
 การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกสจากหนังสือเรียนวรรณคดีลํานํา 
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปที่ 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สารนิพนธ 
ของ 

อรัญญา พิมพแกว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เสนอตอบัณฑิตวทิยาลยั มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพ่ือเปนสวนหนึ่งของการศึกษา 
ตามหลักสูตรปริญญาการศกึษามหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา 

มกราคม 2556 
ลิขสิทธิ์เปนของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 



การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกสจากหนังสือเรียนวรรณคดีลํานํา 
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปที่ 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บทคัดยอ 
ของ 

อรัญญา พิมพแกว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เสนอตอบัณฑิตวทิยาลยั มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพ่ือเปนสวนหนึ่งของการศึกษา 
ตามหลักสูตรปริญญาการศกึษามหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา 

มกราคม 2556 



อรัญญา พิมพแกว. (2556). การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกสจากหนังสือเรียนวรรณคดีลํานํา กลุม 
 สาระการเรียนรูภาษาไทย สําหรับนักเรียนชั้นประถมศกึษาปที่ 2 สารนิพนธ กศ.ม.  
 (เทคโนโลยีการศึกษา).กรุงเทพฯ :บัณฑิตวทิยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 

 อาจารยที่ปรึกษาสารนิพนธ : ผูชวยศาสตราจารยบุญยฤทธิ์ คงคาเพ็ชร 
 

การวิจัยครั้งน้ีมีจุดมุงหมายเพ่ือพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกสจากหนังสือเรียนวรรณคดีลํานํา 
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 ใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 
85/85 

กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยเปนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 ที่กําลังศึกษาอยูในภาค
เรียนที่ 1 ปการศึกษา 2555 จํานวน 63 คน ของโรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม ซึ่งไดมาโดย
วิธีการสุมอยางงาย เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก หนังสืออิเล็กทรอนิกสจากหนังสือเรียนวรรณคดี
ลํานํา กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 แบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบประเมินคุณภาพหนังสืออิเล็กทรอนิกสจากหนังสือเรียนวรรณคดีลํานํา 
โดยผูเชี่ยวชาญดานเน้ือหาและดานเทคโนโลยีการศึกษา สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลคือ คารอย
ละ และคาเฉลี่ย 
 ผลการวิจัยครั้งนี้ไดหนังสืออิเล็กทรอนิกสจากหนังสือเรียนวรรณคดีลํานํา กลุมสาระการ
เรียนรูภาษาไทย สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 มีคุณภาพดานเน้ือหาอยูในระดับดีมาก ดาน
เทคโนโลยีการศึกษาอยูในระดับดี และมีประสิทธิภาพ88.59/94.44 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



THE DEVELOPMENT OF THE ELECTRONIC BOOK BASED ON 
LAMNUM LITERATURE: IN THAI SUBSTANCE FOR PRATHOMSUKSA 2 STUDENTS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AN ABSTRACT 
BY 

ARUNYA PIMKAEW 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Presented in Partial Fulfillment of the Requirements for the 
Master of Education Degree in Educational Technology 

at Srinakharinwirot University 
January 2013 



Aranya Pimkaew (2013). The Development of the Electronic Book Based on Lamnum 
 Literature: in Thai Substance for Prathomsuksa 2 Students. Master Project, M.Ed.  
 (Educational Technology). Bangkok: Graduate School, Srinakharinwirot University. 
 Project Advisor: Asst. Prof. Boonyarith Kongkapetch. 
 
 The purpose of this study was to develop the electronic book based on Lamnum 
Literature: in Thai substance for Prathomsuksa 2 students to have efficiency covering the 
criteria 85/85. 
 The population for this study comprised of 63 Prathomsuksa 2 students who were 
selected through simple random sampling at Assumption College Primary Section during 
the first semester, Academic Year 2012. The instruments used in this study were the 
electronic book based on Lamnum Literature: in Thai substance for Prathomsuksa 2 
students, achievement test and the evaluation form for the electronic book based on 
Lamnum Literature which was evaluated from the experts related to its contents and 
educational technology. The statistics used to analyze the data were percentage and 
average. 
 The finding of the study revealed that the quality of the electronic book contents 
based on Lamnum Literature: in Thai substance for Prathomsuksa 2 students was very 
good, The quality of the educational technology was good whereas its efficiency was 
88.59/94.44. 
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สารนิพนธฉบับน้ีสําเร็จลุลวงไดดวยดีเพราะไดรับความกรุณาอยางยิ่งจาก ผูชวย
ศาสตราจารยบุญยฤทธิ์ คงคาเพ็ชร อาจารยที่ปรึกษาสารนิพนธ ผูชวยศาสตราจารย อลิศรา เจริญ
วานิช และผูชวยศาสตราจารยชาญชัย อินทรสุนานนท กรรมการสอบสารนิพนธ ที่ไดสละเวลาอันมี
คาเพ่ือใหขอคิดคําแนะนํา ตรวจสอบ และแกไขขอบกพรองตางๆ มาโดยตลอดทุกขั้นตอน ทําใหสาร
นิพนธฉบับนี้มีความสมบูรณยิ่งขึ้น ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณทุกทานเปนอยางสูงไว ณ ที่นี้ 
 ขอขอบพระคุณผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา รองศาสตราจารยปตินันธ สุทธสาร อาจารยสุภา
วดี คําฝกฝน และอาจารยรัตนา มรพงษ ที่กรุณาใหความอนุเคราะหตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 
ตลอดจนใหคําแนะนําที่เปนประโยชนตอสารนิพนธฉบับนี้ 
 ขอขอบพระคุณผูเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยีการศึกษา อาจารย ดร.รัฐพล ประดับเวทย 
อาจารย ดร.นฤมล ศิรวงษ และอาจารยโสภิต จันทรชลอ ที่กรุณาใหความอนุเคราะหตรวจสอบ
คุณภาพเคร่ืองมือ ตลอดจนใหคําแนะนําที่เปนประโยชนตอสารนิพนธฉบับนี้ 
 ขอขอบพระคุณภราดา ดร.อานันท ปรีชาวุฒิ ผูอํานวยการโรงเรียนอัสสัมชัญ กรุงเทพฯ ที่
กรุณาอนุมัติงบประมาณสําหรับเปนทุนการศึกษาและการทําสารนิพนธ ภราดาศักดา สกนธวัฒน 
รองผูอํานวยการโรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม ที่ใหความอนุเคราะหใชสถานที่ในการวิจัยทดลอง 
เก็บรวบรวมขอมูล  
 ขอขอบพระคุณอาจารยวิไลรัตน เพ่ิมพูลบุญ ที่ใหความอนุเคราะหในการแปลบทคัดยอ
ภาษาอังกฤษของงานวิจัยฉบับน้ี  
 ขอขอบพระคุณคณะครูโรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม โดยเฉพาะอาจารยรัตนา มรพงษ 
ที่กรุณาใหคําปรึกษาในดานเน้ือหา แนะนํา และอานคําประพันธในบทกลอน ขอขอบคุณอาจารย 
ชลิต พิมพแกว ผูเชี่ยวชาญดานคอมพิวเตอร ที่กรุณาใหคําปรึกษา แนะนํา เพ่ือการจัดทําโปรแกรม
หนังสืออิเล็กทรอนิกสจากหนังสือเรียนวรรณคดีลํานํา ขอขอบพระคุณอาจารยชาตรี วงศพันธุ ที่ให
คําปรึกษา แนะนํา ชี้แนะ ในการทําวิจัยตั้งแตตนจนสําเร็จลุลวงไดดวยดี   
 ขอขอบคุณคณะนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม ที่ใหความรวมมือเปนกลุม
ตัวอยางในการศึกษาคนควาในครั้งน้ี รวมทั้งรายนามเจาของเอกสารและงานวิจัยทุกทานที่ผูวิจัยได
ศึกษาคนควาไดนํามาอางอิงในการทําสารนิพนธฉบับนี้ 
 คุณคาและประโยชนที่พึงมีของสารนิพนธฉบับนี้ ผูวิจัยขอมอบเปนเคร่ืองบูชาพระคุณบิดา 
มารดา ครูอาจารย และผูมีพระคุณทุกทาน ที่ชวยอบรมสั่งสอน ชี้แนะแนวทางการศึกษาดวยดีตลอด
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บทที่  1 
บทนํา 

 
ภูมิหลัง 
 การศึกษาในยุคปจจุบันเปนการศึกษาที่ไรพรมแดน ผูเรียนสามารถศึกษาหาความรูให
ตนเองไดหลากหลายวิธี ไมวาจะเปนการศึกษาในหองเรียนและนอกหองเรียน เพ่ือใหสอดคลองกับ
สภาพการณการเปลี่ยนแปลงของอารยประเทศ พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ได
กลาวไววา การพัฒนาผูเรียนใหมีสิทธิไดรับการพัฒนาขีดความสามารถในการใชเทคโนโลยีเพ่ือ
การศึกษาในโอกาสแรกที่ทําได เพ่ือใหมีความรูและทักษะเพียงพอที่จะใชเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา
ในการแสวงหาความรูดวยตนเองไดอยางตอเนื่องตลอดชีวิต ดังน้ันการที่จะทําใหการศึกษามีความ
ทันสมัยและกาวหนา จึงจําเปนตองนําส่ือการเรียนการสอนและเทคโนโลยีทางการศึกษาเขามามี
สวนในการจัดการเรียนการสอน เพ่ือใหการศึกษาไดรับการพัฒนาใหมีความเจริญกาวหนา
ตลอดเวลา มีประสิทธิภาพสูงและสามารถพัฒนาตนเองได โดยการจัดใหผูเรียนไดมีสวนรวมในการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหมากท่ีสุด เพื่อใหผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณจริงไดคิดเอง 
ปฏิบัติเองและมีปฏิสัมพันธกับบุคคลและแหลงเรียนรูที่หลากหลาย สามารถนําความรูไปประยุกตใช
ในชีวิตประจําวันได 
 จากการศึกษาถึงปญหาในการจัดกระบวนการเรียนการสอน วิชาภาษาไทยของครูผูสอน
ในโรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม พบวาการเรียนการสอนเน้ือหาบทเรียนในหนังสือเรียนวรรณคดี
ลํานําของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 ผูเรียนเรียนแลวไมคอยเขาใจเนื้อหา อันเนื่องมาจาก
เน้ือหาบทเรียนในหนังสือเรียนวรรณคดีลํานําเปนหนังสือที่มีภาพประกอบนอย อีกทั้งบางเรื่องเปน
คํากลอนทั้งเรื่อง ทําใหผูเรียนเรียนแลวไมคอยเขาใจเน้ือหามากนักเพราะตามวัยของเด็กในระดับชั้น
ประถมศึกษาปที่ 2 หากผูเรียนไดเรียนรูทั้งภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหวจะชวยใหผูเรียนเขาใจเนื้อหาได
มากขึ้น แมครูผูสอนจะใชวิธีการสอนที่หลากหลายมาจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ทําใหผูเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไมเปนไปตามวัตถุประสงคที่ตั้งไว อีกทั้งความสามารถในการเรียนรูและ
ความพรอมของผูเรียนแตละคนแตกตางกัน รวมทั้งครูผูสอนตองดําเนินการสอนแบบบรรยายหนา
หองเพียงอยางเดียว ทําใหการสอนในแตละครั้งไมนาเรียนเด็กเบื่อที่จะนั่งฟงเพียงอยางเดียว เพราะ
จากการที่ผูวิจัยไดทําสื่อประกอบการสอนใหกับครูผูสอนซ่ึงเปนสื่อทั้งภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว
ผสมกัน ชวยใหผูเรียนเรียนแลวเขาใจมากกวาส่ือที่เปนเฉพาะภาพประกอบในหนังสือเพียงอยาง
เดียว และเพื่อใหผูเรียนไดเขาใจเน้ือหาในบทเรียนไดมากข้ึนจึงจําเปนตองนําสื่อที่เปนหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส หรือ อีบุคสมาใชในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เพราะในบทเรียนประกอบดวย
ภาพน่ิง ภาพเคล่ือนไหว คําอธิบาย ดังน้ันผูเรียนที่ไมเขาใจเน้ือหาในบทเรียน สามารถนําบทเรียน
ไปศึกษาทบทวนที่บานได ซึ่งจะเปนบทเรียนที่เนนใหการเรียนรูเปนไปอยางมีระบบ แมผูเรียนแตละ
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 การนําหนังสือเรียนวรรคดีลํานํามาใชในการเรียนการสอน มุงเนนใหผูเรียนไดเรียนรู
ทักษะทางภาษาจากการตระหนักรับรูในความงามของภาษา ภูมิปญญาทางภาษา กระบวนการคิด
วิเคราะห และการบูรณาการ เพ่ือนําไปสูการเรียนรูดวยตนเอง และการกระตุนความสนใจ
ความสามารถใหพัฒนาทักษะทางภาษาเหมาะแกวัย ชั้นป และสูงสุดเต็มตามศักยภาพเปนพื้นฐาน
การคิดเชื่อมโยงในการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูอ่ืน ปลูกฝงวัฒนธรรมทางภาษา ความเปนไทย 
ความเปนคนดีของสังคมไทยและสังคมโลก รวมทั้งการนําความรูและความคิดที่ไดไปใชเปนแนวทาง
ในการดําเนินชีวิต (กระทรวงศึกษาธิการ. 2548: คํานํา)   
 ทางเลือกหน่ึงในการใชสื่อการสอนที่กําลังไดรับความนิยมอยูทุกวงการในสังคมโลกและ
สังคมไทย  คือการใชคอมพิวเตอรเขามาชวยในการศึกษา ทําใหการผลิตสื่อคอมพิวเตอรในปจจุบัน
ไดรับความนิยมเปนอยางมากทั้งภาครัฐและเอกชน โดยใชการผสมผสานจากหนังสือกับเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร เปนหนังสืออิเล็กทรอนิกส (Electronic Book) หรือที่เรียกกันส้ันๆ วา อีบุค (E-book) 
ซึ่งเปนการนําคอมพิวเตอรเขามามีสวนรวมในการเรียนการสอนในเนื้อหาวิชาตางๆ (ทิพยมณฑา 
สดชื่น. 2544: 3) และตอบสนองกับการเรียนรูจากการอานที่แตกตางกันของผูเรียนแตละคน หรือ
การยนยอใจความสําคัญสวนใดสวนหนึ่งเพ่ือใหผูเรียนเขาใจความหมายไดมากยิ่งขึ้น รวมทั้ง
สามารถเรียกใชขอมูลไดทันทีพรอมกันน้ันสามารถจัดพิมพเก็บเปนเอกสารไวในหนาที่ผูเรียน
ตองการอีกดวย การอานสามารถอานจากหนาแรกไปยังหนาตอไปไดเรื่อยๆ หรืออาจดูที่สารบัญและ
ขามไปอานหนาสุดทาย หรือเลือกอานสวนใดก็ได โดยไมตองพลิกกลับไปกลับมาเหมือนเชนการ
อานเอกสารในรูปแบบหนังสือ หรือส่ิงพิมพ (สานิตย กายาผาด. 2539: 22)  
 จากปญหาดังกลาวมาขางตนไมวาจะเปนดานความจํากัดของเนื้อหา ภาพประกอบใน
บทเรียนที่เปนภาพน่ิงที่ผูเรียนเรียนแลวทําใหเขาใจชา ดังนั้นจึงจําเปนอยางยิ่งที่จะมีการสรางส่ือ
การเรียนการสอนเพื่อแกปญหาดังกลาว ผูวิจัยจึงตองการที่จะพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกสจาก
หนังสือเรียนวรรณคดีลํานําเพ่ือใชเปนสื่อประกอบการเรียนการสอน และการแกปญหาในการเรียน
เน้ือหาในบทเรียนของหนังสือเรียนวรรณคดีลํานําที่จะชวยใหผูเรียนไดเรียนรูเน้ือหาไดเขาใจมากขึ้น 
และมุงสอนใหผูเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม และกลุมคนที่สนใจในเรื่องของวรรณคดีที่มีคุณคาของชาติ
ไทยไดเรียนรูอยางถูกตองและมีประสิทธิภาพ 
 

ความมุงหมายของการวิจัย 
 เพ่ือพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกสจากหนังสือเรียนวรรณคดีลํานํา กลุมสาระการเรียนรู
ภาษาไทย สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 ใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 85/85 
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ความสําคัญของการวิจัย 
 1. ไดบทเรียนหนังสืออิเล็กทรอนิกสจากหนังสือเรียนวรรณคดีลํานํา กลุมสาระการเรียนรู
ภาษาไทย สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ 85/85 
 2. เพ่ือเปนแนวทางในการพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส สําหรับเนื้อหาอ่ืนๆ ในวิชาน้ีหรือ
สําหรับเนื้อหาวิชาอ่ืนๆ ตอไป 
 3. ผลการวิจัยครั้งน้ีทําใหครูผูสอนวิชาภาษาไทยในชั้นประถมศึกษาปที่ 2 มีสื่อหนังสือ
อิเล็กทรอนิกสประกอบการเรียนการสอน และนักเรียนสามารถนําหนังสืออิเล็กทรอนิกสไปเรียนรูได
ดวยตนเอง 
 

ขอบเขตของการวิจัย 
 ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 ประชากรที่ใชในการวิจัย 
  ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งน้ี เปนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 โรงเรียน
อัสสัมชัญแผนกประถม สังกัดสํานักบริหารงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน เขตสาทร 
กรุงเทพมหานคร ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2555 จํานวน 10 หองเรียน หองละ 45 คน ซึ่งมี
จํานวนนักเรียนทั้งสิ้น 450 คน 
 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย 
  กลุมตัวอยางเปนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม 
สังกัดสํานักบริหารงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน เขตสาทร กรุงเทพมหานคร ภาค
เรียนที่ 1 ปการศึกษา 2555 จํานวน 63 คน ซึ่งไดมาโดยวิธีการสุมอยางงาย (Simple Random 
Sampling) ดังนี้ 
   1. ใชวิธีการสุมอยางงายโดยการจับสลากจาก 10 หองเรียนใหเหลือ 3 หองเรียน 
   2. สุมหองเรียนทั้ง 3 หองใหเปนหองเรียนที่ 1,2,3 ตามลําดับ 
   3. หองเรียนที่  1  สุมนักเรียนมา   3  คน   เพ่ือใชในการทดลองคร้ังที่  1 
   4. หองเรียนที่  2  สุมนักเรียนมา  15  คน   เพ่ือใชในการทดลองคร้ังที่  2 
   5. หองเรียนที่  3  สุมนักเรียนมา  45  คน   เพ่ือใชในการทดลองคร้ังที่  3    
 เน้ือหาที่ใชในการวิจัย 
  เน้ือหาท่ีใชในการวิจัยคร้ังน้ี เปนเนื้อหาในหนังสือเรียนวรรณคดีลํานํา กลุมสาระการ
เรียนรูภาษาไทย สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม ซึ่งแบงเปน 
3 เรื่องดังนี้ 
   เรื่องที่    1   ไกแจแซเสียง 
   เรื่องที่    2   ภาพวาดของสีเทียน 
   เรื่องที่    3   ยายกะตา 
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 นิยามศัพทเฉพาะ 
  1. หนังสืออิเล็กทรอนิกส (Electronic Book) หมายถึง หนังสือที่มีรูปเลมที่ไดรับการ
ออกแบบใหม และเนื้อหาในรูปแบบที่เปนอิเล็กทรอนิกส สามารถนําเสนอขอมูลเปนตัวอักษร 
รูปภาพ เสียง และนําขอมูลนั้นรวมถึงภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว เสียง จะเรียกวาไฮเปอรมีเดีย 
(Hypermedia) โดยการเช่ือมโยงสัมพันธของเนื้อหาท่ีอยูในหนาเดียวกัน หรืออยูคนละหนาเขา
ดวยกัน ทําใหสามารถคนหาขอมูลที่ตองการไดรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ เพ่ือใหผูเรียนใชเรียน
ดวยตนเอง สามารถที่จะเลือกเรียนไดตามความตองการ ไมจํากัดเวลาและสถานที่ 
  2. การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส หมายถึง การสรางหนังสืออิเล็กทรอนิกสจาก
หนังสือเรียนวรรณคดีลํานํา สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 ไดผานการประเมินคุณภาพจาก
ผูเชี่ยวชาญดานเน้ือหา ดานเทคโนโลยีการศึกษา นําไปทดลองกับกลุมตัวอยาง จนมีประสิทธิภาพ
ตามเกณฑที่กําหนดคือ 85/85  
  3. ประสิทธิภาพของหนังสืออิเล็กทรอนิกส หมายถึง ผลการเรียนของนักเรียนที่ไดจาก
การเรียนรูในหนังสืออิเล็กทรอนิกส จากหนังสือเรียนวรรณคดีลํานํา กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 
สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 ซึ่งผูเรียนศึกษาแลวทําใหเกิดผลของการเรียนรู ตามเกณฑ 
85/85 โดยกําหนดให 
   85 ตัวแรก หมายถึง คะแนนเฉลี่ยที่ผูเรียนทําไดจากแบบฝกหัดระหวางเรียนดวย
หนังสืออิเล็กทรอนิกส อยางนอยรอยละ 85 
   85 ตัวหลัง หมายถึง คะแนนเฉลี่ยที่ผูเรียนทําไดจากแบบทดสอบหลังเรียนดวย
หนังสืออิเล็กทรอนิกส อยางนอยรอยละ 85 
  4. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง ความรู ความจํา และความเขาใจในการเรียน
หนังสืออิเล็กทรอนิกสจากหนังสือเรียนวรรณคดีลํานํา ซึ่งวัดไดจากคะแนนที่ไดจากการทํา
แบบทดสอบหลังเรียนที่ผูวิจัยสรางขึ้นและหาคุณภาพแลว 
  5. ผูเชี่ยวชาญ หมายถึง บุคคลที่มีความรูความสามารถ มีการศึกษาในระดับปริญญา
ตรี มีประสบการณในการทํางานอยางนอย 10 ป หรือการศึกษาระดับปริญญาโท มีประสบการณใน
การทํางานอยางนอย 5 ป หรือการศึกษาระดับปริญญาเอก มีประสบการณในการทํางานอยางนอย 
3 ป และเปนผูใหคําแนะนําปรึกษาดานตางๆ ในการพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกสจากหนังสือเรียน
วรรณคดีลํานํา ประกอบดวย 
   5.1 ผูเชี่ยวชาญดานเน้ือหา คือ บุคคลที่มีความรูความสามารถในการสอนวิชา
ภาษาไทย และมีการศึกษาในระดับปริญญาตรี มีประสบการณในการทํางานอยางนอย 10 ป หรือ
การศึกษาระดับปริญญาโท มีประสบการณในการทํางานอยางนอย 5 ป หรือการศึกษาระดับปริญญา
เอก มีประสบการณในการทํางานอยางนอย 3 ป จํานวน 3 คน 
   5.2 ผูเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยีการศึกษา คือ บุคคลที่มีความรูความสามารถใน
งานดานเทคโนโลยีการศึกษา และมีการศึกษาในระดับปริญญาตรี มีประสบการณในการทํางาน
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บทที่  2 
เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของ 

 
 เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของกับการพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส กลุมสาระการเรียนรู
ภาษาไทย  สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 ผูวิจัยไดศึกษา คนควา ตําราและงานวิจัยที่
เก่ียวของ เรียงลําดับหัวขอดังตอไปน้ี 
 1. เอกสารที่เก่ียวของกับการวิจัยและพฒันาทางการศึกษา 
  1.1 ความหมายของการวิจัยและพัฒนา 
  1.2 องคประกอบของการวิจัยและพัฒนา 
  1.3 ขั้นตอนของการวิจัยและพัฒนา 
 2. เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของกับหนังสืออิเล็กทรอนิกส 
  2.1 ความหมายของหนังสืออิเล็กทรอนิกส 
  2.2 รูปแบบของหนังสืออิเล็กทรอนิกส 
  2.3 การเปรียบเทียบหนังสืออิเล็กทรอนิกส 3 รูปแบบ 
  2.4 ขอดีและขอจํากัดของหนังสืออิเล็กทรอนิกส 
  2.5 ประโยชนของหนังสืออิเล็กทรอนิกส 
  2.6 เทคนิคการออกแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส 
  2.7 การใชหนังสืออิเล็กทรอนิกสในการเรียนการสอน 
  2.8 งานวิจัยที่เก่ียวของกับหนังสืออิเล็กทรอนิกส 
 3. เอกสารที่เก่ียวของกับการเรียนรูดวยตนเอง 
  3.1 ความหมายของการเรียนรูดวยตนเอง 
  3.2 จุดมุงหมายของการเรียนรูดวยตนเอง 
  3.3 ความสําคัญของการเรียนรูดวยตนเอง 
  3.4 ลักษณะของการเรียนรูดวยตนเอง 
  3.5 ประโยชนของการเรียนรูดวยตนเอง 
 4. เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของกับกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 
  4.1 วิสัยทัศน 
  4.2 แนวการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 
  4.3 ความสําคัญของกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 
  4.4 ลักษณะของหลักสูตร 
  4.5 สาระและมาตรฐานการเรียนรูวิชาภาษาไทย 
  4.6 หลักการสอนภาษาไทย 
  4.7 การวัดและประเมินผลการเรียนภาษาไทย 



7 
 

  4.8 งานวิจัยที่เก่ียวของกับภาษาไทย  
 

1. เอกสารที่เก่ียวของกับการวิจัยและพัฒนาทางการศึกษา 
 1.1 ความหมายของการวิจัยและพัฒนา (Research and Development หรือ R&D) 
  การวิจัยและพัฒนาทางการศึกษา (Educational Research and Development) เปน
การวิจัยทางการศึกษาประเภทหนึ่ง ซึ่งมีนักวิชาการใหความหมายไวดังนี้ 
  เปร่ือง กุมุท. (2519: 2) การวิจัยและพัฒนาทางการศึกษา หมายถึง การวิจัยซึ่งเกิด
จากความพยายามที่จะสรางสรรคผลิตผลและกระบวนการบางสิ่งบางอยาง ตามหลักการเฉพาะและ
ตามระเบียบวิธีการวิจัยที่สามารถรับรองคุณภาพ และประสิทธิภาพของผลิตผลและกระบวนการ 
เม่ือนําผลน้ันไปใช ซึ่งรูปแบบการวิจัยและพัฒนาเปนการแกปญหาทางการศึกษาบางประการ ผูวิจัย
จะตองออกแบบสรางสรรคและพัฒนาผลผลิตดวยการทดลองประเมินผลและปอนขอมูลยอนกลับ
เพ่ือปรับปรุงผลผลิตนั้นใหพัฒนาขึ้นทั้งดานคุณภาพและประสิทธิภาพตามเกณฑมาตรฐานที่กําหนด   
  เกย (Gay.1976: 8) ไดกลาวถึงการวิจัยและพัฒนาวาเปนการพัฒนาผลิตภัณฑสําหรับ
ใชภายในโรงเรียน ซึ่งผลิตภัณฑจากการวิจัยและพัฒนายังหมายรวมถึงวัสดุอุปกรณตางๆ ที่ใชใน
การฝกอบรม วัสดุอุปกรณที่ใชในการเรียนรู การกําหนดวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม สื่อการสอน 
และระบบการจัดการ การวิจัยและพัฒนายังครอบคลุมถึงการกําหนด จุดประสงค ลักษณะของบุคคล
และระยะเวลา และผลิตภัณฑที่พัฒนาจากการวิจัยและพัฒนาจะเปนไปตามความตองการและขึ้นอยู
กับรายละเอียดที่ตองการ 
  บอรก; และกอลล (Borg; & Gall. 1989: 782) กลาววา การวิจัยและพัฒนา คือ 
กระบวนการที่นํามาพัฒนาและตรวจสอบความถูกตองของผลิตภัณฑทางการศึกษา คําวาผลิตภัณฑ
ในที่นี้ไมไดหมายความเพียงแตสิ่งที่อยูในหนังสือ ในภาพยนตรประกอบการสอนและในคอมพิวเตอร
เทาน้ัน แตยังหมายรวมถึงระเบียบวิธี  เชน ระเบียบและวิธีในการสอน โปรแกรมการสอน เชน 
โปรแกรมการศึกษาเรื่องยา หรือ โปรแกรมการพัฒนาคนทํางาน จุดเนนของโครงการวิจัยและพัฒนา
ในปจจุบันนี้ปรากฏในฐานะเปนพื้นฐานของโครงการพัฒนาโปรแกรมนี้เปนระบบการเรียนที่
สลับซับซอนที่รวมเอาการพัฒนาทางวัตถุและการอบรมบุคลากรเพื่อใหสามารถทํางานไดในบริบท
เฉพาะ 
  จากท่ีกลาวมาพอสรุปไดวา การวิจัยและพัฒนาทางการศึกษา หมายถึง การพัฒนา
ระบบระเบียบวิธีการสอน การวิเคราะห สังเกต และตรวจสอบสื่อวัสดุอุปกรณที่ใชในการเรียนการ
สอนใหมีระบบเพื่อใหเกิดความสะดวก รวดเร็ว และใชไดจริง 
 
 1.2 องคประกอบของการวิจัยและพัฒนา 
  โดยทั่วไปมีอยู 4 องคประกอบ (ชาตรี วงศพันธุ. 2551: 9) 
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   1.2.1 ผูตองการใชผลจากการวิจัยและพัฒนา ไดแก ผูที่ตองการวิทยาการใหมๆ 
จากการวิจัยและพัฒนาไปใชงาน ซึ่งผูตองการใชผลจากการวิจัย จะเปนผูกําหนดเปาหมายของการ
วิจัยแตละครั้ง 
   1.2.2 นักวิจัย ไดแก ผูทําวิจัย มีหนาที่วางแผนการวิจัยใหตอบสนองความ
ตองการของผูใชในการชวยหาคําตอบ เพ่ือแกปญหาแกผูที่จะนําไปใช 
   1.2.3 สถาบันที่ใหการสนับสนุนทุนในการวิจัยไดแก หนวยราชการ องคการธุรกิจ 
เอกชนตางๆ 
   1.2.4 สิ่งสงเสริมการวิจัยและพัฒนา ไดแก ปจจัยเสริมตางๆ เชน หองสมุด และ
แหลงสารสนเทศ สําหรับเตรียมขอมูลในการวิจัย  
  การวิจัยและพัฒนาทางการศึกษา (Educational Research and Development 
(R&D)) มีความแตกตางจากการวิจัยการศึกษา (Educational research) ใน 2 ประการ คือ (พฤทธิ์ 
ศิริบรรณพิทักษ. 2532: 22) 
   1. เปาประสงค (Goal) การวิจัยการศึกษามุงคนหาความรูใหมโดยการวิจัยพ้ืนฐาน 
หรือ การวิจัยบริสุทธิ์หรือมุงหาคําตอบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานโดยการวิจัยประยุกต แตการวิจัยและ
พัฒนาทางการศึกษา มุงพัฒนาและตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑทางการศึกษา แมวาการวิจัย
ประยุกตทางการศึกษาหลายโครงการก็มีการพัฒนาผลิตภัณฑทางการศึกษา เชน การวิจัย
เปรียบเทียบประสิทธิผลของวิธีการสอนหรืออุปกรณการสอน  ผูวิจัยอาจพัฒนาส่ือหรือผลิตภัณฑ
ทางการศึกษาสําหรับการสอนแตละแบบแตผลิตภัณฑเหลาน้ีไดใชสําหรับการทดสอบสมมติฐานของ
การวิจัยแตละครั้งเทาน้ัน ไมไดพัฒนาไปสูการใชสําหรับโรงเรียนทั่วไป 
   2. การนําไปใช (Utility) การวิจัยการศึกษามีชองวางระหวางผลการวิจัยกับการ
นําไปใช นักการศึกษาและนักวิจัยจึงหาทางลดชองวางดังกลาว โดยวิธีการที่เรียกวา “การวิจัยและ
พัฒนา” 
   อยางไรก็ตาม การวิจัยและพัฒนาทางการศึกษา มิใชสิ่งที่จะทดแทนการวิจัย
การศึกษาแตเปนเทคนิควิธีที่จะเพ่ิมศักยภาพของการวิจัยการศึกษาใหมีผลตอการจัดการศึกษา คือ 
เปนตัวเชื่อมเพ่ือแปลงไปสูผลิตภัณฑทางการศึกษาที่ใชประโยชนไดจริงในโรงเรียนทั่วไป ดังน้ันการ
ใชกลยุทธการวิจัยและพัฒนาทางการศึกษาเพื่อปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หรือพัฒนาการศึกษา จึงเปน
การใชผลจากการวิจัยการศึกษา (ไมวาจะเปนการวิจัยพ้ืนฐานหรือการวิจัยประยุกต) ใหเปน
ประโยชนมากยิ่งขึ้น โดยสามารถสรุปความสัมพันธและความแตกตางดังแผนภูมิ (บุญสืบ พันธุดี. 
2537: 80) ดังตอไปน้ี 
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ภาพประกอบ 1 แสดงความสัมพันธและความแตกตางระหวางการวิจัยการศึกษากับการวิจัยและ  
     พัฒนาทางการศึกษา 
 
 1.3 ข้ันตอนของการวิจัยและพัฒนา 
  บอรกและกอลล (Borg; & Gall. 1979: 221 – 222) ไดกลาวถึงขั้นตอนสําคัญของการ
วิจัยและพัฒนาทางการศึกษา โดยมีขั้นตอน 10 ขั้นตอน ดังนี้ 
  ขั้นที่ 1 กําหนดผลผลิตทางการศึกษาที่จะทําการพัฒนา 
   ขั้นตอนแรกที่จําเปนที่สุดคือ ตองกําหนดใหชัดวาผลผลิตทางการศึกษาที่จะวิจัย
และพัฒนาคืออะไร  โดยตองกําหนด 1 ลักษณะทั่วไป 2 รายละเอียดของการใชและ 3 วัตถุประสงค
ของการใชเกณฑในการเลือกกําหนดผลผลิตการศึกษาที่จะวิจัยและพัฒนาอาจมี 4 ขอคือ 
   1. ตรงกับความตองการอันจําเปนหรือไม 
   2. ความกาวหนาทางวิชาการมีพอเพียงในการพัฒนาผลผลิตที่กําหนดหรือไม 
        3. บุคลากรที่มีอยูมีทักษะความรู และประสบการณที่จําเปนตอการวิจัยและพัฒนา
นั้นหรือไม 
   4. ผลผลิตนั้นจะพัฒนาขึ้นในเวลาอันสมควรไดหรือไม 
  ขั้นที่ 2 รวบรวมขอมูลและงานวิจัยที่เก่ียวของ 
   รวบรวมขอมูลและงานวิจัยที่เก่ียวของ คือ การศึกษาทฤษฎีและงานวิจัย การ
สังเกตภาคสนามซึ่งเกี่ยวของกับการใชผลผลิต การศึกษาที่กําหนด ถามีความจําเปนผูทําการวิจัย
และพัฒนาอาจตองทําการศึกษาวิจัยขนาดเล็กเพ่ือหาคําตอบ ซึ่งงานวิจัยและทฤษฎีที่มีอยูไม
สามารถตอบไดกอนที่จะเริ่มทําการพัฒนาตอไป 
  ขั้นที่ 3 การวางแผนการวิจัยและพัฒนา ประกอบดวย 
   1. กําหนดวัตถุประสงคของการใชผลผลิต 

การวิจัยพื้นฐาน 
 
 
 
ความรูพ้ืนฐาน 
- ทฤษฎีการเรียนรู 
- ทฤษฎีการส่ือสาร 
            ฯลฯ 

      การวิจัยประยุกต 
 
 
 
ความรูประยุกตบางสวน 
- เคร่ืองมือทดสอบ 
- วัสดุอุปกรณ หลักสูตร 
            ฯลฯ - วิธีการสอนใหม 

- ครูแนวใหม  ฯลฯ 

การวิจัยและพฒันา 
 
 
 
