่
ใชในการวิจัยคือ ครูผูดูแลเด็กและผูปกครองนักเรียน ศูนยสาธิตปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม
จํานวน 113 คน มีความพึงพอใจอยูระดับมาก คาเฉลี่ย 4.42 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.24
คําสําคัญ: ไวรัสอารเอสวี, โมชันกราฟก, ปองกัน
1. บทนํา
โรคอารเอสวี (respiratory syncytial virus: RSV) เปนเชื้อไวรัสที่เปนสาเหตุของโรคติดเชื้อใน
ระบบทางเดินหายใจที่พบไดบอยและกอใหเกิดอาการที่รุนแรง เปนโรคที่พบไดบอยในเด็กอายุต่ํากวา 5 ป
โรคอารเอสวีมีลักษณะอาการของโรคมีหลากหลายรูปแบบ มักมีอาการคลายหวัดธรรมดา ไข ไอ จาม มี
น้ํามูก ในรายที่เปนรุนแรงจะมีอาการ หายใจเร็ว หอบ มีเสียงวีด๊ หายใจมีเสียงครือคราด มีเสมหะในลําคอ
มาก กระสับกระสาย ไมกินนม การระบาดของของโรคติดเชื้อทางเดินหายใจจากเชื้อไวรัสอารเอสวี โดย
พบผูปวยเพิ่มขึ้นในชวงเดือนสิงหาคม - พฤศจิกายนของทุกป แนวโนมของโรคยังไมลดลงเมื่อเปรียบเทียบ
กับป 2562 โดยในป 2563 ตั้ง แตเดือนสิง หาคม ถึง ปจจุบัน พบจํานวนเด็กปวยสูง สุดเดือนกัน ยายน
ซึ่งการระบาดพบมากในกลุมเด็กอนุบาล (กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข, 2563) ปจจัยที่สงเสริม
ทําใหเกิดโรคระบาดของโรค ไดแก ความแออัด ระบบถายเทอากาศ สุขอนามัย สิ่งแวดลอมและการมีสุข
วิทยาสวนบุคลที่ไมดีจึงทําใหพบการระบาดไดบอยในโรงเรียนอนุบาล สถานเลี้ยงเด็ก หรือบานที่มีเด็กอยู
รวมกันหลายคน โรคอารเอสวีนั้นยังไมมีวัคซีนปองกัน และไมมียารักษาโดยเฉพาะ แพทยจะใหรักษาตาม
อาการและลดความรุนแรงจากการเกิดภาวะแทรกซอน การปองกันการเกิดโรคโรคอารเอสวีไดนั้น ควรให
ความรูแกผูดูแลเด็ก ผูปกครองและครู เกี่ยวกับสาเหตุ อาการของโรคอารเอสวี เพื่อเปนการปองกันและ
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เฝาระวังการเกิดโรคและการดูแลสุขอนามัยของเด็ก แตในปจจุบันจะพบวาสื่อใหความรูเกี่ยวกับโรคอาร
เอสวีนั้นยังมีนอย สวนมากจะเปนสื่อในรูปแบบของขอความและภาพนิ่ง ทําใหไมนาสนใจ แตในปจจุบัน
ความกาวหนาของเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพิ่มมากขึ้นการใชงานอินเตอรเน็ตในการสื่อสารขอมูลนั้น ไดรับ
ความนิยมอยางแพรหลายในสังคม
สื่อโมชันกราฟฟกจะเปนนําภาพกราฟฟกตาง ๆ มาใสการเคลื่อนไหว โดยใชเสียงพากย เพื่อ
อธิบายขอมูลไปพรอม ๆ กับภาพที่เคลื่อนไหว ซึ่งทําใหผูรับชมไดเกิดกระบวนการรับรูขอมูลขาวสารและ
เขาใจไดงาย รวดเร็วมากขึ้น อีกทั้งจะทําใหเกิดความสนใจแกผูรับสารไดงายกวาการนําเสนอขอมูลแบบ
ตัวอักษร ภาพนิ่งหรืออินโฟกราฟก สงผลใหเกิดการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพดีกวา นอกจากนี้แลวโมชัน
