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บทคัดย่อ 
 เนื่องจากในช่วงหลายปีมานี้  ปริมาณปะการังลดลงอย่าง
ต่อเนื่อง  โดยมีสาเหตุหนึ่งคือ การท าลายแนวปะการังจากนักท่องเที่ยว 
แอนิเมชันที่มีเนื้อหาเพื่อให้ความรู้ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทาง
ทะเล จึงถูกผลิตขึ้นโดยผู้วิจัย โดยวัตถุประสงค์ของงานวิจัยนี้ คือเพื่อ
ทดสอบประสิทธิผลของแอนิเมชันดังกล่าว  กลุ่มตัวอย่างเป็นเยาวชน อายุ
ต่ ากว่า 8 ปี จ านวน 80 คน จาก 8 สถาบันกวดวิชาส าหรับเด็ก  ซ่ึงมี
ครูผู้สอนเป็นผู้สัมภาษณ์  การเปรียบเทียบโดยใช้ค่า t พบว่า สื่อแอนิเมชัน
ที่ผู้วิจัยผลิตขึ้น สามารถเพิ่มความต้องการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทาง
ทะเลได้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  ผู้วิจัยจึงเสนอแนะให้ ผู้ผลิตแอนิเมชันไม่
ว่าจะเป็นผู้เรียน และบุคลากรในสถาบันการศึกษา หรือองค์กรเอกชน ได้
ผลิตสื่อที่ให้ความรู้ ความเช่ือเชิงบวก และพฤติกรรมที่ดี ให้แก่เยาวชนที่มี
อายุน้อย 
 
ค าส าคัญ: อนุรักษ์ธรรมชาติ, ปะการัง, สื่อสร้างสรรค์, แอนิเมชั่น 
 
Abstract 
 The problem regarding coral reef destruction is 
continuously increasing recently, and one of the reason of which is 
the damage caused by tourists. An animated short film was 
produced by the researchers to provide the knowledge to young 
adolescents. The current study tested the effectiveness of this 
animated film, if it could heighten the samples’ need to protect the 
marine environment, especially the coral. Eighty young adolescents 
with the age lower than 8 from 8 tutorial schools were asked to 
participate this study. Teachers who were working in these schools 
performed as the interviewers to collect the data from their 
students. Paired Sample T-Test was used for the data analysis, and it 
reveals that the particular animated film could significantly improve 
the participants’ need to protect the marine environment. 
Therefore, the researchers suggested that media producers 
should create more prosocial media to provide knowledge, to 
enhance positive attitude, and to reinforce positive behaviors 

to young children. Media producers includes students in media 
art major, faculty members, and also professional media 
producers in the industry. 
Keywords: environmental protection, coral reefs, prosocial 