นวัตกรรมที่ผานการ
ทดลองใชไดผลดี 
- หลักสูตรใหม 
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   2. ประมาณการคาใชจาย กําลังคน ระยะเวลาที่ตองใช เพ่ือการศึกษาความเปนไป
ได 
   3. พิจารณาผลสืบเนื่องจากผลผลิต 
  ขั้นที่ 4 พัฒนารูปแบบขั้นตนของผลผลิต 
   ขั้นนี้เปนการออกแบบและจัดทําผลผลิตการศึกษาตามที่วางไว เชน ถาเปน
โครงการวิจัยและพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมระยะสั้นก็จะตองออกแบบหลักสูตรเตรียมวัสดุหลักสูตร 
คูมือผูฝกอบรม เอกสารในการฝกอบรมและเครื่องมือการประเมินผล 
  ขั้นที่ 5 ทดลองหรือทดสอบผลผลิตคร้ังที่ 1 
   โดยการนําผลผลิตที่ออกแบบและจัดเตรียมไวในขั้นที่ 4 ไปทดลองใชเพ่ือทดสอบ
คุณภาพขั้นตนของผลผลิตในโรงเรียนจํานวน 1 – 3 โรงเรียน ใชกลุมตัวอยางกลุมเล็ก 6 – 12 คน 
ประเมินผลโดยการใชแบบสอบถาม การสังเกต และการสัมภาษณ และรวบรวมขอมูลมาวิเคราะห 
  ขั้นที่ 6 ปรับปรุงผลผลิตคร้ังที่ 1 
   นําขอมูลและผลจากการทดลองใชจากขั้นที่ 5 มาพิจารณาปรับปรุง 
  ขั้นที่ 7 ทดลองหรือทดสอบผลผลิตคร้ังที่ 2  
   ขั้น น้ีนํ าผลผลิตที่ปรับปรุงไปทดลอง  เ พ่ือทดสอบคุณภาพผลผลิตตาม
วัตถุประสงคโรงเรียน  จํานวน 5 – 15 โรงเรียน ใชกลุมตัวอยาง 30 – 100 คน ประเมินผลเชิง
ปริมาณในลักษณะ Pre – test กับ Post – test นําผลเปรียบเทียบกับวัตถุประสงคของการใช
ผลผลิต อาจมีกลุมควบคุมกลุมการทดลองถาจําเปน 
  ขั้นที่ 8 ปรับปรุงผลผลิตคร้ังที่ 2  
   นําขอมูลปละผลจากการทดลองใชจากขั้นที่ 7 มาพิจารณาปรับปรุง 
  ขั้นที่ 9 ทดลองหรือทดสอบผลผลิตคร้ังที่ 3  
   ขั้นนี้นําผลผลิตที่ปรับปรุงไปทดลอง เพ่ือทดสอบคุณภาพการใชงานของผลผลิต 
โดยใชตามลําพังในโรงเรียน 10 – 30 โรงเรียน ใชกลุมตัวอยาง 40 – 200 คน ประเมินผลโดยการใช
แบบสอบถาม การสังเกต และการสัมภาษณแลวรวบรวมขอมูลมาวิเคราะห 
  ขั้นที่ 10 ปรับปรุงผลผลิตคร้ังที่ 3  
   นําขอมูลจากการทดลองขั้นที่ 9 มาพิจารณาปรับปรุง เพ่ือผลิตและเผยแพรตอไป 
 อเลสซี และทรอลลิพ (Alessi and Trollip.1991: 274 – 278) เสนอขึ้นตอนการวิจัยและ
พัฒนาไว 8  ขั้นตอน ดังนี้ 
  1. การกําหนดจุดมุงหมายของบทเรียนที่ผูเรียนควรรู และความสามารถของผูเรียน 
เม่ือการเรียนสิ้นสุดลงเพียงบทเดียว โดยพิจารณาความรูพ้ืนฐานและความตอเน่ืองของเนื้อหาใหม
กับความรูเดิม และกําหนดวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม เพ่ือการวัดความสามารถของผูเรียนเมื่อการ
เรียนสิ้นสุด 
      2. การรวบรวมทรัพยากร ทรัพยากรจะแบงเปน 3 ประเภท คือ ดานเน้ือหาวิชา ไดแก 
ตําราเรียน หนังสืออางอิง สื่อตนแบบ เปนตน ดานการพัฒนาการสอน ไดแก ตํารา การออกแบบ
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      3. การสรางความคิดเก่ียวกับบทเรียนดวยการระดมความคิดทั้งเรื่องที่ควรสอน และ
วิธีการสอน จะทําใหไดความคิดที่สรางสรรคและนาสนใจ 
      4. การจัดระบบความคิดโดยการขจัดความคิดที่ไมมีคุณคาออกไป จัดลําดับรายการ 
แสดงรายละเอียด และทําการปรับความคิดที่ดี 
      5. การผลิตบทเรียนบนกระดาษ เปนการรางเน้ือหาการสอนโดยการเสนอขอสนเทศ 
การเชื่อมตอขอสนเทศ คําถาม ขอมูลปอนกลับ คําแนะนํา การบันทึกผล และกราฟกตางๆ การทํา
แผนเรื่องราว ซึ่งเปนภาพแทนจอภาพของคอมพิวเตอร 
      6. การเขียนผังงานเปนการแสดงการทํางานของโปรแกรม มีการแสดงรายละเอียด
ของขอความ คําถาม โอกาสเลือก กราฟก เปนตน การเขียนผังงานจะมีรายละเอียดและ
สลับซับซอนมากควรทําเปนชุด เร่ิมจากผังงานที่แสดงเฉพาะหลักการสําคัญจนถึงขั้นสุดทายที่มี
รายละเอียดสมบูรณ 
      7. การเขียนโปรแกรม เปนกระบวนการแปลผังงานและแผนเรื่องราวใหแกเคร่ือง
คอมพิวเตอร 
      8. การประเมินคุณภาพและประเมินประสิทธิภาพของบทเรียน เปนการประเมินจาก
ความคิดเห็นของผูสอนหรือนักออกแบบการสอน ผูเรียน และนําไปใชจริง โดยพิจารณารูปลักษณที่
นาสนใจ และการทํางานที่มีประสิทธิภาพ 
 เอสพิช และวิลเลียมส (Espich and Williams. 1967: 75-79) ไดอธิบายถึงการวิจัยและ
พัฒนาส่ือการเรียนการสอนไว 3 ขั้นตอน ดังนี้ 
  1. การทดสอบทีละคน (One to one testing) จากกลุมตัวอยางที่มีผลการเรียนระดับ
ต่ํากวาปานกลางเล็กนอย จํานวน 2-3 คน เพ่ือใหศึกษาสื่อที่พัฒนาขึ้น และหลังจากการศึกษา
ผูพัฒนาจะสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับขอบกพรองและส่ือจากกลุมตัวอยางนั้น 
  2. การทดลองกับกลุม (Small group testing) ใชกลุมตัวอยาง 5-6 คน ดําเนินการ
คลายขั้นตอนที่ 1 แตใหกลุมตัวอยางไดรับการทดสอบกอนเรียนและหลังเรียนดวย เพ่ือนําผลไป
วิเคราะหทดสอบประสิทธิภาพของสื่อ โดยอาศัยเกณฑมาตรฐาน 90/90 โดย 90 ตัวแรก หมายถึง 
คะแนนเฉลี่ยของผูเรียนทั้งหมดสามารถทําขอสอบขอหน่ึงๆ ไดถูกตอง หากผลการวิเคราะหเปนไป
ตามเกณฑดังกลาว ก็ปรับปรุงแกไขเฉพาะสวนที่บกพรอง เพ่ือนําไปทดสอบใชในตอนที่ 3 ตอไป 
  3. การทดสอบภาคสนาม (Field testing) กับกลุมตัวอยางที่เปนประชากรเปาหมาย
จริง โดยผูพัฒนาสื่อจะไมเขาไปเก่ียวของกับการทดลองดวย แตจะอาศัยครูผูสอนดําเนินการแทน
โดยใชวิธีดําเนินการเชนเดียวกับตอนที่ 2  
 การท่ีจะสงเสริมและสนับสนุน การวิจัยและพัฒนาทางการศึกษาในเมืองไทย จึงเปนส่ิงไม
ยากเกินไปเพราะการวิจัยการศึกษาไดเจริญกาวหนาในประเทศไทยมาเปนเวลานาน หนวยราชการ
ระดับสูงหลายแหงมีการทําวิจัยการศึกษาอยางเปนล่ําเปนสันและเปนกิจจะลักษณะ ในทาง
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 ดังนั้นผลงานวิจัยและพัฒนานับไดวาเปนผลงานที่มีประโยชนมีคุณคาย่ิง ที่ชวยสรางสรรค
พัฒนานวัตกรรมทั้งรูปแบบการทํางานและผลผลิตใหเจริญกาวหนาย่ิงขึ้น โดยไดหลอมรวมรายงาน
วิจัยหลายประเภทบูรณาการไวอยางเปนระบบครบวงจร ปจจุบันหนวยงานตางๆ ที่มุงพัฒนา
คุณภาพงาน จึงตางใหความสนใจอบรมบุคลากร และรณรงคสงเสริมใหบุคลากรผลิตผลงานวิจัยและ
พัฒนาอยางกวางขวางมากขึ้น 
 

2. เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของกับหนังสืออิเล็กทรอนิกส 
 2.1 ความหมายของหนังสืออิเล็กทรอนิกส 
  หนังสืออิเล็กทรอนิกส (e-Book ยอมาจาก Electronic Book) ไดมีผูใหความหมายของ
หนังสืออิเล็กทรอนิกสไวตางๆ กันดังนี้ 
  กิดานันท มลิทอง (2539: 12) ไดกลาววา E-Book หมายถึง สิ่งพิมพที่ไดรับการแปลง
ลงบนสื่อบันทึกดวยระบบดิจิทัล เชน ซีดี-รอม หรือหนังสือที่พิมพลงบนสื่อบันทึกดวยระบบดิจิทัล
แทนที่จะพิมพลงบนกระดาษเหมือส่ิงพิมพธรรมดา 
  กลุมพัฒนาสื่อเทคโนโลยี ศูนยพัฒนาหนังสือ กรมวิชาการ (มปป.) ไดใหความหมาย
ของหนังสืออิเล็กทรอนิกสวา หมายถึง หนังสือหรือเอกสารอิเล็กทรอนิกส ที่ผูอานสามารถอานผาน
ทางอินเทอรเน็ต หรือ  อุปกรณอิเล็กทรอนิกสพกพาอ่ืนๆ ได สําหรับหนังสือ หรือ เอกสาร
อิเล็กทรอนิกสนี้ จะมีความหมายรวมถึงเน้ือหาที่ถูกดัดแปลง อยูในรูปแบบที่สามารถแสดงผล
ออกมาได โดยเคร่ืองมืออิเล็กทรอนิกสแตก็ใหมีลักษณะการนําเสนอที่สอดคลองและคลายคลึงกับ
การอานหนังสือทั่วๆ ไปในชีวิตประจําวัน แตจะมีลักษณะพิเศษ คือ  สะดวกและรวดเร็วในการคนหา 
และผูอานสามารถอานพรอมๆ กันไดโดยไมตองรอใหอีกฝายสงคืนหองสมุด  เชนเดียวกับหนังสือใน
หองสมุดทั่วๆ ไป 
  สุรศักด์ิ อรชุนกะ (2547: 6-10) ไดใหความหมายของหนังสืออิเล็กทรอนิกสวา 
หมายถึง eEook มาจากชื่อเต็มคือ electronic book หรือหนังสือที่อยูในรูปแบบของไฟลดิจิตอล ซึ่ง
สามารถเปดอานดวยคอมพิวเตอร  หรืออุปกรณอิเล็กทรอนิกส เชน เคร่ืองปาลม พ็อกเก็ตพีซี หรือ
แมแตโทรศัพทจอสีบางรุนไดดวยสามารถพกหนังสือเปนตั้งๆ ติดตัวไปไดทุกที่ทุกเวลา วางเม่ือไหร
ก็สามารถโหลดการตูน หรือนิยายเร่ืองโปรดขึ้นมาอานไดทันที แตกอนที่จะมี e-Book ใหเราไดอาน
กันจนเพลินแนนอน วาจะตองมีใครบางคนคอยทําหนาที่แปลงหนังสือ  เลมโตใหกลายเปนไฟล
ดิจิตอล เพ่ือทําเปนหนังสืออิเล็กทรอนิกสใหเราไดอานกันกอน 
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  ยืน ภูวรวรรณ และสมชาย นําประเสริฐชัย (2546: 51) ไดกลาววา E-Book หมายถึง
การสรางหนังสือหรือเอกสารในรูปแบบสิ่งพิมพอิเล็กทรอนิกส เพ่ือใชประโยชนกับระบบการเรียน
การสอนบนเครือขาย 
  กลุมสตารฟลด (The StarFields Group. 2002) ไดใหความหมายของหนังสือ
อิเล็กทรอนิกสวา หมายถึง ไฟลที่บรรจุขอมูลทั้งหมดเหมือนกับหนังสือแบบเลมๆ สามารถดาวโหลด
จากหองสมุดอิเล็กทรอนิกสมาเก็บไวในเคร่ืองคอมพิวเตอรของเราเองได และบางสถานการณ
สามารถแนบสงไปพรอมกับจดหมายอิเล็กทรอนิกสเพ่ือวัตถุประสงคการเรียนทางไกลและการสง
ถายขอมูล 
  ฮอวคินส (Hawkins. 2000) ไดใหความหมายของหนังสืออิเล็กทรอนิกสวา หมายถึง 
เนื้อหาของหนังสือที่ผูอานหาซื้อไดในรูปแบบของอิเล็กทรอนิกส มีลักษณะคลายคลึงกับหนังสือที่
พิมพออกมาเปนเลมๆ หรือสามารถบรรจุ เสียง ภาพวีดิทัศน หรือเชื่อมโยงไปยังที่อ่ืนไดในทนที 
สามารถอานไดในขณะเชื่อมตอกับเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย ดาวโหลด และสงผานทางจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส มีใหเลือกทั้งแบบท่ีหาซ้ือไดมาในรูปแบบแผนบันทึกขอมูล หรือ CD-ROM จากราน
หนังสือรานขายหนังสือหรือผูขายรายอ่ืนๆ 
  เลียวนารด (Leonard. 2004) ไดใหความหมายของหนังสืออิเล็กทรอนิกสวา หมายถึง 
หนังสือที่มีรูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกสสามารถดูไดบนเครื่องคอมพิวเตอร หรือ PDA (Personal 
Digital Assistant) หนังสืออิเล็กทรอนิกสสามารถดูไดทุกๆ รูปแบบของหนังสืออิเล็กทรอนิกส 
  แจคสัน (Jackson. 2004) ไดใหความหมายของหนังสืออิเล็กทรอนิกสวา หมายถึง 
หนังสือที่คนหาไดในระบบออนไลนหรือเก็บไวในเครื่องคอมพิวเตอร โดยสวนมากอยูในรูปแบบของ
ดิจิตอลของหนังสือแบบเดิมๆ แมวาหนังสือบางเลมจะมีเพียงรูปแบบดิจิตอลสามารถบรรจุตัวอักษร 
กราฟก เสียง การเชื่อมโยงไปยังเลมอ่ืนและสวนประกอบดวยสื่อประสม 
  ราว (Rao. 2004) ไดใหความหมายของหนังสืออิเล็กทรอนิกสวา หมายถึง หนังสือที่
บรรจุเนื้อหาท่ีครอบคลุมในรูปแบบของตัวอักษรดิจิตอลหรือหนังสือที่แปลงไปอยูในรูปแบบดิจิตอล 
หรือเน้ือหาที่มีไวอานในรูปแบบดิจิตอล หรือหนังสือในรูปแบบไฟลดิจิตอล สามารถดู และอานไดบน
เคร่ืองคอมพิวเตอร 
  สรุปไดวา หนังสืออิเล็กทรอนิกส หรือ E-Book เปนหนังสือที่เรียนรูผานคอมพิวเตอร
และระบบเครือขายอินเทอรเน็ต ซึ่งเปนการรวบรวมเนื้อหาจากหนังสือไวในหลายๆ เลมมาไวใน
เน้ือหาเพียงเลมเดียว ประกอบไปดวยภาพ ตัวอักษร เสียง กราฟก และสื่อประสมตางๆ โดยผูเรียน
สามารถที่จะดาวโหลดหนังสืออิเล็กทรอนิกสมาไวศึกษา หรือพกพาไปในที่ตางๆ ไดอยาง
สะดวกสบายเพียงคอมพิวเตอรเครื่องเดียว ทําใหผูเรียนเรียนรูไดงายและสะดวกรวดเร็วใน
การศึกษา   
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 2.2 รูปแบบของหนังสืออิเล็กทรอนิกส 
  หนังสืออิเล็กทรอนิกสมีรูปแบบหลากหลาย มีผูแบงประเภทหนังสืออิเล็กทรอนิกสไว
หลายทาน เชน 
  โรบิน (Robins. 2004) ไดแบงประเภทของหนังสืออิเล็กทรอนิกสวามีอยูดวยกัน 2 
ประเภท คือ 
   1. Scanned Printing Books คือการสําเนาเน้ือหาในหนังสือใหอยูในรูปแบบ
อิเล็กทรอนิกส หรือสแกนจากหนังสือดวยเครื่องคอมพิวเตอร และเพ่ิมเคร่ืองมือที่มีความสามารถ
พิเศษ คือ เคร่ืองมือในการคนหา การซูมขยายตัวอักษรที่คั่นหนังสือ และเคร่ืองมือในการขีดเสนใต
ขอความเพ่ือเนนใหเดน 
   2. Interactive Electronic Books คือ รูปแบบหนังสือที่มีเน้ือหาเหมือนกับหนังสือ
แบบเดิมๆ และมีสื่อประสมที่ประกอบไปดวย เสียง วีดิทัศน และการมีปฏิสัมพันธในการอานโดยตรง
กับกิจกรรม เชน 
    2.1 การมีปฏิสัมพันธดวยกิจกรรมผานการสัมผัสดวยมือ 
    2.2 การพิมพไปยังเน้ือหาผานทางคําอธิบายประกอบ 
    2.3 การนําเสนอเน้ือหาที่ไดรับการพัฒนาจากเน้ือหา 
    2.4 การเชื่อมโยงไปยังหนังสือเลมอ่ืนๆ 
    2.5 รองรับกับการเรียนรวมกับผูอ่ืน 
  เลียวนารด (Leonard. 2004) ไดแบงประเภทของหนังสืออิเล็กทรอนิกสออกเปน
รูปแบบหลักๆ อยู 2 รูปแบบ คือ 
   1. เปนรูปแบบการใชเคร่ืองคอมพิวเตอรคัดลอกจากหนังสืออยางถูกตองของ
เนื้อหา กับการเพิ่มจุดเดนของเขาไป เชน เคร่ืองมือในการคนหา ซูมขยาย เครื่องมือที่คั้นหนังสือ
และเครื่องมือขีดเสนใตหรือแทบปายตัวอักษรใหมีลักษณะเดนขึ้นมา 
   2. เปนรูปแบบของหนังสืออิเล็กทรอนิกสจะประกอบดวยสวนที่เปนเน้ือหา
เหมือนเดิม (นอกจากจะเปลี่ยนตามความตองการ) และรูปรางหนาของสื่อประสม เชน เสียง วีดิทัศน 
และ การมีปฏิสัมพันธ (Interactivities) 
  เบคเกอร (Baker. 1992) ไดแบงประเภทของหนังสืออิเล็กทรอนิกส ออกเปน 10 
ประเภทดังนี้ คือ 
   1. หนังสืออิเล็กทรอนิกสแบบหนังสือ หรือตํารา (Textbooks) หนังสือ
อิเล็กทรอนิกสประเภทนี้เนนการจัดเก็บและนําเสนอเนื้อหาท่ีเปนตัวหนังสือ และภาพประกอบใน
รูปแบบหนังสือปกติที่พบเห็นทั่วไป หลักการของหนังสืออิเล็กทรอนิกสชนิดน้ีสามารถกลาวไดวา
เปนการแปลงหนังสือจากสภาพสิ่งพิมพปกติเปนสัญญาณดิจิตอล เพ่ิมศักยภาพการนําเสนอ การ
ปฏิสัมพันธระหวางผูอานกับหนังสืออิเล็กทรอนิกสดวยศักยภาพเครื่องคอมพิวเตอรขึ้นพ้ืนฐาน เชน 
การเปดหนาหนังสือ การสืบคน การคัดลอก เปนตน 
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   2. หนังสืออิเล็กทรอนิกสแบบหนังสือเสียงอาน เปนหนังสือมีเสียงคําอานเม่ือเปด
หนังสือจะมีเสียงอาน หนังสืออิเล็กทรอนิกสประเภทนี้เหมาะสําหรับเด็กเริ่มหัดอาน หรือสําหรับฝก
ออกเสียง หรือฝกพูด (Talking Books) เปนตน หนังสืออิเล็กทรอนิกสชนิดน้ีเนนคุณลักษณะดาน
การนําเสนอเน้ือหาท่ีเปนตัวอักษร และเสียงเปนคุณลักษณะหลัก นิยมใชกับกลุมผูอานที่มีระดับ
ทักษะทางภาษาโดยเฉพาะดานการฟงหรือการอานคอนขางต่ํา เหมาะสําหรับการเร่ิมเรียนภาษา
ของเด็กๆ หรือผูที่กําลังฝกภาษาที่สอง หรือฝกภาษาใหม เปนตน 
   3. หนังสืออิเล็กทรอนิกสแบบหนังสือภาพน่ิง หรืออัลบั้มภาพ (Static Picture 
Books) เปนหนังสืออิเล็กทรอนิกสที่มีคุณลักษณะหลักเนนจัดเก็บขอมูล และนําเสนอขอมูลใน
รูปแบบภาพนิ่ง (Static Picture) หรืออัลบั้มภาพเปนหลัก เสริมดวยการนําศักยภาพของ
คอมพิวเตอรมาใชในการนําเสนอ เชน การเลือกภาพที่ตองการ การขยายหรือยอขนาดของภาพหรือ
ตัวอักษร การสําเนาหรือถายโอนภาพ การเติมแตงภาพ การเลือกเฉพาะสวนภาพ (Cropping) หรือ
เพ่ิมขอมูลการเชื่อมโยงภายใน (Linking Information) เชน เชื่อมขอมูลอธิบายเพิ่มเติม เชื่อมขอมูล
เสียงประกอบ เปนตน 
   4. หนังสืออิเล็กทรอนิกสแบบหนังสือภาพเคลื่อนไหว (Moving Picture Books) 
เปนหนังสืออิเล็กทรอนิกสที่เนนการนําเสนอขอมูลในรูปแบบภาพวีดิทัศน (Video Clips) หรือ
ภาพยนตรสั้นๆ (Films Clips) ผนวกขอมูลสนเทศที่เปนตัวหนังสือ (Text Information) ผูอาน
สามารถเลือกชมศึกษาขอมูลได สวนใหญนิยมนําเสนอขอมูลเหตุการณประวัติศาสตร หรือ
เหตุการณสําคัญๆ เชน ภาพเหตุการณสงครามโลก ภาพการกลาวสุนทรพจนของบุคคลสําคัญๆ 
ของโลกในโอกาสตางๆ ภาพเหตุการณความสําเร็จหรือสูญเสียของโลก เปนตน 
   5. หนังสืออิเล็กทรอนิกสแบบหนังสือส่ือประสม (Multimedia Books) เปนหนังสือ
อิเล็กทรอนิกสที่เนนเสนอขอมูลเน้ือหาสาระในลักษณะแบบสื่อผสมระหวางสื่อภาพ (Visual Media) 
ที่เปนภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวกับสื่อประเภทเสียง (Audio Media) ในลักษณะตางๆ ผนวกกับ
ศักยภาพของคอมพิวเตอรอ่ืน เชนเดียวกันกับหนังสืออิเล็กทรอนิกสอ่ืนๆ ที่กลาวมาแลว 
   6. หนังสืออิเล็กทรอนิกสแบบหนังสือส่ือหลากหลาย (Polymedia Books) เปน
หนังสืออิเล็กทรอนิกสที่มีลักษณะเชนเดียวกับหนังสืออิเล็กทรอนิกสแบบสื่อประสม แตมีความ
หลากหลายในคุณลักษณะดานความเช่ือมโยงระหวางขอมูลภายในเลมที่บันทึกในลักษณะตางๆ 
เชน ตัวหนังสือ ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว เสียง ดนตรี และอ่ืนๆ เปนตน 
   7. หนังสืออิเล็กทรอนิกสแบบหนังสือสื่อเชื่อมโยง (Hypermedia Books) เปน
หนังสือที่มีคุณลักษณะสามารถเชื่อมโยงเนื้อหาสาระภายในเลม (Internal Information Linking) ซึ่ง
ผูอานสามารถคลิ๊กเพ่ือเชื่อมโยงไปสูเน้ือหาสาระท่ีออกแบบเชื่อมโยงกันภายในเลม การเชื่อมโยง
เชนน้ีมีคุณลักษณะเชนเดียวกันกับบทเรียนโปรแกรมแบบแตกกิ่ง (Branching Programmed 
Instruction) นอกจากนี้ยังสามารถเชื่อมโยงกับแหลงเอกสารภายนอก (External or online 
Information Source) เม่ือเชื่อมตอกับระบบอินเทอรเน็ต หรืออินทราเน็ต 
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   8. หนังสืออิเล็กทรอนิกสแบบหนังสืออัจฉริยะ (Intelligent Electronic Books) 
เปนหนังสือสื่อประสม แตมีการใชโปรแกรมชั้นสูงที่สามารถมีปฏิกิริยา หรือปฏิสัมพันธกับผูอาน
เสมือนกับหนังสือมีสติปญญา (อัจฉริยะ) ในการไตรตรอง หรือคาดคะเนในการโตตอบ หรือมี
ปฏิกิริยากับผูอาน (ดังตัวอยางการทํางานของโปรแกรม Help ที่ Microsoft Word เปนตน) 
   9. หนังสืออิเล็กทรอนิกสแบบส่ือหนังสือทางไกล (Telemedia Electronic Books) 
หนังสืออิเล็กทรอนิกสประเภทนี้มีคุณลักษณะหลักๆ คลายกับ Hypermedia Electronic Book แต
เนนการเช่ือมโยงกับแหลงขอมูลภายนอกผานระบบเครือขาย (Online Information Resource) ทั้งที่
เปนเครือขายเปดและเครือขายเฉพาะสมาชิกของเครือขาย 
   10. หนังสืออิเล็กทรอนิกสแบบหนังสือไซเบอรเสปซ (Cyberspace Books) 
หนังสืออิเล็กทรอนิกสประเภทนี้มีลักษณะเหมือนกับหนังสืออิเล็กทรอนิกสหลายๆ แบบ ที่กลาว
มาแลวมาผสมกัน สามารถเชื่อมโยงขอมูลทั้งจากแหลงภายในภายนอก สามารถนําเสนอขอมูลใน
รูปแบบของสื่อที่หลากหลาย สามารถมีปฏิสัมพันธกับผูอานไดหลากหลายมิติ 
  นอกจากที่กลาวมาแลว เบคเกอรและกิลเลอร (Baker and Giller. 1991) ไดแบง
ประเภทของหนังสืออิเล็กทรอนิกสตามชนิดของสื่อที่ใชในการนําเสนอและองคประกอบของเครื่อง
อํานวยความสะดวกภายในหนังสือ สามารถแบงไดเปน 4 ประเภทหลักๆ ดังตอไปน้ี 
   1. หนังสืออิเล็กทรอนิกสประเภทบรรจุหรือบันทึกขอมูล เน้ือหาสาระเปนหมวด
วิชา หรือรายวิชาโดยเฉพาะเปนหลัก (Some Particular Subject Area) 
   2. หนังสืออิเล็กทรอนิกสประเภทบรรจุขอมูล เน้ือหาสาระเปนหัวเรื่องหรือชื่อเร่ือง
เฉพาะเร่ือง (a Particular Topic Area) เปนหลัก หนังสืออิเล็กทรอนิกสประเภทน้ีจะมีเน้ือหา
ใกลเคียงกับประเภทแรกแตขอบขายแคบกวาหรือจําเพาะเจาะจงมากกวา 
   3. หนังสืออิเล็กทรอนิกสประเภทบรรจุขอมูล เน้ือหาสาระ และเทคนิคการนําเสนอ
ขั้นสูงที่มุงเนนเพ่ือสนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนหรือการฝกอบรม (Support of 
Learning and Training Activities) 
   4. หนังสืออิเล็กทรอนิกสประเภทบรรจุขอมูล เนื้อหาสาระเนนเพ่ือการทดสอบ 
หรือสอบวัดผลเพื่อใหผูอานไดศึกษาและตรวจสอบวัดระดับความรู หรือความสามารถของตนในเรื่อง
ใดเร่ืองหน่ึง (to Support Testing, Quizzing and Assessment Activities about any Particular 
Topic) 
  นอกจากรูปแบบที่ไดกลาวมาแลว หนังสืออิเล็กทรอนิกสยังไดรับการพัฒนาใหมี
ศักยภาพในการตอบสนองความตองการของผูอาน หรือปฏิกิริยากับผูอาน (End-user Interface) 
และสามารถเปนแหลงความรูและสื่อการเรียนรู ตอบสนองรูปแบบการจัดการศึกษาทั้งในบริบทของ
ระบบการศึกษาแบบปกติ และการศึกษาทางไกลไดอยางกวางขวางอีกดวย (Baker. 1992a, 1992c, 
Baker and Giller. 1991) 
  หนังสืออิเล็กทรอนิกสทุกรูปแบบไดรับการพัฒนาบนพื้นฐานแนวคิดหลัก 3 ประการ 
คือ 
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   1. รูปแบบการจัดเก็บและการนําเสนอเนื้อหา 
    รูปแบบการจัดเก็บและการนําเสนอเน้ือหาของหนังสืออิเล็กทรอนิกส จะ
ประกอบดวย 3 องคประกอบยอย คือ รูปแบบมโนทัศนของหนังสืออิเล็กทรอนิกสทั้งเลม 
(Conception Model) รูปแบบโครงสราง (Design Model) และรูปแบบโครงสรางความสัมพันธ
ภายใน (Fabrication Model)   
    รูปแบบมโนทัศนของหนังสืออิเล็กทรอนิกสทั้งเลม รูปแบบโครงสราง และ
รูปแบบโครงสรางความสัมพันธภายในของหนังสืออิเล็กทรอนิกส สามารถสรุปไดตามแผนภูมิ
ประกอบตางๆ ดังตอไปน้ี 
 
 

                         Exit book ออกจากเลม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปกหนา 
Front Cover 

Previous page 

Next page 

Page up 

Page left 

Page…. 

Page down 

Page right 

go to 

 
ภาพประกอบ 2 รูปแบบโครงสรางมโนทัศนการจัดเก็บ และนําเสนอเน้ือหาของหนังสือ   
      อิเล็กทรอนิกส (Baker. 1992: 140) 
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  จากแผนภูมิโครงสรางพ้ืนฐานของหนังสืออิเล็กทรอนิกสขางตนจะเห็นไดวาการ
เรียงลําดับการจัดเก็บ และการนําเสนอเน้ือหาภายในเลมจะมีการเรียงลําดับในลักษณะเชนเดียวกัน
กับหนังสือแบบปกติที่ใชอยูทั่วไป เชน มีปกของหนังสือ ชื่อเรื่อง สารบัญ หนาเน้ือหา บรรณานุกรม 
และปกหลัง เปนตน แตจะมีสวนแตกตางที่หนังสืออิเล็กทรอนิกสจะใชศักยภาพของคอมพิวเตอรมา
ใชเปนคุณลักษณะพิเศษเพ่ิมจาหนังสือปกติ  เชน การเปดหนาถัดไปแบบอัตโนมัติ (Next Page 
Turn-over) การดูหรืออานเน้ือหาตอเนื่อง (Scrolling) การเปดหนาถอยหลังไปยังหนาที่ตองการ 
(Back to Page….) การเลื่อนดูเน้ือหาดานขางซาย-ขวา (Page Right / Page Left) ของแตละหนา 
การเลื่อนเน้ือหาในหนาที่ผานมาหรืหอหนาตอไป (Page up / Page down) การออกจากโปรแกรม 
หรือปดหนังสือ (Exit from the Book) หรือกลบไปยังหนาแรก (Back to the First Page)  หรือเปด
ไปยังหนาสุดทาย (Last Page) เปนตน องคประกอบหรหือคุณลักษณะเหลาน้ีเปนองคประกอบดาน
การอํานวยความสะดวกแกผูอาน และเปนองคประกอบที่เปดโอกาสใหผูอานสามารถปฏิสัมพันธกับ
หนังสือไดตามความตองการ ของผูอานไดมากขึ้น และสะดวกกวาหนังสือปกติสวนองคประกอบใน
แตละหนาของหนังสืออิเล็กทรอนิกส มีรูปแบบที่หลากหลายขึ้นอยูกับแตละประเภทของหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส แตมักจะมีสวนประกอบหลักๆ ดังแผนภูมิตอไปน้ี 
 
 

สวนเนื้อหา 

Text & Picture Display Area Scroll Bars 

สวน     Menu    Bar    &    Toolbars    Feature    Display    Area    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สวน     Menu     Bar   &   Toolbars     Feature    Display     Area       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพประกอบ 3 แสดงสวนประกอบหลักที่นิยมออกแบบในแตละหนาของหนังสืออิเล็กทรอนิกส 
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  จากแผนภู มิแสดงสวนประกอบในแตละหนาของหนัง สืออิเล็กทรอนิกส  จะ
ประกอบดวยแถบเมนูซึ่งจะเปน Toolbars และ Dialog Boxes ตางๆ เชน เปดแฟม แกไข มุมมอง 
แทรก รูปแบบ เคร่ืองมือ  ตาราง ฯลฯ เชนเดียวกันกับหนาตางวินโดสทั่วไป ซึ่งปกติแลวจะนิยมวาง
อยู ณ สวนบนหรือแถบบนของแตละหนา สวนองคประกอบดานเนื้อหา ซึ่งประกอบดวย เนื้อหาท่ี
เปนตัวหนังสือ (Text) รูปภาพ (lllustrations) หรือสัญลักษณ (Graphic lcons) ตางๆ ภายในอาจจะ
ออกแบบสวนเชื่อมโยงภายใน เชน Hot Text, Hot Area เปนตน เม่ือคลิกแลวจะสามารถเชื่อมโยง
เน้ือหาไปยังเน้ือหาที่ออกแบบใหเชื่อมโยงสัมพันธไวแลว คําอธิบายเพิ่มเติม หนาที่มีเน้ือหาสัมพันธ
กัน แหลงขอมูลเพ่ิมเติม เปนตน 
  สวนบริเวณดานขางของจอภาพนิยมออกแบบเคร่ืองมือในการควบคุมเน้ือหา เชน 
เลื่อนขึ้น-ลง  เลื่อนเพ่ือเปดดูเน้ือหาหนาตอเน่ืองตามที่ตองการ เปนตน 
  สวนดานลางหนาจะประกอบดวยสวนควบคุมตางๆ เชน เปดไปยังหนา.....เปดกลับ 
ไปยังหนา....เปดหนาถัดไป เปดกลับ เปดไปยังหนาสุดทาย และออกจากโปรแกรม เปนตน สวน
ใหญนิยมออกแบบเปน  ลูกศรดังนี้ 
   กลับไปยังหนาแรก 
   ถอยหลังไปยังหนา (อยางเร็ว) 
   ถอยหลังไปยังหนาที่ผานมาทีละหนา 
   เดินหนาไปยังหนาถัดไปทีละหนา 
   เดินหนาไปยังหนาถัดไป (อยางเร็ว) 
   เดินหนาไปยังหนาสุดทาย 
 
 
  
 

ภาพประกอบ 4 รูปแบบเครื่องมือในการควบคุมเน้ือหา 
 
   2. การออกแบบการปฏิสัมพันธระหวางหนังสือกับผูอาน (Consumer Interface) 
    การออกแบบและพัฒนาการนําเสนอเนื้อหาในหนังสืออิเล็กทรอนิกสปกติจะ
พยายามออกแบบใหสอดคลองความคิดรวบยอดและแนวการนําเสนอเนื้อหาที่วางไว พรอมๆ กับ
การออกแบบการปฏิสัมพันธระหวางหนังสืออิเล็กทรอนิกสกับผูอาน ซึ่งจะผสมผสานระหวางการ
นําเสนอเน้ือหาและการเปดโอกาสใหผูอานสามารถปฏิสัมพันธกับหนังสืออิเล็กทรอนิกสในแตละหนา 
หรือตลอดทั้งเลม หลักการออกแบบจะพยายามสนองกรอบธรรมชาติของความตองการของผูอาน
และเทคนิคการนําเสนอเน้ือหา นํามาผนวกกับการออกแบบการใชศักยภาพของคอมพิวเตอรในดาน
ตางๆ ที่กลาวมาขางตนแลว เพ่ือใหหนังสืออิเล็กทรอนิกสที่ผลิตมีคุณภาพที่มีความสมบูรณนาใช 
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Text                                   Page Structure 
Picture                                  Page Control 
Sound Effects                          Page Display Strategies 
                  
                                       Browsers 
Animation                                      Indexing 
                                       Facilities 
Learning                                                   
Strategies                                                                    Skill Development Exercises 
Questions            Hyper-image Reference 
     Assessments                                  Hyper-text Reference 
               Simulations 

ผูใช / ผูอาน 

การปฏิสัมพันธระหวางผูอานกับ E-BOOK 

MULTIMEDIA 
E-BOOK SYSTEM 

HYPERMEDIA 
KNOLEDGE CORPUS 

 
 
 
 
 
ภาพประกอบ 5 แสดงรูปแบบโครงสรางการปฏิสัมพันธระหวางหนังสือกับผูอานของหนังสือ 
     อิเล็กทรอนิกส (Baker. 1992: 142) 
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ช่ือเร่ืองและเคาโครงเร่ือง 

เขียนบทนําเสนอ 

ผลิตสวน 
เน้ือหา 

ผลิตสวน 
ที่เปนเสียง 

ผลิตสวน 
ที่เปน 
ภาพนิ่ง 

ผลิตสวน 
ที่เปน 

ภาพวีดิทัศน 

บูรณาการเน้ือหา, กําหนดและเชื่อมโยงภายใน, สรางความสัมพันธ 
ในการนําเสนอระหวางองคประกอบภายใน 

(Integration, Interlinking, Synchronization) 

นําไปทดสอบ และประเมินผลตนฉบับ 
(Evaluation and Testing) 

พัฒนาปรับปรุงใหมีความสมบูรณ 
(Mastering) 

สําเนา หรือ ผลิตเปนปริมาณมาก 
(Replication) 

นําเผยแพร หรือ จัดจําหนาย 
(Distribution) 

