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บทคัดยอ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ (1) พัฒนาสมรรถนะในการผลิตหนังสืออิเล็กทรอนิกสของครู

ในจังหวัดฉะเชิงเทรา และ (2) สงเสริมการใชประโยชนจากหนังสืออิเล็กทรอนิกสของครูในจังหวัด

ฉะเชิงเทราโดยใชเครือขายวิจัยการศึกษา การวิจัยนี้แบงออกเปน 5 ระยะ ระยะเริ่มตน เปนการวิจัย

เชิงคุณภาพเบื้องตน โดยการวิจัยเอกสาร ประกอบดวยตําราและบทความทางวิชาการที่เกี่ยวของกับ

องคประกอบและกระบวนการออกแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส ระยะที่ 1 เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ  

โดยการสัมภาษณ ผูใหสัมภาษณ คือ ผูเชี่ยวชาญดานสื่อการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส จํานวน  

5 คน เครื่องมือที่ใช คือ แบบสัมภาษณ วิเคราะหขอมูลโดยใชเทคนิคการวิเคราะหเนื้อหา ระยะที่ 2 

เปนการพัฒนาสมรรถนะในการออกแบบและผลิตหนังสืออิเล็กทรอนิกสของครูในจังหวัดฉะเชิงเทรา 

โดยการอบรมเชิงปฏิบัติการใหกับครูในจังหวัดฉะเชิงเทราจํานวน 28 คน เครื่องมือที่ใชในการเก็บ

รวบรวมขอมูล ประกอบดวย (1) แบบประเมินการออกแบบและผลิตหนังสืออิเล็กทรอนิกสสําหรับครู 

และ (2) แบบประเมินการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ วิเคราะหขอมูลดวยการวิเคราะหสถิติบรรยาย 

ระยะที่ 3 เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ เพื่อศึกษาการนําหนังสืออิเล็กทรอนิกสไปประยุกตใชในการจัดการ

เรียนการสอน โดยการสัมภาษณ ผูใหสัมภาษณ คือ ครูผูเขารวมอบรมเชิงปฏิบัติการจํานวน 7 คน 

เครื่องมือที่ใช คือ แบบสัมภาษณ วิเคราะหขอมูลโดยใชเทคนิคการวิเคราะหเนื้อหา ระยะที่ 4  

เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ เพื่อศึกษาผลการใชประโยชนจากหนังสืออิเล็กทรอนิกสผานเครือขาย 

การวิจัยการศึกษาของครูในจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยการสัมภาษณ ผูใหสัมภาษณ คือ ครูผูเขารวม

อบรมเชิงปฏิบัติการจํานวน 6 คน เครื่องมือที่ใช คือ แบบสัมภาษณ วิเคราะหขอมูลโดยใชเทคนิค 

การวิเคราะหเนื้อหา ผลการวิจัยสรุปไดดังนี้  

1. ผลการพัฒนาสมรรถนะในการผลิตหนังสืออิเล็กทรอนิกสของครูในจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยการ

จัดอบรมเชิงปฏิบัติการออกแบบและผลิตหนังสืออิเล็กทรอนิกส พบวา ผูเขาอบรมมีคะแนนเฉลี่ยของ

การออกแบบและผลิตหนังสืออิเล็กทรอนิกสอยูในระดับมาก 

2. ผลการสงเสริมการใชประโยชนจากหนังสืออิเล็กทรอนิกสของครูในจังหวัดฉะเชิงเทราโดย

ใชเครือขายวิจัยการศึกษา พบวา ควรขยายเครือขายครูที่ผลิตและใชหนังสืออิเล็กทรอนิกส ในรายวิชา

เดียวกันใหมีจํานวนมากขึ้น 



ข 

Abstract 

The purposes of this research were (1) to develop teachers’ competency of 

producing electronic books in Chachengsao province and (2) to promote teachers’ using 

electronic books in Chachengsao province using education research network. The 

research procedures were divided into five phases. Preliminary phase was a 

documentary analysis of components and process of the designing and development 

of electronic book, in which the data were collected from textbooks, and published 

journals. Phase I (qualitative study) was an interview in which the qualitative data were 

collected from five experts in instructional media. The qualitative data were collected 

by using interview protocol and analyzed by employing content analysis Phase II 

(development of teachers’ competency of producing electronic books in Chachengsao 

province) was a workshop for 28 teachers in Chachengsao province. The research 

instruments were (1) evaluation form of designing and development of electronic book 

and (2) workshop evaluation form. Descriptive analysis was performed by using a 

computer program. Phase III (qualitative study) was to study teachers’ using electronic 

books, in which the qualitative data were collected from seven teachers who attended 

workshop. The qualitative data were collected by using interview protocol and 

analyzed by employing content analysis. In phase IV (qualitative study) was to study 

teachers’ using electronic books in Chachengsao province using education research 

network, in which the qualitative data were collected by interview six teachers who 

used electronic books through education research network. The qualitative data were 

collected by using interview protocol and analyzed by employing content analysis. 

The research findings were as follows:  

1. Effects of development of teachers’ competency of producing electronic 

books in Chachengsao province using the workshop of designing and development of 

electronic book were at a high level. 

2. Effects of promoting teachers’ using electronic books in Chachengsao 

province by using education research network, it was found that the network of 

teachers’ producing and using electronic books in Chachengsao province should be 

expanded.  
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บทท่ี 1  

บทนํา 

1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

ปจจุบันการนําเทคโนโลยีการศึกษามาประยุกตใชในการจัดการเรียนการสอน เพื่อใหผูเรียน

เกิดการเรียนรูไดสูงสุดและผูสอนสามารถทําการสอนไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด เปนไปตาม 

แนวการจัดการศึกษาของ พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 22 ซึ่งระบุวา  

“การจัดการศึกษาตองยึดหลักวาผูเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได และถือวา

ผูเรียนมีความสําคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตาม

ธรรมชาติและเต็มศักยภาพ”  

การเรียนการสอนในปจจุบันผูสอนจึงจําเปนตองปรับเปลี่ยนบทบาทของตนเองจากการเปน

ผูใหความรูมาเปนผูเอื้ออํานวยความสะดวก (facilitator) ในการเรียนรูใหแกผูเรียน สงเสริมสนับสนุน

และจัดกิจกรรมใหผูเรียนเกิดการพัฒนาตามศักยภาพ ความสามารถ ความถนัด และความสนใจของ

แตละบุคคล โดยลักษณะของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญนั้นมีหลาย

รูปแบบ (คณะอนุกรรมการปฏิรูปการเรียนรู, 2543) นอกจากนี้ ผูสอนยังตองพัฒนาสมรรถนะในการ

ผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกสที่สอดคลองกับเนื้อหารายวิชา เชน หนังสืออิเล็กทรอนิกส วีดิทัศนเพื่อ

การศึกษา และแอพพลิเคชัน เปนตน สื่ออิเล็กทรอนิกสเหลานี้ นับเปนสื่อในยุคปจจุบันที่สามารถ

กระตุนความสนใจของผูเรียน และยังสงเสริมการเรียนรูของผูเรียน  

จากการศึกษาของมหาวิทยาลัยอิลลินอยสเกี่ยวกับแนวโนมของพฤติกรรมการใชหนังสือ

อิเล็กทรอนิกส พบวา พฤติกรรมการใชหนังสืออิเล็กทรอนิกสแบงออกเปน 5 ดาน คือ (1) กิจกรรม

การวิจัย คิดเปนรอยละ 78.00 (2) กิจกรรมการเรียน คิดเปนรอยละ 56.00 (3) กิจกรรมการสอน คิดเปน

รอยละ 10.00 (4) กิจกรรมการผอนคลาย คิดเปนรอยละ 10.00 และ (5) กิจกรรมอื่นๆ คิดเปนรอยละ 

2.00 (ที่มา: www.springer.com) 

หนังสืออิเล็กทรอนิกสนับเปนหนังสือหรือเอกสารอิเล็กทรอนิกส ที่ผูอานสามารถอานผานทาง

อินเทอรเน็ตหรืออุปกรณอิเล็กทรอนิกสพกพาอื่นๆ ได สําหรับหนังสืออิเล็กทรอนิกสนี้ยังรวมถึง

ความหมายรวมถึงเนื้อหาที่ถูกดัดแปลง อยูในรูปแบบที่สามารถแสดงผลออกมาได โดยเครื่องมือ

อิเล็กทรอนิกสแตก็ใหมีลักษณะการนําเสนอที่สอดคลองและคลายคลึงกับการอานหนังสือทั่วๆ ไปใน

ชีวิตประจําวัน ซึ่งมีลักษณะพิเศษ คือ สะดวกและรวดเร็ว ในการคนหา และผูอานสามารถอาน

พรอมๆ กันไดโดยไมตองรอใหอีกฝายสงคืนหองสมุดเชนเดียวกับหนังสือในหองสมุดทั่วๆ ไป 

จากการศึกษารายงานผลการประชุมสมัชชา “การขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาจังหวัด

ฉะเชิงเทรา” ซึ่งจัดทําโดยคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร พบวา ผลการวิเคราะห
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ประเด็นปญหาเรงดวน ที่จะตองดําเนินการแกไขและพัฒนาการศึกษาของจังหวัดฉะเชิงเทรา คือ  

การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเสริมสรางสมรรถนะของครูในการพัฒนาการเรียน 

การสอน (คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร, 2554) 

จากการมุงเนนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัดฉะเชิงเทรา และคุณลักษณะ

สําคัญของหนังสืออิเล็กทรอนิกส ทั้งนี้ หากมีการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาใน

จังหวัดฉะเชิงเทราใหสามารถออกแบบและผลิตหนังสืออิเล็กทรอนิกส และนํามาประยุกตใชใน 

การจัดการเรียนการสอนจะเปนการพัฒนาการเรียนรูและศักยภาพของผูเรียน สามารถดึงดูดความ

สนใจของผูเรียนทําใหผูเรียนสามารถเขาถึงสาระความรูโดยไมจํากัดเรื่องสถานที่และเวลา ผูวิจัยจึงได

ออกแบบกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการผลิตหนังสืออิเล็กทรอนิกสสําหรับครูในจังหวัดฉะเชิงเทรา  

เพื่อพัฒนาสมรรถนะในการผลิตหนังสืออิเล็กทรอนิกสของครูในจังหวัดฉะเชิงเทรา และสงเสริมการใช

ประโยชนจากหนังสืออิเล็กทรอนิกสของครูในจังหวัดฉะเชิงเทราโดยใชเครือขายวิจัยการศึกษา 

1.2 วัตถุประสงคของการวิจัย 

1) เพื่อพัฒนาสมรรถนะในการผลิตหนังสืออิเล็กทรอนิกสของครูในจังหวัดฉะเชิงเทรา 

2) เพื่อสงเสริมการใชประโยชนจากหนังสืออิเล็กทรอนิกสของครูในจังหวัดฉะเชิงเทราโดยใช

เครือขายวิจัยการศึกษา 

1.3 ขอบเขตของการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้มุงพัฒนาสมรรถนะในการผลิตและการใชประโยชนจากหนังสืออิเล็กทรอนิกส

โดยใชเครือขายการวิจัยการศึกษาของครูในจังหวัดฉะเชิงเทรา 

เหตุผลของผูวิจัยในการเลือกครูในจังหวัดฉะเชิงเทรา คือ จากการศึกษารายงานผลการประชุม

สมัชชา “การขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา” พบวา ผลการวิเคราะหประเด็น

ปญหาเรงดวน ที่จะตองดําเนินการแกไขและพัฒนาการศึกษาของจังหวัดฉะเชิงเทรา คือ การพัฒนา

ครูและบุคลากรทางการศึกษา นอกจากนี้ ผลการประชุมสมัชชาการศึกษาของจังหวัดฉะเชิงเทราได

สรุปมติขอเสนอดานนโยบายสาธารณะและยุทธศาสตรดานการศึกษาตอหนวยงานระดับจังหวัด 

ระดับกลุมจังหวัด และระดับชาติ ซึ่งหนวยงานที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษาทั้งในระดับจังหวัด 

ระดับกลุมจังหวัด และระดับชาติ เชน กระทรวงศึกษาธิการ ควรสงเสริมการพัฒนาคุณภาพของครู

และบุคลากรทางการศึกษาอยางตอเนื่อง  (คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร, 2554) 
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1.4 นิยามศัพทเฉพาะ 

หนังสืออิเล็กทรอนิกส หมายถึง หนังสือหรือเอกสารในรูปแบบไฟลหรืออิเล็กทรอนิกสที่ผูอาน

สามารถอานผานอุปกรณอิเล็กทรอนิกส เชน เครื่องคอมพิวเตอร เครื่องอานหนังสืออิเล็กทรอนิกส  

(Ebook reader) แท็บเล็ต (tablet) หรือโทรศัพทมือถือได 

การพัฒนาสมรรถนะในการผลิตและการใชประโยชนหนังสืออิเล็กทรอนิกสจากหนังสือ

อิเล็กทรอนิกสของครูในจังหวัดฉะเชิงเทรา หมายถึง การพัฒนาทักษะ ความรู ความสามารถใน 

การผลิตและใชประโยชนของหนังสืออิเล็กทรอนิกสของกลุมครูผูสอนในจังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อ

แลกเปลี่ยนและพัฒนาความรูเกี่ยวกับการผลิตและการใชประโยชนหนังสืออิเล็กทรอนิกส 

เครือขายการวิจัยการศึกษาของครูในจังหวัดฉะเชิงเทรา หมายถึง การรวมกลุมของ

ครูผูสอนในจังหวัดฉะเชิงเทราเพื่อแลกเปลี่ยนและพัฒนาความรู และดําเนินงานใหมีผลผลิตงานวิจัย

ทางการศึกษาหรือผลงานวิชาการ ที่สามารถนําไปใชในการพัฒนาการศึกษา 

1.5 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับจากการวิจัย 

1) ครูผูสอนในจังหวัดฉะเชิงเทรามีความรูความเขาใจในหลักการออกแบบและผลิตหนังสือ

อิเล็กทรอนิกสที่สอดคลองกับเนื้อหารายวิชาการเรียนการสอนของตนเอง 

2) ครูผูสอนในจังหวัดฉะเชิงเทราไดรับการพัฒนาใหมีทักษะในการผลิตหนังสืออิเล็กทรอนิกส

ในเนื้อหาที่เก่ียวของกับการเรียนการสอนของตนเอง 

3) เปนการพัฒนาเครือขายการวิจัยทางการศึกษาของครูในจังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งผูสอน

สามารถแลกเปลี่ยนเรียนรูและแลกเปลี่ยนประสบการณเกี่ยวกับการออกแบบและผลิตหนังสือ

อิเล็กทรอนิกสภายในเครือขายการวิจัย 

1.6 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

การพัฒนาสมรรถนะในการผลิตและการใชประโยชนจากหนังสืออิเล็กทรอนิกสโดยใช

เครือขายการวิจัยการศึกษาของครูในจังหวัดฉะเชิงเทรา 

 

 

 

 

 

 

เครือขายการวิจัยการศึกษาของครใูนจังหวัดฉะเชิงเทรา 

สมรรถนะในการผลิตหนังสือ

อิเล็กทรอนิกส 

สมรรถนะการใชประโยชนจาก

หนังสืออิเล็กทรอนิกส 

กระบวนการออกแบบ 

หนั งสื ออิ เล็ กทรอนิกส 

สําหรับการเรียนการสอน 

แผนภาพที ่1.1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
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เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

การศึกษาคนควาเอกสารในสวนแนวคิดและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการวิจัยเรื่องการพัฒนา

สมรรถนะในการผลิตและการใชประโยชนจากหนังสืออิเล็กทรอนิกสโดยใชเครือขายการวิจัย

การศึกษาของครูในจังหวัดฉะเชิงเทรา ผูวิจัยไดแบงการนําเสนอเนื้อหาสาระออกเปน 3 ตอน คือ  

ตอนที่  1 แนวคิดเกี่ยวกับหนังสืออิ เล็กทรอนิกส ตอนที่  2 แนวคิดเกี่ยวกับการออกแบบสื่อ

อิเล็กทรอนิกส และตอนท่ี 3 แนวคิดเครือขายการวิจัยการศึกษา ในแตละตอนมีรายละเอียดของสาระ

ดังตอไปนี ้

ตอนที่ 1 แนวคิดเกี่ยวกับหนังสืออิเล็กทรอนิกส 

แนวคิดเกี่ยวกับหนังสืออิเล็กทรอนิกสเปนสวนที่ผูวิจัยไดเรียบเรียงองคความรูทั่วไปเกี่ยวกับ

หนังสืออิเล็กทรอนิกส โดยกลาวถึงประเด็นสําคัญ 6 ประเด็นคือ (1) ความหมายของหนังสือ

อิ เล็กทรอนิกส  (2) องคประกอบของหนังสืออิ เล็กทรอนิกส  (3) ความแตกตางของหนังสือ

อิเล็กทรอนิกสกับหนังสือท่ัวไป (4) เทคโนโลยีสําหรับหนังสืออิเล็กทรอนิกส (5) ขั้นตอนการใชหนังสือ

อิเล็กทรอนิกสในการเรียนการสอน และ (6) งานวิจัยที่เกี่ยวของกับหนังสืออิเล็กทรอนิกส โดยมี

รายละเอียดดังนี้ 

1.1 ความหมายของหนังสืออิเล็กทรอนิกส 

นักการศึกษาหลายทานไดอธิบายความหมายของหนังสืออิเล็กทรอนิกส ไวดังนี ้

กิดานันท มลิทอง (2548) ไดอธิบายวา หนังสืออิเล็กทรอนิกสจัดเปนสื่อสิ่งพิมพอิเล็กทรอนิกส 

โดยจัดพิมพหรือสรางขึ้นโดยใชโปรแกรมประมวลผลคําใหเปนรูปแบบอิเล็กทรอนิกสในรูปแบบ pdf 

(portable document file) เพื่อความสะดวกในการดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร โดยสามารถแบงได 

2 รูปแบบ คือ 1) แบบมีขอความและภาพเหมือนหนังสือทั่วไป และ 2) แบบสามารถเชื่อมโยงไปยัง

หนาอื่น เว็บไซตอ่ืน 

ไพฑูรย ศรีฟา (2551) ไดอธิบายวา หนังสืออิเล็กทรอนิกส หมายถึง รูปแบบหนังสือที่ 

สรางจากโปรแกรมคอมพิวเตอร มีลักษณะเปนไฟลหรือแฟมขอมูลอิเล็กทรอนิกส โดยสามารถ

ออกแบบใหอานไดแบบออฟไลนหรือออนไลน สามารถเชื่อมตอไปยังเว็บไซตภายนอก และสามารถมี

ปฏิสัมพันธกับผูเรียนได 

กุลธิดา กุลคง (2555) ไดอธิบายวา หนังสืออิเล็กทรอนิกส หมายถึง หนังสือท่ีบรรจุดวยเนื้อหา

ที่เปนตัวอักษร ภาพ เสียง กราฟก และสื่อมัลติมีเดียตางๆ ซึ่งบรรจุอยูในรูปแบบอิเล็กทรอนิกสที่

สามารถอานและดูไดผานเครื่องคอมพิวเตอร และสามารถมีปฏิสัมพันธโตตอบกับผูเรียนได 
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Subba Rao (2004) ไดอธิบายวา หนังสืออิเล็กทรอนิกส หมายถึง ตัวอักษรที่อยูในรูปแบบ

ดิจิทัล (หนังสือที่ถูกแปลงเปนไฟลดิจิทัล) หรือสื่อที่ใชอานผานโปรแกรมคอมพิวเตอรโดยอาจผาน

เครือขายคอมพิวเตอรหรืออุปกรณคอมพิวเตอร  เชน คอมพิวเตอร โนตบุค แท็บเล็ต หรือ

โทรศัพทมือถือ 

สรุปไดวา หนังสืออิเล็กทรอนิกส หมายถึง หนังสือหรือเอกสารในรูปแบบไฟลหรืออิเล็กทรอนิกส

ที่ผูอานสามารถอานผานอุปกรณอิเล็กทรอนิกส เชน เครื่องคอมพิวเตอร เครื่องอานหนังสือ

อิเล็กทรอนิกส (Ebook reader) แท็บเล็ต (tablet) หรือโทรศัพทมือถือได 

1.2 องคประกอบของหนังสืออิเล็กทรอนิกส 

อัครเดช ศรีมณีพันธ  (2547) ไดจําแนกองคประกอบของหนังสืออิเล็กทรอนิกสไว  7 

องคประกอบ คือ 1) อักขระ 2) ภาพนิ่ง 3) ภาพเคลื่อนไหว 4) เสียง 5) วิดีทัศน 6) การเชื่อมโยงแบบ

ปฏิสัมพันธ และ 7)การจัดเก็บขอมูลมัลติมีเดีย ซึ่งองคประกอบเหลานี้มีความสําคัญตอการออกแบบ 

รายละเอียดแตละองคประกอบ มดีังนี้ 

1) อักขระ (text) หรือขอความเปนองคประกอบของโปรแกรมมัลติมีเดีย สามารถนําอักขระ 

มาออกแบบเปนสวนหนึ่งของภาพ หรือสัญลักษณ กําหนดหนาที่การเชื่อมโยงนําเสนอเนื้อหา เสียง 

กราฟก หรือวีดิทัศน เพื่อใหผูใชเลือกขอมูลที่จะศึกษาการใชอักขระเพื่อกําหนดหนาที่ในการสื่อสาร

ความหมายในคอมพิวเตอร ควรมีลักษณะดังนี้ 

 สื่อความหมายใหชัดเจน เพื่ออธิบายความสําคัญที่ตองการนําเสนอสวนของเนื้อหาสรุป

แนวคิดที่ไดเรียนรู 

 การเชื่อมโยงอักขระบนจอภาพสําหรับการมีปฏิสัมพันธในมัลติมีเดีย การเชื่อมโยงทําได

หลายรูปแบบจากจุดหนึ่งไปจุดหนึ่งในระบบเครือขาย ดวยแฟมเอกสารขอมูลดวยกันหรือ 

ตางแฟมกันไดทันที ในลักษณะรูปแบบตัวอักษร (font) เครื่องหมายหรือสัญลักษณ (symbol)  

การเลือกใชแบบอักขระ เครื่องหมายหรือสัญลักษณ และการใหสีแบบใดใหดูองคประกอบการจัดวาง

องคประกอบดานศิลปที่ดูแลวมีความเหมาะสม 

 กําหนดความยาวเนื้อหาใหเหมาะสม ผูผลิตโปรแกรมสามารถใชเทคนิคแบงขอมูล

ออกเปนสวนยอย แลวเชื่อมโยงขอมูลเขาดวยกัน หากตองการศึกษาขอมูลสวนใดก็สามารถเขาถึง

ขอมูลสวนตางๆ ที่เชื่อมโยงกันได การเชื่อมโยงเนื้อหาสามารถกระทําได 3 ลักษณะดวยกัน คือ 

ลักษณะเสนตรง ลักษณะสาขา และลักษณะผสมผสานหลายมิต ิ

 สรางการเคลื่อนไหวใหอักขระ เพื่อสรางความสนใจกอนนําเสนอขอมูลสามารถทําได

หลายวิธี เชน การเคลื่อนไหวยายตําแหนง การหมุน การกําหนดใหเห็นเปนชวงๆ จังหวะ เปนตน  
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ขอสําคัญ คือ ควรศึกษาถึงจิตวิทยาความตองการรับรู กับความถี่การใชเทคนิคการเคลื่อนไหวของ 

ผูศึกษาโปรแกรมแตละวัยใหเหมาะสมกับกลุมเปาหมาย 

 เครื่องหมายและสัญลักษณ เปนสื่อกลางที่สําคัญในการติดตอกับผูศึกษาในบทเรียน

มัลติมีเดียปฏิสัมพันธ การนําเสนอหรือออกแบบสัญลักษณหรือเครื่องหมายควรใหสัมพันธกับเนื้อหา

ในบทเรียน สามารถทําความเขาใจกับความหมายและสัญลักษณตางๆ นั้น ไดอยางรวดเร็วอักขระเปน

สวนหนึ่งที่สําคัญตอการเรียนรู การทําความเขาใจ การนําเสนอความหมายที่เกิดประโยชนกับผูเรียน 

