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บทคัดยอ 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค 1) เพื่อศึกษาองคความรูจากงานวิจัยในการออกแบบและพัฒนา

ขอมูลสารสนเทศเชิงภาพเคลื่อนไหวตามหลักการอินโฟกราฟฟก 2) เพื่อออกแบบและพัฒนาขอมูล

สารสนเทศเชิงภาพเคลื ่อนไหวตามหลักการอินโฟกราฟก 3) เพื ่อหาประสิทธิภาพของขอมูล

สารสนเทศเชิงภาพเคลื่อนไหวตามหลักการอินโฟกราฟก และ 4) เพ่ือประเมินความรูของคนในชุมชน

ตอขอมูลสารสนเทศเชิงภาพเคลื่อนไหวตามหลักการอินโฟกราฟกในการถายทอดความรูจากงานวิจัย

สูชุมชน เพื่อสงเสริมความรูในการอนุรักษสิ่งแวดลอมชุมชนบานคลองโคน จังหวัดสมุทรสงคราม กลุม

ตัวอยาง ไดแก ชาวบานหมู 3 บานคลองโคน ตำบลคลองโคน อำเภอเมือง จำนวน  226 คน จากการ

คำนวณจากตารางเครจซี ่และมอรแกน โดยเลือกตามความสะดวก เครื ่องมือที ่ใชในการวิจัย 

ประกอบดวย 1) สื ่อขอมูลสารสนเทศเชิงภาพเคลื่อนไหวตามหลักการอินโฟกราฟก ฯ 2) แบบ

วิเคราะหการออกแบบและพัฒนาเนื้อหาขอมูลสารสนเทศเชิงภาพเคลื่อนไหวตามหลักการอินโฟ

กราฟก ฯ 3) แบบประเมินประสิทธิภาพขอมูลสารสนเทศเชิงภาพเคลื่อนไหว ฯ 4) แบบประเมิน

ประสิทธิภาพขอมูลสารสนเทศเชิงภาพเคลื่อนไหวตามหลักการอินโฟกราฟก ฯ 5) แบประเมินการ

รับรูขอมูลสารสนเทศเชิงภาพเคลื่อนไหวตามหลักการอินโฟกราฟก ฯ โดยผานการหาประสิทธิภาพทุก

เครื่องมือ สถิติที่ใชในวิเคราะหขอมูลประกอบดวย คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

ผลการวิจัย พบวา องคความรูจากงานวิจัยในการออกแบบและพัฒนาขอมูลสารสนเทศเชิง

ภาพเคลื่อนไหวตามหลักการอินโฟกราฟฟก ฯ ประกอบดวยปจจัยอิทธิผลจาก 1) สภาพภูมิประเทศ 
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2) สภาพภูมิอากาศ 3) การปลอยน้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม 4) การทิ้งขยะและสิ่งปฏิกูลจาก

ชุมชน  5) การปลอยสิ่งปฏิกูลจากฟารมเลี้ยงสัตว ที่สงผลตอคุณภาพน้ำ ระดับออกซิเจนในน้ำ 

อุณหภูมิน้ำในบริเวณชุมชนคลองโคน และอาหารของหอยแครงที่ขาดแคลน ผลการออกแบบและ

พัฒนาขอมูลสารสนเทศเชิงภาพเคลื ่อนไหวตามหลักการอินโฟกราฟก ฯ ไดสื ่อนำเสนอขอมูล

สารสนเทศเชิงภาพเคลื่อนไหว เรื่อง รักษาธรรมชาติและสภาพแวดลอม ที่มีความยาว 4.25 นาที 

ความละเอียด 720p แบบ High Definition  (1,280 x 720 pixels)  ที่นำเสนอขอมูลสารสนเทศจาก

ปจจัยที่สงผลตอสภาพแวดลอมในการผลิตหอยแครงในชุมชนบานคลองโคน นำเสนอขอมูลการ

แกปญหาและวิธีการรักษาสภาพแวดลอมในชุมชนบานคลองโคน ดวยสื ่อโมชันอินโฟกราฟก 

ประสิทธิภาพของขอมูลสารสนเทศเชิงภาพเคลื ่อนไหวตามหลักการอินโฟกราฟก ฯ จากกลุม

ผูเชี่ยวชาญดานสื่อดิจิทัลมีเดีย พบวา ประสิทธิภาพของขอมูลสารสนเทศเชิงภาพเคลื่อนไหวตาม

หลักการอินโฟกราฟก ฯ อยูในระดับ มาก (�̅�= 4.15 S.D. = 0.62) และจากกลุมตัวอยาง พบวา 

ประสิทธิภาพของขอมูลสารสนเทศเชิงภาพเคลื่อนไหวตามหลักการอินโฟกราฟก ฯ อยูในระดับ มาก 

(�̅�= 4.07 S.D. = 0.75)   และผลการประเมินการรับรูของคนในชุมชนตอขอมูลสารสนเทศเชิง

ภาพเคลื่อนไหวตามหลักการอินโฟกราฟก ฯ พบวา การรับรูของคนในชุมชนตอขอมูลสารสนเทศเชิง

ภาพเคลื่อนไหว ฯ มีคาเฉลี่ยการรับรูอยูในระดับ มาก (�̅�= 4.16  S.D.= 0.68) 
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Abstract 

The objectives of this research are to: 1 )  study research knowledge in design 

and developing animation information graphic based on infographic principles, 2 ) 

design and develop animation information graphic based on infographic principles, 3 ) 

finding the effective of animation information graphic and 4 )  evaluate the animation 

information graphic based on infographic principles for transferring research knowledge 

to the community to promote environmental conservation knowledge at Ban Khlong 

Khon, Samut Songkhram. The sample are 226  villagers in Village No. 3 , Ban Khlong 

Khon, Khlong Khon Subdistrict, Muang District selected by according to convenience. 

The research tools in this research are all passing the efficiency evaluation, consist of: 

1 )  animation information graphic, 2 )  animation information graphic analysis form in 

design and development, 3 )  animation information graphic effective form, 4 )  data 

performance assessment form and 5) information perception assessment form. Mean 

and SD are used to analyze the collected data. 

The findings show that: the research knowledge in the design and development 

of animation information graphic based on the principles of infographic consists of 

influential factors which are: 1) topography, 2) climate, 3) wastewater emissions from 
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industrial plants 4 )  littering of rubbish and community utilities and 5 )  releasing of 

sewage from animals farm. All of these factor are affect water quality, oxygen level in 

water, water temperature in Klong Klon area and the lack of food for cockles. The 

animation information graphic has a 4 . 2 5  minutes, 720p resolution namely “nature 

preservation and environment”. This media present information on factors affecting 

the environment for cockles’ production in Ban Khlong Klon. Also, provides information 

on solving and environmental treatment methods. The efficiency of animation 

information graphic based on the infographic principles by digital media experts found 

that the efficiency was at high level (�̅� = 4.15, SD = 0.62) and by sample group found 

that the efficiency was at high level (�̅� = 4.07, SD = 0.75). The results of the assessment 

of the perception of the people in the community found that the perception of the 

community towards the animation information graphic was at high level (�̅� = 4.16 SD 

= 0.68). 
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