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บทคัดย่อ

การวิจ ัยครั้งนี้ม ีว ัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาลือโมขันอินโฟกราฟก 2) เพื่อประเมินประลืทธิภาพของลือโมขันอินโฟ 

กราฟก และ 3) เพ ื่อประเมินประลืทธิผลการเรียนรัต,อลือโมขันอินโฟกราฟกลำหรับหน่วยเรียนรู้ย ่อย รายวิซาเทคโนโลยี 

อินเทอร์เน็ตและการพัฒนาเว็บ เรือง Cloud Computing กลุ่มตัวอย่างพื่ใข้ในการวิจัยคือ นักศึกษาสาขาวิชาแอนิเมขันและ 

คืจ้ท ัลมิเดีย มหาวิทยาลัยราชภัฎบ ้านสมเด็จเจ ้าพระยา จำนวน 21 คน ได้มาจากการเล ือกแบบเจาะจง เครืองมิอที,'ใช้ 

ประกอบด้วย 1) สื่อโมขันอินโฟกราฟก เรื่อง แบบสัมภาษณ์ความคิดเหินของผู้เชี่ยวชาญแบบมีโครงสร้าง 2) แบบสอบถามความ 

คิดเหินของผู้เชี่ยวชาญ 3) แบบประเมินประสิทธิภาพสื่อโมขันอิบโฟกราฟก และ 4) แบบประเมินการเรียนรู้ก่อนและหลังชมสื่อ 

โมขันอินโฟกราฟก ที่ผ่านการตรวจคุณภาพจากผู้เชี่ยวชาญตามเกณฑ์ที่กำหนด สถิติที่ใข้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ ค่าเฉส่ืย ร้อยละ 

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า ได้สื่อโมขันอินโฟกราฟกลำหรับหน่วยเรียนรู้ย่อยรายวิชาเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตและ 

ดิจิทัลมีเดีย ชี่อเรื่อง Cloud Computing ระยะเวลาในการดำเนินเรื่อง 3.42 นาที ผลประเมินประสิทธิภาพของสื่อโมขับอินโฟ 

กราฟก จากผู้เชี่ยวขาญและนักศึกษาอยู่ในระดับ มาก และผลประเมินประสิทธิผลการเรียนรู้ต่อสื่อโมขันอินโฟกราฟก มีค่าดัชนี 

ประสิทธิผลเท่ากับ 1.86 สูงกว่าเกณฑ์ของเมกุยแกนล'

คำสำคัญ; ประเมินประสิทธิภาพ สื่อโมขันอินโฟกราฟก หน่วยเรียนรู้ย่อย

Abstract

This research aims to 1) develop the motion infographic for Cloud Computing sub-learning unit, 2) 

evaluate the efficiency of the motion infographic, and 3) evaluate the effectiveness of motion infographic. 

The samples were 21 undergraduate students from the Animation and Digital Media program, Ban

somdejchaopraya Rajabhat University selected by a purposive sampling method. The research tools consist 

of 1) motion infographic media of cloud computing, 2) structured interview form for experts, 3) efficiency
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evaluation form, and 4) students' pre-test and post-test that has been quality checked by experts. The sta

tistic used in the analysis is the mean, the percentage, and the standard deviation. The result showed that 

the motion infographic for a sub-learning unit of could computing had a time of 3.42 minutes, the efficiency 

o f the motion infographic evaluate by experts and students were at a high level and the motion infographic 

was effective with the index of 1.86 which higher than merguigans criteria.

