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บทคัดย่อ
การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) สร้างสื่อโมขันอินโพ่กราพก เรื่อง internet o f Things 2) 

ประเมินคุณภาพสื่อโมขันอินโฟกราริ'เก เรื่อง Internet o f Things สำหรับหน่วยการเรียนรู้ย่อย รายวิชา 
อ ิน เทอร ์เน ็ตและการพัฒนาเว็บ ทำการสร้างและหาคุณภาพ จากผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา จำนวน 3 คน 
ผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อดิจิทัลมีเสีย จำนวน 5 คน และจากกลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษา,ชั้นปีที่ 2 คณะวิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราซภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิซาอินเทอร์เน็ตและการ 
พัฒนาเว็บ จำนวน 13 คน โดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง จากนั้นทำประเมินการรับรองสื่อโมขันอินโฟกราฟิก 
จากผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 3 คน เครื่องมือที่ใช้ ประกอบด้วย สื่อโมขันอินโฟกราฟิก เรื่อง Internet o f Things 
แบบประเมินคุณภาพสื่อโมขันอินโฟกราฟิกของผู้เชี่ยวชาญและนักศึกษา และแบบประเมินการรับรองคุณภาพ 
สื่อโมขันอินโฟกราฟิก ท ี่ผ ่านการหาประสิทธิภาพแล้ว วิเคราะห์ข ้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน 
มาตรฐาน ผลการวิจัย พบว่า สื่อโมขันอินโฟกราฟิก เรื่อง Internet o f Things ขนาด 1280 X 720 ฟิกเซล 
ระยะเวลาในการดำเนินเรื่อง 2.23 นาที มืผลประเมินคุณภาพอยู่ในระดับ มาก และสื่อโมขันอินโฟกราฟิก 
เรื่อง Internet o f Things ผ่านการรับรองคุณภาพสามารถนำไปใช้ในหน่วยเรียนรู้ย่อย รายวิชาอินเทอร์เน็ต 
และพัฒนาเว็บ
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Abstract
This research aims to: 1) creating “ Internet o f Things” motion infographics media 2) 

quality evaluation o f “ Internet o f Things” motion infographics media for sub-learning units in 
Internet Technology and Web Development course. Create and quality evaluation from 3 
content experts and digital media 5 experts. The samples are 13 second years students from 
Internet Technology and Web Development course selected by purposive sampling method 
and evaluate the motion infographics certification from 3 experts. The tools used are 1) 
“ Internet o f Things” motion infographics media 2) motion infographics media quality 
evaluation form for experts and students and evaluation form for motion infographics media 
quality that have been evaluated for efficiency. Using average and standard deviation 
statistic to  analyze the research data. The results showed that “ Internet o f Things” motion 
infographics media with 1280 x 720 resolution 2.23 minutes length, has the high quality 
evaluation and qualified which can be used in sub-learning units in Internet Technology and 
Web Development course.

Keywords: motion infographics media; sub-learning units; certification o f learning media.
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