ภาพประกอบ 6 แสดงกระบวนการในการออกแบบและการผลิตหนังสืออิเล็กทรอนิกส  
     (Baker. 1992: 1443) 
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    องคประกอบประเภทการออกแบบปฏิสัมพันธระหวางหนังสือกับผูอาน 
(Consumer Interface) หรือตัวชวยนําในการใชและการอาน หรือการเรียนในเนื้อหาหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส (Electronics Guideline Factors) ซึ่งออกแบบใหใชงานบนพื้นฐานดังตอไปน้ี 
     2.1 การออกแบบเชิงวิศวกรรมดานเน้ือหา (Knowledge Engineering) 
องคประกอบยอยดานนี้เนนพิจารณาความถูกตองทางวิชาการ และการออกแบบเคาโครงการ
ตลอดจนลําดับ หรือยุทธศาสตรการนําเสนอเนื้อหา ภายในเลมที่ถูกตองตามหลักวิชาการ การ
นําเสนอที่สามารถรับรู และทําความเขาใจ ตลอดจนการเรียนรูในเนื้อหาไดงาย และมีประสิทธิภาพ
มากที่สุด 
     2.2 การออกแบบหนาหนังสือ (Page design) เปนการออกแบบ
รูปลักษณของหนาหนังสือในแตละหนา ซึ่งจะประกอบดวยตัวหนังสือ ภาพประกอบ และการจัดหนา 
ที่จะเปนสวนที่จะปรากฏใหผูอานเห็นในแตละหนาของหนังสือ และเปนสวนที่สามารถปฏิสัมพันธ
ระหวางผูอานกับหนังสือ องคประกอบดานน้ีจะมีความแตกตางดานจุดประสงคหลักของหนังสือ
อิเล็กทรอนิกสแตละเลมหรือแตละประเภทหนังสืออิเล็กทรอนิกส 
     2.3 รูปแบบการปฏิสัมพันธ (Interaction Styles) เปนองคประกอบที่
กําหนดรูปแบบและวิธีการปฏิสัมพันธที่ผูอานจะสามรถปฏิสัมพันธกับหนังสืออิเล็กทรอนิกสในแตละ
หนา เชนการเฉลย การชวยเหลือแนะนํา การตรวจสอบ การสืบคน การบันทึก การรับคําส่ัง เปนตน 
     2.4 เคร่ืองอํานวยความสะดวกแกผูอาน (End-user Tools and Services) 
เปนองคประกอบยอยที่มีใหผูอานเลือกใชเม่ือตองการ เชน Retrieval Tool; Notepad Facilities; 
Copy and Paste Facilities; Online Help; Tutorial Modes; Glossaries and Dictionaries; 
Traces; Collectors; Back-track Facilities และ Navigation Tools เปนตน 
     2.5 สื่อประสม (Multimedia) เปนองคประกอบในการนําเสนอเน้ือหาใน
ลักษณะสื่อประสม (หรือสื่อผสม) ซึ่งเปนการสรางสรรคในการนําเสนอเน้ือหาผสมผสานระหวาง
เน้ือหาสาระท่ีเปนตัวหนังสือ (Text) ภาพน่ิง (Static Graphics) เสียง (Sound) และภาพเคลื่อนไหว 
(Motion Picture)  
     2.6 สื่อเชื่อมโยง (Hypermedia) เปนสวนบนหนาจอที่สามารถเชื่อมโยง
ระหวางเน้ือหาภายในเลมหรือหนาตางๆ ภายในเลม และแหลงขอมูลภายนอกเลมผานระบบ
เครือขาย (กําธร บุญเจริญ. 2550: 52-62) 
   3. หนังสืออิเล็กทรอนิกสมัลติมีเดีย (Multimedia Book) หนังสืออิเล็กทรอนิกส
มัลติมีเดียประกอบดวยตัวอักษร เสียงและภาพรวมกัน ทําใหเคร่ืองมือมีความพิเศษ โครงสรางของ
หนังสืออิเล็กทรอนิกสมัลติมีเดียมีดังภาพประกอบดานลาง ในกรอบภาพนําเสนอตัวอักษร เสียง 
และภาพตามที่ผูใชเลือก ภาพของหนังสืออิเล็กทรอนิกสมัลติมีเดียอาจเปนภาพธรรมดาที่มีเอฟเฟค 
(Effect) หรือภาพเคลื่อนไหว ในหนาจอหน่ึงๆ จะประกอบไปดวยหลายๆ สวน เชน ตัวอักษร 
ภาพน่ิง ภาพวิดีโอ หรือเสียง แตไมสามารถไดยินจนกวาจะมีการกดปุมเสียง (ทิพยมณฑา สดชื่น. 
2544: 17) 
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ภาพประกอบ 7 โมเดลคํานิยามหนังสืออิเล็กทรอนิกสแบบมัลติมีเดีย (Barker and Manji, 1991: 
     276) 
 
  จากการไปศึกษารูปแบบของหนังสืออิเล็กทรอนิกส สรุปไดวา หนังสืออิเล็กทรอนิกส
เปนหนังสือที่เนนการจัดเก็บเปนระบบดิจิตอล ที่สามารถมีปฏิสัมพันธเชื่อมโยง สืบคนขอมูลได ซึ่ง
เปนไดทั้งสื่อประสมที่มีทั้งภาพเคลื่อนไหว ภาพนิ่ง เสียงประกอบ ผูเรียนสามารถเรียนไดตลอดเวลา 
โดยไมตองไปหาหนังสือที่หองสมุด อีกทั้งยังสามารถวัดประเมินผลการเรียนไดดวยตนเอง 
 
 2.3 การเปรียบเทียบหนังสืออิเล็กทรอนิกส 3 รูปแบบ 
  การที่ยกหนังสืออิเล็กทรอนิกสทั้ง 3 ประเภทคือ หนังสืออิเล็กทรอนิกสภาพนิ่ง 
หนังสืออิเล็กทรอนิกสภาพเคลื่อนไหว และหนังสืออิเล็กทรอนิกสมัลติมีเดียมาเปรียบเทียบนั้น
เพราะวาหนังสืออิเล็กทรอนิกสทั้ง 3 ประเภทนี้จัดเปนพ้ืนฐานของหนังสืออิเล็กทรอนิกสทั้งหมดที่มี
อยู หนังสืออิเล็กทรอนิกส 2 ชนิดแรกสนับสนุนคอมพิวเตอรชวยการเรียนรู (Computer – Assisted 
Learning) สวนชนิดสุดทายเปนหนังสืออิเล็กทรอนิกสที่สนับสนุนส่ิงแวดลอมการเรียนรูแบบ
ปฏิสัมพันธ เพ่ือสนับสนุนการเรียนแบบคนพบของคอมพิวเตอรชวยการเรียนรู 
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   2.3.1 หนังสืออิเล็กทรอนิกสภาพนิ่ง (Static Picture Books)  
    หนังสืออิเล็กทรอนิกสภาพน่ิงเปนการรวบรวมภาพที่เก่ียวของไวดวยกันตาม
จุดประสงคที่ผูผลิตตองการ ยกตัวอยางเชน ใชประกอบการสอน เปนตน โมเดลคํานิยามของหนังสือ
อิเล็กทรอนิกสภาพนิ่งมีภาพประกอบ 3 อันประกอบดวย ปกหนา กลุมภาพน่ิง และปกหลัง ภาพนิ่ง
อาจเปนภาพจากวิดีโอ ซีดีรอม หรือจากที่อ่ืนๆ ก็ได ขอจํากัดอยางหนึ่งของหนังสืออิเล็กทรอนิกส
ภาพนิ่งคือ ขาดโครงสรางของบท แตหากจะใหมีสามารถทําไดไมยาก โดยเก็บรวบรวมภาพที่มี
ลักษณะแนวเดียวกัน เชน หัวขอเก่ียวกับสัตว ซึ่งเปนบทที่อยูตามลําพังไมขึ้นกับบทอ่ืน ใชรวบรวม
สัตวพวกแมว หมา นก และสัตวอ่ืนๆ สิ่งสําคัญสําหรับหนังสืออิเล็กทรอนิกสภาพนิ่ง คือ ตองมีการ
ควบคุมทางเลือกที่หลากหลายแทนลูกศรในโมเดลซึ่งอาจควบคุมหนังสืออิเล็กทรอนิกสทั้งเลมหรือ
เปนบางตอนก็ได 
   2.3.2 หนังสืออิเล็กทรอนิกสภาพเคลื่อนไหว (Moving Picture Book) 
    หนังสืออิเล็กทรอนิกสภาพเคล่ือนไหวเปนหนังสืออิเล็กทรอนิกสแบบหนึ่งซ่ึง
บรรจุภาพเคลื่อนไหวไวมากกวาหนังสืออิเล็กทรอนิกสภาพน่ิง ภาพเคลื่อนไหวเหลาน้ีอาจมาจาก
คอมพิวเตอรหรือจากส่ืออ่ืน เชน วิดีโอ ซีดีรอม ภาพจะมีการนําเสนออยางไรขึ้นอยูกับอัตราที่ตั้งไว 
อาจนําเสนออยางรวดเร็ว  ชาหรือปกติ ก็ได  โมเดลคํานิยามของหนังสืออิเล็กทรอนิกส
ภาพเคลื่อนไหวมีภาพประกอบ 4 ภาพเคลื่อนไหวเปนการแสดงชุดของภาพที่มีลักษณะคลายกัน
ตอเน่ืองกันอยางรวดเร็ว โมเดลของหนังสืออิเล็กทรอนิกสชนิดน้ีเหมือนกับโมเดลของหนังสือ
อิเล็กทรอนิกสภาพน่ิง โดยจะมีปกหนาและปกหลัง ตรงกลางประกอบดวยโครงสรางของบทท่ีมี
ลักษณะเหมือนกัน แตละบทจะประกอบดวยภาพจํานวนมากซ่ึงเรียงลําดับตามหัวขอหรือเน้ือเรื่อง 
ถาตองการแบงเปนหมวดหมูหรือยอยสามารถกําหนดใหเพ่ิมขึ้นไดอีกในโครงสราง การควบคุม
ทางเลือกที่หลากหลายของหนังสืออิเล็กทรอนิกสภาพเคลื่อนไหว โดยสามารถเลน หยุดดู ถอยหลัง 
ไปหนาได ตามที่ผูอานตองการ 
   2.3.3 หนังสืออิเล็กทรอนิกสมัลติมีเดีย (Multi-Media Books) 
    หนังสืออิเล็กทรอนิกสมัลติมีเดียประกอบดวยตัวอักษร เสียงและภาพรวมกัน 
ในสวนที่นําเสนอตัวอักษร เสียง และภาพตามที่ผูใชเลือกภาพของหนังสืออิเล็กทรอนิกสมัลติมีเดีย
อาจเปนภาพธรรมดามีเอฟเฟค หรือภาพเคลื่อนไหว ในหนึ่งหนาจอประกอบไปดวยหลายๆ สวน
ไดแก ตัวอักษร ภาพนิ่ง ภาพวิดีโอ กรอบโตตอบระหวางผูอานกับคอมพิวเตอรในหนาน่ีอาจใสเสียง 
ใสไวในรูปของปุมเพ่ือใหผูเรียนเลือกใช 
    หนังสืออิเล็กทรอนิกสหลายๆ ประเภท รวมทั้งหนังสืออิเล็กทรอนิกส
มัลติมีเดียจะไดรับความสะดวกสบายจากตัวจัดการซอนทับ (Overlay Manager) หนาจอทั้งหมดที่
ผูใชมองเห็นเกิดจากการรวมตัวของแตละหนาจอทางตรรกะวิทยา (Logical Screen) ที่มีอยู โดยแต
ละหนาจอจะมีภาพพ้ืนฐานเปนภาพหลัก ตัวซอนทับ 1,2,3 และ 4 จะปรากฏขึ้นเอง หรือตองอาศัย
การกดปุมชวยขึ้นอยูกับผูออกแบบโปรแกรมวาจะออกแบบไวอยางไร ตัวจัดการการซอนทับมี
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 จากการไดศึกษาการเปรียบเทียบหนังสืออิเล็กทรอนิกส 3 รูปแบบ สรุปไดวา รูปแบบ
หนังสืออิเล็กทรอนิกสทั้ง 3 แบบมีความแตกตางกันในดานการสรางขึ้นมาใชงาน เชน หนังสือ
อิเล็กทรอนิกสภาพนิ่งเปนการรวมรวมเฉพาะภาพนิ่งในการนําเสนอ หนังสืออิเล็กทรอนิกส
ภาพเคลื่อนไหว เปนการนําเสนอที่เปนภาพเคลื่อนไหว ซึ่งทั้ง 2 รูปแบบมีสวนที่คลายกันคือโมเดล
คํานิยาม และรูปแบบที่ 3 เปนหนังสืออิเล็กทรอนิกสมัลติมีเดีย ประกอบไปดวย ตัวอักษร ภาพน่ิง 
ภาพเคลื่อนไหว เสียง การโตตอบระหวางผูเรียนกับคอมพิวเตอร ซึ่งในสวนนี้จะเปนการรวมรูปแบบ
ภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวเขาดวยกัน 
 
 2.4 ขอดีและขอจํากัดของหนังสืออิเล็กทรอนิกส 
  ขอดีของหนังสืออิเล็กทรอนิกส 
   1. เปนสื่อที่รวมเอาจุดเดนของสื่อแบบตางๆ มารวมอยูในสิ่งตัวเดียว คือ สามารถ
แสดงภาพ แสง ภาพเคลื่อนไหว และการมีปฏิสัมพันธกับผูใช 
   2. ชวยใหผูเรียนเกิดพัฒนาการเรียนรูและเขาใจเนื้อหาวิชาไดเร็วขึ้น (สิทธิพร 
บุญญานุวัตร. 2540: 24) 
   3. สามารถใชเคร่ืองมือในการเชื่อมโยงกับตารางของเนื้อหา และหัวขอสําคัญๆ 
   4. ดีสําหรับผูเรียนที่เรียนระบบการเรียนการสอนทางไกล 
   5. สามารถเปลี่ยนขนาดตัวอักษรใหมีขนาดใหญขึ้น 
   6. ไมตองเขารานหนังสืออีกตอไป 
   7. งายในการคนหาจากคําหลัก (กําธร บุญเจริญ. 2550: 89) 
   8. มีความสามารถในการออนไลนผานเครือขาย และเชื่อมโยงไปสูโฮมเพจ
และเวปไซตตางๆ อีกทั้งยังสามารถอางอิงในทางวิชาการได 
   9. สนับสนุนการเรียนการสอนแบบหองเรียนเสมือน หองสมุดเหมือนและหองสมุด
อิเล็กทรอนิกส 
   10. มีลักษณะไมตายตัวสามารถแกไขปรับปรุงเปลี่ยนแปลงไดตลอดเวลา อีกทั้ง
ยังสามารถเชื่อมโยงไปสูขอมูลที่เก่ียวของไดโดยใชความสามารถของไฮเปอรเท็กซ 
   11. ในการสอนหรืออบรมนอกสถานที่ การใชหนังสืออิเล็กทรอนิกสจะชวยใหเกิด
ความคลองตัวยิ่งขึ้น เนื่องจากสื่อการสอนสามารถสรางเก็บไวในแผนซีดีไดไมตองหอบหิ้วส่ือซ่ึงมี
จํานวนมาก 
   12. การพิมพทําไดรวดเร็วกวาแบบใชกระดาษ สามารถทําสําเนาไดเทาที่ตองการ 
ประหยัดวัสดุในการสรางส่ือ อีกทั้งยังชวยอนุรักษสิ่งแวดลอมอีกดวย 
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   13. มีความคงทนและสะดวกตอการเก็บบํารุงรักษา ลดปญหาการจัดเก็บ เอกสาร
ยอนหลังซึ่งตองใชเนื้อที่หรือบริเวณกวางในการจัดเก็บ สามารถรักษาหนังสือหายากและตนฉบับ
เขียนไมใหเสื่อมคุณภาพ 
   14. ชวยใหนักวิชาการและนักเขียนสามารถเผยแพรผลงานเขียนไดอยางรวดเร็ว  
  ขอจํากัดของหนังสืออิเล็กทรอนิกส 
  1. คนไทยสวนใหญยังคงชินอยูกับสื่อที่อยูในรูปกระดาษมากกวา อีกทั้งหนังสือ
อิเล็กทรอนิกสยังไมสามารถใชงานไดงายเม่ือเทียบกับสื่อส่ิงพิมพ และความสะดวกในการอานยัง
นอยกวามาก 
  2. หากโปรแกรมสื่อมีขนาดไฟลใหญมากๆ จะทําใหการเปลี่ยนหนาจอมีความลาชา 
  3. การสรางหนังสืออิเล็กทรอนิกสเพ่ือใหไดประสิทธิภาพท่ีดีนั้น ผูสรางตองมีความรู
และความชํานาญในการใชโปรแกรมคอมพิวเตอรและการสรางสื่อดีพอสมควร 
  4. ผูใชสื่ออาจไมใชผูสรางสื่อฉะน้ันการปรับปรุงสื่อจึงทําไดยากหากผูสอนไมมีความรู
ดานโปรแกรมคอมพิวเตอร 
  5. ใชเวลาในการออกแบบมาก เพราะตองใชทักษะในการออกแบบเปนอยางดีเพ่ือให
ไดสื่อที่มีคุณภาพ (อางถึงในสุชาดา โชคเหมาะ 2539: 1-2) 
  6. ผูอานไมเต็มใจที่จะเปลี่ยนนิสัยการอาน 
  7. ผูอานไมเต็มใจที่จะอานจากจอภาพ 
  8. ขาดความสัมพันธของความตองการ 
  9. ไมมีรายการหนังสือที่เปนสากล 
  10. ไมมีความม่ังคงถาบริษัทลมละลาย เครื่องมือจะกลายเปนส่ิงที่ลาสมัย สื่อดิจิตอล
ไมมีความม่ังคงเปลี่ยนแปลงอยูเรื่อย  
  11. กําจัดจํานวนเรื่อง 
  12. คอมพิวเตอรหรือ e-Book Reader มีราคาแพงขึ้น เซอรฟเวอรระบบเครือขาย
อิเล็กทรอนิกสมีราคาแพงเกินไปในบางครั้ง 
  13. ยุงยากมากเม่ือจะขอยืมจากเพ่ือน เพราะมีการเซ็ตที่อยู IP ไวโดยเฉพาะ (กําธร 
บุญเจริญ. 2550: 90) 
 
 2.5 ประโยชนของหนังสืออิเล็กทรอนิกส 
  เจ็คสัน (Jackson. 2004) ไดอธิบายถึงประโยชนของหนังสืออิเล็กทรอนิกส ไวดังนี้ 
   1. หนังสืออิเล็กทรอนิกสสามารถดําเนินกิจกรรมทางการเรียนและกระตุนผูเรียน
และสามารถแกปญหาการเรียนของผูเรียน 
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   2. เน้ือหาจํานวนมากมายที่มีอยูในปจจุบันในโดเมนสาธารณะที่ออนไลนบนเว็บ
สามารถหาดาวโหลดไดฟรี เน้ือหาเหลาน้ีเพ่ิมพูนขอมูลใหมากขึ้น โดยเฉพาะอยางยิ่งขอมูลที่ไดรับ
การหมุนเวียนปรับปรุงอยูเรื่อยๆ ไวสําหรับผูเรียน 
   3. หลังจากที่ดาวโหลดหนังสือและบันทึกเปนเอกสารเวิรด นักเรียนสามารถขีด
เสนขอความสวนที่สําคัญและแสดงความคิดเห็นลงบนเนื้อหากับการพิมพเน้ือหาออกมาอาน 
   4. หนังสืออิเล็กทรอนิกสสามารถเสนอสื่อประสมและการมีปฏิสัมพันธที่เหมาะสม 
ตัวอยางเชน สารานุกรมอิเล็กทรอนิกสสามารถประกอบดวย การเพ่ิมเติมสวนที่เปนของจริงเกี่ยวกับ
สิงโตทะเล เสียงสิงโตทะเลรองคําราม กลองสองดูสิงโตทะเลในระยะไกลจากพิพิธพันธสัตวน้ํา ภาพ
วีดิทัศนสิงโตทะเลในสถานที่จริงที่มันอาศัยอยู เชื่อมโยงไปยังองคกรชวยเหลือชีวิตสัตวปา การมี
ปฏิสัมพันธกับคําถามและอ่ืนๆ อีกมากมาย 
   5. หนังสืออิเล็กทรอนิกสสามารถปรับปรุงไดอยางรวดเร็ว ราบร่ืนสมํ่าเสมอ ถา
จําเปนมีประโยชนอยางยิ่งเม่ือเรียนวิชาสังคมศึกษา วิทยาศาสตร หรือวิชาอ่ืนๆ ที่เหตุการณหรือสิ่ง
ที่คนพบสามารถเปลี่ยนแปลงไดทันที 
   6. ผูเรียนบางคนชอบรูปแบบดิจิตอลมากกวาและเปนการกระตุนการอาน 
   7. ผูเรียนกับความพิการ สามารถขยายขนาดตัวอักษร หรือใชซอฟแวรที่จะอาน
และทํางานกับขอความได (กําธร บุญเจริญ. 2550: 90-91) 
 สรุปไดวา ประโยชนในการใชหนังสืออิเล็กทรอนิกส จะชวยกระตุนการเรียนรูของผูเรียน 
เพราะมีทั้งภาพเคลื่อนไหว ภาพนิ่ง เสียงประกอบ อีกทั้งสามารถเชื่อมโยงไปยังขอมูลอ่ืนๆ ได ทํา
ใหผูเรียนเรียนรูไดรวดเร็วและตลอดเวลา 
 
 2.6 เทคนิคการออกแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส 
  ในการออกแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกสควรยึดหลักการดังตอไปน้ี 
   1. การวางแผนและออกแบบกอนลงมือสรางเปนเรื่องที่สําคัญมาก ไมควรวางแผน
เฉพาะการสรางหนาจอแรกเทานั้น แตใหวางแผนการออกแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกสทั้งเลม 
นอกจากน้ีการเพ่ิมแผนที่ใหกับหนังสืออิเล็กทรอนิกสจะทําใหผูอานสามารถเขาใจโครงสรางทั้งหมด
ไดงายขึ้น และงายตอการปรับปรุงแกไขตอไป 
   2. วางรูปแบบโครงรางการแสดงผลที่เหมาะสมโดยคํานึงถึงเครื่องคอมพิวเตอร
ของผูอานเปนสําคัญ ควรมีการตรวจสอบการแสดงผลบนเบราเซอรที่ตางกันเปนระยะๆ ออกแบบ
เฟรมใหยืดหยุนตอการอาน 
   3. ออกแบบหนาจอใหอยูในแนวทางเดียวกันเพ่ือปองกันมิใหผูอานเกิดความ
สับสน และเนื้อหาทั้งหมดควรมีจุดรวมสายตาอยูที่กลางจอ ในหนาจอหน่ึงควรมีทั้งสีเขมและออนอยู
คละกันไป เพ่ือดึงดูดความสนใจของผูอาน 
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   4. ใชพ้ืนหลังที่สะอาดและเรียบงายหากใชภาพเล็กๆ เพ่ือเรียงตอกันเปนพ้ืนหลัง
จะทําใหภาพท่ีมีลวดลายที่ทําใหลายตา อานขอความไดยากและใชเวลาในการแสดงผลนานขึ้น 
เพราะยิ่งภาพมีขนาดเล็กก็จะใชเวลาในการวาดเรียงตอกันนานขึ้น  
   5. เลือกใชตัวอักษรที่เหมาะสมกับสีพ้ืน ซึ่งมีเครื่องมือหลายตัวที่ชวยใหการเลือก
คูสีที่เหมาะสม เพ่ือการอานที่งายและสบายตา 
   6. ตัวอักษรที่ใชควรมีความคมชัดไมขรุขระเปนรอยหยักขั้นบันได กอนการ
ตัดสินใจจะเลือกใชตัวอักษรรูปแบบใด ควรตรวจดูใหแสใจกอนวาตัวอักษรนั้นมีครบทั้งตัวปกติ 
ตัวหนา ตัวเอียง และตัวขีดเสนใตหรือไม เพราะถาขาดรูปแบบใดไปจะทําใหไมสามารถสราง
ตัวอักษรที่มีขอบที่กลมกลืนได และควรเก็บไฟลตัวอักษรที่เลือกใชเอาไวเผื่อการปรับแตแกไขตอไป 
   7. การใชตัวอักษรรวมกับภาพกราฟก อาจนําเสนอโดยใหตัวอักษรลอมรอบ
ภาพกราฟก จะทําใหดูแลวเกิดความสวยงามไปอีกแบบหนึ่ง 
   8. ในการเชื่อมโยงแบบไฮเปอรเท็กซ ปลายทางที่เชื่อมโยงไปถึงน้ันตองอยูอยาง
อิสระเสมอ (Tillman, 1997) และควรตกลงกับผูอานโดยอาจเขียนเปนคําชี้แจงเอาไวใหชัดเจนวา 
รูปแบบใดที่สามารถเชื่อมโยงหรือไมเชื่อมโยงไปยังที่อ่ืน 
   9. จะตองมีการเตรียมตัวชี้ (Cue) ไวเพ่ือเปนแนวทางใหกับผูเรียน และควร
กระตุนผูอานใหมีความตื่นตัวอยูเสมอ 
   10. การตั้งชื่อปุม, ชื่อหัวเรื่อง ตลอดจนสิ่งตางๆ ที่มีลักษณะเดนควรสื่อ
ความหมายดวยภาษาที่เขาใจไดงาย ไมทําใหผูอานสับสน 
   11. ขนาดของตัวอักษรที่ใชไมควรต่ํากวา 12-14 พอยนท (Boling, 1994: 14) 
   12. ภาพกราฟกที่ใชควรใชใหเหมาะสมกับจุดประสงคการใชงานเลือกใชรูปแบบ
ของภาพกราฟกใหถูกตอง ภาพสกุลเจแพค (JPEG) เหมาะสําหรับรูปภาพ สกุลกิฟ (GIF) เหมาะ
สําหรับรูปที่เปนลายเสน โลโก และรูปที่มาจากการเก็บภาพจากหนาจอ ตลอดจนการทํากราฟกที่มี
การเคล่ือนไหว ภาพประกอบภายในยิ่งเล็กเทาไรก็ยิ่งดี แตทั้งน้ีตองไมใหรายละเอียดของภาพเสีย
ไป ถาผูใชสนใจใหคลิกที่ภาพก็จะพบกับรูปที่ขยายใหญขึ้น ทําใหลดเวลาในการเขาถึงขอมูล (วุฒิ 
เตชะวณิช. 2540: 101) หากภาพน้ันมีจุดประสงเพ่ือเปนภาพที่จะนําไปสูเน้ือหาอ่ืนก็ไมควรใชภาพที่
มีความซับซอนมากนัก และขนาดของไฟลควรปรับปรุงใหสามารถสงผานโมเด็มที่ใชงานได
โดยทั่วไปไดอยางราบรื่นโดยไมทําใหคุณภาพของภาพเสียไป อีกทั้งขนาดไฟลที่เล็กลงจะทําให
สามารถบริหารหรือจัดการกับไฟลตางๆ ไดงาย สะดวกและเร็วขึ้นอีกดวย การเชื่อมโยงไปยังที่อ่ืนๆ 
ควรออกแบบบริเวณพื้นที่ใหชัดเจน 
   13. การออกแบบหนาจอชวยเหลือ ควรกําหนดหนาจอชวยเหลือใหมีขนาดเล็ก
กวาจอหลัก เพราะหนาจอชวยเหลือที่เรียกขึ้นมาน้ันจะปรากฏทับหนาจอหลัก แตทั้งน้ีควรกําหนด
ขนาดหนาจอที่เล็กที่สุดเอาไวดวย (Duffy, Palmer and Mehlenbacher, 1992, quoted in Boling, 
1994: 14) อีกทั้งควรใสปุมควบคุมไวในจอชวยเหลือ เพราะปุมในหนาจอหลักไมสามารถควบคุมจอ
ชวยเหลือได 
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   14. ในหนาจอที่จํากัดควรใชประโยคที่สั้นและกระชับ ไมยาวมากติดกันจนยากแก
การกวาดสายตา ไมวาจะเปนแนวตั้งหรือแนวนอนถาหากใน 1 บรรทัดไมสามารถบรรจุขอความได
ทั้งหมด สามารถที่จะขึ้นบรรทัดใหมไดโดยใชบูลเล็ท (Bullet) ชวยหรืออาจเปลี่ยนตัวอักษรใหอยูใน
รูปของเสียง บางกรณีอาจตองยายขอความในสวนที่เปนรายละเอียดไปไวในอีกเลเยอร (Layer) หนึ่ง
เพ่ือแสดงผลในกรณีที่ผูใชตองการใชเทาน้ัน 
   15. เน้ือหาท่ีนํามาจากหนังสือควรมีการนํามาจัดฟอรมใหม เพอใหมีความนาอาน
มากยิ่งขึ้น มิใชวาหนังสือมีรูปแบบอยางไรในหนาจอคอมพิวเตอรก็จัดอยางน้ัน 
   16. หากเนื้อหามีหลายหนา ควรบอกจํานวนหนาทั้งหมดที่เชื่อมโยงไวดวย เชน 
หนา 1 จาก 6 เปนตน และควรคงไวซึ่งหัวขอหรือรูปภาพซึ่งเปนการบงบอกวากําลังอานอยูในหัวขอ
ใด เพอที่ผูอานจะไดไมตองเสียเวลายอนกลับมาดูอีกครั้ง 
   17. ในการใชเสียงและภาพเคลื่อนไหวจะตองใชอยางมีเหตุผล ไมควรใชพรํ่าเพร่ือ 
อักษรกระพริบในหนึ่งหนาก็ไมควรมากจนเกินไป ตัวอยางที่เหมาะสมจะใชเสียงไดแก เสียงเพลง 
การแสดง ภาษาตางประเทศ เสียงสัตว เสียงการใหผลยอนกลับเปนตน (Boling. 1994: 16) หาก
ตองการเพลงประกอบเพื่อสรางความตื่นเตนเราใจ ควรใชไฟลนามสกุลมิด้ี (Midi) ซึ่งมีขนาดเล็ก
กะทัดรัด 
   18. การใชเทคนิคพิเศษ (Effect) ควรใชเพ่ือสงเสริมภาพใหดูเดนขึ้น แตตองไม
เดนกวาภาพที่ตองการจะเนน และใชเพ่ือเปนแรงดึงดูดใหผูอานอยากพลิกไปดูเน้ือหาขางใน อยาใช
ใหมากจนเกินไปควรระวังในการสรางเงาใหกับภาพโดยเลือกใชอยางเปนธรรมชาติ ใชเงาอยาง
สมํ่าเสมอในทุกๆ สวน หลีกเลี่ยงเงาที่เกิดจากทิศที่ตางกันซึ่งมักเกิดขึ้นในกรณีที่มีผูชวยกัน
ออกแบบหรือทํามากกวาหน่ึงคนและขากการวางแผนที่ดี (อางอิงมาจากทิพยมณฑา สดชื่น. 2544: 
24 - 26) 
 สรุปไดวา การออกแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส สิ่งสําคัญควรออกแบบกอนแลวคอยลงมือ
ปฏิบัติจริง ซึ่งในการออกแบบควรยึดผูเรียนเปนสําคัญ ในเรื่องการใชตัวอักษร สี พ้ืนหลัง การ
กําหนดปุมใหชัดเจน และในการเชื่อมโยงแบบไฮเปอรเท็กซ ควรกําหนดใหชัดเจนเพ่ือสะดวกตอ
ผูเรียน 
 
 2.7 การผลิตและการออกแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส 
  2.7.1 การผลิตหนังสืออิเล็กทรอนิกส 
   ปจจุบันการผลิตหนังสืออิเล็กทรอนิกสเปนเร่ืองไมยุงยากอีกตอไป เน่ืองจากมี
โปรแกรมประยุกตหลายตัวที่สนับสนุนการสรางสื่อตัวนี้ แตทั้งน้ีการพัฒนาการสรางหนังสือ
อิเล็กทรอนิกสควรคํานึงถึงการเขากันไดของเทคโนโลยีดวย เพราะวาในการผลิตอาจตองใช
เคร่ืองมือที่แตกตางกัน และเม่ือนํามารวมเขาดวยกันควรจะทําไดงายในการพิมพคร้ังสุดทาย 
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   ในการออกแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกสใหเกิดประโยชนสูงสุดตองอาศัยพ้ืนฐานการ
ออกแบบ ซึ่งกําหนดการเชื่อมประสาน (Interface) กับผูอาน โดยยึดหลักการของหนังสือ และ
โครงสรางของหนาหนังสือที่แนนอน ในการออกแบบแตละหนาจะตองคํานึงถึงยุทธศาสตรการ
นําเสนอ ยุทธศาสตรการเรียน การออกแบบปุมควบคุม ควรมีแบบฝกหัดระหวางเรียนและคําถาม
ทายบทเพื่อประเมินผลวาผูอานไดรับความรูไปมากนอยเพียงใด อาจมีสถานการณจําลองเพ่ือ
กระตุนใหผูอานเกิดความสนใจตอเนื้อหาที่มีอยู สิ่งสําคัญที่ลืมไมได คือ เน้ือหาที่ใชตองเปนเนื้อหา
ที่มาจากหนังสือ (Barker and Manji. 1991: 277) และจะตองมีสิ่งอํานวยความสะดวกใหกับผูอาน 
ไดแก การคนหา, บุคมารค, ดัชนีชวยคน เปนตน 
   การสรางหนังสืออิเล็กทรอนิกสที่มีคุณภาพควรประกอบดวยบุคลากร 3 ฝาย ดัง
ภาพประกอบ 8 ไดแก ผูเชี่ยวชาญดานเน้ือหาวิชา นักออกแบบสื่อและโปรแกรมเมอร ผูเชี่ยวชาญ
ดานเน้ือหาวิชาจะตองมีความรูในเนื้อหาวิชา มีความรูเก่ียวกับคุณลักษณะของผูเรียน นักออกแบบ
สื่อจะตองมีความเขาในหลักการเรียนรูระหวางที่มีการเรียนการสอน นักเขียนโปรแกรมเมอรจะตอง
อธิบายใหผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหาวิชาและนักออกแบบสื่อทราบถึงความสามารถในการทํางานของ
โปรแกรม ทั้ง 3 ฝายควรมีการประชุมกันกอนผลิตสื่อเพ่ือความเขาใจที่ตรงกันจากน้ันผูเชี่ยวชาญ
วิชาและนักออกแบบส่ือจะชวยกันผลิตสตอรี่บอรด เพ่ือสงใหโปรแกรมเมอรผลิตบทเรียน เม่ือสราง
หนังสืออิเล็กทรอนิกสเสร็จแลวมีการประเมินสื่อและปรับปรุงบทเรียน จากน้ันนําไปทดลองใชและ
แกไขขอบกพรองที่พบ 
 

ภาพประกอบ 8 ขั้นตอนการออกแบบส่ือโดยบุคลากรทั้ง 3 ฝาย (สิทธิพร บุญญานุวัตร. 2540: 25) 

ผูเชี่ยวชาญวชิา โปรแกรมเมอร นักออกแบบส่ือ 

สรางโปรแกรมสื่อการสอน 

ปรับปรุง 
ปรับปรุง 

ทดลองใชโปรแกรมสื่อ 

ปรับปรุง 

ประเมินสื่อ 

นําไปใชจริง 
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   สิ่งที่ปรากฏอยูอยางสมํ่าเสมอในขั้นตอนการผลิตหนังสืออิเล็กทรอนิกส คือ การ
สราง (Authoring) และการเลียนแบบ (Emulation) ลําดับขั้นตอนการสรางหนังสืออิเล็กทรอนิกสจะ
ประกอบดวย 1) การเขียนสคริปตและทรัพยากรพวกมัลติมีเดีย (ตัวอักษร, เสียง, ภาพนิ่ง, 
ภาพเคลื่อนไหว, วิดีโอ เปนตน) 2) การรวบรวมการเชื่อมโยง และทําใหทรัพยากรทั้งหมดเขา
ดวยกันไดในรูปแบบของหนังสือ ในการประเมินผลและทดสอบจะใชซอฟทแวรเลียนแบบรูปแบบ
ของหนังสือ ดังภาพประกอบ 9 
 
 
 รายละเอียดของเนื้อหาและโครงสราง 
 
 

สคริปต  
 
 
 การผลิตภาพ การผลิตเสียง การผลิตภาพ การผลิตวิดีโอ 
 
 
 

รวบรวม, การเชื่อมโยง และการประสานเวลา  
 
 การประเมินผลและทดสอบ 
 
 

สรางตนฉบบั 
 
 

ทําสําเนา  
 
 เผยแพร 
 
 

ภาพประกอบ 9 โมเดลการผลิตหนังสืออิเล็กทรอนิกส (Barker. 1996: 16) 
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   ขั้นตอนการเขียนสคริปตมีรายละเอียดดังตอไปนี้ (Collins. 1991: 134-137; 
swann. 1989: 90-91; THE NEW GUIDE TO GRAPHIC DESIGN, 1990: 52-55) 
    1. สรางแนวความคิดคราวๆ เปนภาพเล็กๆ เขียนอยางหยาบๆ ที่เรียกวา
ธัมเนล (Thumbnail) ดังภาพประกอบ 10 บนกริด (Grid) กริดเปนพื้นฐานสําคัญของการวางเคา
โครงทั้งหมด ชวยใหสามารถจินตนาการเคาโครงทั้งหมดได อีกทั้งเปนตัวบอกตําแหนงของภาพและ
ตัวอักษรซึ่งจะมีลักษณะเหมือนกันทั้งเลม โดยอาจแบงเปน 2, 3, 4, 5, 6 คอลัมนเทาๆ กัน 
ภาพประกอบ 11 และตองไมลืมเวนชองวาง (Margin) เล็กๆ เอาไวดวย 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

ภาพประกอบ 10 ธัมเนล (Swann. 1989: 25) 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

ภาพประกอบ 11 กริด (THE NEW GUIDE TO GRAPHIC DESIGN. 1990: 54) 
 

