
 
 
 

รายงานการวิจัย  
เร่ือง 

การพัฒนาสื่อการเรียนการสอน เร่ือง วัสดุรองรับทางการพิมพ  

     โดยใชหนังสืออิเล็กทรอนิกส 

 

 

 

 

 
โดย 

 

วัฒน พลอยศรี 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ไดรับทุนอุดหนุนจากมหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสุนนัทา 

ปงบประมาณ ๒๕๕๔ 

 

www.ssru.ac.th



 
รายงานการวิจัย  

เร่ือง 

การพัฒนาสื่อการเรียนการสอน เร่ือง วัสดุรองรับทางการพิมพ  

     โดยใชหนังสืออิเล็กทรอนิกส 

 

 

 

 

 
โดย 

 

คณะผูวิจัย       สังกัด 

1. วัฒน พลอยศรี   คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ไดรับทุนอุดหนุนจากมหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสุนนัทา 

ปงบประมาณ ๒๕๕๔ 

 

www.ssru.ac.th



บทคัดยอ 
 
ชื่อรายงานการวิจัย   :   การพัฒนาสื่อการเรียนการสอน เร่ือง วสัดุรองรับทางการพิมพ  

       โดยใชหนังสืออิเล็กทรอนกิส                                         

ชื่อผูวิจัย     :   วัฒน  พลอยศรี 

ปที่ทําการวิจัย         :   2554 

.................................................................................................... 

 งานวิจัยนี้  มีวัตถุประสงคเพื่อ สรางหนังสืออิเล็กทรอนิกส เร่ือง วัสดุรองรับทางการพิมพ เพื่อ

หาคุณภาพของหนังสืออิเล็กทรอนิกสโดยผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหาและดานการผลิตสื่อและการ

นําเสนอ เพื่อหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนที่เรียนผานหนังสืออิเล็กทรอนิกส และเพื่อหา

ความพึงพอใจของกลุมทดลองที่มีตอหนังสืออิเล็กทรอนิก เครื่องมือที่ใชประกอบดวย 1. หนังสือ

อิเล็กทรอนิกส เร่ือง วัสดุรองรับทางการพิมพ  2. แบบประเมินคุณภาพของบทเรียนสําหรับ

ผูเชี่ยวชาญ   3. แบบทดสอบหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 4. แบบประเมินความพึงพอใจ โดยใชกลุม

ทดลองเปนนักศึกษาระดับปริญญาตรี   ชั้นปที่ 1  สาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ  คณะเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  จํานวน 33  คน  ผลการวิจัยพบวาการประเมิน

คุณภาพของหนังสืออิเล็กทรอนิกส เร่ือง วัสดุรองรับทางการพิมพ  โดยผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหาและ

ดานการผลิตสื่อและการนําเสนอ  พบวา มีคุณภาพดานเนื้อหาอยูในเกณฑมีคุณภาพดี โดยมี

คาเฉลี่ย 4.28 มีคุณภาพดานการผลิตสื่อและการนําเสนออยูในเกณฑคุณภาพดี โดยมีคาเฉลี่ย 4.08  

การหาศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนพบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนที่เรียนจาก

หนังสืออิเล็กทรอนิกส เร่ือง วัสดุรองรับทางการพิมพ  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอน

เรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และความพึงพอใจของกลุมทดลองที่มีตอหนังสือ

อิเล็กทรอนิกส อยูในระดับดีมาก มีคาเฉลี่ย 4.53 
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Abstract 
 
Research Title   :  The Develop Learning Media in Substrate Printing  

   by Electronic Book.    

 Author  :  Mr. Wat  Ploysri 

 Year  :  2011 

................................................................................................. 

The objectives of this project were to develop electronic publishing on substrate  

printing, to evaluate lesson quality by specialists, to evaluate learning achievement and 

learners’ satisfaction. The research tools were: 1 electronic publishing on substrate  

printing 2) lesson quality evalution form for specialist  3) learning achievement test and 4) 

learners’ satisfaction form for experimental group ,The research experimental group were 

composed of 33 1st year undergraduate from Department of Printing Technology, Faculty 

of Industrial and Technology, Suan Sunandha Rajabhat University. The evalution revealed 

the average score of content quality media was 4.28, which is good, and the average 

score of production quality was 4.08, which is also good.  The overall posttest learners’ 

learning achievement was higher than that of pretest at the statistical significant level of 

0.05. The mean of satisfaction score of the experimental group was 4.53, indicating that 

the experimental groups is very good satisfied with the lesson. 
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คําปรึกษาแนะนํา ความคิดเห็น ชวยเหลือในการตรวจสอบความสมบูรณและความถูกตองของ

เครื่องมือ เพื่อใหงานวิจัยมีความตรงเชิงคุณภาพมากยิ่งขึ้น อันไดแกผูเชี่ยวชาญทางดานเนื้อหา และ

ผูเชี่ยวชาญทางดานการผลิตสื่อและการนําเสนอ รวมไปถึงกลุมทดลอง 
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สอนเลี้ยงดูแล และเกื้อหนุนในทุก ๆ ดาน และใหคําปรึกษาปญหาตาง ๆ จนทําใหวิจัยในชั้นเรียนนี้

สําเร็จเรียบรอยดวยดี คุณคาและประโยชนอันใดที่พึงจะเกิดจากรายงานการวิจัยฉบับนี้ ผูวิจัยขอ

มอบเปนกตัญุตาแก บิดา มารดา ตลอดจนบูรพาจารยของผูวิจัยและผูมีพระคุณทุกทาน 
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บทที่ 1 
 

บทนํา 
 

1.1  ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 
        การเรียนการสอนแบบในหองเรียนที่ใชกันมาเปนเวลานาน มีเทคนิคการสอนมากมายที่

เปนประโยชนตอผูเรียน ไมวาจะเปนวิธีบรรยาย อภิปราย สาธิต หรือวิธีอ่ืน ๆ แตอยางไรก็ตาม การ

กิจกรรมการเรียนการสอนที่มีในหองเรียนนั้นมีผูเรียนเปนจํานวนมากเปนสิ่งที่ยากที่จะทําใหผูเรียน

ทุกคนในชั้นเรียนมีความสามารถในการเรียนรูทันกัน พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.

2542 ไดกําหนดแนวทางการจัดการศึกษาไววา “การจัดการศึกษาตองยึดหลักวาผูเรียนทุกคน

สามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได และถือวาผูเรียนมีความสําคัญอยางที่สุด กระบวนการจัดการ

ศึกษาตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติ และเต็มตามศักยภาพโดยตองคํานึงถึง

ความแตกตางระหวางบุคคล” (สนง.คณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, 2542 : 12) 

  สาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนัน

ทา   ไดจัดวิชา PRT 1102 วัสดุทางการพิมพ เปนวิชาพื้นฐานตามการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร

บัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2551 โดยในรายวิชาใหความสําคัญในความรูเกี่ยวกับมาตรฐาน

และคุณสมบัติของวัสดุพิมพประเภทตาง ๆ ที่ใชในการพิมพและการบรรจุภัณฑ เชน หมึกพิมพ น้ํา

ยาฟาวเทน ผายาง แมพิมพ รวม ทั้งวัสดุรองรับการพิมพ เชน กระดาษ โลหะ และพลาสติก

เบื้องตน การเลือกใชประเภทของวัสดุที่เหมาะสมกับการนําไปใชงาน  รวมทั้งการเปรียบเทียบ และ

ประเมินผลการทดสอบคุณภาพของวัสดุพิมพ วิเคราะหปญหาที่เกิดอันเปนผลมาจากวัสดุพิมพ

และวิธีการแกไข เพื่อใหไดงานพิมพที่มีคุณภาพในทายที่สุด โดยในการวิจัยครั้งนี้จะเลือกเนื้อหา

สวนวัสดุรองรับทองการพิมพ อันไดแกเร่ือง กระดาษ พลาสติก ส่ิงทอ โลหะ แกว เซรามิกส มาใช

เปนเนื้อหาในการวิจัย โดยเปนสวนเนื้อหาที่อยูในชวงหลังของแผนการสอนทําใหสะดวกและ

เหมาะสมตอการสรางเครื่องมือในการวิจัยและระยะเวลาการวิจัยที่จํากัด 

  วัสดุรองรับทางการพิมพ คือ ความรูเกี่ยวกับมาตรฐานและคุณสมบัติของวัสดุพิมพ 

ประเภท ตาง ๆ ที่ใชในการพิมพและการบรรจุภัณฑ (มหาวิทยาสุโขทัยธรรมาธิราช, 2552 : (8)) 
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เพื่อใหสามารถเลือกวัสดุทางการพิมพใหเหมาะสมกับระบบการพิมพแบบตาง ๆ และไดงานพิมพ

ที่มีคุณภาพในการผลิตงานผลออกมาเปนสิ่งพิมพสําเร็จ 

  ปญหาที่เกิดจากการเรียนการสอนแบบเดิมในรายวิชาวัสดุทางการพิมพ เปนการเรียนเปน

กลุมใหญในหองเรียนผูเรียนไมสามารถรับความรูไดเทาเทียมกันเหมือนกันทั้งหอง ผูเรียนมี

สามารถในเรื่องความเร็วในการเรียนของที่ตางกัน ผูเรียนขาดการทบทวนหลังจากการเรียนในชั้น

เรียน และดวยเวลาที่เรงรัดและเนื้อหาที่มากเกินไปทําใหการจัดการเรียนการสอนไมสามารถเรียนรู

ไดครบสมบูรณตามจุดประสงค จากที่กลาวมาขางตนเปนผลทําใหผลการเรียนอยูในระดับที่ไมดี

นัก จึงควรมีการใชเทคโนโลยีเขามาชวยในการศึกษา 

 เทคโนโลยีทางการศึกษาจึงเปนเครื่องมือในการพัฒนาการศึกษา โดยการนําเอาวิทยาการ

เทคโนโลยีใหมๆ และการจัดแหลงทรัพยากรการเรียนรูมาใช เพื่อจัดการศึกษาที่สามารถใหผูเรียน

สามารถศึกษาคนควาไดตามความตองการ เพื่อใหการเรียนรูและการพัฒนาคุณภาพชีวิตเกิดขึ้น

ไดอยางตอเนื่องตลอดชีวิต โดยมุงเนนที่จะสงเสริมใหผูเรียนเกิดการเรียนรูและเปนการพัฒนาคลา

กรของประเทศชาติใหเปนบุคคลแหงการเรียนรูและเติบโตไปเปนพลเมืองที่มีคุณภาพของชาติ 

หนังสืออิเล็กทรอนิกส (Electronic Book) จึงมีบทบาทสําคัญในโลกเทคโนโลยีทางการศึกษา 

เนื่องจาก หนังสืออิเล็กทรอนิกส เปนนวัตกรรมทางการศึกษาที่เปลี่ยนแปลงวิธีการเรียนรูที่มีอยู

เดิม เปนการเรียนที่ใชเทคโนโลยีที่กาวหนาเปนสื่อกลางของนักเรียน หนังสืออิเล็กทรอนิกสที่ใชมี

หลายรูปแบบ โดยจะมีการถายทอดเนื้อหาผานสื่ออิเล็กทรอนิกส ไมวาจะเปนคอมพิวเตอร

เครือขายอินเตอรเน็ต หรือ อินทราเน็ต จึงถือวาหนังสืออิเล็กทรอนิกส เปนการเรียนในยุคสมัยที่

เทคโนโลยีคอมพิวเตอร และเทคโนโลยีการสื่อสารมีบทบาทสําคัญ 

 ขอดีของการจัดทําหนังสืออิเล็กทรอนิกสมีวัตถุประสงคดังนี้ (ชนัญชิดา สุวรรณเลิศ. 2548 

: 4) อํานวยความสะดวกแกผูเรียน โดยการที่ผูเรียนสามารถ ไดรับความรวดเร็วในการเขาถึง

สารสนเทศจากแหลงสารสนเทศที่ทันสมัยไดตลอด 24 ชั่วโมง และประหยัดเวลาและคาใชจายใน

การเดินทางสําหรับผูเรียน 

  จากที่กลาวมาในเบื้องตนผูวิจัยจึงเห็นความสําคัญในการสรางหนังสืออิเล็กทรอนิกส เร่ือง 

วัสดุรองรับทางการพิมพ มาเปนสื่อเพื่อใชสําหรับการศึกษา การสรางหนังสืออิเล็กทรอนิกส เร่ือง 

วัสดุรองรับทางการพิมพ จะเปนสิ่งที่ผูเรียนสามารถศึกษาไดไมจํากัดทั้งระยะทาง  เวลา สถานที่ 

และจํานวนผูเรียน และเพื่อเปนการนําเสนอการเรียน การสอน รายวิชาวัสดุทางการพิมพ โดยที่

ผูเรียนสามารถทบทวนการเรียนไดหลังจากการเรียน ผูเรียนยังเปนผูกําหนดความเร็วในการเรียน
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เองโดยไมตองรอเพื่อนรวมชั้น สามารถเลือกเรียนสวนใดของเนื้อหากอนก็ได และสามารถเรียนซ้ํา

ไปมาได และเปนประโยชนตอการนําไปประยุกตใชในการศึกษาดวยตนเอง 

 

1.2  วัตถุประสงคของงานวิจัย 

 
 1.2.1  เพื่อสรางหนงัสืออิเลก็ทรอนกิส เร่ือง วัสดุรองรับทางการพิมพ 

 

 1.2.2  เพื่อประเมินคุณภาพของหนังสืออิเล็กทรอนิกสที่สรางขึ้น โดยผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา 

และดานการผลิตสื่อและการนําเสนอ 

 

 1.2.3  เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียน ที่ผานหนังสืออิเล็กทรอนิกส สรางขึ้น 

 

 1.2.4  เพื่อหาความพึงพอใจของผูเรียนโดยใชหนังสืออิเล็กทรอนิกส  

 

1.3  ขอบเขตของโครงงาน  
 

         การศึกษาคร้ังนี้เปนการสรางหนังสืออิเล็กทรอนิกส เร่ือง วัสดุรองรับทางการพิมพ มี

ขอบเขตดังตอไปนี้   

          

 1.3.1  ขอบเขตของเนื้อหาหนังสืออิเล็กทรอนิกส เร่ือง วัสดุรองรับทางการพิมพ จะ ประกอบ

ไปดวย 6 หนวยการเรียน ไดแก 

 หนวยที่ 1   กระดาษ  หนวยที่ 4   ส่ิงทอ 

 หนวยที่ 2   พลาสติก  หนวยที่ 5   แกว 

 หนวยที่ 3 โลหะ   หนวยที่ 6   เซรามิก 

 

 1.3.2  กลุมทดลอง  เปนนักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ชั้นปที่ 1 

ภาคเรียนที่ 1  ปการศึกษา 2554  สาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ  คณะเทคโนโลยีอุตสหกรรม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  ที่ลงทะเบียนเรียนวิชา วัสดุทางการพิมพ ในภาคเรียนที่ 1         

ปการศึกษา 2553 จํานวน 35 คน   
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 1.3.3  กลุมผูเชี่ยวชาญ ประเมินคุณภาพของหนังสืออิเล็กทรอนิกส มีดังนี้ 

    1.3.3.1  ผูเชี่ยวชาญทางดานเนื้อหา เร่ืองวัสดุทางการพิมพ จํานวน 3 ทาน ที่ไดมา

โดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จากอาจารยผูสอนหรือปฏิบัติงานเกี่ยวกับดาน

วัสดุทางการพิมพ ที่มีคุณวุฒิทางการศึกษาระดับปริญญาโท หรือมีตําแหนงทางวิชาการไมนอย

กวา ผูชวยศาสตราจารย หรือผูที่มีประสบการณ การปฏิบัติงานที่เกี่ยวของกับดานนี้มากกวา 3  ป 

และยินดีใหความรวมมือในการเปนผูเชี่ยวชาญในการวิจัยครั้งนี้ 

    1.3.3.2  ผูเชี่ยวชาญทางดานการผลิตสื่อและการนําเสนอ  จํานวน 3 ทาน ที่ไดมา

โดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จากอาจารยผูสอนหรือปฏิบัติงานเกี่ยวกับดาน

เทคนิคการผลิตสื่อ ที่มีคุณวุฒิทางการศึกษาระดับปริญญาโท หรือมีตําแหนงทางวิชาการไมนอย

กวา ผูชวยศาสตราจารย หรือผูที่มีประสบการณ การปฏิบัติงานที่เกี่ยวของกับดานนี้ไมนอยกวา 3 

ป และยินดีใหความรวมมือในการเปนผูเชี่ยวชาญในการวิจัยครั้งนี้ 

 

 1.3.4  ตัวแปรที่ศึกษา ประกอบดวย 

   1.3.4.1  ตัวแปรตน คือ หนังสืออิเล็กทรอนิกส เร่ือง วัสดุรองรับทางการพิมพ 

   1.3.4.2  ตนแปรตาม มีดังนี้ 

   1)   คุณภาพจากการประเมินโดยผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา และดานการผลิต

ส่ือและการนําเสนอ  ของหนังสืออิเล็กทรอนิกส เร่ือง วัสดุรองรับทางการพิมพ 

   2)   ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนดวยหนังสืออิเล็กทรอนิกส เร่ือง 

วัสดุรองรับทางการพิมพ 

   3)   ความพึงพอใจของผู เ รียนหลังจากการเรียนโดยผานหนังสือ

อิเล็กทรอนิกส เร่ือง วัสดุรองรับทางการพิมพ 

 

1.4  สมมติฐานของโครงงาน 

 
         1.4.1  บทเรียนออนไลน เร่ือง วัสดุทางการพิมพ มีคุณภาพจากการประเมินของผูเชี่ยวชาญ

ดานเนื้อหา และดานการผลิตสื่อและการนําเสนอ ที่สรางขึ้นอยูที่ระดับดีข้ึนไป 

 

 1.4.2  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังจากการเรียนของผูเรียน โดยคะแนนหลังเรียนสูงกวา

คะแนนกอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .05 
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         1.4.3  ความพึงพอใจของผูเรียนโดยผานหนังสืออิเล็กทรอนิกส เร่ือง วัสดุรองรับทางการ

พิมพ มีความพึงพอใจอยูในระดับมาก 

 

1.5  ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
  

        1.5.1   ไดหนังสืออิเล็กทรอนิกส เร่ือง วัสดุรองรับทางการพิมพ ซึ่งทางสาขาวิชาเทคโนโลยี

การพิมพ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  สามารถนําไปใชในการ

เรียนการสอนในรายวิชาวัสดุทางการพิมพ ได 

 

        1.5.2   ชวยพัฒนาการเรียนการสอนดานการพิมพใหมีประสิทธิภาพยิง่ขึ้น  

 

        1.5.3   สามารถเปนแนวทางในการสรางหนังสืออิเล็กทรอนิกส  ในสาขาวิชาเทคโนโลยีการ

พิมพ เร่ืองอื่น ๆ ตอไป 

 

1.6  นิยามศัพท 
 
  หนังสืออิเล็กทรอนิกส หมายถึง ส่ือการสอนในรูปแบบหนังสือดิจิทัล ที่สรางโดย

โปรแกรมทางคอมพิวเตอร นําเสนอที่หนาจอคอมพิวเตอรผานทางซีดีรอม  เร่ือง วัสดุรองรับ

ทางการพิมพ ที่ผูวิจัยสรางขึ้นเพื่อใชในการเรียนการสอนกับนักศึกษาระดับปริญญาตรี  ชั้นปที่ 1 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ภาคเรียนที่ 1  ปการศึกษา  2554  สาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ  

คณะเทคโนโลยีอุตสหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา   

 

  คุณภาพของบทเรียน หมายถึง คาคะแนนที่ไดจากการประเมินการสรางหนังสือ

อิเล็กทรอนิกส เร่ือง วัสดุรองรับทางการพิมพ โดยใชแบบประเมินผลสําหรับผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา 

และดานการผลิตสื่อและการนําเสนอ ซึ่งคาที่ยอมรับไดในเกณฑดีข้ึนไป 
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  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง คาที่ไดจากการทําแบบทดสอบของนักศึกษา ที่ได

จากการเรียนหนังสืออิเล็กทรอนิกส เร่ือง วัสดุรองรับทางการพิมพ โดยดูคะแนนจากการทํา

แบบทดสอบกอนเรียน และหลังการเรียนบทเรียนออนไลน โดยคะแนนหลังจากการเรียนตองสูง

กวาคะแนนกอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 

  ความพึงพอใจ หมายถึง คาระดับคะแนนซึ่งไดจากการประเมินของนักศึกษากลุม

ตัวอยาง ที่มีตอหนังสืออิเล็กทรอนิกส เร่ือง วัสดุรองรับทางการพิมพ โดยมีระดับความพึงพอใจอยู

ในเกณฑมากขึ้นไป ซึ่งเกณฑยอมรับไดคือ 3.50 ข้ึนไป 
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บทที่ 2 
 

ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 

 การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ผูทําการศึกษาเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับงานวิจัยในครั้งนี้ 

โดยสามารถแบงออกเปนหัวขอตาง ๆ ไดดังนี้ 

 2.1  หลักการและทฤษฎีเกีย่วกับ หนังสืออิเล็กทรอนกิส 

 2.2  งานวิจยัที่เกีย่วของ 

 
2.1  หลักการและทฤษฎีเก่ียวกับ หนังสืออิเล็กทรอนิกส   
  
 2.1.1  ความหมายของหนังสืออิเล็กทรอนิกส  
  ความหมายของหนังสืออิเล็กทรอนิกส (ถาวร นุนละออง 2550: 11–13) หมายถึง หนังสือ 

หรือเอกสารอิเล็กทรอนิกสที่ผูอานสามารถอานผานทางอินเตอรเน็ต หรืออุปกรณอิเล็กทรอนิกสแบบ

พกพาอื่นๆได สําหรับหนังสือหรือเอกสารอิเล็กทรอนิกสนั้นจะมีความหมายรวมถึงเนื้อหา ที่ถูก

ดัดแปลงอยูในรูปแบบที่สามารถแสดงผลออกมาไดโดยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส แตก็ใหมีลักษณะ

พิเศษ คือ สะดวกรวดเร็วในการคนหาและผูอานสามารถอานพรอมกันไดโดยไมตองรอใหอีกฝาย

สงคืนหองสมุด เชนเดียวกับหนังสือในหองสมุดทั่ว ๆ ไป หนังสืออิเล็กทรอนิกส (Electronic Book) 

คือ เครื่องมือที่ตองมีอุปกรณในการอาน คือ ฮารดแวร ประเภทเครื่องคอมพิวเตอร หรืออุปกรณ

อิเล็กทรอนิกสพกพาอื่น ๆ พรอมทั้งติดตั้งระบบปฏิบัติการ หรือซอฟตแวรที่ใชอานขอความตาง ๆ 

เชน ออแกไนเชอรแบบพกพา, Pocket Pc หรือ พีดีเอ เปนตน สวนการดึงดูดขอมูล e - Book ใน

ปจจุบันมีอยู 2 ประเภท คือ ซอฟตแวรที่ใชอานขอมูลจาก e - Book และซอฟตแวรที่ใชเขียนขอมูล

