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การศึกษาในหมวด 9 มาตรา 65 ในเร่ืองการพฒันาบุคลากรท่ีเป็นผูผ้ลิตให้มีความรู้ความสามารถและมี

ทกัษะในการผลิตเทคโนโลยเีพื่อการศึกษาท่ีมีคุณภาพและประสิทธิภาพสามารถนาํไปใชใ้นการศึกษาหา

ความรู้ไดด้ว้ยตนเองอย่างต่อเน่ืองตลอดชีวิต ต่อมาพระราชบญัญติัการ ศึกษาแห่งชาติดงักล่าวมีการ

ปรับแกไ้ขเพิ่มเติมฉบบัท่ี 2 พ.ศ. 2545 ลงวนัท่ี 19 ธันวาคม 2545 แกไ้ขเพิ่มเติมฉบบัท่ี 3 พ.ศ. 2553 ลง

วนัท่ี 22 กรกฎาคม 2553 และล่าสุดปรับแก้ไขเพิ่มเติมฉบับท่ี 4 พ.ศ. 2562 ลงวนัท่ี 26 เมษายน 2562 

สาํหรับการแกไ้ขฉบบัท่ี 4 ในส่วนของมาตรา 32/1ซ่ึงกาํหนดให้มีกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 

วิจยัและนวตักรรม ทาํหนา้ท่ีในการส่งเสริม สนบัสนุน และกาํกบัการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยัและ

นวตักรรม และในส่วนของการเพิ่มเติมมาตรา 35/5 ให้มีคณะกรรมการการอุดมศึกษา พิจารณาเสนอ

นโยบาย แผนพฒันาและมาตรฐานการอุดมศึกษาใหมี้ความสอดคลอ้งกบัแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติและแผนการศึกษาแห่งชาติ (พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ, 2562) จากสถานการณ์โลกใน

ปัจจุบนัท่ีมีการเปล่ียนแปลงพฒันาเทคโนโลยีและนวตักรรมอยา่งรวดเร็วส่งผลต่อการดาํเนินชีวิตของ
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ผูค้นเกิดการเปิดรับหลอมรวมกนัในมิติต่าง ๆ ไดง่้ายข้ึน ในขณะท่ีประเทศไทยยงัมีขอ้จาํกดัและความ

ชดัเจนในการพฒันาเทคโนโลยีและนวตักรรมยงัอยูใ่นระดบัตํ่า ดงันั้น หน่ึงในหลายประเด็นท่ีประเทศ

ไทยให้ความสําคญักาํหนดไวใ้นแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบบัท่ี 12 พ.ศ. 2560 – 2565 ก็

คือ การพฒันานวตักรรมและนาํมาใชข้บัเคล่ือนการพฒันาในทุกมิติเพื่อยกระดบัศกัยภาพของประเทศ

โดยกาํหนดยทุธศาสตร์การเสริมสร้างและการพฒันาศกัยภาพทุนมนุษยเ์ป็นยทุธศาสตร์หน่ึงในสิบท่ีให้

ความสําคญัในการวางรากฐานทุนมนุษยใ์ห้มีความสมบูรณ์ เพื่อให้ได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพตาม

มาตรฐานสากลและสามารถศึกษาหาความรู้ได้ด้วยตนเองไปตลอดชีวิต การขับเคล่ือนแผนพฒันา

ดงักล่าวสู่การปฏิบติักระทาํโดยเพิ่มการใชอ้งค์ความรู้ เทคโนโลยี นวตักรรม มาเป็นเคร่ืองมือหลกัใน

การขบัเคล่ือนการพฒันาใหเ้กิดผลเป็นรูปธรรม (แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2560) สาํหรับ

การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพฒันาศกัยภาพของบณัฑิตพนัธ์ุใหม่จะมุ่งเน้นการปรับรูปแบบ

การเรียนรู้เพื่อพฒันาทกัษะและอาชีพสาํหรับศตวรรษท่ี 21 ส่งเสริมการพฒันาหลกัสูตรออนไลน์ สร้าง

นวตักรรมและความรู้ความเขา้ใจในการใชเ้ทคโนโลยดิีจิทลั ส่ือออนไลน์ รวมทั้งความสามารถในการใช้

เทคโนโลยเีป็นเคร่ืองมือไดอ้ยา่งถูกตอ้ง (คาํแถลงนโยบายคณะรัฐมนตรี, 2562)  

การพฒันาระบบการเรียนการสอนในยุคประเทศไทย 4.0 เป็นการจดัระบบท่ีมุ่งเน้นการใช้

เทคโนโลยแีละนวตักรรมมาเพิ่มมูลค่าของสินคา้และบริการ หากจะกล่าวถึงนวตักรรมทางการศึกษาจะ

เก่ียวขอ้งกบัเร่ืองของการนาํส่ิงใหม่ ๆ มาใชใ้นการจดัการศึกษาให้มีประสิทธิภาพเพิ่มข้ึน ช่วยให้เกิด

แรงจูงใจในการเรียนสามารถเขา้ใจและเรียนรู้ส่ิงใหม่ ๆ ไดโ้ดยใช้ระยะเวลาท่ีสั้นลง (กิตติศกัด์ิ องัคะ

นาวิน, 2560) การนาํนวตักรรมมาช่วยจดัการศึกษาเพื่อตอบสนองวิถีการเรียนรู้ท่ีเปล่ียนไปในรูปแบบ

ของดิจิทลัท่ีรายลอ้มอยูร่อบ ๆ ตวัเรา การอ่านของเด็กและเยาวชนในยคุน้ีมกัอ่านตวั อกัษรนอ้ยลง ดูรูป

มากข้ึน ชอบความสนุกสนานมกัเรียนรู้ผ่านการอ่านในลกัษณะจินตภาพ (Visualization)ท่ีมีการใชภ้าพ

ในการส่ือสารแสดงขอ้มูลมากกวา่อ่านเน้ือหาแบบครบทุกตวัอกัษรตั้งแต่ตน้จนจบ เม่ือวิถีชีวิตเปล่ียนไป

ประกอบกบัเทคโนโลยมีีการเปล่ียนแปลงไปอยา่งพลวตั ระบบการศึกษาจึงจาํเป็นตอ้งพฒันาปรับตวัให้

สอดรับกับการเปล่ียนแปลงสู่การเรียนรู้รูปแบบใหม่ ๆ ท่ีมีการเปล่ียนแปลงเทคโนโลยีตลอดเวลา 

เทคโนโลยจึีงนบัวา่มีบทบาทสาํคญัในการนาํมาใชเ้ป็นเคร่ืองมือศึกษาหาความรู้ของเดก็และเยาวชนยคุน้ี

ท่ีช่วยทาํให้การเรียนรู้ง่ายข้ึน ซ่ึงผูส้อนควรทาํความเขา้ใจลกัษณะเฉพาะของผูเ้รียนในปัจจุบนัท่ีไม่ชอบ

ทาํส่ิงต่าง ๆ เป็นเวลานาน ชอบความรวดเร็ว สามารถทาํหลายส่ิงในเวลาเดียวกนัได ้เช่น ทาํการบา้น ดู

หนัง ฟังเพลงไปในเวลาเดียวกนั โลกทุกวนัน้ีจึงให้ความสําคญัในการนาํเทคโนโลยีเป็นเคร่ืองมือท่ีใช้

รวบรวมความรู้เรียนรู้ไดด้ว้ยตนเองผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ทั้งออนไลน์และออฟไลน์เพื่อสร้างทกัษะการ

เรียนรู้ใหเ้กิดข้ึนกบัเดก็และเยาวชน (ยนื ภู่วรวรรณ, 2558)การพฒันาความรู้ความเขา้ใจและทกัษะการใช้

เทคโนโลยีดิจิทลัเป็นการนาํเทคโนโลยีมาใชใ้นการเรียนรู้ตลอดชีวิตอนัเป็นการช่วยยกระดบัคุณภาพ

ชีวิตและคุณภาพของผูเ้รียนไปพร้อมกนั (มานะ สินธุวงษานนท,์ 2562)การศึกษาหาความรู้ในยุคดิจิทลั

เป็นการหาความรู้ในอินเตอร์เน็ตโดยการอ่านผ่านแอพพลิเคชั่นต่างๆ จากอุปกรณ์เคล่ือนท่ี (Smart 
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Device) อาทิ โทรศพัทมื์อถือ คอมพิวเตอร์พกพา เป็นตน้ อุปกรณ์ดงักล่าวช่วยใหส้ามารถสืบคน้เร่ืองราว

ท่ีเกิดข้ึนไดอ้ย่างหลากหลายทั้งในดา้นความรู้ทางวิชาการและความบนัเทิง เกิดความสะดวกไม่ตอ้ง

เสียเวลาในการเดินทาง (พชัรี สุวรรณสอาด, 2560) หากจะพิจารณาถึงพฤติกรรมการอ่านของคนไทยใน

ปัจจุบนัจากผลการสํารวจการอ่านผ่านส่ือประเภท ต่างๆ พบว่าคนไทยอ่านผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์เพิ่ม

มากข้ึน สําหรับผลสํารวจการอ่านหนังสือแบบส่ิงพิมพ์เป็นรูปเล่มกบัการอ่านจากส่ืออิเล็กทรอนิกส์        

มีสัดส่วนใกล้เคียงกันเพิ่มมากข้ึน กล่าวคือ การอ่านผ่านส่ือส่ิงพิมพ์เป็นรูปเล่มคิดเป็นร้อยละ 88         

และการอ่านผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์คิดเป็นร้อยละ 75.4 เม่ือนาํไปเปรียบเทียบกบัผลสาํรวจในคร้ังท่ีแลว้

พบว่าการอ่านจากส่ิงพิมพเ์ป็นรูปเล่มคิดเป็นร้อยละ 96.1 ส่วนการอ่านจากส่ืออิเลก็ทรอนิกส์คิดเป็นร้อย

