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The purposes of this research were 1) to evaluate the performance of an electronic 

book titled "The Woven fabric technique of Ban Khok Charoen, Lopburi province" as learning material 
for Mathayomsuksa Two students; 2) compared to the learning achievement of students between, 
before and after learning by using an electronic book. 

The Mathayomsuksa Two students were from Patumwan Demonstration School 
Srinakarinwirot University (Bangkok), Ongkharak Demonstration School Srinakarinwirot University 
(Nakhon Nayok), the Demonstration School of Thepsatri Rajabhat University (Lopburi), and 
Chumchonwatkerenakrattanaram School (Lopburi) were selected as the sample in this research 
study with the fifty students at each school. 

The results indicated that the performance of an electronic book in "The Woven fabric 
technique of Ban Khok Charoen, Lopburi province" as learning material in the fundamental arts for 
Mathayomsuksa Two student which evaluates experts are in the highest rank (x̄ = 4.62, S.D. = 0.13). 
The Mathayomsuksa Two students who were taught using this learning material in the fundamental 
arts had higher learning achievement scores at 0.01 level of significance. 
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ท่ีได้คอยชีแ้นะ ให้ค าปรึกษาตลอดระยะเวลาในการท าปริญญานิพนธ์ในครัง้นี ้
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บทที่ 1  
บทน า 

 
ภูมิหลัง 

ผ้าทอพืน้เมืองจดัได้ว่าเป็นงานหตัถกรรมไทย   เป็นการถกัทอขึน้มาเพ่ือประโยชน์ในการ
ใช้สอยภายในครัวเรือน และใช้ในชีวิตประจ าวนัท่ีมีความผกูพนัธ์กบัความเป็นอยูข่องคนไทยมาแต่
โบราณกาลเป็นสิ่งท่ีบง่บอกเอกลกัษณ์  ความสามารถ  ความงดงาม และภูมิปัญญาของคนไทย   
เป็นการรวบรวมเอางานฝีมือและเล่าเร่ืองราวต่าง ๆ ในแต่ละท้องถ่ินมารวมไว้ในผ้าทอแต่ละผืน   
การทอผ้าในแตล่ะท้องถ่ินจะมีกรรมวิธีการทอ การย้อม สอดคล้องกบัขนบธรรมเนียมประเพณีและ
วิถีชีวิตของแต่ละกลุ่มชน   มีรูปแบบและการใช้สอยต่างกัน เช่น ผ้าซิ่น  ผ้าเบี่ยง  ผ้าห่ม  ผ้าปูท่ี
นอน  ผ้าขาวม้า และ ย่าม เป็นต้น  เป็นงานหตัถศิลป์ท่ีถ่ายทอดเป็นมรดกจากบรรพบรุุษสู่คนรุ่น
หลงัของแตล่ะท้องถ่ิน  ปัจจบุนัการทอผ้าเป็นการผลิตเพ่ือเป็นอาชีพท่ีใช้ภูมิปัญญาท้องถ่ินในการ
พฒันาเศรษฐกิจชมุชน สามารถสร้างรายได้ให้ครัวเรือนได้เป็นอยา่งดี  

การทอผ้าของชาวบ้านโคกเจริญในอดีต เป็นการทอผ้าเพ่ือใช้ในครอบครัวและเป็นของ
ฝากให้แก่ญาตมิิตรท่ีมาเย่ียมเยือน  วตัถดุิบท่ีใช้ในการทอผ้าได้จากการปลกูฝา้ย ปลกูหมอ่น และ
เลีย้งไหม แล้วน าเส้นใยจากฝา้ยและไหมมาทอ โดยใช้ก่ีธรรมดาหรือท่ีเรียกกนัว่าก่ีพืน้เมือง  ส่วน
ใหญ่ผ้าท่ีทอ มักจะเป็นผ้าขาวม้าและผ้านุ่ง  ต่อมาได้มีการรวมกลุ่มแม่บ้านทอผ้า ผลิตเพ่ือ
จ าหน่าย สร้างรายได้ และเป็นอาชีพในชมุชน  โดยได้รับการสนบัสนนุจากเจ้าหน้าท่ีเกษตรต าบล  
และในปี พ.ศ.2543  ได้มีการจัดตัง้ศูนย์เครือข่ายผ้าไทยทอมือ โดยมีนายวินัย ปัจฉิม อาจารย์
โรงเรียนบ้านโคกเจริญ เป็นผู้น าในการถ่ายทอดภูมิปัญญาการทอผ้าของตนเองให้กับกลุ่มทอผ้า
พืน้เมืองในเขตอ าเภอโคกเจริญ ให้กบันกัเรียน นกัศกึษา และบุคคลทัว่ไปท่ีสนใจ โดยใช้บ้านของ
ตนเองคือ บ้านเลขท่ี 22 หมู่ 4 บ้านโคกเจริญ ต าบลโคกเจริญ เป็นศนูย์การเรียนรู้ฝึกวิชาชีพและ
ศนูย์บริการการศึกษานอกโรงเรียน  มีวตัถุประสงค์หลกัเพ่ือถ่ายทอดวิธีการทอผ้าลวดลายต่างๆ 
ตัง้แต่อดีตจนถึงปัจจุบันท่ีมีลวดลายผ้าทอมากถึง 235  ลาย และลวดลายประยุกต์ 18 ลาย 
(ชมนาด มั่นสัมฤทธ์ิ และคณะ, 2547) องค์ความรู้ท่ีน ามาถ่ายทอดได้แก่ ภูมิปัญญาการทอผ้า
พืน้เมืองของชาวบ้านโคกเจริญตัง้แต่ รูปแบบกระบวนการผลิตผ้าทอ วตัถุดิบท่ีใช้ผลิต  ลกัษณะ
ลวดลายทัง้ท่ีเป็นลวดลายโบราณ  ลวดลายประยุกต์ใหม่ และการใช้สีสันการทอผ้า ซึ่งในการ
ถ่ายทอดองค์ความรู้กระบวนการผลิตผ้าทอพืน้เมือง ในเขตอ าเภอโคกเจริญท่ีผ่านมาเป็นเพียงการ
เขียนลวดลายบนกระดาษและบอกเล่าวิธีการจากรุ่นสู่รุ่นเท่านัน้ ดังนัน้เพ่ือให้องค์ความรู้ภูมิ
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ปัญญาการทอผ้าพืน้เมือง ของชาวบ้านโคกเจริญยงัคงอยู่เพ่ือเยาวชนและผู้สนใจรุ่นหลงั  จงึควรท่ี
จะเก็บรักษาองค์ความรู้ภูมิปัญญาการทอผ้าพืน้เมืองดงักล่าว  ในรูปแบบหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์   
ซึง่เป็นหนงัสือท่ีสร้างขึน้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์  มีลกัษณะคล้ายหนงัสือจริง สามารถเปิดอ่าน
ได้ในเคร่ืองคอมพิวเตอร์ และมีลักษณะพิเศษ คือสามารถส่ือสารกับผู้ อ่านในลักษณะของ
มลัติมีเดียได้ ได้แก่ ข้อความ ภาพเคล่ือนไหว ภาพนิ่ง และเสียง แต่ยงัคงรักษารูปแบบความเป็น
หนงัสือไว้ไม่ว่าจะเป็นรูปร่าง หรือลกัษณะการเปิดอ่าน   สามารถใช้เป็นส่ือการเรียนการสอน  ท่ี
สนบัสนนุการเรียนให้ผู้ เรียนเกิดการพฒันา การเรียนรู้ และ เข้าใจเนือ้หาวิชาได้รวดเร็ว ตอบสนอง
ความต้องการของผู้ เรียน และผู้ เรียนสามารถศึกษาได้ทุกท่ีทุกเวลาซึ่งจากงานวิจยัของ  ยุวดี แซ่
เอีย; พัดชา อินทรัศมี; วิภาวี วีระวงศ์; จรัสสม ปานบุตร; วนัฤดี สุขสงวน;  (2553, 2555; 2555; 
2556; 2559) พบว่าหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์  สามารถพฒันาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลได้ทกุเร่ือง 

การศกึษาครัง้นีเ้ป็นการพฒันาหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์เร่ือง เทคนิคการทอผ้าพืน้เมืองบ้าน
โคกเจริญ จงัหวดัลพบรีุ  ส าหรับการเรียนการสอนนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 2 เพ่ือใช้เป็นส่ือการ
เรียนรู้ในกลุม่สาระการเรียนรู้ศิลปะ ท่ีมีวตัถปุระสงค์ให้ผู้ เรียนเห็นคณุคา่งานศิลปะท่ีเป็นมรดกทาง
วฒันธรรม ภูมิปัญญาท้องถ่ิน ภูมิปัญญาไทย  ตามหลกัสูตรแกนกลางของการศึกษาขัน้พืน้ฐาน 
ของส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ พุทธศกัราช 2551 โดยใช้องค์ความรู้การผลิตผ้าทอพืน้เมืองบ้านโคกเจริญ 
จงัหวดัลพบุรี  เน่ืองจากเป็นชุมชนท่ีอพยพมาจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เม่ือ
ประมาณ 200 กว่าปีมาแล้ว   ตัง้แต่สมยัพระเจ้าตากสินมหาราชเม่ือพุทธศกัราช 2322   ปัจจุบนั
การด ารงชีพของชมุชนดงักล่าวนอกจากท านา ท าไร่แล้ว ยงัสร้างรายได้ด้วยการทอผ้าท่ีมีลวดลวย
เป็นแบบโบราณและแบบประยุกต์ร่วมสมัย  ซึ่งเนือ้หาการทอผ้าพืน้เมืองบ้านโคกเจริญ จังหวัด
ลพบุรีในหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ประกอบด้วยประวัติความเป็นมาผ้าทอพืน้เมืองบ้านโคกเจริญ 
อ าเภอโคกเจริญ จังหวดัลพบุรี  วตัถุดิบหรือหม่ีท่ีใช้ในการผลิต  รูปแบบกระบวนการผลิตผ้าทอ  
ลกัษณะลวดลายโบราณ  ลวดลายประยกุต์ใหม ่และ การย้อมสีท่ีใช้ในการทอผ้า อนัจะน าไปสูก่าร
อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถ่ิน และถ่ายทอดคุณค่ามรดกทางวฒันธรรมการทอผ้าพืน้เมืองของบ้าน
โคกเจริญ อ าเภอโคกเจริญ จงัหวดัลพบรีุจากรุ่นสูรุ่่นตอ่ไปอยา่งยัง่ยืน    
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ความมุ่งหมายของการวิจัย 
1. เพ่ือพฒันาและหาประสิทธิภาพหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคการทอผ้าพืน้เมืองบ้าน

โคกเจริญ จงัหวดัลพบุรี  ท่ีใช้เป็นส่ือในการเรียนการสอนวิชาเทคนิคการทอผ้าพืน้เมืองบ้านโคก
เจริญ จงัหวดัลพบรีุ ส าหรับการเรียนการสอนนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 

2. เพ่ือเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนก่อนและหลงัเรียนเม่ือผา่นการใช้
หนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคการทอผ้าพืน้เมืองบ้านโคกเจริญ จงัหวดัลพบรีุ ส ำหรับกำรเรียนกำร
สอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 2   

 
สมมุตฐิานการวิจัย 

หนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคการทอผ้าพืน้เมืองบ้านโคกเจริญ จงัหวดัลพบรีุ ส าหรับการ
เรียนการสอนนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 2  สามารถท าให้ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนชัน้
มธัยมศึกษาปีท่ี 2 ของโรงเรียนท่ีเข้าร่วมโครงการ สูงกว่าก่อนเรียนเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานท่ี
ก าหนด 

 
ความส าคัญของการวิจัย 

1. ผู้ เรียนสามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง เข้าใจ เเละเกิดการเรียนรู้ท่ีจะช่วยกระตุ้นให้เกิด
ความกระตือรือร้น การพฒันาทกัษะการอา่น และพฒันาตนเองในด้านเทคโนโลยี  

2. เป็นแนวทางในการพฒันาหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือน าไปใช้เป็นส่ือการเรียนการสอน
เนือ้หารายวิชาอ่ืนๆ สามารถน าองค์ความรู้ท่ีได้ไปประยกุต์ใช้ในชีวิตประจ าวนั และเห็นคณุคา่ของ
ศิลปหัตถกรรมพืน้บ้าน อันจะเป็นประโยชน์ต่อการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมไทยให้สืบทอด
ตอ่ไปอีกยาวนาน 

 
ขอบเขตของการวิจัย 

1. ประชากรและกลุม่ตวัอยา่ง  
กลุ่มตวัอย่างในการทดลองใช้หนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคการทอผ้าพืน้เมืองบ้าน

โคกเจริญ จงัหวดัลพบุรี ส าหรับการเรียนการสอนนักเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 1 ปี
การศกึษา 2561 จ านวน 4 โรงเรียน ได้แก่ 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ปทมุวนั   จ านวน 50 คน 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์  จ านวน 50 คน 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัราชภฏัเทพสตรี   จ านวน 50 คน 
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โรงเรียนชมุชนวดัคีรีนาครัตนาราม อ.หนองมว่ง จงัหวดัลพบรีุ จ านวน 50 คน  
 