ออกมาเปน e - Book 

  หนังสืออิเล็กทรอนิกส (Electronic Book) หรือที่นิยมเรียกกันอยางแพรหลายวา e - Book 

เปนนวัตกรรมใหมในวงการหนังสือ หองสมุด และเทคโนโลยีทางการศึกษา สําหรับทางวิชาชีพ

หองสมุดแลว e - Book จะเปนพัสดุหองสมุดยุคใหม ที่เปลี่ยนจากรูปแบบดั้งเดิมซ่ึงเปนหนังสือที่

ผลิตจาก การเขียน หรือการพิมพตัวอักษร หรือภาพกราฟกลงในกระดาษ หรือวัสดุชนิดอื่น ๆ เพื่อ

บันทึกเนื้อหาสาระในรูปตัวหนังสือ รูปภาพหรือสัญญาลักษณ ตาง ๆ เชนที่ใชกันทั่วไปจากอดีต
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จนถึงปจจุบัน เปลี่ยนมาบันทึกและนําเสนอเนื้อหาสาระทั้งหมดเปนสัญญาณอิเล็กทรอนิกส ในรูป

สัญญาณดิจิตอล ลงในหนังสืออิเล็กทรอนิกสประเภทตางๆ เชน แผนซีดีรอม ปาลมบุก หนังสือระบบ

เครือขาย หรือ ส่ืออิเล็กทรอนิกสรูปแบบอื่นๆ ซึ่งรวมเรียกวา หนังสืออิเล็กทรอนิกส หรือ e - Book

การทําหนังสืออิเล็กทรอนิกส (Electronic Publishing) เปนหนังสือที่จัดทําดวยระบบคอมพิวเตอร 

โดยไมพิมพเนื้อหาสาระของหนังสือบนกระดาษ หรือจัดพิมพเปนรูปเลมหนังสืออิเล็กทรอนิกส 

สามารถเปดอานไดจากจอคอมพิวเตอร เหมือนกับเปดอานจากหนังสือโดยตรง แตหนังสือ

อิเล็กทรอนิกสมีความสามารถมากมาย เชน ขอความภายในหนังสือสามารถเชื่อโยงกับขอความ

ภายในหนังสือเลมอ่ืนได โดยเพียงผูอานกดเมาสในตําแหนงที่สนใจแลว www Browsers จะทํา

หนาที่ดึงขอมูลที่เชื่อมโยงแสดงใหอานหนังสือไดทันที หนังสืออิเล็กทรอนิกส สามารถแสดงขอความ 

อักษร เสียง ภาพเคลื่อนไหวเสมือนวีดีโอ  

  นอกจากนี้สมารถสอบถามและสืบคนขอมูลจากอินเตอรเน็ตไดดวย หนังสืออิเล็กทรอนิกส

จากจอคอมพิวเตอรเครื่องเดียว สามารถอานหนังสือ หรือสืบคนขอมูลตางๆ ไดทั่วโลก หนังสือ

อิเล็กทรอนิกสเปนแฟมขอมูลประเภทขอความ (Text file) สามารถเขียนหนังสืออิเล็กทรอนิกส ดวย

โปรแกรมแท็กซเอดิเตอร หรือเวิรดโปรเซสเซอรทั่วไปก็ได ขอความที่เขียนตองเปนไปตามหลักภาษา 

HTML (Hyper Markup Languge) โดยภายในแฟมประกอบดวยขอความที่ตองการใหอาน และ

ขอความกํากับ เมื่อดูดวยโปรแกรม Browwsers จะเห็นเฉพาะขอความจริงเทานั้น หนังสือ

อิเล็กทรอนิกสทุกรูปแบบไดรับการพัฒนาบนพื้นฐานแนวความคิดหลัก 3 ประการ คือ 

  2.1.1.1  การออกแบบโครงสรางลําดับการจัดเก็บ (Massage Storage) การนําเสนอ

เนื้อหาสาระ (Massage Presentation) 

  2.1.1.2  การออกแบบปฏิสัมพันธระหวางหนังสือกับผูอาน (Consumer Interface) 

  2.1.1.3  สถานีหรือแหลงสําหรับการเขาสืบคนเนื้อหาเพิ่มเติม หรือนําเนื้อหาใหมมา

เติม (Access Stations) 

  หนังสืออิเล็กทรอนิกสไดปรากฏในนิยายทางวิทยาศาสตรมาตั้งแตภายหลังป ค.ศ.1940 

เปนหลัก IBM มีผลิตภัณฑใหม คือ Book Master เนื้อหาหนังสืออิเล็กทรอนิกสในป 1980 และกอน

ป 1990 ในชวงแรก มี 2 สวน คือ เร่ืองเกี่ยวกับคูมืออางอิง และการศึกษาบันเทิง งานที่เกี่ยวกับการ

ผลิตและการเผยแพรเอกสารทางวิชาการ พรอมๆ กับการผลิต ผลิตภัณฑที่ซับซอนเชน Silicon 

Graphics, Novell และผูผลิตไดผลิตคูมือ Dynatext ของหนังสืออิเล็กทรอนิกส จํานวน 12 ชื่อ ตาม

รูปแบบเทคโนโลยีของหนังสืออิเล็กทรอนิกส และในชวง 10 ปมานี้ก็ไดเห็นความพยายามที่จะนํา
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ผลิตภัณฑที่คลายกับเปนหนังสืออิเล็กทรอนิกส เขามาจําหนายในโลกแหงความจริง แตสวนมากก็

ลมเหลว 

 
 2.1.2  วัตถุประสงคของการสรางหนังสืออิเล็กทรอนิกส  
  การจัดทําหนังสืออิเล็กทรอนิกสมีวัตถุประสงคดังนี้ (ชนัญชิดา สุวรรณเลิศ. 2548 : 4) 

   2.1.2.1  เพื่ออํานวยความสะดวกแกผูใชบริการ 

   2.1.2.2  เพื่อความรวดเร็วในการเขาถึงสารสนเทศ 

   2.1.2.3  เพื่อเปนแหลงสารสนเทศที่ทันสมัย 

   2.1.2.4  เพื่อพัฒนารูปแบบการบริการ 

   2.1.2.5  เพื่อเปนแหลงเรียนรูออนไลนตลอด 24 ชั่วโมง 

   2.1.2.6  เพื่อประหยัดเวลาและคาใชจายในการเดินทางสําหรับผูใชบริการ 

 
 2.1.3   ประเภทของหนังสืออิเล็กทรอนิกส บารคเกอร (Barker. 1992: 139-149) ไดแบง

ประเภทหนังสืออิเล็กทรอนิกส ออกเปน 10 ประเภท 

  2.1.3.1  หนังสืออิเล็กทรอนิกส หรือแบบตํารา (Textbooks) หนังสืออิเล็กทรอนิกส 

ประเภทนี้ เนนการจัดเก็บและนําเสนอขอมูลเปนตัวหนังสือและภาพประกอบในรูปแบบหนังสือปกติ

ที่เห็นทั่วไป หลักหนังสืออิเล็กทรอนิกสชนิดนี้ สามารถกลาวไดวาเปนการแปลงหนังสือจากสภาพ

ส่ิงพิมพปกติเปนสัญญาณดิจิตอล เพิ่มศักยภาพเติมการนําเสนอ การปฏิสัมพันธระหวางผูอานกับ

หนังสืออิเล็กทรอนิกสดวยศักยภาพของคอมพิวเตอรข้ันพื้นฐาน เชน การเปดหนาหนังสือการสืบคน 

การคัดลอก เปนตน 

  2.1.3.2  หนังสืออิเล็กทรอนิกสแบบหนังสือเสียงอาน เมื่อเปดหนังสือมีเสียงคําอาน 

หนังสืออิเล็กทรอนิกสประเภทนี้เหมาะกับเด็กเริ่มเรียน หรือฝกออกเสียง ฝกพูด หนังสือ

อิเล็กทรอนิกสชนิดนี้เนนดานการนําเสนอเนื้อหา ที่เปนตัวอักษรและเสียงเปนคุณลักษณะหลัก 

  2.1.3.3  หนังสืออิเล็กทรอนิกสแบบหนังสือภาพนิ่ง หรืออัลบ้ัมภาพ (Static Picture 

Books) เปนหนังสืออิเล็กทรอนิกสที่มีคุณลักษณะหลัก เนนจัดเก็บขอมูล เสนอขอมูลในรูปแบบ

ภาพนิ่ง (Static Picture) เสริมดวยการนําศักยภาพคอมพิวเตอรมาใชในการนําเสนอเชน การเลือก

ภาพที่ตองการ ขยายหรือยอขนาดของภาพ หรือตัวอักษร การสําเนา หรือการถายโอน การเติมแตง

ภาพการเลือกเฉพาะสวนของภาพ เพิ่มขอมูล เชื่อมขอมูล เสียงประกอบ เปนตน 
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  2.1.3.4  หนังสืออิเล็กทรอนิกสแบบหนังสือภาพเคลื่อนไหว (Moving Picture Book) 

เปนหนังสืออิเล็กทรอนิกสที่เนน การนําเสนอขอมูลในรูปแบบวีดีทัศน (Video Clips) หรือภาพยนตร

ส้ัน ๆ (Films Clips) ผนวกกับขอมูลสนเทศที่อยูในรูปตัวหนังสือ สามารถเลือกชม ศึกษาขอมูลได

นิยมนําเสนอขอมูลเหตุการณประวัติศาสตร หรือ เหตุการณสําคัญๆ เชน ภาพเหตุการณสงครามโลก 

  2.1.3.5 หนังสืออิเล็กทรอนิกสแบบหนังสือส่ือประสม (Multimedia Books) เปน

หนังสืออิเล็กทรอนิกสที่เนนการนําเสนอขอมูล เนื้อหาสาระในลักษณะแบบสื่อผสมระหวาง ส่ือภาพที่

เปนทั้งภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวและสื่อประเภทเสียง 

  2.1.3.6 หนังสืออิเล็กทรอนิกสแบบหนังสือส่ือหลากหลาย (Polymedia Books) เปน

หนังสืออิเล็กทรอนิกสที่มีลักษณะเชนเดียวกับหนังสืออิเล็กทรอนิกสแบบสื่อประสม แตมีความ

หลากหลายในคุณลักษณะดานความเชื่อมโยง ระหวางขอมูลภายในเลม ที่บันทึกในลักษณะตาง ๆ 

เชน ตัวหนังสือ ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว เสียง ดนตรี และอ่ืน ๆ เปนตน 

  2.1.3.7 หนังสืออิเล็กทรอนิกสแบบหนังสือส่ือเชื่อมโยง (Hypermedia Book) เปน

หนังสือที่มีคุณลักษณะ สามารถเชื่อมโยงเนื้อหาสาระ ที่ออกแบบเชื่อมโยงกันภายใน การเชื่อมโยง

เชนนี้มีคุณลักษณะเชนเดียวกับบทเรียนโปรแกรมแบบแตกกิ่ง นอกจากนี้ยังสามารถเชื่อมโยงกับ 

แหลงเอกสารภายนอกไดเมื่อเชื่อมระบบอินเตอรเน็ต 

  2.1.3.8 หนังสืออิเล็กทรอนิกสแบบหนังสืออัจฉริยะ (Intelligent Electronic Books) 

เปนหนังสือส่ือประสม แตมีการใชโปรแกรมชั้นสูงที่สามารถมีปฏิกิริยา หรือสัมพันธกับผูอานเสมือน

หนังสือมีสติปญญา (อัจฉริยะ) ในการไตรตรอง หรือคาดคะเนในการโตตอบกับผูอาน 

  2.1.3.9 หนังสืออิเล็กทรอนิกสแบบสื่อหนังสือทางไกล (Telemedia Electronic 

Book) หนังสืออิเล็กทรอนิกสประเภทนี้มีคุณลักษณะหลัก ๆ คลายกับ (Hypermedia Electronic 

Book) แตงเนนการเชื่อมโยงกับแหลงขอมูลภายนอกผานระบบเครือขาย ทั้งที่เปนเครือขายเปด และ 

เครือขายเฉพาะสมาชิกของเครือขาย 

  2.1.3.10  หนังสืออิเล็กทรอนิกสแบบหนังสือไซเบอรเสปซ (Cyberspace Books) 

หนังสืออิเล็กทรอนิกสประเภทนี้มีลักษณะเหมือนกับหนังสืออิเล็กทรอนิกสหลาย ๆ แบบที่กลาว

มาแลวมาผสมกัน สามารถเชื่อมโยงแหลงขอมูลจากแหลงภายในและภายนอก สามารถนําเสนอ

ขอมูลในระบบสื่อที่หลากหลาย สามารถปฏิสัมพันธกับผูอานไดหลากหลายมิติ 
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 2.1.4  ประโยชนของการสรางหนังสืออิเล็กทรอนิกส  (ถาวร นุนละออง 2550: 15) 

   2.1.4.1  ผูอานสามารถอานผานทางอินเทอรเน็ต หรือฮารดแวรประเภทคอมพิวเตอร 

และอุปกรณพกพาอื่น ๆ ได 

   2.1.4.2  ผูอานสามารถอานพรอมกันไดโดยไมตองรอใหอีกฝายสงคืนหองสมุด

เชนเดียวกับหนังสือในหองสมุดทั่ว ๆ ไป 

   2.1.4.3 เนื้อหาสาระทั้งหมดเปนสัญญาณดิจิตอล สามารถบันทึกลงในแผนซีดีรอม

ปาลมบุก หนังสือในระบบเครือขาย หรือส่ืออิเล็กทรอนิกสรูปแบบอ่ืน ๆ 

   2.1.4.4  สามารถบันทึกไดในปริมาณมาก ๆ 

   2.1.4.5  สามารถเรียกอาน ปรับปรุงแกไขได ทําสําเนาหรือโอนถายขอมูลไดงายและ

รวดเร็ว 

   2.1.4.6  ผูอานสามารถอานและเรียนรูเนื้อหาสาระในเลมไดตามความสนใจและความ

แตกตางของแตละบุคคล 

   2.1.4.7  มีการเปดโอกาสใหผูอานไดฝกทักษะ หรือแบบฝกหัด หรือขอคําถามสําหรับ

ผูอานหรือผูเรียนสามารถตรวจสอบความรูความเขาใจของตนเองจากโปรแกรมที่มีในหนังสือ

อิเล็กทรอนิกส 

   2.1.4.8  นําเสนอขอมูลที่เปนตัวหนังสือและมีภาพประกอบสวยงาม และเสียงอาน 

ประกอบในแตละตัวอักษร 

   2.1.4.9  นําเสนอขอมูลในรูปแบบวีดีทัศน หรือภาพยนตรส้ัน ผนวกกับขอมูลสนเทศ 

ที่อยูในรูปตัวหนังสือ ผูอานสามารถเลือกชมศึกษาขอมูลได 

   2.1.4.10  เสนอขอมูลเนื้อหาสาระ ในลักษณะแบบสื่อประสมระหวางสื่อภาพ เปนทั้ง 

ภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวกับส่ือประเภทเสียง 

 

 2.1.5 การพัฒนาและออกแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส ข้ันตอนการพัฒนาบทเรียน 5  

ข้ันตอนหลัก (ไพโรจน   ตีรณธนกุล, ไพบูรณ   เกียรติโกมล   และเสกสรรค แยมพินิจ, 2546 : 35-

120)   โดยผูเขียนขั้นตอนไดกลาวไวในหลักการสรางบทเรียนคอมพิวเตอรการสอน โดยผูวิจัยนํามา

ประยุกตใชในการพัฒนาและออกแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส ดังนี้ 
 

2.1.5.1  การวิเคราะหเนื้อหา (Analysis) ในการพัฒนาเนื้อหาการเรียนการสอน 

ผูพัฒนาตองทําความเขาใจกับเนื้อหาที่จะนํามาใสในบทเรียน เพื่อกําหนดใหชัดเจนวาจะใหผูเรียน
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เรียนอะไรบาง เรียนอะไรกอน เรียนอะไรหลัง เพื่อไมใหซ้ําซอนในแตละหัวขอ ไมใหส่ิงที่เรียนนั้น

มากหรือนอยเกินไป ยากหรืองายเกินไป การวิเคราะหเนื้อหาเปนขั้นตอนแรกของการพัฒนา

บทเรียนมีข้ันตอนยอย ๆ 3 ข้ันตอน 

 1)  การสรางแผนภูมิระดมสมอง (Brain Storm Chart Creation) ข้ันการ

สรางแผนภูมิระดมสมองเปนการนําเทคนิคการระดมสมองเขามาประยุกตใชเพื่อรวบรวมหัวเรื่องที่

ควรจะมีอยูในบทเรียนหลักการระดมสมองเปนการระดมความคิด โดยเริ่มจากการเขียนชื่อเร่ืองที่

สรางเปนบทเรียนไวตรงกลางและใหผูเชี่ยวชาญทางดานเนื้อหาวิชา ชวยกันระดมสมองแจงหัวเรือ่งที่

ควรจะสอนในวิชานั้นโดยโยงออกจากชื่อเร่ืองหลักขยายออกไปเปนชั้น ๆ  มีเสนเชื่อมใหเห็น

ความสัมพันธของหัวเรื่องหลักกับหัวเรื่องยอย หลังจากผานกระบวนการระดมสมองแลวผลที่ไดจะ

เปนแผนภูมิระดมสมองที่แสดงถึงหัวเรื่องที่ควรจะมีอยูในบทเรียน 

2) การสรางแผนภูมิหัวเรื่องสัมพันธ  (Concept Chart Creation) 

แนวคิดของแผนภูมิหัวเรื่องสัมพันธคือ การจัดกลุมของหัวเรื่องที่ระดมสมองไดใหเปนกลุมหรือ

หมวดหมูที่สัมพันธกันโดยนําแผนภูมิระดมสมองมาทําการศึกษาความถูกตอง ความสอดคลองของ

ทฤษฎีหลักการเหตุผลความสัมพันธและความตอเนื่องกันของหัวเรื่องอยางละเอียด อาจมีการตัด

หรือเพิ่มหัวขอเร่ืองตามเหตุผลและความเหมาะสมจนสามารถอธิบาย และตอบคําถามไดผลที่ไดจะ

เปนแผนภูมิหัวเรื่องสัมพันธ จากการสรางแผนภูมิระดมสมองที่เนนปริมาณและใหอิสระในการแสดง

ความคิดจะทําใหไดหัวเรื่องจํานวนมากแตเมื่อพิจารณาใหดี  

3)  การสรางแผนภูมิโครงขายเนื้อหา (Content Network Chart 

Creation) ในการสรางแผนภูมิโครงขายเนื้อหา เปนขั้นตอนที่จะตองทําตอจากแผนภูมิหัวเรื่อง

สัมพันธ เพราะหลังจากที่สรางแผนภูมิหัวเรื่องสัมพันธแลว จะไดหัวเรื่องที่มีการจัดกลุมแบงเปน

หมวดหมูอยางเหมาะสม แตยังไมสามารถนําไปใชได เพราะวายังมิไดมีการจัดเรียงลําดับวากลุม

เนื้อหาใดจะตองเรียนกอนเรียนหลังอยางไร 

2.1.5.2  การออกแบบหนวยการเรียน (Design) ข้ันตอนในการออกแบบบทเรยีน

จะมีข้ันตอนหลัก 2 ข้ันตอน ที่ตองทําอยางตอเนื่องกนั 

 

                          1)   การกําหนดวิธีในการนําเสนอหนวยการเรียนและเขียนวัตถุประสงค

เชิงพฤติกรรมของเนื้อหาการกําหนดกลวิธีในการนําเสนอหนวยการเรียนและเขียนวัตถุประสงคเชิง

พฤติกรรมของเนื้อหาแบงเปนขั้นตอนยอย ๆ 3 ข้ันตอน คือ 
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    1.1) การแบงเนื้อหาออกเปนหนวยการเรียน ภายหลังเสร็จส้ิน

ข้ันตอนการวิเคราะหเนื้อหา  ซึ่งเทากับวาไดรวบรวมหัวเรื่องเนื้อหาและไดจัดลําดับความสัมพันธ

เสร็จส้ินข้ันตอนการวิเคราะหเนื้อหา ข้ันตอบตอไปจะนําเนื้อหาในแผนภูมิโครงขายมาแบงเปนหนวย

การเรียน เพื่อใหเหมาะสมกับการเรียนของผูเรียน  

การแบงเนื้อหาออกเปนหนวยการเรียน จะเริ่มแบงเนื้อหาเปนหนวย โดยพิจารณากลุม

เนื้อหาที่สามารถจัดไวในหนวยเดียวกนัได แบงเนื้อหาใหมีขนาดเหมาะสมกับการเรียนเนื้อหาแตละ

คร้ังทําใหการเรียนเนื้อหาแตละหนวยมีขนาดเหมาะสมกบัผูเรียน เนื้อหาที่มีปริมาณเหมาะสม ทาํให

ผูเรียนมีโอกาสใครครวญเนื้อหาและเรียนรูไปทีละขั้นตามลําดับ ประสิทธิผลการเรียนรูจะสงู ทาํให

ผูเรียนสามารถประสบความสําเร็จในการเรียนไดสูง 

      1.2)   การสรางแผนภูมิหนวยการเรียนเมื่อจัดแบงหนวยการเรียนใน

แผนภูมิโครงขายเนื้อหาเสร็จแลว ใหนําแตละหนวยมาจัดลําดับและความสัมพันธในแนวเดียวกับ

แผนภูมิโครงขายเนื้อหา ซึ่งจะไดแผนภูมิหนวยการเรียนวิชา (Course Flow Chart) ลักษณะของการ

สรางแผนภูมิหนวยการเรียนวิชา จะทําใหทราบลําดับการนําเสนอเนื้อหาตามลําดับของหนวยการ

เรียนไดสมบูรณ 

      1.3)  การกําหนดและเขียนวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรมของเนื้อหาแต

ละหนวยการเรียน เมื่อไดแบงเนื้อหาออกเปนหนวยการเรียนแลว จะตองการกําหนดและเขียน

วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรมของเนื้อหาแตละหนวยการเรียนใหชัดเจน 

วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรมของแตละหนวยการเรียน เมื่อเขียนเสร็จทุกหนวยแลวจะตองมี

การตรวจสอบเพื่อใหแนใจวาทุกวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรมสอดคลองและความชัดเจนถึงพฤติกรรม

ที่มุงหวัง ทําใหทราบเปาหมายขอบเขตเนื้อหาที่จําเปนในแตละหนวย เปนการกําหนดทิศทาง วิธีการ

ในการเรียนรู เปนแนวทางในการกําหนดการทดสอบและการประเมินผล ของวิชานั้น ๆ 

2) การออกแบบแผนภูมิการนําเสนอในแตละหนวยการเรียน คือ การ

ออกแบบแผนภูมิการนําเสนอในแตละหนวยการเรียน (Module Presentation Chart) นั่นเอง เปน

การออกแบบการสอนจะตองมีการวางแผนลวงหนาโดยพยายามตอบคําถามวา เราสอนอะไร เพื่อ

มุงหมายใด โครงสรางการนําเสนอแบบใด ใชวิธีการใด ใชเคร่ืองมืออะไรในการเรียนการสอนบน

บทเรียนออนไลน รวมไปถึงมีการวัดและการประเมินผลการเรียนอยางไร  

2.1.5.3  การพัฒนาหนวยการเรียน (Development) ข้ันการพัฒนาหนวยการเรียน 

เปนการพัฒนาเนื้อหาหนวยการเรียนใหสมบูรณกอนที่จะนําไปเขียนโปรแกรม ประกอบดวยขั้นตอน

ยอย ๆ  4  ข้ันตอน 
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1)  การเขียนรายละเอียดเนื้อหาลงบนกรอบการสอน  การเขียน

