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ความเป็นมา/หลักการและเหตุผล 

คอมพิวเตอร์และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารหรือระบบไอซีที (Information and Communication 
Technology : ICT) และระบบอินเตอร์เน็ตมีประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้า โดยเป็นเรื่องที่ เกี่ยวข้องกับวิถี
ความเป็นอยู่ของสังคมสมัยใหม่อยู่มาก พัฒนาการของระบบไอซีทีก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงกับโลกครั้งใหญ่ทั้งในอดีต ปัจจุบัน และ
อนาคต รวมถึงกลายเป็นสิ่งส าคัญในการด าเนินการของทุกองค์กรซึ่งกล่าวได้ว่าโลกได้เข้าสู่ยุคสังคมอิเล็กทรอนิกส์ (e-Society) 
(Bouwman H., and Others. 2005) ในระบบการศึกษาได้น าระบบไอซีทีและอินเตอร์เน็ตมาช่วยในการพัฒนาการศึกษาให้ดียิ่งขึ้น 
ประเทศไทยก็เป็นอีกประเทศหนึ่งที่ได้เห็นความส าคัญของการศึกษาและต้องการน าระบบไอซีทีมาใช้ในการสนับสนุนการศึกษาเพ่ือให้
ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้มาก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ (Ainley and Others. 2002) ไอซีทีจึงมีผลต่อระบบการศึกษาโดยตรงซึ่ง
ส่วนใหญ่จะเกี่ยวข้องกับการรวบรวมข้อมูล ข่าวสาร ความรอบรู้ จัดระบบประมวลผล ส่งผ่าน และสื่อสารด้วยความเร็วสูงและปริมาณ
มาก น าเสนอและแสดงผลด้วยระบบสื่อต่าง ๆ ทั้งทางด้านข้อมูล รูปภาพ เสียง ภาพเคลื่อนไหว และวีดีโอ อีกท้ังยังสามารถสร้างระบบ
การมีปฏิสัมพันธ์ (Interactive) ที่จะท าให้การเรียนรู้ในยุคใหม่ประสบผลส าเร็จ หากพิจารณาการเรียนรู้ในยุคใหม่ที่มีขุมความรู้
มากมายมหาศาล การเรียนรู้ใช้ขุมความรู้ที่เรียกว่า ขุมความรู้ระดับโลก (World  Knowledge) แหล่งความรู้เกิดขึ้นตลอดเวลา มี
จ านวนมาก และกระจายอยู่ทั่วโลก (Abbot. 2001) การเรียนรู้ในยุคใหม่ต้องเรียนรู้ให้ได้มากและรวดเร็ว อีกทั้งต้องแยกแยะ ค้นหา 
ข่าวสาร และการแสวงหาสิ่งที่ต้องการได้ตรงตามความต้องการ (ยืน ภู่วรวรรณ และ สมชาย น าประเสริฐชัย. 2546 : 28-41)  
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 กระทรวงศึกษาธิการได้เล็งเห็นถึงความส าคัญของไอซีที จากการน าไอซีทีมาพัฒนาและประยุกต์ใช้ เพ่ือให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และ
พัฒนาความรู้ในระดับที่สูงขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลและเป็นไปตามนโยบายการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศของ
ประเทศไทย (ไอที 2010) และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ .ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ตลอดจน
วัตถุประสงค์ในการปฏิรูปการศึกษารอบสองในปีที่ผ่านมา ดังนั้นกระทรวงจึงได้ก าหนดนโยบายและมาตรฐานการส่งเสริมสนับสนุนให้
สถานศึกษาและหน่วยงานทางการศึกษาด าเนินการตามนโยบายส่งเสริมการพัฒนาไอซีทีเพ่ือการศึกษา โดยที่จัดให้ผู้สอน บุคลากร
ทางการศึกษา และผู้เรียนได้รับการพัฒนาความสามารถในการใช้ไอซีทีและอินเตอร์เน็ตเพ่ือประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอน การ
ส่งเสริมการพัฒนาไอซีทีเพ่ือช่วยสอนและเพ่ิมประสิทธิภาพการการเรียนรู้ (กระทรวงศึกษาธิการ. 2550) 

 อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Devices) รหัส 29202 เป็นรายวิชาบังคับในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตในสาขา
วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนสาขาอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องที่มีการจัดการเรียนการสอนทางด้านวิศวกรรม เนื่องจากเป็น
รายวิชาที่เน้นเรื่องการความเข้าใจทางด้านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนการออกแบบและพัฒนาวงจรอิเล็กทรอนิกส์เพ่ือน าไปใช้
ประโยชน์ในการพัฒนาเครื่องมือทางวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงการออกแบบแผ่นวงจรพิมพ์ (Printed Circuit Board) 
หรือชิ้นส่วนของเครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดต่าง ๆ และการแก้ปัญหาทางด้านเครื่องจักรกลในงานอุตสาหกรรม การเรียนรู้โดยส่วนใหญ่จะเป็น
การเข้าเรียนในห้องเรียนปกติ นักศึกษามีอุปสรรคต่อการเรียนรู้เป็นอย่างมากถ้าไม่มีแหล่งข้อมูลสนับสนุน  ดังนั้นการใช้สื่อการเรียนรู้
โดยอินเตอร์เน็ต (Web-Based Learning) ซึ่งเป็นการน าบทเรียนในห้องเรียนมาออกแบบเป็นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็นการจัดหา
อุปกรณ์การสอนเสริม (Teaching Material) ท าให้ผู้เรียนเกิดการอยากรู้ อยากเรียน และสามารถท าให้ผู้เรียนเรียนรู้ได้ ซึ่งก็คือการ
เรียนรู้ด้วยตนเองตามอัธยาศัย (กิดานันท์ มลิทอง. 2548) 

 จากแนวคิดดังกล่าวท าให้ผู้วิจัยสนใจที่จะพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบมีปฏิสัมพันธ์เสริมรายวิชาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์  
ซึ่งเป็นการเสริมกระบวนการเรียนรู้โดยใช้สื่ออินเตอร์เน็ตช่วยสอนมาใช้ในการด าเนินกิจกรรมการเรียนการสอนในรายวิชาดังกล่าว โดย
คาดหวังว่าหนังสือที่พัฒนาขึ้นจะเป็นสื่อเสริมการเรียนการสอนให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเองตามความพร้อมของแต่ละบุคคล เพ่ือเป็น
แนวทางในการพัฒนาความรู้ให้แพร่หลายในแวดวงการศึกษาของสถาบันที่มีการเรียนการสอนด้านวิศวกรรมศาสตร์ต่อไป ในการ
ออกแบบและพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบมีปฏิสัมพันธ์นี้จะน าเสนอนวัตกรรมทางการศึกษาเป็นสื่อผ่านระบบอินเตอร์เน็ต 

 หนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบมีปฏิสัมพันธ์นี้จะเน้นการประยุกต์ใช้กับนักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร
บัณฑิต โดยมีเป้าหมายหลักเพ่ือเสริมการเรียนรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ดังนั้นหนังสือที่ได้มีการพัฒนาจะเป็นสื่อที่ใช้ระบบ
อินเตอร์เน็ตเป็นตัวกลาง ตลอดจนการประเมินประสิทธิภาพและความพึงพอใจของผู้ใช้ นอกจากนี้การปรับปรุงประสิทธิภาพจะ
ปรับปรุงตามข้อคิดเห็นที่ได้จากผู้เชี่ยวชาญ ดังนั้นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบมีปฏิสัมพันธ์วิชาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่น าเสนอจะมี
รูปแบบที่เหมาะสมกับการให้บริการผู้เรียนและสามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

ขอบเขตของการวจิัย 

1. ประชากร (Population)  
 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็นนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2553 จ านวน 40 คน วิชา

อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าและวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 
มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