media, animation 
 
1. ค าน า 
 การลดจ านวนลงของปะการัง ถือว่าเป็นปัญหาที่น่าเป็นห่วง ซ่ึง
การลดลงของปะการังนี้ ส่วนมากมีสาเหตุมาจาก มลพิษ, การประมงแบบ
ท าลายล้าง [1], และคุณภาพน้ า [2] แต่สาเหตุบางประการนั้นก็เกิดจาก
ปัจจัยที่ควบคุมได้โดยประชาชนทั่วไปเอง นั่นก็ คือ พฤติกรรมของ
นักท่องเที่ยว เช่น พฤติกรรมการหัก การเก็บปะการังเป็นที่ระลึก  และการ
เหยียบปะการังของผู้ด าน้ า [2] 
 แม้ว่าพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวบางกลุ่มเป็นภัยต่อปะการัง 
การปลูกปะการังได้น ามาเป็นกิจกรรมเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งในไทย 
และในญี่ปุ่น [3]  การท าให้คนทั่วไป หรือนักท่องเที่ยวตระหนักถึงการ
อนุรักษ์ปะการัง และทรัพยากรทางทะเล ถือเป็นสิ่ งที่ภาครัฐ และ
ภาคเอกชนควรท า  การประชาสัมพันธ์ของรัฐ หรือการรณรงค์โดยมี
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชนทั่วไป อาจไม่เพียงพอ  ผู้วิจัยจึงเสนอว่า ควรมี
การปลูกฝังให้เยาวชนมีจิตส านึกและมีความรู้เร่ืองการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ทางทะเลตั้งแต่วัยเด็ก  โดยควรมีการสร้างสรรค์สื่อส าหรับเด็ก  ซ่ึงทั้งนี้
เนื่องจากผลกระทบของสื่อ  ไม่ว่าจะเป็นสื่อเชิงสร้างสรรค์ หรือสื่อที่มี
ความรุนแรง  ล้วนแต่มีผลระยะยาวต่อพฤติกรรม และจิตลักษณะของ
เยาวชน [4] อย่างวีดิโอเกมส์ที่มีเนื้อหาในเชิงบวก  สามารถท าให้เยาวชนมี
พฤติกรรมในเชิงบวกในระยะยาว  และมีนักวิจัยไดพ้ิสูจน์ผลลัพธ์เชิงบวกที่
คล้ายคลึงกันใน 3 ประเทศ [5] ภาพยนตร์การ์ตูนที่มีเน้ือหาเชิงสร้างสรรค์
ก็เช่นกัน ได้ถูกผลิตขึ้นเพื่อให้ส่งผลในทางดีต่อเยาวชนที่เป็นผู้ชม [6] 
 นักวิจัยของงานวิจัยนี้ จึงเล็งเห็นความส าคัญของการผลิตสื่อ
แอนิเมชันเชิงสร้างสรรค์ เพื่อหล่อหลอมพฤติกรรมในเชิงบวก เพื่อให้
เยาวชนที่มีอายุน้อย รู้จักวิธีการช่วยอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล เช่น การ
ไม่หักปะการัง, การช่วยเก็บขยะบริเวณชายหาด, และการหลีกเลี่ยงการทิ้ง
ขยะลงในทะเล แต่การผลิตสื่อขึ้นนั้น ควรที่จะมีการทดลองน าสื่อมาใช้กับ
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กลุ่มเป้าหมายจริง ซ่ึงก็คือเยาวชนที่มีอายุน้อย ดังนั้นแล้ว งานวิจัยนี้จึงมี
วัตถุประสงค์เพื่อทดสอบประสิทธิผลของสื่อแอนิเมชัน  โดยทดสอบ
เปรียบเทียบความรู้ เกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล 
ก่อนและหลังรับชมสื่อ 
 
2. อิทธิพลของสื่อที่มีต่อผู้ชม 
 ผลกระทบในทางลบของสื่อต่าง ๆ ที่มีต่อผู้ชม โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งในเยาวชน ได้เป็นข้อถกเถียงและเป็นประเด็นในการวิจัยตั้งแต่ช่วง 
1960s จนกระทั่งเกิดการจัดเรท (Rating System) ที่มีความเข้มงวด
น้อยลงเรื่อย ๆ ซ่ึงมานักวิจัยพบว่าภาพยนตร์ PG13 ในช่วงหลัง มีความ
รุนแรงมากกว่าแบบ 18+ ในยุคแรกเริ่มก่อตั้งการจัดเรท [7] เช่นเดียวกัน
กับในวงการหนังสือการ์ตูน ซ่ึง Comic Code Authority ได้ถูกก่อตั้งขึ้น
และล่มสลายไป   โดยมี Marvel Comics เป็นส านักพิมพ์แรก ๆ ที่ต่อต่าน
และไม่ยอมใช้ Code [8] ประเด็นเหล่านี้แสดงให้เห็นว่าองค์กรของรัฐ และ
ผู้รับชมสื่อมีความกังวลกับความรุนแรง และความเชื่อที่สื่อหล่อหลอมใหก้บั
ผู้ชม  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเยาวชน  แต่ในทางกลับกันผู้ผลิตสื่อกลับไม่เห็น
โทษของความรุนแรง  โดยเพิ่มความรุนแรงในสื่อส าหรับเด็ก  ตลอดจน
ต่อต้านการใช้ Code ควบคุมความรุนแรงในหนังสือการ์ตูน 
 การใช้สื่อในเชิงสร้างสรรค์ ก็สามารถท าให้เยาวชนได้รับความรู้ 
[9] ลดความก้าวน้าว และพฤติกรรมรุนแรง [10] ได้ไม่แพ้กัน  ไม่ว่าจะเป็น 
การใช้สื่อที่ผลิตขึ้นมาโดยเฉพาะเพื่อให้ความรู้แก่เยาวชน, การสร้างสื่อ
บันเทิง ที่มีเนื้อหาในเชิงบวก, ตลอดจนการน าสื่อที่มีเนื้อหาเชิงลบมาเป็น
กรณีศึกษาในสถาบันการศึกษา เพื่อเสริมสร้างทักษะการรู้ทันสื่อของผู้เรียน 
[11] 

