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บทดัดย่อ
การวิจัยนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อ 1) ออกแบบและพัฒนาสื่อเสริมการเรียนรู้ดิจิทัลส่งเสริมคุณลักษณะความรับผิดขอบ เรื่อง เดี๋ยวก่อน 

สำหรับนักศึกษาสาขาแอนิเมขั่นและดิจิทัลมีเดีย มหาวิทยาลัยราขภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 2) ประเมินประสิทธิภาพสื่อเสริมการเรียนรู้ 
ด็จิทัลา 3) รับรองสื่อเสริมการเรียนรู้ด็จิทัลๆ ประขากรและกลุ่มตัวอย่างพื่ใข้ในการวิจัย ได้มาจากการเสือกแบบเจาะจง (Purposive Random 
Sampling) คือ นักศึกษาระดับปริญญาตริ ขั้นปีพื่ 2 สาขาวิขาแอนิเมขั้นและด็จิทัลมิเคืย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย 
ราขภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จำนวน 30 คน และผู้เขียวขาญด้านคอมพิวเตอร์และด็จิทัลมิเคืย จำนวน 3 คน เครื่องมิอพื่ไข้ในการวิจัย 
ประกอบด้วย สื่อเสริมการเรียนรู้ด็จิทัลส่งเสริมคุณลักษณะความรับผิดขอบของนักศึกษา เรื่อง เดี๋ยวก่อน แบบประเมินประสิทธิภาพสื่อ 
เสริมการเรียนรู้ด็จิทัล  ๆ และแบบประเมินรับรองสื่อเสริมการเรียนรู้ด็จิทัล  ๆ พื่ผ่านการหาค่าส้มประสิทธิความสอดคล้อง (IOC) ด้านเนื้อหา 
มิค่าระหว่าง 0.67-1.00โดยใข้เกณฑ์ 0.50 ขึ้นไป วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉสื่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยผลการวิจัยพบว่า 1)ได้สื่อเสริม 
การเรียนรู้ด็จิทัลส่งเสริมคุณลักษณะความรับผิดขอบ เรื่อง เดี๋ยวก่อน สำหรับนักศึกษาสาขาแอนิเมขั้นและด็จิทัลมิเค่ย มหาวิทยาลัยราขภัฎ 
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา มิความยาวของเรื่อง 3.36 นาที ขนาด 1,280 X 720 pixel มิเนื้อหากล่าวถึงความรับผิดขอบต่อตนเอง ผลเสียของ 
การขาดความรับผิดขอบและผลกระทบของการขาดความรับผิดขอบ 2) สื่อเสริมการเรียนรู้ด ็จิทัล  ๆ ผ่านการประเมินประสิทธิภาพจาก 
ผู้เขียวขาญ มิความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ( X  = 4.33 ร .D.= 0.54) และ 3) สื่อเสริมการเรียนรู้ด ็จิทัล ผ่านการรับรองประสิทธิภาพ 
จากผู้เขียวขาญ คิดเป็นร้อยละ 94 รับรองสื่อเสริมการเรียนรู้ด็จิทัล

คำสำคัญ: สื่อเสริมการเรียนรู้ด็จิทัล คุณลักษณะความรับผิดขอบ

Abstract
This research aims to  1) design and development o f digital learning media with the title  "Don’t  Wait!!” to  

promoting the responsibility characteristics o f students in Animation and Digital Media faculty, Bansomdejchaopraya 
Rajabhat University 2) efficiency evaluation o f digital learning supplement media and 3) The population and sample 
used in this research were obtained from Purposive Random Sampling technique. By sampling group is 30 Thai second 
undergraduate students o f Animation and Digital Media Program, Bansomdejchaopraya Rajabhat University and 3 
experts in computer and digital media. The tools used digital learning supplement media for promoting the 
responsibility characteristics in title  "Don’t  wait.!!", digital learning media efficiencies form and digital learning supplement 
media certification form were calculated for the Index o f Item-Objective Congruence (IOC). By the score o f indicators is 
between 0.67 - 1.00. For the efficiency evaluation, the process o f finding the average and standard deviation. From this 
research, we found 1) we obtained the digital learning supplement media o f promote accountability characteristics in 
title  " Don’t  Wait!!” for students in Animation and Digital Media faculty, Bansomdejchaopraya Rajabhat University. This 
digital media has a story length o f 3.36 minutes and size 1,280 X 720 pixel. The content describes self-responsibility, 
disadvantages o f irresponsibility and consequences o f irresponsibility 2) Digital learning supplement media through 
expert evaluation. By evaluation results o f digital learning supplement media efficiency from experts are at a high level 
( x  = 4.33 S.D.= 0.54). And 3) Digital learning media have been certified by experts to  94 percentage.
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1. บทนำ
สถานการณ์ด้านคุณธรรมในสังคมไทยกำลังเข้าสู่วิกฤติ เห็นได้จากการใข้ความรุนแรงทำร้ายลันมากขึ้น อัตราการฆ่าตัวตายสูงขึ้น 

ยาเสพติดรุนแรงบานปลาย และบี่สำคัญกลไกด้านคุณธรรมกำลังอ่อนแอ ทั้งระดับครอบครัว ขุมขน และสังคม ดังผลสำรวจสถานการณ์ 
ค ุณธรรมในสังคมไทย ปี พ.ศ. 2562 ของศูนย์ค ุณธรรมร่วมลับซูเปอร์โพล พบว่าความคิดเห ็นของประขาขนต่อระด ับของคุณธรรม 
ในสังคมไทย 52% ระบุสังคมไทยมิคุณธรรมระดับปานกลาง รองลงมาคือ 39.3% ระบุมิคุณธรรมน้อยถึงน้อยบี่สุด และ 8.7% ระบุมิคุณธรรม 
มากถึงมาก,ที่สุด แต่ที่,น่าเป็น,ห่วงคือ ความคิดเห็นต่อระดับคุณธรรมของอนาคตสังคมไทย พบ 59.1% ระบุลดลง 32.1% ระบุเท่าเดิม และ
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