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  งานวิจัยนี้  มีวัตถุประสงคเพื่อสรางหนังสือดิจิทัล เร่ือง เทคโนโลยีการพิมพ เพื่อหาคุณภาพ
ของหนังสือดิจิทัลโดยผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหาและดานการผลิตส่ือและการนําเสนอ เพื่อหาผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนของผูเรียนที่เรียนผานหนังสือดิจิทัล และเพื่อหาความพึงพอใจของกลุมทดลองที่มีตอ
หนังสือดิจิทัล เคร่ืองมือที่ใชประกอบดวย  
  1. หนังสือดิจิทัล เร่ือง เทคโนโลยีการพิมพ   
  2. แบบประเมินคุณภาพของบทเรียนสําหรับผูเชี่ยวชาญ    
  3. แบบทดสอบหาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
  4. แบบประเมินความพึงพอใจ โดยใชกลุมทดลองเปนนักศึกษาระดับปริญญาตรี  ชั้นปที่ 1  
สาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  
จํานวน 33  คน  ผลการวิจัยพบวาการประเมินคุณภาพของหนังสือหนังสือดิจิทัล เร่ือง เทคโนโลยี
การพิมพ โดยผูเช่ียวชาญดานเนื้อหาและดานการผลิตส่ือและการนําเสนอ  พบวา มีคุณภาพดาน
เนื้อหาอยูในเกณฑมีคุณภาพดีมาก โดยมีคาเฉลี่ย 4.52 มีคุณภาพดานการผลิตส่ือและการนําเสนอ
อยูในเกณฑคุณภาพดี โดยมีคาเฉล่ีย 4.36  การหาศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเรียนพบวา 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนที่เรียนจากหนังสือดิจิทัล เร่ือง เทคโนโลยีการพิมพ มีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และความพึงพอใจของ
กลุมทดลองที่มีตอหนังสืออิเล็กทรอนิกส อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 4.30 
 

 
 
 
 
 

 



 

 

 

Abstract 
 
Research Title   :  Creating Digital Book of Printing Technology 
 Author  :  Asst.Prof.Weera Chotithammaporn 
 Year  :  2011 

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

The objectives of this project were to creating digital book of printing technology, 
to evaluate lesson quality by specialists, to evaluate learning achievement and learners’ 
satisfaction. The research tools were:  

1) digital book of printing technology 
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 4.52, which is very 
good, and the average score of production quality was 4.36, 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 4.30, indicating that the experimental groups is good satisfied with the lesson. 
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มอบเปนกตัญุตาแก บิดา มารดา ตลอดจนบูรพาจารยของผูวิจัยและผูมีพระคุณทุกทาน 
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บทที่ 1 
 

บทนํา 
 

1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

 ในสถานการณปจจุบันกระแสการเปล่ียนแปลงดานตาง ๆ เกิดข้ึนอยางรวดเร็ว
ความเจริญกาวหนาดานเทคโนโลย ี โดยเฉพาะเทคโนโลยีคอมพิวเตอรไดเขามามีบทบาทใน
ชีวิตประจําวันเปนอยางมาก ความสามารถของคอมพิวเตอรชวยลดข้ันตอนการทํางานที่ซ้าํซอน 
และคํานวณไดอยางแมนยาํรวดเร็ว ในดานการศึกษาไดมีการนาํเอาคอมพิวเตอรมาใชในการ
พัฒนาการใชส่ือการศึกษา การฝกอบรมเปนอยางมาก การนาํเสนอภาพ เสียง และอักษรทาง
คอมพิวเตอร การผลิตโปรแกรมคอมพิวเตอรเพื่อการเรียนการสอนและการฝกอบรม  

การจัดการศึกษาตองยึดหลักวา ผูเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนา
ตนเองไดและถือวาผูเรียนมคีวามสําคัญทีสุ่ด กระบวนการจัดการศึกษา ตองสงเสริมใหผูเรียน
สามารถพัฒนาตามธรรมชาติ และเต็มตามศักยภาพ ตองเนนความสําคัญทั้งความรู คุณธรรม 
กระบวนการเรียนรู และบูรณาการตามความเหมาะสมแตละระดับการศึกษา การจดักระบวนการ
เรียนรูนัน้ จะตองจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมใหสอดคลองกับความสนใจและความถนัดของ
ผูเรียน โดยคํานงึถงึความแตกตางระหวางบุคคลกระบวนการคิด การฝกทักษะ การจัดการ การ
เผชิญสถานการณ การประยุกตใชความรูมา เพื่อปองกนัและแกไขปญหา การเรียนรูจาก
ประสบการณจริง ใหทาํได คิดเปน ทําเปน รักการอานและเกิดการใฝรู ผสมผสานสาระความรูดาน
ตาง ๆ อยางไดสัดสวนสมดุลกัน รวมทั้งปลูกฝงคุณธรรม คานิยม  ทีดี่งาม และคุณลักษณะอันพึง
ประสงคไวในทุกวชิา (สํานกังานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, 2542 : 12) 

 สภาพการจัดการศึกษา มีผลมาจากปจจัยทีบ่งชี้คุณภาพการจัดการศึกษา 
จําเปนตองมีการพัฒนาและการใชส่ือเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา การพฒันากระบวนการเรียนรูและ
การวิจยัเพื่อพฒันาคุณภาพการศึกษา  โดยเฉพาะดานการจัดหาส่ือและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 
การพัฒนาส่ือและนวัตกรรมใหม ๆ เพื่อนาํมาใชในกิจกรรมการเรียนการ โดยเฉพาะการใชส่ือและ
นวัตกรรมการสอน และวธิสีอนหลาย ๆ วิธีจะชวยใหผูเรียนเกิดการเปล่ียนแปลง พฤติกรรมการ
เรียนรูดวยตนเอง ตามวัตถปุระสงคอยางมีประสิทธิภาพผูเรียนจะมีสวนรวมในการปฏิบัติกิจกรรม
ตาง ๆ ตามความสามารถของแตละบุคคล สามารถใชเรียนไดทั้งแบบกลุมและรายบุคคล 
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 การเรียนการสอนโดยสวนมากทีเ่ราพบเหน็และคุนเคยรูจักกัน มกัพบเห็นใน

รูปแบบที่ออกมาในภาพของอาจารยผูสอนยืนอยูบริเวณกลางหองหนากระดานดํา และมีนักเรียน

หรือนักศึกษาหลายสิบคนนัง่ฟงอยูที่โตะของตนเองโดยมีหนงัสือเรียนวางเปดอยูบนโตะของทกุคน 

และทุกคนตองเขาเรียนตามเวลาที่ทางสถานศึกษานั้น ๆ ไดกําหนดข้ึน การสอนในแตละหองตอง

ใชอาจารยในการสอนอยางนอยหองละหนึ่งทาน นัน่หมายถงึจาํนวนนักเรียนทีเ่พิ่มข้ึนก็จําเปนตอง

ใชจํานวนผูสอนท่ีมากข้ึนเชนกนั และเมื่อผูสอนมากข้ึนคาจางในการจางครูก็มีอัตราเพิ่มข้ึนตามไป

ดวย แตอีกดานหนึ่งเมื่อนกัเรียนเพิม่ข้ึนแตอาจารยผูสอนยังคงมีจํานวนเทาเดิมหรือมจีํานวนผูสอน

ไมมากนักซ่ึงนัน้ทาํใหเกิดปญหาในการเรียนการสอนอยางแนนอน 

  หนงัสือดิจิทัล (Digital Book) หรือหนงัสืออิเล็กทรอนิกส (E-book) เปนส่ิงที่
เกิดข้ึนใหมในวงการการศึกษาเพื่อสนองความตองการของมนุษยที่จะนําส่ือหนังสือเขาไปบรรจุอยู
ในรูปแบบของดิจิทัล ทัง้นี้เพือ่ลดขอจํากัดจากการอานหนังสือปกติทั่วไป บทบาทของผูสอนที่มีการ
เปล่ียนแปลงไปเนนหนักทางดานการใฝหาความรูความเขาใจและความสามารถ วิธีสอนที่
หลากหลายตามสภาพเศรษฐกิจและสังคมไดอยางกวางขวาง (เสาวลักษณ ญาณสมบัติ,             
2545 : 3) 

การเรียนจากหนงัสือดิจิทัล ยงัเปนการลดภาระของผูสอนที่จะอธิบายเพิ่มเติมทกุ
คร้ังที่นกัศึกษาไมเขาใจ และสอนซอมเสริมใหแกนกัศึกษาทีม่ีความสามารถแตกตางกนั เพื่อแกไข
ปญหาคุณภาพการศึกษา และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผูวิจยัจึงสรางส่ือหนังสือดิจิทัล เร่ือง
เทคโนโลยีการพิมพ เพื่อพฒันารูปแบบการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อลดปญหา
การเรียนการสอนของสาขาวชิาเทคโนโลยการพิมพ และเพื่อพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ
ผูเรียนใหสูงข้ึน ซึง่สอดคลองกับการเรียนการสอนในยุคปฏิรูปการศึกษา 

ดวยเทคโนโลยีที่กาวหนาอยางคอมพิวเตอรไดชวยพัฒนาส่ือที่ใช เพื่อการเรียน

การสอนข้ึนใหสามารถรองรับปริมาณนักเรียนที่เพิ่มมากข้ึนในแตละป ส่ือการเรียนการสอน

ดังกลาวยงัเปนการเปดโอกาสใหกับผูที่สนใจอยากศึกษา ใหสามารถเขาศึกษาไดในเวลาใดกไ็ด

โดยที่ไมตองเขาเรียนตามหองเรียนแบบเกา ถึงแมจํานวนนักเรียนจะเพิ่มข้ึนเพียงใดก็ไมเปน

ปญหา โดยอาศัยแคความต้ังใจในการเรียน อีกดานหนงัสือการเรียนการสอนดังกลาวยังเปด

โอกาสใหผูเรียนสามารถเขาเรียนเมื่อใดก็ได โดยผูสอนจะนําเนื้อหาที่ตนสอนทําเปนส่ือการเรียน

การสอนในรูปแบบดิจิทัล ส่ือหนงัสือดิจิทลัเหมือนเปนการใหความรูสําหรับผูที่อยากรูเร่ืองนัน้ ๆ ซึ่ง
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ไมไดกําหนดวาผูนัน้จะเปนใครและผูเขาชมไมจําเปนตองเปนนักศึกษา แตส่ือหนังสือดิจทิัลเปด

โอกาสใหทุกคนเขาศึกษาไดตลอดเวลา 

  ศาสตรในสาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ เปนศาสตรที่ไมมีการเรียนการสอนใน
ระดับประถมศึกษา มธัยมศึกษา จงึเปนศาสตรที่ใหมสําหรับนกัศึกษาที่เขามาเรียนในสาขานี้ 
ประกอบกับการจัดทําเอกสารตําราก็มีผูเขียนคอนขางนอย และเปนหนังสือตําราในรูปลักษณะที่
เปนตัวอักษรและภาพประกอบ อาจไมสามารถส่ือใหนักศึกษาเขาใจไดอยางถองแท  
  ดวยเหตุนี้ผูวิจยั จึงเหน็ความสําคัญในการสรางส่ือหนังสือดิจิทัล เร่ือง เทคโนโลยี
การพิมพ  มาเปนส่ือเพื่อใชสําหรับการศึกษา โดยหนังสือดิจทิัลทีส่รางข้ึนนี้ไดครอบคลุมเนื้อหา
ของเทคโนโลยีการพิมพ ทัง้ 5 ระบบ ไดแก ระบบการพมิพพืน้นูน ระบบการพมิพพืน้ราบ ระบบการ
พิมพพืน้ลึก ระบบการพิมพพื้นปรุ และระบบการพมิพไรแรงกด โดยผานทางหนงัสือดิจิทัล จะเปน
ส่ิงที่ผูเรียนสามารถศึกษาไดไมจํากัดทัง้ระยะทาง  เวลา สถานที่ และจํานวนผูเรียน และเพื่อเปน
การนาํเสนอการเรียนการสอน  โดยที่ผูเรียนสามารถทบทวนการเรียนไดหลังจากการเรียน ผูเรียน
ยังเปนผูกาํหนดความเร็วในการเรียนเองโดยไมตองรอเพื่อนรวมชั้น สามารถเลือกเรียนสวนใดของ
เนื้อหากอนก็ได และสามารถเรียนซํ้าไปมาได และเปนประโยชนตอการนําไปประยุกตใชใน
การศึกษาดวยตนเอง   
 
1.2 วัตถุประสงคของการวิจัย 

 1.2.1  เพื่อสรางส่ือหนังสือดิจทิัลเร่ือง เทคโนโลยกีารพิมพ  
 1.2.2 เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนที่ผานการเรียน เร่ือง 

เทคโนโลยีการพิมพ โดยผานส่ือหนงัสือดิจทิัล 
 1.2.3 เพื่อหาความพึงพอใจของผูเรียนหลังจากเรียนจากส่ือหนังสือดิจทิัล เร่ือง 

เทคโนโลยีการพิมพ โดยผานส่ือหนงัสือดิจทิัล 
 

1.3  ขอบเขตของการวิจยั 
 1.3.1 เนื้อหาของส่ือหนงัสือดิจิทัลที่จัดทาํข้ึนไดแก เร่ือง เทคโนโลยีการพิมพ  

ประกอบไปดวย 5 หนวยการเรียน ไดแก 
  1.3.1.1  หนวยที่ 1 การพิมพพืน้นนู   
  1.3.1.2 หนวยที่ 2 การพิมพพืน้ราบ  
  1.3.1.3 หนวยที่ 3 การพิมพพืน้ลึก  



4 

 

 

  1.3.1.4 หนวยที่ 4 การพิมพพืน้ปรุ 
  1.3.1.5 หนวยที่ 5   การพิมพไรแรงกด   

1.3.2 กลุมทดลอง 
กลุมทดลองทีใ่ชในการวิจัยคร้ังนี้ เปนนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ ระดับ

ปริญญาตรี ชั้นปที ่1 ที่ลงทะเบียนเรียนวชิาเทคโนโลยกีารพิมพเบ้ืองตน ปการศึกษา 2554 จํานวน  
1 หมูเรียน จํานวนนกัศึกษา 35 คน   

 1.3.3 กลุมผูเชี่ยวชาญ ประเมินคุณภาพของส่ือดิจทิัล มีดังนี ้
  1.3.3.1 ผูเชี่ยวชาญทางดานเนื้อหา เร่ืองเทคโนโลยีการพิมพ จํานวน 3 

ทาน ที่ไดมาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จากอาจารยผูสอนหรือปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับดานเทคโนโลยีการพิมพ ทีม่ีคุณวุฒิทางการศึกษาระดับปริญญาโท หรือมีตําแหนงทาง
วิชาการไมนอยกวาผูชวยศาสตราจารย หรือผูที่มีประสบการณ การปฏิบัติงานที่เกี่ยวของกับดานนี้
มากกวา 3 ป และยินดีใหความรวมมือในการเปนผูเชี่ยวชาญในการวจิัยคร้ังนี ้

  1.3.3.2 ผูเชี่ยวชาญทางดานการผลิตส่ือดิจิทัล จาํนวน 3 ทาน ที่ไดมาโดย
การเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จากอาจารยผูสอนหรือปฏิบัติงานเกี่ยวกับดาน
เทคนิคการผลิตส่ือ ที่มีคุณวุฒิทางการศึกษาระดับปริญญาโท หรือมีตําแหนงทางวิชาการไมนอย
กวาผูชวยศาสตราจารย หรือผูที่มีประสบการณการปฏิบัติงานที่เกี่ยวของกับดานนี้ไมนอยกวา 3 ป 
และยินดีใหความรวมมือในการเปนผูเชี่ยวชาญในการวจิัยคร้ังนี ้
 1.3.4 ตัวแปรที่ศึกษา 
  1.3.4.1 ตัวแปรตน คือ สรางส่ือหนงัสือดิจิทัล เร่ือง เทคโนโลยีการพิมพ
  1.3.4.2 ตนแปรตาม มดัีงนี ้
   1)  คุณภาพจากการประเมนิโดยผูเชีย่วชาญดานเนื้อหา และดาน
การผลิตส่ือและการนาํเสนอของส่ือหนงัสือดิจิทัล เร่ือง เทคโนโลยกีารพิมพ  
   2)  ผลสัมฤทธิท์างการเรียนของผูเรียนสรางส่ือหนงัสือดิจิทัล เร่ือง 
เทคโนโลยีการพิมพ 
   3) ความพึงพอใจของผูเรียนที่เรียนดวยสรางส่ือหนงัสือดิจิทลั 
เร่ือง เทคโนโลยีการพิมพ 
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1.4 สมมติฐานของการวจิยั 
 1.4.1 ส่ือหนงัสือดิจทิัลเร่ือง เทคโนโลยกีารพมิพ มีคุณภาพจากการประเมินของ

ผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา และดานการผลิตส่ือและการนาํเสนอ ที่สรางข้ึนอยูที่ระดับดีข้ึนไป 
 1.4.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังจากการเรียนของผูเรียน โดยคะแนนหลังเรียน

สูงกวาคะแนนกอนเรียน อยางมนีัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 1.4.3 ความพึงพอใจของผูเรียนหลังจากการเรียนดวยหนังสือดิจิทัล เร่ือง 
เทคโนโลยีการพิมพ อยูในระดับดี 

 
1.5  ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
 1.5.1 ดานนักศึกษา 
  1.5.1.1 นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาเทคโนโลยีการพิมพ
เบ้ืองตนสูงข้ึน 
  1.5.1.2 มีส่ือประกอบการเรียนส่ือหนังสือดิจทิัล เร่ือง เทคโนโลยีการพิมพ 
ที่สามารถศึกษาไดดวยตัวเอง 
  1.5.1.3 สามารถศึกษาไดทั้งในและนอกสถานที่ และทุกเวลา 
 1.5.2 ดานครูผูสอน 
  1.5.2.1 มีส่ือประกอบการเรียนหนังสือดิจิทัลที่มีคุณภาพ 
  1.5.2.2 มีส่ือที่ใชในการเรียนซอมเสริมสําหรับกรณีนักศึกษาที่ไมผาน
เกณฑ ตามจดุประสงคการเรียนรู 
  1.5.2.3 การเรียนการสอนในรายวิชาเทคโนโลยีการพิมพเบ้ืองตน มี
ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
 1.5.3. ดานสถานศึกษา 
  1.5.3.1 สาขาวิชาเทคโนโลยกีารพิมพมีส่ือการเรียนหนังสือหนังสือดิจิทัล 
เพิ่มมากข้ึน 
  1.5.3.2 สามารถใชเปนแหลงเรียนรูไดทาง Internet โดยผานทาง website 
ของสาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนัทา 
ที่ http://www.printing.ssru.ac.th  และwebsiteของผูทาํวิจัยที ่http://www.weera.ssru.ac.th   
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1.6  ขอตกลงเบื้องตน 
 1.6.1 การวิจยัคร้ังนีไ้มคํานึงถึงเพศ อายุ พืน้ฐานทางสังคม เศรษฐกิจ 

