
 

 

การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกสในรูปแบบสื่อมัลติมีเดียเร่ืองสุขอนามัย 

Development of Electronic Books in Multimedia Subject Hygiene 

สุมาลี นันตเคนทร*1 อภิญญา ทองดีเลิศ  และ เพียงฤทัย หนูสวสัดิ์ 

สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร วิทยาเขตวังไกลกังวล 

E-mail: sumalee.nan.rmutr@gmail.com, p1927.2539@gmail.com, paingruthai.nus@rmutr.ac.th 

บทคัดยอ 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค เพื่อ 1) เพื่ อพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกสในรูปแบบสื่อมัลติมี เดียเร่ืองสุขอนามัย                  

2) เพื่อประเมินผลการยอมรับของหนังสืออิเล็กทรอนิกสในรูปแบบสื่อมัลติมีเดียเร่ืองสุขอนามัย และ 3) เพื่อประเมินผลความ

พึงพอใจของหนังสืออิเล็กทรอนิกสในรูปแบบสื่อมัลติมีเดียเร่ืองสุขอนามัย โดยลักษณะการนําเสนอจะเปนเร่ืองราวภาพการตูน

เก่ียวกับสุขอนามัย และแตละตอนจะสอดแทรกดวยสื่อโมชั่นกราฟกที่สอดคลองกับหัวขอเร่ือง ซึ่งแบงเปน 4 ตอนไดแก    

ดูแลรางกายและของใชใหสะอาด การดูแลรักษาฟน วิธีการลางมือ และ 6 อ.ของ สสส. คัดเลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจง  

(Purposive sampling) จํานวน 35 คน ไดแก ครูผูสอนวิชาสุขศึกษาระดับชั้นป.6 และนักเรียนที่กําลังศึกษาอยูในระดับชั้น

ประถมศึกษาปที่6 โรงเรียนบานทับใต เคร่ืองมือที่ใชในการศึกษาคือ แบบสอบถามประเมินผลการยอมรับและแบบสอบถาม

ประเมินความพึงพอใจของผูใชงานที่มีตอหนังสืออิเล็กทรอนิกส สถิติที่ ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแกคาเฉลี่ย (X)            

สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และคาสหสัมพันธ (Coefficient Of Correlation) ผลการศึกษาพบวา หนังสืออิเล็กทรอนิกส

เร่ืองสุขอนามัย วิเคราะหจากคาสหสัมพันธแสดงใหเห็นวาตัวแปรทั้ง 4 ตัว มีความสัมพันธกันในเชิงบวก สามารถแปรผลไดวา 

ตัวแปรแตละตัวมีอิทธิพลตอการยอมรับของหนังสืออิเล็กทรอนิกสในรูปแบบสื่อมัลติมีเดียเร่ืองสุขอนามัย ที่ระดับนัยสําคัญ

ทางสถิติ 0.01 และผลการประเมินคาความพึงพอใจของผูใชงานในภาพรวมมีคาเฉลี่ย 4.84 ซึ่งอยูระดับดีมาก 

คําสําคัญ: หนังสืออิเล็กทรอนิกส  สื่อมัลติมีเดีย  สุขอนามยั  

Abstract 

This research aims to 1) Develop an electronic book format media about hygiene. 2) To evaluate 

the acceptability of electronic book in the form of multimedia sanitation and 3 )  To evaluate the 

satisfaction of the electronic book in the form of multimedia sanitation. The presentation will feature a 

cartoon story about hygiene. And each episode will be fielded by the media motion graphics, consistent 

with the subject matter, which is divided into 4  sections including the use of body care and cleaning. 

Dental care How to wash your hands, and 6  Of Thai Health Promotion Foundation. The samples were 

selected purposively (Purposive sampling), including 35 people Teachers health grade 12 And  students 

studying in Grade 1 2 .  Ban Thap Tai The instruments used in the study. Questionnaire Assessment 

Questionnaire acceptance and satisfaction of users of the electronic book. The statistics used to analyze 

data. Including average (X) and standard deviation ( S.D.) and correlation coefficient ( Coefficient Of 

Correlation)  The study indicated that Electronic book on hygiene Correlation analysis showed that the 4 
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variables were correlated positively. Can interpret it Each variable influencing the adoption of electronic 

books in the form of multimedia sanitation. The statistical significance level of 0.01. And evaluated the 

satisfaction of users as a whole, with an average of 4.84, which is very good. 

