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บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) สำ�รวจความต้องการ (2) ผลิตและหาคุณภาพของสื่อ (3) วัดผลสัมฤทธิ์การ
เรียนรู้ของกลุ่มตัวอย่าง (4) ประเมินความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อการพัฒนาสื่อวิดีโออินโฟกราฟิกแบบมี
ปฏิสัมพันธ์บนเครือข่ายสังคม เรื่องกระบวนการผลิตรายการโทรทัศน์ประเภทบันเทิง บริษัท โมโน บรอดคาซท์ จำ�กัด
เครื่องมือที่ใช้ประกอบด้วย (1) แบบสำ�รวจความต้องการ (2) สื่อวิดีโออินโฟกราฟิกแบบมีปฏิสัมพันธ์บนเครือข่ายสังคม
เรื่องกระบวนการผลิตรายการโทรทัศน์ประเภทบันเทิง บริษัท โมโน บรอดคาซท์ จำ�กัด (3) แบบประเมินคุณภาพด้าน
เนือ้ หาและด้านสือ่ (4) แบบวัดผลสัมฤทธิท์ างการเรียนรู้ (5) แบบประเมินความพึงพอใจของกลุม่ ตัวอย่าง โดยกลุม่ ตัวอย่าง
ที่ศึกษาคือ นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาที่เลือกเรียน
วิชาการผลิตรายการโทรทัศน์ ชั้นปีที่ 2 จำ�นวน 2 ห้อง จับฉลากได้ห้อง B จำ�นวน 48 คน ผลการวิจัยพบว่า (1) กลุ่ม
ตัวอย่างมีความต้องการสื่อระดับมาก 30 คน คิดเป็นร้อยละ 62.50 2) (2) สื่อวิดีโออินโฟกราฟิกแบบมีปฏิสัมพันธ์บน
เครือข่ายสังคม เรื่องกระบวนการผลิตรายการโทรทัศน์ประเภทบันเทิง บริษัท โมโน บรอดคาซท์ จำ�กัด ที่พัฒนาขึ้นมีผล
การประเมินคุณภาพด้านเนื้อหาอยู่ในระดับดี ( = 4.11, S.D. = 0.57 ) และผลการประเมินคุณภาพด้านสื่ออยู่ในระดับ
ดี ( = 4.43, S.D. = 0.62) (3) กลุ่มตัวอย่างมีผลสัมฤทธิ์หลังการเรียนรู้สูงกว่าก่อนการเรียนรู้อย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติ
ที่ระดับ .054) ผลประเมินความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างอยู่ในระดับมาก ( = 4.24, S.D. = 0.51) สรุปว่าสื่อวิดีโอ อิน
โฟกราฟิกที่สร้างขึ้นมีคุณภาพด้านเนื้อหาและด้านสื่ออยู่ในเกณฑ์ดีสามารถนำ�สื่อไปใช้ได้จริง
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Abstract
This research was aimed to (1) examine
the demands, (2) to produce and assess the
quality of media, (3) to evaluate the learning
achievement of the sampling group, and (4) to
evaluate the satisfaction of the sampling group
towards the interactive infographic video for
social media platform entitled “The Production
Process of Entertainment Television Programs of
Mono Broadcast Company Limited”. The tools
in this study were comprised of: (1) the needs
assessment survey, (2) the interactive infographic
video for social media platform entitled “The
Production Process of Entertainment Television
Programs of Mono Broadcast Company Limited”,
(3) the content quality and media content
assessment forms, (4) the learning achievement
test, and (5) the satisfaction survey. The sampling
group was selected using simple random sampling
method out of two sections of second year
students who enrolled in the Television Program
Production course of the Department of Educational
Communications and Technology, King Mongkut’s
University of Technology Thonburi. In this study,
section B was selected and there were 48
people. The research results showed that: (1)
The sampling group had high demands for the
media. (30 students expressed a high level of
demands or 62.50%); (2) The quality of the
contents was at a good level ( = 4.11, S.D. =
0.57) and the quality of media was at a good
level ( = 4.43, S.D. = 0.62); (3) The sampling
group showed a higher learning achievement
after viewing the media at the .05 level of
significance; 4) The satisfaction level of the
sampling group was high ( = 4.24, S.D. = 0.51).
In conclusion, the interactive infographic video
for social media platform entitled “The Production
Process of Entertainment Television Programs of
Mono Broadcast Company Limited” was of good
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quality in terms of contents and media and it
could be used on any social media platform.
Keywords: Infographic Video, Interactive Social