อักขระมีประสิทธิผลในการสื่อขอความที่ตรงและชัดเจนไดดีในขณะที่รูปภาพสัญลักษณภาพ 

ภาพเคลื่อนไหวและเสียง ชวยทําใหผูใชนึกและจําสารสนเทศไดงายขึ้นมัลติมีเดียนั้นเปนเครื่องมือที่มี

ความสามารถในการประสมประสานอักขระ สัญลักษณ ภาพ รวมถึงสี เสียงภาพนิ่ง และภาพวีดทิัศน 

เขาดวยกัน ทําใหขอมูลขาวสารมีคุณคาและนาติดตามมากข้ึน 

2) ภาพนิ่ง (still Images) ภาพนิ่งเปนภาพกราฟกที่ไมมีการเคลื่อนไหว เชน ภาพถาย หรือ

ภาพวาด เปนตน ภาพนิ่งมีบทบาทสําคัญตอมัลติมีเดียมาก ทั้งนี้เนื่องจากภาพจะใหผลในเชิงของ 

การเรียนรูดวยการมองเห็น ไมวาจะดูโทรทัศน หนังสือพิมพ วารสาร ฯลฯ จะมีภาพเปนองคประกอบ

เสมอ ดังคํากลาวที่วา “ภาพหนึ่งภาพมีคุณคาเทากับคําถึงพันคํา” ดังนั้นภาพนิ่งจึงมีบทบาทมากใน

การออกแบบมัลติมีเดียที่มีตัวอักษรและภาพนิ่งเปน GUI (Graphical User Interface) ภาพนิ่ง

สามารถผลิตไดหลายวิธี อยางเชน การวาด (drawing) การสแกนภาพ (scanning) เปนตน 

3) ภาพเคลื่อนไหว (animation) การเคลื่อนไหวของภาพกราฟก เชน การเคลื่อนไหวของ

ลูกสูบและวาลวในระบบการทํางานของเครื่องยนต 4 จังหวะ เปนตน จะทําใหสามารถเขาใจระบบ

การทํางานของเครื่องยนตไดเปนอยางดี ดังนั้นภาพเคลื่อนไหว จึงมีขอบขายตั้งแตการสรางภาพดวย

กราฟกอยางงาย พรอมทั้งการเคลื่อนไหวกราฟกนั้น จนถึงกราฟกท่ีมีรายละเอียดแสดงการเคลื่อนไหว

โปรแกรมที่ใชในการสรางภาพเคลื่อนไหวในวงการธุรกิจ ก็มีโปรแกรมสรางภาพเคลื่อนไหว 

(Autodesk animation) ซึ่งมีคุณสมบัติดีทั้งในดานของการออกแบบกราฟกละเอียดสําหรับใชใน

มัลติมีเดียตามตองการ 

4) เสียง (sound) เสียงในมัลติมีเดียจะจัดเก็บอยูในรูปของขอมูลดิจิตอล และสามารถเลนซ้ํา 

(Replay) ไดจากเครื่องคอมพิวเตอรพีซี การใชเสียงในมัลติมีเดียก็เพื่อนําเสนอขอมูล หรือสราง

สภาพแวดลอมใหนาสนใจยิ่งขึ้น เชน เสียงน้ําไหล, เสียงหัวใจเตน เปนตน เสียงสามารถใชเสริม

ตัวอักษรหรือนําเสนอวัสดุที่ปรากฏบนจอภาพไดเปนอยางดี เสียงที่ใชรวมกับโปรแกรมประยุกต

สามารถบันทึกเปนขอมูลแบบดิจิตอลจากไมโครโฟน แผนซีดีเสียง เทปเสียง และวิทยุ เปนตน 
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5) วีดิทัศน (video) การใชมัลติมีเดียในอนาคตจะเกี่ยวของกับการนําเอาภาพยนตรวีดิทัศน

ซึ่งอยูในรูปของดิจิตอลรวมเขาไปกับโปรแกรมประยุกตที่เขียนขึ้น โดยทั่วไปของวีดิทัศนจะนําเสนอ

ดวยเวลาจริงที่จํานวน 30 ภาพตอวินาที ในลักษณะนี้จะเรียกวาวีดิทัศนดิจิตอล คุณภาพของวีดิทัศน

ดิจิตอลจะทัดเทียมกับคุณภาพที่เห็นจากจอโทรทัศน ดังนั้นทั้งวีดิทัศนดิจิตอลและเสียงจึงเปนสวนที่

ผนวกเขาไปสูการนําเสนอและการเขียนโปรแกรมมัลติมีเดีย วีดิทัศนสามารถนําเสนอไดทันทีดวย

จอคอมพิวเตอร ในขณะที่เสียงสามารถเลนออกไปยังลําโพงภายนอกไดโดยผานการดเสียง 

6) การเชื่อมโยงแบบปฏิสัมพันธ (interactive links) การที่ผูใชมัลติมีเดียสามารถเลือก

ขอมูลไดตามตองการ โดยใชตัวอักษรหรือปุมสําหรับตัวอักษรที่จะสามารถเชื่อมโยงไดจะเปนตัวอักษร

ที่มีสีแตกตางจากอักษรตัวอื่นๆ สวนปุมก็จะมีลักษณะคลายกับปุมเพื่อชมภาพยนตร หรือคลิกลงบน

ปุมเพ่ือเขาหาขอมูลที่ตองการ หรือเปลี่ยนหนาตางของขอมูลตอไป 

7) การจัดเก็บขอมูลมัลติมีเดีย (multimedia storage) เนื่องจากหนังสืออิเล็กทรอนิกส

ประกอบดวยสื่อที่หลากหลาย เชน ภาพ เสียง วีดิทัศน เปนตน จําเปนตองใชพื้นที่ในการเก็บขอมูล

จํานวนมาก สื่อที่ใชในการเก็บขอมูลควรมีขนาดใหญและรองรับการอานขอมูลที่รวดเร็ว 

1.3 ความแตกตางของหนังสืออิเล็กทรอนิกสกับหนังสือทั่วไป 

สันทนา สงครินทร (2552) ไดอธิบายความแตกตางของหนังสืออิเล็กทรอนิกสกับหนังสือทั่วไป 

ซึ่งขึ้นอยูกับรูปแบบของการสรางและการใชงาน ดังนี้ 

ตารางที่ 2.1 การวิเคราะหคุณลักษณะของหนังสืออิเล็กทรอนิกสและหนังสือท่ัวไป 

รายการ หนังสืออิเล็กทรอนิกส หนังสือทั่วไป 

วัสดุ ไมใชกระดาษ (อนุรักษทรัพยากรปาไม) ใชกระดาษ 

ลักษณะเนื้อหา สามารถสรางใหมีภาพเคลื่อนไหวได มีขอความและภาพประกอบธรรมดา 

เสียง สามารถใสเสียงประกอบได ไมมีเสียงประกอบ 

การแกไข สามารถแกไขและปรับปรุงขอมูล(update) 

ไดงาย 

สามารถแก ไขและปรับปรุงขอมูล

(update) ไดยาก 

เนื้อหาเพิ่มเติม สามารถสรางจุดเชื่อมโยง (links) ออกไปยัง

ขอมูลภายนอกได 

มีความสมบูรณในตัวเอง 

ตนทุนการผลิต มีตนทุนในการผลิตหนังสือต่ํา มีตนทุนการผลิตสูง 

ขอจํากัด ไมมีขอจํากัดในการจัดพิมพ สามารถทํา

สําเนาไดงายไมจํากัด 

มีขอจํากัดในการจัดพิมพ 
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รายการ หนังสืออิเล็กทรอนิกส หนังสือทั่วไป 

อุปกรณ สามารถอานผานคอมพิวเตอร และสั่งพิมพ

ผลได 

สามารถเปดอานจากเลม อานไดอยาง

เดียว 

ผูอาน หนังสืออิเล็กทรอนิกส 1 เลม สามารถอาน

พรอมกันไดจํานวนมาก (ออนไลนผานระบบ

เครือขายอินเทอรเน็ต) 

สามารถอานได 1 คนตอหนึ่งเลม 

การพกพา สามารถพกพาสะดวกไดครั้งละจํานวนมาก

ในรูปแบบของไฟลคอมพิว เตอร  และ

สามารถเขาถึงโดยไมจํากัดเรื่องสถานที่และ

เวลา 

สามารถพกพาลํ าบาก  และต อ ง

เดินทางไปใชที่หองสมุดและศูนย

สารนิเทศตางๆ 

1.4 เทคโนโลยีสําหรับหนังสืออิเล็กทรอนิกส 

สันทนา สงครินทร (2552) ไดจําแนกประเภทของเทคโนโลยีสําหรับหนังสืออิเล็กทรอนิกส

ออกเปน 3 ประเภท คือ ฮารดแวร ซอฟตแวร และการจัดการซอฟตแวร โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

1) ฮารดแวร คือ ผลิตภัณฑที่ใชอานหนังสืออิเล็กทรอนิกส ซึ่งนอกจากคอมพิวเตอรแลว 

ปจจุบันไดมีการออกแบบผลิตภัณฑใหมีลักษณะที่พกพาได มีรูปทรงขนาด และราคาใหเลือกมากขึ้น 

โดยใชกับซอฟตแวรที่ใชอานซึ่งสามารถสั่งซื้อ หรือดาวนโหลดจากอินเทอรเน็ต 

2) ซอฟตแวร ประกอบดวย ซอฟตแวรที่ใชอานหนังสืออิเล็กทรอนิกส และซอฟตแวรสําหรับ

สรางหนังสืออิเล็กทรอนิกส โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 ซอฟตแวรที่ใชอานหนังสืออิเล็กทรอนิกส เปนโปรแกรมที่ใชอานหนังสืออิเล็กทรอนิกส  

ซึ่งขึ้นอยูกับรูปแบบที่บริษัทผลิต สวนใหญจะดาวนโหลดไดฟรีจากอินเทอรเน็ต เชน Adobe Reader, 

Microsoft Reader, Palm Reader และ DNL Reader เปนตน 

 ซอฟตแวรสําหรับสรางหนังสืออิเล็กทรอนิกส เปนโปรแกรมที่ใชทําหนังสืออิเล็กทรอนิกส 

เชน Adobe FrameMaker, Adobe PageMaker, Adobe InDesign, Adobe Acrobat, FlipAlbum, 

DesktopAuthor, Adobe Acrobat Capture, The Read in Microsoft Reader add-in for 

Microsoft Word, The Palm Ebook, Studio authoring tool เปนตน 

3) การจัดการซอฟตแวร เปนโปรแกรมที่ใชจัดการควบคุมระบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส เชน 

Adobe Content Server, Microsoft Digital Asset Server, Palm, Retail Encryption Server 

Software เปนตน 
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1.5 ขั้นตอนการใชหนังสืออิเล็กทรอนิกสในการเรียนการสอน 

สิริน สิระธนกุล และ อํานวยวัฒนะกุล (2554)  ไดเสนอขั้นตอนการใชหนังสืออิเล็กทรอนิกส

ในการเรียนการสอน โดยมีขั้นตอนดังนี้ 

1) การเตรียมผูสอน เปนการเตรียมตัวในการอาน ฟง หรือดูเนื้อหาที่อยูในสื่อที่จะใชในดาน

ความถูกตอง ครบถวน ความตองการ หากสื่อมีเนื้อหาไมครบ ผูสอนจําเปนตองเพิ่มเติม เชน การใช

ภาพประกอบเพ่ืออธิบายเนื้อหา การใชคลิปวิดีโอเพื่อสรางความเขาใจมากข้ึน 

2) การเตรียมสภาพแวดลอม โดยการจัดเตรียมวัสดุ เครื่องมือ และอุปกรณที่จําเปนตองใชให

พรอม ตลอดจนจัดเตรียมสถานที่ หองเรียน ใหอยูในสภาพท่ีเหมาะสม 

3) การเตรียมความพรอมผูเรียน เปนการเตรียมตัวผูเรียนโดยการแนะนําหรือใหความคิด

รวบยอดเกี่ยวกับเนื้อหาที่นําเสนอ เพื่อใหผูเรียนเตรียมพรอมในการฟง ดู หรืออานบทเรียนจากสื่อ 

ใหเขาใจและสามารถจับประเด็นสําคัญของเนื้อหาได หากผูเรียนไมเคยใชหนังสืออิเล็กทรอนิกส 

ผูสอนควรบอกหรือทําคูวิธีการใชเพื่อใหผูเรียนสามารถใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

4) การใชสื่อ ผูสอนตองใชหนังสืออิเล็กทรอนิกสใหเหมาะสมกับขั้นตอนที่เตรียม เพื่อให

ดําเนินการสอนอยางราบรื่น และตองควบคุมการนําเสนอสื่ออยางถูกตอง 

5) การติดตามผล หลังจากที่มีการใชหนังสืออิเล็กทรอนิกสแลว ควรมีการติดตามผลโดยการ

ใหผูเรียนตอบคําถาม อภิปราย หรือเขียนรายงาน เพื่อผูสอนจะไดสามารถทราบจุดบกพรองและแกไข

ปรับปรุงการสอนของตนได 

1.6 งานวิจัยที่เกี่ยวของกับหนังสืออิเล็กทรอนิกส 

จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่ เกี่ยวของพบวา มีงานวิจัยที่ ไดพัฒนาหนังสือ

อิเล็กทรอนิกส ไดแก ทิพยมณฑา สดชื่น (2544) เสาวลักษณ ญาณสมบัติ (2545) กรรณิการ ทํานอง

ดี (2553) และ กุลธิดา กุลคง (2555)  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

ทิพยมณฑา สดชื่น (2544) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส เรื่องการ

ถายภาพเบื้องตน โดยมีวัตถุประสงคคือ เพื่อพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกสเรื่อง การถายภาพเบื้องตน 

ดวยโปรแกรม Adobe Acrobat สําหรับใชประกอบการเรียนวิชา เทคโนโลยีการศึกษา ในหนวย

เนื้อหาการถายภาพเพื่อการศึกษา ใหไดประสิทธิภาพตามเกณฑมาตรฐาน 80/80 และเพื่อ

เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนและหลังการเรียนดวยหนังสืออิเล็กทรอนิกส เรื่อง  

การถายภาพเบื้องตน ประชากร คือ นักศึกษาคณะศึกษาศาสตรที่ไมเคยเรียนวิชา เทคโนโลยี

การศึกษา กลุมตัวอยาง ไดแก นักศึกษาคณะศึกษาศาสตรที่ไมเคยเรียนวิชาเทคโนโลยีการศึกษา

จํานวน 42 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก หนังสืออิเล็กทรอนิกส เรื่อง การถายภาพเบื้องตน 

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การถายภาพเบื้องตน และแบบสอบถามความคิดเห็น
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ของผูเรียนที่มีตอหนังสืออิเล็กทรอนิกส สถิติที่ใชในวิเคราะหคะแนนกอนเรียนและหลังเรียน คือ 

คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบคาที (t-test) เพื่อทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ย

กอนและหลังการเรียน ผลการวิจัยพบวา หนังสืออิเล็กทรอนิกสเรื่อง การถายภาพเบื้องตน  

มีประสิทธิภาพ 87.5/83.44 สูงกวาเกณฑมาตรฐาน 80/80 และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา

หลังจากที่เรียนดวยหนังสืออิเล็กทรอนิกส สูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  

เสาวลักษณ ญาณสมบัติ (2545) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส เรื่อง 

“นวัตกรรมการสอนที่ยึดผู เรียนเปนสําคัญ” โดยมีวัตถุประสงคการวิจัย คือ เพื่อพัฒนาและ 

หาประสิทธิ์ภาพหนังสืออิเล็กทรอนิกส เรื่องนวัตกรรมการสอนที่ยดึผูเรียนเปนสําคัญ ประชากรในการ

วิจัย ไดแก คณะกรรมการฝายประชาสัมพันธ คณะกรรมการฝายจัดสถานที่ แสง-เสียง และสื่อสาร 

คณะกรรมการฝายบริการทางการแพทยและพยาบาล คณะกรรมการฝายปฏิคม คณะกรรมการฝาย

รักษาความปลอดภัยและการจราจร คณะกรรมการฝายเลขานุการและพิธีกร เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 

ไดแก หนังสืออิเล็กทรอนิกส เรื่องนวัตกรรมการสอนที่ยึดผูเรียนเปนสําคัญ แบบทดสอบกอนเรียน 

และแบบทดสอบหลังการเรียน สถิติที่ใชในการวิเคราะห คือ Matched-pairs T-Test ผลการวิจัย 

พบวา ครูผูสอนในโรงเรียน สังกัดสํานักงานประถมศึกษาอําเภอพระนครศรีอยุธยา ที่เรียนจากหนังสือ

อิเล็กทรอนิกส เรื่องนวัตกรรมการสอนที่ยึดผูเรียนเปนสําคัญ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน 

สูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิต ิ

กรรณิการ ทํานองดี (2553) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง ผลการเรียนรูดวยหนังสืออิเล็กทรอนิกสนิทาน

อีสป 2 ภาษาที่มีตอความเขาใจในการฟงและการอานของเด็กปฐมวัย โดยมีวัตถุประสงค คือ  

เพื่อศึกษาผลการเรียนรูดวยหนังสืออิเล็กทรอนิกสนิทานอีสป 2 ภาษา ที่มีตอความเขาใจในการฟง

และการอานของเด็กปฐมวัย กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยเปนนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 3/4 ภาคเรียน

ที่ 1 ปการศึกษา 2553 ของโรงเรียนโชคชัยรังสิต จํานวน 30 คน ไดมาโดยการสุมอยางงาย เครื่องมือที่

ใชในการวิจัย ไดแก หนังสืออิเล็กทรอนิกสนิทานอีสป 2 ภาษาที่มีตอความเขาใจในการฟงและการ

อานของเด็กปฐมวัย และแบบทดสอบความเขาใจในการฟงและการอานของเด็กปฐมวัย สถิติที่ใชใน

การวิเคราะหขอมูล ไดแก คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบคาที (t-test) ผลการวิจัยพบวา 

หนังสืออิเล็กทรอนิกสที่มีตอความเขาใจในการฟงและการอานของเด็กปฐมวัยมี ประสิทธิภาพตาม

เกณฑ 83.00/82.15 เด็กปฐมวัยมีความเขาใจในการฟงและการอาน จากหนังสืออิเล็กทรอนิกสนิทาน

อีสป 2 ภาษาหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

กุลธิดา กุลคง (2555) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง ระบบการออกแบบหนังสือนิทานอิเล็กทรอนิกส

ร วมกับกิจกรรมสร างสรรค เพื่ อส ง เสริม ความคิดสร างสรรคของนักเรียนประถมศึกษา  

โดยวัตถุประสงคการวิจัย คือ 1) เพื่อศึกษาปจจัยนาเขา (องคประกอบ) และกระบวนการ (ขั้นตอน) 

ของระบบออกแบบหนังสือนิทานอิเล็กทรอนิกสรวมกับกิจกรรมสรางสรรคเพื่อสงเสริมความคิด
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สรางสรรคของ นักเรียนประถมศึกษา 2) เพื่อสรางระบบการออกแบบหนังสือนิทานอิเล็กทรอนิกส

รวมกับกิจกรรมสรางสรรคเพื่อสงเสริมความคิดสรางสรรคของนักเรียนประถมศึกษา 3) เพื่อศึกษา 

ผลการใชระบบการออกแบบหนังสือนิทานอิเล็กทรอนิกสรวมกับกิจกรรมสรางสรรคเพื่อสงเสริม

ความคิดสรางสรรคของนักเรียนประถมศึกษา และ 4) เพื่อนําเสนอระบบการออกแบบหนังสือนิทาน

อิเล็กทรอนิกสรวมกับกิจกรรมสรางสรรคเพื่อสงเสริมความคิดสรางสรรคของนักเรียนประถมศึกษา 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัยคือ แบบสัมภาษณผูเชี่ยวชาญ แบบทดสอบวัดความคิดสรางสรรค แบบวัด

ความพึงพอใจของผูเรียน และระบบการออกแบบหนังสือนิทานอิเล็กทรอนิกสฯ วิเคราะหขอมูลโดย

ใชคาสถิติทดสอบคา (t-test) กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยคือ นิสิตปริญญาบัณฑิต คณะครุศาสตร 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ที่เรียนรายวิชา 2726337 การผลิตสิ่งพิมพเพื่อการศึกษาดวย คอมพิวเตอร 

จํานวน 10 คน และผู เชี่ยวชาญดานการออกแบบและพัฒนาสื่อ ดานหนังสืออิเล็กทรอนิกส  

ดานวรรณกรรมเด็กและดานความคิดสรางสรรคจานวน 12 ทาน ผลการวิจัยพบวา ระบบการ

ออกแบบหนังสือนิทานอิเล็กทรอนิกสรวมกับกิจกรรมสรางสรรคฯ ที่พัฒนานี้มีปจจัยนําเขา 7 ดาน 

คือ 1) แรงจูงใจ 2) เปาหมาย/วัตถุประสงคการเรียน 3) เนื้อหา 4) ผูเรียน 5) ผูสอน 6) ผลผลิต และ 

7) การประเมิน โดยมีกระบวนการทั้งหมด 6 ขั้นตอน คือ 1) การเตรียมความพรอมสําหรับการออกแบบ  

2) การวิเคราะหและพิจารณาตามบริบท 3) การออกแบบหนังสือนิทานอิเล็กทรอนิกสรวมกับกิจกรรม

สรางสรรค 4) การสรางและผลิตหนังสือนิทานอิเล็กทรอนิกสรวมกับกิจกรรมสรางสรรค   

5) การนําไปใชจริง และ 6) การประเมินผลผลลัพธที่ไดคือ หนังสือนิทานอิเล็กทรอนิกสรวมกับ

กิจกรรมสรางสรรคฯ ผลการทดลองใชระบบการออกแบบพบวา นักเรียนชั้นประถมศึกษา จํานวน 29 คน 

มีคะแนนความคิดสรางสรรคหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมนีัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

วิชัย สีสุด (2555) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง รูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกสแบบมีปฏิสัมพันธบน 

แท็บเล็ตดวยเทคนิคการ อานแบบเอสคิวสามอารเพื่อพัฒนาความสามารถในการอานภาษาอังกฤษ

อยางมี วิจารณญาณสําหรับนักเรียนประถมศึกษา โดยมีวัตถุประสงคการวิจัย คือ 1) เพื่อออกแบบ

รูปแบบฯ 2) เพื่อศึกษาผลของการใชรูปแบบฯ และ 3) เพื่อนําเสนอรูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส

แบบมีปฏิสัมพันธบนแท็บเล็ตดวยเทคนิคการอานแบบ SQ3R เพื่อพัฒนาความสามารถในการอาน

อยางมีวิจารณญาณ โดยมีกลุมตัวอยางที่ใชในการพัฒนารูปแบบ คือ ผูเชี่ยวชาญและผูทรงคุณวุฒิ

ทั้งหมด 3 ดาน ไดแก ผูเชี่ยวชาญดานหนังสืออิเล็กทรอนิกส ดานเทคนิคการอาน และดานการวัดตัว

บงชี้ดานการอานอยางมีวิจารณญาณ มีการใชกลุมตัวอยางเพื่อทําการทดลอง คือนักเรียนชั้น

ประถมศึกษา จํานวน 31 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก แบบสัมภาษณผูเชี่ยวชาญ แบบประเมิน

รูปแบบ หนังสืออิเล็กทรอนิกสแบบมีปฏิสัมพันธบน แท็บเล็ต เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 

ไดแก แบบวัดตัวบงชี้ดานการอานอยางมี วิจารณญาณทั้งหมด 5 ดาน มีการวิเคราะหขอมูลทางสถิติ

เพื่อศึกษาพัฒนาการดานการ อานอยางมีวิจารณญาณโดยใชการวิเคราะหขอมูลแบบอนุกรมเวลา 
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(Time – series analysis) โดยใชเทคนิคการวิเคราะหความแปรปรวนเมื่อมีการวัดซ้ํา (Repeated 

Measures ANOVA) และใชวิธีการกําหนดจุด บนแผนภูมิเสนเพื่อศึกษาแนวโนมการเปลี่ยนแปลง 

ผลการวิจัย พบวา รูปแบบฯ ที่พัฒนาขึ้นมีองคประกอบสําคัญ 5 ดานคือ 1)ดานโครงสราง หนังสือ  