 2. กลุ่มตัวอย่าง (Population Sampling)  
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ นักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าและวิศวกรรม

อิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่ลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2553 จ านวน 40 คน และ
ก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างจ านวน 36 คน โดยใช้ตาราง Krejcie และ Morgan  
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3. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วยส่วนส าคัญ 2 ส่วน ดังนี้ 
1) หนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบมีปฏิสัมพันธ์ (Interactive e-Book) ประกอบการเรียนวิชาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์  
2) เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ 

2.1 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เป็นแบบทดสอบที่สร้างขึ้นสอดคล้องกับวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม ซึ่ง
เป็นแบบตัวเลือก จ านวน 40 ข้อ 

  2.2 แบบประเมินส าหรับผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบและผลิตโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และ
ผู้เชี่ยวชาญด้านการวัดและประเมินผล 

  2.3 แบบสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อการเรียนด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ใน 3 ด้าน คือ เนื้อหา การ
ออกแบบ และทัศนคติ 

 

วธิีการวิจัย 

1) การเตรียมการทดลอง 
1.1 ขออนุญาตเก็บรวบรวมข้อมูลและทดลองใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบมีปฏิสัมพันธ์ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 

2553 
1.2 เตรียมหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบมีปฏิสัมพันธ์ผ่านห้องปฏิบัติการอินเตอร์เน็ต โดยผู้วิจัยได้น าหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

ที่พัฒนาขึ้นใส่ในเว็บไซต์ http://www.phongsak.net และทดสอบการใช้งาน 
1.3 เตรียมสถานที่ คอมพิวเตอร์ และก าหนดเวลาที่ท าการทดลองโดยจะท าการทดลองในเดือนกุมภาพันธ์ 2554 เป็น

ระยะเวลา 2 สัปดาห์  
 2) การด าเนินการทดลอง 

2.1 น าหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบมีปฏิสัมพันธ์ที่ผ่านการประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญแล้วไปทดลองใช้เพ่ือประเมินหา
ประสิทธิภาพ โดยมีล าดับขั้นตอนดังนี้ 

- ทดลองแบบหนึ่งต่อหนึ่ง (One to One Testing) ทดลองกับนักศึกษาที่เคยเรียนรายวิชานี้มาก่อน จ านวน 3 คน 
โดยเลือกนักศึกษาที่มีระดับผลการเรียนสูง ปานกลาง และต่ า ดูจากคะแนนเฉลี่ยในภาคเรียนที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์ ใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย 
ทดลองใช้เพื่อหาข้อบกพร่องของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แล้วน าไปปรับปรุงแก้ไข 

 - ทดลองกลุ่มย่อย (Small Group Testing) ทดลองกับนักศึกษาที่เคยเรียนรายวิชานี้มาก่อน จ านวน 12 คน โดย
เลือกนักศึกษาที่มีระดับผลการเรียนสูง ปานกลาง และต่ า ดูจากคะแนนเฉลี่ยรายวิชาในภาคเรียนที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์ ใช้วิธีการสุ่ม
อย่างง่าย ทดลองใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์เพ่ือหาข้อบกพร่องแล้วน าไปปรับปรุงแก้ไข  

  - ทดลองภาคสนาม (Field Testing) น าหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบมีปฏิสัมพันธ์ที่ปรับปรุงแก้ไปแล้วไปทดลองกับ
กลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนวิชาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ที่เรียนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2553 จ านวน 36 คน 
โดยด าเนินการดังนี้ 

  - ทดสอบก่อนเรียน (Pretest) โดยให้นักศึกษากลุ่มตัวอย่างท าการทดสอบจากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน จ านวนบทเรียนละ 10 ข้อ โดยที่ 

