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บทคัดย่อ 		

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (๑) พัฒนาสื่อโมชันกราฟิก เรื่องเกณฑ์การเสนอผลงานของ
บุคลากรในการเข้าสู่ต�ำแหน่งที่สูงขึ้น ส�ำหรับบุคลากรสายปฏิบัติการวิชาชีพ ในระดับช�ำนาญการ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยให้มีคุณภาพ (๒) เปรียบเทียบระดับความรู้และความเข้าใจ
ระหว่างก่อนเรียน – หลังเรียน ด้วยสื่อโมชันกราฟิก และ (๓) ศึกษาความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อ
สื่อโมชันกราฟิก กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ บุคลากรต�ำแหน่งปฏิบัติการวิชาชีพและบริหาร
ทั่วไป ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ส่วนกลาง (วังน้อย) ซึ่งได้มาโดยใช้วิธีการ
สุ่มตัวอย่างอย่างง่ายด้วยวิธีจับสลากเลือกตัวแทนจากบุคลากรสายปฏิบัติการวิชาชีพทั้งหมด จ�ำนวน
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๓๐ รูป/คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย สื่อโมชันกราฟิก แบบประเมินคุณภาพด้านสื่อและ
ด้านเนื้อหา แบบทดสอบเพื่อวัดระดับความรู้และความเข้าใจ และแบบประเมินความพึงพอใจ สถิติที่ใช้
ในการวิจยั ได้แก่ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าทีของกลุม่ ตัวอย่างทีไ่ ม่เป็นอิสระ
จากกัน
ผลการวิจัยพบว่า (๑) สื่อโมชันกราฟิกมีคุณภาพด้านสื่ออยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๔๕
และมีคุณภาพด้านเนื้อหาอยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๔๒ (๒) บุคลากรมีระดับความรู้และความ
เข้าใจหลังเรียนด้วยสือ่ โมชันกราฟิกสูงกว่าก่อนเรียน มีคะแนนค่าเฉลีย่ เท่ากับ ๒๓.๗๐/๘.๗๐ การทดสอบ
ค่าทีหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๕ และ (๓) บุคลากรมีความพึงพอใจ
ต่อสื่อโมชันกราฟิก อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๔๒

ค�ำส�ำคัญ : สื่อโมชันกราฟิก ; เกณฑ์การเสนอผลงาน ; ระดับช�ำนาญการ
Abstract

The objectives of the research were to: (1) develop motion graphics for promotion
criteria of professional operation personnel, professional level at Mahachulalongkornrajavidyalaya University, and (2) compare knowledge and comprehension of
professional operation personnel before and after using motion graphics, and (3) study
professional operation personnel’s satisfaction towards the motion graphics. The
samples of this study were 30 professional operation personnel selected by simple
random sampling (lottery method). The research instruments consisted of motion
graphics, evaluation form regarding the quality of media and contents, pre-test,
post-test, and evaluation form regarding personnel’s satisfaction towards motion
graphics. The statistics used to analyze the data were mean, standard deviation, and
t-test for dependent samples.
The research results indicated that: (1) the motion graphics had quality of media
at a good level with an average score of 4.45 and quality of content at a good level
with an average score of 4.42 (2) the knowledge and comprehension of the personnel
were higher after studying through motion graphic at the statistically significant level
of .05 with a mean score of 27.70/8.70 and (3) the satisfaction of the staff towards
motion graphic was at a high level of 4.42
Keywords: motion graphics ; promotion criteria ; professional level

30.

(

385-398).indd 386

24/12/2564 9:25:20

การพัฒนาสื่อโมชันกราฟิก เรื่อง เกณฑ์การเสนอผลงานของบุคลากรในการเข้าสู่ต�ำแหน่งฯ

387

บทน�ำ

ในศตวรรษที่ ๒๑ ยุคแห่งเทคโนโลยีเจริญก้าวหน้าทั่วโลกเทคโนโลยีเป็นสิ่งส�ำคัญ และจ�ำเป็น
ต่อการด�ำรงชีวิตที่มีบทบาทส�ำคัญในทุกด้านไม่ว่าจะเป็น ด้านการขนส่งโทรคมนาคม การแพทย์
การศึกษา รวมถึงด้านการสื่อสารซึ่งสอดคล้องกับสาระส�ำคัญของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติฉบับที่ ๑๒ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - พ.ศ. ๒๕๖๔) เรื่องการส่งเสริมการวิจัย และพัฒนาวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี และนวัตกรรม โดยสนับสนุนการวิจยั และพัฒนาต่อยอดทางเทคโนโลยีสคู่ วามเป็นอัจฉริยะ
รวมไปถึงสถาบันการศึกษาและมีแนวทางการพัฒนา ๔ ระยะ ภูมิทัศน์ดิจิทัลแผนพัฒนาดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งรัฐได้ก�ำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาไว้ ๖ ยุทธศาสตร์เกี่ยวกับการส่งเสริม
ซึ่งกันและกัน มีการก�ำหนดเป้าหมายร่วมกันท�ำให้สามารถติดตามและประเมินความก้าวหน้าได้และ
แผนงานเพือ่ ด�ำเนินการตามยุทธศาสตร์ ซึง่ ก�ำหนดโดยใช้นโยบายดิจทิ ลั เพือ่ เศรษฐกิจและสังคมก�ำหนด
แนวทางการพัฒนาประเทศบนฐานของการพัฒนาและเน้นการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีรว่ มกันอย่าง
มีเอกภาพ ซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือจากหน่วยงานของทั้ง ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม
1
ในการขับเคลื่อนให้เกิดสัมฤทธิ์ผลวาระเร่งด่วนในปี พ.ศ. ๒๕๕๘
นโยบายส�ำคัญอีกอย่างหนึ่งคือนโยบายเร่งพัฒนาและยกระดับโครงสร้างให้ตอบสนองกับการ
เปลี่ยนแปลงแบบก้าวกระโดด และสนับสนุนให้เกิดเครือข่ายระหว่างสถาบันการศึกษาทั้งภาครัฐและ
เอกชน ซึง่ ประเทศไทยในปัจจุบนั ถือว่าเทคโนโลยีการสือ่ สารมีความก้าวหน้าและทันสมัยตอบสนองกับ
นโยบายของรัฐมีการพัฒนาสื่อใหม่ๆเกิดขึ้นมากมาย ไม่ว่าจะเป็นสื่อออนไลน์สื่อมัลติมีเดียในรูปแบบ
ต่าง ๆ และยังสามารถน�ำเอาสื่อเหล่านั้นมาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างแพร่หลาย จัดการศึกษาหรือการ
ให้ความรูใ้ นเรือ่ งใดเรือ่ งหนึง่ ในยุคของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศนัน้ สามารถเปลีย่ นแปลงกระบวนการ
การเรียนรู้ โดยปัจจุบันมีสื่อและอุปกรณ์การศึกษาในรูปแบบใหม่เกิดขึ้นซึ่งสิ่งเหล่านั้นได้เข้ามาแทนที่
สื่อและอุปกรณ์แบบเก่าโดยสิ้นเชิง เช่น แหล่งการเรียนรู้ที่มีเคยมีแค่เพียงในหนังสือในอดีต ปัจจุบัน
พัฒนาเป็นแหล่งทรัพยากรการเรียนรูท้ เี่ ปิดกว้าง สามารถอ่านหนังสือได้ทกุ ทีแ่ ละหนังสือก็ไม่ได้เป็นเล่ม
อีกต่อไปสามารถอ่านได้ในคอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์มอื ถือ นับเป็นสิง่ ทีช่ ว่ ยสนับสนุนการเรียนรูใ้ นสภาพ
แวดล้อม ทางการศึกษาแบบใหม่ ท�ำให้การจัดการการเรียนการสอนหรือการให้ขอ้ มูลผูท้ ตี่ อ้ งการศึกษา
ค้นคว้าสามารถหาได้จากเครือข่ายอินเทอร์เน็ตรวมไปถึงสื่อสมัยใหม่ที่เกิดขึ้นสามารถให้ความรู้และ
ความเข้าใจได้งา่ ยขึน้ โดยสือ่ ออนไลน์ หรือสือ่ มัลติมเี ดียมีหลายรูปแบบ และมีสอื่ ชนิดหนึง่ ทีส่ ามารถรวม
1