 1.6.2 กลุมทดลองเปนนกัศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยกีารพมิพ ระดับปริญญาตรี 
ชั้นปที ่1 ที่ลงทะเบียนเรียนวิชาเทคโนโลยีการพิมพเบ้ืองตน ปการศึกษา 2554 จาํนวน 1 หมูเรียน 
จํานวนนักศึกษา 30 คน   
 1.6.3 กลุมทดลองทีใ่ชส่ือหนงัสือดิจิทัล เร่ือง เทคโนโลยีการพิมพ ตองไมเคย
เรียนวิชา เทคโนโลยกีารพิมพเบ้ืองตน มากอน 
 1.6.4 การวิจยัคร้ังนีผู้วิจัยใชคะแนนจากแบบทดสอบกอนเรียนหลังเรียน เปน
เคร่ืองมือในการผลสัมฤทธิท์างการเรียน 
 
1.7  นิยามศพัท 
 1.7.1 ส่ือหนังสือดิจิทัล หรือหนงัสืออิเล็กทรอนิกส (E-book) หมายถึง หนังสือ
หนึง่เลมหรือหลาย ๆ เลมที่ไดรับการออกแบบใหมใหอยูในรูปของดิจิทลั สามารถนําเสนอขอมูลได
ทั้งตัวอักษรหรือตัวเลข เรียกวา ไฮเปอรเท็กซ (Hypertext) และถาหากขอมูลนัน้รวมถึงภาพนิ่ง 
ภาพเคลื่อนไหว เสียงจะเรียกวา ไฮเปอรมเีดีย (Hypermedia) ซึ่งผูเรียนสามารถที่จะเลือกเรียนได
ตามความตองการ ไมจํากัดเวลาและสถานที ่
 1.7.2 คุณภาพของบทเรียน หมายถึง คาคะแนนที่ไดจากการประเมินการสราง
ส่ือหนงัสือดิจทิัล เร่ือง เทคโนโลยีการพมิพ โดยใชแบบประเมินผลสําหรับผูเชีย่วชาญดานเนือ้หา 
และดานการผลิตส่ือและการนําเสนอ ซึง่คาที่ยอมรับไดในเกณฑดีข้ึนไป   
 1.7.3 แบบทดสอบ หมายถงึ ขอทดสอบแบบปรนัยที่สรางข้ึน เพื่อวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของกลุมทดลอง 
  1.7.4 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถงึ คาที่ไดจากการทําแบบทดสอบของ
นักศึกษา ที่ไดจากการเรียนผานส่ือหนังสือดิจิทัล เร่ือง เทคโนโลยีการพิมพ โดยดูคะแนนจากการ
ทําแบบทดสอบกอนเรียน และหลังการเรียนส่ือหนงัสือดิจิทัล โดยคะแนนหลังจากการเรียนตองสูง
กวาคะแนนกอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
 1.7.5 กลุมทดลอง หมายถึง นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ ระดับ
ปริญญาตรี ชั้นปที่ 1 ที่ลงทะเบียนเรียนวชิาเทคโนโลยกีารพิมพเบ้ืองตน ปการศึกษา 2554  ที่เรียน
โดยใชส่ือหนังสือดิจิทัล จํานวน  35 คน 
 1.7.6 การสอนดวยส่ือหนงัสือดิจทิัล หมายถงึวิธีการสอนที่ผูวิจัยใหนักศึกษาใน
กลุมทดลอง เรียนจากส่ือหนังสือดิจทิัล ทีผู่วิจัยไดสรางข้ึน 
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บทที่ 2 
 

ทฤษฎ ีเอกสารและงานวจิัยที่เกีย่วของ 

 

 การศึกษาวิจยัในคร้ังนี้ ผูทําการศึกษาเอกสาร และงานวจิัยที่เกี่ยวของกับ
งานวิจยัในคร้ังนี้โดยสามารถแบงออกเปนหัวขอตาง ๆ ไดดังนี ้

 2.1 ความหมายของหนงัสือดิจิทัล 
 2.2. ววิัฒนาการของหนังสือดิจิทัล 
 2.3 รูปแบบของหนังสือดิจทิัล 

 2.4 องคประกอบของหนงัสือดิจิทัล 
 2.5 เทคโนโลยีสําหรับหนงัสือดิจิทัล 

 2.6 ทฤษฎีการเรียนรูและจิตวิทยาทีเ่กี่ยวเนื่องกับการออกแบบหนงัสือดิจิทัล 
 2.6 งานวิจัยทีเ่กี่ยวของ 

 
2.1 ความหมายของหนังสอืดิจิทัล 

 หนงัสือดิจิทัล (Digital Book) หรือ หนงัสืออิเล็กทรอนกิส (Electronic Book) เรา
มักเรียกส้ัน ๆ วา อีบุค (eBook, EBook, e-Book) คือ หนังสือหรือเอกสารดิจิทัลที่ผูอานสามารถ
อานทางจอคอมพิวเตอร ทางอินเทอรเน็ต หรืออุปกรณอิเล็กทรอนิกสพกพาอ่ืน ๆ ได สําหรับ
หนงัสือดิจิทัล จะมีความหมายรวมถึงเนือ้หาที่ถูกดัดแปลงอยูในรูปแบบที่สามารถแสดงผลออกมา
ได โดยเคร่ืองมืออิเล็กทรอนิกสจะมีลักษณะการนาํเสนอที่สอดคลองและคลายคลึงกับการอาน
หนงัสือทัว่ไปในชีวิตประจาํวนัแตจะมีลักษณะพิเศษ คือสะดวกและรวดเร็วในการคนหา และผูอาน
สามารถอานพรอม ๆ กนัได 

 หนงัสือดิจิทัลจะมีลักษณะเหมือนกับหนงัสือธรรมดาทั่วไป ที่ผานระบบการพมิพ 
มีเนื้อหา มีภาพประกอบ ในสวนหนังสือดิจิทัลก็มีลักษณะเชนเดียวกัน แตคุณสมบัติของหนังสือ
ดิจิทัลทีน่อกเหนือจากหนังสือทั่วไปคือ สามารถแทรกภาพ เสียง ภาพเคลื่อนไหว แบบทดสอบ 
และสามารถส่ังพิมพเอกสารที่ตองการออกทางเคร่ืองพมิพได อีกประการหนึง่ที่สําคัญก็คือ หนงัสือ
หนงัสือดิจิทัลสามารถปรับปรุงขอมูลใหทนัสมัยไดตลอดเวลา ซึ่งคุณสมบัติเหลานี้จะไมมีใน
หนงัสือธรรมดาทัว่ไปสามารถดูภาพประกอบที่เคล่ือนไหวได นอกจากนีย้ังสามารถสืบคนขอมูล
เพิ่มเติมนอกจากในหนังสือดิจิทัลได โดยผานทางอินเตอรเน็ต 
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 ไชยยศ เรืองสุวรรณ (2551 : 107) ไดใหความหมายของหนังสืออิเล็กทรอนกิส
ดังนี ้ หนังสืออิเล็กทรอนกิส เปนส่ือที่มีรูปเลมและองคประกอบของเลมหนงัสือครบถวน เปนส่ือที่
นิยมจัดใหอยูในรูปแฟมในสกุล pdf และใชโปรแกรม Acrobat Reader ของ Adobe ในการอาน
สรุปหนงัสืออิเล็กทรอนกิส หมายถงึ หนงัสือหรือเอกสารอิเล็กทรอนกิสที่ผูอานสามารถอานผาน
หนาจอคอมพวิเตอรสรางข้ึนดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร สามารถแทรกภาพ เสียงภาพเคล่ือนไหว
แบบทดสอบ มีการนาํเสนอที่สอดคลองและคลายกับหนังสือ สะดวกรวดเร็วในการคนหา ผูอาน
สามารถอานพรอมกันได 
 
2.2 วิวัฒนาการของหนังสอืดิจิทัล 

 แนวความคิดเกี่ยวกับหนังสือดิจิทัลเกิดข้ึนภายหลัง ป ค.ศ.1940 โดยปรากฏใน 
นวนิยายวทิยาศาสตร ตอมาไดมีการพฒันาโดยนาํเทคโนโลยีคอมพิวเตอรเขามาชวยสแกนหนังสือ
จัดเก็บขอมูลเปนแฟมภาพตัวหนังสือดิจทิลั และนําแฟมภาพตัวหนังสือมาผานกระบวนการแปลง
ภาพเปนขอความดวยการทาํ OCR (Optical Character Recognition) โดยใชโปรแกรม
คอมพิวเตอรเพื่อแปลงภาพตัวหนังสือใหเปนขอความทีส่ามารถแกไขเพ่ิมเติมได การถายทอด
ขอมูลจะถายทอดผานทางแปนพิมพ และประมวลผลออกมาเปนตัวหนงัสือและขอความดวย
คอมพิวเตอร ดังนัน้หนากระดาษจึงเปลี่ยนรูปแบบไปเปนแฟมขอมูลแทน ทัง้ยงัมีความสะดวกตอ
การเผยแพรและจัดพิมพเปนเอกสาร (Documents Printing) ทําใหรูปแบบของหนงัสือดิจิทัลยุค
แรก ๆ มีลักษณะเปนเอกสารประเภท .doc .txt .rtf  และ.pdf ไฟล เมือ่มีการพฒันาภาษา HTML 
(Hyper Text Markup Language) ขอมูลตางๆ จงึถูกออกแบบและตกแตงในรูปของเว็บไซต โดย
ปรากฏในแตละหนาของเวบ็ไซตซึ่งเรียกวา "Web Page" ผูอานสามารถเปดดูเอกสารเหลานัน้ได
ดวยเว็บเบราวเซอร (Web Browser) ซึ่งเปนโปรแกรมประยุกตที่สามารถแสดงผลขอความ ภาพ 
และการปฏิสัมพันธผานระบบเครือขายอินเทอรเนต็ตอมาเมื่ออินเทอรเน็ตไดรับความนยิมมากข้ึน 
บริษัท ไมโครซอฟท ไดผลิตเอกสารดิจิทลัเพื่อใหคําแนะนําในรูปแบบ HTML Help ข้ึนมา มี
รูปแบบของไฟลเปน .CHM โดยมีตัวอานคือ Microsoft Reader และหลังจากนัน้มีบริษทัผูผลิต
โปรแกรมคอมพิวเตอรจํานวนมาก ไดพฒันาโปรแกรมจนกระทั่งสามารถผลิตเอกสารดิจิทัลออกมา
เปนลักษณะเหมือนกับหนงัสือทั่วไป กลาวคือ สามารถแทรกขอความ แทรกภาพ จดัหนาหนังสือ
ไดตามความตองการของผูผลิต และทีพ่ิเศษกวานัน้คือ หนังสือดิจทิัลเหลานี ้ สามารถสรางจุด
เชื่อมโยงเอกสาร (Hyper Text) ไปยังเว็บไซตที่เกี่ยวของอ่ืน ๆ ทัง้ภายในและภายนอกได อีกทัง้ยัง
สามารถแทรกเสียง ภาพเคล่ือนไหวตาง ๆ ลงไปในหนงัสือได คุณสมบัติเหลานี้ไมสามารถทาํไดใน
หนงัสือทัว่ไป (เจษฎา  ถาวรนุวงศ, 2553 : 7) 
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 2.2.1 แนวโนมของหนังสือดิจิทัลในอนาคต 
   ยุคการอานหนังสือจากหนาจอคอมพวิเตอร หรือที่เรียกกนัวา หนังสือ

ดิจิทัลไดรับความนยิมอยางมากในตางประเทศ เนื่องจากการแพรหลายของอุปกรณคอมพิวเตอร
ขนาดเล็กที่สามารถพกพาไปไดสะดวก อาทิ พ็อคเกต็พีซี (Pocket PC) ปาลม โทรศัพทมือถือ           
เปนตน สวนในประเทศไทยหนังสือดิจทิลัมีแนวโนมทีจ่ะไดรับความนิยมมากข้ึนในอนาคตเชนกัน 
เพราะเนื่องมาจากความกาวหนาของเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (ICT) ทําใหการเขาถงึ
ส่ือสารนิเทศประเภทตาง ๆ โดยเฉพาะหนังสือดิจทิัลสามารถเขาถงึไดอยางสะดวกและรวดเร็วทนั
ตอความตองการของผูใชจากทัว่โลก โดยผานระบบเครือขายอินเทอรเน็ต อาจกลาวไดวาในทุก
วันนี้หนังสือดิจิทัลไดรับความสนใจของผูคนทัว่ไปในทุกสาขาอาชีพโดยเฉพาะอยางยิ่ง ผูที่มีอาชพี
เกี่ยวของกับหนังสือ เชน บรรณารักษ นกัเอกสารสนเทศ นกัจดหมายเหตุผูจัดพมิพหนงัสือ หรือ
อาชีพอ่ืน ๆ ที่เกีย่วของกับสารนิเทศ เปนตน สวนบริษัทผูจัดจําหนายฮารดแวรและซอฟตแวรที่
เกี่ยวของกับหนังสือดิจทิัลไดแตหวังใหฮารดแวรและซอฟตแวรราคาถกูลง เพราะหากเปนอยางนัน้ 
ก็จะเปนอีกทางเลือกหน่ึงที่ผูอานจะหนัมาสนใจอานหนงัสือดิจิทัลมากข้ึน อยางไรก็ตามไม
สามารถคาดเดาไดวา ในอนาคตตลาดของหนงัสือดิจิทัลจะเปนเชนไร หนังสือดิจิทัลจะแทนที่
หนงัสือตัวเลมไดหรือไม เมื่อไรและจะสามารถเอาชนะใจหนอนหนังสือทัง้หลายไดหรือไม แต
ข้ึนอยูกับพัฒนาการหรือการคิดคนรูปแบบใหมและการแกปญหาเกี่ยวกับความสะดวกในการอาน
ใหมากข้ึน การที่จะทําใหนกัอานทัง้หลายเล็งเห็นถึงส่ิงที่นาสนใจในหนังสือดิจทิัลมากข้ึน คงตอง
ใชเวลาในการยอมรับพอสมควร บรรณารักษเปนผูที่ตองปฏิบัติงานที่เกี่ยวของกับทรัพยากร 
สารนิเทศทุกประเภท หนังสือดิจิทัลจึงเปนอีกทางเลือกหนึ่งสําหรับบรรณารักษทีจ่ะนาํมาใหบริการ 
แตการจะใหผูอานยอมรับการใชหนงัสือดิจิทัลแทนการใชหนงัสือฉบับพิมพ บรรณารักษจําเปน 
ตองทําใหผูอานหนังสือดิจทิลัเกิดความรูสึกเหมือนกับการอานหนงัสือฉบับพิมพ แตมีความ
สะดวกสบายในการอานมากกวา 

 2.2.2  ปญหาของหนงัสือดิจิทัล 
   ปญหาของหนงัสือดิจิทัลยงัไมสามารถหาขอสรุปไดในประเด็นสําคัญคือ 
   มาตรฐานการผลิตกลาวคือ เทคโนโลยีทางดานซอฟตแวรและฮารดแวร

ตลอดจนถึงการแปลงขอมูลตาง ๆ ลวนมผีลตอการผลิตเนื้อหา (Content) ของหนังสือดิจทิัลอยาง
มาก เนื่องจากจะตองมีความสามารถในการแลกเปล่ียนแฟมขอมูล ซึ่งอาจกอใหเกดิปญหาแก
หองสมุดในกรณีที่หองสมุดดําเนนิการจัดทําหนงัสือดิจทิัลเอง และดําเนนิการจัดซื้อหนงัสือดิจทิัล
เขามาใหบริการแกสมาชิก 
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   มาตรฐานการจัดจําหนายของผูผลิต ไดแก ปญหาทางดานราคาที่ข้ึนอยูกับ
ผูผลิตแตละรายที่ใชเทคโนโลยีที่ตางชนิดกัน ปญหาการสืบคนหนังสือดิจิทัลยอนหลังและวารสาร
ดิจิทัลยอนหลัง ซึง่อาจมีผลตอการจัดซื้อส่ิงพิมพอีก 1 ชุดเพื่อเย็บรวมเลมหรือไม ปจจัยเหลานี้ลวน
กระทบตอการตัดสินใจในการจัดซื้อ และการเตรียมงบประมาณในปถดัไป 

   ลิขสิทธิ์ของเจาของหนังสือดิจิทัลและสิทธิผู์ใชในปจจุบันยงัไมสามารถหา
ขอสรุปในประเด็นนี้ไดชัดเจน โดยเฉพาะอยางยิง่กรณทีี่หองสมุดจัดซื้อจัดหาหนงัสือดิจิทัล เพื่อ
นํามาใหบริการแกผูใช เชน การกําหนดสิทธิ์ผูสามารถใชหนงัสือดิจิทลั การอางอิง เปนตน 

 2.2.3 ความแตกตางของหนงัสือดิจิทัลกับหนงัสือทั่วไป 
   ความแตกตางของหนงัสือดิจิทัลกับหนงัสือทั่วไป จะอยูที่รูปแบบของการ

สรางและการใชงาน ดังนี ้
 
ตารางที่ 2.1 ความแตกตางของหนงัสือดิจิทัลกับหนงัสือทั่วไป 

หนังสือดิจิทัล หนังสือทั่วไป 

ไมใชกระดาษ (อนุรักษทรัพยากรปาไม) ใชกระดาษ 
สามารถสรางใหมีภาพเคล่ือนไหวได มีขอความและภาพประกอบธรรมดา 
สามารถใสเสียงประกอบได ไมมีเสียงประกอบ 
สามารถแกไขและปรับปรุงขอมูล (update) ไดงาย สามารถแกไขปรับปรุงไดยาก 
สามารถสรางจุดเชื่อมโยง (links) ออกไปยังขอมูลภายนอกได มีความสมบูรณในตัวเอง 
มีตนทุนในการผลิตหนังสือตํ่า มีตนทุนการผลิตสูง 
ไมมีขีดจํากัดในการจัดพิมพ สามารถทําสําเนาไดงายไมจํากัด มีขีดจํากัดในการจัดพิมพ 
สามารถอานผานคอมพิวเตอร และส่ังพิมพผลได สามารถเปดอานจากเลม อานไดอยางเดียว 
หนังสือดิจิทัล 1 เลม สามารถอานพรอมกันไดจํานวนมาก 
(ออนไลนผานระบบเครือขายอินเทอรเน็ต) 

