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บทคัดย่อ

การว ิจ ัยในคร ั้งน ี้ม ีว ัตถ ุประสงค ์เพ ี่อ  1) ออกแบบและพ ัฒ นาส ือการเร ียนร ู้ด ิจ ิท ัล  เร ื่อง มหาว ิบ ัต ิไวร ัสถล ่มคอม 

ตามหลักการส ิกษาบ ันเท ิง 2) ประเม ินประส ิทธ ิภาพล ี่อการเร ียนร ู้ต ิจ ิท ัล เรื่อง มหาวิบ ัต ิไวรัสถล่มคอม ตามหลักการส ิกษา 
บันเทิง และ 3) ร ับรองส ือการเร ียนร ู้ต ิจ ิท ัลเร ื่อง มหาวิบัต ิไวรัสถล่มคอม ตามหลักการส ิกษาบ ันเท ิงสำหรับหน ่วยการเร ียนรู้ 
ย ่อย รายวิซาอินเทอร์เ'นตและการพัฒนาเว็บ กลุ่มตัวอย่างที่ใ'ซเ,นการัวิจัยครั้งนี้ คือ นักสิกษาซั้นปีที, 2 สาซาวิซาแอนิเมรั้นและ 

ต ิจ ิท ัลม ีเด ีย  คณ ะว ิทยาศาสตร ์และเทคโนโลย ี มหาว ิทยาล ัยราซภ ัฏบ ้านสมเด ็จเจ ้าพระยาจำนวน 13 คน โคยว ิธ ีการเล ือก 

แบบเจาะจง เครื่องม ือที่ใซ ้ ประกอบด ้วย ส ือการเร ียนร ู้ต ิจ ิท ัล เรื่อง มหาว ิบ ัต ิไวร ัสถล ่มคอม แบบประเม ินประส ิทธ ิภาพ 

ลี่อการเรียนรู้ด ิจ ิท ัล และแบบประเมินการรับรองสิ'อการเรียนรู้ต ิจิท ัล ที่ผ ่านการหาประสิทธิภาพแล้ว วิเคราะห์ซ้อมูลโดยการหา 

ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจ ัยพบว่า ได ้ล ี่อการเร ียน ร ู้ต ิจ ิทัล เรื่อง มหาว ิบ ัต ิไวรัสถล่มคอม ตามหลักการส ิกษาบันเทิง ที่มืซนาด 1280 X 

720 พิกเซล ความยาว 2.51 นาที ผลการประเม ินประสิทธ ิภาพลี่อการเร ียนรู้ต ิจ ิท ัล เรื่อง มหาวิบัติไวรัสถล่มคอม ตามหลัก 

การส ิกษาบ ัน เท ิง ม ิความเหมาะสมอย ู่ในระด ับมาก และม ิผลร ับรองล ี่อการเร ียน ร ู้ต ิจ ิท ัล เร ื่อ ง มหาว ิบ ัต ิไวร ัสถล ่มคอม 

ตามหลักการสิกษาบันเทิง สำหรับน่าไปใ,ซในหน่วยเรียนรู้ย่อย รายวิซาอินเทอร์เ'นตและพัฒนาเว็บ

คำสำคัญ ะ ลือการเรียนรู้ต ิจ ิท ัล หลักการสิกษาบันเทิง หน่วยการเรียนรู้ย ่อย

12 นักสิกษาระดับปริญญาตรี สาฃาวิซาแอนิเมรั้นและดิจิพลมีเลีย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราซภัฏบ้านสมแจเจ้าพระยา 
3A5 อาจารย์ประจำสา‘เทวิซาแอนิเมรั้นและลีจิทัลมีเดีย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราซภัฏบ้านสมแจเจ้าพระยา
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Abstract
The objectives of this research are 1) Design and development in digital learning media of " Maha Vibut 

