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บทคัดย่อ

 ง�นวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษ�คว�มต้องก�รของกลุ่มตัวอย่�ง เพื่อพัฒน�และห�คุณภ�พส่ือวิดีโออินโฟ

กร�ฟิก เพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์ท�งก�รเรียน และเพื่อประเมินคว�มพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่�งที่มีต่อก�รพัฒน�สื่อวิดีโออิน

โฟกร�ฟิกแบบมีปฏิสัมพันธ์บนเครือข่�ยสังคม เรื่อง กระบวนก�รทำ�ง�นข่�วโทรทัศน์บริษัท อสมท จำ�กัด (มห�ชน) เครื่อง

มือที่ใช้ประกอบด้วย 1) แบบสำ�รวจคว�มต้องก�รออนไลน์ 2) สื่อวิดีโออินโฟกร�ฟิกแบบมีปฏิสัมพันธ์บนเครือข่�ยสังคม 

เรือ่งกระบวนก�รทำ�ง�นข�่วโทรทศันบ์รษิทั อสมท จำ�กดั (มห�ชน) 3) แบบประเมนิคณุภ�พด�้นเนือ้ห�และด�้นสือ่ก�รนำ�

เสนอ 4) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ท�งก�รเรียนของกลุ่มตัวอย่�ง 5) แบบประเมินคว�มพึงพอใจ โดยเก็บรวบรวมข้อมูล

จ�กกลุ่มตัวอย่�งประกอบด้วย  นักศึกษ�ชั้นปีที่ 2 ภ�คก�รศึกษ�ที่ 2/2559ภ�ควิช�เทคโนโลยีและสื่อส�รก�รศึกษ� คณะ

ครุศ�สตร์อุตส�หกรรมและเทคโนโลยี มห�วิทย�ลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้�ธนบุรี จำ�นวน 40 คน ในวิช� ETM 215 ก�ร

ผลิตร�ยก�รโทรทัศน์ (Television Program Production)  โดยก�รเลือกแบบเจ�ะจง โดยวิธีจับฉล�กได้ห้อง B  ผลก�ร

ศึกษ�พบว่� ผู้ตอบแบบสอบถ�มออนไลน์ (Google Doc) ส่วนใหญ่มีคว�มต้องก�รสื่อวิดีโออินโฟกร�ฟิกเรื่องกระบวนก�ร

ทำ�ง�นข�่วโทรทศัน ์ของบรษิทั อสมท จำ�กดั (มห�ชน) ในระดบัม�ก (รอ้ยละ 62.50) โดยในด�้นเนือ้ห� ผูต้อบแบบสอบถ�ม

เลือกกระบวนก�รทำ�ง�นข่�วโทรทัศน์ ของ บริษัท อสมท จำ�กัด (มห�ชน) เป็นลำ�ดับแรก(ร้อยละ 97.50) ส่วนในด้�นโทน

สี ผู้ตอบแบบสอบถ�มเลือกสีโทนร้อน เป็นลำ�ดับแรก (ร้อยละ 52.50) ในด้�นของกร�ฟิก ผู้ตอบแบบสอบถ�มเลือกหัวข้อ

สีสันมีคว�มสดใสเป็นลำ�ดับแรก (ร้อยละ 92.50) และในด้�นของเสียง ผู้ตอบแบบสอบถ�มเลือกหัวข้อเสียงดนตรีประกอบ

ส่ือ เป็นลำ�ดับแรก (ร้อยละ 100.00 ) โดยผลจ�กก�รสำ�รวจคว�มต้องก�รผู้จัดทำ�ได้พัฒน�สื่อวิดีโออินโฟกร�ฟิกแบบมี

ปฏิสัมพันธ์บนเครือข่�ยสังคมเรื่อง กระบวนก�รทำ�ง�นข่�วโทรทัศน์ของบริษัท อสมท จำ�กัด (มห�ชน) ขึ้นซึ่งผลจ�กก�ร

ประเมินโดยผู้เชี่ยวช�ญพบว่� มีผลก�รประเมินคุณภ�พด้�นเนื้อห� อยู่ในระดับดี (x= 4.39, S.D. = 0.63) ผลก�รประเมิน

คุณภ�พด้�นสื่อก�รนำ�เสนอ อยู่ในระดับดี (x = 4.48, S.D. = 0.49) คะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่�ก่อนเรียนอย่�งมีระดับ

ที่ระดับนัยสำ�คัญท�งสถิติที่ระดับ .05 และคว�มพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่�งอยู่ในระดับม�กที่สุด (x = 4.91, S.D. = 0.21) 

ดงันัน้ก�รพัฒน�สือ่วดีิโออินโฟกร�ฟิกแบบมีปฏสิมัพนัธบ์นเครอืข�่ยสงัคม เรือ่ง กระบวนก�รทำ�ง�นข�่วโทรทัศน์ของบรษิทั 

อสมท จำ�กัด (มห�ชน) ที่พัฒน�ขึ้นส�ม�รถนำ�ไปใช้ได้

* รองศ�สตร�จ�รย์ ดร. ภ�ควิช�เทคโนโลยีและสื่อส�รก�รศึกษ� มห�วิทย�ลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้�ธนบุรี

** นักศึกษ�หลักสูตรเทคโนโลยีก�รศึกษ�และสื่อส�รมวลชน มห�วิทย�ลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้�ธนบุรี
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Abstract

 This research’s purposes are to study 

on the samples to develop and find out the 

quality of interactive video infographic media 

for the evaluation of educational achievement 

and for the evaluation of samples’ satisfactions 

on the development of interactive infographic 

media on social network. Our topic is work              

process on television news of MCOT Public 

Company Limited. Using tools are 1) Online  

inquiry of needs 2) Interactive video infographic 

media on social network in the topic of work 

process on television news of MCOT Public 

Company Limited 3) Assessment of qualities of 

content and presentation 4) Assessment of 

learning achievement of samples and 5)             

Assessment of satisfactions. By collecting the 

data from samples consists of 40 sophomores 

of Department of Educational Communications 

and Technology, Faculty of Industrial Education 

and Technology, King Mongkut’s University of 

Technology Thonburi from Television Program 

Production class (ETM 215) collected by purposive 

sampling and random sampling in group B. The 

research found that “most of online answerers 

(Google Doc) highly want video infographic media 

on social network in the topic of work process 

on television news of MCOT Public Company 

Limited” (62.50%). In term of content, answerers 

chose work process on television news of MCOT 

Public Company Limited for the first choice 

(97.50%). In term of color tone, answerers chose 

warm tone color for the first choice (52.50%). In 

term of graphics, answerers chose colorful               

topics for the first choice (92.50%) and in term 

of sound, answerers chose the topic with sound 

for the first choice (100.00%). According to the 

surveys of needs, The researchers develop                 

interactive video infographic media on social net-

work in the topic of “work process on television 

news of MCOT Public Company Limited” The 

evaluation from the experts including result of 

assessment of qualities of content is in good 

level (x  = 4.39, S.D. = 0.63), result of assessment 

of qualities of presentation is in good level (x= 

4.48, S.D. = 0.49) , average score after learning is 

significantly higher than  average score before 

learning at .05 statistical significance and samples’ 

satisfactions is in the highest level (x = 4.91, S.D. 

= 0.21). By this, the development of interactive 

video infographic media on social network in the 

topic of “work process on television news of 

MCOT Public Company Limited” can be used.

