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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อพัฒนาโมชันกราฟิก เรื่อง ต านานพระธาตุขามแก่น และ 2) เพื่อศึกษาความ

พึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายที่มีต่อการพัฒนาโมชันกราฟิก เรื่อง ต านานพระธาตุขามแก่น  กลุ่มเป้าหมายได้แก่ นักศึกษา
สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน ช้ันปีที่ 1 จ านวน 30 คน เครื่องมือที่ใช้ประกอบด้วย 1) โมชันกราฟิก เรื่อง 
ต านานพระธาตุขามแก่น 2) แบบประเมินคุณภาพ และ 3) แบบประเมินความพึงพอใจ สถิติที่ใช้คือ ค่าเฉลี่ย  และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 ผลการวิจัยพบว่า 1) โมชันกราฟิก เรื่อง ต านานพระธาตุขามแก่น ด าเนินเรื่องประกอบไปด้วยตัวละครหลักจ านวน 
3 ตัว คือพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระยาหลังเขียวโมริยกษัตริย ์และพระมหากัสปะเถระเจ้า มีความยาว 2.58 นาที ผู้เชี่ยวชาญมี
ความคิดเห็นต่อโมชันกราฟิก อยู่ในระดับมาก และ 2) กลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจต่อโมชันกราฟิก อยู่ในระดับมาก  
 
ค าส าคญั: โมชันกราฟิก, ต านานพระธาตุขามแก่น 
 

ABSTRACT 
The purposes of the study were to 1) develop the motion graphic in the legend of Phrathat 

Kham Kaen, and to 2) investigate the satisfactions of the target group to the motion graphic in the legend 
of Phrathat Kham Kaen. The target group was the Year 1 learners of Multimedia Technology and 
Animations. The instruments were 1) the motion graphic in the legend of Phrathat Kham Kaen, 2) the 
evaluation form, and 3) the Form of Satisfactions.  

The results shown that the attitude of the experts was the highest, 2) and the target groups’ 
satisfactions was high level. 
 
Keyword: motion graphic, entitled the legend of Pra That Kham Kaen 
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บทน า 
พระธาตุขามแก่นเป็นปูชนียสถานท่ีส าคัญคู่บ้านคู่เมืองขอนแก่น เป็นพระธาตุที่เป็นเอกลักษณ์ของเมืองขอนแก่น ซึ่ง

ถ้าใครไม่ได้มาเห็นพระธาตุขามแก่นถือว่ามายังไม่ถึงเมืองขอนแก่น พระธาตุขามแก่นมีลักษณะเป็นเจดีย์ยอดฉัตรทองค าสูง 19 
เมตร มีหลายคนที่ยังสับสนระหว่างพระธาตุขามแก่นกับวัดหนองแวงพระอารามหลวงว่าเป็นวัดเดียวกัน เพราะวัดหนองแวง
พระอารามหลวงตั้งอยู่ใจกลางเมือง แต่พระธาตุขามแก่นตั้งอยู่ท่ีบ้านขาม หมู่ที่ 1 ต าบลบ้านขาม อ าเภอน้ าพอง ซึ่งห่างจากตัว
เมืองขอนแก่น 18 กิโลเมตร พระธาตุขามแก่นมีประวัติความเป็นมาช้านาน แต่น้อยคนนักที่จะพูดถึงหรือจะมีเฉพาะคนใน
พื้นที่เท่านั้นที่จะรู้จักถึงความเป็นมาของต านานพระธาตุขามแก่น ประวัติความเป็นมาส่วนมากมักอยู่ในรูปแบบหนังสือและ
การบอกเล่า ข้อมูลต่างๆ จึงถูกจ ากัดไว้ในวงแคบไม่เป็นแพร่หลายสู่คนท่ัวไป 