รายละเอียดเนื้อหาลงบนกรอบการสอน หรือการเขียนสคริปตนี้ หากเปรียบเทียบกับการผลิตรายการ

โทรทัศนก็ คือ การเขียนบทรายการกอนที่จะนําไปถายทําจริง สําหรับกรอบการสอนนั้น การเขียน

เนื้อหาลงในกรอบการสอน จะตองเขียนไปที่ละกรอบตามลําดับเนื้อหาและวิธีการสอนไดออกแบบไว 

เขียนจนกระทั่งครบทุกเนื้อหาก็จะเสร็จส้ินกระบวนการนี้ 

 2)   การจัดลําดับกรอบการสอน หลังจากที่เขียนกรอบการสอนเสร็จแลว

ในขั้นนี้จะเปนการนํากรอบการสอนมาตรวจสอบลําดับการนําเสนอตามที่ไดวางแผนไวในการ

ตรวจสอบลําดับเนื้อหาจะมีการตรวจสอบ 2 ข้ันตอน คือ 

   2.1) การตรวจสอบความตอเนื่องของเนื้อหาในหนวยการเรียน

เดียวกัน เพื่อดูวามีความเหมาะสมตอเนื่องกันหรือไม และตอบสนองวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม

ครบถวนหรือไม 

  2.2)   การตรวจสอบการเชื่อมโยงของเนื้อหาในแตละหนวยการเรียน 

เพื่อดูวาการเชื่อมโยงของเนื้อหาแตละหนวยเปนไปตามที่ไดวิเคราะหไวหรือไม 

ภายหลังจากที่ทําการตรวจสอบลําดับของเนื้อหาตามขั้นตอนแลว ก็ถือวาเสร็จส้ิน

กระบวนการจัดลําดับกรอบการสอน เนื้อหาทั้งหมดนี้ เปนขอมูลบนกระดาษที่ฉายภาพบทเรียน

คอมพิวเตอรการสอนไดครบ 

3) การตรวจสอบความถูกตองของเนื้อหา ภายหลังการนํากรอบการ

สอนไปจัดเรียงลําดับและตรวจสอบลําดับอยางถูกตองแลว ในขั้นตอนนี้เปนการนําเอาบทเรียนที่

พัฒนาขึ้นไปทําการตรวจสอบความถูกตองของเนื้อหา ที่พัฒนา ข้ึน โดยทํา 2 ดานตอเนื่องกันคือ 

การตรวจสอบความถูกตองของเนื้อหาโดยผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหากอนจะนําไปพัฒนาเปนบทเรียน

ออนไลนกอนจะมีการนําไปทดลองกับกลุมเปาหมายที่จะเรียนเนื้อหานั้น ๆ 

  3.1)  การสรางแบบทดสอบและประเมินคุณภาพของแบบทดสอบ 

ในขั้นตอนนี้จะเปนการเขียนและประเมินคุณภาพของแบบทดสอบ แลวนําแบบทดสอบไปหา

คุณภาพกับกลุมผูเรียนที่เคยเรียนเนื้อหานั้นมาแลว เพื่อหาคุณภาพของแบบทดสอบดานตาง ๆ โดย

เร่ิมจากการสรางแบบทดสอบตามหลักการเขียนแบบทดสอบ จากนั้นนําไปทดลองกับกลุมผูมีความรู

หรือเคยเรียนเนื้อหานั้นมาแลว ใชประมาณ  3-100 คน เมื่อผูเรียนทําขอสอบเสร็จแลว ใหนําขอสอบ

มาหาคาความยากงาย คาอํานาจจําแนก และคาความเชื่อมั่น 

หลังจากนําแบบทดสอบไปทดลองแลว นําขอทีย่ังไมไดตามเกณฑไปปรับปรุงแกไข ทดลอง

จนกวาจะใชได ผลที่ไดทั้งหมดซึ่งไดแก กรอบการสอนที่ไดตรวจสอบคุณภาพแลว และแบบทดสอบ
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ที่ไดตามเกณฑ จะรวมกันเปนตัวบทเรียน ที่พรอมดวยสวนของการวัดและการประเมินดวย ซึ่งพรอม

ที่จะนําไปจัดทําเปนโปรแกรมตอไป 

 2.1.5.4 การพัฒนาเนื้อหาสูโปรแกรม (Implementation) ข้ันการพฒันาเนื้อหาสู

โปรแกรมนี้ เปนขั้นที่ทาํตอจากขั้นจากพัฒนาหนวยการเรียน โดยมีรายละเอียดและขั้นตอน ดังนี ้

 1)   การเลือกโปรแกรมที่จะใชนําเสนอบทเรียน โดยพิจารณาโปรแกรมที่

เหมาะสมและสามารถตอบสนองตอความตองการได 

 2)   การพัฒนาและจัดเตรียมสื่อที่จะประกอบบทเรียน ใหเปนไปตาม

กรอบการสอนที่ไดเขียนไวเชน ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว เสียงตาง ๆ เปนตน 

 3)   การนําขอมูลและเนื้อหาลงโปรแกรม  

 

 2.1.5.5   การประเมินผลบทเรียน (Evaluation) ข้ันการประเมินผลบทเรียน เปน

ข้ันตอนสุดทายของการพัฒนาบทเรียน จะตองทําตอจากขั้นการพัฒนาเนื้อหาสูโปรแกรมนับเปน

ข้ันตอนที่สําคัญและเปนขั้นตอนที่ขาดไมได ในกระบวนการ ประกอบดวย 3 ข้ันตอน ดังนี้ 

 1)   การตรวจสอบคุณภาพของมัลติมีเดียของบทเรียน ข้ันตอนนี้เปนการ

ตรวจสอบคุณภาพมัลติมีเดียของบทเรียนที่สรางเสร็จแลว โดยใชผูเชี่ยวชาญในการตรวจสอบ  

 2)   การทดลองกระบวนการการทดสอบหาประสิทธิภาพ ข้ันนี้เปนการ

ทดลองขั้นตอน หรือกระบวนการทดสอบหาประสิทธิภาพกอนที่จะหาประสิทธิภาพจริง  

 3)   การทดสอบหาประสิทธิภาพของบทเรียนและประสิทธิผลทางการ

เรียน ข้ันตอนนี้เปนการทดสอบหาประสิทธิภาพของบทเรียนและประสิทธิผลการเรียน ซึ่งจะใชกลุม

ตัวอยางเปาหมายไมนอยกวา 30 คน มาทดสอบประสิทธิภาพของบทเรียน บทเรียนที่ดีจะมีคา

ประสิทธิภาพในกระบวนการเรียน จะใกลเคียงกับคาประสิทธิภาพหลังการเรียน (E1/E2) และคา

ประสิทธิผล (Epre-Epost) ควรจะมีคาสูงกวารอยละ 60 หากไดผลตามเปาหมายที่ตั้งไว ถือวาบทเรียน

นั้นใชได แตหากไมเปนไปตามที่ตองการ ก็จะตองนําไปปรับปรุงแกไขใหไดผลตามตองการ 

 

 2.1.5.6  จัดทําคูมือการใชบทเรียน ภายหลังจากการผลิตบทเรียนเสร็จแลว จะตอง

ทําคูมือการใชบทเรียน เพื่อใชประกอบการเรียนหากมีปญหาสงสัยก็สามารถที่จะเปดดูไดจากคูมือนี้  
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 2.1.6  หลักการและทฤษฎีกระบวนการหาคุณภาพของหนังสืออิเล็กทรอนิกส การ

ตรวจสอบคุณภาพของเนื้อหาบทเรียนจะแบงเปนการตรวจสอบประสิทธิภาพดานตาง ๆ (ไพโรจน   

ตีรณธนกุล, ไพบูรณ   เกียรติโกมล   และเสกสรรค แยมพินิจ, 2546 : 175-182)   ดังนี้ 

 2.1.6.1  การตรวจสอบคุณภาพของเนื้อหาบทเรียนออนไลนตองมีการตรวจสอบ

ลําดับเนื้อหานั้นจะมีการตรวจสอบ  2  ข้ันตอน  คือ 

   1)   การตรวจสอบความตอเนื่องของเนื้อหาในหนวยการเรียนเดียวกัน  เพื่อ

ดูวามีความเหมาะสมตอเนื่องกันหรือไม  และตอบสนองวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรมครบถวนหรือไม   

2) การตรวจสอบความเชื่อมโยงของเนื้อหาในแตละหนวยการเรียน  เพื่อดู

วาการเชื่อมโยงของเนื้อหาแตละหนวยเปนไปตามที่ไดวิเคราะหไวหรือไม 

  ภายหลังจากการตรวจสอบลําดับของเนื้อหาอยางถูกตองแลว  ใหทําการตรวจสอบความ

ถูกตองของเนื้อหาที่พัฒนาขึ้น  โดยทํา 2  ดานตอเนื่องกันคือ 

   3)   การตรวจสอบความถูกตองของเนื้อหา  โดยผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา  

ประเมินใหคะแนนโดยใชแบบฟอรมที่เปนปลายเปด 

   4)   นําไปทดลองกับกลุมเปาหมายที่จะเรียนเนื้อหานั้น ๆ ภายหลังจาก

ประเมินความถูกตองของเนื้อหาโดยผูเชี่ยวชาญ  และปรับแกแลว  ข้ันตอนตอไปคือนําไปทดลองกับ

กลุมเปาหมายที่จะเรียนเนื้อหานั้น ๆ เพื่อทดสอบความเขาใจในการเรียนเนื้อหา  และการสื่อ

ความหมายของสํานวนที่ใช  ตลอดจนรูปแบบทื่อความหมายตอผู เรียน  ในขั้นนี้จะตองใช

กลุมเปาหมายจริง โดยคัดเลือกประมาณ  9 – 12 คน  ใหทดลองเรียนเนื้อหา  และหากสงสัยหรือไม

เขาใจตรงไหนใหผูเรียนเขียนไวจากนั้นจึงรวบรวมขอมูลที่ไดมาปรับแกใหสมบูรณ  และตรวจสอบ

โดยผูเชี่ยวชาญอีกครั้ง  หลังจากปรับปรุงแกไขจนสมบูรณแลวถือวาจบขั้นตอนการตรวจสอบความ

ถูกตองของเนื้อหา 

  2.1.6.2  การตรวจสอบคุณภาพของการนําเสนอบทเรียน เปนการตรวจสอบ

คุณภาพในการออกแบบการสอน  (Instructional  Design)  และการวางแผนการวาง  ซึ่งจะตองมี

การออกแบบใหเหมาะสมกับเนื้อหา  และกลุมเปาหมาย  โดยเลือกวิธีการสอน  ส่ือการสอนที่

เหมาะสมใช 
 
 2.1.6.3   การตรวจสอบคุณภาพของแบบทดสอบ การเขียนขอสอบไดตามจํานวนที่

ตองการ   ตองนําขอสอบที่เขียนเสร็จแลวนํามาตรวจสอบคุณภาพ ดังนี้ 
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  1)  นําขอสอบที่ เขียนเสร็จแลวมาตรวจสอบ  โดยคณะกรรมการ

ผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา  เพื่อพิจารณาการใชภาษาสํานวนในการสื่อความหมายตาง ๆ และ

ตรวจสอบความถูกตองตามหลักการออกแบบขอสอบ  หากมีขอสอบขอนั้นตองปรับปรุงแกไขตอง

เขียนขอปรับปรงลงไปในดานหลังของบัตรออกขอสอบขอนั้น 

 2)   ตรวจสอบความเที่ยงตรงเนื้อหาและวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม 

(Index  of  Consistency  :  IOC)  เปนคุณภาพของแบบทดสองที่สามารถวัดไดตรงตามลักษณะ

หรือจุดประสงคที่จะวัด  ซึ่งเปนคุณสมบัติที่ สําคัญมากของแบบทดสอบ  ในขั้นตอนนี้จะให

คณะกรรมการผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหาวิชาพิจารณาวา  ขอทดสอบแตละขอนั้นสามารถวัดไดตรงตาม

ตารางวิเคราะหรายละเอียดหรือไม  ซึ่งเปนการวิเคราะหดัชนีความเที่ยงตรง  (Index  of  

Consistency)  เร่ิมตนจากการพิจารณาความสอดคลองระหวางขอสอบกับจุดประสงคเชิงพฤติกรรม  

ดังตาราง 

 

ตารางที่  2.1    แสดงการพิจารณาความสอดคลองระหวางขอสอบกับจุดประสงคเชิงพฤติกรรม 

 

วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม รายละเอียดขอสอบ การพจิารณา 

สามารถบวกเลขไมเกิน  2  หลัก

ได 

10 + 24  มีคาเทาไร + 1 0 - 1 

ถูกตอง                    ก.  32    

                    ข.  33    

                    ค.  34    

                    ง.  35    

 

แหลงที่มา : (ไพโรจน   ตีรณธนกุล, ไพบูรณ   เกียรติโกมล   และเสกสรรค แยมพินิจ, 2546 : 140) 

 

จากตารางที่ 2.1   คณะกรรมการจะพิจารณาวาขอสอบวัดไดตรงตามจุดประสงคเชิง

พฤติกรรมหรือไม  ถาแนใจวาตรงจะกาเครื่องหมายในชอง  +1  ถาแนใจวาไมตรงจะกาเครื่องหมาย

ในชอง  -1  และถาไมแนใจวาตรงหรือไมจะกาเครื่องหมายในชอง  0  การพิจารณาคา  IOC  นี้  
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จะตองมีคามากวาหรือเทากับ  0.5  จึงถือวา  วัดไดสอดคลองกัน  จากคา  IOC  ที่คํานวณไดนี้  

แสดงวาขอสอบวัดไมสอดคลองกับจุดประสงคเชิงพฤติกรรม 

ภายหลังจากสรางแบบทดสอบเสร็จแลว  ข้ันตอไปคือ  การนําแบบทดสอบไปทดสอบกับ

กลุมตัวอยางเพื่อหาคุณภาพของแบบทดสอบ  สําหรับกลุมตัวอยางที่ใชในการทดสอบหาคุณภาพ

ของแบบทดสอบ   จะเปนกลุมผูที่มีความรู  หรือเคยเรียนเนื้อหานั้นมาแลว 

 3)  การวิเคราะหขอสอบเปนรายขอ  หาระดับความยากงายของขอสอบ  

โดยขอสอบที่ดีจะตองไมยากมากเกินไป  และไมงายจนเกินไป  โดยทั่วไปแลวจะนําแบบทดสอบแต

ละขอมาคํานวณหาความงายซึ่งแสดงคุณสมบัติของขอสอบชุดนั้นวา  นักเรียนทําถูกกี่คน  ใน

จํานวนนักเรียนที่ทําขอสอบขอนั้นทั้งหมด 

 4)  การวิเคราะหขอสอบ  หาอํานาจจําแนกของขอสอบ  เปนคาดัชนีที่บง

บอกถึงวาขอสอบขอนั้นสามารถจําแนกนักเรียนออกเปน 2 กลุม  คือกลุมที่มีคะแนนสูงหรือกลุมเกง

กับกลุมคะแนนต่ําหรือกลุมออนคาอํานาจจําแนกนี้มีคาอยูระหวาง  -1  ถึง  + 1  โดยทั่วไปแลว

ขอสอบที่มีคาอํานาจจําแนกใชไดจะมีคามากกวาหรือเทากับ 0.20  และถาขอสอบนั้นมีคาอํานาจ

จําแนกใกล  +1  ก็แสดงวาขอสอบนั้นสามารถจําแนกคนเกง และคนออนไดถูกตองสูงมาก  แตถาขอ

ใดมีคาอํานาจจําแนกเปนลบหรือคาใกล  0  แสดงวาขอสอบนั้นจําแนกคนเกงคนออนไดไมดี  

 5)  การวิเคราะหขอสอบเพื่อหาความเชื่อมั่นของขอสอบ  คือคาคงที่ของ

คะแนนที่ไดจากการสอบนักเรียนคนเดียวกันหลายครั้งในแบบทดสอบชุดเดิม  ควรพิจารณาเฉพาะ

คาที่เปนบวกเทานั้นควรจะมีคามากกวา  0.70  จึงจะเปนแบบทดสอบที่มีคาความเชื่อมั่นได  

   2.1.5.4  การตรวจสอบคุณภาพดานมัลติมีเดียเปนการตรวจสอบคุณภาพดานมัล

ติมิเดียของบทเรียนที่สรางขึ้นเสร็จแลว  โดยใหผูเชี่ยวชาญดานมัลติมีเดียเปนผูตรวจสอบ  ซึ่งอาจจะ

ตรวจสอบสื่อตาง ๆ เชน  สีตัวอักษร  และสีพื้นหลังวามีความเหมาะสมหรือไม  คุณภาพของเสียงดี

หรือไม  ภาพที่นํามาใชมีความสวยความคมชัดเจน  และมีขนาดภาพที่เหมาะสมหรือไม  การ

ออกแบบหนาจอ  รวมทั้งการเชื่อมโยงของกรอบการสอนในแตละกรอบ  
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 2.1.7  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 

  2.1.7.1  ความหมายของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ไดมีผูกลาวไวดังนี้ 

ไพศาล หวังพานิช (2531 : 35) ใหความหมายผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวา หมายถึง 

คุณลักษณะและความสามารถของบุคคลอันเกิดจากเกิดจากการเรียนการสอนเปนการเปลี่ยนแปลง

พฤติกรรมและประสบการณการเรียนรูที่เกิดจากการเรียนรูที่เกิดจากการฝกฝน อบรม หรือการสอน  

นิภา เมธธาวิชัย (2536 : 73) กลาววาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึงความรูสึกและทักษะ

ที่ไดรับและพัฒนามาจากการเรียนการสอนวิชาตาง ๆ ครูอาศัยเครื่องมือวัดผลชวยในการศึกษาวา

นักเรียนมีความรูและทักษะมากนอยเพียงใด  

ไพศาล ชายชูหนู (2527 : 32) กลาวถึงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไววา คือคุณลักษณะและ

ความสามารถของบุคคลอันเกิดจากการเรียนการสอน เปนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและ

ประสบการณการเรียนรูที่เกิดจากการศึกษา ฝกฝน อบรม หรือจากการสอน การวัดผลสัมฤทธิ์จึงเปน

การตรวจสอบระดับความสามารถ หรือ ความสัมฤทธิ์ผลของบุคคลวาเรียนแลวรูเทาใด  

จากที่มีผูกลาวขางตนสรุปไดวา การวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง ความสามารถใน

การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม และประสบการณ ที่เกิดจากการฝกฝน และการศึกษาของบุคคล โดย

ผูสอนอาศัยเครื่องมือชวยในการวัดผลการศึกษา วาผูเรียนมีความสามารถ และทักษะมากนอย

เพียงใด 

  2.1.7.2  การวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

 การวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  เปนการวัดความเจริญงอกงามของนักเรียน  การ

เปลี่ยนแปลงและความกาวหนาไปสูจุดมุงหมายที่วางไว ดังนั้นครูควรจะทราบวากอนเรียนนักเรียน

ความสามารถอยางไร เมื่อเรียนเสร็จแลวมีความสามารถแตกตางไปจากเดิมหรือไม วิธีที่อาจชวยได

คือ การทดสอบกอนเรียนและการทดสอบหลังเรียน 

การจําแนกประเภทของแบบทดสอบแบงเปน 2  ประเภท คือ การวัดผลแบบอิงกลุม กับการ

วัดผลแบบอิงเกณฑ 

  1)  การวัดผลแบบอิงกลุม เกิดจากความเชื่อในเรื่องความแตกตาง

ระหวางบุคคล โดยถือวาบุคคลมีความสามารถเดนหรือมีความสามารถดอยอยูบางคนสวนใหญจะมี

ความสามารถปานกลางดังนี้การทดสอบแบบนี้จึงยึดเอาคนสวนใหญเปนหลักในการเปรียบเทียบ 

โดยพิจารณาผลของการสอบของบุคคลเปรียบเทียบกับคนอื่น ๆ ในกลุมเดียวกัน การแปล

ความหมายของคะแนนแบบนี้จะทําใหครูทราบวานักเรียนคนไหนอยูในตําแหนงใดของกลุม 
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  2)  การวัดผลแบบอิงเกณฑ (วัญญา  วิศาลาภรณ, 2533 : 12-17) การ

วัดผลแบบนี้ยึดถือความเชื่อเร่ืองการเรียนเพื่อรอบรูโดยพยายามสงเสริมใหผูเรียนทั้งหมดหรือเกือบ

ทั้งหมดประสบความสําเร็จในการเรียนแมวาผูเรียนจะมีลักษณะแตกตางกันตาม ทุกคนควรไดรับ

การสงเสริมและพัฒนาใหถึงขีดความสามารถสูงสุดของแตละคนซึ่งอาจใชเวลาตางกัน  การวัดผล

แบบอิงเกณฑจึงเปนการวัดโดยเปรียนเทียบคะแนนของแตละบุคคลกับเกณฑหรือมาตราฐานที่วาง

ไวการวัดผลแบบนี้จะชวยใหทราบวานักเรียนรูอะไรบางและรูมากนอยเพียงใด ดังนั้น การวัดผลแบบ

อิงเกณฑจึงขึ้นอยูกับการกําหนดเกณฑเปนสําคัญ การวัดแบบนี้ยังจะชวยใหครูทราบวาจะตอง

ปรับปรุงการสอนในเนื้อหาตอนใดเพื่อที่จะไดบรรลุจุดประสงคที่วางไว ครูจะทราบถึงความกาวหนา

ของนักเรียน สามารถวิเคราะหถึงสวนที่เกงหรือไมเกงของนักเรียน 

 
       2.1.8  ความพึงพอใจ  
 

 ความพึงพอใจตรงกับคําในภาษาอังกฤษวา “Satisfaction” ไดมีผูใหความหมายของความ

พึงพอใจไวหลายความหมายดังนี้ 

ความพึงพอใจ หมายถึง ความรูสึกนึกคิด หรือทัศนคติของผูปฏิบัติงานที่มีตอการปฏิบัติงาน 

รวมทั้งกระบวนการ องคประกอบ ตลอดจนปจจัยที่เกี่ยวของกับงานนั้น ๆ หากเปนไปในทางบวกจะ

มีผลทําใหเกิดความพึงพอใจตอการปฏิบัติงาน จะมีการเสียสละ อุทิศ แรงกายแรงใจ แรงทรัพย และ