ละ 54.9 แสดงว่าคนไทยให้ความสําคญักบัการอ่านผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์เพิ่มมากข้ึนอย่างมีนัยสําคญั 

เม่ือจาํแนกตามช่วงอายท่ีุอ่านผา่นส่ืออิเล็กทรอนิกส์มากกวา่การอ่านจากส่ิงพิมพเ์ป็นรูปเล่มก็คือกลุ่มท่ีมี

อายุระหว่าง 15–24 ปี ซ่ึงเป็นกลุ่มเดียวท่ีมีการอ่านจากส่ืออิเล็กทรอนิกส์มากกว่าส่ิงพิมพท่ี์เป็นรูปเล่ม 

แสดงว่าการใชอุ้ปกรณ์เคล่ือนท่ีหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ส่งผลต่อพฤติกรรมการอ่านของคนไทยใน

กลุ่มอายดุงักล่าวท่ีเป็นกลุ่มเยาวชนในวยัศึกษา(สาํนกังานสถิติแห่งชาติ, 2561)  

การจดัการศึกษาระดบัอุดมศึกษามุ่งเน้นการเตรียมผูเ้รียนให้มีทกัษะศตวรรษท่ี 21 โดยพฒันา

ผูเ้รียนให้มีคุณภาพมีความสามารถในการเรียนรู้ได้ด้วยตนเองตลอดชีวิต รวมทั้งจดัให้มีการพฒันา

นวตักรรมโดยใช้ดิจิทลัมาเป็นเคร่ืองมือในการเรียนรู้ (สํานักนโยบายและยุทธศาสตร์ สป.ศธ., 2562) 

การเรียนการสอนในปัจจุบนัมีการเรียนการสอนทางออนไลน์และออฟไลน์ผ่านส่ือดิจิทลัเพิ่มมากข้ึน 

โดยสถาบนัการศึกษาแต่ละแห่งต่างพฒันาส่ือการสอนดิจิทลันาํมาใชใ้นหลายรูปแบบ ซ่ึงหน่ึงในนั้นก็

คือหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ หรืออีบุ๊ค (E-Book) หนงัสืออิเล็กทรอนิกส์จดัเป็นนวตักรรมดา้นส่ือการสอน

ประเภทหน่ึงท่ีนาํมาใชใ้นการเรียนการสอน อาจเป็นการสร้างนวตักรรมใหม่ ๆ ข้ึนมาหรืออาจเป็นการ

พฒันาดดัแปลงส่ิงท่ีมีอยูใ่หดี้ข้ึนกวา่เดิม  

การเติบโตของหนงัสืออิเลก็ทรอนิกส์ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกมีแนวโนม้เติบโตตามกระแสนิยม

ของการใชอุ้ปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และการใชส้มาร์ทโฟนของผูค้นในปัจจุบนั ในเร่ืองน้ีมีขอ้มูลรายงาน

ถึงการเติบโตของตลาดหนงัสือท่ีคาดการณ์วา่จะมีอตัราการเติบโตในปี 2565 ประมาณ 262,396 ลา้นบาท 

ซ่ึงเป็นแนวโนม้การเติบโตของตลาดหนงัสืออิเลก็ทรอนิกส์ท่ีเพิ่มมากข้ึนจากแนวโนม้ท่ีคาดการณ์ไวใ้น

ปี  2560 ท่ีผ่านมา (กุลธิดา เด่น วิทยานันท์ , 2561)สําห รับประเทศไทยการเติบโตของห นังสือ

อิเล็กทรอนิกส์มีแนวโน้มโตข้ึนตามกระแสนิยมของการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และการใช้สมาร์ท 

โฟนท่ีเพิ่มข้ึนของคนไทยในปัจจุบนัตามผลการสาํรวจการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารใน

ครัวเรือนมีผูใ้ชส้มาร์ทโฟนในปี พ.ศ.2561 และปี พ.ศ.2559 คิดเป็นร้อยละ 69.6 และ 50.5 ตามลาํดบั ซ่ึง

อตัราท่ีเพิ่มข้ึนอย่างต่อเน่ืองนับจากปี พ.ศ. 2555เป็นตน้มา (สํานักงานสถิติแห่งชาติ, 2561) หนังสือ

อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Book: E-book)เป็นเอกสารหรือส่ือการสอนท่ีอยูใ่นรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ท่ี

พฒันาข้ึนดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ สามารถอ่านผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ประเภทต่าง ๆ รวมทั้ง
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สามารถเช่ือมโยงบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ตได ้ซ่ึงเน้ือหาท่ีนําเสนอในหนังสืออิเล็กทรอนิกส์อาจมีทั้ง

ขอ้ความ ตวัเลข ตวัอกัษร เสียง ภาพน่ิง ภาพเคล่ือนไหว และแบบทดสอบ ท่ีกระตุน้ความสนใจและ

สามารถโตต้อบกบัผูเ้รียนได ้หนงัสืออิเลก็ทรอนิกส์จึงเป็นส่ือการสอนท่ีทนัสมยัสามารถเขา้ถึงในการใช้

งานไดง่้าย ตอบโจทยก์ารเรียนรู้ดว้ยตนเองและสามารถนาํไปใชท้บทวนบทเรียนไดต้ามความตอ้งการ

ของผูเ้รียนโดยไม่มีข้อจํากัดในเร่ืองเวลาและสถานท่ี (กระทรวงศึกษาธิการ, ออนไลน์) หนังสือ

อิเล็กทรอนิกส์มีหลายประเภทตั้งแต่แบบพื้นฐานท่ีมีเน้ือหาเป็นขอ้ความตวัเลขตวัอกัษรและภาพน่ิง

ทัว่ไปจนถึงแบบอจัฉริยะ สําหรับหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ท่ีมีลกัษณะแบบหนังสืออจัฉริยะ (Intelligent 

Electronic Books) หรืออาจเรียกวา่หนงัสืออิเล็กทรอนิกส์แบบส่ือผสมปฏิสัมพนัธ์ (Interactive E-Book) 

เป็นหนงัสือท่ีสามารถไตร่ตรอง คาดเดา และโตต้อบปฏิสัมพนัธ์กบัผูอ่้านไดต้ลอดเวลา (พูลสุข ปริวตัร

วรวุฒิ, ออนไลน์) จึงเป็นรูปแบบของหนงัสืออิเลก็ทรอนิกส์ท่ีมีความน่าสนใจนาํมาใชใ้นการพฒันาเป็น

ส่ือการสอนท่ีส่งเสริมการเรียนรู้ของผู ้เรียนให้ได้ผลตามวัตถุประสงค์การเรียนรู้ของรายวิชา

นอกเหนือจากการเรียนในชั้น 

หลกัสูตรบญัชีบณัฑิต คณะบญัชี มหาวิทยาลยัรังสิต เปิดดาํเนินการสอนตั้งแต่ปีการศึกษา 2546  

จนถึงปัจจุบนัรวม 16 ปีดาํเนินการปรับปรุงหลกัสูตรตามระยะเวลาท่ีกาํหนดในปี พ.ศ. 2557 ดาํเนินการ

ปรับปรุงหลกัสูตรเป็นคร้ังท่ี 3และเปิดสอนดว้ยหลกัสูตรฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 2558 เป็นตน้มาจนถึงปี

ปัจจุบัน พ.ศ. 2562 การจัดการเรียนการสอนท่ีมุ่งส่งเสริมและพฒันาศักยภาพนักศึกษา รวมทั้ งการ

เสริมสร้างทกัษะดา้นต่าง ๆ ท่ีจาํเป็นเพื่อเตรียมความพร้อมในการเขา้สู่วิชาชีพ การปรับตวั และการ

ดาํเนินชีวิตท่ีสามารถอยู่ร่วมกบัสังคมไดอ้ย่างมีความสุข การบญัชีเขา้มามีบทบาทต่อธุรกิจในดา้นท่ี

เก่ียวกบัการจดัทาํและนาํเสนอขอ้มูล บนัทึกเหตุการณ์ทางธุรกิจท่ีเกิดข้ึนแลว้ และสรุปผลออกมาเป็น

รายงานทางการเงินท่ีจะใหข้อ้มูลสะทอ้นขอ้เทจ็จริงเก่ียวกบัฐานะการเงินและผลการดาํเนินงานท่ีเกิดข้ึน

จากการดาํเนินธุรกิจ  

วิชาการบญัชีการเงิน เป็นรายวิชาท่ีอยู่ในกลุ่มวิชาพื้นฐาน สําหรับนักศึกษาระดบัปริญญาตรีท่ี

ตอ้งการความรู้ความเขา้ใจแนวคิดพื้นฐานเก่ียวกบัการบนัทึกบญัชีและการจดัทาํงบการเงิน ซ่ึงผูเ้รียน

สามารถนาํความรู้ไปใช้เป็นพื้นฐานต่อยอดการเรียนในรายวิชาท่ีจาํเป็นตอ้งมีความรู้พื้นฐานทางการ

บญัชีมาก่อน สําหรับบริบทของปัญหาท่ีเกิดข้ึนจากการสังเกตการเรียนของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรีท่ี

เรียนวิชาการบญัชีการเงินมกัไม่เขา้ใจเน้ือหาวิชา รู้สึกว่าเป็นวิชาท่ีเขา้ใจยากและตามบทเรียนไม่ทนั 

ผูว้ิจยัจึงมีความสนใจพฒันาส่ือการสอนในรายวิชาดังกล่าวในรูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบ

ส่ือผสมปฏิสัมพนัธ์ เพื่อนาํมาใชส่้งเสริมการเรียนรู้ในรายวิชาการบญัชีการเงินควบคู่กบัการเรียนในชั้น

