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บทคัดย่อ 
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนาอินโฟกราฟิก ส าหรับประชาสัมพันธ์สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ 2) 

เพื่อประเมินผลการยอมรับสื่ออินโฟกราฟิกผ่านการประชาสัมพันธ์ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ โดยมีเครื่องมือที่ใช้
ในงานวิจัยคือ 1) สื่ออินโฟกราฟิก 2) แบบประเมินการยอมรับการพัฒนาสื่ออินโฟกราฟิก ประชากรและกลุ่มตัวอย่างคือ
ผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ต ใช้วิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญจ านวน 400 คน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

ผลการศึกษาพบว่าการยอมรับสื่ออินโฟกราฟิก ส าหรับประชาสัมพันธ์สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ ซึ่งมีเนื้อหา
สื่ออินโฟกราฟิกจ านวน 10 ภาพ ดั้งนี้ 1) หลักสูตรกลุ่มวิชาชีพเฉพาะด้านของสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ 2) การ
สมัครเข้าเรียนในสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ 3) สถานประกอบที่เข้ารับการฝึกงาน 4) อาชีพที่สามารถท าได้หลังการ
จบการศึกษาและ 5) ข้อมูลกิจกรรมนักศึกษา และมีผลการประเมินการยอมรับโดยมีการประเมิน 3 ด้าน 1) ด้านการออกแบบ 
2) ด้านเนื้อหา และ 3) ด้านการใช้งานของสื่ออินโฟกราฟิก ซึ่งในภาพรวมมีการยอมรับมาก เมื่อพิจารณารายด้านพบว่าด้าน
การออกแบบ   สรุปการพัฒนาสื่ออินโฟกราฟิก ส าหรับประชาสัมพันธ์สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ สามารถน าสื่อไป
ใช้ได้จริง 

ค าส าคัญ: อินโฟกราฟิก  ประชาสัมพันธ์  สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ 

Abstract 
This research objective in the research were:  1 )   to develop the infographic for public relations 

business information technology 2 )  to evaluate acceptance of infographic for public relations business 
information technology.  The tools used in the research were:  1 )  Infographics 2 )  acceptance 
questionnaires. The Population and sample were  400  Internet user. Using random sampling accidental 
sampling. The statistics based on the data analysis include percentage, average and standard deviation. 

The research results showed that  Development of media Infographics is a total of 10 images were: 
1 )  Professional courses 2 )  Admission 3 )  Internship student.  4 )  Working after graduation.  5 )  Student 
activities.  The evaluate acceptable results in 3 aspects; design, content, and usability. The acceptance of 
the sampling group was high level; present Infographic created media quality.  Design, contents and 
usability, and social media platform. 
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1. ที่มาและความส าคัญ 
สื่ออินโฟกราฟิก เป็นอีกหนึ่งรูปแบบที่สามารถดึงดูดความสนใจได้มาก ซึ่งการผลิตชิ้นงานอินโฟกราฟิกจะต้องมีการ

เลือกหาข้อมูลที่มีความน่าสนใจ รวบรวมข้อมูล เลือกหาวิธีการเล่าที่ท าให้ผู้คนสนใจและเข้าใจง่าย ล าดับข้อมูลให้เกิดความ
ง่ายในการรับรู้ เลือกชนิดของอินโฟกราฟิกให้เหมาะสมกับข้อมูล มีการใช้สีและรูปภาพที่ตรงกับเนื้อหาที่ต้องการสื่ อออกมา 
เพื่อให้ชิ้นงานที่ออกแบบมีความน่าสนใจ เข้าใจง่าย และเกิดประโยชน์อย่างสูงสุดให้แก่ผู้อ่าน 

สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล เป็นสาขาที่
ให้การศึกษาทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งเป็นการเรียนเกี่ยวกับประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์โทรคมนาคม เพื่อ
จัดเก็บ ค้นหา ส่งผ่าน และจัดด าเนินการข้อมูล และมักเกี่ยวข้องกับธุรกิจหนึ่งหรือองค์การอ่ืน ๆ และยังรวมไปถึงการศึกษา
ด้านงานมัลติมีเดียอีกด้วย เนื่องจากปัจจุบันสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ  มีการสร้างแฟนเพจเฟซบุ๊ กเพื่อ
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ให้กับอาจารย์ นักศึกษาและบุคคลทั่วไป แต่ยังคงขาดสื่ออินโฟกราฟิกประชาสัมพันธ์เพื่อ
สื่อสารรับรู้ข้อมูลข่าวสาร 