2) ดานการปฏิสัมพันธทางมัลติมีเดีย 3) ดานคุณลักษณะการอานอยางมีวิจารณญาณ 4) ดานเทคนิค

ของหนังสือ และ 5) ดานการเชื่อมโยงหลายมิติ ผลการทดลองใชรูปแบบฯ พบวา นักเรียน 

ชั้นประถมศึกษา มีพัฒนาการดานความสามารถในการอานอยางมีวิจารญาณตลอด 6 สัปดาห  

มีความสามารถในการอานอยางมีวิจารณญาณหลังการทดลองสูงกวากอนการทดลองอยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิตที่ระดับ .05 

ตอนที ่2 แนวคิดเกี่ยวกับการออกแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส 

แนวคิดเกี่ยวกับการออกแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส เปนสวนที่ผูวิจัยไดเรียบเรียงองคความรู

เกี่ยวกับการออกแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส โดยกลาวถึงประเด็นสําคัญ 4 ประเด็น คือ (1) การวางแผน

ผลิตหนังสืออิเล็กทรอนิกส (2) การออกแบบการสอนตามแนวทางการประมวลผล (3) การถายทอด

จากขอความสูภาพ และ (4) จิตวิทยากับการออกแบบกราฟก โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

2.1 การวางแผนผลิตหนังสืออิเล็กทรอนิกส 

ชัชวาล ชุมรักษา (2554) ไดเสนอแนวทางการวางแผนผลิตหนังสืออิเล็กทรอนิกส แบงออกเปน 

2 ขั้นตอน คือ 1) ขั้นวางแผนการดําเนินงานและ 2) ขั้นวางแผนการเลือกเนื้อหา 

1) การวางแผนการดําเนินงาน ในการวางแผนเพื่อการผลิต มีขั้นตอนในการวางแผน 

ทั้งหมด 10 ขั้นตอน ดังนี้ 

1.1) การหาขอมูลการใชงานสื่อสิ่งพิมพที่ตองการผลิต 

1.2) การหาขอมูลแหลงที่จะไดมาซึ่งตนฉบับทั้งหมด 

1.3) การประสานงานภายในและภายนอกเพ่ือประเมินความเปนไปได 

1.4) การสรุปรายละเอียดของสื่อสิ่งพิมพท่ีตองการผลิต 

1.5) การประสานงานผูผลิตเพื่อประเมินราคา โดยอาจจะติดตอผาน 

1.6) การวางกําหนดเวลาในการทํางานตามข้ันตอนตางๆ 

- ตารางติดตามงาน (Gantt chart) 

- แยกแยะงานตางๆ และกําหนดขั้นตอนการทํางาน 

- กําหนดกรอบเวลาที่ทํางานแตละอยางจะตองแลวเสร็จ 

- กําหนดผูรับผิดชอบดําเนินการและติดตามแตละงาน 

1.7) การสรุปสถานการณและติดตามความคืบหนาตลอดเวลา 
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1.8) การติดตามตนฉบับใหสงตามกําหนด 

1.9) การเตรียมตนฉบับใหพรอมสําหรับการผลิต 

1.10) การตรวจสอบกอนพิมพ 

2) การวางแผนการเลือกเนื้อหา เพื่อใหเนื้อหาที่ปรากฏในสื่อสิ่งพิมพมีเคาโครงเรื่องที่

เหมาะสม กับการพิมพเผยแพรและเพื่อใหเปนไปตามวัตถุประสงคการผลิตที่ไดกําหนดไวในการวางแผน 

การเลือกเนื้อหาเพ่ือผลิตเปนสิ่งพิมพนั้น ตองประกอบดวยการศึกษาวิเคราะหในดานตางๆ ดังนี ้

2.1) การวิ เคราะหประเด็นหรือแกนของเรื่อง (Theme) ผูผลิตควรพิจารณาจาก

วัตถุประสงคในการผลิตสิ่งพิมพ 

2.2) การวิเคราะหเนื้อหาใหสอดคลองกับลักษณะของสิ่งพิมพ ผูผลิตควรพิจารณา 

ความเหมาะสมของลักษณะเนื้อหาในการผลิต 

2.3) การวิเคราะหกลุมเปาหมาย ในการเลือกเนื้อหาที่จะบรรจุในสิ่งพิมพที่ผลิตขึ้น  

ตองคํานึงถึงกลุมเปาหมายเปนหลักเนื่องจากวัตถุประสงคที่ผลิตสิ่งพิมพนั้นๆ เพื่อใหเกิดผลอยางใด

อยางหนึ่งตอกลุมเปาหมาย 

2.4) การวิเคราะหเนื้อหาใหสอดคลองกับระยะเวลาที่ใชเผยแพร การจัดทําสื่อสิ่งพิมพ

จะตองพิจารณาระยะเวลาที่นําเสนอเนื้อหาสาระที่นําเสนอนั้น เนื่องจากเนื้อหาสาระบางเรื่องสามารถ

ใชไดนาน แตเนื้อหาสาระบางเรื่องอาจใชไดชั่วระยะเวลาหนึ่งเทานั้น 

2.2 การออกแบบการสอนตามแนวทางการประมวลผล 

ใจทิพย ณ สงขลา (2550) อธิบาย การรับรูของผูเรียนผานจอคอมพิวเตอรวา เปนการใช

ประสาททางการรับรูสองทาง ไดแก การมองเห็นและการไดยิน ดวยภาษาพูด (Verbal information) 

และภาพ (Non – verbal information) จึงเกิดการประมวลผลในความจําชั่วคราวและความจําถาวร 

ทําใหมีการประยุกตหลักการรับรูและการประมวลผลของมนุษย ในการนําเสนอบนหนาจอเพื่อใหเกิด

ประสิทธิภาพในการเรียนรู ดังนี ้

1) ผลจากการจัดระยะลําดับ (Serial position effects) ผูเรียนจะสามารถจดจําสิ่งตางๆ 

ในตอนตนและตอนทายไดงายกวาในตอนกลาง นอกเสียจากวาสิ่งนั้นจะมีความแตกตางกันอยางเห็น

ไดชัดเจน เชน ลําดับการนําเสนอเนื้อหา สาระสําคัญควรอยูในชวงระยะแรกของการนําเสนอ เปนตน 

2) ผลจากการฝก (Practice effects) ผลจากการฝกจะชวยทําใหเกิดความจําถาวรได โดย

การจัดใหการฝกนั้นมีบริบทที่หลากหลาย ซึ่งเปนพื้นฐานในการฝกปฏิบัติหลังจากการนําเสนอเนื้อหา 

ในบทเรียนอิเล็กทรอนิกสโดยทั่วไป 

3) ผลจากการใชสภาพพึ่งพิงบริบท (State dependent effects) การเรียนที่เกิดขึ้นใน

บริบทหนึ่ง ผูเรียนจะจําไดงายกวาถาคงบริบทนั้นไว แทนที่จะใชบริบทใหม เชน การสอนภาษาไทย
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โดยใชรูปภาพหรือฉากอยางใดอยางหนึ่ง เมื่อใหผูเรียนฝกซ้ําในระยะแรก การใชฉากหรือรูปภาพเดิม

จะชวยทําใหผูเรียนจําไดงายกวาการเปลี่ยนภาพ เปนตน 

4) ผลจากการจัดใหงายตอการจํา (Mnemonic effects) เปนกลยุทธที่ชวยใหสิ่งที่จะจํา 

ซึ่งไมมีความหมายนั้น กอรูปอยูในบริบทที่มีความหมายกับผูเรียนเพื่อประโยชนในการจําได เชน การ

สอนใหเกิดการสรางภาพในความคิด การสอนใหจําโดยเชื่อมโยงวัตถุกับสถานที่ที่เคยชิน การสอนให

จําโดยคลองกับจํานวน จังหวะ หรือแบบแผนอยางใดอยางหนึ่ง การสอนใหจําโดยคลองกับจังหวะโดย

ใชเพลงหรือทํานอง การสอนใหจําโดยใชตัวอักษรตัวแรกเปนตัวนํา เรียงรอยเปนความหมาย เปนตน 

5) ผลจากการจัดหมวดหมู (Organization effects) เมื่อผูเรียนสามารถจัดหมวดหมู

ความรูได จะทําใหงายตอการจํา เชน การนําเสนอเนื้อหาที่จัดหมวดหมูเปนกลุมๆ กําหนดระยะ 

ชองวาง เครื่องหมาย หรือสี ชวยชี้นําใหผูเรียนแยกแยะความแตกตางของหมวดหมู 

6) ระดับของการประมวล (Processing level) การประมวลผลสารสนเทศที่ไดรับรู   

มีการประมวลผลไดตั้งแตระดับการรับรูจนถึงการวิเคราะหระดับสูง ถาผูสอนเลือกใชคําที่ทําใหเกิด

การประมวลความลึกซึ้งไดจํายิ่งทําใหผูเรียนจําไดมาก เชน การใชคําหรือประโยคที่สั้น กระชับ แตได

ความหมายลึกซึ้ง เหมาะสมในแตละหนาจอ ทําใหผูเรียนสามารถอานและไดความหมาย ทําใหผูเรียน

สามารถเขาใจและจําเนื้อหาไดโดยงาย เปนตน 

7) ทฤษฎีรหัสคู (Dual coding) หลักของการประมวลผลในสมองดวยการเขารหัสควบคูทั้ง

การมองเห็นและการไดยิน นํามาประยุกตในการนําเสนอดวยภาพและเสียง เพื่อชวยลดโหลดของ

ขอมูลในอีกชองทางหนึ่ง ทําใหพื้นที่การประมวลผลเพิ่มขึ้น ในการออกแบบการนําเสนอจึงใชกลยุทธ

การลดการทํางานของความคิดและเพิ่มประสิทธิภาพของความจําผูเรียน ดวยการนําเสนอดวยภาพ

และเสียงที่มีความสอดคลองกันทําใหชวยลดภาระความจําของผูเรียน และทําใหรับรูสิ่งที่นําเสนอได

ชัดเจนแมนยํา ทําใหเพิ่มประสิทธิภาพการจํา อยางไรก็ดีการออกแบบใชเสียงควบคูกับภาพนี้ 

จําเปนตองระวังผลกระทบ เชน ผลของการซ้ําซอน การแยกความสนใจ เปนตน 

8) การซ้ําซอน (Redundancy effects) การซ้ําซอนเปนผลของการนําเสนอที่ซ้ําซอน  

เมื่อเนื้อหาที่นําเสนอนั้นงายตอการทําความเขาใจ จึงไมควรนําเสนอใหผูเรียนใชชองทางการรับรู

พรอมกันทั้งสองชองทาง เชน การใชขอความควบคูกับการนําเสนอภาพไดอะแกรมที่สามารถอธิบาย

ไดดีดวยขอความเองอยูแลว เปนตน 

9) การแยกความสนใจ (Split attention) การเสนอสื่อพรอมกันเพื่อชวยลดการทํางานของ

การรับรู เชน ขอความและภาพ อาจเกิดการดึงความสนใจ ซึ่งเกิดจากการนําเสนอสารสนเทศ 

ไมสมบูรณในตนเอง แตผูเรียนตองใชสารสนเทศจากการรับรูอีกชองทางหนึ่งมาประกอบ เชน ภาพที่

ไมสามารถสื่อความหมายไดดวยตัวเอง จะตองนําเสนอรวมกับขอความหรือเสียง ดังนั้นการออกแบบ

ที่ดีจะตองนําเสนอรวมกับสื่อจากชองทางการรับรูที่ตางกันใหเขากันไดกลมกลืน เปนตน 
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2.3 การถายทอดจากขอความสูภาพ 

การนําเนื้อหาบทเรียนที่เปนขอความตัวอักษรมาใชสอนหรือจัดทําในรูปลักษณของสิ่งพิมพ 

เชน หนังสือ แผนปายนิเทศ ในบางครั้งอาจยากแกการทําความเขาใจ หากเปนเรื่องท่ีซับซอนหรือเปน

กระบวนการลักษณะนามธรรม ถึงแมจะนําขอความนั้นมาจัดลําดับขั้นตอน แตอาจทําใหผูเรียนหรือ

ผูอานที่ประสบการณนอยไมสามารถเขาใจไดชัดเจน ดังนั้นจึงควรถายทอดเนื้อหาขอความสูภาพ  

4 รูปแบบ คือ 1) ขอความลักษณะปกติ 2) ขอความที่เรียบเรียงเนื้อหาตามกระบวนการ 3) ขอความ

พรอมแผนภูมิหรือแผนภาพ และ 4) ขอความพรอมภาพวาดหรือภาพถาย 

การใชรูปแบบใดของการเสนอเนื้อหาในการเรียนการสอนตามคําแนะนําขางตน ยอมขึ้นอยูกับ

อายุและชั้นเรียนของผูเรียน โดยผูสอนตองพิจารณาวาควรใชรูปแบบใดกับผูเรียนชั้นใด ทั้งนี้เนื่องจาก

วัยและประสบการณของผูเรียนทําใหการเสนอเนื้อหาบทเรียนมีความแตกตางกันไปดวย เชน ผูเรียน

ระดับอุดมศึกษา อาจใชรูปแบบการนําเสนอขอความลักษณะปกติหรือขอความที่เรียบเรียงเนื้อหาตาม

กระบวนการ สามารถทําใหผูเรียนเขาใจได แตถาเปนผูเรียนชั้นมัธยมศึกษาอาจใชเพียงรูปแบบ

ขอความพรอมแผนภูมิหรือแผนภาพ แตถาเปนผูเรียนระดับชั้นประถมศึกษาหรือกอนประถมศึกษา 

ควรใชเปนภาพวาดเพื่อใหผูเรียนเขาใจไดงายที่สุด อยางไรก็ตามจากการวิจัยของ Atman และ 

Puerzer (1995) เสนอเนื้อหาทั้ง 4 รูปแบบนี้ พบวา การใชขอความพรอมภาพทําใหผูเรียนสามารถ

เขาใจเนื้อหาไดงายที่สุด ไมวาจะเปนผูเรียนวัยใดก็ตาม 

ดังนั้น การใชภาพประกอบในเนื้อหาบทเรียนจะทําใหผู เรียนเกิดการเรียนรูไดอยางมี

ประสิทธิภาพ ซึ่งจะใหผูเรียนสามารถสื่อสารภาพนั้นไมวาจะมีขอความประกอบหรือไมก็ตาม จึงเปน

หนาที่ของผูสอนในการที่จะกอใหเกิดการเรียนรูทางทัศนะที่ถูกตองกับผูเรียน จึงมีการใหการเรียนรู

ทางทัศนะ เพื่อใหผูเรียนใชความสามารุทางจักษุสัมผัสในการเรียน 

2.4 จิตวิทยากับการออกแบบกราฟก 

แรงจูงใจ (Motivation) เปนแรงผลักดัน ชวยกระตุนความคิดของมนุษยในการกอใหเกิด

พฤติกรรมอยางใดอยางหนึ่ง ดังนั้นกอนการออกแบบ ผูออกแบบจําเปนตองทราบวัตถุประสงคของ

งานที่ออกแบบ สวนที่ตองการเนนเปนหลัก สวนที่เปนสวนเสริม โดยปจจัยในการดูภาพทางจิตวิทยา

ในการออกแบบกราฟก จําเปนตองคํานึงถึง ดังนี้ 

1) ทัศนภาพ (Vision) คือ การมองเห็นภาพของผูดู ซึ่งเปนการแสดงการรับรูของการเห็นภาพ

ที่ปรากฏจะแสดงใหเห็นถึงความรูสึกในทางการรับรูที่จะบอกถึงรายละเอียดของเนื้อหาในทางกวาง 

ยาว และลึก ภาพที่ปรากฏอาจแสดงถึงลักษณะแบบภาพเปน 2 มิติหรือ 3 มิติ การมองเห็นภาพของ

คนกลุมหนึ่งจะมองภาพในลักษณะรวมหมูหรือการจัดระเบียบภาพเปนกลุมกอน คือ จะเห็นภาพ

โดยรวมกอน แลวจึงพิจารณาองคประกอบสวนยอยหรือรายละเอียดภาพในภายหลัง ในขณะที่คนอีก
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กลุมหนึ่งจะมองในลักษณะการรับรูรายละเอียดของภาพ ทีละสวนแลวจึงนํารายละเอียดมาประกอบ

กันเปนเรื่องราวของภาพทั้งหมด การเห็นภาพในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ไดแก การเห็นเกี่ยวกับตัว

ภาพและพ้ืนภาพ (Figure and ground) หมายถึง สวนใดที่แสดงใหเห็นเปนเนื้อหาสาระหรือเรื่องราว 

ไมวาจะเปนรูปทรง รูปราง เรียกวาเปนสวนของภาพ สวนประกอบอื่นหรือสวนที่อยูดานหลัง เรียกวา 

สวนของพ้ืน 

ดังนั้นสวนพื้นเปนสวนที่สําคัญเชนกัน เนื่องจากเปนสวนที่เนนใหตัวภาพมีความเดนชัด 

นาสนใจ และสมบูรณยิ่งขึ้น สาระ สี หรือองคประกอบจะเนนใหสวนภาพประกอบกันเปนหมวดหมู

เปนรูปราง 

2) ภาพลวงตา (Visual illusion) ภาพลวงตา คือ ภาพที่ทําใหเกิดความรูสึกในการรับรู

ผิดพลาดไป ความผิดพลาดดังกลาวเปนความผิดพลาดจากการสัมผัสทางตาที่รับรูขอเท็จจริงจากภาพ

ที่เห็นผิดไปตามความรูสึก ซึ่งอาจเกิดจากการออกแบบรูปภาพใหแสดงถึงคุณสมบัติเฉพาะ ที่สง

อิทธิพลใหเกิดเปนภาพในลักษณะที่เรียกวาภาพลวงตาเกิดขึ้น การเกิดลักษณะภาพลวงตา เกิดได

หลายลักษณะ ไดแก  

 เกิดจากการตอเติมหรือเพ่ิมเติมสิ่งหนึ่งสิ่งใดลงไป 

 เกิดจากการมีขนาดสัมพันธกัน 

 เกิดจากการตัดกันของเสนทางหรือเกิดจากมุมตางๆ กันของเสนที่นํามาประกอบ 

 เกิดจากลักษณะของรูปภาพท่ีสรางขึ้น 

ดังนั้น ในการออกแบบกราฟกตางๆ ผูออกแบบจําเปนตองพิจารณา องคประกอบของผูรับสาร 

คือ ภูมิหลังของแตละคน การศึกษา เพศ วัย และสภาพแวดลอม 

ตอนที่ 3 แนวคิดเกี่ยวกับเครือขายการวิจัยการศึกษา 

แนวคิดเกี่ยวกับเครือขายวิจัยการศึกษาเปนสวนที่ผูวิจัยไดเรียบเรียงองคความรูเกี่ยวกับ

เครือขายการวิจัยการศึกษา โดยกลาวถึงประเด็นสําคัญ 3 ประเด็น คือ (1) ความหมายของเครือขาย

และเครือขายการวิจัยการศึกษา (2) ความสําคัญของเครือขาย (3) องคประกอบของเครือขาย โดยมี

รายละเอียดดังนี้ 

3.1 ความหมายของเครือขายและเครือขายการวิจัยการศึกษา 

กองสงเสริมและพัฒนาเครือขาย (2555) ไดใหความหมายของคําวาเครือขายวา เปนการ

รวมตัวของกลุมบุคคล องคกร โดยการเชื่อมโยงความสัมพันธเขาดวยกันอยางเปนระบบ เพื่อดําเนิน

กิจกรรมอยางใดอยางหนึ่งอยางเปนรูปธรรม ภายใตวัตถุประสงครวมกัน โดยตางฝายตางยังคงมีความ

เปนอิสระตอกัน 
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สํานักงานสงเสริมและสนับสนุนวิชาการ (อางถึงใน กองสงเสริมและพัฒนาเครือขาย, 2555) 

กลาววา เครือขาย หมายถึง กลุมของคนหรือกลุมที่มีการประสานงานหรือทํางานรวมกัน หรือลงมือ

ทํากิจกรรม มีความสัมพันธระหวางกันในหลายดาน ทั้งดานเศรษฐกิจ ดานสังคมและอื่นๆ โดยมีการ

จัดรูปแบบการจัดการใหเปนกลไกขับเคลื่อนเชื่อมโยงกิจกรรมรวมกัน กิจกรรมเครือขายตองมีลักษณะ

เทาเทียมกัน และเห็นความตระหนักรวมกันในเปาหมายและแผนงานที่จะทํา 

ศูนยเครือขายวิจัยการศึกษาแบบบูรณาการ (2551) ไดใหความหมายของคําวาเครือขาย 

การวิจัยวาเปนการรวมกลุมกันในลักษณะความรวมมือหรือการประสานงานกันระหวางบุคคล  

กลุมบุคคล หรือองคกร ในการดําเนินงานตามจุดมุงหมายเดียวกันเกี่ยวกับการวิจัย 

สรุปไดวา เครือขาย หมายถึง การที่บุคคลหรือกลุมคนมารวมมือกันเพื่อทํากิจกรรมใด

กิจกรรมหนึ่งโดยมีวัตถุประสงคเดียวกันอยางมีแบบแผน 

พฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ (2551) ไดใหความหมายของเครือขายการวิจัยการศึกษา วาเปน 

การรวมตัวกันของกลุมคนที่เกี่ยวของเขามารวมกระบวนการแกไขปญหาหรือแสวงหาแนวทาง 

การพัฒนา โดยใชกระบวนการวิจัยในการคนหาคําตอบ เพื่อใหไดสารสนเทศที่นําไปใชในการพัฒนา

ไดจริงและสอดคลองกับความตองการของชุมชนและทองถิ่น 

สุภาณี บํารุงเวช (2552) กลาวถึงเครือขายการวิจัยการศึกษาวาหมายถึง กลุมคนหรือองคกร

ที่สมัครใจและเปลี่ยนขอมูล ขาวสารระหวางกัน หรือทํากิจกรรมดานการวิจัยโดยมีการจัดรูปแบบหรือ

จัดระเบียบโครงสราง 

สรุปไดวา เครือขายการวิจัยการศึกษา หมายถึง การรวมกลุมของบุคคลากรดานการศึกษา

เพื่อแลกเปลี่ยนและพัฒนาความรู และดําเนินงานใหมีผลผลิตงานวิจัยทางการศึกษาหรือผลงาน

วิชาการ ที่สามารถนําไปใชในการพัฒนาการศึกษา 

3.2 ความสําคัญของเครือขาย 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ (อางถึงใน ศูนยเครือขายวิจัยการศึกษาแบบ 

บูรณาการ, 2551) ไดกลาวถึงความสําคัญของเครือขายไว 6 ประการ ดังนี้ 

1) เปนเวทีสําหรับแลกเปลี่ยนความคิดและประสบการณ มีการใหความชวยเหลือซึ่งกันและ

กัน 

2) เปนการสรางการทํางานเปนทีม โดยการระดมความคิดเห็นภายในกลุมและรวมกันทํางาน

อยางมีประสิทธิภาพ 

3) เปนรากฐานสําคัญในการปฏิรูปการศึกษา การพัฒนาชุมชน สังคม และพัฒนาประเทศ  

โดยประชาชนไดมีสวนรวมในกิจกรรมตางๆ 
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4) มีการประชาสัมพันธขอมูลขาวสารผานสมาชิกเครือขายและสงตอขอมูลไปถึงผูอื่นไดอยาง

ทั่วถึง 

5) เปนการสรางพลังและความเขมแข็งในการตอรองเพื่อการผลักดันสิ่งที่เปนประโยชนตอ

สวนรวม 

6) มีการใชหลักการการบริหารทําใหจัดสรรทรัพยากรไดอยางมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

3.3 องคประกอบของเครือขาย 

เสถียร จิรรังสิมันต (อางถึงใน กองสงเสริมและพัฒนาเครือขาย, 2555) กลาววา องคประกอบที่

สําคัญของความเปนเครือขาย ไดแก 

1) หนวยชีวิตหรือสมาชิก เปนองคประกอบเบื้องตนที่สรางระบบปฏิสัมพันธโดยแตละสมาชิก

หรือหนวยชีวิต โดยจะดําเนินการสานตอเพื่อหาแนวรวมในการสรางสรรคสิ่งตางๆ เพื่อใหเกิดการ

