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อาจารย สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ มหาวิทยาลัยสวนดุสติ ศูนยการศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง
บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค เพื่อ 1) พัฒนาสื่ออินโฟกราฟกสําหรับ การนําเสนอผลงานทางธุรกิจ
2) ประเมินคุณภาพของสื่ออินโฟกราฟกสําหรับการนําเสนอผลงานทางธุรกิจ และ 3) ประเมินความพึงพอใจ
ของนักศึกษาจากการใชงานสื่ออินโฟกราฟกสําหรับการนําเสนอผลงานทางธุรกิจ ผลจากการพัฒนา พบวา
สื่ออินโฟกราฟกสําหรับการนําเสนอผลงานทางธุรกิจ ประกอบดวย 7 แผนภาพ ไดแก 1) การนําเสนอ 2) การ
วางแผนการนําเสนอ 3) การวิเคราะหกลุมผูฟง 4) ทักษะการนําเสนอ 5) ทักษะการนําเสนอผานการทํางาน
กลุม 6) การใชสื่อในการนําเสนอ และ 7) การใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการใชอินเทอรเน็ต ผลการประเมิน
คุณภาพของสื่ออินโฟกราฟกจากผูเชี่ยวชาญดานการออกแบบและพัฒนาสื่อ จํานวน 5 ทาน พบวา ภาพรวม
คุณภาพ มีคาเฉลี่ย 4.00 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.62 คิดเปนรอยละ 80.00 มีคุณภาพอยูในระดับมาก
ในสวนของผลการประเมินความพึงพอใจในภาพรวมที่มีตอการเรียนการสอนโดยใชสื่ออินโฟกราฟก พบวา
มีคาเฉลี่ย 4.07 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.71 คิดเปนรอยละ 81.38 มีความพึงพอใจในระดับมาก
คําสําคัญ อินโฟกราฟก, การนําเสนอผลงาน, ธุรกิจ
Abstract
This research aims to 1) Development infographics for business presentation.
2) Evaluate the quality of infographics for business presentations 3) Study evaluate students'
satisfaction with the use of infographics for business presentations. The result of the
development infographics for business presentation consisted of 7 diagrams: 1) Presentation
2) Presentation Planning 3) Audience Analysis4) Presentation Skills 5) Presentation Skills
Group work, 6) media presentation and7) information technology and internet usage. The
results of quality evaluation of infographics from 5 media design and development experts,
found that the overall quality was 4.00,the standard deviation 0.62 was 80.00percent. The
results of overall satisfaction evaluation on teaching and learning using Infographics,the
mean score was 4.07,the standard deviation 0.71 was 81.38percent.
Keywords Infographics, Presentation, Business
บทนํา
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3)
พ.ศ. 2553 หมวด 4 แนวการจัดการศึก ษา มาตรา 22 การจัด การศึก ษาตองยึ ดหลัก ว าผูเ รีย นทุก คนมี
~ 155 ~

การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 2 “GRADUATE SCHOOL CONFERENCE 2018”

ความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได และถือวาผูเรียนมีความสําคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาตอง
สงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2560) การจัดการ