จากเหตุผลที่กล่าวมาผู้วิจัยมีความสนใจที่จะท าการพัฒนาสื่ออินโฟกราฟิก ส าหรับประชาสัมพันธ์สาขาเทคโนโลยี
สารสนเทศทางธุรกิจ ซึ่งเป็นเครื่องมือส าคัญที่จะเข้ามาช่วยแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้โดยใช้แนวความคิดการออกแบบที่เน้น
ความง่ายในการสื่อสารที่รวดเร็วน ามาเชื่อมโยงกับเทคนิคอย่าง Infographic เป็นรูปแบบที่เข้าใจง่าย และท าหน้าที่สื่อสาร
เพื่อให้เกิดการยอมรับได้เป็นอย่างดี 

2. วัตถุประสงค์  
2.1 เพื่อพัฒนาอินโฟกราฟิก ส าหรับประชาสัมพันธ์สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ 
2.2 เพื่อประเมนิการยอมรับสื่ออินโฟกราฟิกผ่านการประชาสัมพันธ์ สาขาเทคโนโลยสีารสนเทศทางธุรกิจ 

3. ขอบเขตการวิจัย 
3.1  ขอบเขตการศึกษาข้อมูล 

3.1.1  ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการออกแบบอินโฟกราฟิก 
3.1.2  ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับคาแรคเตอร์และภาพประกอบ 

3.2  ขอบเขตด้านเนื้อหา 
3.2.1  หลักสูตรกลุ่มวิชาชพีเฉพาะด้านของสาขาเทคโนโลยสีารสนเทศทางธุรกิจ 
3.2.2  การสมัครเข้าเรียนในสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ   
3.2.3  สถานประกอบที่เข้ารับการฝึกงาน 
3.2.4  อาชีพที่สามารถท าได้หลงัการจบการศึกษา 
3.2.5  ข้อมูลกิจกรรมที่นักศึกษาต้องเข้าร่วมตามหลักสูตร 
 
 
 
 

รูปที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 
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4. ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  
อินโฟกราฟิก อินโฟกราฟิก สื่อหรือความคิดที่แปลงข้อมูลที่มีความซับซ้อนไปสู่กลุ่มเป้าหมาย ในรูปแบบภาพที่

สามารถเข้าใจได้ง่ายและรวดเร็ว การแสดงผลของข้อมูล โดยใช้งานเครื่องมือต่าง ๆ เช่น แผนผัง แผนภูมิ กราฟ แผนที่ และ
อินโฟกราฟิกที่สมบูรณ์ได้ต้องให้ความส าคัญในเร่ืองของการสื่อสารข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพด้วย (จงรัก เทศนา, 2558) 

การออกแบบอินโฟกราฟิก การน าข้อมูลหรือความรู้มาสรุปเป็นสารสนเทศในรูปแบบของข้อมูลและกราฟิกที่ออกแบบ
เป็นภาพนิ่ง ดูแล้วเข้าใจง่ายในเวลารวดเร็วและชัดเจน อินโฟกราฟิกที่ใช้ข้อมูล สี หรือสัญลักษณ์ที่เป็นสากล เพื่อให้ผู้อ่าน
สามารถได้ข้อมูลที่แสดงผลได้อย่างรวดเร็ว เช่น การใช้สีแดงแสดงถึงข้อมูลที่เร่งด่วน หรือเป็นอันตราย หรือการใช้สีเขียว
แสดงถึงบริเวณป่าไม้ และสีฟ้าแทนพื้นน้ าบนแผนที่ (อินโฟกราฟิกไทยแลนด์, 2562) 

