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บทคัดยอ่  
 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษากระบวนการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ประเภทสื่อโมชันกราฟิกส าหรับใช้
ประชาสัมพันธ์กลุ่มนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายสายศิลป์ภาษา 2) สร้างสื่อประชาสัมพันธ์ประเภทโมชันกราฟิกของ
สาขาวิชากราฟิกดีไซน์ส าหรับใช้ในกลุ่มเป้าหมายนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายสายศิลป์ภาษา และ 3) ประเมินความ 
พึงพอใจจากกลุ่มตัวอย่างนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายศิลป์ภาษา เมื่อรับชมสื่อประชาสัมพันธ์ประเภทโมชันกราฟิก
ของสาขาวิชากราฟิกดีไซน์ การด าเนินงานวิจัยในขั้นตอนที่ 1 ท าการศึกษาและส ารวจความสนใจของกลุ่มนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา
ตอนปลายสาย ขั้นตอนที่ 2 ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ประเภทโมชันกราฟิกเนื้อหาเชิญชวนศึกษาต่อในสาขาวิชากราฟิกดีไซน์ 
จ านวน 6 คลิป ขั้นตอนที่ 3 ประเมินความพึงพอใจจากกลุ่มตัวอย่างนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายสายศิลป์ภาษา 
ผ่านแบบสอบถาม เป็นเวลา 7 วัน โดยมีผู้ตอบแบบสอบถามจ านวน 20 คนผลการวิจัยพบว่าสื่อประชาสัมพันธ์ประเภทโมชันกราฟิก 
มีระดับความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก (x̅ = 4.20, S.D. = 0.53) และช่วยแนะน านักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย
สายศิลป์ภาษาในการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อในสาขาวิชากราฟิกดีไซน์ได้ถึงร้อยละ 60 
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Abstract 
 The purpose of this research is to 1) Study the production process of public relations 

media type Motion graphics media for public relations among high school students in the language 

arts field, 2) Create a promotional material for motion graphics in the field of graphic design for use in 

the target group of high school students in the language arts field and 3) Satisfaction was assessed 

from a sample of language arts high school students. When watching motion graphics in the graphic 
design field. The research in the first step was to study and survey the interest of language arts 

students in high school students in choosing to watch the motion graphics media. Step 2 Produce 6 
clips of motion graphics public relations materials that invite students to study in the field of graphic 
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design. Step 3: Assessing the satisfaction of a sample of high school students in the language arts field 
through a questionnaire for 7 days with 20 respondents. The results showed that the motion graphics 

media had a high level of overall satisfaction (x̅ = 4.20, S.D. = 0.53) and helps up to 60 percent of 