กราฟกยังเปนสื่อที่ไดรับความนิยมในการใหความรูทางสุขภาพ (GE Healthcare, 2016) ที่สามารถเลือก
ฟงเนื้อหาซ้ํา ๆ ไดและสามารถนําไปใชกับอปุกรณตาง ๆ ไดเชน คอมพิวเตอร แท็ปเล็ต สื่อออนไลนตาง ๆ
ทําใหเพิ่มชองทางการปฏิสัมพันธและเรียนรูซ้ําได ดังนั้นจึงเหมาะกับการเรียนรูสําหรับผูคนในยุคใหม
จากการศึกษาปญหาและความสําคัญดังกวา ผูวิจัยจึงมีความสนใจในการพัฒนาสื่อโมชันกราฟก
เพื่อเผยแพรรู เรื่อง การปองกันโรคอารเอสวี เพื่อเสริมสรางความรูและการสื่อสารขอมูลความรูเกี่ยวกับ
โรคและการปองกันโรคอารเอสวีใหกับครูผูดูแลเด็ก ผูปกครองไดรับความรูและในการเฝาระวังการปองกัน
โรคติดเชื้อทางเดินหายใจจากเชื้อไวรัสอารเอสวี
2.วัตถุประสงค
2.1 เพื่อพัฒนาสื่อโมชันกราฟฟกเสริมความรู เรื่อง การปองการไวรัสอารเอสวี
2.2 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผูที่ไดรับชมสื่อการปองการไวรัสอารเอสวี
3.ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
3.1 ทฤษฎีการใชสี
ลักษณะของวัตถุที่กระทบตอสายตาใหเห็น เปนสีมีผลถึง จิตวิทยา คือมีอํานาจใหเ กิด
ความเขมของแสงที่อารมณและความรูสึกไดการที่ไดเห็นสีจากสายตา สายตาจะสงความรูสึกไปยังสมอง
ทําใหเกิดความรูสึกตาง ๆ ตามอิทธิพลของสี เชน สดชื่น รอน ตื่นเตน เศรา สีมีความหมายอยางมาก
เพราะศิลปนใชสีเปนสรางความประทับใจในผลงานของศิลปะและสะทอนความประทับใจนั้นใหบังเกิดแก
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ผูดู เพราะทุกสิ่งที่อยูรูอบตัวนั้นลวนแตมีสีสันแตกตางกันมากมาย สีเปนสิ่งที่ควรศึกษาเพื่อประโยชนกับ
ตนเองและผูสรางงานจิตรกรรม (สมเกียรติ, 2536)
3.2 ทฤษฎีโมชันกราฟก
โมชัน กราฟกเปนการนําเสนอและอธิบายเนื้อหาที่มีขอมูลในปริมาณมาก มีการสรุป
ความสํ า คั ญ ของเนื้ อ หา สามารถสรุ ป ความในลั ก ษณะของรู ป ภาพ ข อ ความ กราฟ ก พร อ มทั้ ง การ
เคลื่อนไหวในรูปแบบตาง ๆ ซึ่งการออกแบบโมชันกราฟกที่สงเสริมความสามารถในการเรียนรู (ทักษิณา
สุขพัทธี, 2560) นั้นตองมีการวางแผนวิเคราะหกลุมคนดู ดานการออกแบบจะตองใชภาพที่สื่อความหมาย
และใชสีสันของชวยถายทอดอารมณและความนาสนใจของงานใหดูสวยงาม ดานการตอบสนองและปฎิ
สัมพันธควรคํานึงถึงการผลิตสื่อ ภาพเคลื่อนไหว การใชภาพ และภาษาทาทางเลาเรื่องแทนคําพูด รวมถึง
การเสริมทักษะ เชิงเทคนิคในการตัดตอภาพและเสียง จึงชวยสรางการจดจําในสื่อไดงาย เปนรูปแบบ
หนึ่งที่มีการสื่อสารดวยภาพเคลื่อนไหวและเสียงประกอบภาพกราฟกใหดูนาสนใจโมชันอินโฟกราฟกจึง
สามารถเขาถึงผูคนสวนมากไดและสามารถทําความเขาใจขอมูลไดรวดเร็ว (วรากรณ สามโกเศศ, 2553)