Keywords: e-Books, Multimedia, Hygiene 

1. ที่มาและความสําคัญ 

การศึกษาไทยอยูในยุคดิจิทัลและการเรียนการสอนไดเปลี่ยนแปลงไปมากในแตละสังคมหรือแตละระดับของการจัด

การศึกษารวมทั้งการพัฒนาในรูปแบบของการบริหาร การจัดการ โดยผานอุปกรณ Computer, Notebook, Tablet  

โดยเฉพาะอยางยิ่งในปจจุบันซึ่งเปนยุคแหงสังคมขอมูลสารสนเทศ (The Information Age) หรือ “ยุคโลกาภิวัตน         

(The Globalization)” นั้นไดสงผลตอรูปแบบกระบวนการจัดการศึกษาเปนอยางมาก ซึ่งตัวแปรสําคัญที่สงผลกระทบตอการ

เปลี่ยนแปลงดังกลาวคือความเจริญกาวหนาทางเทคโนโลยีที่มีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพสูงในบริบทของสังคมโลกโดย

การศึกษาในปจจุบัน โดยการศึกษาในปจจุบันตามสถานศึกษาตาง ๆ มีการนําเทคโนโลยีมาใชในการเรียนการสอน มีการ

พัฒนาการเรียนรูผานหนังสืออิเล็กทรอนิกส ซึ่งไดเรียนรูผานสื่อหลากหลายรูปแบบ ที่สอดแทรกอยูในหนังสืออิเล็กทรอนิกส 

ดวยประสิทธิภาพที่สามารถใชงานรวมกับสื่อมัลติมีเดีย ทําใหเรียนรูไดเร็วข้ึน (สุรศักดิ์, 2555) 

        หนังสืออิเล็กทรอนิกส (e-Book : Electronic Book) เปนหนังสือที่สรางข้ึนดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรมีลักษณะเปน

เอกสารอิเล็กทรอนิกส โดยปกติมักจะเปนแฟมขอมูลคอมพิวเตอรที่สามารถอานเอกสารผานทางหนาจอคอมพิวเตอรทั้งใน

ระบบออฟไลนและออนไลนคุณลักษณะของหนังสืออิเล็กทรอนิกสเปนสื่อที่รวมเอาจุดเดนของสื่อแบบตาง ๆ ตลอดจนมี

ปฏิสัมพันธและโตตอบกับผูเรียนได หนังสืออิเล็กทรอนิกสสามารถสื่อสารผานสื่อมัลติมีเดีย เชน ภาพ เสียง ภาพเคลื่อนไหว 

แอนิเมชั่น (บรรเจิด, 2556) 

การเรียนการสอนในรายวิชาสุขศึกษาชั้นประถมศึกษานั้น ตองเรียนรูเร่ือง  1) การปฐมพยาบาล  2) การเจริญเติบโต

และพัฒนาการของรางกาย 3) กีฬาและการออกกําลังกาย  4) ชีวิตและครอบครัว 5)ภัยอันตรายและการปองกันตัวเอง   

6) ยาเสพติด  7) อาหาร ยา และสุขภาพ  8) เกมและกิจกรรมนันทนาการ  9) เพศศึกษา  10) โรคและการปองกันโรค ซึ่งใน

ปจจุบันเปนการเรียนจากหนังสือเรียนแบบไมมีสื่อประกอบเปนเพียงการเรียนแบบอธิบาย และดูจากภาพภายในหนังสือ

เทานั้น สงผลใหนักเรียนเขาใจยาก และบางคนไมเขาใจกับสื่อการเรียนรูปแบบเดิม 

ดังนั้นผูวิจัยจึงพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกสในรูปแบบสื่อมัลติมีเดียเร่ืองสุขอนามัย โดยทําการสื่อออกมาเปนการตูน

เร่ืองราวในชีวิตประจําวันของเด็กสาวและกลุมเพื่อน เปนจุดเร่ิมตนการใหความรูดานสุขอนามัยทั้งหมด 4 ตอน ไดแก  

การรักษารางกายและของใชใหสะอาด การดูแลรักษาสุขภาพฟน การลางมือใหสะอาดดวย 7 ข้ันตอนการลางมือที่ถูกวิธี   