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร, กรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร ระยะ
พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๖๓ของประเทศไทย, (กรุงเทพมหานคร: กระทรวงเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร, ๒๕๕๘),
หน้า ๒.
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ภาพนิง่ และภาพเคลือ่ นไหวเข้าไว้ดว้ ยกัน และก�ำลังได้รบั ความนิยมมากในการแปลงสารจากตัวหนังสือ
ที่เข้าใจยากให้สามารถเข้าใจได้ง่าย การใช้ภาพแบบอินโฟกราฟิกสื่อความหมายจะใช้ได้ดีในกลุ่มของ
2
ผู้รับชมสามารถช่วยถ่ายทอดอารมณ์และความน่าสนใจของงานนั่นคือสื่อโมชันกราฟิก
โมชันกราฟิก เกิดขึ้นจากค�ำสองค�ำผสมกันคือ ค�ำว่า โมชัน หมายถึง การขยับหรือเคลื่อนไหว
กราฟิก หมายถึง การสื่อความหมายด้วยเส้นสัญลักษณ์รูปวาดภาพถ่าย ฯลฯ เพื่อให้สามารถสื่อ
ความหมายข้อมูลออกไปได้ถูกต้องและชัดเจนที่สุดตามที่ผู้สื่อสารต้องการ (สื่อโมชันกราฟิก หมายถึง
เครื่องมือในการสื่อสารประกอบไปด้วยภาพกราฟิกที่เคลื่อนไหว) และในยุคที่คนไทยอ่านหนังสือเฉลี่ย
ต่อวันน้อยลงมากเมื่อเห็นข้อความที่ยาวมากมักจะไม่อยากอ่าน และไม่สนใจ สื่อโมชันกราฟิกจึงได้ถูก
พัฒนาขึ้นเพื่อน�ำมาใช้เป็นเครื่องมือในการสื่อสารในหลาย ๆ ด้าน เช่น ด้านการศึกษา ด้านการแพทย์
เพราะโมชันกราฟิกเป็นการน�ำข้อมูลทีม่ คี วามหลากหลายมาท�ำให้เกิดความเข้าใจได้ดกี ว่าการใช้ภาพนิง่
และสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนรู้และการท�ำความเข้าใจข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว โมชันกราฟิก
สามารถน�ำมาใช้ในการจ�ำลองสถานการณ์สร้างรูปแบบโดยใช้ภาพที่ดึงดูดใจ เสียงดนตรี เสียงพูด
การเคลื่อนไหว ซึ่งท�ำให้ผู้รับสารเห็นความเป็นมาอย่างเป็นรูปธรรม และท�ำให้เข้าใจเนื้อหาที่ต้องการ
น�ำเสนอได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นและในปัจจุบันหน่วยงานการจัดการศึกษาต่าง ๆ เริ่มหันมาเลือกใช้สื่อ
โมชันกราฟิกเป็นเครือ่ งมือในการสือ่ สารไม่เพียงแต่นำ� เสนอเนือ้ หาเพือ่ การเรียนการสอนเพียงอย่างเดียว
ยังมีเนื้อหาเกี่ยวกับกระบวนการท�ำงานที่มีความหลากหลายตัวอย่าง เช่น มหาวิทยาลัยมหิดล ได้น�ำสื่อ
โมชันกราฟิกมาใช้เพือ่ ให้ความรูเ้ กีย่ วกับสิทธิทบี่ คุ ลากรควรได้รบั ของมหาวิทยาลัยมหิดล ในรูปแบบของ
3
โมชันกราฟิกและอีกหลายมหาวิทยาลัยที่เลือกใช้สื่อโมชันกราฟิกเนื่องจากท�ำให้การสื่อสารไม่น่าเบื่อ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นมหาวิทยาลัยในก�ำกับของรัฐ ซึ่งมีบทบาท
โดดเด่นในการส่งเสริมการศึกษาด้านพระพุทธศาสนาที่ส�ำคัญแห่งหนึ่งของโลก และเป็นมหาวิทยาลัย
ศูนย์กลางการศึกษาด้านพุทธศาสนาที่ส�ำคัญของคณะสงฆ์ไทย ซึ่งได้ก่อตั้งใน พุทธศักราช ๒๔๓๐
ซึ่งได้มีการจัดตั้งวิทยาเขต วิทยาลัยสงฆ์ หน่วยวิทยบริการและห้องเรียนกระจายไปทั่วทุกภูมิภาค
ของประเทศทั้งสิ้น ๕๔ แห่ง ปัจจุบันเปิดการเรียนการสอนใน ๔ คณะ ครอบคลุมทั้งระดับปริญญา
พุทธศาสตรบัณฑิตจนถึงปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต หลักสูตรนานาชาติและภาษาอังกฤษ
2

