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1.

แนวความคิด
1.1 แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมการเปิ ดรับสื่ อ

Klapper J.T. (1960: 19 – 25 อ้างใน ศิวชั จันทนาสุ ภาภรณ์ , 2554) กระบวนการการเลือกรับ
ข่าวสารหรื อเปิ ดรับข่าวสารเปรี ยบเสมือนเครื่ องกรองข่าวสารในการรับรู ้ของมนุ ษย์ ซึ่ งประกอบไป
ด้วยการกลัน่ กรอง 4 ขั้นลาดับดังต่อไปนี้
1) การเลือกเปิ ดรับ (Selective Expose) เป็ นขั้นแรกในการเลือกช่องทางการสื่ อสาร
บุ ค คลจะเลื อ กเปิ ดรั บ สื่ อ และข่ าวสารจากแหล่ ง สารที่ มี อ ยู่ด้ว ยกัน หลายแหล่ ง เช่ น การเลื อกซื้ อ
หนังสื อพิมพ์ฉบับใดฉบับหนึ่ ง เลือกเปิ ดสถานี วิทยุกระจายเสี ยงสถานี ใดสถานี หนึ่ งตามความสนใจ
และความต้องการของตน อีกทั้งทักษะและความชานาญในการรับรู ้ข่าวสารของคนต่างกัน บางคน
ถนัดที่จะฟังมากกว่าอ่านก็ชอบฟังวิทยุ ดูโทรทัศน์มากกว่าอ่านหนังสื อ เป็ นต้น
2) การเลือกให้ความสนใจ (Selective Attention) ผูเ้ ปิ ดรับข่าวสารมีแนวโน้มที่จะ
เลื อ กสนใจข่ า วจากแหล่ ง ใดแหล่ ง หนึ่ ง โดยมัก เลื อ กตามความคิ ด เห็ น ความสนใจของตน เพื่ อ
สนับสนุนทัศนคติที่มีอยูแ่ ละหลีกเลี่ยงสิ่ งที่ไม่สอดคล้องกับความรู ้ ความเข้าใจหรื อทัศนคติเดิมที่มีอยู่
แล้ว เพื่อไม่ให้เกิ ดภาวะทางจิตใจที่ไม่สมดุ ลหรื อมีความไม่สบายใจ ที่เรี ยกว่า ความไม่สอดคล้อง
ทางด้านความเข้าใจ (Cognitive Dissonance)
3) การเลือกรับรู ้และตีความหมาย (Selective Perception and Interpretation) เมื่อ
บุคคลเปิ ดรับข้อมูลข่าวสารแล้ว ก็ใช่ว่าจะรับรู ้ข่าวสารทั้งหมดตามเจตนารมณ์ของผูส้ ่ งสารเสมอไป
เพราะคนมักเลือกรับรู ้และตีความหมายสารแตกต่างกันไปตามความสนใจ ทัศนคติ ประสบการณ์
ความเชื่อ ความต้องการ ความคาดหวัง แรงจูงใจ สภาพทางร่ างกาย หรื อสภาวะทางอารมณ์และจิตใจ
ฉะนั้นแต่ละคนอาจตีความเฉาพะข่าวสารที่สอดคล้องกับลักษณะส่ วนบุคคลดังกล่าว นอกจากจะทา
ให้ข่าวสารบางส่ วนถูกตัดทิ้งไปยังมีการบิดเบือนข่าวสาร ให้มีทิศทางเป็ นที่น่าพอใจของแต่ละบุคคล
ด้วย
4) การเลือกจดจา (Selective Retention) บุคคลจะเลือกจดจาข่าวสารในส่ วนที่ตรง
กับความสนใจ ความต้องการ ทัศนคติ ฯลฯ ของตนเอง และมักจะลืมหรื อไม่นาไปถ่ายทอดต่อในส่ วน
ที่ตนเองไม่สนใจไม่เห็นด้วยหรื อเรื่ องที่ขดั แย้งค้านกับความคิดของตน ข่าวสารที่ตนเองเลือกจดจาไว้
นั้นมักมีเนื้ อหาที่จะช่วยส่ งเสริ มสนับสนุ นความรู ้สึกนึ กคิด ทัศนคติค่านิ ยมหรื อความเชื่อของแต่ละ
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คนที่มีอยู่เดิ มให้มีความมัง่ คงชัดเจนยิ่งขึ้นและเปลี่ยนแปลงยากขึ้น เพื่อนาไปใช้เป็ นประโยชน์ใน
โอกาสต่อไป ส่ วนหนึ่งอาจนาไปใช้เมื่อเกิดความรู ้สึกขัดแย้งและมีสิ่งที่ทาให้ไม่สบายใจขึ้น
สุ พิมพรรณ เม็งขาว (2554) ได้กล่าวว่า การเปิ ดรับสื่ อมวลชนนั้น หมายถึง ความบ่อยครั้งใน
การเปิ ดรับระยะเวลา ช่วงเวลา รวมไปถึงจานวนสื่ อมวลชนที่ใช้ในการเปิ ดข่าวสารด้วย
Alkin (1973 อ้างใน ทีม ติ้งสมชัยศิลป์ , 2553: 21) ได้กล่าวไว้วา่ “บุคคลที่เปิ ดรับข่าวสารมากจะ
มีหูตาที่กว้างไกล มีความรู ้ความเข้าใจในสภาพแวดล้อมและเป็ นคนที่ทนั สมัย ทันต่อเหตุการณ์กว่า
บุคคลที่รับข่าวสารน้อย”
ดังนั้นจึงสรุ ปได้ว่า พฤติกรรมการเปิ ดรับสื่ อนั้น แล้วแต่ที่บุคคลจะแสวงหาความรู ้เพื่อให้ได้
ตามความต้องการของตนเอง หรื อแสวงหาสิ่ งที่ตนเองสนใจและอยากรู ้ตามเวลานั้น ๆ เพราะการ
เปิ ดรับข่าวสารตามเวลาที่ตนเองสนใจนั้นจะทาให้ตนเองรู ้สึกผ่อนคลาย สามารถจดจากับสื่ อที่นามา
เสนอได้เป็ นอย่างดี
1.2 แนวคิดเกี่ยวกับสื่ อใหม่
McQuail (2000 อ้างใน สถาพร สิ งหะ, 2556) ได้เสนอแนวคิดเกี่ยวกับสื่ อใหม่วา่ เป็ นสื่ อที่มี
ความหลากหลายและมีการเปลี่ยนแปลงอยูต่ ลอดเวลาซึ่ งสื่ อใหม่มีช่องทางการสื่ อสารที่คล้ายคลึงกัน
แต่จะแตกต่างกันไปตามประเภทการใช้งาน เนื้ อหา และบริ บท ดังนั้นลักษณะสาคัญของสื่ อใหม่ที่
สาคัญมีอยู่ 4 ประการ คือ
1) สื่ อเพื่อการสื่ อสารระหว่างบุคคล (Interpersonal Communication Media) ได้แก่
โทรศัพท์ (ซึ่งมีลกั ษณะของความสามารถในการเคลื่อนย้ายมากขึ้น) และอีเมล (ในระยะแรก เป็ นการ
ใช้เพื่อการทางาน แต่ปัจจุบนั เป็ นการใช้ในเรื่ องส่ วนตัวมากขึ้น) โดยทัว่ ไปมักมีเนื้ อหาเป็ นส่ วนตัว
ความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นจากการสื่ อสารอาจสาคัญมากกว่าข้อมูลที่ส่งถึงกัน
2) สื่ อปฏิสัมพันธ์เพื่อความเพลิดเพลิน (Interactive Play Media) ได้แก่ คอมพิวเตอร์
และวีดีโอเกม รวมทั้งอุปกรณ์ Virtual Reality หากเปรี ยบกับสื่ อเก่า แม้ว่าจะมีการสื่ อสารที่ใช้
เทคโนโลยีคล้ายคลึ งกันและอาจถือว่าเป็ น “ทางเลือกในการใช้งาน” ของการใช้สื่อบางอย่าง ข้อ
แตกต่างที่สาคัญก็คือ ความสามารถในการโต้ตอบ (Interactivity) และ “กระบวนการ” ในการใช้
ประโยชน์
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3) สื่ อเพื่อการค้นหาข้อมูล (Information Search Media) เป็ นประเภทที่มีสื่อหลาย
ชนิ ด แต่ อิ น เทอร์ เ น็ ต และเวิล ด์ไ วด์เ ว็บเป็ นตัว อย่างที่ เ ด่ น ที่ สุ ด โดยจัด เป็ นเสมื อ นห้องสมุ ด และ
แหล่งข้อมูลที่ไม่มีขอ้ จากัดในเรื่ องของขนาดความเป็ นปั จจุบนั และการเข้าถึง อย่างไรก็ตาม ความ
หลากหลายของเนื้ อ หา และแรงจู ง ใจในการใช้ แสดงให้ เ ห็ น ถึ ง ลัก ษณะที่ เ ป็ นประโยชน์ ที่
นอกเหนือไปจากผลของการพัฒนาการทางเทคโนโลยี
4) สื่ อเพื่อการมีส่วนร่ วม (Collective Participatory Media) สื่ อในกลุ่มนี้
ประกอบด้วยการใช้อินเทอร์เน็ตในการแบ่งปัน และแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร ความคิด ประสบการณ์
และสร้างความสัมพันธ์ จากการสื่ อสารผ่านคอมพิวเตอร์ นอกจากอินเทอร์ เน็ตแล้วการประชุมผ่าน
ทางวีดีโอและโทรศัพท์กเ็ กี่ยวข้องกับสื่ อประเภทนี้ดว้ ยเช่นกัน แม้ว่าจะเป็ นสื่ อที่จากัดในขอบเขตของ
การใช้เพื่อจุดประสงค์เรื่ องงาน
ลักษณะของสื่ อใหม่ (กาญจนา แก้วเทพ และนิคม ชัยขุนพล, 2555) กล่าวถึงคุณลักษณะของสื่ อ
ใหม่ไว้ดงั นี้
1. สื่ อใหม่เป็ นการสื่ อสารสองทาง (Two-way Communication)
2. สื่ อใหม่ง่ายต่อการเข้าถึงและการแพร่ กระจายสารสนเทศ (Ease of Access to and
Dissemination) เช่น การรวมตัวของผูร้ ับสารในการแสดงความเห็นต่อเรื่ องใดเรื่ องหนึ่ง
3. สื่ อใหม่ก่อให้เกิดการเรี ยนรู ้ที่ต่อเนื่อง (Continuous Learning)
4. สื่ อ ใหม่ มี ก ารวางตัว ในแนวเดี ย วกัน และเอื้ อ ต่ อ การบูร ณาการ (Alignment
and
Integration)
5. สื่ อใหม่เอื้อต่อการสร้างชุมชน (Creation of Community)
6. สื่ อใหม่มีลกั ษณะที่ง่ายต่อการเคลื่อนย้าย พกพาได้สะดวก (Portability)
7. สื่ อใหม่มีลกั ษณะที่หลอมรวมกัน (Convergence)
8. สื่ อใหม่มีลกั ษณะปฏิบตั ิงานร่ วมกันได้ (Interoperability)
9. สื่ อใหม่มีความสามารถที่จะประมวลเนื้ อหาจากหลายแหล่งมาไว้รวมกัน (Aggregation
of Content)
10. สื่ อใหม่เพิ่มความหลากหลาย เพิ่มทางเลือก (Variety Choice Long tail)
11. การหวนคืนกลับมาประสานครั้งใหม่ระหว่างผูส้ ่ งสารและผูร้ ับสาร (Reintegration of
Consumer & Producer)
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12. สื่ อใหม่มีลกั ษณะส่ งเสริ มการรวมกลุ่มกันทางสังคมและการร่ วมมือทาง ไซเบอร์ (Social
Collectivity & Cyber-Cooperation)
13. การเกิดวัฒนธรรมแบบรี มิกซ์ (Remix Culture)
14. การเปลี่ยนจากผลผลิตมาสู่บริ การ (Form Products to Services)
15. สื่ อใหม่ เ ป็ นสื่ อที่ อ นุ ญาตให้ ผู ้ รั บ สารเป็ นผู ้ เ ปลี่ ย นแปลงเนื้ อหา (User-based
transformation of New Media)
พสนันท์ ปั ญญาพร (2555) ได้นิยามสื่ อใหม่วา่ สื่ อที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี
จากระบบอนาล็อก หรื อสื่ อดั้งเดิมมาเป็ นระบบดิจิทลั ทาหน้าที่ส่งสารได้หลายอย่างรวมกัน คือ ภาพ
เสี ยง และข้อความไปพร้อมกัน
Rogers (1995 อ้างใน สุ รีรักษ์ วงษ์ทิพย์, ม.ป.ป.) ได้นิยามความหมายของ ”สื่ อใหม่” ว่าเป็ น
เทคโนโลยีสื่อที่อานวยให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารบนฐานของคนจานวนมากผ่านระบบการ
สื่ อสารที่มีคอมพิวเตอร์เป็ นศูนย์กลาง จะเห็นได้ชดั เจนว่า จากยุคดั้งเดิมมนุษย์สื่อสารตัวต่อตัวโดยใช้
คาพูด และการใช้สัญลักษณ์ ต่อมาการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยียงั ส่ งผลให้เกิ ดการพัฒนาการ
ทางการสื่ อสารมากขึ้น ทาให้เกิ ดการสื่ อสารกันผ่านสื่ อมวลชน (Mass Media) มากขึ้น จึงเกิ ด
สื่ อมวลชนขึ้นมาหลายประเภท เช่น วิทยุกระจายเสี ยง วิทยุโทรทัศน์ หนังสื อพิมพ์ เป็ นต้น ส่ วนใหญ่
แล้วในปั จจุ บนั การสื่ อสารได้มุ่งเน้นเฉพาะเจาะจงบุคคลมากขึ้น แต่ก็มีความหลากหลายในเวลา
เดียวกัน จึงสามารถเรี ยกการสื่ อสารรู ปแบบนี้วา่ “สื่ อเครื อข่ายสังคมออนไลน์” หรื อ “Social Media”
ดังนั้นจึงสรุ ปได้ว่า “สื่ อใหม่” เกิ ดจากเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงตามยุคสมัย โดยมี
อิ น เทอร์ เ น็ ต เป็ นสื่ อ กลางในกลางเชื่ อ มต่ อ หรื อปฏิ สั ม พัน ธ์ เ ป็ นเครื อข่ า ยสั ง คมออนไลน์ ใ น