การดูแลสุขภาพดวยวิธี 6 อ. ของ สสส. ผานภาพวาดการตูน และสอดแทรกสื่อโมชั่นกราฟกเขาไปดวย เพื่อเพิ่มความนาสนใจ

ตอหนังสืออิเล็กทรอนิกสดวย 

 

 

 



 

 

2. วัตถุประสงค 

        2.1 เพื่อพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกสในรูปแบบสื่อมัลติมีเดียเร่ืองสุขอนามัย 

2.2 เพื่อประเมินผลการยอมรับของหนังสืออิเล็กทรอนิกสในรูปแบบสื่อมัลติมีเดียเร่ืองสุขอนามัย  

2.3 เพื่อประเมินผลความพึงพอใจของหนังสืออิเล็กทรอนิกสในรูปแบบสื่อมัลติมีเดียเร่ืองสุขอนามัย 

3. ทฤษฎีที่เกี่ยวของ 

3.1 e-Book หนังสือที่สรางข้ึนดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรมีลักษณะเปนเอกสารอิเล็กทรอนิกสโดยปกติมักจะเปน

แฟมขอมูลที่สามารถอานเอกสารผานทางหนาจอคอมพิวเตอรทั้งในระบบออฟไลนและออนไลน คุณลักษณะของหนังสือ

อิเล็กทรอนิกสสามารถเชื่อมโยงจุดไปยังสวนตางๆ ของหนังสือเว็บไซตตางๆตลอดจนมีปฏิสัมพันธและโตตอบกับผูเรียนได

นอกจากนั้นหนังสืออิเล็กทรอนิกสสามารถแทรกภาพเสียงภาพเคลื่อนไหวแบบทดสอบและสามารถสั่งพิมพเอกสารที่ตองการ

ออกทางเคร่ืองพิมพไดอีก (วิไลพร, 2551) 

3.2 ทฤษฎีแผนภาพการตูน เคร่ืองมือสําคัญที่ใชในการสื่อสาร ที่มีประสิทธิภาพสรางความเขาใจไดอยางไมมีขอจํากัด

โดยนําภาพการตูนมาเปนสวนประกอบที่สําคัญในภาพเพื่อเปนสื่อประกอบการเรียนการสอน ภาพวาดการตูนนี้มีรูปทรงอิสระ

ลักษณะงายๆ ไมเหมือนภาพในโลกแหงความเปนจริง แตมีลักษณะเลียนแบบธรรมชาติแสดงออกถึงความคิดในดานตางๆ ไดดี 

ดูแลวเขาใจไดถึงความหมายที่ ตองการแสดงออกมา (นฤชล, 2560) 

3.3 Adobe InDesign เปนโปรแกรมหลักที่มีหนาที่เก่ียวกับการจัดการเก่ียวกับหนาเอกสาร งานสื่อสิ่งพิมพตาง ๆ เชน 

นิตยสาร วารสาร โบรชัวรหรือแผนพับ รวมถึงสรางสรรคสื่อ หนังสือตาง ๆ เปนโปรแกรมที่สามารถออกแบบและสรางสรรค

ผลงานสิ่งพิมพเหลานั้นไดอยางรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ (บุษกร, 2557) 

4. กรอบแนวคิดการวิจัย 

 

รูปที่ 1 กรอบแนวคิดงานวิจัย 

5. วิธีดําเนินการวิจัย 

5.1 กําหนดประชากรและกลุมตัวอยาง ประชากรที่ใชในการวิจัย เปนครูผูสอนและเด็กนักเรียนที่กําลังศึกษาอยูใน

ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนบานทับใต และผูเชี่ยวชาญ กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย เปนครูผูสอนและเด็กนักเรียนที่

กําลังศึกษาอยูในระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนบานทับใต และผูเชี่ยวชาญ รวมทั้งสิ้นจํานวน 35 คน  



 

 

5.2 ศึกษาและเก็บรวบรวมขอมูล ใชการเก็บรวบรวมขอมูลจากเอกสาร โดยศึกษาคนควาเร่ืองสุขอนามัยจากสํานักงาน

กองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) ประกอบดวยหัวขอดังนี้ 1. การดูแลรักษาฟนใหสะอาดแข็งแรง  2. การดูแล

รักษารางกายและของใชใหสะอาด  3. วิธีการลางมือใหสะอาด  4. 6 อ. ของ สสส. 