เรียน อนัเป็นการกระตุน้ให้เกิดการเรียนรู้ตามวตัถุประสงค์ของการเรียนรู้ซ่ึงผูเ้รียนสามารถทบทวน

บทเรียนไดต้ามความตอ้งการและไม่มีขอ้จาํกดัในดา้นเวลา สถานท่ี และไม่จาํเป็นตอ้งมีความรู้พื้นฐาน

ใด ๆ ในการเรียนดว้ยหนงัสือการ์ตูนอิเลก็ทรอนิกส์ท่ีพฒันาข้ึน  
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การพฒันาหนงัสือการ์ตูนอิเล็กทรอนิกส์ผูว้ิจยัเลือกเน้ือหาเร่ือง “วงจรการบญัชี” ท่ีเป็นเน้ือหาท่ี

มีความสาํคญัเร่ืองหน่ึงท่ีทาํใหผู้เ้รียนรู้เขา้ใจแนวคิดพื้นฐานของการบนัทึกบญัชีและจดัทาํงบการเงิน อีก

ทั้งยงัเป็นเน้ือหาท่ีมีความเหมาะสมในการสร้างหนงัสืออิเลก็ทรอนิกส์แบบส่ือผสมปฏิสัมพนัธ์ ท่ีช่วยให้

ผูเ้รียนสามารถเรียนรู้ เช่ือมโยงวงจรการบญัชีแต่ละขั้นตอนไดอ้ย่างเป็นระบบ อีกทั้งยงัเป็นการเรียนรู้

ดว้ยการกาํกบัตนเองผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ท่ีสามารถนาํไปทบทวนการเรียนรู้ไดด้ว้ยตนเอง จาก

ความสําคญัและท่ีมาของปัญหาท่ีทาํการวิจยัดงักล่าวขา้งตน้ ผูว้ิจยัจึงสนใจทาํการวิจยัเร่ือง “การศึกษา

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนจากการใช้หนังสือการ์ตูนอิเล็กทรอนิกส์แบบส่ือผสมปฏิสัมพนัธ์ เร่ือง วงจร

บญัชี สาํหรับนกัศึกษาปริญญาตรีท่ีลงทะเบียนภาค 2 ปีการศึกษา 2563 มหาวิทยาลยัรังสิต”  

 

8. วตัถุประสงคข์องโครงการ 

 การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อ  

8.1 เพื่อสร้างหนงัสือการ์ตูนอิเลก็ทรอนิกส์แบบส่ือผสมปฏิสมัพนัธ์ เร่ืองวงจรบญัชี ท่ีมีคุณภาพ

โดยผา่นการประเมินของผูเ้ช่ียวชาญ 

8.2 เพื่อหาผลสมัฤทธ์ิจากการเรียนหนงัสือการ์ตูนอิเลก็ทรอนิกส์แบบส่ือผสมปฏิสมัพนัธ์ เร่ือง

วงจรบญัชี ของนกัศึกษาปริญญาตรี ลงทะเบียนภาค 2 ปีการศึกษา 2563 มหาวิทยาลยัรังสิต 

8.3 เพื่อศึกษาความพึงพอใจจากการเรียนหนงัสือการ์ตูนอิเลก็ทรอนิกส์แบบส่ือผสมปฏิสมัพนัธ์ 

เร่ือง วงจรบญัชี สาํหรับนกัศึกษาปริญญาตรี ลงทะเบียนภาค 2 ปีการศึกษา 2563 มหาวิทยาลยัรังสิต 

9. ประโยชน์ท่ีคาดวา่จะไดรั้บ  

 ส่งเสริมการเรียนรู้ควบคู่กบัการเรียนในชั้นเรียน ช่วยใหผู้เ้รียนสามารถเรียนรู้เช่ือมโยงวงจรการ

บญัชีแต่ละขั้นตอนไดอ้ยา่งเป็นระบบดว้ยการเรียนแบบกาํกบัตนเองผ่านอุปกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์ อนัเป็น

การกระตุน้ให้เกิดการเรียนรู้ตามวตัถุประสงคข์องการเรียนรู้ อีกทั้งยงันาํมาวิเคราะห์ว่าหนงัสือการ์ตูน

อิเล็กทรอนิกส์แบบส่ือผสมปฏิสัมพนัธ์มีบทบาทให้เกิดผลสัมฤทธ์ิและความคงทนในการเรียนรู้ของ

ผูเ้รียน สามารถนาํไปใชใ้นการพฒันาการเรียนการสอนในเร่ืองอ่ืน ๆ ในอนาคต 

10. ทบทวนวรรณกรรมและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง (พอสงัเขป)  

 เทคโนโลยีนับว่ามีบทบาทสําคญัในการนํามาใช้เป็นเคร่ืองมือศึกษาหาความรู้ของเด็กและ

เยาวชนยคุน้ีท่ีช่วยทาํให้การเรียนรู้ง่ายข้ึนผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ การศึกษาหาความรู้ไม่ไดจ้าํกดัอยู่

ภายในหอ้งเรียนเท่านั้น สามารถหาความรู้ไดจ้ากช่องทางต่าง ๆ ท่ีมีมากมายหลายรูปแบบ ในการจดัการ
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เรียนรู้ของประเทศไทยเป็นไปตามแนวคิดการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั โดยแนวคิดดงักล่าว

มุ่งให้ผูเ้รียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองผ่านการปฏิบัติลงมือทาํและเป็นไปด้วยความเพลิดเพลิน 

(สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2542) การจดัการเรียนรู้ดังกล่าวเป็นการเรียนรู้ภายใต้

หลกัการท่ีว่าผูเ้รียนเป็นผูมี้ความสามารถในการเรียนรู้ไดด้ว้ยตนเองและสามารถพฒันาตนเองได ้ดงันั้น 

กระบวนการจัดการศึกษาเพื่อให้ผูเ้รียนสามารถพัฒนาศักยภาพของตนเองได้อย่างเต็มท่ี สามารถ

รวบรวมความรู้จากแหล่งขอ้มูลต่าง ๆ ผา่นประสบการณ์ตรง ผา่นการปฏิสัมพนัธ์ ผ่านการฝึกปฏิบติัจริง

หรือการรับถ่ายทอดมา จนกระทัง่ผูน้ั้นสามารถสร้างผลงานหรือองค์ความรู้ท่ีนําไปใช้ประโยชน์ได ้

(จาํเรียง จนัทรประภา, ออนไลน์) จาํเป็นตอ้งอาศยัผูส้อนเป็นผูอ้าํนวยความสะดวก มีส่ือเทคโนโลยีท่ี

หลากหลายช่วยสนบัสนุนส่งเสริมการเรียนรู้ของผูเ้รียน 

 ปัจจุบนัเป็นยคุดิจิทลัท่ีมีการใชอุ้ปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์กนัอยา่งแพร่หลาย ส่ือการสอนดิจิทลัจึง

เขา้มามีบทบาทเป็นเคร่ืองมือในการเรียนรู้อย่างแพร่หลายของคนในยุคน้ี ในเร่ืองน้ีจึงมีการกาํหนด

นโยบายและจุดเนน้ในการจดัการอุดมศึกษาของไทยเพื่อยกระดบัคุณภาพและปรับปรุงระบบการศึกษา

ให้มีประสิทธิภาพ โดยมุ่งสร้างงานวิจยัและนวตักรรมให้มีองคค์วามรู้ใหม่ ๆ ท่ีเช่ือมโยงกนัและกนัได ้

ส่ิงหน่ึงในหลายส่ิงท่ีจะตอ้งทาํให้เด่นชดัก็คือการเรียนรู้ดิจิทลัและการใช้ดิจิทลัเป็นเคร่ืองมือในการ

เรียนรู้ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2561) การประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยีในการเรียนการสอนเป็นการขบัเคล่ือน

ให้เกิดการปรับปรุงรูปแบบการสอนท่ีมีนวตักรรมผ่านการใชส่ื้อดิจิทลัท่ีอาจอยูใ่นรูปมลัติมีเดียหรือเกม

ท่ีสามารถเช่ือมต่อการใชง้านทางอินเตอร์เน็ต โดยนวตักรรมทางการศึกษาท่ีนาํมาใชใ้นหอ้งเรียนจะตอ้ง

มีความทนัสมยัสอดรับกบัการเปล่ียนแปลงท่ีเป็นปัจจุบนั ผูส้อนสามารถนาํไปประยกุตใ์ชใ้นการจดัการ

เรียนการสอนไดอ้ย่างหลากหลาย กระตุน้ให้เกิดปฏิสัมพนัธ์ระหว่างกนัและเสริมสร้างความเขา้ใจใน

เน้ือหามากข้ึน (ปัญญพนต ์พนูสวสัด์ิ, ออนไลน์) 

 หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ทั้ งแบบภาพน่ิงและแบบส่ือผสมปฏิสัมพันธ์จัดเป็นส่ือการสอนท่ี

สอดคลอ้งกบัวิถีการดาํเนินชีวิตของคนในยุคปัจจุบนั โดยเป็นส่ือท่ีสามารถแปลงขอ้มูลตวัอกัษรให้อยู่

ในรูปแบบกราฟิก ทาํให้ขอ้มูลท่ีนาํเสนอมีความน่าสนใจ มีการผสมผสานทั้งการเรียนและเล่นไปพร้อม

กนั (อาทิตยา พิมพาเพียร และขาม จาตุรงคกุล, 2560) หนังสืออิเล็กทรอนิกส์พฒันาข้ึนดว้ยโปรแกรม

คอมพิวเตอร์และนํามาจดัเก็บแสดงผลในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ทั้ งยงัสามารถนําไปใช้ผ่านระบบ

เครือข่ายอินเตอร์เน็ตได้ ทําให้เกิดความสะดวกในการเข้าถึงตามความต้องการ ถ้าเป็นหนังสือ