เรียนรู ในศตวรรษที่ 21 มีแ นวคิด มุง เนน ใหผูเ รี ยนเกิด ทัก ษะการเรี ยนรูตลอดชีวิต ดวยตนเอง ผู ส อนจึ ง
จําเปนตองมีการจัดการเรียนการสอนดวยกระบวนการเรียนรูที่หลากหลาย มีการดึงเอาเทคโนโลยีสารสนเทศ
เขามาใชในการจัดการเรียนการสอน โดยการพัฒนาสื่อการเรียนรูในรูปแบบที่แตกตางกันเพื่อตอบสนองตอ
ความหลากหลายของผูเรียน ในปจจุบันสื่อที่มีเนื้อหาเปนดิจิทัลคอนเทนต (Digital Content) เปนสื่อแบบใหม
ที่ เ ข า มามี บ ทบาทบนโลกของอิ น เทอร เ น็ ต และเครื อ ข า ยสั ง คมออนไลน ตั ว อย า งเช น อิ น โฟกราฟ ก
(Infographics) ที่กําลังไดรับความนิยมอยางมาก เนื่องจากอินโฟกราฟกมีที่มาจากคําวา Information และ
Graphics หมายถึง การนําขอมูลหรือความรูมาสรุปเปนสารสนเทศที่ออกแบบเปนภาพนิ่งหรือภาพเคลื่อนไหว
ดูแลวเขาใจงายในเวลารวดเร็วและชัดเจน ทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรูและจดจําขอมูล สารสนเทศไดจาก
รูปภาพ (จงรัก เทศนา, 2560) จากการวิเคราะหขอมูลรายงานผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผล
การเรียนรูของนักศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย
การศึกษานอกที่ ตั้ง ตรัง ประจําปการศึก ษา 2560 พบวา นักศึก ษารอยละ 40 ขาดทักษะในการนําเสนอ
ผลงานหนาชั้นเรียน รวมถึงการวางแผนการนําเสนอ การวิเคราะหกลุมผูฟง การนําเสนอผานการทํางานกลุม
การใชสื่อในการนําเสนอ การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และการใชอินเทอรเน็ตสําหรับการนําเสนอ ทําใหการ
นําเสนอผลงานในรายวิชาไมเปนไปตามเปาหมายที่นักศึกษาวางไว (หลักสูตรบริหารธุรกิจ บัณฑิต สาขาวิชา
คอมพิวเตอรธุร กิจ มหาวิท ยาลัยสวนดุสิต ศูนยการศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง , 2560) จากความสําคัญดัง กลาว
ขางตน ผูวิจัยจึงมีแนวความคิดในการพัฒนาสื่ออินโฟกราฟกสําหรับการนําเสนอผลงานทางธุรกิจ เพื่อเปน
แนวทางในการนําสื่อไปใชประโยชนในการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาตอไปในอนาคต
วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อพัฒนาสื่ออินโฟกราฟกสําหรับการนําเสนอผลงานทางธุรกิจ
2. เพื่อประเมินคุณภาพของสื่ออินโฟกราฟกสําหรับการนําเสนอผลงานทางธุรกิจ
3. เพื่อประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาจากการใชงานสื่ออินโฟกราฟกสําหรับการนําเสนอผลงาน
ทางธุรกิจ
ขอบเขตการวิจัย
1. ขอบเขตดานประชากรและกลุม ตัวอยาง
1.1 ประชากร ไดแก นักศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนยการศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง จํานวน 86 คน
1.2 กลุมตัวอยาง ไดแก นักศึกษาชั้นปที่ 3 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร
ธุรกิจ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนยการศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง จํานวน 37 คน ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาการนําเสนอ
ผลงานทางธุรกิจจากจํานวนนักศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต ศูนยการศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง ทั้งหมด86 คน โดยวิธีการเลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive
Sampling)
2. ขอบเขตดานเครื่องมือที่ใชในการวิจัย
2.1 เครื่องมือที่ใชในการพัฒนาสื่อ
2.1.1 โปรแกรม Adobe Illustrator สําหรับการออกแบบและพัฒนาสื่อ
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2.2 เครื่องมือใชในการรวบรวมขอมูล
2.2.1 แบบประเมินคุณภาพของสื่ออินโฟกราฟกสําหรับการนําเสนอผลงานทางธุรกิจ
จากผูเชี่ยวชาญดานการออกแบบและพัฒนาสื่อ
2.2.2 แบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอ การเรียนการสอนโดยใชสื่ออินโฟ
กราฟกสําหรับการนําเสนอผลงานทางธุรกิจ
วิธีดําเนินการวิจัย
การพัฒนาสื่ออินโฟกราฟกสําหรับการนําเสนอผลงานทางธุรกิจ ดําเนินงานวิจัยโดยประยุกตจากกรอบ
และแนวทางในการออกแบบสื่ออินโฟกราฟกแอนิเมชันเพื่อการเรียนรู (พงษพิพัฒน สายทอง, 2557) โดยมี
กระบวนการ ดังตอไปนี้
1.การวิเคราะห (Analysis)
1.1 วิเคราะหกลุมเปาหมาย ไดแก นักศึกษาชั้นปที่ 3 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา
คอมพิวเตอรธุรกิจ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนยการศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง จํานวน 37 คน ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา
การนําเสนอผลงานทางธุรกิจ
1.2 กําหนดเนื้อหาทั้งหมด วางโครงรางของเนือ้ หา และเปาหมายของการจัดทําสื่ออินโฟกราฟก
สําหรับการนําเสนอผลงานทางธุรกิจประกอบดวย7 หัวขอ 7 แผนภาพ
1.2.1 การนําเสนอ ไดแก ความหมายของการนําเสนอ ความสําคัญของการ
นําเสนอ วัตถุประสงคของการนําเสนอ รูปแบบของการนําเสนอ ลักษณะการนําเสนอที่ดี และคุณสมบัติของ
ผูนําเสนอ
1.2.2 การวางแผนการนําเสนอ ไดแก หลักการนําเสนอ องคประกอบของการ
นําเสนอ การวางโครงการนําเสนอ การเตรียมเนื้อหาที่จะนําเสนอ การวางแผนการนําเสนอ ลักษณะของขอมูลที่
นําเสนอ และการเตรียมการนําเสนอ
1.2.3 การวิเคราะหกลุมผูฟง จุดเนนของกระบวนการนําเสนอ จุดมุงหมายในการ
นําเสนอ การวิเคราะหผูฟง ประเภทของผูฟง และลักษณะของโอกาสการพูด
1.2.4 ทักษะการนําเสนอ ไดแก ทักษะการนําเสนอ หัวใจสูความสําเร็จในการ
นําเสนอ การตอบคําถามในการนําเสนอ การเตรียมการนําเสนอ และจิตวิทยาในการนําเสนอ
1.2.5 ทักษะการนําเสนอผานการทํางานกลุม ไดแก การทํางานเปนทีม ชนิดของ
ทีมงาน การทํางานเปนทีมที่มปี ระสิทธิภาพ ลักษณะของทีม คุณลักษณะของทีม และกลยุทธในการสรางทีมงาน
1.2.6 การใชสื่อในการนําเสนอ ไดแก เทคนิคการออกแบบสื่อนําเสนอ แบบอักษร
และลักษณะของสื่อนําเสนอ
1.2.7 การใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการใชอินเทอรเน็ต ไดแก เครือขายสังคม
ออนไลน ตัวอยางเครือขายสังคมออนไลน และดิจิทัลคอนเทนต
2.การออกแบบ (Design)
2.1 การออกแบบผังงาน กระบวนการพัฒนาสื่ออินโฟกราฟกสําหรับการนําเสนอผลงานทาง
ธุรกิจ
2.2 การออกแบบ Story Boardภาพกราฟก ฉาก และอุปกรณประกอบของสื่ออินโฟกราฟก
สําหรับการนําเสนอผลงานทางธุรกิจ
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3.การพัฒนา (Development)
3.1 การจัดวางองคประกอบงาน (Layout) บนสื่ออินโฟกราฟกสําหรับการนําเสนอผลงานทาง
ธุรกิจ