Media, The Production Process of Entertainment
Television Program
ความสำ�คัญและที่มาของงานวิจัย
สื่ออินโฟกราฟิก (Infographic) ย่อมาจาก
Information Graphic คือภาพหรือกราฟิกซึ่งบ่งชี้ถึง
ข้อมูล ไม่ว่าจะเป็นสถิติความรู้ตัวเลข ฯลฯ เรียกว่า
เป็นการย่นย่อข้อมูลเพื่อให้ประมวลผลได้ง่ายเพียงแค่
กวาดตามองซึง่ เหมาะสำ�หรับผูค้ นในยุคไอทีทตี่ อ้ งการเข้า
ถึงข้อมูลซับซ้อนมหาศาล ในเวลาอันจำ�กัดอีกด้วย เหตุผล
เพราะมนุษย์ชอบและจดจำ�ภาพสวยๆได้มากกว่าการ
อ่าน และในปัจจุบันสื่อวิดีโอและอินโฟกราฟิกกำ�ลังเป็น
ที่นิยมในโลกของ Social Network
ประโยชน์และพลังของอินโฟกราฟิกนั้นมีอยู่
มากเพราะด้วยแผนภาพที่มีความสวยงาม ซึ่งสามารถ
ทำ�ให้คนทั่ว ๆ ไปสามารถเข้าถึง เข้าใจ ข้อมูลปริมาณ
มากๆ ด้วยแผนภาพภาพเดียวเท่านั้น และด้วยข้อมูลที่
ถูกคัดกรองมาเป็นอย่างดีจากฝ่าย Creative Content
ทำ�ให้ผู้อ่านเข้าใจได้ง่าย เป็นวิธีการนำ�เสนอข้อมูลเชิง
สร้างสรรค์ ซึ่งเราสามารถหยิบยกเรื่องราวเล็กๆไปจนถึง
เรือ่ งราวใหญ่โตมานำ�เสนอในมุมมองทีแ่ ปลกตา ทันสมัย
ทันต่อเหตุการณ์ในโลกปัจจุบันโดยรูปแบบหรือประเภท
ของอินโฟกราฟิกนัน้ ได้แบ่งไปตามวัตถุประสงค์ในการใช้
งานที่แตกต่างกัน
วิดโี ออินโฟกราฟิกเป็นการนำ�เสนอข้อมูลในรูป
แบบของอินโฟกราฟิกผสมกับภาพเคลือ่ นไหวซึง่ เป็นการ
ผสมผสานกันระหว่างวิดีโอและอินโฟกราฟิกได้อย่าง
ลงตัวและสมบูรณ์แบบ ซึ่งการใช้งานวิดีโออินโฟกราฟิก
นั้นพบว่ามีประโยชน์ในเชิงธุรกิจและการตลาดในหลาก
หลายด้าน โดยเฉพาะการสร้างความโดดเด่นเพื่อดึงดูด
ความสนใจของผู้ชมรวมไปถึงยังช่วยเพิ่มการจดจำ�ของ
แบรนด์ของผู้บริโภคเพิ่ม Conversion บนเว็บไซต์และ
เพิ่มอัตราการคลิกผ่านหรือ CTR หากแบ่งองค์ประกอบ
ของวิดโี ออินโฟกราฟิกออกมาเป็น 2 ส่วนทีป่ ระกอบด้วย
วิดโี อและอินโฟกราฟิก จะพบว่าทัง้ ส่วนล้วนเป็นรูปแบบ
และเป็ น องค์ ป ระกอบสำ � คั ญ ที่ ท รงอิ ท ธิ พ ลและมี
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ประสิทธิภาพในการนำ�เสนอข้อมูล ในส่วนของการนำ�
เสนอด้วยวิดีโอพบว่าเป็นรูปแบบในสื่อสารและบอกเล่า
เรือ่ งราวต่าง ๆ ได้อย่างอิสระไม่จ�ำ กัด และอีกส่วนประกอบ
สำ�คัญที่ขาดไม่ได้อย่างอินโฟกราฟิกก็ได้ชื่อว่าเป็นเครื่อง
มือสำ�คัญที่ช่วยในการทำ� “Viral Marketing” และ “
Social Media Marketing” ไม่ว่าจะเป็น Facebook,
Twitter หรือ Youtube เนื่องจากมีรูปแบบที่เอื้อต่อ
การนำ�ไปแชร์ต่อได้อย่างสะดวกง่ายดายอีกด้วย
การทำ�ให้สื่ออินโฟกราฟิกมีปฏิสัมพันธ์กันบน
เครือข่ายสังคมระหว่างผู้บริโภคกับสื่อนั้นยิ่งช่วยเพิ่ม
ความน่าสนใจให้กับสื่อที่เราผลิต เพราะ อินโฟกราฟิก
แบบมีปฏิสัมพันธ์ คือการแสดงข้อมูลหรือความรู้ที่ผ่าน
การสรุปย่อแล้วออกมาในรูปแบบสื่อ เพื่อให้เนื้อหาหรือ
ข้อมูลทีต่ อ้ งการนำ�เสนอสามารถอ่านและเข้าใจได้งา่ ย ซึง่
สื่อประเภทนี้จะมีกิจกรรมประกอบระหว่างการรับชม
ระหว่างผู้รับชมกับสื่อเพื่อให้ได้มาซึ่งผลลัพธ์ เป็นการ
กระตุ้นให้ผู้รับชมสื่อมีกิจกรรมร่วมกับสื่อที่เพิ่มมากขึ้น
และในปัจจุบันการเผยแพร่สื่อบนเครือข่ายสังคมกำ�ลัง
เป็นที่นิยมและเป็นช่องทางที่สามารถเข้าถึงได้ง่ายที่สุด
ทำ�ให้ผู้คนสามารถรับรู้ข้อมูลข่าวสาร หรือสื่อต่าง ๆ ที่
ซับซ้อนได้อย่างรวดเร็ว
สื่อโทรทัศน์เป็นสื่อที่จูงใจผู้บริโภคได้สูงเพราะ
มีภาพเคลื่อนไหวเสียงตัวอักษร ทำ�ให้ผู้บริโภคเข้าใจได้
ง่ายเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างกว้างขวางมีอัตราค่า
โฆษณาต่อหัวตํ่า กลุ่มเป้าหมายมีสมาธิในการรับฟัง
ข่าวสารดีและเป็นสื่อที่อยู่ในความทรงจำ�ได้ดี
รายการบันเทิงเป็นการนำ�เสนอรายการที่เน้น
ความหลากหลาย สาระความบันเทิง ของประเด็นเรื่อง
ราวที่นำ�เสนอแบ่งเป็นช่วงโดยเนื้อหาของแต่ละช่วงอาจ
เป็นอิสระต่อกันแต่ ต้องเป็นเรื่องราวที่มีความสัมพันธ์
เกี่ยวข้องกับกลุ่มผู้ชมโดยตรง กลุ่มผู้ชมเป้าหมายของ
รายการจะมีลกั ษณะเป็นกลุม่ เฉพาะจะมีการกำ�หนดกลุม่
เป้าหมายเฉพาะกลุ่มหรือไม่ก็กำ�หนดเนื้อหาเฉพาะเรื่อง
ดังนั้นแม้จะแบ่งเป็นช่วงๆแต่เนื้อหาจะสอดคล้องกันไป
ในทิศทางเดียวกันและมีลักษณะของการให้ข้อมูลที่เป็น
ประโยชน์
บริษัท โมโน บรอดคาซท์ จำ�กัด คือ กลุ่มบริษัท
โมโน หรือ โมโนกรุ๊ป (Mono Group) องค์กรธุรกิจชั้น
นำ�ผูผ้ ลิตสร้างสรรค์ให้บริการด้านมีเดียแพลตฟอร์มคอน
เทนต์และความบันเทิงในระดับแนวหน้าของประเทศ เริม่