สามารถอานได 1 คนตอหนึ่งเลม 

สามารถพกพาสะดวกไดคร้ังละจํานวนมากในรูปแบบของไฟล
คอมพิวเตอร และสามารถเขาถึงโดยไมจํากัดเร่ืองสถานที่และ
เวลา 

สามารถพกพาลําบาก และตองเดินทางไปใช
ที่หองสมุดและศูนยสารนิเทศตาง ๆ 

  
 2.2.4 ขอดีของหนังสือดิจิทัล 
  2.2.4.1 เปนส่ือที่รวมเอาจุดเดนของส่ือแบบตาง ๆ มารวมอยูในส่ือตัว

เดียว คือ สามารถแสดงภาพ แสง เสียง ภาพเคล่ือนไหว และการมีปฏิสัมพันธกับผูใช 
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  2.2.4.2 ชวยใหผูเรียนเกิดพัฒนาการเรียนรูและเขาใจเนื้อหาวิชาไดเร็ว
ข้ึน (สิทธิพร บุญญานุวัตร, 2540:24)               

  2.2.4.3 ครูสามารถใชหนงัสือดิจิทัลในการชักจูงผูเรียนในการอาน, การ
เขียน, การฟงและการพูดได 

  2.2.4.4 มีความสามารถในการออนไลนผานเครือขาย และเช่ือมโยงไปสู
โฮมเพจและเวบ็ไซตตาง ๆ อีกทัง้ยังสามารถอางอิงในเชิงวิชาการได 

  2.2.4.5 หากหนังสือดิจิทัลออนไลนผานเครือขายอินเตอรเน็ต หรือ
อินทราเน็ตจะทําใหการกระจายส่ือทําไดอยางรวดเร็ว และกวางขวางกวาส่ือที่อยูในรูปส่ิงพิมพ  

  2.2.4.6 สนับสนนุการเรียนการสอนแบบหองเรียนเสมือน หองสมุด
เสมือนและหองสมุดดิจิทัล 

  2.2.4.7 มีลักษณะไมตายตัว ทังนี้สามารถแกไขปรับปรุงเปลี่ยนแปลงได
ตลอดเวลารวมทั้งยังสามารถเช่ือมโยงไปสูขอมูลที่เกี่ยวของได โดยใชความสามารถของ
ไฮเปอรเท็กซ 

          2.2.4.8 ในการสอนหรืออบรมนอกสถานที ่ การใชหนงัสือดิจิทลัจะชวย
ใหเกิดความคลองตัวยิง่ข้ึน เนื่องจากสื่อสามารถสรางเก็บไวในแผนซีดีไดไมตองหอบหิว้ส่ือซึ่งมี
จํานวนมาก 

  2.2.4.9 การพิมพทําไดรวดเร็วกวาแบบใชกระดาษ สามารถทาํสําเนาได
เทาที่ตองการ ประหยัดวัสดุในการสรางส่ือ อีกทั้งยังชวยอนุรักษส่ิงแวดลอมอีกดวย 

         2.2.4.10  มีความทนทาน และสะดวกตอการเก็บบํารุงรักษา ลดปญหา
การจัดเก็บเอกสารยอนหลังซ่ึงตองใชเนื้อที่หรือบริเวณกวางกวาในการจัดเก็บ สามารถรักษา
หนงัสือหายากและตนฉบับเขียนไมใหเส่ือมคุณภาพ 

  2.2.4.11  ชวยใหนกัวิชาการและนักเขียนสามารถเผยแพรผลงานเขียนได
อยางรวดเร็ว 

 2.2.5 ขอจํากัดของหนังสือดิจทิัล 
  ถึงแมวาหนงัสือดิจิทัลจะมีขอดีที่สนับสนุนดานการเรียนการสอนมากมาย

แตก็ยังมีขอจาํกัดดวยดังตอไปนี้ 
  2.2.5.1 คนไทยสวนใหญยังคงชินอยูกับส่ือที่อยูในรูปกระดาษมากกวา 

อีกทั้งหนังสือดิจิทัลยังไมสามารถใชงานไดงายเมื่อเทยีบกับส่ือส่ิงพิมพ และความสะดวกในการ
อานกย็ังนอยกวามาก 
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  2.2.5.2 หากโปรแกรมส่ือมีขนาดไฟลใหญมาก ๆ จะทําใหการเปล่ียน
หนาจอมีความลาชา 

  2.2.5.3 การสรางหนังสือดิจิทัลเพื่อใหไดประสิทธภิาพที่ดี ผูสรางตองมี
ความรู และความชํานาญในการใชโปรแกรมคอมพิวเตอรและการสรางส่ือดีพอสมควร 

  2.2.5.4 ผูใชส่ืออาจจะไมใชผูสรางส่ือฉะนั้นการปรับปรุงส่ือจึงทําไดยาก
หากผูสอนไมมีความรูดานโปรแกรมคอมพิวเตอร 

  2.2.5.5 ใชเวลาในการออกแบบมาก เพราะตองใชทักษะในการออกแบบ
เปนอยางดี เพือ่ใหไดส่ือที่มคุีณภาพ 
 
2.3 รูปแบบของหนังสือดิจิทัล 
 เบคเกอร ไดแบงประเภทของหนังสือดิจทิัลออกเปน 10 ประเภท (กําธร บุญ
เจริญ. 2550 : 54) ดังนี ้
 2.3.1 หนงัสือดิจิทัลแบบหนงัสือหรือตํารา (Textbooks) หนังสือดิจิทัลประเภทน้ี
เนนการจัดเกบ็และนําเสนอเนื้อหาทีเ่ปนตัวหนังสือ และภาพประกอบในรูปแบบหนังสือปกติที่พบ
เห็นทัว่ไป หลักการของหนงัสือดิจิทัลชนดินี้สามารถกลาวไดวา เปนการแปลงหนังสือจากสภาพ
ส่ิงพิมพปกติเปนสัญญาณดิจิตอล เพิม่ศักยภาพการนําเสนอ การปฏิสัมพันธระหวางผูอานกับ
หนงัสือดิจิทัลดวยศักยภาพเคร่ืองคอมพิวเตอรพื้นฐาน เชน การเปดหนาหนงัสือ การสืบคน การ
คัดลอก เปนตน 
 2.3.2 หนงัสือดิจิทัลแบบหนงัสือเสียงอาน เปนหนังสือมีเสียงคําอานเมือ่เปด
หนงัสือจะมเีสียงอาน หนงัสือดิจิทัลประเภทน้ีเหมาะสําหรับเด็กเร่ิมหดัอาน หรือสําหรับฝกออก
เสียง หรือฝกพูด (Talking Books) เปนตน หนังสือดิจทิัลชนิดนี้เนนคุณลักษณะดานการนาํเสนอ
เนื้อหาทีเ่ปนตัวอักษร และเสียงเปนคุณลักษณะหลัก นยิมใชกับกลุมผูอานทีม่รีะดับทักษะทาง
ภาษา โดยเฉพาะดานการฟงหรือการอานคอนขางตํ่า เหมาะสําหรับการเร่ิมเรียนภาษาของเด็ก ๆ 
หรือผูที่กาํลังฝกภาษาที่สอง หรือฝกภาษาใหม เปนตน 
 2.3.3 หนงัสือดิจิทัลแบบหนงัสือภาพนิ่งหรืออัลบ้ัมภาพ (Static Picture Books) 
เปนหนงัสือดิจิทัลทีม่ีคุณลักษณะหลักเนนจัดเก็บขอมลู และนาํเสนอขอมูลในรูปแบบภาพนิ่ง 
(Static Picture) หรืออัลบ้ัมภาพเปนหลัก เสริมดวยการนาํศักยภาพของคอมพวิเตอรมาใชในการ
นําเสนอ เชน การเลือกภาพท่ีตองการ การขยายหรือยอขนาดของภาพหรือตัวอักษร การสําเนา
หรือถายโอนภาพ การเติมแตงภาพ การเลือกเฉพาะสวนภาพ (Cropping) หรือเพิ่มขอมูลการ



13 

 

เชื่อมโยงภายใน (Linking Information) เชน เชื่อมขอมูลอธิบายเพิ่มเติม เชื่อมขอมูลเสียงประกอบ 
เปนตน 
 2.3.4 หนงัสือดิจิทัลแบบหนงัสือภาพเคล่ือนไหว (Moving Picture Books) เปน
หนงัสือดิจิทัลที่เนนการนาํเสนอขอมูลในรูปแบบภาพวดิีทัศน (video Clips) หรือภาพยนตรส้ัน ๆ 
(Films Clips) ผนวกขอมลูสนเทศที่เปนตัวหนังสือ (Text Information) ผูอานสามารถเลือกชม
ศึกษาขอมูลได สวนใหญนยิมนาํเสนอขอมูลเหตุการณประวัติศาสตร หรือเหตุการณสําคัญ ๆ เชน 
ภาพเหตุการณสงครามโลก ภาพการกลาวสุนทรพจนของบุคคลสําคัญ ๆ ของโลกในโอกาสตาง ๆ 
ภาพเหตุการณความสําเร็จหรือสูญเสียของโลก เปนตน 
 2.3.5 หนงัสือดิจิทัลแบบหนงัสือส่ือประสม (Multimedia Books) เปนหนังสือ
ดิจิทัลที่เนนเสนอขอมูลเนื้อหาสาระในลักษณะแบบส่ือผสมระหวางภาพ (Visual Media) ที่เปน
ภาพนิง่และภาพเคลื่อนไหวกับส่ือประเภทเสียง (Audio Media) ในลักษณะตาง ๆ ผนวกกบั
ศักยภาพของคอมพิวเตอรอ่ืนเชนเดียวกับหนงัสือดิจิทัลอ่ืน ๆ ที่กลาวมาแลว 
 2.3.6 หนงัสือดิจิทัลแบบหนงัสือหลากหลาย (Polymedia Books) เปนหนงัสือ
ดิจิทัลที่มีลักษณะเชนเดียวกบัหนงัสือดิจิทลัแบบส่ือประสม แตมีความหลากหลายในคุณลักษณะ
ดานความเช่ือมโยงระหวางขอมูลภายในเลมที่บันทกึในลักษณะตาง ๆ เชน ตัวหนังสือ ภาพน่ิง 
ภาพเคลื่อนไหว เสียง ดนตรี และอ่ืนๆ เปนตน 
 2.3.7 หนงัสือดิจิทัลแบบหนงัสือเชือ่มโยง (Hypermedia Books) เปนหนงัสือ       
ที่มีคุณลักษณะสามารถเช่ือมโยงเนื้อหาสาระภายในเลม (Internal Information Linking) ซึ่งผูอาน 
สามารถคลิกเพื่อเชื่อมโยงไปสูเนื้อหาสาระท่ีออกแบบเชือ่มโยงกันภายในเลม การเชื่อมโยงนีม้ี
คุณลักษณะเชนเดียวกับบทเรียนโปรแกรมแบบแตกกิ่ง (Branching Programmed Instruction)
นอกจากนีย้ังสามารถเช่ือมโยงกับแหลงเอกสารภายนอก (External or online Information 
Source) เมื่อเชื่อมตอกับระบบอินเทอรเนต็ หรืออินทราเน็ต 
 2.3.8 หนงัสือดิจิทัลแบบหนงัสืออัจฉริยะ (Intelligent Digital Books) เปน
หนงัสือส่ือประสม แตมีการใชโปรแกรมข้ันสูงที่สามารถมีปฏิกิริยา หรือมีปฏิสัมพันธกับผูอาน
เสมือนกับหนงัสือมีสติปญญา (อัจฉริยะ) ในการไตรตรอง หรือคาดคะเนในการโตตอบ หรือมี
ปฏิกิริยากับผูอาน (ดังตัวอยางการทํางานของโปรแกรม Help ที่ Microsoft Word เปนตน 
 2.3.9 หนงัสือดิจิทัลแบบส่ือหนงัสือทางไกล (Telemedia Digital Books) 
หนงัสือดิจิทัลประเภทนี้มีคุณลักษณะหลัก ๆ คลายกบั Hypermedia Digital Book แตเนนการ



14 

 

เชื่อมโยงกับแหลงขอมูลภายนอกผานระบบเครือขาย (Online Information Resource) ทัง้ที่เปน
เครือขายเปดและเครือขายเฉพาะสมาชิกของเครือขาย 
 2.3.10 หนงัสือดิจิทัลแบบหนงัสือไซเบอรเสปซ (Cyberspace Books) หนงัสือ
ดิจิทัลประเภทนี้มีลักษณะเหมือนกับหนงัสือดิจิทัลหลาย ๆ แบบ ที่กลาวมาแลวมาผสมกนั 
สามารถเชื่อมโยงขอมูลทั้งจากแหลงภายในและภายนอก สามารถนาํเสนอขอมูลในรูปแบบของสื่อ
ที่หลากหลาย สามารถมีปฏิสัมพันธกับผูอานไดหลากหลายมิติ 
 
2.4 องคประกอบของหนงัสือดิจิทลั 
 ปลันธนา สงวนบุญญพงษ (2542 : 13) ไดกลาวถงึองคประกอบของหนงัสือ
ดิจิทัล ดังนี ้
 2.4.1 อักขระ (Text) หรือขอความ เปนองคประกอบของโปรแกรมมัลติมีเดีย
สามารถนําอักขระมาออกแบบเปนสวนหน่ึงของภาพ หรือสัญลักษณ กําหนดหนาที่การเช่ือมโยง
นําเสนอเนื้อหาเสียง ภาพกราฟก หรือวดิีทัศน อักขระมีประสิทธผิลในการส่ือขอความที่ตรงและ
ชัดเจนไดดีในขณะที่รูปภาพ สัญลักษณภาพ ภาพเคล่ือนไหวและเสียง ชวยทําใหผูใชนึกและจํา
สารสนเทศไดงายข้ึน มัลติมีเดียนัน้เปนเคร่ืองมือที่มีความสามารถในการประสมประสานอักขระ
สัญลักษณ ภาพ รวมถงึสี เสียง ภาพนิ่ง และภาพวีดิทศันเขาดวยกัน ทาํใหขอมูลขาวสารมีคุณคา 
และนาติดตามเพิ่มข้ึน 
 2.4.2 ภาพนิง่ (Still Image) เปนภาพกราฟก เชน ภาพวาด ภาพถาย ภาพ
ลายเสน แผนที่แผนภูม ิที่ไดจากการสรางภายในดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร และภาพที่ไดจากการ
สแกนจากแหลงเอกสารภายนอก 
 2.4.3 ภาพเคลื่อนไหว (Animation) เกิดจากชุดภาพที่มีความแตกตางนาํมา
แสดงเรียงตอเนื่องกนัไป ความแตกตางของแตละภาพทีน่ําเสนอทาํ ใหมองเหน็เปนการเคล่ือนไหว
ของส่ิงตาง ๆ ในเทคนิคเดียวกับภาพยนตรการตูน ภาพเคลื่อนไหวจะทาํใหสามารถนําเสนอ
ความคิดที่ซับซอนหรือยุงยาก ใหงายตอการเขาใจ และสามารถกําหนดลักษณะและเสนทางที่จะ
ใหภาพนั้นเคล่ือนที่ไปมาตามตองการ คลายกับการสรางภาพยนตรข้ึนมาตอนหนึง่นัน่เอง การ
แสดงสี การลบภาพ โดยทาํใหภาพเลือนจางหายหรือทาํใหภาพปรากฏข้ึนในรูปแบบตาง ๆ กัน 
นับเปนส่ือที่ดีอีกชนิดหนึง่ในมัลติมีเดีย 
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 2.4.4 เสียง (Sound) เปนส่ือชวยเสริมสรางความเขาใจในเนื้อหาไดดีข้ึนและทํา
ใหคอมพวิเตอรมีชีวิตชีวาข้ึน ดวยการเพิ่มการดเสียงและโปรแกรมสนบัสนุนเสียง อาจอยูในรูปของ
เสียงดนตรี เสียงสังเคราะหปรุงแตง 
 2.4.5 ภาพวีดิทัศน (Video) เปนภาพเหมือนจริงที่ถูกเก็บในรูปของดิจิทลั มี
ลักษณะแตกตางภาพเคล่ือนไหวที่ถกูสรางข้ึนจากคอมพิวเตอร ในลักษณะคลายภาพยนตรการตูน
ภาพวีดิทัศน 
 2.4.6 การเช่ือมโยงขอมูลแบบปฏิสัมพันธ (Interactive Links) หมายถึง การที่
ผูใชมัลติมีเดียสามารถเลือกขอมูลไดตามตองการโดยใชตัวอักษร ปุม หรือภาพ สําหรับตัวอักษรที่
จะสามารถเช่ือมโยงได จะเปนตัวอักษรที่มีสีแตกตางจากอักษรตัวอ่ืน ๆ สวนปุมก็จะมีลักษณะ
คลายกับปุมเพื่อชมภาพยนตรหรือคลิกลงบนปุมเพื่อเขาไปหาขอมูลทีต่องการหรือเปล่ียนหนขอมลู 
สวนมัลติมเีดียปฏิสัมพนัธ (Interactive Multimedia) เปนการส่ือสารผานคอมพิวเตอรที่มีลักษณะ 
การสื่อสารไปมาทัง้สองทาง คือ การโตตอบระหวางผูใชคอมพิวเตอรและการมีปฏิสัมพันธผูใช
เลือกไดวาจะดูขอมูล ดูภาพ ฟงเสียง หรือดูภาพวีดิทัศน ซึง่รูปแบบของการมีปฏิสัมพันธอาจอยูใน
รูปใดรูปหนึ่งดังตอไปนี ้
  2.4.6.1 การใชเมนู (Menu Driven) ลักษณะทีพ่บเห็นไดทัว่ไปของการใช
เมนูคือการจัดลําดับหัวขอทาํใหผูใชสามารถเลือกขาวสารขอมูลที่ตองการไดตามที่ตองการและ
สนใจ การใชเมนูมักประกอบดวยเมนูหลัก (Main Menu) ซึ่งแสดงหัวขอหลักใหเลือก และเมื่อไป
ยังแตละหวัขอหลักก็จะประกอบดวยเมนยูอยทีม่ีหวัขออ่ืนใหเลือก หรือแยกไปยังเนื้อหาหรือสวน
นั้น ๆ เลยทนัท ี
  2.4.6.2 การใชฐานขอมูลไฮเปอรมีเดีย (Hypermedia Database) เปน
รูปแบบปฏิสัมพันธที่ใหผูใชสามารถเลือกไปตามเสนทางที่เชื่อมคําสําคัญซึ่งอาจเปนคํา ขอความ 
เสียงหรือภาพ คําสําคัญเหลานี้จะเชื่อมโยงกันอยูในลักษณะเหมือนใยแมงมุม โดยสามารถ
เดินหนาและถอยหลังไดตามความตองการของผูใช 
 2.4.7 การจัดเก็บขอมูลมัลติมีเดีย ปจจุบันนยิมเก็บขอมูลในแผนซีดีรอม (CD-
ROM :Compact Disk Read Only Memory) และแผนดีวีดี (DVD) ซึ่งสามารถเก็บขอมูลไดสูง
มากและสามารถเก็บขอมูลแฟมขอมูลอ่ืน ๆ ไดมากเทาที่ตองการ 
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2.5 เทคโนโลยีสําหรับหนงัสือดิจิทลั 
 เทคโนโลยีสําหรับหนังสือดิจิทัล มี 3 ประเภท ดังนี ้ (เจษฎา  ถาวรนุวงศ, 2553 : 