งานวิจัยนี้มุ่งทดสอบประสิทธิผลของสื่อเชิงสร้างสรรค์ ที่ให้
ความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางทะเล  การทดสอบผลของสื่อ
สร้างสรรค์และสื่อทางการศึกษา  เคยถูกวิจัยมาแล้วในการเรียนการสอน
วิชาธรณีวิทยา  ซ่ึงระดับความรู้เดิมที่ผู้เรียนมีจะช่วยเพิ่มความสนใจในสื่อ
แอนิเมชันเพื่อการศึกษา [12] ส่วนในวิชาชีววิทยา ผู้เรียนมีความสนใจใน
การใช้สื่อการเรียนการสอนแบบ e-book มากกว่าการใช้ต าราปกติ แต่ไม่
พบความแตกต่างของผลการเรียนระหว่าง กลุ่มทดลองกับกลุ่มควบคุม 
[13] ผลการค้นพบของงานวิจัยทั้งสองเรื่องที่กล่าวมานี้ มีความคล้ายคลึง
กัน คือ ผู้วิจัยสามารถแน่ใจว่า การใช้สื่อช่วยในการเรียนรู้ สามารถสร้าง
แรงจูงใจในการเรียน แต่อาจไม่ได้เพิ่มความรู้ในบทเรียน 
 Musa, Ziatdinov, Sozcu และ Griffiths [14] เสนอแนะว่า 
การใช้สื่อที่ผลิตขึ้นเพื่อการเรียนการสอนนั้นมีข้อจ ากัดกว่าการใช้หนังสือ
เรียน เพราะสื่อชิ้นหนึ่ง ๆ เช่น แอพลิเคชัน หรือ แอนิเมชัน อาจไม่สามารถ
บรรจุข้อมูลความรู้ของหนังสือทั้ งเล่มลงไปได้  ท าให้ผู้ เรียนที่มีความ
กระตือรือร้น และขวนขวาย พบว่าความรู้ที่น าเสนอในสื่อนั้นไม่เพียงพอกับ
ความอยากรู้ของเขา  เช่นเดียวกันกับข้อเสนอแนะของ Salim และ Tiawa 
[15] ที่ผู้ผลิตสื่อ ควรผลิตสื่อเกี่ยวกับการศึกษาให้มากขึ้น เพราะสื่อที่มีอยู่
ไม่เพียงพอที่จะใช้สอนผู้เรียนได้ทุกคาบ ตลอดปีการศึกษา [16] 
 เนื่องจาก ความรู้ หรือทักษะ เดิมก่อนใช้ส่ือ มีผลต่อการเรียนรู้
จากสื่อ เชิ งสร้างสรรค์  และสื่อ เพื่ อการศึกษา  งานวิจัยนี้ จึ งมุ่ งวัด
ประสิทธิผล ของการใช้สื่อเกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางทะเลในเด็ก
เล็ก ที่ผู้วิจัยมีสมมติฐานเบื้องต้นว่า พวกเขาไม่มีความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมทางทะเลมาก่อน  นอกจากนี้ สื่อที่คณะผู้วิจัยได้ผลิตขึ้นเป็น
แอนิเมชันที่สามารถรับชมได้ โดยไม่ต้องเข้าเรียน หรือไม่ต้องมีพื้นฐานวิชา