2. ขอบเขตด้านเนือ้หา 

เนือ้หาหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคการทอผ้าพืน้เมืองบ้านโคกเจริญ จงัหวดัลพบุรี 
ส าหรับการเรียนการสอนนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 2 จ านวนไมน้่อยกวา่ 50 หน้า ประกอบด้วย  

1) ประวัติความเป็นมาผ้าทอพืน้เมืองบ้านโคกเจริญ อ าเภอโคกเจริญจังหวัด
ลพบรีุ 

2) วตัถดุบิ ลวดลาย และ กระบวนการทอผ้า 
2.1) วตัถดุบิท่ีใช้ผลิต 
2.2) ลกัษณะลวดลายและการใช้สี 

2.2.1) ลวดลายโบราณ 
2.2.2) ลวดลายประยกุต์ใหม ่
2.2.3) กรรมวิธีการทอผ้า 

3. ตวัแปรท่ีใช้ในการศกึษา  
1) ตวัแปรต้น ได้แก่ หนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคการทอผ้าพืน้เมืองบ้านโคกเจริญ  

จงัหวดัลพบรีุ ส าหรับการเรียนการสอนนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 2  
2) ตวัแปรตาม ได้แก่ ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 2 ท่ี 

เรียนจากหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคการทอผ้าพืน้เมืองบ้านโคกเจริญ จงัหวดัลพบรีุ ส าหรับการ
เรียนการสอนนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 2 สงูขึน้ 
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กรอบแนวคิดการวิจัย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
นิยามศัพท์เฉพาะ 

1. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์  หมายถึง หนังสือท่ีสร้างขึน้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ มี
ลักษณะคล้ายหนังสือจริง สามารถเปิดอ่านได้ในเคร่ืองคอมพิวเตอร์ และมีลักษณะพิเศษคือ
สามารถส่ือสารกบัผู้อา่นในลกัษณะของมลัติมีเดียได้ ได้แก่ ข้อความ ภาพเคล่ือนไหว ภาพนิ่ง และ
เสียง แต่ยังคงรักษารูปแบบความเป็นหนังสือไว้ไม่ว่าจะเป็นรูปร่าง หรือลักษณะการเปิดอ่าน 
สามารถใช้เป็นส่ือการเรียนการสอน ท่ีสนบัสนนุการเรียนให้ผู้ เรียนเกิดการพฒันา การเรียนรู้ และ 
เข้าใจเนือ้หาวิชาได้รวดเร็ว ตอบสนองความต้องการของผู้ เรียน และผู้ เรียนสามารถศกึษาได้ทกุท่ี
ทกุเวลา 

2. ผ้าทอพืน้เมืองบ้านโคกเจริญ  หมายถึง ผ้าทอท่ีกลุ่มศูนย์ศิลปิน OTOP จังหวัด
ลพบรีุ บ้านเลขท่ี 22 หมู ่4 บ้านโคกเจริญ ต าบลโคกเจริญ อ าเภอโคกเจริญ จงัหวดัลพบรีุ ได้ถกัทอ
ขึน้มาตัง้แตโ่บราณจนถึงปัจจบุนั เพ่ือประโยชน์ในการใช้สอยภายในครอบครัว  ในชีวิตประจ าวนั  
และเพ่ือจดัจ าหนา่ยเป็นสินค้า OTOP มีความงดงามและเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะของท้องถ่ิน  

3. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หมายถึง ผลการเรียนของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 2 ท่ี
เรียนวิชา พืน้ฐานศิลปะ โดยใช้หนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคการผลิตผ้าทอพืน้เมืองบ้านโคกเจริญ 
จงัหวดัลพบรีุ ส าหรับการเรียนการสอนนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 2 

ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 2 ท่ีเรียนจากหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ 
เทคนิคการทอผ้าพืน้เมืองบ้านโคกเจริญ จงัหวดัลพบรีุ สงูขึน้และมีประสิทธิภาพ สามารถน าไปใช้
ประกอบการเรียนการสอน ท าให้นกัเรียนเกิดการเรียนรู้และเห็นคณุคา่ของศลิปหตัถกรรมพืน้บ้าน 

สามารถน าองค์ความรู้ไปประยกุต์ใช้ในชีวิตประจ าวนั  
อนัจะเป็นประโยชน์ในการอนรัุกษ์มรดกทางวฒันธรรมไทยให้สืบทอดตอ่ไป 

 

หนงัสืออิเล็กทรอนิกส์เร่ือง เทคนิคการทอผ้าพืน้เมืองบ้านโคกเจริญ จงัหวดัลพบรีุ  
ท่ีสามารถใช้เป็นส่ือการเรียนรู้ส าหรับนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 2 
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4. ประสิทธิภาพของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ หมายถึง ผลจำกกำรประเมินผลสัมฤทธิ์

ทำงกำรเรียนของนักเรียนที่เรียนจำกหนังสืออิเล็กทรอนิกส์  เทคนิคการทอพืน้เมืองบ้านโคกเจริญ 
จังหวัดลพบุรี ส าหรับการเรียนการสอนนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 2 ที่ผู้วิจัยได้สร้ำงขึ้น โดย
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนตำมเกณฑ์ 80/80 (ชัยยงศ์ พรหมวงษ์, 2525) คือ 

80 ตวัแรก หมายถึง คา่ร้อยละของคะแนนเฉล่ียของนกัเรียนทัง้หมดท่ีได้จากการท า
แบบทดสอบระหวา่งเรียนไมต่ ่ากวา่ร้อยละ 80 

80 ตวัหลงั หมายถึง คา่ร้อยละของคะแนนเฉล่ียของนกัเรียนทัง้หมดท่ีได้จากการท า
แบบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนไมต่ ่ากวา่ร้อยละ 80 
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บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
การพฒันาหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคการผลิตผ้าทอพืน้เมืองบ้านโคกเจริญ จงัหวดั

ลพบุรี ส าหรับการเรียนการสอนนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 2 ได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ี
เก่ียวข้อง โดยแยกหวัข้อดงัตอ่ไปนี ้

1. เอกสารท่ีเก่ียวข้องกบับ้านโคกเจริญ อ าเภอโคกเจริญ จงัหวดัลพบรีุ 
1.1 ประวตัแิละความเป็นมา 
1.2 ผ้าทอมดัหม่ีบ้านโคกเจริญ 
1.3 จดุเดน่และจดุด้อย 

2. เอกสารท่ีเก่ียวข้องกบัหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ 
2.1 ความหมายของหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์  
2.2 ประวตัขิองหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ 
2.3 รูปแบบของหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ 
2.4 ข้อดีและข้อจ ากดัของหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ 
2.5 ประเภทของหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์   
2.6 องค์ประกอบของหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ 
2.7 โครงสร้างหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book construction) 
2.8 การออกแบบและพฒันาหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)  
2.9 ความแตกตา่งของหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์กบัหนงัสือทัว่ไป 
2.10 กระบวนการจดัท าและพฒันาหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์   
2.11 โปรแกรมท่ีนิยมใช้สร้างหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ 
2.12 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการพฒันาหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ 
2.13 คณุลกัษณะของหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ท่ีดีตามหลงัจิตวิทยาการเรียนรู้ 
2.14 กระบวนการผลิตและพฒันาหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ 

3. เอกสารท่ีเก่ียวข้องกบัการหาประสิทธิภาพของส่ือ 
3.1 ประสิทธิภาพของหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ 
3.2 การก าหนดเกณฑ์ประสิทธิภาพของหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ 
3.3 ขัน้ตอนการหาประสิทธิภาพส่ือ 
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3.4 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการประเมินส่ือ 
4. เอกสารท่ีเก่ียวข้องกบัการวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 

4.1 ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 
4.2 แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน  
4.3 ชนิดของการวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 
4.4 เคร่ืองมือวดัผลสมัฤทธ์ิ 

5. เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
5.1 งานวิจยัภายในประเทศ 
5.2 งานวิจยัตา่งประเทศ 

 
1. เอกสารที่เก่ียวข้องกับบ้านโคกเจริญ อ าเภอโคกเจริญ จังหวัดลพบุรี 

1.1 ประวตัแิละความเป็นมา 
บ้านโคกเจริญปัจจุบนัเป็นหมู่บ้านท่ีอยู่ในต าบลโคกเจริญ อ าเภอโคกเจริญ จงัหวดั

ลพบุรี ชุมชนส่วนใหญ่มีบรรพบุรุษท่ีสืบเชือ้สายมาจาก ลาวพวน ลาวแง้ว ลาวโซ่ง ท่ีมีถ่ินฐาน
ดัง้เดิมอยู่ท่ีเมืองเชียงขวาง นครเวียงจันทร์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยชุมชน
ดงักล่าวได้ถูกกวาดต้อนอพยพเข้ามาประเทศไทยประมาณ 200 กว่าปีมาแล้ว ซึ่งปรากฏตาม
หลักฐานในประวตัิศาสตร์ไทย คือเม่ือปีพุทธศกัราช 2321 ตรงกับปลายรัชสมยัพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าตากสินมหาราช ได้โปรดให้ สมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกยกทพัไปตีเมืองเวียงจนัทร์
และได้น าชาวเวียงจันทร์มาตัง้ถ่ินฐานตามหัวเมืองชัน้ใน คือ ลพบุรี สระบุรี นครนายก และ
ฉะเชิงเทรา (ชชัวาลย์ สุคนัธวิภัติ, 2539) และในปีพุทธศกัราช 2371 เจ้าพระยาราชสุภาวดีในรัช
สมยัพระบาทสมเด็จพระนัง่เกล้าเจ้าอยูห่วั กรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาลท่ี 3 ได้กวาดต้อนผู้คนจากนคร
เวียงจนัทร์มาเป็นครัง้ท่ี 2 และโปรดให้อยู่ในเมืองลพบุรี สระบรีุ เมืองสุพรรณบุรี เมืองนครไชยศรี 
ส าหรับผู้ คนท่ีถูกกวาดต้อนมาจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ท่ีมาพักอาศัยอยู่
จังหวัดลพบุรี ส่วนใหญ่จะท ามาหากินอยู่ท่ีอ าเภอโคกเจริญและอ าเภอบ้านหม่ีเป็นส่วนใหญ่   
ปัจจบุนัชาวบ้านมีอาชีพด้านการเกษตร โดยท านา ท าไร่ข้าวโพด และไร่อ้อยเป็นหลกั และมีการทอ
ผ้าพืน้เมืองเป็นอาชีพเสริม ส าหรับลวดลายผ้าทอของชุมชนบ้านโคกเจริญพบว่ามีมากถึง 200 
กว่าลาย ได้แก่ ลายป้อมอ้อย  ลายดอกแก้ว  ลายคง 5 หรือโคม 5  ลายจุดไข่ปลา  ลายปลาซิว  
ลายต้นสน  ลายหนอน  ลายนาคน้อย ลายขนมปัง ลายขอโคมไฟ (วินยั ปัจฉิม, 2560) ในการทอ
ผ้าของชมุชนบ้านโคกเจริญ จะท าการทอผ้าพืน้เมืองด้วยก่ีกระตกุ ลกัษณะเป็นผ้าฝา้ยมดัหม่ี เนือ้
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แน่น น า้หนกัดี สามารถทอผ้าได้ตลอดทัง้ปีเม่ือมีเวลาวา่งจากการเพาะปลกู และสามารถทอผ้าใน
บ้านตนเองได้ทุกวันไม่ว่าฤดูใด ซึ่งสามารถท ารายได้ให้กับครอบครัวประมาณเดือนละ 2,000 -
4,000 บาท ส าหรับกระบวนการทอผ้าจะเป็นการช่วยกันท าในครัวเรือน คือผู้ชายในบางครัวเรือน
จะท าหน้าท่ีมัดหม่ีและย้อมหม่ี ส่วนผู้หญิงจะเป็นผู้ท าหน้าท่ีทอ และลูกๆ จะเป็นคนช่วยพ่อแม่
มดัหม่ีหรือทอผ้า 
 

1.2 ผ้าทอมดัหม่ีบ้านโคกเจริญ 
ผ้าทอมัดหม่ีบ้านโคกเจริญ เป็นการทอลายขัด ซึ่งลวดลายท่ีได้เกิดจากการมัด

เส้นด้ายพุ่ง หรือเส้นด้ายยืน แล้วน าไปย้อมสีตา่งๆ จนได้ลายตามท่ีออกแบบไว้ ซึ่งครูชา่งหรือผู้ทอ
ผ้าของบ้านโคกเจริญจะต้องมีความช านาญในการมดัลายและการทอ จึงจะท าให้ได้ลวดลายผ้าท่ี
สวยงาม โดยความงามและความเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะของผ้าทอมดัหม่ีบ้านโคกเจริญ คือรอยซึม
ของสีท่ีซึมเข้าไปตามบริเวณของลวดลายท่ีไม่ได้มดัด้วยเชือก แต่ลวดลายท่ีเกิดขึน้ของผ้าทอบ้าน
โคกเจริญ เกิดจากการเหล่ือมล า้ในต าแหน่งของเส้นด้าย จึงท าให้เกิดลักษณะลวดลายท่ี
คลาดเคล่ือนต่างจากการทอผ้าชนิดอ่ืนด้วยความช านาญของครูช่างในการมดัย้อม การน าขึน้ก่ี 
และความแม่นย าในการทอผ้า ผู้ ออกแบบลวดลายผ้าทอมดัหม่ีบ้านโคกเจริญ จะใช้ลกัษณะการ
เหล่ือมล า้ หรือความคลาดเคล่ือนของลวดลาย ซึ่งสีเป็นส่วนหนึ่งของการออกแบบ โดยรอยสีท่ี
คอ่ยๆ ซึมลงในเนือ้ผ้า จะท าให้ได้ลวดลายท่ีใหม่ และดแูปลกตาสวยงาม จะช่วยเพิ่มความงดงาม 
และเสนห์่ให้กบัผ้าทอมดัหม่ีบ้านโคกเจริญ (บณัฑิตา ศรีชยัมลู, 2547) 

