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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อพัฒนาโมชันกราฟิก เรื่อง คอนแทคเลนส์ 2) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของ

กลุ่มตัวอย่างที่มีต่อโมชันกราฟิก เรื่อง คอนแทคเลนส์ กลุ่มตัวอย่างคือ นักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ จ านวน 30 คน 
เครื่องมือที่ใช้คือ 1) โมชันกราฟิกเรื่อง คอนแทคเลนส์ 2) แบบประเมินคุณภาพโมชันกราฟิก เรื่อง คอนแทคเลนส์ 3) แบบ
ประเมินความพึงพอใจท่ีมีต่อโมชันกราฟิก เรื่อง คอนแทคเลนส์  

ผลการวิจัยพบว่า 1) สื่อโมชันกราฟิก เรื่อง คอนแทคเลนส์ ที่พัฒนาขึ้น มีความยาว 3.01 นาที  ผู้เช่ียวชาญมีความ
คิดเห็นต่อโมชันกราฟิก อยู่ในระดับมากที่สุด  ผู้เช่ียวชาญมีความคิดเห็นต่อโมชันกราฟิก อยู่ในระดับมากที่สุด ( X  = 4.67, 

S.D. = 0.55) 2) กลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจต่อโมชันกราฟิก อยู่ในระดับมาก ( X  = 4.43, S.D. = 0.65) 

 
ค าส าคัญ: โมชันกราฟิก, คอนแทคเลนส ์
 

Abstract 
The purposes of the study were to 1) Develop the Motion Graphic Contact Lens, and to. 2) To 

the satisfaction of the sample to the Motion Graphics of Contact Lens example group is faculty of 
technology student 30 persons The instruments were 1) The Motion Graphic Contact Lens 2) The 
evaluation form and 3) The form of satisfactions. 

The Result Education was found that. 1) Motion Graphics media about Contact Lens developed 
the length 3.01 minute The results shown that the attitude of the experts was the highest ( X  = 4.67, S.D. 

= 0.55). 2) Example group has satisfaction to Motion Graphics is high level ( X  = 4.43, S.D. = 0.65).  
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บทน า 
จากข้อมูลทะเบียนราษฎร์ประชากรไทยทั้งหมดประมาณ 65 ล้านคน 40% มีปัญหาทางสายตาโดย 1 ใน 3 ของ

จ านวนนี้ได้รับการแก้ไขสายตาที่ผิดปกติ โดยการใช้แว่นตา หรือ คอนแทคเลนส์ ส่วนน้อยรับการแก้ไขโดยวิธีผ่าตัด หรือแสง
เลเซอร์ ต้องยอมรับว่าการแก้ไขสายตาผิดปกติที่มีมาแต่เดิมและสะดวกที่สุด คือ การสวมแว่นตาที่ไม่ค่อยมีผลเสียต่อดวงตา 
แว่นตาเป็นอุปกรณ์ที่ต้องน ามาเกี่ยวข้างหู ท าให้แลดูเกะกะไม่คล่องตัว อีกทั้งผู้ที่มีสายตาผิดปกติมากๆเลนส์แว่นตาจะหนา
มากภาพที่เกิดจากเลนส์แว่นตาที่หนาจะมีขนาดผิดไปจากจริง และในกรณีที่สายตาผิดปกติเกิดจากผิวกระจกตาที่ไม่เรียบ 
เลนส์แว่นตาจะแก้ไขได้ไม่ดีนัก เลโอนาโด ดาวินชี (Leonardo da vinci) เป็นคนแรกที่เกิดความคิดว่า น่าจะมีอุปกรณ์มาวาง
แทนแว่นตาเพื่อแก้ไขสายตาผิดปกติโดยไม่ต้องพึ่งแว่นตาตามด้วย โธมัส ยัง (Thomas Young) เป็นผู้ริเริ่มออกแบบลักษณะ
ของเลนส์สัมผัส และ อะดอฟ ฟิก (Adolf Fick) ได้ผลิตเลนส์สัมผัสอันแรกขึ้น และมีพัฒนาการเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน  
คอนแทคเลนส์ยังใช้แก้ไขความผิดปกติของสายตาลักษณะเป็นรูปพลาสติกทรงวงกลมวางอยู่บนกระจกตาสามารถแบ่งได้  2 
กลุ่มใหญ่ได้แก่ เลนส์ชนิดแข็งและเลนส์ชนิดนิ่ม  