ดํารงอยูรวมกันตามหลักธรรมชาติที่ทุกสรรพสิ่งจะตองพึ่งพาอาศัยและสรางกระบวนการที่สืบเนื่อง

เพื่อรักษาความเปนไปของชีวิต ดังนั้นหนวยชีวิตหรือสมาชิกในองคกรนั้น จะเปนองคประกอบหลักที่

กอใหเกิดความเปนเครือขาย 

2) จุดมุงหมาย เปนองคประกอบที่สําคัญอีกประการหนึ่ง เนื่องจากความเปนเครือขายจะตอง

มีความหมายถึง การรวมกันอยางมีจุดหมาย เพื่อทํากิจกรรมอยางใดอยางหนึ่ง โดยมีวัตถุประสงคและ

กระบวนการเพื่อใหบรรลุจุดมุงหมายนั้น 

3) การทําหนาที่อยางมีจิตสํานึก ซึ่งหากขาดจิตสํานึกตอสวนรวมแลว กระบวนการหรือ

แนวทางนั้นจะเปนเพียงการจัดตั้งเพื่อหาผลประโยชนตอบแทนเทานั้น การที่คนจะมารวมกลุมเปน

องคกรเครือขายได บุคคลยังตองมีจิตสํานึกตอสวนรวม รวมทั้งแสวงหาแนวรวมจากเพื่อนรวม

อุดมการณ เพื่อสรางพลังอํานาจในการตอรองหรือการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางกัน จนกลายเปน

องคกรเครือขายที่ทุกฝายตางก็มีความไววางใจตอกัน เพราะความเปนเครือขายนั้นสามารถที่จะ

ตอบสนองกระบวนการแกไขปญหาไดมากกวา 

4) การมีสวนรวมและการแลกเปลี่ยน ในองคประกอบของความเปนเครือขาย จะทําใหสมาชิก

มีความรูสึกวา ตนเองเปนสวนหนึ่งของเครือขาย ซึ่งจะชวยใหทุกฝาย หันหนาเขาหากันและพึ่งพากัน

มากขึ้น และจะนําไปสูการใหและการรับ รวมถึงการระดมทรัพยากรเพื่อใหภารกิจที่เครือขาย

ดําเนินการรวมกันนั้นบรรลุถึงเปาหมาย การแลกเปลี่ยนเรียนรูจึงเปนทั้งแนวคิด กระบวนการและ

วิธีการของการจัดการเครือขาย เปนกระบวนการสรางขอมูลที่ตอเนื่อง  

5) ระบบความสัมพันธและการสื่อสาร นับเปนสิ่งที่มีความสําคัญตอเครือขาย คือ ขอมูลและ

การสื่อสารระหวางกัน โดยกระบวนการสื่อสารนั้นจะชวยใหสมาชิกในเครือขายเกิดการรับรู เกิดการ

ยอมรับในกระบวนการทํางาน และชวยรักษาสัมพันธภาพที่ดีตอกัน ความสัมพันธที่เกิดจากการ
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ติดตอสื่อสารที่ตอเนื่องเชนนี้เปนองคประกอบที่สําคัญของเครือขาย ถาระบบความสัมพันธมิไดรับการ

ตอบสนองหรือขาดการติดตอแลว ความเปนเครือขายก็อยูในภาวะท่ีเสื่อมถอย ดังนั้นการพัฒนาระบบ

เครือขายจะตองยึดหลักการของความสัมพันธและการสื่อสารระหวางกัน โดยมีกิจกรรมและขอมูล

เพื่อใหเกิดความเลื่อนไหลของเครือขายนั้นๆ 



บทท่ี 3  

วิธีการดําเนินการวิจัย 

การวิจัยเรื่อง การพัฒนาสมรรถนะในการผลิตและการใชประโยชนจากหนังสืออิเล็กทรอนิกส

โดยใชเครือขายการวิจัยการศึกษาของครูในจังหวัดฉะเชิงเทรา มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาสมรรถนะใน

การผลิตหนังสืออิเล็กทรอนิกสของครูในจังหวัดฉะเชิงเทรา และสงเสริมการใชประโยชนจากหนังสือ

อิเล็กทรอนิกสของครูในจังหวัดฉะเชิงเทราโดยใชเครือขายวิจัยการศึกษา ผูวิจัยดําเนินการศึกษาและ

นําเสนอรายละเอียด ดังนี้  

ระยะเริ่มตน  การศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการออกแบบและผลิตหนังสือ

อิเล็กทรอนิกส  

ระยะที่ 1 การศึกษาองคประกอบและกระบวนการออกแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกสสําหรับ 

การเรียนการสอน 

ระยะที่ 2 การพัฒนาสมรรถนะในการออกแบบและผลิตหนังสืออิเล็กทรอนิกสของครูในจังหวัด

ฉะเชิงเทรา  

ระยะที่ 3 การนําหนังสืออิเล็กทรอนิกสไปประยุกตใชในการจัดการเรียนการสอน  

ระยะที่ 4 การนําเสนอผลการใชประโยชนจากหนังสืออิเล็กทรอนิกสผานเครือขายการวิจัย

การศึกษาของครูในจังหวัดฉะเชิงเทรา  
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วิธีดําเนินการวิจัย 

 การวิจัยเอกสาร (document analysis) 

ผลการวิจัย 

 องค ประกอบและกระบวนการ
ออกแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส  

 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 การสุมกลุมตัวอยางแบบเจาะจง  
 

 การสัมภาษณแบบไมเปนทางการ 

ผลการวิจัย 
 ผูเชี่ยวชาญดานสื่อการเรียนการสอน

อิเล็กทรอนิกส จํานวน 5 คน 

 ขอมูลที่ไดจากการถอดเทป 
 
 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 

 การวิเคราะหเนื้อหา (content analysis)  

ผลการวิจัย 

 องคประกอบของ ebook จํานวน  
3 องคประกอบ 

 กระบวนการออกแบบ ebook 
จํานวน 11 ขั้นตอน 

 
 
 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 การอบรมเชิงปฏิบัติการการออกแบบและ

ผลิตหนังสืออิเล็กทรอนิกส ใหกับครูที่สนใจ 

 การประเมนิสมรรถนะการออกแบบและผลติ
หนังสืออเิลก็ทรอนิกสของครูที่เขาอบรม 

 การประเมินผลโครงการฝกอบรมเชิง
ปฏิบัติการ  

ผลการวิจัย 
 ครูที่สนใจเขารวมอบรม จํานวน  

28 คน 

 แบบประเมินการออกแบบและผลติ
หนังสอือิเล็กทรอนิกส  

 แบบประเมินผลโครงการฝกอบรมเชิง
ปฏิบัติการ  

 
 
 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 

 การสุมกลุมตัวอยางแบบหลากหลาย (maximum 
variation sampling) จําแนกตามรายวิชา 

 การสัมภาษณแบบไมเปนทางการ 

ผลการวิจัย 

 ครูผูเขารวมอบรมเชิงปฏิบัติการ 
จํานวน 7 คน 

 ขอมูลที่ไดจากการถอดเทป 
 
 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 

 การวิเคราะหเนื้อหา  

ผลการวิจัย 

 ผลการนําหนังสืออิเล็กทรอนิกสไป
ประยุกตใชในการจัดการเรียนการสอน 

 วิธีดําเนินการวิจัย 

 การสุมกลุมตัวอยางแบบตามสะดวก 
 

 การสัมภาษณแบบไมเปนทางการ  

ผลการวิจัย 

 ครูผูเขารวมอบรมเชิงปฏิบัติการ 
จํานวน 6 คน 

 ขอมูลที่ไดจากการถอดเทป 
 
 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 

 การวิเคราะหเนื้อหา  

ผลการวิจัย 

 ผลการใชประโยชนจากหนังสือ
อิเล็กทรอนิกสผานเครือขายการวิจัย
การศึกษาของครู ในจังหวัดฉะเชิงเทรา 

แผนภาพที ่3.1 วิธีดําเนินการวจิัย 
  

การเก็บรวบรวมขอมูล 
เชิงคุณภาพ 

การวิเคราะหขอมูลเชิง
คุณภาพ 

ระยะเริ่มตน 

 

การอบรมเชิงปฏิบัติการ 
การออกแบบและผลิต 
หนังสืออิเล็กทรอนิกส 

การเก็บรวบรวมขอมูล 
เชิงคุณภาพ 

การวิเคราะหขอมูล 
เชิงคุณภาพ 

การวิเคราะหขอมูล 
เชิงคุณภาพ 

การเก็บรวบรวมขอมูล 
เชิงคุณภาพ 

ระ
ยะ

ที่ 
1 

ระ
ยะ

ที่ 
2 

ระ
ยะ

ที่ 
3 

ระ
ยะ

ที่ 
4 
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ระยะเริ่มตน การศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการออกแบบและผลิตหนังสือ

อิเล็กทรอนิกส 

การดําเนินการศึกษาและเก็บรวบรวมขอมูลในขั้นตอนนี้ เปนการวิจัยเอกสาร (documentary 

research) โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาองคประกอบและกระบวนการออกแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส 

ในการศึกษาครั้งนี้ ผูวิจัยไดศึกษาวิเคราะหขอมูลจากตํารา จํานวน 3 เรื่อง บทความวิชาการ 1 เรื่อง 

และงานวิจัย จํานวน 5 เรื่อง โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1) รายช่ือตํารา 

กิดานันท มลิทอง. (2548). เทคโนโลยีและการสื่อสารเพื่อการศึกษา. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพอรุณ

การพิมพ. 

ใจทิพย ณ สงขลา. (2550). E-Instructional design: วิธีวทิยาการออกแบบการเรียนการสอน

อิเล็กทรอนิกส. กรุงเทพฯ: ศูนยตําราและเอกสารทางวิชาการ คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย. 

Keller, J. M. (2010). Motivational Design for Learning and Performance The ARCS 

Model Approach. New York: Springer. 

2) รายช่ือบทความวิชาการ 

Subba Rao, S. (2004). Electronic book technologies: an overview of the present 

situation. Library Review, 53(7), 363-371. 

3) รายช่ืองานวิจัย 

ทิพยมณฑา สดชื่น. (2544). การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส เรื่องการถายภาพเบื้องตน.  

(วิทยานิพนธปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร). 

เสาวลักษณ ญาณสมบัติ. (2545). การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส เรื่อง “นวัตกรรมการสอนท่ียึด

ผูเรียนเปนสําคัญ”. (วิทยานิพนธปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร). 

กรรณิการ ทํานองดี. (2553). ผลการเรียนรูดวยหนังสืออิเล็กทรอนิกสนิทานอีสป 2 ภาษาที่มีตอความ

เขาใจในการฟงและการอานของเด็กปฐมวัย. (วิทยานิพนธปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต

, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี).  

กุลธิดา กุลคง.(2555). ระบบการออกแบบหนังสือนิทานอิเล็กทรอนิกสรวมกับกิจกรรมสรางสรรคเพ่ือ

สงเสริมความคิดสรางสรรคของนักเรียนประถมศึกษา. (วิทยานิพนธปริญญา 

ครุศาสตรมหาบัณฑิต, จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย). 
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วิชัย สีสุด. (2555). รูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกสแบบมีปฏสิัมพันธบนแท็บเล็ตดวยเทคนิคการอาน

แบบเอสคิวสามอารเพื่อพัฒนาความสามารถในการอานภาษาอังกฤษอยางมี วิจารณญาณสําหรับ 

นักเรียนประถมศึกษา. (วิทยานิพนธปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต, จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย). 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลโดยทําการสืบคนตําราและงานวิจัยที่เกี่ยวกับองคประกอบ

และกระบวนการออกแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส โดยใชคําในการสืบคน คือ “หนังสืออิเล็กทรอนิกส” 

“การออกแบบและผลิต” ในการสืบคนงานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพวารสารวิชาการและเผยแพรใน

ฐานขอมูลวารสารวิชาการอิเล็กทรอนิกส ซึ่งเปนที่ยอมรับทั้งในประเทศและตางประเทศ 

การวิเคราะหขอมูล 

ผูวิจัยดําเนินการวิเคราะหขอมูลเพื่อตอบคําถามวิจัยในประเด็นเกี่ยวกับการออกแบบและผลิต

หนังสืออิเล็กทรอนิกส โดยการวิเคราะหคาสถิติพ้ืนฐาน คือ ความถี่ (frequency) 

ระยะที่ 1 การศึกษาองคประกอบและกระบวนการออกแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกสสําหรับการเรียน

การสอน 

การดําเนินการศึกษาและเก็บรวบรวมขอมูลในขั้นตอนนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาองคประกอบ

และกระบวนการออกแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกสสําหรับการเรียนการสอน ผูวิจัยไดสัมภาษณแบบ 

ไมเปนทางการ เพื่อศึกษาขอมูลเชิงลึกเกี่ยวกับองคประกอบของหนังสืออิเล็กทรอนิกส และ

กระบวนการออกแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกสสําหรับการเรียนการสอน โดยผูใหสัมภาษณ คือ ผูเชี่ยวชาญ

ดานสื่อการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส จํานวน 5 คน ซึ่งเปนอาจารยสาขาเทคโนโลยีทางการศึกษา

หรือสาขาที่เก่ียวของ ซึ่งมีคุณสมบัติขอใดขอหนึ่งดังตอไปนี้ 

 เปนผูมีประสบการณดานการออกแบบการเรียนการสอนซึ่งเปนที่ประจักษ หรือ 

 มีผลงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการออกแบบการเรียนการสอน หรือ 

 มีประสบการณในการสอนวิชาการออกแบบสื่อการออกแบบการเรียนการสอนหรือการ

วิจัยดานเทคโนโลยีการศึกษา 

ตารางที่ 3.1 ผูใหสัมภาษณ จําแนกตามสังกัด 

สังกัด จํานวน 

1) อาจารยมหาวิทยาลัย 3 

2) ครูที่สอนระดับมัธยมศึกษา 1 

3) นักวิชาการอิสระ 1 

รวม 5 
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เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 

เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเชิงคุณภาพ ในสวนนี้ผูวิจัยทําการศึกษาดวยวิธีการ

สัมภาษณแบบไมเปนทางการ โดยใชแบบสัมภาษณ โดยประเด็นที่ใชในการสัมภาษณ คือ องคประกอบ

และกระบวนการออกแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกสสําหรับการเรียนการสอน 

ขั้นตอนการพัฒนาแบบสัมภาษณ 

ผูวิจัยศึกษาและวิเคราะหเอกสารเกี่ยวของไดแก องคประกอบและกระบวนการออกแบบ

หนังสืออิเล็กทรอนิกสสําหรับการเรียนการสอน 

1) ผูวิจัยกําหนดวัตถุประสงคในการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญ จากนั้นนําผลการศึกษาและ

วิเคราะหเอกสารมากําหนดขอคําถามเพื่อสัมภาษณผูเชี่ยวชาญตามวัตถุประสงค   

2) ผูวิจัยพัฒนาแนวคําถามในการสัมภาษณและนําไปทดลองใช โดยนําไปสัมภาษณบุคคลที่มี

ลักษณะใกลเคียงกับคุณสมบัติของผูเชี่ยวชาญ และนําผลการสัมภาษณกลับมาพิจารณาวาผูถูก

สัมภาษณมีความเขาใจในคําถาม และผลที่ไดจากการสัมภาษณตรงกับวัตถุประสงคที่กําหนดไวหรือไม  

3) ผูวิจัยปรับปรุงแบบสัมภาษณใหมีความสมบูรณ  

การวิเคราะหขอมูล 

ผูวิจัยดําเนินการวิเคราะหขอมูลเพื่อตอบคําถามวิจัยในประเด็นเกี่ยวกับองคประกอบและ

กระบวนการออกแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกสสําหรับการเรียนการสอน โดยใชเทคนิคการวิเคราะห

เนื้อหา (Content analysis) และการจัดหมวดหมูขององคประกอบของหนังสืออิเล็กทรอนิกส และ

กระบวนการออกแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกสสําหรับการเรียนการสอน 

ระยะที่ 2 การพัฒนาสมรรถนะในการออกแบบและผลิตหนังสืออิเล็กทรอนิกสของครูในจังหวัด

ฉะเชิงเทรา 

การดําเนินการศึกษาและเก็บรวบรวมขอมูลในขั้นตอนนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาสมรรถนะ

ในการออกแบบและผลิตหนังสืออิเล็กทรอนิกสของครูในจังหวัดฉะเชิงเทรา ผูวิจัยไดจัดอบรม 

เชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาสมรรถนะในการออกแบบและผลิตหนังสืออิเล็กทรอนิกสของครูในจังหวัด

ฉะเชิงเทรา โดยมีรายละเอียดวิธีการดําเนินการวิจัยดังนี้ 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ ครูในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาและอาชีวศึกษาที่อยู

ในระบบโรงเรียนในจังหวัดฉะเชิงเทราจํานวน 4,605 คน (กลุมพัฒนาระบบสารสนเทศ, 2554) 
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กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ ครูในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาและอาชีวศึกษาที่

อยูในระบบโรงเรียนในจังหวัดฉะเชิงเทราจํานวน 28 คน ไดมาจากการเลือกแบบอาสาสมัคร 

(volunteer sampling) โดยผูวิจัยใชวิธีการประกาศรับสมัครเขารวมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ  

 

ตารางที่ 3.2 จํานวนครูที่เขารวมอบรมเชิงปฏิบัติการ จําแนกตามระดับชั้น 

ประเภทโรงเรียน จํานวนผูเขารวมอบรมเชิงปฏิบัติการ 

1) ระดับปฐมวัย 3 

2) ระดับประถมศึกษา 19 

3) ระดับมัธยมศึกษา 6 

รวม 28 
 

ขั้นตอนการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการออกแบบและผลิตหนังสืออิเล็กทรอนิกส  

การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการออกแบบและผลิตหนังสืออิเล็กทรอนิกสประกอบดวย 3 ขั้นตอน 

คือ ขั้นการเตรียมอบรมเชิงปฏิบัติการออกแบบและผลิตหนังสืออิเล็กทรอนิกส ขั้นการอบรม 

เชิงปฏิบัติการการออกแบบและทดลองผลิตอิเล็กทรอนิกส และข้ันการดําเนินการหลังฝกอบรม โดยมี

รายละเอียดดังนี้ 

ขั้นการเตรียมอบรมเชิงปฏิบัติการออกแบบและผลิตหนังสืออิเล็กทรอนิกส 

1) การเตรียมเนื้อหาในการฝกอบรม ผูวิจัยและวิทยากรจัดเตรียมเนื้อหาที่ไดจากระยะที่ 1 

(การศึกษาองคประกอบและกระบวนการออกแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกสสําหรับการเรียนการสอน) 

พรอมทั้งจัดเรียงรูปแบบ กําหนดการอบรมและเนื้อหาที่ใชในการอบรม  

2) การติดตอประสานงาน โดยประสานงานผูที่เกี่ยวของ เชน ผูทรงคุณวุฒิ เจาหนาที่ธุรการ 

เจาหนาที่โสตทัศนูปกรณ เจาหนาที่ที่ดําเนินงานเกี่ยวกับการจองหองประชุม เพื่อกําหนดวัน เวลา 

และสถานที่ท่ีใชในการอบรม รวมถึงเนื้อหาและเอกสารตางๆ ที่ใชในการฝกอบรม 

3) จัดทําโครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ โดยทําบันทึกถึงหัวหนาหนวยงานและผูที่เกี่ยวของ 

เพื่อขออนุมัติในการใชสถานที่จัดอบรม โดยผูวิจัยจัดทํารางโครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการการ

ออกแบบและพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกสสําหรับครู โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 

08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียนและรับเอกสารประกอบการฝกอบรม 

09.00 – 09.15 น. ความเปนมาและวัตถุประสงคของโครงการ 

09.15 – 09.45 น. กิจกรรมกลุมสัมพันธ 
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09.45 – 10.30 น. ทําความรูจักหนังสืออิเล็กทรอนิกส 

10.30 – 10.45 น. พักรับประทานอาหารวาง  

10.45 - 12.00 น. กิจกรรมการออกแบบสื่อ 

12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 – 13.20 น. กิจกรรมกลุมสัมพันธ 

13.20 – 14.30 น. หลักการออกแบบสื่อการเรียนการสอน 

14.30 – 14.45 น. พักรับประทานอาหารวาง 

14.45 – 16.00 น. การผลิตหนังสืออิเล็กทรอนิกสเบื้องตน 
 

วันที ่24 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 

08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียนและรับเอกสารประกอบการฝกอบรม 

09.00 – 10.15 น. การกําหนดเนื้อหาสาระหนังสืออิเล็กทรอนิกส 

10.15 – 10.30 น. พักรับประทานอาหารวาง 

10.30 – 12.00 น. การผลิตหนังสืออิเล็กทรอนิกส 

12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 – 13.45 น. การผลิตหนังสืออิเล็กทรอนิกส 

13.45 – 14.15 น. การบูรณาการหนังสืออิเล็กทรอนิกสมาใชในการเรียนการสอน 

14.30 – 14.45 น. พักรับประทานอาหารวาง 

14.45 – 16.00 น. นําเสนอและวิพากษผลงานของผูเขาอบรม 

4) ประชาสัมพันธโครงการ จัดทําแผนพับประชาสัมพันธโครงการฝกอบรมและสงถึง

ผูอํานวยการโรงเรียนในจังหวัดฉะเชิงเทรา 

5) ติดตอยืนยันการเขารวมอบรมเชิงปฏิบัติการสําหรับผูที่ยื่นใบสมัครเขารวมการอบรม 

6) ติดตออาหารวางและอาหารกลางวัน ดําเนินการติดตอรานอาหารที่สามารถจัดทําของวาง

และอาหารกลางวันในงบประมาณที่จัดเตรียมไว 

7) จัดทําแบบประเมินสําหรับการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการการออกแบบและพัฒนาหนังสือ

อเิล็กทรอนิกสสําหรับครู 

ขั้นการอบรมฝกปฏิบัติการ การออกแบบและทดลองผลิตอิเล็กทรอนิกส 

1) ดําเนินการลงทะเบียน พรอมทั้งแจกเอกสารประกอบการฝกอบรมและแบบประเมิน 

การฝกอบรมใหแกผูเขารับการอบรม 

2) ดําเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการตามกําหนดการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการการออกแบบและ

พัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกสสําหรับคร ู
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3) ผูทรงคุณวุฒิประเมินหนังสืออิเล็กทรอนิกสที่ผูเขารับการอบรมสรางขึ้นและใหคําแนะนํา

เพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาและนําไปสูการเรียนการสอนจริง 

4) เก็บรวบรวมแบบประเมินการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการการออกแบบและพัฒนาหนังสือ

อิเล็กทรอนิกสสําหรับครู 

ขั้นการดําเนินการหลังฝกอบรม 

1) นําแบบสอบถามความพึงพอใจการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการมาวิเคราะหและสรุปผล โดยมี

รายละเอียดการวิเคราะหขอมูล ดังนี้ 

 การวิเคราะหขอมูลพื้นฐานโดยใชฐานนิยม 

 การวิเคราะหความพึงพอใจ โดยใชคาสถิติพื้นฐาน เชน คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน โดยผูวิจัยใชเกณฑการแปลผล (บุญชม ศรีสะอาด, 2546) ดังนี้ 

คะแนนเฉลี่ย 4.51-5.00   มีคะแนนความคิดเห็นระดับมากที่สุด 

คะแนนเฉลี่ย 3.51-4.50   มีคะแนนความคิดเห็นระดับมาก 

คะแนนเฉลี่ย 2.51-3.50   มีคะแนนความคิดเห็นระดับปานกลาง 

คะแนนเฉลี่ย 1.51-2.50   มีคะแนนความคิดเห็นระดับนอย  

คะแนนเฉลี่ย 1.00-1.50   มีคะแนนความคิดเห็นนอยที่สุด 

 การสรุปขอเสนอแนะเพิ่มเติม 

2) จัดทําสรุปโครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ 
 

เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ แนวทางการออกแบบและผลิตหนังสืออิเล็กทรอนิกส สําหรับ

เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล คือ แบบประเมินการออกแบบและผลิตหนังสืออิเล็กทรอนิกส