ผ้าทอท่ีได้รับรางวลั และการคดัสรรให้เป็นผลิตภณัฑ์ในระดบั 5 ดาว ได้แก่ 
1. ผ้าทอลายปรางค์สามยอด ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดผ้าทอระดับ

จงัหวดั 
2. ผ้ามดัหม่ีลายช้างสยาม ได้รับคดัสรรให้เป็นผลิตภัณฑ์ระดบั 5 ดาว จากการ 

คดัสรรสดุยอดหนึง่ต าบล หนึง่ผลิตภณัฑ์ไทย ระดบัจงัหวดั 
3. ผ้ามดัหม่ีลายแจกัน ได้รับคัดสรรให้เป็นผลิตภัณฑ์ระดบั 5 ดาว จากการคดั

สรร สดุยอดหนึง่ต าบล หนึง่ผลิตภณัฑ์ไทย ระดบัภาคกลาง 
4. ผ้าทอลายหลุยส์ ได้รับรางวัลชนะเลิศประเภทผ้าฝ้าย ในการประกวด

ผลิตภณัฑ์ ผ้าไทยตามโครงการหนึง่ต าบล หนึง่ผลิตภณัฑ์ ระดบัภาค 
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1.3 จดุเดน่และจดุด้อย 
จดุเดน่ 

1. กลุ่มทอผ้ามีการคิดค้นและพฒันาวิธีการ เพ่ือผลิตผ้าทอท่ีมีคณุภาพและรูปแบบ
ใหม่ๆ ตามความต้องการของตลาด สิ่งนีเ้ป็นการคิดค้นสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ มีการพัฒนารูปแบบ
ผลิตภัณฑ์ด้วยการคิดค้นลวดลาย การมัดลาย และการย้อมสี โดยมีเทคนิคและวิธีการท่ีสั่งสม
ความรู้และทดลองท าจนได้ผลผลิต หรือผ้าทอท่ีมีลวดลายแปลกใหม่และสีสนัท่ีแปลกหลากหลาย 
เชน่ ลายหลยุส์ ลายขอใบเทศ ลายแจกนั  

2. มีการพยายามแกะลวดลายดัง้เดิม เพ่ือเป็นการปรับลวดลายดัง้เดิมมาประยุกต์
ทอขึน้ใหม่เพ่ือเป็นการรักษาเอกลักษณ์ประวัติศาสตร์ของชุมชน และบนัทึกไว้ให้ชนรุ่นหลังได้
เรียนรู้และสืบทอดตอ่ไป  

3. การน าผลผลิตของกลุ่มไปใช้ เพ่ือประชาสมัพนัธ์ผลิตภัณฑ์ผ้าทอของกลุ่มแก่คน
ภายนอกชมุชน และบุคคลทัว่ไปและให้ข้อเสนอแนะเก่ียวกบัคณุภาพ และรูปแบบผลิตภณัฑ์ของ
กลุม่ 

4. มีการถ่ายทอดให้คนในชมุชน เพ่ือน ามาพฒันาผ้าทอให้เป็นท่ีต้องการของตลาด 
5. มีนวตักรรมใหม่ๆ ทางด้านสี ลวดลาย ท าให้ผ้าทอบ้านโคกเจริญเป็นท่ีรู้จกั และ

สร้างช่ือเสียงให้กบัชมุชน จากรางวลัในระดบัจงัหวดั ระดบัภาค และระดบัประเทศ  
6. สมาชิกกลุม่ทอผ้าบ้านโคกเจริญ มีความสามารถในการเรียนรู้ 
7. การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาของคนในชุมชน  และมีความ

ช านาญในกระบวนการทอผ้าทุกขัน้ตอน อีกทัง้ มีการถ่ายทอดและแลกเปล่ียนประสบการณ์
ระหวา่งสมาชิกอยา่งส ่าเสมอ เพ่ือเป็นการพฒันาฝีมือของตนเอง  

8. ผ้าทอบ้านโคกเจริญมีช่ือเสียงทางด้านคุณภาพคือ ผ้าเนือ้ดี ทอแน่น มีน า้หนัก
และมีระบบการประกนัคณุภาพผ้า 

9. ผ้าทอบ้านโคกเจริญ ได้รับคดัเลือกให้เป็นสุดยอดหนึ่งต าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ของ
จงัหวดัลพบุรีถึง 4 รายการคือ ผ้าฝ้ายมดัหม่ีลายปลาซิว ผ้ามดัหม่ีลายแจกนั (ลายไหภูพาน) ผ้า
มดัหม่ีลายขอโคกเจริญ และผ้ามดัหม่ีลายขอใบเทศ นอกจากนี ้ผ้ามดัหม่ีลายหลยุส์ ของบ้านโคก
เจริญ เป็นลายท่ีได้รับรางวลัชนะเลิศ ภาคกลางประเภทผ้าฝ้าย และผ้าไหมลายขอใบเทศ ได้รับ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากการประกวดผลิตภัณฑ์ผ้าไทย ตามโครงการหนึ่งต าบล หนึ่ง
ผลิตภณัฑ์แหง่ชาต ิระดบัประเทศ 
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จดุด้อย 
1. กลุม่สมาชิกทอผ้าบ้านโคกเจริญขาดทกัษะการบนัทึกลวดลายท่ีคดิค้นได้ 
2. กลุม่สมาชิกทอผ้าบ้านโคกเจริญขาดทกัษะการจดัท าแผนการตลาด 
3. กลุ่มสมาชิกทอผ้าบ้านโคกเจริญขาดทกัษะด้านการบนัทึกความรู้ และการพฒันา

ด้านการผลิต 
4. สมาชิกทอผ้าบ้านโคกเจริญขาดทกัษะในการบทัึกภูมิปัญญา เพ่ืออนรัุกษ์และสืบ

ทอดแก่คนรุ่นหลงัในชมุชน 
5. วตัถดุบิท่ีใช้ในการผลิตผ้าทอต้องน ามาจากภายนอกชมุชนและมีราคาสงู 
6. อปุกรณ์ในการผลิตผ้าทอไมเ่พียงพอ (บณัฑิตา ศรีชยัมลู, 2547) 

 
2. เอกสารที่เก่ียวข้องกับหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Book หรือ E-book) 

2.1 ความหมายของหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์  
ไพฑูรย์ ศรีฟ้า (2551) กล่าวว่า Electronic Book เป็นหนังสือท่ีถูกสร้างขึน้มาจาก

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ซึ่งมีลักษณะเป็นเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ หรือแฟ้มข้อมูลท่ีสามารถอ่าน
เอกสารผ่านทางหน้าจอคอมพิวเตอร์ได้ทัง้ระบบออฟไลน์ และออนไลน์ โดยสามารถมีปฏิสมัพนัธ์
โต้ตอบกบัผู้อา่นได้ 

กิดานนัท์ มลิทอง (2548) กล่าวถึงหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์จดัเป็นส่ือประเภทสิ่งพิมพ์ 
ซึ่งมีทัง้หนังสือพิมพ์ วารสาร สารานุกรม ฯลฯ ซึ่งมีการแปลงเนือ้หาด้วยซอฟต์แวร์โปรแกรม
ประมวลค าไปเป็นรูปแบบ .pdf (portable document file) เพ่ือสะดวกในการอ่านด้วยโปรแกรม
ส าหรับผู้อ่าน หรือการส่งผ่านอินเตอร์เน็ต โดยลกัษณะของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ จะมีทัง้รูปแบบ
ธรรมดา หรือมีข้อความภาพเหมือนหนงัสือทัว่ไป และแบบส่ือแบบหลายมิติ สามารถเช่ือมโยงไป
ยงัข้อความในหน้าอ่ืนๆ หรือเช่ือมโยงกับเว็บไซต์บนอินเทอร์เน็ตเพ่ือความสะดวกในการใช้งาน 
เชน่ ข้อความ ภาพนิ่ง ภาพเคล่ือนไหว แบบแอนิเมชัน่ และแบบวีดีโอ และเสียงประกอบ ซึ่งรวมถึง
เสียงจากการอ่านข้อความในเนือ้หาท่ีสามารถบนัทึกลงแผ่นซีดี หรือดาวน์โหลดจากอินเทอร์เน็ตก็
ได้ และสามารถอา่นผา่นหน้าจอคอมพิวเตอร์ หรืออปุกรณ์ท่ีใช้อา่นหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ได้  

กลุ่มพฒันาส่ือเทคโนโลยี ศนูย์พฒันาหนงัสือ กรมวิชาการ (2562) ได้ให้ความหมาย
ไว้ว่า หนังสือหรือเอกสารอิเล็กกทรอนิกส์ สามารถอ่านผ่านทางอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์พกพา
ประเภทตา่งๆ หรืออินเทอร์เน็ตได้ ซึ่งเนือ้หาท่ีถกูดดัแปลงจะในรูปแบบท่ีสามารถแสดงผลออกมา
ได้โดยเคร่ืองมืออิเล็กทรอนิกส์ และมีลกัษณะการน าเสนอท่ีเหมือนกบัการอ่านหนงัสือทัว่ๆ ไป โดย
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มีลกัษณะพิเศษคือ มีความสะดวก และรวดเร็วในการสืบค้น ซึง่ผู้อา่นสามารถอา่นพร้อมกนัได้โดย
ท่ีไมต้่องรอให้อีกฝ่ายสง่หนงัสือคืนห้องสมดุ 

2.2 ประวตัขิองหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ 
H.G.Wells ได้น าหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ตีพิมพ์ลงในหนังสือสารานุกรม  Woeld 

Brain ในปี 1938 จดัว่าเป็นแหล่งความรู้ท่ีมีความสมบูรณ์ โดยได้รวบรวมองค์ความรู้ทุกอย่างมา
เก็บไว้  เป็นการพลิกโฉมหน้าไปสู่การเป็นห้องสมุดดิจิตอลเป็นครัง้แรก  และในช่วงปี 1945 
Vannevar Bush ได้ตีพิมพ์บทความท่ีมี ช่ือว่า As We May Think ลงในวารสาร The Atlantic 
Monthly โดยได้ท าการประมวลความคิดเก่ียวกับ The Memory Extender หรือ Memex โดยใช้ 
Electro-mechanical Device ท่ีสามารถบรรจุองค์ความรู้ท่ีเกิดขึน้ในโลกได้ด้วยเทคนิค Micro 
Reduction ต่อมา Alan Kay จากบริษัท  KayPro frame ซึ่งเป็นผู้ ประดิษ ฐ์ในยุคแรกๆ ของ 
Portable PCs ได้ประดิษฐ์ cardboard ขึน้ในปี 1968 และจ าลองให้แก่ the Dynabook :ซึ่งเป็น
คอมพิวเตอร์ท่ีมีจอภาพท่ีมีความละเอียดสงูมากในการดขู้อความ และได้เรียกวา่“ซุปเปอร์กระดาษ
เหมือน (something like superpaper)” ทัง้นีย้งัได้แนะน าว่าหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ในอนาคต จะ
ถกูเข้ามาแทนท่ีกระดาษ ในขณะท่ี Michael Hart ได้บนัทึกเอกสารครัง้แรกในชว่งปี 1971 เป็นครัง้
แรก โดยท าในรูปแบบของเอกสารฉบบัเต็ม (Full text) และรวบรวมลงไว้ในฐานข้อมูลท่ีสามารถ
เข้าถึงได้   ตอ่มาได้พฒันาการจดัเก็บวรรณกรรมคลาสสิกไว้ท่ีห้องสมดุ โดยสามารถท่ีจะสืบค้นได้
ทางอินเตอร์เน็ต ภายหลังได้จัดท าศัพท์สัมพันธ์ขึน้ในช่วงปี 1987 ช่ือ The Random House 
Electronic Thesuarus ซึ่งถือได้ว่าเป็นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เล่มแรกของโลกท่ีมีการน ามาใช้
ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ ต่อมาอีก 2 ทศวรรษ บริษัท netLibrary TM ได้ประกาศตัวว่าจะเปิด
บริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์บนอินเตอร์เน็ตออนไลน์ได้ท่ี  www.netLibrary.com และได้เปิด
ช่องทางให้แก่ห้องสมุด และลูกค้าสามารถเข้ามาดูและสืบค้นข้อมูลได้ โดยรวมไปถึงการยืม
หนงัสืออิเล็กทรอนิกส์และเป็นแหลง่ทรัพยากรประเภทหนงัสืออ้างอิงได้ทกุท่ีทกุเวลา และสามารถ
ท่ีจะใช้เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส่วนบคุคล หรืออินเตอร์เน็ตเบราว์เซอร์เป็นช่องทางในการสืบค้นข้อมลูก็
ได้ หลงัจากนัน้หนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ได้มีการพฒันาอยา่งรวดเร็วและสะดวกเพิ่มมากขึน้  สามารถ
ท่ีจะส่งข้อมูลไปยงัผู้ ใช้บริการได้ทนัที   หลงัจากนัน้ได้เกิดผลกระทบจากการตัง้เป้าหมายท่ีเป็นผู้
ซือ้ในตลาดหนงัสือในระดบัอดุมศกึษาขึน้ในปี 1980-1990 ซึ่งคาดหวงัว่านกัศกึษาจะซือ้หนงัสือท่ี
อยู่ในรูปแบบของส่ืออิเล็กทรอนิกส์ในแต่ละภาคเรียน แต่ผลสุดท้ายความคิดในการซือ้หนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ก็ค่อยๆ หายไป ภายหลังได้มีรูปแบบการบริการผ่าน อินเตอร์เน็ต โดยการใช้
แอปพลิเคชัน่ผา่นอินเตอร์เน็ต เพ่ือใช้เป็นชอ่งทางไปสูห้่องสมดุในทกุๆ ประเภท  
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หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ จดัได้ว่าเป็นนวตักรรมใหม่ทางด้านวงการหนงัสือ ห้องสมุด 
และเทคโนโลยีทางการศึกษา ในทางวิชาชีพห้องสมดุหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ถือเป็นพสัดหุ้องสมุด
ยุคใหม่ท่ีมีการเปล่ียนแปลงจากแบบเดิมท่ีเป็นการเขียนหรือพิมพ์ตัวอักษร หรือการใส่ภาพ
กราฟฟิกลงในแผ่นกระดาษหรือวสัดปุระเภทอ่ืน เพ่ือบนัทึกข้อมลูและเนือ้หาสาระในรูปแบบของ
ตวัหนงัสือ รูปภาพ หรือสญัลกัษณ์ต่างๆ โดยปัจจบุนัได้มีการเปล่ียนแปลงมาบนัทึก และน าเสนอ
ข้อมูลเนือ้หาสาระไปเป็นสัญญาณอิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบของสัญญาณดิจิตอลลงในส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์ประเภทต่างๆ อาทิ ปาล์มบุ๊ ค (Plam Book), หนังสือในระบบเครือข่าย (Online 
Book), แผ่นซีดีรอม (CD-ROM) หรือส่ืออิเล็กทรอนิกส์รูปแบบอ่ืนๆ โดยเรียกกันว่า หนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ หรือ E-book (จิระพนัธ์ เดมะ, 2545) 