1) ให้นักศึกษาท าการเรียนโดยใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบมีปฏิสัมพันธ์ 
2) ให้นักศึกษาท าแบบฝึกหัดจากบทเรียนจ านวน 10 ข้อ 
3) ทดสอบหลังเรียน (Posttest) โดยให้นักศึกษากลุ่มตัวอย่างท าการทดสอบจากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียน จ านวน 40 ข้อ 
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4) น าคะแนนที่ได้จากการทดลองไปวิเคราะห์ทางสถิติ เพ่ือหาประสิทธิภาพของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์และ
ค่าพารามิเตอร์ต่าง ๆ ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 

ผลการวจิัย 

จากการศึกษาวิจัยเรื่องการพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบมีปฏิสัมพันธ์ประกอบการเรียนวิชาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 
สามารถสรุปผลการศึกษาได้ดังนี้ 

 1) หนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบมีปฏิสัมพันธ์ประกอบการเรียนวิชาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 
80/80 ซึ่งผลการทดลองครั้งนี้ ปรากฏว่าบทเรียนมีประสิทธิภาพ 80.54/81.68 หมายความว่า บทเรียนที่พัฒนาขึ้นนี้ท าให้ผู้เรียนเกิด
กระบวนการเรียนรู้เท่ากับร้อยละ 80.54 และมีประสิทธิภาพทางการเรียนรู้ การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้เรียนเท่ากับร้อยละ 
81.68 จึงเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 ตามความมุ่งหมายในการวิจัยที่ตั้งไว้ ส่วนตัวอย่างของบทเรียนและส่วนปฏิสัมพันธ์แสดง
ได้ดังภาพที่ 3 ถึงภาพท่ี 6 

 2) ดัชนีประสิทธิผล (The Effectiveness Index) ของบทเรียนที่พัฒนาขึ้นเท่ากับ 0.735 
 3) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาที่เรียนด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบมีปฏิสัมพันธ์มีคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนเท่ากับ 

17.94 จากคะแนนเต็ม 40 คิดเป็นร้อยละ 45.38 และคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนเท่ากับ 32.75 จากคะแนนเต็ม 40 คิดเป็นร้อยละ 84.28 
เมื่อน าคะแนนเฉลี่ยที่ได้ไปทดสอบด้วยสถิติ t-test พบว่าคะแนนหลังเรียนสูงกว่าคะแนนก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 

 4) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ได้ผ่านการทดลองใช้และวิเคราะห์ค่าความสอดคล้อง (IOC) ค่าอ านาจจ าแนก (B) ค่าความยาก
ง่าย (P) และค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับจากสูตร KR20 เท่ากับ 1.005 

 5) ผลการประเมินความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อหนังสือพบว่า คุณภาพของบทเรียนเฉลี่ยอยู่ในระดับระดับดีมาก 
,36.4X(  0.625)S.D.  

 6) ผลการประเมินความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อบทเรียน พบว่า นักศึกษามีความคิดเห็นเฉลี่ยอยู่ในระดับมากทุกด้าน คือ 
ด้านเนื้อหา ,28.4X(  0.742)S.D.  ด้านการออกแบบ ,22.4X(  0.776)S.D.  และด้านทัศนคติ ,34.4X(  0.823)S.D.  

 

อภิปรายผล 

จากการพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบมีปฏิสัมพันธ์สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้ 
1) ผลการทดลองเพ่ือหาประสิทธิภาพของหนังสือที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพเท่ากับ 80.54/81.68 หมายความว่า หนังสือ

นี้ท าให้นักศึกษาเกิดกระบวนการเรียนรู้เท่ากับ ร้อยละ 80.54 และมีประสิทธิภาพทางการเรียนรู้ในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของ
ผู้เรียนเท่ากับ ร้อยละ 81.68 แสดงว่าหนังสือมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 สามารถช่วยให้นักศึกษาเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมความก้าวหน้าทางการเรียนเพ่ิมขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุพรรณิกา เตี๋ยวงษ์สุวรรณ์. (2549) และ ศิรสิทธิ์ จ าปา
ขาว. (2549) ที่เป็นเช่นนี้เนื่องมาจาก 