ต้นธุรกิจด้วยการก่อตัง้ บริษทั แรกขึน้ ในปีพ.ศ. 2545 โดย
มีวัตถุประสงค์ในการดำ�เนินงานธุรกิจให้บริการด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจให้บริการข้อมูลข่าวสารและ
ให้ บ ริ ก ารความบั น เทิ ง อย่ า งครบวงจร โดยผสาน
สอดคล้องไปกับทุกไลฟ์สไตล์การดำ�เนินชีวิตที่ทันสมัย
ของกลุ่มผู้บริโภคในโลกยุคดิจิทัล
ทั้ ง นี้ ผู้ วิ จั ย เป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ในฝ่ า ยบั น เทิ ง TV
Production บริษัท โมโน บรอดคาซท์ จำ�กัด จึงมีความ
สนใจทีจ่ ะพัฒนาสือ่ วีดโิ ออินโฟกราฟิกแบบมีปฏิสมั พันธ์
บนเครือข่ายสังคมเรือ่ งกระบวนการผลิตรายการโทรทัศน์
ประเภทบันเทิง บริษัท โมโน บรอดคาซท์ จำ�กัด ซึ่งมี
เนื้ อ หาเกี่ ย วกั บ กระบวนการผลิ ต รายการโทรทั ศ น์
ประเภทบันเทิงทีผ่ ลิตโดยฝ่ายบันเทิง บริษทั โมโน บรอด
คาซท์ จำ�กัด
วัตถุประสงค์ของงานวิจัย
(1) เพื่อศึกษาความต้องการและรูปแบบสื่อวิดี
โออินโฟกราฟิกแบบมีปฏิสมั พันธ์บนเครือข่ายสังคมเรือ่ ง
กระบวนการผลิตรายการ โทรทัศน์ประเภท บันเทิง
บริษัท โมโน บรอดคาซท์ จำ�กัด
(2) พัฒนาและหาคุณภาพของสื่อวิดีโออินโฟ
กราฟิ ก แบบมี ป ฏิ สั ม พั น ธ์ บ นเครื อ ข่ า ยสั ง คมเรื่ อ ง
กระบวนการผลิตรายการ โทรทัศน์ประเภทบันเทิง บริษทั
โมโน บรอดคาซท์ จำ�กัด
(3) เพื่อประเมินผลการรับรู้ของกลุ่มตัวอย่างที่
มีต่อการพัฒนาสื่อวิดีโออินโฟกราฟิกแบบมีปฏิสัมพันธ์
บนเครื อ ข่ า ยสั ง คมเรื่ อ งกระบวนการ ผลิ ต รายการ
โทรทัศน์ประเภทบันเทิง บริษทั โมโน บรอดคาซท์ จำ�กัด
(4) เพือ่ ประเมินความพึงพอใจของกลุม่ ตัวอย่าง
ทีม่ ตี อ่ การพัฒนาสือ่ วิดโี ออินโฟกราฟิกแบบมีปฏิสมั พันธ์
บนเครื อ ข่ า ยสั ง คม เรื่ อ งกระบวนการผลิ ต รายการ
โทรทัศน์ประเภทบันเทิง บริษทั โมโน บรอดคาซท์ จำ�กัด
ประโยชน์และผลที่คาดว่าจะได้รับจากงานวิจัย
(1) ได้สื่อวิดีโออินโฟกราฟิกแบบมีปฏิสัมพันธ์
บนเครื อ ข่ า ยสั ง คม เรื่ อ ง กระบวนการผลิ ต รายการ
โทรทัศน์ประเภทบันเทิง บริษทั โมโน บรอดคาซท์ จำ�กัด
(2) สามารถนำ � สื่ อ วิ ดี โ อโฟกราฟิ ก แบบมี
ปฏิสัมพันธ์บนเครือข่ายสังคม เรื่อง กระบวนการผลิต
รายการโทรทัศน์ประเภทบันเทิง บริษัท โมโน บรอด
13
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คาซท์ จำ�กัดไปเป็นสื่อ ให้กับนักศึกษาที่สนใจการผลิต
โทรทัศน์ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ที่เรียนวิชาการผลิตรายการโทรทัศน์ต่อไป
ขอบเขตงานวิจัย
ประชากร
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาคือนักศึกษามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ภาควิชาเทคโนโลยีและ
สื่ อ สารการศึ ก ษา ที่ เ ลื อ กเรี ย นวิ ช าการผลิ ต รายการ
โทรทัศน์ชั้นปีที่ 2 จำ�นวน 80 คน 2 ห้อง เนื่องจากเป็น
รายวิชาที่ศึกษาเกี่ยวข้อง
กลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่างนี้ได้มาจากการสุ่มโดยวิธีจับสลาก จาก
นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรภี าค
วิชาเทคโนโลยีและสือ่ สารการศึกษา ทีเ่ ลือกเรียนวิชาการ
ผลิตรายการโทรทัศน์ ชั้นปีที่ 2 จำ�นวน 2 ห้อง จับสลาก
ได้ห้อง B จำ�นวน 48 คน
ผู้เชี่ยวชาญ
ผู้ที่มีความรู้ความสามารถมีความชำ�นาญเพื่อประเมิน
คุณภาพงานวิจัย เรื่อง การพัฒนาสื่อวิดีโออินโฟกราฟิก
แบบมีปฏิสัมพันธ์บนเครือข่ายสังคม เรื่อง กระบวนการ
ผลิตรายการโทรทัศน์ประเภทบันเทิง บริษทั โมโน บรอด
คาซท์ จำ�กัด โดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Specified
Sampling) ซึง่ เป็นผูท้ รงคุณวุฒแิ ละ มีประสบการณ์อย่าง
แท้จริงและมีความยินดีที่จะมาเป็นผู้เชี่ยวชาญแบ่งออก
เป็น 3 ด้าน ได้แก่
(1) ผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา คือ ผู้ที่มีการศึกษา
ขั้ น ตํ่ า ในระดั บ ปริ ญ ญาตรี ขึ้ น ไป หรื อ เป็ น ผู้ ที่ มี
ประสบการณ์ในการทำ�งานกับฝ่ายบันเทิง บริษัท โมโน
บรอดคาซท์ จำ�กัด ไม่น้อยกว่า 3 ปีโดยวิธีการเลือกแบบ
เจาะจงเพื่อประเมินคุณภาพด้านเนื้อหาของการพัฒนา
สื่ อ วิ ดี โ ออิ น โฟกราฟิก แบบมีป ฏิสัมพันธ์บ นเครือข่าย
สังคม เรื่อง กระบวนการผลิตรายการโทรทัศน์ประเภท
บันเทิง บริษัท โมโน บรอดคาซท์ จำ�กัด จำ�นวน 3 ท่าน
(2) ผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อ คือ ผู้ที่มีการศึกษาขั้น
ตํ่าในระดับปริญญาตรีขึ้นไป หรือเป็นผู้ที่มีประสบการณ์
ในการทำ�งานด้านการออกแบบสือ่ กับฝ่ายบันเทิง บริษทั
โมโน บรอดคาซท์ จำ�กัด ไม่นอ้ ยกว่า 3 ปี โดยวิธกี ารเลือก
แบบเจาะจงเพือ่ ประเมินคุณภาพด้านการพัฒนาสือ่ วิดโี อ
อินโฟกราฟิกแบบมีปฏิสัมพันธ์บนเครือข่ายสังคมเรื่อง
14