สทุิน ทองไสว (2557) กล่าวถึงหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ว่า เป็นเอกสารท่ีมีขนาดมีความ
เหมาะสม โดยสามารถท่ีจะจัดเก็บข้อมูล และเผยแพร่หรือท าการจ าหน่ายได้ด้วยอุปกรณ์และ
วิธีการอิเล็กทรอนิกส์ โดยท่ีผู้ ใช้สามารถท่ีจะอ่านผ่านทางหน้าจอคอมพิวเตอร์ หรือ e-book 
Reader ซึ่งเป็นอุปกรณ์ท่ีช่วยในการอ่าน e-book ได้ ในขณะเดียวกัน (ประภาพรรณ หิรัญวชัรพ
ฤกษ์, 2545) ก็ได้พูดถึง หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ว่าเป็นหนังสือท่ีต้องใช้เคร่ืองมือในการอ่าน ได้แก่ 
ฮาร์ดแวร์ (Hardware) ซึ่งอาจจะเป็นเคร่ืองคอมพิวเตอร์ หรือจะเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์พกพา
ประเภทอ่ืนๆ ก็ได้ โดยพร้อมท่ีจะติดตัง้ระบบปฏิบตัิการ หรือซอฟต์แวร์ (Software) ท่ีสามารถอ่าน
ข้อความตา่งๆ จ าพวก Pocket PC หรือพีดีเอ (PDA) และออร์แกไนเซอร์แบบพกพา ซึ่งถือเป็นการ
ดงึข้อมลูอิเล็กทรอนิกส์ท่ีอยูบ่นเว็บไซต์ท่ีให้บริการทางด้านนีม้าอ่าน โดยใช้วิธีการดาวน์โหลดผ่าน
ทางอินเตอร์เน็ต และยงัจ ากดัในเร่ืองของชนิดไฟล์ในบางประเภทท่ีไม่สามารถอ่านข้อมลูได้ จึงได้
มีการแก้ปัญหาโดยการน าซอฟต์แวร์บางตัวมาช่วยในการอ่านข้อมูล ได้แก่ ซอฟต์แวร์ท่ีใช้อ่าน
ข้อมลูจากหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ และซอฟต์แวร์ท่ีใช้เขียนข้อมลูเป็นหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ 
 

2.3 รูปแบบของหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ 
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์สามารถแบ่งออกได้เป็นหลายรูปแบบ ดังนี ้(บุญเลิศ อรุณ

พิบลูย์, 2562) 
1. หนงัสืออิเล็กทรอนิกส์แบ่งตามลกัษณะของรูปแบบการเข้าถึงข้อมูลและการอ่าน 

โดยแบง่ออกเป็น  
1.1 หนังสืออิเล็กทรอนิกส์อ้างอิง (automated reference books) จะใช้การ

เข้าถึงข้อมลูในลกัษณะของการสุ่ม (random) ซึ่งผู้อ่านสามารถค้นหาค าตอบและสามารถอ่านได้
จนจบเนือ้หา ซึ่งสามารถดภูาพจากฐานข้อมูลเอนไซโคลปิเดียท่ีจดัเป็นแหล่งทรัพยากร โดยผู้ ใช้
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สามารถท าการค้นหา หรือเลือกอ่านหนงัสือท่ีมีอยู่ได้ง่ายมากย่ิงขึน้ ฉะนัน้ในภายภาคหน้าหนงัสือ
อิเล็กทรอนิกส์อ้างอิงอาจจะมีการเปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะด้านคุณภาพหรือ
ปริมาณในการบรรจขุองฐานข้อมลู และทางท่ีผู้อ่านสามารถค้นหาและการใช้ข่าวสาร แตต้่องคงไว้
ซึง่โมเดลของการอ้างอิงอยู ่

1.2 หนงัสือเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (automated textbook books) มีลกัษณะในการ
เข้าถึงข้อมลูแบบอ่านไปตามล าดบั (sequence) แล้วจะมีการอ่านเนือ้หาเหล่านัน้ไปเร่ือยๆ ตอ่ไป
จนจบบท ซึง่อาจจะอา่นบนตอ่ไปตามล าดบั หรือเลือกหวัข้อใหมต่ามความสนใจของผู้อา่น โดยจะ
แตกตา่งจากหนงัสืออ้างอิงอิเล็กทรอนิกส์ตรงท่ีผู้อ่านจะมีความคาดหวงัท่ีจะได้ รับความรู้จากการ
อา่นหนงัสือ หนงัสืออิเล็กทรอนิกส์รูปแบบนี ้จะเป็นตวัชว่ยเสริมค านิยามของหนงัสือเรียน โดยการ
ขยายความรู้ และความเข้าใจให้กบัผู้ เรียน 

2. หนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ แบ่งตามช่องทางของการส่ือสาร (Barker, P., & K. Manji, 
1991) โดยแบง่ได้เป็น 2 ประเภท ได้แก่ 

2.1 หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ท่ีแบ่งตามช่องทางการส่ือสารทางเดียว โดยผู้ อ่าน
สามารถรับสารได้เพียงช่องทางเดียว อย่างเช่น ใช้ตาดหูรือใช้หฟัูงเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง จะเป็น
จ าพวกหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ (text books), หนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ภาพนิ่ง (picture books), และ
หนงัสืออิเล็กทรอนิกส์หลากหลายภาษา (talking books) 

2.2 หนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ท่ีใช้ช่องทางการส่ือสารหลายทาง โดยผู้อ่านสามารถ
รับข่าวสารได้หลายช่องทาง อย่างเช่น ใช้ตาดู ใช้หูฟั ง หรือใช้มือสัมผัสหน้าจอ จะเป็นจ าพวก
หนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ส่ือประสม (multimedia books), หนงัสืออิเล็กทรอนิกส์รวมส่ือ (polymedia 
books), และหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ไฮเปอร์มีเดีย (hypermedia books) 

3. หนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ท่ีแบ่งตามหน้าท่ี (Barker & Giller, 1991) โดยแบ่งออกได้
เป็น 4 รูปแบบ ได้แก่ 

3.1 หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ส าหรับจดัเก็บเอกสารส าคญั (archival) มีลกัษณะท่ี
สามารถจดัเก็บข้อมูลข่าวสารขนาดใหญ่ได้ในรูปแบบของฐานข้อมลู โดยผู้ ใช้ขัน้สดุท้ายสามารถ
เลือกใช้งานได้หลายรูปแบบ หนงัสือจ าพวกนี ้ได้แก่ สารานกุรมโกรเลียร์ (grolier encyclopedia), 
และสารานกุรมมลัตมีิเดียคอมพ์ตนั (compton’s multimedia encyclopedia) 

3.2 หนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ให้ข่าวสารความรู้ ( information) มีลกัษณะคาบเก่ียว
ระหว่างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ส าหรับจัดเก็บเอกสารส าคัญ แต่ข้อมูลของข่าวสารจะแคบกว่า
หนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ส าหรับจดัเก็บเอกสารส าคญัและมีลกัษณะเฉพาะมากกว่า โดยจะสมัพนัธ์
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กับหวัข้อเร่ืองใดเร่ืองหนึ่ง อย่างเช่น หนังสือเรียนแพทยศาสตร์ออกซฟอร์ดซีดีรอม, และหนังสือ
รายช่ือเพลงนิมบสั (nimbus music catalogue)  

3.3 หนังสืออิเล็กทรอนิกส์เพ่ือการสอน (instructional) หนังสืออิเล็กทรอนิกส์
รูปแบบนีมี้ประโยชน์ในการถ่ายทอดความรู้ ความช านาญ และมีประสิทธิภาพ เพ่ือใช้ในการ
สนบัสนนุการจดัอบรมและการเรียนรู้ ซึ่งผู้ เรียนจะได้รับความรู้และความก้าวหน้าในการเรียนของ
ตนเอง แต่จะมีการประเมินและประยุกต์ตามรูปแบบของการเรียนรู้ของแต่ละคน ซึ่งจะมีการ
น าเสนอท่ีเหมาะสมให้กับผู้ เรียน ได้แก่หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ท่ี มีการออกแบบหน้าจอส าหรับ
คอมพิวเตอร์พืน้ฐานการอบรม (computer-based training)  

3.4 หนงัสืออิเล็กทรอนิกส์แบบตัง้ค าถาม (interrogational) เป็นหนังสือท่ีจุดมุ่ง
ทดสอบหรือสอบย่อย และการประเมินผลของกิจกรรม ซึ่งจะวัดจากความรู้ท่ีได้และการศึกษา
หวัข้อท่ีเก่ียวข้องกบัหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์แบบตัง้ค าถาม ประกอบด้วย 3 ลกัษณะ ได้แก่ ธนาคาร
ตัง้ค าถามหรือแบบฝึกหดั, ข้อสอบ, และลกัษณะการประเมินผลและระบบผู้ เช่ียวชาญ ซึง่วิเคราะห์
ผลจากการเรียน การแขง่ขนั ความเหมาะสมกบัและความสามารถของผู้ เรียน เป็นหลกั 
 

2.4 ข้อดีและข้อจ ากดัของหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ 
บุญเลิศ อรุณพิบูลย์ (2562) ได้สรุปข้อดีและข้อจ ากัดของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ไว้ 

ดงันี ้ 
ข้อดีของหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ 

1. คอมพิวเตอร์ท่ีมีสีสนั ภาพ และเสียง จะสามารถตอบสนองได้อย่างรวดเร็ว ซึ่ง
จะให้เกิดความต่ืนเต้นและไมน่า่เบื่อ 

2. ช่วยให้ผู้ เรียนลดเวลา ลดค่าใช้จ่าย และตอบสนองความต้องการและ
ความสามารถของบคุคล ท่ีท าให้ผู้ เรียนบรรลจุดุมุง่หมาย 

3. ช่วยให้ท าส าเนาในรูปเอกสารและแผ่นซีดีรอม หรือฮาร์ดดิสก์ได้อย่างสะดวก
และรวดเร็ว 

4. ผู้ เรียนสามารถเลือกเรียนหวัข้อท่ีตนเองสนใจก่อนได้ แล้วจึงคอ่ยย้อนกลบัไป
มาในเอกสารหรือกลบัมายงัเร่ิมต้นใหม่ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว   อีกทัง้ยงัสามารถย้อนกลบัมา
ทบทวนได้ แล้วยงัสามารถเลือกเรียนรู้ได้นอกสถานท่ีและเวลาท่ีตนเองสะดวก 