การสร้างภาพประกอบ อินโฟกราฟิกที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อสื่อสารความหมาย แทนข้อความที่บอกความหมายนั้นโดนน า
ภาพประกอบมาแทน หากมีความสลับซับซ้อนยากต่อการท าความเข้าใจหรือต้องการที่จะท าให้เกิดความง่ายที่จะตีความ
ข้อความนั้น (Jun Sakurada, 2015, p. 9) 

หน้าที่ของกราฟิก อินโฟกราฟิกถือเป็นประเภทหนึ่งของงานกราฟิกเมื่อถูกน าใช้ในการสื่อสาร จึงท าหน้าที่ในเรื่อง 
“หน้าที่ของกราฟิก”กราฟิกมีหน้าที่ในการให้ข้อมูลการโน้มน้าว ประดับตกแต่งการสร้างสิ่งอัศจรรย์ อัตภาษาศาสตร์ และ
หน้าที่ช่องทางสื่อสาร (Malcolm Bernard, 2005, p. 14-16) 

5. วิธีด าเนินการวิจัย  
5.1 การวางแผนโครงการ (Planning) 
มีการก าหนดปัญหาเกี่ยวกับสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ เนื่องจากสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ แต่

เป็นการโพสต์แบบข้อความธรรมดา ไม่มีสื่ออินโฟกราฟิกเพื่อเพิ่มความน่าสนใจ ทางผู้จัดท าจึงได้มีการช่วยประชาสัมพันธ์ให้
ได้เป็นที่รู้จักพัฒนาสื่ออินโฟกราฟิก โดยการประชาสัมพันธ์ผ่านทางแฟนเพจ Facebook และได้มีการน าสื่ออินโฟกราฟิกเข้า
มาท าให้สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจมีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น 

5.2 การวิเคราะห์ระบบ (Analysis) 
วิเคราะห์สื่ออินโฟกราฟิก ท าความเข้าใจวัตถุประสงค์และความต้องการของสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ ทาง

สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ ต้องการความเข้าใจง่ายเป็น Content ที่น่าสนใจและช่วยประชาสัมพันธ์ อ่านได้อย่าง
เพลิดเพลิน มีภาพประกอบที่สวย ตรงกับกลุ่มเป้าหมายของบุคคลทั่วไปในเพจ Facebook ออกแบบอินโฟกราฟิก โดย
ค านึงถึงความสอดคล้องและวัตถุประสงค์ของงาน 

5.3 การออกแบบระบบ (Design Phase) 
5.3.1 การจัดท า Topic และ Draft ในขั้นตอนนี้จะต้องเป็นวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดท า Draft โดยการน าความรู้ด้าน 

Creative เพื่อท าการวิเคราะห์และเข้าสู่กระบวนการ Visualization ซึ่งเป็นการตีความและแปลงข้อความหรือก าหนดเป็น
ภาพที่จะสื่อได้ชัดเจนมากที่สุดอีกคร้ังหนึ่ง Draft จะไม่ได้ระบุชัดเจนหรือตีกรอบมากจนเกินไป หากจะระบุรูปแบบโครงสร้าง
Layout เป็นอย่างไร อยู่จุดตรงไหน และต้องการสื่ออะไร 

5.3.2 การท า Mood Board และหา Reference ก าหนดแนวทางการออกแบบตามความต้องการและท า Mood 
board เพื่อก าหนดทิศทางและอารมณ์ของงานโดยมีรายละเอียดชัดเจนทั้งสไตล์ของภาพประกอบ สี คาแรคเตอร์ และ
ตัวอักษร ซึ่งจะประกอบด้วยสิ่งต่าง ๆ ดังนี้ คือ สไตล์ของงาน โทนสีของงาน ตัวหนังสือที่ใช้และ Reference อ้างอิงของสไตล์
งานที่จะท า ซึ่งหลังจากท า Mood board เสร็จต้องตรวจความเหมาะสมก่อนจะเข้าสู่ขั้นตอนถัดไปด้วย  

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B9%81%E0%B8%94%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A7
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A7


 

 