ในปัจจุบันมีสื่อหลายรูปแบบเข้ามามีบทบาทในการด าเนินชีวิตการด าเนินชีวิตเรา สื่อโมชันกราฟิกเป็นอีกสื่อรูปแบบ
หนึ่งที่ได้รับความสนใจ นอกจากนี้ยังเป็นสื่อทางเลือกหนึ่งที่สามารถสร้างแรงจูงใจได้เป็นอย่างดี การน าตัวหนังสือที่เป็นลาย
ลักษณ์อักษรมาน าเสนอเรื่องราวผ่านงาน โมชันกราฟิกนั้น สามารถเพิ่มเทคนิคลักษณะที่สามารถสร้างจิตนาการช่วยดึงดูด
ความสนใจได้ดีและสร้างความเข้าใจได้ง่ายขึ้น โดยปัจจุบันเราจะพบเห็นสื่อท่ีทันสมัย และโมชันกราฟิกก็เป็นสื่ออีกทางเลือกที่
ได้รับความนิยมเพราะโมชันกราฟิกเป็นศิลปะการเคลื่อนไหวที่เล่าเรื่องด้วยภาพท่าทาง และมีตัวละครที่เป็นตัวด าเนินเรื่อง 
ความพิเศษของการ์ตูนมีความน่ารักและน่าสนใจ เมื่อน าข้อดีของโมชันกราฟิกที่สามารถสร้างอารมณ์และความรู้สึกได้สมจริง
กว่า สามารถแสดงออกทางด้านสีหน้าอารมณค์วามรู้สกึของตัวละครผ่านทางการวาด รวมถึงการลงสีให้ความรู้สึกนุ่มนวล และ
อ่อนโยนกว่า จึงช่วยดึงดูดความสนใจของผู้เรียนและสื่อความหมายได้ดีกว่าและนิยมน ามาสร้างต านาน สืบขานเรื่องเล่าที่มี
ความส าคัญทางประวัติศาสตร์ โดยจะพบว่าปัจจุบันมีการส่งเสริมการสร้างสื่อโมชันกราฟิกกันมากขึ้นในประเทศไทย สุดารัตน์ 
วงศ์ค าพา (2554 : บทคัดย่อ) กล่าวว่า เด็กและเยาวชนมีการรับรู้สื่อการ์ตูนโมชันกราฟิก โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด จะเห็น
ได้ว่าสื่อการ์ตูนโมชันกราฟิก เป็นสื่อท่ีมีความเหมาะสมต่อการถ่ายทอดเรื่องราวส าหรับเด็กและเยาวชน 

จากเหตุผลข้างต้น เพื่อเป็นการตระหนักถึงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ของพระธาตุขามแก่น ที่ควรค่าแก่การเผยแพร่ 
ให้เป็นต านานสืบไปให้คนในท้องถิ่นได้รู้จัก และเพื่อให้เกิดการน าเสนอข้อมูลทางด้านประวัติศาสตร์ ที่มีความน่าสนใจ เข้าถึง
คนทั่วไปได้ง่าย ผู้ศึกษาจึงเกิดแนวคิดในการน าโมชันกราฟิกมาร่วมใช้ในการถ่ายทอดข้อมูลต านานพระธาตุขามแก่น เพื่อให้
ผู้ชมได้รับรู้และเข้าใจมากยิ่งขึ้น 
  
1. วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพื่อพัฒนาโมชันกราฟิก เรื่อง ต านานพระธาตุขามแก่น ที่มีคณุภาพ  
2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายที่มีต่อโมชันกราฟิก เรือ่ง ต านานพระธาตุขามแก่น 

 
2. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวขอ้ง 

2.1.โมชันกราฟิก 
      หมายถึง งานกราฟิกเคลื่อนไหว ที่เกิดจากการน าภาพมาจัดเรียงต่อๆกัน หรือเรียกอีกอย่างหนึ่ง คือ การ

ผสมผสานกันระหว่างงานดีไซต์กับภาพเคลื่อนไหว ก่อให้เกิดเป็นช้ินงานที่น่าสนใจ เป็นไฟล์งานอยู่ในภาพยนตร์ รายการ
โทรทัศน์ มิวสิคเพลง หรือฉากหลังประกอบงานแสดงรายการ พิธีกร ต่างๆ เพื่อให้เกิดความน่าตื่นตาและความน่าสนใจมาก
ยิ่งข้ึน 
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2.2 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
    สุโรทัย  แสนจันทรแดง (2558) ได้ท าการพัฒนาโมชันกราฟิก เรื่องการเลิกทาสในสมัยรัชกาลที่ 5  โดยมี ผล

การศึกษา พบว่า 1) ผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นต่อโมชันกราฟิก อยู่ในระดับมาก (= 4.10, SD. = 0.80) 2) กลุ่มเป้าหมายมี
ความพึงพอใจต่อโมชันกราฟิก อยู่ในระดับมากท่ีสุด (= 4.65, SD. = 0.52) 