ภาสวัฒน์ เนตรสุวรรณ และจิรพันธุ์ ศรีสมพันธุ,์ “การพัฒนาสือ่ โมชัน่ กราฟิกเรือ่ งพืน้ ฐานคอมพิวเตอร์กราฟิก
สําหรับหลักสูตรฝึกอบรมของบริษัท ทีสแควร์ครีเอทีฟ จํากัด”, วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต,
(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, ๒๕๕๗), บทคัดย่อ.
3
ทักษิณา สุขพัทธี และทรงศรี สรณสถาพร. “การศึกษาแนวทางออกแบบโมชัน่ กราฟิกทีส่ ง่ เสริม ความสามารถ
ในการเรียนรู”้ . วารสารวิจยั และพัฒนาวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์.
ปีที่ ๑๒ ฉบับที่ ๑ (มกราคม - เมษายน ๒๕๖๐) : ๒๖๑-๒๖๘.
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นอกจากนี้ ยังได้จัดตั้งสถาบันวิจัยขึ้นภายในมหาวิทยาลัยเพื่อด�ำเนินการวิจัยในด้านพุทธศาสตร์
ประยุกต์ด้วย ซึ่งมีส่วนงานสนับสนุนภายในที่ปฏิบัติงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย
ส�ำนัก สถาบัน วิทยาลัย ศูนย์ เช่น ส�ำนักงานอธิการบดี สถาบันภาษา สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ สถาบัน
วิปัสสนา ส�ำนักทะเบียนและวัดผล ส�ำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ ส�ำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม ศูนย์อาเซียนศึกษา พระธรรมทูต วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ และสถาบัน
4
พระไตรปิฎกศึกษา
การบริหารงาน ทัง้ ฝ่ายวิชาการและฝ่ายปฏิบตั กิ ารวิชาการ ซึง่ มหาวิทยาลัยได้มนี โยบายสนับสนุน
ให้บุคลากรสายปฏิบัติการวิชาชีพ สามารถท�ำผลงานขึ้นสู่ต�ำแหน่งเหมือนกับสายวิชาการ
ดังนั้น จึงถือว่าเรื่องการเข้าสู่ต�ำแหน่งที่สูงขึ้นมีความจ�ำเป็นเร่งด่วนต่อมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่
๓๑ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘ ที่ผ่านมามหาวิทยาลัยได้ออกประกาศเรื่องเกณฑ์และวิธีการประเมิน
บุคลากรเพือ่ แต่งตัง้ ให้ดำ� รงต�ำแหน่งในระดับสูงขึน้ ส�ำหรับผูด้ ำ� รงต�ำแหน่งปฏิบตั กิ ารวิชาชีพและต�ำแหน่ง
ธุรการและบริหารทัว่ ไป เพือ่ ประโยชน์ในการพัฒนาบุคลากรให้มคี วามรูค้ วามสามารถเต็มตามศักยภาพ
และมีพฤติกรรมที่เหมาะสม โดยแบ่งเป็นต�ำแหน่งช�ำนาญงาน ต�ำแหน่งช�ำนาญงานพิเศษ ต�ำแหน่ง
ช�ำนาญการ ต�ำแหน่งช�ำนาญการพิเศษ และต�ำแหน่งเชีย่ วชาญ จากกรณีทไี่ ด้กล่าวมาข้างต้นนัน้ นักวิจยั
มีความเห็นว่าลักษณะของสื่อโมชันกราฟิกที่ประกอบด้วยภาพเคลื่อนไหวค�ำบรรยายเสียงบรรยาย
จะเป็นเครือ่ งมือของการสือ่ สารช่องทางใหม่ทสี่ ามารถรวบรวมข้อมูลจ�ำนวนมาก มาท�ำให้เป็นสือ่ โมชัน
กราฟิกที่จะสามารถช่วยให้ผู้รับสารเข้าใจในเนื้อหาทั้งหมดของการเข้าสู่ต�ำแหน่งในระดับช�ำนาญการ
ของบุคลากรสายปฏิบัติการวิชาชีพได้ง่ายและรวดเร็วยิ่งขึ้น
ดังนั้น ผู้วิจัยจึงเล็งเห็นความส�ำคัญของการผลิตสื่อโมชันกราฟิกเรื่องเกณฑ์การเสนอผลงาน
ของบุคลากรในการเข้าสู่ต�ำแหน่งที่สูงขึ้นส�ำหรับบุคลากรสายปฏิบัติการวิชาชีพ ในระดับช�ำนาญการ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เพื่อเป็นสื่อในการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ ขั้นตอน
การเตรียมตัว และการขอประเมินเข้าสู่ต�ำแหน่งที่สูงขึ้นของบุคลากรในสายปฏิบัติการวิชาชีพ ในระดับ
ช�ำนาญการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ท�ำให้บุคลากรที่อยู่ในเกณฑ์ที่สามารถขอขึ้นสู่
ต�ำแหน่ง หรือบุคลากรทั่วไปได้เตรียมตัวและได้รับรู้ขั้นตอนทั้งหมดอย่างถูกต้องและชัดเจนรวมถึง
วิธีการเสนอผลงานเพื่อประเมินขอขึ้นสู่ต�ำแหน่งและน�ำไปสู่การวางแผนการท�ำงานในอนาคตของ
บุคลากรสายปฏิบัติการวิชาชีพ ไว้เป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการตัดสินใจในการย้ายสายงานในอนาคต
การผลิตสื่อโมชันกราฟิกนี้ยังจะน�ำไปใช้เป็นต้นแบบในการผลิตโมชันกราฟิกในหัวข้อความรู้ที่ต้องการ
4