high school students in the field of language arts to decide whether to pursue a degree in graphic 
design. 
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บทน า 
 จากการส ารวจสายงานอาชีพที่ต้องการในปี 2022 (ที่มา : https://iecabroad.co.th/blog/top-10-careers-in-
2022/) พบว่า มีอาชีพที่ได้รับความนิยมจากตลาดแรงงานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ประกอบด้วย Product design, Data 
science, Business analyst, Digital marketing, Full-stack developer, Public relations, Content strategist, Project 
management, Cloud computing และ UX Design จากความหลากหลายของสายงานท าให้นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษา
ตอนปลายที่ต้องการศึกษาต่อเกิดความสับสนในการตัดสินใจเลือกเรียน กรณีศึกษา เช่นนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษา 
ตอนปลายสายศลิปภ์าษาที่มคีวามสนใจดา้นการออกแบบและผลิตสื่อดิจิทัลมีเดียเมื่อนักเรียนมีความสนใจสมัครเข้าเรียนใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายที่มีหลักสูตรเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับสื่อมีเดียที่หลากหลาย เช่น สาขาวิชากราฟิกดีไซน์ สาขาวิชา
การสื่อสารสื่อใหม่ สาขาดิจิทัลมัลติมีเดีย สาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบ เป็นต้น จากข้อมูลส ารวจการย้ายสาขาวิชาฯ 
ของนักศึกษาวิชากราฟิกดีไซน์ และสาขาที่เกี่ยวข้องกับงานด้านดิจิทัลมีเดียในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ช่วงปี พ.ศ. 
2563 – 2564 เกิดจากความเข้าใจที่สับสนในหลักสูตรถึงร้อยละ 12 
 สื่อประชาสัมพันธ์ที่ดีจะช่วยให้ผู้รับชมมีความเข้าใจในข้อมูลที่ผู้ส่งข่าวสารต้องการสื่อสาร ท้ังนี้ จากการ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีในปัจจุบันส่งผลให้สื่อประชาสัมพันธ์มีรูปแบบที่หลากหลาย สร้างความสนใจให้แก่ผู้เข้าชม
ยกตัวอย่างสื่อประชาสัมพันธ์ เช่น โบชัวร์สินค้าแบบดิจิทัลไฟล์, คลิปวีดีโอ, โมชันกราฟิก, ป้ายโฆษณาดิจิทัล, สื่อสามมิติ
ประเภทหุ่นจ าลอง, AR (Augmented Reality), VR (Virtual Reality) เนื่องจากสื่อประเภทดังกล่าวมีความสะดวกในการ
จัดส่งน าเสนอในรูปแบบหลากหลายช่องทาง เช่น เฟซบุ๊ก ยูทูบ ติ๊กต๊อก และทวิตเตอร์เป็นต้น วิจัยที่เกี่ยวข้อง เช่น รูปแบบ
การประชาสัมพันธ์เชิงรุกผ่านสื่อสังคมออนไลน์เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ของคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล  
โดย ณัฎฐา ชาวกงจักร์ (2562) การศึกษารูปแบบการประชาสัมพันธ์เชิงรุกผ่านสื่อสังคมออนไลน์เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ 
จากความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญพบว่า รูปแบบการประชาสัมพันธ์ประกอบด้วย 1) การวิเคราะห์ศึกษากิจกรรมที่ส่งเสริม
ภาพลักษณ์ 2) การวางแผนกลยุทธ์อย่างมีระบบที่สร้างแรงจูงใจ 3) การสื่อสาร สังคมออนไลน์สร้างสรรค์ 4) การประเมิน
ความเหมาะสม 
 โมชันกราฟิกถูกน ามาใช้เป็นรูปแบบสื่อประชาสัมพันธ์ เนื่องจากโมชันกราฟิกมีจุดเด่นเรื่องระยะเวลาน าเสนอ
วีดีโอที่สั้น และสร้างความเข้าใจที่ง่ายอย่างรวดเร็ว สามารถเข้าใจความหมายของเนื้อหาวีดีโอท่ีจะสื่อออกมาได้ทันที 
ตัวอย่างผลงานที่ผลิตด้วยโมชันกราฟิก การแนะน าภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ซึ่งได้ลงในช่องทางยูทรูป เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2560 โดย ศุลีรัตน์ ก ามะณี ที่มียอดผู้ชมถึง 4,055 ครั้ง นอกจากนั้นวิจัย 
ที่เกี่ยวข้อง เช่น เทคนิคและกระบวนการสร้างสรรค์สื่อ โมชันกราฟิก เพื่อใช้ในสื่อออนไลน์ โดย นพดล อัครคหสิน (2561) 
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ผลการวิจัยพบว่า กระบวนการสรา้งสรรค์สื่อ โมชันกราฟิก เพื่อใช้ในสื่อออนไลน์มี 3 ขั้นตอนหลัก คือ 1) การเตรียมการผลิต 
2) การผลิต และ 3) ขั้นตอนหลังการผลิต โดยขั้นตอนที่ส าคัญที่สุด คือ ขั้นตอนการเตรียมการผลิตที่ต้องมี Storyboard 
เป็นส่วนด าเนินการสื่อประชาสัมพันธ์ และตัวอย่างที่ 2 ได้แก่ จุลนิพนธ์เรื่อง การออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ด้วย Motion 
Graphic เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมในการบริโภคอาหารที่ไม่ถูกสุขลักษณะในวัยเด็กช่วงอายุตั้งแต่ 6 – 12 ปี 
โดย สุรินทร์ นิวัตินิชากรณ์ (2561) พบว่า คนส่วนใหญ่ที่ไมรู่้เรื่องพฤติกรรมในการบรโิภคอาหารที่ไม่ถูกสขุลกัษณะในวัยเดก็
ช่วงอายุตั้งแต่ 6 – 12 ปี เมื่อดูโมชันกราฟิกจบก็จะเริ่มมีความรู้ด้านการดูแลสุขภาพภายในครอบครัวอย่างถูกสุขลักษณะ 
เป็นต้น 
 สาขาวิชากราฟิกดีไซน์ เป็นหลักสูตรหนึ่งในส านักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏเชียงราย (คู่มือนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายปี 2564) เป็นสาขาที่ให้ศึกษาโดยมีรายวิชา เช่น การออกแบบ
สื่อสิ่งพิมพ,์ การออกแบบการ์ตูน, การออกแบบบรรจุภัณฑ์, แอนิเมชัน และการตกแต่งภาพดิจิตอลเพื่องานกราฟิก เป็นต้น 
ทั้งนี้รายวิชาที่ท าการฝึกสอนจะเกี่ยวกับการออกแบบงานกราฟิกเพื่อให้ผู้เรียนน าไปใช้ประโยชน์ในด้านการสื่อสารและ
โฆษณาประชาสัมพันธ์ ทั้งในรูปแบบสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อประชาสัมพันธ์ประเภทดิจิทัล สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการ
ออกแบบโปสเตอร์ การออกแบบโลโก้ การออกแบบภาพลักษณ์ การออกแบบบรรจุภัณฑ์ เมื่อส าเร็จการศึกษาสามารถ
ประกอบอาชีพในกลุ่มงานกราฟิกดีไซน์ เช่น การออกแบบกราฟิกส าหรับเว็บไซต์และออกแบบส่วนปฏิสัมพันธ์ของเกมและ
แอบพลิเคชันInteractive Designer, Graphic Designer, Motion Graphic Designer, Creative, Art Director และ 
Creative Director เป็นต้น  
 ดังนั้น จากการที่ผู้วิจัยท าการศึกษาและเก็บข้อมูลจึงตั้งสมมุติฐาน คือ การผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ประเภท 
โมชันกราฟิกส าหรับแนะน าเข้าศึกษาตอ่สาขาวิชากราฟิกดีไซน์ เพื่อน ามาใช้เป็นเครื่องมือประชาสัมพันธ์ให้แก่กลุ่มนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายสายศิลป์ภาษาที่จะสร้างความเข้าใจและสื่อสารแก่กลุ่มเป้าหมายในการตัดสินใจเข้าเรียนใน
สาขาวิชากราฟิกดีไซน์ 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย  

 1. ศึกษากระบวนการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ประเภทสื่อโมชันกราฟิกส าหรับใช้ประชาสัมพันธ์กลุ่ม
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 2. สร้างสื่อประชาสัมพันธ์ประเภทโมชันกราฟิกของสาขาวิชากราฟิกดีไซน์ส าหรับใช้ในกลุ่มเป้าหมาย
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายสายศิลป์ภาษา  
 3. ประเมินความพึงพอใจจากกลุ่มเป้าหมายนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายศิลป์ภาษา 
 

สมมติฐานการวิจัย  
การผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ประเภทโมชันกราฟิก สามารถสร้างสรรค์เพื่อสร้างแรงจูงใจ ให้มีความเข้าใจ 