Keywords: Development / Interactive Video 

Infographic Media / Social Network / Work Pro-

cess on Television News / MCOT Public Com-

pany Limited

ความเป็นมาและความสำาคัญของปัญหา

 ปัจจุบันในโลกของก�รสื่อส�รพบว่�ข่�ว

โทรทัศน์เข้�ม�มีบทบ�ทและมีอิทธิพลต่อก�รรับรู้และ

คว�มคิดของคนในสังคมเป็นอย่�งม�ก โดยมีก�รเสนอ

ข�่วผ�่นท�งสถ�นโีทรทศันใ์นชอ่งต�่ง ๆ  ซึง่ข�่วโทรทศัน์

ได้รับคว�มนิยมม�กในปัจจุบัน ดังนั้นบริษัทต่�ง ๆ จึง

ต้องก�รมีก�รค้นห�ข่�วจ�กแหล่งต่�งๆเพื่อม�นำ�เสนอ

ใหแ้กผู่ร้บัส�รอย�่งรวดเรว็ ครบถ้วนและทันตอ่เหตกุ�รณ ์

(Boonta education, 2560)

 กระบวนก�รทำ�ง�นข่�วเป็นสิ่งท่ีมีคว�มสำ�คัญ 

จึงต้องอ�ศัยกระบวนก�รทำ�ง�นโดยใช้คว�มคิด

สร้�งสรรค์ คว�มประณีต และคว�มพิถีพิถันของทีมง�น 

เพื่อให้ง�นมีคุณภ�พ มีประโยชน์ ตอบสนองต่อคว�ม

ตอ้งก�รของผูร้บัส�ร ซึง่กระบวนก�รทำ�ข่�วเป็นกระบวน

ก�รท่ีสำ�คัญในก�รท่ีจะผลิตข่�วออกม�อย่�งมีคุณภ�พ 

โดยทีมข่�วต้องสรรห�ข่�วที่มีคว�มน่�สนใจและเขียน

ข่�วให้มีประสิทธิภ�พทำ�ให้ผู้รับส�รรับข้อมูลให้ได้ม�ก
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ที่สุด (ดวงกมล แก้วนก, 2555)

 รปูแบบของสือ่ในปจัจบุนันัน้มคีว�มหล�กหล�ย 

ก�รใช้เทคนิคอินโฟกร�ฟิกแบบเคลื่อนไหวก็เป็นท�ง

เลอืกหนึง่ทีท่ำ�ใหส้ือ่มคีว�มน�่สนใจเพิม่ม�กขึน้เพร�ะสือ่

วดีิโออนิโฟกร�ฟิก มกี�รนำ�ขอ้มลูหรอืคว�มรูม้�สรปุเปน็

ส�รสนเทศในลักษณะของข้อมูลและกร�ฟิกที่เป็นภ�พ

เคลื่อนไหว ดูแล้วเข้�ใจง่�ยในเวล�รวดเร็วและชัดเจน 

ส�ม�รถส่ือใหผู้ช้มเข�้ใจคว�มหม�ยของขอ้มลูทัง้หมดได้

โดยไมจ่ำ�เปน็ตอ้งมผีูน้ำ�เสนอม�ชว่ยขย�ยคว�มเข�้ใจอกี 

ก�รทำ�ให้สื่ออินโฟกร�ฟิกแบบมีปฏิสัมพันธ์กันบนเครือ

ข�่ยสงัคมยิง่ชว่ยเพิม่คว�มน�่สนใจใหก้บัสือ่ทีเ่ร�ผลติ ซึง่

สื่อประเภทนี้จะมีกิจกรรมประกอบระหว่�งก�รรับชม

ระหว่�งผู้รับชมกับสื่อเพ่ือให้ได้ม�ซึ่งผลลัพธ์ เป็นก�ร

กระตุ้นให้ผู้รับชมสื่อมีกิจกรรมร่วมกับสื่อที่เพิ่มม�กขึ้น 

(Zidan.Rider, 2556)

 ในยุคที่เทคโนโลยีมีก�รเปลี่ยนเปลี่ยนแปลง

อย�่งรวดเรว็ รปูแบบก�รสือ่ส�รไดม้วีวิฒัน�ก�รเข�้สูย่คุ

ของอินเทอร์เน็ต ซึ่งมีก�รพัฒน�รูปแบบในติดต่อสื่อส�ร

ม�แล้ว 2 ยุค นั่นคือ 

 1. ยคุของก�รสนทน�แบบจุดต่อจุด (Point-to-

point) หรือ ยุคเว็บ 1.0 เป็นลักษณะของก�รสื่อส�รท�ง

เดียว (One-way Communication) ที่ผู้ใช้เว็บไม่

ส�ม�รถตอบโต้ หรือแก้ไขข้อมูลต่�งๆได้ 

 2. ยุคของก�รสื่อส�รระหว่�งผู้สร้�งเว็บกับผู้ที่

ใช้เว็บแบบตอบโต้กันไปม�ได้ เรียกว่� ก�รสื่อส�รแบบ

สองท�ง (Two-way Communication) หรือ ยุคเว็บ 

2.0 ซ่ึงเน้ือห�บนเวบ็นัน้นอกจ�กผูส้ร�้งเวบ็จะเปน็คนนำ�

เสนอขอ้มูลแลว้ ผู้ท่ีเข�้ม�อ�่นกส็�ม�รถสร�้งเนือ้ห�หรอื

ตอบโตกั้นเองไดแ้ละมกี�รสือ่ส�รกันเปน็จำ�นวนม�กจ�ก

หนึง่ไปเปน็สอง ส�ม จนกล�ยเป็นสงัคมเครอืข�่ย (Social 

Networking) 

 ดงัน้ัน อ�จกล�่วได้ว�่ก�รขย�ยตัวอย�่งรวดเรว็

ของสังคมก�รสื่อส�รแบบออนไลน์ได้สะท้อนให้เห็นถึง

คว�มเปล่ียนแปลงในระยะย�วของแนวโน้มก�รสือ่ส�รที่

สำ�คัญใน 2 ด้�น ได้แก่

 1. รูปแบบก�รสื่อส�ร (Communication 

Platform) ที่ค่อยๆ เปลี่ยนจ�กก�รสนทน�แบบจุดต่อ

จุด (Point-to-point) และแบบสองท�ง (Two-way) ไป

สู่ก�รสื่อส�รระหว่�งผู้ใช้หล�ยคน (Many-to-many) 

ม�กขึ้น 

 2. ก�รควบคุมก�รสื่อส�ร (Communication 

Control) ก�รเปลีย่นบทบ�ทของผูใ้หบ้รกิ�รโทรคมน�คม

จ�กท่ีเคยเป็นผู้ควบคุม และออกแบบแพลตฟอร์มแบบ

ปิด (Web 1.0) ไปสู่ผู้ให้บริก�รบนแพลตฟอร์มเปิดบน

อินเทอร์เน็ต (Web 2.0) ซ่ึงเป็นผลม�จ�กก�รท่ีมี

เทคโนโลยกี�รสือ่ส�รทีด่ขีึน้และมรี�ค�ถกูลง รวมถงึก�ร

ใชบ้รอดแบนด ์และเครอืข�่ยไรส้�ย (Wireless) เพิม่ม�ก

ขึ้น (เครือข่�ยสังคม, 2560)

 บริษัท อสมท จำ�กัด (มห�ชน) (MCOT Public 

Company Limited; ชื่อย่อ: บมจ. อสมท MCOT PCL.) 