อิเล็กทรอนิกส์แบบส่ือผสมปฏิสัมพันธ์ก็จะช่วยให้การทาํกิจกรรมในการเรียนรู้ท่ีสามารถโต้ตอบ

ปฏิสัมพันธ์กับผู ้อ่านได้หลากหลายทิศทาง (พัชรินทร์ พุ่มลําเจียก , 2556) ผู ้เรียนท่ีใช้หนังสือ

อิเล็กทรอนิกส์ประกอบการเรียน มีผลการเรียนจากการทดสอบหลงัเรียนสูงกว่าผูเ้รียนกลุ่มท่ีไม่ไดใ้ช้

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ประกอบการเรียน (ถิรายุ แยม้อรุณ, 2559; วารุณี คงวิมล, 2559; ทศันกร สมใจ

หวงั, 2558) 



 

  

8 

 การออกแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ท่ีสามารถกระตุน้การเรียนรู้ของผูเ้รียนควบคู่กบั

ความสนุกเพลิดเพลินนั้น ควรดาํเนินการอย่างมีขั้นตอนซ่ึงแนวคิดท่ีนิยมนาํมาใชใ้นการออกแบบก็คือ

แนวคิดการออกแบบของเอ็ดด้ี (Eddie Model) โดยเร่ิมจากการวิเคราะห์เน้ือหาของบทเรียนนํามา

จดัลาํดบัหัวขอ้การเรียนให้มีปริมาณท่ีเหมาะสม การออกแบบบทเรียนจะแบ่งออกเป็นหน่วยการเรียนรู้

แลว้นาํมาสร้างเน้ือหาการเรียนรู้ของแต่ละหน่วย ซ่ึงเน้ือหาการเรียนรู้ท่ีสร้างข้ึนน้ีไดรั้บการประเมินจาก

ผูเ้ช่ียวชาญแลว้ การเรียนรู้จะตอ้งมีการวดัและประเมินผลการเรียนรู้เพื่อให้ทราบว่าการเรียนและการ

จดัการสอนเกิดผลสาํเร็จเป็นไปตามการคาดหวงัหรือไม่ ซ่ึงการประเมินผลการเรียนรู้หน่ึงในหลายวิธีก็

คือการทดสอบความรู้ความเขา้ใจ (L.w.Anderson, Krathwohl, and Bloom, 2001) ดังนั้น ในการสร้าง

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ท่ีจะนาํมาใชใ้นการเรียนการสอนนั้น นอกจากบรรจุเน้ือหาของบทเรียนแลว้ยงั

ตอ้งมีแบบทดสอบความรู้ความเขา้ใจเพื่อวดัผลการเรียนรู้จากการเรียนดว้ยหนงัสืออิเลก็ทรอนิกส์ โดยจะ

นาํแบบทดสอบความรู้ความเขา้ใจมาประเมินคุณภาพ วิเคราะห์หาค่าความยากง่าย ค่าอาํนาจจาํแนก และ

ค่าความเช่ือมัน่ ก่อนท่ีจะนาํแบบทดสอบความรู้ความเขา้ใจไปพฒันาลงในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เม่ือ

ไดเ้น้ือหาแลว้จึงนาํมาออกแบบและพฒันาสร้างเป็นหนงัสืออิเลก็ทรอนิกส์ นาํไปใชเ้ป็นส่ือการเรียนการ

สอน รวมทั้ง ประเมินผลสัมฤทธ์ิและความพึงพอใจของผูเ้รียน ในการพฒันาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

ผูอ้อกแบบควรยึดตามแนวทางการจดัเหตุการณ์ท่ีส่งผลต่อการเรียนรู้ทั้ง 9 อย่าง ของ โรเบิร์ต การ์เย ่

นักจิตวิทยาการศึกษาชาวอเมริกนั ท่ีมีแนวคิดว่าพฤติกรรมการเรียนรู้ของมนุษยเ์กิดข้ึนจากการฝึกฝน 

สาํหรับแนวทางทั้ง 9 อยา่งของการ์เย ่ประกอบดว้ย การเร่งเร้าความสนใจ การบอกวตัถุประสงคใ์นการ

สอน การทบทวนความรู้เดิม การนาํเสนอเน้ือหาใหม่ การช้ีแนะการเรียนรู้ให้กบัผูเ้รียน การกระตุน้ให้

เกิดการตอบสนองระหว่างผู ้เรียนกับบทเรียน การให้ข้อมูลยอ้นกลับแก่ผูเ้รียน การทดสอบและ

ประเมินผลการเรียนรู้ รวมทั้งการสรุปผลและการนาํไปใช ้(ณัฐกร สงคราม, 2553) ประสิทธิผลของการ

เรียนรู้นอกจากวดัจากการทดสอบแลว้ยงัสามารถวดัผลจากความพึงพอใจของผูเ้รียนประกอบกนั เรียน 

ส่ิงท่ีควรให้ความสําคญัในการพฒันาหนังสือการ์ตูนอิเล็กทรอนิกส์ ก็คือ ความสะดวกในการสืบคน้

เน้ือหาทางออนไลน์และการใช้งาน ในเร่ืองดงักล่าวมีการศึกษาวิธีการวิเคราะห์ภาพเพื่อเขา้รหัสและ

จดัทาํดชันีรูปภาพเป็นไฟล์ขอ้ความแบบ XML (Extensible Markup Language)  ไฟล์คาํอธิบายเน้ือหา

สามารถใชเ้พื่อแยกภาพหนงัสือการ์ตูนเป็นภาพยอ่ยท่ีสอดคลอ้งกบัหนา้ต่างยอ่ยหรือพาเนล (Panels) ท่ี

สามารถจดัทาํดชันีท่ีเก่ียวขอ้งกบัเน้ือหาไดอ้ยา่งง่ายดาย วิธีน้ีช่วยใหก้ารคน้หาขั้นสูงในคาํหลกัท่ีกล่าวถึง

โดยเฉพาะตวัการ์ตูน การเคล่ือนไหวและการคน้คืนขอ้มูลแต่ละฉากกลบัมาแสดงบนจอภาพโดยใชก้าร

ประมวลผลภาษาธรรมชาติ (Natural Language Processing: NLP) อนัเป็นการนาํศาสตร์ทางเทคโนโลยี

ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence: AI) ซ่ึงทาํให้คอมพิวเตอร์เขา้ใจ ตีความ และใชภ้าษาท่ีมนุษยใ์ช้

ในการส่ือสาร นอกจากน้ียงัสามารถคน้หาเชิงลึกโดยใชแ้บบจาํลองโครงข่ายประสาทเทียม (Long Short 

Term Memory: LSTM) ท่ีสร้างข้ึนมาเลียนแบบการทาํงานโครงข่ายประสาทของมนุษยซ่ึ์งเหมาะสมกบั
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ขอ้มูลท่ีมีลกัษณะเป็นรูปภาพและมีลกัษณะเป็นลาํดับเหตุการณ์สามารถเช่ือมต่อขอ้มูลยอ้นหลงัได ้

(Nguyen, N., Rigaud, C. and Burie Jean., 2018) 

การทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ดงักล่าวมาขา้งตน้ แสดงใหเ้ห็นว่า

ส่ือการสอนประเภทหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบมีปฏิสัมพนัธ์นาํมาใชส้นับสนุนการเรียนรู้ให้ผูเ้รียนมี

ความรู้พื้นฐานนําไปต่อยอดเช่ือมโยงการเรียนรู้ในเชิงลึกได้ อีกทั้ งผูเ้รียนยงัสามารถนําหนังสือ

อิเล็กทรอนิกส์ไปฝึกทบทวนตามความสะดวกดว้ยตนเองโดยไม่มีขอ้จาํกดัในเร่ืองสถานท่ีและเวลา 

กระตุน้ทางปัญญาให้ผูเ้รียนเกิดมีส่วนร่วมมีความสนใจในการเรียนวิชาการบญัชีท่ีตอ้งมีการฝึกทกัษะ

ดว้ยตนเองอยา่งสมํ่าเสมอ  

11. ระเบียบวิธีวิจยั ใหร้ะบุรายละเอียดต่อไปน้ี 

11.1 ระเบียบวธีิวิจยั 

  การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการศึกษาผลสัมฤทธ์ิจากการเรียนรู้ ความพึงพอใจ จากการใชห้นงัสือการ์ตูน

อิเล็กทรอนิกส์แบบส่ือผสมปฏิสัมพนัธ์ เร่ืองวงจรบัญชี ท่ีสร้างข้ึนสําหรับนักศึกษาปริญญาตรี ท่ีลง 

ทะเบียนภาค 2 ปีการศึกษา 2563 มหาวิทยาลยัรังสิต เป็นการวิจยัเชิงทดลอง (Experimental Research) 

เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิจากการเรียนรู้โดยการวดัและประเมินผลก่อนเรียน และหลงัเรียนโดยใช้เกณฑ ์

80/80 

     

11.2 ประชากรและ กลุ่มตวัอยา่ง  

ประชากรและกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ีคือ นักศึกษาปริญญาตรีท่ีลงทะเบียนเรียน

วิชาการบัญชีการเงินในภาค 2 ปีการศึกษา 2563 จาํนวน 30 คน กาํหนดกลุ่มตวัอย่างโดยใช้วิธีแบบ

เจาะจง (Purposive Sampling)   

 

11.3 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเกบ็ขอ้มูล  

การศึกษาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนจากการใชห้นงัสือการ์ตูนอิเลก็ทรอนิกส์แบบส่ือผสม

ปฏิสมัพนัธ์ เร่ือง วงจรบญัชี สาํหรับนกัศึกษาปริญญาตรีท่ีลงทะเบียนภาค 2 ปีการศึกษา 2563 

มหาวิทยาลยัรังสิต กาํหนดเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเกบ็ขอ้มูล ดงัต่อไปน้ี 