ที่จะสร้างทางเลือก ท าให้นักเรียนผุ้สนใจตัดสินใจเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีได้ 
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กรอบแนวคิดการวิจัย 

 
 วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 
 1. รูปแบบการประชาสัมพันธ์เชิงรุกผ่านสื่อสังคมออนไลน์เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ของคณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล โดยณัฎฐา ชาวกงจักร์ (2562) ซึ่งรูปแบบการประชาสัมพันธ์ประกอบด้วย  
  1.1 การวิเคราะห์ศึกษา กิจกรรมที่ส่งเสริมภาพลักษณ์  
  1.2 การวางแผนกลยุทธ์อย่างมีระบบที่สร้างแรงจูงใจ  
  1.3 การสื่อสาร สังคมออนไลน์สร้างสรรค์  
  1.4 การประเมินผล 
   มีความเช่ือมโยงตรงกับผลของการศึกษาสื่อประชาสัมพันธ์ที่ดีจะช่วยให้ผู้รับชมมีความเข้าใจใน
ข้อมูลที่ผู้ส่งข่าวสารต้องการสื่อสารที่ผู้วิจัยได้ท าการศึกษา 
 2. คู่มือนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายปี 2564 ซึ่งในส่วนการวิเคราะห์เนื้อหาสาระของหลักสูตร 
สาขาวิชากราฟิกดีไซน์ ส านักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มีความเกี่ยวข้องกับ 
สื่อประชาสัมพันธ์แบบโมชันกราฟิกมีที่ผู้วิจัยจัดท าขึ้น ที่มีการเรียนรู้ในศาสตร์ใหม่  ๆเช่น การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์, การออกแบบ
การ์ตูน, การออกแบบบรรจุภัณฑ์, แอนิเมชัน และการตกแต่งภาพดิจิตอลเพื่องานกราฟิก เป็นต้น 
 3. เทคนิคและกระบวนการสร้างสรรค์สื่อ โมชันกราฟิก เพื่อใช้ในสื่อออนไลน์ โดย นพดล อัครคหสิน 
(2561) ผลการวิจัยพบว่า กระบวนการสร้างสรรค์สื่อ โมชันกราฟิก เพื่อใช้ในสื่อออนไลน์มี 3 ขั้นตอนหลัก คือ  
  3.1 ขั้นตอนการเตรียมการผลิต  

ศึกษาเอกสารและงานวิจัย
ที่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง กั บ ก า ร
ออกแบบ ประกอบด้วย 
1. สื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ 
2. การสร้างสื่อโมชันกราฟิก  
3. ค่านิยมของวัยรุ่นในการ
รับรู้ข่าวสาร 

ออกแบบสื่อโมชัน
กราฟิกประชาสัมพันธ์
ให้นักเรียนรู้จักสาขา
กราฟิกดีไซน์มากขึ้น 

สร้างผลงานต้นแบบ 
โดยการสร้างสื่อโมชัน 

สรุปแบบคัดเลือก  
โดยผู้เชี่ยวชาญ 3 คน 

ปรับปรุงแก้ไขต้นแบบ
โดยผู้เชี่ยวชาญ 

เพื่อให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น 

ได้ผลงานต้นแบบ 
ที่เสร็จสมบูรณ์ 

ประเมินประสิทธิภาพ
โดยผู้เชี่ยวชาญและ

แบบสอบถามจากการ
จัดการแสดงผลงาน 

ประเมินประสิทธิภาพ
การออกแบบ 

โดยผู้เชี่ยวชาญอีกครั้ง 

น าเสนองาน 

ศึกษา พัฒนา ต้นแบบ 
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  3.2 ขั้นตอนการผลิต  
  3.3 ขั้นตอนหลังการผลิต โดยขั้นตอนที่ส าคัญที่สุด คือ ขั้นตอนการเตรียมการผลิตที่ต้องมี Storyboard 
เป็นส่วนด าเนินการสื่อประชาสัมพันธ์ ซึ่งมีความมีความเช่ือมโยงกับขั้นตอนการสร้างและการออกแบบสื่อ
ประชาสัมพันธ์ในรูปแบบโมชันกราฟิกที่ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาและจัดท าสื่อโมชันกราฟิก 
 4. เศรษฐชัย ใจฮึก (2562). การจัดการเรียนรู้ออนไลน์โดยประยุกต์ใช้หลักการทรงงาน “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” 
ส าหรับโรงเรียนอนุบาลนางแลบ้านทุ่ง ต าบลนางแล จังหวัดเชียงราย. เป็นการสร้างสื่อการ์ตูนจากหลักการพัฒนาตามแนว
พระราชด าริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในหลวงรัชกาลที่ 9 คือ “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” โดยพบว่า ผู้ปกครองและครูมี
การเข้าร่วมในการพัฒนาสื่อที่ใช้ในเรียนการการสอน ได้รับความพึงพอ ในระดับมากที่สุด (x̅ = 4.60) 
 5. เศรษฐชัย ใจฮึก (2565). การพัฒนาโมชันกราฟิกเพื่อการศึกษาและสร้างความรู้ความเข้าใจด้านนิติเวชศาสตร์
ผลการเปรียบเทียบคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียน โดยการหาค่า t-test ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทั้งก่อนและหลังเรียนของ
กลุ่มที่ 2 เพิ่มขึ้นหลังเรียนด้วยสื่อโมชันกราฟิก ผลค่าความต่างของค่าเฉลี่ยผลคะแนนที่ 11.23 โดย t-test มีค่า 20.55* 
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่งแสดงว่าคะแนนหลังเรียนสูงกว่าคะแนนก่อนเรียน 