คอนแทคเลนส์เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการช่วยในการมองเห็นต้องสวมใส่เข้าบริเวณดวงตาซึ่งเป็นอวัยวะที่บอบบางและ
ส าคัญต่อชีวิต  เป็นอุปกรณ์ที่มีผู้คนเลือกใช้เพื่อแก้ไขปัญหาสายตาผิดปกติ เป็นจ านวนมากไม่น้อยไปกว่าการใช้แว่นตา  คน
ส่วนใหญ่รู้สึกว่าการใส่คอนแทคเลนส์ดีกว่าในเรื่องความสะดวกสบาย ไม่ต้องมีอุปกรณ์มาสวมบริเวณหน้า  คอนแทคเลนส์ต้อง
มีการเก็บรักษาที่ถูกต้อง  การใช้งานที่ถูกวิธี  และต้องเป็นตัวที่ได้มาตรฐาน  การเลือกใช้งานจึงต้องค านึงถึงคุณภาพ 
มาตรฐาน  ปัจจุบันในท้องตลาดมีคอนแทคเลนส์มากมายหลายแบบ หลายยี่ห้อ มีทั้งขายในร้านที่ดูสะอาดปลอดภัยไปจนถึง
วางขายตามพื้นถนน ตามท้องตลาด มีทั้งการน าเข้าที่ผ่านกระบวนการตรวจสอบคุณภาพและลักลอบน าเข้ามาขายในราคาถูก  
การใช้งานต้องมีการใช้งานเก็บรักษาให้ถูกวิธี ซึ่งผู้คนจ านวนไม่น้อยยังไม่ได้ค านึงถึงวิธีการเลือกซื้อ และวิธีใช้คอนแทคเลนส์
อย่างถูกต้อง ท าให้เกิดภาวะผิดปกติหรือโรคที่อาจเกิดจากการใช้คอนแทคเลนส์ อาจจะถึงขั้นตาบอดได้  ข้อมูลเหล่านี้ยังมี
น้อย  ไปไม่ถึงกลุ่มเป้าหมายซึ่งมีกลุ่มวัยรุ่นเป็นกลุ่มใหญ่ที่นิยมใช้คอนแทคเลนส์   

ปัจจุบันมีสื่อน าเสนอประชาสัมพันธ์มีหลายรูปแบบ  เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจ าวัน ซึ่งสื่อโมชันกราฟิกเป็นอีกสื่อ
รูปแบบหนึ่งที่ได้รับความสนใจ นอกจากนี้ยังเป็นสื่อทางเลือกหนึ่งที่สามารถสร้างแรงจูงใจได้เป็นอย่างดี การน าภาพกราฟิก
เคลื่อนไหวมาน าเสนอเรือ่งราวผ่านงานโมชันกราฟิกนั้นยังสามารถเพิ่มเทคนิคท่ีเสริมสร้างจินตนาการช่วยดึงดูดความสนใจได้ดี
และสร้างความเข้าใจได้ง่ายขึ้น โดยปัจจุบันเราจะพบเห็นสื่อที่ทันสมัยและสื่อโมชันกราฟิกก็เป็นสื่ออีกทางเลือกหนึ่ง ที่ได้รับ
ความนิยมเพราะเป็นการผสมผสานกันระหว่างงานดีไซน์กับภาพเคลื่อนไหวก่อให้เกิดเป็นตัวงานที่น่าสนใจขึ้นมา จึงเหมาะสม
ที่จะให้ความรู้เรื่อง คอนแทคเลนส์ ในรูปแบบของสื่อโมชันกราฟิกส าหรับเด็กและเยาวชน [1] 