สติปญญาใหแกงานมากขึ้น แตในทางตรงกันขามหากผูปฏิบัติงานมีความรูสึกคิดหรือทัศนคติตอ

การปฏิบัติงานเปนไปในทางลบ จะมีผลตอการปฏิบัติงานความพึงพอใจ หมายถึง สภาพอารมณ

ของบุคคล ที่ไดรับการตอบสนองจากการเรียนหรือการทํางานของบุคคลนั้น ๆ 

อีเลีย (Elia. 1972 : 173) ไดใหความหมายของความพึงพอใจวา เปนความรูสึกของบุคคลใน

ดานความพอใจ หรือสภาพจิตใจของบุคคลวาชอบมากหรือนอยเพียงใด 

โวลแมน (Wolman. 1973 : 384) ไดกลาวไววา ความพึงพอใจ หมายถึง ความรูสึกที่มี

ความสุข เมื่อไดรับผลสําเร็จตามความหมาย ความตองการหรือแรงจูงใจ 

จากความหมายที่กลาวมาพอสรุปไดวา ความพึงพอใจ หมายถึง ความรูสึกนึกคิดของบุคคล

ในดานความพอใจ หรือทัศนคติของบุคคลทีมีตอการปฏิบัติงานซึ่งสามารถเปนไดทั้งทางบวกและ

ทางลบ ถาเปนทางบวกก็จะทําใหเกิดผลดีตอการปฏิบัติงานที่ทํา แตถาเปนในทางลบ ก็จะเกิด

ผลเสียตอการปฏิบัติงานนั้นได 
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2.2  งานวิจัยที่เก่ียวของกับหนังสืออิเล็กทรอนิกส 
 

 ถาวร นุนละออง (2550: บทคัดยอ) ทําการวิจัยพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส เร่ือง รางกาย

มนุษยกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ผลการวิจัยพบวา 

หนังสืออิเล็กทรอนิกสที่ผูวิจัยสรางขึ้นมีประสิทธิภาพเทากับ 86.62/87.95 สูงกวาเกณฑที่กําหนดไว 

และดัชนีประสิทธิผลการเรียนรูของหนังสืออิเล็กทรอนิกส เทากับ 0.64 สูงกวาเกณฑที่กําหนดไว 

0.60 

กัญญา ไชยสิงห และคณะ (2549 : บทคัดยอ) ไดพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส เร่ืองการ

ผลิตและนําเสนอสื่อการศึกษา ผลการวิจัยปรากฏดังนี้ 1. การวิเคราะหประสิทธิภาพของสื่อ

อิเล็กทรอนิกส เร่ือง การผลิตและนําเสนอสื่อการศึกษา สําหรับนิสิตปริญญาตรี มหาวิทยาลัย

นเรศวร พบวาคาประสิทธิภาพ (E1/E2) มีคาเทากับ 81.08/82.38 ซึ่งเปนไปตามเกณฑ 80/80 ดังนั้น

หนังสืออิเล็กทรอนิกสนี้ จึงสามารถนําไปใชในการเรียนการสอนไดเปนอยางดี 2. ความคิดเห็นของ

นิสิตที่มีตอหนังสืออิเล็กทรอนิกส เร่ืองการผลิตและนําเสนอสื่อการศึกษา อยูในระดับดีมาก 

แกวตา อยูคง (2546 : บทคัดยอ) ไดศึกษาผลการเรียนรูวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปที่ 6 ที่เรียนโดยใชกิจกรรมเสริมสรางการเรียนรูทางอิเล็กทรอนิกส ผลการวิจัยพบวา

นักเรียนที่เรียนโดยใชกิจกรรมเสริมสรางการเรียนรูทางอิเล็กทรอนิกสดวยตนเองกับการเรียนแบบมี

ครูแนะนํา มีผลการเรียนรูวิทยาศาสตรแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยที่

คาเฉลี่ยของคะแนนที่ปรับแลวของนักเรียนที่เรียนโดยใชชุดกิจกรรมเสริมสรางการเรียนรูทาง

อิเล็กทรอนิกสแบบมีครูแนะนํา สูงกวานักเรียนที่เรียนโดยใชชุดกิจกรรมเสริมสรางการเรียนรูทาง

อิเล็กทรอนิกสดวยตนเอง 

เสาวลักษณ ญาณสมบัติ (2545 : บทคัดยอ) ไดทําการวิจัยเรื่องการพัฒนาหนังสือ

อิเล็กทรอนิกส เร่ือง นวัตกรรมการสอนที่ยึดผูเรียนเปนสําคัญ วัตถุประสงคการวิจัยเพื่อพัฒนาและ

หาประสิทธิภาพของหนังสืออิเล็กทรอนิกส พบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของครูที่เรียนจากหนังสือ

อิเล็กทรอนิกส เร่ือง นวัตกรรมการสอนที่ยึดผูเรียนเปนสําคัญหลังเรียน สูงกวากอนเรียน 

วรรณี ศรีวิลัย และ วิรดา อรรถเมธากุล (2553) การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) พัฒนา

หนังสืออิเล็กทรอนิกสเร่ือง กายวิภาคศาสตรของระบบหัวใจ หลอดเลือด และระบบไหลเวียน

น้ําเหลือง กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย เปนนักศึกษาพยาบาลศาสตรชั้นปที่ 1 วิทยาลัยพยาบาลบรม

ราชชนนี ราชบุรี ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2552 จํานวน 60 คน ผลการวิจัยพบวา 1) หนังสือ

อิเล็กทรอนิกสเร่ือง กายวิภาคศาสตรของระบบหัวใจ หลอดเลือดและระบบไหลเวียนน้ําเหลือง มี
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ประสิทธิภาพ 73.67/75.89 2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หลังเรียนสูงกวาผลการทดสอบกอนเรียน

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 3) นักศึกษามีความพึงพอใจตอหนังสืออิเล็กทรอนิกสเร่ือง 

กายวิภาคศาสตรของระบบหัวใจ หลอดเลือด และระบบไหลเวียนน้ําเหลืองในระดับมากที่สุด 

(คาเฉลี่ยเทากับ 4.56 ) 
 

 จากที่ผูวิจัยไดศึกษางานเอกสารงานวิจัยที่ไดกลาวมาแลว ผูวิจัยจึงไดแนวทางในการสราง

หนังสืออิเล็กทรอนิกส เร่ือง วัสดุรองรับทางการพิมพ โดยประยุกตใชข้ันตอนการสรางของ ไพโรจน  

ตีรณธนากุล  ไพบูลย เกียรติโกมล และเสกสรรค  แยมพินิจ (2546 : 35-120)   ในการสรางบทเรียน

และโปรแกรมหลักที่ใชในการสรางหนังสืออิเล็กทรอนิกส คือ โปรแกรม Desktop Author  ทั้งนี้

เพื่อใหหนังสืออิเล็กทรอนิกสที่สรางขึ้น มีคุณภาพและสงเสริมใหผูเรียนมีความสนใจและเกิดการ

เรียนรูไดดียิ่งขึ้น 
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บทที่ 3 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 

 การสรางหนังสืออิเล็กทรอนิกส เร่ือง วัสดุรองรับทางการพิมพ มีรายละเอียด วิธีการ

ดําเนินการ ดังนี้ 

   3.1  กลุมทดลอง และผูเชี่ยวชาญ 

    3.2  เครื่องมือที่ใชในการศึกษาคนควา 

   3.3  วิธีการดําเนนิการสรางเครื่องมือที่ใชในการศึกษาคนควา 

   3.4  วิธีการดําเนนิการทดลองและเก็บรวบรวมขอมูล 

   3.5  การวิเคราะหขอมูล 

    3.6  สถิติที่ใชวิเคราะหขอมูล 

 

3.1  กลุมทดลอง และผูเช่ียวชาญ 
 
 กลุมทดลองและผูเชี่ยวชาญ ที่ใชในการวิจัยการสรางหนังสืออิเล็กทรอนิกส เร่ือง วัสดุรองรับ

ทางการพิมพ มีดังนี้ 

 
 3.1.1  กลุมทดลอง 

 เปนนักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ชั้นปที่ 1 ภาคเรียนที่ 1          

ปการศึกษา 2554  สาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏ

สวนสุนันทา  ที่ลงทะเบียนเรียนวิชา วัสดุทางการพิมพ ในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2554  จํานวน 

35 คน 
 
 3.1.2  ผูเชี่ยวชาญ ประเมินคุณภาพของบทเรียนออนไลน 

กลุมผูเชี่ยวชาญ ประเมินคุณภาพของบทเรียนออนไลนมี ดังนี้ 

     3.1.2.1   ผูเชี่ยวชาญทางดานเนื้อหา เร่ืองวัสดุทางการพิมพ จํานวน 3 ทาน ที่ไดมาโดย

การเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จากอาจารยผูสอนหรือปฏิบัติงานเกี่ยวกับดานวัสดุ
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ทางการพิมพ ที่มีคุณวุฒิทางการศึกษาระดับปริญญาโท หรือมีตําแหนงทางวิชาการไมนอยกวา 

ผูชวยศาสตราจารย หรือผูที่มีประสบการณ การปฏิบัติงานที่เกี่ยวของกับดานนี้มากกวา 3  ป และ

ยินดีใหความรวมมือในการเปนผูเชี่ยวชาญในการวิจัยครั้งนี้ 

    3.1.2.2   ผูเชี่ยวชาญทางดานการผลิตสื่อและการนําเสนอ  หนังสืออิเล็กทรอนิกส

จํานวน 3 ทาน ที่ไดมาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จากอาจารยผูสอนหรือ

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับดานเทคนิคการผลิตสื่อ ที่มีคุณวุฒิทางการศึกษาระดับปริญญาโท หรือมี

ตําแหนงทางวิชาการไมนอยกวา ผูชวยศาสตราจารย หรือผูที่มีประสบการณ การปฏิบัติงานที่

เกี่ยวของกับดานนี้ไมนอยกวา 3 ป และยินดีใหความรวมมือในการเปนผูเชี่ยวชาญในการวิจัยครั้งนี้ 

 

3.2  เครื่องมือที่ใชในการศึกษาคนควา 
 

 3.2.1  หนังสืออิเล็กทรอนิกส เร่ือง วัสดุรองรับทางการพิมพ 

 

 3.2.2  แบบประเมินคุณภาพ ประกอบดวย  แบบประเมินคุณภาพสําหรับผูเชี่ยวชาญดาน

เนื้อหา และแบบประเมินคุณภาพสําหรับผูเชี่ยวชาญดานสื่อและการนําเสนอ เปนแบบประเมินความ

คิดเห็น 5 ระดับ โดยยึดหลักเกณฑ Likert 

 

 3.2.3  แบบทดสอบหาผลสัมฤทธิ์ เปนขอสอบที่มีคุณภาพเปนแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จํานวน 

60 ขอ 

 

 3.2.4  แบบประเมินความพึงพอใจของผูเรียนหลังจากเรียนดวยหนังสืออิเล็กทรอนิกส เร่ือง 

วัสดุรองรับทางการพิมพ 
 

3.3  การสรางเครื่องมือที่ใชในการศึกษา 
การสรางหนังสืออิเล็กทรอนิกส เร่ือง วัสดุรองรับทางการพิมพ มีรายละเอียดการสราง  ดังนี้ 

 
 3.3.1  การสรางหนังสืออิเล็กทรอนิกส เรื่อง วัสดุรองรับทางการพิมพ 
 ในการสรางหนังสืออิเล็กทรอนิกส เร่ือง วัสดุรองรับทางการพิมพ ผูวิจัยไดยึดหลักการสราง

ตามแบบอยาง ของไพโรจน  ตีรณธนากุล และไพบูลย  เกียรติโกมล และเสกสรรค แยมพินิจ (2546 : 

35-120)   ดังนี้ 
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  3.3.1.1  ข้ันตอนการวิเคราะห (Analysis) 

       1)  สรางแผนภูมิระดมสมอง (Brain Strom Chart) เปนขั้นตอนการคนหาหัว

เร่ืองทั้งหมดเปนเปาหมายขององคความรู  และความเกี่ยวของสัมพันธกันกับเร่ืองวัสดุรองรับทางการ

พิมพ ที่จะทําใหเปนภาพรวมของบทเรียนทั้งหมดวาควรจะประกอบไปดวยสวนใดบาง  เนื้อหาควรมี

แนวทางการเรียนอยางไร  ผูวิจัยไดดําเนินการระดมสมองโดยขอคําแนะนําจากผูเชี่ยวชาญดาน

เนื้อหา  3  ทาน  โดยเริ่มจากผูวิจัยไดระบุหัวขอเร่ือง  วัสดุรองรับทางการพิมพ  ไวตรงกลาง  จากนั้น

จึงเขียนหัวขอที่อาจจะมีความเกี่ยวเนื่องสัมพันธกับเร่ืองนี้ขยายออกไปเปนหัวขอยอย  โดยใชเสน

เชื่อมโยงใหเห็นความสัมพันธของเนื้อหา  และหัวขอยอยตาง ๆ ผลจากการระดมสมองไดแผนภูมิ

ระดมสมอง  (Brain Storm Chart)  
 

 
 
ภาพที่ 3.1  แผนภูมิระดมสมอง (Brain Strom Chart) 

 

     2)  สรางแผนภูมิหัวเรื่องสัมพันธ  (Concept Chart) เมื่อไดแผนภูมิระดม

สมองแลว  ผูวิจัยและผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหาไดทําการวิเคราะหหัวเรื่องจากแผนภูมิโดยละเอียด แลว

จึงตัดทอนเนื้อหาที่ไมมีความสัมพันธออกไป หรือรวมกันในเนื้อหาที่ สัมพันธกัน  และลําดับ
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ความสัมพันธในสวนที่เหลือใหมใหมีความสอดคลองกับและถูกตองมากขึ้น เพราะเนื้อหาที่พิจารณา

ในขั้นตอนนี้จะตองนําไปใชในการสรางหนังสืออิเล็กทรอนิกส เร่ือง วัสดุรองรับทางการพิมพ ซึ่งมี

ความสัมพันธสอดคลองสัมพันธกัน  เปนแผนภูมิหัวเรื่องสัมพันธของเนื้อหา (Concept  Chart)   

 

 
 

ภาพที่ 3.2  แผนภูมิหวัเรื่องสัมพันธ  (Concept Chart) 

 

 3)  การสรางแผนภูมิโครงขายเนื้อหา (Content Network Chart) เมื่อสราง

แผนภูมิหัวเรื่องสัมพันธถูกตองแลวใหนําเนื้อหาที่มีความสัมพันธกันทั้งหมดมาวิเคราะห เพื่อนําเสนอ

ลําดับข้ันของเนื้อหาในหนังสืออิเล็กทรอนิกส แผนภูมิโครงขายเนื้อหานี้จะแสดงใหเห็นถึงลําดับการ

นําเสนอวาควรใหผูเรียน เรียนในสวนใดกอนและเมื่อเรียนในสวนหลักแลวสามารถเลือกเรียนใน สวน

รองลงไปไดเพื่อชวยกําหนดการเรียนของผูเรียน  
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ภาพที่ 3.3  แผนภูมิโครงขายเนื้อหา (Content Network Chart) 
 
  3.3.1.2  ข้ันการออกแบบบทเรียน (Design)  

 กําหนดกลวิธีการนําเสนอ โดยผูวิจัยไดจัดลําดับแผนการนําเสนอเปนแผนภูมิบทเรียนทั้ง

รายวิชา (Corse Flow Chart Drafting) ที่แสดงในภาคผนวก  ก (รูปที่ ก.1) ซึ่งการแบงจะคํานึงถึง

โครงขายเนื้อหาของวิชาวัสดุทางการพิมพ ที่ผานการตรวจสอบโดยผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหาแลว โดย

แบงเปน 6 หนวยการเรียน กระดาษ พลาสติก โลหะ ส่ิงทอ แกว และเซรามิก และสรางแผนภูมิการ

นําเสนอในแตละโมดูล (Module Presentation Chart Drafting) ในการนําเสนอแตละหนวยการ

เรียน  ดังรายละเอียด   ที่แสดงในภาคผนวก  ก (รูปที่ ก.2) 

 กลวิธีการนําเสนอ ผูวิจัยพิจารณาจากขอมูลที่เกี่ยวของ คือ พื้นฐานของกลุมเปาหมาย 

ลักษณะ   ความยากงายของเนื้อหาของเนื้อหา และระยะเวลาที่ใชในการสอนในชั้นเรียนปกติ ให

สอดคลองเหมาะสมกับวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรมที่วางไว ในแตละหนวยการเรียนสามารถเรียนได

ไมจํากัดเวลา ผูเรียนสามารถเลือกหนวยการเรียนใดกอนหรือหลังก็ได 

 จากนั้นผูวิจัยไดกําหนดวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรมใหกับหัวขอหลักและหัวขอยอยที่ไดตาม

แผนภูมิการนําเสนอ ของแตละหนวยการเรียนที่ผูวิจัยกําหนดไว เพื่อใหวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรมที่

กําหนดสามารถวัดผลการเรียนไดตรงตามเนื้อหาที่มีในบทเรียน เมื่อเขียนเสร็จผูวิจัยตรวจสอบดวย
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ตนเองกอน แลวจึงใหผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา 3 ทาน ชวยตรวจสอบอีกครั้ง  ดังรายละเอียดที่แสดงใน

ภาคผนวก  ก (ตารางที่ ก.2, ก.3, ก.4, ก.5, ก.6 และ ก.7)  

  3.3.1.3   ข้ันการพัฒนา (Development)  

 1)   การเขียนรายละเอียดเนื้อหา (Script Development) โดยการนํามาเขียน

ลงในเอกสารกรอบบทเรียนตามแผนภูมิการนําเสนอที่ไดวางไว ซึ่งจะเปนการสรางตนแบบของการ

นําเสนอกอนการพัฒนาบทเรียนจริงโดยแตละเฟรม ผูวิจัยจะกําหนดเนื้อหาลงในกรอบบทเรียนในแต

ละหนาและกําหนดทั้งภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว  และภาพวีดิทัศน รวมทั้งลําดับการนําเสนอและ

เชื่อมโยงเนื้อหาตาง ๆ ที่มีทั้งหมดลงในกรอบแตละกรอบอยางละเอียด 

 2)   จัดทําลําดับเนื้อหา (Storyboard Development) เมื่อไดกําหนดเนื้อหา

ลงในกรอบเสร็จแลวผูวิจัยไดนํากรอบบทเรียนที่ไดมาจัดเรียงลําดับการนําเสนอตามที่ไดทําการวาง

แผนการนําเสนอและออกแบบไว และเปนไปตามแผนภูมิโครงขายเนื้อหาที่กําหนดไว โดยจะอยูใน

รูปเอกสารทั้งหมด 

 3)   ตรวจสอบความถูกตอง ความเหมาะสม ภาษาที่ใช  และความสมบูรณ

ของเนื้อหา  โดยผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา จากนั้นปรับปรุง แกไขตามคําแนะนํา  

   4)   ทําการออกแบบ  แบบทดสอบ  เ ร่ือง  วัสดุทางการพิมพ  โดยให

แบบทดสอบครอบคลุมทุกวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรมและนําไปใหผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหาตรวจสอบ 

และทําการปรับปรุงใหถูกตอง เหมาะสมตามคําแนะนํา และสรางแบบทดสอบใหมีมากกวาจํานวนที่

ตองการใชจริงและนําไปใชทดสอบเพื่อนํามาหาคาความยากงาย คาอํานาจจําแนก และความ

เชื่อมั่นขอสอบ โดยไดขอสอบที่มีคุณภาพทั้งหมด 71  ขอ (ดังแสดงรายละเอียดในภาคผนวก  ข) 

เลือกมาจํานวน 60 ขอ นําไปใชเปนแบบทดสอบเพื่อใชวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนจาก

หนังสืออิเล็กทรอนิกส เร่ือง วัสดุรองรับทางการพิมพ 

  3.3.1.4   ข้ันการสรางสื่อบทเรียน (Implementation)  

  1)  การรวบรวมขอมูลในสวนของการพัฒนาบทเรียนมากําหนดเปน

โครงสราง และแนวทางโดยเลือกโปรแกรมชื่อ Desktop Author เปนเครื่องมือในการสรางบทเรียน

เนื่องจากความสามารถของโปรแกรมมีความเหมาะสมกับการใชงานโดยสามารถนําขอมูลไปใชใน

ระบบออนไลนไดและนําไปใชในการศึกษาแบบสวนบุคคลโดยไมตองติดตั้งโปรแกรมในการแสดงผล 

และเปนโปรแกรมที่นิยมในการสรางหนังสืออิเล็กทรอนิกสสามารถที่จะตอบสนองการทํางานโดยมี

เครื่องมือตาง ๆ ที่ชวยใหเกิดปฏิสัมพันธระหวางผูเรียนกับผูเรียน ผูสอนกับผูเรียนไดงาย เชน การ
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เลือกสวนในการศึกษาเองโดยผูเรียนกําหนด การแสดงผลคะแนนหลังจากทําแบบทดสอบเสร็จ เปน

ตน 

    2)  สรางกราฟก ภาพเคลื่อนไหว โดยใชโปรแกรมที่สนับสนุนงานดานการ

ตกแตงกราฟก เพื่อนํามาประกอบในหนังสืออิเล็กทรอนิกส โปรแกรมสนับสนุนดังกลาว ไดแก 

Adobe Photoshop CS4 , Adobe Illustrator CS4 

    3)  การดําเนินการสรางเปนหนังสืออิเล็กทรอนิกส เร่ือง วัสดุรองรับทางการ

พิมพตามลําดับข้ันตอนที่ไดกําหนดไวในขั้นการพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส เร่ือง วัสดุรองรับ

ทางการพิมพ เรียบรอยแลว จึงทําการเชื่อมโยงกรอบเนื้อหาทั้งหมดเขาไวดวยรูปแบบการเชื่อมโยง

ของโปรแกรมใหกรอบเนื้อหาทุกกรอบมีความสัมพันธกันเปนหนังสืออิเล็กทรอนิกส 

  3.3.1.5   ข้ันการประเมนิผล (Evaluation) 

  1)  นําหนังสืออิเล็กทรอนิกส เร่ือง วัสดุรองรับทางการพิมพ ที่สรางเสร็จแลว 

ตรวจสอบคุณภาพ (Quality Evaluation) โดยผูเชี่ยวชาญ โดยใชแบบประเมินคุณภาพที่สรางขึ้น 

และผานการตรวจสอบความเหมาะสมจากผูเชี่ยวชาญแลววาถูกตอง และสามารถนําไปใช

ตรวจสอบคุณภาพไดจริง ซึ่งในการตรวจสอบประเมินคุณภาพในงานวิจัยนี้ประกอบดวยผูเชี่ยวชาญ

จํานวน 6 ทาน แลวนําผลที่ไดจากแบบประเมินมาวิเคราะหโดยใชคาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา จํานวน 3 ทาน ไดแก 

    1.1)  ผูชวยศาสตราจารยวีระ  โชติธรรมาภรณ  หัวหนาสาขาวิชา

เทคโนโลยีการพิมพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

    1.2)  อาจารยไกรพ เจริญโสภา  อาจารยประจําสาขาวิชาเทคโนโลยีการ

พิมพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

      1.3) คุณศุภจิต  ผองใส  หัวหนาแผนกพัฒนาบรรจุภัณฑ บริษัท รูเบีย

อุตสาหกรรม จํากัด 

และผูเชี่ยวชาญดานการสรางสื่อและการนําเสนอ จํานวน 3 ทาน ไดแก   

     1.4  อาจารยพรทิพย ธรรมจริยาพันธุ  หัวหนาสาขาวิชาออกแบบ

ส่ิงพิมพและบรรจุภัณฑ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา     

     1.5  อาจารยดลพร  ศรีฟา  อาจารยพิเศษ ดานมัลติมีเดีย มหาวิทยาลัย

ศรีนครินวิโรฒ, มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต และมหาวิทยาลัยสยาม    