คอมพิวเตอร์ และแอปพลิเคชันในโทรศัพท์มือถือ สามารถรับรู ้สื่อ ตอบโต้สื่อ และแบ่งปั นความคิด
ข่าวสารต่าง ๆ ได้รวดเร็ วรวมทั้งยังสามารถแก้ไขหรื อเปลี่ยนแปลงเนื้อหาของสื่ อได้
1.3 แนวคิดเกี่ยวกับสื่ อสังคมออนไลน์ (Social Media)
ภิเษก ชัยนิรันดร์ (2553 อ้างใน จิราภรณ์ ศรี นาค, 2556) ความหมายและประเภทของสื่ อสังคม
ออนไลน์ (Social Media) คือสื่ อสังคมออนไลน์เป็ นสื่ อที่แพร่ กระจายด้วยปฏิสัมพันธ์เชิงสังคม ทั้งนี้
Social media อาจจะอยูใ่ นรู ปของเนื้ อหา รู ปภาพ เสี ยงหรื อวิดีโอ ซึ่งสอดคล้องกับ (กานดา รุ ณนะ
พงศา, 2557) ที่ว่า โซเซี ยล “Social” หมายถึงการแบ่งปั นในสังคม ซึ่งอาจจะเป็ นการแบ่งปั นเนื้อหา
ไฟล์ รสนิ ยม ความเห็น หรื อการปฏิสัมพันธ์ในสังคม (การรวมกันเป็ นกลุ่ม) ส่ วน มีเดีย “Media”
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หมายถึงสื่ อหรื อเครื่ องมือที่ใช้เพื่อการสื่ อสาร ในปั จจุบนั การแพร่ กระจายของสื่ อก็ทาได้ง่ายขึ้น โดย
เกิดจากการแบ่งปั นเนื้ อหา (Content Sharing) จากใครก็ได้ นอกจากนี้สื่อสังคมออนไลน์ยงั เป็ นสื่ อที่
เปลี่ยนแปลงสื่ อเดิ มที่แพร่ กระจายข่าวสารแบบทางเดี ยว (one-to-many) เป็ นแบบการสนทนาที่
สามารถมีผเู ้ ข้าร่ วมได้หลาย ๆ คน (many-to-many) เมื่อมีสภาพของการเป็ นสื่ อสังคม สิ่ งสาคัญก็คือ
การสนทนาที่เกิดขึ้น อาจจะเป็ นการร่ วมกลุ่มคุยในเรื่ องที่สนใจร่ วมกัน หรื อการวิพากษ์วิจารณ์สินค้า
หรื อบริ การต่าง ๆ โดยที่ไม่มีใครเข้ามาควบคุมเนื้ อหาของการสนทนา แม้กระทัง่ ตัวผูผ้ ลิตเนื้ อหาเอง
เพราะผูท้ ี่ได้รับสารมีสิทธิ ที่จะเข้าร่ วมในรู ปแบบของการเพิ่มเติมความคิดเห็น หรื อแม้กระทัง่ เข้าไป
แก้ไขเนื้ อหานั้นได้ดว้ ยตัวเอง ทั้งยังเป็ นสื่ อที่เปลี่ยนผูค้ นจากผูบ้ ริ โภคเนื้ อหาเป็ นผูผ้ ลิตเนื้ อหาและ
กระจายไปยังผูร้ ั บสารคนอื่ น ๆ ได้อย่างเสรี ห ากใครผลิ ตเนื้ อหาที่ โดนใจ ก็จ ะเป็ นผูท้ รงอิ ทธิ พล
(Influencer) ยิ่งหากเป็ นในทางการตลาด ก็สามารถโน้มนาผูต้ ิดตามในการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าหรื อ
บริ การได้โดยง่าย
สื่ อสังคมออนไลน์ (Social Media) สามารถแบ่งประเภทของสื่ อสังคมออนไลน์ได้ดงั นี้
(สุ ภาวรรณ์ นวลนิล, 2557: ออนไลน์)
1) บล็อก เป็ นการลดรู ปจากคาว่า Weblog เป็ นระบบจัดการเนื้ อหารู ปแบบหนึ่ง ซึ่ ง
ทาให้ผใู ้ ช้สามารถเขียนบทความหรื อที่เรี ยกว่า “โพส” แล้วทาการเผยแพร่ ได้โดยง่าย ไม่ยงุ่ ยากในการ
ที่จะต้องมานัง่ เรี ยนรู ้ถึงภาษา HTML หรื อโปรแกรมทาเว็บไซต์ การเรี ยงเนื้อหาจะเรี ยงจากเนื้อหาที่มา
ใหม่สุดมาก่อน จากนั้นจะลดหลัง่ ลาดับของเวลา (Chronological Order) สาหรับการมีบล็อกขึ้นมาเพื่อ
เปิ ดโอกาสให้ใคร ๆ ที่มีความสามารถด้านต่าง ๆ สามารถเผยแพร่ ความรู ้ดงั กล่าวด้วยการเขียนได้
อย่างเสรี ไม่มีขีดจากัดเรื่ องเทคนิ คในอดี ตอีกต่อไป ทาให้เกิ ดบล็อกขึ้นมาจานวนมาก เครื่ องมือที่
สาคัญคือให้เพื่อน ๆ เข้ามาแสดงความคิดเห็นได้
2) Twitter และ Microblog อื่น ๆ เป็ นรู ปแบบหนึ่ งของบล็อกที่จากัดตัวอักษรของ
การโพสต์แต่ละครั้งที่ 140 ตัวอักษร โดยแรกเริ่ มผูอ้ อกแบบ Twitter ต้องการให้ผใู ้ ช้งานเขียนเรื่ องราว
ว่าคุณกาลังทาอะไรอยูใ่ นขณะนี้ แต่ Twitter ก็ถูกนาไปใช้ทางธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็ นการสร้างการบอกต่อ
เพิ่มยอดขาย สร้างแบรนด์ หรื อเป็ นเครื่ องมือสาหรับการบริ หารความสัมพันธ์ลูกค้า (CRM) ใช้เป็ น
เครื่ องมือประชาสัมพันธ์ได้ดว้ ย เป็ นที่นิยมขึ้นมาอย่างรวดเร็ ว จนทาให้ Twitter เพิ่มฟี เจอร์ ที่ทาให้
ผูใ้ ช้สามารถบอกได้วา่ ตอนนี้กาลังทาอะไรกันอยู่ นั้นก็คือการนา Microblog เข้าไปเป็ นส่ วนหนึ่งด้วย
นัน่ เอง
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3) Social Network จากชื่อสามารถแปลได้วา่ เครื อข่ายที่เชื่อมโยงบุคคลหลาย ๆ คน
จนกลายเป็ นสังคม ทั้งนี้ผใู ้ ช้จะเริ่ มต้นสร้างตัวตนในส่ วนของ “Profile” ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลส่ วนตัว
(Info) รู ป (Photo) การจดบันทึก (Note) หรื อการใส่ วิดีโอ (Video) และอื่น ๆ นอกจากนี้ Social
Network ยังมีเครื่ องมือสาคัญในการสร้างจานวนเพื่อนให้มากขึ้น คือ ในส่ วนของ Invite Friend และ
Find Friend รวมถึงการสร้างเพื่อนจากเพื่อนของเพื่ อนอีกด้วย อาจจะอยูใ่ นรู ปแบบเกม หรื อแอปพลิเคชันต่าง ๆ สามารถรวมกลุ่มกันจัดตั้ง Group ขึ้นได้
4) Media Sharing เป็ นเว็บไซต์ที่เปิ ดโอกาสให้สามารถอัปโหลดรู ปหรื อวีดีโอเพื่อ
แบ่งปั นให้กบั ครอบครัว เพื่อน ๆ หรื อเผยแพร่ ต่อสาธารณชน ซึ่ งปั จจุบนั ไม่จาเป็ นต้องทุ่มทุนในการ
สร้างหนังโฆษณาที่มีตน้ ทุนสูง อาจจะใช้แค่กล้องดิจิตอลราคาถูก ถ่ายทอดความคิดเป็ นรู ปแบบวิดีโอ
นาขึ้นเว็บไซต์ประเภท Media Sharing อย่าง Youtube หรื ออาจจะถ่ายรู ปแล้วนาขึ้นสู่ เว็บไซต์อย่าง
Flickr
5) Social News and Bookmarking เป็ นเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงไปยังบทความหรื อเนื้อหา
ในอินเทอร์ เน็ต โดยผูใ้ ช้เป็ นผูส้ ่ งและเปิ ดโอกาสให้คะแนนและทาการโหวตได้ เป็ นเสมือนมหาชน
ช่วยกลัน่ กรองว่าบทความหรื อเนื้ อหาใดเป็ นที่น่าสนใจที่สุด ในส่ วนของ Social Bookmarking นั้น
เปิ ดโอกาสให้สามารถทา Bookmark
เนื้ อหาหรื อเว็บไซต์ที่ชื่น ชอบ โดยไม่ ข้ ึ น อยู่กับ เครื่ อ ง
คอมพิวเตอร์ เครื่ องใดเครื่ องหนึ่ ง แต่สามารถทาผ่านออนไลน์ และเนื้ อหาที่ทา Bookmark ไว้น้ ัน
สามารถที่จะแบ่งปันให้คนอื่น ๆ ได้ดว้ ย
6) Online Forum ถือเป็ นรู ปแบบของ Social Media ที่เก่าแก่ที่สุด เป็ นสถานที่ที่ให้
คนเข้ามาพูดคุยในหัวข้อที่สนใจ อาจเป็ นเรื่ อง เพลง หนัง การเมือง กีฬา สุ ขภาพ หนังสื อ การลงทุน
และอื่นๆ อีกมากมายได้ทาการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น แสดงข้อมูลข่าวสาร ตลอดจนแนะนาสิ นค้า
หรื อบริ การต่าง ๆ เว็บไซต์ประเภทฟอร์ มอาจเปิ ดให้แลกเปลี่ยนความคิด เห็ นกันโดยเฉพาะ หรื อ
อาจจะเป็ นส่ วนหนึ่งของเว็บไซต์เนื้อหาต่าง ๆ
พิชิต วิจิตรบุญยรักษ์ (2554) สื่ อสังคมออนไลน์คือ สื่ อที่ผสู ้ ่ งสารแบ่งปั นสาร ซึ่งอยูใ่ นรู ปแบบ
ต่าง ๆ ไปยังผูร้ ับสารผ่านเครื อข่ายออนไลน์ โดยสามารถโต้ตอบกันระหว่างผูส้ ่ งสารและผูร้ ับสาร
หรื อผูร้ ับสารด้วยกันเอง ซึ่ งสามารถแบ่งสื่ อสังคมออนไลน์เป็ นประเภทต่าง ๆ ที่ใช้กนั บ่อย ๆ คือ
บล็อก (Blogging) ทวิตเตอร์และไมโคบล็อก (Twitter and Microblogging) เครื อข่ายสังคมออนไลน์
(Social Networking) และการแบ่งปันสื่ อทางออนไลน์ (Media Sharing)
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The Social Media Advisory Group (2012: Online อ้างใน สุ รศักดิ์ ปาเฮ, 2555: ออนไลน์)
Social Media หมายถึงเครื่ องมือหรื อรู ปแบบจากเว็บ 2.0 ที่นามาใช้ในเชิงบูรณาการของเนื้อหาผ่าน
การถ่ายทอดจากการเขียนและการส่ งผ่านข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์หรื อเว็บเพจ และสื่ อประเภทดังกล่าว
สามารถนามาใช้ในการเรี ยนการสอนของครู ได้หลากหลายรู ปแบบ เช่น discussion, forum, blogs,
wikis และ 3d virtual worlds เป็ นต้น
ดังนั้นจึงสรุ ปได้ว่าสื่ อสังคมออนไลน์ (Social Media) หมายถึงสื่ อสังคมออนไลน์ที่มีการ
ตอบสนองทางสังคมผ่านเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ตเป็ นเว็บไซต์หรื อแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์ซ่ ึ งมีการ
แบ่งปั นเนื้อหาข่าวสารต่าง ๆ ผ่านเครื อข่ายสื่ อสังคมออนไลน์ (Social Network) เป็ นตัวสื่ อสารกับคน
ในกลุ่มสังคมออนไลน์ (Social Community) ทัว่ โลก
1.4 พฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ต
สุ รางคณา วายุภาพ (2557) ผูอ้ านวยการสานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การ
มหาชน) หรื อ สพธอ. เปิ ดเผยผลการสารวจพฤติกรรมผูใ้ ช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย ปี 2557 โดยปี
นี้เป็ นปี แรกที่มีการสารวจพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตของเพศที่สาม นอกเหนือจากเพศชายและเพศ
หญิง ด้วยเหตุผลที่ว่างานสารวจที่ผา่ นมาของหลาย ๆ สานัก ยังไม่มีการจัดเก็บข้อมูลของเพศที่สาม
อย่างชัดเจน ซึ่ง สพธอ. เล็งเห็นว่าหากมีการจาแนกเพศให้สอดคล้องกับความเป็ นจริ งในปั จจุบนั จะทา
ให้ได้ผลการสารวจที่เป็ นประโยชน์ต่อภาคธุ รกิจในการที่จะผลิตสิ นค้าและบริ การได้ตรงกับความ
ต้องการของผูบ้ ริ โภคมากยิง่ ขึ้น รวมไปถึงการทาตลาดเฉพาะส่ วน (Niche market) หรื อกาหนดช่อง
ทางการขายสิ นค้าเฉพาะกลุ่มได้ตรงกับกลุ่มเป้ าหมายยิ่งขึ้น การสารวจครั้ งนี้ เป็ นการสารวจทาง
อินเทอร์ เน็ต โดยทาง สพธอ. ได้เริ่ มวางแบบสารวจบนเว็บไซต์ต่าง ๆ และเครื อข่ายสังคมออนไลน์
ตั้งแต่กลางเดือนเมษายน จนถึงสิ้ นเดือนพฤษภาคม 2557 มีผใู ้ ช้งานอินเทอร์เน็ตสนใจเข้ามาตอบแบบ
สารวจทั้งสิ้ น 16,596 คน แบ่งออกเป็ น เพศหญิง ร้อยละ 55.6 เพศชาย ร้อยละ 43.1 และเพศที่สาม
เพียงร้อยละ 1.3 เท่านั้น โดยสามารถแบ่งภาพรวมของการสารวจออกเป็ นประเด็นต่าง ๆ ดังนี้
1)