จากเหตุผลข้างต้นผู้ศึกษาจึงเกิดแนวคิดในการพัฒนาสื่อน าเสนอเพื่อให้ความรู้เรื่องคอนแทคเลนส์ การน าเสนอด้วย
สื่อโมชันกราฟิกจะเป็นการน าเสนอข้อมูลที่ท าให้ให้มีความน่าสนใจ น่าติดตาม  ซึ่งโมชันกราฟิกเป็นสื่อท่ีก าลังได้รับความสนใจ
ในการน ามาเป็นตัวน าเสนอไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวให้ความรู้  เป็นสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์  โมชันกราฟิกเป็นการแสดงผลใน
รูปแบบการสร้างภาพกราฟิกเคลื่อนไหวที่มีรูปภาพที่สวยงามและมีสีสันสดใสเป็นที่ดึงดูดแก่สายตาผู้ ชม  โมชันกราฟิก เรื่อง 
คอนแทคเลนส์ จะเป็นการถ่ายทอดข้อมูลเกี่ยวกับคอนแทคเลนส์ มีเรื่องราวที่ผ่านจินตนาการออกมาเป็นภาพกราฟิก
เคลื่อนไหวด้วยรูปภาพท่ีสวยงามเป็นประโยชน์และน่าสนใจ เพื่อให้ผู้ชมเข้าใจมากยิ่งข้ึน 

 
1. วัตถุประสงค์การวิจัย 

1.1 เพื่อพัฒนาโมชันกราฟิก เรื่อง คอนแทคเลนส ์  
1.2 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างที่มตี่อโมชันกราฟิก เรือ่ง คอนแทคเลนส์ 
 

2. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวขอ้ง 
 2.1.โมชันกราฟิก 
        หมายถึง งานกราฟิกเคลื่อนไหว ที่เกิดจากการน าภาพมาจัดเรียงต่อๆกัน หรือเรียกอีกอย่างหนึ่ง คือ การ
ผสมผสานกันระหว่างงานดีไซน์กับภาพเคลื่อนไหว ก่อให้เกิดเป็นช้ินงานที่น่าสนใจ เป็นไฟล์งานอยู่ในภาพยนตร์ รายการ
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โทรทัศน์ มิวสิคเพลง หรือฉากหลังประกอบงานแสดงรายการ พิธีกร ต่างๆ เพื่อให้เกิดความน่าตื่นตาและความน่าสนใจมาก
ยิ่งข้ึน 
 2.2 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
    เบญจวรรณ จุปะมะตัง [2] ที่ได้ท าการพัฒนาการออกแบบโมชันกราฟิก เรื่องต านานพระธาตุขามแก่น  โดยมี 
ผลการศึกษา พบว่า 1) ผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นต่อโมชันกราฟิก อยู่ในระดับมาก (X= 4.41, S.D. = 0.50) 2) กลุ่มเป้าหมาย

มีความพึงพอใจต่อโมชันกราฟิก อยู่ในระดับมาก ( X   =4.13, S.D. = 0.82 ) 

  อภิฤดี ท าบุญ [3] ที่ได้ท าการพัฒนาการออกแบบโมชันกราฟิก เรื่องเล่าขานต านานเมืองฟ้าแดดสงยาง ผล
การศึกษา พบว่า  1) ผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นต่อโมชันกราฟิก อยู่ในระดับมาก (X= 4.52, S.D. = 0.51)  2) กลุ่มเป้าหมายมี