กระบวนการผลิตรายการโทรทัศน์ประเภทบันเทิง บริษทั
โมโน บรอดคาซท์ จำ�กัด จำ�นวน 3 ท่าน
(3) ผู้ เชี่ ย วชาญด้ า นการสร้ า งแบบวั ด และ
ประเมินผล คือ ผู้ที่มีการศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาโท
เป็นต้นไปในด้านการวัดและประเมินผล ด้านเทคโนโลยี
ทางการศึกษา ด้านจิตวิทยาหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง หรือ
เป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจและประสบการณ์ด้านสื่อสาร
มวลชนไม่น้อยกว่า 5 ปี โดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง
จำ�นวน 3 ท่าน
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา
การพั ฒ นาสื่ อ วิ ดี โ ออิ น โฟกราฟิ ก แบบมี
ปฏิสัมพันธ์บนเครือข่ายสังคม เรื่อง กระบวนการผลิต
รายการโทรทัศน์ประเภทบันเทิงบริษทั โมโน บรอดคาซท์
จำ�กัด
(1) แบบสำ�รวจออนไลน์ (Google Doc) ความ
ต้องการและรูปแบบการพัฒนาสื่อวิดีโออินโฟกราฟิก
(2) สื่อวิดีโออินโฟกราฟิกแบบมีปฏิสัมพันธ์บน
เครือข่ายสังคม เรื่อง กระบวนการผลิตรายการโทรทัศน์
ประเภทบันเทิงบริษัท โมโน บรอดคาซท์ จำ�กัด
(3) แบบประเมินคุณภาพ แบบประเมินมาตร
วัดค่า 5 ระดับ ตามเกณฑ์ของ Likert Scal แบ่งได้ดังนี้
- แบบประเมินคุณภาพด้านเนื้อหา
- แบบประเมินคุณภาพด้านสื่อ
(4) แบบประเมินผลการรับรู้ของกลุ่มตัวอย่าง
- เป็นแบบปรนัย เลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำ�นวน
20 ข้อ
(5) แบบประเมินความพึงพอใจของกลุม่ ตัวอย่าง
แบบประเมินมาตรวัดค่า 5 ระดับ ตามเกณฑ์ของ Likert
Scale
ขอบเขตเนื้อหา
การพั ฒ นาสื่ อ วิ ดี โ ออิ น โฟกราฟิ ก แบบมี
ปฏิสัมพันธ์บนเครือข่ายสังคม เรื่อง กระบวนการผลิต
รายการโทรทัศน์ประเภทบันเทิงบริษทั โมโน บรอดคาซท์
จำ�กัด การจัดทำ�โครงงานศึกษาในภาคเรียนที่ 2 ปีการ
ศึกษา 2559 ระหว่างเดือนมกราคม - เดือนเมษายน ปี
พ.ศ. 2560