ภาพรวมของการใช้งานอินเทอร์เน็ต

จากผลการสารวจครั้งนี้ พบว่า ค่าเฉลี่ยของการใช้อินเทอร์ เน็ตต่อสัปดาห์เพิ่มสู งขึ้นจากการใช้
งานโดยเฉลี่ย 32.3 ชัว่ โมงต่อสัปดาห์ หรื อประมาณ 4.6 ชัว่ โมงต่อวัน ในปี 2556 เพิ่มขึ้นเป็ น 50.4
ชัว่ โมงต่อสัปดาห์ หรื อใช้เวลาประมาณ 7.2 ชัว่ โมงต่อวัน หรื ออาจจะกล่าวได้ว่า ปั จจุบนั นี้คนใช้เวลา

14

เกือบ 1 ใน 3 ของวันเพื่อใช้งานอินเทอร์เน็ต นอกจากนี้ยงั พบว่า “กลุ่มเพศที่สาม” มีจานวนค่าเฉลี่ย
ชัว่ โมงการใช้งานอินเทอร์เน็ตสูงที่สุด อยูท่ ี่ 62.1 ชัว่ โมงต่อสัปดาห์
2)

อุปกรณ์ที่ใช้เข้าถึงอินเทอร์เน็ต (Device)

“สมาร์ทโฟน” เป็ นอุปกรณ์ที่ผตู ้ อบแบบสารวจใช้งานมากที่สุด โดยคิดเป็ นร้อยละ 77.1 และมี
การใช้งานโดยเฉลี่ย 6.6 ชัว่ โมงต่อวัน ตามมาด้วย “คอมพิวเตอร์ แบบตั้งโต๊ะ” ซึ่ งมีผใู ้ ช้งานร้อยละ
69.4 และมีค่าเฉลี่ยในการใช้งานต่อวันคิดเป็ น 6.2 ชัว่ โมง และสาหรับการใช้งาน “สมาร์ ททีวี” ในยุค
ทีวีดิจิทลั ระยะเริ่ มต้น พบว่า มีผตู ้ อบแบบสารวจเพียงร้อยละ 8.4 เท่านั้นที่ใช้อุปกรณ์น้ ี โดยมีการใช้
งานเฉลี่ย 3.4 ชัว่ โมงต่อวัน
3)