สําหรับครู และแบบประเมินการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการการออกแบบและผลิตหนังสืออิเล็กทรอนิกส

สําหรับครู 

ขั้นตอนในการสรางและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 

1) ผู วิจัยสรางขอคําถามที่ เหมาะสมกับการประเมินการออกแบบและผลิตหนั งสือ

อิเล็กทรอนิกสสําหรับครู และการประเมินการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการการออกแบบและผลิตหนังสือ

อิเล็กทรอนิกสสําหรับครู 

2) ผูวิจัยนําแบบประเมินที่พัฒนาขึ้นไปใหผูเชี่ยวชาญ 3 ทาน (รายนามของผูเชี่ยวชาญปรากฏ

ในภาคผนวก) ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา (content validity) ความครอบคลุมของเนื้อหา และ

ความถูกตองของภาษา  
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ทั้งนี้ ผูเชี่ยวชาญในการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ  มีเกณฑในการคัดเลือกดังนี้ 

 เปนนักวิชาการสาขาวิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา ที่มีประสบการณทางการเรียนการสอน

บนเว็บมากกวา 2 ป จํานวน 2 ทาน  สาเหตุที่ เลือกผู เชี่ยวชาญในกลุมนี้  เนื่องจากเปนผูที่ม ี

ความชํานาญในดานสื่อการเรียนการสอน 

 เปนนักวิชาการสาขาวิชาการวัดและประเมินผลทางการศึกษา วิธีวิจัยทางการศึกษา และ

สถิติทางการศึกษา ที่มีประสบการณมากกวา 2 ป จํานวน 1 ทาน สาเหตุทีเ่ลือกผูทรงคุณวุฒิในกลุมนี้ 

เนื่องจากเปนผูที่มีความชํานาญในดานเนื้อหาเกี่ยวกับการพัฒนาเครื่องมือในการวิจัย การคัดเลือกตัว

บงชี้ ระเบียบวิธีวิจัย และสถิติเพ่ือการวิจัย 

3) ผูวิจัยคัดเลือกขอคําถาม โดยใชเกณฑในการตัดสินความตรงเชิงเนื้อหาของ  

ศิริชัย กาญจนวาสี (2550) ที่กําหนดวา คาดัชนี IOC ที่คํานวณไดตองมากกวา 0.50 (IOC > 0.50) 

จึงจะถือวาขอคําถามนั้นสอดคลองกับขอความที่จะวัด ในการวิจัยครั้งนี้ขอคําถามทั้ง 7 ขอ มีคาดัชนี 

IOC อยูระหวาง 0.50 – 1.00 

4) ผูวิจัยทําการแกไขปรับปรุงตามขอเสนอแนะที่ผานการตรวจสอบคุณภาพ โดยผูเชี่ยวชาญ 

จากนั้นนํามาปรับปรุงแกไขใหสมบูรณกอนนํามาใชจริง 

การวิเคราะหขอมูล 

การวิเคราะหขอมูลแบงออกเปน 2 ตอน  

ตอนที่ 1 การวิเคราะหขอมูลเบื้องตน เปนการวิเคราะหขอมูลเบื้องตนของตัวแปรภูมิหลังของ

ผูเขารวมอบรม เพื่อศึกษาลักษณะของผูเขารวมอบรม โดยใชคาความถี่และรอยละ 

ตอนที่ 2 การวิเคราะหขอมูลเพื่อตอบคําถามวิจัย เปนการวิเคราะหขอมูลเพื่อศึกษาสมรรถนะ

ในการออกแบบและผลิตหนังสืออิเล็กทรอนิกสของครูในจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยใชคะแนนต่ําสุด 

คะแนนสูงสุด คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ระยะที่ 3 การนําหนังสืออิเล็กทรอนิกสไปประยุกตใชในการจัดการเรียนการสอน 

การดําเนินการศึกษาและเก็บรวบรวมขอมูลในขั้นตอนนี้ เปนการศึกษาการนําหนังสือ

อิเล็กทรอนิกสไปประยุกตใชในการจัดการเรียนการสอน มีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริมการใชประโยชน

จากหนังสืออิเล็กทรอนิกสของครูในจังหวัดฉะเชิงเทราโดยใชเครือขายวิจัยการศึกษา โดยภายหลังจาก

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เปนเวลา 2 สัปดาห ผูวิจัยทําการติดตามและใหคําแนะนําผูเขารับการอบรม

ในการใชหนังสืออิเล็กทรอนิกสในการจัดการเรียนการสอน โดยการสัมภาษณผูเขารวมอบรม 

เชิงปฏิบัติการ เพื่อศึกษาขอมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการนําหนังสืออิเล็กทรอนิกสไปประยุกตใชใน 

การจัดการเรียนการสอน โดยผูใหสัมภาษณ คือ ครูผูเขารวมอบรมเชิงปฏิบัติการ รายวิชาละ 1 คน 
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คือ ปฐมวัย ภาษาไทย สังคมศึกษา วิทยาศาสตร คณิตศาสตร คอมพิวเตอร และภาษาอังกฤษ รวม

ผูใหสัมภาษณทั้งสิ้น จํานวน 7 คน  

ขั้นตอนการติดตามและใหคําแนะนําผูเขารับการอบรมในการใชหนังสืออิเล็กทรอนิกสในการ

จัดการเรียนการสอน มีรายละเอียด ดังนี้ 

1) ผูวิจัยสรางแฟนเพจ Facebook บัญชีอีเมล เพื่อเปนสื่อกลางในการติดตอระหวางเครือขาย

ของผูเขารับการอบรมเชิงปฏิบัติการออกแบบและผลิตหนังสืออิเล็กทรอนิกส และผูเชี่ยวชาญ 

2) ผูวิจัยใหคําปรึกษาและขอเสนอแนะแกผูเขารับการอบรมเกี่ยวกับการนําหนังสืออิเล็กทรอนิกส

ไปใชในการเรียนการสอน 

3) ผูเขารับการอบรมเชิงปฏิบัติการออกแบบและผลิตหนังสืออิเล็กทรอนิกส รายงานผลการนํา

หนังสืออิเล็กทรอนิกสไปใชในการเรียนการสอน 

เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 

เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเชิงคุณภาพ ในสวนนี้ผูวิจัยทําการศึกษาดวยวิธีการ

สัมภาษณแบบไมเปนทางการ โดยใชแบบสัมภาษณ โดยประเด็นที่ใชในการสัมภาษณ คือ การนํา

หนังสืออิเล็กทรอนิกสไปประยุกตใชในการจัดการเรียนการสอน 

ขั้นตอนการพัฒนาแบบสัมภาษณ 

ผูวิจัยศึกษาและวิเคราะหเอกสารเกี่ยวของกับการใชหนังสืออิเล็กทรอนิกสและการใช 

สื่ออิเล็กทรอนิกสในการจัดการเรียนการสอน 

1) ผูวิจัยกําหนดวัตถุประสงคในการสัมภาษณผูเขารวมอบรมเชิงปฏิบัติการ จากนั้นนํา 

ผลการศึกษาและวิเคราะหเอกสารมากําหนดขอคําถามเพื่อสัมภาษณผูเขารวมอบรมเชิงปฏิบัติการ 

2) ผูวิจัยพัฒนาแนวคําถามในการสัมภาษณและนําไปทดลองใช และนําผลการสัมภาษณ

กลับมาพิจารณาวาผูถูกสัมภาษณมีความเขาใจในคําถาม และผลที่ไดจากการสัมภาษณตรงกับ

วัตถุประสงคที่กําหนดไวหรือไม  

3) ผูวิจัยปรับปรุงแบบสัมภาษณใหมีความสมบูรณ  

การวิเคราะหขอมูล 

ผูวิจัยดําเนินการวิเคราะหขอมูลเพื่อตอบคําถามวิจัยในประเด็นเกี่ยวกับการนําหนังสือ

อิเล็กทรอนิกสไปประยุกตใชในการจัดการเรียนการสอน โดยใชเทคนิคการวิเคราะหเนื้อหา (Content 

analysis) และการจัดหมวดหมูของการนําหนังสืออิเล็กทรอนิกสไปประยุกตใชในการจัดการเรียน 

การสอน 
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ระยะที่ 4 การนําเสนอผลการใชประโยชนจากหนังสืออิเล็กทรอนิกสผานเครือขายการวิจัย

การศึกษาของครูในจังหวัดฉะเชิงเทรา 

การนําเสนอผลการใชประโยชนจากหนังสืออิเล็กทรอนิกสผานเครือขายการวิจัยการศึกษาของ

ครูในจังหวัดฉะเชิงเทราที่เขารับการอบรมเชิงปฏิบัติการออกแบบและผลิตหนังสืออิเล็กทรอนิกส มี

รายละเอียด ดังนี้ 

1) ผูวิจัยแจงผูเขารับการอบรมเชิงปฏิบัติการออกแบบและผลิตหนังสืออิเล็กทรอนิกส ขอมูล

และรายละเอียด หัวขอเกี่ยวกับการนําเสนอผลการใชประโยชนจากหนังสืออิเล็กทรอนิกส 

2) ผูวิจัยนัดหมายผูเขารับการอบรมเชิงปฏิบัติการออกแบบและผลิตหนังสืออิเล็กทรอนิกส 

ผานทางแฟนเพจ Facebook  

3) ผูวิจัยเตรียมสถานที่และนัดหมายผูเขารับการอบรมเชิงปฏิบัติการออกแบบและผลิตหนังสือ

อิเล็กทรอนิกส พรอมทั้งวัสดุและอุปกรณที่เก่ียวของกับการนําเสนอ  

4) ผูวิจัยประเมินผลการใชประโยชนจากหนังสืออิเล็กทรอนิกสผานเครือขายการวิจัยการศึกษา

ของครูในจังหวัดฉะเชิงเทรา  

5) ผูวิจัยสัมภาษณผูนําเสนอผลการใชประโยชนจากหนังสืออิเล็กทรอนิกสผานเครือขาย 

การวิจัยการศึกษาของครูในจังหวัดฉะเชิงเทรา 

เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 

เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล ในสวนนี้ผูวิจัยทําการศึกษาดวยวิธีการประเมินผลการ

นําเสนอผลการใชประโยชนจากหนังสืออิเล็กทรอนิกส โดยใชแบบประเมินผลการนําเสนอฯ 

นอกจากนี้ ผูวิจัยสัมภาษณแบบไมเปนทางการ โดยใชแบบสัมภาษณ โดยประเด็นที่ใชในการสัมภาษณ 

คือ การใชประโยชนจากหนังสืออิเล็กทรอนิกสผานเครือขายการวิจัยการศึกษาของครูในจังหวัด

ฉะเชิงเทรา 

การวิเคราะหขอมูล 

ผูวิจัยดําเนินการวิเคราะหขอมูลเพื่อตอบคําถามวิจัยในประเด็นเกี่ยวกับการใชประโยชนจาก

หนังสืออิเล็กทรอนิกสผานเครือขายการวิจัยการศึกษาของครูในจังหวัดฉะเชิงเทรา ประกอบดวย  

1) การวิเคราะหการประเมินผลการนําเสนอผลการใชประโยชนจากหนังสืออิเล็กทรอนิกส โดยใช

คะแนนต่ําสุด คะแนนสูงสุด คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ 2) การวิเคราะหขอมูลจากการ

สัมภาษณในประเด็นเกี่ยวกับผลการใชประโยชนจากหนังสืออิเล็กทรอนิกสผานเครือขายการวิจัย

การศึกษาของครูในจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยใชเทคนิคการวิเคราะหเนื้อหา (Content analysis) และ

การจัดหมวดหมูของการนําหนังสืออิเล็กทรอนิกสไปประยุกตใชในการจัดการเรียนการสอน 

 



บทท่ี 4  

ผลการวิจัย 

การวิจัยเรื่องการพัฒนาสมรรถนะในการผลิตและการใชประโยชนจากหนังสืออิเล็กทรอนิกส

โดยใชเครือขายการวิจัยการศึกษาของครูในจังหวัดฉะเชิงเทรา มีวัตถุประสงควิจัย เพื่อพัฒนา

สมรรถนะในการผลิตหนังสืออิเล็กทรอนิกสของครูในจังหวัดฉะเชิงเทรา และเพื่อสงเสริมการใช

ประโยชนจากหนังสืออิเล็กทรอนิกสของครูในจังหวัดฉะเชิงเทราโดยใชเครือขายวิจัยการศึกษา ผูวิจัย

แบงการนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล เพื่อตอบวัตถุประสงคการวิจัย โดยนําเสนอการวิเคราะห

ออกเปน 4 ตอน คือ ตอนที่ 1 องคประกอบและกระบวนการออกแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกสสําหรับ

การเรียนการสอน ตอนที่  2 ผลการอบรมเชิงปฏิบัติการ ดานการออกแบบและผลิตหนังสือ

อิเล็กทรอนิกส ตอนที่ 3 ผลการนําหนังสืออิเล็กทรอนิกสไปประยุกตใชในการจัดการเรียนการสอน 

และตอนท่ี 4 ผลการใชประโยชนจากหนังสืออิเล็กทรอนิกสผานเครือขายการวิจัยการศึกษาของครูใน

จังหวัดฉะเชิงเทรา 

ตอนที ่1 องคประกอบและกระบวนการออกแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกสสําหรับการเรียนการสอน 

ผลการสังเคราะหเอกสารและการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญ ผูวิจัยนําขอมูลทั้งหมดมาสรุปเปน

ประเด็นแลว 2 ประเด็น คือ (1) องคประกอบของหนังสืออิเล็กทรอนิกส และ (2) กระบวนการออกแบบ

หนังสืออิเล็กทรอนิกส โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1) องคประกอบของหนังสืออิเล็กทรอนิกส 

องคประกอบของหนังสืออิเล็กทรอนิกส แบงออกเปน 3 องคประกอบ คือ 1) โครงสรางหนังสือ

อิ เล็กทรอนิกส  (ebook structure) 2) มัลติมี เดีย (multimedia) และ 3) การเชื่อมโยงหลายมิติ  

(hyperlink) โดยมรีายละเอียดดังนี้ 

องคประกอบท่ี 1 โครงสรางหนังสืออิเล็กทรอนิกส (ebook structure) 

หนังสืออิเล็กทรอนิกสมีลักษณะและโครงสรางที่คลายคลึงกับหนังสือทั่วไป แตหนังสือ

อิเล็กทรอนิกสผูสอนสามารถจัดลําดับเนื้อหาสาระในการเรียนการสอน รวมถึงการจัดลําดับกิจกรรม

การเรียนการสอน โดยอาจสอดแทรกกิจกรรมหรือแบบฝกหัด แบบทดสอบกอนและหลังเรียนเพิ่มเติมได 

หนังสืออิเล็กทรอนิกสมีโครงสราง ดังนี้  

1) หนาปก (front cover) เปนสวนสําคัญในการดึงดูดความสนใจของผูเรียน (attention) จึง

ออกแบบกราฟกในสวนหนาปกใหดึงดูความสนใจของผูเรียน และสอดคลองกับเนื้อหาของหนังสือ  
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2) คํานํา (introduction) เปนสวนที่แสดงถึงวัตถุประสงคของหนังสือ ในสวนนี้อาจจะมีการ

เพิ่มเติมถึงแนวทางในการใชหนังสือสําหรับครู หรือผูเรียน ซึ่งสวนนี้ทําใหผูเรียนเห็นถึงความเชื่อมโยง 

(relevance) วาหนังสือที่กําลังอานจะสามารถตอบสนองตอความสนใจและเปาหมายของผูเรียนได 

ดังนั้น ในสวนนี้จึงจําเปนตองอธิบายเปาหมายของหนังสือ ตลอดจนแนวทางในการใชหนังสือ 

โดยละเอียด  

3) สารบัญ (contents) เปนสวนที่แสดงสวนของเนื้อหาของหนังสือที่ไดมีการจัดแบงไวแลว 

ตลอดจนแสดงเลขที่หนาของเนื้อหานั้น เพื่อใหผูเรียนสะดวกในการอานเนื้อหาดังกลาว โดยปกติ

หนังสืออิเล็กทรอนิกสมักจะมีการเชื่อมโยงระหวางสารบัญไปสูเนื้อหาทันที  

4) แบบทดสอบกอนเรียน (pre-test) เปนสวนที่เพิ่มเติมสําหรับหนังสืออิเล็กทรอนิกสเพื่อ

การศึกษา เพื่อใหผูเรียนไดประเมินความรูของตนเองกอนศึกษารายละเอียดในหนังสืออิเล็กทรอนิกส  

5) เนื้อหา (content) เปนสวนแสดงรายละเอียด ของเนื้อหาของหนังสืออิเล็กทรอนิกส  

ซึ่งสวนใหญจะอยูในลักษณะของมัลติมีเดีย 

6) กิจกรรมหรือแบบฝกหัด (activity) ในแตละกิจกรรมควรจะออกแบบใหมีความทาทายแก

ผูเรียนแตก็ไมควรยากจนเกินกวาที่ผูเรียนจะสามารถทําไดสําเร็จเพื่อใหผูเรียนเกิดความมั่นใจ 

(confidence) ในการอานหนังสืออิเล็กทรอนิกส ดังนั้น ในการออกแบบกิจกรรมหรือแบบฝกหัด ตอง

มีคําแนะนําในการทํากิจกรรมหรือแบบฝกหัดอยางชัดเจน ตลอดจนมีคําตอบหรือเฉลยในแตละ

กิจกรรมหรือแบบฝกหัดดวย  

7) แบบทดสอบหลังเรียน (post –test) เปนสวนเพิ่มเติมสําหรับหนังสืออิเล็กทรอนิกสเพื่อ

การศึกษา เพื่อใหผูเรียนไดประเมินความเขาใจของตนเองภายหลังจากศึกษารายละเอียดในหนังสือ

อิเล็กทรอนิกสแลว ซึ่งเปนสวนที่ทําใหผูเรียนเกิดความพึงพอใจ (satisfaction) เนื่องจากหากผูเรียน

ไดผลการประเมินที่เปนไปตามที่ตองการผูเรียนก็จะเกิดความพึงพอใจในหนังสืออิเล็กทรอนิกส ดังนั้น

การออกแบบแบบทดสอบหลังเรียน จึงไมควรเปนขอสอบที่ยากเกินไป 

8) อางอิง (reference) เปนสวนแสดงรายการแหลงขอมูลที่ผูแตงนํามาใชในการอางอิงใน

เนื้อหา  

9) ปกหลัง (back cover) เปนสวนสุดทายของหนังสืออิเล็กทรอนิกส ซึ่งจะอยูทายเลม 

องคประกอบที่ 2 มัลติมีเดีย (multimedia) 

การนําเสนอเนื้อหาในหนังสืออิเล็กทรอนิกสสวนใหญเปนการนําเสนอในลักษณะของ

มัลติมีเดีย สวนนี้เปนสวนสําคัญที่จะนําไปสูการดึงดูดความสนใจของผูเรียน (attention) ทําใหผูเรียน

จดจอกับการอานหนังสืออิเล็กทรอนิกสจนจบเลม ดังนั้นจึงตองออกแบบในสวนนี้มีความนาสนใจ  

โดยมัลติมีเดียมีสวนประกอบ ดังนี้ 
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1) อักขระ (text) คือ ขอความ เปนสวนสําคัญที่ผูเรียนทราบถึงรายละเอียดของเนื้อหา ซึ่งตอง

มีออกแบบใหมีความหมายที่ชัดเจน มีความยาวของเนื้อหาที่เหมาะสมกับผูเรียน หากใชสัญลักษณ

แทนตัวอักษร ตองแนใจวา ผูเรียนเขาใจในสัญลักษณดังกลาว หรืออาจจะมีขอความสั้นๆ กํากับ

สัญลักษณไว  

2) ภาพนิ่ง (still image) คือ ภาพกราฟก ที่นํามาใชประกอบขอความเพื่อใหผูเรียนเกิดความ

เขาใจในเนื้อหาหรือขอความชัดเจนยิ่งขึ้น ไดแก ภาพวาด ภาพถาย ภาพลายเสน ตาราง แผนภูมิ 

แผนภาพ เปนตน  

3) ภาพเคลื่อนไหว (animation) คือ ภาพที่แสดงความเคลื่อนไหวของสิ่งตางๆ โดยสามารถ

ใชโปรแกรมคอมพิวเตอรในการสราง สวนใหญมักจะเปนการเคลื่อนไหวที่เกิดสั้นๆ เชน การเคลื่อนไหว

ของการตูน หรือสิ่งของในหนังสืออิเล็กทรอนิกส เปนตน  

4) เสียง (sound) คือ สื่อที่ใชประกอบ การบรรยายเนื้อหา เชน เสียงพูดประกอบเนื้อหา เสียง

บรรยายภาพ หรือเสียงประกอบอื่นๆ เปนตน สวนนี้จะชวยใหผูเรียนเกิดความตื่นเตนหรือสนใจใน

เนื้อหามากยิ่งขึ้น  

5) วีดิทัศน (video) คือ การบันทึก ภาพเหตุการณจริงในลักษณะของภาพเคลื่อนไหว แตกตาง

จากภาพเคลื่อนไหวที่เปนภาพที่ถูกสรางจากโปรแกรมคอมพิวเตอร วีดิทัศนจะเปนสื่อที่ชวยใหผูเรียน

เขาใจในบทเรียนมากยิ่งขึ้น เนื่องจากไดเห็นภาพเคลื่อนไหวจริง เชน วีดิทัศนการสาธิตการเลนกีฬา

ฟุตบอล เปนตน  

องคประกอบท่ี 3 การเชื่อมโยงหลายมิติ (hyperlink) 

จุดเดนที่สําคัญของหนังสืออิเล็กทรอนิกสคือ ความสามารถในการเชื่อมโยงทั้งภายในหนังสือ 

และเชื่อมโยงสูแหลงขอมูลภายนอกหนังสือ เชน เว็บไซตตางๆ ซึ่งการเชื่อมโยงหลายมิติ เปน 

สวนสําคัญที่ตองออกแบบใหผูเรียนเกิดความสนใจ และสามารถเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาภายนอกได 

ดังนั้น การออกแบบตองมีการนําเสนอการเชื่อมโยงไปสูเว็บไซตที่ผูเรียนสามารถทบทวนเนื้อหาหรือ

ความรูเดิมที่เก่ียวของกับเนื้อหาใหมที่นําเสนอในหนังสืออิเล็กทรอนิกสได 

1) การเชื่อมโยงภายในหนังสือ เพื่อใหผูเรียนสามารถท่ีจะเลือกไปยังสวนที่ตนเองตองการ เชน 

การใชเมนู การเชื่อมโยงจากสารบัญสูเนื้อหา การเชื่อมโยงรูปภาพ ขอความ ไปสูสวนตางๆ ของ

หนังสือ เปนตน 

2) การเชื่อมโยงภายนอกหนังสือ หากในระหวางการใชหนังสืออิเล็กทรอนิกสมีการเชื่อมโยง

กับอินเทอรเน็ต ผูเรียนสามารถกดลิงค เพื่อเชื่อมโยงไปศึกษาเพ่ิมเติมยังเว็บไซตภายนอกไดอีกดวย 
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2) กระบวนการออกแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส 

กระบวนการออกแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกสเพื่อการศึกษา แบงออกเปน 11 ขั้นตอน ดังนี ้

ขั้นตอนที่ 1 วิเคราะหเปาหมายของหนังสืออิเล็กทรอนิกส  

ขั้นนี้เปนขั้นที่ผูสอนตองวิเคราะหจุดประสงคหลักของหนังสืออิเล็กทรอนิกสใหชัดเจน 

เนื่องจากเปนการวางแผนที่สงผลตอผลสัมฤทธิ์ หรือสิ่งที่ผูสอนตองการพัฒนาผูเรียน โดยจุดประสงค

ของหนังสืออิเล็กทรอนิกส ไดแก เสริมบทเรียน สงเสริมการอาน แบบฝกหัดทบทวน เปนตน 

ขั้นตอน 2 วิเคราะหลักษณะผูเรียน  

เมื่อกําหนดเปาหมายของหนังสืออิเล็กทรอนิกสไดแลว ครูตองวิเคราะหผูเรียนเพื่อเปนขอมูล