ความพึงพอใจต่อโมชันกราฟิก อยู่ในระดับมาก ( X  = 4.29, S.D. = 0.69 ) 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
1. ขั้นตอนการด าเนินการวิจัย ดังนี้ 
 1.1 วิธีการด าเนินการสร้างสร้างโมชันกราฟิก เรื่อง คอนแทคเลนส์ 
   ผู้ศึกษาด าเนินการสร้างการโมชันกราฟิก เรื่อง คอนแทคเลนส์ ตามหลัก 3P ซึ่งประกอบด้วย 3 ขั้นตอน คือ 
  1.1.1 Pre-Production (ขั้นตอนการเตรียมการผลิต)  
          - การศึกษาและรวบรวมข้อมูล 
          - เขียนบท 
  1.1.2 Production (ขั้นตอนการผลิต)   
          - วาดตัวละครหลักในเรื่อง คอนแทคเลนส์ ตามที่ออกแบ                                                      
          - น าตัวละครและฉากมาท าการเคลื่อนไหว ด้วยโปรแกรม Adobe After Effect CC และก าหนดการ
เคลื่อนไหวให้เข้ากับเสียงบรรยาย  
                    - น าไฟล์ ที่ Render จากโปรแกรม Adobe After Effect CC เรียบร้อยแล้วมาตัดต่อในโปรแกรม Adobe 
Premiere Pro CC รวมทั้งใส่เสียงบรรยาย และเสียงเอฟเฟคต่างๆ 
             1.1.3 Post-Production (ขั้นตอนหลังการผลิต)  
                 - ขอค าแนะน าจากท่ีปรึกษา                                                                                                
              - แก้ไขและปรับปรุงจากค าแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษา   
                - เก็บรายละเอียดของงานท้ังหมด                                             
 1.2 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
         1.1 ช้ีแจงเกี่ยวกับสื่อโมชันกราฟิก เรื่อง คอนแทคเลนส์ 
         1.2 ด าเนินการเปิดสื่อการพัฒนาโมชันกราฟิก เรื่อง คอนแทคเลนส์ ให้ผู้ประเมินได้รับชม 
         1.3 ท าการแจกแบบประเมินหลังจากได้รับชมสื่อการพัฒนาโมชันกราฟิก เรื่อง คอนแทคเลนส์ โดยใช้แบบ
ประเมินคุณภาพให้กับผู้เช่ียวชาญ และแบบประเมินความพึงพอใจให้นักศึกษา 
         1.4 เก็บรวบรวมแบบประเมิน 
         1.5 รวบรวมข้อมูลทั้งหมดและวิเคราะห์โดยวิธีการทางสถิติ 
 
2. เคร่ืองมือการวิจัย 

2.1 โมชันกราฟิก เรื่อง คอนแทคเลนส ์
2.2 แบบประเมินคณุภาพของโมชันกราฟิก เรื่อง คอนแทคเลนส ์
2.3 แบบประเมินความพึงพอใจท่ีมีต่อโมชันกราฟิก เรื่อง คอนแทคเลนส์ 
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3. ประชากรและกลุม่เป้าหมาย 
            ประชากร ได้แก่ นักศึกษา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จ านวน 1,539 คน 
            กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่  นักศึกษา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จ านวน 30 คน ได้จาก
การเลือกแบบเจาะจง 

 
4. สถิติที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน โดยน าผลทีไ่ด้เทียบกับเกณฑ์การประเมิน [4] ดังนี ้
 
   ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.51 – 5.00 หมายความว่า ระดับมากท่ีสุด    
    ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.51 – 4.50 หมายความว่า ระดับมาก    
    ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.51 – 3.50 หมายความว่า ระดับปานกลาง    
    ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.51 – 2.50 หมายความว่า ระดับน้อย    
    ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.51 – 1.50 หมายความว่า ระดับน้อยท่ีสดุ 
  