11) 
 ฮารดแวร คือ ผลิตภัณฑที่ใชอานหนงัสือดิจิทัล นอกจากคอมพิวเตอรแลว 

ปจจุบันไดมีการออกแบบผลิตภัณฑใหมลัีกษณะทีพ่กพาได มีรูปทรงขนาด และราคาใหเลือกมาก
ข้ึน โดยใชกับซอฟตแวรที่ใชอานซ่ึงสามารถส่ังซื้อ หรือดาวนโหลดจากอินเทอรเน็ต 

 ซอฟตแวร คือ ซอฟตแวรที่ใชอานหนงัสือดิจิทัลเปนโปรแกรมที่ใชอานหนงัสือ
ดิจิทัลซึ่งข้ึนอยูกับรูปแบบทีบ่ริษัทผลิต สวนใหญจะดาวนโหลดไดฟรีจากอินเทอรเน็ต เชน อะโดบี 
รีดเดอร (Adobe Reader), Microsoft Reader, Palm Reader และ DNL Reader เปนตน 

 ซอฟตแวรสําหรับสรางหนงัสือดิจิทัล เปนโปรแกรมทีใ่ชทําหนงัสือดิจิทัล เชน 
Adobe FrameMaker, Adobe PageMaker, Adobe InDesign, Adobe Acrobat, Adobe 
Acrobat Capture, The Read in Microsoft Reader add-in for Microsoft Word, The Palm 
Ebook, Studio authoring tool, DesktopAuthor, FlipAlbum เปนตน 

 2.5.1 โปรแกรมที่นยิมใชสรางส่ือหนังสือดิจทิัล หรือ หนังสืออิเล็กทรอนิกส            
(E-Book) 

  โปรแกรมที่นยิมใชสรางส่ือหนังสือดิจทิัล มอียูหลายโปรแกรม แตทีน่ิยมใช
กันมากในปจจุบัน โปรแกรมเหลานี้จะตองติดต้ังโปรแกรมสําหรับอานส่ือหนังสือดิจทิัลดวย 
มิฉะนัน้แลวจะเปดเอกสารไมได 

  2.5.1.1 โปรแกรมชุด Flip Album ตัวอานคือ FlipViewer 
  2.5.1.2 โปรแกรม DeskTop Author ตัวอานคือ DNL Reader 
  2.5.1.3 โปรแกรม Flash Album Deluxe ตัวอานคือ Flash Player 
 นอกจากนีย้ังสามารถใชโปรแกรม Flash Mx ก็สามารถสราง E-Book ไดเชนกนั 

แตตองมีความรูในเร่ืองการเขียน Action Script และ XML เพื่อสราง E-Book ใหแสดงผลตามที่
ตองการได 

 2.5.2 โครงสรางหนงัสือดิจิทัล (E-Book Construction)  
  ลักษณะโครงสรางของหนงัสือดิจิทัลจะมีความคลายคลึงกบัหนงัสือทั่วไป

ที่พิมพดวยกระดาษ หากจะมีความแตกตางทีเ่หน็ไดชัดเจนก็คือกระบวนการผลิต รูปแบบ และ
วิธีการอานหนงัสือ สรุปโครงสรางทัว่ไปของหนังสือดิจทิลั ประกอบดวย 
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  2.5.2.1 หนาปก (Front Cover) หนาปก หมายถึง ปกดานหนาของ
หนงัสือซึ่งจะอยูสวนแรก เปนตัวบงบอกวาหนังสือธรรมดาทั่วไปนี้ชื่ออะไร ใครเปนผูแตง 

  2.5.2.2 คํานํา (Introduction) หมายถงึ คําบอกกลาวของผูเขียนเพื่อ
สรางความรู ความเขาใจเกี่ยวกับขอมูล และเร่ืองราวตางๆ ของหนังสือธรรมดาทั่วไปนั้น 

  2.5.2.3 สารบัญ (Contents) หมายถึง ตัวบงบอกหัวเร่ืองสําคัญที่อยู
ภายในเลมวาประกอบดวยอะไรบาง อยูทีห่นาใดของหนังสือ สามารถเช่ือมโยงไปสูหนาตางๆ 
ภายในเลมได 

  2.5.2.4 สาระของหนังสือแตละหนา (Pages Contents) สาระของ
หนงัสือแตละหนา หมายถงึ สวนประกอบสําคัญในแตละหนา ที่ปรากฏภายในเลม ประกอบดวย 

  2.5.2.5 หนาหนังสือ (Page Number) ขอความ (Texts) ภาพประกอบ 
(Graphics) .jpg, .gif, .bmp, .png, .tiff 

  2.5.2.6 เสียง (Sounds) .mp3, .wav, .midi ภาพเคลื่อนไหว (Video 
Clips, flash) .mpeg, .wav, .avi จุดเชื่อมโย (Links) 

  2.5.2.7 อางอิง (Reference) การอางอิง หมายถึง แหลงขอมูลทีใ่ชนํามา
อางอิง อาจเปนเอกสาร ตํารา หรือ เวบ็ไซตก็ได การบอกแหลงทีม่าของขอความที่ใชอางอิง ใน
เนื้อหาทีน่าํมาเขียนเรียบเรียง  

  2.5.2.8 ดัชนี (Index) หมายถึง การระบุคําสําคัญหรือคําหลักตาง ๆ ที่
อยูภายในเลม โดยเรียงลําดับตัวอักษรใหสะดวกตอการคนหา พรอมระบุเลขหนาและจุดเชื่อมโยง 

  2.5.2.9 ปกหลัง (Back Cover) ปกดานหลังของหนงัสือซึ่งจะอยู
สวนทายเลม 

 
2.6 ทฤษฎีการเรียนรูและจิตวิทยาท่ีเกีย่วเนื่องกับ การออกแบบหนังสือดิจทิัล 

 2.6.1 ทฤษฎีการเรียนรูที่เกีย่วเนื่องกับการออกแบบหนงัสือดิจทิัล 
  ทฤษฎีหลัก ๆ ที่เกี่ยวกับการเรียนรูของมนุษยและสงผลกระทบตอแนวคิด

ในการออกแบบโครงสรางของหนังส่ือดิจทิัล ไดแก ทฤษฎีพฤติกรรมนิยม ทฤษฎีปญญานิยม 
ทฤษฎีโครงสรางความรูและทฤษฎีความยดืหยุนทางปญญา (ถนอมพร เลาหจรัสแสง, 2541 : 45) 
โดยมีแนวคิดดังนี ้

  2.6.1.1 ทฤษฎีพฤติกรรมนิยมหนงัสือดิจิทัลที่ออกแบบตามแนวคิดของ
ทฤษฎีพฤติกรรมนิยมจะมีโครงสรางของบทเรียนในลักษณะเชิงเสนตรง โดยผูเรียนทุกคนจะไดรับ
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การเสนอเนื้อหาตามลําดับจากงายไปหายาก ซึ่งเปนลําดับที่ผูสอนไดพิจารณาแลววาเปนลําดับ
การสอนที่ดี และผูเรียนจะสามารถเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพมากทีสุ่ด 

  2.6.1.2 ทฤษฎีปญญานิยม ทําใหเกิดแนวคิดเกีย่วกับการออกแบบใน
ลักษณะสาขาของคราวเดอร ซึ่งการออกแบบบทเรียนในลักษณะสาขา จะทาํใหผูเรียนมีอิสระมาก
ข้ึนในการควบคุมการเรียนของตัวเอง โดยเฉพาะอยางยิง่การมีอิสระมากข้ึนในการเลือกลําดับ
เนื้อหาของบทเรียนทีเ่หมาะสมกับตนเอง โดยผูเรียนสามารถจะเลือกเรียนไดตามความสนใจ 

  2.6.1.3  ทฤษฎีโครงสรางความรูและความยืดหยุนทางปญญา จะมี
ความแตกตางกันทางแนวคิดอยูมาก แตทฤษฎีทั้งสองตางก็สงผลตอการออกแบบหนงัสือดิจิทัลใน
ลักษณะที่ใกลเคียงกนั กลาวคือทฤษฎีทัง้สองตางสนับสนุนแนวคิดเกีย่วกับการจัดระเบียบ
โครงสรางการนําเสนอเนื้อหาหนังสือดิจทิลั ในลักษณะส่ือหลายมิติจะตอบสนองตอวิธีการเรียนรู
ของมนุษย ในความพยายามที่จะเชื่อมโยงเนื้อหาบทเรียนในลักษณะส่ือหลายมิติตอบสนองตอ
การเรียนรูของมนุษย ในความพยายามทีจ่ะเช่ือมโยงความรูใหม กับความรูทีม่ีอยูเดิมไดเปนอยาง
ดี ซึ่งตรงกับแนวคิดของทฤษฎีโครงสรางความรู นอกจากนีก้ารนําเสนอเนื้อหาบทเรียนในลักษณะ
ส่ือหลายมิติยงัสามารถทีจ่ะตอบสนองความแตกตางของโครงสรางขององคความรูทีไ่มชัดเจนหรือ
มีความสลับซบัซอน ซึ่งเปนแนวคิดของทฤษฎีความยืดหยุนทางปญญาไดอีกดวยโดยการจัด
ระเบียบโครงสรางการนําเสนอเนื้อหาบทเรียนในลักษณะส่ือหลายมิติ จะอนุญาตใหผูเรียนทุกคน
สามารถที่จะมอิีสระในการควบคุมการเรียนของตนตามความสามารถ ความสนใจ ความถนัดและ
พื้นฐานความรูของตนไดอยางเต็มที ่ หนงัสือดิจิทัลแบบส่ือประสมที่ออกแบบตามแนวคิดของ
ทฤษฎีทั้งสองนี้จะมโีครงสรางของบทเรียนแบบส่ือหลายมิติในลักษณะโยงใย (เหมือนใยแมงมุม)
การออกแบบหนงัสือดิจิทัลนั้น ผูออกแบบไมจําเปนตองยึดแนวคิดหรือทฤษฎีใดทฤษฎีหนึ่งแต
เพียงอยางเดียว ในทางตรงกนัขามผูออกแบบสามารถพัฒนาผสมผสานแนวคิดหรือทฤษฎีตาง ๆ 
ใหเหมาะสมตามลักษณะเนือ้หาและโครงสรางขององคความรูในสาขาวิชาตาง ๆ ยกตัวอยางเชน 
ในการออกแบบสามารถที่จะประยุกตการออกแบบในลักษณะเชิงเสนตรง ในสวนของเนื้อหา
ความรู ซึ่งเปนลักษณะขององคความรูที่ตองการลาํดับการเรียนรูที่ตายตัวหรือองคความรูประเภท
ที่มีโครงสรางตายตัวไมสลับซับซอน ในขณะเดียวกนัก็สามารถท่ีจะประยุกตการออกแบบใน
ลักษณะของสาขาหรือส่ือหลายมิติไดในเนือ้หาความรูซึ่งเปนลักษณะขององคความรูที่ไมตองการ
ลําดับการเรียนรูที่ตายตัวและมีความสัมพันธภายในทีส่ลับซับซอน เปนตน (ปลันธณา สงวนบุญญ
พงษ, 2542 : 37) 
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 2.6.2 จิตวิทยาที่เกี่ยวเนื่องกับการออกแบบหนงัสือดิจิทัล 
  แนวคิดทางดานจิตวิทยาพทุธิพิสัยเกีย่วกบัการเรียนรูของมนษุย 

เกี่ยวเนื่องกับการออกแบบหนงัสือดิจิทัลนั้น ไดแกความสนใจและการรับรูอยางถูกตอง การจดจาํ 
ความเขาใจ ความกระตือรือรน ในการเรียน แรงจูงใจ การควบคุมการเรียน การถายโอนการเรียนรู
และการตอบสนองความแตกตางระหวางบุคคล (ถนอมพร เลาหจรัสแสง, 2541 : 57-67) 

  2.6.2.1 ความสนใจและการรับรูอยางถูกตอง หนังสือดิจทิัลทีดี่จะตอง
ออกแบบใหเกดิการรับรูที่งายดายและเที่ยงตรงท่ีสุด การที่จะทาํใหผูเรียนเกิดความสนใจกับส่ิงเรา
และรับรูส่ิงเราตาง ๆ ไดแก รายละเอียดและความเหมือนจริงของบทเรียนการใชส่ือประสมและการ
ใชเทคนิคพิเศษทางภาพตาง ๆ เขามาเสริมบทเรียนเพื่อกระตุนใหผูเรียนเกิดความสนใจไมวาจะ
เปนการใชเสียง การใชภาพนิ่ง ภาพเคล่ือนไหว นอกจากนี้ผูสรางยงัตองพิจารณาถงึการออกแบบ
หนาจอ การวางตําแหนงของส่ือตาง ๆ บนหนาจอ รวมทัง้การเลือกชนิดและขนาดของตัวอักษร
หรือการเลือกสีที่ใชในบทเรียนอีกดวย 

  2.6.2.2 การจดจํา ผูสรางบทเรียนตองออกแบบบทเรียนโดยคํานึงถึง
หลักเกณฑสําคัญที่จะชวยในกานจดจาํไดดี 2 ประการคือ หลักในการจัดระเบียบหรือโครงสราง
เนื้อหาและหลักในการทาํซํ้า ซึ่งสามารถแบงการวางระเบียบหรือการจัดระบบเนื้อหาออกเปน 3 
ลักษณะดวยกนัคือลักษณะเชงิเสนตรง ลักษณะสาขา และ ลักษณะส่ือหลายมิติ 

  2.6.2.3 การเขาใจ ผูสรางบทเรียนตองออกแบบบทเรียนโดยคํานึงถึง
หลักการเกี่ยวกับการไดมาซ่ึงแนวคิดและการประยุกตใชกฎตาง ๆ ซึ่งหลักการทั้งสองนี้เกี่ยวของ
โดยตรงกับแนวคิดในการออกแบบหนงัสือดิจิทัล ในการทบทวนความรู การใหคํานยิามตาง ๆ การ
แทรกตัวอยางการประยุกตกฎและการใหผูเรียนเขียนอธบิายโดยใชขอความของตน โดยมี
วัตถุประสงคของการเรียนเปนตัวกาํหนดรูปแบบการนาํเสนอหนังสือดิจิทัลและกิจกรรมตาง ๆ ใน
บทเรียน เชนการเลือกออกแบบฝกหัดหรือแบบทดสอบในลักษณะปรนัยหรือคําถามส้ัน ๆ เปนตน 

  2.6.2.4 ความกระตือรือรนในการเรียน ขอไดเปรียบสําคัญของหนังสือ
ดิจิทัลที่มเีหนอืส่ือการสอนอื่น ๆ ก็คือความสามารถในเชิงโตตอบกับผูเรียนทีจ่ะออกแบบบทเรียนที่
ทําใหเกิดความกระตือรือรนในการเรียนไดนั้น จะตองออกแบบใหผูใชมปีฏิสัมพันธกับบทเรียน
อยางสม่ําเสมอ และปฏิสัมพันธนัน้จะตองเกี่ยวของกับเนื้อหาและเอ้ืออํานวยตอการเรียนรูของ
ผูเรียน 

  2.6.2.5 แรงจูงใจ ทฤษฎีแรงจูงใจที่สามารถนาํมาประยุกตใชในการ
ออกแบบหนงัสือดิจิทัลไดแก ทฤษฎีแรงจูงใจภายในและแรงจูงใจภายนอกของเลปเปอร ซึ่งเช่ือวา
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แรงจูงใจที่ใชในบทเรียน ควรทีจ่ะเปนแรงจูงใจภายในหรือแรงจูงใจเกีย่วกบับทเรียนมากวา
แรงจูงใจภายนอก ซึง่เปนแรงจูงใจที่ไมเกี่ยวเนื่องกับบทเรียนการสอนทีท่ําใหเกิดแรงจูงใจภายใน
นั้นคือการสอนท่ีผูเรียนรูสึกสนุกสนาน แนวคิดในการออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอรที่ทาํใหเกิด
แรงจูงใจภายในไวดังนี้การใชเทคนิคของเกมในบทเรียนการใชเทคนิคพิเศษ ในการนําเสนอภาพ
จัดหาบรรยากาศการเรียนรู ที่ผูเรียนสามารถมีอิสระในการเลือกเรียนและหรือสํารวจส่ิงตาง ๆ 
รอบตัวใหโอกาสผูเรียนในการควบคุมการเรียนของตน มีกิจกรรมทีท่าทายผูเรียนทําใหผูเรียนเกดิ
ความอยากรูอยากเหน็แรงจูงใจเปนปจจัยสําคัญมากในการออกแบบหนงัสือดิจิทัล ผูออกแบบ
หนงัสือดิจิทัลสามารถที่จะประยุกตใชทฤษฎีที่ไดอางถงึในบทนี ้ อยางไรก็ตามควรที่จะมีการ
นําไปใชอยางเหมาะสมและในระดับที่ดีพอ 

  2.6.2.6 การออกแบบควบคุมบทเรียน ซึ่งไดแก การควบคุมลําดับการ
เรียน เนื้อหาประเภทของบทเรียนฯลฯ การควบคุมบทเรียนมีอยู 3 ลักษณะดวยกนั คือการให
โปรแกรมและผูเรียน ในการออกแบบนัน้ควรพิจารณาการผสมผสานระหวางใหผูเรียนและ
โปรแกรมเปนผูควบคุมบทเรียนจะมีประสิทธิผลอยางไรนั้น ก็ข้ึนอยูกับความเหมาะสมในการ
ออกแบบการควบคุมทัง้ 2 ฝาย 