3.3 งานวิจัยที่เกี่ยวของ
ณัฐภณ สุเมธอธิคม และคณะ (2563) เรื่อง การผลิตสื่อโมชัน เรื่อง พลเมืองดีตามวิถี
ประชาธิปไตย ผลการศึกษาพบวา สื่อโมชันกราฟกเรื่อง พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย สําหรับเด็กชั้น
ประถมศึกษาปที่ 6 ที่มีความเหมาะสมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 4.50 และคะแนนทดสอบหลังเรียนดวย
สื่อโมชันกราฟกสูงกวาคะแนนทดสอบกอนเรียนดวยสื่อโมชันกราฟก อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05 รวมถึงผูเรียนมีความพึงพอใจตอสื่อโมชันกราฟกเรื่อง พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย อยูในระดับ
มาก มีคาเฉลี่ย 2.77
จิติมา เสือทอง และคณะ (2563) พัฒนาสื่อกราฟกเคลื่อนไหวเพื่อสงเสริมการอนุรักษ
ดินและน้ําดวยหญาแฝก ผลการวิจัยพบวาขอมูลดานเนื้อหาที่กลุมเปาหมายตองการทราบในงานกราฟก
เคลื่อนไหวคือเนื้อหาที่กลาวถึงพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวรัซกาลที่ 9 ทรงเห็นประโยชนของหญาแฝก
มากที่สุดเปนอันดับ 1 คือ รอยละ 44 ขอมูลดานประโยชนที่กลุมเปาหมายคาดวาจะไดรับจากการชมสื่อ
กราฟกเคลื่อนไหวคือ ความรูเรื่องหญาแฝกในการอนุรักษดินและน้ํา มากที่สุดเปนอันดับ 1 รอยละ 32
องคประกอบในงานกราฟกเคลื่อนไหวที่กลุมเปาหมายสนใจ พบวา ดานภาพประกอบ มากที่สุด รอยละ
64
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ทักษิณา สุขพันธ และทรงศรี สรณสถาพร (2560) ศึกษาแนวทางการออกแบบโมชัน
กราฟกที่สงเสริมความสามารถในการเรียนรู กลุมตัวอยาง ไดแก นักออกแบบ ผูเชี่ยวชาญ และนักศึกษา
ไดมาโดยวิธีการสุมแบบเจาะจงเครื่องมือที่ใชในงานวิจัยประกอบดวย แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ และ
กรสังเกต ผานการตรวจสอบความตรงตามเนื้อหาวิเคราะหขอมูลดวยการจัดกลุมและวิเคราะหเนื้อหา ผล
การศึกษาพบวา องคประกอบของโมชันกราฟกที่สงเสริมการเรียนรูประกอบดวยขั้นตอนการวิเคราะห
การออกแบบ การพัฒนาและทดสอบ การประเมินผลและนําไปใช
นฤเบศร จันทา และ เดนชัย พันธุเกตุ (2560) ไดจัดทําสื่อโมชันกราฟก เรื่อง ภัยจากสื่อ
โซเชียล โดยใชรูปแบบสื่อโมชันกราฟกที่เขาใจงาย มีการอธิบายขอมูล และมีรูปภาพประกอบ กลุม
ตัวอยางที่ใชในการทดลองสื่อเปนนักศึกษาชั้นป ที่ 4 จํานวน 56 คน โดยการเลือกลุมตัวอยางเลือกแบบ
เฉพาะเจาะจง เพราะ นักศึกษากลุมนี้ เปนนักศึกษาชั้นปสุดทายกอนจะออกฝกประสบการณจึงเหมาะสม
ที่จะใหความรูกอนออกฝกประสบการณเพื่อเปนแนวทางและแบบอยางที่ดีโดยมีเครื่องมือที่ใชในการวิจัย
ไดแก แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีตอสื่อโมชันกราฟก เรื่อง ภัยจากสื่อโซเชียล