ช่วงเวลาที่มีการใช้งานอินเทอร์เน็ตจากอุปกรณ์ต่างๆ

ผูต้ อบแบบสารวจกว่าร้อยละ 50 ระบุว่าช่วงเวลา 08.01 – 16.00 น.เป็ นช่วงเวลาที่มีการใช้งาน
อินเทอร์เน็ตจากคอมพิวเตอร์ แบบตั้งโต๊ะ อย่างไรก็ตาม ยังพบอีกว่าผูต้ อบแบบสารวจกว่าร้อยละ 40
ยังมีการใช้งานสมาร์ ทโฟนในช่วงเวลานี้ เช่นกัน และในช่วงเวลาหลังเลิกงาน/เรี ยน ตั้งแต่ 16.00 –
24.00 สมาร์ ทโฟนกลายเป็ นอุปกรณ์ที่ถูกใช้งานเพื่อเข้าถึงอินเทอร์ เน็ตสู งที่สุด นอกจากนี้ อุปกรณ์
อย่างแท็บเล็ตและสมาร์ททีวีกถ็ ูกใช้งานมากขึ้นในช่วงเวลานี้เมื่อเปรี ยบเทียบกับช่วงเวลาอื่น
4)

กิจกรรมการใช้งานผ่านอินเทอร์เน็ต

จากผลการสารวจ แสดงให้เห็นว่าผูใ้ ช้งานอินเทอร์ เน็ตผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่เพื่อความบันเทิง
และการสื่ อสารเป็ นหลัก โดย 3 อันดับแรก ได้แก่ อันดับ 1 การพูดคุยผ่านเครื อข่ายสังคมออนไลน์
ร้อยละ 78.2 อันดับ 2 อ่านข่าวหรื ออ่านหนังสื ออิเล็กทรอนิกส์ ร้อยละ 57.6 และอันดับ 3 ค้นหาข้อมูล
ร้อยละ 56.5 ในขณะที่ผใู ้ ช้งานอินเทอร์ เน็ตผ่านคอมพิวเตอร์ แบบตั้งโต๊ะใช้อินเทอร์เน็ตในกิจกรรมที่
ต้องเกี่ยวข้องกับข้อมูล โดยมีกิจกรรมหลัก 3 อันดับแรก ได้แก่ อันดับ 1 รับ - ส่ งอีเมล ร้อยละ 82.6
อันดับ 2 ค้นหาข้อมูล ร้อยละ 73.3 และอันดับ 3 อ่านข่าวหรื ออ่านหนังสื ออิเล็กทรอนิกส์ ร้อยละ 63.8
และยังพบอีกว่ากลุ่มเพศที่สามเป็ นกลุ่มที่มีสัดส่ วนการใช้อินเทอร์ เน็ตผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่ (Mobile
Device) มากกว่ากลุ่มอื่น ๆ ในหลายกิจกรรม
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5)

เครื อข่ายสังคมออนไลน์ยอดนิยม

ในปี 2557 เครื อข่ายสังคมออนไลน์และแอปพลิเคชันยอดนิยม 3 อันดับแรก ได้แก่ Facebook
(ร้อยละ 93.7) LINE (ร้อยละ 86.8) และ Google+ (ร้อยละ 34.6) ซึ่งเมื่อเทียบกับปี 2556 จะเห็นว่ามี
การสลับตาแหน่งกันระหว่าง LINE (ร้อยละ 61.1) และ Google+ (ร้อยละ 63.7) สาหรับ Instagram
และ Twitter มีผใู ้ ช้งานเพิ่มสู งขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2556 โดยในปี นี้ มีผใู ้ ช้งาน Instagram ร้อยละ 34.1
ในขณะที่ปี 2556 มีผใู ้ ช้งานเพียงร้อยละ 12 และ Twitter มีผใู ้ ช้งานคิดเป็ นร้อยละ 16.1 ในขณะที่ปี
2556 มีผใู ้ ช้งานเพียงร้อยละ 8.2 เท่านั้น
6)

ปัจจัยที่ใช้ประกอบการซื้อสิ นค้า/บริ การผ่านอินเทอร์เน็ต

ผลการสารวจชี้ให้เห็นว่า ปัจจัยหลักที่ทาให้เกิดการตัดสิ นใจซื้อ 3 อันดับแรก ได้แก่ โปรโมชัน่
ที่ถูกใจ ข้อมูลสิ นค้าจากเว็บไซต์ของผูข้ ายมีมากพอต่อการตัดสิ นใจซื้อ และระบบความปลอดภัยของ
เว็บไซต์ นอกจากนี้ บุคคลที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อมากที่สุด คือ กลุ่มเพื่อนหรื อคนรู ้ จกั ที่เคยซื้ อ
สิ นค้าและบริ การจากเว็บ ซึ่ งพบว่ามีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจมากกว่าความคิดเห็นของ Blogger หรื อ
โฆษณาผ่านหน้าเว็บไซต์ ถึงแม้วา่ ผลการสารวจจะชี้ให้เห็นว่าคนไทยจะมีการใช้งานอินเทอร์เน็ตมาก
ขึ้น แต่ทาง สพธอ. ได้แสดงความกังวลว่าอาจจะเป็ นการสร้างภัยให้โดยไม่รู้ตวั เนื่ องจากผูใ้ ช้งาน
ส่ วนมากยังไม่ตระหนักถึงภัยคุกคามออนไลน์ โดยจะเห็นได้จากผลการสารวจพฤติกรรมการใช้งาน
อินเทอร์ เน็ตที่สุ่มเสี่ ยง พบว่า กว่าร้อยละ 70 ของผูต้ อบแบบสารวจมักจะเช็คอินเสมอ ซ้ ายังตั้งค่าบน
เครื อข่ายสังคมออนไลน์ของตนเป็ น “Public” อีกด้วย
นอกจากนี้ ผลการสารวจยังชี้ ให้เห็นอีกว่าตัวเลขการซื้ อสิ นค้าผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่มีมากขึ้น
กว่าปี ก่อน ๆ โดยมูลค่าเฉลี่ยสูงสุ ดของการซื้อสิ นค้าอยูท่ ี่ 4,000 บาทต่อครั้ง และมูลค่าเฉลี่ยสู งสุ ดของ
การทาธุรกรรมทางการเงินผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่เป็ นจานวนเงินมากถึง 15,000 บาท โดยที่ผใู ้ ช้งานกว่า
ร้อยละ 75 ไม่ต้ งั รหัสผ่านก่อนเข้าเครื่ อง และไม่ทาการล้างข้อมูลเมื่อเลิกใช้หรื อนาโทรศัพท์มือถือไป
ขายต่อ ซึ่งพฤติกรรมเหล่านี้ถือว่ามีความสุ่ มเสี่ ยงต่อการถูกนาข้อมูลส่ วนตัวไปใช้โดยกลุ่มมิจฉาชีพ
ประมุท ศรี วิเชียร (2555) ผูจ้ ดั การประจาประเทศไทย บริ ษทั ไซแมนเทค (ประเทศไทย) เผย
รายงานภัยคุกคามบนอินเทอร์ เน็ตล่าสุ ด พบอาชญากรไซเบอร์ ทาให้เกิดการขยายตัวของจานวนการ
โจมตีทางอินเทอร์ เน็ตเพิ่มสู งขึ้นถึง 81% และตรวจพบว่าการโจมตีทางอินเทอร์เน็ตผ่านทางอุปกรณ์
พกพาเพิ่ ม ขึ้ น มาก และตกเป็ นเป้ าหมายโจมตี เ พื่ อ เจาะข้อ มู ล ส าคัญ ดัง นั้น องค์ก รจึ ง จ าเป็ นต้อ ง
ระมัดระวัง ปกป้ องข้อมูลบนอุปกรณ์เหล่านี้ ให้มากขึ้น ขณะที่การเพิ่มขึ้นของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
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เคลื่ อนที่ เช่ น สมาร์ ทโฟน แท็บเล็ต รวมถึ งความสะดวกในการเชื่ อมต่ออิ นเทอร์ เน็ ต โปรแกรม
โซเชียลเน็ตเวิร์ค ที่เปิ ดให้แบ่งปั นข้อมูล รู ปภาพระหว่างกันได้ง่าย ยิ่งเปิ ดช่องให้ภยั คุกคามเข้าแทรก
รวมถึงการเพิ่มขึ้นของปั ญหาข้อมูลรั่วไหล อุปกรณ์สูญหาย สถิติที่น่าสนใจปี ที่แล้ว ระบุว่า ข้อมูล
ประจาตัวผูใ้ ช้ราว 232 ล้านรายการ ได้ถูกโจรกรรมหรื อโดยเฉลี่ยประมาณ 1.1 ล้านรายการต่อ
เหตุการณ์ ซึ่ งเพิ่มขึ้นอย่างมากเมื่อเทียบกับปี ก่อนหน้า สถานการณ์ที่ว่านี้ อาจส่ งผลให้เกิดปั ญหา
ข้อมูลรั่วไหลเพิ่มมากขึ้น เพราะหากอุปกรณ์พกพาสู ญหาย ก็ย่อมก่อให้เกิดความเสี่ ยงต่อข้อมูลหาก
ไม่ได้รับการปกป้ องอย่างเหมาะสม ผลการวิจยั ล่าสุ ดของไซแมนเทคชี้วา่ 50% ของโทรศัพท์ที่สูญหาย
จะไม่ได้รับคืน และ 96% จะมีปัญหาข้อมูลรั่วไหลรวมถึงโทรศัพท์ที่ได้รับคืน
รายงานล่าสุ ด ระบุว่า ช่องโหว่บนอุปกรณ์พกพาเพิ่มขึ้น 93% ขณะเดียวกัน ภัยคุกคามต่อ
ระบบปฏิบตั ิการแอนดรอยด์ก็เพิ่มขึ้นเช่นกัน ส่ วนจานวนช่องโหว่ในแพลตฟอร์มโมบายก็เพิ่มสู งขึ้น
ซึ่ งผูส้ ร้างมัลแวร์ ก็พยายามปรับแต่งมัลแวร์ ที่มีอยู่เพื่อนาไปใช้กบั อุปกรณ์พกพา ทั้งยังสร้างมัลแวร์
สาหรับอุปกรณ์พกพาโดยเฉพาะอีกด้วย
ศูนย์ประสานการรักษาความมัน่ คงปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์ประเทศไทย (ไทยเซิร์ต) ระบุว่า
สถิติภยั คุกคามที่ไทยเซิร์ตรับแจ้ง แยกตามประเภทภัยคุกคาม ตั้งแต่ ก.ค. 2554-เม.ย. 2555 พบว่า การ
หลอกลวง (Fraud) ยังเป็ นภัยคุกคามที่ได้รับแจ้งมากที่สุด ตามมาด้วยโปรแกรมไม่พึงประสงค์ การ
พยายามรวบรวมข้อมูล และการพยายามจะบุกรุ กเข้าระบบ ตามลาดับ ภัยคุกคามประเภทหลอกลวง
ทั้งหมดที่ได้รับแจ้ง เป็ นกรณี เว็บไซต์ปลอม (Phishing) โดยเมื่อครึ่ งหลังของปี 2554 ไทยเซิร์ต ได้รับ
แจ้งภัยคุกคามฟิ ชชิ่งประมาณ 309 เรื่ อง นอกจากนี้ ปี 2554 ไทย ถือเป็ น 1 ใน 10 ประเทศ ที่ถูกใช้เป็ น
ฐานการทาฟิ ชชิ่งสูงสุ ดในโลก โดยติดอันดับ 3
จากแนวคิดดังกล่าว คณะผูว้ ิจยั จึงสรุ ปได้วา่ ในปัจจุบนั การใช้งานเครื อข่ายสังคมออนไลน์ได้มี
อิทธิ พลในการดารงชีวิตอย่างมากในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิ กส์หลาย ๆ ชนิ ด ดังนั้นจึงเป็ นช่องทางของ
อาชญากรไซเบอร์ ใ นปั จ จุ บนั ที่ น าภัย คุ กคามเข้า มาสู่ เ ครื อข่า ยสังคมออนไลน์ โดยน าเอากิ จ วัต ร
ประจาวันจากกลุ่มเสี่ ยงดังกล่าวมาใช้ในการก่ออาชญากรรมเพราะผูใ้ ช้ในปั จจุบนั ยังขาดความรู ้ความ
เข้าใจในการแก้ปัญหา
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2.

ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
2.1 การเขียน Storyboard

กิตติศกั ดิ์ แสนทิตย์ และอับดุลเลาะ หะมะ (2557) กล่าวว่าการเขียน Storyboard การทาสื่ อการ
เรี ย นการสอนที่ ต ้อ งการน าเสนอในรู ป แบบเนื้ อ เรื่ อ ง หรื อ ต้อ งการให้ มี ก ารด าเนิ น เรื่ อ ง มี ก าร
เคลื่อนไหวของตัวละคร หรื อสิ่ งของภายในเรื่ อง โดยต้องมีการสร้าง Storyboard เป็ นการจัดวาง
องค์ประกอบภาพให้ตรงกับทฤษฏีการจัดองค์ประกอบภาพ เพื่อความสมดุลทางสายตาและมี ความ
เป็ นเอกภาพ ซึ่งมี 7 ขั้นตอนดังนี้
1) การคิดเนื้ อเรื่ องเป็ นการสร้างเรื่ องราวให้กบั ตัวละครว่าต้องการสร้างให้ตวั ละคร
ทาอะไรอยูก่ บั ใคร ที่ไหน เพื่อให้เกิดความสัมพันธ์กนั ในเรื่ องที่จะทา
2) เขียน Storyboard การกาหนดและวาดตัวละคร ฉากต่าง ๆ ในเรื่ อง ซึ่งสื่ อการเรี ยน
การสอนที่เคลื่อนไหวได้จะต้องจาเป็ นจะต้องเขียน Storyboard ลงบนกระดาษในแต่ละฉาก โดยจะมี
การวาดรู ปร่ า งของตัว ละครไว้ด้ว ย เพื่ อ ใช้ใ นการสร้ า งโมเดลในขั้น ตอนต่ อ ไป จากนั้น จะเรี ย บ
เรี ยงลาดับเรื่ องให้สอดคล้องกันไป
3) การออกแบบตัวละครและฉากนั้นมีความจาเป็ นเช่นเดียวกันกับการคิดเนื้ อเรื่ อง
กับฉากเพราะถ้าหากเนื้อเรื่ องกับฉากไม่มีความสัมพันธ์กนั ก็จะทาให้เนื้อเรื่ องดูผดิ แปลกไป ดังนั้นการ
ออกแบบฉากและตัว ละครต้องให้สัมพัน ธ์กับเนื้ อเรื่ องให้สมดุ ลมากที่ สุด การวาดตัว ละคร ฉาก
สาหรับสื่ อการเรี ยนการสอนนี้ก็ใช้โปรแกรม Adobe Flash Professional CS6 และ Adobe Photoshop
CS6 ในการช่วยสร้างตัวละครก็ได้
4) ใส่ พ้ืนผิวและลวดลาย การใส่ พ้ืนผิวและลวดลายให้กบั ตัวละครหรื อวัตถุที่สร้าง
ขึ้นมาเพื่อเพิ่มความเหมือนตามธรรมชาติหรื อตามแบบที่ได้ออกแบบไว้เช่ น การสร้ างต้นไม้หรื อ
ต้นหญ้าควรจะใช้สีที่ไม่เข้มมากจนเกินไปเพราะจะทาให้ตวั หนังสื อ หรื อตัวละครนั้นมีความโดดเด่น
น้อยลง
5) การสร้ า งความเคลื่ อ นไหวให้กับ สื่ อ การเรี ย นการสอน เป็ นการก าหนดการ
เคลื่ อนไหวของโมเดล ซึ่ งสามารถทาได้ห ลายแบบทั้งการใส่ โครงร่ างให้กับโมเดล การก าหนด
เส้นทางการเคลื่อนไหวของวัตถุ กาหนดคียเ์ ฟรมให้วตั ถุเคลื่อนไหวไปตามคียเ์ ฟรม
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6) การพากย์เสี ยง เพื่อให้ได้การ์ ตูนที่สมบูรณ์ การพากย์เสี ยงที่เป็ นธรรมชาติและ
สอดคล้องไปกับสี หน้า ท่าทางของตัวละครก็จะทาให้ได้การ์ตูนที่สมบูรณ์มากยิง่ ขึ้นหลักในการพากย์
เสี ยง ควรพากย์ให้ชดั ถ้อยชัดคา เสี ยงดังฟังชัด และพากย์ให้ตรงกับคาแร็ คเตอร์ตวั ละคร
7) การประมวลผลชิ้นงานและนาไปตัดต่อ หรื อการเรนเดอร์เป็ นการทางานโดยการ
นาไฟล์ภาพเคลื่อนไหวที่ทาเสร็ จเรี ยบร้อยแล้วนาไปตัดต่อภาพเพิ่มเติมเพื่อให้งานเกิดความราบรื่ น มี
ความสัมพันธ์กนั และเพื่อให้งานออกมาสมบูรณ์แบบมากที่สุด
2.2 ความหมายของแอนิเมชัน
Paul Wells (1998 อ้างใน รุ่ งนภา สังขศรี , 2555: ออนไลน์) แอนิเมชัน (Animation) หรื อคาว่า
Animate และ Animator มาจากรากศัพท์ลาติน “Animare” ซึ่งมีความหมายว่า ทาให้มีชีวิตภาพยนตร์
แอนิ เมชันจึงมีความหมายถึงการสร้างสรรค์ลายเส้นและรู ปทรงที่ไม่มีชีวิต ให้เคลื่อนไหวเกิดมีชีวิต
ขึ้นมาได้ การสร้างสรรค์งานแอนิเมชันในอดีต เริ่ มจากการนาภาพเขียนมาตัดต่อกันทีละภาพ เพื่อให้
มองเห็นว่าภาพนั้นเกิดการเคลื่อนไหว ซึ่ งต้องใช้เวลานานในการสร้างแอนิเมชันแต่ละเรื่ อง ต่อมาเริ่ ม
มีการนาเทคโนโลยีดา้ นคอมพิวเตอร์ และโปรแกรมประยุกต์ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างภาพยนตร์การ์ตูน
แอนิเมชันเข้ามาช่วย ตลอดจนการใช้กลวิธีในการผลิตต่าง ๆ มาสร้างสรรค์ผลงาน ซึ่งจะทาให้ผลงาน
มีความสมบูรณ์มากยิง่ ขึ้น
ความหมายของแอนิ เมชัน แอนิ เมชันหมายถึง การสร้ างภาพเคลื่อนไหว โดยการนาภาพนิ่ ง
หลาย ๆ ภาพที่ มี ค วามต่ อ เนื่ อ ง มาฉายด้ว ยความเร็ ว ที่ เ หมาะสมท าให้ เ กิ ด ภาพลวงตาของการ
เคลื่อนไหว (ธรรมปพน ลีอานวยโชค, 2550)
แอนิ เ มชัน คื อ การท าภาพเคลื่ อ นไหวโดยใช้วิ ธี ก ารหรื อเทคนิ ค ให้ แ ก่ สิ่ ง ที่ ไ ม่ ส ามารถ
เคลื่อนไหวได้ให้สามารถเคลื่อนไหวหรื อเสมือนมีชีวิตนั้นเองมีเทคนิคและวิธีสร้างสรรค์หลากหลาย
วิธี เช่น สามารถเป็ นได้ท้ งั ภาพสองมิติ และสามมิติ โดยการนาภาพจากที่ถ่ายทาทั้งหมดมาเรี ยงต่อกัน
เกิดเป็ นภาพเคลื่อนไหวแอนิเมชัน “Animation” หรื อการสร้างสรรค์ดว้ ยเทคนิคคอมพิวเตอร์กราฟิ ก
ในโปรแกรมสร้างสรรค์ผลงานแอนิเมชัน (ชนะพัฒน์ พนมวัน, ม.ป.ป.)
ดังนั้นจึงสรุ ปว่าแอนิ เมชันคือ การสร้างภาพเคลื่อนไหวด้วยการนาเอาภาพนิ่ งมาเรี ยงลาดับกัน
เป็ นเหตุการณ์ ซ้ า ๆ อย่างต่อเนื่ องเพื่อให้เห็ นถึงมิ ติของการเคลื่อนไหวและในปั จจุบนั มีการสร้ าง
แอนิเมชันด้วยคอมพิวเตอร์หรื อซอฟต์แวร์ที่พฒั นาตามเทคโนโลยีเพื่อให้งานแอนิเมชันสมบูรณ์ยงิ่ ขึ้น