เปน็รฐัวสิ�หกจิในรปูบรษิทัมห�ชนจำ�กัด และเปน็กจิก�ร

สือ่ส�รมวลชนภ�ยใตก้�รกำ�กบัของรฐับ�ลไทย โดยสำ�นกั

น�ยกรฐัมนตรปีระกอบธรุกจิสือ่ส�รมวลชน อนัประกอบ

ดว้ย กจิก�รวทิยโุทรทศัน ์แพรภ่�พออกอ�ก�ศตลอด 24 

ชั่วโมง ด้วยระบบสี 625 เส้น จ�กสถ�นีแม่ข่�ย   ใน

กรงุเทพมห�นคร ไปยงัสถ�นเีครอืข�่ยในภมูภิ�คจำ�นวน 

35 สถ�น ีมพีืน้ทีใ่หบ้รกิ�รครอบคลมุเกอืบทัว่ประเทศไทย 

ท�งช่อง 9 ในชื่อ สถ�นีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ทีวี และยัง

มีสถ�นีโทรทัศน์ผ่�นด�วเทียมอีก 2 ช่อง ออกอ�ก�ศ

สถ�นีละ 24 ชั่วโมง คือ เอ็มคอทวัน และ เอ็มคอทเวิลด์ 

แพร่ภ�พออกอ�ก�ศท�งโทรทัศน์เคเบิลทรูวิชั่นส์ของ อ

สมท ในระบบดจิทัิล กจิก�รวทิยกุระจ�ยเสยีง สง่กระจ�ย

เสยีงดว้ยระบบเอฟเอม็ ทัง้ในสว่นกล�ง และสว่นภูมภิ�ค 

จำ�นวน 35 สถ�นี และในระบบเอเอ็ม ในส่วนกล�ง 2 

สถ�นี สำ�นักข่�วไทย ดำ�เนินก�รผลิต รวบรวม จัดเก็บ 

และวิเคร�ะห์ข่�วส�ร ท้ังท�งสื่อโทรทัศน์ และวิทยุ

กระจ�ยเสียง รวมไปถึงสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ดังนั้น บมจ. อ

สมท (วิกิพีเดีย, ม.ป.ป.) จึงเป็นผู้นำ�ด้�นข่�วส�รและ

สื่อส�รมวลชนระดับต้น ๆ ของประเทศไทยท่ีทำ�หน้�ท่ี

กระจ�ยข่�วส�รและข้อมูลใหม่ๆให้มวลชนได้ทร�บหรือ

รับรู้ข่�วส�รนั้น ๆ ท้ังนี้ บมจ. อสมท เป็นแหล่งผลิต 

รวบรวม จดัเกบ็ และวเิคร�ะห ์รวมไปถึงก�รนำ�เสนอข่�ว

ผ่�นท�งสื่อโทรทัศน์ ซึ่งปัจจุบันนี้ บมจ. อสมท ได้มีช่อง

ท�งโทรทัศน์หล�ยช่องในก�รเสนอข่�วส�ร ทำ�ให้

กระบวนก�รทำ�ง�นข่�วโทรทัศน์ต้องมีกระบวนก�รทำ�

ข่�วที่เป็นขั้นตอนเพื่อที่จะม�นำ�เสนอแก่ผู้รับส�รให้มี

คว�มน่�สนใจ 

 ผู้วิจัยในฐ�นะเป็นส่วนหนึ่งในบริษัท อสมท 

จำ�กัด (มห�ชน) จึงเล็งเห็นประโยชน์ และคว�มสำ�คัญที่

ได้กล่�วม�ข้�งต้น จึงทำ�ให้คณะผู้วิจัยเกิดแนวคิดท่ีจะ
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พัฒน�สื่อวิดีโออินโฟกร�ฟิกแบบมีปฏิสัมพันธ์บนเครือ

ข่�ยสังคมเรื่อง กระบวนก�รทำ�ง�นข่�วโทรทัศน์ของ

บริษัท อสมท จำ�กัด (มห�ชน) เพื่อเป็นคว�มรู้และ

แนวท�งให้ผู้ที่สนใจได้เข้�ใจในกระบวนก�รทำ�ง�นข่�ว

โทรทัศน์ของบริษัท อสมท จำ�กัด (มห�ชน) ม�กขึ้น จึง

เป็นที่ม�ของแนวคิดที่จะพัฒน�สื่อวิดีโออินโฟกร�ฟิก

แบบมีปฏิสัมพันธ์บนเครือข่�ยสังคมเรื่อง กระบวนก�ร

ทำ�ง�นข่�วโทรทัศน์บริษัท อสมท จำ�กัด (มห�ชน)  

วัตถุประสงค์ของการศึกษา

 1. เพื่อศึกษ�คว�มต้องก�รของกลุ่มตัวอย่�งที่

มีต่อรูปแบบส่ือวิดีโออินโฟกร�ฟิกแบบมีปฏิสัมพันธ์บน

เครือข่�ยสังคมเร่ือง กระบวนก�รทำ�ง�นข่�วโทรทัศน์

บริษัท อสมท จำ�กัด (มห�ชน)

 2. เพื่อพัฒน�และห�คุณภ�พสื่อวิดีโออินโฟ

กร�ฟิกแบบมีปฏิสัมพันธ์บนเครือข่�ยสังคมเรื่อง

กระบวนก�รทำ�ง�นข่�วโทรทัศน์บริษัท อสมท จำ�กัด 

(มห�ชน)

 3. เพ่ือประเมนิผลสมัฤทธิท์�งก�รเรยีนของกลุม่

ตวัอย�่งทีม่ต่ีอสือ่วดีิโออนิโฟกร�ฟกิแบบมปีฏสิมัพนัธบ์น

เครือข่�ยสังคมเร่ือง กระบวนก�รทำ�ง�นข่�วโทรทัศน์

บริษัท อสมท จำ�กัด (มห�ชน)

 4. เพื่อประเมินคว�มพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่�ง

ที่มีต่อสื่อวิดีโออินโฟกร�ฟิกแบบมีปฏิสัมพันธ์บนเครือ

ข่�ยสังคมเรื่อง กระบวนก�รทำ�ง�นข่�วโทรทัศน์บริษัท      

อสมท จำ�กัด (มห�ชน)

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

 1. ได้สื่อวิดีโออินโฟกร�ฟิกที่ส�ม�รถให้คว�มรู้

กับบุคคลทั่วไปหรือผู้ที่กำ�ลังศึกษ�ระดับปริญญ�ตรี ใน

ส�ยง�นข่�วโทรทัศน์หรือส�ข�ที่เกี่ยวข้องและผู้ท่ีสนใจ

เกี่ยวกับกระบวนก�รทำ�ง�นข่�วโทรทัศน์

 2. ส�ม�รถนำ�ไปใช้เป็นสื่อในก�รปฐมนิเทศ

พนกัง�นตลอดจนนักศึกษ�ฝกึง�น และส�ม�รถนำ�ไปเผย

แพร่ในช่องท�งอื่น ๆ  ของ บริษัท อสมท จำ�กัด (มห�ชน) 