3.2 การวาดภาพลายเสนและตัดเสน บนสื่ออินโฟกราฟกสําหรับการนําเสนอผลงานทางธุรกิจ
3.3 การเลือกใชสี พื้นผิว ลงสีภาพกราฟก และฉากหลังบนสื่ออินโฟกราฟกสําหรับการนําเสนอ
ผลงานทางธุรกิจ
3.4 การเลือกรูปแบบ ขนาด สี และการจัดเรียงตัวอักษร บนสื่ออินโฟกราฟกสําหรับการ
นําเสนอผลงานทางธุรกิจ
3.5 การจัดองคประกอบภาพ (Composite) บนสื่ออินโฟกราฟกสําหรับการนําเสนอผลงานทาง
ธุรกิจ
3.6 การประเมินคุณภาพและปรับปรุงแกไขสื่ออินโฟกราฟกสําหรับการนําเสนอผลงานทางธุรกิจ
4.การนําไปใช (Implement)
นําสื่ออินโฟกราฟกสําหรับการนําเสนอผลงานทางธุรกิจทดลองใชงานกับกลุมเปาหมายไดแก นักศึกษาชัน้
ปที่ 3 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนยการศึกษานอกที่ตั้ง
ตรัง จํานวน 37 คน ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาการนําเสนอผลงานทางธุรกิจ
5. การประเมินผล (Evaluation)
5.1 การประเมินคุณภาพของสื่ออินโฟกราฟ กสําหรับการนํ าเสนอผลงานทางธุ รกิจ จาก
ผูเชี่ยวชาญดานการออกแบบและพัฒนาสื่อ จํานวน 5ทาน โดยใชเครื่องมือ คือ แบบประเมินคุณภาพของสื่ออินโฟ
กราฟกสําหรับการนําเสนอผลงานทางธุรกิจ จากผูเชี่ยวชาญดานการออกแบบและพัฒนาสื่อ ประกอบดวย คําถาม
ปลายเปด และปลายปด ไดแกขอมูลทั่วไป ขอมูลคุณภาพของสื่ออินโฟกราฟกสําหรับการนําเสนอผลงานทาง
ธุรกิจ และขอเสนอแนะ การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ คือ แบบประเมินคุณภาพของสื่ออินโฟกราฟก
สําหรับการนําเสนอผลงานทางธุรกิจดวยวิธีการหาคาสัมประสิทธิ์ความสอดคลอง (IOC) จากการตรวจสอบโดย
ผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3ทาน พบวา คาสัมประสิทธิ์ความสอดคลอง (IOC) ของแบบประเมินคุณภาพของสื่ออินโฟ
กราฟกสําหรับการนําเสนอผลงานทางธุรกิจ เทากับ 0.85สามารถสรุป ไดวาขอคําถามมีความเที่ยงตรงตาม
เกณฑ 0.50-1.00 ซึ่งมีคาความเที่ยงตรง สามารถนําไปใชงานได
5.2 การประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาจากการใชงานสื่ออินโฟกราฟกสําหรับการนําเสนอ
ผลงานทางธุรกิจ จํานวน 37คน โดยใชเครื่องมือ คือ แบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอการเรียนการ
สอนโดยใชสื่ออินโฟกราฟกสําหรับการนําเสนอผลงานทางธุรกิจ ประกอบดวย คําถามปลายเปด และปลายปด
ไดแกขอมูลทั่วไป ขอมูลความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอการเรียนการสอนโดยใชสื่ออินโฟกราฟกสําหรับการ
นําเสนอผลงานทางธุรกิจ และ ขอเสนอแนะการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ ดวยวิธีการหาคาสัมประสิทธิ์
ความสอดคลอง (IOC) จากการตรวจสอบโดยผูเ ชี่ยวชาญ จํานวน 3 ทาน พบวา คาสัม ประสิท ธิ์ความ
สอดคลอง (IOC) ของแบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอการเรียนการสอนโดยใชสื่ออินโฟกราฟก
สําหรับการนําเสนอผลงานทางธุร กิจ เทากับ 0.81สามารถสรุปไดวาขอคําถามมีความเที่ยงตรงตามเกณฑ
0.50-1.00 ซึ่งมีคาความเที่ยงตรง สามารถนําไปใชงานได
ผูวิจัยเลือกใชสถิติในการวิเ คราะหขอมูล ไดแก คาเฉลี่ย คา สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานคารอยละและ
คาสัมประสิทธิ์ความสอดคลอง (IOC)