19

2.3 เทคโนโลยีทางการศึกษาในแง่ของการเรี ยนรู ้
Capenter C.R. and Edgar Dale(อ้างใน วริ นทร์ จันทร์ฉ่ า, 2555: ออนไลน์) ได้ประมวลหลักการ
และทฤษฏีเทคโนโลยีทางการศึกษาในลักษณะของการเรี ยนรู ้ที่มีประสิ ทธิภาพ 10 ประการ คือ
1) หลักการจูงใจ สื่ อเทคโนโลยีทางการศึกษาจะมีพลังจูงใจที่สาคัญในกิจกรรมการ
เรี ยนการสอน เพราะเป็ นสิ่ งที่สามารถผลักดัก ส่ งเสริ มและเพิ่มพูนกระบวนการจูงใจ ที่มีอิทธิ พลต่อ
พลังความสนใจ ความต้องการ ความปรารถนา และความคาดหวังของผูเ้ รี ยนที่จะศึกษา
2) การพัฒนามโนทัศน์ (Concept) ส่ วนบุคคล วัสดุการเรี ยนการสอนจะช่วยส่ งเสริ ม
ความคิด ความเข้าใจแก่ผเู ้ รี ยนแต่ละคน ดังนั้นการเลือก การผลิตและการใช้วสั ดุการเรี ยนการสอน
ควรจะต้องสัมพันธ์กบั ความสามารถของผูส้ อนและผูเ้ รี ยน ตลอดถึงจุดมุ่งหมายของการเรี ยนที่กาหนด
3) กระบวนการเลือกและการสอนด้วยสื่ อเทคโนโลยี ความสัมพันธ์ระหว่างการ
ปฏิ บ ัติ เ กี่ ย วกับ สื่ อ จะเป็ นแบบลู ก โซ่ ใ นกระบวนการเรี ย นการสอน ดัง นั้น การเลื อ ก การใช้ก าร
ตอบสนอง และผลิตผลจึงจะต้องพิจารณาเป็ นแผนรวมเพื่อสนองความต้องการและประสบการณ์เดิม
ของผูเ้ รี ยนอย่างสอดคล้องกัน
4) การจัดระเบียบประสบการณ์เทคโนโลยีทางการศึกษา ผูเ้ รี ยนจะเรี ยนได้ดีจากสื่ อ
เทคโนโลยีที่จดั ระเบียบเป็ นระบบ และมีความหมายตามความสามารถของเขา
5) การมี ส่ว นรวมและการปฏิ บ ัติ ผูเ้ รี ย นต้องการมี ส่ ว นร่ ว ม และการปฏิ บ ัติด้ว ย
ตนเองมากที่สุด จากกิจกรรมการเรี ยนการสอน เพราะเป็ นหนทางที่จะทาให้สามารถพัฒนาการเรี ยนรู ้
ที่มีประสิ ทธิภาพ ดังนั้นการจัดสื่ อเทคโนโลยีควรคานึงถึงหลักการเหล่านี้
6) การฝึ กซ้ าและการเปลี่ยนแปลงสิ่ งเร้าบ่อย ๆ สื่ อที่สามารถส่ งเสริ มการฝึ กซ้ าและมี
การเปลี่ยนแปลงสิ่ งเร้าอยูเ่ สมอ จะช่วยส่ งเสริ มความเข้าใจ เพิ่มความคงทนในการจา ยัว่ ยุความสนใจ
และทาให้เกิดรู ปแบการเรี ยนรู ้ที่เป็ นประโยชน์อย่างกว้างขวาง
7) อัตราการเสนอสื่ อในการเรี ยนการสอน อัตราหรื อช่ วยเวลาการเสนอข้อความรู ้
ต่าง ๆ จะต้องมีความสอดคล้องกับความสามารถอัตราการเรี ยนรู ้และประสบการณ์ของผูเ้ รี ยน
8) ความชัดเจน ความสอดคล้องและความเป็ นผล สื่ อที่มีลกั ษณะชัดเจน สอดคล้อง
กับความต้องการ และสัมพันธ์กบั ผลที่พึงประสงค์ของผูเ้ รี ยนจะทาให้เกิดการเรี ยนรู ้ได้ดี
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9) การถ่ายโยงที่ดี โดยที่การเรี ยนรู ้แบบเก่าไม่อาจถ่ายทอดไปสู่ การเรี ยนรู ้ใหม่ได้
อย่างอัตโนมัติ จึงควรจะต้องสอนแบบถ่ายโยงเพราะผูเ้ รี ยนต้องการแนะนาการปฏิบตั ิ เพื่ อประยุกต์
ความรู ้และเจตคติที่ดีต่อการเรี ยนรู ้น้ นั ที่เป็ นประโยชน์ต่อการนาไปใช้ในสถานการณ์จริ ง
10) การให้รู้ผล การเรี ยนรู ้จะดีข้ ึน ถ้าหากสื่ อเทคโนโลยีช่วยให้ผเู ้ รี ยนรู ้ผลการกระทา
ทันทีหลังจากได้ปฏิบตั ิกิจกรรมไปแล้ว
Bugelski(อ้างใน ศิวาพร อ้นสุ วรรณ, 2553) ได้สนับสนุ นว่า การเรี ยนรู ้จะเป็ นผลจากการ
กระทาของผูเ้ รี ยน ไม่ใช่กระบวนการถ่ายทอดของผูส้ อน หากแต่ผสู ้ อนเป็ นเพียงผูเ้ ตรี ยมสถานการณ์
และจัดระเบี ยบประสบการณ์ ที่ทนั สมัยไว้ให้ เพื่อผูเ้ รี ยนจะได้เชื่ อมโยงความรู ้ ใหม่ได้สะดวก ซึ่ ง
หมายถึงว่า เทคโนโลยีทางการศึกษาจะเป็ นตัวประสานความรู ้โดยตรงแก่ผเู ้ รี ยน
นเรศร์ บุญเลิศ (ม.ป.ป.) ได้กล่าวว่าหลักการและทฤษฏีที่เกี่ยวกับนวัตกรรมและเทคโนโลยี
ทางการศึกษายังต้องอาศัยวิธีการที่สาคัญคือ วิธีการเชิงมนุ ษย์วิทยา (Humanistic Approach) ได้แก่
การที่ครู ให้ความสนใจต่อการพัฒนาในด้านความเจริ ญเติบโตของผูเ้ รี ยนแต่ละคน และวิธีการสอนเชิง
ระบบ (Systematic Approach) ได้แก่ การจัดการเรี ยนการสอนโดยอาศัยวิธีระบบ
สรุ ปได้ว่าการเรี ยนรู ้ ที่มีประสิ ทธิ ภาพทางเทคโนโลยีน้ ันเกิ ดจากการถ่ายโยงที่ดี เพราะการ
เรี ยนรู ้แบบเก่าไม่อาจถ่ายทอดไปสู่การเรี ยนรู ้ในรู ปแบบใหม่ได้อย่างอัตโนมัติเนื่องจากเทคโนโลยีที่มี
การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นสื่ อที่จะนาเสนอต้องโยงถึงผูร้ ับชมเป็ นอย่างดีและสามารถนาความรู ้ไป
ใช้ในสถานการณ์จริ ง ๆ ได้อย่างถูกต้อง
2.4 ความจริ งของโลกออนไลน์
พันธ์ศกั ดิ์ อาภาขจร (2559: ออนไลน์) สังคมออนไลน์บนอินเทอร์ เน็ตมิใช่สถานที่แห่ ง การ
เรี ยนรู ้ ความสนุกสนาน การสร้างความชอบ การแสดงความเห็น การชมเชยและสรรเสริ ญเยินยอแต่
เพียงอย่างเดียว สังคมออนไลน์อีกด้านหนึ่ งที่ทุกคนจะได้พบ ไม่ว่านาทีใดนาทีหนึ่ งเสมอก็คือ การ
สร้างความเท็จ การดูถูกเหยียดหยาม การด่าทอ การประณาม การสร้างความเกลียดชัง การละเมิดความ
เป็ นส่ วนตัว หลอกลวง สร้างกระแสและตัดสิ นสิ่ งต่าง ๆ จากข้อมูลด้านเดียว เป็ นต้น
1)

สังคมออนไลน์ไม่มีความส่ วนตัว

ข้อมูลบนสื่ อสังคมออนไลน์น้ ันเป็ นข้อมูลที่ส่ง-รับถึงตัวผูใ้ ช้โดยตรง เป็ นข้อมูลที่ไม่ได้ผ่าน
การกลัน่ กรองจากหน่ วยงานใด ๆ เป็ นข้อมูลที่ไม่มีพรมแดน ไม่มีด่านตรวจสอบ ซึ่ งหมายความว่า
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ข้อมูลบนโลกออนไลน์น้ นั เป็ นข้อมูลที่เคลื่อนที่ได้อย่างมีอิสระ ไม่มีขอบเขตรวมทั้งขาดการควบคุม
หรื อมาตรฐานใด ๆ ในการนาเอาข้อมูลไปใช้และหากสื่ อสังคมออนไลน์ถูกนาไปใช้ในทางมิชอบ
สามารถชักนาสังคมไปในทางตรงข้ามกับความจริ ง สร้ างความเกลียดชังและผลกระทบในด้านที่
สังคมไม่พึงปรารถนาได้โดยง่าย ผูใ้ ช้สื่อสังคมออนไลน์ตอ้ งตระหนักอยู่เสมอว่า ทันทีที่ท่านเข้าสู่
สังคมออนไลน์ ความเป็ นส่ วนตัวของท่านจะหายไปทันที ข้อมูลส่ วนตัวของท่านทุกประเภทที่ท่าน
ควรเป็ นเจ้าของกลับกลายเป็ นทรัพย์สินอันล้ าค่าของผูป้ ระกอบการสื่ อออนไลน์และสิ่ งที่ท่านต้อง
ยอมรับเมื่อเข้าสู่ สังคมออนไลน์ก็คือ “การถูกสอดแนม” ในรู ปแบบต่าง ๆ ทั้งจากผูป้ ระกอบการสื่ อ
ออนไลน์ จากภาครัฐ จากอาชญากร ฯลฯ ผ่านอุปกรณ์ดิจิทลั ที่หลากหลาย รวมทั้งโทรศัพท์มือถือ เกม
ออนไลน์และ การสอดแนมผ่านคุกกี้ (Cookies) เป็ นต้น
2)