วิทยาศาสตร์  ดังนั้นแล้ว จึงเป็นโอกาสดี ที่จะทดสอบระดับความรู้ก่อน
และหลังการชมส่ือดังที่กล่าวมาในข้างต้น 
 
3. ระเบียบวิธีการวิจัย 
 งานวิจัยนี้ใช้การเก็บข้อมูลเชิงปริมาณโดยการใช้แบบสอบถาม
เพื่อวัดความต้องการอนุรักษ์ธรรมชาติทางทะเลจากเด็กนักเรียนอายุ 3 – 8 
ปี จ านวน 80 คน ทั้งนี้เนื่องจากหลังจากใช้โปรแกรม G*Star Power 
ค านวนด้วย Effect Size เท่ากับ 0.3 ควรใช้กลุ่มตัวอย่างจ านวน 71 คน 
โดยผู้วิจัยเก็บข้อมูลจากสถาบันการศึกษากวดวิชาส าหรับเด็กเล็กจ านวน 8 
แห่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร ผู้วิจัยได้ขอให้ครูผู้สอนเป็นคนสัมภาษณ์
นักเรียน 
3.1 เคร่ืองมือ 
 แบบสอบถามที่ใช้ในงานวิจยันี้แบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ ข้อมูล
ทางประชากรศาสตร์ เช่น เพศ และ อายุ อกี 2 สว่น คือ เครื่องมือวัด
ความต้องการอนุรักษ์ธรรมชาติทางทะเล  ก่อนและหลังรับชมสื่อ ประกอบ
ไปด้วย 10 ขอ้ ดังต่อไปนี้ 
 ก่อนรับชมสื่อ 
 1. ถ้าไปทะเล ฉันจะเก็บปะการังกลับบา้น (Reverse) 
 2. ถ้าฉันไปทะเล ฉันจะทิ้งขยะลงถัง 
 3. ถ้าฉันขับเรือ ฉันจะทิ้งสมอลงทะเล (Reverse) 
 4. ถ้าฉันไปด าน้ า ฉันจะจับปะการังมาดเูล่น (Reverse) 
 5. ถ้าฉันเห็นขยะที่หาดทราย ฉันจะเก็บขยะลงถัง 
 หลังรับชมสื่อ 
 6. ถ้าจะกลับบ้านฉันจะเก็บปะการังกลับไปด้วย (Reverse) 
 7. ถ้าฉันไปทะเล ฉันจะทิ้งขยะให้ถูกที ่
 8. ฉันจะทอดสมอลงทะเล เมื่อฉันขับเรือ (Reverse) 
 9. ฉันจะเอาปะการังมาเล่น ถ้าฉันไปว่ายน้ าในทะเล (Reverse) 
 10. ถ้าฉันเห็นคนทิ้งขยะที่ชายทะเล ฉันจะเก็บขยะลงถัง 
 หากกลุ่มตวัอย่างเห็นด้วยกับขอ้ความ ครูผู้สอนจะเขียนเลข 1 
ลงไปที่ข้อนั้น ๆ และในกรณีที่กลุ่มตวัอย่างไม่เห็นด้วย ครูผู้สอนจะเขียน
เลข 0 ดังนั้นแล้ว เมื่อน าคะแนนมารวมกันหลังจากกลับด้านขอ้ที่เป็น 
Reverse  แบบวัดก่อนและหลังรับชมสือ่จะมีคะแนนสูงสุดที่เป็นไปได้ คือ 
5 และต่ าสุดที่เป็นไปได้ คือ 0  คะแนนที่สูง หมายถึง การมีความตอ้งการ
อนุรักษ์ธรรมชาติทางทะเลสูง 
3.2 ขั้นตอนการวิจัย 