ต่อไป

สมมติฐานของการศึกษา

 1. คว�มต้องก�รของกลุ่มตัวอย่�งที่มีต่อสื่อ           

วิดีโออินโฟกร�ฟิกแบบมีปฏิสัมพันธ์บนเครือข่�ยสังคม 

เรื่อง กระบวนก�รทำ�ง�นข่�วโทรทัศน์ของบริษัท อสมท 

จำ�กัด (มห�ชน) อยู่ในระดับม�ก

 2. คุณภ�พของสื่อวิดีโออินโฟกร�ฟิกแบบมี

ปฏิสัมพันธ์บนเครือข่�ยสังคมเร่ือง กระบวนก�รทำ�ง�น

ข่�วโทรทัศน์ของบริษัท อสมท จำ�กัด (มห�ชน) อยู่ใน

ระดับดี

 3. ผลสมัฤทธิท์�งก�รเรยีนของกลุม่ตวัอย�่งทีม่ี

ต่อสื่อวิดีโออินโฟกร�ฟิกแบบมีปฏิสัมพันธ์บนเครือข่�ย

สงัคมเรือ่ง กระบวนก�รทำ�ง�นข่�วโทรทัศนบ์รษิทั อสมท 

จำ�กัด (มห�ชน) อย่�งมีนัยสำ�คัญท�งสถิติที่ระดับ.05

 4. คว�มพงึพอใจของของกลุม่ตวัอย�่งท่ีมตีอ่ส่ือ

วิดีโออินโฟกร�ฟิกแบบมีปฏิสัมพันธ์บนเครือข่�ยสังคม

เรื่อง กระบวนก�รทำ�ง�นข่�วโทรทัศน์ของบริษัท อสมท 

จำ�กัด (มห�ชน) อยู่ในระดับม�ก

ขอบเขตด้านเนื้อหา

 กระบวนก�รทำ�ง�นข่�วโทรทัศน์ในของบริษัท 

อสมท จำ�กดั (มห�ชน) ตัง้แตร่บัหม�ยง�น ถึง ออกอ�ก�ศ

ท�งโทรทัศน์ และ บุคล�กรท่ีเก่ียวข้องกับกระบวนก�ร

ทำ�ง�นข่�วโทรทัศน์และก�รอัพเว็บข่�วออนไลน์

วิธีดำาเนินการวิจัย

 วิธีก�รศึกษ�ในโครงง�นเรื่องก�รพัฒน�ส่ือ             

วิดีโออินโฟกร�ฟิกแบบมีปฏิสัมพันธ์บนเครือข่�ยสังคม 

เรือ่งกระบวนก�รทำ�ง�นข่�วโทรทศันบ์รษิทั อสมท จำ�กดั 

(มห�ชน) มีร�ยละเอียดขั้นตอน และ วิธีก�รดำ�เนินก�ร

ศึกษ�ดังต่อไปนี้

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

 ประช�กร คอื ประช�กรทีใ่ช้ในก�รศกึษ� ไดแ้ก่ 

นกัศกึษ�ชัน้ปทีี ่1 - 4 ภ�คก�รศกึษ�ที ่2/2559 ภ�ควชิ�

เทคโนโลยีและสื่อส�รก�รศึกษ� คณะครุศ�สตร์

อุตส�หกรรมและเทคโนโลยี มห�วิทย�ลัยเทคโนโลยี

พระจอมเกล้�ธนบุรี จำ�นวน 400 คน

 กลุม่ตวัอย�่ง คอื กลุม่ตวัอย�่งทีใ่ชใ้นก�รศกึษ� 

ได้แก่ นักศึกษ�ชั้นปีที่ 2 ภ�คก�รศึกษ�ที่ 2/2559 ภ�ค

วิช�เทคโนโลยีและสื่อส�รก�รศึกษ� คณะครุศ�สตร์

อุตส�หกรรมและเทคโนโลยี มห�วิทย�ลัยเทคโนโลยี

พระจอมเกล้�ธนบุรี จำ�นวน 40 คน โดยวิธีก�รจับฉล�ก

เลอืกจ�กนกัศึกษ�ทีล่งทะเบยีนเรียนวิช� ETM 215 ก�ร
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ผลิตร�ยก�รโทรทัศน์ (Television Program Produc-

tion) โดยก�รเลือกแบบเจ�ะจง และ จับฉล�ก ห้อง B

ผู้เชี่ยวช�ญ คือ ผู้ที่มีคว�มรู้ คว�มชำ�น�ญ ประสบก�รณ์ 

และมคีว�มส�ม�รถในก�รประเมินคุณภ�พของสื่อวิดีโอ

อินโฟกร�ฟิกแบบมีปฏิสัมพันธ์บนเครือข่�ยสังคม เรื่อง

กระบวนก�รทำ�ง�นข่�วโทรทัศน์บริษัท อสมท จำ�กัด 

(มห�ชน) ทีไ่ดจ้�กวธิกี�รเจ�ะจง  (Specified Sampling) 

ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิอย่�งแท้จริง และยินดีจะม�เป็นผู้

เชี่ยวช�ญ จำ�นวน 3 ท่�น ผู้ที่มีวุฒิก�รศึกษ�ไม่ตำ่�กว่�

ระดับปริญญ�ตรี หรือเป็นผู้มีคว�มรู้คว�มเข้�ใจและ

ประสบก�รณ์ก�รออกแบบสื่อส�รมวลชนไม่ตำ่�กว่� 5 ปี 

แบ่งออกเป็น 3 ด้�น ได้แก่ ผู้เชี่ยวช�ญด้�นเนื้อห� ผู้

เชี่ยวช�ญด้�นสื่อ 

เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา

 1. แบบสำ�รวจออนไลน์คว�มต้องก�รสื่อวิดีโอ

อินโฟกร�ฟิกแบบมีปฏิสัมพันธ์บนเครือข่�ยสังคมเรื่อง 

กระบวนก�รทำ�ง�นข่�วโทรทัศน์บริษัท อสมท จำ�กัด 

(มห�ชน)  

 2. สื่อวิดีโออินโฟกร�ฟิกแบบมีปฏิสัมพันธ์บน

เครือข่�ยสังคมเรื่อง กระบวนก�รทำ�ง�นข่�วโทรทัศน์

บริษัท อสมท จำ�กัด (มห�ชน)  

 3. แบบประเมนิคุณภ�พด้�นเน้ือห�และด้�นสือ่

ก�รนำ�เสนอของส่ือวิดีโออินโฟกร�ฟิกแบบมีปฏิสัมพันธ์

บนเครอืข�่ยสงัคม ซึง่ประเมนิโดยผูเ้ชีย่วช�ญ ด้�นเน้ือห�

และด้�นสื่อก�รนำ�เสนอ

 4. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ท�งก�รเรียนของ

กลุ่มตัวอย่�งที่ มีต่อสื่ อวิ ดี โออินโฟกร�ฟิกแบบมี

ปฏิสัมพันธ์บนเครือข่�ยสังคมเร่ือง กระบวนก�รทำ�ง�น

ข่�วโทรทัศน์บริษัท อสมท จำ�กัด (มห�ชน)       

 5.แบบประเมนิคว�มพงึพอใจของกลุม่ตวัอย�่ง

ที่มีต่อสื่อวิดีโออินโฟกร�ฟิกแบบมีปฏิสัมพันธ์บนเครือ

ข�่ยสังคมเร่ือง กระบวนก�รทำ�ง�นข�่วโทรทศันบ์ริษทั อ

สมท จำ�กัด (มห�ชน) 

ขั้นตอนการสร้างเครื่องมือ 

 ขั้นตอนก�รพัฒน�สื่ออินโฟกร�ฟิกแบบมี

ปฏิสัมพันธ์บนเครือข่�ยสังคม เรื่อง กระบวนก�รทำ�ง�น

ข่�วโทรทัศน์ บริษัท อสมท จำ�กัด (มห�ชน) โดยใช้หลัก

ก�ร ADDIE Model (Abhichat Anukulwech, ม.ป.ป.) 

ในก�รสร้�งมีขั้นตอน ดังนี้

 1. ข้ันก�รวิเคร�ะห์ (Analysis) ศึกษ�และ

วิเคร�ะห์ปัญห�ร่วมกับพี่เลี้ยงเพื่อกำ�หนดเป้�หม�ยและ

คว�มสำ�คญัของกระบวนก�รทำ�ข่�วโทรทศัน ์ศกึษ� และ

รวบรวมข้อมูลเอกส�รของเรื่องที่มีคว�มเก่ียวข้องกับ

หวัข้อโครงง�นท่ีจัดทำ� รวมไปถึงเพือ่สำ�รวจคว�มตอ้งก�ร

ใช้สื่อวิดีโออินโฟกร�ฟิกแบบมีปฏิสัมพันธ์บนเครือข่�ย

สังคม เรื่อง กระบวนก�รทำ�ง�นข่�วโทรทัศน์ บริษัท              

อสมท จำ�กัด (มห�ชน) ที่เหม�ะสมสำ�หรับก�รนำ�ไปใช้

ง�นเพื่อก�รศึกษ� และให้คว�มรู้แก่ผู้ที่สนใจ โดยใช้

แบบสอบถ�มออนไลน์ (Google Doc)

