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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) เพื่อพัฒนาส่ือโมชันกราฟฟกเสริมความรู เรื่อง การปองการ

โรคอารเอสวี 2) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผูท่ีไดรับชมส่ือการปองการโรคอารเอสวี กลุมตัวอยาง ไดแก

ครูผูดูแลเด็กและผูปกครองนักเรียน  ศูนยสาธิตปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม จํานวน 113 คน ท่ี

ไดจากการกําหนดตัวอยางของเครซี่และมอรแกน เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยประกอบดวย 1) ส่ือโมชัน

กราฟก 2) แบบประเมินคุณภาพของส่ือโมชันกราฟกฯ 3) แบบประเมินความพึงพอใจของกลุมตัวอยางท่ีมี

ตอส่ือโมชันกราฟกฯ สถิติท่ีใชในการรวบรวมขอมูลไดแก คาเฉล่ีย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

ผลการวิจัยพบวา ส่ือโมชันกราฟฟกเสริมความรู เรื่อง การปองการโรคอารเอสวี กลุมตัวอยางท่ี

ใชในการวิจัยคือ ครูผูดูแลเด็กและผูปกครองนักเรียน  ศูนยสาธิตปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม 

จํานวน 113 คน มีความพึงพอใจอยูระดับมาก คาเฉล่ีย 4.42 และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 0.24 

 

คําสําคัญ: ไวรัสอารเอสวี, โมชันกราฟก, ปองกัน  

 

1. บทนํา 

 โรคอารเอสวี (respiratory syncytial virus: RSV) เปนเช้ือไวรัสท่ีเปนสาเหตุของโรคติดเช้ือใน

ระบบทางเดินหายใจท่ีพบไดบอยและกอใหเกิดอาการท่ีรุนแรง เปนโรคท่ีพบไดบอยในเด็กอายุตํ่ากวา 5 ป 

โรคอารเอสวีมีลักษณะอาการของโรคมีหลากหลายรูปแบบ มักมีอาการคลายหวัดธรรมดา ไข ไอ จาม มี

น้ํามูก ในรายท่ีเปนรุนแรงจะมีอาการ หายใจเร็ว หอบ มีเสียงวีด๊ หายใจมีเสียงครือคราด มีเสมหะในลําคอ

มาก กระสับกระสาย ไมกินนม การระบาดของของโรคติดเช้ือทางเดินหายใจจากเช้ือไวรัสอารเอสวี โดย

พบผูปวยเพิ่มข้ึนในชวงเดือนสิงหาคม - พฤศจิกายนของทุกป แนวโนมของโรคยังไมลดลงเมื่อเปรียบเทียบ

กับป 2562 โดยในป 2563 ต้ังแตเดือนสิงหาคม ถึงปจจุบัน พบจํานวนเด็กปวยสูงสุดเดือนกันยายน        

ซึ่งการระบาดพบมากในกลุมเด็กอนุบาล (กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข, 2563) ปจจัยท่ีสงเสริม

ทําใหเกิดโรคระบาดของโรค ไดแก ความแออัด ระบบถายเทอากาศ สุขอนามัย ส่ิงแวดลอมและการมีสุข

วิทยาสวนบุคลท่ีไมดีจึงทําใหพบการระบาดไดบอยในโรงเรียนอนุบาล สถานเล้ียงเด็ก หรือบานท่ีมีเด็กอยู

รวมกันหลายคน โรคอารเอสวนีั้นยังไมมีวัคซีนปองกัน และไมมียารักษาโดยเฉพาะ แพทยจะใหรักษาตาม

อาการและลดความรุนแรงจากการเกิดภาวะแทรกซอน การปองกนัการเกิดโรคโรคอารเอสวไีดนั้น ควรให

ความรูแกผูดูแลเด็ก ผูปกครองและครู เกี่ยวกับสาเหตุ อาการของโรคอารเอสวี เพื่อเปนการปองกนัและ
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เฝาระวังการเกิดโรคและการดูแลสุขอนามัยของเด็ก แตในปจจุบันจะพบวาส่ือใหความรูเกี่ยวกับโรคอาร

เอสวีนั้นยังมีนอย สวนมากจะเปนส่ือในรูปแบบของขอความและภาพนิ่ง ทําใหไมนาสนใจ แตในปจจุบัน