5. หนงัสืออิเล็กทรอนิกส์สามารถแสดงทัง้ข้อความ ภาพนิ่ง ภาพเคล่ือนไหว และ
เสียงได้พร้อมกนัได้ หรือเลือกให้แสดงเพียงอยา่งใดอยา่งหนึง่ก็ได้ 
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6. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์สามารถจัดเก็บข้อมูล และไฟล์แยกระหว่างตวัอักษร 
ภาพนิ่ง ภาพเคล่ือนไหว และเสียง โดยการใช้เท็กซ์ไฟล์เป็นศนูย์รวมมาใช้ร่วมกนั และการเช่ือมโยง
ข้อมูลจากส่ือต่างๆ เข้าด้วยกัน และยังสามารถปรับเปล่ียนหรือแก้ไขข้อมูลเพิ่มเติมได้ง่ายและ
สะดวกรวดเร็ว ท าให้สามารถปรับปรุงเนือ้หาในบทเรียนให้ทนัสมยักบัเหตกุารณ์ได้ 

7. สามารถปรับเปล่ียนหรือแก้ไขข้อมูลเพิ่มเติมได้ง่าย ซึ่งสะดวกและรวดเร็ว ท า
ให้บทเรียนทนัตอ่ยคุสมยัและเหตกุารณ์ได้เป็นอย่างดี 

8. ผู้ เรียนสามารถค้นหาข้อมลูท่ีเก่ียวข้องกบัเร่ืองท่ีก าลงัศกึษาจากแฟ้มเอกสาร 
หรือหนงัสือเลม่อ่ืนได้ ท่ีเช่ือมโยงได้อย่างไม่จ ากดัทัว่โลก โดยการใช้เมาส์ (moues) คลิก (click) ท่ี
ข้อความ (link) ท่ีผู้ เรียนสนใจ และโปรแกรม (Browser) ก็จะท าหน้าท่ีเช่ือมโยงเนือ้หาข้อมูลและ
แสดงผลให้อา่นทนัที 

9. ช่วยเสริมสร้างให้ผู้ เรียนรู้จักเป็นผู้ มีเหตุและมีผลทางด้านความคิด และ
ทัศนคติท่ีเป็น Logical เพราะสามารถโต้ตอบกับเคร่ืองคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี โดยท่ีผู้ เรียน
จะต้องท าอยา่งมีขัน้ตอน มีระเบียบ และมีเหตผุล ซึง่ชว่ยฝึกลกัษณะนิสยัท่ีดีให้กบัผู้ เรียน 

10. ผู้ เรียนสามารถบูรณาการการเรียนการสอนในวิชาตา่งๆ เข้าด้วยกนัได้อย่าง
ตอ่เน่ือง 

11. ครูผู้สอนสามารถติดตาม และตรวจสอบความก้าวหน้าของผู้ เรียนได้มากขึน้ 
อีกทัง้ยงัมีเวลาในการศกึษาต าราข้อมลูและต ารา เพ่ือน ามาพฒันาความสามารถของตนเอง 

12. ชว่ยพฒันาทกัษะทางด้านวิชาการ 
 

ข้อจ ากดัของหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ 
1. ผู้ เรียนจะต้องมีความรู้ในการใช้คอมพิวเตอร์และเครือขา่ย  
2. การอ่านหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เล่มเดียวกัน หรือหน้าเดียวกันด้วยโปรแกรม 

(Browser) ท่ีต่าง กัน จะแสดงผลในลกัษณะท่ีแตกต่างกัน อย่างเช่น การแสดงข้อความในระดบั
เดียวกันแต่แสดงขนาด รูปแบบ และสีของตัวอักษรท่ีแตกต่างกัน ซึ่งแล้วแต่ผู้ ผลิตท่ีต้องการ
ออกแบบโปรแกรม (Browser) มาให้แสดงผลเหมือนหรือต่างกันอย่างไร โดยแม้แต่โปรแกรม 
(Browser) เดียวกันก็สามารถต่างกันได้ เพราะผู้ ใช้สามารถท่ีจะก าหนดตัวเลือก (option) ให้มี
ความแตกต่างกันได้ หรือใช้คอมพิวเตอร์ท่ีมีความละเอียดของหน้าจอสูง ก็จะท าให้แสดงรูปภาพ
ได้อยา่งชดัเจน และสวยงามกวา่คอมพิวเตอร์ท่ีมีจอภาพความละเอียดของภาพท่ีต ่า 

3. ความเร็วของเครือขา่ยจะสง่ผลตอ่การเข้าถึงหรือการอา่นเนือ้หา 
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4. การเปิดคอมพิ วเตอร์รอให้บูท  (boot) และการดาวน์ โหลดโปรแกรม 
(Browser) จะส่งผลให้เสียประสิทธิภาพความสามารถในการอ่านและความสามารถในการพกพา
จนกวา่จะหาสิ่งท่ีต้องการพบ 

5. เม่ือเข้าไปในไฮเปอร์เท็กซ์และไฮเปอร์มีเดีย จะส่งผลให้การอ่านเนือ้หาแบบ
หลงทาง โดยสง่ผลตอ่การเรียนรู้ และการบรรลวุตัถปุระสงค์ของการเรียน 

6. จะสง่ผลให้บคุลิกภาพในการอา่นหนงัสือจะเปล่ียนไปจากเดมิ 
7. ความยากในการวิเคราะห์และออกแบบเนือ้หา ส าหรับการจ าลองหรือ

แสดงผลเนือ้หาให้ง่ายตอ่การอ่าน และการเรียนรู้ภายใต้เทคโนโลยีมลัติมีเดีย ระบบเครือข่ายและ
เทคโนโลยีทางการศกึษา เพ่ือให้ผู้ เรียนสามารถบรรลวุตัถปุระสงค์ได้ตามต้องการ 
 

2.5 ประเภทของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ Baker (1992) ได้แบ่งหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
ออกเป็น 10 ประเภท ได้แก่ 

1. หนงัสืออิเล็กทรอนิกส์แบบหนงัสือหรือแบบต ารา (Textbook) จะเน้นการจดัเก็บ
ข้อมูล และน าเสนอข้อมูลในรูปแบบของเป็นตวัหนังสือ โดยภาพประกอบจะเป็นในรูปแบบของ
หนังสือปกติท่ีพบเห็นกันโดยทั่วไป แต่จะเป็นการแปลงหนังสือในรูปแบบของสิ่งพิมพ์ไปเป็น
สญัญาณดจิิตลั และมีการเพิ่มศกัยภาพของคอมพิวเตอร์ขึน้ 

2. หนงัสืออิเล็กทรอนิกส์แบบหนงัสืออา่น หนงัสือประเภทนีจ้ะมีเสียงค าอ่าน โดยเม่ือ
มีการเปิดอ่านจะมีเสียงอ่านออกมา ซึ่งเหมาะส าหรับเด็กเร่ิมเรียนหรือฝึกออกเสียง และฝึกพูด 
(Talking Books) ทัง้นีจ้ะเน้นด้านการน าเสนอเนือ้หาข้อมูลท่ีเป็นตวัอกัษร และเสียงเป็นหลกั ซึ่ง
จะนิยมใช้มากในกลุ่มของผู้อ่านท่ีมีระดบัทักษะทางภาษา โดยเฉพาะด้านการฟังหรือการอ่านท่ี
ค่อนข้างต ่า เหมาะส าหรับการเร่ิมต้นเรียนภาษาของเด็กๆ หรือผู้ ท่ีก าลังฝึกภาษาท่ีสอง และฝึก
ภาษาใหมเ่ป็นอยา่งมาก 

3. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบหนังสือภาพนิ่ง หรืออัลบัม้ภาพ (Static Picture 
Books) หนังสือประเภทนีจ้ะมีคุณลักษณะท่ีเน้นจัดเก็บข้อมูล และน าเสนอข้อมูลในรูปแบบ
ภาพนิ่ง (Static Picture) หรืออลับัม้ภาพเป็นหลกั และเสริมด้วยการน าศกัยภาพของคอมพิวเตอร์
มาใช้ในการน าเสนอ 

4. หนงัสืออิเล็กทรอนิกส์แบบหนงัสือภาพเคล่ือนไหว (Moving Picture Books) จะ
เน้นการน าเสนอข้อมูลในรูปแบบของภาพวีดีทศัน์ (Video Clips) หรือภาพยนตร์สัน้ (Film Clips) 
บวกกบัข้อมลูสารสนเทศท่ีมีในรูปแบบของตวัอกัษร (Text information) โดยท่ีผู้อา่นสามารถเลือก
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ชมหรือศกึษาข้อมลูได้ ซึ่งส่วนใหญ่จะนิยมน าเสนอข้อมลูและเหตกุารณ์ทางประวตัิศาสตร์ส าคญั
เป็นหลกั  

5. หนงัสืออิเล็กทรอนิกส์แบบส่ือประสม (Multimedis Book) มกัจะเน้นการน าเสนอ
ข้อมูลเนือ้หาสาระในลักษณะส่ือผสมระหว่างส่ือภาพ (Visual Media) ท่ีเป็นทัง้ภาพนิ่งและ
ภาพเคล่ือนไหวกบัส่ือประเภทเสียง (Audio Media) ในลกัษณะตา่งๆ  

6. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบหนังสือส่ือหลากหลาย (Polymedia Books) หนังสือ
ประเภทนีเ้ป็นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ท่ีมีลักษณะเช่นเดียวกับหนังสือส่ือประสม แต่จะมีความ
หลากหลายกวา่ในรูปแบบของความเช่ือมโยงระหวา่งข้อมลูภายในเลม่ท่ีบนัทกึ 

7. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบหนังสือเช่ือมโยง (Hypermedia Book) โดยสามารถ
เช่ือมโยงเนือ้หาสาระภายในเล่ม (Internal Information Linking) โดยท่ีผู้ อ่านสามารถคลิกเพ่ือ
เช่ือมโยงไปสู่เนือ้หาสาระท่ีออกแบบเช่ือมโยงกันภายในเล่มได้ ซึ่งการเช่ือมโยงเช่นนีม้ักจะมี
รูปแบบเช่นเดียวกับบทเรียนโปรแกรมแบบแตกก่ิง (Branching Programming Instruction) 
รวมทัง้ยังสามารถท่ีจะเช่ือมโยงกับแหล่งเอกสารภายนอก (External or online Information 
Sources) ได้เม่ือมีการเช่ือมตอ่เช่ือมระบบอินเตอร์เน็ต 

8. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบหนังสืออัจฉริยะ ( Intelligen Electronic Books) ถือ
เป็นส่ือประสม แต่จะมีการใช้โปรแกรมชัน้สูงท่ีสามารถมีปฏิกิริยา หรือปฏิสัมพันธ์กับผู้ อ่านได้
เสมือนกบัหนงัสือท่ีมีสติปัญญา อนัเฉลียวฉลาดและอจัฉริยะในการไตร่ตรอง หรือคาดคะเนในการ
ตอบโต้ 

9. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบหนังสือทางไกล (Telemedia Electronic Books) มี
ลักษณะเหมือนกับ Hypermedia Electronic Book แต่จะเน้นการเช่ือมโยงกับแหล่งข้อมูล
ภายนอกระบบเครือข่าย (Online Information Resources) โดยเป็นเครือข่ายเปิดและเป็น
เครือขา่ยเฉพาะสมาชิกของเครือขา่ยเทา่นัน้ 

10. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบหนังสือไซเบอร์สเปส (Cyberspace Book) มี
ลกัษณะคล้ายหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์รูปแบบอ่ืนๆ รวมกนั โดยสามารถเช่ือมโยงข้อมลูทัง้จากแหล่ง
ภายในและภายนอกได้อย่างลงตวั แล้วสามารถน าเสนอข้อมลูได้ในระบบส่ือท่ีหลากหลาย อีกทัง้
ยังมีปฏิสัมพันธ์กับผู้ อ่านได้ในหลายๆ มิติการสร้างนิยายวิทยาศาสตร์ทางอิเล็กทรอนิกส์ 
นอกจากนีห้นงัสืออิเล็กทรอนิกส์ยงัสามารถแบง่ประเภทตามชนิดของส่ือท่ีใช้ในการน าเสนอ และ
องค์ประกอบของเคร่ืองอ านวยความสะดวกภายในเลม่ได้เป็น 4 ประเภท ดงันี ้
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10.1 หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ประเภทบรรจุหรือบันทึกข้อมูล เนือ้หาสาระเป็น
หมวดวิชา หรือรวมวิชาโดยเฉพาะเป็นหลกั (Some Particular Subject Area) 

10.2 หนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ประเภทบรรจขุ้อมูล เนือ้หาสาระเป็นหวัเร่ืองหรือช่ือ
เร่ืองเฉพาะเร่ือง (a Particular Topic Area) เป็นหลกั ซึ่งจะมีเนือ้หาใกล้เคียงกับประเภทแรก แต่
ขอบขา่ยแคบกวา่หรือจ าเพาะเจาะจงมากกว่า 

10.3 หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ประเภทบรรจุข้อมูล เนือ้หาสาระ และเทคนิคการ
น าเสนอชัน้สูง โดยมุ่งเน้นเพ่ือสนับสนุนการจัดกิจกรรมการสอนหรือการฝึกอบรม (Support of 
Learninig and Training Activities) 