นิเทศสยามปริทัศน์ ปีที่ 16 ฉบับที่ 21

ภาพที่ 1 สื่อวิดีโออินโฟกราฟิกแบบมีปฏิสัมพันธ์บนเครือข่ายสังคม
เรื่อง กระบวนการผลิตรายการโทรทัศน์ประเภทบันเทิงบริษัท โมโน บรอดคาซท์ จำ�กัด
ช่วงเปิดตัวคลิปกล่าวถึงการจัดความเหมาะสมของรายการโทรทัศน์ รวมถึงความหมายและขั้นตอน 3P

ภาพที่ 2 สื่อวิดีโออินโฟกราฟิกแบบมีปฏิสัมพันธ์บนเครือข่ายสังคม
เรื่อง กระบวนการผลิตรายการโทรทัศน์ประเภทบันเทิงบริษัท โมโน บรอดคาซท์ จำ�กัด
ช่วงบุคคลที่เกี่ยวข้องในกระบวนการผลิตรายการการเผยแพร่สื่อบนเครือข่ายสังคม และการมีปฏิสัมพันธ์
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ขั้นตอนการสร้างเครื่องมือ
ศึกษาปัญหาและวิเคราะห์สำ�รวจความต้องการข้อมูลเกี่ยวกับ
การพัฒนาสื่อวิดีโออินโฟกราฟิกเรื่อง กระบวนการ
ผลิตรายการโทรทัศน์ประเภทบันเทิงบริษัท โมโน บรอดคาซท์ จำ�กัด
ศึกษาทฤษฎีและวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับ
การพัฒนาสื่อวิดีโออินโฟกราฟิก

สร้างแบบประเมิน
• แบบประเมินคุณภาพด้านเนื้อหา
• แบบประเมินคุณภาพด้านสื่ิอ
• แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
• แบบประเมินความพึงพอใจ
ไม่ผ่าน

ทำ�การผลิตสื่อวิดีโออินโฟกราฟิก
แบบมีปฏิสัมพันธ์ตามหลัก
ของ ADDIE Model 5 ขั้นตอน

ไม่ผ่าน

อ.ที่ปรึกษา
และผู้เชี่ยวชาญ
ด้านการสร้าง
แบบวัดต่าง ๆ

อ.ที่ปรึกษา
และผู้เชี่ยวชาญ
ตรวจสอบ
ผ่าน

ไม่ผ่าน

ผู้เชี่ยวชาญประเมินคุณภาพ
ด้านเนื้อหาจำ�นวน 3 ท่าน
ด้่านสื่อจำ�นวน 3 ท่าน
ผ่าน
ปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่อง
ตามข้อเสนอแนะ

นำ�ไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างเพื่อ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้
และประเมินความพึงพอใจ
สรุปและ
ประเมินผล

16

ไม่ผ่าน

1. ผลการประเมินคุณภาพของ
ผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา
2. ผลการประเมินคุณภาพของ
ผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อ

ผลการวิเคราะห์
X

ภาพรวมของเว็บเพจ

S.D.

ผลการ
ประเมิน

4.11

0.57

ดี

4.43

0.62

ดี

จากตารางที่ 1 ผลการประเมิ น รวมการ
วิเคราะห์แบบประเมินคุณภาพโดยผูเ้ ชีย่ วชาญด้านเนือ้ หา
สื่อวิดีโออินโฟกราฟิก พบว่า ผลออกมาอยู่ในเกณฑ์ดี
( = 4.11, S.D. = 0.57) ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานของ
การศึกษา และผลการประเมินรวมการวิเคราะห์แบบ
ประเมิ น คุ ณ ภาพโดยผู้ เชี่ ย วชาญด้ า นสื่ อ วิ ดี โ ออิ น โฟ
กราฟิกพิจารณาคุณภาพแต่ละด้านพบว่า ผลออกมาอยู่
ในเกณฑ์ดี ( = 4.43, S.D. = 0.62) ซึ่งสอดคล้องกับ
สมมติฐานของการศึกษาเช่นกัน
X

X

ตารางที่ 2 เปรียบเทียบผลจากแบบประเมินผลการรับรู้
ก่อนและหลังของกลุม่ ตัวอย่างทีม่ ตี อ่ การพัฒนาสือ่ วิดโี อ
อินโฟกราฟิกแบบมีปฏิสัมพันธ์บนเครือข่ายสังคม เรื่อง
กระบวนการ ผลิตรายการโทรทัศน์ประเภทบันเทิง บริษทั
โมโน บรอดคาซท์ จำ�กัด

S.D.