4. วิธีการดําเนินการวิจัย
4.1 การกําหนดประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากร ไดแก ครูผูดูแลเด็กและผูปกครองนักเรียน ศูนยสาธิตปฐมวัย มหาวิทาลัยราช
ภัฎนครปฐม จํานวน 160 คน
กลุมตัวอยาง ไดแก ครูผูดูแลเด็กและผูปกครองนักเรียน ศูนยสาธิตปฐมวัย มหาวิทาลัย
ราชภัฎนครปฐม จํานวน 113 คน ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% ใชการกําหนดตัวอยางของสูตรเครซี่ และ
มอร แ กน แทนค า โดย n = ขนาดของกลุ ม ตั ว อย า ง, N = ขนาดของประชากรตั ว อย า ง, e = ระดั บ
ความคลาดเคลื่อนของการสุมตัวอยางที่ยอมรับได, X2=คาไคสแควรที่ df เทากับ 1 และระดับความ
เชื่อมั่น 95%, p = สัดสวนของลักษณะที่สนใจในประชากร ตามสูตรดังนี้
𝑋𝑋 2 𝑁𝑁𝑁𝑁(1−𝑝𝑝)
𝑁𝑁−1)+𝑋𝑋 2𝑝𝑝(1−𝑝𝑝)

𝑛𝑛 = 𝑒𝑒 2 (

4.2 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
4.2.1 สื่อโมชันกราฟฟกใหความรูเสริมการปองการไวรัสอารเอสวี
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4.2.2 แบบประเมินคุณภาพของสื่อโมชันกราฟก โดยใหผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหาและดาน
เทคโนโลยีมัลติมีเดีย
4.2.3 แบบสอบถามประเมินความพึงพอใจที่มีตอสื่อโมชันกราฟกเรื่องการปองการไวรัส
อารเอสวี
4.3. สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
การกําหนดสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก การแจกแจงความถี่ (Frequency) คา
ร อ ยละ (Percentage) ค า เฉลี่ ย (Mean) และส ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) โดย
กําหนดเกณฑ ในการพิจารณาความพึงพอใจ (บุญชม ศรีสะอาด, 2545) โดยใชมาตราสวนประมาณคา
(Rating Scale) กําหนดคาเปน 5 ความคิดเห็นตามแบบของลิเคิรท (Likert Scale) ซึ่งมีหลักเกณฑดังนี้
5 หมายถึง ระดับความพึงพอใจมากที่สุด
4 หมายถึง ระดับความพึงพอใจมาก
3 หมายถึง ระดับความพึงพอใจปานกลาง
2 หมายถึง ระดับความพึงพอใจนอย
1 หมายถึง ระดับความพึงพอใจนอยที่สุด
โดยแปลความหมายที่ไดจากคาเฉลี่ย ซึ่งใชเกณฑดังนี้
คะแนนคาเฉลี่ย 4.51-5.00 หมายถึง มากที่สุด
คะแนนคาเฉลี่ย 3.51-4.50 หมายถึง มาก
คะแนนคาเฉลี่ย 2.51-3.50 หมายถึง ปานกลาง
คะแนนคาเฉลี่ย 1.51-2.50 หมายถึง นอย
คะแนนคาเฉลี่ย 1.00-1.50 หมายถึง นอยที่สุด
4.4. ขั้นตอนในการดําเนินงาน
การพัฒนาสื่อโมชันกราฟก มีการดําเนินงานตามหลักการพัฒนาสื่อ โดยมีวิธีการดําเนินการ
วิจัยตามรูปแบบ 3P (สุรเดช ศรีอังกูร, 2555) ดังตอไปนี้
1) ขั้นกอนการผลิต (Pre-production)
- ศึกษาและรวบรวมขอมูลของโรคอารเอสวี สาเหตุของการติดตอของโรค อาร