หลังจากเลือกสถาบันกวดวิชาส าหรับเด็กและติดต่อขออนุญาต
เจ้าหน้าที่สถาบันเรียบร้อยแล้วครูผู้สอนจะเป็นคนสัมภาษณ์นักเรียน
ประมาณ 10 คน ต่อ 1 สถาบัน โดยจะให้นักเรียนให้ข้อมูลทางด้าน
ประชากรศาสตร์และแบบวัดก่อนรับชมสื่อก่อน     หลังจากนั้นผู้วิจยัจะ
เปิดส่ือให้นักเรียนดู ซ่ึงเป็นสื่อแอนิเมชัน 2 มิติ ที่ผู้วจิัยผลิตขึ้นเพื่อเป็นสื่อ
ในเชิงสร้างสรรค์ส าหรับปลูกฝังให้เยาวชนอนุรักษ์และรักษาสิ่งแวดล้อม
ทางทะเล  เมื่อกลุ่มตัวอยา่งรับชมสื่อเรียบร้อยแล้ว ครูผู้สอนจะสัมภาษณ์
นักเรียนอีกรอบ โดยใชแ้บบวัดหลังรับชมสื่อ 
3.3 การวิเคราะห์ข้อมูล 

งานวิจัยนี้ใช้การเปรียบเทียบคา่เฉลี่ยแบบ Paired Sample T-
Test เพื่อเปรียบเทียบความต้องการอนรุักษธรรมชาติทางทะเลก่อนและ
หลังรับชมสื่อ 

 



 
รูปที่ 1 ฉากในสื่อที่ใช้ในการเก็บขอ้มูล 

 

 
รูปที่ 2 ฉากในส่ือที่ใช้ในการเก็บขอ้มูล 

 

      
รูปที่ 3 ตัวละครในส่ือ ฮิปโปโปเตมัส และ ลิง 

 

 
รูปที่ 4 ตัวละครในส่ือ กระต่าย และ แรก็คูน 

 
4. สรุปผลการวิจัย 
 หลังจากที่ผู้วิจัยน าสื่อที่ได้ผลิตขึ้นไปให้นักเรียนอายุ 3-8 ปีได้
รับชม โดยมีการทดสอบความต้องการอนุรักษ์ธรรมชาติทางทะเล ก่อน 
และ หลัง รับชมสื่อ ผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า กลุ่มตัวอย่างมีความ
ต้องการอนุรักษ์ธรรมชาติทางทะเลสูงขึ้นหลังจากที่พวกเขารับชมสื่อ อย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติ (t=12.765; p=.000) 
 โดยระดับความต้องการอนุรักษ์ธรรมชาติทางทะเลก่อนรับชม
สื่อ คือ 3.05 (S.D.=1.211) และเมื่อกลุ่มตัวอย่างรับชมสื่อเสร็จสิ้น พวก
เขามีความต้องการอนุรักษ์ธรรมชาติทางทะเล คือ 4.81 (S.D.=.658) จาก
คะแนนเต็ม 5 
 ข้อมูลทางประชากรศาสตร์พบว่า จ านวนกลุ่มตัวอย่างเพศชาย
มีมากกว่าผู้หญิง คือ มีผู้ชายจ านวน 50 คน หรือ ร้อยละ 62.5 และมีกลุ่ม
ตัวอย่างผู้หญิงจ านวน 30 คน หรือ ร้อยละ 37.5 โดยอายุเฉลี่ยของทั้งสอง
เพศรวมกันคือ 5 ปี 3 เดือน (S.D.=.819) 
 
5. อภิปรายผล 
 จากผลการเปรียบเทียบระดับความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล ก่อนและหลังการรับชมสื่อแอนิเมชันเชิง
สร้างสรรค์ พบว่า ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้เพิ่มมากขึ้น ซ่ึงสามารถกล่าว