  2.6.2.7 การถายโอนการเรียนรู โดยปกติแลวการเรียนรูจากหนงัสือดิจิทัล
นั้นจะเปนการเรียนรูในข้ันแรกกอนที่จะมีการนําไปประยกุตใชจริง การนําความรูที่ไดจากการเรียน
และขัดเกลาแลวนัน้ไปประยุกตใชในโลกจริงก็คือการถายโอนการเรียนรูนัน่เอง ส่ิงที่มีอิทธพิลตอ
ความสามารถของมนุษยในการถายโอนการเรียนรู ไดแก ความเหมอืนจริงของบทเรียน ประเภท
ปริมาณความหลากหลายของปฏิสัมพนัธ การถายโอนการเรียนรูจึงถือเปนผลการเรียนรูทีพ่ึง
ปรารถนาที่สุด 

  2.6.2.8 ความแตกตางระบุคคล ผูเรียนแตละคนมคีวามเร็วชาในการ
เรียนรูแตกตางไปการออกแบบใหบทเรียนมีความยืดหยุน เพื่อที่จะตอบสนองความสามารถ
ทางการเรียนของผูเรียนแตละคนไดเปนส่ิงสําคัญ 

 
2.7 งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 อัครเดช ศรีมณีพันธ (2547 : 29) ไดใหความหมายของหนังสืออิเล็กทรอนกิสไว
วาหนงัสืออิเล็กทรอนกิส หมายถงึ รูปแบบการนาํเสนอขอมูลผานส่ือที่ใชคอมพวิเตอรเปนฐานการ
ติดตอส่ือสาร ระบบเครือขายอินเทอรเน็ต หรือขอมูลในลักษณะ e-Content เปนส่ือการถายทอดที่
เปดโลกการเรียนรูแบบใหมที่สามารถเสนอขอมูลตัวอักษร จากการคลิกเปดเอกสารในรูปแบบ
ไฮเปอรเท็กซ (Hypertext) และขอมูลภาพนิง่ เสียง และรวมถงึภาพเคล่ือนไหว เรียกวาไฮเปอร



21 

 

มีเดีย (Hypermedia) การประสานและการเชื่อมโยงสัมพันธเนื้อหาอยางไรรอยตอของขอมูลที่อยู
ในแฟมเดียวกนัหรืออยูคนละแฟมเขาดวยกันเปนหนึง่เดียว ซึ่งผูเรียนสามารถทีจ่ะเลือกเรียนได
ตามความตองการไมจาํกัดเวลาและสถานที่ ทําใหคนหาขอมูลที่ตองการไดอยางรวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพ 

 พัชราภรณ เพิม่ยินดี (2549 : บทคัดยอ) ไดศึกษาคนควา เร่ือง การพฒันาชุดการ
เรียนรูอิเล็กทรอนิกส เร่ืองอาหาร และโภชนาการ สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 พบวาชุด
การเรียนรูอิเล็กทรอนกิสที่สรางข้ึน มีคาประสิทธิภาพ 80.65 / 80.47 คาดัชนีประสิทธิผล 0.65
นักเรียนทีเ่รียนจากชุดการเรียนรูอิเล็กทรอนิกส มีคะแนนทดสอบหลังเรียนสูงกวาคะแนนทดสอบ
กอนเรียน อยางมนีัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 เทิดพงศ ดารารัตนโรจน (2550, บทคัดยอ) ทําการวิจยัเร่ือง การพฒันาบทเรียน
คอมพิวเตอรมลัติมีเดีย เร่ือง การบํารุงรักษาเคร่ืองพิมพออฟเซต โดยใชกลุมตัวอยางเปนนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ คณะวทิยาศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลกรุงเทพ จํานวน 60 คน   ผลการวิจัยพบวา บทเรียนคอมพวิเตอรที่สรางข้ึนมีประสิทธิภาพ 
88.05/82.50 สูงกวาเกณฑทีก่าํหนด 80/80 เมื่อนําคะแนนสอบกอนเรียนและหลังเรียนมา
วิเคราะหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน พบวาคะแนนสอบหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนยัสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 ความพึงพอใจของผูเรียนมีคะแนนเฉล่ียเทากับ 4.15 ซึง่อยูในระดับพึงพอใจ
มาก 

 สุเนตรตา สมใจ (2550 : บทคัดยอ) ไดทําการวิจยัเร่ือง การพฒันาหนังสือ
อิเล็กทรอนกิสเพลงบอก เร่ือง คําสรรพนาม สําหรับนกัเรียนช้ันมธัยมศึกษาปที่ 1 พบวาผลการ
พัฒนาประสิทธิภาพของหนังสืออิเล็กทรอนิกสเพลงบอก เร่ือง คําสรรพนาม สําหรับนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปที่ 1  มีประสิทธิภาพ เทากบั 89.32/90.37   ซึ่งสูงกวาเกณฑมาตรฐาน 85/85  ที่ต้ัง
ไว ผลการใชหนังสืออิเล็กทรอนิกสเพลงบอก เร่ือง คําสรรพนาม สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 
1 พบวา นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์กอนเรียนรอยละ 38.89 หลังเรียนรอยละ 79.56 คาความตางของ
คะแนนกอนเรียนกับหลังเรียนรอยละ 40.67 คา t ที่ไดจากการคํานวณ 31.01 มากกวา คา t จาก
ตาราง มีคาเทากบั 2.642 ที่ระดับความเช่ือมั่น 99 % หรือ .01 แสดงวา นกัเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีระดับนัยสําคัญทางสถิติที ่.01 ผลการประเมินความพงึพอใจ
หนงัสืออิเล็กทรอนิกสเพลงบอก เร่ือง คําสรรพนาม  สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที ่ 1  พบวา 
โดยรวมมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด 
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 กฤษฎา มณีเชษฐา (2550 : บทคัดยอ) ไดศึกษาการสรางส่ืออิเล็กทรอนิกส เร่ือง 
“หนูอยากใหคนอ่ืนไดรับรู” เพื่อพัฒนาความรูสึกเหน็คุณคาในตนเอง ของนกัศึกษาที่มีความ
บกพรองทางการไดยิน ผลการวิจยัพบวา หนังสือดิจิทัลที่สรางข้ึนมีประสิทธิภาพตามเกณฑที่
กําหนด (80/80) โดย 80 ตัวแรกมีคารอยละเฉล่ียเทากับ 84.80 และ 80 หลังมคีาเฉลี่ยรอยละ
เทากับ  88.80  ซึง่สูงกวาเกณฑ  80/80  อยางมีนยัสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ  0.1 

 วีรนุช สกุลเหลืองอราม  (2550 : บทคัดยอ) ทําการวิจัยเร่ือง การสรางหนงัสือ
อิเล็กทรอนกิส  เร่ือง การผลิตส่ิงพิมพบรรจุภัณฑ โดยใชกลุมตัวอยาง 60 คนจากนักศึกษาชั้น          
ปที่ 2 ภาควิชาเทคโนโลยีการพิมพและบรรจุภัณฑ คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี ผลการวิจยัพบวา ผลการประเมินคุณภาพดานเนื้อหา
และส่ือของผูเชี่ยวชาญ มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.08 และ 4.60 คาเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 0.44 และ 
0.48 อยูในระดับดีเมื่อวิเคราะหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน พบวามีคะแนนสอบหลังเรียนสูงกวากอน
เรียนอยางมนียัสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สวนการประเมินความพึงพอใจของกลุมตัวอยาง มี
คาเฉลี่ยเทากบั 3.99 และคาเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 0.68 อยูในระดับดี   

 พรรณธิภา เพชรบุญมี (2551 : บทคัดยอ) ทําการวจิัย เร่ือง การพัฒนาหนงัสือ
อิเล็กทรอนกิส วิชาโครงสรางขอมูล โดยใชกลุมตัวอยาง 30 คน จากนักศึกษาแผนกคอมพิวเตอร
ธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา จงัหวัดตาก ที่ลงทะเบียนเรียน
วิชาโครงสรางขอมูล ในภาคการศึกษาที ่ 2/2550 ผลการวิจยัพบวา ผูเรียนมผีลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนที่ดีข้ึน จากการทาํแบบฝกหัดและฝกทบทวนนอกเวลาเรียน ซึง่สามารถสรุปไดวาหนังสือ
อิเล็กทรอนกิสที่สรางข้ึน ในการวิจยัคร้ังนีม้ีคุณภาพเหมาะสมที่จะนําไปใชเปนส่ืออีกรูปแบบหนึ่งที่
ใชประกอบการเรียนการสอน และสามารถลดขอจํากดัของเวลาและสถานท่ีของการเรียน และ
สามารถตอบสนองความตองการของผูเรียนไดอยางมปีระสิทธิภาพ 

 วัฒน พลอยศรี (2553 : บทคัดยอ) ทําการวิจัยสรางบทเรียนออนไลน เร่ือง วัสดุ
ทางการพิมพ เพื่อหาคุณภาพบทเรียนออนไลนโดยผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหาและดานการผลิตส่ือ
และการนาํเสนอและเพื่อหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนทีเ่รียนบทเรียนออนไลน ผลการวิจยั
พบวาการประเมินคุณภาพของบทเรียนออนไลน เร่ือง วัสดุทางการพิมพ โดยผูเชี่ยวชาญดาน
เนื้อหาและดานการผลิตส่ือและการนําเสนอ พบวา มคุีณภาพดานเนื้อหาอยูในเกณฑมีคุณภาพดี 
โดยมีคาเฉลี่ย 4.26 มีคุณภาพดานการผลิตส่ือและการนาํเสนออยูในเกณฑคุณภาพดี โดยมี
คาเฉลี่ย 4.08 การหาศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนพบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
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ผูเรียนทีเ่รียนจากบทเรียนออนไลน เร่ือง วัสดุทางการพมิพ มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูง
กวากอนเรียนอยางมีนยัสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ .05 
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บทที่ 3 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 
 การสรางส่ือหนังสือดิจิทัล เร่ือง เทคโนโลยีการพิมพ มีรายละเอียด วิธีการดําเนินการ ดังนี้ 
   3.1  กลุมทดลอง และผูเชี่ยวชาญ 
    3.2  เคร่ืองมือที่ใชในการศึกษาคนควา 
   3.3  การสรางเคร่ืองมือที่ใชในการศึกษา 
   3.4  วิธีการทดลองและเก็บรวบรวมขอมูล 
   3.5  การวิเคราะหขอมูล 
    3.6  สถิติที่ใชวิเคราะหผล 
 
3.1  กลุมทดลอง และผูเช่ียวชาญ 
 
 กลุมทดลองและผูเชี่ยวชาญ ที่ใชในการวิจัยการสรางส่ือหนังสือดิจิทัล เร่ือง เทคโนโลยีการ
พิมพ มีดังนี้ 
 
 3.1.1  กลุมทดลอง 

 เปนนักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ชั้นปที่ 1 ภาคเรียนที่ 1          
ปการศึกษา 2554  สาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ  คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทา  ที่ลงทะเบียนเรียนวิชา เทคโนโลยีการพิมพเบ้ืองตน ในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2554  
จํานวน 35 คน 
 
 3.1.2  ผูเชี่ยวชาญ ประเมินคุณภาพของหนังสือดิจิทัล 

กลุมผูเชี่ยวชาญ ประเมินคุณภาพของบทเรียนออนไลนมี ดังนี้ 
     3.1.2.1   ผูเช่ียวชาญทางดานเนื้อหา เร่ือง เทคโนโลยีการพิมพ จํานวน 3 ทาน ที่ไดมา
โดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จากอาจารยผูสอนหรือปฏิบัติงานเกี่ยวกับดาน
เทคโนโลยีการพิมพ ที่มีคุณวุฒิทางการศึกษาระดับปริญญาโท หรือมีตําแหนงทางวิชาการไมนอย
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กวา ผูชวยศาสตราจารย หรือผูที่มีประสบการณ การปฏิบัติงานที่เกี่ยวของกับดานนี้มากกวา 3  ป 
และยินดีใหความรวมมือในการเปนผูเชี่ยวชาญในการวิจัยคร้ังนี้ 
    3.1.2.2   ผูเช่ียวชาญทางดานการผลิตส่ือและการนําเสนอ  หนังสือหนังสือดิจิทัล
จํานวน 3 ทาน ที่ไดมาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จากอาจารยผูสอนหรือ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับดานเทคนิคการผลิตส่ือ ที่มีคุณวุฒิทางการศึกษาระดับปริญญาโท หรือมี
ตําแหนงทางวิชาการไมนอยกวา ผูชวยศาสตราจารย หรือผูที่มีประสบการณ การปฏิบัติงานที่
เกี่ยวของกับดานนี้ไมนอยกวา 3 ป และยินดีใหความรวมมือในการเปนผูเชี่ยวชาญในการวิจัยคร้ังนี้ 
 
3.2  เครื่องมือที่ใชในการศึกษาคนควา 
 
 3.2.1  ส่ือหนังสือดิจิทัล เร่ือง เทคโนโลยีการพิมพ 
 
 3.2.2  แบบประเมินคุณภาพ ประกอบดวย  แบบประเมินคุณภาพสําหรับผูเช่ียวชาญดาน
เนื้อหา และแบบประเมินคุณภาพสําหรับผูเชี่ยวชาญดานส่ือและการนําเสนอ เปนแบบประเมินความ
คิดเห็น 5 ระดับ โดยยึดหลักเกณฑ Likert 
 
 3.2.3  แบบทดสอบหาผลสัมฤทธิ์ เปนขอสอบที่มีคุณภาพเปนแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จํานวน 
60 ขอ 
 
 3.2.4  แบบประเมินความพึงพอใจของผูเรียนหลังจากเรียนดวยส่ือหนังสือดิจิทัล เร่ือง 
เทคโนโลยีการพิมพ 
 
3.3  การสรางเครื่องมือที่ใชในการศึกษา 
 การสรางส่ือหนังสือดิจิทัล เร่ือง เทคโนโลยีการพิมพ มีรายละเอียดการสราง  ดังนี้ 
 
 3.3.1  การสรางสื่อหนังสือดิจิทัล เรื่อง เทคโนโลยีการพิมพ 
 ในการสรางส่ือหนังสือดิจิทัล เร่ือง เทคโนโลยีการพิมพ ผูวิจัยไดยึดหลักการสรางตาม
แบบอยาง 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) เปนข้ันตอนการคนหาหัว
เร่ืองทั้งหมดเปนเปาหมายขององคความรู  และความเกี่ยวของสัมพันธกันกับเร่ืองเทคโนโลยีการ
พิมพ ที่จะทําใหเปนภาพรวมของบทเรียนทั้งหมดวาควรจะประกอบไปดวยสวนใดบาง  เนื้อหาควรมี
แนวทางการเรียนอยางไร  ผูวิจัยไดดําเนินการระดมสมองโดยขอคําแนะนําจากผูเช่ียวชาญดาน
เนื้อหา  3  ทาน  โดยเร่ิมจากผูวิจัยไดระบุหัวขอเร่ือง  เทคโนโลยีการพิมพ  ไวตรงกลาง  จากนั้นจึง
เขียนหัวขอที่อาจจะมีความเก่ียวเนื่องสัมพันธกับเร่ืองนี้ขยายออกไปเปนหัวขอยอย  โดยใชเสน
เช่ือมโยงใหเห็นความสัมพันธของเนื้อหา  และหัวขอยอยตาง ๆ ผลจากการระดมสมองไดแผนภูมิ
ระดมสมอง  (Brain Storm Chart)  
 

 
 
ภาพที่ 3.1  แผนภูมิระดมสมอง (Brain Strom Chart) 
 
     2)  สรางแผนภูมิหัวเร่ืองสัมพันธ  (Concept Chart) เมื่อไดแผนภูมิระดม
สมองแลว  ผูวิจัยและผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหาไดทําการวิเคราะหหัวเร่ืองจากแผนภูมิโดยละเอียด แลว
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จึงตัดทอนเนื้อหาที่ไมมีความสัมพันธออกไป หรือรวมกันในเนื้อหาที่ สัมพันธกัน  และลําดับ
ความสัมพันธในสวนที่เหลือใหมใหมีความสอดคลองกับและถูกตองมากข้ึน เพราะเนื้อหาที่พิจารณา
ในข้ันตอนนี้จะตองนําไปใชในการสรางหนังสือดิจิทัล เร่ือง เทคโนโลยีการพิมพ ซึ่งมีความสัมพันธ
สอดคลองสัมพันธกัน  เปนแผนภูมิหัวเร่ืองสัมพันธของเนื้อหา (Concept  Chart)   
 

 
 
ภาพที่ 3.2  แผนภูมิหวัเร่ืองสัมพันธ  (Concept Chart) 
 