10.4 หนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ประเภทบรรจขุ้อมลู เนือ้หาสาระ โดยจะเน้นเพ่ือการ
ทดสอบหรือสอบวัดผลเพ่ือให้ผู้ อ่านได้ศึกษา และตรวจสอบวดัระดบัความรู้ หรือความสามารถ
ของตนในเร่ืองใดเร่ืองหนึ่ง (to support testing, quizzing and assessment activities about 
any particular topic) และยังได้รับการพัฒนาให้มีศกัยภาพในการตอบสนองความต้องการของ
ผู้อา่น หรือมีปฏิกิริยากบัผู้อ่าน (End – user Interfaces) และสามารถเป็นแหล่งความรู้และส่ือการ
เรียนรู้ได้อยา่งกว้างขวางอีกด้วย (Baker, 1992) 

 
2.6 องค์ประกอบของหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ 

องค์ประกอบของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ มีรายละเอียดดงันี ้(บุญเลิศ อรุณพิบูลย์, 
2562) 

1. ข้อความ หรืออกัขระ (text) จดัเป็นองค์ประกอบของโปรแกรมมลัตมีิเดียท่ีสามารถ
น าข้อความมาออกแบบ และเป็นส่วนหนึ่งของภาพหรือสัญลักษณ์ ซึ่งท าหน้าท่ีเช่ือมโยงและ
น าเสนอเนือ้หา ภาพ กราฟิก เสียง และวีดีโอ โดยท่ีผู้ ใช้สามารถเลือกข้อมูลท่ีจะศึกษาการใช้
ข้อความ เพ่ือก าหนดหน้าท่ีในการส่ือสารความหมายในคอมพิวเตอร์ ดงันี ้

1.1 ส่ือความหมายให้ชดัเจน และสามารถอธิบายความส าคญัในส่วนท่ีต้องการ
น าเสนอเนือ้หาท่ีสรุปแนวคดิท่ีได้จากการเรียนรู้ 

1.2 การเช่ือมโยงข้อความบนหน้าจอแสดงผลมีปฏิสัมพันธ์ในมัลติมีเดีย ซึ่ง
สามารถท าได้หลากหลายรูปแบบคือ เช่ือมโยงจากจุดหนึ่งไปยังอีกจดุหนึ่งในระบบเครือข่ายด้วย
แฟ้มเอกสารข้อมูล หรือต่างแฟ้มกันได้ในทันที โดยในลักษณะรูปแบบของตัวอักษร ( font) 
เคร่ืองหมายหรือสญัลกัษณ์ (symbol) การเลือกใช้แบบข้อความ เคร่ืองหมาย หรือสญัลกัษณ์ และ
การให้สี ซึง่ขึน้อยูก่บัการจดัองค์ประกอบศลิป์เหมาะสม 
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1.3 ความยาวของเนือ้หาควรก าหนดให้มีความเหมาะสม เพ่ือไม่ให้เนือ้หาอ่าน
ยาก ซึง่ผู้ผลิตโปรแกรมสามารถใช้วิธีแบง่ข้อมลูออกเป็นส่วนย่อยๆ แล้วเช่ือมโยงข้อมลูเข้าด้วยกนั 
หรือถ้าต้องการศึกษาข้อมูลส่วนใดก็สามารถเข้าถึงข้อมลูส่วนต่างๆ ท่ีเช่ือมโยงกันอยู่ได้ โดยการ
เช่ือมโยงของเนือ้หาสามารถมี 3 ลักษณะคือ ลักษณะเส้นตรง ลักษณะสาขา และลักษณะ
ผสมผสานหลายมิต ิ 

1.4 สร้างการเคล่ือนไหวให้กบัข้อความ เพ่ือเพิ่มความน่าสนใจก่อนการน าเสนอ
ข้อมูลโดยสามารถท าได้หลายวิธี เช่น การหมุน, การเคล่ือนย้ายต าแหน่ง หรือการก าหนดให้เห็น
เป็นช่วงๆ จงัหวะ เป็นต้น สิ่งส าคญัท่ีสดุคือ ต้องศกึษาจิตวิทยาความต้องการรับรู้ และความถ่ีใน
การใช้เทคนิคการเคล่ือนไหวของผู้ศกึษาโปรแกรมในแตล่ะวยัให้เหมาะสมกบักลุม่เปา้หมายท่ีใช้  

1.5 เคร่ืองหมายและสัญลักษณ์ เป็นสิ่งส าคัญในการติดต่อกับผู้ ศึกษา การ
น าเสนอหรือการออกแบบสัญลกัษณ์ เคร่ืองหมายต่างๆ ควรให้เช่ือมโยงและสมัพันธ์กับเนือ้หา 
โดยสามารถท าความเข้าใจกบัความหมายและสญัลกัษณ์ตา่งๆ ได้อย่างรวดเร็ว ข้อความเป็นส่วน
ท่ีส าคญัต่อการท าความเข้าใจ การเรียนรู้ และการน าเสนอความหมายท่ีก่อประโยชน์แก่ผู้ เรียน  
ฉะนัน้ข้อความจึงเป็นส่วนท่ีส าคัญต่อการเรียนรู้ท่ีก่อให้เกิดประโยชน์ผู้ เรียน ซึ่งจะท าให้ผู้ เรียน
ได้รับความเข้าใจได้ดีมากยิ่งขึน้  

2. ภาพนิ่ง (still Image) เป็นภาพกราฟิกจ าพวกภาพถ่าย ภาพวาด ภาพลายเส้น 
แผนท่ี และแผนภูมิท่ีได้จากการสร้างด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และจากการสแกนจากแหล่ง
เอกสารภายนอก ซึ่งจะออกมาเป็นจดุภาพ (pixel) โดยแต่ละจดุบนภาพจะถกูแทนท่ีเป็นค่าความ
สว่าง (brightness) และค่าสี (color) แต่ความละเอียดของภาพจะขึน้อยู่กับจ านวนจดุและขนาด
ของจุดภาพ ซึ่งภาพท่ีเหมาะสมจะอยู่ท่ีขนาดของไฟล์ภาพ และการจัดเก็บภาพท่ีมีขนาดข้อมูล
มาก จึงต้องมีการลดขนาดข้อมูล หรือการบีบอัดข้อมูลด้วยโปรแกรมจัดเก็บบีบอัดข้อมูล เพ่ือ
ประหยัดเนือ้ท่ีในการเก็บไฟล์ (file) ซึ่งกราฟิกท่ีใช้ในหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบส่ือประสมแบ่ง
ออกเป็น 3 ไฟล์สกลุ ดงันี ้ 

2.1 ไฟล์สกุล .PNG (portable network graphics) เป็นไฟล์ท่ีสามารถใช้งาน
ข้ามระบบและสามารถก าหนดค่าการบีบไฟล์ได้ตามต้องการ (8 บิต, 24 บิต, 64 บิต) โดยมีระบบ
การบีบอดัแบบ Deflate ท่ีไมเ่กิดการสญูเสีย อีกทัง้ยงัแสดงผลแบบ (interlace) ได้รวดเร็วกว่า GIF 
ซึง่สามารถท าพืน้มีความโปร่งใสได้ แตถ้่ามีการก าหนดคา่การบีบไฟล์สงู จะท าให้เสียเวลานานใน
การบีบไฟล์ ซึ่งขนาดของไฟล์จะมีขนาดต ่าและไม่รองรับกราฟิกบราวเซอร์ (graphics browser) 
รุ่นเก่า  
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2.2 ไฟ ล์สกุล  .GIF (graphic interchange format) เป็น ไฟ ล์ ท่ี มี การบีบอัด
ข้อมลูภาพไฟล์ขนาดไฟล์ต ่า แตข้่อมูลเสียน้อย โดยสามารถท าให้พืน้ของภาพให้เป็นแบบโปร่งใส 
(transparent) มักจะนิยมใช้กับภาพวาดและการ์ตูน ซึ่งมีระบบแสดงผลแบบหยาบ และค่อยๆ 
ขยายไปสู่ความละเอียดในระบบอินเทอร์เลช (interlace) และมีโปรแกรมรองรับเป็นจ านวนมาก 
สามารถเรียกดูได้กับกราฟฟิกบราวเชอร์ ( graphics browser) ทุกตัวท่ีมีความสามารถในการ
น าเสนอภาพแบบเคล่ือนไหว (gif animation) แต่ข้อเสียของไฟล์ประเภทนีคื้อ สามารถแสดงสีได้
เพียง 256 สีเทา่นัน้ 

2.3 ไฟล์สกุล .JPEG (joint photographic experts group) เป็นไฟล์ท่ีมีความ
ละเอียดสูงและเหมาะสมกับภาพถ่ายเป็นอย่างมาก เพราะรองรับสีได้ถึง 24 บิต (16.7 ล้านสี) ใน
สว่นของการบีบอดัข้อมลูสามารถท าได้หลายระดบัคือ Max, High, Medium และ Low แตก่ารบีบ
อดัข้อมลูจ านวนมาก จะลบข้อมลูบางส่วนท่ีมีความถ่ีและซบัซ้อนกนัมากท่ีสดุออกจากภาพ ซึ่งจะ
ท าให้รายละเอียดบางส่วนขาดหายไป และมีการแสดงผลแบบหยาบและค่อยๆ ขยายไปสู่ความ
ละเอียด โดยมีโปรแกรมรองรับการสร้างเป็นจ านวนมาก และสามารถเรียกดูได้กับกราฟฟิก
บราวเซอร์ (graphice browser) ทกุตวัท่ีมีการตัง้คา่การบีบไฟล์ได้ แตจ่ะไม่สามารถท าให้พืน้ของ
รูปโปร่งใสได้  

3. ภาพเคล่ือนไหว (animation) เป็นการน าชุดภาพท่ีมีความแตกต่างกัน มาแสดง
เรียงกันอย่างตอ่เน่ือง โดยท่ีมีความแตกต่างของแต่ละภาพท่ีน าเสนอ จึงท าให้เห็นสิ่งของเป็นการ
เคล่ือนไหว ซึ่งใช้เทคนิคเดียวกบัการท าภาพยนตร์การ์ตนู ภาพเคล่ือนไหวจะช่วยท าให้เข้าใจง่าย 
และสามารถก าหนดลักษณะและเส้นทางของภาพให้เคล่ือนท่ีไปมาได้ตามความต้องการ ซึ่ง
เหมือนกบัการสร้างภาพยนตร์ขึน้มาตอนหนึ่ง ในส่วนของการแสดงสีและการลบภาพจะท าให้ภาพ
เลือนจางหาย โดยการจัดเก็บภาพจะใช้เป็นไฟล์สกุล Gif  โดยไฟล์ประเภทนีจ้ะมีขนาดไฟล์ต ่า 
และสามารถท าให้พืน้ของภาพโปร่งใสได้ (transparent) เช่นกนั ซึ่งเรียกดไูด้กบักราฟฟิกบราวเซอร์ 
(graphics browsers) ทกุตวั แตจ่ะแสดงผลได้เพียง 256 สีเทา่นัน้ 

4. สี (sound) เป็นส่ือท่ีช่วยให้เข้าใจในเนือ้หาได้ดีขึน้ ซึ่งจะท าให้คอมพิวเตอร์มีสีสนั
และดมีูชีวิตชีวามากขึน้ด้วยการเพิ่มการ์ดเสียงและโปรแกรมท่ีรองรับเสียง หรืออาจจะอยูใ่นรูปของ
เสียงดนตรี  และเสียงสังเคราะห์หรือปรุงแต่ง การใช้เสียงจะต้องแปลงเสียงสัญญาณเป็น
สญัญาณเสียง analog ผ่านเคร่ืองเล่นวิทย ุเทปคาวเซ็ท หรือแผ่นซีดี โดยวิธีการการอดัเสียงผ่าน
ไมโครโฟนแล้วต่อเข้าไลน์อิน (line-in) ท่ีพอร์ต (port) ของการ์ดเสียงได้โดยตรง ไฟล์เสียงมีหลาย
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รูปแบบ ได้แก่ ไฟล์สกุล WAV และ MIDI (musica instrument digital interface) ไฟล์ WAV จะใช้
เนือ้ท่ีในการเก็บเยอะมาก สว่นไฟล์ MIDI มกัจะนิยมใช้ในการเก็บเสียงดนตรี 