 2. ขั้นก�รออกแบบ (Design) เมื่อวิเคร�ะห์

ปัญห� และศึกษ�ข้อมูลต่�ง ๆ  เรียบร้อยแล้วก็จะเป็นขั้น

ตอนของก�รออกแบบ และว�งแผน ซึ่งนำ�ผลก�ร

วิเคร�ะห์ข้อมูลม�เป็นแนวท�งในก�รพัฒน�สื่อวิดีโออิน

โฟกร�ฟิกแบบมีปฏิสัมพันธ์บนเครือข่�ยสังคม เรื่อง 

กระบวนก�รทำ�ง�นข่�วโทรทัศน์ บริษัท อสมท จำ�กัด 

(มห�ชน) โดยจะแบ่งเป็น 2 ส่วนคือ 

  2.1 ออกแบบสื่อวิดีโออินโฟกร�ฟิก 

จะต้องกำ�หนดรูปแบบของวิดีโออินโฟกร�ฟิกว่�ควรไป

ในทิศท�งใด และว�งแผนจัดทำ�สตอรีบอร์ดก่อนท่ีจะ

ลงมือทำ�

  2.2 ด�้นเนือ้ห�และด�้นคณุภ�พ และ

รูปแบบของสื่อวิดีโออินโฟกร�ฟิกแบบมีปฏิสัมพันธ์บน

เครือข่�ยสังคม ด้�นคว�มถูกต้องของเนื้อห� ด้�นคว�ม

ครบถ้วนของเนื้อห� ด้�นสื่อก�รนำ�เสนอ

 3.  ข้ันตอนก�รพฒัน� (Development) นำ�รปู

แบบของสื่อวิดีโอโฟกร�ฟิกแบบมีปฏิสัมพันธ์บนเครือ

ข่�ยสังคม เรื่อง กระบวนก�รทำ�ง�นข่�วโทรทัศน์ บริษัท 

อสมท จำ�กัด (มห�ชน) ไปเสนอพี่เลี้ยงที่ดูแล และ 

อ�จ�รย์ที่ปรึกษ� เพื่อพิจ�รณ�ตรวจสอบแก้ไขคว�มถูก

ต้องและคว�มเหม�ะสมของเนื้อห� จ�กนั้นนำ�ข้อเสนอ

แนะนำ�ม�ปรับปรุงแก้ไขให้มีคว�มเหม�ะสมจ�กนั้นนำ�

เสนอต่อผู้เชี่ยวช�ญ

 4. ขัน้ตอนก�รนำ�ไปใช ้(Implementation) นำ�

สื่ออินโฟกร�ฟิกแบบมีปฏิสัมพันธ์บนเครือข่�ยสังคม 

เรื่อง กระบวนก�รทำ�ง�นข่�วโทรทัศน์ บริษัท อสมท 

จำ�กัด (มห�ชน) ที่แก้ไขแล้วไปทดลองใช้กับนักศึกษ�ชั้น

ปีท่ี 2 ห้อง B ภ�คก�รศึกษ�ที่ 2/2559 ภ�ควิช�

เทคโนโลยีและสื่อส�รก�รศึกษ� คณะครุศ�สตร์
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อุตส�หกรรมและเทคโนโลยี มห�วิทย�ลัยเทคโนโลยี

พระจอมเกล้�ธนบุรี จำ�นวน 40 คน โดยวิธีก�รจับฉล�ก

เลือกจ�กนักศึกษ�ชั้นปีที่ 2 จ�กวิช� ETM 215 ก�รผลิต

ร�ยก�รโทรทัศน์ (Television Program Production) 

โดยก�รเลือกแบบเจ�ะจง และจับฉล�ก ห้อง B เพื่อห�

ข้อบกพร่องของสื่อ ก�รวัดผลสัมฤทธิ์ท�งก�รเรียน และ

ก�รประเมินผล

 5. ขั้นตอนก�รประเมินผล (Evaluation) เมื่อ

ทำ�ก�รเผยแพร่สื่อวิดีโออินโฟกร�ฟิกแล้ว จะต้องทำ�ก�ร

ทดสอบเพื่อประเมินคว�มพึงพอใจ กับกลุ่มตัวอย่�ง โดย

ก�รสุ่มห�กลุ่มตัวอย่�งเพื่อทำ�ก�รทดสอบเพื่อประเมิน

คว�มพึงพอใจ จ�กนั้นจึงนำ�ผลก�รประเมินที่ได้ไป

วิเคร�ะห์ คำ�นวณท�งสถิติ และสรุปผลต่อไป

การวิเคราะห์ข้อมูล

 ใช้วิธีห�ค่�เฉลี่ย ก�รคำ�นวณห�ส่วนเบี่ยงเบน

ม�ตรฐ�นและ T-test

ผลการวิจัย

 ผลก�รวิจัยพบว่�ผู้ตอบแบบสอบถ�มออนไลน์ 

(Google Doc) ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จำ�นวน 32 คน 

คดิเปน็รอ้ยละ 80.00 และเพศช�ย จำ�นวน 8 คน คดิเปน็

รอ้ยละ 20.00 ต�มลำ�ดบั สว่นใหญม่พีฤตกิรรมก�รใชส้ือ่

เครือข่�ยสังคมออนไลน์ ประเภท เฟซบุ๊ก ในระดับม�ก

ที่สุด จำ�นวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 47.50 รองลงม�คือ 

ระดับม�ก จำ�นวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 32.50 ทั้งนี้ผู้

ตอบแบบสอบถ�ม ส่วนใหญ่มีคว�มต้องก�รสื่อวิดีโออิน

โฟกร�ฟิกแบบมีปฏิสัมพันธ์บนเครือข่�ยสังคมเรื่อง 

กระบวนก�รทำ�ง�นข่�วโทรทัศน์ ของ บริษัท อสมท 

จำ�กดั (มห�ชน) ในระดบัม�ก จำ�นวน 25 คน คดิเปน็รอ้ย

ละ 62.50 รองลงม�คือ ระดับม�กที่สุด จำ�นวน 10 คน 

คิดเป็นร้อยละ 25.00 นอกจ�กนี้ผลก�รวิจัยยังพบว่�ใน

ด�้นเน้ือห� ผูต้อบแบบสอบถ�มเลอืกหวัขอ้กระบวนก�ร

ทำ�ง�นข่�วโทรทัศน์ของ บริษัท อสมท จำ�กัด (มห�ชน) 

จำ�นวน 39 คน คดิเป็นรอ้ยละ 97.50 รองลงม�คอื หวัขอ้

บุคล�กรที่เก่ียวข้องกับก�รทำ�ง�นข่�วโทรทัศน์ จำ�นวน 

38 คน คิดเป็นร้อยละ 95.00 ด้�นของโทนสี ผู้ตอบ

แบบสอบถ�มเลอืกหวัขอ้โทนสแีบบโทนรอ้น จำ�นวน 21 

คน คิดเป็นร้อยละ 52.50 รองลงม�คือ หัวข้อโทนสีแบบ

โทนเยน็ จำ�นวน 19 คน คิดเปน็รอ้ยละ 47.50 ต�มลำ�ดบั 

ในด้�นของกร�ฟิก ผู้ตอบแบบสอบถ�มเลือกหัวข้อสีสัน

มีคว�มสดใส จำ�นวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 92.50 รอง

ลงม�คอื หวัขอ้มคีว�มคล�สสกิเรยีบง�่ย  จำ�นวน 29 คน 

คิดเป็นร้อยละ 72.50 และหัวข้อตัวอักษรประกอบก�ร

อธิบ�ยภ�ยในสื่อ จำ�นวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 62.50 

ต�มลำ�ดบัและในด�้นของเสยีง ผูต้อบแบบสอบถ�มเลือก

หัวข้อเสียงดนตรีประกอบภ�ยในสื่อ จำ�นวน 40 คน คิด

เป็นร้อยละ 100.00 รองลงม�คือ หัวข้อเสียงบรรย�ย

ภ�ยในสื่อ จำ�นวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 97.50 

ผลจ�กก�รสำ�รวจคว�มต้องก�รดังกล่�ว คณะผู้วิจัยได้

นำ�ม�พัฒน�สื่อวิดีโออินโฟกร�ฟิกแบบมีปฏิสัมพันธ์บน

เครือข่�ยสังคม เรื่อง กระบวนก�รทำ�ง�นข่�วโทรทัศน์

บริษัท อสมท จำ�กัด (มห�ชน) มีคว�มย�ว 8 น�ที 56 

วิน�ที โดยแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ

 • กระบวนก�รทำ�ง�นข่�วโทรทัศนบ์รษิทั อสมท 

จำ�กัด (มห�ชน) คว�มย�ว 5 น�ที 36 วิน�ที

 • บุคล�กรในกระบวนก�รทำ�ง�นข่�วโทรทัศน์

บรษิทั อสมท จำ�กดั (มห�ชน) คว�มย�ว 3 น�ที 20 วนิ�ที

ตัวอย่�งก�รพัฒน�มีดังต่อไปนี้

   