 3)  การสรางแผนภูมิโครงขายเนื้อหา (Content Network Chart) เมื่อสราง
แผนภูมิหัวเร่ืองสัมพันธถูกตองแลวใหนําเนื้อหาที่มีความสัมพันธกันทั้งหมดมาวิเคราะห เพื่อนําเสนอ
ลําดับข้ันของเนื้อหาในหนังสือดิจิทัล แผนภูมิโครงขายเนื้อหานี้จะแสดงใหเห็นถึงลําดับการนําเสนอ
วาควรใหผูเรียน เรียนในสวนใดกอนและเมื่อเรียนในสวนหลักแลวสามารถเลือกเรียนใน สวนรองลง
ไปไดเพื่อชวยกําหนดการเรียนของผูเรียน  
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ภาพที่ 3.3  แผนภูมิโครงขายเนื้อหา (Content Network Chart) 
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  3.3.1.2  ข้ันการออกแบบบทเรียน (Design)  
 กําหนดกลวิธีการนําเสนอ โดยผูวิจัยไดจัดลําดับแผนการนําเสนอเปนแผนภูมิบทเรียนทั้ง
รายวิชา (Corse Flow Chart Drafting) ที่แสดงในภาคผนวก  ก (รูปที่ ก.1) ซึ่งการแบงจะคํานึงถึง
โครงขายเนื้อหาของวิชาวัสดุทางการพิมพ ที่ผานการตรวจสอบโดยผูเช่ียวชาญดานเนื้อหาแลว โดย
แบงเปน 5 หนวยการเรียน ไดแก ระบบการพิมพพื้นนูน ระบบการพิมพพื้นราบ ระบบการพิมพพื้นลึก
ระบบการพิมพพื้นปรุ ระบบการพิมพไรแรงกด และสรางแผนภูมิการนําเสนอในแตละโมดูล (Module 
Presentation Chart Drafting) ในการนําเสนอแตละหนวยการเรียน  
 กลวิธีการนําเสนอ ผูวิจัยพิจารณาจากขอมูลที่เกี่ยวของ คือ พื้นฐานของกลุมเปาหมาย 
ลักษณะ   ความยากงายของเนื้อหาของเนื้อหา และระยะเวลาที่ใชในการสอนในชั้นเรียนปกติ ให
สอดคลองเหมาะสมกับวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรมที่วางไว ในแตละหนวยการเรียนสามารถเรียนได
ไมจํากัดเวลา ผูเรียนสามารถเลือกหนวยการเรียนใดกอนหรือหลังก็ได 
 จากนั้นผูวิจัยไดกําหนดวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรมใหกับหัวขอหลักและหัวขอยอยที่ไดตาม
แผนภูมิการนําเสนอ ของแตละหนวยการเรียนที่ผูวิจัยกําหนดไว เพื่อใหวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรมที่
กําหนดสามารถวัดผลการเรียนไดตรงตามเนื้อหาที่มีในบทเรียน เมื่อเขียนเสร็จผูวิจัยตรวจสอบดวย
ตนเองกอน แลวจึงใหผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา 3 ทาน ชวยตรวจสอบอีกคร้ัง  
  3.3.1.3   ข้ันการพัฒนา (Development)  
 1)   การเขียนรายละเอียดเนื้อหา (Script Development) โดยการนํามาเขียน
ลงในเอกสารกรอบบทเรียนตามแผนภูมิการนําเสนอที่ไดวางไว ซึ่งจะเปนการสรางตนแบบของการ
นําเสนอกอนการพัฒนาบทเรียนจริงโดยแตละเฟรม ผูวิจัยจะกําหนดเนื้อหาลงในกรอบบทเรียนในแต
ละหนาและกําหนดทั้งภาพนิ่ง ภาพเคล่ือนไหว 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  เทคโนโลยีการพิมพ  โดยให
แบบทดสอบครอบคลุมทุกวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรมและนําไปใหผูเช่ียวชาญดานเนื้อหาตรวจสอบ 
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และทําการปรับปรุงใหถูกตอง เหมาะสมตามคําแนะนํา และสรางแบบทดสอบใหมีมากกวาจํานวนที่
ตองการใชจริงและนําไปใชทดสอบเพื่อนํามาหาคาความยากงาย คาอํานาจจําแนก และความ
เช่ือมั่นขอสอบ โดยไดขอสอบที่มีคุณภาพทั้งหมด 65 ขอ เลือกมาจํานวน 50 ขอ นําไปใชเปน
แบบทดสอบเพื่อใชวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนจากสื่อหนังสือดิจิทัล เร่ือง เทคโนโลยีการ
พิมพ 
  3.3.1.4   ข้ันการสรางส่ือบทเรียน (Implementation)  
  1)  การรวบรวมขอมูลในสวนของการพัฒนาบทเรียนมากําหนดเปน
โครงสราง และแนวทางโดยเลือกโปรแกรมช่ือ Desktop Author เปนเครื่องมือในการสรางบทเรียน
เนื่องจากความสามารถของโปรแกรมมีความเหมาะสมกับการใชงานโดยสามารถนําขอมูลไปใชใน
ระบบออนไลนไดและนําไปใชในการศึกษาแบบสวนบุคคลโดยไมตองติดต้ังโปรแกรมในการแสดงผล 
และเปนโปรแกรมที่นิยมในการสรางหนังสือดิจิทัลสามารถที่จะตอบสนองการทํางานโดยมีเคร่ืองมือ
ตาง ๆ ที่ชวยใหเกิดปฏิสัมพันธระหวางผูเรียนกับผูเรียน ผูสอนกับผูเรียนไดงาย เชน การเลือกสวนใน
การศึกษาเองโดยผูเรียนกําหนด การแสดงผลคะแนนหลังจากทําแบบทดสอบเสร็จ เปนตน 
    2)  สรางกราฟก ภาพเคล่ือนไหว โดยใชโปรแกรมท่ีสนับสนุนงานดานการ
ตกแตงกราฟก เพื่อนํามาประกอบในหนังสือดิจิทัล โปรแกรมสนับสนุนดังกลาว ไดแก Adobe 
Photoshop CS4 , Adobe Illustrator CS4 
    3)  การดําเนินการสรางเปนส่ือหนังสือดิจิทัล เร่ือง เทคโนโลยีการพิมพ
ตามลําดับข้ันตอนที่ไดกําหนดไวในข้ันการพัฒนาส่ือหนังสือดิจิทัล เร่ือง เทคโนโลยีการพิมพ  
เรียบรอยแลว จึงทําการเช่ือมโยงกรอบเนื้อหาทั้งหมดเขาไวดวยรูปแบบการเช่ือมโยงของโปรแกรมให
กรอบเนื้อหาทุกกรอบมีความสัมพันธกันเปนหนังสือดิจิทัล 
  3.3.1.5   ข้ันการประเมนิผล (Evaluation) 
  1)  ส่ือหนังสือดิจิทัล เร่ือง เทคโนโลยีการพิมพ ที่สรางเสร็จแลว ตรวจสอบ
คุณภาพ (Quality Evaluation) โดยผูเช่ียวชาญ โดยใชแบบประเมินคุณภาพที่สรางข้ึน และผานการ
ตรวจสอบความเหมาะสมจากผูเชี่ยวชาญแลววาถูกตอง และสามารถนําไปใชตรวจสอบคุณภาพได
จริง ซึ่งในการตรวจสอบประเมินคุณภาพในงานวิจัยนี้ประกอบดวยผูเช่ียวชาญจํานวน 6 ทาน แลว
นําผลที่ไดจากแบบประเมินมาวิเคราะหโดยใชคาเฉล่ียและคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน ผูเชี่ยวชาญดาน
เนื้อหา จํานวน 3 ทาน ไดแก 

    1.1)  อาจารยวัฒน พลอยศรี  อาจารยประจําสาขาวิชาเทคโนโลยีการ
พิมพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
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    1.2)  อาจารยไกรพ เจริญโสภา  อาจารยประจําสาขาวิชาเทคโนโลยีการ
พิมพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

      1.3) คุณศุภจิต  ผองใส  หัวหนาแผนกพัฒนาบรรจุภัณฑ บริษัท รูเบีย
อุตสาหกรรม จํากัด 
และผูเชี่ยวชาญดานการสรางส่ือและการนําเสนอ 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 

   2)  ปรับปรุง แกไข ตามขอเสนอแนะของผูเช่ียวชาญ เพื่อใชในการทดลอง
ตอไป  
  3.3.1.6  จัดทําคูมือการใชงานส่ือหนังสือดิจิทัล เร่ือง เทคโนโลยีการพิมพ 
 
 3.3.2  การสรางแบบประเมินคุณภาพ 
 การสรางแบบประเมินคุณภาพจะสรางข้ึนเพื่อใหผูเช่ียวชาญ ประเมินคุณภาพส่ือหนังสือ
ดิจิทัล เร่ือง เทคโนโลยีการพิมพ กอนนําไปทดลองกับกลุมทดลอง ผูวิจัยไดประยุกตจากหลักการของ 
พวงรัตน ทวีรัตน (2535 : 122-125) โดยมีข้ันตอน ดังนี้ 
  3.3.2.1  กําหนดวัตถุประสงคของแบบประเมิน เพื่อนําไปใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 
ซึ่งจะตองครอบคลุมและเปนไปตามวัตถุประสงคของงานวิจัย 
  3.3.2.2  สรางแบบประเมินคุณภาพสําหรับผูเชี่ยวชาญ เมื่อกําหนดความหมาย
ขอบเขตส่ิงที่จะวัดอยางแนนอนแลวก็สรางข้ึนเปนแบบประเมินข้ึนมา  ซึ่งแบบประเมินที่สรางข้ึนมี
จํานวน 2 ชุด จําแนกเปน 
  1)  ดานเนื้อหาแบงออกเปน สวนเนื้อหา  สวนของภาพประกอบและ
ภาพเคลื่อนไหวและสวนแบบทดสอบ 
  2)   ดานส่ือและการนําเสนอแบงออกเปน 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  นําแบบประเมินคุณภาพส่ือหนังสือดิจิทัล เร่ือง เทคโนโลยีการพิมพ ที่สรางข้ึน
ใหผูเชี่ยวชาญ  ตรวจสอบเพื่อแกไข 
 
  3.3.2.4  ปรับปรุงแกไขแบบประเมินคุณภาพใหถูกตองเหมาะสมที่จะสามารถนําไปให
ผูเชี่ยวชาญ   ในแตละดานประเมินคุณภาพไดจริง 
 
 3.3.3  การสรางแบบทดสอบหาผลสัมฤทธิ์ 
  แบบทดสอบที่ผูวิจยัไดใชในการวิจัยคร้ังนี้ คือ แบบทดสอบกอนเรียน และแบบทดสอบ
หลังเรียน   ซึง่เปนแบบปรนยั 4 ตัวเลือก เปนขอสอบคูขนาน (พวงรัตน  ทวีรัตน, 2530 : 40-56, 272-
301, 309-333) ซึ่งมีข้ันตอน ดังนี ้
   3.3.3.1  สรางแบบประเมินระดับความสําคัญของเนื้อหาส่ือหนังสือดิจิทัล เร่ือง 
เทคโนโลยีการพิมพ โดยแบบประเมินนี้จะแสดงใหเห็นถึงรายละเอียดของเน้ือหาบทเรียน 
วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรมของแตละหนวยการเรียนไว ระดับการเรียนรูที่ตองการใหผูเรียนไดรับ
หลังจากเรียนบทเรียน และทําแบบทดสอบแลว  
   3.3.3.2   สรางแบบทดสอบโดยพิจารณาจากวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม ของส่ือ
หนังสือดิจิทัล เร่ือง เทคโนโลยีการพิมพ เปนแบบทดสอบ แบบเลือกตอบ ชนิด 4 ตัวเลือก  หลักการ
คิดคะแนนคือ ผูเรียนตอบถูก 1 ขอ ได 1 คะแนน ถาตอบผิดหรือไมตอบ หรือตอบมากกวา 1 คําตอบ 
ได 0 คะแนน 
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  3.3.3.3   ตรวจทานขอสอบ โดยนําขอสอบที่ไดเขียนไวมาพิจารณาทบทวน โดยได
พิจารณาถึงขอสอบนั้นสามารถวัดจุดประสงคเชิงพฤติกรรมที่ตองการไดหรือไม ความถูกตอง ภาษา
ที่ใชชัดเจนหรือไม ตัวถูก ตัวลวงเหมาะสมเขาเกณฑหรือไม โดยรับคําแนะนําจากผูเช่ียวชาญ  
จากนั้นนํามาแกไขปรับปรุงใหมเหมาะสม ไดขอสอบจํานวน 65 ขอ เพื่อสํารองในกรณีนําไปหา
คุณภาพแลวขอสอบสวนหนึ่งอาจจะไปผานตามเกณฑ 
   3.3.3.4   นําแบบทดสอบที่ปรับปรุงแกไขแลว นําไปใหผูเช่ียวชาญทางดานเนื้อหา 
จํานวน 3 ทาน พิจารณาตรวจสอบลักษณะการใชคําถาม และความครอบคลุมทางดานเนื้อหา อีก
คร้ัง โดยเลือกขอที่มีคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) เฉล่ียมากกวาหรือเทากับ 0.5 ข้ึนไป จึงถือวา
สอดคลองกับเนื้อหา ซึ่งในกระบวนการนี้ไดขอสอบจํานวน 65 ขอ (คาดัชนีความสอดคลอง แสดง
รายละเอียดใน ตาราง ข.1) 
     3.3.3.5  นําแบบทดสอบ ที่ผานการตรวจสอบจากผูเช่ียวชาญไปใหกลุมซึ่งเปน
นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนัน
ทา ในระดับปริญญาตรีชั้นปที่ 2 ที่เคยเรียนวิชาเทคโนโลยีการพิมพเบ้ืองตน มาแลว รวมจํานวน 20 
คน มาทดลองทําแบบทดสอบเพื่อหาคุณภาพของขอสอบ 
  3.3.3.6  นําผลที่ไดมาวิเคราะหเปนรายขอ  โดยไดขอสอบที่มีคุณภาพจํานวน 63 ขอ 
ที่ครอบคลุมเนื้อหาเร่ืองเทคโนโลยีการพิมพ  ที่มีความยากงายต้ังแต 0.20-0.80 (แสดงในภาคผนวก 
ข ในตารางที่ ข.2,ข.6, ข.10, ข.14 และ ข.21)  คาอํานาจจําแนกต้ังแต 0.20 ข้ึนไป (แสดงใน
ภาคผนวก ข ในตารางท่ี  ข.3, ข.7, ข.11, ข.15 และ ข.19) และคาความเช่ือมั่นของขอสอบต้ังแต 
0.70 ข้ึนไป (แสดงในภาคผนวก ข ในตารางที่  ข.5, ข.9, ข.13, ข.17 และ ข.21)  ซึ่งสามารถนําไปใช
เปนแบบทดสอบเพื่อหาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเรียนส่ือหนังสือดิจิทัล เร่ือง เทคโนโลยีการ
พิมพ ได  
    3.3.3.7  เลือกขอสอบที่มีคุณภาพจาก 63 ขอ โดยเลือกนํามาใชเปนแบบทดสอบเพื่อ
หาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนหนังสือดิจิทัล จํานวน 50 ขอ จากนั้นนําไปใหผูเช่ียวชาญดาน
เนื้อหาตรวจสอบอีกคร้ัง เพื่อใหไดขอสอบที่ครอบคลุมวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรมของเนื้อหา เร่ือง 
เทคโนโลยีการพิมพ  เพื่อมาไปใชเปนแบบทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน 
    3.3.3.8   นําแบบทดสอบที่คัดเลือกไวไปเขียนลงบนโปรแกรม Desktop Author เพื่อ
นําไปใชในหนังสือดิจิทัล  โดยทําการสลับขอ เพื่อปองกันไมใหผูเรียนจําขอสอบได ใหมีความ
แตกตางกับระหวางแบบทดสอบกอนเรียนกับแบบทดสอบหลังเรียน 
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3.4  วิธีการทดลองและเก็บรวบรวมขอมูล 
 
 การศึกษาการวิจัยการสรางหนังสือส่ือหนังสือดิจิทัล เร่ือง เทคโนโลยีการพิมพ โดยใชหลักการ
ของ ลวน  สายยศ และอังคณา  สายยศ  (2538 : 249-257) คร้ังนี้ผูศึกษาดําเนินการทดลองกับกลุม
ทดลอง ซึ่งเปนนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนสุนันทา  ระดับปริญญาตรีชั้นปที่ 1  ที่ลงทะเบียนเรียนวิชา เทคโนโลยีการพิมพเบ้ืองตน 
ในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2554  การทดลองใชแบบแผนการทดลองกลุมทดลองกลุมเดียวที่มีการ
ทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน (One Group Pretest-Posttest Design) โดยแนะนําบทเรียนใหกับ
ผูเรียนทราบรายละเอียดที่สําคัญเกี่ยวกับข้ันตอน และวิธีการเรียนส่ือหนังสือดิจิทัล เร่ือง เทคโนโลยี
การพิมพ  ใหผูเรียนทราบกอน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 
แบบแผนการทดลอง 
การทดลองใชแบบแผนการทดลอง กลุมทดลองกลุมเดียวที่มีการทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน 
(One Group Pretest-Posttest Design)  
 
 สอบกอน  การจัดการกระทํา  สอบหลัง 
 
      T1            X         T2 
 
 
ความหมายของสัญลักษณ 
 X แทน การจัดกระทํา (Treatment) เปนการเรียนจากส่ือหนังสือดิจิทัล เร่ือง เทคโนโลยี
การพิมพ  
 T1 แทน  การทดสอบกอนเรียน (Pretest) 
 T2 แทน การทดสอบหลังเรียน (Posttest) และประเมินความพึงพอใจ 
 
 3.4.1  ทดสอบกอนเรียน  (Pretest) 
     เมื่อกลุมทดลองผานการแนะนําบทเรียนแลว  ผูวิจัยใหกลุมทดลอง ทําแบบทดสอบกอน
เรียน (Pretest) เพื่อใหทราบวาผูเรียนมีความสามารถอยูในระดับใด และทําการเก็บผลคะแนนจาก
กลุมทดลองไว เพื่อนําไปใชเพื่อหาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
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 3.4.2  การจัดกระทํา (Treatment)  
     ใหกลุมทดลอง เรียนจากหนังสือส่ือหนังสือดิจิทัล เร่ือง เทคโนโลยีการพิมพ ทั้ง 5 หนวยการ
เรียน ที่สรางข้ึนโดยใชโปรแกรม Desktop Author   
 
 3.4.3   แบบทดสอบหลงัเรียน (Posttest) 
 หลังจากเสร็จส้ินการเรียน จากส่ือหนังสือดิจิทัล เร่ือง เทคโนโลยีการพิมพ ผูวิจัยใหกลุม
ทดลอง ทําแบบทดสอบหลังเรียน (Posttest) จากส่ือหนังสือดิจิทัล เร่ือง เทคโนโลยีการพิมพ นําผลที่
ไดไปใชเพื่อหาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
 
3.5  การวิเคราะหขอมูล  
วิธีการวิเคราะหขอมูลและกรรมวิธีวิเคราะหขอมูล ประกอบดวย ดังนี ้
 

3.5.1  การวิเคราะหการประเมินคุณภาพของผูเช่ียวชาญดานเทคนิคการผลิตส่ือและดาน
เนื้อหา ความพึงพอใจของผูเรียน ของส่ือหนังสือดิจิทัล เร่ือง เทคโนโลยีการพิมพ ใชสถิติบรรยาย
ไดแก X และคา S.D 
 
 3.5.2  วิเคราะหความแตกตางของคาเฉล่ียของคะแนนกอนเรียนและคะแนนหลังเรียนเพื่อหา
ประสิทธิผลทางการเรียนที่เรียนดวยส่ือหนังสือดิจิทัล เร่ือง เทคโนโลยีการพิมพ ใชสถิติ t-test แบบ 
Dependent 
 