5.3.3 การออกแบบ ในขั้นตอนนี้จะใช้โปรแกรม Adobe Illustrator CC ในการออกแบบตาม Draft และ Mood 
Board ที่มีซึ่งในขั้นออกแบบนี้จะใช้เวลานานที่สดุในบรรดาขั้นตอนทั้งหมด คือใช้เวลาออกแบบรวม ปรับแก้ไขให้เหมาะสมกับ
เนื้อหาและข้อมูลต่าง ๆ 

ตารางที่ 1  ออกแบบเนื้อหาอินโฟกราฟิก  
เนื้อหาอินโฟกราฟิก ทฤษฎีการออกแบบที่น าไปใช้ 

1.การสมัครเรียน  แบบ Infographic Series  

2.ข้อมูลกิจกรรม แบบ Infographic ขั้นบันได 3 ชั้น  
3. หลักสูตร/วิชาเอกเฉพาะด้าน แบบ Infographic Isometric แบบ Step by Step  

4. ข้อมูลสถานประกอบการส าหรับสหกิจ แบบรูปสไตล์ Infographic Minimal  
5. การประกอบอาชีพ แบบ Infographic photo album  

 
5.4 การพัฒนาระบบ (Implementation Phase) การพัฒนาสือ่อินโฟกราฟิกเป็นการน าส ีภาพประกอบ คาแรคเตอร์

ของแต่ละเนื้อหามาสรุปผลใส่เปน็ภาพอินโฟกราฟิกเพื่อให้คนที่สนใจได้เข้าใจได้ง่ายขึ้น และเร็วขึ้น ท าให้สื่ออินโฟกราฟิกมี
ความน่าสนใจมากกว่าการมีข้อความและบทความอยา่งเดียว 

5.5 การบ ารุงรักษา (Maintenance) การผลิตสื่ออินโฟกราฟิก อัพเดทแก้ไขให้ข้อมูลเป็นข้อมูลใหม่ และท าการ
ประชาสัมพนัธ์อย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ อัพเดทข้อมูลข่าวสาร กิจกรรมต่าง ๆ ที่เก่ียวกับสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ  

6. ผลและวิจารณ์  
6.1 ผลการพัฒนาสื่ออินโฟกราฟิก 
ในการพัฒนาสื่ออินโฟกราฟิกมีการพัฒนาสื่ออินโฟกราฟิก เพื่อประชาสัมพันธ์สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ 

ผู้จัดท าได้เลือกใช้โปรแกรม Adobe Illustrator CC ในการพัฒนาสื่ออินโฟกราฟิก  
ตารางที ่2 แสดงผลสื่ออินโฟกราฟิกที่ได้พฒันาขึ้นในแตล่ะหัวขอ้ 

เรื่อง สื่ออินโฟกราฟิก 

1) การสมัครเรียน 
สาขา
เทคโนโลยี
สารสนเทศทาง
ธุรกิจ 

 



 

 

2) ข้อมูลกิจกรรม 

 
3) หลักสูตร/ 

วิชาเอกเฉพาะ
ด้านของสาขา
เทคโนโลยี
สารสนเทศทาง
ธุรกิจ 

 

   
4) ข้อมูลสถาน
ประกอบการ ส าหรับ 
สหกิจศึกษา 

  
5) การประกอบอาชีพ  

  

จากตารางที่ 2 ผลการพฒันาสือ่อินโฟกราฟิกที่ได้พฒันาขึ้นดังนี้ 
1) สมัครเข้าเรียนในสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ ใช้ทฤษฎีการน าเสนอแบบ Infographic Series เป็นซีรี่ส์ 

Infographic ให้ความรู้เกี่ยวกับสรุปการสมัครสอบ TCAS62 รายละเอียดทั้ง 5 รอบ โดยมีจุดริเริ่มการเปลี่ยนแปลงเรื่อง
ระยะเวลาในการรับสมัครจาก 10 เดือน เป็น 6 เดือนคร่ึง และได้น าการสอบ กสพท มาอยู่ร่วมในรอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน มา



 

 

พัฒนาเป็นอินโฟกราฟิกแบบ Flat design เนื่องจากมีเนื้อหาค่อนข้างเยอะและค่อนข้างต่างกันในแต่ละรูป จึงมี Layout ที่
ต่างกัน แต่ทั้งหมดแล้วมี Concept และสีแนวทางเดียวกัน (อินโฟกราฟิกไทยแลนด์, 2562) 