มหาวิ ย าลัยมหาจุฬ าลงกรณราชวิทยาลัย, ประวั ติ แ ละพั ฒ นาการมหาวิ ท ยาลั ย มหาจุ ฬ าลงกรณราชวิทยาลัย, (กรุงเทพมหานคร: ๒๑ เซ็นจูรี่, ๒๕๕๘), หน้า ๓๑ – ๖๓.
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วารสารมหาจุฬาวิชาการ ปีที่ ๘ ฉบับที่ ๓

เผยแพร่ข้อมูลต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยพัฒนาสื่อเป็นสื่อโมชัน
กราฟฟิก งานวิจัยนี้ได้ร่างเนื้อหาจากข้อมูลของ กองกลาง ส�ำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จัดท�ำเนือ้ หาและเรียบเรียงข้อมูลสร้างขึน้ โดยใช้โปรแกรม Adobe IIustrator และ
Adobe Photoshop เพื่อสร้างต้นแบบการน�ำเสนอและจัดท�ำเป็น StoryBoard ในการด�ำเนินการร่าง
เนื้อหาและใช้โปรแกรม Adobe Adobe Photoshop สร้างรูปแบบการเคลื่อนไหวเพื่ออธิบายเนื้อหา
และใช้โปรแกรม Wave Pad ในบันทึกเสียงปรับแต่งเสียงให้แก่วิดีโอเพื่อให้เกิดความน่าสนใจ

วัตถุประสงค์การวิจัย

๑. เพื่อพัฒนาสื่อโมชันกราฟิก เรื่องเกณฑ์การเสนอผลงานของบุคลากรในการเข้าสู่ต�ำแหน่ง
ที่สูงขึ้น ส�ำหรับบุคลากรสายปฏิบัติการวิชาชีพ ระดับช�ำนาญการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยให้มีคุณภาพอยู่ในระดับดี
๒. เพื่อเปรียบเทียบระดับความรู้และความเข้าใจระหว่างก่อนเรียน–หลังเรียน ด้วยสื่อโมชัน
กราฟิก เรื่อง เกณฑ์การเสนอผลงานของบุคลากรในการเข้าสู่ต�ำแหน่งที่สูงขึ้น ส�ำหรับบุคลากรสาย
ปฏิบัติการวิชาชีพ ระดับช�ำนาญการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
๓. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อสื่อโมชันกราฟิก เรื่อง เกณฑ์การเสนอผลงาน
ของบุคลากรในการเข้าสู่ต�ำแหน่งที่สูงขึ้น ส�ำหรับบุคลากรสายปฏิบัติการวิชาชีพ ระดับช�ำนาญการ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

สมมติฐานการวิจัย

บุคลากรต�ำแหน่งสายปฏิบตั กิ ารวิชาชีพมีความรูแ้ ละความเข้าใจหลังการใช้สอื่ โมชันกราฟิก เรือ่ ง
เกณฑ์การเสนอผลงานของบุคลากรในการเข้าสูต่ ำ� แหน่งทีส่ งู ขึน้ ส�ำหรับบุคลากรสายปฏิบตั กิ ารวิชาชีพ
ระดับช�ำนาญการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ขอบเขตของการวิจัย

ขอบเขตด้านเนือ้ หา เรือ่ ง เกณฑ์การเสนอผลงานของบุคลากรในการเข้าสูต่ ำ� แหน่งทีส่ งู ขึน้ ส�ำหรับ
บุคลากรสายปฏิบัติการวิชาชีพ ในระดับช�ำนาญการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ประกอบด้วยเนื้อหา ดังนี้
บทที่ ๑ ท�ำความรู้จักการการขึ้นสู่ต�ำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นของบุคลากรสายปฏิบัติการ
บทที่ ๒ ประโยชน์ที่บุคลากรสายปฏิบัติการจะได้รับหากด�ำรงต�ำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น
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บทที่ ๘
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สรุปหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินบุคลากรเพื่อแต่งตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่งในระดับที่
สูงขึ้นฯ ในระดับช�ำนาญการ
ขั้นตอนและกระบวนการประเมินบุคลากรเพื่อแต่งตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่งในระดับที่
สูงขึ้นฯ ในระดับช�ำนาญการ
สรุปรูปเล่มและแนวทางการเขียนผลงานเพือ่ การขอรับการประเมินในระดับช�ำนาญการ
ประเภทของแบบฟอร์มทีต่ อ้ งรูแ้ ละข้อมูลประกอบการพิจารณาเพือ่ ขอรับการประเมิน
เพื่อแต่งตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นในระดับช�ำนาญการ
เกณฑ์สมรรถนะ

ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร (Population)
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ บุคลากรต�ำแหน่งปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป
ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ส่วนกลาง (วังน้อย) จ�ำนวนทั้งสิ้น ๒๘๗ รูป/คน (ข้อมูล
จากกองกลาง มจร ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓)
กลุ่มตัวอย่าง (Sampling)
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ บุคลากรต�ำแหน่งปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป
ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ส่วนกลาง (วังน้อย) ซึ่งได้มาโดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่าง
อย่างง่ายด้วยวิธีจับสลากเลือกตัวแทนจากบุคลากรสายปฏิบัติการวิชาชีพทั้งหมด จ�ำนวน ๓๐รูป/คน
จากนั้นท�ำการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling)

ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย

ตัวแปรต้น ได้แก่ สื่อโมชันกราฟิกเรื่องเกณฑ์การเสนอผลงานของบุคลากรในการเข้าสู่ต�ำแหน่ง
ที่สูงขึ้นส�ำหรับบุคลากรสายปฏิบัติการวิชาชีพในระดับช�ำนาญการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ตัวแปรตาม ได้แก่
๑) ระดับความรู้ความเข้าใจที่เพิ่มขึ้นหลังจากเรียนด้วยสื่อโมชันกราฟิก เรื่อง เกณฑ์การเสนอ
ผลงานของบุคลากรในการเข้าสู่ต�ำแหน่งที่สูงขึ้นส�ำหรับบุคลากรสายปฏิบัติการวิชาชีพในระดับ
ช�ำนาญการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
๒) ความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อสื่อโมชันกราฟิก เรื่อง เกณฑ์การเสนอผลงานของบุคลากร
ในการเข้าสู่ต�ำแหน่งที่สูงขึ้นส�ำหรับบุคลากรสายปฏิบัติการวิชาชีพในระดับช�ำนาญการ มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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ค�ำจ�ำกัดความในการวิจัย

๑. โมชันกราฟิก คือ กราฟิกเคลื่อนไหวงานกราฟิกที่เคลื่อนไหวได้โดยการน�ำเอามาจัดเรียง
ต่อ ๆ กัน อธิบายให้เข้าใจอย่างง่ายคือการท�ำให้ภาพวาด ๒ มิติสามารถเคลื่อนไหวได้โดยในงานวิจัยนี้
เป็นสื่อโมชันกราฟิกที่ใช้ภาพกราฟิกเคลื่อนไหวเล่าเรื่องให้เห็นถึงกระบวนการการขอช�ำนาญการของ
บุคลากรสายปฏิบัติการวิชาชีพให้เกิดความเข้าใจได้ง่าย
๒. การเตรียมตัวและเกณฑ์การจัดท�ำผลงาน คือ กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับแบบฟอร์มต่าง ๆ
ทีม่ ไี ว้เพือ่ การเสนอผลงานส�ำหรับใช้ประเมินในการเลือ่ นขึน้ สูต่ ำ� แหน่งทีส่ งู ขึน้ โดยมีประกาศเป็นระเบียบ
ข้อบังคับโดยรวมถึงขั้นตอนการเตรียมตัวเพื่อจัดท�ำผลงานขอเข้าสู่ต�ำแหน่งที่สูงขึ้น
๓. การเข้าสู่ต�ำแหน่งที่สูงขึ้น คือ การขึ้นสู่ต�ำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นตามขั้นตอนที่มหาวิทยาลัย
ได้ ก� ำ หนดไว้ ซึ่ ง เป็ น ไปตามระเบี ย บของมหาวิ ท ยาลั ย โดยมี เ งื่ อ นไขเป็ น อายุ ข องการท� ำ งานและ
สมรรถนะหลัก
๔. ระดับช�ำนาญการ คือ การปฎิบัติหน้าที่ในต�ำแหน่งหน้าที่เป็นระดับของการขึ้นสู่ต�ำแหน่ง
ในระดับที่สูงขึ้นมีผลตอบแทนเป็นเงินส่วนต่างจากเงินเดือนเป็นค่าต�ำแหน่งช�ำนาญการ คล้ายกับ
ฝ่ายวิชาการที่ขอผลงาน แต่ช�ำนาญการ คือ ขั้นของฝ่ายปฏิบัติการวิชาชีพ
๕. บุคลากรสายปฏิบัติการวิชาชีพ คือ บุคลากรที่มีหน้าที่ปฏิบัติงานอ�ำนวยการการให้บริการ
ต่าง ๆ และการประสานงานในการจัดการศึกษาการวิจยั การบริการวิชาการการท�ำนุบำ� รุงศิลปวัฒนธรรม
ให้บรรลุเป้าหมาย
๖. ความพึงพอใจ คือ ระดับความรู้สึกทางบวกของผู้รับชมสื่อโมชันกราฟิกเรื่องขั้นตอนการ
เตรียมตัวและจัดท�ำผลงานใน เรื่องเกณฑ์การเสนอผลงานของบุคลากรในการเข้าสู่ต�ำแหน่งที่สูงขึ้น
ส�ำหรับบุคลากรสายปฏิบัติการวิชาชีพในระดับช�ำนาญการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
กรอบแนวคิดในการวิจัย
			 ตัวแปรต้น			
ตัวแปรตาม
สื่อโมชันกราฟิก เรื่อง เกณฑ์การเสนอผลงาน
ของบุคลากรในการเข้าสูต่ ำ� แหน่งทีส่ งู ขึน้ ส�ำหรับ
บุคลากรสายปฏิบัติการวิชาชีพ ระดับช�ำนาญ
การ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

๑) ระดับความรู้ความเข้าใจ
๒) ความพึงพอใจ

ภาพที่ ๑.๑ กรอบแนวคิดของการวิจัย
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ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

๑. ได้สอื่ โมชันกราฟิกเรือ่ งเกณฑ์การเสนอผลงานของบุคลากรในการเข้าสูต่ ำ� แหน่งทีส่ งู ขึน้ ส�ำหรับ
บุคลากรสายปฏิบัติการวิชาชีพในระดับช�ำนาญการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
๒. บุคลากรได้รับความรู้และความเข้าใจจากสื่อโมชันกราฟิกเรื่องเกณฑ์การเสนอผลงานของ
บุคลากรในการเข้าสู่ต�ำแหน่งที่สูงขึ้นส�ำหรับบุคลากรสายปฏิบัติการวิชาชีพในระดับช�ำนาญการ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มาเป็นแนวทางให้ผู้อื่นน�ำความรู้ไปใช้ในการพัฒนาต่อยอด
ต่อไป
๓. บุคลากรมีความพึงพอใจต่อสื่อโมชันกราฟิกเกณฑ์การเสนอผลงานของบุคลากรในการเข้าสู่
ต�ำแหน่งทีส่ งู ขึน้ ส�ำหรับบุคลากรสายปฏิบตั กิ ารวิชาชีพ ระดับช�ำนาญการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และน�ำความรู้ที่ได้ไปเตรียมตัวและด�ำเนินการกระตุ้นให้มีการเกิดความพร้อมในการ
จัดท�ำผลงานเข้าสู่ต�ำแหน่ง