พื้นฐาน ไดแก 

 วิเคราะหความรูเดิมของผูเรียน เพื่อนําไปใชกําหนดวัตถุประสงค กําหนดเนื้อหาเพื่อ

เชื่อมโยงความรูเดิมของผูเรียน รวมถึงการสรางแบบทดสอบกอนและหลังเรียน เพื่อใชในการ

ตรวจสอบพัฒนาการในการเรียนรูของผูเรียน โดยการศึกษาจากเอกสารรายงานผลการเรียนหรือ

ทดสอบความรูโดยใชแบบทดสอบ 

 วิเคราะหความสนใจของผูเรียน เพื่อนําไปเปนขอมูลในการออกแบบวิธีการกระตุนความ

สนใจของผูเรียน สรางความเชื่อมั่นในตนเอง และสรางความพึงพอใจของผูเรียน โดยใชวิธีการสังเกต

หรือการสอบถามผูเรียนเกี่ยวกับเพลง การตูน เกม ละคร ภาพยนตร หรือกิจกรรม ที่ผูเรียนกําลังสนใจ  

ขั้นตอนที่ 3 กําหนดวัตถุประสงค  

ขั้นนี้ เปนการกําหนดพฤติกรรมของผู เรียนภายหลังจากศึกษาจากหนังสืออิเล็กทรอนิกสแลว  

ซึ่งวัตถุประสงคนี้ตองเปนวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม คือ วัตถุประสงคที่สามารถแสดงการกระทําได

อยางชัดเจน  

ขั้นตอนที่ 4 กําหนดเนื้อหา  

นําขอมูลจากการวิเคราะหเปาหมาย และการวิเคราะหผูเรียนมากําหนดเนื้อหาของหนังสือ

อิเล็กทรอนิกสใหมีความเหมาะสมกับความรูและระดับชั้นของผูเรียน โดยมีขั้นตอนดังนี้ 

 ระบุเนื้อหาเดิมที่ผูเรียนเคยเรียนหรือมีความรูอยูแลว 

 กําหนดหัวขอเนื้อหาใหมท่ีสอดคลองหรือเชื่อมโยงกับเนื้อหาเดมิ 

 จําแนกหัวขอเนื้อหาใหมใหเปนหัวขอยอยๆ  

 กําหนดรายละเอียดของเนื้อหาในหัวขอยอย 

 ตรวจสอบรายละเอียดของเนื้อหา โดยเนื้อหาไมควรมากเกินไป ควรยอเนื้อหาใหสั้นและ

กระชับ 
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ขั้นตอนที่ 5 ออกแบบการกระตุนความสนใจของผูเรียน  

การกระตุนความสนใจของผูเรียนที่เรียนโดยหนังสืออิเล็กทรอนิกส สามารถทําได 2 สวน คือ 

1) การออกแบบหนาปกใหมีสีสัน และรูปแบบที่แปลกใหม แตก็สามารถใหรายละเอียดของ 

ชื่อเรื่อง และผูแตงอยางชัดเจน เหมาะสมกับวัยของผูเรียน ในการออกแบบควรเลือกเลือกใชโทนสีที่

ตัดกันเพ่ือสรางการดึงดูดความสนใจ เนนความสมดุล ความเปนเอกภาพ และความกลมกลืน  

2) การออกแบบมัลติมีเดีย ในระหวางการศึกษาหนังสืออิเล็กทรอนิกส มัลติมีเดียที่นําเสนอใน

หนังสืออิเล็กทรอนิกสทําใหผูเรียนจดจออยูกับหนังสือจนจบเลมได แตเนื่องจากเปนการนําเสนอผาน

เครื่องมือไรสาย เชน แท็บเล็ตในการเรียนแบบยูเลิรนนิ่ง ดังนั้น การออกแบบมัลติมีเดียจึงตอง

คํานึงถึงความสามารถของเครื่องมือเหลานั้นในการบรรจุหนังสืออิเล็กทรอนิกส ขั้นตอนในการ

ออกแบบมัลติมีเดีย มีดังนี ้

ขั้นแรก นําเนื้อหาที่ไดกําหนดแลวแลวมาแยกสวนในการนําเสนอ เชน เนื้อหาเรื่อง ระบบสุริยะ 

ประกอบดวย ความหมาย ดาวในระบบสุริยะ และรายละเอียดของดาวทั้ง 8 ดวงในระบบสุริยะ  

ขั้นทีส่อง กําหนดจํานวนหนาของแตละเนื้อหาตามความเหมาะสมของรายละเอียดของเนื้อหา 

ขั้นที่สาม พิจารณาวาเนื้อหาแตละสวนจะนําเสนอดวยมัลติมีเดียประเภทใด เชน  

 ความหมายของระบบสุริยะ นําเสนอในรูปของขอความเพียงอยางเดียว  

 ดาวในระบบสุริยะ นําเสนอในลักษณะของขอความและวีดิทัศน  

 รายละเอียดของดาวทั้ง 8 ดวง นําเสนอในลักษณะของขอความ ภาพเคลื่อนไหว และ

เสียงประกอบ 

ขั้นสุดทาย กําหนดรายละเอียดและลักษณะของมัลติมีเดีย ตามขอมูลที่ไดจากการวิเคราะห

ความสนใจของผูเรียน เชน หากผูเรียนสนใจละครเรื่องใดเรื่องหนึ่ง แลวมีสวนใดสวนหนึ่งของละครที่

สอดคลองกับเนื้อหาในหนังสือ ก็ใชภาพนิ่งหรือวีดิทัศนจากละครเรื่องนั้นมาประกอบในหนังสือ

อิเล็กทรอนิกสก็จะทําใหผูเรียนรูสึกสนใจในหนังสือมากขึ้น 

ขั้นตอนที่ 6 ออกแบบและสรางกิจกรรมหรือแบบฝกหัดเพื่อสรางความมั่นใจ  

ขั้นนี้เปนการออกแบบกิจกรรมหลังบทเรียน เพื่อใหผูเรียนไดทบทวนในสิ่งที่ตนเองไดศึกษา

จากหนังสืออิเล็กทรอนิกส โดยแบงออกเปน 4 ขั้นตอน ดังนี้ 

ขั้นแรก นําเนื้อหาที่ไดกําหนดไว มาเรียงลําดับในการนําเสนอ เชน เนื้อหาเรื่อง ระบบสุริยะ 

ประกอบดวย ความหมาย ดาวในระบบสุริยะ และรายละเอียดของดาวทั้ง 8 ดวงในระบบสุริยะ 

ขั้นที่สอง เลือกกิจกรรมหรือแบบฝกหัดที่เหมาะสมกับเนื้อหา เชน การจับคู การเลือกคําตอบ

จากตัวเลือกที่กําหนดให การเลือกตอบถูกผิด การเติมคําตอบสั้นๆ การแยกประเภท เปนตน 

ขั้นที่สาม สรางคําถามและคําตอบตามประเภทของกิจกรรมหรือแบบฝกหัดตามที่ไดเลือกไว 
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ขั้นสุดทาย ออกแบบการนําเสนอกิจกรรมและแบบฝกหัด เชน นําเสนอโดยมีตัวละครจาก

การตูน เปนผูนําเสนอคําถาม เปนตน 

ขั้นตอนที่ 7 ออกแบบการเชื่อมโยงหลายมิติ (hyperlink)  

เพื่อสรางเชื่อมโยง (relevance) การออกแบบการเชื่อมโยงหลายมิติ (hyperlink) สามารถ

ออกแบบได 2 สวน คือ การเชื่อมโยงภายในหนังสือ และการเชื่อมโยงภายนอกหนังสือ ไปสู 

แหลงเรียนรูที่ครูไดคัดเลือกไว โดยมีขั้นตอนการดําเนินการดังนี้ 

1) ออกแบบการเชื่อมโยงหลายมิติภายในหนังสือ  

 วิเคราะหโครงรางของหนังสือ และเนื้อหาที่มีความเชื่อมโยงและสอดคลองกัน  

 กําหนดการเชื่อมโยง ไดแก การเชื่อมโยงจากสารบัญไปสูเนื้อหา เชื่อมโยงจากหนาหนึ่ง

ไปสูอีกหนาหนึ่ง การเชื่อมโยงจากแบบฝกหัดไปสูเฉลย การเชื่อมโยงจากแตละหนากลับไปสูสารบัญ 

 กําหนดรูปแบบของกราฟกที่จะใชในการเชื่อมโยง เชน ใชการตูน ขอความเปนสัญลักษณ

ใหเห็นวาสามารถเชื่อมโยงไปยังสวนอื่นๆ ไดเปนตน 

2) ออกแบบการเชื่อมโยงหลายมิติกับภายนอกหนังสือ 

 วิเคราะหเนื้อหาที่ผูเรียนจําเปนตองศึกษาเพิ่มเติม หรือเนื้อหาที่ผูเรียนสามารถศึกษา

เพิ่มเติม เนื่องจากขอความในหนังสือยังไมสมบูรณหรือเปนเพียงเนื้อหาที่สรุปแลว 

 คัดเลือกแหลงเรียนรูหรือเว็บไซตที่มีความเหมาะสมที่จะเปนแหลงเรียนรูเพิ่มเติม

สําหรับผูเรียน  

 กําหนดรูปแบบของกราฟกที่จะใชในการเชื่อมโยง เชน การขีดเสนใตชื่อของเว็บไซต 

เพื่อแสดงใหเห็นวาผูเรียนสามารถเชื่อมโยงไปยังเว็บไซตดังกลาวได เปนตน  

ขั้นตอนที่ 8 เขียนสคริปตและจัดทําสตอรี่บอรด  

การเขียนสคริปตและสตอรี่บอรด เปนการแสดงใหเห็นภาพรวมเนื้อหาและการเชื่อมโยงหลายมิติ 

มีขั้นตอนการดําเนินการดังนี้ 

1) ออกแบบโครงสรางของหนังสือ เพื่อกําหนดความสัมพันธขององคประกอบของหนังสือ

อยางคราวๆ  

2) เขียนแผนผังการทํางานของหนังสืออิเล็กทรอนิกส คือ การเขียนแผนภูมิแสดงความสัมพันธ

ของเนื้อหาในแตละหนา ตั้งแตเริ่มตนจนจบเลม 

3) รางสวนประกอบตางๆ ในแตละหนา โดยนําขอมูลที่ไดออกแบบไวแลว มาจัดวางและ

ประกอบกัน  

4) เขียนคําอธิบายหรือสคริปตเพื่ออธิบายรายละเอียดขององคประกอบ  
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ขั้นตอนที่ 9 ตรวจสอบความตรงของสตอรี่บอรดโดยผูเชี่ยวชาญ  

การตรวจสอบความตรงของสตอรี่บอรดโดยผูเชี่ยวชาญ มีรายละเอียดดังนี้ 

1) กําหนดผูเชี่ยวชาญ ไดแก ผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา ผูเชี่ยวชาญดานหนังสืออิเล็กทรอนิกส 

จํานวน 3 ทาน 

2) นําสตอรี่บอรดใหผูเชี่ยวชาญประเมินโดยใชแบบประเมินความสอดคลองของวัตถุประสงค

และเนื้อหา (IOC) 

3) วิเคราะหขอมูลจากแบบประเมินและปรับปรุงใหสมบูรณตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญ  

ขั้นตอนที่ 10 สรางหนังสืออิเล็กทรอนิกส มีขั้นตอนการสราง ดังนี ้

1) สรางมัลติมีเดีย เชน ขอความ ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว เสียงและวีดิทัศนท่ีไดกําหนดไว 

2) นํามัลติมีเดียที่ไดสรางไว มาสรางเปนหนังสืออิเล็กทรอนิกสตามสตอรี่บอรดที่ผาน 

การตรวจสอบความเหมาะสมโดยผูเชี่ยวชาญเรียบรอยแลว 

ขั้นตอนที่ 11 ประเมินผลหนังสืออิเล็กทรอนิกส  

นําหนังสืออิเล็กทรอนิกสที่สรางขึ้นเรียบรอยแลวไปทดลองใชกับกลุมตัวอยาง โดยเครื่องมือที่

ใชในการเก็บรวบรวมผลหนังสืออิเล็กทรอนิกสนั้นมีหลากหลาย เชน แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ แบบ

สังเกต เปนตน ทั้งนี้เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส ควรครอบคลุม 

อยางนอย 2 ดาน คือ 

1) ดานเนื้อหา ควรพิจารณาดานความสอดคลองของเนื้อหาและวัตถุประสงคการเรียน 

การสอน การจัดเรียงเนื้อหา เปนตน 

2) ดานการออกแบบการเรียนรู ควรพิจารณาการเลือกใชภาพประกอบวามีความคมชัดและ

สามารถอธิบายเนื้อหาไดชัดเจนหรือไม หากมีเสียงประกอบ เสียงนั้นไมควรรบกวนการอานของ

ผูเรียน  

ตอนที่ 2 ผลการประเมินการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ การออกแบบและผลิตหนังสืออิเล็กทรอนิกส

สําหรับคร ู

ผลการประเมินการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ การออกแบบและผลิตหนังสืออิเล็กทรอนิกส

สําหรับครู แบงออกเปน 2 สวน คือ 1) ผลการประเมินการออกแบบและผลิตหนังสืออิเล็กทรอนิกส

สําหรับครู และ 2) ผลการประเมินการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ การออกแบบและผลิตหนังสือ

อิเล็กทรอนิกสสําหรับครู โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
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สวนที่ 1 ผลการประเมินการออกแบบและผลิตหนังสืออิเล็กทรอนิกสสําหรับคร ู

ผลการประเมินการการออกแบบและผลิตหนังสืออิเล็กทรอนิกสสําหรับครู ประกอบดวย  

1) ผลการวิเคราะหจํานวนผูสงผลงานการออกแบบและผลิตหนังสืออิเล็กทรอนิกสสําหรับครู และ  

2) ผลการวิ เคราะหคาสถิติพื้นฐานของคะแนนการประเมินการออกแบบและผลิตหนังสือ

อิเล็กทรอนิกสสําหรับครู โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

1) ผลการวิเคราะหจํานวนผูสงผลงานการออกแบบและผลิตหนังสืออิเล็กทรอนิกสสําหรับครู 

ผลการวิเคราะหจํานวนผูสงผลงานการออกแบบและผลิตหนังสืออิเล็กทรอนิกสสําหรับครู 

จําแนกตามเพศของผูเขาอบรม พบวา ในการอบรมครั้งนี้ มีผูเขารวมอบรมจํานวน 28 คน ซึ่งมีผูสง 

ผลงานการออกแบบและผลิตหนังสืออิเล็กทรอนิกสสําหรับครูจํานวน 24 คน คิดเปนรอยละ 85.71 

โดยจําแนกตามเพศของผูเขารับการอบรมแบงเปน เพศหญิงจํานวน 19 คน คิดเปนรอยละ 79.17 

และเพศชายจํานวน 5 คน คิดเปนรอยละ 20.83 รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 4.1 

ตารางที่ 4.1 จํานวนผูสงผลงานการออกแบบและผลิตหนังสืออิเล็กทรอนิกสสําหรับครู 

เพศ ความถี่ รอยละ 

หญิง 19 79.17 

ชาย 5 20.83 

รวม 24 100 

 

2) ผลการวิเคราะหคาสถิติพื้นฐานของคะแนนการประเมินการออกแบบและผลิตหนังสือ

อิเล็กทรอนิกสสําหรับครู 

สําหรับการวิเคราะหผลการประเมินผลงานการออกแบบและผลิตหนังสืออิเล็กทรอนิกส

สําหรับครู เปนการวิเคราะหคาสถิติพื้นฐานของคะแนนการประเมินผลงานการออกแบบและผลิต

หนังสืออิเล็กทรอนิกสสําหรับครู ประกอบดวยผลการวิเคราะหคาเฉลี่ย (M) และสวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน (SD) คะแนนต่ําสุด คะแนนสูงสุด (ซึ่งใชเกณฑการแปลผลการประเมินผลงานการออกแบบ

และผลิตหนังสืออิเล็กทรอนิกสสําหรับครู คือ คะแนนระดับดีมาก (คะแนนเฉลี่ยมากกวา 9) คะแนน

ระดับมาก (คะแนนเฉลี่ย 8-9) คะแนนระดับพอใช (คะแนนเฉลี่ย 7-8) คะแนนระดับควรปรับปรุง 

(คะแนนเฉลี่ย 6-7) คะแนนระดับไมผาน (คะแนนเฉลี่ยต่ํากวา 6) 

ผลการวิเคราะหคาสถิติพื้นฐานของคะแนนการประเมินการออกแบบและผลิตหนังสือ

อิเล็กทรอนิกสสําหรับครู ในภาพรวม พบวา ผูเขาอบรมมีผลงานการออกแบบและผลิตหนังสือ
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อิเล็กทรอนิกสสําหรับครูในระดับมาก โดยมีคะแนนเฉลี่ย 8.68 แสดงวาผูเขาอบรมมีความสามารถใน

การออกแบบและผลิตหนังสืออิเล็กทรอนิกสสําหรับครูระดับมาก  

เมื่อพิจารณารายดาน พบวา คะแนนการประเมินการออกแบบและผลิตหนังสืออิเล็กทรอนิกส

สําหรับครู ในทุกดานอยูในระดับมาก โดยมีคะแนนเฉลี่ยระหวาง 8.58 - 8.83 ทั้งนี้ดานที่มีคะแนน

เฉลี่ยสูงสุด คือ รูปแบบการจัดวางเนื้อหา (M = 8.83) รองลงมาคือ การลําดับเนื้อหามีความตอเนื่อง 

(M = 8.79) สําหรับดานรูปแบบและขนาดตัวอักษร ภาพสามารถสื่อความหมายไดชัดเจน การอางอิง 

มีคะแนนเฉลี่ยเทากัน (M = 8.63) ดานที่มีคะแนนเฉลี่ยต่ําสุด คือ รูปภาพสอดคลองกับเนื้อหา  

(M = 8.58) โดยมรีายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 4.2 

ตารางที่ 4.2 ผลการวิเคราะหคาสถิติพื้นฐานของคะแนนการประเมินการออกแบบและผลิตหนังสือ

อิเล็กทรอนิกสสําหรับครู (n=24) 

รายการ 
คะแนน

ต่ําสุด 

คะแนน

สูงสุด 
คาเฉลี่ย 

สวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

การแปล

ผล 

1. รูปแบบการจัดวางเนื้อหา 7 10 8.83 0.96 มาก 

2. รูปภาพสอดคลองกับเนื้อหา 7 10 8.58 1.02 มาก 

3. รูปแบบและขนาดตัวอักษร 7 10 8.63 1.06 มาก 

4. ภาพสามารถสื่อความหมายไดชัดเจน 7 10 8.63 0.97 มาก 

5. การลําดับเนื้อหามีความตอเนื่อง 7 10 8.79 0.88 มาก 

6. การอางอิง 6 10 8.63 1.10 มาก 

คาเฉลี่ยรวม   8.68  มาก 

สวนที่ 2 ผลการประเมินการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ การออกแบบและผลิตหนังสืออิเล็กทรอนิกส

สําหรับคร ู

ผลการประเมินการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ การออกแบบและผลิตหนังสืออิเล็กทรอนิกส

สําหรับครู ประกอบดวย 1) ผลการวิ เคราะหจํานวนผูตอบแบบประเมินการฝกอบรม และ  

2) ผลการวิเคราะหคาสถิติพื้นฐานของคะแนนการประเมินการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ การออกแบบ

และผลิตหนังสืออิเล็กทรอนิกสสําหรับครู โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

1) ผลการวิเคราะหจํานวนผูตอบแบบประเมินการฝกอบรม 

1.1) ผลการวิเคราะหจํานวนผูตอบแบบประเมินการฝกอบรม จําแนกตามเพศ 

ผลการวิเคราะหจํานวนผูตอบประเมิน พบวา ในการอบรมครั้งนี้ มีผูเขารวมอบรม

จํานวน 28 คน ผูตอบแบบประเมินการฝกอบรมจํานวน 20 คน คิดเปนรอยละ 71.43 โดยจําแนก



40 

ตามเพศของผูเขารับการอบรมแบงเปน เพศหญิงจํานวน 15 คน คิดเปนรอยละ 75.00 และเพศชาย

จํานวน 5 คน คิดเปนรอยละ 25.00  

ตารางที่ 4.3 ผลการวิเคราะหจํานวนและรอยละผูตอบประเมิน จําแนกตามเพศและระดับชั้นที่สอน 

ตัวแปร จํานวน รอยละ 

1. เพศ 

- ชาย 

- หญิง 

 

5 

15 

 

25.00 

75.00 

รวม 20 100.00 

2. ชวงชั้นที่สอน 

- ปฐมวัย 

- ประถมศึกษาตอนตน 

- ประถมศึกษาตอนปลาย 

- มัธยมศึกษาตอนตน 

- มัธยมศึกษาตอนปลาย 

 

2 

3 

2 

6 

7 

 

10.00 

15.00 

10.00 

30.00 

35.00 

รวม 20 100.00 

 

1.2) ผลการวิเคราะหจํานวนผูตอบแบบประเมินการฝกอบรม จําแนกตามชวงชั้นที่สอน 

ผลการวิเคราะหจํานวนผูตอบประเมินการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ การออกแบบและ

ผลิตหนังสืออิเล็กทรอนิกสสําหรับคร ูจําแนกตามชวงชั้นที่สอน พบวา จํานวนผูตอบประเมินชวงชั้นที่

สอนมัธยมศึกษาตอนปลายมีจํานวนสูงสุด คือ 7 คน คิดเปนรอยละ 35.00 รองลงมา คือ ชวงชั้นที่

สอนมัธยมศึกษาตอนตน จํานวน 6 คน และชวงชั้นที่สอนประถมศึกษาตอนตน คิดเปนรอยละ 30.00 

และรอยละ 15.00 ตามลําดับ สําหรับจํานวนผูตอบประเมินที่สอนชวงชั้นปฐมวัยและประถมศึกษา

ตอนปลายมีจํานวนต่ําสุด คือ 2 คน คิดเปนรอยละ 10.00 

2) ผลการวิเคราะหคาสถิติพื้นฐานของคะแนนการประเมินการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ  

การออกแบบและผลิตหนังสืออิเล็กทรอนิกสสําหรับครู 

ผลการวิ เคราะหคาสถิติพื้นฐานของคะแนนการประเมินการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ  

การออกแบบและผลิตหนังสืออิเล็กทรอนิกสสําหรับครู ซึ่งประกอบดวยผลการวิเคราะห คะแนนต่ําสุด 

คะแนนสูงสุด คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สําหรับเกณฑที่ ใชในการแปลผลระดับ 

ความคิดเห็น คือ คะแนนความคิดเห็นระดับมากที่สุด (คะแนนเฉลี่ย 4.51-5.00) คะแนนความคิดเห็น

ระดับมาก (คะแนนเฉลี่ย 3.51-4.50) คะแนนความคิดเห็นระดับปานกลาง (คะแนนเฉลี่ย 2.51-3.50) 
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คะแนนความคิดเห็นระดับนอย (คะแนนเฉลี่ย 1.51-2.50) คะแนนความคิดเห็นนอยที่สุด (คะแนน

เฉลี่ย 0.00-1.50) (บุญชม ศรีสะอาด, 2546) 

ผลการวิ เคราะหคาสถิติพื้นฐานคะแนนการประเมินการฝกอบรม ในภาพรวมพบวา  

ผูเขาอบรมมีความพึงพอใจในการอบรมระดับมากที่สุด โดยมีคะแนนเฉลี่ย 4.65 เมื่อพิจารณา 

คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(SD) มีคาเทากับ 0.49 จะเห็นวาขอมูลมีการกระจายนอย แสดงวา  

ผูเขารับการอบรมมีความพึงพอใจในการอบรมไมแตกตางกัน 

เมื่อพิจารณารายดาน พบวา ผูเขาอบรมมีความพึงพอใจในการอบรมระดับมากที่สุด มจีํานวน 

4 ดาน คือ ดานเนื้อหาสาระที่ไดเปนประโยชนตอการนําไปใชในการออกแบบและพัฒนาสื่อการเรียน

การสอนได (M = 4.70, SD = 0.47) ความคุมคาของการเขารวมการอบรมเชิงปฏิบัติการ (M = 4.70, 

SD = 0.47) การไดรับองคความรู แนวคิด หรือมุมมองใหม (M = 4.70,SD = 0.57) และการเปด

โอกาสใหซักถาม/ วิพากษ (M = 4.60, SD = 0.50) สําหรับความพึงพอใจในการอบรมระดับมาก มี