เอสวี ลักษณะการแสดงอาการของโรค กลุมเสี่ยงที่อาจเกิดโรค การดูแลและปองกันการเกิดโรคอารเอสวี
- นําเนื้อหามาวิเคราะหเพื่อวางแผนการทํางาน
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- จัดทําสตอรี่บอรด ออกแบบ
2) ขั้นตอนการผลิต (Production)
-ใชเครื่องมือในการออกแบบและพัฒ นาสื่อ ไดแก โปรแกรมสําเร็จรูป Adobe
Photoshop ใชในการลงสีออกแบบฉาก, After Effect ใชในการผลิตสื่อโมชันกราฟก, Adobe Audition
ในการตัดตอเสียงพากยใหสมบูรณ และ Adobe Premier Pro ในการรวบรวมและตัดตอสื่อโมชันกราฟก
มารวมกัน และใชในการสรางบทบรรยายใตภาพในสื่อโมชันกราฟก
3) ขั้นตอนหลังการผลิต (Post-production)
-นําเสนอผลงานและปรับปรุงแกไขผลงาน ตามคําแนะนําและเก็บรายละเอียดของ
งานทั้งหมด
5.ผลการวิจัย
ผลการพัฒนาสื่อโมชันกราฟฟกใหความรูเสริมการปองการไวรัสอารเอสวี ไดดังนี้
5.1 ผลการพัฒนาสื่อโมชันกราฟฟกใหความรูเสริมการปองการไวรัสอารเอสวีใชกระบวนการ 3P
ผลิตสื่อ ประกอบดวยขั้นตอนการกอนการผลิต (Pre-production) การผลิต (Production) และหลังการ
ผลิต (Post-production) มีการดําเนินเรื่องเกี่ยวกับสาเหตุของการติดเชื้อไวรัสอารเอสวี อาการติดเชื้อ
ของเด็กและผูใหญ การระบาดของเชื้อไวรัส และการดูแลรักษา ดังภาพที่ 1

ภาพที่ 1 ตัวอยางผลการพัฒนาสื่อโมชันกราฟกเรื่องการปองการไวรัสอารเอสวี
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ผู วิ จั ย ได นํ า สื่ อ โมชั น กราฟก เรื่อ งการป อ งการไวรั ส อาร เอสวีที่ พั ฒ นานํา เสนอให ผู เ ชี่ยวชาญ
จํานวน 3 ทาน เพื่อประเมินโดยใชแบบประเมินคุณภาพ หลังจากนั้นนําผลการวิเคราะหความคิดเห็นโดย
ใชสถิติ คาเฉลี่ย และ สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการประเมินเปนดังรายละเอียดในตารางที่ 1 ดังนี้
ตารางที่ 1 ผลการประเมินคุณภาพของสื่อโมชันกราฟกของผูเชี่ยวชาญ
รายการประเมิน
ระดับความเหมาะสม
คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบน การแปรผล
มาตรฐาน
1.ความเหมาะสมการออกแบบฉาก
3.67
1.53
มาก
2. ความเหมาะสมการใชสีออกแบบสื่อ
4.00
1.00
มาก
3. ความเหมาะสมของการดําเนินเนื้อเรื่อง
4.67
0.58
มากที่สุด
4. ความเหมาะสมของเสียงบรรยายประกอบ
4.33
0.58
มาก
5. ความนาใจของสื่อ
4.00
1.00
มาก
สรุปโดยรวม
4.13
0.70
มาก
จากตารางที่ 1 พบวา ผลการประเมินคุณภาพของสื่อโมชันกราฟกของผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3
ทาน โดยภาพรวมมีผลการประเมิน คุณภาพของสื่ออยูในระดับมาก (𝑥𝑥̅ =4.13, S.D.= 0.70) เนื่องจาก
เนื้อหาของสื่อมีความเขาใจงายและไดรับคําแนะนําและขอเสนอแนะจากผูเชี่ยวชาญ