ความกาวหนาของเทคโนโลยีท่ีทันสมัยเพิ่มมากข้ึนการใชงานอินเตอรเน็ตในการส่ือสารขอมูลนั้นไดรับ

ความนิยมอยางแพรหลายในสังคม  

ส่ือโมชันกราฟฟกจะเปนนําภาพกราฟฟกตาง ๆ  มาใสการเคล่ือนไหว โดยใชเสียงพากย เพื่อ

อธิบายขอมูลไปพรอม ๆ กับภาพท่ีเคล่ือนไหว ซึ่งทําใหผูรับชมไดเกิดกระบวนการรับรูขอมูลขาวสารและ

เขาใจไดงาย รวดเร็วมากข้ึน อีกท้ังจะทําใหเกิดความสนใจแกผูรับสารไดงายกวาการนําเสนอขอมูลแบบ

ตัวอักษร ภาพนิ่งหรืออินโฟกราฟก สงผลใหเกิดการส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพดีกวา นอกจากนี้แลวโมชัน

กราฟกยังเปนส่ือท่ีไดรับความนิยมในการใหความรูทางสุขภาพ (GE Healthcare, 2016) ท่ีสามารถเลือก

ฟงเนื้อหาซ้ํา ๆ ไดและสามารถนําไปใชกับอปุกรณตาง ๆ ไดเชน คอมพิวเตอร แท็ปเล็ต ส่ือออนไลนตาง ๆ 

ทําใหเพิ่มชองทางการปฏิสัมพันธและเรียนรูซ้ําได ดังนั้นจึงเหมาะกับการเรียนรูสําหรับผูคนในยุคใหม 

จากการศึกษาปญหาและความสําคัญดังกวา ผูวิจัยจึงมีความสนใจในการพัฒนาส่ือโมชันกราฟก

เพื่อเผยแพรรู เรื่อง การปองกันโรคอารเอสวี เพื่อเสริมสรางความรูและการส่ือสารขอมูลความรูเกี่ยวกับ

โรคและการปองกันโรคอารเอสวีใหกับครูผูดูแลเด็ก ผูปกครองไดรับความรูและในการเฝาระวังการปองกัน

โรคติดเช้ือทางเดินหายใจจากเช้ือไวรัสอารเอสว ี 

 

2.วัตถุประสงค 

 2.1 เพื่อพัฒนาส่ือโมชันกราฟฟกเสริมความรู เรื่อง การปองการไวรัสอารเอสว ี

 2.2 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผูท่ีไดรับชมส่ือการปองการไวรัสอารเอสวี 

 

3.ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

 

3.1 ทฤษฎีการใชสี 

ลักษณะของวัตถุท่ีกระทบตอสายตาใหเห็น เปนสีมีผลถึงจิตวิทยา คือมีอํานาจใหเกิด

ความเขมของแสงท่ีอารมณและความรูสึกไดการท่ีไดเห็นสีจากสายตา สายตาจะสงความรูสึกไปยังสมอง

ทําใหเกิดความรูสึกตาง ๆ ตามอิทธิพลของสี เชน สดช่ืน รอน ต่ืนเตน เศรา สีมีความหมายอยางมาก

เพราะศิลปนใชสีเปนสรางความประทับใจในผลงานของศิลปะและสะทอนความประทับใจนั้นใหบังเกิดแก 
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ผูดู เพราะทุกส่ิงท่ีอยูรูอบตัวนั้นลวนแตมีสีสันแตกตางกันมากมาย สีเปนส่ิงท่ีควรศึกษาเพื่อประโยชนกับ

ตนเองและผูสรางงานจิตรกรรม (สมเกียรติ, 2536) 

 

3.2 ทฤษฎีโมชันกราฟก  

โมชันกราฟกเปนการนําเสนอและอธิบายเนื้อหาท่ีมีขอมูลในปริมาณมาก มีการสรุป

ความสําคัญของเนื้อหา สามารถสรุปความในลักษณะของรูปภาพ ขอความ กราฟก พรอมท้ังการ

เคล่ือนไหวในรูปแบบตาง ๆ ซึ่งการออกแบบโมชันกราฟกท่ีสงเสริมความสามารถในการเรียนรู (ทักษิณา 