11.3.1 หนงัสือการ์ตูนอิเลก็ทรอนิกส์แบบส่ือผสมปฏิสมัพนัธ์ เร่ือง วงจรบญัชี ท่ีสร้าง 

ข้ึนโดยมีทั้งเน้ือหาของบทเรียน บททดสอบ มีการนาํเสนอผ่านตวัละครประกอบการบรรยาย ซ่ึงผูเ้รียน

สามารถนาํส่ือการสอนน้ีไปใชด้ว้ยตนเอง การเรียนรู้จากหนังสือการ์ตูนอิเล็กทรอนิกส์ท่ีสร้างข้ึนน้ีไม่

จาํเป็นตอ้งมีความรู้พื้นฐานมาก่อนผูเ้รียนสามารถเรียนเน้ือหาและตอบคาํถามโดยมีผลโตต้อบป้อนกลบั

ไดท้นัที สําหรับการคาํนวณตวัเลขประกอบจะมีเคร่ืองคิดเลขท่ีผูเ้รียนสามารถใชไ้ดท้นัทีท่ีตอ้งการจาก

หนา้จอของหนงัสือการ์ตูนอิเลก็ทรอนิกส์  



 

  

10 

โครงสร้างหนงัสืออิเลก็ทรอนิกส์ (e-Book Construction) ประกอบดว้ย 

(1) หนา้ปก (Front Cover) หมายถึง ปกดา้นหนา้ของหนงัสือซ่ึงจะอยูส่่วนแรก เป็นตวั 

บ่งบอกวา่ หนงัสือ เล่มน้ีช่ืออะไร ใครเป็นผูแ้ต่ง 

(2) คาํนาํ (Introduction) หมายถึง คาํบอกกล่าวของผูเ้ขียนเพื่อสร้างความรู้ ความเขา้ใจ 

เก่ียวกบัขอ้มูล และเร่ืองราวต่างๆ ของหนงัสือเล่มนั้น  

(3) สารบญั (Contents) หมาย ถึง ตวับ่งบอกหวัเร่ืองสาํคญัท่ีอยูภ่ายในเล่มวา่ 

ประกอบดว้ยอะไรบา้งอยูท่ี่หนา้ ใดของหนงัสือ สามารถเช่ือมโยงไปสู่หนา้ต่างๆ ภายในเล่มได ้  

(4) สาระของหนงัสือแต่ละหนา้ หมายถึง ส่วนประกอบสาํคญัในแต่ละหนา้ ท่ีปรากฏ 

ภายในเล่มประกอบดว้ย    

               (4.1) หนา้หนงัสือ (Page Number) 

                (4.2) ขอ้ความ (Texts) 

               (4.3) ภาพประกอบ (Graphics) .jpg, .gif, .bmp, .png, .tiff 

               (4.4) เสียง (Sounds) .mp3, .wav, .midi 

               (4.5) ภาพเคล่ือนไหว (Video Clips, flash) .mpeg,   .wav,   .avi 

               (4.6) จุดเช่ือมโยง (Links)  

(5) อา้งอิง หมายถึง แหล่งขอ้มูลท่ีใชน้าํมาอา้งอิง อาจเป็นเอกสาร ตาํรา หรือ เวบ็ไซตก์ ็

ได ้

(6) ดชันี หมายถึง การระบุคาํสาํคญัหรือคาํหลกัต่างๆ ท่ีอยูภ่ายในเล่ม โดยเรียงลาํดบั 

ตวัอกัษร ใหส้ะดวกต่อการคน้หา พร้อมระบุเลขหนา้และจุดเช่ือมโยง 

(7) ปกหลงั หมายถึง ปกดา้นหลงัของหนงัสือซ่ึงจะอยูส่่วนทา้ยเล่ม 

กระบวนการออกแบบและสร้างหนงัสือการ์ตูนอิเลก็ทรอนิกส์แบบส่ือผสมปฏิสมัพนัธ์ดาํเนินการ

โดยยึดตาม หลักการออกแบบระบบการสอน  (Instructional Systems Design) ซ่ึงเป็นการออกแบบ

กระบวนการ เรียนรู้เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องบทเรียน โดยนาํเสนอเน้ือหาและจดักิจกรรมการ

เรียนตามหลกัประสบการณ์การเรียนรู้ ประกอบดว้ย 5 ขั้นตอน คือ 

(1) การวิเคราะห์เน้ือหา (Analysis) 

(2) การออกแบบบทเรียน (Design) 

(3) การสร้างบทเรียน (Development) 

(4) การทดลองใช ้(Implementation) 

(5) การประเมินผลบทเรียน (Evaluation)  

 

11.3.2 แบบทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนแบบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก จาํนวน 20 ข้อ เป็น

แบบทดสอบวดัความรู้พื้นฐานก่อนเรียน (pre-test) และแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน (post-test) 
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ซ่ึงเป็นแบบทดสอบชุดเดียวกนัแต่ทาํการสลบัขอ้คาํถามและตวัเลือก การใหค้ะแนนการทดสอบ ถา้ตอบถูก

ได ้1 คะแนน ตอบผิดไม่ไดค้ะแนน กาํหนดเกณฑ์การสอบผ่านมากกว่าหรือเท่ากบั 12 คะแนน คิดจาก 

60% ของคะแนนเตม็ 20 คะแนน  

การหาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ้รียน (Effectiveness) ทาํใหท้ราบถึงความรู้ของผูเ้รียนท่ีแสดง

อยู่ในรูปของคะแนน หรือระดับความสามารถในการทาํแบบทดสอบหรือแบบฝึกหัดได้อย่างถูกต้อง 

ภายหลงัจากการศึกษา เน้ือหาบทเรียนแลว้ ซ่ึงแนวทางในการหาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ้รียนจากการ

ใชห้นงัสือการ์ตูนอิเล็กทรอนิกส์ เป็นการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิก่อนและหลงัการเรียน วา่มีความแตกต่าง

กนัอยา่งมีนยัสาํคญัท่ีระดบั .05  การออกแบบและสร้างแบบทดสอบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน มีดงัน้ี 

  (1) สร้างแบบทดสอบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิ

ทางการเรียนใหค้รอบคลุมวตัถุประสงคเ์ชิงพฤติกรรม 

(2) เสนอผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) และลง 

ความเห็นโดยการหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง (Index of Item Objective Congruence: IOC) ระหวา่ง

แบบทดสอบกบัวตัถุประสงคเ์ชิงพฤติกรรมรายขอ้ กาํหนดหลกัเกณฑก์ารใหค้ะแนน ดงัน้ี 

คะแนน ความเห็น 

+1 ขอ้คาํถามสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์

0 ขอ้คาํถามท่ีไม่แน่ใจวา่สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์

-1 ขอ้คาํถามท่ีไม่สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์

(3) แกไ้ขปรับปรุงแบบทดสอบตามคาํแนะนาํของผูเ้ช่ียวชาญ โดยผูว้ิจยักาํหนดค่าดชันี 

ความสอดคลอ้ง (IOC) = 0.5 ข้ึนไป จึงจะนาํมาใชเ้ป็นขอ้สอบในแบบทดสอบได ้

  (4) นาํแบบทดสอบท่ีแกไ้ขปรับปรุงแลว้ไปทดลองใชก้บันกัศึกษาปริญญาตรีท่ีไม่ใช่กลุ่ม

ตวัอยา่งจาํนวน 30 คน  

  (5) นําคะแนนท่ีได้จากการทดลองใช้แบบทดสอบมาหาค่าความยากง่าย (Level of 

Difficulty: p) และค่าอาํนาจจาํแนก (r) ของแบบทดสอบรายขอ้ โดยคดัเลือกขอ้สอบท่ีมีค่าดชันีความยากง่าย

ปานกลาง (.20 – .80) และมีค่าดชันีอาํนาจจาํแนก .20 ข้ึนไป   

(6) สร้างขอ้สอบในหนงัสือการ์ตูนอิเลก็ทรอนิกส์ 

 

11.3.3 แบบประเมินเคร่ืองมือสําหรับผู ้เช่ียวชาญด้านการวัดและประเมินผลจํานวน 3 ชุด 

ผูเ้ช่ียวชาญดา้นเทคนิคจาํนวน 3 ชุด และผูเ้ช่ียวชาญดา้นเน้ือหาจาํนวน 3 ชุด โดยผา่นการตรวจสอบค่า IOC 

จากผูเ้ช่ียวชาญ จาํนวน 3 ท่านในแต่ละด้าน สําหรับขอ้คาํถามท่ีมีค่าตั้งแต่ 0.5 ข้ึนไป สามารถนําไปใช้

ทดลองกบักลุ่มตวัอยา่งได ้ 

(1) การสร้างเคร่ืองมือดงักล่าวมีขั้นตอนดงัน้ี 

(1.1) เรียบเรียงและเขียนเน้ือหาและประเดน็ในการทดสอบ 
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(1.2) เสนอผูเ้ช่ียวชาญทาํการตรวจสอบความถูกตอ้งและความเหมาะสมของแบบทดสอบ 

(1.3) ดาํเนินการออกแบบ Storyboard 

(1.4) เสนอผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบความถูกตอ้งและความเหมาะสมของ Storyboard 

(1.5) ดาํเนินการสร้างหนงัสือการ์ตูนอิเลก็ทรอนิกส์ 

(1.6) เสนอผูเ้ช่ียวชาญทาํการประเมินส่ือหนงัสือการ์ตูนอิเลก็ทรอนิกส์ 

(1.7) แกไ้ขปรับปรุงและทดลองใชเ้พื่อหาขอ้บกพร่องต่างๆ ทางดา้นการสอนและส่วน 

อ่ืนๆ ในบทเรียนทั้งหมด  

(1.8) ไดต้น้แบบส่ือหนงัสือการ์ตูนอิเลก็ทรอนิกส์ท่ีสมบูรณ์ พร้อมนาํไปหาประสิทธิภาพ 