 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 1) งานวิจัยเชิงปริมาณ การสุ่มแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เป็นการเลือกกลุ่มที่ผู้วิจัยใช้เหตุผลในการ
เลือกเพื่อความเหมาะสมในวิจัย ในที่นี้ผู้วิจัยได้ท าการสุ่มแบบเจาะจง โดยได้ท าการคัดเลือกผู้ตอบแบบสอบถามที่เป็น
นักเรียนสายศิลป์ภาษาจ านวน 20 คน 
 2) การเลือกพื้นที่ที่ศึกษา ผู้วิจัยเลือกศึกษาพื้นที่ โรงเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย ในเขต อ.เมือง
เชียงราย จ.เชียงราย 
 3) ประชากรที่ศึกษา มี 2 กลุ่ม คือ 
  กลุ่มที่ 1 ผู้เช่ียวชาญจ านวน 3 คน ประกอบด้วย ผู้เช่ียวชาญด้านสาขากราฟิกดีไซน์ ผู้เช่ียวชาญด้านการ 
ตัดต่อวีดีโอ และผู้เช่ียวชาญด้านการออกแบบโมชันกราฟิก 
  กลุ่มที่ 2 กลุ่มนักเรียนมัธยมตอนปลายสายศิลป์ภาษา จ านวน 20 คน  
 4) เครื่องมือท่ีใช้วิจัย   
  4.1 สื่อโมชันกราฟิก การแนะน าสาขากราฟิกดีไซน์ จ านวน 6 คลิป 
  4.2 แบบสอบถามความพึงพอใจสื่อประชาสัมพันธ์ประเภทโมชันกราฟิกส าหรับแนะน าเข้า
ศึกษาต่อสาขาวิชากราฟิกดีไซน์ 
 5) การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ 
  5.1 ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพของสื่อโมชันกราฟิกการแนะน าสาขากราฟิกดีไซน์ 
  5.2 ผู้เช่ียวชาญตรวจสอบคุณภาพแบบสอบถามความพึงพอใจสื่อประชาสัมพันธ์ประเภทโมชัน
กราฟิกส าหรับแนะน าเข้าศึกษาต่อสาขาวิชากราฟิกดีไซน์ 
 6) การเก็บและรวบรวมข้อมูลแบบสอบถาม 
  6.1 น าสื่อโมชันกราฟิกแนะน าสาขากราฟิกดีไซน์ พร้อมแบบสอบถามเพื่อท าการเก็บข้อมูลประเมิน
ความพึงพอใจในกลุ่มตัวอย่างนักเรียนมัธยมตอนปลายสายศิลป์ภาษา จ านวน 20 คน 
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  6.2 ท าการรวบรวมข้อมูลในรูปแบบสถิติ  
 7) การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเนื้อหา 
  7.1 สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล 
   7.1.1 สูตรการหาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน แบบสอบถามในแบบมาตราส่วนมีค่า 5 ระดับ
(Rating Scale) ก าหนดเกณฑ์ในการให้คะแนนดังนี้ 
      ระดับ 5  หมายถึง  มากที่สุด 
      ระดับ 4  หมายถึง  มาก 
      ระดับ 3  หมายถึง  ปานกลาง 
      ระดับ 2  หมายถึง  น้อย 
      ระดับ 1  หมายถงึ  น้อยที่สุด 
   7.1.2 ก าหนดเกณฑ์ในการแปลความหมายค่าเฉลี่ย มีดังต่อไปนี้ 
      ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.49 หมายถึง มีความเหมาะสมน้อยท่ีสุด 
      ค่าเฉลี่ย 1.50 – 2.49 หมายถึง มีความเหมาะสมน้อย 
      ค่าเฉลี่ย 2.50 – 3.40 หมายถึง มีความเหมาะสมปานกลาง 
      ค่าเฉลี่ย 3.50 – 4.49 หมายถึง มีความเหมาะสมมาก 
      ค่าเฉลี่ย 4.50 – 5.00 หมายถึง มีความเหมาะสมมากท่ีสุด 
  7.2 ใช้โปรแกรมส าเร็จรูป SPSS โดยวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย (x) 
      n  หมายถึง  จ านวนคน 
      x̅ หมายถึง  ค่าเฉลี่ย 
      S.D. หมายถึง  ค่าเฉลี่ยเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

 