5.3 จัดทํา Storyboard วางรูปแบบเคาโครงรางของหนังสือการตูน กําหนดตัวละคร และออกแบบ Storyboard ของ

สื่อโมชั่นกราฟก ที่จะทําใหเห็นภาพรวมทั้งหมดทําใหงายตอการทํางาน  

 

รูปที่ 2 Story Board ภาพประกอบการตูน ตอนที่ 1 และตอนที่ 2 

 

รูปที่ 3 Story Board สื่อโมชั่นกราฟก 

 5.4 วาดภาพประกอบการตูน สําหรับการจัดทําหนังสืออิเล็กทรอนิกส โดยใชโปรแกรม CLIP STUDIO PAINT  

 

รูปที่ 4 ภาพประกอบแบบการตนูดวยโปรแกรม CLIP STUDIO PAINT 

5.5 จัดทําสื่อโมชัน่กราฟก โดยใชโปรแกรม Adobe After effect Cs6 เพื่อจัดทําสื่อในรูปแบบภาพเคลื่อนไหว 



 

 

 

รูปที่ 5 สื่อโมชั่นกราฟก ดวยโปรแกรม Adobe After effects Cs6  

5.6 จัดทําหนังสืออิเล็กทรอนิกส (e-Book) เปนการรวบรวมเนือ้หาของการตูนและสื่อโมชัน่กราฟก โดยจัดทาํหนังสือ

อิเล็กทรอนิกส (e-Book) ดวยโปรแกรม Adobe Indesign Cs6 

 

รูปที่ 6 จัดทําหนังสืออิเล็กทรอนิกส (e-Book) ดวยโปรแกรม  Adobe InDesign Cs6 

5.7 ประเมินการยอมรับของหนังสืออิเล็กทรอนิกสในรูปแบบสื่อมัลติมีเดียเร่ืองสุขอนามัย ประเมินโดยผูเชี่ยวชาญดาน

มัลติมีเดีย จํานวน 5 คน และครูที่มีความชํานาญเร่ืองสุขศึกษา จํานวน 2 คน โดยวิธีการคัดเลือกแบบเฉพาะเจาะจง 

(Purposive sampling) และวัดคาการยอมรับโดยใชคาสหสัมพันธ (Coefficient of Correlation)   

5.8 ประเมินความพึงพอใจของหนังสืออิเล็กทรอนิกสในรูปแบบสื่อมัลติมีเดีย โดยทําการประเมินจากเด็กนักเรียนที่

กําลังศึกษาอยูในระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนบานทับใต จํานวน 28 คน โดยวิธีการคัดเลือกแบบเฉพาะเจาะจง

(Purposive sampling) แบบสอบถามแบงออกเปน 2 สวน ดังตอไปนี้ 

  สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปเก่ียวกับผูตอบแบบสอบถาม 

  สวนที่ 2 ความพึงพอใจที่มีตอหนังสืออิเล็กทรอนิกสในรูปแบบสื่อมัลติมีเดียเร่ืองสุขอนามัย โดยแบงเปน 4 ดาน  

1) ดานเนื้อหา  2) ดานการดําเนินเร่ือง  3) ดานสื่อมัลติมีเดีย  4) ดานประโยชนการใชงาน โดยใชเกณฑ 5 ระดับตามแนวคิด

และความพึงพอใจของลิเคิรท (Likert, 1932) ในการประเมินความพึงพอใจ 

6. ผลและวิจารณ 

6.1 ผลการพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกสในรูปแบบสื่อมัลติมีเดยีเร่ืองสุขอนามัย  

1) ภาพประกอบการตนูจํานวน 4 ตอน คือ 1. การดูแลรักษาฟนใหสะอาดแข็งแรง  2. การดูแลรักษารางกายและ

ของใชใหสะอาด  3. วิธีการลางมือใหสะอาด และ 4. 6 อ. ของ สสส. 



 

 

 

รูปที่ 7  ตัวอยางภาพประกอบการตูน 

2) สื่อโมชั่นกราฟก 4 ตอน คือ 1. การดูแลรักษาฟนใหสะอาดแข็งแรง  2. การดูแลรักษารางกายและของใชให

สะอาด  3. วิธีการลางมือใหสะอาด และ 4. 6 อ. ของ สสส. 