2) ข้อมูลชั่วโมงกิจกรรม ใช้ทฤษฎีการท าอินโฟกราฟิกเพื่อธุรกิจยุคโซเชียล ที่ให้ความรู้เกี่ยวกับข้อมูลการเก็บชั่วโมง
กิจกรรมที่มีการเปลี่ยนแปลงตามหลักสูตรใหม่กับนักศึกษารหัส 61 นี้ โดยมีการวางธีมเป็นขั้นบันได 3 ชั้น พร้อมภาพกิจกรรม
ตัวอย่างที่ดูง่าย อัพเดทตามเทรนด์ให้คนเห็นแล้วเข้าใจง่าย มีการใช้กราฟิกและสีที่สื่อถึงความทันสมัย และเข้าถึงคนรุ่นใหม่ได้
ดี อย่าง Isometric โดยยกตัวอย่างที่เห็นภาพอย่างกิจกรรมและ Gradient สีสด ๆ (ธุรกิจรุ่งพุ่งไปกับ Fastwork. ,2560) 

3) หลักสูตรกลุ่มวิชาชีพเฉพาะด้าน ใช้ทฤษฎีการออกแบบอินโฟกราฟิกแบบ Isometric แบบ Step by Step เพื่อให้
ดูโมเดิร์นและทันสมัย เข้ากับความเป็นเทคโนโลยี มีการแบ่งย่อยข้อมูลออกเป็นหัวข้อ เพื่อ ให้ดูง่าย และเนื้อหาไม่แน่น
จนเกินไป โทนสีน้ าเงิน - ขาว - ม่วง - ชมพูเสริมอารมณ์ Futuristic และยังมีการใช้ Gradient มาใช้เพื่อเพิ่มมิติแสงให้กับ
ภาพ (อินโฟกราฟิกไทยแลนด์, 2557) 

4) สถานประกอบที่เข้ารับการฝึกงาน ใช้ทฤษฎีการท ารูปสไตล์ Minimal อาจจะมองว่าง่าย หากจริง ๆ จะต้องเข้าใจ
ถึงภาพรวม เพื่อที่จะตัดดีเทลที่ไม่จ าเป็นออก แต่ยังเหลือใจความส าคัญให้ผู้ชมเข้าใจได้ เช่น ภาพการท างานของแต่ละ
ต าแหน่งงาน เป็นกราฟิกแบบ 2D ที่แสดงทิศทางการด าเนินงานได้เข้าใจง่ายและดูไม่รกเกินไป หากเป็นคาแรคเตอร์ ก็มักจะ
ตัดรายละเอียดบนหน้าและข้อต่อตามตัวออก เหลือไว้แค่อิริยาบถที่จ าเป็นต่อการใช้งาน และใช้ทฤษฎี Infographic แบบ 
Isometric นอกจากจะเหมาะกับการแสดงวัตถุที่มีองค์ประกอบเยอะ ๆ และท าให้ภาพดู Modern และเก๋ข้ึนอีกระดับ ใช้โทน
สีที่ดูเป็นมิตร สามารถเข้าถึงผู้ชมได้ทุกกลุ่ม (อินโฟกราฟิกไทยแลนด์, 2562) 

5) อาชีพที่สามารถท าได้หลังการจบการศึกษา ใช้ทฤษฎีการออกแบบ Infographic photo album นี้เป็นการเล่าเร่ือง
ผ่านอัลบั้มรูป จุดประสงค์เพื่อน าเสนอจุดขายและองค์ประกอบต่าง ๆ ของอาชีพนั้น ซึ่งดึงมาเล่นได้ทั้งหมด โดยผสมผสาน
ภาพประกอบ และคาแรคเตอร์แบบ 2D เพื่อให้ภาพดูน่าสนใจ และเข้าถึงคนดูได้มากขึ้น การเล่าเรื่องเป็นอัลบั้มรูป ช่วยย่อย
เนื้อหาที่ต้องการจะเล่าออกเป็นหัวข้อ และท าให้ใส่ภาพประกอบแต่ละหัวข้อได้เห็นภาพขึ้น (อินโฟกราฟิกไทยแลนด์, 2562) 