ได้ว่า การรับชมสื่อที่มีเนื้อหาที่ดี สามารถท าให้เกิดผลกระทบจากสื่อ
ในทางที่ดี ในช่วงระยะเวลาสั้น ๆ (Short-term Effect) แต่งานวิจัยนี้ยัง
มิได้พิสูจน์ผลของการใช้สื่อเชิงสร้างสรรค์ในระยะยาว  ซ่ึงในงานวิจัยใน
อดีตพบผลเชิงบวกของสื่อสร้างสรรค์สังคมในระยะสั้น [17] และระยะยาว 
[4] 
 ผู้วิจัยแนะน าว่า งานวิจัยในอนาคตควรทดสอบผลกระทบของ
สื่อในด้านดี ในลักษณะเดียวกัน ทั้งในระยะสั้น และระยะยาว  นอกจากนี้ 
นักวิจัยที่เป็นครูหรืออาจารย์ของนักศึกษาที่มีความสามารถในการผลิตสื่อ 
ควรแนะน าให้นักศึกษาผลิตสื่อที่มีเรื่องราวชวนติดตาม  เพื่อให้ความรู้
ควบคู่กับความบันเทิงแก่เด็กเล็ก  เพราะสื่อบางชนิดที่ไม่มีเรื่องราว อาจท า
ให้ เด็กเล็กรู้สึกเบื่อ เช่น Motion Graphic หรือ Info Graphic สื่อที่มี
เร่ืองราวนั้นอาจอยู่ในรูปแบบแอนิเมชัน 2 มิติเหมือนงานวิจัยนี้ หรืออาจ
อยู่ในรูปแบบอื่นก็ได้ เช่น ละครหุ่น , Stop Motion, หนังสือการ์ตูน , 
แอนิเมชัน 3 มิติ, ภาพยนตร์สั้น, ตลอดจนหนังสือนิยายส าหรับเด็ก 2 
ภาษา 
 การสร้างสรรค์สื่อที่มีเนื้อหาที่ดี มิควรถูกจ ากัดเพียงเพื่อใช้ใน
งานวิจัย หากแต่ควรมีการรวบรวม โดยใช้เว็บไซต์ หรือแอพลิเคชัน ที่เป็น
ศูนย์กลางที่สามารถรวบรวม Link เพื่อให้ผู้ชมคลิกหรือค้นหาสื่อเชิง
สร้างสรรค์เหล่านี้ได้โดยง่าย  การนี้ ผู้วิจัยแนะน าให้ทั้งภาคเอกชนและ
ภาครัฐบาลหันมาสนใจสื่อเชิงสร้างสรรค์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการรวบรวม
ชิ้นงานที่มีอยู่เดิมตามเว็บไซต์ ไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ให้ข้อมูลความรู้ วิดิโอใน 
YouTube ตลอดจนผลงานศิลปะที่มีค าสอนและความหมายในทางดี  การ
รวบรวมสิ่งเหล่านี้ มิเพียงท าให้ผู้ชมสืบค้นได้ง่าย แต่ยังช่วยประหยัดต้นทุน
โดยไม่ต้องมีการจ้างนักออกแบบกราฟิกหรือนักวาดการ์ตูนไปสร้างสื่อเพิ่ม 
 อีกแนวทางที่จะท าให้เยาวชนรับชมสื่อเชิงสร้างสรรค์โดย
กว้างขวางนั้น คือการใช้ช่องโทรทัศน์ TV Digital ซ่ึงปัญหาที่พบบ่อยของ 
TV Digital คือมีจ านวนช่องมาก และบุคลากรทางด้านการผลิตสื่อใน
ประเทศไทย ไม่สามารถผลิตรายการได้ทัน  ดังนั้นแล้วควรเน้นให้มีการน า
สื่อเชิงสร้างสรรค์ที่ถูกผลิตโดยนักศึกษาระดับอุดมศึกษา และนักเรียน
มัธยมปลาย มาน าเสนอ  ซ่ึงผู้วิจัยมีความเชื่อว่า สื่อเหล่านี้น่าจะมีเน้ือหาที่
ดี เพราะมีครู หรืออาจารย์ คอยก ากับดูแล ตลอดระยะเวลาที่ใช้ในการ
ผลิตสื่อ 
 การทดสอบผลกระทบจากสื่อ ไม่ว่าจะเป็นการสอนเชิง
จริยธรรม การท าความดี การให้ความรู้ ตลอดจนผลกระทบในทางไม่ดี 
ล้วนถูกพิสูจน์และพบว่าผลกระทบจากสื่อมีอยู่จริง   ดังนั้น นักวิจัยใน
อนาคตอาจทดสอบตัวแปรอื่น ๆ เช่น ตัวแปรส่งผ่าน (Mediator) หรือตัว
แปรที่ เกี่ ยวข้อง โดยตัวแปรที่ เคยมีผู้ทดสอบคือ ความเป็นตัวตน 
(Identification) ความอยากเป็นตัวละครในสื่อ (Wishful Identification) 
และความชอบสื่อนั้น ๆ หากแต่ยังมีตัวแปรอีกมากมายที่ควรได้รับการ
ทดสอบจากเรื่องนี้ เช่น ตัวแปรที่ผู้ปกครองและครูสามารถควบคุมได้ 
อย่าง เวลาในการรับชม ระยะเวลาที่ผู้ปกครองรับชมร่วมกับบุตรหลาน 
ระยะเวลาที่ปล่อยให้บุตรหลานเสพสื่อแต่เพียงผู้เดียว การให้การบ้าน
เกี่ยวกับการสืบค้นข้อมูลความรู้จากอินเทอร์เน็ต เป็นต้น 
 