จํานวน 3 ดาน คือ ดานเนื้อหาในการอบรมเชิงปฏิบัติการ (M = 4.35, SD = 0.67) ดานบรรยากาศ

ของการอบรมเชิงปฏิบัติการ (M = 4.30, SD = 0.66) และดานเอกสารประกอบการอบรมเชิง

ปฏิบัติการ (M = 3.65, SD = 0.88) โดยมีรายละเอียดดังแสดงในตารางที ่4.4 

ตารางที่ 4.4 ผลการวิเคราะหคาสถิติพ้ืนฐานคะแนนการประเมินการฝกอบรม (n=20) 

รายการ Min Max M SD การแปลผล 

1. เอกสารประกอบการอบรม 

เชิงปฏิบัติการ 

2.00 5.00 3.65 0.88 มาก 

2. บรรยากาศของการอบรม 

เชิงปฏิบัติการ 

3.00 5.00 4.30 0.66 มาก 

3. เนื้อหาในการอบรมเชิงปฏิบัติการ 3.00 5.00 4.35 0.67 มาก 

4. การไดรับองคความรู แนวคิด 

หรือมุมมองใหม 

3.00 5.00 4.70 0.57 มากที่สุด 

5. การเปดโอกาสใหซักถาม/ วพิากษ 4.00 5.00 4.60 0.50 มากที่สุด 

6. ความคุมคาของการเขารวมการ

อบรมเชิงปฏิบัติการ 

4.00 5.00 4.70 0.47 มากที่สุด 

7. เนื้อหาสาระที่ไดเปนประโยชนตอ

การนําไปใชในการออกแบบและ

พัฒนาสื่อการเรียนการสอนได 

4.00 5.00 4.70 0.47 มากที่สุด 

8. ความพึงพอใจในภาพรวม 4.00 5.00 4.65 0.49 มากที่สุด 
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ทั้งนี้ ผูเขารับการอบรมไดใหขอคิดเห็นเพิ่มเติม ดังนี ้

1) สิ่งท่ีไดจากการอบรมเชิงปฏิบัติการ สรุปไดดังนี้ 

 มีแนวทางในการจัดทําสื่อการสอนเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนใหมีผลสัมฤทธิ์ทาง 

การเรียนดีขึ้น 

 การแปลงไฟล pdf เปน word และการทํา ebook 

 ไดพัฒนาสื่อการเรียนการสอน เนื้อหาที่จะสอน นาสนใจมาก นักเรียนนาจะชอบ 

 ไดรูวิธีการทําหนังสืออิเล็กทรอนิกส เพื่อนําไปใชประกอบการเรียนการสอน 

 สามารถพัฒนาสื่อเพ่ือใหใชกับ Tablet ได 

2) แนวทางในการจัดอบรมครั้งตอไป สรุปไดดังนี้ 

 อยากอบรมโปรแกรมการเรียนรูสิ่งใหมๆ ที่สามารถทําไดงายและใชไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 

 ไมอยากใหจัดกิจกรรมในวันหยุดยาว 

 จะเขารวมอบรมดวย ตรงกับวันหยุดจะดีมาก 

 ระยะเวลาในการบรรยายและลงโปรแกรมนานไปหนอย อยากใหเนนการปฏิบัติ

มากกวานี้ 

 เปลี่ยนคอมพิวเตอรใหรวดเร็วหรือเปนระบบ windows รุนใหมๆ 

 เช็คและเตรียมความพรอมของคอมพิวเตอรใหพรอมกอนอบรม 

 ขอใหมีการอบรมแบบนี้อีก 

 ขยายเวลา ใหมีเวลาอบรมมากข้ึน 

 มีเอกสารขั้นตอนการอบรมอยางละเอียด ชัดเจน 

 อยากเรียนเรื่องการทําเว็บไซตเบื้องตนบาง 

ตอนที ่3 ผลการนําหนังสอือิเล็กทรอนิกสไปประยุกตใชในการจัดการเรียนการสอน 

ผลการสังเคราะหขอมูลจากการสัมภาษณผูเขาอบรมเชิงปฏิบัติการจํานวน 7 คน เกี่ยวกับ 

การนําหนังสืออิเล็กทรอนิกสไปประยุกตใชในการจัดการเรียนการสอน ทําใหสามารถสรุปประเด็นผล

การนําหนังสืออิเล็กทรอนิกสไปประยุกตใชในการจัดการเรียนการสอน ออกเปน 2 สวน คือ  

(1) ปญหาและอุปสรรคในการผลิตหนังสืออิเล็กทรอนิกส และ (2) ผลลัพธของการนําหนังสือ

อิเล็กทรอนิกสไปประยุกตใชในการจัดการเรียนการ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
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(1) ปญหาและอุปสรรคในการผลิตหนังสืออิเล็กทรอนิกส มีจํานวน 3 ประเด็น คือ  

(1) ชวงเวลาที่ใชในการผลิตหนังสืออิเล็กทรอนิกส (2) ความพรอมของทรัพยากรในโรงเรียน และ  

(3) ธรรมชาติของวิชาที่สอน รายละเอียดในแตละประเด็นมีดังนี้ 

ประเด็นที่ 1 ชวงเวลาที่ใชในการผลิตหนังสืออิเล็กทรอนิกส 

ผูเขารวมอบรมเชิงปฏิบัติการไมมีเวลาในการผลิตหนังสืออิเล็กทรอนิกส เนื่องจากในการผลิต

หนังสืออิเล็กทรอนิกสตองใชเวลาในการพิมพเนื้อหาและออกแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส ประกอบกับ

ภาระงานในโรงเรียนมีจํานวนมาก 

ตัวอยางความเห็นเรื่องชวงเวลาที่ใชในการผลิตหนังสืออิเล็กทรอนิกสของผูใหขอมูลจากการ

สัมภาษณ มีดังนี ้
“ยังไมมีเวลาในการนําไปใชในการสอนเลย เพราะตองสอนหลายวิชา นอกจาก 

งานสอนแลวตองทํางานดานเอกสารของโรงเรียนอีกดวย แตคิดวาหากมีเวลา เชน 

ชวงปดเทอมจะลองผลิตนะคะ” 

(ผูใหขอมูลคนที่ 1) 

 
“ทําไปไดนิดเดียว ยังไมเสร็จเลยคะ ภายหลังจากอบรมเสร็จไมคอยมีเวลาในการผลิต 

ebook เนื่องจากตองใชเวลาในการผลิตเยอะ” 

(ผูใหขอมูลคนที่ 2) 

 
“ไดใชแคครั้งเดียว เพราะไมมีเวลาที่จะพิมพ เนื้อหามีอยูในหนังสือเรียน ถาอยากเอา

มาใสอีบุคตองพิมพ และเปนคนพิมพไมคลอง ก็เลยใชไดแคครั้งเดียว” 

(ผูใหขอมูลคนที ่5) 

 

ประเด็นที่ 2 ความพรอมของทรัพยากรในโรงเรียน 

ความพรอมของทรัพยากรในโรงเรียนที่มีผลตอการนําหนังสืออิเล็กทรอนิกสไปใชใน 

การจัดการเรียนการสอน ไดแก ความเร็วของอินเทอรเน็ต จํานวนเครื่องฉายโปรเจคเตอร เปนตน 

ตัวอยางความเห็นเรื่ องความพรอมของทรัพยากรในโรงเรียนของผู ใหขอมูลจาก 

การสัมภาษณ มีดังนี ้
“โรงเรียนประสบปญหาน้ําทวม สัญญาณอินเทอรเน็ตชามาก นอกจากนี้โรงเรียนมี

โปรเจคเตอรแคตัวเดยีว หากตองใชอีบุคในการเรียนการสอน อาจารยคนอื่นจะตองมา

คอยรอเรา” 

(ผูใหขอมูลคนที่ 3) 
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ประเด็นที่ 3 ธรรมชาติของวิชาที่สอน 

การนําหนังสืออิเล็กทรอนิกสไปประยุกตใชในการจัดการเรียนการสอน ขึ้นอยูกับเนื้อหาสาระ

ในรายวิชาที่สอน 
“วิชาที่นําเอาไปใช คือ วิชาคณิตศาสตร แตอาจจะใชไดไมเยอะเทาไร เพราะวิชา

คณิตศาสตรจะเนนการคิดคํานวณ ความรูที่เกิดจากการอานจะนอย เราจะเนนเนื้อหา

แสดงวิธีทํา และสูตรตางๆ เพื่อใหนักเรียนเขาใจ” 

(ผูใหขอมูลคนที่ 2) 

 

“ปจจุบันสอนอยู 2 วิชา คือ วิชาภาษาอังกฤษและวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ที่

ลองเอาไปใชก็คือวิชาภาษาอังกฤษ” 

(ผูใหขอมูลคนที่ 3) 

 

สวนที่ 2 ผลลัพธของการนําหนังสืออิเล็กทรอนิกสไปประยุกตใชในการจัดการเรียน 

การสอน มีจํานวน 2 ประเด็น คือ กระตุนความสนใจของผูเรียน และผูเรียนสามารถทบทวนความรู

ดวยตนเอง โดยมีรายละเอียดมีดังนี ้

ประเด็นที่ 1 กระตุนความสนใจของผูเรียน 

การนําหนังสืออิเล็กทรอนิกสไปประยุกตใชในการจัดการเรียนการสอน ทําใหผูเรียนมีความ

สนใจในการเรียนรู เนื่องจากหนังสืออิเล็กทรอนิกสสามารถออกแบบใหมีทั้งภาพและวิดีโอ ซึ่งสามารถ

ดึงดูดความสนใจของผูเรียน ทําใหผูเรียนเกิดความสนใจในเนื้อหา มีความสนุกในการเรียน และ 

มีความกระตือรือรนในการเรียน 
“ครูสอนวิชาภาษาไทย ระดับประถม พอไดลองกลับไปใช พบวา เด็กๆ เขาจะสนุกกับ

การเรียนมากขึ้น ...เราสามารถเลือกใชรูปภาพ เด็กๆ จะชอบรูปภาพ และนอกจากนี้ 

ยังแทรกภาพเคลื่อนไหว ซึ่งสามารถดึงดูดความสนใจของเด็กๆ ไดมาก” 

(ผูใหขอมูลคนที่ 1) 

 

“ปจจุบันสอนอยู 2 วิชา คือ วิชาภาษาอังกฤษและวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี  

ที่ลองเอาไปใชก็คือวิชาภาษาอังกฤษ ...ในครั้งแรกที่เอามาใชนักเรียนสนใจมาก  

อาจเปนเพราะยังเปนสิ่งใหมดวย บรรยากาศในหองเรียนก็ดีขึ้น” 

(ผูใหขอมูลคนที่ 3) 

 

“ไดนําอีบุคที่ผลิตในวันอบรมไปปรับเนื้อหาอีกนิดหนอยแลวเอาไปใชเลย นักเรียน

ตื่นเตนมาก เพราะมีทั้งภาพและวิดีโออยูในสื่อเดียวกัน” 

(ผูใหขอมูลคนที่ 4)  
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“สอนปฐมวัย ในวัยนี้ยังอานหนังสือไดไมคลอง ก็ใชวิธีนําภาพการตูนมาชวยสอน และ

เอาคลิปวิดีโอรองเพลงเด็กมาชวยสอน” 

(ผูใหขอมูลคนที่ 6) 

 

“ไดลองนําอีบุคไปใชประกอบกับสื่ออื่นๆ เชน PowerPoint หรือเว็บไซต ผูเรียนมี

ความสนใจดีมาก” 

(ผูใหขอมูลคนที่ 7) 

 

ประเด็นที่ 2 ผูเรียนสามารถทบทวนความรูดวยตนเอง 

การนําหนังสืออิเล็กทรอนิกสไปประยุกตใชในการจัดการเรียนการสอน เหมาะสําหรับ 

การเรียนรูดวยตนเอง ผูเรียนสามารถใชหนังสืออิเล็กทรอนิกสในการทบทวนความรูดวยตนเองได 

ตัวอยางความเห็นเรื่องผู เรียนสามารถทบทวนความรูดวยตนเองของผู ใหขอมูลจาก 

การสัมภาษณ มีดังนี ้

“ไดใหไฟลอีบุคไป แลวนักเรียนไปอานเองที่บานเพ่ือเปนการทบทวนดวย” 

(ผูใหขอมูลคนที่ 4)  

 

“เหมาะสําหรับการเรียนรูดวยตนเองมากกวานํามาใชเปนสื่อการสอนในหองเรียน” 

(ผูใหขอมูลคนที่ 7) 

 

ตอนที่ 4 ผลการใชประโยชนจากหนังสืออิเล็กทรอนิกสผานเครือขายการวิจัยการศึกษาของครู 

ในจังหวัดฉะเชิงเทรา 

ผลการสังเคราะหขอมูลจากการสัมภาษณผูเขาอบรมเชิงปฏิบัติการ จํานวน 6 รายวิชา คือ  

1) วิชาภาษาไทย 2) วิชาคณิตศาสตร 3) วิชาภาษาอังกฤษ 4) วิชาคอมพิวเตอร 5) วิชาสังคมศึกษา  

6) ปฐมวัย รายวิชาละ 1 คน เกี่ยวกับการใชประโยชนจากหนังสืออิเล็กทรอนิกสผานเครือขาย 

การวิจัยการศึกษาของครูในจังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งผูวิจัยสรุปประเด็นการใชประโยชนจากหนังสือ

อิเล็กทรอนิกสผานเครือขายการวิจัยการศึกษาของครูในจังหวัดฉะเชิงเทรา ไดจํานวน 1 ประเด็น  

โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
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ประเด็นที่ 1 เครือขายครูที่ผลิตและใชหนังสืออิเล็กทรอนิกส 

การแลกเปลี่ยนเรียนรูและการแบงปนการใชหนังสืออิเล็กทรอนิกสภายในเครือขายครูที่ 

เขาอบรมเชิงปฏิบัติการ ควรขยายเครือขายครูที่ใชหนังสืออิเล็กทรอนิกสในรายวิชาเดียวกันใหมี

จํานวนมากข้ึน 

ตัวอยางความเห็นเรื่องเครือขายครูที่ผลิตและใชหนังสืออิเล็กทรอนิกสของผูใหขอมูลจาก 

การสัมภาษณ มีดังนี ้
“ไดทดลองใชโดยเอาเนื้อหาที่แชรกันใน fanpage ไปลองประยุกตใช จริงๆ ถามี

เครือขายเยอะๆ ในวิชาเดียวกัน เราสามารถหยิบยืมเนื้อหาแลวนําไปใชสอนได แต

สวนใหญที่มาอบรมกัน มีหลายกลุมสาระเลยนําเนื้อหาอีบุคไปใชในยาก” 

(ผูใหขอมูลคนที่ 6) 



บทท่ี 5  

สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

การวิจัยเรื่อง การพัฒนาสมรรถนะในการผลิตและการใชประโยชนจากหนังสืออิเล็กทรอนิกส

โดยใชเครือขายการวิจัยการศึกษาของครูในจังหวัดฉะเชิงเทรา มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาสมรรถนะใน

การผลิตหนังสืออิเล็กทรอนิกสของครูในจังหวัดฉะเชิงเทรา และสงเสริมการใชประโยชนจากหนังสือ

อิเล็กทรอนิกสของครูในจังหวัดฉะเชิงเทราโดยใชเครือขายวิจัยการศึกษา ซึ่งในการศึกษาครั้งนี้  

แบงออกเปน 5 ระยะ ดังนี้ 

ระยะเริ่มตน การศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการออกแบบและผลิตหนังสือ

อิเล็กทรอนิกส เปนการวิจัยเอกสาร (documentary research) โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา

องคประกอบและกระบวนการออกแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส ในการศึกษาครั้งนี้ ผูวิจัยไดศึกษา

วิเคราะหขอมูลจากตํารา จํานวน 3 เรื่อง บทความวิชาการ 1 เรื่อง และงานวิจัย จํานวน 5 เรื่อง 

ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลโดยทําการสืบคนตําราและงานวิจัยที่เกี่ยวกับองคประกอบและ

กระบวนการออกแบบหนังสืออิ เล็กทรอนิกส  โดยใชคําสําคัญในการสืบคน คือ “หนังสือ

อิ เล็กทรอนิกส” และ “การออกแบบและผลิต” ในการสืบคนงานวิจัยที่ ไดรับการตีพิมพ   

ในวารสารวิชาการและเผยแพรในฐานขอมูลวารสารวิชาการอิเล็กทรอนิกส ซึ่งเปนที่ยอมรับทั้งใน

ประเทศและตางประเทศ และทําการการวิเคราะหขอมูลเพื่อตอบคําถามวิจัยในประเด็นเกี่ยวกับ 

การออกแบบและผลิตหนังสืออิเล็กทรอนิกส โดยการวิเคราะหคาสถิติพื้นฐาน คือ ความถี่ (frequency)  

ระยะที่ 1 การศึกษาองคประกอบและกระบวนการออกแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกสสําหรับ

การเรียนการสอน ผูวิจัยเก็บขอมูลโดยการสัมภาษณอยางไมเปนทางการ เพื่อศึกษาขอมูลเชิงลึก

เกี่ยวกับองคประกอบของหนังสืออิเล็กทรอนิกส และกระบวนการออกแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส

สําหรับการเรียนการสอน โดยผูใหสัมภาษณ คือ ผูเชี่ยวชาญดานสื่อการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส 

จํานวน 5 คน ซึ่งเปนอาจารยสาขาเทคโนโลยีทางการศึกษาหรือสาขาที่เกี่ยวของ เครื่องมือที่ใชใน 

การเก็บรวบรวมขอมูล คือ แบบสัมภาษณ โดยประเด็นที่ใชในการสัมภาษณ คือ องคประกอบและ

กระบวนการออกแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกสสําหรับการเรียนการสอน การวิเคราะหขอมูล โดยใช

เทคนิคการวิเคราะหเนื้อหา และการจัดหมวดหมูขององคประกอบของหนังสืออิเล็กทรอนิกส และ

กระบวนการออกแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกสสําหรับการเรียนการสอน 

ระยะที่ 2 การพัฒนาสมรรถนะในการออกแบบและผลิตหนังสืออิเล็กทรอนิกสของคร ู

ในจังหวัดฉะเชิงเทรา ผูวิจัยดําเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาสมรรถนะในการออกแบบ

และผลิตหนังสืออิเล็กทรอนิกสของครูในจังหวัดฉะเชิงเทรา ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ ครู 
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ในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาและอาชีวศึกษาที่อยูในระบบโรงเรียนในจังหวัดฉะเชิงเทราจํานวน 

4,605 คน กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้  คือ ครูในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาและ

อาชีวศึกษา ที่อยูในระบบโรงเรียนในจังหวัดฉะเชิงเทราจํานวน 28 คน ไดมาจากการเลือกแบบ

อาสาสมัคร (volunteer sampling) โดยผูวิจัยใชวิธีการประกาศรับสมัครเขารวมโครงการอบรมเชิง

ปฏิบัติการการออกแบบและพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกสสําหรับครู เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ แนว

ทางการออกแบบและผลิตหนังสืออิเล็กทรอนิกส สําหรับเครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 

ประกอบดวย 1) แบบประเมินการออกแบบและผลิตหนังสืออิเล็กทรอนิกสสําหรับครู และ 2) แบบ

ประเมินการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการการออกแบบและผลิตหนังสืออิเล็กทรอนิกสสําหรับครู การ

วิเคราะหขอมูล ประกอบดวย 1) การวิเคราะหขอมูลเบื้องตนของตัวแปรภูมิหลังของผูเขารวมอบรม 

เพื่อศึกษาลักษณะของผูเขารวมอบรม โดยใชคาความถี่และรอยละ และ 2) การวิเคราะหขอมูลเพื่อ

ศึกษาสมรรถนะในการออกแบบและผลิตหนังสืออิเล็กทรอนิกสของครูในจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยใช

คะแนนต่ําสุด คะแนนสูงสุด คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ระยะที่ 3 การศึกษาการนําหนังสืออิเล็กทรอนิกสไปประยุกตใชในการจัดการเรียนการสอน 

ซึ่งภายหลังจากการอบรมเชิงปฏิบัติการ เปนเวลา 2 สัปดาห ผูวิจัยทําการติดตามและใหคําแนะนํา 

ผูเขารับการอบรมในการใชหนังสืออิเล็กทรอนิกสในการจัดการเรียนการสอน โดยการสัมภาษณ

ผู เขารวมอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อศึกษาขอมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการนําหนังสืออิเล็กทรอนิกส 

ไปประยุกตใชในการจัดการเรียนการสอน โดยผูใหสัมภาษณ คือ ครูผูเขารวมอบรมเชิงปฏิบัติการ

จํานวน 7 คน เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเชิง คือ แบบสัมภาษณ โดยประเด็นที่ใชในการ

สัมภาษณ คือ การนําหนังสืออิเล็กทรอนิกสไปประยุกตใชในการจัดการเรียนการสอน ผูวิจัย

ดําเนินการวิเคราะหขอมูล โดยใชเทคนิคการวิเคราะหเนื้อหา และการจัดหมวดหมูของการนําหนังสือ

อิเล็กทรอนิกสไปประยุกตใชในการจัดการเรียนการสอน 

ระยะที่ 4 การนําเสนอผลการใชประโยชนจากหนังสืออิเล็กทรอนิกสผานเครือขายการวิจัย

การศึกษาของครูในจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยการสัมภาษณผูเขาอบรมเชิงปฏิบัติการ จํานวน 6 รายวิชา 

คือ 1) วิชาภาษาไทย 2) วิชาคณิตศาสตร 3) วิชาภาษาอังกฤษ 4) วิชาคอมพิวเตอร 5) วิชาสังคมศึกษา 

6) ปฐมวัย รายวิชาละ 1 คน เกี่ยวกับการใชประโยชนจากหนังสืออิเล็กทรอนิกสผานเครือขายการวิจัย

การศึกษาของครูในจังหวัดฉะเชิงเทรา เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล คือ แบบสัมภาษณ  

โดยประเด็นที่ใชในการสัมภาษณ คือ การใชประโยชนจากหนังสืออิเล็กทรอนิกสผานเครือขาย 

การวิจัยการศึกษาของครูในจังหวัดฉะเชิงเทรา ผูวิจัยดําเนินการวิเคราะหขอมูล โดยใชเทคนิค 

การวิเคราะหเนื้อหา และการจัดหมวดหมูของการใชประโยชนจากหนังสืออิเล็กทรอนิกสผาน

เครือขายการวิจัยการศึกษาของครูในจังหวัดฉะเชิงเทรา 
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ในการศึกษาในระยะที่ 4 ผูวิจัยออกแบบใหผูเขาอบรมนําเสนอผลการใชประโยชนจาก

หนังสืออิเล็กทรอนิกสผานเครือขายการวิจัยการศึกษาของครูในจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยใชแบบ

ประเมินผลการนําเสนอฯ และผูวิจัยสัมภาษณผูนําเสนอผลการใชประโยชนจากหนังสืออิเล็กทรอนิกส

ผานเครือขายการวิจัยการศึกษาของครูในจังหวัดฉะเชิงเทรา เนื่องจากในชวงเวลาดังกลาว จังหวัด

ฉะเชิงเทราประสบปญหาอุทกภัยครั้งใหญ ทําใหไมสามารถจัดเวทีนําเสนอผลการใชประโยชนจาก

หนังสืออิเล็กทรอนิกสผานเครือขายการวิจัยการศึกษาของครูในจังหวัดฉะเชิงเทราได ผูวิจัยจึง

ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล โดยการสัมภาษณผูเขาอบรมเชิงปฏิบัติการเทานั้น 

สรุปผลการวิจัย 

1. ผลการศึกษาองคประกอบและกระบวนการออกแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกสสําหรับการ

เรียนการสอน พบวา องคประกอบของหนังสืออิเล็กทรอนิกส จําแนกเปน 3 องคประกอบ คือ  

โครงสรางหนังสืออิเล็กทรอนิกส (ebook structure) มัลติมีเดีย (multimedia) และการเชื่อมโยง

หลายมิติ (hyperlink) สําหรับกระบวนการออกแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกสเพื่อการศึกษา แบง