    2. เม่ือสรางธัมเนลได 1 รูปแลว ควรออกแบบเพิ่มเติมเอาไวอีกหลายๆ แบบ
เพ่ือเฟนหารูปแบบที่เหมาะสมที่สุด 
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    3. เลือกธัมเนลที่คิดวาเหมาะสมที่สุดเพียงรูปแบบเดียวมาปรับใหมีขนาดเทา
จริง แตยังคงเปนภาพรางแบบหยาบๆ อยู 
    4. ปรับภาพรางแบบหยาบๆ ขนาดเทาจริงใหมีความละเอียดขึ้น 
    5. ตรวจทานความถูกตองอีกคร้ัง 
    6. จัดทําชิ้นงานจริง 
    ในขั้นตอนการผลิตหนังสืออิเล็กทรอนิกส สิ่งสําคัญที่ตองคํานึงถึง คือ 
ผูเชี่ยวชาญดานวิชา โปรแกรมเมอร และนักออกแบบส่ือ เพ่ือที่บุคคลทั้ง 3 ไดออกแบบสื่อที่มี
ประสิทธิภาพ 
  2.7.2 การออกแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส  
   สิ่งที่สําคัญที่สุดการออกแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส คือการที่ออกแบบใหผูอาน
สามารถที่จะอานขอความหรือเน้ือหาในหนังสืออิเล็กทรอนิกสนั้นไดอยางสะดวก และมีประสิทธิภาพ 
เน่ืองจากผูอานสวนใหญที่อานหนังสืออิเล็กทรอนิกสจะทําการอานผานหนาจอของอุปกรณสําหรับใช
ในการอาน ดังนั้นการออกแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกสควรมีปจจัยที่ควรคํานึงถึงดังน้ี 
   ขอควรคํานึงเบื้องตนในการออกแบบ การออกแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกสนั้นมี
ปจจัยที่ผูที่จะทําการพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกสควรคํานึงถึงกอนที่จะทําการพัฒนาคือ 
    2.7.2.1 อุปกรณในการอานหนังสืออิเล็กทรอนิกส (e book device) หนังสือ
อิเล็กทรอนิกสเปนการบรรจุเน้ือหาของหนังสือในลักษณะไฟลดิจิตอล ซึ่งผูอานตองใชอุปกรณ
สําหรับดาวนโหลด (download) หรือทําการอานผานหนาจอของอุปกรณตางกัน เชน เคร่ือง
คอมพิวเตอรตั้งโตะ (PC computer), เคร่ืองคอมพิวเตอรแบบพกพา (notebook), เคร่ือง
คอมพิวเตอรพกพาสวนบุคคล หรือ Personal Digital Assistant (PDA) เปนตน ซึ่งอุปกรณสําหรับ
อานหนังสืออิเล็กทรอนิกสแตละประเภทนั้นมีขอดีและขนาดที่แตกตางกันออกไป ผูอออกแบบ
หนังสืออิเล็กทรอนิกสจึงตองกําหนดใหไดกอนวา ตองการท่ีจะออกแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกสที่
เหมาะกับอุปกรณในการอานชนิดใด (Linda and Paula. 2006: online) 
    2.7.2.2 รูปแบบไฟลของหนังสืออิเล็กทรอนิกสและโปรแกรมสําหรับใชในการ
อาน (e book format / e book reader software) รูปแบบไฟลและโปรแกรมสําหรับใชในการอาน
หนังสืออิเล็กทรอนิกสมีการพัฒนาขึ้นมาอยางหลากหลาย เพ่ือตองการที่จะใหผูใชหรือผูอานสามารถ
ที่จะอานหนังสือไดอยางงายขึ้น โดยเฉพาะโครงสรางทางกายภาพที่มีลักษณะคลายกับหนังสือปกติ 
หรือบางโปรแกรมอาจมีการพัฒนาใหมีขอดีในดานการจัดองคประกอบ การใสรูปภาพ รูปแบบ
ตัวอักษร เปนตน (EBONI. 2002: online) 
     การจัดเก็บรูปแบบไฟลของหนังสืออิเล็กทรอนิกส และการใชโปรแกรมใน
การอานน้ันจะมีความสัมพันธกับอุปกรณที่ใชในการอานดวย ดังน้ันในการออกแบบและพัฒนา
หนังสืออิเล็กทรอนิกสจะตองศึกษาวารูปแบบไฟลหรือโปรแกรมสําหรับอานแบบใดบางที่สามารถ
ใชไดกับอุปกรณที่ใชอานหนังสืออิเล็กทรอนิกสที่จะทําการออกแบบ 
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     เน่ืองจากรูปแบบของไฟลที่ใชในการพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกสแตละ
แหงมีความแตกตางกัน จึงทําใหเกิดการสัมมนาเกี่ยวกับรูปแบบไฟลที่เหมาะสม โดยมีป 1998 มี
งาน e-book Fair คร้ังแรกที่แมรี่แลนด (Maryland) ประเทศสหรัฐอเมริกาในงานนี้ไดเร่ิมมีการสราง
มาตรฐานของรูปแบบไฟลเปนแบบ Open e-book Publication Structure (OEB PS) ซึ่งในป 2001 
ไดปรับเปลี่ยนเปนไฟลแบบ HTML and XML เปนมาตรฐานไฟลของหนังสือประเภทน้ี (Morris. 
2004) 
     อยางไรก็ตามในรายละเอียดของการกําหนดรูปแบบไฟลหนังสือ
อิเล็กทรอนิกสนั้นขึ้นอยูกับผูพิมพ และผูแตงแตละทานวาจะมีการกําหนดเปนไฟลรูปแบบใด ซึ่ง
ปจจุบันมีรูปแบบของไฟลหนังสืออิเล็กทรอนิกสที่ไดรับความสนใจ ดังตัวอยางตอไปนี้ (รวีวรรณ ขํา
พล. 2550) 
      - HTML (Hyper Text Markup Language) และ XML (Extensive 
Markup Language) นามสกุลของไฟลมี .htm และ .html เปนรูปแบบที่ไดรับความนิยมสูงสุด 
เน่ืองจากมีการใชบราวเซอรในการเขาชม เชน Internet Explorer หรือ Netcape Communicator 
ซึ่งนิยมใชกันทั่วโลกในการอานไฟลชนิดน้ี 
      - PDF (Portable Document Format) ไฟลรูปแบบน้ีพัฒนาโดย 
Adobe System Inc. เอกสารจัดใหอยูในรูปแบบที่เหมือนเอกสารพรอมพิมพ และสามารถอานได
โดยใชระบบปฏิบัติการจํานวนมาก เปนรูปแบบที่ไดรับความนิยมมากเชนเดียวกัน 
      - PML (Peanut Markup Language) พัฒนาโดย Peanut Press 
สําหรับสรางหนังสืออิเล็กทรอนิกสโดยเฉพาะอุปกรณตางๆ ที่ใชไฟลประเภทนี้จะสามารถใชไฟล
นามสกุล .pdb ไดดวย 
     นอกจากนี้ปจจุบันไดมีการพัฒนารูปแบบของหนังสืออิเล็กทรอนิกสที่
นาสนใจโดยมีลักษณะการนําเสนอที่เสมือนหนังสือแบบปกติ เชน โปรแกรม Flip Viewer, โปรแกรม 
Desktop Author, โปรแกรมหลากัด, โปรแกรม Flip Flash Album Deluxe ที่สามารถสรางไฟลใน
ลักษณะของ Macromedia Flash ได ซึ่งกําลังเริ่มไดรับความนิยมมากขึ้นเชนกัน 
    2.7.2.3 การออกแบบลักษณะขอมูลผานหนาจอ (The on-screen 
appearance of information) การนําเสนอขอมูลตางๆ ในหนังสืออิเล็กทรอนิกสจะมีการนําเสนอ
ผานหนาจอของอุปกรณที่ใชในการอาน โดยนําเสนอนั้นจะตองมีการออกแบบโครงสรางของการ
นําเสนอที่มีลักษณะใกลเคียงกับหนังสือปกติ ที่ไดนําคุณลักษณะเดนของการเปนสื่ออิเล็กทรอนิกส 
เชน การเชื่อมโยงขอมูลเพ่ือใหผูอานสามารถเชื่อมโยง ทําความเขาใจและเขาถึงขอมูลหรือเนื้อหาท่ี
บรรจุไวในหนังสืออิเล็กทรอนิกสไดงายขึ้น 
    Shiratuddin and Landoni (2003: online) ไดเสนอวาโครงสรางการนําเสนอ
หนังสืออิเล็กทรอนิกสนั้นควรมีลักษณะเชนเดียวกับหนังสือแบบปกติ ซึ่งประกอบไปดวยโครงสราง
หลักอยางนอยที่ 3 ดาน คือ สวนหนา (front section) สวนหลัก (main section) และสวนหลัง (back 
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    โดยภายในองคโครงสรางหลักแตละดานน้ันประกอบดวยองคประกอบตางๆ 
เชน 
     - สวนหนา (front section) ประกอบดวย หนาปก สารบัญ คํานํา 
     - สวนกลาง (main section) ประกอบดวยการนําเสนอเนื้อหา ขอความ 
การนําเสนอรูปภาพ 
     - สวนหลัง (back section) ประกอบดวย บรรณานุกรม ดัชนี 
  รูธ วิลสัน และคณะ (Ruth Wilson and others. 2002: online) ทําการวิจัยในโครงการ 
EBONI (Electronic Books ON-screen Interface) ของมหาวิทยาลัย Srathclyde ประเทศสกอต
แลนด และไดเสนอเกี่ยวกับการออกแบบองคประกอบที่สําคัญของหนังสืออิเล็กทรอนิกส วาควรมี
การออกแบบองคประกอบตางๆ สามารถสรุปไดดังนี้ 
   1. หนาปก (cover) ควรออกแบบใหสามารถสื่อถึงเน้ือหาภายในหนังสือได มีชื่อ
เร่ืองและชื่อผูแตงที่ชัดเจน มีสวนที่เชื่อมโยงไปสูสารบัญที่เดนชัด หากหนังสืออิเล็กทรอนิกสเลมน้ัน 
มีเลมที่เปนแบบหนังสือปกติควรมีการออกแบบหนาปกของหนังสืออิเล็กทรอนิกส ใหมีลักษณะ
เหมือนกับเลมที่เปนแบบปกติดวย เพ่ือใหผูอานเขาใจไดงายวาเปนเลมเดียวกัน นอกจากนี้อาจเพ่ือ
เปนการดึงดูดความสนใจผูอานมากขึ้นอาจใชไฟลภาพเคลื่อนไหวหรือกราฟกก็ได 
   2. สารบัญ (table of contents) สําหรับขอความที่ใชเปนหัวขอในสารบัญ ควรใช
คําที่บอกถึงความหมายของสวนที่จะโยงไปหาไดอยางชัด และสามารถที่จะเชื่อมโยงไปสูแตละหนา
ไดทันที 
   3. ดัชนี (index) การออกแบบดัชนีสําหรับหนังสืออิเล็กทรอนิกส มีลักษณะคลาย
กับหนังสือปกติ คือ เรียงตามอักษร แตมีขอเดนกวาที่สามารถสรางการเชื่อมโยงระหวางดัชนีไปสู
ขอมูลในหนังสือที่ถูกตองจะสามารถชวยใหคนหาไดงายขึ้น ซึ่งจะนําไปสูอีกรูปแบบหนึ่งของการเปน
ตัวนําทาง (navigator) ที่ดี นอกจากนั้นการออกแบบลักษณะของดัชนีที่สะดุดตาเห็นไดชัด 
   4. เคร่ืองมือในการชวยคนหา (search tool) เครื่องมือในการชวยคนหาน้ันถือเปน
สิ่งจําเปนพ้ืนฐาน ที่จะชวยใหเขาถึงขอมูลที่ตองการไดมากขึ้น โดยเฉพาะอยางยิ่งในฐานขอมูลที่มี
ขนาดใหญ ซึ่งผูใชแคทําการพิมพคําหลักของขอมูลที่ตองการ ก็จะสามารถชวยใหผูใชเขาถึงขอมูล
ในสวนที่ตองการไดละเอียดและงายขึ้น 
   5. การออกแบบขอความ (text) เปนองคประกอบที่สําคัญของหนังสือทุกประเภท 
ในการออกแบบดานนี้อาจแบงไดดังน้ี 
    5.1 ตัวอักษร รูปแบบตัวอักษรที่จะนํามาใชกับหนังสืออิเล็กทรอนิกส สิ่งที่
สําคัญคือการใชรูปแบบที่อานงาย ไมควรใชรูปแบบตัวอักษรที่บางเกินไป เพราะจะทําใหอานยาก 
รูปแบบตัวอักษรที่นิยมใช เชน decorative, Serif, Sans serif ซึ่งรูปแบบอักษรแบบ decorative 
เปนแบบเราความสนใจไดดี Serif typefaces เปนรูปแบบที่ใชไดดีในสวนขยายการอาน sans serif 
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    ขนาดของตัวอักษรน้ันขึ้นอยูกับอุปกรณที่ใชอานหนังสืออิเล็กทรอนิกส 
เน่ืองจากการมีขนาดของหนาจอที่ไมเทากัน เพราะฉะนั้นควรเลือกขนาดใหพอเหมาะกับหนาจอของ
อุปกรณ ซึ่งหากเปนหนาจอคอมพิวเตอรแบบปกติ ควรจะมีขนาดของตัวอักษรไมต่ํากวา 14 point 
(Shiratuddin and Landoni. 2003: online) 
    สีของตัวอักษรไมควรใชสีที่หลากหลายหรือสีใกลเคียงกับพื้นหลัง เพราะจะทํา
ใหผูอานสับสนและอานยากยกเวนในสวนของอักษรหรือขอความที่เปน hypertext ที่ควรจะแตกตาง
กับอักษรหรือขอความปกติ เพ่ือใหผูอานทราบวาเปนขอความท่ีสามารถเช่ือมโยงถึงแหลงที่อางอิง
ได 
    5.2 การจัดขอความ เปนวิธีการที่จะชวยใหผูอานสามารถอานขอความหรือ
เน้ือหาในหนังสืออิเล็กทรอนิกสของเราไดงายขึ้น เพราะฉะน้ันควรมีการเวนพื้นที่ใหเหมาะสม ทั้งน้ี
ตองขึ้นอยูกับขนาดหนาจอของอุปกรณที่ใชในการอาน ขนาดและรูปแบบตัวอักษร และโปรแกรมที่
ใชในการสรางและอานหนังสืออิเล็กทรอนิกส 
    การจัดการขอความจะสงผลตอความยาวของแตละหนาของหนังสือที่สรางขึ้น
ดวย ดังน้ันควรใชคําที่สั้นและสื่อความหมายไดดีที่สุด มีการใชการยอหนา การใช bullet หรือการ
เวนวรรคที่เหมาะสมเพ่ือใหผูอานไดพักสายตา และไมควรคํานึงถึงการตั้งคาใหเกิดการชิดขอบของ
ตัวอักษรมากเกินไป จนทําใหระยะหางของคําในแตละบรรทัดไมสวยงาม (Roger. 2003: online) 
    การจัดขอความใหชิดขอบโดยสวนใหญแลวนิยมใหชิดขอบดานซาย แต
อยางไรก็ตามการจัดใหมีการชิดขอบของขอความนั้นควรสอดคลองกับลักษณะของการอานของ
ตัวอักษรของภาษาที่ใชดวย วามีทิศทางในการอานแบบไหน เชน จากขวาไปซาย 
    ในสวนขอความในสวนที่เปนหัวขอยอย ควรมีลักษณะที่เห็นไดเดนชัด อยูใกล
กับสวนของขอความที่ตองการจะขยาย แตมีลักษณะที่แตกตางกัน และควรใชคําที่สั้นไดใจความ ไม
ควรใหมีความยาวเกินหนึ่งบรรทัด 
    5.3 การใชขอความเปนตัวชวยในการเชื่อมโยง (hypertext) การออกแบบการ
เชื่อมโยงขอมูลน้ันควรเริ่มตั้งแตการวางโครงสรางของการเช่ือมโยงใหชัดเจน เพราะโดยสวนใหญ
การเชื่อมโยงในหนังสืออิเล็กทรอนิกสจะถูกแบงเปนการเช่ือมโยงภายใน และการเชื่อมโยงภายนอก 
    การใชขอความเปนตัวชวยในการเชื่อมโยงภายใน จะใชเพ่ือเชื่อมโยงระหวาง
ขอความที่เปน hypertext ไปสูขอมูลที่ตองการ ซึ่งอยูภายในหนังสืออิเล็กทรอนิกสที่สรางขึ้น เชน 
การเชื่อมโยงจากสารบัญไปสูแตละบท เพราะฉะนั้นขอความที่ใชควรสื่อความหมายท่ีชัดเจนในการ
ไปสูสวนที่เชื่อมโยงที่ถูกตอง 
    การใชขอความเพ่ือการเช่ือมโยงภายนอก คือ การเชื่อมโยงไปสูแหลงขอมูล
อ่ืนๆ ที่ไมอยูในหนังสืออิเล็กทรอนิกสที่สรางขึ้นมา การเชื่อมโยงไปสูแหลงขอมูลภายนอกนี้จึงควรมี
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    สําหรับการใชสีของขอความที่ใชในการเชื่อมโยงนั้นควรมีสีเดียวกันทั้งเลม 
และมีลักษณะเดียวกัน การเชื่อมโยงออกสูแหลงขอมูลภายนอกอยางระมัดระวัง เน่ืองจากวาอาจทํา
ใหผูอานสับสนและหลงทางในการอานหนังสืออิเล็กทรอนิกสได 
    5.4 ควรมีสวนของขอความที่ใชชวยในการชี้แนะเนื้อหา และบอกที่อยูของ
เน้ือหา เพ่ือเปนการสรุปใหผูอานเขาใจไดงายขึ้นวาในหนาที่กําลังจะอานน้ีกลาวถึงสิ่งใด รวมทั้งควร
มีขอความหรือสัญลักษณเพ่ือบอกใหผูอานทราบดวยวาตอนนี้ผูอานกําลังอยูที่สวนใดของหนังสือ 
เชน การใสเลขหนา 
    5.5 การออกแบบใหผูใชมีการเพ่ิมขอความหรือเนนขอความได เพ่ือใหผูใช
สามารถที่จะมีการทําเครื่องหมาย book mark ในหนังสืออิเล็กทรอนิกสไดงายและสะดวก ทั้งน้ีตอง
คํานึงถึงโปรแกรมและอุปกรณที่นํามาใชอานวามีความสามารถทําไดหรือไม 
   6. การใชสี การออกแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกสนั้นไมควรใชสีที่มากจนเกินไปนัก 
แมวาจะมีขอไดเปรียบจากหนังสือแบบปกติในเรื่องของการไมสิ้นเปลืองสีดานการพิมพ แตการ
ออกแบบที่มีสีที่มากเกินไป โดยเฉพาะอยางยิ่งกับตัวอักษรและพื้นหลัง ใหผูอานขอความไดลําบาก
และสับสนกับการเช่ือมโยงของขอความที่เปน hypertext การใชสีจึงควรมีลักษณะที่เปนโทนสี
เดียวกัน จะชวยใหผูอานสบายตาโดยปกติการใชสีที่เปนพ้ืนหลังจะใชสีขาว และมีตัวอักษรสีดํา เพ่ือ
สะดวกกับผูอานที่ตองการนําหนังสืออิเล็กทรอนิกสนั้นไปพิมพเอง 
   7. การออกแบบดานรูปภาพ และองคประกอบดานกราฟก สิ่งที่ควรคํานึงในการ
ใสรูปภาพในหนังสืออิเล็กทรอนิกส คือ โปรแกรมที่ใชสรางหนังสืออิเล็กทรอนิกสนั้นสนับสนุนไฟล
รูปภาพในรูปแบบใดบาง เพ่ือที่จะมีการนําไฟลรูปภาพที่เหมาะสมและรูปแบบของไฟลรูปภาพที่
นํามาใชควรมีขนาดของไฟลที่ไมใหญเกินไป เพราะจะทําใหไฟลหนังสือมีขนาดใหญดวย 
   การจัดองคประกอบดานรูปภาพและกราฟก ตองดูองคประกอบโดยรวมของหนา
แตละหนาในหนังสืออิเล็กทรอนิกสที่สรางขึ้นดวย เพ่ือมีการจัดองคประกอบโดยรวมใหเหมาะสม 
และมีการแยกออกจากขอความใหชัดเจน หากนํารูปภาพมาใชเปนตัวชี้นําทางก็ควรใชใหสอดคลอง
กับเนื้อหา และเปนภาพที่สื่อความหมายของการช้ีนําไดชัดเจน เพ่ือไมใหผูใชสับสนและควรใชภาพ
ในลักษณะเดียวกันทั้งเลม 
   8. การออกแบบดานมัลติมีเดีย องคประกอบดานน้ีจะชวยใหดึงดูดความสนใจของ
ผูอานในการอานมากขึ้น นอกจากน้ีการออกแบบมัลติมีเดียจะสามารถชวยสรางปฏิสัมพันธระหวาง
หนังสือกับผูอานได ซึ่งจะเห็นไดในหนังสืออิเล็กทรอนิกสแบบปฏิสัมพันธ (interactive e-book) 
   9. การออกแบบหนาจอแตละหนาไมควรยาวเกิน เน่ืองจากการที่มีการจัดให
หนาจอแตละหนายาวเกินไปนั้นจะทําใหผูอานอานขอความไดยาก และไมสะดวกผูอานสวนใหญจะ
ไมชอบการอานขอความที่ตองใชการเลื่อนหนาจอขึ้นลง (scrolling) ดังน้ันควรทําหนาแตละหนาของ
หนังสืออิเล็กทรอนิกสใหใกลเคียงหรือคลายกับหนังสือแบบปกติ และใชการพลิกหนาจอหรือตัวนํา
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   ในการออกแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกสสิ่งที่ควรพิจารณาและตองคํานึงถึง คือ 
อุปกรณที่ใชในการอาน รูปแบบของไฟลที่จะนํามาสรางหนังสืออิเล็กทรอนิกส โปรแกรมสําหรับใชใน
การอาน หนาปก สารบัญ ดัชนี เครื่องมือในการชวยคนหา การออกแบบขอความซ่ึงประกอบดวย 
ตัวอักษร, การจัดขอความ, การใชขอความเปนตัวชวยในการเชื่อมโยง, สวนขอความที่ชวยในการ
ชี้แนะเนื้อหา, การออกแบบใหผูใชมีการเพ่ิมขอความหรือเนนขอความได การใชสี การออกแบบดาน
รูปภาพ การออกแบบดานมัลติมีเดีย และการออกแบบหนาจอแตละหนา ทั้งหมดที่กลาวมาลวนเปน
องคประกอบพ้ืนฐานที่สําคัญในการออกแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกสเพ่ือใหมีประสิทธิภาพ 
    
 2.8 การใชหนังสืออิเล็กทรอนิกสในการเรียนการสอน 
  ในอดีตสื่อการศึกษาที่เริ่มตนใชในการเรียนการสอน คือ สื่อส่ิงพิมพซึ่งใชกันมานาน
หลายรอยป และยังคงใชอยูอยางแพรหลายในปจจุบัน ทั้งน้ีเพราะเปนสื่อที่มีประสิทธิภาพสูง (เอ่ียม 
ฉายางาม, 2534: 14) ถึงแมวาส่ือสิ่งพิมพเปนส่ือที่ไมมีวันจะหายไปจากวงการเรียนการสอนไดเลย 
แมเวลาจะผานไปอีกรอยปหรือพันปขางหนา แตอาจจะมีการเปลี่ยนรูปแบบเปนไฮเปอรเท็กซแทน 
(ชัยยงค พรหมวงศ, 2534: 5) เทคโนโลยีไฮเปอรเท็กซเปนเทคโนโลยีที่อํานวยความสะดวกแกการ
คิดของมนุษย และสอดคลองกับธรรมชาติสวนใหญของมนุษยที่ไมชอบคิดอะไรตอเน่ืองกันยาวๆ อยู
เพียงเรื่องเดียว (ครรชิต มาลัยวงศ, 2534: 16) ไฮเปอรเท็กซจะแสดงขอความในรูปแบบที่ชวยให
ผูใชสามารถกระโดดจากเนื้อหาหน่ึงไปยังอีกเนื้อหาหน่ึงไดอยางงายดาย หรือเจาะลึกลงไปเนื้อหา
เรื่องใดเรื่องหน่ึงไดมากเทาที่ตองการ เทคโนโลยีไฮเปอรเท็กซไมไดเขามาแทนที่หนังสือหรือ
สิ่งพิมพ หากแตจะชวยฟนฟูบทบาทของหนังสือใหมีความสําคัญดังเดิม (สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาแหงชาติ, 2540: 223) 
  หนังสืออิเล็กทรอนิกสเปนส่ือที่ใชความสามารถของไฮเปอรเท็กซสนับสนุนการเรียนรู
ทุกรูปแบบไมวาจะเปนการเรียนการสอนทางไกล การเรียนที่ยืดหยุน สนับสนุนการเรียนรูรายบุคคล 
และการเรียนแบบรวมมือในการเรียนการสอนทางไกล (Barker, 1996: 16) โดยสามารถใชเปน 
“เคร่ืองชวยสอน” (Instructional) ทั้งน้ีเน่ืองจากการเปนเครื่องมือในการสอน และอุปกรณที่ใหความรู
ที่หนังสือธรรมดาไมสามารถจะใหไดดวยลักษณะการปฏิสัมพันธ น้ําหนักเบาพกพาไดสะดวก ใช
งานงาย ตลอดจนพฤติกรรมที่เปนพลวัต หนังสืออิเล็กทรอนิกสบางประเภทสามารถที่จะนําไป
ประยุกตใชเปนรูปแบบการเรียนรูสวนบุคคลของผูอาน มีการดัดแปลงรูปรางภายนอกของหนังสือ
อิเล็กทรอนิกสในการนําเสนอเพ่ือใหผูเรียนรูสึกชอบและอยากเรียนรู (Collis, 1991: 356) ไดแก การ
ออกแบบเปนเครื่องแบบกระเปาห้ิวที่มีน้ําหนักเบา พกพาสะดวก หนาจออานงายสบายตา และไดรับ
การออกแบบอยางสวยงามหุมดวยหนังหรือวัสดุอยางดี หนาจออานงายสบายตา มีการพลิกหนา
ใกลเคียงกับการอานหนังสือเลม มีการคาดการณกันวาหนังสืออิเล็กทรอนิกสจะประสบผลสําเร็จใน
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   การผลิตหนังสืออิเล็กทรอนิกสเพ่ือการสอนน้ันบารคเกร และกิลเลอร (Barker and 
Giller. 1991: 16) ไดทดลองหนังสืออิเล็กทรอนิกสกับเด็กวัยรุนเปนชุดปฏิสัมพันธแบบไฮเปอรมีเดีย
โดยใชเรื่องราวของการสํารวจ และเกมที่สอนเก่ียวกับตัวอักขระภาษาอังกฤษบนซีดีรอม ตอมาได
ศึกษาเรื่องมัลติมีเดียแบบปฏิสัมพันธเพ่ือการสอนเรื่องภาษาฝร่ังเศสซึ่งพิมพลงบนซีดีรอม ตลอดจน
มีการทดลองการสอนโดยใชหนังสืออิเล็กทรอนิกสในการสอนเปรียบเทียบกับวิธีอ่ืนๆ (Barker, 
1996: 16) ไดใชหนังสืออิเล็กทรอนิกสในการนําเสนอภาพยนตร ซึ่งไดรับผลสําเร็จดวยดีใน
การศึกษาผูใหญ จากการวิเคราะหการศึกษาขางตนในแนวลึกน้ันพบวาไดรับผลที่นาพึงพอใจในการ
ใชหนังสืออิเล็กทรอนิกสเก็บและเผยแพรขอมูลขาวสารเพื่อการสอน 
  การใชหนังสืออิเล็กทรอนิกสในการเรียนการสอน นอกจากผูเรียนจะไดรับความรูจาก
ตัวหนังสืออิเล็กทรอนิกสเองแลว ยังสามารถหาความรูเพ่ิมเติมไดจากเวปไซตที่เก่ียวของไดอีกดวย 
เพ่ือกระตุนใหผูเรียนเกิดความตื่นตัวในการเรียนรู ซึ่งเหมาะกับผูเรียนทุกระดับ โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ในระดับมหาวิทยาลัยซึ่งมีเครื่องมือครบครัน 
  เปนความจริงที่วาหนังสืออิเล็กทรอนิกสเปนสื่อที่ทันสมัยและมีคุณคา แตหากมิไดมี
การจัดระบบการใชที่เหมาะสมแลว สามารถทําใหผูเรียนเกิดการเบ่ือหนายตอส่ือการเรียนไดอยาง
รวดเร็ว แมวาการใชคร้ังแรกจะนํามาซ่ึงความตื่นเตน กระตือรือรนที่จะเรียนรูก็ตาม (ชัยยงค พรหม
วงศ, 2534: 3) และนอกจากจะตองจัดระบบการใชที่เหมาะสมแลวควรมีการออกแบบใหเน้ือหามี
ชีวิตชีวา ดึงดูดใจใหผูอานอยากเรียนรู (เอ่ียม ฉายางาม, 2534: 28-29) หากออกแบบไมดีการ
นําเสนอไมนาสนใจจะทําใหผูเรียนเกดความรูสึกเบื่อหนาย ไมอยากเรียน ถึงแมวาการเรียนการสอน
ทางไกลโดยการนําเทคโนโลยีใหมๆ ไปใชกับการศึกษาในระบบหองเรียนจะประสบความสําเร็จใน
ภาพรวม แตก็ยังคงมีผูเรียนบางคนที่ยังไมมีทักษะในการคิดและเรียนรูดวยตนเอง ครูจึงควรเปลี่ยน
บทบาทจาการ “สอน” มาเปน “ที่ปรึกษา” ใหคําแนะนําแกผูเรียนในการคนควาหาขอมูลเพ่ือให
ผูเรียนสามารถคนหาขอมูลไดหลากหลายรูปแบบมากขึ้น ไมวาจะเปนจากแผนซีดีรอมหรือเครือขาย
คอมพิวเตอรก็ตาม จึงจะเปนบทบาทที่เหมาะสมสําหรับครูในสังคมยุคปจจุบัน การที่ผูเรียนจะ
สามารถคนควาหรือศึกษารายละเอียดเก่ียวกับสาระสําคัญในแตละวิชาไดดวยตนเองนั้น จะทําให
ผูเรียนมีความสนใจในการเรียนมากขึ้นเม่ือนําเทคโนโลยีใหมๆ เขามาใชในการบวนการเรียนการ
สอน (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, 2540: 220-225) 
  สิ่งสําคัญที่ครูผูสอนจะลืมไมได ในการใชหนังสืออิเล็กทรอนิกสประกอบการเรียนการ
สอน นั่นคือ หลังจากการศึกษาคนควาจากหนังสืออิเล็กทรอนิกสแลวควรมีการอภิปรายรายกลุมปด
ทายเสมอ เพ่ือสนับสนุนการสื่อสารและสนับสนุนการอภิปรายระหวางบุคคล (เปรื่อง กุมุท, 2537: 
43) กลาววา หากครูผูสอนยังคงสอนดวยวิธีการเดิมๆ คือบรรยายดวยแผนใส หรือกระดานดําโดย
ไมตื่นตัวที่จะปรับปรุงวิธีการสอนของตนโดยการนําเอาเทคโนโลยีทางการศึกษามาใชอยาง
เหมาะสมแลว จะเปนอุปสรรคตอการพัฒนากําลังคนเปนอยางยิ่ง เขาขายที่ภราดาประทีป ม.โกมล



40 
 

  ปจจุบันจะเห็นไดวา ครูอาจารยสามารถใชหนังสืออิเล็กทรอนิกสในการเรียนการสอน
ไดหลายรูปแบบในบริบทที่ตางกัน การใชหนังสืออิเล็กทรอนิกสในการสอนจะกลายเปนเรื่องธรรมดา 
โครงสรางของหนังสือชนิดใหมนี้จะกลายเปนการใชประโยชนที่งายของลักษณะงานที่ใกลเคียงกัน
มากข้ึน มีความเปนไปไดมากในอนาคตท่ีจะพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกสในการเรียนการสอนใน
ระดับอุดมศึกษาของไทย ซึ่งพรอมทั้งทางดานอุปกรณคอมพิวเตอร เครือขายอินทราเน็ต และ
เครือขายอินเตอรเน็ต (เพ็ญนภา พัทรชนม. 2544: 23-25)    
  จากการไปศึกษาการใชหนังสืออิเล็กทรอนิกสในการเรียนการสอน สรุปไดวา จากอดีต
ถึงปจจุบันส่ือส่ิงพิมพก็ยังเปนส่ือที่มีความนิยมใชและมีประสิทธิภาพสูง แตหากมีการปรับเปลี่ยน
รูปแบบของหนังสือใหมีความเปนเทคโนโลยีมากขึ้น เปนหนังสืออิเล็กทรอนิกสความนาอานและ
เทคนิคตางๆ จะชวยใหผู เ รียนมีความอยากเรียนมากขึ้น อีกทั้งครูผูสอนมีความสนใจและ
กระตือรือรนในการนําเทคโนโลยีมาใชกับผูเรียนอยูตลอดเวลารูจักปรับปรุงรูปแบบการสอนใหมี
ความเปนเทคโนโลยีทําใหการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพสูงขึ้น 
 