สรุปผลการวิจัย

ผลการวิจัยเป็นไปตามสมมติฐานที่ก�ำหนดไว้ คือ
๑. ผลการประเมินคุณภาพด้านสื่อ พบว่า คุณภาพสื่อโดยรวมอยู่ในระดับคุณภาพดี มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ ๔.๔๕ เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านการออกแบบหน้าจอ อยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
๔.๔๕ รองลงมา ได้แก่ ด้านภาษาและเสียง อยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๓๓ ตามล�ำดับ
๒. ผลการประเมินคุณภาพด้านเนื้อหา พบว่า คุณภาพเนื้อหาโดยรวมอยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ ๔.๔๒ เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านเนื้อหา บทที่ ๒ ประโยชน์ที่บุคลากรสายปฏิบัติการ
จะได้รับหากด�ำรงต�ำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น อยู่ในระดับดีมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๕๕ รองลงมา ได้แก่
บทที่ ๕ สรุปรูปเล่มและแนวทางการเขียนผลงานเพื่อการขอรับการประเมินระดับช�ำนาญการ และ
บทที่ ๖ ประเภทของแบบฟอร์มที่ต้องรู้และข้อมูลประกอบการพิจารณาเพื่อขอรับการประเมิน
เพื่อแต่งตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นระดับช�ำนาญการ อยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๔๔
ตามล�ำดับ
๓. ผลการเปรียบเทียบระดับความรู้ความเข้าใจ พบว่า บุคลากรมีคะแนนเฉลี่ยก่อนฝึกอบรม
เท่ากับ ๘.๗ คะแนน และหลังจากที่บุคลากรได้ฝึกอบรมผ่านสื่อโมชันกราฟิก เรื่องเกณฑ์การเสนอ
ลงานของบุคลากรในการเข้าสูต่ ำ� แหน่งทีส่ งู ขึน้ ส�ำหรับบุคลากรสายปฏิบตั กิ ารวิชาชีพ ระดับช�ำนาญการ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มีคะแนนเฉลี่ยสูงขึ้นจากเดิม เช่น ๒๓.๗๐ คะแนน
การวิเคราะห์ t-test พบว่า คะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕
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๔. ผลการศึกษาความพึงพอใจของบุคลากร พบว่า บุคลากรมีความพึงพอใจต่อสื่อโมชันกราฟิก
เรื่องเกณฑ์การเสนอผลงานของบุคลากรในการเข้าสู่ต�ำแหน่งที่สูงขึ้น ส�ำหรับบุคลากรสายปฏิบัติการ
วิชาชีพ ระดับช�ำนาญการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยโดยรวมอยูใ่ นระดับมาก มีคา่ เฉลีย่
เท่ากับ ๔.๔๒ เมื่อพิจารณารายด้าน ด้านเนื้อหา อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๒๙ พบว่า
การอธิบายเนื้อหาชัดเจน เข้าใจได้ง่าย อยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๕๓ รองลงมา สื่อมีความ
ทันสมัย และเหมาะสมในการน�ำไปใช้ในการเรียนรู้ อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๔๖ และเนื้อหา
มีความเหมาะสมและเพียงพอกับความต้องการ อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๔๐ ตามล�ำดับ
ด้านจัดกิจกรรมการเรียนรู้ อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๓๐ พบว่า สื่อโมชันกราฟิกถ่ายทอด
เนื้อหาความรู้ได้ดี อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๔๖ รองลงมา ส่งเสริมให้บุคลากรค้นคว้า
หาความรู้ด้วยตนเอง อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๓๖ และส่งเสริมให้บุคลากรมีความเข้าใจ
เรียนรู้ได้ทุกที่ ทุกเวลา อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๓๐ ตามล�ำดับ