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ผลการพัฒนาสื่ออินโฟกราฟก

ภาพที่ 1 การนําเสนอ

ภาพที่ 3 การวิเคราะหกลุมผูฟง

ภาพที่ 2 การวางแผนการนําเสนอ

ภาพที่ 4 ทักษะการนําเสนอ
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ภาพที่ 5 การทํางานเปนทีม

ภาพที่ 6 การใชสื่อในการนําเสนอ

ภาพที่ 7 การใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการใชอินเทอรเน็ต
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ผลการประเมินสื่ออินโฟกราฟก
ผลการประเมินคุณภาพของสื่ออินโฟกราฟกสําหรับการนําเสนอผลงานทางธุรกิจ จากผูเชี่ยวชาญดานการ
ออกแบบและพัฒนาสื่อจํานวน 5 ทาน
สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไป
ขอมูลทั่วไป พบวา ผูเชี่ยวชาญดานการออกแบบและพัฒนาสื่อจํานวน 5 ทาน เปนเพศหญิง จํานวน
3 ทาน คิดเปนรอยละ 60.00 เพศชาย จํานวน 2 ทาน คิดเปนรอยละ 40 มีอายุระหวาง 25-35 ป จํานวน 2 ทาน
คิดเปนรอยละ 40 อายุระหวาง 36-45 ป จํานวน 2 ทาน คิดเปนรอยละ 40 และมีอายุระหวาง46-60 ป จํานวน
1 ทานคิดเปนรอยละ 20 ระดับการศึกษา ปริญญาโท จํานวน 5 ทาน คิดเปนรอยละ 100
สวนที่ 2 การประเมินคุณภาพของสื่ออินโฟกราฟกสําหรับการนําเสนอผลงานทางธุรกิจ
ตารางที่ 1 การประเมินคุณภาพของสือ่ อินโฟกราฟกสําหรับการนําเสนอผลงานทางธุรกิจ
ผลการประเมินคุณภาพ
การประเมินคุณภาพ
M SD รอยละ แปลผล
1. ดานตัวอักษรของสื่ออินโฟกราฟก
3.80 0.68 76.00
มาก
1.1 รูปแบบตัวอักษรมีความเหมาะสม สามารถอานเขาใจไดงาย
4.00 0.71 80.00
มาก
1.2 ขนาดตัวอักษร และการจัดวางมีความเหมาะสม
3.80 0.45 76.00
มาก
1.3 สีของตัวอักษร และพื้นหลังมีความเหมาะสม
3.60 0.89 72.00
มาก
2. ดานภาพประกอบของสื่ออินโฟกราฟก
4.00 0.60 80.00
มาก
2.1 ภาพประกอบมีความสวยงาม นาสนใจ
4.00 0.71 80.00
มาก
2.2 ภาพประกอบมีความเหมาะสม สอดคลองกับเนื้อหา
4.40 0.55 88.00 มากที่สุด
2.3 การจัดวางภาพประกอบมีความเหมาะสม
3.60 0.55 72.00
มาก
3. ดานการออกแบบสื่ออินโฟกราฟก
4.20 0.57 84.00
มาก
3.1 สื่ออินโฟกราฟกมีความสวยงาม เหมาะสม และนาสนใจ
4.40 0.55 88.00 มากที่สุด
3.2 การใชสีพื้นหลังมีความเหมาะสมกับตัวอักษร และภาพประกอบ
4.00 0.71 80.00
มาก
3.3 การจัดวางองคประกอบของสือ่ อินโฟกราฟกมีความเหมาะสม
4.20 0.45 84.00
มาก
ภาพรวม
4.00 0.62 80.00
มาก
จากตารางที่ 1 การประเมินคุณภาพของสื่ออินโฟกราฟกสําหรับการนําเสนอผลงานทางธุรกิจ พบวา
ภาพรวม มีคาเฉลี่ย 4.00 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.62 คิดเปนรอยละ 80.00 มีคุณภาพอยูในระดับมาก
หากจําแนกเปนรายดาน พบวา ดานการออกแบบสื่ออินโฟกราฟก มีคาเฉลี่ยสูงสุด 4.20 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
0.57 คิดเปนรอยละ 84.00 มีคุณภาพอยูในระดับมาก รองลงมา คื อ ดานภาพประกอบของสื่ออินโฟกราฟก
มีคาเฉลี่ย 4.00 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.60 คิดเปนรอยละ 80.00 มีคุณภาพอยูในระดับมาก และ ดานตัวอักษร
ของสื่ออินโฟกราฟก มีคาเฉลี่ยต่ําที่สุด 3.80 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.68 คิดเปนรอยละ 76.00 มีคุณภาพอยูใน
ระดับมาก
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สวนที่ 3 ขอเสนอแนะ