      1.6  นายณัฐฏดนัย  หวงศรี นักวิชาการคอมพิวเตอร 4 การประปาสวน

ภูมิภาคเขต 10 จังหวัดนครสวรรค 
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   2)  ปรับปรุง แกไข ตามขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญ เพื่อใชในการทดลอง

ตอไป  

  3.3.1.6  จัดทําคูมือการใชงานหนังสืออิเล็กทรอนิกส เร่ือง วัสดุรองรับทางการพิมพ 
 
 
 3.3.2  การสรางแบบประเมินคุณภาพ 
 การสรางแบบประเมินคุณภาพจะสรางขึ้นเพื่อใหผูเชี่ยวชาญ ประเมินคุณภาพหนังสือ

อิเล็กทรอนิกส เร่ือง วัสดุรองรับทางการพิมพ กอนนําไปทดลองกับกลุมทดลอง ผูวิจัยไดประยุกตจาก

หลักการของ พวงรัตน ทวีรัตน (2535 : 122-125) โดยมีข้ันตอน ดังนี้ 

  3.3.2.1  กําหนดวัตถุประสงคของแบบประเมิน เพื่อนําไปใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 

ซึ่งจะตองครอบคลุมและเปนไปตามวัตถุประสงคของงานวิจัย 

  3.3.2.2  สรางแบบประเมินคุณภาพสําหรับผูเชี่ยวชาญ เมื่อกําหนดความหมาย

ขอบเขตสิ่งที่จะวัดอยางแนนอนแลวก็สรางขึ้นเปนแบบประเมินขึ้นมา  ซึ่งแบบประเมินที่สรางขึ้นมี

จํานวน 2 ชุด จําแนกเปน 

  1)  ดานเนื้อหาแบงออกเปน สวนเนื้อหา  สวนของภาพประกอบและ

ภาพเคลื่อนไหวและสวนแบบทดสอบ 

  2)   ดานสื่อและการนําเสนอแบงออกเปน สวนของโปรแกรม  สวนของภาพ 

และสวนของตัวอักษร  

 ซึ่งในแบบประเมินคุณภาพไดกําหนดระดับความคิดเห็น 5 ระดับ ดังนี้  
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ตารางที่ 3.1 แสดงคาน้ําหนักคะแนน  

 

คาเฉลี่ยของคะแนน คาระดับคะแนน 

4.51 – 5.00 

3.51 – 4.50 

2.51 – 3.50 

1.51 – 2.50 

1.00 – 1.50 

ดีมาก 

ดี 

ปานกลาง 

นอย 

ปรับปรุง 

 

 

แหลงที่มา : (ลวน สายยศ และอังคณา สายยศ, 2538 : 163-170)  

 

  3.3.2.3  นําแบบประเมินคุณภาพหนังสืออิเล็กทรอนิกสที่สรางขึ้นใหผูเชี่ยวชาญ  

ตรวจสอบเพื่อแกไข 

 

  3.3.2.4  ปรับปรุงแกไขแบบประเมินคุณภาพใหถูกตองเหมาะสมที่จะสามารถนําไปให

ผูเชี่ยวชาญ   ในแตละดานประเมินคุณภาพไดจริง 
 
 3.3.3  การสรางแบบทดสอบหาผลสัมฤทธิ์ 
  แบบทดสอบที่ผูวิจยัไดใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ แบบทดสอบกอนเรียน และแบบทดสอบ

หลังเรียน   ซึง่เปนแบบปรนยั 4 ตัวเลือก เปนขอสอบคูขนาน (พวงรัตน  ทวีรัตน, 2530 : 40-56, 272-

301, 309-333) ซึ่งมีข้ันตอน ดังนี ้

   3.3.3.1  สรางแบบประเมินระดับความสําคัญของเนื้อหาหนังสืออิเล็กทรอนิกส เร่ือง 

วัสดุรองรับทางการพิมพ โดยแบบประเมินนี้จะแสดงใหเห็นถึงรายละเอียดของเนื้อหาบทเรียน 

วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรมของแตละหนวยการเรียนไว ระดับการเรียนรูที่ตองการใหผูเรียนไดรับ

หลังจากเรียนบทเรียน และทําแบบทดสอบแลว  

   3.3.3.2   สรางแบบทดสอบโดยพิจารณาจากวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม ของหนังสือ

อิเล็กทรอนิกส เร่ือง วัสดุรองรับทางการพิมพ เปนแบบทดสอบ แบบเลือกตอบ ชนิด 4 ตัวเลือก  
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หลักการคิดคะแนนคือ ผูเรียนตอบถูก 1 ขอ ได 1 คะแนน ถาตอบผิดหรือไมตอบ หรือตอบมากกวา 1 

คําตอบ ได 0 คะแนน 

  3.3.3.3   ตรวจทานขอสอบ โดยนําขอสอบที่ไดเขียนไวมาพิจารณาทบทวน โดยได

พิจารณาถึงขอสอบนั้นสามารถวัดจุดประสงคเชิงพฤติกรรมที่ตองการไดหรือไม ความถูกตอง ภาษา

ที่ใชชัดเจนหรือไม ตัวถูก ตัวลวงเหมาะสมเขาเกณฑหรือไม โดยรับคําแนะนําจากผูเชี่ยวชาญ  

จากนั้นนํามาแกไขปรับปรุงใหมเหมาะสม ไดขอสอบจํานวน 71 ขอ เพื่อสํารองในกรณีนําไปหา

คุณภาพแลวขอสอบสวนหนึ่งอาจจะไปผานตามเกณฑ 

   3.3.3.4   นําแบบทดสอบที่ปรับปรุงแกไขแลว นําไปใหผูเชี่ยวชาญทางดานเนื้อหา 

จํานวน 3 ทาน พิจารณาตรวจสอบลักษณะการใชคําถาม และความครอบคลุมทางดานเนื้อหา อีก

คร้ัง โดยเลือกขอที่มีคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) เฉลี่ยมากกวาหรือเทากับ 0.5 ข้ึนไป จึงถือวา

สอดคลองกับเนื้อหา ซึ่งในกระบวนการนี้ไดขอสอบจํานวน 76 ขอ (คาดัชนีความสอดคลอง แสดง

รายละเอียดใน ตาราง ข.1) 

     3.3.3.5  นําแบบทดสอบ ที่ผานการตรวจสอบจากผูเชี่ยวชาญไปใหกลุมซ่ึงเปน

นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนัน

ทา ในระดับปริญญาตรีชั้นปที่ 2 และ 3 ที่เคยเรียนวิชาวัสดุทางการพิมพ มาแลว รวมจํานวน 20 คน 

มาทดลองทําแบบทดสอบเพื่อหาคุณภาพของขอสอบ 

  3.3.3.6  นําผลที่ไดมาวิเคราะหเปนรายขอ  โดยไดขอสอบที่มีคุณภาพจํานวน 71 ขอ 

ที่ครอบคลุมเนื้อหาเรื่องเทคโนโลยีกอนพิมพ  ที่มีความยากงายตั้งแต 0.20-0.80 (แสดงในภาคผนวก 

ข ในตารางที่ ข.2,ข.6 และ ข.10)  คาอํานาจจําแนกตั้งแต 0.20 ข้ึนไป (แสดงในภาคผนวก ข ใน

ตารางที่  ข.3, ข.7 และ ข.11) และคาความเชื่อมั่นของขอสอบตั้งแต 0.70 ข้ึนไป (แสดงในภาคผนวก 

ข ในตารางที่  ข.5, ข.9 และ ข.13)  ซึ่งสามารถนําไปใชเปนแบบทดสอบเพื่อหาผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนของผูเรียนหนังสืออิเล็กทรอนิกส เร่ือง วัสดุรองรับทางการพิมพได  

    3.3.3.7  เลือกขอสอบที่มีคุณภาพจาก 71 ขอ โดยเลือกนํามาใชเปนแบบทดสอบเพื่อ

หาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนหนังสืออิเล็กทรอนิกส จํานวน 60 ขอ จากนั้นนําไปให

ผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหาตรวจสอบอีกครั้ง เพื่อใหไดขอสอบที่ครอบคลุมวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม

ของเนื้อหา เร่ือง วัสดุรองรับทางการพิมพ  เพื่อมาไปใชเปนแบบทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน 

    3.3.3.8   นําแบบทดสอบที่คัดเลือกไวไปเขียนลงบนโปรแกรม Desktop Author เพื่อ

นําไปใชในหนังสืออิเล็กทรอนิกส  โดยทําการสลับขอ เพื่อปองกันไมใหผูเรียนจําขอสอบได ใหมีความ

แตกตางกับระหวางแบบทดสอบกอนเรียนกับแบบทดสอบหลังเรียน 
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3.4  วิธีการทดลองและเก็บรวบรวมขอมูล 
 
 การศึกษาการวิจัยการสรางหนังสืออิเล็กทรอนิกส เร่ือง วัสดุรองรับทางการพิมพ โดยใช

หลักการของ ลวน  สายยศ และอังคณา  สายยศ  (2538 : 249-257) คร้ังนี้ผูศึกษาดําเนินการทดลอง
กับกลุมทดลอง ซึ่งเปนนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  ระดับปริญญาตรีชั้นปที่ 1  ที่ลงทะเบียนเรียนวิชา วัสดุทางการ

พิมพ ในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2554  การทดลองใชแบบแผนการทดลองกลุมทดลองกลุมเดียวที่

มีการทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน (One Group Pretest-Posttest Design) โดยแนะนําบทเรียน

ใหกับผูเรียนทราบรายละเอียดที่สําคัญเกี่ยวกับข้ันตอน และวิธีการเรียนหนังสืออิเลกทรอนิกส เร่ือง 

วัสดุรองรับทางการพิมพ ใหผูเรียนทราบกอน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 
แบบแผนการทดลอง 
การทดลองใชแบบแผนการทดลอง กลุมทดลองกลุมเดียวที่มีการทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน 

(One Group Pretest-Posttest Design)  

 

 สอบกอน  การจัดการกระทํา  สอบหลัง 

 

      T1            X         T2 

 

 

ความหมายของสัญลักษณ 

 X แทน การจัดกระทํา (Treatment) เปนการเรียนจากหนังสืออิเล็กทรอนิกส เร่ือง วัสดุ

รองรับทางการพิมพ 

 T1 แทน  การทดสอบกอนเรียน (Pretest) 

 T2 แทน การทดสอบหลังเรียน (Posttest) และประเมินความพึงพอใจ 

 
 3.4.1  ทดสอบกอนเรียน  (Pretest) 
     เมื่อกลุมทดลองผานการแนะนําบทเรียนแลว  ผูวิจัยใหกลุมทดลอง ทําแบบทดสอบกอน

เรียน (Pretest) เพื่อใหทราบวาผูเรียนมีความสามารถอยูในระดับใด และทําการเก็บผลคะแนนจาก

กลุมทดลองไว เพื่อนําไปใชเพื่อหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
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 3.4.2  การจดักระทํา (Treatment)  
     ใหกลุมทดลอง เรียนจากหนังสืออิเล็กทรอนิกส เร่ือง วัสดุรองรับทางการพิมพ ทั้ง 6 หนวย

การเรียน ที่สรางขึ้นโดยใชโปรแกรม Desktop Author   

 
 3.4.3   แบบทดสอบหลงัเรียน (Posttest) 
 หลังจากเสร็จส้ินการเรียน จากหนังสืออิเล็กทรอนิกส เร่ือง วัสดุรองรับทางการพิมพ ผูวิจัยให

กลุมทดลอง ทําแบบทดสอบหลังเรียน (Posttest) จากหนังสืออิเล็กทรอนิกส เร่ือง วัสดุรองรับ

ทางการพิมพ นําผลที่ไดไปใชเพื่อหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

 

3.5  การวิเคราะหขอมูล  
วิธีการวิเคราะหขอมูลและกรรมวิธีวิเคราะหขอมูล ประกอบดวย ดังนี ้

 

3.5.1  การวิเคราะหการประเมินคุณภาพของผูเชี่ยวชาญดานเทคนิคการผลิตสื่อและดาน

เนื้อหา ความพึงพอใจของผูเรียน ของหนังสืออิเล็กทรอนิกส เร่ือง วัสดุรองรับทางการพิมพ ใชสถิติ

บรรยายไดแก X และคา S.D 

 

 3.5.2  วิเคราะหความแตกตางของคาเฉลี่ยของคะแนนกอนเรียนและคะแนนหลังเรียนเพื่อหา

ประสิทธิผลทางการเรียนที่เรียนดวยหนังสืออิเล็กทรอนิกส เร่ือง วัสดุรองรับทางการพิมพ ใชสถิติ      

t-test แบบ Dependent 
 

3.6  สถิติที่ใชในการวิเคราะหผล 
 
 3.6.1  สถิติพื้นฐาน 

สถิติพื้นฐานที่นํามาใชในการประเมินคุณภาพหนังสืออิเล็กทรอนิกส เร่ือง วัสดุรองรับ

ทางการพิมพ และความพึงพอใจของผูเรียน ใชคาเฉลี่ยแบบแจกแจงความถี่ (X)  อางถึงในลวน  สาย

ยศ และอังคณา  สายยศ (2538 : 73-79) มีสูตร ดังนี้ 
 

         Σfx 

    Σf 

 

X      = 
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เมื่อ    X       =   คะแนนเฉลีย่ 

                            f      =    ความถี ่

 Σfx  =    ผลรวมทัง้หมดของความถี ่คูณคะแนน 

 Σf    =   ผลรวมทัง้หมดของความถี ่ซึ่งเทากับจํานวนขอมูลทั้งหมด (N) 

 

 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation:S.D) อางถึงในลวน  สายยศ และอังคณา  

สายยศ (2538 : 73-79) มีสูตร ดังนี้ 

 

 

   S.D   =    

 

 เมื่อ     S.D     =     สวนเบีย่งเบนมาตรฐาน 

  f       =      ความถี ่

  N        =     จํานวนกลุมตัวอยาง    

          Σfx     =     ผลรวมทัง้หมดของความถีคุ่ณดวยคะแนน  

 
 3.6.2  สถิติทีใ่ชในการหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
  สถิติที่ใชในการหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (ลวนสายยศ และอังคณา  สายยศ 2538 : 104) 

ใชสูตร t-tast  Dependent ดังนี้             

 

 

 t  =   

     nΣD2  - (ΣD )2 

                  n - 1  

  

 โดยที่  D      =     ความแตกตางของคะแนนแตละคู 

            n      =     จํานวนกลุมตัวอยางทัง้หมด  

 
 

NΣfx2 – (Σf x)2
           n(n – 1) 

ΣD 

www.ssru.ac.th



 

 

36 

 3.6.3  สถิติที่ใชในการหาคุณภาพแบบทดสอบ 
 
    3.6.3.1 สถิติที่ใชในการหาคาความสอดคลองตรงตามเนื้อหาตามวัตถุประสงคเชิง

พฤติกรรม 

  สถิติที่ใชในการหาคาความสอดคลองเที่ยงตรงตามเนื้อหา คือ คาความเที่ยงตรง (Index of 

Consistency : IOC) (ไพโรจน  ตีรณธนากุล และไพบูลย  เกียรติโกมล และเสกสรรค แยมพินิจ 

2546 : 139-141) มีสูตรดังนี้ 

 

     IOC =     
 
 
 
 โดยที่     IOC  =  ดัชนีความสอดคลอง 

      R    =  ผลรวมของการพิจารณาของผูเชีย่วชาญ 

      N    =  จํานวนผูเชีย่วชาญ 

  

 การแปลคา IOC ไดดังนี ้

 ตั้งแต 0.50 – 1.00    คือ  มีความสอดคลองกับเนื้อหาตามวัตถุประสงคเชงิพฤติกรรม 

 ตั้งแต 0.00 – 0.49    คือ  ไมมีความสอดคลองกับเนื้อหาวัตถปุระสงคเชิงพฤติกรรม 

 

  3.6.3.2  หาคาความยากงาย (P)  

 การหาความยากงายของแบบทดสอบ (Difficulty) (พวงรตัน  ทวีรัตน, 2535 : 136) ใชสูตร 

ดังนี ้

                                                               R 

         N    

  

 เมื่อ    P   =   ระดับความยากงาย 

          R    =   จํานวนผูตอบถูกในแตละขอ 

          N    =  จํานวนผูเขาสอบทั้งหมด    

 

P    = 

R 

N 
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 การแปลความหมายของคา p แบงไดเปน 5  ชวง อางถึงในพวงรัตน  ทวีรัตน (2530 : 275)  

ดังนี้ 

 คา  p = 0-.20      เปนขอสอบทีย่ากมาก  

 คา  p = .21-.40    เปนขอสอบทีค่อนขางยาก 

 คา  p = .41-.60    เปนขอสอบทีย่ากพอเหมาะ 

 คา  p = .61-.80    เปนขอสอบทีค่อนขางงาย  

 คา  p = .81-1.00  เปนขอสอบทีง่ายมาก 
 
  3.6.3.3  หาคาอํานาจจาํแนก (r )  

 อางถงึในพวงรัตน   ทวีรัตน  (2535 : 177)  ใชสูตรนี ้

 

    Ru  -  Re 

         N 

         2  

 เมื่อ    r      =    คาอํานาจจาํแนกของแบบทดสอบ 

          Ru =    จํานวนผูที่ตอบถูกในกลุมสูง 

          Re =    จํานวนผูที่ตอบถูกในกลุมคํา 

          N      =    จํานวนผูที่ตอบทั้งหมดที่นาํมาวิเคราะห 

 

 การแปลความหมายคา r ใชเกณฑในการแปลความหมาย อางถึงใน ภัทรา  นิควานนท 

(2543 : 156-157)  ดังนี้ 

 r    มีคาระหวาง   0.40   ถึง  1.00      หมายความวา    จาํแนกดีมาก 

 r    มีคาระหวาง   0.30   ถึง  0.39      หมายความวา    จาํแนกดี  

r   มีคาระหวาง   0.20   ถึง  0.29      หมายความวา    จาํแนกพอใช 

r    มีคาระหวาง   -0.19  ถึง  +.19     หมายความวา    จาํแนกไดไมดี 

r    มีคาระหวาง  - 0.20  ถึง  -1.00    หมายความวา    จาํแนกกลบั 
 
 
 

r   = 
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  3.6.3.4  หาคาความเชื่อมัน่ 

 การหาคาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใชสูตร  KR – 20  

ของคูเดอร   ริชารดสัน อางถึงในพวงรัตน   ทวีรัตน  (2535 : 130) 

 

 

           γtt      =                1  -    -   

                                

 

 เมื่อ   γtt          =        คาความเชื่อม่ันของแบบทดสอบ 

          n           =         จาํนวนขอสอบในแบบทดสอบ 

          p           =         สัดสวนของผูที่ตอบถกู 

         q   =         1-p = สัดสวนของผูที่ตอบผิด 

         St
2    =         ความแปรปรวนของคะแนนทัง้หมด 

 

 การแปลความหมายคา γ ใชเกณฑในการแปลความหมาย อางถึงใน รววีรรณ  ชนิะตระกูล 

(2542 : 144)  ดังนี ้

γ มีคาระหวาง  0.80-1.00  แสดงวา  มีความสัมพนัธกนัสงูมาก 

 γ    มีคาระหวาง  0.60-0.79  แสดงวา  มีความสัมพนัธกนัสูง 

 γ    มีคาระหวาง  0.40-0.59  แสดงวา  มีความสัมพนัธกนัปานกลาง 

 γ    มีคาระหวาง  0.20-0.39  แสดงวา  มีความสัมพนัธกนัต่ํา 

 γ    มีคาระหวาง  0.01-0.19  แสดงวา  มีความสัมพนัธกนัต่ํามาก 
  
 

   n 
n - 1 

  Σpq i  
    
     St  

2 

n 

www.ssru.ac.th



 

บทที่ 4 
 

ผลการวิจัย 
 

 การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงคในการสรางหนังสืออิเล็กทรอนิกส เร่ือง วัสดุรองรับทางการ

พิมพ  เพื่อหาคุณภาพของบทเรียนโดยผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหาและดานการผลิตสื่อและการนําเสนอ 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความพึงพอใจของผูเรียน ไดผลดังนี้ 

4.1  ผลการสรางหนังสืออิเล็กทรอนิกส เร่ือง วัสดุรองรับทางการพิมพ 

4.2  ผลการประเมินคุณภาพดานเนื้อหาของหนังสืออิเล็กทรอนิกส เร่ือง วัสดุรองรับทางการ

พิมพ โดยผูเชี่ยวชาญ 

4.3   ผลการประเมินคุณภาพดานการผลิตสื่อและการนําเสนอของหนังสืออิเล็กทรอนิกส 

เร่ือง วัสดุรองรับทางการพิมพ โดยผูเชี่ยวชาญ 

 4.4   ผลการหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียน ที่มีตอหนังสืออิเล็กทรอนิกส เร่ือง วัสดุ

รองรับทางการพิมพ 

 4.5   ผลการประเมินความพึงพอใจของผูเรียน ที่มีตอหนังสืออิเล็กทรอนิกส เร่ือง วัสดุรองรับ

ทางการพิมพ 
 

4.1  ผลการสรางหนังสืออิเล็กทรอนิกส เรื่อง วัสดุรองรับทางการพิมพ 
หลังจากที่ผูวิจัยไดดําเนินการตามขั้นตอนการสรางหนังสืออิเล็กทรอนิกส เร่ือง วัสดุรองรับทางการ

พิมพ ผูวิจัยไดอิเล็กทรอนิกส เร่ือง วัสดุรองรับทางการพิมพ ซึ่งอยูในรูปของซีดีรอมเพื่อนําไปใชใน

การเรียนการสอนตอไป 

บทเรียนประกอบดวย  6  หนวยการเรียน ดังนี้ 

หนวยที่ 1   กระดาษ   หนวยที่ 4   ส่ิงทอ 

 หนวยที่ 2   พลาสติก  หนวยที่ 5   แกว 

 หนวยที่ 3 โลหะ   หนวยที่ 6   เซรามิก 
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4.2 ผลการประเมินคุณภาพดานเนื้อหาของหนังสืออิ เ ล็กทรอนิกส โดย
ผูเช่ียวชาญ 
ผลจากการนําหนังสืออิเล็กทรอนิกส เร่ือง วัสดุรองรับทางการพิมพ ไปใหผูเชี่ยวชาญ  3  

ทานตรวจสอบในดานเนื้อหา  ไดผลดังนี้   
  

ตารางที่  4.1  แสดงผลการประเมินคุณภาพดานเนื้อหา โดยผูเชี่ยวชาญ  3  ทาน 

 