 

รูปที่ 8  สื่อโมชั่นกราฟก 

6.2 ผลการวิเคราะหคาสหสัมพนัธของหนังสืออิเล็กทรอนิกสในรูปแบบสื่อมัลติมีเดียเร่ืองสุขอนามัย 

ตารางที่ 1 แสดงผลความสัมพนัธของตัวแปรที่สงผลตอหนังสอือิเล็กทรอนิกสในรูปแบบสื่อมลัติมีเดียเร่ืองสุขอนามัย 

ตัวแปร เน้ือหา การดําเนินเร่ือง สื่อมัลติมีเดีย ประโยชนการใชงาน 

เน้ือหา 1    

การดําเนินเร่ือง 0.753** 1   

สื่อมัลติมีเดีย 0.513** 0.776** 1  

ประโยชนการใชงาน 0.226 0.471** 0.439** 1 

x� 4.48 4.80 4.85 4.94 

S.D. 0.350 0.279 0.239 0.202 

หมายเหตุ ** หมายถึง ตัวแปรมีคานัยสําคัญที่ต่ํากวา 0.01 ซึ่งแสดงวา ตัวแปรมีความสัมพันธกันในเชิงบวก  ถามี * หมายถึง 

ตัวแปรมีคานัยยะสําคัญที่ต่ํากวา 0.05 ซึ่งแสดงวา ตัวแปรมีความสัมพันธกันในเชิงบวก และถาไมมี * แสดงวา ตัวแปรไมมี

ความสัมพันธกันในเชิงบวก 

จากตารางที่ 1 พบวาดานการดําเนินเร่ืองกับดานเนื้อหามีคาสหสัมพันธอยูที่ 0.753 ดานสื่อมัลติมีเดียกับดานเนื้อหามี

คาสหสัมพันธอยูที่ 0.513 ดานสื่อมัลติมีเดียกับดานการดําเนินเร่ืองมีคาสหสัมพันธอยูที่ 0.776 ดานประโยชนการใชงานกับ



 

 

ดานการดําเนินเร่ืองมีคาสหสัมพันธอยูที่ 0.471 ดานประโยชนการใชงานกับดานสื่อมัลติมีเดียมีคาสหสัมพันธอยูที่ 0.439   

สรุปคือ คาสหสัมพันธแสดงใหเห็นวาตัวแปรทั้ง 4 ตัว มีความสัมพันธกันในเชิงบวก สามารถแปรผลไดวา ตัวแปรแตละตัวมี 

อิทธิพลตอการยอมรับของหนังสืออิเล็กทรอนิกสในรูปแบบสื่อมัลติมีเดียเร่ืองสุขอนามัย ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.01 

6.3 ผลการวิเคราะหความพงึพอใจของหนังสืออิเล็กทรอนิกสในรูปแบบสื่อมัลติมีเดียเร่ืองสุขอนามัย 

จากจํานวนผูตอบแบบสอบถามทั้งหมด 35 คน พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศชาย จํานวน 23 คน คิด

เปนรอยละ 65.7 มีอายุต่ํากวา 15 ป จํานวน 28 คน  คิดเปนรอยละ 80 และมีสถานภาพเปนนักเรียน จํานวน 28 คน คิดเปน

รอยละ 80 โดยวิธีการคัดเลือกแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive sampling) 

ตารางที่ 2 สรุปผลการวิเคราะหความพึงพอใจที่สงผลตอหนังสืออิเล็กทรอนิกสในรูปแบบสื่อมัลติมีเดียเร่ืองสุขอนามัย 

รายการประเมิน x� S.D. ความหมาย 

ดานเนื้อหา 4.78 0.350 ดีมาก 

ดานการดําเนินเร่ือง 4.80 0.279 ดีมาก 

ดานสื่อมัลติมีเดีย 4.85 0.239 ดีมาก 

ดานประโยชนการใชงาน 4.94 0.202 ดีมาก 

รวม 4.84 0.268 ดีมาก 

จากตารางที่ 2 แสดงใหเห็นวา ความพึงพอใจที่สงผลตอหนังสืออิเล็กทรอนิกสในรูปแบบสื่อมัลติมีเดียเร่ืองสุขอนามัย

ในภาพรวมผูใชมีความพึงพอใจ อยูในระดับดีมาก มีคาเฉลี่ยเปน 4.84 และเมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ขอที่มีคาเฉลี่ย