สุขพัทธี, 2560) นั้นตองมีการวางแผนวิเคราะหกลุมคนดู ดานการออกแบบจะตองใชภาพท่ีส่ือความหมาย

และใชสีสันของชวยถายทอดอารมณและความนาสนใจของงานใหดูสวยงาม ดานการตอบสนองและปฎิ

สัมพันธควรคํานึงถึงการผลิตส่ือ ภาพเคล่ือนไหว การใชภาพ และภาษาทาทางเลาเรื่องแทนคําพูด รวมถึง

การเสริมทักษะ     เชิงเทคนิคในการตัดตอภาพและเสียง จึงชวยสรางการจดจําในส่ือไดงาย เปนรูปแบบ

หนึ่งท่ีมีการส่ือสารดวยภาพเคล่ือนไหวและเสียงประกอบภาพกราฟกใหดูนาสนใจโมชันอินโฟกราฟกจึง

สามารถเขาถึงผูคนสวนมากไดและสามารถทําความเขาใจขอมูลไดรวดเร็ว (วรากรณ สามโกเศศ, 2553)  

 

3.3 งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

ณัฐภณ สุเมธอธิคม และคณะ (2563) เรื่อง การผลิตส่ือโมชัน เรื่อง พลเมืองดีตามวิถี

ประชาธิปไตย ผลการศึกษาพบวา ส่ือโมชันกราฟกเรื่อง พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย สําหรับเด็กช้ัน

ประถมศึกษาปท่ี 6 ท่ีมีความเหมาะสมอยูในระดับมาก มีคาเฉล่ีย 4.50 และคะแนนทดสอบหลังเรียนดวย

ส่ือโมชันกราฟกสูงกวาคะแนนทดสอบกอนเรียนดวยส่ือโมชันกราฟก อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 

0.05 รวมถึงผูเรียนมีความพึงพอใจตอส่ือโมชันกราฟกเรื่อง พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย อยูในระดับ

มาก มีคาเฉล่ีย 2.77 

จิติมา เสือทอง และคณะ (2563) พัฒนาส่ือกราฟกเคล่ือนไหวเพื่อสงเสริมการอนุรักษ

ดินและน้ําดวยหญาแฝก ผลการวิจัยพบวาขอมูลดานเนื้อหาท่ีกลุมเปาหมายตองการทราบในงานกราฟก

เคล่ือนไหวคือเนื้อหาท่ีกลาวถึงพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวรัซกาลท่ี 9 ทรงเห็นประโยชนของหญาแฝก 

มากท่ีสุดเปนอันดับ 1 คือ รอยละ 44 ขอมูลดานประโยชนท่ีกลุมเปาหมายคาดวาจะไดรับจากการชมส่ือ

กราฟกเคล่ือนไหวคือ ความรูเรื่องหญาแฝกในการอนุรักษดินและน้ํา มากท่ีสุดเปนอันดับ 1 รอยละ 32 

องคประกอบในงานกราฟกเคล่ือนไหวท่ีกลุมเปาหมายสนใจ พบวา ดานภาพประกอบ มากท่ีสุด รอยละ 

64  
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ทักษิณา สุขพันธ และทรงศรี สรณสถาพร (2560) ศึกษาแนวทางการออกแบบโมชัน

กราฟกท่ีสงเสริมความสามารถในการเรียนรู กลุมตัวอยาง ไดแก นักออกแบบ ผูเช่ียวชาญ และนักศึกษา 

ไดมาโดยวิธีการสุมแบบเจาะจงเครื่องมือท่ีใชในงานวิจัยประกอบดวย แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ และ

กรสังเกต ผานการตรวจสอบความตรงตามเนื้อหาวิเคราะหขอมูลดวยการจัดกลุมและวิเคราะหเนื้อหา ผล

การศึกษาพบวา องคประกอบของโมชันกราฟกท่ีสงเสริมการเรียนรูประกอบดวยข้ันตอนการวิเคราะห              

การออกแบบ การพัฒนาและทดสอบ การประเมินผลและนําไปใช 

นฤเบศร จันทา และ เดนชัย พันธุเกตุ (2560) ไดจัดทําส่ือโมชันกราฟก เรื่อง ภัยจากส่ือ

โซเชียล โดยใชรูปแบบส่ือโมชันกราฟกท่ีเขาใจงาย มีการอธิบายขอมูล และมีรูปภาพประกอบ กลุม