ก่อน
เรียน

48

10.04

4.07

หลัง
เรียน

48

15.71

1.54

D

D

t-test

272

5.67

11.49

*มีนัยสำ�คัญทางสถิติระดับ .05
จากตารางที่ 2 เปรียบเทียบผลจากแบบทดสอบ
การรับรู้ก่อนและหลังของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อเว็บการ
พัฒนาสื่อวิดีโออินโฟกราฟิกแบบมีปฏิสัมพันธ์บนเครือ
ข่ายสังคม เรื่อง กระบวนการ ผลิตรายการโทรทัศน์
ประเภทบันเทิง บริษทั โมโน บรอดคาซท์ จำ�กัดพบว่าผล
สัมฤทธิห์ ลังการรับรูส้ งู กว่าก่อนการรับรูอ้ ย่างมีนยั สำ�คัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05
ตารางที่ 3 แสดงค่าเฉลี่ย โดยสรุปที่ได้จากแบบประเมิน
ความพึงพอใจที่มีต่อการพัฒนาสื่อวิดีโออินโฟกราฟิก
แบบมีปฏิสัมพันธ์บนเครือข่ายสังคม เรื่อง กระบวนการ
ผลิตรายการโทรทัศน์ประเภทบันเทิง บริษทั โมโน บรอด
คาซท์ จำ�กัด
		
รายการที่ประเมิน

ผลการวิเคราะห์
X

สรุปผลการวิจัย
ตารางที่ 1 ตารางแสดงค่าเฉลีย่ การประเมินคุณภาพของ
ผู้เชี่ยวชาญทางด้านเนื้อหาและด้านสื่อ

ผลการ จำ�นวน
ทำ�แบบ N
ทดสอบ

X

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
ในการเก็บข้อมูลจะทำ�การเก็บ โดยการหาค่า
เฉลี่ ย เลขคณิ ต เกณฑ์ ก ารแปลความหมายค่ า เฉลี่ ย
5 ระดับ ตามวิธขี องลิเคิรท์ 5 Likert Scale การวิเคราะห์
ผลจากแบบประเมินคุณภาพ แบบประเมินความถึงพอใจ
วิ ธี ก ารวิ เ คราะห์ ผ ลโดยการคำ � นวณหาค่ า เฉลี่ ย แบบ
แจกแจงความถี่และวิธีการวิเคราะห์ผลโดยการคำ�นวณ
หาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและผลสัมฤทธิ์การรับรู้ของ
กลุ่มตัวอย่าง ซึ่งนำ�ผลจากการทำ�แบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธิ์การรับรู้ก่อนและหลัง โดยกลุ่มตัวอย่างจะต้องมี
ผลหลังการรับรู้สูงกว่าก่อนการรับรู้อย่างมีนัยสำ�คัญทาง
สถิติที่ระดับ .05

M
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S.D.

ด้านเนื้อหา

4.24

0.52

พอใจมาก

ด้านรูปแบบของตัวอักษรและ
คำ�อธิบาย

4.31

0.53

พอใจมาก

ด้านเสียง

4.22

0.47

พอใจมาก

ด้านกราฟิก

4.24

0.52

พอใจมาก

การมีปฏิสัมพันธ์บนเครือข่าย
สังคม

4.19

0.50

พอใจมาก

เฉลี่ย

4.24

0.51

พอใจมาก

ผลการ
ประเมิน

		

จากตารางที่ 3 จากการวิเคราะห์แบบประเมิน
ความพึงพอใจต่อการพัฒนาสือ่ วิดโี ออินโฟกราฟิกแบบมี
ปฏิสัมพันธ์บนเครือข่ายสังคม เรื่อง กระบวนการ ผลิต
รายการโทรทัศน์ประเภทบันเทิง บริษัท โมโน บรอด
คาซท์ จำ�กัด สำ�หรับกลุ่มตัวอย่าง พบว่าคะแนนเฉลี่ยใน
ด้านเนื้อหา พบว่าคะแนนเฉลี่ยมีค่าเท่ากับ 4.24 มีค่า
17
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อภิปรายผลการวิจัย
ผลจากการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญทางด้าน
คุณภาพ ผลการวิจัยพบว่าทางด้านเนื้อหามีคุณภาพอยู่
ในเกณฑ์ดี ( = 4.11, S.D. = 0.57) ซึ่งสอดคล้องกับ
ผลวิจัยของ สุดาพร ศรีพรมมา ได้ทำ�การวิจัยเรื่อง การ
พัฒนาชุดสือ่ อบรมโดยใช้อนิ โฟกราฟิกเพือ่ ให้ความรู้ เรือ่ ง
ลดภาวะโลกอ้วนและปัจจัยเสี่ยงด้วยหลัก 6 อ.ของ
โรงเรียนสังกัดสำ�นักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สมุทรสงคราม ผลการวิจัยพบว่า ชุดสื่อฝึกอบรมมีการ
ประเมินคุณภาพจากผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหาอยู่ในระดับ
คุณภาพดี ( = 4.23, S.D. = 0.46) สรุปได้ว่าชุดสื่อฝึก
อบรมโดยใช้อนิ โฟกราฟิกเพือ่ ให้ความรู้ เรือ่ งลดภาวะโลก
อ้วนและปัจจัยเสี่ยงด้วยหลัก 6 อ. ของโรงเรียนสังกัด
สำ�นักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม
มีคณ
ุ ภาพและสามารถนำ�ไปใช้ในการให้ความรูใ้ นเรือ่ งลด
ภาวะโลกอ้วนและปัจจัยเสี่ยงด้วยหลัก 6 อ.ได้ ส่วนการ
ประเมินคุณภาพด้านสื่อ ผลการวิจัยพบว่าทางด้านสื่อมี
คุณภาพอยู่ในเกณฑ์ดี ( = 4.43, S.D. = 0.62) ทั้งนี้ทาง
ผู้วิจยั ได้นำ�หลักการออกแบบของ ADDIE MODEL มาใช้
ในการออกแบบ ตั้งแต่ 1.Analysis (การวิเคราะห์) 2.
Design (การออกแบบ) 3. Development (การพัฒนา)
4. Implementation (การนำ�ไปใช้) 5. Evaluation (การ
ประเมินผล) ซึง่ สอดคล้องกับงานวิจยั ของ ชลธิชา ขาวสำ�
อางค์ และ อักษราภัค การะเมฆ และนฤพร นาโควงค์
ได้ ศึ ก ษาการวิ จั ย เรื่ อ งการสร้ า งสื่ อ อิ น โฟกราฟิ ก แบบ
สตอรี่ไลน์ เรื่อง การสอนแบบกระบวนการ สำ�หรับการ
จัดการฝึกอบรมของครูโรงเรียนนาโบสถ์ ดังนัน้ ผลการวิจยั
พบว่าสือ่ ทีผ่ ลิตมีการประเมินคุณภาพจากผูเ้ ชีย่ วชาญด้าน
X