 2.9 งานวิจัยที่เก่ียวกับหนังสืออิเล็กทรอนิกส 
  งานวิจัยในประเทศ 
   กําธร บุญเจริญ (2550: บทคัดยอ) การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจาก
หนังสืออิเล็กทรอนิกสผานเว็บ 2 รูปแบบที่ตางกัน เร่ืองการเขียน สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
พบวาไดหนังสืออิเล็กทรอนิกสที่เรียนผานเว็บรูปแบบไฮเปอรมีเดีย มีประสิทธิภาพ 91.53/93.26 
และรูปแบบมัลติมีเดียมีประสิทธิภาพ 92.16/91.53 และจากการศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักศึกษาที่เรียนจากหนังสืออิเล็กทรอนิกสผานเว็บ 2 รูปแบบ พบวานักศึกษามีผล
การเรียนแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 คือนักศึกษาที่เรียนดวยหนังสือ
อิเล็กทรอนิกสผานเว็บรูปแบบไฮเปอรมีเดีย มีผลการเรียนสูงกวานักศึกษาที่เรียนดวยหนังสือ
อิเล็กทรอนิกสรูปแบบมัลติมีเดีย และนักศึกษามีความพึงพอใจตอการเรียนการสอนจากหนังสือ
อิเล็กทรอนิกสผานเว็บ อยูในระดับมาก โดยนักศึกษาที่เรียนจากหนังสืออิเล็กทรอนิกสผานเว็บ
รูปแบบไฮเปอรมีเดียและรูปแบบมัลติมีเดีย มีความพึงพอใจตอการเรียนดวยหนังสืออิเล็กทรอนิกส
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .01 คือนักศึกษาที่เรียนดวยหนังสืออิเล็กทรอนิกสผานเว็บ
รูปแบบไฮเปอรมีเดีย มีความพึงพอใจสูงกวานักศึกษาที่เรียนดวยหนังสืออิเล็กทรอนิกสรูปแบบ
มัลติมีเดีย 
   ทิพยมณฑา สดชื่น (2544: บทคัดยอ) การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส เร่ืองการ
ถายภาพเบื้องตน พบวา 1) หนังสืออิเล็กทรอนิกส เรื่องการถายภาพเบื้องตน มีประสิทธิภาพ 
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   บุษบา ชูคํา (2550: บทคัดยอ) ผลของการใชบทเรียนการตูนคณิตศาสตรแบบ E-
Book เรื่องโจทยปญหาสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว ที่มีตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจ
ในวิชาคณิตศาสตร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ผลการศึกษาพบวา 
    1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรของนักเรียนหลังการใชบทเรียน
การตูนคณิตศาสตร แบบ E-Book เร่ืองโจทยปญหาสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว สูงกวาคาเกณฑ 
(60%) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
    2. ความพึงพอใจในวิชาคณิตศาสตร หลังการใชบทเรียนการตูนคณิตศาสตร
แบบ E-Book เรื่องโจทยปญหาสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว สูงกวากอนการใชบทเรียนการตูน
คณิตศาสตรแบบ E-Book เร่ืองโจทยปญหาสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .01  
   เพ็ญนภา พัทรชนม (2544: บทคัดยอ) การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือสรางและ
พัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส เรื่อง กราฟกเบื้องตน โดยกําหนดเกณฑประสิทธิภาพของสื่อไมนอย
กวา 80/80 กลุมตัวอยางที่ใชในการทดสอบหาประสิทธิภาพเปนนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะ
ศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ที่ไมเคยเรียนวิชา 263-201 เทคโนโลยีการศึกษามา
กอน จํานวน 30 คน ดําเนินการทดลองโดยใชแบบแผนการวิจัยแบบทดสอบกอนและหลังเรียนกับ
กลุมเดียว (one-group pretest-posttest design) เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยประกอบดวยหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส เร่ือง กราฟก และกราฟกในการสื่อสารการศึกษา แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน ซึ่งเปนแบบปรนัยมี 5 ตัวเลือก และแบบการประเมินคุณภาพหนังสืออิเล็กทรอนิกส เรื่อง 
กราฟกเบื้องตน ผูวิจัยไดนําหนังสืออิเล็กทรอนิกสที่สรางขึ้นไปทดลองเพื่อหาประสิทธิภาพกับกลุม
ตัวอยาง แลววิเคราะหขอมูลโดยหาประสิทธิภาพจากกระบวนการ (E1) และผลลัพธ (E2) 
ผลการวิจัยพบวาหนังสืออิเล็กทรอนิกสที่สรางขึ้น มีประสิทธิภาพตามเกณฑที่กําหนด (80/80) โดย 
80 ตัวแรกมีคารอยละเฉลี่ยเทากับ 90.92 และ 80 ตัวหลังมีคาเฉลี่ยรอยละเทากับ 96.67 ซึ่งสูงกวา
เกณฑ 80/80 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  
  งานวิจัยตางประเทศ 
   ฮู, แมธธิวส, เกรียสเซอร และ ซูเซอรลา (Hu, Mathews, Graesser and Susarla. 
2002) ไดพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกสรูปแบบการบันทึกไฟลแบบ .exe ที่มีระบบอัจฉริยะ มีขั้นตอน
ที่สําคัญในการสราง การรักษาโครงสรางเน้ือหาที่สําคัญๆ และวิธีการที่เขาใจงาย มีฟงชั่นในการ
ควบคุมการปองกันการเขาโดยไมไดรับอนุญาต มีความสะดวกในการเรียนรู และงายในการใชงาน 
พบวา หนังสืออิเล็กทรอนิกสเปนเครื่องมือที่จะจัดการระบบฐานขอมูลกับจุดเดนที่มีลักษณะพิเศษ
นั้นสามารถใชในการสรางหลักสูตรการเรียนรูที่ทันสมัย เพ่ือการเรียนการสอนแบบติวเตอรดวย
คอมพิวเตอรที่ความเฉลียวฉลาด 
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   โคมูลายเนน (Komulainen. 2001) ไดศึกษาระบบความปลอดภัยของรูปแบบฟอ
แม็ต PDF และระบบ EBX system เก่ียวกับวิธีการปองกันไมใหผูอานที่ไมไดรับอนุญาตเขามาอาน
หนังสืออิเล็กทรอนิกส และวิธีการจะทําใหผูที่ไดรับอนุญาตอยูในความควบคุมจากผูสรางเอกสารได
กําหนดไวพบวา ทั้ง PDF และระบบ EBX system มีระบบการปองกันไมใหผูอานที่ไมไดรับอนุญาต
เขามา โดยตองทราบรหัสผาน ทั้ง PDF และระบบ EBX system จะลมเหลวเมื่อผูใชมีสิทธิ
ครอบครองเน้ือหาอยางถูกตองตามกฎหมาย 
   เลยแมน (Lehman. 2004) ไดศึกษาเปรียบเทียบมาตรฐานของหนังสือ
อิเล็กทรอนิกสแบบ Open-book กับ TEI-lite และสํารวจจุดเดนในการแปลงเอกสาร TEI-lite ไปเปน 
Open-book แบบอัตโนมัติ พบวาจุดมุงหมายเดิมของ TEI-lite และ Open-book มีความแตกตางกัน
มาก แตละรูปแบบไมสามารถแทนการรวมกันเปนหน่ึงเดียวของเนื้อหาจากที่อ่ืนๆ 
   วิลสัน (Wilson. 2003) ไดศึกษาโครงสรางของหนังสืออิเล็กทรอนิกสมุงประเด็น
ไปที่ความเขาใจและเจตคติ และจุดเดนที่สําคัญของผูเรียนในโรงเรียน แหงสหราชอาณาจักร กับการ
สังเกตไปที่การปรับปรุงการออกแบบของ E-book reader เพ่ือการเรียนการสอนในอนาคต ผูเรียนมี
โอกาสในการอานหนังสืออิเล็กทรอนิกส และใหผลปอนกลับผานแบบสอบถาม พบวาผูเรียนสนใจ
และเอาใจใสในการอานจากหนังสืออิเล็กทรอนิกสมากขึ้น 
   โรบินส (Robins. 2004) ไดศึกษาจุดเดนและทิศทางในอนาคตของหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส พบวาโอกาสของหนังสืออิเล็กทรอนิกสกลายเปนขอบังคับที่สําคัญในการแตงหนังสือ 
การพิมพหนังสือ เพ่ือจําหนาย และการอานเปนสิ่งที่เกิดขึ้นมา มีโอกาสและความทาทายที่จะ
ยกระดับการเรียนรูการอาน 
   มอรริส (Morris. 2004) ไดศึกษาวาหนังสืออิเล็กทรอนิกสมี ขอดีและขอจํากัด 
เทคโนโลยีหนังสืออิเล็กทรอนิกส และตลาดเครื่องเลนและบทบาทของหนังสืออิเล็กทรอนิกสใน
หองสมุด พบวาการใหยืมหนังสืออิเล็กทรอนิกสมีความเปนไปไดที่จะเปลี่ยนแปลงการสื่อสารการ
ใหยืมหนังสือจากหองสมุดแบบ Inter-librsry 
   ราว (Rao. 2004) ไดเสนอรูปแบบการจัดการเนื้อหา (Content Management) 
ผานทางหนังสืออิเล็กทรอนิกส พบวาหนังสืออิเล็กทรอนิกสจะประสบผลสําเร็จหรือลมเหลวไดนั้น
ไมไดขึ้นอยูแคเพียงการยอมรับของผูอาน แตขึ้นอยูกับการจัดการเน้ือหาอยางเปนระบบ และเขา
ยอมรับวาหนังสืออิเล็กทรอนิกสเปนรูปแบบใหมของการจัดการเน้ือหาที่เปนระบบ  
   เฟอรนานเดซ (Fernandez. 2003) ไดศึกษาเปรียบเทียบการใชหนังสือที่เปนเลม
และการใชหนังสืออิเล็กทรอนิกส ที่มหาวิทยาลัย North Carolina ที่ Chapel Hill โดยมีวัตถุประสงค 
เพ่ือทําการศึกษาระดับของการใช และเปรียบเทียบสถิติการใช พบวา โดยสวนมากมีการสําเนาโดย
การใชหนังสือที่เปนเลมมากกวาหนังสืออิเล็กทรอนิกส แตความแตกตางที่พบคือยังมีบางวิชาที่มี
การใชหนังสืออิเล็กทรอนิกสมากกวาหนังสือที่เปนเลม 
 สรุป หนังสืออิเล็กทรอนิกสเปนหนังสือที่มีความสําคัญตอระบบการเรียนการสอน ถึงแมวา
จะมีขอจํากัดในบางประการตอการนําไปใช แตหนังสืออิเล็กทรอนิกสก็เปนเทคโนโลยีที่ทุกคนให
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3. เอกสารที่เก่ียวของกับการเรียนรูดวยตนเอง 
 3.1 ความหมายของการเรียนรูดวยตนเอง 
  จากการศึกษาคนความีนักการศึกษาใหความหมายของการเรียนรูดวยตนเอง ไวหลาย
แนวความคิด ดังนี้ 
  ประหยัด จิระวรพงศ (2529: 205) ไดใหความหมายของการเรียนดวยตนเองไววา 
การเรียนที่มุงใหผูเรียนไดมีโอกาสพัฒนาความสามารถของตนเอง โดยการเลือกกิจกรรมการเรียน
การสอนที่สอดคลองกับความสนใจและความสามารถ แตผูเรียนจะมีอิสระเพียงใดนั้นขึ้นอยูกับความ
ใจกวาง ความพรอมของผูสอนแตละสถาบัน 
  เพ็ญสุข ภูตระกูล (2528: 17) ใหความหมายของการเรียนรูดวยตนเองไววา เปน
กิจกรรมการเรียนการสอน ซึ่งจัดขึ้นโดยเปดโอกาสใหผูเรียนกําหนดวัตถุประสงคในการเรียนรู
ตลอดจนวิธีการบรรลุถึงวัตถุประสงคดวยตนเอง กิจกรรมที่ จัดขึ้นมุงใหผู เรียนเกิดความคิด
สรางสรรค ครูจะเปนผูแนะนําและจัดเก็บอุปกรณ ตลอดจนสถานที่ใหศึกษาคนควา การที่นักเรียนได
เรียนและทํางานที่ใจรักกอใหเกิดแรงกระตุนในการเรียน นักเรียนจะคอยๆ พัฒนาและปรับปรุงแกไข
ตนเองจนสามารถศึกษาคนควาและเรียนดวยตนเองไดในที่สุด 
  สมคิด อิสระวัฒน (2541: 35-38) ไดใหความหมายวา การเรียนรูดวยตนเองเปน
วิธีการไขวควาหาความรูอยางหนึ่งที่ทําใหผูเรียนสามารถดํารงชีพอยูในสังคมไดอยางมีคุณภาพ การ
เรียนรูดวยตนเองจะทําใหผูเรียนเปนบุคคลซ่ึงมีความกระหายใครรู ทําใหบุคคลสามารถเรียนรูเร่ือง
ตางๆ ซึ่งมีอยูไดและจําดําเนินการศึกษาอยางตอเนื่องโดยไมตองมีใครมาบอก ตนเองจะเปนผูคิด
ริเร่ิม วางแผนการศึกษาไปจนจบกระบวนการเรียนรู การเรียนรูดวยตนเองจึงเปนเครื่องมือที่สําคัญ
สําหรับบุคคลในการเรียนรูตลอดชีวิต การเรียนรูดวยตนเองจึงเปนการเรียนที่เกิดจากความสมัครใจ
ของตนมิใชการบังคับ 
  เสาวณีย สิกขาบัณฑิต (2525: 3) กลาววา การเรียนการสอนรายบุคคล เปนการจัด
การศึกษาที่ผูเรียนสามารถศึกษาเลาเรียนไดดวยตนเองและกาวไปตามความสามารถ ความสนใจ 
และความพรอม หรือกลาวอีกนัยหนึ่งก็คือ เปนเทคนิคหรือวิธีสอนที่ยึดหลักความแตกตางระหวาง
บุคคล โดยจัดสิ่งแวดลอมสําหรับการเรียนใหผูเรียนไดเรียนอยางอิสระ 
  กริฟฟน (Griffin. 1983: 153) กลาววา การเรียนรูดวยตนเองเปนการจัดประสบการณ
การเรียนรูเปนการเฉพาะของบุคคลใดบุคคลหน่ึง โดยมีเปาหมายไปสูการพัฒนาทักษะการเรียนรู
ของตนเอง เกิดขึ้นโดยความสามารถในการวางแผนปฏิบัติการและประเมินผลการเรียนรู ทั้งในฐานะ
ที่เปนเอกัตบุคคล และในฐานะที่เปนสมาชิกของกลุมที่มีการรวมมือกัน 
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  โนลล (Knowles. 1975: 18)  นักการศึกษาที่เริ่มใชคําน้ีเปนคร้ังแรก ไดใหความหมาย
ของการเรียนรูดวยตนเองไววา การเรียนรูดวยตนเอง คือ กระบวนการที่บุคคลมีความคิดริเริ่มใน
การวินิจฉัยความตองการในการเรียนรู การตั้งจุดมุงหมายในการเรียนรู การพบปะบุคคลหรือแหลง
เอกสารสําหรับการเรียนรู  การเลือกและเสริมแผนการเรียนรู และการประเมินผลการเรียน กิจกรรม
เหลาน้ีอาจไดรับความชวยเหลือกจากผูอ่ืนหรือไมไดรับก็ตาม 
 จากความหมายของนักการศึกษาที่ไดใหความหมาย สรุปไดวา การเรียนรูดวยตนเองเปน
การศึกษาหาความรูดวยตนเองสามารถเลือกกิจกรรมในการเรียนรูเพ่ือใหสอดคลองกับความ
ตองการของตนเองได เปนการไขวควาและแสวงหาความรูที่ไดมาดวยตนเอง กําหนดเนื้อหาการ
เรียนรูไดหลากหลายและเรียนรูตลอดชีวิต  อีกทั้งวางแผนการศึกษาและกําหนดจุดมุงหมายในการ
เรียนรูไดดวยตนเอง เพ่ือใหตนเองมีศักยภาพเต็มตามการเรียนรูของแตละบุคคล และบรรลุเปา
วัตถุประสงคไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 
 3.2 จุดมุงหมายของการเรียนรูดวยตนเอง 
  จุดมุงหมายของการเรียนรูดวยตนเอง 
   กาเย และบริกส (Gagne’ and Briggs. 1974: 185-187)  ไดกลาวถึงการเรียนรู
ดวยตนเองวาเปนหนทางที่ทําใหการสอนบรรลุจุดมุงหมายตามความตองการ (Needs) และ
สอดคลองกับบุคลิกภาพ (Characteristics) ของผูเรียนแตละคน โดยมีจุดมุงหมายสําคัญอยู 5 
ประการ คือ 
   1. เพ่ือเปนแนวทางในการประเมินทักษะเบื้องตนของผูเรียน 
   2. เพ่ือชวยผูเรียนแตละคนในการคนหาจุดเริ่มตนของการจัดลําดับการเรียนตาม
จุดมุงหมาย 
   3. เพ่ือชวยในการจัดวัสดุและสื่อใหเหมาะสมกับการเรียน 
   4. เพ่ือสะดวกตอการประเมินผลและสงเสริมความกาวหนาทางการเรียนของ
นักเรียนแตละคน 
   5. เพ่ือชวยใหผูเรียนไดเรียนตามอัตราความสามารถของตน 
 สรุปไดวา จุดมุงหมายของการเรียนรูดวยตนเองเปนกระบวนการเรียนรูที่ชวยใหผูเรียนรู
ไดบรรลุตามความตองการของผูเรียน อีกทั้งเปนการสงเสริมความกาวหนาทางการเรียนใหกับ
ผูเรียนที่ไดเรียนรูตามความสามารถของตนเอง  
 
 3.3 ความสําคัญของการเรียนรูดวยตนเอง 
  โนลส (Knowles. 1975: 15-17) ไดกลาวถึงความสําคัญของการเรียนรูดวยตนเองไว
ดังนี้ 
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   1. คนที่เรียนรูดวยการริเร่ิมของตนเองจะไดเรียนไดมากกวา ดีกวาคนที่เปนเพียง
ผูรับหรือรอใหครูถายทอดวิชาความรูใหเทานั้น คนที่เรียนดวยตนเองจะเรียนรูอยางตั้งใจ มี
จุดมุงหมายและมีแรงจูงใจ สามารถใชประโยชนจากการเรียนรูไดดีกวาและยาวนานกวาบุคคลที่รอ
รับคําสอนแตเพียงอยางเดียว 
   2. การเรียนรูดวยตนเองสอดคลองกับการพัฒนาทางจิตวิทยาและกระบวนการ
ทางธรรมชาติมากกวา คือ เม่ือตอนเปนเด็ก ธรรมชาติที่ตองพ่ึงพิงผูอ่ืน ตองการผูปกครองปกปอง
เลี้ยงดูและตัดสินใจแทนใหเม่ือเติบโตขึ้นก็คอยๆ พัฒนาตนเองไปสูความอิสระ ไมตองพึงพิงครู 
ผูปกครองและผูอ่ืน การพัฒนานําไปสูความเปนตัวเองมากขึ้น 
   3. พัฒนาการใหมๆ ทางการศึกษา มีหลักสูตรใหม หองเรียนแบบเปด 
ศูนยบริการทางวิชาการ การศึกษาอิสระ โปรแกรมการเรียนที่จัดแกบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย 
ฯลฯ รูปแบบการศึกษาเหลาน้ีลวนผลักดันภาระรับผิดชอบไปที่ผูเรียนใหเรียนรูดวยตนเอง 
   4. การเรียนรูดวยตนเองเปนความอยูรอดของชีวิต ในฐานะที่เปนบุคคลใน
เผาพันธุมนุษย เนื่องจากโลกปจจุบันเปนโลกใหมที่แปลกไปกวาเดิม ซึ่งมีความเปลี่ยนแปลงใหมๆ 
เกิดขึ้นเสมอและขอเท็จจริงเชนน้ี เปนเหตุผลไปสูความจําเปนทางการศึกษาและการเรียนรู การ
เรียนรูดวยตนเองจึงเปนกระบวนการตอเน่ืองตลอดชีวิต 
  ทัฟ (Tough. 1979: 116-117) กลาวถึง ความสําคัญของการเรียนรูดวยตนเองไววา 
กิจกรรมการเรียนรูหรือโครงการที่ผูเรียนเกี่ยวของ (Learning Project) มาจากการวางแผนดวย
ตนเอง ทัฟ (Tough)  เนนวา กิจกรรมการเรียนเปนแรงผลักดันที่ทําใหเกิดความสนใจเกี่ยวกับการ
เปนตัวของตัวเอง และแนะนําตนเองในการเรียนรู  
 จากความสําคัญท่ีกลาวมาแลว สรุปไดวา การเรียนรูดวยตนเอง มีความสําคัญเปนอยางยิ่ง 
เพราะเปนการเรียนรูที่ผูเรียนเลือกที่จะเรียนรูดวยตนเอง เกิดจากการท่ีตนเองมีความสนใจและมี
ความตองการและตนเองยอมรับในการเรียนรูนั้น โดยท่ีผูเรียนมีอิสระในการที่จะเลือกวาตนเองมี
ความตองการในดานใดเปนสาํคัญ 
 
 3.4 ลักษณะของการเรียนรูดวยตนเอง 
  เสาวณีย สิกขาบัณฑิต (2528: 287) ไดกลาวถึงการเรียนรูดวยตนเอง ในรูปแบบของ
บทเรียนโมดูล (Instructional Module) มีลักษณะดังนี้ 
   1. ใหผูเรียนเรียนดวยตนเอง นั่นคือ สามารถเรียนใหบรรลุวัตถุประสงคใหไดดวย
ตนเอง โดยมีครูคอยเปนผูดูแลใหคําปรึกษาเทาน้ัน 
   2. วัตถุประสงคและกิจกรรมการเรียนควรจัดใหมีลักษณะที่ดี เพ่ือใหผูเรียนเรียน
ไดดวยความเขาใจ และเกิดความรูตามลําดับ ไมสับสน และจะไดเปนการเพ่ิมพูนความรูทีละนอยๆ 
ตามขั้นตอน 
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   3. จูงใจผูเรียนในทุกๆ กิจกรรมการเรียน ซึ่งจะทําใหผูเรียนสนใจเรียนดวยความ
อยากรู อยากเห็น ซึ่งจะสงผลใหการเรียนน้ันมีความหมายมากขึ้นสําหรับเขา 
   4. ภาษาที่ใชชัดเจน ถูกตอง และเหมาะสมกับระดับความรูและระดับชั้นเรียนของ
ผูเรียน 
   5. เน้ือหามีความถูกตอง คําอธิบายชัดเจน ซึ่งจะเปนการทําใหผูเรียนเขาใจไม
ไขวเขว 
   6. ใหผูเรียนมีพัฒนาหลายดาน ในเน้ือหาบทเรียนบางเรื่อง บางตอน หรือบางบท
อาจจะมีความจําเปนตองใหผูเรียนไดมีพัฒนาการดานเจตคติ มีความซาบซึ้งและเห็นคุณคาดวย
นอกเหนือจากความรูและทักษะ  
 3.5 ประโยชนของการเรียนรูดวยตนเอง 
  ไชยยศ เรืองสุวรรณ (2526: 188) ไดกลาวถึง ประโยชนของการเรียนการสอนแบบ
การเรียนรูดวยตนเองไวหลายประการ ดังนี้ 
   1. หลักสูตรหรือรายวิชาจัดไวอยางมีระบบ 
   2. ระบบการวัดผลประกอบดวยเคร่ืองวัดระดับความรูที่จะเรียนและผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 
   3. เอ้ือประโยชนใหแกผูเรียนอยางกวางขวางตามบุคลิกภาพของผูเรียน 
   4. กระบวนการสอนเหมาะสมกับบุคคลในหนายงาน 
  การเรียนการสอนแบบเรียนรูดวยตนเองยังเกื้อหนุนสภาพการเรียนรู ทําใหการเรียนรู
ของผูเรียนแตละคนเกิดขึ้นอยางมีประสิทธิภาพ ดังนี้ 
   - ผูเรียนมีโอกาสรวมกิจกรรมการเรียนตามความสนใจ 
   - ผูเรียนมีโอกาสรับขอมูลยอนกลับทันที 
   - ผูเรียนไดรับการเสริมแรงตลอดเวลา 
   - การเรียนการสอนเปนไปตามขั้นตอนอยางเหมาะสม 
  

4. เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของกับกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 
 ภาษาไทยเปนภาษาประจําชาติของคนไทย เปนภาษาที่เด็กไทยทุกคนควรเรียนรูและ
ใชไดอยางถูกตองทุกกาลโอกาส ภาษาไทยเปนเครื่องหมายของความเปนชาติเอกราชที่มีประวัติ
ความเปนมายาวนาน  ครูสอนภาษาไทยจึงควรภูมิใจที่ไดเปนผูสืบสานสมบัติวัฒนธรรมที่สําคัญของ
ชาติ และสงตอใหเยาวชนของาติรับดูแลรักษาตอไป ภาษาไทยมีลักษณะเฉพาะนอกเหนือจากเปน
เคร่ืองมือสื่อสารของคนในชาติ คือ เปนวัฒนธรรมที่แสดงคานิยม ธรรมเนียมประเพณี ความเชื่อและ
ศรัทธา อารมณ ความรูสึก ความรูในเร่ืองราวตางๆ ประวัติศาสตรปรัมปรา และประเพณีของคนใน
ชาติ ฯลฯ ครูจึงตองสอนใหเด็กรูจักสิ่งตางๆ เหลาน้ีดวย เพ่ือสืบสานความเปนไทยที่สมบูรณตอไป 
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 4.1 วิสัยทัศน 
  ภาษาไทยเปนเคร่ืองมือของคนในชาติเพ่ือการสื่อสารทําความเขาใจกันและใชภาษา
ในการประกอบกิจการงานทั้งสวนตน ครอบครัว กิจกรรมทางสังคมและประเทศชาติ เปนเคร่ืองมือ
การเรียนรู การบันทึกเร่ืองราวจากอดีตถึงปจจุบัน และเปนวัฒนธรรมของชาติ ดังน้ันการเรียน
ภาษาไทยจึงตองเรียนรูเพ่ือใหเกิดทักษะอยางถูกตอง เหมาะสมในการสื่อสาร เปนเครื่องมือในการ
เรียนรู แสวงหาความรูและประสบการณ เรียนรูในฐานะเปนวัฒนธรรมทางภาษา ใหเกิดความชื่นชม 
ซาบซึ้ง และภูมิใจในภาษาไทย โดยเฉพาะคุณคาของวรรณคดี และภูมิปญญาทางภาษาของบรรพ
บุรุษที่ไดสรางสรรคไว อันเปนสวนเสริมสรางความงดงามในชีวิต 
  การเรียนรูภาษาไทยยอมเก่ียวพันกับความคิดของมนุษย เพราะภาษาเปนสื่อของ
ความคิดการเรียนรูภาษาไทยจึงตองสงเสริมใหผูเรียนไดคิดสรางสรรค คิดวิพากษวิจารณ คิด
ตัดสินใจแกปญหา และวินิจฉัยอยางมีเหตุผล ขณะเดียวกันการใชภาษาอยางมีเหตุผล ใชในทาง
สรางสรรคและใชภาษาอยางสละสลวยงดงาม ยอมสรางเสริมบุคลิกภาพของผูใชภาษาใหเกิดความ
นาเช่ือถือและเชื่อภูมิดวย 
  ภาษาไทยเปนทักษะที่ตองฝกฝนจนเกิดความชํานาญในการใชภาษาเพ่ือการสื่อสาร 
การอานและการฟงเปนทักษะของการรับรูเรื่องราว ความรูและประสบการณ สวนการพูดและการ
เขียนเปนทักษะของการแสดงออกดวยการแสดงความคิดความเห็น ความรูและประสบการณการ
เรียนภาษาไทยจึงตองเรียนเพื่อการส่ือสารใหสามารถรับรูขอมูลขาวสารไดอยางพินิจพิเคราะห
สามารถเลือกใชคํา เรียบเรียงความคิด ความรู และใชภาษาไดถูกตองตามกฎเกณฑไดตรงตาม
ความหมาย และถูกตองตามกาลเทศะ บุคคล และมีประสิทธิภาพ 
  ภาษาไทยมีสวนที่เปนเน้ือหาสาระ ไดแก กฎเกณฑทางภาษา ซึ่งผูใชภาษาจะตองรู
และใชภาษาใหถูกตอง นอกจากนั้นยังมีวรรณคดีและวรรณกรรม ตลอดจนบทรองเลนของเด็ก เพลง
กลอมเด็ก ปริศนาคําทาย เพลงพ้ืนบาน วรรณกรรมพื้นบาน เปนสวนหนึ่งของวัฒนธรรมซึ่งมีคุณคา 
การเรียนภาษาไทยจึงตองเรียนวรรณคดี วรรณกรรม ภูมิปญญาทางภาษาที่ถายทอดความรูสึกนึก
คิด คานิยม ขนบธรรมเนียมประเพณี เร่ืองราวของสังคมในอดีตและความงดงามของภาษาในบท
ประพันธทั้งรอยแกวและรอยกรองประเภทตางๆ เพ่ือใหเกิดความซาบซึ้งและความภูมิใจในสิ่งที่
บรรพบุรุษไดสั่งสมและสืบทอดมาจนถึงปจจุบัน (กรมวิชาการ. 2545: 2) 
 จากการไดศึกษาวิสัยทัศนของภาษาไทย สรุปไดวา ภาษาไทยเปนภาษาประจําชาติไทยที่
มีความงดงามในภาษา อีกทั้งภาษาเปนเคร่ืองมือในการสื่อสารที่สําคัญของคนไทย คนไทยเรียน
ภาษาเพ่ือสงเสริมใหผูเรียนไดสรางสรรคและแกปญหา วินิจฉัยไดอยางมีเหตุมีผล รวมทั้งการใช
ภาษาไทยผูเรียนรูรูจักใชภาษาใหถูกตอง และภาษายังเปนสวนหนึ่งในการรองเพลงกลอมเด็ก เพลง
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 4.2 แนวการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 
  การเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ เปนแนวคิดที่มุงใหผูเรียนเรียนรูดวยตนเอง เรียนรู
จากการปฏิบัติดวยวิธีการเรียนรูที่หลากหลายผูสอนจะตองวางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู โดย
ใหผูเรียนใชแหลงเรียนรูและสื่อการเรียนรูในการแสวงหาความรูดวยตนเอง มีครูเปนผูใหคําปรึกษา
การเรียนรู 
  ปจจุบันบทบาทของผูสอนและผูเรียนเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม คือ ผูเรียนจะตองรู
วิธีการเรียนใหประสบผลสําเร็จ รูวิธีแสวงหาความรู รูวิธีการคิดวิเคราะหขอมูลขาวสาร สามารถใช
ทักษะทางภาษาเพื่ออภิปราย  รายงาน จดบันทึก จัดหมวดหมูความรูและเชื่อมโยงความรูใหมอยาง
เปนระบบ ผูสอนปรับบทบาทจาการใหความรู การบอก การบรรยาย เปนการวางแผนจัดกิจกรรมให
ผูเรียน ใหวิธีการเรียนรูตามหลักการสอน สงเสริมใหผูเรียนไดเรียนรูจากการปฏิบัติและสรุปความ
ประเมินตนเอง ปรับปรุงตนเอง เปนที่ปรึกษาแกศิษย วางตนเปนแบบอยางที่ดี การจัดการเรียนรู
ควรคํานึงถึงความสําคัญตอไปน้ี 
   1. การเรียนรูอยางมีความสุข เปนการจัดกรเรียนการสอนในบรรยากาศที่เปน
อิสระแตมีระเบียบวินัยในตนเอง ยอมรับความแตกตางระหวางบุคคล ผูเรียนมีวีการเรียนรูอยาง
หลากหลาย สงเสริมใหผูเรียนประสบผลสําเร็จในการเรียน เกิดความภาคภูมิใจในผลงานอันเกิดจาก
การเรียนการสอน คือ บทเรียนมีความหมายและเปนประโยชนตอผูเรียน กิจกรรมเรียนรูหลากหลาย
ผูเรียนสามารถปฏิบัติกิจกรรมดวยตนเอง  มีสื่อการเรียนรูเหมาะสมกับความสามารถและนาสนใจ 
การประเมินผลมุงเนนศักยภาพของผูเรียนเปนรายบุคคลและรายกลุม ผูสอนกับผูเรียน และผูเรียน
กับผูเรียน มีปฏิสัมพันธที่ดีตอกัน 
   2. การเรียนรูแบบองครวม เปนการเรียนรูจากการบูรณาการสาระการเรียนรูและ
กระบวนการเรียนรูเขาดวยกัน สระการเรียนรูจะเรียนจากเรื่องใกลตัว ที่อยูอาศัย ทองถิ่นของตนเอง 
สังคม ประเทศชาติ สิ่งแวดลอม เร่ืองของสังคมโลก การเปลี่ยนแปลงและแนวโนมที่เกิดขึ้นในสังคม
ที่เกิดขึ้นในสังคมโลก การเรียนรูแบบองครวมเปนการบูรณาการความรูความเขาใจเรื่องที่เรียนให
ลึกซึ้งครอบคลุมปญหา และมีความหมายตอการนําไปใชในการดํารงชีวิตและการแกปญหาของ
สังคม 
   3. การเรียนรูจะตองปรับวัฒนธรรมการเรียนรูของผูเรียน การเรียนรูที่เนนผูเรียน
เปนสําคัญ ผูเรียนตองมีลีลาการเรียนรู (Learning style) ของตน มีอิสระในการเรียนรูอยางมีความ
รับผิดชอบสูง มีวินัยในตนเอง 
   4. การเรียนรูจากการคิดและการปฏิบัติจริง เปนการเรียนรูโดยการประมวลขอมูล
ความรูจากประสบการณตางๆ มาวิเคราะหใหเปนความรูใหม วิธีการใหม เพ่ือนําความรูและวิธีการ
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   5. การเรียนรูรวมกับบุคคลอ่ืน เปนการเรียนรูที่มีปฏิสัมพันธกับบุคคลอ่ืนดวยการ
แลกเปลี่ยนขอมูล ความรู ความคิดและประสบการณซึ่งกันและกัน ดวยการนําขอมูลมาศึกษาทํา
ความเขาใจรวมกัน คิดวิเคราะห ตีความ แปลความ สังเคราะห ขอมูลและประสบการณสรุปเปน
ขอความรู ทําใหเกิดการเรียนรูที่หลากหลาย มีการชวยเหลือเก้ือกุลกัน เปนการปลูกฝงคุณธรรมการ
อยูรวมกัน และการทํางานรวมกันทําใหพัฒนา ทั้งทักษะทางสังคมและทักษะการทํางานที่ดี 
   6. การเรียนรูโดยมีสวนรวมในกระบวนการเรียนและมีสวนรวมในผลงาน เปนการ
ใหผูเรียนรวมกันวางแผนการเรียนรู และปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรูรวมกัน เชน การจัดนิทรรศการ 
การเขียนความรูเปนบทความ หรือจัดทําสมุดวิเคราะห ฯลฯ ผูเรียนจะเกิดการเรียนรูทักษะ
กระบวนการทํางานแบบมีสวนรวม รูจักบทบาทหนาที่ แบงความรับผิดชอบ และบูรณาการความรู
จากหลายวิชา 
   7. การเรียนรูกระบวนการเรียนรู เปนการเรียนรูลีลาการเรียนรูและความถนัดใน
การเรียนของตนเอง ผูสอนเปดโอกาสและจัดสถานการณใหศึกษาหาความรูดวยตนเองเปน
รายบุคคลและเปนกลุม 
   8. การเรียนรูเพ่ือนําความรูไปประยุกตใชในการดําเนินชีวิตและการประกอบ
อาชีพ เปนการนําความรูที่ไดจากบทเรียน เชน ทักษะการสื่อสาร ทักษะการแสวงหาความรู ทักษะ
การปฏิบัติ ฯลฯ มาประยุกตในการดําเนินชีวิตและประกอบอาชีพ (กรมวิชาการ. 2545: 101-103) 
 จากการศึกษาแนวการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ สรุปไดวา การจัดการเรียนรูที่
เนนผูเรียนเปนสําคัญ เปนการจัดตามแนวคิดที่มุงเนนใหผูเรียนสามารถเรียนรูดวยตนเอง ครูผูสอน
เปนเพียงผูคอยใหคําแนะนําปรึกษาเม่ือผูเรียนมีปญหาในการเรียน ผูเรียนจัดบรรยากาศการเรียน
พรอมสื่อการสอนที่เนนการแสวงหาแหลงเรียนรูไดดวยตนเอง 
 
 4.3 ความสําคัญของกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 
  ภาษาไทยเปนเอกลักษณประจําชาติ เปนสมบัติทางวัฒนธรรมกอใหเกิดความเปน
เอกภาพ เปนเครื่องมือในการติดตอส่ือสารเพ่ือสรางความเขาใจและความสัมพันธที่ดีตอกัน และเปน
เคร่ืองมือในการแสวงหาความรูประสบการณจากแหลงขอมูลสารสนเทศตางๆ เพ่ือพัฒนาความรู 
ความคิด ใหทันตอการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและความกาวหนาทางวิทยาศาสตรเทคโนโลยี 
ภาษาไทยจึงมีความสําคัญจําเปนที่จะตองศึกษาและฝกฝนจนเกิดทักษะ ในที่นี้จะไดประมวล
ความสําคัญของภาษาไทยบางประการดังนี้   
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   1. เปนเครื่องมือในการติดตอส่ือสาร จะใชภาษาเพื่อสื่อความหมายไปสูผูอ่ืนดวย
การพูดและการเขียน รวมทั้งใชภาษาทําความเขาใจเรื่องราว ความคิด ความรูสึก ความตองการ 
ฯลฯ กับผูอ่ืนดวยการฟง การอานและการดู 
   2. เปนเคร่ืองมือในการเรียนรูความรูและประสบการณอันมีคุณคา เปนเคร่ืองมือ
ในการรับและถายทอดวัฒนธรรม คานิยม คุณธรรมและจริยธรรมที่พึงประสงคจากคนรุนกอน ภาษา
จะชวยพัฒนาสติปญญา กระบวนการคิด การวิเคราะห การวิจารณ จนเกิดเปนความรูใหม ทําให
ผูเรียนรูในรุนตอมาเปนผูมีชีวทัศนและโลกทัศนที่สอดคลองกับยุคสมัย สามารถติดตามความ
เจริญกาวหนาของศาสตรตางๆ และทําใหรูเทากันการเปลี่ยนแปลงของสังคมและโลกปจจุบันไดเปน
อยางดี 
   3. เปนเครื่องมือเสริมสรางความเขาใจอันดีตอกัน การอยูรวมกันจะตองมีความ
เขาใจอันดีตอกัน มีความรวมมือรวมใจกันทํางานเพ่ือพัฒนาสังคมใหมีความกาวหนาตามเปาหมาย
รวมกัน การใชภาษาไทยควรจะสื่อความหมายไดชัดเจน ไมกํากวม เยิ่นเยอ ซึ่งจะกอใหเกิดความ
เขาใจที่ดีตอกันและกอใหเกิดสนติสุขในสังคม 
   4. เปนเครื่องมือสรางเอกภาพของชาติ สังคมจะเปนปกแผนมันคงและ
เจริญรุงเรืองก็เพราะคนในสังคมมีความรูสึกเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน และมีความรูสึกผูกพันเปนพวก
พองกันเพราะมีภาษาไทยที่เปนภาษากลางหรือภาษามาตรฐานใชรวมกัน ภาษาไทยยังแสดงใหเห็น
ถึงชาติไทยมีอารยธรรมและมีความเจริญรุงเรือง มีภาษาไทยใชเปนภาษาประจําชาติที่ใชสื่อสารกัน
ทําใหเกิดความเปนเอกภาพของชาติ เปนพลังสําคัญทําใหคนไทยเกิดความปรองดองและรวมมือกัน
ที่จะพัฒนาชาติไทยใหเจริญกาวหนาม่ันคงตอไป 
   5. เปนเครื่องมือชวยจรรโลงใจ ไดแก การอานหรือฟงนิทาน นิยาย บทกวี สารคดี 
บันเทิงคดี คําอวยพร สุภาษิต ฯลฯ ซึ่งผูประพันธไดสรรถอยคําอันประณีต ไพเราะ และมีขอคิดที่
ลึกซ้ึง เปนภาษาเรียงรอยใหเกิดความจรรโลงใจแกผูอานและผูฟง (กรมวิชาการ. 2544: 3-5)  
 จากการไดศึกษาความสําคัญของกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย สรุปไดวา ภาษาไทยเปน
ภาษาที่มีความสําคัญยิ่งตอคนไทย เพราะภาษาไทยเปนภาษาที่คนไทยทุกคนใชในการสื่อสาร อีก
ทั้งเปนภาษาที่ทําใหคนไทยตระหนักถึงความสําคัญของภาษาที่เปนวัฒนธรรมท่ีสําคัญของชาติไทย 
และยังใชเปนเครื่องมือในการถายทอดวัฒนธรรม คานิยม คุณธรรมและจริยธรรมที่จะชวยปลูกฝง
และหลอหลอมใหผูที่ใชภาษารูถึงคุณคาและคุณประโยชนที่จะปลูกฝงใหคนไทยรักและใชภาษาได
ถูกตอง เปนเครื่องมือในการศึกษาหาความรู 
 
 4.4 ลักษณะของหลักสูตร 
  หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไดกําหนด
เปนกรอบและทิศทางการพัฒนาหลักสูตรภาษาไทยของสถานศึกษาเชนเดียวกับกลุมวิชาอ่ืนๆ 
สถานศึกษาจะนําไปพัฒนาเปนหลักสูตรกลุมสาระเรียนรูภาษาไทยและเปนแนวทางจัดการเรียนการ
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   1. กําหนดสาระที่เปนองคความรูของกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ซึ่งเปนแกน
ความรูทางภาษาที่ผูสอนตองนําไปขยายรายละเอียดและจัดให เหมาะสมกับผู เ รียนและ
สภาพแวดลอมในทองถิ่น ประกอบดวย การอาน การเขียน การฟง การดูและการพูด หลักการใช
ภาษาวรรณคดีและวรรณกรรม 
   2. กําหนดมาตรฐานการเรียนรู ประกอบดวย มาตรฐานการเรียนรูกลุมวิชา และ
มาตรฐานการเรียนรูชวงชั้นของแตละสาระ เพ่ือระบุสิ่งที่ผูเรียนจะตองเรียนและสมรรถฐานที่ผูเรียน
สามารถปฏิบัติไดอันเปนคุณภาพของผูเรียนที่ผูสอนยึดเปนแนวทางจัดการเรียนรู 
   3. กําหนดหลักสูตรเปนชวงชั้น ทั้งมาตรฐานการเรียนรูและมาตรฐานการเรียนรู
ชวงชั้นโดยแบงเปน 4 ชวงชั้น คือ ชั้นประถมศึกษาปที่ 1-3 ชั้นประถมศึกษาปที่ 4-6 ชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 1-3 และชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4-6 มีการพัฒนาทักษะทางภาษาอยางตอเน่ืองผูสอน
ตองศึกษาหลักสูตรทุกชวงชั้นมิใชเฉพาะชางชั้นที่จะสอนเทาน้ันเพื่อเห็นภาพการพัฒนาการเรียน
การสอนอยางตอเน่ือง 
   4. กําหนดเวลาเรียนตามความเหมาะสมในชั้นประถมศึกษาปที่ 1-6 และชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 1-3 กําหนดเวลาเรียนเปนรายป สวนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4-6 กําหนดเวลาเรียนเปน
รายภาค และเปนหนวยกิต ทั้งน้ีหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไดกําหนดเวลาเรียนชั้นประถมศึกษา
ปที่ 1-3 จัดเวลาเรียนเฉพาะภาไทยและคณิตศาสตรใชเวลาเรียนประมาณรอยละ 50 (เวลาเรียน
ตลอดทั้งป 800-1000 ช.ม.) เพ่ือเปนเครื่องมือการเรียนรูและวางทักษะพื้นฐานที่จําเปนในการอาน
เขียนและการคิดคํานวณ (กรมวิชาการ. 2545: 14) 
 จากการไดศึกษาหลักสูตรกลุมสาระภาษาไทย สรุปไดวา การกําหนดหลักสูตรเพ่ือเปนการ
สรางองคความรูของกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย เพ่ือเปนแกนกลางในการจัดใหเหมาะสมกับ
ผูเรียนและสภาพแวดลอมในแตละทองถิ่น และยังเปนการแบงชวงชั้นของหลักสูตรที่จะไดพัฒนา
ทักษะทางดานภาษาใหกับผูเรียนไดอยางตอเน่ือง และกําหนดการเรียนการสอนไดอยางเหมาะสม 
 