ตัวอยางท่ีใชในการทดลองส่ือเปนนักศึกษาช้ันป ท่ี 4 จํานวน 56 คน โดยการเลือกลุมตัวอยางเลือกแบบ

เฉพาะเจาะจง เพราะ  นักศึกษากลุมนี้ เปนนักศึกษาช้ันปสุดทายกอนจะออกฝกประสบการณจึงเหมาะสม

ท่ีจะใหความรูกอนออกฝกประสบการณเพื่อเปนแนวทางและแบบอยางท่ีดีโดยมีเครื่องมือท่ีใชในการวิจัย

ไดแก แบบสอบถามความพึงพอใจท่ีมีตอส่ือโมชันกราฟก เรื่อง ภัยจากส่ือโซเชียล 

 

4. วิธีการดําเนินการวิจัย  

 4.1 การกําหนดประชากรและกลุมตัวอยาง  

ประชากร ไดแก ครูผูดูแลเด็กและผูปกครองนักเรียน  ศูนยสาธิตปฐมวัย มหาวิทาลัยราช

ภัฎนครปฐม จํานวน 160 คน  

 กลุมตัวอยาง ไดแก ครูผูดูแลเด็กและผูปกครองนักเรียน  ศูนยสาธิตปฐมวัย มหาวิทาลัย

ราชภัฎนครปฐม จํานวน 113 คน ท่ีระดับความเช่ือมั่น 95% ใชการกําหนดตัวอยางของสูตรเครซี่และ

มอรแกน แทนคาโดย n = ขนาดของกลุมตัวอยาง, N = ขนาดของประชากรตัวอยาง, e = ระดับ

ความคลาดเคล่ือนของการสุมตัวอยางท่ียอมรับได, X2=คาไคสแควรท่ี df เทากับ 1 และระดับความ

เช่ือมั่น 95%, p = สัดสวนของลักษณะท่ีสนใจในประชากร ตามสูตรดังนี้  

 

  𝑛𝑛 = 𝑋𝑋2 𝑁𝑁𝑁𝑁(1−𝑁𝑁)
𝑒𝑒2(𝑁𝑁−1)+𝑋𝑋2𝑁𝑁(1−𝑁𝑁)

 

 

 4.2 เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 

  4.2.1 ส่ือโมชันกราฟฟกใหความรูเสริมการปองการไวรัสอารเอสวี 
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  4.2.2 แบบประเมินคุณภาพของส่ือโมชันกราฟก โดยใหผูเช่ียวชาญดานเนื้อหาและดาน

เทคโนโลยีมัลติมีเดีย 

  4.2.3 แบบสอบถามประเมินความพึงพอใจท่ีมีตอส่ือโมชันกราฟกเรื่องการปองการไวรัส

อารเอสว ี

 

4.3. สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล  

การกําหนดสถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก การแจกแจงความถ่ี (Frequency) คา

รอยละ (Percentage) คาเฉล่ีย (Mean) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) โดย

กําหนดเกณฑ ในการพิจารณาความพึงพอใจ (บุญชม  ศรีสะอาด, 2545) โดยใชมาตราสวนประมาณคา 

(Rating Scale) กําหนดคาเปน 5 ความคิดเห็นตามแบบของลิเคิรท (Likert Scale) ซึ่งมีหลักเกณฑดังนี้  

5   หมายถึง ระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด 

4  หมายถึง ระดับความพึงพอใจมาก 

3   หมายถึง ระดับความพึงพอใจปานกลาง 

2   หมายถึง ระดับความพึงพอใจนอย 

1   หมายถึง ระดับความพึงพอใจนอยท่ีสุด 

โดยแปลความหมายท่ีไดจากคาเฉล่ีย ซึ่งใชเกณฑดังนี ้

คะแนนคาเฉล่ีย 4.51-5.00 หมายถึง มากท่ีสุด 

คะแนนคาเฉล่ีย 3.51-4.50 หมายถึง มาก 

คะแนนคาเฉล่ีย 2.51-3.50 หมายถึง ปานกลาง 

คะแนนคาเฉล่ีย 1.51-2.50 หมายถึง นอย 

คะแนนคาเฉล่ีย 1.00-1.50 หมายถึง นอยท่ีสุด 

 