1.1 หนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบมีปฏิสัมพันธ์มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนดไว้ เพราะผู้วิจัยได้พยายาม
พัฒนาอย่างเป็นระบบตั้งแต่การศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้กระบวนการแบบจ าลอง ADDIE และวิธีการของโรเบิร์ต กาเย่ 
(Robert Gangne) ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหารวมถึงด้านการออกแบบและผลิตโปรแกรมคอมพิวเตอร์ แล้ว
ปรับปรุงแก้ไขการเขียนผังงาน แล้วจึงน าไปทดลองกับกลุ่มตัวอย่างเพ่ือประเมินหาประสิทธิภาพของหนังสือและน าผลที่ได้มาปรับปรุง
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แก้ไข ซึ่งเป็นวิธีการด าเนินการผลิตสื่อตามกระบวนการของการวิจัยและพัฒนา (Research and Development : R&D)  
 1.2 หนังสือที่พัฒนาขึ้นเป็นบทเรียนที่เน้นการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้ น าเสนอด้วยข้อความและกราฟิกเป็นหลัก การ

พัฒนาบทเรียนในระดับนี้จึงต้องใช้ภาษาคอมพิวเตอร์ระดับสูง เช่น Flip Album, Visual Basic, Flash, รวมทั้งภาษา Java เพ่ือการ
พัฒนาสู่บทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Web-Based Instruction : WBI) 

 1.3 หนังสือที่พัฒนาขึ้น ผู้วิจัยได้ศึกษากรอบแนวคิดในการพัฒนาจากแนวคิดของ ศิรสิทธิ์ จ าปาขาว. (2549) และ 
มัธนี สงครามศรี. (2552) ตลอดจนการทดสอบหาประสิทธิภาพโดยพิจารณาจากคะแนนวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และคะแนน
แบบฝึกหัดท้ายบทในบทเรียน (วชิระ อินอุดม. 2548) 

2) ดัชนีประสิทธิภาพมีค่าเท่ากับ 0.735 หมายความว่า นักศึกษามีคะแนนเพ่ิมขึ้นคิดเป็นร้อยละ 73.5 สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ วีระพันธ์ อินทรพันธ์ (2550) ที่เป็นเช่นนี้อาจเพราะมีรูปแบบการน าเสนอที่เหมือนกับการเรียนกับครูผู้สอนโดยตรง 
เนื้อหาแบ่งออกเป็นบทและมีค าถามเพ่ือทบทวนความจ า มีทั้งตัวอักษร กราฟิก ภาพนิ่ง และภาพเคลื่อนไหว  ท าให้ผู้เรียนสนุกสนาน
ไปกับการเรียนและให้ข้อมูลป้อนกลับเพ่ือเสริมแรง โดยอาศัยแนวคิดจากทฤษฎีแรงจูงใจของมาโลน (Malone) ที่ว่าบทเรียนได้
ออกแบบให้มีกิจกรรมที่ท้าทายให้ผู้เรียนได้เรียนและเกิดจินตนาการเป็นตัวกระตุ้น การสร้างภาพของตนเองในสถานการณ์ต่าง ๆ การ
น าเสนอที่แปลกใหม่สามารถดึงดูดความสนใจตลอดเวลา ท าให้ผู้เรียนเกิดความอยากรู้อยากเห็นและเกิดความต้องการที่จะเรียนรู้สิ่ง
ต่าง ๆ 

3) การประเมินความคิดเห็นของนักศึกษาพบว่า นักศึกษามีความคิดเห็นด้านเนื้อหาอยู่ในระดับมาก แสดงว่านักศึกษามี
ความพอใจต่อเนื้อหาที่น ามาสร้างหนังสือ ด้านการออกแบบอยู่ในระดับมาก แสดงว่ากระบวนการออกแบบสามารถสร้างหนังสือที่มี
ประสิทธิภาพได้ ด้านทัศนคติอยู่ในระดับมาก แสดงว่านักศึกษามีทัศนคติที่ดีต่อการเรียนด้วยหนังสือ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
Heap N., and Others. (2004) สิ่งส าคัญในการปรับปรุงตามความคิดเห็นของผู้เรียนท าให้ทราบถึงความต้องการได้ชัดเจนยิ่งขึ้น การ
ให้ผู้เรียนเป็นผู้เลือกที่จะเรียนสิ่งใดด้วยตนเองนั้นเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ที่ดี รวมถึงการส่งเสริมให้ผู้เรียนต้องกา รที่จะ
ศึกษามากยิ่งข้ึน 