   

 

ภ�พที ่1 สือ่วดิโีออนิโฟกร�ฟกิแบบมปีฏสิมัพันธบ์นเครอื

ข่�ยสังคม เรื่อง กระบวนก�รทำ�ง�นข่�วโทรทัศน์บริษัท 

อสมท จำ�กัด (มห�ชน)
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ตารางที ่1 แสดงค�่เฉลีย่ และสว่นเบีย่งเบนม�ตรฐ�นทีไ่ด้

จ�กก�รประเมินรูปแบบก�รพัฒน�ส่ือวิดีโออินโฟกร�ฟิก

แบบมีปฏิสัมพันธ์บนเครือข่�ยสังคม เรื่อง กระบวนก�ร

ทำ�ง�นข่�วโทรทัศน์ บริษัท อสมท จำ�กัด (มห�ชน) โดยผู้

เชี่ยวช�ญด้�นเนื้อห� และด้�นสื่อก�รนำ�เสนอ

สรุปผลก�ร

ประเมิน

คุณภ�พ

ค่�เฉลี่ย S.D. ระดับคุณภ�พ

ด้�นเนื้อห� 4.39 0.63 ดี

ด้�นสื่อก�รนำ�

เสนอ
4.48 0.49 ดี

 จ�กต�ร�งท่ี 1 พบว่� ผลก�รวิเคร�ะห์แบบ

ประเมินคุณภ�พ เรื่อง พัฒน�สื่อวิดีโออินโฟกร�ฟิกแบบ

มปีฏสิมัพนัธบ์นเครอืข�่ยสงัคม เรือ่ง กระบวนก�รทำ�ง�น

ข่�วโทรทัศน์บริษัท อสมท จำ�กัด (มห�ชน) สรุปผลก�ร

ประเมินได้ว่� ด้�นเนื้อห� มีค่�เฉลี่ยทุกส่วนเท่�กับ 4.39 

ส่วนเบ่ียงเบนม�ตรฐ�นมีค่�เท่�กับ 0.63 เมื่อนำ�ม�

เปรียบเทียบกับเกณฑ์ที่กำ�หนดไว้ พบว่�อยู่ในเกณฑ์

ระดบัด ีสว่นด�้นสือ่ก�รนำ�เสนอ มคี�่เฉลีย่ทกุสว่นเท�่กบั 

4.49 สว่นเบีย่งเบนม�ตรฐ�นมคี�่เท�่กับ 0.49 เมือ่นำ�ม�

เปรียบเทียบกับเกณฑ์ที่กำ�หนดไว้ พบว่�อยู่ในเกณฑ์

ระดับดี เป็นไปต�มสมมติฐ�นก�รวิจัยที่ตั้งไว้

ตารางที่ 2 แสดงค่�ผลสัมฤทธิ์ของกลุ่มตัวอย่�งที่มีต่อสื่อวิดีโออินโฟกร�ฟิกแบบมีปฏิสัมพันธ์บนเครือข่�ยสังคม เรื่อง

กระบวนก�รทำ�ง�นข่�วโทรทัศน์ บริษัท อสมท จำ�กัด (มห�ชน)

ผลการทำาแบบ

ทดสอบ

N x S.D ∑D ∑D t

ก่อนเรียน 

(Pre-test)
40 7.23 1.67

11.68 137.18 78.04
หลังเรียน 

(Post-test)
40 18.90 1.06

**มีนัยสำ�คัญท�งสถิติระดับ .05

 จ�กต�ร�งที ่2 พบว่�ค่�เฉลีย่ของคะแนนจ�กก�รทำ�แบบทดสอบกอ่นเรยีนและหลงัเรยีนโดยคะแนนแบบทดสอบ

หลงัเรียนมคี�่เฉล่ีย 18.90 ม�กกว�่คะแนนแบบทดสอบกอ่นเรยีนทีม่คี�่เฉลีย่เท�่กบั 7.23 และเมือ่นำ�ผลต่�งระหว�่งก�ร

ทดสอบหลังเรียนและก่อนเรียนไปเปรียบเทียบห�ค่�คว�มแตกต่�งโดยใช้ t-test ปร�กฏว่� ค่� t ที่ได้ จ�กก�รคำ�นวณ

คือ 78.04  ซึ่งแสดง ให้ เห็นว่�ผู้ เรียนมีผลสัมฤทธิ์ท�งก�รเรียนเพิ่มขึ้นอย่�งมีนัยสำ�คัญที่ระดับ .05

ตารางที ่3 แสดงค�่เฉลีย่ และ สว่นเบีย่งเบนม�ตรฐ�นของระดบัคว�มพงึพอใจของกลุม่ตวัอย�่ง โดยสรปุจ�กแบประเมนิ

คว�มพึงพอใจทีก่ลุม่ตัวอย�่งมต่ีอก�รพฒัน�สือ่วดีิโออนิโฟกร�ฟกิแบบมปีฏสิมัพนัธบ์นเครอืข่�ยสงัคม เรือ่ง กระบวนก�ร

ทำ�ง�นข่�วโทรทัศน์ของบริษัท อสมท จำ�กัด (มห�ชน)

¯
2
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รายการประเมิน
ผลการวิเคราะห์

x S.D.
ระดับความพึง

พอใจ

1. ด้�นเนื้อห�

1.1 เนื้อห�มีคว�มเหม�ะสมกับผู้รับชม 5.00 0.00 ม�กที่สุด

1.2 เนื้อห�ข่�วมีคว�มกระชับและเข้�ใจง่�ย 4.75 0.44 ม�กที่สุด

1.3  เนื้อห�มีคว�มน่�สนใจ 5.00 0.00 ม�กที่สุด

เฉลี่ย 4.92 0.15 ม�กที่สุด

2. ด้�นก�รใช้ภ�ษ�

2.1 คว�มเหม�ะสมของภ�ษ� 4.93 0.27 ม�กที่สุด

2.2  คว�มสอดคล้องกันของภ�ษ� 4.93 0.27 ม�กที่สุด

เฉลี่ย 4.94 0.18 ม�กที่สุด

3. ด้�นภ�พประกอบเนื้อห�

3.1 ก�รจัดตำ�แหน่งของภ�พ และ ข้อคว�ม 5.00 0.00 ม�กที่สุด

3.2 โทนสีมีคว�มสวยง�มสอดคล้องกับสื่อ 5.00 0.00 ม�กที่สุด

3.3 ก�รลำ�ดับภ�พมีคว�มเหม�ะสม 4.93 0.27 ม�กที่สุด

3.4 คว�มสวยง�มของภ�พ และ แอนิเมชัน 4.88 0.33 ม�กที่สุด

3.5 คว�มคมชัดของสื่อ 4.90 030 ม�กที่สุด

เฉลี่ย 4.94 0.18 ม�กที่สุด

4. ด้�นเสียง

4.1 นำ้�เสียงพูดบรรย�ยมีคว�มถูกต้องเหม�ะสม 5.00 0.00 ม�กที่สุด

4.2 คว�มชัดเจนของ เสียงบรรย�ย 5.00 0.00 ม�กที่สุด

4.3 เสียงดนตรีประกอบมีคว�มเหม�ะสม 4.90 0.33 ม�กที่สุด

4.4 เสียงเอฟเฟกซ์มีคว�มเหม�ะสม 4.85 0.36 ม�กที่สุด

4.5 ระดับเสียงมีคว�มเหม�ะสม 4.80 0.41 ม�กที่สุด

เฉลี่ย 4.91 0.22 ม�กที่สุด

5. ด้�นปฏิสัมพันธ์บนเครือข่�ยสังคม

5.1 ก�รมีปฏิสัมพันธ์มีคว�มต่อเนื่องเหม�ะสม 4.88 0.33 ม�กที่สุด

5.2 ก�รมีปฏิสัมพันธ์เข้�ใจง่�ย ไม่ซับซ้อน 5.00 0.00 ม�กที่สุด

5.3 มีก�รตอบสนองทำ�ให้ศึกษ�ค้นคว้�เพิ่มเติมได้ 4.78 0.42 ม�กที่สุด

เฉลี่ย 4.88 0.25 ม�กที่สุด

ผลก�รประเมินเฉลี่ยรวม 4.91 0.21 ม�กที่สุด

  