6 กิตติกรรมประกาศ 
 งานวิจัยนี้ได้รับทุนสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนัน
ทา (http://ssru.ac.th) เพื่อใช้ในการเก็บข้อมูลและเพื่อน าเสนอในการ
ประชุมวิชาการ  และขอขอบคุณอาจารย์ประจ าชั้นของนักศึกษา คือ 
อาจารย์อิสรี ไพเราะ และอาจารย์ธนิต พฤกธรา สาขาวิชาภาพเคลื่อนไหว



และสื่อผสม (Animation and Multimedia) ที่ให้โอกาส ข้าพเจ้าอาจารย์
พราว อรุณรังสีเวช ในการท างานร่วมกับนักศึกษากลุ่มนี้ 
 นอกจากนี้ ขอขอบคุณ http://sw-eden.net ที่ให้พื้นที่ในการ
เขียนข้อมูลความรู้  ซ่ึงเป็นสื่อ ในเชิ งสร้างสรรค์ที่ ข้ าพ เจ้ าได้น ามา
ประกอบการเรียนการสอนและเขียนให้เป็นวิทยาทานอื่น ๆ 
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Welcome Message from the General Chair  
 

On behalf of the Organizing Committee, it is our greatest honor to welcome you to The 3rd 
Technology Innovation Management and Engineering Science International Conference (TIMES-iCON2017), 
hosted at Grad Mercure Fortune Hotel, Bangkok Thailand, 12th -14th December 2018. TIMES-iCON2018 is 
organized by the Association of Thai Digital Industries (ATDI) and Information Technology Management Program 
of Faculty of Engineering at Mahidol University. The TIMES-iCON2018 features a world-class conference 
that brings together researchers and practitioners in the field of management, innovation technology and 
information technology for the societal digital economy. TIMES-iCON2018 provides an opportunity for 
academic and industry professionals to present and discuss the various issues and latest research progress 
in the area related to the smart technology and digital economy such as technology and innovation 
management approaching to digital economy era, innovation management, information technology management, 
digital economy, data science, big data, smart engineering technology, corporate management, social 
management, education management, and healthcare informatics. 

We would like to express our sincere gratitude to everyone involved in making the conference a 
success. Many thanks go to advisory board members, the organizing committees, the keynote speaker, the 
program committee and reviewers, the session chairs, the conference participants, and of course, to all the 
contributing authors who will be sharing the innovation and novelty of their high quality research. 

We wish our best wishes for an awesome staying in Bangkok! 

 

Asst. Prof. Dr. Supaporn Kiattisin 

TIMES-iCON2018 General Chair 
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Message from Secretary  
 

Technology Innovation Management and Engineering Science International Conference (TIMES-iCON), 
which is an annual international conference, will be the most comprehensive conference focused on 
management, innovation technology and information technology covering the research areas of the digital 
economy, digital society, digital healthcare, digital organization, digital country, digital government and digital 
transformation and other related fields. The TIMES-iCON 2016 and 2017 were held in Bangkok, Thailand 
(November 28-30, 2016) and Mahidol University, Salaya, Nakhon Pathom, Thailand (November 20-21, 2017), 
respectively.  