รายการประเมิน 
X 

S.D 
ระดับของ
คุณภาพ 

สวนของเนื้อหา    

1. ความสอดคลองระหวางเนื้อหากับวัตถุประสงค 4.33 0.58 ดี 

2.  ความเหมาะสมของเนื้อหากับระดับผูเรียน 4.00 0.00 ดี 

3.  ปริมาณของเนื้อหาในแตละบทเรียนมีความเหมาะสม 4.67 0.58 ดีมาก 

4.  ความสมบูรณของเนื้อหา 4.33 0.58 ดี 

5.  ความถูกตองของเนื้อหา 4.00 0.00 ดี 

6.  ความถูกตองของคําศัพท 4.00 1.00 ดี 

7.  ลําดับในการนําเสนอเนื้อหามีความตอเนื่องกัน 4.33 0.58 ดี 

8.   เนื้อหามีความชัดเจนและเขาใจไดงาย 4.67 0.58 ดีมาก 

9.  เนื้อหามีความทันสมัย 4.00 0.00 ดี 

10.  ความเหมาะสมกับการสรางเปนหนังสืออิเล็กทรอนิกส 3.67 0.58 ดี 

เฉล่ีย 4.20 0.55 ดี 

สวนของภาพประกอบและภาพเคลื่อนไหว    

1.  ภาพประกอบเหมาะสมกับเนื้อหาของบทเรียน 4.67 0.58 ดีมาก 

2. ภาพประกอบสามารถสื่อความหมายไดชัดเจน 4.33 0.58 ดี 

3.  ความเหมาะสมของขนาดภาพประกอบในการอธิบายเนื้อหา 4.67 0.58 ดีมาก 

4.  ภาพประกอบมีความทันสมัยและถูกตอง 4.33 0.58 ดี 

5.  ภาพเคลื่อนไหวนําเสนอไดถูกตองตามกระบวนการปฏิบัติงาน 4.00 0.00 ดี 

เฉล่ีย 4.40 0.51 ดี 
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รายการประเมิน 
X 

S.D 
ระดับของ
คุณภาพ 

สวนของแบบทดสอบ    

1.  แบบทดสอบที่นํามาใชทดสอบกับผูเรียนมีความสอดคลองกับ

วัตถุประสงคของเนื้อหาบทเรียน 
4.00 0.00 ดี 

2.  ปริมาณของแบบทดสอบที่ใหผูเรียนทดสอบมีความสอดคลอง 

เหมาะสมและสัมพันธกับเนื้อหาของบทเรียน 
4.67 0.58 ดีมาก 

3.  รูปแบบของแบบทดสอบที่นํามาใชมีความเหมาะสมกับผูเรียน 4.33 0.58 ดี 

4.  แบบทดสอบมีความยากงายเหมาะสมกับผูเรียน 4.33 0.58 ดี 

5.  แบบทดสอบวัดไดครบตามวัตถุประสงค 4.33 0.58 ดี 

เฉล่ีย 4.33 0.49 ดี 

สรุป 4.28 0.52 ดี 

 

ตารางที่ 4.2    แสดงสรุปผลการประเมินคุณภาพดานเนื้อหาของหนังสืออิเล็กทรอนิกส เร่ือง วัสดุ

รองรับทางการพิมพ โดยผูเชี่ยวชาญ 

 
รายการประเมิน ระดับคะแนน

เฉล่ีย 
S.D 

ระดับของคุณภาพ 

สวนของเนื้อหา 

สวนของภาพประกอบและภาพเคลื่อนไหว 

สวนของแบบทดสอบ 

4.20 

4.40 

4.33 

0.55 

0.51 

0.49 

ดี 

ดี 

ดี 

ผลการประเมิน 4.28 0.52 ดี 

 

จากตารางที่ 4.2  มีคะแนนดังนี้ สวนของเนื้อหาไดคาเฉลี่ย 4.20 และมีคาเบี่ยงเบน

มาตรฐานเทากับ 0.55    ซึ่งอยูในระดับมีคุณภาพดี   สวนของภาพประกอบและภาพเคลื่อนไหวได

คาเฉลี่ย 4.40 และมีคาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.51  ซึ่งอยูในระดับมีคุณภาพดี  สวนของ

แบบทดสอบไดคาเฉลี่ย 4.33 และมีคาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.49 ซึ่งอยูในระดับมีคุณภาพดี  

ตารางที่ 4.1 (ตอ) 

www.ssru.ac.th



 

 

42 

และเมื่อนําทุกหัวขอมาหาคาเฉลี่ยไดคาเฉลี่ยเทากับ 4.28 และมีคาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.52   

สรุปไดวา หนังสืออิเล็กทรอนิกส เร่ือง วัสดุรองรับทางการพิมพมีคุณภาพดานเนื้อหาอยูในเกณฑมี

คุณภาพดี  

 

4.3   ผลการประเมินคุณภาพดานการผลิตส่ือและการนําเสนอของหนังสือ
อิเล็กทรอนิกสโดยผูเช่ียวชาญ 
ผลจาการนําหนังสืออิเล็กทรอนิกส เร่ือง วัสดุรองรับทางการพิมพ ไปใหผูเชี่ยวชาญ  3  ทาน

ตรวจสอบในดานการผลิตสื่อและการนําเสนอ  ไดผลดังนี้   
  

ตารางที่  4.3  แสดงผลการประเมินคุณภาพดานการผลิตสื่อและการนําเสนอ โดยผูเชี่ยวชาญ  3  

ทาน 

 

รายการประเมิน X S.D 
ระดับของ
คุณภาพ 

สวนของโปรแกรม    

1.  ความสมบูรณของหนังสืออิเล็กทรอนิกส 4.00 0.00 ดี 

2. ความยากงายตอการใชงาน 4.00 0.00 ดี 

3.  การออกแบบใหมีความนาสนใจชวนติดตาม 4.67 0.58 ดีมาก 

4.  การออกแบบหนาจอและเมนูเปนมาตรฐานเดียวกัน 3.67 0.58 ดี 

5. ความเหมาะสมของการออกแบบการเชื่อมโยง  (Hyper Link) 4.00 0.00 ดี 

เฉล่ีย 4.06 0.45 ดี 

สวนของภาพ    

1. ลักษณะของสี การจัดวางองคประกอบของภาพ และความ

นาสนใจ ของภาพ 
4.33 0.58 ดี 

2.  สีพื้นหลังของเว็บเพจ 4.33 0.58 ดี 

3.  ขนาดความสมดุลของภาพกับหนาจอ 4.00 0.00 ดี 

4.  ระยะเวลาในการปรากฏของภาพ 4.33 0.58 ดี 

5.  ความเหมาะสมของกราฟกและภาพเคลื่อนไหวที่ใชประกอบ 4.00 0.00 ดี 

เฉล่ีย 4.20 0.41 ดี 
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รายการประเมิน X S.D 
ระดับของ
คุณภาพ 

สวนตัวอักษร    

1.  รูปแบบของตัวอักษรที่ใชในการนําเสนองายตอการอาน 4.33 0.58 ดี 

2.  ขนาดของตัวอักษรที่ใชในการนําเสนอ 4.00 0.00 ดี 

3.  การใชสีของตัวอักษรกับสีของพื้นหลัง 4.00 0.00 ดี 

4.  ความหนาแนนของขอความในแตละหนา และการจัดวาง

ตัวอักษรเหมาะสม 
3.67 0.58 ดี 

5.  ความเดนชัดของหัวขอหรือสวนที่เนนความสําคัญ 4.00 0.00 ดี 

เฉล่ียรวม 4.20 0.37 ดี 

สรุป 4.08 0.41 ดี 

 

ตารางที่ 4.4    แสดงสรุปผลการประเมินคุณภาพดานการผลิตสื่อและการนําเสนอของหนังสือ

อิเล็กทรอนิกส เร่ือง วัสดุรองรับทางการพิมพ โดยผูเชี่ยวชาญ 

 
รายการประเมิน ระดับคะแนนเฉลี่ย S.D ระดับของคุณภาพ 

สวนของโปรแกรม 

สวนของภาพ 

สวนของตัวอักษร 

4.06 

4.20 

4.20 

0.45 

0.41 

0.37 

ดี 

ดี 

ดี 

ผลการประเมิน 4.08 0.41 ดี 

 

จากตารางที่ 4.4  มีคะแนนดังนี้ สวนของโปรแกรมไดคาเฉลี่ย 4.06 และมีคาเบี่ยงเบน

มาตรฐานอยูที่ 0.45  ซึ่งอยูในระดับมีคุณภาพดี  สวนของภาพไดคาเฉลี่ย 4.20 และมีคาเบี่ยงเบน

มาตรฐานอยูที่ 0.41  ซึ่งอยูในระดับมีคุณภาพดี  สวนของตัวอักษรไดคาเฉลี่ย 4.20 และมีคา

เบี่ยงเบนมาตรฐานอยูที่ 0.37  ซึ่งอยูในระดับมีคุณภาพดี  และเมื่อนําทุกหัวขอมาหาคาเฉลี่ยได

คาเฉลี่ยเทากับ  4.08  และมีคาเบี่ยงเบนมาตรฐานอยูที่ 0.41  สรุปไดหนังสืออิเล็กทรอนิกส เร่ือง 

วัสดุรองรับทางการพิมพ มีคุณภาพดานเนื้อหาอยูในเกณฑมีคุณภาพดี 

ตารางที่ 4.3 (ตอ) 
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4.4  ผลการหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 

การทดลองเพื่อหาผลสัมฤทธิ์ของหนังสืออิเล็กทรอนิกส มีผลการศึกษาดังนี้ผูวิจัยไดใหกลุม

ทดลอง ทําแบบทดสอบกอนเรียนและแบบทดสอบหลังเรียน อยางละจํานวน 60 ขอ  ไดผลการเรียน

เปรียบเทียบผลตางที่ไดจากการทําแบบทดสอบกอนเรียน  (Pre-test)  กับผลที่ไดจากการทํา

แบบทดสอบหลังเรียน  (Post-test) จากเดิมใชกลุมทดลอง 35 คน นักศึกษาออกไป 2 คน ทําให

ขอมูลที่นํามาใชหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรูใชเพียง 33 คน  ไดผลดังตารางที่  4.5 และ 4.6 

 

ตารางที่ 4.5  แสดงรายละเอียดคะแนนทดสอบกอนเรียน  คะแนนทดสอบหลังหนวยการเรียน  ของ 

กลุมทดลอง  33  คน   

 

คนที่ 
คะแนนสอบกอน
เรียน   60  คะแนน 

คะแนนสอบหลัง
เรียน  60  คะแนน 

ผลตาง 
(D) 

ผลตาง 
(D2) 

1 11 34 23 529 

2 9 41 32 1024 

3 14 42 28 784 

4 8 51 43 1849 

5 7 49 42 1764 

6 15 39 24 576 

7 10 53 43 1849 

8 9 45 36 1296 

9 8 44 36 1296 

10 8 49 41 1681 

11 11 40 29 841 

12 12 43 31 961 

13 7 50 43 1849 

14 11 49 38 1444 

15 6 52 46 2116 

16 10 51 41 1681 

17 17 44 27 729 

18 5 50 45 2025 
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คนที่ 
คะแนนสอบกอน
เรียน   60  คะแนน 

คะแนนสอบหลัง
เรียน  60  คะแนน 

ผลตาง 
(D) 

ผลตาง 
(D2) 

19 12 53 41 1681 

20 9 47 38 1444 

21 7 41 34 1156 

22 10 49 39 1521 

23 6 48 42 1764 

24 11 52 41 1681 

25 8 50 42 1764 

26 9 48 39 1521 

27 9 51 42 1764 

28 13 51 38 1444 

29 11 54 43 1849 

30 7 37 30 900 

31 14 50 36 1296 

32 12 48 36 1296 

33 5 51 46 2116 

ผลรวม 321 1556 1235 47491 

คาเฉล่ีย 
(X) 

9.73 47.15 
  

 
ตารางที่ 4.6  แสดงผลสัมฤทธิท์างการเรียนของผูเรียน 

 
ผลที่ไดจาก n X SD ∑D  ∑D2 t-test 

ผลการทดสอบกอนเรียน 33 9.73 8.39 
1235 47491 34.10* 

ผลการทดสอบหลังเรียน 33 47.15 25.69 

 

 จากตารางที่ 4.5 และ 4.6 นํามาคํานวณหาคา t-test ของผูเรียนเปรียบเทียบกอนเรียนกับ

หลังเรียนผานหนังสืออิเล็กทรอนิกส เร่ือง วัสดุรองรับทางการพิมพ แลวไดคา t เทากับ 34.10* เมื่อ

นําไปเทียบกับตารางคาวิกฤตของการแจกแจงแบบ  t  ที่ df = n-1 คือ 33-1 = 32  โดยคา   α = 

0.05  ไดคา  t ที่อานไดจากตารางเทากับ 2.0345 เมื่อนําไปเทียบกับผลจากการทดลองที่หามาได 
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ผลจากการทดลองมีคา 34.10 นั้นมากกวาคาในตารางวิกฤตของการแจกแจงแบบ  t  ดังนั้นผลที่ได

คือ ผูเรียนที่เรียนผานหนังสืออิเล็กทรอนิกสมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนมากกวากอนเรียน

อยางมีนัยสําคัญที่ 0.05 

 
วิเคราะหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช  t-test  แบบ  Dependent 
โดยอานคาจากตารางคาวิกฤติของการแจกแจงแบบ  t  ที่ 

 df = n-1 : 33-1 = 32  โดยคา   α = 0.05  ไดคา  t = 2.0345 

การคํานวณหาคา  t  ของการทดลอง  โดยสูตร  t-test  แบบ  Dependent 

t =            £D 

         n£D2-(£D)2 

                 n-1 

df(v) = n-1 

 

แทนคา  t =   1235 

        33(47491)-(1235)2 

     33-1 

 

  t =  1235 

       1567203-1525225 

     32 

 

  t =  1235 

               1311.8125 

 

  t =   1235 

                 36.21 

 

  t =  34.10* 
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4.5  ผลการหาคาความพึงพอใจของกลุมทดลองที่มีตอหนังสืออิเล็กทรอนิกส 
เรื่อง วัสดุรองรับทางการพิมพ 

 
 ผูวิจัยไดหาคาความพึงพอใจของกลุมทดลอง  โดยไดแจกแบบวัดความพึงพอใจกับกลุม

ทดลอง  เพื่อหาคาความพึ่งพอใจที่มีตอหนังสืออิเล็กทรอนิกส เร่ือง วัสดุรองรับทางการพิมพ  โดยใช

ระบบการจัดการเรียนรูที่สรางขึ้น  ไดผลตารางที่  4.6 

 

ตารางที่  4.7   แสดงระดับความพึงพอใจของกลุมทดลองที่เรียนบทเรียนหนังสืออิเล็กทรอนกิส เร่ือง

วัสดุรองรับทางการพิมพ 

 

รายการประเมิน 
X 

S.D 
ระดับ 

ความพึงพอใจ 

สวนของโปรแกรม    

1.   ความเหมาะสมของการออกแบบการเชื่อมโยง (Hyper Link) 4.73 0.20 มากที่สุด 

2.   โปรแกรมบทเรียน ใชงานสะดวก 4.36 0.43 มาก 

3.  การออกแบบมีความนาสนใจชวนติดตาม 4.45 0.26 มาก 

4.   การออกแบบหนาจอและเมนูเปนมาตรฐานเดียวกัน 4.36 0.24 มาก 

5.   ความสมบูรณของโปรแกรมบทเรียน 4.55 0.26 มากที่สุด 

เฉล่ีย 4.49 0.29 มาก 

สวนของเนื้อหา    

1.  ความเหมาะสมของเนื้อหากับระดับผูเรียน 4.64 0.24 มากที่สุด 

2.  ความนาสนใจในการนําเสนอเนื้อหา 4.55 0.26 มากที่สุด 

3.  ปริมาณของเนื้อหาในแตละบทเรียน 4.45 0.26 มาก 

4.  ลําดับขั้นตอนในการเสนอเนื้อหามีความตอเนื่อง 4.55 0.26 มากที่สุด 

5.  ความสมบูรณของเนื้อหา 4.64 0.24 มากที่สุด 

6.  เนื้อหามีความชัดเจนและเขาใจงาย 4.36 0.43 มาก 

7.  เนื้อหาสอดคลองกับวัตถุประสงค 4.45 0.26 มาก 

www.ssru.ac.th



 

 

48 

    

รายการประเมิน 
X 

S.D 
ระดับ 

ความพึงพอใจ 

8.  เนื้อหามีความทันสมัย 4.45 0.26 มาก 

9.  ความถูกตองของคําศัพทที่ใชในเนื้อหา 4.64 0.24 มากที่สุด 

10.  ความถูกตองของเนื้อหา 4.27 0.39 มาก 

เฉล่ีย 4.50 0.29 มาก 

สวนของรูปภาพ  ภาพเคลื่อนไหว  วิดิทัศน    

1.  ความเหมาะสมของกราฟก  ภาพเคลื่อนไหว และวิดิทัศนที่ใช

ประกอบ 
4.45 0.26 มาก 

2.  ลักษณะของสีและความนาสนใจของภาพที่ใชประกอบ 4.45 0.26 มาก 

3.  ขนาดความสมดุลของภาพกับหนาจอ 4.64 0.24 มากที่สุด 

4.  ความสอดคลองของภาพกับเนื้อหา 4.64 0.24 มากที่สุด 

5.  ระยะเวลาในการปรากฏของภาพ 4.55 0.26 มากที่สุด 

เฉล่ีย 4.55 0.25 มากที่สุด 

สวนตัวอักษร    

1.  รูปแบบและขนาดของตัวอักษรที่ใชในการนําเสนอ 4.64 0.24 มากที่สุด 

2.  การใชสีของตัวอักษร 4.64 0.24 มากที่สุด 

3.  ความหนาแนนของขอความในแตละหนา 4.55 0.26 มากที่สุด 

4.  ภาพประกอบสื่อความหมายไดงาย และตรงกับเนื้อหา 4.73 0.20 มากที่สุด 

5.  การจัดวางตัวอักษรเหมาะสมและงายตอความเขาใจ 4.64 0.24 มากที่สุด 

เฉล่ีย 4.64 0.23 มากที่สุด 

สรุป 4.53 0.27 มากที่สุด 

 

ตารางที่ 4.7 (ตอ) 
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ตารางที่4.8  แสดงสรุประดับความพึงพอใจของกลุมทดลองตอหนงัสอือิเล็กทรอนกิส  เร่ือง  วัสดุ

รองรับทางการพิมพ 

 

รายการประเมิน 
ระดับ 

คะแนนเฉลี่ย 
S.D 

ระดับ 
ความพึงพอใจ 

สวนของโปรแกรม 4.49 0.29 มาก 

สวนของเนื้อหา 4.50 0.29 มาก 

สวนของรูปภาพ  ภาพเคลื่อนไหว  วิดิทัศน 4.55 0.25 มากที่สุด 

สวนของตัวอักษร 4.64 0.23 มากที่สุด 

ผลการประเมิน 4.53 0.27 มากที่สุด 

 

จากตารางที่  4.8  มีคะแนนดังนี้  สวนของโปรแกรมไดคาเฉลี่ย 4.49 ซึ่งอยูในระดับพึงพอใจ

มาก และคาเบี่ยงเบนมาตรฐานอยูที่ 0.29  สวนของเนื้อหาไดคาเฉลี่ย 4.50  ซึ่งอยูในระดับ  พึง

พอใจมาก และคาเบี่ยงเบนมาตรฐานอยูที่ 0.29  สวนของรูปภาพ  ภาพเคลื่อนไหว  วิดิทัศน ได

คาเฉลี่ย 4.55  ซึ่งอยูในระดับพึงพอใจมากที่สุด และคาเบี่ยงเบนมาตรฐานอยูที่ 0.25  สวนของ

ตัวอักษรไดคาเฉลี่ย  4.64   คาเบี่ยงเบนมาตรฐานอยูที่ 0.23  ซึ่งอยูในระดับพึงพอใจมากที่สุด และ

เมื่อนําทุกหัวขอมาหาคาเฉลี่ยไดคาเฉลี่ยเทากับ  4.53  และคาเบี่ยงเบนมาตรฐานอยูที่ 0.27  นั่น

แสดงวากลุมตัวอยางมีความพึงพอใจตอหนังสืออิเล็กทรอนิกส  เร่ือง วัสดุรองรับทางการพิมพ  ที่

สรางขึ้นทําใหผูเรียนมีระดับความพึงพอใจมากที่สุด   
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บทที่ 5 
 

สรุปผล  อภิปรายผลและขอเสนอแนะ 
 

 การวิจัยเรื่อง การสรางหนังสืออิเล็กทรอนิกส เร่ือง วัสดุรองรับทางการพิมพ  สามารถสรุป  

อภิปรายผลและขอเสนอแนะ  ดังนี้ 

  5.1  สรุปผลการวิจัย 

  5.2  อภิปรายผลการวิจัย 

  5.3  ขอเสนอแนะดานการเรียนการสอน 

  5.4  ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 

 
5.1  สรุปผลการวิจัย 
 

การสรางหนังสืออิเล็กทรอนิกส เร่ือง วัสดุรองรับทางการพิมพ  ที่ผูวิจัยสรางขึ้น นี้จะ

ประกอบดวยหนวยการเรียนทั้งสิ้น 6  หนวยการเรียน ไดแก กระดาษ พลาสติก โลหะ แกว เซรามิก 

และส่ิงทอ ในแตละหนวยจะมี สวนเนื้อหา และสวนแบบทดสอบกอนเรยีน และสวนแบบทดสอบหลัง

เรียน  การรายงานผลการเรียนใหทราบโดยทันที สวนเนื้อหาประกอบไปดวยขอความ รูปภาพ และ

วิดิทัศน ที่ชวยใหผูเรียนเขาใจมากขึ้น 

  การประเมินคุณภาพของหนังสืออิเล็กทรอนิกส เร่ือง วัสดุรองรับทางการพิมพ  โดย

ผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหาและดานการผลิตสื่อและการนําเสนอ  พบวา มีคุณภาพดานเนื้อหาอยูใน

เกณฑมีคุณภาพดี โดยมีคาเฉลี่ย 4.28 และมีคาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.52  มีคุณภาพดานการ

ผลิตสื่อและการนําเสนออยูในเกณฑคุณภาพดี โดยมีคาเฉลี่ย 4.08  และมีคาเบี่ยงเบนมาตรฐานอยู

ที่ 0.41 

การหาศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนพบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนที่

เรียนจากหนังสืออิเล็กทรอนิกส เร่ือง วัสดุรองรับทางการพิมพ  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูง

กวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 ความพึงพอใจของผูเรียนที่ไดเรียนผานหนังสืออิเล็กทรอนิกส เร่ือง วัสดุรองรับทางการพิมพ  

อยูในระดับมากที่สุด โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.53 และมีคาเบี่ยงเบนมาตรฐานอยูที่ 0.29  
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สรุปไดวา การสรางหนังสืออิเล็กทรอนิกส เร่ือง วัสดุรองรับทางการพิมพ ที่ผูวิจัยสรางขึ้นเปน

บทเรียนที่มีคุณภาพดี สามารถที่จะนําไปใชในการเรียนรูดวยตนเองไดอยางมีคุณภาพ 

 

5.2  อภิปรายผลการวิจัย 
 
การสรางหนังสืออิเล็กทรอนิกส เ ร่ือง  วัสดุรองรับทางการพิมพ ผลการวิจัยพบวา  หนังสือ

อิเล็กทรอนิกสที่สรางขึ้นนี้   มีคุณภาพและเมื่อผูเรียนไดศึกษาแลว มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในการ

ทําแบบทดสอบหลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ ระดับ .05 เนื่องจากผูวิจัยได