สูงสดุ คือ  

ดานประโยชนการใชงาน อยูในระดับดีมาก มีคาเฉลี่ยเปน 4.94 ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของแวววิไล (2560) ไดทํา

วิจัยเร่ือง “การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส เร่ือง ลักษณนาม กลุมสาระภาษาไทย สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3” 

ผลการวิจัยพบวา ความพึงพอใจดานประโยชนที่ไดรับ อยูในระดับดีมากที่สุด โดยนักเรียนคิดวาการเรียนดวยหนังสือ

อิเล็กทรอนิกสชวยใหมีความรูเก่ียวกับราชาศัพทมากยิ่งข้ึนสงผลตอความพึงพอใจมากที่สุด 

ดานสื่อมัลติมีเดีย อยูในระดับดีมาก มีคาเฉลี่ยเปน 4.85 ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของพัดชา (2555) ไดทําวิจัยเร่ือง 

“การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส (e-book) เร่ืองการใชหองสมุดสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1” ผลการวิจัยพบวา 

ดานภาพและเสียงมีคุณภาพอยูในระดับดี โดยมีคุณภาพในเร่ืองความเหมาะสมของภาพ ขนาดภาพทีใชประกอบบทเรียน

ความชัดเจนของเสียงและความเหมาะสมของเสียงดนตรี อยูในระดับดี  

ดานการดําเนินเร่ือง อยูในระดับดีมาก มีคาเฉลี่ยเปน 4.80 ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของสงกรานต (2560) ไดทําวิจัย

เร่ือง “การพัฒนาสื่อดานสุขภาพเร่ืองการปองกันโรคไขเลือดออกสําหรับแกนนําสุขภาพประจําครอบครัวชนเผาลาหู ตําบลปา

ปอง อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม” ผลการวิจัยพบวา ความพึงพอใจดานเนื้อหาและดําเนินเร่ือง อยูในระดับดีมากที่สุด 

โดยเทคนิคการเชื่อมโยงเนื้อหาและเทคนิคการนําเสนอเนื้อหา ดึงดูดความสนใจสงผลตอความพึงพอใจเทากัน 

ดานเนื้อหา อยูในระดับดีมาก มีคาเฉลี่ยเปน 4.78 ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของสิริภัทร และกุลสิรินทร (2561) ไดทํา

วิจัยเร่ือง “การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส E-book รายวิชาภาษาและวัฒนธรรมเพื่อนบาน (ภาษาจีน) สําหรับนิสิตชั้นปที่ 1 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา” ผลการวิจัยพบวา นิสิตมีความพึงพอใจตอการใชสื่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส        



 

 

E-book รายวิชาภาษาและวัฒนธรรมเพื่อนบาน (ภาษาจีน) ดานเนื้อหา อยูในระดับดี โดยคุณภาพ รูปแบบหนังสือ

อิเล็กทรอนิกสมีการใชภาพกราฟก เทคนิคในการนําเสนอที่นาสนใจสงผลตอความพึงพอใจมากที่สุด 

7. สรุปผล 

จากการพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกสในรูปแบบสื่อมัลติมีเดียเร่ืองสุขอนามัย พบวา 1) หนังสืออิเล็กทรอนิกสในรูปแบบ

สื่อมัลติมีเดียเร่ืองสุขอนามัย ประกอบไปดวย ภาพประกอบการตูนและสื่อโมชั่นกราฟก จํานวน 4 ตอน คือ 1. การดูแลรักษา

ฟนใหสะอาดแข็งแรง 2. การดูแลรักษารางกายและของใชใหสะอาด 3. วิธีการลางมือใหสะอาด 4. 6 อ. ของ สสส.            

2) ผลการยอมรับจากผูใชงานหนังสืออิเล็กทรอนิกสเร่ืองสุขอนามัย วิเคราะหจากคาสหสัมพันธแสดงใหเห็นวาตัวแปรทั้ง 4 ตัว 

มีความสัมพันธกันในเชิงบวก สามารถแปรผลไดวา ตัวแปรแตละตัวมีอิทธิพลตอการยอมรับของหนังสืออิเล็กทรอนิกสใน

รูปแบบสื่อมัลติมีเดียเร่ืองสุขอนามัย ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.01 และ 3) ผลการประเมินคาความพึงพอใจของผูใชงานใน

ภาพรวมมีคาเฉลี่ย 4.84 ซึ่งอยูในระดับดีมาก 
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