   เทพสุดา วงศ์ภักดี (2558) ได้ท าการพัฒนาโมชันกราฟิก เรื่องก าเนดิเมืองมหาสารคาม ผลการศึกษา พบว่า  
กลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจต่อโมชันกราฟิก อยู่ในระดับมากที่สุด (= 4.57, SD. = 0.57) 

 

วิธีด าเนินการวิจัย 
1. ขั้นตอนการด าเนินการวิจัย มดัีงนี้ 

1.1 วิธีการด าเนินการสร้างสร้างโมชันกราฟิก เรื่อง ต านานพระธาตขุามแก่น  
ขั้นตอนการสร้างโมชันกราฟิก เรื่อง ต านานพระธาตุขามแก่น ผู้ศึกษาด าเนินการสรา้งการโมชันกราฟิก เรื่อง ต านาน

พระธาตุขามแก่น ตามหลัก 3P ซึ่งประกอบด้วย 3 ขั้นตอน คือ 
       1.1.1 Pre-Production (ข้ันตอนการเตรียมการผลิต)  
           1) การศึกษาและรวบรวมข้อมูล 
            2) เขียนบท 
       3) เขียนสตอรี่บอรด์ 
      4) ออกแบบตัวละครและฉาก 
           5) บันทึกเสียง  
      1.1.2 Production (ข้ันตอนการผลิต)   
                1) การวาดตัวละครและฉาก เรื่อง ต านานพระธาตุขามแก่นในคอมพิวเตอร ์
                2) น าตัวละครและฉากเคลื่อนไหว ด้วยโปรแกรม Adobe After Effect CC 2015 และก าหนดการ

เคลื่อนไหวให้เข้ากับเสียงบรรยาย 
      3) การน าส่วนประกอบท้ังหมดมาท าการตัดต่อ รวมทั้งใส่เสียงบรรยาย และเสียงตา่งๆ 
      1.1.3 Post-Production (ข้ันตอนหลังการผลติ)   
             1) ทดลองแล้วปรับปรุงแก้ไขโมชันกราฟิก เรื่อง ต านานพระธาตขุามแก่น  
      2) ขอค าแนะน าจากท่ีปรึกษา 
      3) แก้ไขและปรับปรุงจากค าแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษา 
      4) เก็บรายละเอียดของงานท้ังหมด 
  1.2 การเก็บรวบรวมข้อมลู 
       1.2.1 ช้ีแจงเกี่ยวกับสื่อโมชนักราฟิก เรื่อง ต านานพระธาตุขามแก่น 
       1.2.2 ด าเนินการเปิดโมชันกราฟิก เรื่อง ต านานพระธาตุขามแก่น  
       1.2.3 ท าการแจกแบบสอบถามหลังจากได้รับชมสื่อโมชันกราฟิก เรื่อง ต านานพระธาตุขามแกน่ โดยใช้แบบ

ประเมินคุณภาพให้กับผูเ้ชี่ยวชาญ และแบบประเมินความพึงพอใจให้กับนักศึกษา 
       1.2.4 เก็บรวบรวมแบบประเมิน 
       1.2.5 รวบรวมข้อมลูทั้งหมดและวิเคราะหโ์ดยวิธีการทางสถิติ 
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2. เคร่ืองมือการวิจัย 
2.1 โมชันกราฟิก เรื่อง ต านานพระธาตุขามแก่น                                           
2.2 แบบประเมินคณุภาพของโมชันกราฟิก เรื่อง ต านานพระธาตุขามแก่น             
2.3 แบบประเมินความพึงพอใจท่ีมีต่อโมชันกราฟิก เรื่อง ต านานพระธาตุขามแก่น  

 
3. กลุ่มเป้าหมาย 

กลุ่มเป้าหมาย คือ นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยมีัลติมีเดียและแอนิเมชัน ช้ันปีท่ี 1 จ านวน 30 คน 
 
4. สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน โดยน าผลทีไ่ด้เทียบกับเกณฑ์การประเมิน (บุญชม  ศรีสะอาด 
2545 : 131 - 134) ดังนี้  
    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. ผลการพัฒนาสื่อโมชันกราฟิก เร่ือง ต านานพระธาตุขามแก่น 