ผูเชี่ยวชาญดานการออกแบบและพัฒนาสื่อ ใหขอเสนอแนะเกี่ยวกับสื่ออินโฟกราฟก ไดแก สื่ออินโฟ
กราฟกประกอบดวยตัวอักษรมากเกินไป ทําใหไมมีความนาสนใจ จํานวน 3 ทาน ควรมีการใชรูปภาพ กราฟ
หรือไดอะแกรม แทนขอมูลที่เปนตัวอักษร จํานวน 1 ทาน และควรมีแหลงอางอิงที่มาของขอมูลในสื่ออินโฟ
กราฟกเพื่อความนาเชื่อถือ จํานวน 1 ทาน
ผลการประเมินความพึงพอใจ
ผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอการเรียนการสอนโดยใชสื่ออินโฟกราฟกสําหรับ
การนําเสนอผลงานทางธุรกิจจากนักศึกษาชั้นปที่ 3 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนยการศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง จํานวน 37 คน ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาการนําเสนอ
ผลงานทางธุรกิจ
สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไป
ขอมูลทั่วไป พบวา นักศึกษาสวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน 26 คน คิดเปนรอยละ 70.27 เพศชาย
จํานวน 11 คน คิดเปนรอยละ 29.73 มีอายุระหวาง 21-23 คน จํานวน 34 คน คิดเปนรอยละ 91.89 อายุ
ระหวาง 24-26 ป จํานวน 3 คน คิดเปนรอยละ 8.11 ประสบการณนําเสนอ 3-4 ครั้ง จํานวน 19 คน คิดเปน
รอยละ 51.35 ประสบการณนําเสนอมากกวา 5 ครั้ง จํานวน 16 คน คิดเปนรอยละ 43.24 ประสบการณ
นําเสนอนอยกวา 3 ครั้ง จํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 5.41
สวนที่ 2 การประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอการเรียนการสอนโดยใชสื่ออินโฟกราฟก
สําหรับการนําเสนอผลงานทางธุรกิจ
ตารางที่ 2 การประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาทีม่ ีตอการเรียนการสอนโดยใชสอื่ อินโฟกราฟกสําหรับการ
นําเสนอผลงานทางธุรกิจ
การประเมินความพึงพอใจ
1. ดานเนื้อหาของสื่ออินโฟกราฟก
1.1 เนื้อหาของสื่ออินโฟกราฟกสามารถเขาใจไดงาย
1.2 เนื้อหาของสื่ออินโฟกราฟกมีความถูกตองนาเชื่อถือ
1.3 เนื้อหาของสื่ออินโฟกราฟกครบถวนตรงกับความตองการ
2. ดานการออกแบบสือ่ อินโฟกราฟก
2.1 สื่ออินโฟกราฟกมีความสวยงาม เหมาะสม และนาสนใจ
2.2 การใชสี รูปภาพ ตัวอักษรมีความเหมาะสม สามารถอานไดงาย
2.3 การจัดวางองคประกอบของสื่ออินโฟกราฟกมีความเหมาะสม
3. ดานการนําไปใชประโยชน
3.1 มีความรูความเขาใจ และเห็นความสําคัญในการนําเสนอผลงานมากขึ้น
3.2 มีความกลาแสดงออก และมีพัฒนาการนําเสนอผลงานมากขึ้น
3.3 สามารถนําสื่ออินโฟกราฟกไปใชประโยชนในชีวิตประจําวันได
ภาพรวม
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ผลการประเมินความพึงพอใจ
M
SD รอยละ แปลผล
3.99 0.79 79.73
มาก
4.08 0.69 81.60
มาก
3.92 0.84 78.40
มาก
3.96 0.82 79.20
มาก
4.03 0.61 80.53
มาก
4.08 0.72 81.60
มาก
4.19 0.48 83.80
มาก
3.81 0.63 76.20
มาก
4.19 0.72 83.87
มาก
4.27 0.74 85.40 มากที่สุด
4.12 0.77 82.40
มาก
4.19 0.67 83.80
มาก
4.07 0.71 81.38
มาก
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ตารางที่ 2 การประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอการเรียนการสอนโดยใชสื่ออินโฟกราฟก