¯
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 จ�กต�ร�งที่ 3 พบว่�ผลก�รประเมินคว�มพึง

พอใจของก�รพัฒน�สื่อวิ ดีโออินโฟกร�ฟิกแบบมี

ปฏิสัมพันธ์บนเครือข่�ยสังคม เรื่อง กระบวนก�รทำ�ง�น

ข่�วโทรทัศน์บริษัท อสมท จำ�กัด (มห�ชน) โดยรวมกลุ่ม

ตัวอย่�งคว�มพึงพอใจอยู่ ในระดับม�กที่สุด โดยพบว่�มี

ค่�เฉล่ียรวมทุกส่วนมีค่�เท่�กับ 4.91 ส่วนเบี่ยงเบน

ม�ตรฐ�นมีค่�เท่�กับ 0.21 (x = 4.91, S.D. = 0.21) เมื่อ

พิจ�รณ�ในแต่ละด้�น พบว่� มีคว�มพึงพอใจระดับม�ก

ท่ีสดุ 5 ด�้น ผลก�รประเมนิร�ยด�้นมดีงัตอ่ไปนีด้�้นก�ร

ใช้ภ�ษ� (x = 4.94, S.D. = 0.18) และด้�นภ�พประกอบ

เนื้อห� (x = 4.94, S.D. = 0.18) มีค่�เฉลี่ยและส่วนเบี่ยง

เบนม�ตรฐ�นเท่�กัน เป็นลำ�ดับแรก รองลงม�คือด้�น

เนื้อห� (x = 4.92, S.D. = 0.15) ด้�นเสียง (x = 4.91, 

S.D. = 0.22) และด้�นปฏิสัมพันธ์บนเครือข่�ยสังคม                

(x = 4.88, S.D. = 0.25) ต�มลำ�ดับ

อภิปรายผลการวิจัย  

 จ�กก�รศึกษ�วิจัยเร่ือง ก�รพัฒน�สื่อวิดีโอ            

อินโฟกร�ฟิกแบบมีปฏิสัมพันธ์บนเครือข่�ยสังคม เรื่อง 

กระบวนก�รทำ�ง�นข่�วโทรทัศน์บริษัท อสมท จำ�กัด 

(มห�ชน) เพ่ือเป็นก�รประช�สัมพันธ์ให้คว�มรู้คว�ม

เข้�ใจเกี่ยวกับกระบวนก�รทำ�ง�นข่�วโทรทัศน์บริษัท              

อสมท จำ�กัด (มห�ชน) ซึ่งส�ม�รถพัฒน�ไปเป็นเครื่อง

มือที่มีคุณภ�พได้ อีกทั้งยังส�ม�รถเข้�ถึงกลุ่มเป้�หม�ย 

และ ช่วยส่งเสริมภ�พลักษณ์ ของ บริษัท อสมท จำ�กัด 

(มห�ชน) ได้ โดยผลก�รศึกษ�เป็นไปต�มสมมติฐ�นที่ตั้ง

ไว ้ผู้ศกึษ�จงึขออภปิร�ยผลในประเดน็สำ�คญัต�่ง ๆ  ดังนี้

 ผลสำ�รวจคว�มต้องก�รสื่อวิดีโออินโฟกร�ฟิก

แบบมีปฏิสัมพันธ์บนเครือข่�ยสังคม เรื่อง กระบวนก�ร

ทำ�ง�นข่�วโทรทัศน์บริษัท อสมท จำ�กัด (มห�ชน) นั้นได้

ม�จ�กก�รสำ�รวจคว�มต้องก�รของนักศึกษ�ชั้นปีที่ 2 

ภ�คก�รศกึษ�ที ่2/2559 ภ�ควชิ�เทคโนโลยแีละสือ่ส�ร

ก�รศึกษ� คณะครุศ�สตร์อุตส�หกรรมและเทคโนโลยี 

มห�วิทย�ลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้�ธนบุรี โดยใช้

แบบสอบถ�มคว�มคิดเห็นออนไลน์ ซึ่งผลก�รสำ�รวจ

คว�มตอ้งก�รส่ือวิดีโออนิโฟกร�ฟกิแบบมปีฏสิมัพนัธบ์น

เครือข่�ยสังคมเรื่อง กระบวนก�รทำ�ง�นข่�วโทรทัศน์ 

บริษัท อสมท จำ�กัด (มห�ชน) มีคว�มต้องก�รระดับม�ก 

ทั้งนี้มีก�รว�งแผนขั้นตอนในก�รทำ�ง�น โดยใช้ขั้นตอน

ของ ADDIE Model (Abhichat Anukulwech, ม.ป.ป.)