5. ภาพวีดีโอ (video) เป็นภาพท่ีถูกเก็บในรูปแบบดิจิทัล ซึ่งมีลักษณะแตกต่างไป
จากภาพเคล่ือนไหว มีลกัษณะคล้ายกับภาพยนตร์การ์ตนู ภาพวีดีโอจะสามารถต่อสายตรงจาก
เคร่ืองเล่นวีดีโอ  หรือเลเซอร์ดิสก์เข้าสู่เคร่ืองคอมพิวเตอร์ด้วยวิธีการ Capture โดยระบบวีดีโอจะ
ท างานจากฮาร์ดดิสก์ท่ีไม่มีการบีบอัดสัญญาณภาพวีดี โอ ภาพวีดีโอมีความต้องการพืน้ท่ี
ฮาร์ดดิสก์เยอะมากๆ จึงจ าเป็นต้องมีการบีบอดัข้อมูลให้มีขนาดเล็ก เพ่ือท่ีจะเพิ่มประสิทธิภาพ
และความเร็วในการสง่ แตใ่ห้คณุภาพของภาพวีดีโออยู่เหมือนเดิม จึงจ าเป็นต้องอาศยัการ์ดวีดีโอ
ในการท าหน้าท่ีนี ้การน าภาพวีดีโอมาใช้ในจะต้องมีอปุกรณ์ดงันี ้ดิจิทลัวีดีโอการ์ด (digital video 
card) จะท างานในระบบวินโดวส์ ซึ่งจะถูกเก็บไว้ในไฟล์ตระกูลเอวีไอ (AVI: audio video 
interleave) มูฟว่ี (MOV) และเอ็มเพ็ก  MPEG: moving picture experts group) และสามารถ
สร้างภาพวีดีโอเตม็จอได้ 30 เฟรม/นาที แตก่ารดภูาพวีดีโอในหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ จะใช้ไฟล์ภาพ
ท่ีมีขนาดใหญ่ ตัง้แต่ 500 กิโลไบท์ หรือมากกว่า 10 เมกะไบท์ ซึ่งจะท าให้ใช้เวลาในการดาวน์
โหลดเป็นอยา่งมาก 

6. การเช่ือมโยงข้อมูลแบบปฏิสมัพันธ์ (interactive links) เป็นการท่ีผู้ ใช้มัลติมีเดีย
สามารถเลือกข้อมูลได้ตามความต้องการ โดยการใช้ปุ่ ม ตัวอักษร หรือภาพ โดยตัวอักษรท่ีจะ
สามารถเช่ือมโยงได้ จะมีสีท่ีตา่งจากตวัอกัษรตวัอ่ืนๆ ในสว่นของปุ่ มก็จะมีลกัษณะเหมือนกบัปุ่ มท่ี
ใช้ในการชมภาพยนตร์ หรือปุ่ มท่ีสามารถเข้าไปหาข้อมูลท่ีต้องการได้ แต่มลัติมีเดียปฏิสัมพันธ์ 
(interactive multimedia) จะเป็นการส่ือสารผ่านคอมพิวเตอร์ท่ีมีลกัษณะการส่ือสารแบบไปมาทัง้ 
2 ทางคือ การโต้ตอบระหว่างผู้ ใช้คอมพิวเตอร์ และการมีปฏิสมัพนัธ์ โดยท่ีผู้ ใช้สามารถเลือกได้ว่า
จะดภูาพ ดขู้อมลู ฟังเสียง หรือดภูาพวีดีโอก็ได้ 

6.1 การใช้เมนู (menu driven) จะมีลกัษณะแบบการจดัล าดบัหวัข้อ ซึ่งอาจท า
ให้ผู้ ใช้สามารถเลือกข่าวสารข้อมูลได้ตามความต้องการ และมกัจะประกอบด้วยเมนูหลกั (main 
menu) โดยแตล่ะหวัข้อหลกัก็จะประกอบด้วยเมนูย่อยท่ีมีหวัข้ออ่ืนให้เลือก หรือแยกไปยงัเนือ้หา
สว่นนัน้ๆ ทนัที 

6.2 การใช้ฐานข้อมูลไฮเปอร์มี เดีย (hypermedia database) เป็น รูปแบบ
เช่ือมโยงท่ีให้ผู้ ใช้สามารถเลือกไปตามเส้นทางท่ีเช่ือมค าส าคญั โดยอาจจะเป็นค า ข้อความ ภาพ 
หรือเสียง ซึ่งจะเช่ือมโยงกนัในลกัษณะคล้ายกบัใยแมงมมุ และสามารถเดินหน้า หรือถอยหลงัได้
ตามความต้องการของผู้ใช้ 
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7. การจัดเก็บ ข้อมูลมัลติ มี เดีย  ปัจจุบัน มีการพัฒนาส่ือการเรียนการสอน
คอมพิวเตอร์มัลติมีเดียท่ีเป็นการพัฒนาแบบใช้หลายส่ือผสมกัน (multimedia) จึงมีความ
จ าเป็นต้องใช้เนือ้ท่ีในการจัดเก็บข้อมูลเป็นจ านวนมาก และมีขนาดความจุมากพอท่ีจะรองรับ
ข้อมูลในรูปแบบของรูปภาพ ข้อความ และวีดีโอ ซึ่งแผ่นซีดีรอม (CD-ROM: compact disk read 
only memory) และแผ่นดีวีดี (DVD) ตา่งเป็นท่ีนิยมกนัแพร่หลาย เพราะสามารถเก็บข้อมลูได้เป็น
จ านวนมาก และเห็นข้อมลูแฟ้มข้อมลูอ่ืนๆ ได้มากเท่าท่ีต้องการ สิ่งส าคญัคือ สามารถท าให้ผู้ เรียน
กลบัมาทบทวน และเรียนรู้ได้ด้วยตวัเองได้ตามวนัเวลาท่ีตนเองสะดวก 
 

2.7 โครงสร้างหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book construction) 
โครงสร้างของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ จะเหมือนกับหนังสือทั่วไป แต่จะแตกต่างกัน

ตรงท่ีรูปแบบกระบวนการผลิต และวิธีการอา่นหนงัสือ ซึง่ประกอบด้วย (ไพฑรูย์ ศรีฟ้า, 2551) 
1. หน้าปก (front cover) คือส่วนของปกด้านหน้าหนังสือ โดยจะอยู่ส่วนแรกของ

หนงัสือ และเป็นสว่นท่ีบง่บอกวา่ ช่ือของหนงัสือและช่ือผู้แตง่  
2. ค าน า (introduction) เป็นค าบอกกล่าวของผู้ เขียนหนังสือเล่มนัน้ๆ เพ่ือสร้าง

ความรู้และความเข้าใจกบัเร่ืองราวและข้อมลูของหนงัสือเลม่นัน้ๆ 
3. สารบญั (contents) คือส่วนท่ีเป็นตวัท่ีบอกหวัเร่ืองส าคญัท่ีอยู่ภายในเล่มหนงัสือ

วา่มีอะไรบ้าง อยูท่ี่หน้าไหน และสามารถเปิดเข้าไปสูห่น้าตา่งๆ ภายในหนงัสือเลม่นัน้ๆ ได้ง่าย 
4. สาระของหนงัสือแตล่ะหน้า (pages contents) เป็นส่วนประกอบหลกัท่ีส าคญัใน

แต่ละหน้าท่ีปรากฏภายหนังสือ ได้แก่  ห น้าหนังสือ  (page number), ข้อความ  (texts), 
ภาพประกอบ  (graphics) .jpg, .gif, .bmp, .png, .tiff, เสียง  (sounds) .mp3, .wav, .midi, 
ภาพเคล่ือนไหว (video clips flash) .mpeg, .wav, .avi, และจดุเช่ือมโยง (links) 

5. อ้างอิง (reference) คือแหล่งข้อมูลท่ีน ามาใช้ในการอ้างถึง ซึ่งอาจจะเป็นต ารา 
เอกสาร เว็บไซต์ หรือค าบอกเลา่ เป็นต้น 

6. ดชันี (index) คือการระบุค าส าคญัหรือค าหลกัต่างๆ ท่ีอยู่ภายในของหนงัสือเล่ม
นัน้ๆ โดยจะเรียงล าดบัตวัอกัษรให้ง่ายตอ่การค้นหา และระบเุลขหน้ากบัจดุเช่ือมโยงลงไปด้วย 

7. ปกหลงั (back cover) คือปกด้านหลงัของหนงัสือ โดยจะอยูส่ว่นท้ายสดุของเลม่ 
 

2.8 การออกแบบและพฒันาหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) 
การออกแบบและการพฒันาหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์แบง่ได้ 6 ขัน้ตอนดงัตอ่ไปนี ้ 
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1. การวิเคราะห์เนือ้หาข้อมูล จะช่วยให้หนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ท่ีสร้างและพฒันาขึน้
นัน้ จะมีประสิทธิภาพในการน าไปใช้งานตามวัตถุประสงค์ได้ ต้อง ใช้ความรอบคอบ และ
แหล่งข้อมูลต่างๆ เข้ามาช่วย อีกทัง้จะต้องอาศยัผู้ เช่ียวชาญในการตรวจสอบความถูกต้องของ
เนือ้หาท่ีได้จากการวิเคราะห์ โดยเร่ิมตัง้แต่การพิจารณาหลักสูตร การก าหนดผลการเรียนรู้ท่ี
คาดหวงั และการก าหนดขอบขา่ยของข้อมลูเนือ้หา  

2. การออกแบบการด าเนินเร่ือง (Flowchart) เป็นการก าหนดขัน้ตอนในการเข้าสู่
ส่วนต่างๆ ของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ อาทิ ในส่วนของช่ือเร่ือง ส่วนแนะน าการใช้ และส่วน
วตัถุประสงค์ โดยการเรียนในส่วนของเนือ้หาข้อมูล ส่วนของแบบทดสอบ และการก าหนด ซึ่งใน
ส่วนของการออกจากบทเรียนการออกแบบในส่วนของการด าเนินเนือ้หานัน้มีความส าคญัเป็น
อย่างมาก โดยผู้ออกแบบจะต้องก าหนดการเดินเร่ืองในบทต่างๆ และเนือ้หาย่อยในแตล่ะบทให้มี
ความสะดวกในการเรียน จึงจะช่วยให้ผู้สร้างต้องน าหลักการออกแบบการสอนเข้ามาใช้ในการ
ออกแบบ  

3. การเขียนบทค าด าเนินเร่ือง (Storyboard) เป็นการเขียนเร่ืองราวในบทเรียนท่ี
ประกอบด้วย เนือ้หาแบง่ออกเป็นเฟรมตามผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงั และรูปแบบของการน าเสนอ
โครงร่างเป็นเฟรมย่อยๆ มาเรียงล าดบัตัง้แตเ่ฟรมแรก ไปจนถึงเฟรมสุดท้ายของบทเรียน ซึ่งบทท่ี
ใช้ในการด าเนินเร่ืองจะประกอบด้วยภาพ ข้อความ ลักษณะของภาพ และเง่ือนไขต่างๆ โดยมี
ลกัษณะเชน่เดียวกบับทสคริปต์ของการถ่ายท าสไลด์หรือภาพยนตร์ ในการเขียนบทด าเนินเร่ืองนัน้
จะยึดหลกัของข้อมลูท่ีได้จากการวิเคราะห์เนือ้หาท่ีผ่านมาเป็นหลกั ซึ่งบทในการด าเนินเร่ืองจะใช้
เป็นแนวทางในการสร้างบทเรียนในขัน้ตอ่ไป อย่างไรก็ตาม ในการสร้างบทด าเนินเร่ืองจึงจ าเป็นท่ี
จะต้องมีความละเอียดรอบคอบและสมบรูณ์เป็นอย่างยิ่ง เพ่ือให้การสร้างบทเรียนในขัน้ตอนตอ่ไป
ท าได้สะดวกง่ายและเป็นระบบต่อการแก้ไขบทเรียน ในการเขียนบทท่ีดีผู้ เขียนจะต้องมีความรู้ใน
เร่ืองของเทคโนโลยีทางการศึกษา อาทิ การถ่ายท าโทรทัศน์ การตดัต่อการบนัทึกเสียง การถ่าย
ภาพนิ่ง การใช้คอมพิวเตอร์สร้างภาพเคล่ือนไหว ภาพกราฟิก การใช้ภาษาและเทคนิคต่างๆ ท่ี
ผู้ เขียนบทน ามาใช้ในการส่ือสารกบัผู้ปฏิบตัิได้อย่างเข้าใจ ซึ่งนอกจากผู้ เขียนบทจ าเป็นท่ีจะต้องมี
ความคิดสร้างสรรค์ และจินตนาการแล้ว ยังสามารถน าหลกัการทางด้านจิตวิทยาการศึกษามา
ปรับ และประยุกต์ใช้ในการก าหนดภาพและเสียงได้อย่างเหมาะสมกับเนือ้หาและลักษณะของ
ผู้ เรียนด้วย 

4. การเลือกโปรแกรมหลัก และโปรแกรมตกแต่งในการสร้างบทเรียน ในการเลือก
โปรแกรมหลักและโปรแกรมเสริมท่ีใช้ในการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์มีหลากหลายโปรแกรม 
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อาทิ Filp Publisher, Filp Album 6, Desktop Author, Macromedia Flash, Adobe Photoshop, 
และ Adobe Illustrator เป็นต้น ซึ่งในการเลือกใช้โปรแกรมนัน้ๆ ส่วนมากจะขึน้อยู่กับความถนัด
ของผู้สร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เป็นหลัก ซึ่งการสร้างหนังสือเล็กทรอนิกส์ ส่วนใหญ่จะนิยมใช้
โปรแกรมหลกัในการสร้างเพียงโปรแกรมเดียวเท่านัน้ แตใ่นอีกลกัษณะหนึ่งก็คือ การใช้โปรแกรม
ด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ซึ่งผู้สร้างจะต้องอาศยัความช านาญ และมีประสบการณ์ในด้านการเขียน 
และการใช้ท่ีหลากหลายโปรแกรมร่วมกนั และยงัต้องค านงึถึงเคร่ืองมืออ่ืนๆ จ าพวกกล้องโทรทศัน์ 
เคร่ืองตดัต่อ หรือโปรแกรมท่ีใช้ในการตัดต่อ เพ่ือสร้างภาพเคล่ือนไหวห้องบนัทึก และอุปกรณ์
ส าหรับบนัทกึเสียง กล้องถ่ายภาพนิ่งส าหรับสร้างภาพนิ่ง เป็นต้น  