3.6  สถิติที่ใชในการวิเคราะหผล 
 
 3.6.1  สถิติพื้นฐาน 

สถิติพื้นฐานที่นํามาใชในการประเมินคุณภาพส่ือหนังสือดิจิทัล เร่ือง เทคโนโลยีการพิมพ 
และความพึงพอใจของผูเรียน ใชคาเฉลี่ยแบบแจกแจงความถี่ (X)  อางถึงในลวน  สายยศ และ
อังคณา  สายยศ (2538 : 73-79) มีสูตร ดังนี้ 

 

         Σfx 

    Σf 
 

X      = 
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เมื่อ    X       =   คะแนนเฉล่ีย 
                            f      =    ความถี ่

 Σfx  =    ผลรวมทัง้หมดของความถี ่คูณคะแนน 

 Σf    =   ผลรวมทัง้หมดของความถี ่ซึ่งเทากับจาํนวนขอมูลทั้งหมด (N) 
 
 คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation:S.D) อางถึงในลวน  สายยศ และอังคณา  
สายยศ (2538 : 73-79) มีสูตร ดังนี้ 
 
 
   S.D   =    
 
 เมื่อ     S.D     =     สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
  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  
 
 

Nfx2 – (f x2
           n(n – 1) 

ΣD 



37 
 

 

 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 ้
 ต้ังแต 0.50 – 1.00    คือ  มีความสอดคลองกับเนื้อหาตามวัตถุประสงคเชงิพฤติกรรม 
 ต้ังแต 0.00 – 0.49    คือ  ไมมีความสอดคลองกับเนื้อหาวัตถปุระสงคเชิงพฤติกรรม 
 
  3.6.3.2  หาคาความยากงาย (P)  
 การหาความยากงายของแบบทดสอบ (Difficulty) (พวงรัตน  ทวีรัตน, 2535 : 136) ใชสูตร 
ดังนี ้
                                                               R 
         N    
  
 เมื่อ    P   =   ระดับความยากงาย 
          R    =   จํานวนผูตอบถูกในแตละขอ 
          N    =  จํานวนผูเขาสอบทั้งหมด    
 

P    = 

R 
N 



38 
 

 

 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  หาคาอํานาจจําแนก (r )  
 อางถงึในพวงรัตน   ทวีรัตน  (2535 : 177)  ใชสูตรนี ้
 
    Ru  -  Re 

         N 
         2  

 เมื่อ    r      =    คาอํานาจจําแนกของแบบทดสอบ 
          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   ถงึ  0.29      หมายความวา    จาํแนกพอใช 
r    มีคาระหวาง   -0.19  ถึง  +.19     หมายความวา    จาํแนกไดไมดี 
r    มีคาระหวาง  - 0.20  ถึง  -1.00    หมายความวา    จาํแนกกลับ 

 
 

r   = 
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  3.6.3.4  หาคาความเช่ือมัน่ 
 การหาคาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน โดยใชสูตร  KR – 20  
ของคูเดอร   ริชารดสัน อางถึงในพวงรัตน   ทวีรัตน  (2535 : 130) 
 
 

           tt      =                1  -    -   
                                
 

 เมื่อ   tt          =        คาความเช่ือมั่นของแบบทดสอบ 
          n           =         จาํนวนขอสอบในแบบทดสอบ 
          p           =         สัดสวนของผูที่ตอบถกู 
         q   =         1-p = สัดสวนของผูที่ตอบผิด 
         St

2    =         ความแปรปรวนของคะแนนท้ังหมด 
 

 การแปลความหมายคา  ใชเกณฑในการแปลความหมาย อางถึงใน รววีรรณ  ชนิะตระกูล 
(2542 : 144)  ดังนี ้

 มีคาระหวาง  0.80-1.00  แสดงวา  มีความสัมพนัธกนัสูงมาก 

     มีคาระหวาง  0.60-0.79  แสดงวา  มีความสัมพนัธกนัสูง 

     มีคาระหวาง  0.40-0.59  แสดงวา  มีความสัมพนัธกนัปานกลาง 

     มีคาระหวาง  0.20-0.39  แสดงวา  มีความสัมพนัธกนัตํ่า 

     มีคาระหวาง  0.01-0.19  แสดงวา  มีความสัมพนัธกนัตํ่ามาก 
  
 

   n 
n - 1 

  pq i  
    
     St  

2 

n 



 

 

 

บทที่ 4 
 

ผลการวิจัย 
 
 การวิจัยคร้ังนี้ มีวัตถุประสงคในการสรางส่ือหนังสือดิจิทัล เร่ือง เทคโนโลยีการพิมพ เพื่อหา
คุณภาพของบทเรียนโดยผูเช่ียวชาญดานเนื้อหาและดานการผลิตส่ือและการนําเสนอ ผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน และความพึงพอใจของผูเรียน ไดผลดังนี้ 

4.1  ผลการสรางส่ือหนังสือดิจิทัล เร่ือง เทคโนโลยีการพิมพ 
4.2  ผลการประเมินคุณภาพดานเนื้อหาของส่ือหนังสือดิจิทัล เร่ือง เทคโนโลยีการพิมพ โดย

ผูเชี่ยวชาญ 
4.3   ผลการประเมินคุณภาพดานการผลิตส่ือและการนําเสนอของส่ือหนังสือดิจิทัล เร่ือง 

เทคโนโลยีการพิมพ โดยผูเชี่ยวชาญ 
 4.4   ผลการหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียน ที่มีตอส่ือหนังสือดิจิทัล เร่ือง เทคโนโลยี
การพิมพ 
 4.5   ผลการประเมินความพึงพอใจของผูเรียน ที่มีตอส่ือหนังสือดิจิทัล เร่ือง เทคโนโลยีการ
พิมพ 
 
4.1  ผลการสรางส่ือหนังสือดิจิทัล เรื่อง เทคโนโลยีการพิมพ 

หลังจากที่ผูวิจัยไดดําเนินการตามข้ันตอนการสรางผลการสรางส่ือหนังสือดิจิทัล เร่ือง 
เทคโนโลยีการพิมพ ผูวิจัยไดส่ือหนังสือดิจิทัล เร่ือง เทคโนโลยีการพิมพ ซึ่งอยูในรูปของซีดีรอมเพื่อ
นําไปใชในการเรียนการสอนตอไป 

บทเรียนประกอบดวย  5  หนวยการเรียน ดังนี้ 
หนวยที่ 1   ระบบการพิมพพื้นนูน    
หนวยที่ 2   ระบบการพิมพพื้นราบ 
หนวยที่ 3   ระบบการพิมพพื้นลึก 
หนวยที่ 4   ระบบการพิมพพื้นปรุ 
หนวยที่ 5   ระบบการพิมพไรแรงกด   
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4.2  ผลการประเมินคุณภาพดานเนื้อหาของส่ือหนังสือดิจิทัล เรื่อง เทคโนโลยี
การพิมพ โดยผูเช่ียวชาญ 
ผลจากการนําส่ือหนังสือดิจิทัล เร่ือง เทคโนโลยีการพิมพ ไปใหผูเช่ียวชาญ  3  ทาน

ตรวจสอบในดานเนื้อหา  ไดผลดังนี้   
  
ตารางที่  4.1  แสดงผลการประเมินคุณภาพดานเนื้อหา โดยผูเชี่ยวชาญ  3  ทาน 
 

รายการประเมิน 
X 

S.D 
ระดับของ
คุณภาพ 

สวนของเนื้อหา    

1. ความสอดคลองระหวางเนื้อหากับวัตถุประสงค 4.67 0.58 ดีมาก 

2.  ความเหมาะสมของเนื้อหากับระดับผูเรียน 4.00 0.00 ดี 

3.  ปริมาณของเน้ือหาในแตละบทเรียนมีความเหมาะสม 4.67 0.58 ดีมาก 

4.  ความสมบูรณของเน้ือหา 4.67 0.58 ดีมาก 

5.  ความถูกตองของเนื้อหา 4.00 0.00 ดี 

6.  ความถูกตองของคําศัพท 4.67 0.58 ดีมาก 

7.  ลําดับในการนําเสนอเนื้อหามีความตอเนื่องกัน 4.33 0.58 ดี 

8.   เนื้อหามีความชัดเจนและเขาใจไดงาย 4.67 0.58 ดีมาก 

9.  เนื้อหามีความทันสมัย 4.67 0.58 ดีมาก 

10.  ความเหมาะสมกับการสรางเปนหนังสือดิจิทัล 4.67 0.58 ดีมาก 

เฉล่ีย 4.50 0.51 ดี 

สวนของภาพประกอบและภาพเคล่ือนไหว    

1.  ภาพประกอบเหมาะสมกับเนื้อหาของบทเรียน 4.67 0.58 ดีมาก 

2. ภาพประกอบสามารถส่ือความหมายไดชัดเจน 4.67 0.58 ดีมาก 

3.  ความเหมาะสมของขนาดภาพประกอบในการอธิบายเน้ือหา 4.67 0.58 ดีมาก 

4.  ภาพประกอบมีความทันสมัยและถูกตอง 4.33 0.58 ดี 

5.  ภาพเคล่ือนไหวนําเสนอไดถูกตองตามกระบวนการปฏิบัติงาน 4.00 0.00 ดี 

เฉล่ีย 4.47 0.52 ดี 
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รายการประเมิน 
X 

S.D 
ระดับของ
คุณภาพ 

สวนของแบบทดสอบ    

1.  แบบทดสอบที่นํามาใชทดสอบกับผูเรียนมีความสอดคลองกับ
วัตถุประสงคของเนื้อหาบทเรียน 

4.67 0.58 ดีมาก 

2.  ปริมาณของแบบทดสอบที่ใหผูเรียนทดสอบมีความสอดคลอง 
เหมาะสมและสัมพันธกับเนื้อหาของบทเรียน 

4.67 0.58 ดีมาก 

3.  รูปแบบของแบบทดสอบที่นํามาใชมีความเหมาะสมกับผูเรียน 4.67 0.58 ดีมาก 

4.  แบบทดสอบมีความยากงายเหมาะสมกับผูเรียน 4.67 0.58 ดีมาก 

5.  แบบทดสอบวัดไดครบตามวัตถุประสงค 4.33 0.58 ดี 

เฉล่ีย 4.60 0.51 ดีมาก 

สรุป 4.52 0.50 ดีมาก 

 
ตารางที่ 4.2    แสดงสรุปผลการประเมินคุณภาพดานเนื้อหาของส่ือหนังสือดิจิทัล เร่ือง เทคโนโลยี

การพิมพ โดยผูเชี่ยวชาญ 
 

รายการประเมิน ระดับคะแนน
เฉล่ีย 

S.D 
ระดับของคุณภาพ 

สวนของเน้ือหา 
สวนของภาพประกอบและภาพเคล่ือนไหว 
สวนของแบบทดสอบ 

4.50 
4.47 
4.60 

0.51 
0.52 
0.51 

ดี 
ดี 

ดีมาก 

ผลการประเมิน 4.52 0.50 ดีมาก 

 
จากตารางที่ 4.2  มีคะแนนดังนี้ สวนของเนื้อหาไดคาเฉลี่ย 4.50 และมีคาเบ่ียงเบน

มาตรฐานเทากับ 0.51  ซึ่งอยูในระดับมีคุณภาพดี  สวนของภาพประกอบและภาพเคล่ือนไหวได
คาเฉล่ีย 4.47 และมีคาเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 0.52  ซึ่งอยูในระดับมีคุณภาพดี  สวนของ
แบบทดสอบไดคาเฉล่ีย 4.60 และมีคาเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 0.51 ซึ่งอยูในระดับมีคุณภาพดี  

ตารางที่ 4.1 (ตอ) 
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และเมื่อนําทุกหัวขอมาหาคาเฉลี่ยไดคาเฉล่ียเทากับ 4.52 และมีคาเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 0.50   
สรุปไดวา ส่ือหนังสือดิจิทัล เร่ือง เทคโนโลยีการพิมพ มีคุณภาพดานเนื้อหาอยูในเกณฑมีคุณภาพดี
มาก  
 
4.3   ผลการประเมินคุณภาพดานการผลิตส่ือและการนําเสนอของหนังสือดิจิทัล

โดยผูเช่ียวชาญ 
ผลจาการนําส่ือหนังสือดิจิทัล เร่ือง เทคโนโลยีการพิมพ ไปใหผูเชี่ยวชาญ  3  ทานตรวจสอบ

ในดานการผลิตส่ือและการนําเสนอ  ไดผลดังนี้   
  
ตารางที่  4.3  แสดงผลการประเมินคุณภาพดานการผลิตส่ือและการนําเสนอ โดยผูเช่ียวชาญ  3  

ทาน 
 

รายการประเมิน X S.D 
ระดับของ
คุณภาพ 

สวนของโปรแกรม    
1.  ความสมบูรณของหนังสือดิจิทัล 4.33 0.58 ดี 
2.  ความยากงายตอการใชงาน 4.33 0.58 ดี 

3.  การออกแบบใหมีความนาสนใจชวนติดตาม 4.00 0.00 ดี 

4.  การออกแบบหนาจอและเมนูเปนมาตรฐานเดียวกัน 4.33 0.58 ดี 

5. ความเหมาะสมของการออกแบบการเชื่อมโยง  (Hyper Link) 4.67 0.58 ดีมาก 

เฉล่ีย 4.33 0.49 ดี 

สวนของภาพ    

1. ลักษณะของสี การจัดวางองคประกอบของภาพ และความ
นาสนใจ ของภาพ 

4.33 0.58 ดี 

2.  สีพื้นหลังของหนังสือดิจิทัล 4.33 0.58 ดี 

3.  ขนาดความสมดุลของภาพกับหนาจอ 4.67 0.58 ดีมาก 

4.  ระยะเวลาในการปรากฏของภาพ 4.33 0.58 ดี 

5.  ความเหมาะสมของกราฟกและภาพเคล่ือนไหวที่ใชประกอบ 4.00 0.00 ดี 

เฉล่ีย 4.33 0.49 ดี 
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รายการประเมิน X S.D 
ระดับของ
คุณภาพ 

สวนตัวอักษร    

1.  รูปแบบของตัวอักษรที่ใชในการนําเสนองายตอการอาน 4.33 0.58 ดี 

2.  ขนาดของตัวอักษรที่ใชในการนําเสนอ 4.67 0.58 ดีมาก 

3.  การใชสีของตัวอักษรกับสีของพื้นหลัง 4.33 0.58 ดี 

4.  ความหนาแนนของขอความในแตละหนา และการจัดวาง
ตัวอักษรเหมาะสม 

4.33 0.58 ดี 

5.  ความเดนชัดของหัวขอหรือสวนที่เนนความสําคัญ 4.33 0.58 ดี 

เฉล่ียรวม 4.40 0.51 ดี 

สรุป 4.36 0.48 ดี 

 
ตารางที่ 4.4    แสดงสรุปผลการประเมินคุณภาพดานการผลิตส่ือและการนําเสนอของส่ือหนังสือ

ดิจิทัล เร่ือง เทคโนโลยีการพิมพ โดยผูเชี่ยวชาญ 
 

รายการประเมิน ระดับคะแนนเฉล่ีย S.D ระดับของคุณภาพ 
สวนของโปรแกรม 
สวนของภาพ 
สวนของตัวอักษร 

4.33 
4.33 
4.40 

0.49 
0.49 
0.51 

ดี 
ดี 
ดี 

ผลการประเมิน 4.36 0.48 ดี 

 
จากตารางที่ 4.4  มีคะแนนดังนี้ สวนของโปรแกรมไดคาเฉลี่ย 4.33 และมีคาเบ่ียงเบน

มาตรฐานอยูที่ 0.49  ซึ่งอยูในระดับมีคุณภาพดี  สวนของภาพไดคาเฉลี่ย 4.33 และมีคาเบ่ียงเบน
มาตรฐานอยูที่ 0.49  ซึ่งอยูในระดับมีคุณภาพดี  สวนของตัวอักษรไดคาเฉล่ีย 4.40 และมีคา
เบี่ยงเบนมาตรฐานอยูที่ 0.51  ซึ่งอยูในระดับมีคุณภาพดี  และเมื่อนําทุกหัวขอมาหาคาเฉลี่ยได
คาเฉล่ียเทากับ  4.36  และมีคาเบ่ียงเบนมาตรฐานอยูที่ 0.48  สรุปไดส่ือหนังสือดิจิทัล เร่ือง 
เทคโนโลยีการพิมพ  มีคุณภาพดานเนื้อหาอยูในเกณฑมีคุณภาพดี 

ตารางที่ 4.3 (ตอ) 
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4.4  ผลการหาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
 

การทดลองเพื่อหาผลสัมฤทธิ์ของส่ือหนังสือดิจิทัล มีผลการศึกษาดังนี้ผูวิจัยไดใหกลุม
ทดลอง ทําแบบทดสอบกอนเรียนและแบบทดสอบหลังเรียน อยางละจํานวน 50 ขอ  ไดผลการเรียน
เปรียบเทียบผลตางที่ไดจากการทําแบบทดสอบกอนเรียน  (Pre-test)  กับผลที่ไดจากการทํา
แบบทดสอบหลังเรียน  (Post-test) จากเดิมใชกลุมทดลอง 35 คน นักศึกษาออกไป 2 คน ทําให
ขอมูลที่นํามาใชหาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรูใชเพียง 33 คน  ไดผลดังตารางที่  4.5 และ 4.6 
 
ตารางที่ 4.5  แสดงรายละเอียดคะแนนทดสอบกอนเรียน  คะแนนทดสอบหลังหนวยการเรียน  ของ 

กลุมทดลอง  33  คน   
 

คนที่ 
คะแนนสอบกอน
เรียน   50  คะแนน 

คะแนนสอบหลัง
เรียน  50  คะแนน 

ผลตาง 
(D) 

ผลตาง 
(D2) 

1 4 40 36 1296 

2 12 41 29 841 

3 9 42 33 1089 

4 13 41 28 784 
5 14 41 27 729 
6 8 39 31 961 
7 8 43 35 1225 
8 11 45 34 1156 
9 10 44 34 1156 
10 7 45 38 1444 

11 9 46 37 1369 

12 6 47 41 1681 
13 13 44 31 961 
14 15 40 25 625 
15 6 38 32 1024 
16 10 45 35 1225 
17 7 45 38 1444 
18 4 42 38 1444 
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คนที่ 
คะแนนสอบกอน
เรียน   50  คะแนน 

คะแนนสอบหลัง
เรียน  50  คะแนน 

ผลตาง 
(D) 

ผลตาง 
(D2) 