X

X
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เบี่ยงเบนมาตรฐาน มีค่าเท่ากับ 0.52 ซึ่งอยู่ในระดับพึง
พอใจมาก ด้านรูปแบบของตัวอักษรและคำ�อธิบายพบว่า
คะแนนเฉลี่ยมีค่าเท่ากับ 4.31 มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานมี
ค่าเท่ากับ 0.53 ซึง่ อยูใ่ นระดับพึงพอใจมาก ด้านเสียงพบ
ว่าคะแนนเฉลีย่ มีคา่ เท่ากับ 4.22 มีคา่ เบีย่ งเบนมาตรฐาน
มีคา่ เท่ากับ 0.47 ซึง่ อยูใ่ นระดับพึงพอใจมาก ด้านกราฟิก
พบว่ า คะแนนเฉลี่ ย มี ค่ า เท่ า กั บ 4.24 มี ค่ า เบี่ ย งเบน
มาตรฐานมีค่าเท่ากับ 0.52 ซึ่งอยู่ในระดับพึงพอใจมาก
และในด้านการมีปฏิสัมพันธ์บนเครือข่ายสังคมพบว่า
คะแนนเฉลี่ยมีค่าเท่ากับ 4.19 มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานมี
ค่าเท่ากับ 0.50 ซึ่งอยู่ในระดับพึงพอใจมาก

เนื้อหามีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์ดี ( = 4.33 , S.D. = 0.58)
สรุปได้ว่าสื่ออินโฟกราฟิกแบบสตอรี่ไลน์ เรื่องการสอน
แบบกระบวนการ สามารถนำ�สื่อไปใช้เพื่อให้ความรู้ได้
ผลจากประเมินผลสัมฤทธิก์ ารรับรูก้ อ่ นและหลัง
ของกลุ่มตัวอย่าง ผลสัมฤทธิ์การรับรู้ของกลุ่มตัวอย่าง
เฉลี่ยก่อนการชมสื่อเท่ากับ 9.58 และหลังการรับชมสื่อ
ด้วยสือ่ วิดโี ออินโฟกราฟิกแบบมีปฏิสมั พันธ์บนเครือข่าย
สังคม เรื่อง กระบวนการผลิตรายการโทรทัศน์ประเภท
บันเทิง บริษทั โมโน บรอดคาซท์ จำ�กัด มีผลสัมฤทธิเ์ ฉลีย่
ทางการเรียนเท่ากับ 16.79 เมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ์ที่
ได้ก�ำ หนดไว้คอื กลุม่ ตัวอย่างต้องมีผลสัมฤทธิห์ ลังรับรูส้ งู
กว่าก่อนรับรู้อย่างมีนัยสาคัญระดับ .05 ซึ่งจากผลการ
ศึกษาเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ ทั้งนี้เป็นเพราะสื่อ
วิดีโออินโฟกราฟิกแบบมีปฏิสัมพันธ์บนเครือข่ายสังคม
เรื่อง กระบวนการผลิตรายการโทรทัศน์ประเภทบันเทิง
บริษทั โมโน บรอดคาซท์ จำ�กัด เป็นสือ่ วิดโี ออินโฟกราฟิก
ที่ช่วยให้ความรู้ ความเข้าใจ ซึ่งสามารถดูซํ้าไปมาด้วย
ตนเองได้ ทำ�ให้เพิ่มพูนศักยภาพที่ดีในการรับข้อมูลและ
เนื้อหา สามารถเพิ่มศักยภาพในการจดจำ�และทำ�ความ
เข้าใจในเนื้อหา สำ�หรับเนื้อหาในสื่อวิดีโออินโฟกราฟิก
แบบมี ป ฎิ สั ม พั น ธ์ เ พื่ อ ให้ ค วามรู้ นั้ น ถู ก แบ่ ง ออกเป็ น
สัดส่วน หรือสามารถรับชมได้ตามต้องการ ทำ�ให้ง่ายต่อ
การจดจำ� ช่วยกระตุ้นความสนใจของผู้ชม มีการทดลอง
ใช้และประเมินคุณภาพเพื่อให้ได้สื่อวิดีโออินโฟกราฟิก
แบบมีปฎิสัมพันธ์เพื่อให้ความรู้ที่มีความสมบูรณ์ถูกต้อง
มากที่สุด สอดคล้องกับงานวิจัยของ ณัฐนิช ทองดี และ
พัชริดา ภีระคัม และสุภรัตน์ ไชยจำ� ได้วิจัยเรื่องเรื่องการ
ผลิตแอปพลิเคชันแบบสือ่ วีดทิ ศั น์อนิ โฟกราฟิกแบบชีน้ �ำ
บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ เรื่อง การวิจัยทางการ
ศึกษา พบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุ่มตัวอย่าง
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิตที่
ระดับ .0 5 ดังนั้นสามารถนำ�สื่อวิดีโอโฟกราฟิกแบบมี
ปฏิสัมพันธ์บนเครือข่ายสังคม เรื่องกระบวนการผลิต
รายการโทรทัศน์ประเภทบันเทิง บริษัท โมโน บรอด
คาซท์ จำ�กัดไปเป็นสื่อ ให้กับนักศึกษาที่สนใจการผลิต
โทรทัศน์ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ที่เรียนวิชาการผลิตรายการโทรทัศน์ต่อไป
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ผลจากการประเมินความพึงพอใจ
ผลการประเมินความพึงพอใจของกลุม่ ตัวอย่าง
จำ�นวน 48 คน ที่มีต่อการพัฒนาสื่อวิดีโออินโฟกราฟิก
แบบมีปฏิสัมพันธ์บนเครือข่ายสังคม เรื่อง กระบวนการ
ผลิตรายการโทรทัศน์ประเภทบันเทิง บริษทั โมโน บรอด
คาซท์ จำ�กัด ผลการวิจัยพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความพึง
พอใจต่อสื่อที่ ผู้วิจัยผลิตขึ้นในระดับมาก ( = 4.24,
S.D. = 0.51) เนื่องจากสื่อสื่อวิดีโออินโฟกราฟิกแบบมี
ปฏิสัมพันธ์บนเครือข่ายสังคม เรื่อง กระบวนการผลิต
รายการโทรทัศน์ประเภทบันเทิง บริษัท โมโน บรอด
คาซท์ จำ�กัด มีเนื้อหาที่ถูกต้อง สื่อมีการออกแบบที่น่า
สนใจ รูปภาพประกอบสวยงาม เสียงประกอบมีความน่า
สนใจ ดึงดูดต่อผู้ใช้งานเป็นอย่างดี จึงเหมาะสมสำ�หรับ
ใช้ให้ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการผลิตรายการโทรทัศน์
ประเภทบันเทิง บริษัท โมโน บรอดคาซท์ จำ�กัด และผล
การวิจัยสอดคล้องกับงานวิจัยของ ปิยากร อ้นแก้ว และ
ศศิมา นิธิศักดิ์เสถียร ได้วิจัยการพัฒนา วีดิทัศน์เรื่อง
วัฏจักรนํ้าจากภาพเคลื่อนไหวแบบสตอปโมชันประเภท
เปเปอร์แอนิเมชัน ดังนี้ผลการวิจัย พบว่า สื่อที่ผลิตมีได้
รับความพึงพอใจจากกลุ่มตัวอย่างในระดับมาก ( =
4.37, S.D. = 0.28) จึงสามารถสรุปได้ว่า กลุ่มตัวอย่างมี
ความคิดเห็นใกล้เคียงกันว่าวิีดิทัศน์เรื่องวัฏจักรนํ้าจาก
ภาพเคลื่ อ นไหวแบบสตอปโมชั น ประเภทเปเปอร์
แอนิ เ มชั น มี ค วามพึ ง พอใจในระดั บ ดี แสดงว่ า กลุ่ ม
ตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นตรงกัน

ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะจากการนำ�ผลวิจัยไปใช้
(1) งานวิจัยเรื่อง การพัฒนาสื่อวิดีโออินโฟ
กราฟิ ก แบบมี ป ฏิ สั ม พั น ธ์ บ นเครื อ ข่ า ยสั ง คม เรื่ อ ง
กระบวนการผลิตรายการโทรทัศน์ประเภทบันเทิง บริษทั
โมโน บรอดคาซท์ จำ�กัด สามารถนำ�ไปใช้งานได้จริงบน
เครือข่ายสังคม เพือ่ เพิม่ ช่องทางให้สาธารณะชนที่ เข้าถึง
ข้อมูลความรู้ ของ บริษัท โมโน บรอดคาซท์ จำ�กัด ได้
อย่างดียิ่งขึ้น
(2) งานวิจัยเรื่อง การพัฒนาสื่อวิดีโออินโฟ
กราฟิ ก แบบมี ป ฏิ สั ม พั น ธ์ บ นเครื อ ข่ า ยสั ง คม เรื่ อ ง
กระบวนการผลิตรายการโทรทัศน์ประเภทบันเทิง บริษทั
โมโน บรอดคาซท์ จำ�กัด สามารถนำ�ไปใช้ประชาสัมพันธ์
รายการของ บริษัทและทำ�ให้บริษัทและรายการเป็นที่
รู้จักและมีผู้ติดตามชมมากยิ่งขึ้น
ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป
(1) การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาสื่อวิดีโออินโฟ
กราฟิ ก แบบมี ป ฏิ สั ม พั น ธ์ บ นเครื อ ข่ า ยสั ง คม เรื่ อ ง
กระบวนการผลิตรายการโทรทัศน์ประเภทบันเทิง บริษทั
โมโน บรอดคาซท์ จำ�กัด สามารถนำ�ไปประยุกต์เป็นแอป
พลิเคชัน ในการใช้งานบนระบบ Android และ IOS ได้
(2) การศึกษาพฤติกรรมการใช้และความพึง
พอใจของผู้ รั บ ชมที่ มี ต่ อ สื่ อ วิ ดี โ ออิ น โฟกราฟิ ก แบบมี
ปฏิสัมพันธ์บนเครือข่ายสังคม เรื่อง กระบวนการผลิต
รายการโทรทัศน์ประเภทบันเทิง บริษัท โมโน บรอด
คาซท์ จำ�กัด

X

X
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