การอภิปรายผล

การวิจัยเรื่อง การพัฒนาสื่อโมชันกราฟิกเรื่องเกณฑ์การเสนอผลงานของบุคลากรในการเข้าสู่
ต�ำแหน่งที่สูงขึ้นส�ำหรับบุคลากรสายปฏิบัติการวิชาชีพในระดับช�ำนาญการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามวัตถุประสงค์และสมมติฐานของการวิจัย ซึ่งผลการวิจัยน�ำมาอภิปรายผลได้
ดังนี้
๑. ด้านผลการประเมินคุณภาพด้านสื่อและด้านเนื้อหาสื่อโมชันกราฟิก เรื่อง เกณฑ์การเสนอ
ผลงานของบุคลากรในการเข้าสูต่ ำ� แหน่งทีส่ งู ขึน้ ส�ำหรับบุคลากรสายปฏิบตั กิ ารวิชาชีพระดับช�ำนาญการ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย คุณภาพสื่อโดยรวมอยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๔๕
คุณภาพเนื้อหาโดยรวมอยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๔๒ โดยผู้วิจัยได้น�ำหลักของ ADDIE model
มาเป็นหลักในการสร้างสื่อโมชันกราฟิก เรื่อง เกณฑ์การเสนอผลงานของบุคลากรในการเข้าสู่ต�ำแหน่ง
ที่สูงขึ้นส�ำหรับบุคลากรสายปฏิบัติการวิชาชีพระดับช�ำนาญการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ให้ผเู้ ชีย่ วชาญด้านสือ่ จ�ำนวน ๓ ท่าน ทีม่ ปี ระสบการณ์ในการสอนและพัฒนาสือ่ การเรียน
การสอน และด้านเนื้อหา ๓ ท่าน ที่มีประสบการณ์ในการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน ได้ประเมิน
และน�ำข้อเสนอแนะต่าง ๆ ของผู้เชี่ยวชาญมาปรับปรุงแก้ไข จึงท�ำให้ได้สื่อโมชันกราฟิก เรื่องเกณฑ์
การเสนอผลงานของบุคลากรในการเข้าสู่ต�ำแหน่งที่สูงขึ้นส�ำหรับบุคลากรสายปฏิบัติการวิชาชีพระดับ
ช�ำนาญการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยที่มีคุณภาพ สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ
สุโรทัย แสนจันทรแดง และธวัชชัย สหพงษ์ ได้ท�ำการวิจัยเรื่อง เรื่องการพัฒนาโมชันกราฟิก เรื่อง
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การเลิกทาสในสมัยรัชกาลที่ ๕ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาโมชันกราฟิกเรื่องการเลิกทาสในสมัยรัชกาล
5
ที่ ๕ พบว่า ผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นด้วยเกี่ยวกับโมชันกราฟิกอยู่ในระดับมาก ผลการวิจัยของ
เวชยันต์ ปัน่ ธรรม ได้ทำ� การวิจยั เรือ่ งการผลิตสือ่ โมชันกราฟิก เรือ่ ง ระบบเสียงรอบทิศทาง ๗.๑ ชาแนล
6
พบว่า คุณภาพสื่อโมชันกราฟิก เรื่อง ระบบเสียงรอบทิศทาง ๗.๑ ชาแนล อยู่ในระดับระดับดี ผลการ
วิจัยของมาริสา เด่นอุดม ได้ท�ำการวิจัยเรื่องการพัฒนาสื่อการสอนโมชันกราฟิกร่วมกับการใช้เทคนิค
ผังมโนทัศน์ล่วงหน้าเพื่อส่งเสริมความรู้ จิตวิทยาการศึกษา ส�ำหรับครูช่างระดับชั้นปริญญาตรี คณะ
ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี พบว่า คุณภาพ
7
ด้านเนื้อหา อยู่ในระดับดีมาก และคุณภาพด้านสื่ออยู่ในระดับมาก
๒. ด้านผลการเปรียบเทียบระดับความรูค้ วามเข้าใจ พบว่า บุคลากรมีคะแนนเฉลีย่ ก่อนฝึกอบรม
เท่ากับ ๘.๗ คะแนน และหลังจากที่บุคลากรได้ฝึกอบรมผ่านสื่อโมชันกราฟิก เรื่องเกณฑ์การเสนอ
ผลงานของบุคลากรในการเข้าสูต่ ำ� แหน่งทีส่ งู ขึน้ ส�ำหรับบุคลากรสายปฏิบตั กิ ารวิชาชีพ ระดับช�ำนาญการ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มีคะแนนเฉลี่ยสูงขึ้นจากเดิม เช่น ๒๓.๗๐ คะแนน
การวิเคราะห์ t-test พบว่า คะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕
สอดคล้องกับผลงานวิจัย มาริสา เด่นอุดม ได้ท�ำการวิจัยเรื่องการพัฒนาสื่อการสอนโมชันกราฟิก
ร่วมกับการใช้เทคนิค ผังมโนทัศน์ล่วงหน้าเพื่อส่งเสริมความรู้ จิตวิทยาการศึกษา ส�ำหรับครูช่างระดับ
ชั้นปริญญาตรี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๕
๓. ด้านความพึงพอใจของบุคลากรที่เรียนด้วยการพัฒนาสื่อโมชันกราฟิกเรื่องเกณฑ์การเสนอ
ผลงานของบุคลากรในการเข้าสูต่ ำ� แหน่งทีส่ งู ขึน้ ส�ำหรับบุคลากรสายปฏิบตั กิ ารวิชาชีพระดับช�ำนาญการ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พบว่า บุคลากรมีความพึงพอใจต่อสื่อโมชันกราฟิก เรื่อง
5

สุโรทัย แสนจันทรแดง และธวัชชัย สหพงษ์, “การพัฒนาโมชันกราฟิกเรื่องการเลิกทาสในสมัยรัชกาลที่ ๕”,
รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมครั้งที่ ๒, (มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม, ๒๕๕๙), บทคัดย่อ.
6
เวชยันต์ ปั่นธรรม, “การผลิตสื่อโมชันกราฟิกเรื่องระบบเสียงรอบทิศทาง ๗.๑ชาแนล”, วิทยานิพนธ์
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต, (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี, ๒๕๖๐), บทคัดย่อ.
7
มาริสา เด่นอุดม, “การพัฒนาสือ่ การสอนโมชันกราฟิกร่วมกับการใช้เทคนิคผังมโนทัศน์ลว่ งหน้าเพือ่ ส่งเสริม
ความรู้ จิตวิทยาการศึกษา ส�ำหรับครูชา่ งระดับชัน้ ปริญญาตรี คณะครุศาสตร์อตุ สาหกรรมและเทคโนโลยีมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี”, วารสารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง, ปีที่ ๔ ฉบับที่ ๑ (มกราคม –
มิถุนายน ๒๕๖๓) : ๑๓-๓๐.
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เกณฑ์การเสนอผลงานของบุคลากรในการเข้าสูต่ ำ� แหน่งทีส่ งู ขึน้ ส�ำหรับบุคลากรสายปฏิบตั กิ ารวิชาชีพ
ระดับช�ำนาญการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยโดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
๔.๔๒ เมื่อพิจารณารายด้าน ด้านเนื้อหา อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๒๙ พบว่า การอธิบาย
เนื้อหาชัดเจน เข้าใจได้ง่าย อยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๕๓ รองลงมา สื่อมีความทันสมัย
และเหมาะสมในการน�ำไปใช้ในการเรียนรู้ อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๔๖ และเนื้อหามีความ
เหมาะสมและเพียงพอกับความต้องการ อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๔๐ ตามล�ำดับ ด้านจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๓๐ พบว่า สื่อโมชันกราฟิกถ่ายทอดเนื้อหา
ความรู้ได้ดี อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๔๖ รองลงมา ส่งเสริมให้บุคลากรค้นคว้าหาความรู้
ด้วยตนเอง อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๓๖ และส่งเสริมให้บุคลากรมีความเข้าใจ เรียนรู้ได้ทุกที่
ทุกเวลา อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๓๐ ตามล�ำดับ สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ ธวัชชัย
สหพงษ์ ได้ท�ำการวิจัยเรื่องการพัฒนาโมชันกราฟิก เรื่อง คอนแทคเลนส์ พบว่า กลุ่มเป้าหมายมีความ
8
พึงพอใจต่อโมชันกราฟิก อยู่ในระดับมาก ผลการวิจัยของ มาริสา เด่นอุดม ได้ท�ำการวิจัยเรื่อง
การพัฒนาสือ่ การสอนโมชันกราฟิกร่วมกับการใช้เทคนิคผังมโนทัศน์ลว่ งหน้าเพือ่ ส่งเสริมความรู้ จิตวิทยา
การศึกษา ส�ำหรับครูช่างระดับชั้นปริญญาตรี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยีมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี พบว่า ผู้เรียนความพึงพอใจต่อสื่อการสอนโมชันกราฟิกร่วมกับการใช้
9
เทคนิค ผังมโนทัศน์ล่วงหน้า เพื่อส่งเสริมความรู้ จิตวิทยาการศึกษาส�ำหรับครูช่างอยู่ในระดับมาก
ข้อสังเกตทีพ่ บในระหว่างการเรียนรูจ้ ากสือ่ โมชันกราฟิกเรือ่ งเกณฑ์การเสนอผลงานของบุคลากร
ในการเข้าสู่ต�ำแหน่งที่สูงขึ้นส�ำหรับบุคลากรสายปฏิบัติการวิชาชีพในระดับช�ำนาญการ มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความตั้งใจและมีความกระตือรือร้นในการเรียน
สามารถปฏิบตั ติ ามบทเรียนได้อย่างถูกต้องเป็นระเบียบ มีความเชือ่ มัน่ ในการท�ำผลงานเพือ่ เข้าสูต่ ำ� แหน่ง
ที่สูงขึ้นส�ำหรับบุคลากรสายปฏิบัติการวิชาชีพในระดับช�ำนาญการ และสามารถเรียนรู้ได้เองโดยอิสระ
ท�ำให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้พัฒนาตามศักยภาพของตนเอง
8