4.4. ข้ันตอนในการดําเนินงาน 

        การพัฒนาส่ือโมชันกราฟก มีการดําเนินงานตามหลักการพัฒนาส่ือ โดยมีวิธีการดําเนินการ

วิจัยตามรูปแบบ 3P (สุรเดช ศรีอังกูร, 2555) ดังตอไปนี้ 

   1) ข้ันกอนการผลิต (Pre-production) 

          - ศึกษาและรวบรวมขอมูลของโรคอารเอสวี สาเหตุของการติดตอของโรค อาร

เอสวี ลักษณะการแสดงอาการของโรค กลุมเส่ียงท่ีอาจเกิดโรค การดูแลและปองกันการเกิดโรคอารเอสวี   

         - นําเนื้อหามาวิเคราะหเพื่อวางแผนการทํางาน  
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       - จัดทําสตอรี่บอรด ออกแบบ 

2) ข้ันตอนการผลิต (Production)  

       -ใชเครื่องมือในการออกแบบและพัฒนาส่ือ ไดแก โปรแกรมสําเร็จรูป Adobe 

Photoshop ใชในการลงสีออกแบบฉาก, After Effect ใชในการผลิตส่ือโมชันกราฟก, Adobe Audition 

ในการตัดตอเสียงพากยใหสมบูรณ และ Adobe Premier Pro ในการรวบรวมและตัดตอส่ือโมชันกราฟก

มารวมกัน และใชในการสรางบทบรรยายใตภาพในส่ือโมชันกราฟก 

  3) ข้ันตอนหลังการผลิต (Post-production) 

         -นําเสนอผลงานและปรับปรุงแกไขผลงาน ตามคําแนะนําและเก็บรายละเอียดของ

งานท้ังหมด 

 

5.ผลการวิจัย 

 ผลการพัฒนาส่ือโมชันกราฟฟกใหความรูเสริมการปองการไวรัสอารเอสวี ไดดังนี ้

 5.1 ผลการพัฒนาส่ือโมชันกราฟฟกใหความรูเสริมการปองการไวรัสอารเอสวีใชกระบวนการ 3P

ผลิตส่ือ ประกอบดวยข้ันตอนการกอนการผลิต (Pre-production) การผลิต (Production) และหลังการ

ผลิต (Post-production) มีการดําเนินเรื่องเกี่ยวกับสาเหตุของการติดเช้ือไวรัสอารเอสวี อาการติดเช้ือ

ของเด็กและผูใหญ การระบาดของเช้ือไวรัส และการดูแลรักษา ดังภาพท่ี 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 1 ตัวอยางผลการพัฒนาสื่อโมชันกราฟกเร่ืองการปองการไวรัสอารเอสวี 
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 ผูวิจัยไดนําส่ือโมชันกราฟกเรื่องการปองการไวรัสอารเอสวีท่ีพัฒนานําเสนอใหผูเช่ียวชาญ 

จํานวน 3 ทาน เพื่อประเมินโดยใชแบบประเมินคุณภาพ หลังจากนั้นนําผลการวิเคราะหความคิดเห็นโดย

ใชสถิติ คาเฉล่ีย และ สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ผลการประเมินเปนดังรายละเอียดในตารางท่ี 1 ดังนี้ 

 

ตารางท่ี 1 ผลการประเมินคุณภาพของสื่อโมชันกราฟกของผูเช่ียวชาญ 

รายการประเมิน ระดับความเหมาะสม 

คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

การแปรผล 

1.ความเหมาะสมการออกแบบฉาก 3.67 1.53 มาก 

2. ความเหมาะสมการใชสีออกแบบส่ือ 4.00 1.00 มาก 

3. ความเหมาะสมของการดําเนินเนื้อเรื่อง 4.67 0.58 มากท่ีสุด 

4. ความเหมาะสมของเสียงบรรยายประกอบ 4.33 0.58 มาก 

5. ความนาใจของส่ือ 4.00 1.00 มาก 

สรุปโดยรวม 4.13 0.70 มาก 

  

จากตารางท่ี 1 พบวา ผลการประเมินคุณภาพของส่ือโมชันกราฟกของผูเช่ียวชาญ จํานวน 3 

ทาน โดยภาพรวมมีผลการประเมินคุณภาพของส่ืออยูในระดับมาก (�̅�𝑥 =4.13, S.D.= 0.70) เนื่องจาก