ผลการพัฒนาโมชันกราฟิก เรื่อง ต านานพระธาตุขามแก่น  มีความยาว 2.58 นาที การด าเนินเรื่องประกอบด้วยตัว
ละครหลักจ านวน 3 ตัว คือ พระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระยาหลังเขียวโมริยกษัตริย์และพระมหากัสสปะเถระเจ้า มีการถ่ายทอด
เรื่องราวในประวัติศาสตร์เรื่องต านานพระธาตุขามแก่น 

       
 

        
 

ภาพที่ 1 ตัวอย่างโมชันกราฟิก เรือ่ง ต านานพระธาตุขามแก่น 
 

ผู้ศึกษาน าสื่อโมชันกราฟิก เรื่องต านานพระธาตุขามแก่น ที่สร้างขึ้น น าเสนอผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 ท่าน พิจารณา
เพื่อประเมินโดยใช้แบบประเมินคณุภาพ หลังจากนั้นท าการวิเคราะห์ความคิดเห็นโดยใช้ค่าสถิติคา่เฉลี่ย ( ) และสถิติค่า
ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD.) ผลการหาคุณภาพดังแสดงในตารางที่ 1 



วารสารโครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2560 | 5 
 

ตารางที่ 1 ผลการประเมินคณุภาพ 

รายการ  SD. ระดับความคิดเห็น 

1. เนื้อหาบทด าเนินเร่ืองชัดเจน เรียบเรียง เข้าใจง่าย 4.67 0.58 มากที่สุด 
2. ล าดับขั้นตอนในการน าเสนอ 4.33 0.58 มาก 
3. ความสอดคล้องระหว่างภาพกับบทด าเนินเร่ือง 4.33 0.58 มาก 
4. การออกแบบฉาก 4.33 0.58 มาก 
5. การออกแบบตวัละคร 4.33 0.58 มาก 
6. การออกแบบจัดวางองค์ประกอบของสื่อโมชันกราฟิก มีความเหมาะสม 4.33 0.58 มาก 
7. เสียงบรรยายที่ใช้ประกอบเนื้อหา 4.33 0.58 มาก 
8. เสียงบรรเลงมีความเหมาะสม 4.67 0.58 มากที่สุด 
9. ความเหมาะสมของเวลาที่ใช้ในการน าเสนอ 4.33 0.58 มาก 

โดยรวม 4.41 0.50 มาก 

 
จากตารางที่ 1 พบว่า ความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญที่มีต่อคุณภาพของโมชันกราฟิก เรื่อง ต านานพระธาตุขามแก่น 

อยู่ในระดับมาก (= 4.41, SD. = 0.50) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่าผู้เช่ียวชาญมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด คือ 
เนื้อหาบทด าเนินเรื่องชัดเจน เรียบเรียง เข้าใจง่าย เสียงบรรเลงมีความเหมาะสม ผู้เช่ียวชาญมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก 
คือ ล าดับขั้นตอนในการน าเสนอ ความสอดคล้องระหว่างภาพกับบทด าเนินเรื่อง การออกแบบฉาก การออกแบบตัวละคร การ
ออกแบบจัดวางองค์ประกอบของสื่อโมชันกราฟิก มีความเหมาะสม เสียงบรรยายที่ใช้ประกอบเนื้อหา ความเหมาะสมของ
เวลาที่ใช้ในการน าเสนอตามล าดับ 

 
2. วิเคราะห์ผลการประเมินความพึงพอใจของนักศกึษา 

หลังจากด าเนินการทดลองน าเสนอสื่อโมชันกราฟิก เรื่อง ต านานพระธาตุขามแก่น ที่พัฒนาขึ้นแล้ว ผู้ศึกษาได้ท า
การประเมินความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายด้วยแบบประเมินความพึงพอใจ ผลการประเมินดังแสดงในตารางที่ 2 
ตารางที่ 2 ผลการประเมินความพึงพอใจ 