Virus Talom Com" according to edutertainment principles; 2) Evaluate the effectiveness in digital learning media 
of "Maha Vibut Virus Talom Com" according to edutertainment principles and 3) Certification of digital learning 

media in "Maha Vibut Virus Talom Com", according to edutertainment principles for sub-learning units of internet 
and web development course. The representative samples used in this research are 13 students of the second- 

year students in Department of Animation and Digital Media, Faculty of Science and Technology, 

Bansomdejchaopraya Rajabhat University selected by purposive sampling. The research tools were digital learning 

materials on the topic o f " Maha Vibut Virus Talom Com". Performance evaluation of digital learning materials, 

assessment and certification of digital learning materials through efficiency, then analyze the data to find 

the average standard deviation.
Based on research, the digital learning media on the topic of the virus attack, according to edutertainment 

principles that are 1280 X  720 pixels, 2 minutes 51 seconds. The evaluation results of digital learning media on 

"Maha Vibut Virus Talom Com", according to the principle of entertainment education, appropriate at a high level 
and effect of certifying digital learning media on "Maha Vibut Virus Talom Com", according to entertainment 

principles for use in sub-learning units on the internet and web development course.

Keywords: Digital Learing Media, Edutainment Principles, Sub-learning units

ล ือการเร ียนร ู้น ับว ่าเป ็นส ิงท ี่ม ีบทบาทสำค ัญอย ่างมากในการเร ียนการสอนต ั้งแต ่ในอด ีตจนถ ึงป ัจจ ุบ ัน  เน ื่องจากเป็น 
ต ัวกลางที่ช ่วยให้การลือสารระหว่างผ ู้สอนและผู้เร ียนดำเน ินไบัใต ้ อย ่างม ีประสิทธิภาพช่วยให้ผ ู้เร ียนมีดวามเข ้าใจความหมาย 

ซองเนื้อหาบทเรียนไต้ตรงกับ ท ี่ผ ู้สอนต้องการ ไม่ว่าลือนั้นจะเป็นลือในรูปแบบใดก็ตามล้วนแต่เป็นทรัพยากรที่สามารถ อำนวย 

ความสะดวกในการเรียนรูใด้ท ั้งส ิน ก่อนการนำเสนอสิ'อการเรียนการสอนมาใช่ ผู้สอน จำเป ็นต้องสิกษาถึงลักษณะเฉพาะและ 

ค ุณสมบัต ิซองลือแต่ละประเภทเพื่อเลือกลือให้ตรงกับวัตถุประสงค์การสอนและสามารถจัดประสบการณการเรียนรูให ้ก ับผู้เร ียน 
ไต ้ โดยต ้องม ี การวางแผนอย ่างเป ็น ระบบใน การใช ่ล ือด ้วย  ท ั้งน ี้เพ ื่อให ้กระบวนการเร ียนการสอนดำเน ินไปได ้อย ่าง 
มีประสิทธิภาพ (กิดานันทั้ มสิทอง, 2548) ลักษณะซองลือการเรียนรู้ท ี่จะน ่ามาใช่!นการจัดการเรียนรู้ ควรมีดวามหลากหลาย 
ท ั้งล ือธรรมซาติ ลือส ิงพ ิมพ ์, สิ,อเทคโนโลยี และลืออื่น  ๆ ข ึ้งช ่วยส่งเสรีมให้การ เรียนรู้เป ็นไปอย่างมีคุณค่า น่าสนใจ ซวนคิด 

ซวนติดดาม เข้าใจได้ง่าย และรวดเร็วขึ้น รวมทั้งกระต้นให้ผู้เรียนรู้จ ัก ว ิธ ีการแสวงหาความรู้ เก ิดการเร ียนรู้อย ่างกว้างขวาง 
ลึกข ึ้ง และต ่อเน ื่องตลอดเวลา เพ ื่อให ้การใช่ล ือการเรียนรู้เป ็นไปตามแนวการจัดการเรียนรู้ และพัฒนาผู้เร ียนให้ เก ิดการ 