เนื้อหาของส่ือมีความเขาใจงายและไดรับคําแนะนําและขอเสนอแนะจากผูเช่ียวชาญ 

 

 5.2  ผลการศึกษาความพึงพอใจของผูชมท่ีมีตอส่ือโมชันกราฟกเรื่องการปองการไวรัสอารเอสวี 

เปนส่ือเสริมใหความรูเกี่ยวกับการปองการไวรัสอารเอสวี ในกลุมครูผูดูแลเด็ก ผูปกครอง ท่ีเปนกลุม

ตัวอยางจํานวน 113 คน  ดังรายละเอียดในตารางท่ี 2 ดังตอไปนี้ 
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ตารางท่ี 2  ผลความพึงพอใจของผูชมท่ีมีตอสื่อโมชันกราฟกเร่ืองการปองการไวรัสอารเอสวี 

รายการประเมิน ระดับความเหมาะสม 

คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

การแปรผล 

1.การออกแบบฉากมีความนาสนใจ 4.20 0.60 มาก 

2.สีสันการออกแบบส่ือโมชันกราฟก  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 มากท่ีสุด 

6.เนื้อหาของส่ือ เขาใจไดงาย 4.57 0.56 มากท่ีสุด 

7.ส่ือโมชันกราฟก สวยงาม มีความนาสนใจ 4.58 0.53 มากท่ีสุด 

8.ระยะเวลาในการดําเนินเรื่องมีความเหมาะสม 4.27 0.52 มาก 

9.ประโยชนท่ีไดรับจาการรับชมส่ือ 4.71 0.45 มากท่ีสุด 

สรุปโดยรวม 4.42 0.24 มาก 

 

จากตารางท่ี 2 พบวา ผลประเมินความพึงพอใจของผูชมท่ีมีส่ือโมชันกราฟกเรื่องการปองการ

ไวรัสอารเอสวี โดยภาพรวมมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก (�̅�𝑥 =4.42, S.D.= 0.24) เมื่อพิจารณาเปน

รายดานพบวา ประโยชนท่ีไดรับจาการรับชมส่ือ มีผลการประเมินอยูในระดับมากท่ีสุด (�̅�𝑥 = 4.71, S.D.= 

0.45) รองลงมา ส่ือโมชันกราฟก สวยงาม มีความนาสนใจ มีผลการประเมินอยูในระดับมากท่ีสุด ( �̅�𝑥 = 

4.58, S.D.= 0.53) เสียงบรรเลงมีความเหมาะสม มีผลการประเมินอยูในระดับมากท่ีสุด ( �̅�𝑥 =4.58, 

S.D.= 0.49) ตามลําดับ 

 

6.บทสรุปและขอเสนอแนะ 

 จากผลการพัฒนาส่ือโมชันกราฟฟกใหความรูเสริมการปองการไวรัสอารเอสวี  ผูวิจัยไดรวบรวม

ความรูเกี่ยวกับไวรัสอารเอสวี มานําเสนอ ในรูปแบบโมชันกราฟกท่ีมีความนาสนใจผูรับชมสามารถเขาใจ

ไดงายโดยทําการวิเคราะหเนื้อหาท่ีซับซอน มาเรียงลําดับภาพใหเหมาะสมกับเนื้อหา โดยการเลือกโทนสีท่ี

เรียบงายสบายตา การเลือกใชภาพท่ีส่ือความหมายมาใสการเคล่ือนไหว ใสเสียงบรรยายและเสียง
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ประกอบ สอดคลองกับงานวิจัยของนฤเบศร จันทา และ เดนชัย พันธุเกตุ (2560) ไดพัฒนาส่ือโมชัน

กราฟก เรื่อง ภัยจากส่ือโซเชียล โดยใชรูปแบบส่ือโมชันกราฟกท่ีเขาใจงาย มีการอธิบายขอมูล และมี

รูปภาพประกอบ 

ขอเสนอแนะ 

จากผลการศึกษางานวิจัยควรมีการพัฒนาส่ือในการนําเสนอในรูปแบบอื่น ๆ เชน นําเสนอใน

รูปแบบการตูน แอปพลิเคชัน หรือส่ือประเภทอื่นเพื่อใหเขาถึงผูรับชมส่ือไดมากข้ึน 
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