ผลการวิจัย 
  
1. ผลการพัฒนาสื่อโมชนักราฟิก เร่ือง คอนแทคเลนส์ 
   ผลจากการพัฒนาโมชันกราฟิก เรือ่ง คอนแทคเลนส์ ท าให้ไดส้ื่อโมชนักราฟิก เรื่อง คอนแทคเลนส์ ท่ีมคีวามยาว 
3.01 นาที การด าเนินเรื่องประกอบด้วยตัวละครหลักจ านวน 1 ตัว คือ คุณหมอ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 ตัวละครคณุหมอ ตัวด าเนินเรื่อง 
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ผู้ศึกษาน าสื่อโมชันกราฟิก เรื่อง คอนแทคเลนส์ ที่สร้างขึ้น น าเสนอผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 ท่าน พิจารณาเพื่อประเมิน
โดยใช้แบบประเมินคณุภาพ หลังจากนั้นท าการวิเคราะห์ความคิดเห็นโดยใช้ค่าสถติิค่าเฉลี่ย ( ) และสถิติค่าความเบีย่งเบน
มาตรฐาน (S.D.) ผลการหาคุณภาพดังแสดงในตารางที่ 1 

 

ตารางที่ 1 ผลการประเมินคณุภาพ 

รายการ   S.D. ระดับความคิดเห็น 
1. เนื้อหาบทด าเนินเร่ืองชัดเจน เรียบเรียง เข้าใจง่าย 5.00 0.00 มากที่สุด 
2. ล าดับขั้นตอนในการน าเสนอ 5.00 0.00 มากที่สุด 
3. ความสอดคล้องระหว่างภาพกับบทด าเนินเร่ือง 4.33 0.58 มาก 
4. การออกแบบฉาก 4.67 0.58 มากที่สุด 
5. การออกแบบตวัละคร 4.67 0.58 มากที่สุด 
6. การออกแบบจัดวางองค์ประกอบของสื่อโมชันกราฟิก มีความเหมาะสม 4.00 0.00 มาก 
7. เสียงบรรยายที่ใช้ประกอบเนื้อหา 4.33 1.15 มาก 
8. เสียงบรรเลงมีความเหมาะสม 5.00 0.00 มากที่สุด 
9. ความเหมาะสมของเวลาที่ใช้ในการน าเสนอ 5.00 0.00 มากที่สุด 

โดยรวม 4.67 0.55 มากที่สุด 
 

จากตารางที่ 1 ความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญที่มีต่อคุณภาพของโมชันกราฟิก เรื่อง คอนแทคเลนส์  อยู่ในระดับมาก
ที่สุด (X= 4.67, S.D. = 0.55) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่าผู้เช่ียวชาญมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด คือ เนื้อหาบทด าเนิน

เรื่องชัดเจน เรียบเรียง เข้าใจง่าย ล าดับขั้นตอนในการน าเสนอ เสียงบรรเลงมีความเหมาะสม ความเหมาะสมของเวลาที่ใช้ใน
การน าเสนอ การออกแบบฉาก การออกแบบตัวละคร ตามล าดับ ผู้เช่ียวชาญมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก คือ ความ
สอดคล้องระหว่างภาพกับบทด าเนิน เสียงบรรยายที่ใช้ประกอบเนื้อหา การออกแบบจัดวางองค์ประกอบของสื่อโมชันกราฟิก 
มีความเหมาะสม ตามล าดับ 
  
 

ภาพที่ 2 ตัวอย่างโมชันกราฟิก เรื่อง คอนแทคเลนส ์
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2. วิเคราะห์ผลการประเมินความพึงพอใจของนักศกึษา 
 หลังจากด าเนินการทดลองน าเสนอสื่อโมชันกราฟิก เรื่อง คอนแทคเลนส์ ที่พัฒนาขึ้นแล้ว ผู้ศึกษาได้ท าการประเมิน
ความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายดว้ยแบบประเมินความพึงพอใจ ผลการประเมินดังแสดงในตารางที่ 2 

 