การโจรกรรมข้อมูล

การโจรกรรมข้อมูลมีต้ งั แต่การโจมตีเพื่อต้องการข้อมูลบุคคลโดยตรง ไปจนถึงการโจรกรรม
ฐานข้อมูลขนาดใหญ่ เช่ น ฐานข้อมูลทางธุ รกิ จ ฐานข้อมูลทางการเงิ น ฐานข้อมูลความมัน่ คงจาก
ภาครัฐ ฐานข้อมูลจากสื่ อออนไลน์ต่าง ๆ เป็ นต้น การโจรกรรมข้อมูลในโลกดิจิทลั นั้นจึงไม่ต่างจาก
การโจรกรรมทรัพย์สินเลยเพียงแต่ใช้วิธีการและเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการโจรกรรมและทรัพย์สิน
ในโลกดิจิทลั ก็คือข้อมูลนัน่ เอง สื่ อสังคมออนไลน์คือแหล่งรวมข้อมูลส่ วนบุคคลที่ใหญ่ที่สุด จึงไม่น่า
แปลกใจเลยว่า สื่ อสังคมออนไลน์เป็ นที่หมายปองของอาชญากรที่ตอ้ งการขโมยข้อมูลส่ วนตัวของ
ใครก็ตามที่ตกเป็ นเป้ าหมายของมิจฉาชีพเหล่านั้น การใช้สื่อออนไลน์จึงไม่ได้มีความปลอดภัยเสมอ
ไป จากการเปิ ดเผยของ The Telegraph เมื่อเดือน ตุลาคม 2011 พบว่าว่า ในแต่ละวันผูใ้ ช้ Facebook
ราว 600,000 บัญชี ถูกโจมตีจากแฮ็กเกอร์ เป้ าหมายของพวกแฮ็กเกอร์ คือต้องการข้อมูลที่เป็ น
ข้อความ ภาพ และข้อมูลส่ วนตัวต่าง ๆ ทุกประเภท และปลอมตัวตนของเจ้าของบัญชี เพื่อส่ งข้อมูล
หลอกลวงไปยังสมาชิกในกลุ่ม หลอกขายสิ นค้าปลอม หรื อแม้แต่การหลอกลวงเพื่อการคุกคามทาง
เพศ เป็ นต้น Facebook จึงเป็ นสื่ อสังคมออนไลน์ที่ถูกโจมตีเพื่อการขโมยข้อมูลมากที่สุดแห่งหนึ่ง
3)

นักป่ วนเว็บ

ในสังคมออนไลน์น้ นั ท่านจะได้พบบุคคลหลากหลายประเภท หนึ่ งในนั้นก็คือกลุ่มคนที่รู้จกั
กันในชื่อ “นักป่ วนเว็บ” (Troll) หรื อถ้าจะเทียบกับภาษาไทยคงจะเรี ยกว่าพวก “เกรี ยน” ก็คงจะได้
บุคคลเหล่านี้ เป็ นพวกที่แสดงกิจกรรมบนโลกออนไลน์จากพฤติกรรมของตัวเองจากการศึกษาที่มี
การเผยแพร่ ในวารสาร Journal Personality and Individual Differences ปี 2014 พบว่าพวก “นักป่ วน
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เว็บ” ซึ่ งเป็ นผูใ้ ช้อินเทอร์ เน็ตส่ วนหนึ่ งนั้นจะมีความสัมพันธ์กบั บุคลิกภาพ 4 แบบด้วยกันคือ หลง
ตัวเอง (Narcissism) จิตป่ วน (มีความคิดและปั ญญาดี แต่จิตทราม) (Psychopathy) ชอบโกหก
หลอกลวง ( Machiavellianism) และนิยมหาความสุ ขบนความเจ็บปวดของผูอ้ ื่น(Sadism)
สรุ ปได้วา่ สังคมออนไลน์บนโลกอินเทอร์เน็ตในปัจจุบนั เป็ นแหล่งของอาชญากรรมที่คนสังคม
ต้องให้ความสาคัญ รวมถึงการใช้งานสื่ อสังคมออนไลน์ ที่แพร่ หลายของคนในสังคม ยังขาดความรู ้
ความเข้าใจในการรับรู ้สื่อที่ถูกวิธี
2.5 ภัยคุกคามบนสื่ อสังคมออนไลน์
อินเตอร์ เน็ตมีท้ งั ข้อดีและข้อเสี ย อินเตอร์ เน็ตสามารถทาให้เข้าถึงข้อมูลต่าง ๆ ได้ง่ายขึ้น แต่ก็
ทาให้เสี ยข้อมูลที่สาคัญได้ง่ายขึ้นด้วย ถ้าไม่ได้ระวังตัวเอง ซึ่ งในโลกอินเตอร์ เน็ตนั้นจะมีกลุ่มคนที่
เรี ยกตัวเองกว่า Hacker ซึ่ งสิ่ งที่เหล่าแฮกเกอร์ สร้างเพื่อมาล้วงข้อมูลในเครื่ องคอมพิวเตอร์ น้ นั ๆ จะ
เรี ยกว่า Malware
1)

ความหมายของ Hacker และ Cracker

Hacker และ Cracker หรื อ นั ก เลงคอมพิ ว เตอร์ ห มายถึ ง ผู ้ที่ มี ค วามเชี่ ย วชาญในสาขา
คอมพิว เตอร์ ผูท้ ี่ มีความรู ้ ใ นรายละเอี ย ด หรื อ ผูท้ ี่ มีความเฉลี ย วในการแก้ปัญหาจากข้อจ ากัด ใน
ปั จจุบนั นั้นมี 2 ความหมายหลัก ในทางที่ดี และ ไม่ค่อยดี ความหมายที่เป็ นที่นิยม และพบได้บ่อยใน
สื่ อ นั้น มัก จะไม่ ดี โดยจะหมายถึ ง อาชญากรคอมพิ ว เตอร์ ( Hacker) ส่ ว นในทางที่ ดี คื อ นัก หา
ข้อบกพร่ องบนคอมพิวเตอร์(Cracker) Hacker คือผูท้ ี่มีความสนใจอย่างมากในการทางานอันซับซ้อน
ของการท างานของระบบปฏิ บ ัติ ก ารคอมพิ ว เตอร์ ส่ ว นมาก Hacker จะเป็ นโปรแกรมเมอร์
ดังนั้น Hacker จึงได้รับความรู ้ข้ นั สู งเกี่ยวกับระบบปฏิบตั ิการและ Programming Languages ทาให้
พวกเขาอาจรู ้จุดอ่อนภายในระบบและที่มาของจุดอ่อนนั้น และ Hacker ยังคงค้นหาความรู ้เพิ่มเติม
เพื่อ แบ่งปันความรู ้ที่พวกเขาค้นพบและไม่มีเจตนาที่จะทาลายข้อมูล ส่ วนของ Cracker คือบุคคลที่บุก
รุ กหรื อรบกวนระบบคอมพิวเตอร์ที่อยูห่ ่างไกลด้วยเจตนาร้าย Cracker เมื่อบุกรุ กเข้าสู่ ระบบ จะทาลาย
ข้อมูลที่สาคัญทาให้ผูใ้ ช้ไม่สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ หรื ออย่างน้อยก็ทาให้เกิ ดปั ญหาในระบบ
คอมพิวเตอร์ของเป้ าหมาย โดยกระทาของ Cracker จะมีเจตนามุ่งร้าย
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2)

Malware

มัลแวร์ (Malware) ย่อมาจากคาว่า Malicious Software มัลแวร์ว่าคือโปรแกรมที่ถูกสร้างขึ้นมา
เพื่อประสงค์ร้ายต่ อเครื่ องคอมพิว เตอร์ แ ละเพื่อมาล้ว งข้อมูลส าคัญไปจากผูใ้ ช้งานคอมพิว เตอร์
โดยมัลแวร์ที่รู้จกั กันดีก็คือ ไวรัส (Virus) เวิร์ม (Worm) โทรจัน (Trojan Horse) สปายแวร์ (Spyware)
คียล์ ๊อกเกอร์ (Key Logger) คุก้ กี้ (Cookie) และการ Malicious Mobile Code (MMC) ที่อาศัยช่องโหว่
ของโปรแกรมบราวเซอร์ มัลแวร์มีอยูห่ ลายชนิดด้วยกัน
ไวรัส (Virus) เป็ นโปรแกรมที่ติดต่อจากไฟล์หนึ่งไปสู่อีกไฟล์หนึ่งได้ และสามารถส่ งผ่านไฟล์
ด้วยการแนบไวรัสไปกับไฟล์และส่ งไปยังเครื่ องคอมพิวเตอร์ อีกเครื่ องหนึ่ งได้ โดยไวรัสจะทาการ
ทาลายทั้งฮาร์ ดแวร์ และซอฟต์แวร์ ในเครื่ องพร้ อมกับไฟล์ที่ไวรัสแฝงตัวเองเพื่อแพร่ กระจายไปสู่
เครื่ องอื่น ๆ ด้วย
เวิร์ม (Worm) สามารถที่จะแพร่ ขยายตัวเองโดยที่ไม่ตอ้ งมีโปรแกรมอื่นในการแพร่ กระจายก็ได้
เช่นกัน เป้ าหมายของเวิร์มจะจ้องทาลายระบบเครื อข่าย และขยายการแพร่ กระจายไปยังคอมพิวเตอร์
ตัวอื่น ๆ โดยการส่ งอีเมล์หรื อช่องโหว่ของระบบปฎิบตั ิการณ์
โทรจัน (Trojan Horse) เป้ าหมายของมัลแวร์ ตวั นี้ จะคอยจ้องทาลายระบบและเปิ ดช่องโหว่
ให้กบั ผูไ้ ม่หวังดีเข้ามาทาลายระบบและควบคุมจากระยะไกล และไม่แพร่ กระจายไปยังไฟล์อื่น ๆ
สปายแวร์ (Spyware) จะไม่แพร่ กระจายไปยังไฟล์อื่น ๆ เหมือนกับโทรจัน โดยเป้ าหมายของ
สปายแวร์น้ นั จ้องที่จะรบกวนและละเมิดความเป็ นส่ วนตัวของผูใ้ ช้
Hybrid Malware/Blended Threats เป็ นมัลแวร์ ที่อนั ตรายมากเพราะรวมความสามารถของ
ไวรัส เวิร์ม โทรจัน สปายแวร์ ไว้ดว้ ยกัน
Phishing เป็ นมัลแวร์ ที่จอ้ งจะขโมยข้อมูลทางการเงิน เช่น บัตรเครดิตหรื อพวก Online Bank
Account เป็ นต้น
สรุ ปได้ว่าภัยคุกคามบนสื่ อสังคมออนไลน์มีดว้ ยกัน 2 ประเภท อย่างแรกคือการคุกคามผ่าน
ทางการโจรกรรมข้อ มู ล โดยใช้ค วามบกพร่ อ งของโปรแกรมที่ ส ามารถเข้า ผ่า นระบบได้ง่ า ย ๆ
จากมัลแวร์ ที่มาจากอีเมลหรื อโฆษณาต่าง ๆ ตามเว็บไซต์ และอย่างที่สองคือการคุกคามผ่านทางสื่ อ
สังคมออนไลน์คือการคุกคามที่ส่งต่อสภาพจิตใจของผูท้ ี่ถูกกระทานาไปสู่ อาชญากรรมบนสื่ อสังคม
ออนไลน์
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3.

งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง

ในการดาเนิ นงานภาคนิ พนธ์น้ ี ทางคณะผูจ้ ดั ทาได้นาข้อมูลมาจากงานวิจยั ต่าง ๆ ที่ได้มีการ
ดาเนินเรื่ องใกล้เคียงกันเพื่อนามาประยุกต์ใช้กบั ภาคนิพนธ์ ดังนี้

ภาพที่ 2.1 แอนิเมชันเรื่ อง หุ่นดี สุ ขภาพดี ไม่ใช่เรื่ องยาก
นุจริ นทร์ มีโภคกิจ ปั ญญา เย็นบารุ งและวาสนา สิ้ นทุกข์ (2557) ภาควิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยามได้พฒั นาแอนิเมชันเรื่ อง หุ่นดี สุ ขภาพดี ไม่ใช่เรื่ องยาก
เป็ นแอนิ เมชันที่ให้ความสนุกสนาน เพลิดเพลินและแฝงไปด้วยความรู ้เกี่ยวกับสาเหตุของความอ้วน
จากพฤติกรรมในการทานอาหาร ผลข้างเคียงจากการทานยาลดน้ าหนัก การควบคุมอาหาร และวิธีการ
ออกกาลังกาย เป็ นการ์ตูนแอนิเมชันสร้างขึ้น
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ภาพที่ 2.2 แอนิเมชันเรื่ อง ความดียอ่ มชนะทุกสิ่ ง
ศันสนี ย ์ จงกรด (2557) สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ คณะครุ ศาสตร์ อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนื อ ได้พฒั นาโปรแกรมสื่ อการสอน เพื่อที่จะให้ทุก
คนได้นาความรู ้การทาความดี โดยไม่หวังสิ่ งตอบแทนและการไม่ใส่ ร้ายป้ ายสี ผูอ้ ื่นเพื่อสร้างความ
เสี ยหายให้กบั ผูอ้ ื่นโดยเจตนาเป็ นการกระทาที่ไม่สมควร
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ภาพที่ 2.3 แอนิเมชันเรื่ อง รณรงค์เมาไม่ขบั
ณัฐวุฒิ พุทธรักษา (2555) สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการ
ประมง มหาวิ ท ยาลัย เทคโนโลยี ร าชมงคลศรี วิ ชัย ได้พ ัฒ นาโปรแกรมสื่ อ การเรี ย นการสอน
เพื่อที่จะให้ทกุคนได้นาไปเป็ นความรู ้ทุกครั้งที่ขบั รถไม่ควรดื่มจนเมาหรื อ “เมาไม่ขบั ”
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ภาพที่ 2.4 แอนิเมชันเรื่ อง คุณธรรม 8 ประการ
ลัด ดาวัล ย์ เตวารี (2556)
สาขาระบบสารสนเทศทางคอมพิ ว เตอร์ คณะบริ ห ารธุ ร กิ จ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุ งเทพ ได้พฒั นาโปรแกรมสื่ อการสอน เป็ นความดีงามที่ปลูกฝัง
ภายในจิตใจ ขยัน ประหยัด ความซื่ อสัตย์ การมีวินัย สุ ภาพ ความสะอาด สามัคคี มีน้ าใจ เวลาจะทา
อะไรควรคิดให้ดีก่อนที่จะทาและควรนาหลักคุณธรรม 8 ประการ มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน

28

ภาพที่ 2.5 โปรแกรมสื่ อการสอนในผูป้ ่ วยโรคไตเรื้ อรัง
พัดชา หลิมวัฒนา ภาวินี จันทรานนท์ และภูชิฏา โอฬาร์ ชน (2554) ภาควิชาการบริ บาลทาง
เภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ได้พฒั นาโปรแกรมสื่ อ การสอนในผูป้ ่ วยโรคไต
เรื้ อรัง ขึ้นมาเพื่อใช้ในการดูแลสุ ขภาพของผูป้ ่ วย และยังช่วยให้เข้าใจเกี่ยวกับโรคและการใช้ยาของ
ผูป้ ่ วยได้ดี
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เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
คณะผูจ้ ดั ทาได้ทาการศึกษาและรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการดาเนิ นงานของเรื่ อง ด้านมืด
สื่ อสังคมออนไลน์ เพื่อเป็ นแนวทางในการศึกษาหาข้อมูลเพื่อที่จะนามาปรับใช้กบั การทาภาคนิ พนธ์
โดยมีเว็บไซต์ต่าง ๆ ดังนี้

ภาพที่ 2.6 http://www.adobe.com/sea/downloads.html
เป็ นเว็บไซต์ใช้ในการดาวน์โหลดโปรแกรม Adobe Flash Professional CS6 ซึ่ งเป็ น
โปรแกรมที่ช่วยสร้ าง แอนิ เมชัน หรื อภาพการ์ ตูนเคลื่อนไหวถือเป็ นหัวใจหลักของการทางาน ใน
โปรแกรม Flash เนื่ องจากมีเครื่ องมืออานวยความสะดวกมากแล้ว โปรแกรม Flash ยังสามารถสร้าง
แอนิเมชัน สร้างการเคลื่อนไหว ลูกเล่นต่าง ๆ ได้อย่างเป็ นธรรมชาติ สวยงาม และสมจริ ง
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ภาพที่ 2.7 http://www.apivat.com/joomla/index.php/component/content/article/12-games-as3/51-1flash-as3
เว็บไซต์น้ ีเป็ นเว็บไซต์สื่อออนไลน์ที่เกี่ยวกับแอนิเมชันโดยตรง ภายในเว็บไซต์จะสอนให้รู้จกั
ส่ วนประกอบของโปรแกรม Adobe Flash Professional CS6 นอกจากนี้ ยงั สามารถแลกเปลี่ยนความรู ้
และสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับผลงานแอนิเมชันต่าง ๆ ภายในเว็บไซต์ได้อีกด้วย
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ภาพที่ 2.8 http://www.flashinw.com/forum/index.php?topic=35.0
เว็บไซต์น้ ี เป็ นเว็บไซต์ที่เกี่ ยวกับแอนิ เมชันโดยตรง ภายในเว็บไซต์จะสอนวิธีการสร้ าง
ภาพเคลื่อนไหว หรื อ แอนิ เมชันในโปรแกรม Adobe Flash Professional CS6 เบื้องต้นไปจนถึง
ขั้นตอนในการสร้างสรรค์ผลงานต่าง ๆ นอกจากนี้ ยงั สามารถแลกเปลี่ยนความรู ้ และสอบถามข้อมูล
เกี่ยวกับผลงานแอนิเมชันต่าง ๆ ภายในเว็บไซต์ได้อีกด้วย
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ภาพที่ 2.9 http://www.acr.ac.th/acr/ACR_ELearning/CAREER_COMPUTER/COMPUTER/M4/Flash/chapter6.html
เป็ นเว็บไซต์อธิบายเกี่ยวกับโปรแกรม Adobe Flash Professional CS6 ซึ่งเป็ นอธิบายเกี่ยวกับ
การเคลื่อนไหวแบบ Motion Guide เข้ามาช่วยกาหนดเส้นทางการเคลื่อนไหวที่ของ Object ตัวเอง
โดยสร้างเส้นไกด์หรื อเส้นนาทางไว้ที่ Guide Layer ซึ่งจะอยูท่ ี่ดา้ นบนของ Layer Object ที่ตอ้ งการให้
เคลื่อนที่ไปตามเส้นนาทางนั้น ๆ รวมถึงการสร้างภาพแบบ Mask Layer
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ภาพที่ 2.10 http://www.freesfx.co.uk/soundeffects/crying/
เป็ นเว็บไซต์ในการดาวน์โหลดเสี ยงเอฟเฟคซึ่ งมีเสี ยงหลากหลายแบบ และแยกประเภทต่าง ๆ
ไว้ให้ทดลองเล่น สามารถเลือกเสี ยงเอฟเฟคต่าง ๆ เพื่อทดลองฟั ง อีกทั้งยังสามารถดาวน์โหลดเสี ยง
เอฟเฟคต่าง ๆ เพื่อให้ผลงานแอนิเมชันดูน่าสนใจ และสมจริ งอีกด้วย
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ภาพที่ 2.11 http://thaimarketing.in.th/2015/01/05/infographic-thailand-social-media-landscape2014/
เป็ นเว็บไซต์ให้ขอ้ มูลตัวเลขจานวนผูใ้ ช้งานสื่ อสังคมออนไลน์ในประเทศไทย ภายในเว็บไซต์
จะบอกถึงสถิติการใช้งานสื่ อสังคมออนไลน์ ปี 2014-2015 ที่ผา่ นมาสามารถดูได้จาก Infographic ที่
แสดงอยูใ่ นหน้าเว็บไซต์ จะมีในรายละเอียดสาคัญ ๆ อีกทั้งยังมีแผนที่จะนาเสนอ Infographic ออกมา
เผยแพร่ เป็ นประจาทุ ก ๆ ไตรมาส ทุกครึ่ งปี และทุ กปี เพื่อต้องการแสดงถึ งตัวเลขสาคัญ ๆ ของ
อุตสาหกรรมสื่ อดิจิทลั ซึ่ งครอบคลุมไปถึงตัวเลขของไทย โดยจะมีขอ้ มูลรู ปแบบอินโฟกราฟฟิ กซึ่ ง
ผูส้ นใจสามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์
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ภาพที่ 2.12 http://www.thairath.co.th/socialbuzz
เป็ นเว็บไซต์ที่ให้ขอ้ มูลข่าวสารและรายละเอียดต่างๆในเนื้ อหาข่าวเป็ นอย่างดี มีประเภทแยก
ย่อยหัวข้อที่น่าสนใจ สามารถค้นหาข่าวที่ตอ้ งการได้ รวมถึงการโหวตแสดงความคิดเห็ นของข่าว
ตลอดจนมีคลิปให้ดูเพื่อให้ผรู ้ ับชมเกิดความสะดวกสบายและเข้าใจง่ายมากขึ้น ที่สาคัญยังเสนอข่าวที่
รวดเร็ วติดกระแสสังคมในปัจจุบนั