ผู้วิจัยไดท้ าการแชร์ข้อมูลของสือ่อินโฟกราฟิกใน สื่อสังคมออนไลน์ เฟสบุคแฟนเพจ ( Facebook Fanpage) ของ
สาขาในลิงค์  https://www.facebook.com/bitkkw.rmutr  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 2 แชร์ข้อมูลอินโฟกราฟิก ใน Facebook สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ 

https://www.facebook.com/bitkkw.rmutr/


 

 

จากรูปที่ 2 เป็นการเผยแพร่ในสื่ออินโฟกราฟิก ผ่านสังคมออนไลน ์Facebook ของสาขา  แลว้ท าการเก็บข้อมูลเพื่อ
ประเมินสิทธิภาพการเข้าถึงสื่ออินโฟกราฟิก ซึ่งเก็บรวบรวมข้อมูล 30 วัน ตั้งแต่ 1 มีนาคม 2562 – 31 มีนาคม 2562  
สามารถสรุปการเข้าถึงข้อมูลดังนี้  

ตารางที่ 3 ข้อมูลสรุปการเข้าถึงจากการแชร์อินโฟกราฟิกผ่าน Facebook สาขา 
เนื้อหาอินโฟกราฟิก จ านวนการเข้าถึงข้อมูล 

1.การสมัครเรียน 346 

2.ข้อมูลสถานประกอบการส าหรับสหกิจศึกษา 298 
3.หลักสูตร/วิชาเอกเฉพาะด้าน 291 

 
จากตารางที่ 2 ผู้วิจัยได้ท าการแชร์ข้อมูลผ่าน แฟนเพจ สาขาในลิงค์  https://www.facebook.com/bitkkw.rmutr 

แล้วท าการเก็บข้อมูลเพื่อให้ผู้ใช้งานเข้าถึงข้อมูลดังกลา่ว ผลปรากฏว่า มีผู้เข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับการสมัครเรียน มากที่สุด ซึ่ง
เป็นช่วงที่ นักศึกษาต้องการทราบข้อมูลเกี่ยวกับสาขาด้วยเชน่กัน  รองลงมาคือ ข้อมูลเกี่ยวกับการฝึกสหกิจศึกษา และการ
แนะสถานที่ฝึกสหกิจ และ ข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตร ของสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ  สรุปได้ว่า อนิโฟกราฟิกส าหรับ
ประชาสัมพนัธ์สาขาเทคโนโลยสีารสนเทศทางธุรกิจ ที่พฒันาขึน้มีประโยชน์ต่อผู้เข้าถึงข้อมูล อีกทั้งสร้างความน่าสนใจมากข้ึน  

6.2 ผลการประเมินการยอมรับที่มีต่อสื่ออินโฟกราฟิก 
ประเมินการยอมรับ มีวิธีประเมินด้วยการท าแบบสอบถามออนไลน ์ประชากรและกลุ่มตัวอย่างคือผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ต

ใช้วิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญจ านวน 400 คน และน าผลมาวัดค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานโดยมีผลการ
ประเมิน พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 62.7 ที่มีอายุ 18 – 24 ปี คิดเป็นร้อยละ 58 
ส่วนมากมีอาชีพเป็นนักเรียน/นักศึกษา คิดเป็นร้อยละ 59.5 และมีการศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 54.5 โดย
มีรายได้อยู่ที่น้อยกว่า 10,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 47.8 

ตารางที่ 4 ผลการวิเคราะห์การประเมินการยอมรับสื่ออินโฟกราฟิก 

รายการประเมิน 
ผลการประเมินการยอมรับ 

ค่าเฉลี่ย S.D. 
ระดับการ
ยอมรับ 

ด้านการออกแบบ 

การออกแบบสื่อมีความน่าสนใจ  4.37 0.70 มาก 
สีของตัวอักษรที่ใช้ในการน าเสนอมีความเหมาะสม  4.29 0.77 มาก 