In this year, the TIMES-iCON 2018 is the 3rd international conference held in Bangkok, Thailand 
(December 12-14, 2018). As this is the first year, I would like to thank the IEEE Thailand Section who is 
the main supporter for an inclusion in the IEEE database i.e. “All accepted papers are expected to be 
included in IEEE Xplore and indexed by EI.” I also would like to thank The Association of Thai Digital 
Industries (ATDI) for the financial sponsor, IT management (Faculty of Engineering, Mahidol University) for the 
patron, and the networking universities e.g. Graduate School of Commerce, Burapha University; Faculty of 
Engineering, Srinakharinwirot University; Faculty of Science and Industrial Technology, Print of Songkla 
University; Mahasarakham Business School, Mahasarakham University; College of Arts, Media and Technology, 
Chiang Mai University, for the supporters. 

This year program consists of 53 technical papers selected with peered review from 75 submissions. 
The 53 technical papers are selected from 11 countries such as China, France, India, Indonesia, Japan, 
Korea, Malaysia, Philippines, Qatar, Singapore and Thailand. The TIMES-iCON 2018 technical programs lasting 
for three day from Dec 12, 2018 – Dec 14, 2018 is divided into 2 parallel sessions for 10 Tracks, 1 
keynote speech and one research discussions & networking event (2 parallel sessions for 2 Thai tracks). I 
would like to specially thank our technical program committees and reviewers for their dedicated work in 
the entire process of reviewing and selecting the papers in the final program. I would like also to thank Dr. 
Pheeradej Na Nan for a keynote speaker of the topic entitled “5G and Digital Transformation”.  

Finally, I would like to thank the authors, attendees and session chairs for your continued support 
of the TIMES-iCON 2018 conference. I hope all of you enjoy the excellent conference program at the 
TIMES-iCON 2018. 

Adisorn Leelasantitham 

TIMES-iCON2018 Secretary 
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Keynote Speech 

 

5G and Digital Transformation : 

“Opportunities and Challenges of Digital Transformation   
in the 5G Era” 
Dr. Pheeradej Na Nan  

Board Committee of Ph.D. Program, Information Technology Management (ITM), Faculty of Engineering, 
Mahidol University 

Nowadays, digital transformation reshapes our life and the customer journey in every industry. 
The fifth generation (5G) mobile network is about to accelerate this digital transformation. Innovative 
digital services will require great demand from the next generation mobile network. To meet this 
demand, 5G use cases are generally classified into three categories: enhanced mobile broadband 
(eMBB) supporting extremely-high resolution video that beyond the current connection speed; massive 
machine type communication (mMTC) which will be required in connecting low speed with massive 
number of the Internet of Things (IoTs); and finally ultra-reliable low latency communication (URLLC) 
for efficient facilitation of latency-sensitive applications (such as autonomous vehicles, remote surgery, 
public safety and manufacturing robot).  

5G is able to bring forth a unique network that can deliver all these varied requirements. 
This necessity is changing network architecture and allows for cooperation with advanced network 
paradigms such as network slicing, control-and-user plane separation, edge computing and virtualization 
of radio and core elements. With the introduction of a multitude of new complexities, many network 
elements that need to work together can do so with the aid of 5G technology. Digital native 
enterprise is an organization that’s capable of developing its operations and business innovation at 
a faster rate than a traditional enterprise is capable of. As the future of business landscape continues 
to change, it will be essential for organizations to transform into a digital native enterprise by using 
platform technologies and streamlining their business processes to become an excellent digital 
enterprise in this coming 5G era. In this keynote session, we will have a discussion about opportunities 
and challenges for an enterprise to digitally transform their business through 5G technology. If an 
organization delays its digital transformation, the business opportunity might be lost. 
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