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บทคัดย่อ
การวิจ ัย ครั้ง นี้ม ืว ัต ถุป ระสงค์เพี่อ 1) ทวัฒ นาลือโมชันอินโฟกราฟก 2) เพี่อ ประเนิน ประสิท ธิภ าพของลือ โมชัน อิน โฟกราฟก และ 3)
เพี่อประเมิน ประสิท ธิผ ลการเรียนเต่อ?เอ'โม,ชันอิน,โฟกราทิเกสำหรับ?โงเล'รมการรับรู้การคัดแยก,ขยะ'โบเศรัวเรีอ,นของ,นักสื:ก'พาระ1
ดับ'ปรีญญาดรี
กลุ่ม ตัว อย่า งที่ใ ช้ใ นการวิจ ัย คิอ นัก คิก ษาสาขาวิข าแอนิเมชัน และด็จ ิท ัล มืเ ดิย มหาวิท ยาลัย ราซภัฎ บ้า นลมเด็จ เจ้า พระยา จำนวน 23 คนและ
ผู้เขี่ย วขาญด้า นคอมพิว เตอร์แ ละสอด็จ ิท ัล มีเด็ย จำนวน 5 คน ได้ม าจากการเลือ กแบบเจาะจง เครื่อ งมือ พี่ใ ขัป ระกอบด้ว ย 1) ลือโมชันอินโฟ
กราฟก เรื่อง การคัด แยกขยะ 2) แบบลัม ภาษณ์ค ว"มคิด เห็น ของผู้เขี่ยวขาญแบบมีโครงสร้าง 3) แบบลอบถามความคิด เห็น ของผู้เขี่ยวชาญ 4)
แบบประเมิน ประสิท ธิภ าพลือ โมชัน อิน โฟกราฟก และ 5) แบบประเนิน การเรีย นรู้ก ่อ นและหลัง ขมลือ โมชัน อิน โฟกราทิเก ที่ผ ่า นการตรวจ
คุณ ภาพจากผู้เขี่ย วชาญตามเกณฑ์ท ี่ก ำหนด สถิติท ี่ใช้ในการวิเคราะห์ ใด้แก่ ค่าเฉลย ส่ว นเบี่ย งเบนมาตรฐาน ผลการวิจ ัย พบว่า ใด้ล ือ โมชัน
อิน'โ'ฟกราพิก เพี่อ ส่งเสริม การรับ รู้ก ารคัด แยกขยะ ระยะเวลาในการดำเนิน เรื่อ ง 3.02 นาพิ ผลประเนิน ประสิท ธิภ าพของลือโมชัน อิน โฟกราฟก
จากผู้เชี่ย วชาญและนัก คิก ษาอยู่ใ นระดับ มาก และผลประเนิน ประสิท ธิผ ลการเรีย นรู้ต ่อ ลือ โมชัน อิน โฟกราฟก นิค ่า ตัช นิป ระสิท ธิผ ลเท่า กับ
1.51 สูงกว่าเกณฑ์ข องเมถุยแกนส์
คำสำคัญ : ประสิท ธิภ าพ, ประสิท ธิผ ล, ลือโมชันอินโฟกราฟก, รับรู้การคัดแยกขยะในครัวเรื่อน

Abstract
The aim o f this research is to: 1) develop the motion infographic, 2) evaluate the efficiency o f motion
infographic and 3) evaluate the effective o f motion infographic. The sample are 23 students of Animation and Digital
Media Program, Bansomdejchaopraya Rajabhat University , 5 computer and digital media experts selected by purposive
sampling method. The research tools are: 1) motion infographic media for waste separation behavior, 2) structural
interview form for experts, 3) questionnaire for experts, 4) efficiency form and 5) pre-test and post-test form which have
passed the criteria. Mean and standard deviation are used to analyze the collected data. It is explored that the motion
infographic have 3.02 minutes, the efficiency o f the motion infographic is at high level and the effectiveness index of
motion infographic is 1.51 which is higher than Merguigans’ criteria.
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