เรียนรู้อย่างแท้จริง ตามที่หลักสูตรอุดมสิกษามุ่งส่งเสรีมให้ผู้เร ียนเรียนรู้ด ้วยตนเอง เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดช่วิต และใช่เวลา 
อย ่างสร ้างสรรค ์ รวมทั้งม ีดวามยืดหยุ่น สนองความต้องการ ซองผู้เรียน ซุมซน ลังคมและประเทศซาติ ผู้เร ียนสามารถเรียนรู้ 

ไต้ท ุกเวลาทุกสถานที่ และเรียนรู้ใต ้จากลือการเรียนรู้และแหล่งการเรียนรู้ท ุกประเภท รวมทั้งจากเครือข่ายการเรียนรู้ต ่าง  ๆ ท่ี 
มีอยู่ในท้องถิ่น ซุมซนและแหล่งอื่น  ๆ เน้นลือที่ผู้เรียนและผู้สอน'ใช่สิกษา ค้นคว้าหาความรู้ด ้วยตนเอง ผู้เร ียน ผู้สอนสามารถ 

จ ัดท ้าและพ ัฒ นาล ือการเร ียนร ู้ข ึ้น เองหร ือนำล ือต ่าง  ๆ ท ี่ม ีอย ู่รอบต ัว และในระบบสารสนเทศมาใช ่!นการเร ียนร ู้ โดยใช ่ 

วิจารณญาณในการเลือกใช่ส ิ,อและแหล่งความรู้ โดยเฉพาะหนังส ิอเรียนควรมีเน ื้อหาสาระครอบคลุม ตลอดช่วงซั้น ล ือส ิงพ ิมพ ์ 

ควรจ ัดให ้ม ีอย ่างเพ ียงพอ ท ั้งน ื้ควรให ้ผ ู้เร ียนสามารถยืมไต ้จากศ ูนย ์,ล ือหร ือห ้องสม ุดซองสถานส ิกษา โดยในปัจจ ุบ ันผ ู้สอน 

มีการใช่ลืออิเล็กทรอนิกส์ในห้องเรียนบัางแล้ว ไม่ว่าจะเป็นการให้นักเรียนค้นคว้าข้อมูลจาก อินเทอร้เน้ต หรือเรียนรู้จากวิด ีท ัศนั 
และ?ดีรอม ล ืออ ิเล ็กทรอน ิกส ์เหล ่าน ี้เป ็นอ ิกม ิต ิหน ึ่งใน การสร ้างองค ์ความร ู้ และม ักออกแบบมาเพ ื่อส ่งเสร ีมประส ิทธ ิภาพ 

ในการเรียนรู้ซองผู้เรียน (สติยา ลังการ้พีนธุ, 2548)
ลือการเร ียนร ู้ด ิจ ิท ัล เป ็นลือการเรียนรู้เพ ื่อให ้ผ ู้เร ียนบรรลุผลการเรียนรู้ท ี่คาดหวังอย่างใดอย่างหนึ่งโดยเฉพาะ โดยแต่ 

ละเร ื่องจะนำเสนอแนวค ิดหล ักย ่อย  ๆ ผ ู้สอนสามารถเล ือกใช ่ส ิ'อการเร ียนร ู้ด ิจ ิท ัลผสมผสานก ับการจ ัดการเร ียนการสอน 
แบบอื่น  ๆ โดยเน ื้อหาสาระซองความรู้หรีอบทเรียนในรูปแบบลือ อ ิเล ็กทรอน ิกส ์ ข้อความ ภาพ หรือเล ืยงท ี่ม ีขนาดพอเหมาะ 

สร้างตามมาตรฐานสากล และนำเสนอเผยแพร่ออนไลนัขึ้งให้ความหมายสอดคล้องกับกิดานันค์ มสิทอง (2548) กล ่าวว ่าล ือ 
การเรียนรู้ด ีจ ิท ัล เป็นหน่วยการสอนที่ใ'ซใน E-learning ที่มีเนื้อหาเป็นอิสระในตัวเอง ภายในลือการเรียนรู้ด ิจ ิท ัลแต่ละหน่วยจะ
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