ขนาดของตัวอักษรที่ใช้ในการน าเสนอมีความเหมาะสม  4.25 0.75 มาก 
สีตัวอักษรกับสีพื้นหลังมีความเหมาะสม  4.26 0.77 มาก 

การจัดวางตัวอักษรเหมาะสมและง่ายต่อความเข้าใจ 4.30 0.76 มาก 
ภาพที่ใช้ประกอบสื่อความหมายได้ชัดเจน 4.29 0.75 มาก 

สีของภาพที่ใช้ประกอบมีความเหมาะสม 4.31 0.75 มาก 
รวม 4.30 0.77 มาก 

https://www.facebook.com/bitkkw.rmutr/


 

 

รายการประเมิน 
ผลการประเมินการยอมรับ 

ค่าเฉลี่ย S.D. 
ระดับการ
ยอมรับ 

ด้านเนื้อหา 

เนื้อหามีความน่าสนใจ 4.26 0.75 มาก 
เนื้อหาน่าติดตาม 4.23 0.78 มาก 

ปริมาณของเนื้อหามีความเหมาะสม 4.18 0.79 มาก 

ความชัดเจนในการอธิบายเนื้อหา 4.31 0.74 มาก 
การน าความรู้ทีไ่ดไ้ปใชป้ระโยชน์ 4.27 0.73 มาก 

รวม 4.25 0.75 มาก 
ด้านการใช้งาน 

การสื่อสารด้วยสื่ออินโฟกราฟิกภาพนิ่ง เป็นรูปแบบที่สร้างการรับรู้ได้ง่าย และ
สะดวกรวดเร็ว 

4.37 0.69 มาก 

เนื้อหาที่น าเสนอในลักษณะเปรียบเทียบในเรื่องเนื้อหาแต่ละวิชาเอก ได้ชัดเจน 
ช่วยให้เห็นความเหมือน และความแตกต่างของข้อมูลเข้าใจง่าย 

4.27 0.77 มาก 

เนื้อหาที่น าเสนอเกี่ยวกับหลักสูตร สถานที่ฝึกงานและอาชีพต่าง ๆ ท าให้ได้รับ
ความรู้สาระเก่ียวกับประเด็นที่น าเสนอ 

4.25 0.75 มาก 

การสื่อสารด้วยภาพ เป็นรูปแบบที่ เข้าใจง่าย ช่วยสร้างการรับรู้ได้ทันที 4.23 0.75 มาก 

ท่านรับรู้เนื้อหาของหลักสูตร,สถานที่ฝึกงาน,อาชีพจากสื่ออินโฟกราฟิกได้ 4.25 0.76 มาก 

ภาพประกอบและการออกแบบสื่ออินโฟกราฟิกที่มีขนาดใหญ่ชัดเจน จะสร้างการ
รับรู้ได้ดี 

4.27 0.76 มาก 

เนื้อหาอินโฟกราฟิกในภาพรวมเข้าใจง่ายและสะดวกสบายในอ่าน ท าให้เกิดความ
เข้าใจ 

4.35 0.73 มาก 

รวม 4.28 0.75 มาก 

โดยภาพรวมทั้งหมด 4.28 0.75 มาก 

 จากตารางที่ 4 พบว่า การประเมินการยอมรับของสื่ออินโฟกราฟิก กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 400 คน มีการประเมินการ
ยอมรับของสื่ออินโฟกราฟิกโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่งแบ่งผลการประเมินเป็น 3 ด้าน คือ 
 1) การประเมินการยอมรับด้านออกแบบ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ซึ่งการออกแบบสื่อมีความน่าสนใจใน
ระดับที่มาก มีการน าแนวคิดเร่ืองสีที่มีผลต่อความเข้าใจ มีส่วนช่วยในการอ่านและความเข้าใจของการน าเสนอ ท าให้ง่ายต่อ
การมองเห็นและเชื่อมโยงข้อมูลที่เก่ียวข้องทั้งหมด สอดคล้องกับงานวิจัยนัจภัค มีอุสาห์, (2556) วิจัยเร่ืองอิทธิพลของจ านวน
ชุดข้อมูลและสีสันต่อความเข้าใจเนื้อหาของภาพอินโฟกราฟิก โดยพบว่าสีน้ าเงินและสีส้มมีแนวโน้มในการช่วยให้ความเข้าใจ
สื่อมากข้ึน โดยเฉพาะการออกแบบภาพอินโฟกราฟิกที่มีข้อมูลจ านวนมาก ควรหลีกเลี่ยงสีเขียวอมเหลือง สีเขียว และสีเทา 
 2) การประเมินการยอมรับด้านเนื้อหา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่งความชัดเจนในการอธิบายเนื้อหาอยู่ในระดับที่
มาก ใช้หลักการออกแบบอย่างไรให้โดนใจ ท าการกระชับเนื้อหา น าเสนอภาพกราฟิกที่ดีที่สุดต้องการแค่สาระส าคัญที่ 