Keywords: evaluate the efficiency, learning unit, motion infographic

1. บทนำ

สื่อการเรียบรู้มีบทบาทสำคัญอย่างมากในการเรียน 

การ?เอบ เน ื่องจากเป ็บต ัวกลางท ี่ซ ่วยให ้การล ือสาร 

ระห ว 'างผ ู้'ล อ น แล ะผ ู้'เร ียน ด ำเน ิน ใป 'ได ้ อย'างมี 

ประสิทธิภาพช่วยให้ผู้เรียนมีความเข้าใจความหมายของ 

เบื้อหาบทเรียนได้ตรงกับ ที่ผู้สอนต้องการ ใม่ว่าสื่อนั้นจะ 

เป็นสื่อใบรูปแบบใดก็ตามล้วนแต่เป็นทรัพยากรที่สามารถ 

อำนวยความสะดวกใบการเร ียบร ู้ใด ้ท ิ้งส ิ้น  ก ่อนการ 

นำเสนอสื่อการเรียบการลอนมาใซ้ ผู้ลอน จำเป็นต้อง 

ศ ีกษาถ ีงล ักษณะเฉพาะและค ุณสมบ ัต ิของส ื่อแต ่ละ 

ประเภทเพื่อเลือกสื่อให้ตรงกับวัตอุประสงค์การสอนและ 

สามารถจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้กับผู้เรียนไต้ โดย 

ต้องมี การวางแผนอย่างเป็นระบบในการใข้สื่อด้วย ทิ้งนี้ 

เพ ื่อให ้กระบวนการเรียนการลอบดำเน ินใปใด้อย'างมี 

ประสิทธิภาพ สื่อโมขันอินโฟกราฟิกเป็นสื่อทีไต้รับความ 

สนใจท ี่นำเสนอความร ู้จากการเร ียนร ู้เพ ื่อให ้ผ ู้เร ียน 

บรรล ุผลการเร ียนร ู้ท ี่คาดหวังอย ่างใดอย ่างหน ื่งโดย 

เฉพาะที่สามารถสร้างแรงจูงใจได้เป็นอย่างดี ด้วยการนำ 

ภาพกราฟิกเคลื่อนไหวมานำเสนอเบื้อหาที่ยากให้เข้าใจ 

ง่ายขี้บลอดคล้องกับนพพร ปิงเมืองและคณะ (2559) ท่ี 

กล่าวว่าสื่อโมขันอินโฟกราฟิกช่วยทำให้ผู้เรียนลามารถ 

เร ียน ร ู้ข ้อ ม ูล ได ้ง ่ายแล ะรวด เร ็วข ี่-บ เป ็นต ัวช ่วยใน  

กระบวนการเรียนรู้ไต้ รวมทิ้งการแปลงข้อมูลสารลนเทศ 

เป็นภาพเคลื่อนไหวจะช่วยให้ผู้เรียนมีความรู้และเข้าใจ 

เร็วขี้นกว่าการสื่อสารในรูปแบบอักษรอย่างเดียว ดังนั้น 

ผู้ลอนสามารถเลือกใข้สื่อโมขันอินโฟกราฟิกผสมผสานกับ 

การจัดการเรียนการสอนแบบอิน ๆ โดยเบื้อหาสาระของ 

ความรู้หรือบทเรียนใบรูปแบบสื่อ อิเล็กทรอนิกส์ ข้อความ 

ภาพ  ห ร ื อ เ ส ีย ง ท ีม ีข น า ด พ อ เ ห ม า ะ  สร ื า งตาม

มาตรฐานสากล และนำเสนอเผยแพร่ออนใลน‘ ซึง'ให้ 

ความหมายสอดคล้องกับกิลาน้บทํ มลิทอง (2548) กล่าว 

ว่าสื่อโมขันอินโฟกราฟิก เป็นหน่วยการลอนที่ใซ้ใน E- 

leaming ที่มีเบื้อหาเป็นอิสระในตัวเอง ภายในสื่อโมขัน 

อินโฟกราฟิกแต่ละหน่วยจะมีส่วนประกอบของไฟส์ดิจิทัล 

รูปแบบต่าง ๆ รวมกับ อยู่ในหน่วยนั้น ผู้ใข้สามารถนำแต่ 

ละหน่วยมาใช้ร่วมกับเพื่อเป็นบทเรียบใบเรื่องใดเรื่องหบี่ง 

หรีอจะใข้ซํ้าในเรื่องอื่น ๆ ได้อย่างไม่มีขอบเขต

ส ีาหร''บส ี อกา รสอนในรายว ิชา เทคโนโลย ี  

อินเทอร'เนิตและการพัฒนาเว็บ เป็นส่ือท่ี'ผู้สอน'ไต้'จัดทำ 

เป็นสไลด์นำเสนอเนื้อหาให้แก'ผู้เรียน จากการสังเกต 

ผ ู้เร ียนจะม ีความเน ื้อหน ่ายจากการเรียนและทำความ 

เข้าใจไต้ยากด้วยลักษณะของเบื้อหาเชิงทฤษฎีเป็นเบื้อหา 

เชิงเทคนิคจีงทำให้ผู้เรียนไม่เข้าใจในเบื้อหาผู้วิจัยจึงสนใจ 

ในการพ ัฒนาสื่อโมขันอ ินโฟกราฟ ิกสำหรับหน่วยการ 

เรียบรู้ย่อยรายวิชาเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตและการพัฒนา 

เว็บ เรื่อง Cloud Computing เพื่อใช้เป็นสื่อโมขันอินโฟ 

กราฟ ิกสำหร ับใช ้ในการเร ียนการลอน โดยท ี่ผ ู้เร ียบ 

ลามารถเรียนรู้ไต้ทุกทีทุกเวลา โดยไม่เกิดความเนื้อหน่าย 

จากเหตุผลดังกล่าวจึงมีวัตลุประสงค์เพื่อพัฒนาสื่อ 

โมข้นอินโฟกราฟิก เพื่อประเมีนประสิทธิภาพและประเมิน 

ประสิทธิผลของลื่อโมขันอินโฟกราฟิกสำหรับหน่วยเรียนรู้ 

ย่อยรายวิฃาเทคโนโลยีอินเทอร'เนิตและการพัฒนาเว็บ 

เรือง Cloud Computing โดยมีการกำหนดสมมุต ิฐาน 

การวิจ ัย คือ ประสิทธิภาพของลือโมขันอินโฟกราฟิก 

สำหรับหน่วยเรียนรู้ย่อยรายวิชาเทคโนโลยีอินเทอร'เบ็ต 

และการพัฒนาเว็บ เรื่อง Cloud Computing อยู่ในระดับ 

มาก และประสิทธิผลของสื่อโมขันอินโฟกราฟิกสำหรับ 

หน่วยเรียนรู้ย่อยรายวิชาเทคโนโลยีอินเทอร'เนิตและการ