สรุปผลการวิจัย 
 ผลจากการศึกษาสื่อประชาสัมพันธ์ที่ดีจะช่วยให้ผู้รับชมมีความเข้าใจในข้อมูลที่ผู้ส่งข่าวสารต้องการสื่อสาร 
จากการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีในปัจจุบันส่งผลให้สื่อประชาสัมพันธ์มีรูปแบบที่หลากหลาย สร้างความสนใจให้แก่ผู้เข้า
ชม ทั้งนี้รูปแบบการประชาสัมพันธ์ที่ดี มีความสอดคล้องกับวิจัยที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบการประชาสัมพันธ์เชิงรุกผ่านสื่อ
สังคมออนไลน์เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ของคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล โดยณัฎฐา ชาวกงจักร์ (2562) ซึ่งรูปแบบ 
การประชาสัมพันธ์ประกอบด้วย 1) การวเิคราะห์ศึกษากิจกรรมที่ส่งเสริมภาพลักษณ์ 2) การวางแผนกลยุทธ์อย่างมีระบบที่
สร้างแรงจูงใจ 3) การสื่อสาร สังคมออนไลน์สร้างสรรค์ และ 4) การประเมินผล  
 ในส่วนการวิเคราะห์เนื้อหาสาระของหลักสูตร สาขาวิชากราฟิกดีไซน์ ส านักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ให้สื่อประชาสัมพันธ์แบบโมชันกราฟิกมีความสอดคล้องกับคู่มือนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายปี 2564 ที่มีการเรียนรู้ในศาสตร์ใหม่ๆ เช่น การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์, การออกแบบการ์ตูน, 
การออกแบบบรรจุภัณฑ,์ แอนิเมชัน และการตกแต่งภาพดิจิตอลเพื่องานกราฟิก เป็นต้น 
 นอกจากนั้น ผลจากการศึกษาสื่อการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ประเภทโมชันกราฟิกส าหรับแนะน าเข้าศึกษาต่อ
สาขาวิชากราฟิกดีไซน์โมชันกราฟิกถูกน ามาใช้เป็นรูปแบบสื่อประชาสัมพันธ์ มีเทคนิคและกระบวนการสร้างสรรค์สื่อที่เป็น
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ขั้นตอนหลักและขั้นตอนที่ส าคัญที่สุด คือ ขั้นตอนการเตรียมการผลิตที่ต้องมี Storyboard ในส่วนการจัดท าสื่อ
ประชาสัมพันธ์ซึ้งในส่วนนี้มีความสอดคล้องกับ ตัวอย่างวิจัย เทคนิคและกระบวนการสร้างสรรค์สื่อMotion Infographic 
เพื่อใช้ในสื่อออนไลน์ โดย นพดล อัครคหสิน (2561) ผลการวิจัยพบว่า กระบวนการสร้างสรรค์สื่อMotion Infographic เพื่อ
ใช้ในสื่อออนไลน์มี 3 ขั้นตอนหลัก คือ 1) ขั้นตอนการเตรียมการผลิต 2) ขั้นตอนการผลิตและ 3) ขั้นตอนหลังการผลิตโดยขั้นตอน 
ที่ส าคัญที่สุด คือ ขั้นตอนการเตรียมการผลิตที่ต้องมี Storyboard เป็นส่วนด าเนินการสื่อประชาสัมพันธ์ 
 สรุปผลงานวิจัยพบว่าสื่อประชาสัมพันธ์ประเภทสื่อโมชันกราฟิกส าหลับใช้ในประสัมพันธ์กลุ่มนักเรียน
ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายสายศิลป์ภาษา จ านวน 20 คน นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายสายศิลป์ภาษา 
มีความพึงพอใจของแต่ละคลิปมีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับมาก x̅ = 4.30 
 ประเมินผลแบบสอบถามการออกแบบสื่อชาสัมพันธ์สื่อโมชันกราฟิกส าหลับใช้ในประสัมพันธ์กลุ่มนักเรียน
ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายสายศิลป์ภาษา จ านวน 20 คน 
ตารางที่ 1 จ านวนและร้อยละด้านตัวละครที่ท าหน้าท่ีบรรยาย 

หัวข้อ จ านวน ร้อยละ 

  ตัวละครประเภทตัวการ์ตูน 14 70 
  ตัวละครประเภทบุคล 6 30 

รวม 20 100.00 

ตารางที่ 2 จ านวนและร้อยละด้านด้านการคัดเลือกเนื้อหา 

หัวข้อ จ านวน ร้อยละ 

  เนื้อหาสาระของหลักสตูร 9 45 
  เนื้อหาสาระสิ่งแวดล้อมการเรียนการสอน 
  เนื้อหาสาระเกี่ยวกับอาชีพหลังส าเร็จ 
  เนื้อหาสาระทักษะของผู้สอน 

7 
3 
1 

35 
15 
5 

รวม 20 100.00 

ตารางที่ 3 จ านวนและร้อยละด้านความเหมาะสมของช่วงระยะเวลาการน าเสนอ 

  หัวข้อ จ านวน ร้อยละ 

  ระยะเวลาการน าเสนอ 1  – 3 นาที 4 20 
  ระยะเวลาการน าเสนอ 5  – 8 นาที 
  ระยะเวลาการน าเสนอ 9 – 12 นาที  

12 
4 

60 
20 

รวม 20 100.00 

ตารางที่ 4 จ านวนและร้อยละด้านจ านวนของสื่อประชาสัมพันธ์ที่เหมาะสม 

หัวข้อ จ านวน ร้อยละ 

  จ านวน 1 – 3 ตอน  5 25 
  จ านวน 4 – 6 ตอน  
  จ านวน 7 – 10 ตอน  
  จ านวน 10 ตอน  

10 
3 
2 

50 
15 
10 
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รวม 20 100.00 

 ประเมินผลแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ประเภทโมชันกราฟิกส าหรับแนะน าเข้า
ศึกษาต่อสาขาวิชากราฟิกดีไซน์ ด้วยการประชาสัมพันธ์ให้กับครูแนะแนวโรงเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายสายศิลป์ภาษา 
เพื่อให้นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายเข้าร่วมดูสื่อประชาสัมพันธ์และตอบแบบสอบถาม ผลการเก็บข้อมูลในช่วงเวลา 
7วัน นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปายสายศิลป์ภาษา ข้อมูล 20 คน มีผลประเมินความพึงพอใจของสื่อประชาสัมพันธ์
ประเภทโมชันกราฟิกดังนี ้
ตารางที่ 5 สรุปผลความพึงพอใจของละคลิปสื่อโมชันเพื่องานประชาสัมพันธ์สาขากราฟิกดีไซน์ให้แก่นักเรียนระดับช้ัน
มัธยมสายศิลป์ภาษามีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับมาก (x̅ = 4.30) 

ล าดับ รายการ x̅ S.D. ระดับเกณฑ์ 

1. คลิปท่ี 1 สาขาวิชากราฟิกดีไซน์ ) Teaser)  4.20 0.53 มาก 
2. คลิปที่ 2 ด้านประวัติศาสตร์ศิลป์ และการออกแบบอัตลักษณ์ 

ตราสัญลักษณ์ บรรจุภัณฑ์ 
4.36 0.50 มาก 

3. คลิปท่ี 3 ด้าน 2D - 3D อนิเมชันและการสร้างคาแรคเตอร์ 4.23 0.59 มาก 
4. คลิปท่ี 4 ด้านเทคโนโลยีความจริงเสมือนและเทคโนโลยีเพื่องาน