 

ข้อเสนอแนะในการใช้ประโยชน์ 

1) การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์จ าเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากบุคลากรต่อไปนี้คือ 1) ผู้สอน และ 2) ผู้เชี่ยวชาญในด้าน
หลักสูตรและเนื้อหา การวัดและประเมินผล เทคโนโลยีการศึกษา และโปรแกรมเมอร์ เพื่อให้ได้หนังสือที่มีประสิทธิภาพซึ่งจะส่งผลให้
การจัดการเรียนการสอนบรรลุตามจุดมุ่งหมาย  

 2) เพ่ือให้การเรียนรู้บทเรียนเป็นไปด้วยความรวดเร็วและคุ้มค่าควรจัดให้มีการฝึกทักษะขั้นพ้ืนฐาน (Literacy) ในการใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตก่อนการเรียนเพ่ือให้ผู้เรียนทราบวิธีการที่ถูกต้องและสามารถแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างการ
เรียนด้วยตนเอง 

 3) ในการพัฒนาหนังสือควรเพ่ิมเติมรายละเอียดที่เหมาะสมกับลักษณะของรายวิชา เช่น ข้อมูลรายละเอียดของอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ (Data Specification Sheet) ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาวิชา แล้วเชื่อมโยงจากบทเรียนส าหรับส่วนของการค้นคว้า
ข้อมูลเพ่ิมเติมให้แก่ผู้เรียน รวมถึงการสร้างส่วนปฏิสัมพันธ์ที่สอดคล้องกับเนื้อหาให้มากที่สุดเพ่ือฝึกปฏิบัติการให้กับผู้เรียน เพ่ือ
ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนให้กว้างขวางยิ่งขึ้น 

 4) การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบมีปฏิสัมพันธ์ควรเลือกใช้ตัวอักษร กราฟิก เสียง และภาพเคลื่อนไหวอย่างเหมาะสม
และสอดคล้องกัน เพ่ือให้การเรียนรู้และการประมวลผลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

 5) การออกแบบและพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีควรมีองค์ประกอบส าคัญที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้  เช่น 
ออกแบบเส้นทางการเรียนรู้ที่ดีเพ่ือเร่งเร้าความสนใจของผู้เรียน (Gain Attention), บอกวัตถุประสงค์และสิ่งที่ต้องท ากับผู้เรียนอย่าง



6 
 

 

ชัดเจน (Specify Objective), ต้องให้ผู้เรียนเรียนรู้โดยตรง หรือที่เรียกว่า Non-Linear Approach, จัดให้มีแบบฝึกปฏิบัติอย่าง
สม่ าเสมอและมีการโต้ตอบกลับทันทีทันใด (Elicit Response) และ ให้ข้อมูลย้อนกลับที่มีคุณภาพ (Provide Feedback) 

 

ข้อเสนอแนะในการท าวจิัยครั้งต่อไป 

1) ควรน าหนังสือนี้ไปใช้ทดสอบกับนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาอ่ืน จะท าให้ได้ข้อมูลเชิงลึกเพ่ือน ามาปรับปรุงรูปแบบของ
หนังสือให้มีประสิทธิภาพต่อไป 

 2) ควรมีการศึกษาค้นคว้าและพัฒนาบทเรียนในวิชานี้เพ่ิมเติมและวิชาอ่ืนเพ่ิมอีก เพ่ือเป็นการเพ่ิมทรัพยากรการเรียนรู้ทาง
วิศวกรรมให้หลากหลาย 

 