ธวัชชัย สหพงษ์, “การพัฒนาโมชันกราฟิก เรื่อง คอนแทคเลนส์”, วารสารโครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร์
และเทคโนโลยีสารสนเทศ, ปีที่ ๔ ฉบับที่ ๑ (มกราคม – มิถุนายน ๒๕๖๓) : ๙-๑๕.
9
มาริสา เด่นอุดม, “การพัฒนาสือ่ การสอนโมชันกราฟิกร่วมกับการใช้เทคนิคผังมโนทัศน์ลว่ งหน้าเพือ่ ส่งเสริม
ความรู้ จิตวิทยาการศึกษา ส�ำหรับครูชา่ งระดับชัน้ ปริญญาตรี คณะครุศาสตร์อตุ สาหกรรมและเทคโนโลยีมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี”, วารสารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง, ปีที่ ๔ ฉบับที่ ๑ (มกราคม –
มิถุนายน ๒๕๖๓): ๑๓-๓๐.
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ข้อเสนอแนะ

ข้อเสนอแนะจากการวิจัย
๑. การพัฒนาสื่อโมชันกราฟิก ควรน�ำเสนอเล่าเป็นเรื่องราว มีตัวละคร ผูกปมให้น่าสนใจ
เป็นสื่อที่น�ำเสนอเรื่องราวที่ยากเป็นเรื่องง่ายท�ำให้สื่อมีความน่าสนใจ ชักจูงใจตนได้ง่าย มีผลการเข้าสู่
ต�ำแหน่งได้ง่าย
๒. การจัดกิจกรรมการเรียนควรปรับเพิ่มเกมส์หรือส่งเสริมให้ผู้เรียนมีแรงจูงใจ
๓. สีอักษรและตัวอักษร ควรปรับให้เหมาะสมมากขึ้น
ข้อเสนอแนะส�ำหรับการวิจัยครั้งต่อไป
๑. การพัฒนาสื่อโมชันกราฟิกเรื่องเกณฑ์การเสนอผลงานของบุคลากรในการเข้าสู่ต�ำแหน่งที่
สูงขึน้ ส�ำหรับบุคลากรสายปฏิบตั กิ ารวิชาชีพระดับช�ำนาญการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ได้หยิบเอาเนื้อหาบางส่วนของการเข้าสู่ต�ำแหน่ง เนื้อหายังไม่ครอบคุมเรื่องทั้งหมดของการเข้าสู่
ต�ำแหน่งปฎิบัติการวิชาการ ควรเพิ่มเนื้อหาในการเข้าสู่ต�ำแหน่งที่สูงขึ้นให้ครอบคุมเนื้อหาทั้งหมด
๒. การพัฒนาสื่อโมชันกราฟิกเรื่องเกณฑ์การเสนอผลงานของบุคลากรในการเข้าสู่ต�ำแหน่ง
ที่สูงขึ้นส�ำหรับบุคลากรสายปฏิบัติการวิชาชีพระดับช�ำนาญการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ให้รองรับอุปกรณ์ที่หลากหลาย หรือ พัฒนาเป็นโมบายแอปพลิเคชัน เพื่ออ�ำนวย
ความสะดวกแก่ผู้ใช้งานมากขึ้น

บรรณานุกรม

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร. กรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ระยะ พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๖๓ ของประเทศไทย. กรุงเทพมหานคร:กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, ๒๕๕๘.
ทักษิณา สุขพัทธี และทรงศรี สรณสถาพร. “การศึกษาแนวทางออกแบบโมชั่นกราฟิกที่ส่งเสริมความ
สามารถในการเรียนรู้”. วารสารวิจัยและพัฒนาวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์. ปีที่ ๑๒ ฉบับที่ ๑ (มกราคม - เมษายน ๒๕๖๐):
๒๖๑-๒๖๘.
ธวัชชัย สหพงษ์. “การพัฒนาโมชันกราฟิก เรื่อง คอนแทคเลนส์”. วารสารโครงงานวิทยาการ
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ. ปีที่ ๔ ฉบับที่ ๑ (มกราคม - มิถุนายน ๒๕๖๑):
๙-๑๕.
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ภาสวัฒน์ เนตรสุวรรณ และจิรพันธุ์ ศรีสมพันธุ์. “การพัฒนาสื่อโมชั่นกราฟิกเรื่องพื้นฐานคอมพิวเตอร์
กราฟิก สําหรับหลักสูตรฝึกอบรมของบริษัท ทีสแควร์ครีเอทีฟ จํากัด”. วิทยานิพนธ์
ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ,
๒๕๕๗.
มาริสา เด่นอุดม. “การพัฒนาสื่อการสอนโมชันกราฟิกร่วมกับการใช้เทคนิคผังมโนทัศน์ล่วงหน้าเพื่อ
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