 4.5 สาระและมาตรฐานการเรียนรูวิชาภาษาไทย 
  สาระและมาตรฐานการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ประกอบดวย 
   สาระที่ 1 : การอาน 
    มาตรฐาน ท 1.1 ใชประบวนการอานสรางความรูและความคิดไปใชตัดสินใจ
แกปญหา และสรางวินัยทัศนในการดําเนินชีวิต และมีนิสัยรักการอาน 
   สาระที่  2 : การเขียน 
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    มาตรฐาน ท 2.1 ใชกระบวนการเขียน เขียนสื่อสาร เขียนเรียงความ ยอความ 
และเขียนเรื่องราวในรูปแบบตางๆ เขียนรายงานขอมูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาคนควายาง
มีประสิทธิภาพ 
   สาระที่ 3 : การฟง การดู และการพูด 
    มาตรฐาน ท 3.1 สามารถเลือกฟงและดูอยางมีวิจารณญาณ และพูดแสดง
ความรู ความคิด ความรูสึกในโอกาสตางๆ อยางมีวิจารณญาณและสรางสรรค 
   สาระที่ 4 : หลักการใชภาษา 
    มาตรฐาน ท 4.1 เขาใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย การ
เปลี่ยนแปลงของภาษาและพลังของภาษา ภูมิปญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไวเปนสมบัติ
ของชาติ 
    มาตรฐาน ท 4.2 สามารถใชภาษาแสวงหาความรู เสริมสรางลักษณะนิสัย
บุคลิกภาพ และความสัมพันธระหวางภาษากับวัฒนธรรม อาชีพ สังคม และชีวิตประจําวัน 
   สาระที่ 5 : วรรณคดีและวรรณกรรม 
    มาตรฐาน ท 5.1 เขาใจและแสดงความคิดเห็น วิจารณวรรณคดีและ
วรรณกรรมไทย อยางเห็นคุณคา และนํามาประยุกตใชในชีวิตจริง (กรมวิชาการ. 2546: 3)   
 ดังน้ัน การจัดการเรียนรูตามสาระและมาตรฐานการเรียนรูภาษาไทย ผูสอนตองศึกษา 
วิเคราะหหลักสูตร จุดมุงหมาย เพ่ือวางแผนการจัดการเรียนการสอนใหผูเรียนอานไดอยางมี
วิจารณญาณและมีประสิทธิภาพ เขียนไดสรางสรางสรรค รวมทั้งสามารถจับใจความสําคัญของเน้ือ
เรื่องที่อานได พรอมนําไปวิเคราะหเรื่องที่อานได  
 
 4.6 หลักการสอนภาษาไทย 
  สนิท สัตโยภาส (2526: 58-60) กลาววา ครูภาษาไทยควรคํานึงถึงสิ่งตอไปน้ี 
   1. สอนภาษาไทยใหสอดคลองกับธรรมชาติ เพราะในชีวิตประจําวันของมนุษยจะ
ใชทักษะทางภาษาคราวละไมนอยกวาสองทักษะ เพราะฉะน้ันการสอนภาษาควรใหสัมพันธทักษะ
ไปในการสอนแตละครั้งดวย 
   2. ควรสอนแทรกทักษะทางภาษาขณะที่มีการเรียนการสอน เพราะถือวาภาไทย
เปนปจจัยของการเรียนทุกวิชา ถาพบขอบกพรองเก่ียวกับทักษะภาษาไทยขณะเรียนวิชาใดควร
แกไขทันที 
   3. สอนภาษาไทยเม่ือผูเรียนมีความพรอม การสอนแตละคร้ังควรเริ่มดวยการมี
ความพรอมทั้งกายและใจที่จะเรียนกอน 
   4. เรื่องที่นํามาสอนควรมีความหมายตอผูเรียน โดยเปนเรื่องที่เก่ียวของกับตัวเด็ก 
เปนเรื่องใกลตัวเด็ก เปนรูปธรรมและเกี่ยวโยงกับชีวิตประจําวัน 
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   5. ภาษาไทยเปนวิชาทักษะเพราะฉะนั้นควรฝกบอยๆ ครูควรหาแบบฝกหัดอยาง
เพียงพอ 
   6. การสอนภาไทยโดยใชสื่อการสอน เพ่ือใหเกิดความสนใจและความเขาใจ
บทเรียนมากยิ่งขึ้น 
   7. สอนภาไทยโดยใชกิจกรรมการสอน ครูควรเปลี่ยนแปลงวิธีสอนและกิจกรรมอยู
เสมอ 
   8. สอนภาษาไทยควรมีแรงเสริมและการจูงใจอยูเสมอ 
  ซึ่งหลักการสอนน้ีสอดคลองกับวิธีการสอนของครูตนแบบวิชาภาษาไทย พ.ศ. 2541 
อาจารยพงศศักด์ิ สิงหะนัด ซึ่งมีหลักในการสอนโดยการเนนผูเรียนเปนศูนยกลาง สรุปไดดังนี้ 
(สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ. 2544: 40-45)   
   1. สํารวจความสนใจและความถนัดของผูเรียน กอนสอนหรือมอบหมายงาน โดย
การซักถาม สังเกต สัมภาษณ หรือใหทําแบบทดสอบกอนเรียน หรือเลือกกิจกรรมที่จะทํา 
   2. ใหผูเรียนมีสวนรวมในการวางแผน เพ่ือจัดการเรียนการสอน โดยแจง
จุดประสงคการเรียนรูแลวใหผูเรียนรวมวางแผนเพ่ือกําหนดขอบขาย เน้ือหาสาระ กิจกรรม การวัด
และประเมนผลรวมกัน 
   3. สงเสริมใหผูเรียนสามารถเรียนรูดวยตนเอง โดยการจัดมุมหนังสือ จัดศูนย
พัฒนาการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย จัดบรรยากาศและสิ่งแวดลอมในหองเรียนและนอกหองเรียน 
เชน จัดบอรด จัดนิทรรศการยอย มุมความรูตางๆ ภายในหองเรียน ภายนอกหองเรียน 
   4. สงเสริมใหผูเรียนไดมีประสบการณตรงโดยการปฏิบัติจริง เชน การฝกทักษะ
การฟง การพูด การอาน และการเขียน การแสดงบทบาทสมมุติ การแสดงละครหรือการละเลนใน
ทองถิ่น 
   5. จัดหาสื่อและอุปกรณตางๆ ประกอบการเรียนการสอนเพ่ือชักจูงใหผูเรียนสนใจ
ที่จะเรียนรู เชน สไลด วีดิทัศน เทปบันทักเสียง แผนภาพ บทเรียนคอมพิวเตอร คอมพิวเตอร ของ
จริงและหุนจําลองตางๆ นอกจากนี้ในบางโอกาสอาจเชิญวิทยากรในทองถิ่นมาบรรยายใหความรู 
   6. แนะแนวทางใหผูเรียนรูจักวิธีสรุป ลามารถวิเคราะหขอมูลหรือแกไขปญหาที่
พบใหไดดวยตนเอง 
   7. แบงกลุมการทํางานตามมอบหมาย ผูเรียนจะตองรูจักการวางแผนการทํางาน 
แสดงความคิดเห็นและแระเมินผลงานตางๆ ไดอยางเหมาะสม 
   8. คํานึงถึงหลักประชาธิปไตยในการเรียนการสอน ผูเรียนมีอิสระในการเลือกลุม 
และใหความรวมมือในการทํางานกลุม 
   9. จัดกิจกรรมอยางเปนระบบ เปนกระบวนการที่เก่ียวเน่ืองและเก่ียวพันกันโดย
ตลอด และใชวิธีที่หลากหลายโดยคํานึงถึงความเหมาะสม ความพรอมและความสนใจของผูเรียน
เปนหลัก  
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 จากการศึกษาหลักการสอนภาษาไทย สรุปไดวา ผูสอนตองยึดหลักและทําความเขาใจ
เก่ียวกับหลักการสอนภาษาไทยใหเขาใจ เพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดกับผูเรียน พรอมทั้งนําหลักไป
ใชใหสอดคลองกับบรรยากาศในการสอนแตละครั้ง ทุกคร้ังที่สอนผูสอนตองสอดแทรกเอกลักษณที่ดี
งามของภาษาไทยใหผูเรียนเขาใจมากยิ่งขึ้น การใหผูเรียนไดมีสวนรวมในการเรียนการสอนทุกคร้ัง
จะชวยใหผูเรียนเรียนรูและเขาใจมากยิ่งขึ้น การนําสื่อมาประกอบการเรียนการสอน ผูสอนตอง
คํานึงถึงผูเรียนเปนหลักเพ่ือมิใหผูเรียนเกิดความเบื่อหนายในการเรียน และเปนการเพ่ิมบรรยากาศ
ในการเรียนใหผูเรียนมีความสนุกและอยากที่จะเรียนวิชาภาษาไทยตลอด พรอมทั้งสามารถใช
ภาษาไทยไดอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
  
 4.7 การวัดและประเมินผลการเรียนภาษาไทย 

 การวัดผลและประเมินการเรียนรูดานภาษาเปนงานที่ยากซ่ึงตองการความเขาใจที่
ถูกตองเก่ียวกับการพัฒนาทางภาษา ดังนั้น ผูปฏิบัติหนาที่วัดผลการเรียนรูดานภาจําเปนตองเขาใจ
หลักการของการเรียนรูภาษา เพ่ือเปนพ้ืนฐานการดําเนินงานดังนี้  
   1. ทักษะทางภาษา ฟง พูด อาน เขียน ดู มีความสําคัญเทาๆ กัน และทักษะ
เหลาน้ีจะบูรณาการกันในการเรียนการสอนจะไมแยกฝกทักษะทีละอยางจะตองฝกทักษะไปพรอมๆ 
กัน และทักษะทางภาษาทักษะหนึ่งจะสงผลตอการพัฒนาทักษะทางภาษาอ่ืนๆ ดวย 
   2. ผูเรียนตองไดรับการพัฒนาความสามารถทางภาษาพรอมกับการพัฒนา
ความคิด เพราะภาษาเปนสื่อของความคิด ผูที่มีทักษะและความสามารถในการใชภา มีประมวลคํา
มากจะชวยใหผูเรียนมีความสามารถในการคิดดวย ขณะเดียวกันการเรียนภาษาจะเรียนรวมกันกับ
ผูอ่ืนมีการติดตอส่ือสาร ใชภาษาในการติดตอกับเพ่ือนกับครูจึงเปนการฝกทักษะทางสังคมดวย เม่ือ
ผูเรียนไดใชภาษาในสถานการณจริงทั้งในบริบททางวิชาการในหองเรียนและในชุมชน จะทําให
ผูเรียนไดใชภาษาและไดฝกทักษะทางสังคมในสถานการณจริง 
   3. ผูเรียนตองเรียนรูการใชภาษาพูดและภาษาเขียนอยางถูกตองดวยการฝกการ
ใชภาษามิใชเรียนรูกฎเกณฑทางภาษาแตเพียงอยางเดียว การเรียนภาษาจะตองเรียนรูไวยากรณ
หรือหลักภาษา การสะกดคํา การใชเคร่ืองหมายวรรคตอนและนําความรูดังกลาวไปใชในการฝกฝน
การเขียนและพัฒนาทักษะทางภาษาของตน 
   4. ผูเรียนทุกคนจะไดรับการพัฒนาทักษะทางภาษาเทากัน แตการพัฒนาทาง
ภาษาจะไมเทากัน และวิธีการเรียนรูจะตางกัน 
   5. ภาษากับวัฒนธรรมมีความสัมพันธกันอยางใกลชิด หลักสูตรจะตองให
ความสําคัญและใชความเคารพและเห็นคุณคาของเช้ือชาติ จัดกิจกรรมภูมิหลังของภาและการใช
ภาษาถิ่นของผูเรียน และชวยใหผูเรียนพัฒนาภาษาไทยของตน และพัฒนาความรูสึกที่ดีเก่ียวกับ
ภาษาไทยและกระตุนใหผูเรียนสามารถเรียนภาษาไทยดวยความสุข 
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   6. ภาษาไทยเปนเคร่ืองมือของการเรียนรู และทุกกลุมสาระการเรียนรูจะตองใช
ภาษาไทยเปนเครื่องมือการส่ือสารและการแสวงหาความรู การเรียนทุกกลุมสาระการเรียนรูจะใช
ภาษาในการคิดวิเคราะห การคิดสรางสรรค การอภิปราย การเขียนรายงาน การเขียนโครงการ การ
ตอบคําถาม การตอบขอทดสอบ ดังน้ันครูทุกคนไมวาจะสอนวิชาใดก็ตามจะตองใชภาษาที่เปนแบบ
แผนเปนตัวอยางที่ดีแกนักเรียนและตองสอนการใชภาษแกผูเรียนดวยเสมอ (กรมวิชาการ. 2545:  
172-173) 
 สรุปไดวา การวัดและประเมินผลการเรียนภาษาไทย เปนสวนหนึ่งของการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน เพ่ือวัดผลความรูความสามารถที่ผูเรียนเรียนแลวเขาใจมากนอยเพียงใด 
 หลักการของการประเมินผลในชั้นเรียนที่มีประสิทธิภาพ  
  ประการแรก : การประเมินผลในชั้นเรียนที่มีประสิทธิภาพจะตองสงเสริมการ
เรียนรูของผูเรียน 
   การประเมินผลในชั้นเรียนที่มีประสิทธิภาพจะตองสงเสริมการเรียนของผูเรียน
ทั้งนี้ เพราะเปาหมายของการประเมินในชั้นเรียน คือการไดขอมูลเพื่อพัฒนาการเรียนของผูเรียน
และขอมูลเกี่ยวกับการพัฒนาการสอน แนวคิดน้ีใหเห็นวา การประเมินผลจะตองอยูในกระบวนการ
ดําเนินงานมิใชเหตุการณเกิดขึ้นเพียงคร้ังเดียวแลวสรุปผลการเรียนการสอน หรือประเมินผลตอน
จบบทเรียนผูสอนจะตองปฏิบัติการประเมินผลการเรียนรู ตั้งแตเริ่มตนบทเรียนเพ่ือตรวจสอบความรู
พ้ืนฐาน ประเมินผลระหวางการเรียนการสอน โดยประเมินอยางสมํ่าเสมอตลอดการสอนแตละหนวย 
เพ่ือใหไดขอมูลมาปรับปรุงการสอนใหสอดคลองกับความตองการของผูเรียน ผลการประเมินจะใช
ขอมูลเกี่ยวกับประสิทธิภาพการสอนและระดับการเรียนรูของนักเรียน 
   ในกระบวนการประเมิน ผูสอนตองตั้งเกณฑไวลวงหนา เพ่ือรองรับทั้งการสอน
และการประเมิน และตองอธิบายเกณฑที่ตองการใหผูเรียนทราบ แจงผลการประเมินใหผูเรียนทราบ
อยางสมํ่าเสมอ เพ่ือผูเรียนจะไดพัฒนาตนเองไปสูเปาหมายตามเกณฑ หรือใชเกณฑในการประเมิน
ตนเอง 
  ประการที่สอง : การประเมินจะตองใชขอมูลจากแหลงขอมูลที่หลากหลาย 
   การประเมินผลในชั้นเรียนที่ดีตองไดจากการสังเคราะหขอมูลจากแหลงตางๆ การ
วัดเพียงครั้งเดียว อยางเดียว จะใหขอมูลที่ไมสมบูรณ เน่ืองจากจะใหขอมูลของผูเรียนเพียงเวลานั้น
เทาน้ัน การใชขอมูลจากหลายแหลงที่ไดมาดวยวิธีการที่หลากหลายสอดคลองกับส่ิงที่ตองการวัด 
และสภาพที่เปนจริง มีความสําคัญตอการตัดสินใจโดยรวม เชน การใหระดับผลการเรียนหรือการ
เลื่อนระดับซึ่งในประเด็นน้ีจะเห็นวาสอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติมาตราที่ 26 ที่
กําหนดใหสถานศึกษาจัดการประเมินผูเรียนโดยพิจารณาจากการประเมินดวยวิธีตางๆ และ
สอดคลองกับหลักการในการประเมินผลการเรียน ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเชนกัน 
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  ประการที่สาม : การประเมินจะตองมีความเที่ยงตรง เชื่อถือได และยุติธรรม 
   ความเที่ยงตรง และความเชื่อม่ัน เปนคุณสมบัติสําคัญของเคร่ืองมือที่ใชในการ
วัดผลการเรียนรูของผูเรียน ความเที่ยงตรงของเครื่องมือเปนผลอันเน่ืองมาจากการใชเคร่ืองมือ
วัดผลการเรียนรูที่สามารถวัดสิ่งที่ตองการวัด เชน ผูสอนตองการวัดความสามารถในการคนควา
ขอมูลจากแหลงขอมูลตางๆ ของผูเรียน ผูสอนจะตองติดตาม สังเกตการณใชแหลงความรูเพ่ือการ
คนควาขอมูลในสภาพที่เปนจริงของผูเรียน มิใชการใหผูเรียนสอบโดยการเขียนตอบเพ่ือแสดง
ความรูเก่ียวกับการคนควาขอมูลจากหองสมุด เพราะถือวาเปนวิธีการโดยออมที่ไมเที่ยงตรง และไม
สามารถสะทอนความสามารถที่แทจริงของผูเรียนไดเพียงพอ 
   สําหรับคุณสมบัติดานความเช่ือม่ัน เชื่อถือไดของขอมูลน้ัน หมายถึงความเชื่อถือ
ไดและความคงเสนคงวาของผลการประเมินที่ได หากการประเมินผูเรียนคนเดียวกันดวยเครื่องมือ
เดียวกัน แตใหผลการประเมินที่แตกตางกัน คําถามที่ถูกถามก็คือ เครื่องมือมีความเชื่อถือได
เพียงใด การกําหนดเกณฑการประเมินที่ชัดเจนจะชวยใหผลการประเมินมีความเชื่อถือไดมากขึ้น 
ไมวาจะเปนการประเมินโดยผูประเมินคนเดิมหรือหลายคน 
   ความยุติธรรม หมายถึง การใหผูเรียนทุกคนมีโอกาสแสดงสิ่งที่เขารูและสามารถ
ทําไดกรณีผูสอนประเมินสิ่งที่ไมเคยสอนหรือใชวิธีการประเมินที่สอดคลองกับการสอน เชน ถาม
เก่ียวกับขอเท็จจริง ในขณะที่การจัดกิจกรรมการสอนเนนการหาเหตุผลและการแกปญหาถือเปน
การประเมินที่ไมยุติธรรม ความรูสึกสวนตนของผูสอนเก่ียวกับผูเรียนมีอิทธิพลตอการประเมิน
ผูเรียนและสามารถนําไปสูความเปนธรรมตอผูเรียนไดซึ่งผูสอนพึงระมัดระวัง 
   การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่สอดคลองเชื่อมดยงกับสถานการณในชีวิตจริง 
จะชวยใหผูเรียนเห็นความสัมพันธระหวางสิ่งที่ตนศึกษากับสภาพที่เปนจริง ซึ่งจะนําไปสูการเรียนรู
การประยุกตใชความรูกับการดํารงชีวิตประจําวันไดโดยงาย 
   การรวบรวมขอมูลเก่ียวกับผลการเรียนดวยวิธีการที่สอดคลอง สัมพันธกับ
กระบวนการเรียนการสอนดังกลาว จะทําใหสามารถประเมินความกาวหนาในการเรียนรูผลการ
เรียนรูไดยางถูกตอง แมนยํา และยุติธรรม (กรมวิชาการ. 2545: 173-174) 
 จากการศึกษาหลักการของการประเมินผลในชั้นเรียนที่มีประสิทธิภาพ สรุปไดวา การ
ประเมินผลในชั้นเรียนเปนการชวยพัฒนาการเรียนการสอนของผูสอนและผูเรียนใหมีประสิทธิภาพ
ตามเกณฑ อีกทั้งการประเมินผลผูประเมินตองศึกษาขอมูลจากจากแหลงขอมูลที่หลากหลาย 
เพ่ือใหไดขอมูลที่สมบูรณและสอดคลองกับการวัด อีกทั้งเคร่ืองมือที่วัดตองมีความเท่ียงตรง เชื่อถือ
ได และมีความยุติธรรม 
 
 4.8 งานวิจัยที่เก่ียวของกับวิชาภาษาไทย 
  ณิชวรรณ จันอน (2551: บทคัดยอ) การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียเพ่ือ
สงเสริมทักษะดานการอาน กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 
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  พัชนา อินทรัศมี (2552: บทคัดยอ) การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย เร่ือง
เสียงวรรณยุกตในภาษาไทย สําหรับนักเรียนชวงชั้นที่ 3 ผลการวิจัย พบวา บทเรียนคอมพิวเตอร
มัลติมีเดีย เร่ืองเสียงวรรณยุกตในภาษาไทย สําหรับนักเรียนชวงชั้นที่ 3 มีคุณภาพดานเนื้อหา และ
ดานเทคโนโลยีการศึกษาอยูในระดับดีมาก สวนผลการใชบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย พบวา
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยูในระดับดี รอยละ 76.19 และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยูใน
ระดับปานกลางรอยละ 23.81 
  ภาณินี ศรีกาญจน (2548: บทคัดยอ) การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียโดย
ใชการตูนดําเนินเรื่อง กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย เร่ืองคําราชาศัพทและคําสุภาพ สําหรับ
นักเรียนชวงชั้นที่ 2 โรงเรียนชลประทานวิทยา จังหวัดนนทบุรี ผลปรากฏวาคุณภาพของบทเรียน
คอมพิวเตอรมัลติมีเดียจากการประเมินของผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหาอยูในระดับดีมาก และจากการ
ประเมินของผูเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยีทางการศึกษาอยูในระดับดี และมีประสิทธิภาพ 93.11/92.22  
  รุงทิพย ทองชาติ (2550: บทคัดยอ) การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย เร่ือง
คําภาษาตางประเทศที่ใชในภาษาไทย กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย สําหรับนักเรียนชวงชั้นที่ 2 
ผลการวิจัย พบวา ไดบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย เรื่องคําภาษาตางประเทศที่ใชในภาษาไทย 
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย สําหรับนักเรียนชวงชั้นที่ 2 ที่มีคุณภาพดานเนื้อหาอยูในระดับดี และ
ดานเทคโนโลยีทางการศึกษาอยูในระดับดีมาก และมีประสิทธิภาพ 87.11/86.67 ซึ่งเปนไปตาม
เกณฑที่กําหนด 
  วิลาสินี นาคสุข (2549: บทคัดยอ) ผลการใชบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียตางกัน 2 
รูปแบบ ที่สงผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความคงทนในการจําและความพึงพอใจของนักเรียนชวง
ชั้นที่ 2 ที่มีความสามารถทางการเรียนภาษาไทยตางกัน สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 
ผลการวิจัยสรุปไดวา บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียตางกัน 2 รูปแบบ นั้นมีประสิทธิภาพอยูใน
เกณฑที่กําหนด 85/85 คือ บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียประเภทสถานการณจําลอง โดยรวมมี
ประสิทธิภาพ 87.58/88.56 และบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียประเภทเกมการศึกษา โดยรวมมี
ประสิทธิภาพ 88.28/90.54 ผลการวิจัยพบวา 1) ผลการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 2 
รูปแบบ แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 2) ระดับความสามารถทางการเรียนที่
ตางกันทําใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 3) 
ปฏิสัมพันธระหวางผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 4) ความคงทนในการจําจากการเรียนดวยบทเรียน
คอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 2 รูปแบบไมแตกตางกัน 5) ระดับความสามารถทางการเรียนที่ตางกันทําให
ความคงทนในการจําแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 6) ปฏิสัมพันธระหวาง
รูปแบบของบทเรียนคอมพิวเตอรและระดับความสามารถทางการเรียน มีอิทธิพลรวมกันตอความ
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  สุภาภรณ ระยันต (2547: บทคัดยอ) การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย เร่ือง
ตัวสะกดไมตรงตามมาตรา กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย สําหรับนักเรียนชวงชั้นที่ 1 ผลการศึกษา
คนควา ไดบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย เรื่องตัวสะกดไมตรงตามมาตรา มีคุณภาพจากการ
ประเมินของผูเชี่ยวชาญดานเน้ือหาและผูเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยีการศึกษาอยูในระดับดีมาก และมี
ประสิทธิภาพ 90.30/88.70 
 จากการศึกษาแนวคิดหลักสูตร เอกสารและงานวิจัยเก่ียวกับการสอนวิชาภาษาไทย สรุป
ไดวา การสรางหนังสืออิเล็กทรอนิกสจากหนังสือเรียนวรรณคดีลํานําเปนการสรางบทเรียน เพ่ือ
สรางความสนใจใหกับผูเรียน อีกทั้งเปนการทําใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น เพราะหนังสือ
อิเล็กทรอนิกสเปนการนําเสนอเน้ือหาที่เปนทั้งภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว เสียงประกอบ อีกทั้งยัง
สามารถเชื่อมโยงแบบไฮเปอรเท็กซ ซึ่งผูเรียนสามารถเรียนรูไดหลากหลายวิธีการ รวมทั้งยังไดทํา
แบบทดสอบกอนและหลังบทเรียนพรอมทั้งตรวจคําตอบและทราบผลไดทันที ซึ่งผูเรียนสามารถ
โตตอบไดทันทีและรูผลขอมูลยอนกลับได ผูเรียนยังสามารถเรียนรูไดซ้ําๆ ในหลายคร้ังโดยไมจํากัด 
ซึ่งชวยใหการแกปญหาในการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยครูผูสอนสามารถวางแผนและจัดกิจกรรม
การเรียนรูไดสอดคลองกับความตองการของผูเรียน  
 ดังน้ัน การนําหนังสืออิเล็กทรอนิกสจากหนังสือเรียนวรรณคดีลํานํา เปนตัวชวยในการ
แกปญหาในการเรียนการสอนที่ผูเรียนเรียนเนื้อหาจากบทเรียนไมคอยเขาใจ เม่ือผูเรียนเรียนรูจาก
หนังสืออิเล็กทรอนิกสจะชวยใหผูเรียนเรียนไดเขาใจมากขึ้น และเพื่อใหไดหนังสืออิเล็กทรอนิกสที่มี
คุณภาพตามเกณฑที่กําหนดไว ครูผูสอนไดใชประกอบการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยจากหนังสือ
เรียนวรรณคดีลํานํา   
  
 
 
 
 



บทที่  3 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 
 การศึกษาวิจัยคร้ังน้ี เพ่ือพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกสจากหนังสือเรียนวรรณคดีลํานํา 
สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 ใชเปนส่ือประกอบการเรียนการสอนในหนังสือเรียนวรรณคดี
ลํานํา เพ่ือใหการวิจัยดําเนินไปตามความมุงหมายของการวิจัยที่ตั้งไว ผูวิ จัยจึงไดกําหนด
วิธีดําเนินการวิจัยดังรายละเอียดตอไปน้ี 
  1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 
  2. เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 
  3. การสรางและหาประสิทธิภาพของเครื่องมือ 
  4. วิธีดําเนินการวิจัย 
  5. สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 ประชากรที่ใชในการวิจัย 
  ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งน้ี เปนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 โรงเรียน
อัสสัมชัญแผนกประถม สังกัดสํานักบริหารงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน เขตสาทร 
กรุงเทพมหานคร ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2555 จํานวน 10 หองเรียน หองละ 45 คน ซึ่งมี
จํานวนนักเรียนทั้งสิ้น 450 คน 
 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย 
  กลุมตัวอยางเปนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม 
สังกัดสํานักบริหารงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน เขตสาทร กรุงเทพมหานคร ภาค
เรียนที่ 1 ปการศึกษา 2555 จํานวน 63 คน ซึ่งไดมาโดยวิธีการสุมอยางงาย (Simple Random 
Sampling) ดังนี้ 
   1. ใชวิธีการสุมอยางงายโดยการจับสลากจาก 10 หองเรียนใหเหลือ 3 หองเรียน 
   2. สุมหองเรียนทั้ง 3 หองใหเปนหองเรียนที่ 1,2,3 ตามลําดับ 
   3. หองเรียนที่  1  สุมนักเรียนมา   3  คน   เพ่ือใชในการทดลองคร้ังที่  1 
   4. หองเรียนที่  2  สุมนักเรียนมา  15  คน   เพ่ือใชในการทดลองคร้ังที่  2 
   5. หองเรียนที่  3  สุมนักเรียนมา  45  คน   เพ่ือใชในการทดลองคร้ังที่  3  
  

เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 
  เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยประกอบดวย   
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   2.1 หนังสืออิเล็กทรอนิกสจากหนังสือเรียนวรรณคดีลํานํา 
   2.2 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากหนังสือเรียนวรรณคดีลํานํา 
   2.3 แบบประเมินคุณภาพหนังสืออิเล็กทรอนิกส 
    2.3.1 แบบประเมินคุณภาพหนังสืออิเล็กทรอนิกสจากหนังสือเรียนวรรณคดี
ลํานํา สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 โดยผูเชี่ยวชาญดานเน้ือหา 
    2.3.2 แบบประเมินคุณภาพหนังสืออิเล็กทรอนิกสจากหนังเรียนวรรณคดีลํา
นํา สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 โดยผูเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยีการศึกษา 
  

การสรางและหาประสิทธิภาพของเครื่องมือ 
 ผูวิจัยไดดําเนินการสรางและหาประสิทธิภาพของเครื่องมือที่ใชในการวิจัย โดยมีขั้นตอน
ดังนี้ 
  3.1 การสรางหนังสืออิเล็กทรอนิกสจากหนังสือเรียนวรรณคดีลํานํา สําหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2  
   3.1.1 ศึกษาหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม ในการสอน
ภาษาไทย มาตรฐานการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปที่ 2 เพ่ือใชเปน
แนวทางในการเลือกสรางหนังสืออิเล็กทรอนิกส เพ่ือใหสอดคลองกับผูเรียน 
   3.1.2 วิเคราะหเน้ือหา จากหนังสือเรียนวรรณคดีลํานํา ในเรื่องที่ 1 ไกแจแซเสียง 
เรื่องที่ 2 ภาพวาดของสีเทียน และเรื่องที่ 3 ยายกะตา ในหนังสือเรียนวรรณคดีลํานํา เพ่ือใหมีความ
ถูกตองดานเน้ือหา  
   3.1.3 คนควาเอกสารประกอบการเรียนเน้ือหาในบทเรียนเพ่ือนํามาประกอบ
เน้ือหาเพิ่มเติมในหนังสืออิเล็กทรอนิกส   
   3.1.4 รวบรวมและออกแบบเนื้อหา วิเคราะหผูเรียน สภาพการเรียนของผูเรียน
กําหนดกิจกรรมกอนเรียน ระหวางเรียน และหลังเรียน รวมทั้งแบบฝกหัด ที่ผูเรียนจะไดเรียนรูใน
หนังสืออิเล็กทรอนิกส  
   3.1.5 สรางแบบฝกหัดระหวางเรียน เปนแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก 
เรื่องละ 10 ขอจํานวน 30 ขอ ใหครอบคลุมเน้ือหา 
     3.1.6 ออกแบบ story board ของหนังสืออิเล็กทรอนิกส และเขียนบท (Script) 
เน้ือหาของหนังสืออิเล็กทรอนิกส เพื่อนําเสนออาจารยที่ปรึกษาสารนิพนธและผูเชี่ยวชาญดาน
เน้ือหา 3 ทาน ตรวจสอบความถูกตองและปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะ 
   3.1.7 นําเน้ือหาในหนังสือเรียนวรรณคดีลํานําที่ปรับปรุงแกไข แลวนํามาสราง
หนังสืออิเล็กทรอนิกส สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2  



61 
 

   3.1.8 นําหนังสืออิเล็กทรอนิกสที่สรางเสร็จเรียบรอยแลว เสนออาจารยที่ปรึกษา
สารนิพนธและผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหาจํานวน 3 ทาน ตรวจสอบความถูกตองของหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส อีกครั้งแลวนํามาปรับปรุงแกไข  
   3.1.9 นําหนังสืออิเล็กทรอนิกสที่ปรับปรุงแกไขเรียบรอยแลว ไปใหผูเชี่ยวชาญ
ดานเน้ือหา จํานวน 3 ทาน และผูเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยีการศึกษา จํานวน 3 ทาน ประเมิน
คุณภาพและปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะ 
   3.1.10 นําหนังสืออิเล็กทรอนิกสที่ไดรับการปรับปรุงแกไขแลว ตามคําแนะนําของ
ผูเชี่ยวชาญไปทดลองกับกลุมตัวอยางเพ่ือหาประสิทธิภาพตอไป  
 
  3.2 การสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
   3.2.1 ศึกษาเนื้อหาและวิธีการสรางแบบทดสอบ การเขียนขอสอบและการ
วิเคราะหขอสอบเพ่ือสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรูทายบทเรียนแตละเรื่อง ภายหลัง
จากที่ไดเรียนแลว 
   3.2.2 ศึกษาเอกสารที่เก่ียวกับการสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
เทคนิคการวัดผลทางการศึกษา การเขียนแบบทดสอบแบบเลือกตอบ 
   3.2.3 วิเคราะหเน้ือหาเรื่องที่ 1 ไกแจแซเสียง เร่ืองที่ 2 ภาพวาดของสีเทียน และ
เร่ืองที่ 3 ยายกะตา และผลการเรียนรูที่คาดหวัง การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกสจากหนังสือเรียน
วรรณคดีลํานํา สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 
   3.2.4 สรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแบบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก 
เรื่องละ 20 ขอจํานวน 60 ขอ ใหครอบคลุมเน้ือหาและจุดประสงคที่ตั้งไว 
   3.2.5 นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ที่สรางเสร็จไปใหผูเชี่ยวชาญ
ดานเน้ือตรวจสอบและพิจารณาขอสอบแตละขอ วาสามารถวัดผลการเรียนรูที่คาดหวังไดหรือไม  
   3.2.6 นําแบบทดสอบไปทดสอบกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 โรงเรียน
อัสสัมชัญแผนกประถม ที่เคยเรียนเนื้อหาในหนังสือเรียนวรรณคดีลํานํา จํานวน 100 คน และตรวจ
ใหคะแนนโดยวิธี 0-1 (Zero-One Method) ใหขอที่ตอบถูกได 1 คะแนน และขอที่ตอบผิดหรือไม
ตอบหรือตอบมากกวา 1 ตัวเลือกได 0 คะแนน 
   3.2.7 นําคาคะแนนที่ไดมาวิเคราะห และเลือกขอสอบที่ผานเกณฑไวเร่ืองละ 10 
ขอ รวม 30 ขอ โดยมีคาความยากงาย (p) ระหวาง 0.35 - 0.59 และมีคาอํานาจจําแนก (r) ระหวาง 
0.31 – 0.89 โดยการวิเคราะหเปนรายขอ (ลวน สายยศ และ อังคณา สายยศ. 2538: 209-210)  
   3.2.8 นําแบบทดสอบมาหาความเชื่อม่ันโดยใชสูตร KR-20 ของ Kuder and 
Ridharson (ลวน สายยศ และอังคณา สายยศ. 2538: 215-217) ไดคาความเชื่อม่ันของแบบทดสอบ
อยูที่ 0.93  
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ตาราง 1 คาความยากงาย (p) คาอํานาจจําแนก (r) คาความเชื่อม่ัน (KR – 20) ของแบบทดสอบ 
 

เรื่องที่ จํานวนขอ คาความยากงาย คาอํานาจจําแนก คาความเชื่อม่ัน 
1. ไกแจแซเสียง 10 0.41 – 0.53 0.59 – 0.89 0.87 
2. ภาพวาดของสีเทียน 10 0.41 – 0.55 0.62 – 0.89 0.85 
3. ยายกะตา 10 0.35 – 0.59 0.31 – 0.89 0.73 