ตารางที่ 2 ผลการประเมินความพึงพอใจ 
รายการ   S.D. ระดับความพึงพอใจ 

1. การออกแบบฉากมีความน่าสนใจ 4.50 0.57 มาก 
2. ตัวละครมีความน่าสนใจและดึงดูด 4.17 0.83 มาก 
3. สีสันการออกแบบสื่อโมชันกราฟกิ เร่ือง คอนแทคเลนส์ 4.40 0.72 มาก 
4. การด าเนินเร่ืองมีความน่าสนใจ นา่ตดิตาม 4.40 0.72 มาก 
5. เสียงบรรยาย ชัดเจน มีความเหมาะสม 4.53 0.63 มากที่สุด 
6. เสียงบรรเลงมีความเหมาะสม 4.40 0.56 มาก 
7. เนื้อหาของโมชันกราฟิก เร่ือง คอนแทคเลนส์ สนุก เข้าใจได้ง่าย 4.57 0.57 มากที่สุด 
8. สื่อโมชันกราฟกิ สวยงาม มีความน่าสนใจ 4.33 0.61 มาก 
9. ระยะเวลาในการด าเนินเร่ืองมีความเหมาะสม 4.60 0.56 มากที่สุด 

โดยรวม 4.43 0.65 มาก 
  

จากตารางที่ 2 ผลการประเมินความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อโมชันกราฟิก เรื่อง  คอนแทคเลนส์ อยู่ในระดับ
มาก (X  = 4.43, S.D. = 0.65) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุดคือ ระยะเวลาใน

การด าเนินเรื่องมีความเหมาะสม เนื้อหาของโมชันกราฟิก เรื่อง คอนแทคเลนส์ สนุก เข้าใจได้ง่าย เสียงบรรยาย ชัดเจน มี
ความเหมาะสม ตามล าดับ กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากคือ การออกแบบฉากมีคว ามน่าสนใจ สีสันการ
ออกแบบสื่อโมชันกราฟิก เรื่อง คอนแทคเลนส์ การด าเนินเรื่องมีความน่าสนใจ น่าติดตาม เสียงบรรเลงมีความเหมาะสม สื่อ
โมชันกราฟิก สวยงาม มีความน่าสนใจ ตัวละครมีความน่าสนใจและดึงดูด ตามล าดับ 

 

อภิปรายผลการวิจัย 
            1.การพัฒนาโมชันกราฟิก เรื่อง คอนแทคเลนส์ ใช้กระบวนการ 3P ในการผลิตประกอบด้วย Pre-Production 
(ก่อนการผลิต) Production (การผลิต) Post-Production (หลังการผลิต) การออกแบบตัวละครเน้นการวาดภาพแบบสีโทน
ฟ้า โมชันกราฟิกเรื่อง คอนแทคเลนส์มีภาพตัวละครสวยงาม การด าเนินเรื่องต่อเนื่อง ฉากสวยงามช่วยดึงดูดความสนใจของ
ผู้ชม ท่ีมีความยาว 3.01 นาที การด าเนินเรื่องประกอบด้วยตัวละครหลักจ านวน 1 ตัว คือ คุณหมอ ผลการประเมินคุณภาพโม
ชันกราฟิก เรื่อง คอนแทคเลนส์ มีผลการประเมินรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( X  = 4.67, S.D.=0.55) ผลการศึกษาเป็นเช่นนี้

อาจเนื่องมาจาก ด้วยเทคนิคโมชันกราฟิก เรื่อง คอนแทคเลนส์ เป็นสื่อที่มีความน่าสนใจ ประกอบกับการออกแบบท าให้เกิด
ความโดดเด่น และยังมีเนื้อหาท่ีกระชับดูเข้าใจง่ายในกระบวนการพัฒนาได้รับค าแนะน าทั้งจากผู้เช่ียวชาญ อาจารย์ที่ปรึกษา
ตรวจสอบความถูกต้องและให้ค าแนะน าด้วยเทคนิควิธีการ แล้วน าสื่อท่ีพัฒนาขึ้นไปให้ผู้เช่ียวชาญตรวจสอบความถูกต้องและ
ความสมบูรณ์ จากนั้นท าการปรับปรุงตามที่ได้รับค าแนะน า ซึ่งสอดคล้องการศึกษาของ เบญจวรรณ จุปะมะตัง และธวัชชัย 
สหพงษ์ [2] ที่ได้ท าการพัฒนาโมชันกราฟิก เรื่อง ต านานพระธาตุขามแก่น ผลการประเมินคุณภาพจากผู้เช่ียวชาญ 3 ท่าน 
พบว่าโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (X= 4.41, S.D. = 0.50) และสอดคล้องกับ อภิฤดี ท าบุญ และธวัชชัย สหพงษ ์[3] ที่ได้ท า