กบัผูเ้รียนต่อไป โดยใชเ้กณฑ ์80/80 

 (2) รายช่ือผูเ้ช่ียวชาญดา้นเทคนิค ดา้นวดัผลประเมินผล และดา้นเน้ือหา มีดงัน้ี 

(2.1) ผูเ้ช่ียวชาญดา้นเทคนิค 

1. ดร. ปวีณา สุจริตธนารักษ ์

เจา้หนา้ท่ีศูนย ์RSU Cyber University ทาํหนา้ท่ีในการดูแลโปรเจค็ iTune U และ โปร 

เจค็ E-book ทาํงานดา้นเทคโนโลยกีารศึกษามามากกวา่ 15 ปี 

ปรัชญาดุษฎีบณัฑิต เทคโนโลยแีละส่ือสารการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ 

มหาวิทยาลยั 

2. ผูช่้วยศาสตราจารยป์ระเสริฐ แซ่เอ๊ียบ 

รองผูอ้าํนวยการสาํนกัวิทยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวิทยาลยัราชภฏัพระ 

นคร 

อาจารยส์อนประจาํสาขาเทคโนโลยแีละนวตักรรมการศึกษา คณะครุศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนคร 

3. เรืออากาศตรี ดร.พนัธ์ุศกัด์ิ ไทยสิทธิ 

อาจารยป์ระจาํวิศวกรรมเคร่ืองกล วิทยาลยัวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัรังสิต 

ปรัชญาดุษฎีบณัฑิต นวตักรรมการเรียนรู้ทางเทคโนโลย ีมหาวิทยาลยัเทคโนโลย ีพระ 

จอมเกลา้ธนบุรี 

อาจารยพ์ิเศษคณะเทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวิทยาลยัศรีปทุม 

รองผูอ้าํนวยการศูนย ์e-Learning มหาวิทยาลยัรังสิต ปี2553-2554 

(2.2) ผูเ้ช่ียวชาญดา้นวดัผลประเมินผล 

1. อาจารยนิ์ศากร จุลรักษา 

หวัหนา้ภาควชิาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลยัรังสิต 

วท.ม.สถิติประยกุต ์สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 
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วท.ม.การจดัการระบบสารสนเทศ สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 

วท.บ.สถิติ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

2. ผศ.ดร.วงศกร เจริญพาณิชเสรี  

หวัหนา้สาขาวชิา สารสนเทศการลงทุน 

วท.ด.คณิตศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

วท.ม.คณิตศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

วท.บ.คณิตศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

3. ผศ.ศิริวรรณ วาสุกรี อาจารยป์ระจาํภาควิชาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลยัรังสิต 

(2.3) ผูเ้ช่ียวชาญดา้นเน้ือหา 

 1. ผศ.ดร.น่ิมนวล วิเศษสรรพ ์

 คณบดีคณะบญัชี มหาวิทยาลยัรังสิต 

2. ผศ.ดร.คณิตศร เทอดเผา่พงศ ์

หวัหนา้หลกัสูตรบญัชีบณัฑิต (นานาชาติ) คณะบญัชี มหาวิทยาลยัรังสิต 

3. ผศ.องัสนา ศรีประเสริฐ 

รองคณบดีฝ่ายบริหารและวเิทศสมัพนัธ์ คณะบญัชี มหาวิทยาลยัรังสิต 

(3) โครงสร้างขอ้คาํถามในการประเมินคุณภาพหนงัส่ือการ์ตูนอิเลก็ทรอนิกส์ การประเมินดา้น

เน้ือหา ประกอบดว้ย การนาํเสนอเน้ือหา ความถูกตอ้ง ภาษาท่ีใช ้สาํหรับการประเมินดา้นเทคนิคการ

ผลิตส่ือ ประกอบดว้ย คุณภาพทางเทคนิค และคุณภาพการผลิต  

(4) เกณฑก์ารแปลความหมาย คะแนนความคิดเห็นจากผูเ้ช่ียวชาญจะนาํมาหาค่าเฉล่ีย ผลการ

ประเมินซ่ึงจะตอ้งมีค่าเฉล่ียตั้งแต่ 3.50 ข้ึนไปจึงจะถือวา่ผา่นเกณฑ ์โดยระดบัคุณภาพของหนงัสือ

การ์ตูนอิเลก็ทรอนิกส์มีเกณฑก์ารแปลผล ดงัน้ี  

เกณฑค่์าเฉล่ีย ระดบัคุณภาพของหนงัสือ 

4.51 – 5.00 มากท่ีสุด 

3.51 – 4.50 มาก 

2.51 – 3.50 ปานกลาง 

1.51 – 2.50 นอ้ย 

1.00 – 1.50 นอ้ยท่ีสุด 

 

11.3.4 แบบประเมินความพึงพอใจในการเรียนรู้ของผูเ้รียนดว้ยหนงัสือการ์ตูน 

อิเลก็ทรอนิกส์แบบส่ือผสมปฏิสมัพนัธ์ เร่ือง วงจรบญัชี จาํนวน 30 ชุด ดาํเนินการดงัน้ี 

(1) ศึกษาเอกสาร ตาํรา ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
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(2) รวบรวมขอ้มูลมาสร้างแบบวดัความพึงพอใจ ลกัษณะของแบบประเมินเป็น  

แบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั ส่วนท่ี 1 สอบถามขอ้มูลส่วนบุคคลเป็นคาํถามผสมผสานทั้งแบบ

เลือกตอบและปลายเปิด ส่วนท่ี 2 สอบถามระดับความพึงพอใจด้านเน้ือหา ด้านการนําเสนอ ด้าน

ประโยชน์ท่ีไดรั้บ กาํหนดเกณฑก์ารใหค้ะแนน ถา้ไดค้ะแนน 5 คะแนน มีความพึงพอใจระดบัมากท่ีสุด 

ถา้ไดค้ะแนน 4 คะแนน มีความพึงพอใจระดบัมาก ถา้ไดค้ะแนน 3 คะแนน มีความพึงพอใจระดบัปาน

กลาง ถา้ไดค้ะแนน 2 คะแนน มีความพึงพอใจระดบันอ้ย และถา้ไดค้ะแนน 1 คะแนน มีความพึงพอใจ

ระดบันอ้ยท่ีสุด สาํหรับเกณฑก์ารประเมิน มีดงัน้ี    

ค่าระดบัคะแนน เกณฑก์ารประเมิน 

4.51 – 5.00 มากท่ีสุด 

3.51 – 4.50 มาก 

2.51 – 3.50 ปานกลาง 

1.51 – 2.50 นอ้ย 

1.00 – 1.50 นอ้ยท่ีสุด 

(3) เกบ็รวบรวมขอ้มูลความพึงพอใจของผูเ้รียน  

 

   11.4 วิธีการดาํเนินการเกบ็รวบรวมขอ้มูล 

การเก็บรวบรวมขอ้มูลในการวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัดาํเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่าง

ดงัน้ี  

 11.4.1 ผูว้ิจยัขออนุญาตจากคณบดีคณะบญัชี มหาวิทยาลยัรังสิต เพื่อดาํเนินการวิจยั 

 11.4.2 ผูว้ิจยัอธิบายรายละเอียดของโครงการ วตัถุประสงค ์ขั้นตอนและระยะเวลาใน

การทดลอง ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะไดรั้บ ขอ้ควรปฏิบติัและวิธีการใชส่ื้อการสอนหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์

แบบส่ือผสมปฏิสัมพนัธ์ รวมทั้งบอกถึงสิทธิท่ีจะเขา้ร่วมหรือปฏิเสธการเขา้ร่วมในการทดลองคร้ังน้ี

ให้แก่กลุ่มตัวอย่างทราบ สําหรับกลุ่มตวัอย่างท่ียินยอมเข้าร่วมให้ลงนามเป็นลายลกัษณ์อกัษรตาม

แบบฟอร์มจริยธรรมการวิจยัในคนของสถาบนัวิจยัมหาวิทยาลยัรังสิต 

 11.4.3 ผูว้ิจยัดาํเนินการทดสอบประสิทธิภาพของหนังสือการ์ตูนอิเล็กทรอนิกส์แบบ

ส่ือผสมปฏิสัมพนัธ์ เร่ือง วงจรบญัชี โดยเสนอให้ผูเ้ช่ียวชาญดา้นเทคนิคประเมินคุณภาพของหนังสือ

อิเลก็ทรอนิกส์ และปรับแกต้ามขอ้เสนอแนะก่อนนาํไปใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการวิจยั 

 11.4.4 ใหก้ลุ่มตวัอยา่งทาํแบบทดสอบก่อนเรียนจาํนวน 20 ขอ้ กาํหนดเวลาในการทาํ

แบบทดสอบ 30 นาที  

11.4.5 ทดสอบการใชห้นงัสือการ์ตูนอิเลก็ทรอนิกส์แบบส่ือผสมปฏิสมัพนัธ์ เร่ือง  

วงจรบญัชี โดยผูเ้รียนใชส่ื้อผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 1 เคร่ืองต่อ 1 คน ทั้งออนไลน์และออฟไลน์ได ้

หลงัจากนั้นจึงใหผู้เ้รียนทาํแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน จาํนวน 20 ขอ้ กาํหนดเวลาในการทาํ
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แบบทดสอบ 30 นาที แบบทดสอบดงักล่าวเป็นแบบทดสอบชุดเดียวกนักบัแบบทดสอบก่อนเรียนท่ี

นาํมาเรียงสลบัขอ้กนั 

  11.4.6 กลุ่มตวัอยา่งทาํแบบวดัความพึงพอใจในการเรียนรู้ของผูเ้รียนท่ีมีต่อการเรียน 

ดว้ยหนงัสือการ์ตูนอิเลก็ทรอนิกส์แบบส่ือผสมปฏิสมัพนัธ์ 

 