สรางบทเรียนโดยไดประยุกตจากการพัฒนาบทเรียนของไพโรจน  ตีรณธนากุล  ไพบูลย เกียรติโกมล  

และเสกสรรค  แยมพินิจ  (2546 : 35-120) โดยมีข้ันตอนการวิเคราะหเนื้อหา (Analysis) การ

ออกแบบการสอนบทเรียน (Design) การพัฒนากรอบเนื้อหาบทเรียน (Development) การสราง

บทเรียน (Implement)  และการตรวจสอบคุณภาพบทเรียนที่พัฒนาขึ้น (Evaluation) ในการ

ออกแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกสแตละหนวยการเรียนผูวิจัยไดรับคําแนะนํา  ตรวจสอบและประเมิน

จากผูเชี่ยวชาญดานดานเนื้อหาและดานการผลิตสื่อและการนําเสนอ   และไดปรับปรุงแกไขตาม

ขอแนะนําของผูเชี่ยวชาญ  จึงทําใหบทเรียนที่ผูวิจัยสรางขึ้นมีคุณภาพที่ประเมินโดยผูเชี่ยวชาญสูง

กวาเกณฑ ที่กําหนดไว ดานการหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรูนั้น สอดคลองกับงานวิจัยของ อุวรรณี 

ศรีวิลัย และ วิรดา อรรถเมธากุล (2553)  ที่ทําการวิจัยเรื่อง การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส เร่ือง 

กายวิภาคศาสตรของระบบหัวใจ หลอดเลือด และระบบไหลเวียนน้ําเหลือง มีผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนจากการทําแบบทดสอบกอนเรียนและหลังเรียนปรากฏวาผลคะแนนที่ไดจากการทํา

แบบทดสอบของกลุมตัวอยาง มีคะแนนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนที่ระดับนัยสําคัญที่ ระดับ .01 

เนื่องมาจากบทเรียนดังกลาว มีการเชื่อมโยงเนื้อหา มีภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว มีส่ือผสมใน

รูปแบบเสียง  ทําใหผูเรียนรูเพิ่มข้ึน และดานความพึงพอใจ ของทดลองที่มีตอหนังสืออิเล็กทรอนิกส 

เร่ือง วัสดุรองรับทางการพิมพ อยูในระดับมากที่สุด โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.53 และมีคาเบี่ยงเบน

มาตรฐานอยูที่ 0.29 สอดคลองกับงานวิจัยของอุวรรณี ศรีวิลัย และ วิรดา อรรถเมธากุล (2553) การ

ที่ผูเรียนมีความพึงพอใจมากที่สุดในการเรียนดวยหนังสืออิเล็กทรอนิกส เนื่องจากผูเรียนสามารถ

กําหนดลําดับการเรียนกอนหลัง การเรียนซ้ํา ความเร็วในการเรียน และเรียนไดทุกที่ ทุกเวลา จึงทํา

ใหผูเรียนมีความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด 
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5.3   ขอเสนอแนะดานการเรียนการสอน 
 
  ผลจากการศึกษาวิจัยพบวา หนังสืออิเล็กทรอนิกส เร่ือง วัสดุรองรับทางการพิมพ  มีรูปแบบ

ในการนําเสนอสื่อแบบผสมผสาน ไดแก เนื้อหาโดยมีภาพนิ่ง และภาพเคลื่อนไหว ประกอบการ

นําเสนอ มาชวยดึงดูดความสนใจ และกระตุนผูเรียนใหเกิดความตองการในการเรียนรู ทําใหผูเรียน

สนใจและเขาใจบทเรียนเพิ่มมากขึ้น   ซึ่งผลที่ไดจากการวิจัยนี้ สามารถนําผลงานวิจัยไปประยุกต ใช

ในการเรียนการสอน เร่ือง วัสดุทางการพิมพ ในระดับปริญญาตรี ได 

  การนําเอาหนังสืออิเล็กทรอนิกส เร่ือง วัสดุรองรับทางการพิมพ นั้น ควรสงเสริมใหอาจารย

ประจําวิชาเพิ่มเติมขอมูล เนื้อหาในบทเรียนและกิจกรรมที่บทเรียนที่สรางขึ้นนี้ สามารถเพิ่มเติม

เนื้อหาความรูไดอีก หรือผูเรียนสามารถสรางกิจกรรมระหวางผูเรียนกับผูเรียนและแลกเปลี่ยนความรู

ซึ่งกันและกัน ภายใตขอบเขตการดูแลของอาจารยผูสอน ซึ่งทําใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีข้ึน และ

ควรเพิ่มความรูในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาใหแกนักศึกษาเพื่อใหมีประโยชนใน

การศึกษาในรายวิชาตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับสาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพตอไป 

 
5.4  ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 
 

หลังจากผูวิจัยไดทําการวิจัยการสรางหนังสืออิเล็กทรอนิกส เร่ือง วัสดุรองรับทางการพิมพ  

ผูวิจัยพบวามีขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไปดังนี้ 

 5.4.1   ควรมีการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู ทั้งแบบการสอนแบบปกติ กับแบบการ

ใชหนังสืออิเล็กทรอนิกสวามีผลสัมฤทธิ์แตกตางกันอยางไร ในกรณีที่กลุมทดลองมีจํานวนมากพอ 

แตจะตองมีการควบคุมเนื้อหาและจุดประสงคใหตรงกันระหวางกลุม 2 กลุม  

 5.4.2   ควรมีการวิจัยและพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส เร่ือง วัสดุรองรับทางการพิมพ หรือ

เร่ืองอื่น ๆ ในสาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ ในสวนของกระบวนการนําเสนอเนื้อหา โดยนําเสนอใน

รูปแบบอื่น ๆ เชน แบบฝกปฏิบัติ  เกมส  เปนตน  
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ตารางที่ ก.1  ตารางการแบงเนื้อหาหนังสอือิเล็กทรอนกิส เร่ือง วัสดุรองรับทางการพิมพ 

หนวยการเรยีน เนื้อหา 

หนวยการเรียนที ่1 

กระดาษ 

1.  กระบวนการผลิตกระดาษ 

2.  สมบัติของกระดาษ 

3.  ประเภทของกระดาษ 

หนวยการเรียนที ่2 

พลาสติก 

1.  กระบวนการผลิตพลาสติก 

2.  สมบัติของพลาสติก 

3.  ประเภทของพลาสติก 

4.  การปรับผิวหนาเพื่อทาํการพิมพ 

หนวยการเรียนที ่3 

โลหะ 

1.  กระบวนการผลิตโลหะ 

2.  สมบัติของโลหะ 

3.  ประเภทของโลหะ 

4.  การปรับผิวหนาเพื่อทาํการพิมพ 

หนวยการเรียนที ่4 

ส่ิงทอ 

1.  กระบวนการผลิตสิ่งทอ 

2.  สมบัติของสิ่งทอ 

3.  ประเภทของสิ่งทอ 

4.  การปรับผิวหนาเพื่อทาํการพิมพ 

หนวยการเรียนที ่5 

แกว 

1.  กระบวนการผลิตแกว 

2.  สมบัติของแกว 

3.  ประเภทของแกว 

4.  การปรับผิวหนาเพื่อทาํการพิมพ 

หนวยการเรียนที ่6 

เซรามิก 

1.  กระบวนการผลิตเซรามกิ 

2.  สมบัติของเซรามิก 

3.  ประเภทของเซรามกิ 

4.  การปรับผิวหนาเพื่อทาํการพิมพ 
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รูป ก.1  แสดงแผนภูมิการนําเสนอลําดับการเรียนทัง้รายวิชา (Course Flow Chart) 

ทดสอบกอนเรียนหนวยการเรียน 

รายงานผล 

เริ่มบทเรียน 

หนวยการเรียนที่ 1 กระดาษ 

1. กระบวนการผลิต  2.  สมบตัิของกระดาษ 3.  ประเภทของกระดาษ 

ทดสอบหลังเรียนหนวยการเรียน 

รายงานผล 

จบบทเรียน 

หนวยการเรียนที่ 2 พลาสติก 

1. กระบวนการผลิต  2.  สมบตัิของพลาสติก 3.  ประเภทของพลาสติก 4.  การปรบัผิวหนา

หนวยการเรียนที่ 3 โลหะ 

1. กระบวนการผลิต  2.  สมบตัิของโลหะ  3.  ประเภทของโลหะ 4.  การปรบัผิวหนา

หนวยการเรียนที่ 4 ส่ิงทอ 

1. กระบวนการผลิต  2.  สมบตัิของสิ่งทอ  3.  ประเภทของสิ่งทอ 4.  การปรบัผิวหนา

หนวยการเรียนที่ 5 แกว 

1. กระบวนการผลิต  2.  สมบตัิของแกว  3.  ประเภทของแกว  4.  การปรบัผิวหนา

หนวยการเรียนที่ 6 เซรามิก 

1. กระบวนการผลิต  2.  สมบตัิของเซรามิก 3.  ประเภทของเซรามิก 4.  การปรบัผิวหนา
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ตารางที่ ก.2  แสดงวัตถุประสงคเชิงพฤตกิรรมของหนวยการเรียนที ่1 เร่ือง กระดาษ 

เนื้อหา วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม 

1.  กระบวนการผลิตกระดาษ 

2.  สมบัติของกระดาษ 

 

3.  ประเภทของกระดาษ 

1. สามารถอธิบายกระบวนการผลิตกระดาษได 

2.  สามารถบอกและอธิบายสมบัติและความสําคัญ

ของสมบัติตาง ๆ ในกระดาษได 

3.  สามารถจําแนกประเภท และการใชงานของ

กระดาษแตละประเภทได 

 

 

ตารางที่ ก.3  แสดงวัตถุประสงคเชิงพฤตกิรรมของหนวยการเรียนที ่2 เร่ือง พลาสตกิ 

เนื้อหา วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม 

1.  กระบวนการผลิตพลาสติก 

2.  สมบัติของพลาสติก 

 

3.  ประเภทของพลาสติก 

 

4.  การปรับผิวหนาเพื่อทําการพิมพ 

1. สามารถอธิบายกระบวนการผลิตพลาสติกได 

2.  สามารถบอกและอธิบายสมบัติและความสําคัญ

ของสมบัติตาง ๆ ในพลาสติกได 

3.  สามารถจําแนกประเภท และการใชงานของ

พลาสติกแตละประเภทได 

4. สามารถบอกจุดประสงคการปรับผิวหนาและ

ความจําเปนในการปรับผิวหนาพลาสติกได 

 

ตารางที่ ก.4  แสดงวัตถุประสงคเชิงพฤตกิรรมของหนวยการเรียนที ่3 เร่ือง โลหะ 

เนื้อหา วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม 

1.  กระบวนการผลิตโลหะ 

2.  สมบัติของโลหะ 

 

3.  ประเภทของโลหะ 

 

4.  การปรับผิวหนาเพื่อทําการพิมพ 

1. สามารถอธิบายกระบวนการผลิตโลหะได 

2.  สามารถบอกและอธิบายสมบัติและความสําคัญ

ของสมบัติตาง ๆ ในโลหะได 

3.  สามารถจําแนกประเภท และการใชงานของโลหะ

แตละประเภทได 

4. สามารถบอกจุดประสงคการปรับผิวหนาและ

ความจําเปนในการปรับผิวหนาโลหะได 
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ตารางที่ ก.5  แสดงวัตถุประสงคเชิงพฤตกิรรมของหนวยการเรียนที ่4 เร่ือง ส่ิงทอ 

เนื้อหา วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม 

1.  กระบวนการผลิตส่ิงทอ 

2.  สมบัติของสิ่งทอ 

 

3.  ประเภทของสิ่งทอ 

 

4.  การปรับผิวหนาเพื่อทําการพิมพ 

1. สามารถอธิบายกระบวนการผลิตส่ิงทอ 

2.  สามารถบอกและอธิบายสมบัติและความสําคัญ

ของสมบัติตาง ๆ ในส่ิงทอได 

3.  สามารถจําแนกประเภท และการใชงานของสิ่ง

ทอแตละประเภทได 

4. สามารถบอกจุดประสงคการปรับผิวหนาและ

ความจําเปนในการปรับผิวหนาส่ิงทอได 

 

ตารางที่ ก.6  แสดงวัตถุประสงคเชิงพฤตกิรรมของหนวยการเรียนที ่5 เร่ือง แกว 

เนื้อหา วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม 

1.  กระบวนการผลิตแกว 

2.  สมบัติของแกว 

 

3.  ประเภทของแกว 

 

4.  การปรับผิวหนาเพื่อทําการพิมพ 

1. สามารถอธิบายกระบวนการผลิตแกวได 

2.  สามารถบอกและอธิบายสมบัติและความสําคัญ

ของสมบัติตาง ๆ ในแกวได 

3.  สามารถจําแนกประเภท และการใชงานของแกว

แตละประเภทได 

4. สามารถบอกจุดประสงคการปรับผิวหนาและ

ความจําเปนในการปรับผิวหนาแกวได 
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ตารางที่ ก.7  แสดงวัตถุประสงคเชิงพฤตกิรรมของหนวยการเรียนที ่6 เร่ือง เซรามิก 

เนื้อหา วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม 

1.  กระบวนการผลิตเซรามิก 

2.  สมบัติของเซรามิก 

 

3.  ประเภทของเซรามิก 

 

4.  การปรับผิวหนาเพื่อทําการพิมพ 

1. สามารถอธิบายกระบวนการผลิตเซรามิกได 

2.  สามารถบอกและอธิบายสมบัติและความสําคัญ

ของสมบัติตาง ๆ ในเซรามิกได 

3.  สามารถจําแนกประเภท และการใชงานของเซรา

มิกแตละประเภทได 

4. สามารถบอกจุดประสงคการปรับผิวหนาและ

ความจําเปนในการปรับผิวหนาโลหะได 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูป ก.2  แสดงแผนภูมิการนําเสนอบทเรียนในหนวยการเรียนที่ 1-6 

 

 

เขาสูบทเรียน 

นําเสนอเนื้อหาบทเรียน 

-  อธิบายเนื้อหาดวยขอความ 

-  ยกตวัอยางดวยภาพนิง่ และวิดิทัศนภาพเคลื่อนไหว ใน

กระบวนการตาง ๆ และตัวอยางที่เกี่ยวกับวัสดุรองรับทางการพิมพ 

จบบทเรียน 
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ตารางที่ ข.1  แสดงคาดัชนีความสอดคลองกับวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม  (IOC)  

 

ขอที่ คา IOC ขอที่ คา IOC ขอที่ คา  IOC 

1 1 27 1 53 1 

2 1 28 1 54 1 

3 1 29 1 55 1 

4 1 30 1 56 1 

5 1 31 1 57 1 

6 1 32 1 58 1 

7 1 33 1 59 1 

8 1 34 1 60 1 

9 0.66 35 1 61 1 

10 1 36 1 62 1 

11 1 37 1 63 1 

12 1 38 1 64 1 

13 1 39 1 65 1 

14 1 40 1 66 1 

15 1 41 1 67 1 

16 1 42 1 68 0.66 

17 1 43 1 69 1 

18 1 44 1 70 1 

19 1 45 1 71 1 

20 1 46 1 72 1 

21 1 47 1 73 1 

22 1 48 0.66 74 1 

23 1 49 1 75 1 

24 0.66 50 1 76 1 

25 1 51 1   

26 1 52 1   
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ขอมูลการวิเคราะหคุณภาพของแบบทดสอบ หนวยที ่1 กระดาษ 

ตารางที่ ข.2  แสดงการคํานวณหาคาระดับความยาก (P) ของแบบทดสอบรายชื่อ จํานวนผูตอบ

ทั้งหมด 20 คน ในหนวยที่ 1 

  

ขอที่ จํานวนผูที่ตอบถูก 

R 

คาระดับความยากงาย 

P 

การประเมนิ 

1 11 0.55 ปานกลาง 

2 14 0.70 คอนขางงาย 

3 13 0.65 คอนขางงาย 

4 9 0.45 ปานกลาง 

5 9 0.45 ปานกลาง 

6 10 0.50 ปานกลาง 

7 14 0.70 คอนขางงาย 

8 18 0.90 งายมาก 

9 8 0.40 คอนขางยาก 

10 12 0.60 ปานกลาง 

11 5 0.25 คอนขางยาก 

12 14 0.70 คอนขางงาย 

13 13 0.65 คอนขางงาย 
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ตารางที่ ข.3  แสดงการคํานวณหาคาอาํนาจจาํแนกรายขอของแบบทดสอบหนวยที่ 1 

 

ขอที่ คะแนนกลุมเกงที่

ตอบถูก (Ru) 

คะแนนกลุมออนที่

ตอบถูก (Rl) 

คาอํานาจจาํแนก การประเมนิ 

1 4 2 0.20 จําแนกพอใช 

2 7 3 0.40 จําแนกดีมาก 

3 6 4 0.20 จําแนกพอใช 

4 4 1 0.30 จําแนกด ี

5 5 0 0.50 จําแนกดีมาก 

6 6 4 0.20 จําแนกพอใช 

7 5 3 0.20 จําแนกพอใช 

8 7 6 0.10 จําแนกไมได 

9 5 2 0.30 จําแนกด ี

10 7 4 0.30 จําแนกด ี

11 3 0 0.30 จําแนกด ี

12 7 3 0.40 จําแนกดีมาก 

13 6 4 0.20 จําแนกพอใช 
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ตารางที่ ข.4  แสดงการสรปุการประเมนิผลแบบทดสอบ หนวยที ่1 

 

ขอที่ การประเมนิความยากงาย การประเมนิ 

คาอํานาจจาํแนก 

สรุปการประเมินขอสอบ 

แตละขอ 

1 ปานกลาง จําแนกพอใช ใชได 

2 คอนขางงาย จําแนกดีมาก ใชได 

3 คอนขางงาย จําแนกพอใช ใชได 

4 ปานกลาง จําแนกด ี ใชได 

5 ปานกลาง จําแนกดีมาก ใชได 

6 ปานกลาง จําแนกพอใช ใชได 

7 คอนขางงาย จําแนกพอใช ใชได 

8 งายมาก จําแนกไมได ใชไมไดได 

9 คอนขางยาก จําแนกด ี ใชได 

10 ปานกลาง จําแนกด ี ใชได 

11 คอนขางยาก จําแนกด ี ใชได 

12 คอนขางงาย จําแนกดีมาก ใชได 

13 คอนขางงาย จําแนกพอใช ใชได 
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ตารางที่ ข.5  แสดงการคํานวณหาคาความเชื่อมัน่ (Reliability) ของแบบทดสอบหนวยที ่1 

 

ขอที่ สัดสวนผูตอบถูก 

ในแตละขอ (p) 

สัดสวนผูที่ตอบผิด 

ในแตละขอ (q) 

pq 

1 0.55 0.45 0.25 

2 0.70 0.30 0.21 

3 0.65 0.35 0.23 

4 0.45 0.55 0.25 

5 0.45 0.55 0.25 

6 0.50 0.50 0.25 

7 0.70 0.30 0.21 

8 0.90 0.10 0.09 

9 0.40 0.60 0.24 

10 0.60 0.40 0.24 

11 0.25 0.75 0.19 

12 0.70 0.30 0.21 

13 0.65 0.35 0.23 

  ขอสอบที่ได 12 ขอ Σ pq = 2,835 

 

คาความเชื่อมัน่ =  0.80 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.ssru.ac.th



 

67 
 

ขอมูลการวิเคราะหคุณภาพของแบบทดสอบ หนวยที ่2 เร่ือง พลาสติก 

ตารางที่ ข.6  แสดงการคํานวณหาคาระดับความยาก (P) ของแบบทดสอบรายชื่อ จํานวน  

ผูตอบทั้งหมด 20 คน ในหนวยที่ 2 

  

ขอที่ จํานวนผูที่ตอบถูก 

R 

คาระดับความยากงาย 

P 

การประเมนิ 

1 16 0.80 คอนขางงาย 

2 14 0.70 คอนขางงาย 

3 12 0.60 คอนขางงาย 

4 11 0.55 ปานกลาง 

5 3 0.15 ยากมาก 

6 8 0.40 คอนขางยาก 

7 19 0.95 งายมาก 

8 13 0.65 คอนขางงาย 

9 14 0.70 คอนขางงาย 

10 9 0.45 ปานกลาง 

11 11 0.55 ปานกลาง 

12 7 0.35 คอนขางยาก 

13 15 0.75 คอนขางงาย 

14 13 0.65 คอนขางงาย 
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ตารางที่ ข.7  แสดงการคํานวณหาคาอาํนาจจาํแนกรายขอของแบบทดสอบหนวยที่ 2 

 

ขอที่ คะแนนกลุมเกงที่

ตอบถูก (Ru) 

คะแนนกลุมออนที่

ตอบถูก (Rl) 

คาอํานาจจาํแนก การประเมนิ 

1 7 4 0.30 จําแนกด ี

2 7 3 0.40 จําแนกดีมาก 

3 5 2 0.30 จําแนกด ี

4 6 2 0.40 จําแนกดีมาก 

5 1 0 0.10 จําแนกไมได 

6 5 2 0.30 จําแนกด ี

7 7 7 0.00 จําแนกไมได 

8 7 4 0.30 จําแนกด ี

9 6 3 0.30 จําแนกด ี

10 5 2 0.30 จําแนกด ี

11 6 4 0.20 จําแนกพอใช 

12 4 1 0.30 จําแนกด ี

13 7 4 0.30 จําแนกด ี

14 6 3 0.30 จําแนกด ี
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ตารางที่ ข.8  แสดงการสรปุการประเมนิผลแบบทดสอบ หนวยที ่2 

 

ขอที่ การประเมนิความยากงาย การประเมนิ 

คาอํานาจจาํแนก 

สรุปการประเมินขอสอบ 

แตละขอ 

1 คอนขางงาย จําแนกด ี ใชได 

2 คอนขางงาย จําแนกดีมาก ใชได 

3 คอนขางงาย จําแนกด ี ใชได 

4 ปานกลาง จําแนกดีมาก ใชได 

5 ยากมาก จําแนกไมได ใชไมได 

6 คอนขางยาก จําแนกด ี ใชได 

7 งายมาก จําแนกไมได ใชไมได 

8 คอนขางงาย จําแนกด ี ใชได 

9 คอนขางงาย จําแนกด ี ใชได 

10 ปานกลาง จําแนกด ี ใชได 

11 ปานกลาง จําแนกพอใช ใชได 

12 คอนขางยาก จําแนกด ี ใชได 

13 คอนขางงาย จําแนกด ี ใชได 

14 คอนขางงาย จําแนกด ี ใชได 
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ตารางที่ ข.9  แสดงการคํานวณหาคาความเชื่อมัน่ (Reliability) ของแบบทดสอบหนวยที ่2 

 

ขอที่ สัดสวนผูตอบถูก 

ในแตละขอ (p) 

สัดสวนผูที่ตอบผิด 

ในแตละขอ (q) 

pq 

1 0.80 0.20 0.16 

2 0.70 0.30 0.21 

3 0.60 0.40 0.05 

4 0.55 0.45 0.25 

5 0.15 0.85 0.24 

6 0.40 0.60 0.24 

7 0.95 0.05 0.23 

8 0.65 0.35 0.19 

9 0.70 0.30 0.21 

10 0.45 0.55 0.25 

11 0.55 0.45 0.25 

12 0.35 0.65 0.23 

13 0.75 0.25 0.19 

14 0.65 0.35  

  ขอสอบที่ได 12 ขอ Σ pq = 2.84 

 