 

 

ครบถ้วนด้วยจ านวนตัวอักษรที่จ ากัด สอดคล้องกับงานวิจัยนฤมล ถิ่นวิรัตน์, (2555) วิจัยเรื่องอิทธิพลของอินโฟกราฟิกต่อการ
สื่อสารข้อมูลเชิงซ้อน กรณีศึกษาโครงการ“รู้สู้ flood” โดยพบว่า ข้อมูลที่มีความซับซ้อน เชื่อมโยงกับข้อมูลหลายด้าน การ
แปลงข้อมูลเป็นภาพ ในรูปแบบของอินโฟกราฟิก จะช่วยให้ประชาชนมีความรู้ และความเข้าใจได้ดีขึ้น เร็วและแจ่มชัดขึ้นกว่า
การสื่อสาร ในรูปแบบของตัวอักษรเพียงอย่างเดียว มีการยอมรับในเชิงบวกอยู่ในระดับมากที่สุด 
 3) การประเมินการยอมรับด้านการใช้งาน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่งการสื่อสารด้วยสื่ออินโฟกราฟิกภาพนิ่ง 
เป็นรูปแบบที่สร้างการรับรู้ได้ง่าย และสะดวกรวดเร็ว อยู่ในระดับที่มาก สอดคล้องกับงานวิจัยจิราภรณ์ ศรีนาค, ขวัญฟ้า ศรี
ประพันธ์, (2557) วิจัยเร่ืองการวิเคราะห์ประเภท รูปแบบ เนื้อหา และการใช้สื่อสังคมออนไลน์ในประเทศไทย พบว่าช่องทาง
ในการสื่อสารกับผู้รับสารที่นิยมมากที่สุด คือ เฟซบุ๊กโดยใช้เพื่อสร้างปฏิสัมพันธ์กับผู้รับสารท าให้เกิดการรับรู้ข้อมูลและรับฟัง
ความคิดเห็นของผู้รับสารได้อย่างสะดวกรวดเร็ว 

7. สรุปผล  
การยอมรับสื่ออินโฟกราฟิก ส าหรับประชาสัมพันธ์สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ การพัฒนาสื่ออินโฟกราฟิกให้

มีประสิทธิภาพ โดยประชาสัมพันธ์ผ่านแฟนเพจเฟซบุ๊ก สามารถพัฒนาสื่ออินโฟกราฟิกที่เป็นประโยชน์และให้ความรู้แก่คนใน
สังคมจ านวนมาก โดยรูปแบบของอินโฟกราฟิกแต่ละชิ้น มีความหลากหลายและแตกต่างกันไม่ว่าจะเป็นรูปแบบกราฟิกสไตล์ 
Vector และสื่ออินโฟกราฟิกแบบ Isometric โดยมีการประเมินการยอมรับของสื่ออินโฟกราฟิก ใช้แบบสอบถามออนไลน์ใน
การประเมินการยอมรับของสื่ออินโฟกราฟิก ผลการประเมินการยอมรับโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด แสดงให้เห็นว่าสื่อ
อินโฟกราฟิกมี ส าหรับประชาสัมพันธ์สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจได้รับความสนใจและมีการรับชม ท าให้แฟนเพจ         
เฟซบุ๊กมีการเคลื่อนไหว ผู้ชมเข้ามาชมมากข้ึน สามารถด าเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์และขอบเขตที่ก าหนดไว้ 
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