รายการ  SD. ระดับความคิดเห็น 

1. การออกแบบฉากมีความน่าสนใจ 4.03 0.67 มาก 
2. ตัวละครมีความน่าสนใจและดึงดูด 3.80 0.81 มาก 
3. สีสันการออกแบบสื่อโมชันกราฟกิ เร่ือง ต านานพระธาตุขามแก่น มีความสวยงาม 3.93 0.83 มาก 
4. การด าเนินเร่ืองมีความน่าสนใจ นา่ตดิตาม 4.23 0.90 มาก 
5. เสียงบรรยาย ชัดเจน มีความเหมาะสม 4.27 0.69 มาก 
6. เสียงบรรเลงมีความเหมาะสม 4.20 0.71 มาก 
7. เนื้อหาของโมชันกราฟิก เร่ือง ต านานพระธาตุขามแก่น สนุกเข้าใจง่าย 4.10 0.96 มาก 
8. สื่อโมชันกราฟกิ สวยงาม มีความน่าสนใจ 4.20 0.81 มาก 
9. ระยะเวลาในการด าเนินเร่ืองมีความเหมาะสม 4.43 0.82 มาก 

โดยรวม 4.13 0.82 มาก 

 
จากตารางที่ 2 พบว่าผลการประเมินความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายที่มีต่อโมชันกราฟิก เรื่อง ต านานพระธาตุขาม

แก่น อยู่ในระดับมาก (= 4.13, SD. = 0.82) เมื่อพิจารณา รายข้อ พบว่ากลุ่มเป้าหมายมีความคดิเหน็อยู่ในระดับมากในทุก
ข้อ 
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อภิปรายผลการวิจัย 
1. ประเมินคณุภาพโดยผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นต่อโมชันกราฟิก ที่พัฒนาขึ้นโดยรวมอยู่ในระดับมาก (= 4.41, SD. 

= 0.50) ผลการศึกษาเป็นเช่นน้ีอาจเนื่องมาจาก เป็นสื่อท่ีมีความนา่สนใจ ประกอบกับการออกแบบท าให้เกิดความโดดเด่น 
และยังมเีนื้อหาท่ีกระชับดเูข้าใจง่าย ได้รับค าแนะน าท้ังจากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้เช่ียวชาญด้านเนื้อหา ผู้เช่ียวชาญตรวจสอบ
ความถูกต้อง ความสมบูรณ์ และให้ค าแนะน าด้านเทคนิควิธีการ ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ สุโรทยั แสนจันทรแดง (2558) 
ที่ได้ท าการพัฒนาการออกแบบโมชันกราฟิก เรื่องการเลิกทาสในสมยัรัชกาลที่ 5 พบว่าผลการประเมนิคุณภาพสื่อโมชัน
กราฟิก จากผู้เช่ียวชาญ 3 ท่าน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากโดยมคี่าเฉลี่ย (=4.10, SD. = 0.80) 

2. ผลการประเมินความพึงพอใจมผีลการประเมินรวมอยู่ในระดับมาก (  = 4.13, SD. = 0.82) ผลการศึกษาเป็น
เช่นนี ้อาจเนื่องมาจาก เนื้อเรื่องมคีวามน่าสนใจ เนื้อหากระชับ การออกแบบท าให้ดูง่ายเหมาะสมกับทุกวัย ซึ่งสอดคล้องกับ
การศึกษาของ สุโรทัย แสนจันทรแดง (2558) ท่ีได้ท าการพัฒนาการออกแบบโมชันกราฟิก ผลการประเมินความพึงพอใจสื่อ
โมชันกราฟิกเรื่องการเลิกทาสในสมัยรัชกาลที่ 5 จากนักศึกษา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลยัราชภัฎมหาสารคาม 
จ านวน 30 คน พบว่าโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากโดยมีค่าเฉลีย่ (= 4.65, SD.=0.52) และสอดคล้องกับ เทพสุดา วงศ์ภักดี 
(2558) ที่ได้ท าการพัฒนาโมชันกราฟิก เรื่องก าเนิดเมืองมหาสารคาม จากนักศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีมลัติมเีดียและ
แอนิเมชัน จ านวน 20 คน พบว่ากลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจต่อโมชันกราฟิก อยู่ในระดับมากทีสุ่ด(= 4.57, SD.= 0.57) 

 

ข้อเสนอแนะ 
จากผลการศึกษาการพัฒนาโมชันกราฟิก เรื่องต านานพระธาตุขามแก่น ควรมีการศึกษารูปแบบการน าเสนออื่นๆ  

เทคโนโลยีใหม่ๆ  ที่จะน ามาพัฒนา หรือเทคนิคอื่นๆ ของงานแอนิเมชัน เพื่อให้มีความสมจริง กระตุ้นความสนใจ และความ
เหมาะสมของการต์ูนแต่ละรูปแบบกับกลุ่มเป้าหมาย 
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