 คาความเชื่อม่ัน =  0.88 
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ขอมูลการวิเคราะหคุณภาพของแบบทดสอบ หนวยที ่3 เร่ือง โลหะ 

ตารางที่ ข.10   แสดงการคํานวณหาคาระดับความยาก (P) ของแบบทดสอบรายชื่อ    

                     จํานวนผูตอบทั้งหมด 20 คน ในหนวยที ่3 

  

ขอที่ จํานวนผูที่ตอบถูก 

R 

คาระดับความยากงาย 

P 

การประเมนิ 

1 11 0.55 ปานกลาง 

2 12 0.60 ปานกลาง 

3 8 0.40 คอนขางยาก 

4 13 0.65 คอนขางงาย 

5 14 0.70 คอนขางงาย 

6 11 0.55 ปานกลาง 

7 8 0.40 คอนขางยาก 

8 7 0.35 คอนขางยาก 

9 15 0.75 คอนขางงาย 

10 16 0.80 คอนขางงาย 

11 10 0.50 ปานกลาง 

12 14 0.70 คอนขางงาย 
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ตารางที่ ข.11  แสดงการคาํนวณหาคาอาํนาจจําแนกรายขอของแบบทดสอบหนวยที่ 3 

 

ขอที่ คะแนนกลุมเกงที่

ตอบถูก (Ru) 

คะแนนกลุมออนที่

ตอบถูก (Rl) 

คาอํานาจจาํแนก การประเมนิ 

1 5 3 0.20 จําแนกพอใช 

2 7 2 0.50 จําแนกดีมาก 

3 6 0 0.60 จําแนกดีมาก 

4 5 3 0.20 จําแนกพอใช 

5 7 4 0.30 จําแนกด ี

6 5 2 0.30 จําแนกด ี

7 4 2 0.20 จําแนกพอใช 

8 4 1 0.30 จําแนกด ี

9 7 5 0.20 จําแนกพอใช 

10 7 5 0.20 จําแนกพอใช 

11 6 4 0.20 จําแนกพอใช 

12 5 3 0.20 จําแนกพอใช 
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ตารางที่ ข.12  แสดงการสรุปการประเมนิผลแบบทดสอบ หนวยที ่3 

 

ขอที่ การประเมนิความยากงาย การประเมนิ 

คาอํานาจจาํแนก 

สรุปการประเมินขอสอบ 

แตละขอ 

1 ปานกลาง จําแนกพอใช ใชได 

2 ปานกลาง จําแนกดีมาก ใชได 

3 คอนขางยาก จําแนกดีมาก ใชได 

4 คอนขางงาย จําแนกพอใช ใชได 

5 คอนขางงาย จําแนกด ี ใชได 

6 ปานกลาง จําแนกด ี ใชได 

7 คอนขางยาก จําแนกพอใช ใชได 

8 คอนขางยาก จําแนกด ี ใชได 

9 คอนขางงาย จําแนกพอใช ใชได 

10 คอนขางงาย จําแนกพอใช ใชได 

11 ปานกลาง จําแนกพอใช ใชได 

12 คอนขางงาย จําแนกพอใช ใชได 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.ssru.ac.th



 

74 
 

    ตารางที่ ข.13  แสดงการคํานวณหาคาความเชื่อมัน่ (Reliability) ของแบบทดสอบหนวยที่ 3 

 

ขอที่ สัดสวนผูตอบถูก 

ในแตละขอ (p) 

สัดสวนผูที่ตอบผิด 

ในแตละขอ (q) 

pq 

1 0.55 0.45 0.25 

2 0.60 0.40 0.24 

3 0.40 0.60 0.24 

4 0.65 0.35 0.23 

5 0.70 0.30 0.21 

6 0.55 0.45 0.25 

7 0.40 0.60 0.24 

8 0.35 0.65 0.23 

9 0.75 0.25 0.19 

10 0.80 0.20 0.16 

11 0.50 0.50 0.25 

12 0.70 0.30 0.21 

  ขอสอบที่ได12 ขอ Σ pq = 2.86 

 

 คาความเชื่อม่ัน =  0.73 
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ขอมูลการวิเคราะหคุณภาพของแบบทดสอบ หนวยที ่4 เร่ือง ส่ิงทอ 

ตารางที่ ข.14   แสดงการคํานวณหาคาระดับความยาก (P) ของแบบทดสอบรายชื่อ    

                     จํานวนผูตอบทั้งหมด 20 คน ในหนวยที ่4 

  

ขอที่ จํานวนผูที่ตอบถูก 

R 

คาระดับความยากงาย 

P 

การประเมนิ 

1 17 0.85 งายมาก 

2 14 0.70 คอนขางงาย 

3 15 0.75 คอนขางงาย 

4 11 0.55 ปานกลาง 

5 9 0.45 ปานกลาง 

6 12 0.60 ปานกลาง 

7 13 0.65 คอนขางงาย 

8 15 0.75 คอนขางงาย 

9 14 0.70 คอนขางงาย 

10 7 0.35 คอนขางยาก 

11 11 0.55 ปานกลาง 

12 8 0.40 คอนขางยาก 
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ตารางที่ ข.15  แสดงการคาํนวณหาคาอาํนาจจําแนกรายขอของแบบทดสอบหนวยที่ 4 

 

ขอที่ คะแนนกลุมเกงที่

ตอบถูก (Ru) 

คะแนนกลุมออนที่

ตอบถูก (Rl) 

คาอํานาจจาํแนก การประเมนิ 

1 7 6 0.10 จําแนกไมได 

2 7 3 0.40 จําแนกดีมาก 

3 6 4 0.20 จําแนกพอใช 

4 5 2 0.30 จําแนกด ี

5 5 1 0.40 จําแนกดีมาก 

6 5 2 0.30 จําแนกด ี

7 6 2 0.40 จําแนกดีมาก 

8 6 4 0.20 จําแนกพอใช 

9 7 3 0.40 จําแนกดีมาก 

10 4 0 0.40 จําแนกดีมาก 

11 6 3 0.30 จําแนกด ี

12 5 1 0.40 จําแนกดีมาก 
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ตารางที่ ข.16  แสดงการสรุปการประเมนิผลแบบทดสอบ หนวยที ่4 

 

ขอที่ การประเมนิความยากงาย การประเมนิ 

คาอํานาจจาํแนก 

สรุปการประเมินขอสอบ 

แตละขอ 

1 งายมาก จําแนกไมได ใชไมได 

2 คอนขางงาย จําแนกดีมาก ใชได 

3 คอนขางงาย จําแนกพอใช ใชได 

4 ปานกลาง จําแนกด ี ใชได 

5 ปานกลาง จําแนกดีมาก ใชได 

6 ปานกลาง จําแนกด ี ใชได 

7 คอนขางงาย จําแนกดีมาก ใชได 

8 คอนขางงาย จําแนกพอใช ใชได 

9 คอนขางงาย จําแนกดีมาก ใชได 

10 คอนขางยาก จําแนกดีมาก ใชได 

11 ปานกลาง จําแนกด ี ใชได 

12 คอนขางยาก จําแนกดีมาก ใชได 
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    ตารางที่ ข.17  แสดงการคํานวณหาคาความเชื่อมัน่ (Reliability) ของแบบทดสอบหนวยที่ 4 

 

ขอที่ สัดสวนผูตอบถูก 

ในแตละขอ (p) 

สัดสวนผูที่ตอบผิด 

ในแตละขอ (q) 

pq 

1 0.85 0.15 0.13 

2 0.70 0.30 0.21 

3 0.75 0.25 0.19 

4 0.55 0.45 0.25 

5 0.45 0.55 0.25 

6 0.60 0.40 0.24 

7 0.65 0.35 0.23 

8 0.75 0.25 0.19 

9 0.70 0.30 0.21 

11 0.35 0.65 0.23 

12 0.55 0.45 0.25 

  ขอสอบที่ได11 ขอ Σ pq = 2.60 

 

 คาความเชื่อม่ัน =  0.78 
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ขอมูลการวิเคราะหคุณภาพของแบบทดสอบ หนวยที ่5 แกว 

ตารางที่ ข.18  แสดงการคํานวณหาคาระดับความยาก (P) ของแบบทดสอบรายชื่อ จํานวน 

ผูตอบทั้งหมด 20 คน ในหนวยที่ 5 

  

ขอที่ จํานวนผูที่ตอบถูก 

R 

คาระดับความยากงาย 

P 

การประเมนิ 

1 14 0.70 คอนขางงาย 

2 11 0.55 ปานกลาง 

3 10 0.50 ปานกลาง 

4 12 0.60 ปานกลาง 

5 10 0.50 ปานกลาง 

6 9 0.45 ปานกลาง 

7 11 0.55 ปานกลาง 

8 8 0.40 คอนขางยาก 

9 15 0.75 คอนขางงาย 

10 18 0.90 งายมาก 

11 7 0.35 คอนขางยาก 

12 11 0.55 ปานกลาง 

13 5 0.25 คอนขางยาก 
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ตารางที่ ข.19  แสดงการคาํนวณหาคาอาํนาจจําแนกรายขอของแบบทดสอบหนวยที่ 5 

 

ขอที่ คะแนนกลุมเกงที่

ตอบถูก (Ru) 

คะแนนกลุมออนที่

ตอบถูก (Rl) 

คาอํานาจจาํแนก การประเมนิ 

1 7 4 0.30 จําแนกด ี

2 5 3 0.20 จําแนกพอใช 

3 6 1 0.50 จําแนกดีมาก 

4 5 2 0.30 จําแนกด ี

5 5 2 0.30 จําแนกด ี

6 4 1 0.30 จําแนกด ี

7 6 3 0.30 จําแนกด ี

8 5 1 0.40 จําแนกดีมาก 

9 7 4 0.30 จําแนกด ี

10 7 7 0.00 จําแนกไมได 

11 3 1 0.20 จําแนกพอใช 

12 5 3 0.20 จําแนกพอใช 

13 3 0 0.30 จําแนกด ี
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ตารางที่ ข.20  แสดงการสรุปการประเมนิผลแบบทดสอบ หนวยที ่1 

 

ขอที่ การประเมนิความยากงาย การประเมนิ 

คาอํานาจจาํแนก 

สรุปการประเมินขอสอบ 

แตละขอ 

1 คอนขางงาย จําแนกด ี ใชได 

2 ปานกลาง จําแนกพอใช ใชได 

3 ปานกลาง จําแนกดีมาก ใชได 

4 ปานกลาง จําแนกด ี ใชได 

5 ปานกลาง จําแนกด ี ใชได 

6 ปานกลาง จําแนกด ี ใชได 

7 ปานกลาง จําแนกด ี ใชได 

8 คอนขางยาก จําแนกดีมาก ใชได 

9 คอนขางงาย จําแนกด ี ใชได 

10 งายมาก จําแนกไมได ใชไมไดได 

11 คอนขางยาก จําแนกพอใช ใชได 

12 ปานกลาง จําแนกพอใช ใชได 

13 คอนขางยาก จําแนกด ี ใชได 
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ตารางที่ ข.21  แสดงการคํานวณหาคาความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบทดสอบหนวยที่ 5 

 

ขอที่ สัดสวนผูตอบถูก 

ในแตละขอ (p) 

สัดสวนผูที่ตอบผิด 

ในแตละขอ (q) 

pq 

1 0.70 0.30 0.25 

2 0.55 0.45 0.21 

3 0.50 0.50 0.23 

4 0.60 0.40 0.25 

5 0.50 0.50 0.25 

6 0.45 0.55 0.25 

7 0.55 0.45 0.21 

8 0.40 0.60 0.09 

9 0.75 0.25 0.24 

10 0.90 0.10 0.24 

11 0.35 0.65 0.19 

12 0.55 0.45 0.21 

13 0.25 0.75 0.23 

  ขอสอบที่ได 12 ขอ Σ pq = 2,87 

 

คาความเชื่อมัน่ =  0.81 
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ขอมูลการวิเคราะหคุณภาพของแบบทดสอบ หนวยที ่6 เร่ือง เซรามิก 

ตารางที่ ข.22   แสดงการคํานวณหาคาระดับความยาก (P) ของแบบทดสอบรายชื่อ    

                     จํานวนผูตอบทั้งหมด 20 คน ในหนวยที ่6 

  

ขอที่ จํานวนผูที่ตอบถูก 

R 

คาระดับความยากงาย 

P 

การประเมนิ 

1 8 0.40 คอนขางยาก 

2 12 0.60 ปานกลาง 

3 10 0.50 ปานกลาง 

4 15 0.75 คอนขางงาย 

5 11 0.55 ปานกลาง 

6 14 0.70 คอนขางงาย 

7 13 0.65 คอนขางงาย 

8 7 0.35 คอนขางยาก 

9 10 0.50 ปานกลาง 

10 9 0.45 ปานกลาง 

11 14 0.70 คอนขางงาย 

12 7 0.35 คอนขางยาก 
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ตารางที่ ข.23  แสดงการคาํนวณหาคาอาํนาจจําแนกรายขอของแบบทดสอบหนวยที่ 6 

 

ขอที่ คะแนนกลุมเกงที่

ตอบถูก (Ru) 

คะแนนกลุมออนที่

ตอบถูก (Rl) 

คาอํานาจจาํแนก การประเมนิ 

1 4 2 0.20 จําแนกพอใช 

2 6 3 0.30 จําแนกด ี

3 7 2 0.50 จําแนกดีมาก 

4 7 4 0.30 จําแนกด ี

5 5 2 0.30 จําแนกด ี

6 7 2 0.50 จําแนกดีมาก 

7 5 3 0.20 จําแนกพอใช 

8 4 1 0.30 จําแนกด ี

9 6 2 0.40 จําแนกดีมาก 

10 5 2 0.30 จําแนกด ี

11 6 4 0.20 จําแนกพอใช 

12 4 2 0.20 จําแนกพอใช 
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ตารางที่ ข.24  แสดงการสรุปการประเมนิผลแบบทดสอบ หนวยที ่6 

 

ขอที่ การประเมนิความยากงาย การประเมนิ 

คาอํานาจจาํแนก 

สรุปการประเมินขอสอบ 

แตละขอ 

1 คอนขางยาก จําแนกพอใช ใชได 

2 ปานกลาง จําแนกด ี ใชได 

3 ปานกลาง จําแนกดีมาก ใชได 

4 คอนขางงาย จําแนกด ี ใชได 

5 ปานกลาง จําแนกด ี ใชได 

6 คอนขางงาย จําแนกดีมาก ใชได 

7 คอนขางงาย จําแนกพอใช ใชได 

8 คอนขางยาก จําแนกด ี ใชได 

9 ปานกลาง จําแนกดีมาก ใชได 

10 ปานกลาง จําแนกด ี ใชได 

11 คอนขางงาย จําแนกพอใช ใชได 

12 คอนขางยาก จําแนกพอใช ใชได 
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    ตารางที่ ข.25  แสดงการคํานวณหาคาความเชื่อมัน่ (Reliability) ของแบบทดสอบหนวยที่ 6 

 

ขอที่ สัดสวนผูตอบถูก 

ในแตละขอ (p) 

สัดสวนผูที่ตอบผิด 

ในแตละขอ (q) 

pq 

1 0.40 0.60 0.24 

2 0.60 0.40 0.24 

3 0.50 0.50 0.25 

4 0.75 0.25 0.19 

5 0.55 0.45 0.25 

6 0.70 0.30 0.21 

7 0.65 0.35 0.23 

8 0.35 0.65 0.23 

9 0.50 0.50 0.25 

10 0.45 0.55 0.25 

11 0.70 0.30 0.21 

12 0.35 0.65 0.23 

  ขอสอบที่ได12 ขอ Σ pq = 2.77 

 

 คาความเชื่อม่ัน =  0.70 
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ประวัติผูทํารายงานการวิจัย 
 

ชื่อ-นามสกุล นายวัฒน  พลอยศร 

ประวัติการศึกษา 

ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีการพิมพ)  ปการศึกษา 2549 

ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีการพิมพ) ปการศึกษา 2551 

ตําแหนงและสถานที่ทํางานปจจุบัน 

 อาจารยประจําสาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม   

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

ประสบการณงานวิจัย ผลงานทางวิชาการ 

 งานวิจัยในช้ันเรียนเรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

สาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ เร่ือง วัสดุทางการพิมพ โดยใชบทเรียนออนไลน  

 งานวิจัยเรื่อง การสรางฐานขอมูลอุตสาหกรรมสิ่งพิมพ จังหวัดสมุทรสงคราม 

 บทความแนวทางพีทู กับการปองกันมลพิษในโรงพิมพ วารสารวิชาการคณะเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม ปการศึกษา 2552 

บทความเรื่อง 5Rs เพื่อบรรจุภัณฑรักษส่ิงแวดลอม วารสารวันการพิมพไทย ป 2553 
 

www.ssru.ac.th 


	0.ปก
	ปก 31-8-54.pdf
	บทคัดย่อ.pdf
	สารบัญ.pdf
	บทที่ 1 11-7-54 final.pdf
	บทที่ 2 11-7-54 final.pdf
	บทที่ 3 12-7-54 final.pdf
	บทที่ 4 13-7-54 final.pdf
	บทที่ 5 30-8-54 final.pdf
	เอกสารอ้งอิง final.pdf
	ผนวก ก final.pdf
	ผนวก ข final.pdf
	bio.pdf

	1.บทคัดย่อ
	ปก 31-8-54.pdf
	บทคัดย่อ.pdf
	สารบัญ.pdf
	บทที่ 1 11-7-54 final.pdf
	บทที่ 2 11-7-54 final.pdf
	บทที่ 3 12-7-54 final.pdf
	บทที่ 4 13-7-54 final.pdf
	บทที่ 5 30-8-54 final.pdf
	เอกสารอ้งอิง final.pdf
	ผนวก ก final.pdf
	ผนวก ข final.pdf
	bio.pdf

	2.abstract
	ปก 31-8-54.pdf
	บทคัดย่อ.pdf
	สารบัญ.pdf
	บทที่ 1 11-7-54 final.pdf
	บทที่ 2 11-7-54 final.pdf
	บทที่ 3 12-7-54 final.pdf
	บทที่ 4 13-7-54 final.pdf
	บทที่ 5 30-8-54 final.pdf
	เอกสารอ้งอิง final.pdf
	ผนวก ก final.pdf
	ผนวก ข final.pdf
	bio.pdf

	3.กิตติกรรมประกาศ
	ปก 31-8-54.pdf
	บทคัดย่อ.pdf
	สารบัญ.pdf
	บทที่ 1 11-7-54 final.pdf
	บทที่ 2 11-7-54 final.pdf
	บทที่ 3 12-7-54 final.pdf
	บทที่ 4 13-7-54 final.pdf
	บทที่ 5 30-8-54 final.pdf
	เอกสารอ้งอิง final.pdf
	ผนวก ก final.pdf
	ผนวก ข final.pdf
	bio.pdf

	4.บทที่1
	ปก 31-8-54.pdf
	บทคัดย่อ.pdf
	สารบัญ.pdf
	บทที่ 1 11-7-54 final.pdf
	บทที่ 2 11-7-54 final.pdf
	บทที่ 3 12-7-54 final.pdf
	บทที่ 4 13-7-54 final.pdf
	บทที่ 5 30-8-54 final.pdf
	เอกสารอ้งอิง final.pdf
	ผนวก ก final.pdf
	ผนวก ข final.pdf
	bio.pdf

	5.บทที่2
	ปก 31-8-54.pdf
	บทคัดย่อ.pdf
	สารบัญ.pdf
	บทที่ 1 11-7-54 final.pdf
	บทที่ 2 11-7-54 final.pdf
	บทที่ 3 12-7-54 final.pdf
	บทที่ 4 13-7-54 final.pdf
	บทที่ 5 30-8-54 final.pdf
	เอกสารอ้งอิง final.pdf
	ผนวก ก final.pdf
	ผนวก ข final.pdf
	bio.pdf

	6.บทที่ 3
	ปก 31-8-54.pdf
	บทคัดย่อ.pdf
	สารบัญ.pdf
	บทที่ 1 11-7-54 final.pdf
	บทที่ 2 11-7-54 final.pdf
	บทที่ 3 12-7-54 final.pdf
	บทที่ 4 13-7-54 final.pdf
	บทที่ 5 30-8-54 final.pdf
	เอกสารอ้งอิง final.pdf
	ผนวก ก final.pdf
	ผนวก ข final.pdf
	bio.pdf

	7.บทที่4
	ปก 31-8-54.pdf
	บทคัดย่อ.pdf
	สารบัญ.pdf
	บทที่ 1 11-7-54 final.pdf
	บทที่ 2 11-7-54 final.pdf
	บทที่ 3 12-7-54 final.pdf
	บทที่ 4 13-7-54 final.pdf
	บทที่ 5 30-8-54 final.pdf
	เอกสารอ้งอิง final.pdf
	ผนวก ก final.pdf
	ผนวก ข final.pdf
	bio.pdf

	8.บทที่5
	ปก 31-8-54.pdf
	บทคัดย่อ.pdf
	สารบัญ.pdf
	บทที่ 1 11-7-54 final.pdf
	บทที่ 2 11-7-54 final.pdf
	บทที่ 3 12-7-54 final.pdf
	บทที่ 4 13-7-54 final.pdf
	บทที่ 5 30-8-54 final.pdf
	เอกสารอ้งอิง final.pdf
	ผนวก ก final.pdf
	ผนวก ข final.pdf
	bio.pdf

	9.บรรณานุกรม
	ปก 31-8-54.pdf
	บทคัดย่อ.pdf
	สารบัญ.pdf
	บทที่ 1 11-7-54 final.pdf
	บทที่ 2 11-7-54 final.pdf
	บทที่ 3 12-7-54 final.pdf
	บทที่ 4 13-7-54 final.pdf
	บทที่ 5 30-8-54 final.pdf
	เอกสารอ้งอิง final.pdf
	ผนวก ก final.pdf
	ผนวก ข final.pdf
	bio.pdf

	10.ภาคผนวก
	ปก 31-8-54.pdf
	บทคัดย่อ.pdf
	สารบัญ.pdf
	บทที่ 1 11-7-54 final.pdf
	บทที่ 2 11-7-54 final.pdf
	บทที่ 3 12-7-54 final.pdf
	บทที่ 4 13-7-54 final.pdf
	บทที่ 5 30-8-54 final.pdf
	เอกสารอ้งอิง final.pdf
	ผนวก ก final.pdf
	ผนวก ข final.pdf
	bio.pdf

	11.ประวัติผู้วิจัย
	ปก 31-8-54.pdf
	บทคัดย่อ.pdf
	สารบัญ.pdf
	บทที่ 1 11-7-54 final.pdf
	บทที่ 2 11-7-54 final.pdf
	บทที่ 3 12-7-54 final.pdf
	บทที่ 4 13-7-54 final.pdf
	บทที่ 5 30-8-54 final.pdf
	เอกสารอ้งอิง final.pdf
	ผนวก ก final.pdf
	ผนวก ข final.pdf
	bio.pdf