กราฟิกดีไซน์ 
4.36 0.57 มาก 

5. คลิปที่ 5  ด้านเทคโนโลยีการเขียนโปรแกรมและโมบายแอป
พลิเคชันเบื้องต้น 

4.35 0.58 มาก 

6. คลิปท่ี 6 ด้านการถ่ายภาพและงานออกแบบการฟิกดีไซน์ 4.32 0.61 มาก 

 รวม 4.30 0.56 มาก 

 จากตารางที่ 5 ผลวิเคราะห์ข้อมูลพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามในการสรูปผลความพึงพอใจของแต่ละคลิปสื่อโม
ชันเพื่องานประชาสัมพันธ์สาขากราฟิกดีไซน์ให้แก่นักเรียนระดับช้ันมัธยมสายศิลป์ภาษามีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับมาก 
(x̅ = 4.30) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าคลิปที่ 2 ด้านประวัติศาสตร์ศิลป์ และการออกแบบอัตลักษณ์ตราสัญลักษณ์ 
บรรจุภัณฑ์ และ คลิปที่ 4 ด้านเทคโนโลยีความจริงเสมือนและเทคโนโลยีเพื่องานกราฟิกดีไซน์มีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับ
มาก (x̅= 4.36) รองลงมาคือ คลิปที่ 5 ด้านเทคโนโลยีการเขียนโปรแกรมและโมบายแอปพลิเคชันเบื้องต้นมีค่าเฉลี่ย
รวมอยู่ในระดับมาก (4.35) รองมาคือคลิปที่ 6 ด้านการถ่ายภาพและงานออกแบบการฟิกดีไซน์มีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับ
มาก (x̅ = 4.32) รองลงมาคลิปที่ 3 ด้าน 2D - 3D แอนิเมชันและการสร้างคาแรคเตอร์มีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับมาก (x̅ = 4.23) 
และ คลิปที่ 1 สาขาวิชากราฟิกดีไซน์ (Teaser) มีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับมาก (x̅ = 4.20) ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาจากตารางผลรวม
โดยแยกย่อยในรูปแบบประเมินความพึงพอของแต่ละคลิป ได้ดังนี้ 
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  ภาพที่ 1 การออกแบบ “หากน้องๆคนไหนสนใจด้านการออกแบบ ดา้น ดิจิตอล painting  )เพ้นท์ติ้ง (ด้าน
ถ่ายภาพหรือด้าน ar vr mr Virtual Reality (VR) , Augmented Reality (AR) และ Mixed Reality (MR)” 
ตารางที่ 6 คลิปที่ 1 สาขาวิชากราฟกิดไีซน์ (Teaser)  มีค่าเฉลีย่รวมอยู่ในระดบัมาก (x̅ = 4.20 ) 

ล าดับ รายการ x̅ S.D. ระดับเกณฑ์ 

1. โทนสีในงานของสื่อโมชนั 4.50 0.50 มากที่สุด 
2. ระยะเวลาของสื่อโมชัน 4.15 0.65 มาก 
3. ความสวยงามของรูปภาพโมชัน 3.80 0.40 มาก 
4. การสื่อความหมายชัดเจน 4.10 0.70 มาก 
5. การจัดวางองค์ประกอบท่ีเหมาะสม 4.20 0.40 มาก 
6. ความสวยงามและน่าประทับใจ 4.45 0.50 มาก 

 รวม 4.20 0.53 มาก 

 จากตารางที่ 6 ผลวิเคราะห์ข้อมูลพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามในการประเมินผลสื่อโมชันเพื่องานประชาสัมพันธ์
สาขากราฟิกดีไซน์ให้แก่นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาคลิปสรุปภาพรวม (Teaser) ของสาขาวิชากราฟิกดีไซน์ มีค่าเฉลี่ย
รวมอยู่ในระดับมาก (x̅ = 4.20) เมื่อพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่าโทนสีในงานของสื่อโมชันมีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด 
(x̅ = 4.50) รองลงมาคือความสวยงามและน่าประทับใจมีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับมาก (x̅ = 4.45) รองมาคือการจัดวาง
องค์ประกอบที่เหมาะสมมีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับมาก (x̅ = 4.20) รองลงมาคือระยะเวลาของสื่อโมชันมีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ใน
ระดับมาก (x̅ = 4.15) รองลงมาคือการสื่อความหมายชัดเจนมีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับมาก (x̅ = 4.10) และความสวยงาม
ของรูปภาพโมชันมีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับมาก (x̅ = 3.80) 

 
  ภาพที่ 2 การออกแบบ “ด้านประวติิศาสตร์ศลิป ์และการออกแบบอัตลกัษณ์ ตราสญัลักษณ์ บรรจุภณัฑ”์ 
 

ตารางที่ 7 คลิปที่ 2 ด้านประวตัิศาสตร์ศลิป์ และการออกแบบอตัลักษณ์ ตราสญัลักษณ์ บรรจุภณัฑ์มีคา่เฉลี่ยรวมอยู่ใน
ระดับมาก (x̅ = 4.45 ) 

ล าดับ รายการ x̅ S.D. ระดับเกณฑ์ 
1. โทนสีในงานของสื่อโมชัน 4.50 0.50 มากที่สุด 
2. ระยะเวลาของสื่อโมชัน 4.35 0.57 มาก 
3. ความสวยงามของรูปภาพโมชัน 4.10 0.44 มาก 
4. การสื่อความหมายชัดเจน 4.40 0.58 มาก 
5. การจัดวางองค์ประกอบท่ีเหมาะสม 4.20 0.40 มาก 
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6. ความสวยงามและน่าประทับใจ 4.45 0.50 มาก 
 รวม 4.45 0.50 มาก 