5.2 ผลการศึกษาความพึงพอใจของผูชมที่มีตอสื่อโมชันกราฟกเรื่องการปองการไวรัสอารเอสวี
เปน สื่อเสริมใหความรูเกี่ยวกับการปองการไวรัสอารเอสวี ในกลุมครูผูดูแลเด็ก ผูปกครอง ที่เปน กลุม
ตัวอยางจํานวน 113 คน ดังรายละเอียดในตารางที่ 2 ดังตอไปนี้
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ตารางที่ 2 ผลความพึงพอใจของผูชมที่มีตอสื่อโมชันกราฟกเรื่องการปองการไวรัสอารเอสวี
รายการประเมิน
ระดับความเหมาะสม
คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบน การแปรผล
มาตรฐาน
1.การออกแบบฉากมีความนาสนใจ
4.20
0.60
มาก
2.สีสันการออกแบบสื่อโมชันกราฟก
4.24
0.53
มาก
3.การดําเนินเรื่องมีความนาสนใจ นาติดตาม
4.20
0.53
มาก
4.เสียงบรรยาย ชัดเจน มีความเหมาะสม
4.47
0.61
มาก
5.เสียงบรรเลงมีความเหมาะสม
4.58
0.49
มากที่สุด
6.เนื้อหาของสื่อ เขาใจไดงาย
4.57
0.56
มากที่สุด
7.สื่อโมชันกราฟก สวยงาม มีความนาสนใจ
4.58
0.53
มากที่สุด
8.ระยะเวลาในการดําเนินเรื่องมีความเหมาะสม
4.27
0.52
มาก
9.ประโยชนที่ไดรับจาการรับชมสื่อ
4.71
0.45
มากที่สุด
สรุปโดยรวม
4.42
0.24
มาก
จากตารางที่ 2 พบวา ผลประเมินความพึงพอใจของผูชมที่มีสื่อโมชันกราฟกเรื่องการปองการ
ไวรัสอารเอสวี โดยภาพรวมมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก (𝑥𝑥̅ =4.42, S.D.= 0.24) เมื่อพิจารณาเปน
รายดานพบวา ประโยชนที่ไดรับจาการรับชมสื่อ มีผลการประเมินอยูในระดับมากที่สุด (𝑥𝑥̅ = 4.71, S.D.=
0.45) รองลงมา สื่อโมชันกราฟก สวยงาม มีความนาสนใจ มีผลการประเมินอยูในระดับมากที่สุด ( 𝑥𝑥̅ =

4.58, S.D.= 0.53) เสียงบรรเลงมีความเหมาะสม มีผลการประเมิน อยูในระดับมากที่สุด ( 𝑥𝑥̅ =4.58,
S.D.= 0.49) ตามลําดับ

6.บทสรุปและขอเสนอแนะ
จากผลการพัฒนาสื่อโมชันกราฟฟกใหความรูเสริมการปองการไวรัสอารเอสวี ผูวิจัยไดรวบรวม
ความรูเกี่ยวกับไวรัสอารเอสวี มานําเสนอ ในรูปแบบโมชันกราฟกที่มีความนาสนใจผูรับชมสามารถเขาใจ
ไดงายโดยทําการวิเคราะหเนื้อหาที่ซับซอน มาเรียงลําดับภาพใหเหมาะสมกับเนื้อหา โดยการเลือกโทนสีที่
เรียบงายสบายตา การเลือกใช ภาพที่ สื่ อ ความหมายมาใสก ารเคลื่อนไหว ใสเสียงบรรยายและเสี ย ง
9

ประกอบ สอดคลองกับงานวิจัยของนฤเบศร จันทา และ เดนชัย พันธุเกตุ (2560) ไดพัฒ นาสื่อโมชัน
กราฟก เรื่อง ภัยจากสื่อโซเชียล โดยใชรูปแบบสื่อโมชันกราฟกที่เขาใจงาย มีการอธิบายขอมูล และมี
รูปภาพประกอบ
ขอเสนอแนะ
จากผลการศึกษางานวิจัยควรมีการพัฒนาสื่อในการนําเสนอในรูปแบบอื่น ๆ เชน นําเสนอใน
รูปแบบการตูน แอปพลิเคชัน หรือสื่อประเภทอื่นเพื่อใหเขาถึงผูรับชมสื่อไดมากขึ้น
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