19 12 45 33 1089 
20 11 43 32 1024 
21 10 46 36 1296 
22 5 48 43 1849 
23 8 47 39 1521 

24 10 41 31 961 

25 9 40 31 961 

26 8 42 34 1156 

27 8 44 36 1296 

28 13 45 32 1024 

29 11 40 29 841 

30 14 39 25 625 

31 14 42 28 784 

32 5 47 42 1764 

33 13 45 32 1024 

ผลรวม 317 1422 1105 37669 
คาเฉล่ีย 

(X) 
9.61 43.09   

 
ตารางที่ 4.6  แสดงผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเรียน 
 

ผลที่ไดจาก n X SD ∑D  ∑D2 t-test 

ผลการทดสอบกอนเรียน 33 9.61 9.68 
1105 37669 49.35* 

ผลการทดสอบหลังเรียน 33 43.09 7.33 

 
 จากตารางที่ 4.5 และ 4.6 นํามาคํานวณหาคา t-test ของผูเรียนเปรียบเทียบกอนเรียนกับ
หลังเรียนผานส่ือหนังสือดิจิทัล เร่ือง เทคโนโลยีการพิมพ แลวไดคา t เทากับ 49.35* เมื่อนําไปเทียบ
กับตารางคาวิกฤตของการแจกแจงแบบ  t  ที่ df = n-1 คือ 33-1 = 32  โดยคา   α = 0.05  ไดคา  t 
ที่อานไดจากตารางเทากับ 2.0345 เมื่อนําไปเทียบกับผลจากการทดลองที่หามาได ผลจากการ
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ทดลองมีคา 49.35 นั้นมากกวาคาในตารางวิกฤตของการแจกแจงแบบ  t  ดังนั้นผลที่ไดคือ ผูเรียนที่
เรียนผานหนังสือดิจิทัลมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนมากกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญที่ 
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 =   1105 
        33(37669)-(1105)2 

     33-1 

 
  t =  1105 
       1243077-1221025 
     32 
 
  t =  1105 
               501.625 
 
  t =   1105 
                 22.39 
 
  t =  49.35* 
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4.5  ผลการหาคาความพึงพอใจของกลุมทดลองที่มีตอส่ือหนังสือดิจิทัล เรื่อง 
เทคโนโลยีการพิมพ 

 
 ผูวิจัยไดหาคาความพึงพอใจของกลุมทดลอง  โดยไดแจกแบบวัดความพึงพอใจกับกลุม

ทดลอง  เพื่อหาคาความพึ่งพอใจที่มีตอส่ือหนังสือดิจิทัล เร่ือง เทคโนโลยีการพิมพที่สรางข้ึน  ไดผล
ตารางที่  4.7 
 
ตารางที่  4.7   แสดงระดับความพึงพอใจของกลุมทดลองที่เรียนบทเรียนหนังสือดิจิทัล เร่ือง

เทคโนโลยีการพิมพ 
 

รายการประเมิน 
X 

S.D 
ระดับ 

ความพึงพอใจ 
สวนของโปรแกรม    

1.   ความเหมาะสมของการออกแบบการเชื่อมโยง (Hyper Link) 4.19 0.68 มาก 

2.   โปรแกรมบทเรียน ใชงานสะดวก 4.37 0.49 มาก 

3.  การออกแบบมีความนาสนใจชวนติดตาม 4.24 0.43 มาก 

4.   การออกแบบหนาจอและเมนูเปนมาตรฐานเดียวกัน 4.26 0.59 มาก 

5.   ความสมบูรณของโปรแกรมบทเรียน 4.15 0.41 มาก 

เฉล่ีย 4.24 0.53 มาก 

สวนของเนื้อหา    

1.  ความเหมาะสมของเนื้อหากับระดับผูเรียน 4.07 0.26 มาก 

2.  ความนาสนใจในการนําเสนอเน้ือหา 4.15 0.66 มาก 

3.  ปริมาณของเน้ือหาในแตละบทเรียน 4.19 0.55 มาก 

4.  ลําดับขั้นตอนในการเสนอเนื้อหามีความตอเนื่อง 4.26 0.44 มาก 

5.  ความสมบูรณของเน้ือหา 4.33 0.58 มาก 

6.  เนื้อหามีความชัดเจนและเขาใจงาย 4.09 0.35 มาก 

7.  เนื้อหาสอดคลองกับวัตถุประสงค 4.67 0.48 มากที่สุด 
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รายการประเมิน 
X 

S.D 
ระดับ 

ความพึงพอใจ 

8.  เนื้อหามีความทันสมัย 4.63 0.49 มากที่สุด 

9.  ความถูกตองของคําศัพทที่ใชในเนื้อหา 4.13 0.44 มาก 

10.  ความถูกตองของเนื้อหา 4.43 0.60 มาก 

เฉล่ีย 4.29 0.53 มาก 

สวนของรูปภาพ  ภาพเคล่ือนไหว  วิดิทัศน    

1.  ความเหมาะสมของกราฟก  ภาพเคล่ือนไหว และวิดิทัศนที่ใช
ประกอบ 

4.17 0.47 มาก 

2.  ลักษณะของสีและความนาสนใจของภาพที่ใชประกอบ 4.93 0.26 มากที่สุด 

3.  ขนาดความสมดุลของภาพกับหนาจอ 4.63 0.49 มากที่สุด 

4.  ความสอดคลองของภาพกับเนื้อหา 4.24 0.43 มาก 

5.  ระยะเวลาในการปรากฏของภาพ 4.26 0.59 มาก 

เฉล่ีย 4.44 0.54 มาก 

สวนตัวอักษร    

1.  รูปแบบและขนาดของตัวอักษรที่ใชในการนําเสนอ 4.81 0.39 มากที่สุด 

2.  การใชสีของตัวอักษร 4.20 0.41 มาก 

3.  ความหนาแนนของขอความในแตละหนา 4.19 0.68 มาก 

4.  ภาพประกอบส่ือความหมายไดงาย และตรงกับเนื้อหา 4.72 0.45 มากที่สุด 

5.  การจัดวางตัวอักษรเหมาะสมและงายตอความเขาใจ 4.22 0.60 มาก 

เฉล่ีย 4.43 0.59 มาก 

สรุป 4.30 0.55 มาก 

 

ตารางที่ 4.7 (ตอ) 
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ตารางที่ 4.8  แสดงสรุประดับความพงึพอใจของกลุมทดลองตอส่ือหนังสือดิจทิัล  เร่ือง  เทคโนโลยี 
การพิมพ 

 

รายการประเมิน 
ระดับ 

คะแนนเฉล่ีย 
S.D 

ระดับ 
ความพึงพอใจ 

สวนของโปรแกรม 4.24 0.53 มาก 
สวนของเน้ือหา 4.29 0.53 มาก 
สวนของรูปภาพ  ภาพเคล่ือนไหว  วิดิทัศน 4.44 0.54 มาก 
สวนของตัวอักษร 4.43 0.59 มาก 
ผลการประเมิน 4.30 0.55 มาก 

 
 จากตารางที่  4.8  มีคะแนนดังนี้  สวนของโปรแกรมไดคาเฉลี่ย 4.24 ซึ่งอยูในระดับพึงพอใจ
มาก และคาเบ่ียงเบนมาตรฐานอยูที่ 0.53  สวนของเนื้อหาไดคาเฉล่ีย 4.29  ซึ่งอยูในระดับ  พึง
พอใจมาก และคาเบ่ียงเบนมาตรฐานอยูที่ 0.53  สวนของรูปภาพ  ภาพเคล่ือนไหว  วิดิทัศน ได
คาเฉล่ีย 4.44  ซึ่งอยูในระดับพึงพอใจมาก และคาเบ่ียงเบนมาตรฐานอยูที่ 0.54  สวนของตัวอักษร
ไดคาเฉลี่ย  4.43   คาเบ่ียงเบนมาตรฐานอยูที่ 0.59  ซึ่งอยูในระดับพึงพอใจมาก และเมื่อนําทุก
หัวขอมาหาคาเฉล่ียไดคาเฉลี่ยเทากับ  4.30  และคาเบ่ียงเบนมาตรฐานอยูที่ 0.55  นั่นแสดงวากลุม
ตัวอยางมีความพึงพอใจตอส่ือหนังสือดิจิทัล  เร่ือง  เทคโนโลยีการพิมพ ที่สรางข้ึนทําใหผูเรียนมี
ระดับความพึงพอใจมาก   

 



 

บทที่ 5 
 

สรุปผล  อภิปรายผลและขอเสนอแนะ 
 

 การวิจัยเร่ือง การสรางส่ือหนังสือดิจิทัล เร่ือง เทคโนโลยีการพิมพ  สามารถสรุป  อภิปราย
ผลและขอเสนอแนะ  ดังนี้ 
  5.1  สรุปผลการวิจัย 
  5.2  อภิปรายผลการวิจัย 
  5.3  ขอเสนอแนะดานการเรียนการสอน 
  5.4  ขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตอไป 
 
5.1  สรุปผลการวิจัย 
 

การสรางส่ือหนังสือดิจิทัล เร่ือง เทคโนโลยีการพิมพ  ที่ผูวิจัยสรางข้ึน นี้จะประกอบดวย
หนวยการเรียนทั้งส้ิน 5  หนวยการเรียน ไดแก ระบบการพิมพพื้นนูน ระบบการพิมพพื้นราบ ระบบ
การพิมพพื้นลึกระบบการพิมพพื้นปรุ ระบบการพิมพไรแรงกด ในแตละหนวยจะมีสวนเนื้อหา และ
สวนแบบทดสอบกอนเรียน และสวนแบบทดสอบหลังเรียน  การรายงานผลการเรียนใหทราบโดย
ทันที สวนเนื้อหาประกอบไปดวยขอความ รูปภาพ และวิดิทัศน ที่ชวยใหผูเรียนเขาใจมากข้ึน 
  การประเมินคุณภาพของส่ือหนังสือดิจิทัล เร่ือง เทคโนโลยีการพิมพ  โดยผูเช่ียวชาญดาน
เนื้อหาและดานการผลิตส่ือและการนําเสนอ  พบวา มีคุณภาพดานเนื้อหาอยูในเกณฑมีคุณภาพดี
มาก โดยมีคาเฉลี่ย 4.52 และมีคาเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 0.50  มีคุณภาพดานการผลิตส่ือและ
การนําเสนออยูในเกณฑคุณภาพดี โดยมีคาเฉลี่ย 4.36  และมีคาเบ่ียงเบนมาตรฐานอยูที่ 0.48 

การหาศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนพบวา ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเรียนที่
เรียนจากส่ือหนังสือดิจิทัล เร่ือง เทคโนโลยีการพิมพ  มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอน
เรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 ความพึงพอใจของผูเรียนที่ไดเรียนผานส่ือหนังสือดิจิทัล เร่ือง เทคโนโลยีการพิมพ  อยูในระดับ
พึงพอใจมาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.30 และมีคาเบ่ียงเบนมาตรฐานอยูที่ 0.55  
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วัฒน พลอยศรี. 2553. รายงานการวจิัยการพัฒนาผลสัมฤทธิท์างการเรียนของนักศกึษา 
ระดับปริญญาตรี สาขาวชิาเทคโนโลยีการพิมพ เรื่อง วสัดุทางการพิมพ 
โดยใชบทเรยีนออนไลน.  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
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สรุปไดวา การสรางส่ือหนังสือดิจิทัล เร่ือง เทคโนโลยีการพิมพ  ที่ผูวิจัยสรางข้ึนเปนบทเรียน
ที่มีคุณภาพดี สามารถที่จะนําไปใชในการเรียนรูดวยตนเองไดอยางมีคุณภาพ 
 
5.2  อภิปรายผลการวิจัย 
 

 การสรางส่ือหนังสือดิจทิัล เร่ือง เทคโนโลยีการพิมพ  ผลการวิจยัพบวา หนังสือ
ดิจิทัลที่สรางข้ึนนี ้   มีคุณภาพและเม่ือผูเรียนไดศึกษาแลว มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในการทํา
แบบทดสอบหลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนยัสําคัญทางสถิติที ่ ระดับ .05 เนื่องจากผูวจิัยได
สรางบทเรียนโดยไดประยุกตจากการพัฒนาบทเรียนของไพโรจน  ตีรณธนากุล  ไพบูลย เกียรติโกมล  
และเสกสรรค  แยมพินิจ  (2546 : 35-120) โดยมีข้ันตอนการวิเคราะหเนื้อหา (Analysis) การ
ออกแบบการสอนบทเรียน (Design) การพัฒนากรอบเนื้อหาบทเรียน (Development) การสราง
บทเรียน (Implement)  และการตรวจสอบคุณภาพบทเรียนทีพ่ัฒนาข้ึน (Evaluation) ในการ
ออกแบบหนงัสืออิเล็กทรอนกิสแตละหนวยการเรียนผูวจิัยไดรับคําแนะนํา  ตรวจสอบและประเมิน
จากผูเชีย่วชาญดานดานเนือ้หาและดานการผลิตส่ือและการนาํเสนอ   และไดปรับปรุงแกไขตาม
ขอแนะนําของผูเชี่ยวชาญ  จึงทาํใหบทเรียนที่ผูวิจัยสรางข้ึนมีคุณภาพที่ประเมินโดยผูเชี่ยวชาญสูง
กวาเกณฑ ที่กําหนดไว ดานการหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรูนัน้ สอดคลองกับงานวิจยัของวรีนุช 
สกุลเหลืองอราม  (2550 : บทคัดยอ) ทาํการวิจยัเร่ือง การสรางหนังสืออิเล็กทรอนกิส  เร่ือง การผลิต
ส่ิงพิมพบรรจภัุณฑ โดยใชกลุมตัวอยาง 60 คนจากนกัศึกษาช้ัน ปที ่ 2 ภาควิชาเทคโนโลยกีารพมิพ
และบรรจุภัณฑ คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา
ธนบุรี ผลการวิจัยพบวา ผลการประเมนิคุณภาพดานเนือ้หาและส่ือของผูเชี่ยวชาญ มีคาเฉลีย่เทากับ 
4.08 และ 4.60 คาเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 0.44 และ 0.48 อยูในระดับดีเมื่อวิเคราะหผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน พบวามีคะแนนสอบหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมนีัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
สวนการประเมินความพงึพอใจของกลุมตัวอยาง มีคาเฉล่ียเทากับ 3.99 และคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน
เทากับ 0.68 อยูในระดับดี ทําใหผูเรียนรูเพิ่มข้ึน และดานความพึงพอใจ ของทดลองที่มีตอส่ือ
หนงัสือดิจิทัล เร่ือง เทคโนโลยกีารพมิพ อยูในระดับมาก โดยมคีาเฉลี่ยเทากบั 4.30 และมีคา
เบ่ียงเบนมาตรฐานอยูที่ 0.55 และสอดคลองกับงานวิจยัของเทิดพงศ ดารารัตนโรจน (2550, 
บทคัดยอ) ทําการวิจยัเร่ือง การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย เร่ือง การบาํรุงรักษา
เคร่ืองพิมพออฟเซต โดยใชกลุมตัวอยางเปนนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวชิาเทคโนโลยกีาร
พิมพ คณะวทิยาศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ จํานวน 60 คน   ผลการวิจัย
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พบวา บทเรียนคอมพวิเตอรที่สรางข้ึนมีประสิทธิภาพ 88.05/82.50 สูงกวาเกณฑที่กําหนด 80/80 
เมื่อนําคะแนนสอบกอนเรียนและหลังเรียนมาวิเคราะหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน พบวาคะแนนสอบ
หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนยัสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ความพงึพอใจของผูเรียนมีคะแนน
เฉล่ียเทากับ 4.15 ซึ่งอยูในระดับพึงพอใจมาก 

 
5.3   ขอเสนอแนะดานการเรียนการสอน 
 
  ผลจากการศึกษาวิจัยพบวา ส่ือหนังสือดิจิทัล เร่ือง เทคโนโลยีการพิมพ มีรูปแบบในการ
นําเสนอสื่อแบบผสมผสาน ไดแก เนื้อหาโดยมีภาพนิ่ง และภาพเคล่ือนไหว ประกอบการนําเสนอ มา
ชวยดึงดูดความสนใจ และกระตุนผูเรียนใหเกิดความตองการในการเรียนรู ทําใหผูเรียนสนใจและ
เขาใจบทเรียนเพิ่มมากข้ึน   ซึ่งผลที่ไดจากการวิจัยนี้ สามารถนําผลงานวิจัยไปประยุกต ใชในการ
เรียนการสอน เร่ือง เทคโนโลยีการพิมพเบ้ืองตน ในระดับปริญญาตรี ได 
  การนําเอาส่ือหนังสือดิจิทัล เร่ือง เทคโนโลยีการพิมพ ไปใชนั้น ควรสงเสริมใหอาจารย
ประจําวิชาเพ่ิมเติมขอมูล เนื้อหาในบทเรียนและกิจกรรมที่บทเรียนที่สรางข้ึนนี้ สามารถเพิ่มเติม
เนื้อหาความรูไดอีก หรือผูเรียนสามารถสรางกิจกรรมระหวางผูเรียนกับผูเรียนและแลกเปล่ียนความรู
ซึ่งกันและกัน ภายใตขอบเขตการดูแลของอาจารยผูสอน ซึ่งทําใหผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดีข้ึน และ
ควรเพิ่มความรูในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาใหแกนักศึกษาเพื่อใหมีประโยชนใน
การศึกษาในรายวิชาตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับสาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพตอไป 

 
5.4  ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 
 

หลังจากผูวิจัยไดทําการวิจัยการสรางส่ือหนังสือดิจิทัล เร่ือง เทคโนโลยีการพิมพ  ผูวิจัย
พบวามีขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตอไปดังนี้ 
 5.4.1   ควรมีการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู ทั้งแบบการสอนแบบปกติ กับแบบการ
ใชหนังสือดิจิทัลวามีผลสัมฤทธ์ิแตกตางกันอยางไร ในกรณีที่กลุมทดลองมีจํานวนมากพอ แตจะตอง
มีการควบคุมเนื้อหาและจุดประสงคใหตรงกันระหวางกลุม 2 กลุม  
 5.4.2   ควรมีการวิจัยและพัฒนาส่ือหนังสือดิจิทัล เร่ือง เทคโนโลยีการพิมพ  หรือเร่ืองอ่ืน ๆ ใน
สาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ ในสวนของกระบวนการนําเสนอเนื้อหา โดยนําเสนอในรูปแบบอ่ืน ๆ 
เชน แบบฝกปฏิบัติ  เกม เปนตน 
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