¯

¯

¯

¯ ¯

¯

 ผลก�รประเมินคุณภ�พด้�นเนื้อห� ผลก�ร

ประเมินในส่วนของเนื้อห� ผลออกม�อยู่ม�อยู่ในเกณฑ์

ดี และผลก�รประเมินคุณภ�พด้�นสื่อก�รนำ�เสนอ ผล 

ออกม�อยู่ม�อยู่ในเกณฑ์ดี มีก�รจัดว�งภ�พประกอบ

กร�ฟิกได้อย่�งเหม�ะสม น่�สนใจซึ่งสอดคล้องกับง�น

วิจัยของ ชลธิช� ข�วสำ�อ�งค์ อักษร�ภัค ก�ระเมฆ และ

นฤพร น�โควงค์ (2558) ได้ศึกษ�ก�รวิจัยเรื่องก�รสร้�ง

สื่ออินโฟกร�ฟิกแบบสตอรีไลน์ เรื่อง ก�รสอนแบบ

กระบวนก�ร สำ�หรบัก�รจดัก�รฝกึอบรมของครโูรงเรยีน

น�โบสถ์ ดังนั้นผลก�รวิจัยพบว่�สื่อที่ผลิตมีก�รประเมิน

คณุภ�พจ�กผูเ้ช่ียวช�ญด�้นเน้ือห�มคีณุภ�พอยูใ่นเกณฑ์

ด ีสรปุไดว้�่ สือ่อนิโฟกร�ฟกิแบบสตอรไีลน ์เรือ่งก�รสอน

แบบกระบวนก�ร ส�ม�รถนำ�สื่อไปใช้เพื่อให้คว�มรู้ได้

 ผลสมัฤทธิก์�รเรยีนรูข้องกลุม่ตวัอย�่งเฉลีย่ก่อน

ก�รชมสื่อและหลังก�รรับชมสื่อด้วยสื่อวิดีโออินโฟ

กร�ฟิกแบบมีปฏิสัมพันธ์บนเครือข่�ยสังคม เรื่อง

กระบวนก�รทำ�ง�นข่�วโทรทัศน์ บริษัท อสมท จำ�กัด 

(มห�ชน) ซึ่งจ�กผลก�รศึกษ�เป็นไปต�มสมมติฐ�นที่ตั้ง

ไว ้ทัง้นีเ้ปน็เพร�ะสือ่วดิโีออนิโฟกร�ฟกิดงักล�่วส�ม�รถ

ดซูำ�้ไปม�ดว้ยตนเองได ้ทำ�ใหเ้พิม่พนูศกัยภ�พทีด่ใีนก�ร

รับข้อมูลและเนื้อห� ส�ม�รถเพิ่มศักยภ�พในก�รจดจำ�

และทำ�คว�มเข้�ใจในเนือ้ห� สำ�หรบัเนือ้ห�ในสือ่วดีทิศัน์

รูปแบบอินโฟกร�ฟิกแบบมีปฏิสัมพันธ์เพื่อให้คว�มรู้นั้น

ถูกแบ่งออกเป็นสัดส่วน หรือส�ม�รถรับชมได้ต�ม

ต้องก�ร ทำ�ให้ง่�ยต่อก�รจดจำ� ช่วยกระตุ้นคว�มสนใจ

ของผู้ชม มีก�รทดลองใช้และประเมินคุณภ�พเพื่อให้ได้

สื่อที่มีคว�มสมบูรณ์ถูกต้องม�กที่สุด สอดคล้องกับง�น

วิจัยของ กุลกนิษย์ เกียรติเทพขจร และคณะ (2555) ได้

ศึกษ�วิจัยเรื่อง คว�มส�ม�รถในก�รจำ�เนื้อห�หลังก�ร

ชมภ�พยนตร์ส�รคดีสั้นเปรียบเทียบระหว่�งแบบอินโฟ

กร�ฟิก และแบบวีดิทัศน์ พบว่�คะแนนก�รทดสอบหลัง

เรยีนมคีะแนนสงูกว�่กอ่นเรยีนอย�่งมีนยัสำ�คญัท�งสถติิ

ท่ีระดับ .05 ดังนั้น สื่อวิดีโออินโฟกร�ฟิกแบบมี

ปฏิสัมพันธ์บนเครือข่�ยสังคม เรื่องกระบวนก�รทำ�ง�น

ข่�วโทรทัศน์บริษัท อสมท จำ�กัด (มห�ชน) ท้ังยังเป็น

แนวท�งในก�รพัฒน�สือ่เพือ่ใหค้ว�มรูท่ี้ดอีกีสือ่หนึง่ดว้ย

 ผลประเมินคว�มพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่�งที่มี

ตอ่ก�รพฒัน�สือ่วดิโีออนิโฟกร�ฟกิแบบมปีฏสิมัพนัธบ์น

เครือข่�ยสังคมเรื่อง กระบวนก�รทำ�ง�นข่�วโทรทัศน์ 

บรษิทั อสมท จำ�กดั (มห�ชน) ผลออกม�อยูใ่นระดบัม�ก
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ที่สุด เนื่องจ�กง�นวิจัยชื้นน้ีมีก�รพัฒน�จ�กคว�ม

ต้องก�รของกลุ่มตัวอย่�ง และได้เห็นถึงคว�มสำ�คัญใน

ก�รนำ�สื่อวิดีโออินโฟกร�ฟิกแบบมีปฏิสัมพันธ์บนเครือ

ข่�ยสังคม เรื่อง กระบวนก�รทำ�ง�นข่�วโทรทัศน์บริษัท 

อสมท จำ�กัด (มห�ชน) ม�เป็นเครื่องมือในก�ร

ประช�สัมพันธ์ และ ให้คว�มรู้คว�มเข้�ใจเก่ียวกับ

กระบวนก�รทำ�ง�นข�่วโทรทศัน์ของ บรษิทั อสมท จำ�กัด 

(มห�ชน) เพือ่เป็นก�รชว่ยสง่เสรมิภ�พลกัษณ์ขององคก์ร

ให้มีคว�มน่�สนใจ และมีคว�มน่�เชื่อถือม�กยิ่งขึ้น อีก

ทั้งยังสอดคล้องกับทฤษฎี แนวคิดเก่ียวกับก�รประเมิน

คณุภ�พ คว�มพงึพอใจและก�รวดั โดยจะใช้ก�รวดัคว�ม

พึงพอใจของ Likert (บุญชม ศรีสะอ�ด, 2545) ม�วัดว่�

พึงพอใจม�กน้อยแค่ไหน หรืออยู่ในระดับใดสอดคล้อง

กับง�นวิจัยของ พิมพ์ตะวัน รักษ์ทอง และ วีระเดช หนู

พรหม (2556) ได้ทำ�ก�รวิจัยเรื่องก�รสร้�งสื่ออินโฟ

กร�ฟิกเพื่อให้คว�มรู้บนเครือข่�ยสังคม เรื่อง หน้�ที่ของ

บุคล�กรในก�รผลิตภ�พยนตร์โฆษณ�โทรทัศน์ ผลก�ร

ศึกษ�พบว่�ผลก�รประเมินด้�นพึงพอใจในสื่อ โดยกลุ่ม

ตัวอย่�งนักศึกษ�ภ�ควิช�เทคโนโลยีและสื่อส�รก�ร

ศึกษ� คณะครุศ�สตร์อุตส�หกรรมและเทคโนโลยี 

มห�วทิย�ลัยเทคโนโลยพีระจอมเกล�้ธนบรุ ีซึง่ไดม้�โดย

ก�รสุม่แบบบงัเอญิ (Accidental Sampling) อยูใ่นระดับ

พงึพอใจม�กทีส่ดุ ซึง่มค่ี�เฉลีย่โดยรวมเท�่กบั 4.70 และ

มีส่วนเบี่ยงเบนม�ตรฐ�นเท่�กับ 0.45  

ข้อเสนอแนะ

ข้อเสนอแนะก�รนำ�ผลศึกษ�ไปใช้

 1. ง�นวิจัยเรื่อง ก�รพัฒน�สื่อวิดีโออินโฟ

กร�ฟิกแบบมีปฏิสัมพันธ์บนเครือข่�ยสังคมเรื่อง 

กระบวนก�รทำ�ง�นข่�วโทรทัศน์บริษัท อสมท จำ�กัด 

(มห�ชน) ส�ม�รถนำ�ไปใชง้�นบนเครอืข�่ยสงัคมเพือ่เพิม่

ชอ่งท�งใหส้�ธ�รณชนท่ี ข�้ถงึขอ้มลูคว�มรูข้องบรษัิท อ

สมท จำ�กัด (มห�ชน) ได้อย่�งดียิ่งขึ้น

 2. ง�นวิจัยเรื่อง ก�รพัฒน�สื่อวิดีโออินโฟ

กร�ฟิกแบบมีปฏิสัมพันธ์บนเครือข่�ยสังคมเรื่อง 

กระบวนก�รทำ�ง�นข่�วโทรทัศน์บริษัท อสมท จำ�กัด 

(มห�ชน) ส�ม�รถนำ�ไปประยุกต์ใช้กับง�นอื่น ๆ ได้ เช่น 

ก�รนำ�ไปใชเ้พือ่สือ่ก�รประช�สมัพนัธ ์และใหค้ว�มรู ้ท�ง

ด้�นโทรทัศน์ หรือสื่ออื่น ๆ ได้

ข้อเสนอแนะสำ�หรับก�รวิจัยครั้งต่อไป

 1. ก�รพฒัน�แอปพลเิคชัน่บนระบบปฏบิตักิ�ร

แอนดรอยด์เรื่อง สื่อวิดีโออินโฟกร�ฟิกกระบวนก�รทำ�

ข่�วโทรทัศน์ของ บริษัท อสมท จำ�กัด (มห�ชน)

 2. ก�รศึกษ�พฤติกรรมก�รใช้ทัศนคติ และ

คว�มพึงพอใจของผู้รับชมท่ีมีต่อสื่อวิดีโออินโฟกร�ฟิก

แบบมีปฏิสัมพันธ์บนเครือข่�ยสังคม เรื่อง กระบวนก�ร

ทำ�ง�นข่�วโทรทัศน์ บริษัท อสมท จำ�กัด (มห�ชน)
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