 จากตารางที่ 7 ผลวิเคราะห์ข้อมูลพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามในการประเมินผลสื่อโมชันเพื่องานประชาสัมพันธ์
สาขากราฟิกดีไซน์ให้แก่นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาคลิปด้านประวัติศาสตร์ศิลป์ และการออกแบบอัตลักษณ์  
ตราสัญลักษณ์ บรรจุภัณฑ์ มีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับมาก (x̅ = 4.45) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าโทนสีในงานของสื่อ 
โมชันมีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (x̅ = 4.50) รองลงมาคือความสวยงามและน่าประทับใจมีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับ
มาก (x̅ = 4.45) รองมาคือการสื่อความหมายชัดเจนมีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับมาก (x̅ = 4.40) รองลงมาคือระยะเวลาของ 
สื่อโมชันมีค่าเฉลีย่รวมอยู่ในระดับมาก (x̅ = 4.35) รองลงมาคือการจัดวางองคป์ระกอบที่เหมาะสมมีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับ
มาก (x̅ = 4.20) และ การจัดวางองค์ประกอบที่เหมาะสมมีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับมาก (x̅ = 4.10) 

 
 

  ภาพที่ 3 การออกแบบ “ด้าน2D-3D แอนิเมชันและการสร้างคาแรคเตอร”์ 
 

ตารางที่ 8 คลิปที่ 3 ด้าน 2D - 3D อนิเมชันและการสรา้งคาแรคเตอรม์คี่าเฉลีย่รวมอยู่ในระดับมาก (x̅ = 4.23 ) 

ล าดับ รายการ x̅ S.D. ระดับเกณฑ์ 
1. โทนสีในงานของสื่อโมชัน 4.50 0.50 มากที่สุด 
2. ระยะเวลาของสื่อโมชัน 4.25 0.62 มาก 
3. ความสวยงามของรูปภาพโมชัน 3.90 0.62 มาก 
4. การสื่อความหมายชัดเจน 4.35 0.65 มาก 
5. การจัดวางองค์ประกอบท่ีเหมาะสม 4.00 0.55 มาก 
6. ความสวยงามและน่าประทับใจ 4.40 0.58 มาก 
 รวม 4.23 0.59 มาก 

 
 จากตารางที่ 8 ผลวิเคราะห์ข้อมูลพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามในการประเมินผลสื่อโมชันเพื่องานประชาสัมพันธ์
สาขากราฟิกดีไซน์ให้แก่นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาคลิปด้าน 2D - 3D แอนิเมชันและการสร้างคาแรคเตอร์ มีค่าเฉลี่ย
รวมอยู่ในระดับมาก (x̅ = 4.23) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าโทนสีในงานของสื่อโมชัน มีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด 
(x̅ = 4.50) รองลงมาคือความสวยงามและน่าประทับใจมีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับมาก (x̅ = 4.40) รองมาคือการสื่อความหมาย
ชัดเจนมีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับมาก (x̅ = 4.35) รองลงมา คือ ระยะเวลาของสื่อโมชันมีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับมาก (x̅ = 4.25) 
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รองลงมาคือการจัดวางองค์ประกอบที่เหมาะสมมีคา่เฉลี่ยรวมอยู่ในระดบัมาก (x̅ = 4.00) และความสวยงามของรูปภาพโมชันมี
ค่าเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับมาก (x̅ = 3.90) 

 
  ภาพที่ 4 การออกแบบ “ด้านเทคโนโลยีความจริงเสมอืนและเทคโนโลยเีพื่องานกราฟกิดไีซน”์ 
ตารางที่ 9 คลิปที่ 4 ด้านเทคโนโลยีความจริงเสมือนและเทคโนโลยีเพื่องานกราฟิกดีไซน์มีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับมาก (x̅ = 4.36 ) 
ล าดับ รายการ x̅ S.D. ระดับเกณฑ์ 

1. โทนสีในงานของสื่อโมชัน 4.50 0.50 มากที่สุด 
2. ระยะเวลาของสื่อโมชัน 4.25 0.62 มาก 
3. ความสวยงามของรูปภาพโมชัน 4.20 0.60 มาก 
4. การสื่อความหมายชัดเจน 4.35 0.65 มาก 
5. การจัดวางองค์ประกอบท่ีเหมาะสม 4.30 0.56 มาก 
6. ความสวยงามและน่าประทับใจ 4.55 0.50 มาก 
 รวม 4.36 0.57 มาก 

 จากตารางที่ 9 ผลวิเคราะห์ข้อมูลพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามในการประเมินผลสื่อโมชันเพื่องานประชาสัมพันธ์
สาขากราฟิกดีไซน์ให้แก่นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาคลิปด้านเทคโนโลยีความจริงเสมือนและเทคโนโลยีเพื่องานกราฟิก
ดีไซน์ มีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับมาก (x̅ = 4.36) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าความสวยงามและน่าประทับใจมีค่าเฉลี่ย
รวมอยู่ในระดับมากที่สดุ (x̅ = 4.55) รองลงมาคือโทนสีในงานของสื่อโมชันมีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับมาก (x̅ = 4.50) รองมา
คือ การสื่อความหมายชัดเจนมีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับมาก (x̅ = 4.35) รองลงมาคือการจัดวางองค์ประกอบที่เหมาะสมมี
ค่าเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับมาก (x̅ = 4.30) รองลงมาคือระยะเวลาของสื่อโมชันมีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับมาก (x̅ = 4.25) และ 
ความสวยงามของรูปภาพโมชันมีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับมาก (x̅ = 4.20) 
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  ภาพที่ 5 การออกแบบ “ด้านเทคโนโลยีการเขียนโปรแกรมและโมบายแอปพลเิคชันเบื้องต้น” 
ตารางที่ 10 คลิปที่ 5 ด้านเทคโนโลยีการเขียนโปรแกรมและโมบายแอปพลิเคชันเบื้องต้นมีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ในระดบัมาก (x̅ = 4.35 ) 
ล าดับ รายการ x̅ S.D. ระดับเกณฑ์ 