11.5 การดาํเนินการวิเคราะห์ขอ้มูล  

การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงทดลองใชแ้บบแผนการทดลองแบบกลุ่มเดียว (One - Group  

Pretest - Posttest Design) สถิติท่ีใชว้ิเคราะห์และหาคุณภาพของเคร่ืองมือ ประกอบดว้ย 

(1) สถิติพื้นฐาน  

(2) ค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item Objective Congruence: IOC) ระหว่างเน้ือหากับ

วตัถุประสงคข์องขอ้คาํถามในแบบทดสอบ 

(3) ค่าความยากง่ายและค่าอาํนาจจาํแนกของแบบทดสอบ 

(4) ค่าความเช่ือมัน่ของแบบทดสอบ  

(5) ประสิทธิภาพของหนงัสือการ์ตูนอิเลก็ทรอนิกส์แบบส่ือผสมปฏิสมัพนัธ์ 

11.5.1 ค่าสถิติพื้นฐานไดแ้ก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน สาํหรับการหา 

ค่าสถิติในแบบสอบถามการแจกแจงขอ้มูลลกัษณะของกลุ่มตวัอยา่ง การหาผลคะแนนจากการทดสอบ 

การหาผลคะแนนความพึงพอใจของผูเ้รียนท่ีมีต่อการเรียนด้วยหนังสือการ์ตูนอิเล็กทรอนิกส์แบบ

ส่ือผสมปฏิสมัพนัธ์ และประสิทธิภาพของหนงัสือการ์ตูนอิเลก็ทรอนิกส์แบบส่ือผสมปฏิสมัพนัธ์ 

(1) สูตรการหาค่าเฉล่ีย (mean) (ศุภนิต อารีหทยัรัตน,์ 2556) 

 
เม่ือ  𝑋𝑋� หมายถึง  คะแนนเฉล่ียคณิตของกลุ่มประชากร 

∑𝑋𝑋 หมายถึง  ผลรวมของกลุ่มตวัอยา่งหรือประชากร 

𝓃𝓃 หมายถึง  จาํนวนขอ้มูลในกลุ่มตวัอยา่ง 

 

(2) สูตรการหาค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) (ศุภนิต อารีหทยัรัตน์,  

2556) 

 
เม่ือ  S  หมายถึง  ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของกลุ่มตวัอยา่ง 

  X หมายถึง  ค่าของขอ้มูลแต่ละตวัหรือจุดกลางชั้นแต่ละชั้น 
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  ×�  หมายถึง  ค่าเฉล่ียเลขคณิตของกลุ่มตวัอยา่ง 

  𝓃𝓃 หมายถึง  จาํนวนขอ้มูลทั้งหมดของกลุ่มตวัอยา่ง 

  𝑓𝑓 หมายถึง  ความถ่ีของชั้นขอ้มูลแต่ละชั้น 

 

11.5.2 การวิเคราะห์โดยใชค้่าดชันีความสอดคลอ้ง (Index of Item Objective Congruence: IOC)  

ตามสูตรของ Rowinelli and Hambelton (อา้งถึงใน พิชิต ฤทธ์ิจรูญ, 2544) โดยใชเ้กณฑก์ารพิจารณาค่าดชันี

ความสอดคลอ้งท่ีมีค่ามากกวา่หรือเท่ากบั 0.50 แสดงวา่มีความสอดคลอ้งกนัสามารถนาํไปใชไ้ด ้

 
 

เม่ือ  IOC  หมายถึง  ค่าดชันีความสอดคลอ้ง 

   หมายถึง  ผลรวมของค่าความเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ 

  𝒩𝒩 หมายถึง  จาํนวนผูเ้ช่ียวชาญ 

 

11.5.3 การวิเคราะห์หาประสิทธิภาพของหนังสือการ์ตูนอิเล็กทรอนิกส์ตามเกณฑ์ 80/80   80 ตวั

แรก หมายถึง ร้อยละของค่าเฉล่ียท่ีไดจ้ากคะแนนแบบฝึกหดัระหวา่งเรียนทั้งหมดของ ผูเ้รียนทุกคนท่ีเรียน

ดว้ยหนงัสือการ์ตูนอิเลก็ทรอนิกส์ เร่ือง วงจรบญัชี สาํหรับ 80 ตวัหลงั หมายถึง ร้อยละของค่าเฉล่ียคะแนน

สอบหลังเรียนของผู ้เรียนทั้ งหมดท่ีได้จากการ ทํา แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิด้วยหนังสือการ์ตูน

อิเล็กทรอนิกส์และทาํการวิเคราะห์หาค่าความพึงพอใจของผูเ้รียนท่ีทาํการเรียนด้วยหนังสือการ์ตูน

อิเลก็ทรอนิกส์ โดยใชสู้ตร E1/E2 (ชยัยงค ์พรหมวงศ,์ 2521) 

 

สูตรการหาประสิทธิภาพของกระบวนการเรียนรู้ (E1) ดงัน้ี  

 

 
เม่ือ E1  หมายถึง  ค่าประสิทธิภาพของกระบวนการเรียนรู้ 

 หมายถึง  ผลรวมของคะแนนกิจกรรมระหวา่งเรียนของผูเ้รียนทุกคน  

(N ทุกคน) 

N หมายถึง  จาํนวนผูเ้รียนท่ีใชใ้นการประเมินประสิทธิภาพ 



 

  

17 

A หมายถึง  คะแนนเตม็ของกิจกรรมระหวา่งเรียน 

 

สูตรการหาประสิทธิภาพของผลลพัธ์การเรียนรู้ (E2)ดงัน้ี 

 
เม่ือ E2 หมายถึง  ค่าประสิทธิภาพของผลลพัธ์การเรียนรู้ 

 หมายถึง  ผลรวมของคะแนนท่ีไดจ้ากแบบทดสอบหลงัเรียนจากชุดการ 

                                            สอนของผูเ้รียนทุกคน (N ทุกคน) 

N หมายถึง  จาํนวนผูเ้รียนท่ีใชใ้นการประเมินประสิทธิภาพชุดการสอน 

                                             คร้ังน้ี 

B หมายถึง  คะแนนเตม็ของแบบทดสอบหลงัเรียน 

 

11.5.4 การวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน จากการใชห้นงัสือการ์ตูนอิเลก็ทรอนิกส์ โดยคาํนวณหา

ความแตกต่างของคะแนนแต่ละคู่แลว้นาํมาวิเคราะห์โดยใชสู้ตร t- test Dependent Sample โดยกาํหนด

นยัสาํคญัทางสถิติท่ี .05 (ธีรศกัด์ิ อุ่นอารมยเ์ลิศ, 2549) 

 
เม่ือ t หมายถึง  แทนอตัราส่วนวกิฤต 

  หมายถึง แทนผลรวมของความแตกต่างระหวา่งคะแนนของคนแต่ละคน 

  N หมายถึง  แทนจาํนวนผูเ้ขา้สอบ 

 

11.5.5 หาค่าความเช่ือมัน่ (reliability) โดยใชสู้ตร KR-20 ของ Kuder-Richardson (อา้งถึงใน ศุภ 

นิต อารีหทยัรัตน,์ 2556) 

 
 

เม่ือ  𝓇𝓇𝓉𝓉𝓉𝓉  หมายถึง  ความเช่ือมัน่ของแบบทดสอบทั้งฉบบั 

  𝓀𝓀 หมายถึง  จาํนวนขอ้ของแบบทดสอบทั้งฉบบั 
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  𝓅𝓅 หมายถึง  อตัราส่วนของผูต้อบถูกในขอ้นั้น 

  𝓆𝓆 หมายถึง  อตัราส่วนของผูต้อบผดิในขอ้นั้น 

  𝒮𝒮2 หมายถึง  ความแปรปรวนของคะแนน 

 

11.5.6 หาค่าความยาก (level of difficulty) โดยใชสู้ตร (ศุภนิต อารีหทยัรัตน, 2556) 

 
เม่ือ P หมายถึง  ดชันีความยากง่าย 

N หมายถึง  จาํนวนผูเ้ขา้สอบทั้งหมด 

𝑃𝑃𝐻𝐻  หมายถึง  จาํนวนผูต้อบถูกในกลุ่มสูง 

𝑃𝑃𝐿𝐿  หมายถึง  จาํนวนผูต้อบถูกในกลุ่มตํ่า 

𝓃𝓃 หมายถึง  จาํนวนผูต้อบทั้งหมดของกลุ่มสูงหรือกลุ่มตํ่า 

   

 11.6 วิธีการดาํเนินงานตลอดโครงการ  

การดาํเนินการวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัพฒันาเน้ือหาและสร้างแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิท่ีผ่านการ

ประเมินโดยผูเ้ช่ียวชาญ นาํไปสร้างหนังสือการ์ตูนอิเล็กทรอนิกส์แบบส่ือผสมปฏิสัมพนัธ์ เร่ือง วงจร

บัญชี รวมทั้งแบบวดัความพึงพอใจของผูเ้รียน ดาํเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตวัอย่างท่ีเป็น

นักศึกษาระดับปริญญาตรีท่ีลงทะเบียนเรียนรายวิชาการบัญชีการเงินในภาค 2 ปีการศึกษา 2563 นํา

ขอ้มูลมาวิเคราะห์ประมวลผลและสรุปผลท่ีไดจ้ากการวิจยั 

 

 

 

12. ขอบเขตของการวิจยั 

12.1 ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 

 ประชากร 

นกัศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนในรายวิชา การบญัชีการเงิน ในภาคเรียนท่ี 2 ปี การศึกษา 2563   

กลุ่มตวัอยา่ง  

นกัศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนในรายวิชา การบญัชีการเงิน ในภาคเรียนท่ี 2 ปี การศึกษา 2563 