รวม 30 0.35 – 0.59 0.31 – 0.89 0.93 

  
  3.3 การสรางแบบประเมินคุณภาพหนังสืออิเล็กทรอนิกส  
   ในการประเมินคุณภาพของหนังสืออิเล็กทรอนิกสจากหนังสือวรรณคดีลํานํา
สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 ผูวิจัยไดสรางแบบประเมินคุณภาพหนังสืออิเล็กทรอนิกสขึ้น 
2 ฉบับ ซึ่งเปนการประเมินคุณภาพบทเรียนโดยผูเชี่ยวชาญ โดยแยกเปนแบบประเมินคุณภาพ
หนังสืออิเล็กทรอนิกส สําหรับผูเชี่ยวชาญดานเน้ือหา จากหนังสือเรียนวรรณคดีลํานํา สําหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 จํานวน 1 ฉบับ แบบประเมินคุณภาพหนังสืออิเล็กทรอนิกส สําหรับ
ผู เชี่ยวชาญดานเทคโนโลยีการศึกษา จากหนังสือเรียนวรรณคดีลํานํา สําหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 2 จํานวน 1 ฉบับ แบบประเมินทั้งสองจะเปนขอคําถามเกี่ยวกับเน้ือหาวิชา 
วัตถุประสงค การนําเสนอ การวัดผล และอ่ืนๆ เพ่ือจะไดใชในการปรับปรุงหนังสืออิเล็กทรอนิกสให
มีคุณภาพ จากนั้นนําไปใหผูเชี่ยวชาญดานเน้ือหา และดานเทคโนโลยีการศึกษาตรวจสอบ เพ่ือจะ
ไดนํามาปรับปรุงแกไขหนังสืออิเล็กทรอนิกสใหมีคุณภาพ โดยมีขั้นตอนดังน้ี 
    3.3.1 ศึกษาขั้นตอนในการสรางแบบประเมินคุณภาพหนังสืออิเล็กทรอนิกส 
    3.3.2 ศึกษาคุณสมบัติที่ควรใชในการประเมินดานเน้ือหา ไดแก การประเมิน
ในดานเน้ือหาและการดําเนินเรื่อง ดานภาพและการใชภาษา ดานแบบฝกหัดระหวางเรียนและ
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
    3.3.3 ศึกษาคุณสมบัติที่ควรใชในการประเมินทางดานเทคโนโลยีการศึกษา 
ไดแก การประเมินในดานการดําเนินเรื่อง ดานภาพ เสียงและการใชภาษา ดานตัวอักษรและสี ดาน
การจัดการบทเรียน 
    3.3.4 สรางแบบประเมินคุณภาพหนังสืออิเล็กทรอนิกสสําหรับผูเชี่ยวชาญ
จํานวน 2 ฉบับ  
   ลักษณะของแบบประเมินคุณภาพหนังสืออิเล็กทรอนิกสโดยผูเชี่ยวชาญ เปนแบบ
มาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ โดยถือเกณฑการใหคะแนนของแบบประเมินดังนี้  
    คะแนน  5 หมายถึง มีคุณภาพดีมาก 
    คะแนน  4 หมายถึง มีคุณภาพดี 
    คะแนน  3 หมายถึง มีคุณภาพปานกลาง 
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    คะแนน  2 หมายถึง ตองปรับปรุงคุณภาพ 
    คะแนน  1 หมายถึง ไมมีคุณภาพ 
    3.3.5 นําแบบประเมินคุณภาพที่สรางขึ้นไปใหอาจารยที่ปรึกษาสารนิพนธ
ตรวจสอบเพื่อปรับปรุงแกไข 
    3.3.6 นําแบบประเมินคุณภาพที่ปรับปรุงแกไขแลวไปใหผูเชี่ยวชาญดาน
เน้ือหาจํานวน 3 ทาน และผูเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยีการศึกษาจํานวน 3 ทาน เพ่ือประเมินคุณภาพ
หนังสืออิเล็กทรอนิกส 
    3.3.7 นําผลจากการประเมินคุณภาพมาพิจารณาหาคาเฉลี่ย โดยใชเกณฑใน
การแปลความหมายขอมูลของผลการประเมินดังนี้ 
    คาเฉลี่ย  4.51 – 5.00 หมายถึง มีคุณภาพดีมาก 
    คาเฉลี่ย  3.51 – 4.50 หมายถึง มีคุณภาพดี 
    คาเฉลี่ย  2.51 – 3.50 หมายถึง มีคุณภาพปานกลาง 
    คาเฉลี่ย  1.51 – 2.50 หมายถึง ตองปรับปรุงคุณภาพ 
    คาเฉลี่ย  1.00 – 1.50 หมายถึง ไมมีคุณภาพ 
   ผูวิจัยกําหนดเกณฑในการประเมินคุณภาพหนังสืออิเล็กทรอนิกสที่สรางขึ้นตองมี
คุณภาพดีขึ้นไป  
    3.3.8 นําแบบประเมินคุณภาพไปใชในการประเมินคุณภาพของหนังสือ
อิเล็กทรอนิกสตอไป 
   

การดําเนินการวิจัย 
 การดําเนินการทดลองหาประสิทธิภาพการวิจัยครั้งน้ี เปนการวิจัยเพ่ือพัฒนาหนังสือ
อิเล็กทรอนิกสจากหนังสือเรียนวรรณคดีลํานํา สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 ใหมี
ประสิทธิภาพตามเกณฑที่ตั้งไว ซึ่งผูวิจัยไดดําเนินการวิจัยดังน้ี 
  การทดลองครั้งที่ 1  
   นําหนังสืออิเล็กทรอนิกสที่ปรับปรุงแกไขแลวตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญไป
ทดลองกับกลุมตัวอยาง ซึ่งเปนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2553 โรง
เรียนอัสสัมชัญแผนกประถม จํานวน 3 คน โดยกําหนดใหนักเรียน 1 คน ตอเครื่องคอมพิวเตอร 1 
เครื่อง ในขั้นนี้เปนการทดลองเพื่อหาขอบกพรองของหนังสืออิเล็กทรอนิกสในดานตางๆ โดยใช
วิธีการสังเกต สัมภาษณ และจดบันทึกจากการเรียนในหนังสืออิเล็กทรอนิกส แลวนํามาปรับปรุง
แกไข 
  การทดลองครั้งที่ 2  
   นําหนังสืออิเล็กทรอนิกสที่ปรับปรุงแกไขจากการทดลองครั้งที่ 1 แลวไปทดลอง
กับกลุมตัวอยาง ซึ่งเปนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2553 โรงเรียน
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 การทดลองครั้งที่ 3  
   เปนการหาประสิทธิภาพของหนังสืออิเล็กทรอนิกส โดยนําหนังสืออิเล็กทรอนิกส 
ที่ไดปรับปรุงแลวในครั้งที่ 2 ไปทดลองกับกลุมตัวอยางจํานวน 45 คน โดยใชคอมพิวเตอร 1 เครื่อง
ตอนักเรียน 1 คน โดยใหผูเรียนเริ่มเรียนเนื้อหาในเรื่องที่ 1 ในขณะที่เรียนใหนักเรียนทําแบบฝกหัด
ระหวางเรียนควบคูไปในแตละเรื่อง และทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เม่ือเรียนจบ
เน้ือหาในแตละเร่ือง ทําเชนน้ีจนครบ 3 เร่ือง แลวนําคะแนนจากแบบฝกหัดระหวางเรียนและ
แบบทดสอบสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนของแตละเรื่อง มาวิเคราะหหาประสิทธิภาพ
ของหนังสืออิเล็กทรอนิกส ตามเกณฑที่กําหนดไวคือ 85/85  
  

สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
 การวิจัยครั้งน้ีใชสถิติการวิเคราะหขอมูลดังนี้ 
  5.1 สถิติพ้ืนฐาน ไดแก คาคะแนนเฉลี่ย (ลวน สายยศ; และอังคณา สายยศ. 2538: 
73) 
  5.2 สถิติที่ใชในการหาคุณภาพของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ไดแก 
   5.2.1 หาคาความยากงาย (p) และหาคาอํานาจจําแนก (r) (ลวน สายยศ; และ
อังคณา สายยศ. 2538: 209-211) 
   5.2.2 หาคาความเชื่อม่ันโดยใชสูตร KR-20 (Kuder ; & Richardson) (ลวน สาย
ยศ ; และอังคณา สายยศ. 2538: 198) 
  5.3 สถิติที่ใชในการหาประสิทธิภาพของหนังสืออิเล็กทรอนิกส โดยใชสูตร E1/E2 
(เสาวณีย สิกขาบัณฑิต. 2528: 284)  
 



บทที่ 4 
ผลการวิจัย 

 
 การวิจัยครั้งนี้มีจุดประสงคเพ่ือพัฒนาและหาประสิทธิภาพหนังสืออิเล็กทรอนิกสจาก
หนังสือเรียนวรรณคดีลํานํา กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 
โดยมีลักษณะเปนภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว ขอความ เสียงบรรยาย เสียงดนตรีประกอบ ในการทํา
รูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส แบงเน้ือเรื่องออกเปน 3 เรื่อง ไดแก 
  เรื่องที่ 1 ไกแจแซเสียง 
  เรื่องที่ 2 ภาพวาดของสีเทียน 
  เรื่องที่ 3 ยายกะตา 
 ในหนังสืออิเล็กทรอนิกสจากหนังสือเรียนวรรณคดีลํานํา กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 
สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 แตละเรื่องจะมีเนื้อหายอย แบบฝกหัดระหวางเรียน เม่ือเรียน
จบแตละเรื่องมีแบบทดสอบหลังเรียน ผูเรียนสามารถเลือกเรียนไดตามความตองการ หนังสือ
อิเล็กทรอนิกสประกอบไปดวยหนาปกหนังสือ คํานํา สารบัญ เมนูหลัก เมนูยอยของบทเรียนแตละ
เร่ือง คําแนะนําในการใชโปรแกรม เน้ือหาบทเรียนซ่ึงมีรูปภาพประกอบ โดยแตละเรื่องจะมีเน้ือหา
ยอยซ่ึงเปนเอกสารเสริม วีดิทัศน ภาพเคลื่อนไหว เสียงบรรยาย เสียงดนตรีประกอบ แบบฝกหัด
ระหวางเรียนบทเรียน แบบทดสอบ ออกจากบทเรียน เม่ือเรียนจบแตละเรื่องจะมีแบบฝกหัดระหวาง
เรียนและแบบทดสอบหลังเรียน พรอมแจงผลการทําแบบฝกหัดระหวางเรียนและแบบทดสอบทันที  
 ผูวิจัยไดพัฒนาและหาประสิทธิภาพหนังสืออิเล็กทรอนิกสจากหนังสือเรียนวรรณคดีลํานํา 
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 ดังนี้ 
 

ผลการประเมินคุณภาพของหนังสืออิเล็กทรอนิกส 
 เน้ือหาของหนังสือเรียนวรรณคดีลํานํา สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 เปนหนังสือ
ที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานดําเนินการจัดทําขึ้น เพ่ือใชในการจัดการเรียนรู
พ้ืนฐาน กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2544 โดย
ใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบความถูกตอง ความสมบูรณ ความเหมาะสมดานเน้ือหา ภาพ และภาษา 
รวมถึงแบบฝกหัดระหวางเรียน แบบทดสอบ ไดนําเอาขอบกพรองที่ผูเชี่ยวชาญใหคําแนะนํามา
ปรับปรุงแกไขให มีความสมบูรณมากย่ิงขึ้น  และไดนําแบบประเมินคุณภาพของหนังสือ
อิเล็กทรอนิกสจากหนังสือเรียนวรรณคดีลํานํา กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย สําหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 2 มาหาคาเฉลี่ย ดังแสดงในตาราง 2 และ 3 ดานลาง 
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 1. ผลการประเมินคุณภาพของหนังสืออิเล็กทรอนิกสจากหนังสือเรียนวรรณคดีลํา
นํา กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 โดยผูเชี่ยวชาญ
ดานเน้ือหา จํานวน 3 ทาน ดังแสดงในตาราง 2 ดานลาง 
ตาราง 2 ผลการประเมินคุณภาพหนังสืออิเล็กทรอนิกสจากหนังสือเรียนวรรณคดีลํานํา กลุมสาระ 
    การเรียนรูภาษาไทย สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 โดยผูเชี่ยวชาญดานเน้ือหา 
 

รายการประเมิน คาเฉลีย่ ระดับคุณภาพ 

1. ดานเน้ือหา 4.44 ด ี
     1.1 เน้ือหาตรงและครอบคลุมตามจุดประสงค 4.33 ดี 
     1.2 ความเหมาะสมกับระดับของผูเรียน 5.00 ดีมาก 
     1.3 ความเหมาะสมของการลําดับขั้นในการนําเสนอเน้ือหา 4.33 ดี 
     1.4 ความถูกตองของเนือ้หาบทเรียน 4.33 ดี 
     1.5 ความเหมาะสมของการสรุปเนื้อหา 4.00 ดี 
     1.6 ความสอดคลองของแบบทดสอบกับเนื้อหา 4.67 ดีมาก 
2. ดานภาพ และการใชภาษา 4.50 ดี 

     2.1 การใชภาษาถูกตองกับระดับผูเรยีน 4.33 ดี 
     2.2 ความถูกตองของภาพประกอบ 4.67 ดีมาก 
     2.3 ความสอดคลองกับการประยุกตใชในการเรียนการสอน 4.67 ดีมาก 
     2.4 ความยากงายของภาษาเหมาะสมกับผูเรียน 4.33 ดี 
     2.5 ความเหมาะสมของการออกแบบบทเรียน 4.33 ดี 
     2.6 ความเหมาะสมของรูปภาพกับเนือ้หา 4.67 ดีมาก 
3. ดานแบบทดสอบ 4.67 ดีมาก 
     3.1 ความชัดเจนของคําถาม 4.67 ดีมาก 
     3.2 ความเหมาะสมของจํานวนแบบทดสอบ 4.67 ดีมาก 

เฉลีย่รวม 4.54 ดีมาก 

 
 จากตาราง 2 แสดงผลการประเมินคุณภาพหนังสืออิเล็กทรอนิกสจากหนังสือเรียน
วรรณคดีลํานํา สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 โดยผูเชี่ยวชาญดานเน้ือหา จํานวน 3 ทาน
พบวาหนังสืออิเล็กทรอนิกสจากหนังสือเรียนวรรณคดีลํานําโดยรวมมีคุณภาพอยูในระดับดีมาก เม่ือ
วิเคราะหในแตละดานสรุปไดดังนี้ 
 ดานเน้ือหา ความเหมาะสมกับระดับของผูเรียน ความสอดคลองของแบบทดสอบกับ
เน้ือหา มีคุณภาพอยูในระดับดีมาก ในสวนเนื้อหาตรงและครอบคลุมตามจุดประสงค ความเหมาะสม
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 ดานภาพ และการใชภาษา ความถูกตองของภาพประกอบ ความสอดคลองกับการ
ประยุกตใชในการเรียนการสอน ความเหมาะสมของรูปภาพกับเนื้อหา มีคุณภาพอยูในระดับดีมาก 
ในสวนการใชภาษาถูกตองกับระดับผูเรียน ความยากงายของภาษาเหมาะสมกับผูเรียน ความ
เหมาะสมของการออกแบบบทเรียน มีคุณภาพอยูในระดับดี 
 ดานแบบทดสอบ ความชัดเจนของคําถาม ความเหมาะสมของจํานวนแบบทดสอบ มี
คุณภาพอยูในระดับดีมาก ในทุกขอ 
 2. ผลการประเมินคุณภาพหนังสืออิเล็กทรอนิกสจากหนังสือเรียนวรรณคดีลํานํา 
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 โดยผูเชี่ยวชาญดาน
เทคโนโลยีการศึกษา จํานวน 3 ทาน ดังแสดงในตาราง 3 
ตาราง 3 ผลการประเมินคุณภาพหนังสืออิเล็กทรอนิกสจากหนังสือเรียนวรรณคดีลํานํา กลุมสาระ 
    การเรียนรูภาษาไทย สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 โดยผูเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยี 
    การศึกษา 
 

รายการประเมิน คาเฉลีย่ ระดับคุณภาพ 

1. ดานเน้ือหาและการดําเนินเรื่อง 4.08 ด ี
     1.1 เน้ือหามีความสอดคลองกับจุดมุงหมายเชิงพฤติกรรม 4.33 ดี 
     1.2 ลําดับขั้นในการนําเสนอเนื้อหา 4.33 ดี 
     1.3 เน้ือหาเราความสนใจ 3.67 ดี 
     1.4 ความนาสนใจในการดําเนินเรื่อง 4.00 ดี 
2. ดานภาพ ภาษา และเสยีง 4.63 ดีมาก 
     2.1 ความสัมพันธระหวางภาพกับเนื้อหา 4.33 ดี 
     2.2 ความเหมาะสมของปริมาณภาพกับเนื้อหา 4.33 ดี 
     2.3 ความเหมาะสมของภาพในการสื่อความหมาย 4.67 ดีมาก 
     2.4 ใชภาษาถูกตองเหมาะสมกับผูเรยีน 4.67 ดีมาก 
     2.5 ความชัดเจนของเสียงบรรยาย 5.00 ดีมาก 
     2.6 การอานคํากลอนถกูตองชัดเจน 5.00 ดีมาก 
     2.7 ความนาสนใจของเสียงดนตรีที่ใชประกอบ 5.00 ดีมาก 
     2.8 ความเหมาะสมในการใชภาพการตูนประกอบเรือ่ง 4.67 ดีมาก 
     2.9 ความสวยงามในการออกแบบภาพการตูน 4.00 ดี 
     2.10 ภาพประกอบส่ือความหมายตรงตามจุดประสงคของ 
          บทเรียน 

4.67 ดีมาก 
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ตาราง 3 (ตอ) 

รายการประเมิน (ตอ) คาเฉลีย่ ระดับคุณภาพ 

3. ดานตัวอักษร และสี 4.13 ด ี
     3.1 ความเหมาะสมของรูปแบบตัวอักษร 4.00 ดี 
     3.2 ตวัอักษรในบทเรียนอานงาย 4.00 ดี 
     3.3 ความเหมาะสมของขนาดตัวอักษร 4.33 ดี 
     3.4 ความเหมาะสมของการเลือกใชสตีัวอักษร 4.33 ดี 
     3.5 ความเหมาะสมของพื้นหลัง 4.00 ดี 
4. การมีปฏิสัมพันธกับผูเรียน 3.83 ด ี
     4.1 ผูเรียนกับหนังสือสามารถมีปฏิสัมพันธกัน 4.00 ดี 
     4.2 ออกแบบปฏิสัมพันธใหโปรแกรมใชงายโตตอบกับผูเรียน 
          สมํ่าเสมอและสามารถยอนกลับไปยังจุดตางๆ ไดงาย 

3.67 ดี 

เฉลีย่รวม 4.17 ด ี

 
จากตาราง 3 แสดงผลการประเมินคุณภาพหนังสืออิเล็กทรอนิกสจากหนังสือเรียนวรรณคดี

ลํานํา สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 โดยผูเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยีการศึกษา พบวา 
หนังสืออิเล็กทรอนิกสจากหนังสือเรียนวรรณคดีลํานําโดยรวมมีคุณภาพอยูในระดับดี เม่ือวิเคราะห
รายดานสรุปไดดังนี้ 
 ดานเนื้อหาและการดําเนินเรื่อง โดยรวมมีคุณภาพอยูในระดับดี เน้ือหามีความสอดคลอง
กับจุดมุงหมายเชิงพฤติกรรม ลําดับขั้นในการนําเสนอเนื้อหา เนื้อหาเราความสนใจ ความนาสนใจ
ในการดําเนินเรื่อง มีคุณภาพอยูในระดับดี ในทุกขอ 
 ดานภาพ ภาษา และเสียง โดยรวมมีคุณภาพอยูในระดับดีมาก ความเหมาะสมของภาพใน
การส่ือความหมาย ใชภาษาถูกตองเหมาะสมกับผูเรียน ความชัดเจนของเสียงบรรยาย การอานคํา
กลอนถูกตองชัดเจน ความนาสนใจของเสียงดนตรีที่ใชประกอบ ความเหมาะสมในการใชภาพ
การตูนประกอบเรื่อง ภาพประกอบสื่อความหมายตรงตามจุดประสงคของบทเรียน มีคุณภาพอยูใน
ระดับดีมาก ยกเวนความสัมพันธระหวางภาพกับเนื้อหา ความเหมาะสมของปริมาณภาพกับเนื้อหา 
ความสวยงามในการออกแบบภาพการตูน มีคุณภาพอยูในระดับดี 
 ดานตัวอักษร และสี โดยรวมมีคุณภาพอยูในระดับดี ความเหมาะสมของรูปแบบตัวอักษร 
ตัวอักษรในบทเรียนอานงาย ความเหมาะสมของขนาดตัวอักษร ความเหมาะสมของการเลือกใชสี
ตัวอักษร ความเหมาะสมของพื้นหลัง มีคุณภาพอยูในระดับดี ในทุกขอ  
 การมีปฏิสัมพันธกับผูเรียน โดยรวมมีคุณภาพอยูในระดับดี ผูเรียนกับหนังสือสามารถมี
ปฏิสัมพันธกัน โปรแกรมใชงายโตตอบกับผูเรียนสมํ่าเสมอสามารถยอนกลับไปยังจุดตางๆ ไดงาย มี
คุณภาพอยูในระดับดี ในทุกขอ  
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ผลการพัฒนาและหาประสิทธิภาพของหนังสืออิเล็กทรอนิกสจากหนังสือเรียน
วรรณคดีลํานํา 
 ผูวิจัยไดดําเนินการทดลองและวิเคราะหขอมูลตามวิธีการทางสถิติเพ่ือหาประสิทธิภาพ
ของหนังสืออิเล็กทรอนิกสจากหนังสือเรียนวรรณคดีลํานํา ที่พัฒนาขึ้นตามเกณฑ 85/85 และสรุปผล
การทดลองไดดังนี้ 
 การทดลองครั้งที่ 1  
  เปนการตรวจสอบขอบกพรองของหนังสืออิเล็กทรอนิกสจากหนังสือเรียนวรรณคดีลํา
นํา กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 ที่สรางขึ้นโดยนําไป
ทดลองกับนักเรียนที่เปนกลุมตัวอยางกลุมที่ 1 จํานวน 3 คน โดยกําหนดใหนักเรียน 1 คนตอเคร่ือง
คอมพิวเตอร 1 เคร่ือง ใชวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลเพ่ือหาขอบกพรองตางๆ ดวยการสังเกต การ
สัมภาษณ การสอบถามผูเรียน และจดบันทึกปญหาจากการเรียนหนังสืออิเล็กทรอนิกสจากหนังสือ
เรียนวรรณคดีลํานํา แลวนําขอมูลที่ไดมาปรับปรุงแกไข 
  ผลจากการสังเกต การสัมภาษณ การสอบถามผูเรียน เพ่ือหาขอบกพรองของหนังสือ
อิเล็กทรอนิกสจากหนังสือเรียนวรรณคดีลํานํา สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 พบวา ผูเรียน
ใหความสนใจ มีความกระตือรือรนในการเรียนเปนอยางดีเน่ืองจากมีภาพท่ีสวยงาม ในสวนวีดิทัศน
ผูเรียนรูสึกชื่นชอบวีดิทัศนที่มีเสียงบรรยายเลาเรื่องเหมือนนิทานพรอมภาพประกอบที่เคลื่อนไหวได
ชวยใหผูเรียนสามารถเรียนรูไดเขาใจมากขึ้น ซึ่งเปนสิ่งจูงใจใหผูเรียนมีความกระตือรือรนที่จะเรียน
บทเรียนมากยิ่งขึ้น มีความตื่นเตนที่ไดเรียนรูดวยตนเอง   
 การทดลองครั้งที่ 2 
  เปนการนําหนังสืออิเล็กทรอนิกสจากหนังสือเรียนวรรณคดีลํานํา กลุมสาระการเรียนรู
ภาษาไทย สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 ที่ไดรับการปรับปรุงแกไขขอบกพรองแลวในครั้งที่ 
1 ไปทดลองใชกับนักเรียนที่เปนกลุมตัวอยางกลุมที่ 2 จํานวน 15 คน โดยกําหนดใหนักเรียน 1 คน
ตอเคร่ืองคอมพิวเตอร 1 เคร่ือง ใหนักเรียนเร่ิมเรียนเน้ือหาในเรื่องที่ 1 เร่ืองที่ 2 และเรื่องที่ 3 
ตามลําดับในขณะที่เรียนใหนักเรียนทําแบบฝกหัดระหวางเรียนควบคูไปในแตละเรื่อง และทํา
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน เม่ือเรียนจบเน้ือหาในแตละเรื่อง ทําเชนน้ีจนครบ
ทั้ง 3 เร่ือง แลวนําคะแนนจากแบบฝกหัดระหวางเรียนและแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
หลังเรียนของแตละเรื่อง มาวิเคราะหหาแนวโนมประสิทธิภาพตามเกณฑ 85/85 โดยใชสูตร E1/E2 
ซึ่งไดผลการทดลองดังแสดงในตาราง 4  
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ตาราง 4 ผลการทดลองหาแนวโนมประสิทธิภาพหนังสืออิเล็กทรอนิกสจากหนังสือเรียนวรรณคดีลํา 
    นํา กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2  
 

เร่ือง
ที่ 

แบบฝกหัดระหวางเรียน แบบทดสอบหลังเรียน ประสิทธิภาพ 

คะแนนเต็ม คาเฉลีย่ E1 คะแนนเต็ม คาเฉลีย่ E2 E1/E2 
1 10 8.60 86.00 10 8.80 88.00 86.00/88.00 
2 10 8.80 88.00 10 9.20 92.00 88.00/92.00 
3 10 8.90 89.00 10 9.00 90.00 89.00/90.00 

รวม 30 26.30 87.67 30 27.00 90.00 87.67/90.00 

 
 จากตาราง 4 ผลการทดลองหาแนวโนมประสิทธิภาพของหนังสืออิเล็กทรอนิกสจาก
หนังสือเรียนวรรณคดีลํานํา กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 
ในการทดลองคร้ังที่ 2 พบวา บทเรียนทั้ง 3 เร่ือง มีประสิทธิภาพของแบบฝกหัดระหวางเรียน และ
แบบทดสอบหลังเรียนเปน 87.67/90.00 โดยเร่ืองที่ 1 ไกแจแซเสียง มีประสิทธิภาพ ของแบบฝกหัด
ระหวางเรียน และแบบทดสอบหลังเรียนเปน 86.00/88.00 เร่ืองที่ 2 ภาพวาดของสีเทียน มี
ประสิทธิภาพ ของแบบฝกหัดระหวางเรียน และแบบทดสอบหลังเรียนเปน 88.00/92.00 เรื่องที่ 3 
ยายกะตา มีประสิทธิภาพ ของแบบฝกหัดระหวางเรียน และแบบทดสอบหลังเรียนเปน 89.00/90.00 
ซึ่งแสดงวาแนวโนมประสิทธิภาพของหนังสืออิเล็กทรอนิกสจากหนังสือเรียนวรรณคดีลํานํา กลุม
สาระการเรียนรูภาษาไทย สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 เร่ืองที่ 1 , 2 และ 3 มีแนวโนม
ประสิทธิภาพเปนไปตามเกณฑ 85/85  
 การทดลองครั้งที่ 3 
  เปนการหาประสิทธิภาพหนังสืออิเล็กทรอนิกสจากหนังสือเรียนวรรณคดีลํานํา โดยนํา
หนังสืออิเล็กทรอนิกสจากหนังสือเรียนวรรณคดีลํานํา ไปทดลองกับนักเรียนที่เปนกลุมตัวอยางกลุม
ที่ 3 จํานวน 45 คน โดยกําหนดใหนักเรียน 1 คน ตอเคร่ืองคอมพิวเตอร 1 เคร่ือง แลวนําคะแนน
จากแบบฝกหัดระหวางเรียนและแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนของแตละเรื่อง มา
วิเคราะหหาประสิทธิภาพของหนังสืออิเล็กทรอนิกสจากหนังสือเรียนวรรณคดีลํานํา สําหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 2 ตามเกณฑที่กําหนดไว คือ 85/85 โดยใชสูตร E1/E2 ซึ่งไดผลการทดลองดัง
แสดงในตาราง 5 
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ตาราง 5 ผลการทดลองหาประสิทธิภาพหนังสืออิเล็กทรอนิกสจากหนังสือเรียนวรรณคดีลํานํา กลุม 
    สาระการเรียนรูภาษาไทย สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2  
 

เร่ือง
ที่ 

แบบฝกหัดระหวางเรียน แบบทดสอบหลังเรียน ประสิทธิภาพ 

คะแนนเต็ม คาเฉลีย่ E1 คะแนนเต็ม คาเฉลีย่ E2 E1/E2 
1 10 8.69 86.89 10 9.36 93.56 86.89/93.56 
2 10 8.91 89.11 10 9.51 95.11 89.11/95.11 
3 10 8.98 89.78 10 9.47 94.67 89.78/94.67 

รวม 

  

30 26.58 88.59 30 28.34 94.44 88.59/94.44 

 จากตาราง 5 ผลการทดลองหาประสิทธิภาพของหนังสืออิเล็กทรอนิกสจากหนังสือเรียน
วรรณคดีลํานํา กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 ในการทดลอง
ครั้งที่ 3 พบวา บทเรียนทั้ง 3 เร่ือง มีประสิทธิภาพของแบบฝกหัดระหวางเรียน และแบบทดสอบ
หลังเรียนโดยรวมเปน 88.59/94.44 โดยเรื่องที่ 1 ไกแจแซเสียง มีประสิทธิภาพของแบบฝกหัด
ระหวางเรียน และแบบทดสอบหลังเรียนเปน 86.89/93.56 เร่ืองที่ 2 ภาพวาดของสีเทียน มี
ประสิทธิภาพของแบบฝกหัดระหวางเรียน และแบบทดสอบหลังเรียนเปน 89.11/95.11 เร่ืองที่ 3 
ยายกะตา มีประสิทธิภาพของแบบฝกหัดระหวางเรียน และแบบทดสอบหลังเรียนเปน 89.78/94.67 
ซึ่งแสดงวาประสิทธิภาพของหนังสืออิเล็กทรอนิกสจากหนังสือเรียนวรรณคดีลํานํา กลุมสาระการ
เรียนรูภาษาไทย สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 เร่ืองที่ 1 , 2 และ 3 มีประสิทธิภาพเปนไป
ตามเกณฑ 85/85 
    



บทที่ 5 
สรุปผล อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 
 การวิจัยคร้ังน้ีมีจุดประสงคเพ่ือพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกสจากหนังสือเรียนวรรณคดีลํา
นํา กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 ใหไดตามเกณฑที่กําหนด
ไวคือ 85/85 ซึ่งสามารถสรุปผล อภิปรายผล และขอเสนอแนะ ดังนี้ 
 

ความมุงหมายของการวิจัย 
 เพ่ือพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกสจากหนังสือเรียนวรรณคดีลํานํา กลุมสาระการเรียนรู
ภาษาไทย สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 ใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 85/85 
 

ความสําคัญของการวิจัย 
 1. ไดบทเรียนหนังสืออิเล็กทรอนิกสจากหนังสือเรียนวรรณคดีลํานํา กลุมสาระการเรียนรู
ภาษาไทย สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ 85/85 
 2. เพ่ือเปนแนวทางในการพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส สําหรับเนื้อหาอ่ืนๆ ในวิชาน้ีหรือ
สําหรับเนื้อหาวิชาอ่ืนๆ ตอไป 
 3. ผลการวิจัยครั้งน้ีทําใหครูผูสอนวิชาภาษาไทยในชั้นประถมศึกษาปที่ 2 มีสื่อหนังสือ
อิเล็กทรอนิกสประกอบการเรียนการสอน และนักเรียนสามารถนําหนังสืออิเล็กทรอนิกสไปเรียนรูได
ดวยตนเอง 
 

ขอบเขตของการวิจัย 
 ประชากรที่ใชในการวิจัย 
  ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งน้ี เปนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 โรงเรียน
อัสสัมชัญแผนกประถม สังกัดสํานักบริหารงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน เขตสาทร 
กรุงเทพมหานคร ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2555 จํานวน 10 หองเรียน หองละ 45 คน ซึ่งมี
จํานวนนักเรียนทั้งสิ้น 450 คน 
 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย 
  กลุมตัวอยางเปนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม 
สังกัดสํานักบริหารงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน เขตสาทร กรุงเทพมหานคร ภาค
เรียนที่ 1 ปการศึกษา 2555 จํานวน 63 คน ซึ่งไดมาโดยวิธีการสุมแบบหลายขั้นตอน (Multistage 
Random Sampling) ดังนี้ 
   1. ใชวิธีการสุมอยางงายโดยการจับสลากจาก 10 หองเรียนใหเหลือ 3 หองเรียน 
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   2. สุมใหเปนหองเรียนทั้ง 3 หองใหเปนหองเรียนที่ 1,2,3 ตามลําดับ 
   3. หองเรียนที่  1  สุมนักเรียนมา   3  คน   เพ่ือใชในการทดลองคร้ังที่  1 
   4. หองเรียนที่  2  สุมนักเรียนมา  15  คน   เพ่ือใชในการทดลองคร้ังที่  2 
   5. หองเรียนที่  3  สุมนักเรียนมา  45  คน   เพ่ือใชในการทดลองคร้ังที่  3    
 

เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 
  เครื่องมือที่ใชในการวิจัยประกอบดวย   
   1. หนังสืออิเล็กทรอนิกสจากหนังสือเรียนวรรณคดีลํานํา 
   2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากหนังสือเรียนวรรณคดีลํานํา 
   3. แบบประเมินคุณภาพหนังสืออิเล็กทรอนิกส 
    3.1 แบบประเมินคุณภาพหนังสืออิเล็กทรอนิกสจากหนังสือเรียนวรรณคดีลํา 
นํา กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 โดยผูเชี่ยวชาญดาน
เนื้อหา 
    3.2 แบบประเมินคุณภาพหนังสืออิเล็กทรอนิกสจากหนังสือเรียนวรรณคดีลํา 
นํา กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 โดยผูเชี่ยวชาญดาน
เทคโนโลยีการศึกษา 
 

การหาประสิทธิภาพหนังสืออิเล็กทรอนิกส 
 การวิจัยคร้ังน้ีเพ่ือพัฒนาและหาประสิทธิภาพของหนังสืออิเล็กทรอนิกสจากหนังสือเรียน
วรรณคดีลํานํา กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 ผูวิจัยได
ดําเนินการทดลองตามขั้นตอนดังน้ี 
 การทดลองครั้งที่ 1 
  เปนการตรวจสอบขอบกพรองของหนังอิเล็กทรอนิกสจากหนังสือเรียนวรรณคดีลํานํา 
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 ที่สรางขึ้นโดยนําไปทดลอง
กับกลุมตัวอยางกลุมที่ 1 จํานวน 3 คน โดยกําหนดใหนักเรียน 1 คน ตอเคร่ืองคอมพิวเตอร 1 
เครื่อง โดยใชวิธีการเก็บขอมูลเพ่ือหาขอบกพรองตางๆ ของหนังสืออิเล็กทรอนิกสจากหนังสือเรียน
วรรณคดีลํานํา ดวยการสังเกต การสัมภาษณ และการสอบถามผูเรียน แลวจดบันทึกปญหาจากการ
เรียนหนังสืออิเล็กทรอนิกสจากหนังสือเรียนวรรณคดีลํานํา แลวนําขอมูลที่ไดมาปรับปรุง แกไข  
 การทดลองครั้งที่ 2 
  เปนการนําหนังสืออิเล็กทรอนิกสจากหนังสือเรียนวรรณคดีลํานํา กลุมสาระการเรียนรู
ภาษาไทย สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 ที่ไดปรับปรุงแกไขขอบกพรองจากการทดลองคร้ัง
ที่ 1 แลวนําไปทดลองกับนักเรียนที่เปนกลุมตัวอยางกลุมที่ 2 จํานวน 15 คน โดยกําหนดใหนักเรียน 
1 คนตอเคร่ืองคอมพิวเตอร 1 เครื่อง แลวนําคะแนนจากแบบฝกหัดระหวางเรียน และแบบทดสอบ
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 การทดลองครั้งที่ 3 
  เปนการนําหนังสืออิเล็กทรอนิกสจากหนังสือเรียนวรรณคดีลํานํา กลุมสาระการเรียนรู
ภาษาไทย สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 ที่ไดปรับปรุงแลวในการทดลองครั้งที่ 2 ไปทดลอง
กับนักเรียนที่เปนกลุมตัวอยางกลุมที่ 3 จํานวน 45 คน โดยกําหนดใหนักเรียน 1 คนตอเคร่ือง
คอมพิวเตอร 1 เคร่ือง แลวนําคะแนนจากแบบฝกหัดระหวางเรียน และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนหลังเรียนของแตละเรื่อง มาวิเคราะหหาประสิทธิภาพของหนังสืออิเล็กทรอนิกสจาก
หนังสือเรียนวรรณคดีลํานํา สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 ตามเกณฑที่กําหนดไวคือ 85/85 
โดยใชสูตร E1/E2 (เสาวณีย สิกขาบัณฑิต. 2528: 284) 
   