1. โทนสีในงานของสื่อโมชัน 4.50 0.50 มากที่สุด 
2. ระยะเวลาของสื่อโมชัน 4.25 0.62 มาก 
3. ความสวยงามของรูปภาพโมชัน 4.15 0.65 มาก 
4. การสื่อความหมายชัดเจน 4.35 0.65 มาก 
5. การจัดวางองค์ประกอบท่ีเหมาะสม 4.30 0.56 มาก 
6. ความสวยงามและน่าประทับใจ 4.55 0.50 มาก 
 รวม 4.35 0.58 มาก 

 จากตารางที่ 10 ผลวิเคราะห์ข้อมูลพบว่าผูต้อบแบบสอบถามในการประเมินผลสื่อโมชันเพื่องานประชาสัมพันธ์
สาขากราฟิกดีไซน์ให้แก่นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาคลิปด้านเทคโนโลยีการเขียนโปรแกรมและโมบายแอปพลิเคชัน
เบื้องต้น มีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับมาก (x̅ = 4.35) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าความสวยงามและน่าประทับใจมีค่าเฉลี่ย
รวมอยู่ในระดับมากที่สดุ (x̅ = 4.55) รองลงมาคือโทนสีในงานของสื่อโมชันมีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับมาก (x̅ = 4.50) รองมา
คือการสื่อความหมายชัดเจนมีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับมาก (x̅ = 4.35) รองลงมา คือการจัดวางองค์ประกอบที่เหมาะสมมี
ค่าเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับมาก (x̅ = 4.30) รองลงมาคือระยะเวลาของสื่อโมชันมีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับมาก (x̅ = 4.25) และ
ความสวยงามของรูปภาพโมชันมีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับมาก (x̅ = 4.15) 

 
  ภาพที่ 6 การออกแบบ “ด้านการถ่ายภาพและงานออกแบบกราฟิกดีไซน์”  
 

ตารางที่ 11 คลิปที่ 6 ด้านการถา่ยภาพและงานออกแบบการฟกิดไีซน์ มีค่าเฉลีย่รวมอยู่ในระดบัมาก (x̅ = 4.32 ) 
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ล าดับ รายการ x̅ S.D. ระดับเกณฑ์ 

1. โทนสีในงานของสื่อโมชัน 4.50 0.50 มากท่ีสุด 
2. ระยะเวลาของสื่อโมชัน 4.15 0.79 มาก 
3. ความสวยงามของรูปภาพโมชัน 4.05 0.67 มาก 
4. การสื่อความหมายชัดเจน 4.35 0.65 มาก 
5. การจัดวางองค์ประกอบท่ีเหมาะสม 4.30 0.56 มาก 
6. ความสวยงามและน่าประทับใจ 4.55 0.50 มาก 
 รวม 4.32 0.61 มาก 

 จากตารางที่ 11 ผลวิเคราะห์ข้อมูลพบว่าผูต้อบแบบสอบถามในการประเมินผลสื่อโมชันเพื่องานประชาสัมพันธ์
สาขากราฟิกดีไซน์ให้แก่นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาคลปิด้านการถ่ายภาพและงานออกแบบกราฟิกดไีซน์ มีค่าเฉลี่ยรวมอยู่
ในระดับมาก (x̅ = 4.32) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าความสวยงามและน่าประทับใจมีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด 
(x̅ = 4.55) รองลงมาคือโทนสีในงานของสื่อโมชันมีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับมาก (x̅ = 4.50) รองมาคือการสื่อความหมาย
ชัดเจนมีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับมาก (x̅ = 4.35) รองลงมาคือการจัดวางองค์ประกอบที่เหมาะสมมีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับ
มาก (x̅ = 4.30) รองลงมาคือระยะเวลาของสือ่โมชันมีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับมาก (x̅ = 4.15) และความสวยงามของรูปภาพ
โมชันมีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับมาก (x̅ = 4.05) 

 

ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะทั่วไป 
  1.1 ควรมีการพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์ประเภทโมชันกราฟิ กที่เหมาะสมกับรูปแบบหรือกิจกรรม 
ในการท าประชาสัมพันธ์เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพอย่างชัดเจนและเกิดประโยชน์สูงสุด  
  1.2 การวิจัยนี้เป็นการศึกษาการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ประเภทโมชันกราฟิกส าหรับแนะน าเข้าศึกษาต่อ
สาขาวิชากราฟิกดีไซน์ สามารถน าผลการวิจัยไปวิเคราะห์ โอกาส ปัญหาและอุปสรรค จุดแข็ง จุดอ่อน เพื่อสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้เพื่อเป็นแนวทางการด าเนินงานประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน หรือน าไปปรับปรับใช้และพัฒนารูปแบบการ
ประชาสัมพันธ์สื่อประชาสัมพันธ์ประเภทโมชันกราฟิก ให้เกิดประโยชน์และมีประสิทธิภาพอย่างสูงสุด 
 2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
  2.1 ควรมีการศึกษา รูปภาพ สไตล์การวาดรูปใหม่ ๆ คู่สี ลายเส้น และการจัดการองค์ประกอบเพื่อน ามาใช้
เป็นแนวทางในการ ด าเนินงานประชาสัมพันธ์ต่อไป 
  2.2 ควรมีการศึกษาพัฒนาสื่อสังคมออนไลน์เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์แนวทางการ ประชาสัมพันธ์ของ
หนว่ยงานให้มีความร่วมสมัยและเหมาะสมกับสภาพการณ์ในปัจจุบัน 
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