การพัฒนาโมชันกราฟิก เรื่องเล่าขานต านานเมืองฟ้าแดดสงยาง ผลการประเมินคุณภาพสื่อจากผู้เช่ียวชาญ 3 ท่าน พบว่าโดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (X= 4.52, S.D. = 0.51) 

2. ผลการประเมินความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายที่มีตอ่โมชันกราฟิก เรื่อง คอนแทคเลนส์ มีผลการประเมินรวมอยู่
ในระดับมาก ( X= 4.43, S.D. = 0.65) ที่ผลการศึกษาเป็นเช่นนี้อาจเนื่องมาจาก โมชันกราฟิกที่พัฒนาขึ้น เนื้อเรื่องมีความ

น่าสนใจ เนื้อหากระชับ  การออกแบบท าให้ดูง่ายเหมาะสมกับทุกวัย ซึ่งสอดคล้องการศึกษาของ  เบญจวรรณ จุปะมะตัง และ
ธวัชชัย สหพงษ์ [2] ที่ได้ท าการพัฒนาโมชันกราฟิก เรื่องต านานพระธาตุขามแก่น พบว่าผลการประเมินความพึงพอใจสื่อโม
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ชันกราฟิก เรื่องต านานพระธาตุขามแก่น จากนักศึกษา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จ านวน 
30 คน พบว่าโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (X=4.13, S.D. = 0.82 ) และสอดคล้องกับ อภิฤดี ท าบุญ และธวัชชัย สหพงษ์ [3] 

ที่ได้ท าการพัฒนาโมชันกราฟิก เรื่อง เล่าขานต านานเมืองฟ้าแดดสงยาง พบว่าผลการประเมินความพึงพอใจสื่อโมชันกราฟิก 
เรื่อง เล่าขานต านานเมืองฟ้าแดดสงยาง จากนักศึกษา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จ านวน 
30 คน พบว่าโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (X=4.29, S.D. = 0.69 ) 

 
ข้อเสนอแนะ 

1.ข้อเสนอแนะเพ่ือน าผลการศึกษาไปใช้ 
   จากผลการศึกษาการพัฒนาโมชันกราฟิก เรื่อง คอนแทคเลนส์ ท าให้ได้แนวทางในการพัฒนาสื่อโมชันกราฟิก  

จะต้องมีการเตรียมงาน วางแผน ออกแบบตัวละครให้เหมาะสม น่าสนใจ  และแนวทางในการพัฒนาให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้รับชม โดยต้องมีการศึกษาทั้งในกลุ่มตัวอย่าง  ศึกษาในด้านเครื่องมือและเทคโนโลยีที่เหมาะสม 

2.ข้อเสนอแนะในการท าโครงงานครั้งต่อไป 
   จากผลการศึกษาการพัฒนาโมชันกราฟิก เรื่อง คอนแทคเลนส์ ควรมีการศึกษารูปแบบการน าเสนออื่นๆ  

เทคโนโลยีใหม่ๆ ที่จะน ามาพัฒนา หรือเทคนิคอื่นๆ ของงานแอนิเมชัน เพื่อให้มีความสมจริง กระตุ้นความสนใจ และความ
เหมาะสมของการ์ตูนแต่ละรูปแบบกับกลุ่มเป้าหมาย 
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