สรุปผลการวิจัย 
 จากการดําเนินการวิจัยและพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกสจากหนังสือเรียนวรรณคดีลํานํา 
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 สรุปผลการวิจัยไดดังนี้ 
  1. ไดหนังสืออิเล็กทรอนิกสจากหนังสือเรียนวรรณคดีลํานํา กลุมสาระการเรียนรู 
ภาษาไทย สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ 88.59/94.44 
  2. คุณภาพของหนังสืออิเล็กทรอนิกสจากหนังสือเรียนวรรณคดีลํานํา กลุมสาระการ
เรียนรูภาษาไทย สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 มีดังนี้  
   2.1 คุณภาพจากการประเมินคุณภาพหนังสืออิเล็กทรอนิกสจากหนังสือเรียน
วรรณคดีลํานํา กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 โดย
ผูเชี่ยวชาญดานเน้ือหา พบวาหนังสืออิเล็กทรอนิกสจากหนังสือเรียนวรรณคดีลํานํา มีคุณภาพอยูใน
ระดับดีมาก 
   2.2 คุณภาพจากการประเมินคุณภาพหนังสืออิเล็กทรอนิกสจากหนังสือเรียน
วรรณคดีลํานํา กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 โดย
ผูเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยีการศึกษา พบวา หนังสืออิเล็กทรอนิกสจากหนังสือเรียนวรรณคดีลํานํา 
มีคุณภาพอยูในระดับดี 
    3. ประสิทธิภาพของหนังสืออิเล็กทรอนิกสจากหนังสือเรียนวรรณคดีลํานํา กลุมสาระ
การเรียนรูภาษาไทย สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 จากการทดลองกับกลุมตัวอยาง พบวา
หนังสืออิเล็กทรอนิกสจากหนังสือเรียนวรรณคดีลํานํา มีประสิทธิภาพโดยรวมเปน 88.59/94.44 โดย
เรื่องที่ 1 มีประสิทธิภาพ 86.89/93.56 เรื่องที่ 2 มีประสิทธิภาพ 89.11/95.11 เรื่องที่ 3 มี
ประสิทธิภาพ 89.78/94.67 ซึ่งเปนไปตามเกณฑที่กําหนดไวคือ 85/85  
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อภิปรายผล 
 จากการพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกสจากหนังสือเรียนวรรณคดีลํานํา กลุมสาระการเรียนรู
ภาษาไทย สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 พบวา หนังสืออิเล็กทรอนิกสจากหนังสือเรียน
วรรณคดีลํานํา มีประสิทธิภาพของบทเรียนเปน 88.59/94.44 เปนไปตามเกณฑที่กําหนดไวคือ 
85/85 ซึ่งผูเชี่ยวชาญดานเน้ือหามีความเห็นวาบทเรียนมีคุณภาพดานเนื้อหาอยูในระดับดีมาก และ
ผูเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยีการศึกษามีความเห็นวาบทเรียนดานเทคโนโลยีการศึกษาอยูในระดับดี 
จึงสามารถอภิปรายผลไดดังนี้ 
  1. หนังสืออิเล็กทรอนิกสจากหนังสือเรียนวรรณคดีลํานํา กลุมสาระการเรียนรู
ภาษาไทย สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 ไดพัฒนาขึ้นตามรูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกสที่
สามารถนํามาเรียนรูและศึกษาไดงาย พรอมทั้งเรียนรูไดตามความตองการโดยไมจํากัดเวลาและ
สถานที่ ในหนังสืออิเล็กทรอนิกสมีการนําเสนอเนื้อหาบทเรียนที่หลากหลายรูปแบบ โดยมีทั้ง
ภาพน่ิง การตูนภาพเคลื่อนไหว เสียงบรรยาย เสียงดนตรี นํามาผสมผสานเขาดวยกันใหเกิดความ
นาสนใจ ทําใหผูเรียนเรียนรูไดเร็วขึ้นเพราะเห็นภาพไดชัดเจน เกิดความสนุกเพลิดเพลินในการ
เรียน ไมเบื่อหนาย อีกทั้งหนังสืออิเล็กทรอนิกสเปนการเรียนรูที่สอดคลองกับทฤษฎีความแตกตาง
ระหวางบุคคล ซึ่งผูเรียนแตละคนมีความสามารถในการเรียนรูที่แตกตางกัน ดังน้ันหนังสือ
อิเล็กทรอนิกสชวยใหผูเรียนรูสึกพอใจกับการเรียนรูมากย่ิงขึ้น และไมเกิดความกดดันเม่ือผูเรียน
เรียนไมทันเพ่ือนคนอ่ืนๆ ทําใหผูเรียนรูสึกไมเครียดในระหวางการเรียนรู สงผลใหผูเรียนมี
ประสิทธิภาพในการเรียนรูสูงขึ้น และยังพบวาหนังสืออิเล็กทรอนิกสชวยใหผูเรียนสนใจและ
กระตือรือรนที่จะเรียนรูมากย่ิงขึ้นเพราะมีภาพประกอบท่ีสวยงามและเสียงบรรยายตลอดทุกเร่ือง 
และยังชวยกระตุนใหผูเรียนมีความสนใจที่จะเรียนรูจากหนังสืออิเล็กทรอนิกสมากยิ่งขึ้น การวิจัย
ครั้งนี้สอดคลองกับผลงานวิจัยของ เพ็ญนภา พัทรชนม. (2544: บทคัดยอ) ที่ไดพัฒนาหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส เร่ือง กราฟกเบื้องตน สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือสราง
และพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส ใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑที่กําหนด 80/80 ผลการทดลองพบวา
หนังสืออิเล็กทรอนิกสที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพอยูที่ 90.92/96.67 ซึ่งสูงกวาเกณฑ 80/80 อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  
  2. จากการสังเกตพฤติกรรมการเรียนรูของผูเรียน พบวา ผูเรียนใหความสนใจในการ
เรียนรูเน้ือหาในหนังสืออิเล็กทรอนิกสมาก เพราะมีภาพประกอบของแตละเรื่องที่สวยงาม เปนส่ือที่
สามารถเรียนรูไดดวยตนเอง อีกทั้งเปนส่ือการสอนที่แปลกใหม และผูเรียนยังอยูในวัยที่ใหความ
สนใจกับสิ่งแปลกใหม จากการสอบถาม และสัมภาษณผูเรียน พบวา ผูเรียนรูสึกพึงพอใจในการ
เรียนรูจากการตูนวีดิทัศนที่เปนภาพเคลื่อนไหว อีกทั้งเนื้อหาในบทเรียนมีเสียงบรรยายที่ชวยให
ผูเรียนเรียนรูไดเร็วขึ้น รวมทั้งผูเรียนตั้งใจในการทําแบบฝกหัดระหวางเรียน และแบบทดสอบหลัง
เรียนเปนอยางดียังไดรูคะแนนที่ตนเองไดทําทันที จึงทําใหผูเรียนไมรูสึกเบื่อหนายในขณะที่เรียนรู 
และยังสามารถฝกทักษะหรือทบทวนเนื้อหาไดตลอดเวลาจนกวาจะเขาใจ 
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  3. ในดานการผลิตหนังสืออิเล็กทรอนิกส ไดดําเนินการวางแผนพัฒนาอยางเปนระบบ 
และเปนไปตามลําดับขั้นตอนการผลิต มีการปรับปรุงแกไขขอบกพรองทุกขั้นตอน ผานการ
ตรวจสอบ และการประเมินคุณภาพของหนังสืออิเล็กทรอนิกสโดยผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา และดาน
เทคโนโลยีการศึกษา 
  4. การเรียนรูหนังสืออิเล็กทรอนิกสจากหนังสือเรียนวรรณคดีลํานํา เปนการเรียนรูที่
มุงเนนใหผูเรียนไดเรียนรูดวยตนเอง ไดฝกทักษะดานกระบวนการคิด การแกปญหา ที่ไดจาก
การศึกษาในแตละเร่ืองดวยตนเอง ไดศึกษาคนควาตามความแตกตางของแตละบุคคล ซึ่งชวยให
ผูเรียนไดมีพัฒนาการในการเรียนรู และทําความเขาใจในเนื้อหาไดมากขึ้น เพราะผูเรียนแตละคนมี
ความรูความสามารถแตกตางกัน 
  5. การเรียนรูจากหนังสืออิเล็กทรอนิกสซึ่งมีการเสริมแรงในบทเรียน ผูเรียนเม่ือเรียน
แลวสามารถรูผลของคะแนนที่ตนเองทําไดทันที คะแนนที่ไดเปนผลยอนกลับของผูเรียน ทําใหชวย
เสริมแรงใหผูเรียนเกิดแรงจูงใจในการเรียนรู มีความกระตือรือรนในการเรียนรูมากขึ้น และสนใจที่จะ
เรียนรูจากหนังสืออิเล็กทรอนิกสไดในวิชาอ่ืนๆ 
  6. การสรางสิ่งเราในการเรียนรูโดยใชหลักการเรียนรูจากทฤษฎีการเสริมแรง (S - R) 
ซึ่งเปนการใหผูเรียนมีสวนรวมในการเรียนรู การไดทราบผลในการเรียนรูทันที และการไดรับการ
เสริมแรงจากคะแนนที่ทําในแบบฝกหัด และแบบทดสอบ  
 สรุปไดวาหนังสืออิเล็กทรอนิกสจากหนังสือเรียนวรรณคดีลํานํา กลุมสาระการเรียนรู
ภาษาไทย สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 ที่พัฒนาขึ้นในครั้งน้ีมีประสิทธิภาพตามเกณฑที่
กําหนดไว 85/85 และสามารถนําไปใชในการเรียนการสอนได 
 

ขอเสนอแนะ 
 ขอเสนอแนะทั่วไป 
  ในการวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยมีขอเสนอแนะทั่วไปดังนี้ 
   1. ในการพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกสเปนส่ือการเรียนการสอน ควรคิดวิเคราะห
ในดานเนื้อหา โปรแกรมการสราง ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว เพราะหากเปนผูเรียนที่อยูในวัยเด็ก
ประถมตน การใชภาพนิ่งที่ มีสีสันสวยงาม ภาพเคลื่อนไหว จะชวยดึงดูดใหผู เ รียนมีความ
กระตือรือรนในการเรียนรูไดมากขึ้น และยังทําใหบทเรียนสามารถตอบสนองตอความแตกตาง
ระหวางบุคคลได 
   2. การที่จะเรียนรูหนังสืออิเล็กทรอนิกสจากหนังสือเรียนวรรณคดีลํานํา กลุมสาระ
การเรียนรูภาษาไทย ไดอยางมีประสิทธิภาพน้ัน ผูเรียนควรมีพ้ืนฐานและทักษะเบื้องตนในการใช
คอมพิวเตอรมากอน ฉะนั้นกอนที่จะทําการศึกษาเนื้อหาบทเรียนควรศึกษาคําชี้แนะในการใช
หนังสืออิเล็กทรอนิกสที่มีอยูในหนาเมนูหลักเสียกอน เพราะเม่ือผูเรียนมีความเขาใจวิธีการใช
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   3. การเรียนดวยหนังสืออิเล็กทรอนิกส ไมควรจํากัดในดานเวลา เพราะ
ความสามารถในการเรียนรูของผูเรียนแตละคนแตกตางกัน ควรใหผูเรียนไดใชเวลาในการเรียนรูได
อยางเต็มที่ตามความตองการจนกวาจะเขาในในบทเรียนไดดียิ่งขึ้น  
   4. หนังสืออิเล็กทรอนิกสจากหนังสือเรียนวรรณคดีลํานํา มีจุดประสงคหลักเพ่ือ
ตอบสนองการเรียนรูดวยตนเอง ดังน้ันในการออกแบบหนังสือจึงควรคํานึงถึงการนําไปใชตอง
สะดวก ไมซับซอน รวมถึงการเขาสูเนื้อหาบทเรียน การคนควาเพ่ิมเติม แบบฝกหัด แบบทดสอบ 
ออกจากโปรแกรม ตองมีขั้นตอนที่ชัดเจน ดังที่ผูวิจัยไดนํามาพัฒนาใชในหนังสืออิเล็กทรอนิกสจาก
หนังสือเรียนวรรณคดีลํานํา กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย อีกทั้งเทคโนโลยีทางดานคอมพิวเตอรมี
ความเจริญกาวหนาขึ้นตามลําดับ ผูออกแบบจึงควรสนใจศึกษาหาความรูอยูเสมอ เพ่ือจะนํา
โปรแกรมหรือวิธีการใหมๆ มาพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกสใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นเปนผลใหผูเรียน
สามารถนําไปใชไดอยางสะดวก เพราะความสามารถในการเรียนรูของแตละบุคคลแตกตางกัน 
เพ่ือใหผูเรียนสามารถศึกษาหนังสืออิเล็กทรอนิกสไดดวยตนเองอยางมีประสิทธิภาพ และเกิด
ประโยชนสูงสุด 
   5. ผูบริหารระดับสูงในโรงเรียนควรสนับสนุนใหมีการพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส
ในเนื้อหาอ่ืนๆ ที่หลากหลาย และในโรงเรียนควรสงเสริมใหผูเรียนในทุกระดับชั้นมีโอกาสไดเรียน
หนังสืออิเล็กทรอนิกสในการเรียนการสอน รวมทั้งอาจมีการจัดตั้งหองสมุดอิเล็กทรอนิกสเพ่ือการยืม
คืนหนังสืออิเล็กทรอนิกสในการนําไปศึกษานอกเวลาเรียน หรือผูเรียนสามารถที่จะเขาไปศึกษา
หนังสืออิเล็กทรอนิกสไดจาก มุมอานหนังสือหลังหองเรียน หองสมุด ที่นอกเหนือจากเวลาเรียน เพ่ือ
เปนการสงเสริมผูเรียนใหมีประสิทธิภาพในการเรียนการสอนสูงขึ้น และฝกใหผูเรียนมีความ
รับผิดชอบในการเรียนรูดวยตนเอง  
   6. ควรมีการสงเสริมใหครูไดมีการผลิตหนังสืออิเล็กทรอนิกสในหลากหลายวิชา 
โดยเฉพาะวิชาที่มีเนื้อหามากกวารูปภาพ ควรมีการเพ่ิมภาพการตูน ภาพเคลื่อนไหว เพ่ือเปนการ
สรางส่ิงเราในการเสริมแรงใหผูเรียนมีบรรยากาศในการเรียนรูที่นาสนใจมากย่ิงขึ้น 
   7. โรงเรียนควรสงเสริมใหบุคคลากรภายในโรงเรียนไดรูถึงความสําคัญของการ
เรียนการสอนผานหนังสืออิเล็กทรอนิกส และการใชหนังสืออิเล็กทรอนิกสเปนสื่อประกอบการเรียน
การสอน 
   8. ผูบริหารควรสนับสนุนใหมีการพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกสใหมากข้ึนใน
หลากหลายวิชา และควรมีการเผยแพรหนังสืออิเล็กทรอนิกสผานทางเว็บไซต เพ่ือเปนการขยาย
องคความรูใหออกไปอยางกวางขวางมากยิ่งขึ้น 
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 ขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตอไป 
  ในการวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยมีขอเสนอแนะเพ่ือการวิจัยในครั้งตอไปดังนี้ 
   1. ควรมีการพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส ในกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยใน
เร่ืองอ่ืนๆ สําหรับในระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ถึง ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 6 เพราะในวิชา
ภาษาไทยโดยภาพรวมเนื้อหาจะเปนตัวหนังสือเปนสวนใหญมีภาพนอย ทําใหผูเรียนรูสึกเบื่อไม
อยากเรียน หากมีการนําเนื้อหาอ่ืนๆ มาทําหนังสืออิเล็กทรอนิกส ที่มีทั้งภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว 
เสียงบรรยาย จะชวยใหผูเรียนสามารถเรียนรูเน้ือหาไดเขาใจมากยิ่งขึ้น  
  2. ควรมีการพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส ผานระบบเครือขายที่สามารถเรียนรูไดดวย
ตนเอง สะดวก พรอมทบทวนเนื้อหาการเรียนการสอนนอกหองเรียนไดในลักษณะการเรียนผานทาง
ระบบอินเตอรเน็ต ในรูปแบบตางๆ ที่หลากหลาย สามารถเผยแพรใหผูสนใจทั่วไปไดเรียนรู เพราะ
เปนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 
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คาความยากงาย (p) คาอํานาจจําแนก (r) และคาความเชื่อม่ัน ของแบบทดสอบหลังเรียน

หนังสืออิเล็กทรอนิกสจากหนังสือเรียนวรรณคดีลํานํา สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 

3 ทั้ง 3 เร่ือง มีคาความเชื่อม่ัน 0.93 ดังแสดงในตาราง 

 

คาความยากงาย (p) คาอํานาจจําแนก (r) และคาความเชื่อม่ัน 

เร่ืองที่ 1 ไกแจแซเสียง 

ขอที่ คาความยากงาย (p) คาอํานาจจําแนก (r) 
1 0.47 0.85 
2 0.47 0.85 
3 0.53 0.72 
4 0.46 0.62 
5 0.41 0.89 
6 0.53 0.65 
7 0.43 0.59 
8 0.43 0.82 
9 0.53 0.72 
10 0.41 0.89 

คา p และ r 0.41 – 0.53 0.59 – 0.89 

คาความเชื่อม่ัน เร่ืองที่ 1 0.87 
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คาความยากงาย (p) คาอํานาจจําแนก (r) และคาความเชื่อม่ัน 

เร่ืองที่ 2 ภาพวาดของสีเทียน 

ขอที่ คาความยากงาย (p) คาอํานาจจําแนก (r) 
1 0.47 0.85 
2 0.47 0.85 
3 0.55 0.69 
4 0.43 0.67 
5 0.43 0.67 
6 0.54 0.62 
7 0.43 0.67 
8 0.47 0.85 
9 0.55 0.69 
10 0.41 0.89 

คา p และ r 0.41 – 0.55 0.62 – 0.89 

คาความเชื่อม่ัน เร่ืองที่ 2 0.85 
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คาความยากงาย (p) คาอํานาจจําแนก (r) และคาความเชื่อม่ัน 

เร่ืองที่ 3 ยายกะตา 

ขอที่ คาความยากงาย (p) คาอํานาจจําแนก (r) 
1 0.41 0.89 
2 0.41 0.73 
3 0.50 0.82 
4 0.59 0.31 
5 0.54 0.41 
6 0.56 0.76 
7 0.47 0.85 
8 0.35 0.56 
9 0.54 0.48 
10 0.50 0.34 

คา p และ r 0.35 – 0.59 0.31– 0.89 

คาความเชื่อม่ัน เร่ืองที่ 3 0.73 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ข. 

แบบทดสอบหนังสืออิเล็กทรอนิกสจากหนังสือเรียนวรรณคดลีาํนํา 
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แบบทดสอบหนังสืออิเล็กทรอนิกสจากหนังสือเรียนวรรณคดีลํานํา 
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ช้ันประถมศึกษาปที่ 2 

เร่ืองที่ 1 ไกแจแซเสียง 
 

1. เหตุใดผูเขยีนจึงเขียนเรือ่งนี้ใหเพ่ือนรักคูหนึ่งกับครอบครัว 
 ก. เพราะคิดถึงไกแจ 
 ข. เพราะอยากใหคนรูจักฉนั 
 ค. เพราะอยากใหคนรูจักไกแจ 
 ง. เพราะอยากใหคนมาซื้อลูกไกแจ 

2. เพราะเหตใุดพอจึงซื้อไกแจใหฉัน 
 ก. เพราะฉันสอบไดคะแนนดี 
 ข. เพราะฉันขยันเรียน 
 ค. เปนของขวัญวันปใหมใหฉัน 
 ง. เปนของขวญัวันเกิดใหฉนั 

3. ตัวเลือกใดกลาวถูกตอง 
 ก. ฉันอยากมีสัตวเลี้ยงเปนของตนเอง 
 ข. ฉันชอบทองกลอนไกแจ 
 ค. ฉันชอบสีของเจาสรอยเจาสวย 
 ง. ฉันไดรับลูกเจ๊ียบเปนของขวัญวันเกิด 

4. เหตุใดจึงเรียกเจาสรอยวา “ไกสีดอกหมาก” 
 ก. ลําตัวสีดําสนิท มีขนสรอยคอเปนริ้วๆสีขาวนวล  
ข. ลําตัวสีดํา มีขนสรอยคอเปนริ้วๆ สีแดง  

 ค. ลําตัวสีขาว มีขนสรอยคอเปนสีสม  
 ง. ลําตัวสีขาว มีขนสรอยคอเปนสีดํา 

5. ไกแจตัวผูและตวัเมียมีลกัษณะแตกตางกันอยางไร 
 ก. ตัวผูมีสีสันสดใส ตัวเมียสีไมสวย มีหางโคงงอน 
 ข. ตัวผูมีสีไมสวย มีหางเรียวยาวโคงงอน ตัวเมียมีสีสวยงาม 
 ค. ตัวผูไมมีสี หางเรียวยาว ตัวเมียมีสีไมสวย 
 ง. ตัวผูมีสีสันสดใส มีหางเรียวยาวโคงงอน ตัวเมียสีไมสวย 
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6. เพราะเหตใุดฉันจึงเรียกเจาสรอยวา “เจานาฬิกาปลกุ” 
 ก. เพราะเจาสรอยโกงคอขันแตเชา 
 ข. เพราะเจาสรอยขยันออกหากินแตเชา 
 ค. เพราะเจาสรอยออกมาเดินเลนแตเชา 
 ง. เพราะเจาสรอยลําตัวเหมือนนาฬิกา 

7. เพราะเหตใุดพอจึงสอนใหฉันดูแบบอยางไกแจ 
 ก. เพราะไกแจสวย     

 ข. เพราะไกแจขยัน 
 ค. เพราะไกแจขันเกง     

 ง. เพราะไกแจมีคุณธรรม 
8. จากบทกลอนไกแจแซเสียงสอดแทรกคุณธรรมใด 

 ก. ความมีน้ําใจ      
 ข. ความประหยัด 
 ค. ความขยันหม่ันเพียร     
 ง. ความอดทน 

9. ตัวเลือกใดเปนลักษณะของเจาสรอย 
 ก. ขนสรอยคอสีน้ําตาล 
 ข. มีหงอนเปนแฉกสีน้ําตาล 
 ค. ลําตัวเล็กสีประดู 
 ง. ลําตัวสีดําสนิท ขนคอสีดอกหมาก 

10.จากภาพ เปนไกแจประเภทใด 
   
 
          ก.สีลายดอกหมาก   
          ข.สีเบญจรงค 

          ค. สีโนรี    
          ง. สีไกปาเหลือง 
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แบบทดสอบหนังสืออิเล็กทรอนิกสจากหนังสือเรียนวรรณคดีลํานํา 
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ช้ันประถมศึกษาปที่ 2 

เร่ืองที่ 2  ภาพวาดของสีเทียน 
 
 

1. ฉันและสีเทยีนเขารวมกิจกรรมใดในเทศกาลเขาใหญ 
 ก. แขงขันวาดภาพ  แขงขันระบายส ี
 ข. ประกวดรองเพลงอานทํานองเสนาะ 
 ค. อานทํานองเสนาะแขงขนัระบายส ี
 ง. แขงขันวาดภาพ  อานทํานองเสนาะ 
2. เพราะเหตใุดฉันจึงไมไดรางวัลที่หน่ึง 
 ก. บอกความหมายของเนื้อเรื่องผิด 
 ข. ตอบคําถามไมถูกตอง 
 ค. ออกเสียงควบกล้ําไมชัด 
 ง. เลาเร่ืองไมจบ 
3. รางวัลที่สีเทียนไดรับคืออะไร 
 ก. สีหลายชนิด 
 ข. หนังสือเลมใหญ 
 ค. นกแกวตวัโต 
 ง. ทุนการศึกษา 
4. พอบอกใครๆ วา “วันน้ีลกูผมไดรางวัลทั้งคู” จากขอความนี้พอพูดดวยความรูสกึอยางไร 
 ก. โออวด 
 ข. ภูมิใจ 
 ค. ม่ันใจ 
 ง. สนใจ 

บทรอยกรองรักษาปา แตงดวยคําประพันธประเภทใด 5. 
 ก. กาพยยานี 11 
 ข. รอยแกว 
 ค. กลอนดอกสรอย 
 ง. กลอนแปด 
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6. ฉันไดรับส่ิงใดเปนรางวลั 
 ก. ทุนการศึกษาหน่ึงหม่ืนบาท 
 ข. ถวยรางวลัพรอมเงินทุนการศึกษา 
 ค. หนังสือเรื่องอุทยานแหงชาติเขาใหญ 
 ง. ภาพสัตวปาที่สูญพันธุไปแลว 
7. ตัวเลือกใดไมมีประกวดในงานเทศกาลเขาใหญ 
 ก. การเลานิทาน 
 ข. อานทํานองเสนาะ 
 ค. วาดภาพ 
 ง. คัดลายมือ 
8. เจาหนาที่อุทยาน เลาเร่ืองอะไรใหเด็กๆ ฟง 
 ก. กวางแมลูกออนถูกฆาตาย 
 ข. ไปสองสัตวในเวลากลางคืน 
 ค. การเกิดไฟปาบนภูเขา 
 ง. น้ําทวมเขาใหญ สัตวไมมีที่อยู 
9.     คนสัตวไดพ่ึงพา มารักษาปาไมไทย 

สิ้นปาเหมือนสิ้นใจ ชวยปลูกใหมไวทดแทน 
     บทรอยกรองนี้มีความหมายวาอยางไร 
 ก. ไมมีปาก็จะไมมีน้ํา 
 ข. ปาไมชวยใหคนสัตวมีชีวติอยูได 
 ค. คนสัตวอาศัยปาในการดํารงชีพ 
 ง. ถาไมมีปา คนสัตวจะตายหมด 
10. อุทยานแหงชาติเขาใหญมีพ้ืนที่อยูในจังหวัดใดบาง 
 ก. นครราชสีมา   สระบุรี   นครนายก   จันทบุร ี
 ข. นครราชสมีา   ชัยภูมิ   ปราจีนบุรี   สระบุร ี
 ค. นครราชสีมา   สระบุรี   นครนายก   ลพบุร ี
 ง. นครราชสีมา   สระบุรี   นครนายก   ปราจีนบุรี 
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แบบทดสอบหนังสืออิเล็กทรอนิกสจากหนังสือเรียนวรรณคดีลํานํา 
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ช้ันประถมศึกษาปที่ 2 

เร่ืองที่  3  ยายกะตา 
 
1. “เจดียดอกไม” หมายถึงอะไร 
 ก. เจดียที่มีดอกไมขึ้นเต็ม 
 ข. เจดียที่ติดกระเบื้องเปนลายดอกไม 
 ค. เจดียที่ตกแตงดวยดอกไม 
 ง. เจดียรูปทรงดอกไมหลายสี 
2. “มะลิชวยยายรอยมาลัยบูชาพระทุกวนัพระ” แสดงใหเห็นวามะลมีิคุณธรรมใด 
 ก. ความรัก 
 ข. ความเมตตา 
 ค. ความกตัญู 
 ง. ความมีน้ําใจ 

ใครเปนผูทีช่วยหลานไดสําเร็จ และผูที่ชวยมีคุณธรรมใด 3. 
 ก. นายพราน  ใจดี 
 ข. แมว  มีความกตัญ ู
 ค. แมลงหวี่  มีน้ําใจ 
 ง. หนู  มีความเพียร 
4. เหตุการณตางๆ เกิดขึ้นเพราะหลานขาดคุณธรรมใด 
 ก. ความรับผดิชอบ 
 ข. ความซื่อสัตย 
 ค. ความเพียร 
 ง. ความเมตตา 
5. “ทะนาน” หมายถึงอะไร 

ก. ภาชนะใชสําหรับตักอาหาร  
 ข. ภาชนะใชสําหรับตวงขาว,ถั่ว , งา 
 ค. ภาชนะใชสําหรับเก็บขาว 
 ง. ภาชนะใชสําหรับเก็บของ 
 
 
 
 



97 
 

 

6. ลักษณะเดนของภาษาทีมี่ในนิทานคืออะไร 
 ก. ใชภาษาพื้นบานธรรมดา 
 ข. การใหความชวยเหลือกันและกัน 
 ค. ใชภาษาพดูมากกวาภาษาเขียน 
 ง. ใชคําและความหมายซ้ําๆ 
7. นิทาน เร่ืองยายกะตา ตัวละครยาย ตา และหลาน สื่อให    เห็นความสัมพันธกันอยางไร 
 ก. การเลี้ยงดูลูกหลาน 
 ข. การลงโทษลูกหลาน 
 ค. ความรักลกูหลาน 
 ง. การทําหนาที่ของหลาน 
8. นิทานเรื่องนี้ ใหขอคิดตรงกับตัวเลือกใด 
 ก. มีความรอบคอบ 
 ข. มีความรับผิดชอบ 
 ค. มีความเอ้ือเฟอกัน 
 ง. มีความเมตตา 
9. วัดโพธิ์สรางขึ้นในสมัยใด 
 ก. สมัยกรุงสุโขทัย 
 ข. สมัยกรุงศรีอยุธยา 
 ค. สมัยกรุงธนบุรี 
 ง. สมัยกรุงรัตนโกสินทร 
10. พระบาทสมเด็จพระน่ังเกลาเจาอยูหัว ใหความสําคัญกับวัดโพธิอ์ยางไร 
 ก. เปนวัดประจํารัชกาลที่ 3 
 ข. เปนโรงเรียนแหงแรกของประเทศไทย 
 ค. เปนวัดประจํากรุงรัตนโกสินทร   
 ง. เปนมหาวิทยาลัยแหงแรกของประเทศไทย 
 



 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ค. 

ตัวอยางหนาจอหนังสืออิเล็กทรอนิกสจากหนังสือเรียนวรรณคดีลํานํา 
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ตัวอยางหนาจอหนังสืออิเล็กทรอนิกสจาหนังสือเรียนวรรณคดลีํานํา 

 
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย สําหรับนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปที่ 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 หนาปกหนังสืออิเล็กทรอนิกส  
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ภาพที่ 2 เมนูหลักของหนังสืออิเล็กทรอนิกส 

ภาพที่ 3 แนะนําการใชหนังสืออิเล็กทรอนิกส 
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ภาพที่ 4 สารบัญหนังสืออิเล็กทรอนิกส 

ภาพที่ 5 บทเรียน (คลิกเพือ่เลือกบทเรียน) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



102 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ภาพที่ 6 ผลการเรียนรูที่คาดหวัง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 6 ปุมเสียงบรรยายประกอบ  
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 ภาพที่ 7 เน้ือหาในบทเรียนและภาพประกอบ 

ภาพที่ 8 สารบัญวีดิทศัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



104 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 10 เน้ือหาทายบทเรียน 

ภาพที่ 9 บทเรียนที่เปนวีดิทัศน  
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ภาพที่ 11 เน้ือหาอานเพ่ิมเติมความรู 

ภาพที่ 13 แบบฝกหัดระหวางเรียน 
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ภาพที่ 15 แบบทดสอบหลังเรียน 

ภาพที่ 16 ตรวจคําตอบทายบทเรียน 
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ภาพที่ 17 ผูจัดทํา  



 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ง. 

แบบประเมินคุณภาพของผูเชี่ยวชาญ 
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แบบประเมินคุณภาพหนังสืออิเล็กทรอนิกส 
สําหรับผูเช่ียวชาญ (ดานเทคโนโลยีการศึกษา) 

หนังสืออิเล็กทรอนิกสจากหนังสือเรียนวรรณคดีลํานํา  
สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 2 

 
ช่ือผูประเมิน.........................................................ตําแหนง........................................ 
หนวยงาน.................................................................................................................... 
 
 
คําชี้แจง โปรดแสดงความคิดเห็นของทาน โดยกาเคร่ืองหมาย √ลงในชองระดับความคิดเห็นตาม
ระดับประมาณคาของสื่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส ซึ่งกําหนดเกณฑตดัสินคุณภาพเปน 5 ระดับ ดังนี้ 
 
 
   ระดับ 5 หมายถึง  ดีมาก 
   ระดับ 4 หมายถึง  ดี 
   ระดับ 3 หมายถึง  ปานกลาง 
   ระดับ 2 หมายถึง  ตองปรับปรุง 
   ระดับ 1 หมายถึง  ใชไมได 
 
 

รายการประเมิน ระดับความคดิเห็น 
5 4 3 2 1 

1.ดานเน้ือหาและการดําเนินเรื่อง      
   1.1เน้ือหามีความสอดคลองกับจุดมุงหมายเชิงพฤติกรรม      
   1.2 ลําดับขั้นในการนําเสนอเนื้อหา      
   1.3 เน้ือหาเราความสนใจ      
   1.4 ความนาสนใจในการดําเนินเรื่อง      
2.ดานภาพ ภาษา และเสียง      
   2.1 ความสัมพันธระหวางภาพกับเนื้อหา      
   2.2 ความเหมาะสมของปริมาณภาพกับเนื้อหา      
   2.3 ความเหมาะสมของภาพในการสื่อความหมาย      
   2.4 ใชภาษาถูกตองเหมาะสมกับผูเรียน      
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รายการประเมิน(ตอ) ระดับความคดิเห็น 
5 4 3 2 1 

   2.5ความชดัเจนของเสียงบรรยาย      
   2.6 การอานคํากลอนถูกตองชัดเจน      
   2.7 ความนาสนใจของเสียงดนตรีที่ใชประกอบ      
   2.8ความเหมาะสมในการใชภาพการตนูประกอบเรื่อง      
   2.9 ความสวยงามในการออกแบบภาพการตูน      
   2.10 ภาพประกอบสื่อความหมายตรงตามจุดประสงคของบทเรียน       
3. ดานตัวอักษร และส ี      
   3.1 ความเหมาะสมของรูปแบบตัวอักษร      
   3.2 ตัวอักษรในบทเรียนอานงาย      
   3.3 ความเหมาะสมของขนาดตัวอักษร      
   3.4 ความเหมาะสมของการเลือกใชสตีัวอักษร      
   3.5 ความเหมาะสมของพื้นหลัง      
4. การมีปฏิสัมพันธกับผูเรยีน      
   4.1 ผูเรียนกับหนังสือสามารถมีปฏิสัมพันธกัน      
   4.2 โปรแกรมใชงายโตตอบกับผูเรียนสมํ่าเสมอสามารถยอนกลับไปยัง
จุดตางๆ ไดงาย 

     

รวม      

 
 
ขอเสนอแนะ 
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... 
 

ลงชื่อ................................................(ผูประเมิน) 
                    (                                       ) 
                                                                      วันที่.........../............/............... 
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แบบประเมินคุณภาพหนังสืออิเล็กทรอนิกส 
สําหรับผูเช่ียวชาญ (ดานเนื้อหา) 

หนังสืออิเล็กทรอนิกสจากหนังสือเรียนวรรณคดีลํานํา  
สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 2 

 
ช่ือผูประเมิน.........................................................ตําแหนง........................................ 
หนวยงาน.................................................................................................................... 
 
 
คําชี้แจง โปรดแสดงความคิดเห็นของทาน โดยกาเคร่ืองหมาย √ ลงในชองระดับความคิดเห็นตาม
ระดับประมาณคาของสื่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส ซึ่งกําหนดเกณฑตดัสินคุณภาพเปน 5 ระดับ ดังนี้ 
 
   ระดับ 5 หมายถึง  ดีมาก 
   ระดับ 4 หมายถึง  ดี 
   ระดับ 3 หมายถึง  ปานกลาง 
   ระดับ 2 หมายถึง  ตองปรับปรุง 
   ระดับ 1 หมายถึง  ใชไมได 
 
 
 

รายการประเมิน ระดับความคดิเห็น 
5 4 3 2 1 

1. ดานเน้ือหา      
   1.1เน้ือหาตรงและครอบคลุมตามจุดประสงค      
   1.2 ความเหมาะสมกับระดับของผูเรียน      
   1.3 ความเหมาะสมของการลําดับขั้นในการนําเสนอเน้ือหา      
   1.4 ความถูกตองของเนื้อหาบทเรียน      
   1.5 ความเหมาะสมของการสรุปเนื้อหา      
   1.6 ความสอดคลองของแบบทดสอบกับเนื้อหา       
2. ดานภาพ และการใชภาษา       
   2.1 การใชภาษาถูกตองกับระดับผูเรียน      
   2.2 ความถูกตองของภาพประกอบ      
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รายการประเมิน(ตอ) ระดับความคดิเห็น 
5 4 3 2 1 

   2.3ความสอดคลองกับการประยุกตใชในการเรียนการสอน      
  2.4 ความยากงายของภาษาเหมาะสมกับผูเรียน      
   2.5 ความเหมาะสมของการออกแบบบทเรียน      
   2.6 ความเหมาะสมของรูปภาพกับเนื้อหา      
3. ดานแบบทดสอบ      
3.1 ความชัดเจนของคําถาม      
   3.2 ความเหมาะสมของจํานวนแบบทดสอบ      

รวม      

 
 
ขอเสนอแนะ 
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... 
 

ลงชื่อ................................................(ผูประเมิน) 
                                                                    (                                        ) 
                                                                      วันที่.........../............/............... 
 



 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก จ. 

หนังสือเรียนเชิญเปนผูเชีย่วชาญ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 









 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ฉ. 

รายนามของผูเชี่ยวชาญ 
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รายนามผูเช่ียวชาญประเมินหนังสืออิเล็กทรอนิกส 
จากหนังสือเรียนวรรณคดีลํานํา 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ช้ันประถมศึกษาปที่ 2 
 

ผูเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยีการศึกษา 
 1. อาจารย ดร.รัฐพล ประดับเวทย 
  ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร  
  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 2. อาจารย ดร.นฤมล ศิรวงษ 
  ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร  
  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 3. อาจารยโสภิต จันทรชลอ 
  หัวหนางานเทคโนโลยีสารสนเทศ  
  โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม 
 
ผูเชี่ยวชาญดานเน้ือหา 
 1. รองศาสตราจารยปตินันธ สุทธสาร 
  ที่ปรึกษาการทําหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย  
  โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม 
 2. อาจารยสุภาวดี คําฝกฝน 
  หัวหนากลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย  
  โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม 
 3. อาจารยรัตนา มรพงษ 
  ครูผูสอนภาษาไทยระดับชัน้ประถมศึกษาปที่ 2  
  โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม 



 

 

 

 

 

 

 

ประวัติยอผูทําสารนิพนธ 
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ประวตัิยอผูทําสารนิพนธ 
 

ชื่อ ชื่อสกุล      นางอรัญญา พิมพแกว 
วันเดือนปเกิด      05 มีนาคม 2515 
สถานที่เกิด      ขอนแกน 
สถานที่อยูปจจุบัน      105 ซอยสาทร 11 แยก 1 ถนนสาทรใต แขวงยานนาวา  
       เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 
ตําแหนงหนาที่การงานปจจุบัน  งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ (งานโสตทัศนูปกรณ) 
สถานที่ทํางานปจจุบัน     โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 
ประวตัิการศึกษา 
 พ.ศ. 2531    มัธยมศึกษาตอนตน 
       จากโรงเรียนนครขอนแกน ขอนแกน 
 พ.ศ. 2534    มัธยมศึกษาตอนปลาย 
       จากโรงเรียนนครขอนแกน ขอนแกน 
 พ.ศ. 2539    คุรุศาสตรบัณฑิตย เอกเทคโนโลยีและนวตักรรมทางการศึกษา 
       จากสถาบันราชภัฎหมูบานจอมบึง ราชบุรี 
 พ.ศ. 2556    การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา 
       จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กรุงเทพมหานคร 
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