สําหรับการนําเสนอผลงานทางธุรกิจ พบวา ภาพรวม มีคาเฉลี่ย 4.07 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.71 คิดเปน
รอยละ 81.38 มีความพึง พอใจในระดับมาก หากจําแนกเปนรายดาน พบวา ดานการนําไปใชป ระโยชน
มีคาเฉลี่ยสูงที่สุด 4.19 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.72 คิดเปนรอยละ 83.87 มีความพึงพอใจในระดับมาก
รองลงมา คือ ดานการออกแบบสื่ออินโฟกราฟก มีคาเฉลี่ย 4.03 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.61 คิดเปนรอยละ
80.53 มีความพึง พอใจในระดับ มาก และดานเนื้อหาของสื่ออินโฟกราฟก มีคาเฉลี่ยต่ําที่สุด 3.99 สว น
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.79 คิดเปนรอยละ 79.73 มีความพึงพอใจในระดับมาก
สวนที่ 3 ขอเสนอแนะ
นักศึกษาใหขอเสนอแนะเกี่ยวกับสื่ออินโฟกราฟก ไดแก สีของพื้นหลังกลมกลืนกับตัวอักษรมาก
เกินไป ทําใหอานยากจํานวน 2 คน ตัวอักษรมากเกินไป ทําใหไมมีความนาสนใจจํานวน 1 คน และควรใช
ภาพกราฟกแทนขอมูลที่เปนตัวอักษรเพื่อความนาสนใจจํานวน 1 คน
อภิปรายผลการวิจัย
ขอมูล ผลการประเมินคุณภาพของสื่ออินโฟกราฟก สําหรับ การนําเสนอผลงานทางธุร กิจ พบวา
ภาพรวม มีคุณภาพอยูในระดับ มาก หากจําแนกเปนรายดานเรียงตามลําดับ ไดแก ดานการออกแบบสื่อ
อินโฟกราฟก รองลงมา คือ ดานภาพประกอบของสื่ออินโฟกราฟก และดานตัวอักษรของสื่ออินโฟกราฟก
ขอเสนอแนะจากผูเชี่ยวชาญ พบวา สื่ออินโฟกราฟกประกอบดวยตัวอักษรมากเกินไป ทําใหไมมีความนาสนใจ
ควรมีการใชรูปภาพ กราฟ แทนขอมูลที่เปนตัวอักษร และควรมีแหลงอางอิงที่มาของขอมูลในสื่ออินโฟกราฟก
เพื่อความนาเชื่อถือ ขอมูลผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอการเรียนการสอนโดยใชสื่ออินโฟ
กราฟกสําหรับการนําเสนอผลงานทางธุรกิจ พบวา ภาพรวม มีความพึงพอใจในระดับมาก หากจําแนกเปนราย
ดานเรียงตามลําดับ ไดแกดานการนําไปใชประโยชน รองลงมา คือ ดานการออกแบบสื่ออินโฟกราฟกและดาน
เนื้อหาของสื่ออินโฟกราฟกขอเสนอแนะจากนักศึกษา พบวา สีของพื้นหลังกลมกลืนกับตัวอักษรมากเกินไป ทํา
ใหอานยาก ตัวอักษรมากเกินไป ทําใหไมมีความนาสนใจ และควรใชภาพกราฟกแทนขอมูลที่เปนตัวอักษรเพื่อ
ความนาสนใจจากผลการประเมินคุณภาพของสื่อ และผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาสอดคลอง
กับ จงรัก เทศนา (2560) ที่กลาววาสื่ออินโฟกราฟก มีองคประกอบที่สําคัญ คือ หัวขอที่นาสนใจ ภาพ และ
เสียง การรวบรวมขอมูลตาง ๆ ใหเพียงพอ แลวนํามาสรุป วิเคราะห เรียบเรียง แสดงออกมาเปนภาพจะ
สามารถดึงดูดความสนใจไดดี ชวยลดเวลาในการอธิบายเพิ่มเติม กราฟกที่ใช ควรมีความสวยงาม นาสนใจ
เขาใจงาย สามารถจดจําไดนาน ทําใหการสื่อสารมีประสิทธิภาพมากขึ้น
ขอเสนอแนะ
1. ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช สามารถนําสื่ออินโฟกราฟกสําหรับการนําเสนอผลงาน
ทางธุรกิจ เผยแพรในเครือขายสังคมออนไลนเพื่อเปนประโยชนกับกลุมตัวอยางที่กวางกวานี้ได
2. ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป สามารถนําสื่ออินโฟกราฟกสําหรับการนําเสนอผลงานทาง
ธุรกิจ ไปเปนแนวทางในการพัฒนาสื่ออินโฟกราฟกสําหรับหัวขออื่นๆ ไดตอไปในอนาคต
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