จาํนวน 30 คน กาํหนดกลุ่มตวัอยา่งโดยใชว้ิธีแบบเจาะจง (purposive sampling)      

12.2 เน้ือหาบทเรียน 

วิชา การบญัชีการเงินในหวัขอ้เร่ือง วงจรบญัชี (Accounting Cycle)    
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3. ระยะเวลาดาํเนินการวจิยั 

เทอม 2  ปีการศึกษา 2563 

  12.3 สมมติฐานการวจิยั 

(1) ผูเ้รียนหนงัสือการ์ตูนอิเลก็ทรอนิกส์แบบส่ือผสมปฏิสมัพนัธ์ เร่ือง วงจรบญัชี มี 

คะแนนผลสมัฤทธ์ิจากการเรียนรู้สูงกวา่คะแนนก่อนเรียน 

(2) ผูเ้รียนหนงัสือการ์ตูนอิเลก็ทรอนิกส์แบบส่ือผสมปฏิสมัพนัธ์ เร่ือง วงจรบญัชี มี 

ระดบัความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมากข้ึนไป  

12.4 กรอบแนวคิด 

 กรอบแนวคิดในการวิจยัน้ีผูว้ิจยัตอ้งการศึกษาผลสมัฤทธ์ิของการเรียนรู้ และความพงึพอใจของ

นกัศึกษาระดบัปริญญาตรีท่ีลงทะเบียนเรียนวิชาการบญัชีการเงินในภาค2 ปีการศึกษา 2563 โดยใช้

หนงัสือการ์ตูนอิเลก็ทรอนิกส์แบบส่ือผสมปฏิสมัพนัธ์ มีกรอบแนวคิด ดงัน้ี 

 

 

 

 

 

ตวัแปรอิสระคือ การใชห้นงัสือการ์ตูนอิเลก็ทรอนิกส์แบบส่ือผสมปฏิสมัพนัธ์ เร่ือง วงจรบญัชี  

 ตวัแปรตามคือ ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนรู้ของผูเ้รียนก่อนและหลงัเรียนจากการใชห้นงัสือการ์ตูน

อิเลก็ทรอนิกส์แบบส่ือผสมปฏิสมัพนัธ์ เร่ือง วงจรบญัชี 

 

 

 

13. แผนการดาํเนินงานตลอดโครงการ  

  

กิจกรรม 
ระยะเวลาปี 2563 - 2564 

ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. 

1. เขียนโครงการวิจยั              

2. สร้างเคร่ืองมือวิจยั              

3. ดาํเนินการวิจยั              

    3.1 ทดสอบก่อนเรียน              

    3.2 ใชห้นงัสือ

อิเลก็ทรอนิกส์ 

             

การใชห้นงัสือการ์ตูน

อิเลก็ทรอนิกส์แบบ

ส่ือผสมปฏิสมัพนัธ ์
  

ผลสมัฤทธ์ิของการเรียนรู้ 

ความพึงพอใจของผูเ้รียน 
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    3.3 ทดสอบผลสมัฤทธ์ิ

การเรียนรู้ 

             

    3.4 สาํรวจความพึง

พอใจ  

             

4. วิเคราะห์และ

ประมวลผล 

             

5. เขียนรายงานสรุป

ผลการวิจยั 

             

 

14. งบประมาณ 

รายการ ราคา 

(บาท) 

1. หมวดค่าตอบแทน  

    1.1 ค่าตอบแทนผูเ้ช่ียวชาญ 2,000 

2. หมวดค่าวสัดุ  

    2.1 ค่าจดัทาํ Script & Storyboard 5,000 

    2.2 ค่าทาํ E-book แบบ Interactive   30,000 

    2.3 ค่าทาํการ์ตูน (200 บาท x 100 หนา้ ) 20,000 

3. หมวดค่าใช้สอย  

    3.1 ค่าพิมพแ์ละวเิคราะห์แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน                                

          ก่อนและหลงัเรียน (20 บาท x 30 คน x 1 ชุด) = 600 บาท 

          ค่าพิมพแ์ละวเิคราะห์แบบสอบถามความพึงพอใจ 

           (20 บาท x 30 คน x 1 ชุด) = 600 บาท 

1,200 

    3.2 ค่าจา้งพิมพง์าน สาํเนาเน้ือหาและเขา้เล่ม 5,000 

    3.3 ค่าใชจ่้ายเบด็เตลด็ 1,000 

รวมเป็นเงินท่ีหัวหน้าโครงการได้รับ 64,200 

4.  อ่ืนๆ (จ่ายในนาม ศสพ. 16,200 บาท) 

      4.1 ค่าตอบแทนผูท้รงคุณวฒิุตรวจประเมินบทความวิจยั 2 ท่าน 

      4.2 ค่าตอบแทนผูท้รงคุณวฒิุตรวจขอ้เสนอโครงการวิจยั 1 ท่าน 

      4.3 ค่าตอบแทนผูต้รวจสอบบทคดัยอ่ไทย – องักฤษ 

      4.4 ค่าสมนาคุณโครงการวิจยัท่ีเสร็จสมบูรณ์ 

      4.5 ค่าใชจ่้ายในการเผยแพร่และนาํเสนอผลงานวิจยั 

 

2,000 

1,000 

200 

3,000 

10,000 

รวมเป็นเงินท้ังส้ิน 80,400 
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ลงนาม     ผูเ้สนอโครงการ 

                  (ผศ.เกศรา สุพยนต)์                  

16. ความเห็นของหวัหนา้ภาควิชา/หวัหนา้สาขาวิชา/หวัหนา้หน่วยงาน 

            

            

            

    

      ลงนาม       

                       (อาจารยว์ฒันี รัมมะพอ้) 

 

17. ความเห็นของคณะกรรมการประจาํคณะ (ลงนามโดยคณบดี) 

            

            

            

     

      ลงนาม       

                   (ผศ.ดร.น่ิมนวล วเิศษสรรพ)์ 
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วงจรบญัชี สาํหรับนกัศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลยัรังสิต      

ช่ือ – สกลุ  (ภาษาไทย) (นาย, นาง, นางสาว) เกศรา สุพยนต ์     

 (ภาษาองักฤษ) (Mr., Mrs., Miss) Kessrar Supayont     

วนั เดือน ปีเกิด   4 ธนัวาคม 2506        

ตาํแหน่ง  อาจารย ์  ผศ.        รศ.   ศ.   อ่ืนๆ   

การศึกษา  ไม่ไดอ้ยูร่ะหวา่งศึกษาต่อ  อยูร่ะหวา่งศึกษาต่อ  

สถานภาพในโครงการวิจยั หวัหนา้โครงการ ผูร่้วมวิจยั  ผูช่้วยวิจยั 

 

ท่ีอยู ่ (ท่ีทาํงาน)   คณะบญัชี มหาวิทยาลยัรังสิต      

 จงัหวดั   ปทุมธานี  รหสัไปรษณีย ์  12000   

 โทรศพัท ์029972222 ต่อ 1069  โทรสาร      

ท่ีอยู ่ (ท่ีบา้น)  1633 หมู่ 3 ตาํบลบางพนู อาํเภอเมือง      

 จงัหวดั  ปทุมธานี   รหสัไปรษณีย ์ 12000   

 โทรศพัท ์ 0811321310   โทรสาร     

E-mail Address   kessara.s@rsu.ac.th        

ประวติัการศึกษา(เรียงจากคุณวฒิุสูงสุดก่อน) 

 

วุฒิการศึกษา สาขา คณะ สถาบัน ปีท่ีสําเร็จ 

บญัชีมหาบณัฑิต การบญัชีการเงิน พาณิชยศาสตร์

และการบญัชี 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 2536 

บญัชีบณัฑิต การบญัชี บริหารธุรกิจ รามคาํแหง 2528 
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ผลงานวิจยั 

ช่ือโครงการ แหล่งเงินทุน 
ระยะเวลา

โครงการ 

สัดส่วนเวลา

ทํางานในโครงการ

ของท่าน (%) 

The Empowerment for Health of Aerobic Dance 

for Students, Faculty of Accountancy, Rangsit 

University. 

 

ความคิดเห็นของบุคลากรท่ีมีต่อการบริหารงาน

ตามหลกัธรรมาธิปไตยของผูบ้ริหารระดบัคณะ

ในมหาวิทยาลยัรังสิต 

 

ความรู้ความเขา้ใจและความคิดเห็นของนกับญัชี

เก่ียวกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินสาํหรับ

กิจการท่ีไม่มีส่วนไดเ้สียสาธารณะ  

 

การสร้างบทเรียนคอมพวิเตอร์ช่วยสอนแบบ

มลัติมีเดียวิชาหลกัการบญัชีตน้ทุน หลกัสูตร

บญัชีบณัฑิต มหาวิทยาลยัรังสิต  

 

 

 

การคิดค่าตอบแทนของธุรกิจโฆษณา 

สสส. 

 

 

 

สถาบนัวิจยั

มหาวิทยาลยั

รังสิต 

 

สถาบนัวิจยั

มหาวิทยาลยั

รังสิต 

 

ศูนยส์นบัสนุน

และพฒันาการ

เรียนการสอน 

มหาวิทยาลยั

รังสิต 

 

สถาบนัวิจยั 

มหาวิทยาลยั

รังสิต 

6 เดือน 

 

 

 

1 ปี 

 

 

 

1 ปี 

 

 

 

1 ปี 

 

 

 

 

 

1 ปี 

100% 

 

 

 

50% 

 

 

 

100% 

 

 

 

100% 

 

 

 

 

 

100% 

ท่านมีเวลาในการทาํวิจยั  ประมาณสปัดาห์ละ  15  ชัว่โมง 

        

ลงช่ือ           

         ( ผศ.เกศรา สุพยนต)์ 

       วนัท่ี  28 มกราคม 2563  
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