ออกเปน 11 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนที่ 1 วิเคราะหเปาหมายของหนังสืออิเล็กทรอนิกส ขั้นตอนที่ 2 

วิเคราะหลักษณะผูเรียน ขั้นตอนที่ 3 กําหนดวัตถุประสงค ขั้นตอนที่ 4 กําหนดเนื้อหา ขั้นตอนที่ 5 

ออกแบบการกระตุนความสนใจของผูเรียน ขั้นตอนที่ 6 ออกแบบและสรางกิจกรรมหรือแบบฝกหัด

เพื่อสรางความมั่นใจ ขั้นตอนที่ 7 ออกแบบการเชื่อมโยงหลายมิติ (hyperlink) ขั้นตอนที่ 8 เขียน

สคริปตและจัดทําสตอรี่บอรด ขั้นตอนที่ 9 ตรวจสอบความตรงของสตอรี่บอรดโดยผูเชี่ยวชาญ 

ขั้นตอนที่ 10 สรางหนังสืออิเล็กทรอนิกส และข้ันตอนที ่11 ประเมินผลหนังสืออิเล็กทรอนิกส 

2. ผลการประเมินการออกแบบและผลิตหนังสืออิเล็กทรอนิกส ในภาพรวม พบวา ผูเขา

อบรมมีคะแนนผลงานการออกแบบและผลิตหนังสืออิเล็กทรอนิกสอยูในระดับมาก โดยมีคะแนนเฉลี่ย 

8.68 

3. ผลการประเมินการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ การออกแบบและผลิตหนั งสือ

อิเล็กทรอนิกสสําหรับครู ประกอบดวย ผลการวิเคราะหจํานวนผูสงผลงานการออกแบบและผลิต

หนังสืออิเล็กทรอนิกสสําหรับครู พบวา ผูสงผลงานการออกแบบและผลิตหนังสืออิเล็กทรอนิกส

สําหรับครูสวนใหญเปนเพศหญิง สําหรับผลการวิเคราะหคาสถิติพื้นฐานของคะแนนการประเมิน

การออกแบบและผลิตหนังสืออิเล็กทรอนิกสสําหรับครู พบวา ผูตอบประเมินสวนใหญเปนเพศหญิง 

สวนใหญสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สําหรับผลการวิเคราะหคาสถิติพื้นฐานของคะแนน

การประเมินการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ การออกแบบและผลิตหนังสืออิเล็กทรอนิกสสําหรับครู 

พบวา ในภาพรวม ผูเขาอบรมมีความพึงพอใจในการอบรมระดับมากที่สุด (M = 4.65) เมื่อพิจารณา

รายดาน พบวา ผูเขาอบรมมีความพึงพอใจในการอบรมระดับมากที่สุด จํานวน 4 ดาน คือ ดาน
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เนื้อหาสาระที่ไดเปนประโยชนตอการนําไปใชในการออกแบบและพัฒนาสื่อการเรียนการสอนได 

ความคุมคาของการเขารวมการอบรมเชิงปฏิบัติการ การไดรับองคความรู แนวคิด หรือมุมมองใหม 

และการเปดโอกาสใหซักถาม/ วิพากษ (M =4.70, 4.70, 4.70, และ 4.60 ตามลําดับ) สําหรับความ

พึงพอใจในการอบรมระดับมาก มีจํานวน 3 ดาน คือ ดานเนื้อหาในการอบรมเชิงปฏิบัติการ ดาน

บรรยากาศของการอบรม เชิงปฏิบัติการ และดานเอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการ (M = 4.35, 

4.30, และ 3.65 ตามลําดับ)  

4. ผลการนําหนังสืออิเล็กทรอนิกสไปประยุกตใชในการจัดการเรียนการสอน พบวา ผล

การนําหนังสืออิเล็กทรอนิกสไปประยุกตใชในการจัดการเรียนการสอน ออกเปน 2 สวน คือ  

(1) ปญหาและอุปสรรคในการผลิตหนังสืออิเล็กทรอนิกส มีจํานวน 3 ประเด็น คือ (1) ชวงเวลาที่ใชใน

การผลิตหนังสืออิเล็กทรอนิกส (2) ความพรอมของทรัพยากรในโรงเรียน และ (3) ธรรมชาติของวิชาที่

สอน และ (2) ผลลัพธของการนําหนังสืออิเล็กทรอนิกสไปประยุกตใชในการจัดการเรียนการ มีจํานวน 

2 ประเด็น คือ กระตุนความสนใจของผูเรียน และผูเรียนสามารถทบทวนความรูดวยตนเอง 

5. ผลการใชประโยชนจากหนังสืออิเล็กทรอนิกสผานเครือขายการวิจัยการศึกษาของครู

ในจังหวัดฉะเชิงเทรา พบวา ผลการใชประโยชนจากหนังสืออิเล็กทรอนิกสผานเครือขายการวิจัย

การศึกษาของครูในจังหวัดฉะเชิงเทรา คือ ควรขยายเครือขายครูที่ผลิตและใชหนังสืออิเล็กทรอนิกส 

ในรายวิชาเดียวกันใหมีจํานวนมากข้ึน 

อภิปรายผลการวิจัย 

1. ผลการนําหนังสืออิเล็กทรอนิกสไปประยุกตใชในการจัดการเรียนการสอน พบวา ปญหา

และอุปสรรคในการผลิตหนังสืออิเล็กทรอนิกสอยางหนึ่ง คือ ความพรอมของทรัพยากรในโรงเรียน ซึ่ง

สอดคลองกับ สิริน สิระธนกุล และ อํานวยวัฒนะกุล (2554) ไดเสนอแนวทางการประยุกตใชหนังสือ

อิเล็กทรอนิกสในการเรียนการสอน ในการเตรียมสภาพแวดลอม โดยการจัดเตรียมวัสดุ เครื่องมือ 

และอุปกรณที่จําเปนตองใชใหพรอม ตลอดจนจัดเตรียมสถานที่ หองเรียน ใหอยูในสภาพท่ีเหมาะสม 

สําหรับผลลัพธของการนําหนังสืออิเล็กทรอนิกสไปประยุกตใชในการจัดการเรียนการสอน คือ 

กระตุนความสนใจของผูเรียน ซึ่งสอดคลองกับ อรรถ อารีรอบ (2557) ที่ไดศึกษาความคิดเห็นของ

นักเรียนที่มีตอหนังสืออิเล็กทรอนิกส เรื่องประวัติศาสตรศิลปกรรมไทย โดยพบวา ความคิดเห็นของ

นักเรียนที่มีตอหนังสืออิเล็กทรอนิกส ในระดับดีมาก ไดแก ภาพประกอบชวยเสริมสรางความเขาใจใน

บทเรียน และเทคนิคพิเศษชวยกระตุนความสนใจในบทเรียน นอกจากนี้ ยังสอดคลองกับ พูลเกียรติ 

มงคลสวัสดิ์ (2555) ที่ไดศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอหนังสืออิเล็กทรอนิกส เรื่อง อาเซียน

ศึกษา สําหรับนักเรียนในเขตภาคใต โดยพบวา คาเฉลี่ยความพึงพอใจที่มีตอการพัฒนาหนังสือ
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อิเล็กทรอนิกส เรื่อง อาเซียนศึกษา สําหรับนักเรียนในเขตภาคใต ดานการออกแบบสวยงาม ดึงดูด

ความสนใจ และทําใหผูเรียนเกิดความสนุกสนานเพลิดเพลิน อยูในระดับมาก 

สําหรับผลลัพธของการนําหนังสืออิเล็กทรอนิกสไปประยุกตใชในการจัดการเรียนการสอน โดย

ผูเรียนสามารถทบทวนความรูดวยตนเอง สอดคลองกับ เสาวลักษณ ญาณสมบัติ (2545) ไดอธิบายถึง

ประโยชนของหนังสืออิเล็กทรอนิกสตอผูอาน คือ ชวยใหผูเรียนสามารถยอนกลับเพื่อทบทวนบทเรียน

หากไมเขาใจ และสามารถเลือกเรียนไดตามเวลาและสถานที่ที่ตนเองสะดวก รวมถึง ผลการศึกษาของ 

Gueval และคณะ (2015) ซึ่งไดศึกษาการใชหนังสืออิเล็กทรอนิกสและความพึงพอใจตอการใช

หนังสืออิเล็กทรอนิกสของนักศึกษาและอาจารย โดยพบวา นักศึกษาอธิบายถึงผลการใชหนังสือ

อิเล็กทรอนิกสซึ่งทําใหเปนผูเรียนแบบนําตนเอง (self-directed learners)  

2. ผลการใชประโยชนจากหนังสืออิเล็กทรอนิกสผานเครือขายการวิจัยการศึกษาของครูใน

จังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งพบวา ควรขยายเครือขายครูที่ผลิตและใชหนังสืออิเล็กทรอนิกส ในรายวิชา

เดียวกันใหมีจํานวนมากขึ้น ซึ่งสอดคลองกับ กมลวรรณ ตังธนกานนท และคณะ (2552) ที่ไดพัฒนา

กลยุทธการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณลักษณที่พึงประสงคของนักเรียน โดยใชกลยุทธเครือขาย ซึ่ง

ดําเนินการโดยเนนการสรางเครือขายการวิจัยจากผูที่เกี่ยวของกับสภาพปญหาที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับคุณ

ลักษณที่พึงประสงคของนักเรียน ประกอบดวย แมขายในการวิจัย ผูบริหาร ครูในโรงเรียน และ

ผูปกครอง ทําใหเกิดความรวมมือกัน สงผลใหเกิดความเขมแข็งของความรวมมือรวมพลังในการ

พัฒนาคุณลักษณที่พึงประสงคของนักเรียนมากขึ้น ทั้งนี้ ผูบริหารและครูที่เขารวมโครงการมีความ

คิดเห็นตอความเหมาะสมของกลยุทธการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณลักษณที่พึงประสงคของนักเรียน 

โดยมีประเด็นของการดําเนินการที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ การแลกเปลี่ยนเรียนรูกับเพื่อนครูในโรงเรียน 

ขอเสนอแนะ 

ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช 

1. จากผลการวิจัยที่พบวา ผูเขารวมการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการการออกแบบและผลิตหนังสือ

อิเล็กทรอนิกสสําหรับครู มีความพึงพอใจในการอบรมระดับมากที่สุด คือ ดานเนื้อหาสาระที่ไดเปน

ประโยชนตอการนําไปใชในการออกแบบและพัฒนาสื่อการเรียนการสอนได ความคุมคาของการเขารวม

การอบรมเชิงปฏิบัติการ และการไดรับองคความรู แนวคิด หรือมุมมองใหม ดังนั้น ผูที่มีสวนเกี่ยวของ

ทุกระดับ จะตองเล็งเห็นถึงความสําคัญและตระหนักถึงผลทางบวกของการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการใน

ลักษณะของ การฝกอบรมในขณะปฏิบัติงาน (on the job training) และควรเรงสงเสริมสนับสนุน

การจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการที่เปนประโยชนตอการพัฒนาวิชาชีพครูอยางตอเนื่อง 

2. จากผลการวิจัยที่พบวา ผลลัพธของการนําหนังสืออิเล็กทรอนิกสไปประยุกตใชใน 

การจัดการเรียนการสอน คือ กระตุนความสนใจของผูเรียน และผูเรียนสามารถทบทวนความรู 
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ดวยตนเอง ดังนั้น ครูผูสอน จะตองเล็งเห็นถึงความสําคัญและตระหนักถึงผลทางบวกของการนํา

หนังสืออิเล็กทรอนิกสไปประยุกตใชในการจัดการเรียนการสอน และมีการประยุกตใชหนังสือ

อิเล็กทรอนิกสในการจัดการเรียนการสอน นอกจากนี้ ผูที่มีสวนเกี่ยวของทุกระดับ ควรเรงสงเสริม

สนับสนุนการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการออกแบบและผลิตหนังสืออิเล็กทรอนิกสสําหรับครู

ในจังหวัดฉะเชิงเทราอยางตอเนื่อง 

3. จากผลการวิจัยที่พบวา ควรขยายเครือขายครูที่ผลิตและใชหนังสืออิเล็กทรอนิกสใน

รายวิชาเดียวกันใหมีจํานวนมากข้ึน แสดงใหเห็นวา ครูที่มีสมรรถนะในการผลิตหนังสืออิเล็กทรอนิกส

และมีการใชหนังสืออิเล็กทรอนิกส ในรายวิชาเดียวกัน ในจังหวัดฉะเชิงเทรา ยังมีจํานวนไมมากนัก 

ดังนั้น ผูที่มีสวนเกี่ยวของทุกระดับ จะตองเล็งเห็นถึงความสําคัญและตระหนักถึงผลทางบวกของ

เครือขายการวิจัยการศึกษาของครูในจังหวัดฉะเชิงเทรา ควรเรงสงเสริมสนับสนุนการพัฒนาเครือขาย

การวิจัยการศึกษาของครูในจังหวัดฉะเชิงเทรา และการทําใหเครือขายการวิจัยการศึกษาของครูใน

จังหวัดฉะเชิงเทราเกิดความยั่งยืน  

ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป 

1. ในการวิจัยครั้งนี้ ดําเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาสมรรถนะในการผลิตและการใช

ประโยชนจากหนังสืออิเล็กทรอนิกสโดยใชเครือขายการวิจัยการศึกษาของครูในจังหวัดฉะเชิงเทรา 

เพียง 1 กลุม ดังนั้น การวิจัยครั้งตอไป จึงควรมีการแบงกลุมผูเขารวมอบรมเชิงปฏิบัติการ โดยจําแนก

กลุมผูเขารวมอบรมตามความสามารถในการใชคอมพิวเตอรที่แตกตางกัน เชน กลุมที่มีความสามารถ

ในการใชคอมพิวเตอรสูง กลุมที่มีความสามารถในการใชคอมพิวเตอรปานกลาง และกลุมที่มี

ความสามารถในการใชคอมพิวเตอรต่ํา ซึ่งจะทําใหการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ ดําเนินไปอยางมี

ประสิทธิภาพ  

2. ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยออกแบบใหภายหลังการเขารับการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ ผูเขารวม

อบรมเชิงปฏิบัติการฯ ไดมีการนําเสนอผลการใชประโยชนจากหนังสืออิเล็กทรอนิกสผานเครือขาย

การวิจัยการศึกษาของครูในจังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อใหเกิดเพื่อแลกเปลี่ยนและพัฒนาความรู และ

ดําเนินงานใหมีผลผลิตงานวิจัยทางการศึกษาหรือผลงานวิชาการ ที่สามารถนําไปใชในการพัฒนา

การศึกษา แตเนื่องจากในชวงเวลาดังกลาว จังหวัดฉะเชิงเทราประสบปญหาอุทกภัยครั้งใหญ ทําใหไม

สามารถจัดเวทีนําเสนอผลการใชประโยชนจากหนังสืออิเล็กทรอนิกสผานเครือขายการวิจัยการศึกษา

ของครูในจังหวัดฉะเชิงเทราได ผูวิจัยจึงดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล โดยการสัมภาษณผูเขาอบรม

เชิงปฏิบัติการเทานั้น ดังนั้น เพื่อใหการอบรมเชิงปฏิบัติการโดยใชเครือขายวิจัยการศึกษาของครู  

มีประสิทธิภาพมากขึ้น การวิจัยครั้งตอไป จึงควรมีเวทีนําเสนอผลการใชประโยชนจากหนังสือ

อิเล็กทรอนิกสผานเครือขายการวิจัยการศึกษาของครูในจังหวัดฉะเชิงเทรา 
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3. ภายหลังจากที่ผู เขารวมการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการการออกแบบและผลิตหนังสือ

อิเล็กทรอนิกสสําหรับครู ไดนําหนังสืออิเล็กทรอนิกสที่ไดพัฒนาขึ้นไปประยุกตใชในการเรียนการสอน 

เพื่อใหไดขอมูลสารสนเทศที่มีประโยชนตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษามากยิ่งขึ้น ควรมีการศึกษา

ประสิทธิภาพของหนังสืออิเล็กทรอนิกส และเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียน กอนและ

หลังเรียนโดยใชหนังสืออิเล็กทรอนิกส 
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15. นางธนัญญา ไวเจริญ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2  

16. นางวิลาศ สุขพงษไทย โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2  

17. นางสาวจริยา ดานสมัคร โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2  

18. นางบุษยพรรณ คนใจบุญ โรงเรียนบานกระบกเตี้ย 

19. นางสาวสรอยทิพย สินสุวรรณ โรงเรียนบานกระบกเตี้ย 

20. นางพิมพชนก สมวงษ โรงเรียนบานกระบกเตี้ย 

21. นางจุฬารัตน ยอดสิงห โรงเรียนบานกระบกเตี้ย 

22. นางสาวเดือนเพ็ญ คําภูเมือง โรงเรียนบานกระบกเตี้ย 

23. นางกฤษณา คําภีระ โรงเรียนบานกระบกเตี้ย 

24. นางสาวปทมา มะลิทอง โรงเรียนบานกระบกเตี้ย 

25. นางเรียม หนากลาง โรงเรียนบานกระบกเตี้ย 

26. นายทอป ยอดสงิห โรงเรียนบานทากระดาน 

27. นางสาวชัชชนี ชองวารินทร โรงเรียนบานทากระดาน 

28. นางสาวจุรีรัตน ขุมทรัพย โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดแจง 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ง 

รายนามวิทยากรในการอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

ดานการออกแบบและผลิตหนังสืออิเล็กทรอนิกส  
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รายนามวิทยากรในการอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการดานการออกแบบ 

และผลิตหนังสืออิเล็กทรอนิกส 

1) นายชุติวัฒน สุวัตถิพงศ   

อาจารยสาขาคอมพิวเตอร โรงเรียนมาแตรเดอีวิทยาลัย 

2) นายกุลชัย กุลตวนิช    

ที่ปรึกษาการจัดการเรียนการสอนโดยใชคอมพิวเตอร 

3) นางสาวเสมอกาญจน โสภณหิรัญรักษ  

ผูเชี่ยวชาญดานการออกแบบการเรียนการสอน 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก จ 

โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการการออกแบบและพัฒนา 

หนังสืออิเล็กทรอนิกสสําหรับครู  
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โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการการออกแบบและพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกสสําหรับครู 

ระหวางวันที่ ๒๔-๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๖ 

ณ หอง ๔๒๕ คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร 

๑. หลักการและเหตุผล 

ผลการประชุมสมัชชา “การขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา” ซึ่งจัดทําโดย

คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร พบวา ผลการวิเคราะหประเด็นปญหาเรงดวน ที่

จะตองดําเนินการแกไขและพัฒนาการศึกษาของจังหวัดฉะเชิงเทรา คือ การพัฒนาครูและบุคลากร

ทางการศึกษา เพื่อเสริมสรางสมรรถนะของครูในการพัฒนาการเรียนการสอนการออกแบบและผลิต

หนังสืออิเล็กทรอนิกส และนํามาประยุกตใชในการจัดการเรียนการสอนจะเปนการพัฒนาการเรียนรู

และศักยภาพของผูเรียน สามารถดึงดูดความสนใจของผูเรียนทําใหผูเรียนสามารถเขาถึงสาระความรู

โดยไมจํากัดเรื่องสถานที่และเวลา 

สาขาเทคโนโลยีการศึกษา คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร ตระหนักถึง

ความสําคัญของการใชหนังสืออิเล็กทรอนิกส จึงจัดอบรมเชิงปฏิบัติการใหแกครูและบุคลากร  

เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนของครู ใหเกิดความรู ทักษะและนําไปประยุกตใชเพื่อผลิตนักเรียนที่มี

คุณภาพตอไป 

๒. วัตถุประสงค 

๒.๑. เพื่อพัฒนาสมรรถนะในการผลิตหนังสืออิเล็กทรอนิกสของครูในจังหวัดฉะเชิงเทรา 

๒.๒. เพื่อสงเสริมการใชประโยชนจากหนังสืออิเล็กทรอนิกสของครูในจังหวัดฉะเชิงเทรา 

๓. วิทยากรการอบรม 

อาจารยจากคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร และผูเชี่ยวชาญดานการผลิต

หนังสืออิเล็กทรอนิกส 

๔. สถานที่จัดโครงการ 

หอง ๔๒๕ คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร 

๕. กิจกรรม/ระยะเวลาที่ดําเนินการ 

วันที่ ๒๔ - ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ เวลา ๙.๐๐ น. – ๑๖.๐๐ น.  

๖. คาใชจายในการเขาอบรม  

ไมเสียคาใชจายใดๆ ทั้งสิ้น 

๗. คุณสมบัติผูเขารับการอบรม 

มีพ้ืนฐานการใชงานคอมพิวเตอรเบื้องตน 
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๘. ผลที่คาดวาจะไดรับ 

๘.๑ ผูเขารวมโครงการมีความเขาใจในหลักการออกแบบและผลิตหนังสืออิเล็กทรอนิกส 

๘.๒ ผูเขารวมโครงการมีทักษะในการออกแบบและผลิตหนังสืออิเล็กทรอนิกส 

๘.๓ ผูเขารวมโครงการสามารถนําหนังสืออิเล็กทรอนิกสไปประยุกตใชในการเรียนการสอนได 

 

 

 

(นายบุญรัตน แผลงศร) 

หัวหนาโครงการ 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ฉ 

หนังสอืประชาสัมพันธโครงการ 

การอบรมเชิงปฏิบัติการการออกแบบและพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกสสําหรับครู 
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ที่  ศธ.๐๕๔๘.๐๒/สทศ.๐๖/๑๑๕/๒ สาขาเทคโนโลยีการศึกษา 

คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏราช

นครินทร ๔๒๒ ถนนมรุพงษ ต.หนาเมือง อ.

เมือง จ.ฉะเชิงเทรา ๒๔๐๐๐ 
 

๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖ 

เรื่อง ขอประชาสัมพันธการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

เรียน ผูอํานวยการโรงเรียนบานกระบกเตี้ย 

สิ่งท่ีสงมาดวย ๑. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

๒. กําหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

ดวยโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการออกแบบและพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกสสําหรับครู 

ภายใตการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร ไดออกแบบกระบวนการพัฒนาสมรรถนะ

ในการผลิตหนังสืออิเล็กทรอนิกส และสงเสริมการใชประโยชนจากหนังสืออิเล็กทรอนิกสของครูใน

จังหวัดฉะเชิงเทรา ทั้งนี้ โครงการฯ ไดกําหนดใหมีการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาทักษะในการ

ผลิตหนังสืออิเล็กทรอนิกสของครูในจังหวัดฉะเชิงเทราในวันที่ ๒๔-๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ณ คณะ 

ครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร  

ในการนี้ เพื่อเปนการพัฒนาสมรรถนะในการผลิตหนังสืออิเล็กทรอนิกสของครูและบุคลากร

ภายในสถานศึกษาของทาน ทางโครงการฯ จึงขอเรียนเชิญครูและบุคลากรในสถานศึกษาของทานที่มี

ความสนใจเขารวมการอบรมเชิงปฏิบัติการ ตามวัน เวลาดังกลาว โดยไมเสียคาใชจายในการอบรม

เชิงปฏิบัติการ รายละเอียดตามกําหนดการที่แนบมานี้ ทั้งนี้ ผูสนใจสามารถแจงความประสงคสํารอง

ที่นั่งในการเขาอบรมเชิงปฏิบัติการมายังอีเมล bplangsorn@gmail.com 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาและขอขอบคุณในความรวมมือเปนอยางสูง มา ณ โอกาสนี้ 

 

ขอแสดงความนับถือ 

 

 

(อาจารยบุญรัตน แผลงศร) 

หัวหนาโครงการ 
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อาจารยบุญรัตน แผลงศร 

การศึกษา 

 ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา 

 ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขารัฐศาสตร (การปกครอง) คณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

 ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาโสตทัศนศึกษา คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

ปจจุบัน 

 อาจารยประจําสาขาเทคโนโลยีการศึกษา คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร 

 กรรมการบริหารหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาและ

การสอนภาษาไทย 

ประสบการณ 

 บรรณาธิการวารสารครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร 

 ผูชวยคณบดีฝายเทคโนโลยีและสารสนเทศ คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร 