5. การสร้างและพฒันาหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ มกัจะใช้โปรแกรมในคอมพิวเตอร์ หรือ
โปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ท่ีสร้างขึน้ตามขัน้ตอนท่ีด าเนินการมาแล้ว ถือเป็นการด าเนินเร่ือง 
(Flowchart) และบทด าเนินเร่ือง (Storyboard)  

6. การหาประสิทธิภาพของหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือเป็นการตรวจสอบว่าหนงัสือ
อิเล็กทรอนิกส์ท่ีสร้างขึน้นัน้มีประสิทธิภาพตอ่การเรียนการสอนมากน้อยเพียงใด โดยมีแนวคิดใน
การประเมินท่ีหลายวิธี ซึ่งวิธีการท่ีน่าเช่ือถือนัน้ คือวิธีการประเมินท่ีใช้กระบวนการวิจยัเชิงพฒันา 
ซึ่งจะมีวิธีการประเมินโดยการเลือกใช้ผู้ เช่ียวชาญทางด้านเนือ้หา และผู้ เช่ียวชาญทางด้าน
เทคโนโลยีทางการศกึษาเป็นผู้ประเมินคณุภาพของหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ท่ีสร้างขึน้ จากนัน้จะต้อง
น าหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ท่ีปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าของผู้ เช่ียวชาญเรียบร้อยแล้วไปทดสอบใช้
กบัผู้ เรียน โดยการให้ผู้ เรียนศกึษาหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ท่ีสร้างขึน้ระหวา่งเรียนแตล่ะตอน แล้วท า
แบบฝึกหดัท้ายบทเรียน หลงัจากนัน้ให้ท าแบบทดสอบการวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน ซึ่งผลการ
เรียนท่ีได้จากการท าแบบฝึกหดัระหว่างเรียนและการท าแบบทดสอบ จะเป็นข้อมูลส าคญัในการ
พิจารณาหาประสิทธิภาพของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ท่ีสร้างขึน้  อย่างไรก็ตาม ในการออกแบบ
หนงัสืออิเล็กทรอนิกส์จะต้องได้รับความร่วมมือจากนกัคอมพิวเตอร์ นกัการศกึษา และผู้ เช่ียวชาญ
ของแต่ละสาขาวิชา โดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีดีนัน้จะต้องสร้างอย่างมีหลักการอิงอยู่บน
รากฐานของจิตวิทยาการเรียนรู้หลกัสตูร และเทคโนโลยีการศกึษา เพราะฉะนัน้จึงจ าเป็นท่ีจะต้อง
ใช้เวลาเป็นอย่างมาก ซึ่งต้องเร่ิมจากจุดมุ่งหมายและการใช้เทคนิคในการเขียนโปรแกรมเพ่ือ
วิเคราะห์เนือ้หาท่ีมีการทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน โดยจะเร่ิมจากกระบวนการร่างแล้วน าไป
ปรับปรุงทดลองใช้ ซึง่จ าเป็นจะต้องใช้เวลาในการออกแบบ 
 

2.9 ความแตกตา่งของหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์กบัหนงัสือทัว่ไป 
หนงัสืออิเล็กทรอนิกส์และหนงัสือทัว่ไปแตกตา่งกนั ดงันี ้(ไพฑรูย์ ศรีฟ้า, 2551) 
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1.  หนงัสือทัว่ไปจะใช้กระดาษ แตห่นงัสืออิเล็กทรอนิกส์จะไมใ่ช้กระดาษ 
2.  หนังมือทั่วไปมีข้อความและภาพนิ่งธรรมดาประกอบ แต่หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

สามารถสร้างภาพให้มีการเคล่ือนไหวได้ 
3.  หนังสือทั่วไปจะไม่มีเสียงประกอบ แต่หนงัสืออิเล็กทรอนิกส์จะสามารถใส่ไฟล์

เสียงประกอบได้ 
4.  หนังสือทั่วไปไม่สามารถปรับปรุงแก้ไขได้ แต่หนังสืออิเล็กทรอนิกส์จะสามารถ

น ามาแก้ไขปรับปรุงข้อมลู (update) ได้ตลอดเวลา 
5.  หนงัสือทัว่ไปจะมีความสมบรูณ์ในตวัเอง แตห่นงัสือออิเล็กทรอนิกส์สามารถสร้าง

จดุเช่ือมโยง(links) ออกไปเช่ือมตอ่กบัข้อมลูภายนอกได้ 
6.  หนังสือทั่วไปจะมีต้นทุนในการผลิตค่อนข้างสูง แต่หนังสืออิเล็กทรอนิกส์จะใช้

ต้นทนุในการผลิตท่ีต ่า หรือไมเ่สียคา่ใช้จา่ยในการผลิตเลย 
7.  หนงัสือทัว่ไปจะมีขีดจ ากัดในการพิมพ์ แต่หนงัสืออิเล็กทรอนิกส์จะไม่มีขีดจ ากัด

ในการจดัพิมพ์ ซึง่สามารถท าส าเนาได้อยา่งไมมี่ขีดจ ากดั 
8.  หนังสือทัว่ไปสามารถเปิดอ่านได้จากเล่ม แต่หนงัสืออิเล็กทรอนิกส์สามารถเปิด

อ่านด้วยโปรแกรมผ่านทางหน้าจอคอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต โทรศัพ ท์มือถือ ห รืออุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ตา่งๆ ได้อยา่งสะดวก 

9.  หนงัสือทัว่ไปสามารถอ่านได้เพียงอย่างเดียว แต่หนงัสืออิเล็กทรอนิกส์สามารถ
อา่นได้ และยงัสามารถสัง่พิมพ์ (print) ได้ด้วย 

10.  หนงัสือทัว่ไปสามารถอ่านได้เพียง 1 คน /เล่ม แตห่นงัสืออิเล็กทรอนิกส์สามารถ
อา่นได้พร้อมกนัเป็นจ านวนมาก หรืออา่นผา่นระบบอินเตอร์เน็ตออนไลน์ได้ 

11.  หนังสือทั่วไปจะต้องใช้พืน้ท่ีในการพกพาล าบาก แต่หนังสืออิเล็กทรอนิกส์
สามารถพกพาได้สะดวก ซึ่งสามารถพกพาได้ครัง้ละจ านวนมากๆ ในรูปแบบไฟล์คอมพิวเตอร์ ท่ี
บรรจลุงบน Handy Drive หรือแผน่ CD 

12.  หนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ยงัเป็นนวตักรรมท่ีเป็นมิตรกบัสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ 
 

2.10 กระบวนการจดัท าและพฒันาหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์   
ในการจัดท าและพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์นัน้  ควรค านึงถึงขัน้ตอนและ

กระบวนการจัดท าท่ีถูกต้อง และเหมาะสม โดยเร่ิมจากการศึกษาให้เข้าใจถึงขัน้ตอนและ
กระบวนการจดัท าหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ท่ีถูกต้องว่ามีขัน้ตอนการด าเนินงานอย่างไร หลงัจากนัน้
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จึงน าไปใช้เพ่ือเป็นแนวทางในการลงมือปฏิบัติจริงเม่ือเราต้องการจะท าหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
ส าหรับหนงัสือเลม่ใดเลม่หนึง่ 

 
2.11 โปรแกรมท่ีนิยมใช้สร้างหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ 

โปรแกรมท่ีนิยมใช้สร้างกนัมาก ได้แก่ โปรแกรม Desktop Author,  โปรแกรม Flash 
Album Deluxe และโปรแกรมชุด Flip Album ซึ่งทัง้ 3 โปรแกรมนี ้จะต้องมีการติดตัง้โปรแกรม
ส าหรับอ่านหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ด้วย เพราะหากไม่มีก่ีการติดตัง้จะท าให้ไม่สามารถเปิดเอกสาร
ได้ ได้แก่ โปรแกรมชดุ Flip Album ตวัอา่นคือ Flip Viewer, โปรแกรม Desktop Author ตวัอา่นคือ 
DNL Reader, และโปรแกรม Flash Album Deluxe ตัวอ่านคือ Flash Player เป็นต้น แต่ผู้ ท่ี มี
ความช านาญทางด้านการใช้โปรแกรม Flash Mx ก็สามารถสร้างหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ได้เช่นกัน 
เพียงแต่ต้องมีความรู้ในเร่ืองของการเขียน Action Script และ XML ในการสร้างหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือให้แสดงผลได้ตามท่ีต้องการ (ไพฑรูย์ ศรีฟ้า, 2551) 

 
2.12 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการพฒันาหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ 

นญัฑา ผลิตวานนท์ (2557) ได้สรุปให้เห็นถึงเคร่ืองมือท่ีใช้ในการพฒันาโปรแกรมท่ี
ใช้ในการสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ ดงันี ้

1. ภาษาคอมพิวเตอร์ชัน้สูง (High-Level Language) ผู้ ใช้จะต้องมีความรู้ในด้าน
ภาษานัน้ โดยจะใช้ในการพัฒนาบทเรียนท่ีมีความซับซ้อน ซึ่งรูปแบบของบทเรียนจะมีการ
ออกแบบโดยเฉพาะ แต่ข้อเสียคือ หากผู้ ใช้หรือครูผู้สอนมีความรู้ทางด้านภาษาคอมพิวเตอร์ไม่ดี 
จะท าให้การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์มีประสิทธิภาพน้อย หรือค่อนข้างจ ากั ดในด้าน
ความสามารถของบทเรียน ตวัอยา่งภาษาคอมพิวเตอร์ระดบัสงู เชน่ Basic, Pascal, Logo และ C 

2. ภาษาช่วยสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ (Authoring Language) ซึ่งมีการพฒันามา
จากภาษาคอมพิวเตอร์ การท างานของภาษาจะใช้ค าสัง่เฉพาะ เพ่ือให้ท างานได้ตามท่ีต้องการ 
และสามารถใช้งานได้ง่ายและสะดวก ซึ่งผู้ ใช้ไม่จ าเป็นต้องมีความรู้ทางด้านภาษาคอมพิวเตอร์ก็
สามารถท่ีจะพฒันาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนได้เช่นกัน เพียงแค่ใช้ค าสัง่ในโปรแกรมเท่านัน้ 
ตวัอยา่งของภาษา ได้แก่ Coursewriter, Pilot, Tuter 

3. โปรแกรมชว่ยสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ (Authoring System) โดยสว่นใหญ่จะใช้
เป็นชุดค าสั่ง ซึ่งอาจจะเป็นเมนูค าสั่ง หรือสัญลักษณ์ ( Icon) ในการเขียนโปรแกรม ซึ่งปัจจุบัน
โปรแกรมนี ้สามารถเช่ือมโยงกบัภาษาคอมพิวเตอร์หรือส่ืออ่ืนๆ ได้ เพ่ือให้การท างานมีรูปแบบท่ี
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มากขึน้ ตัวอย่างของโปรแกรมช่วยสร้างบทเรียน ได้แก่  Phonix ,Info Window, LS1, Decal, 
Author Professional, Icon Author, CAICMU, ไทยทศัน์ ฯลฯ 

4. โปรแกรมโครงสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ (Authoring Shell) เป็นโปรแกรมท่ีใช้
งานได้ง่ายท่ีสุด แต่มีข้อจ ากัดมากท่ีสุด ซึ่งถูกออกแบบมาให้ผู้ ใช้ใช้เป็นรูปแบบของค าสั่ง 
ขบวนการ และการปฏิสมัพนัธ์ท่ีได้มีการออกแบบไว้แล้ว ผู้ ใช้เพียงแค่ออกแบบเนือ้หาข้อมูลให้มี
ความสอดคล้องกบัรูปแบบของโปรแกรมเท่านัน้ แตโ่ปรแกรมประเภทนีจ้ะมีประสิทธิภาพมากท่ีสดุ 
เพราะได้มีการพัฒนาความสามารถของคอมพิวเตอร์ในลักษณะมัลติมีเดียเพิ่มขึน้ โดยเฉพาะ
โปรแกรม Authorware ท่ีมีคณุสมบตัพิิเศษในการท างานระบบมลัตมีิเดียได้ ดงันี ้

4.1 โปรแกรม Authorware มีคณุสมบตั ิ3 ประการ ดงันี ้
4.1.1 ใช้เทคนิค Object Authoring ในการออกแบบโปรแกรม ซึ่งเป็นการ

เขียนโปรแกรมโดยใช้สญัลกัษณ์ (Icon) แทนค าสัง่ ซึ่งจะท าให้ผู้พฒันาสามารถสร้างโปรแกรมได้
ง่ายขึน้ 

4.1.2 มี Multimedia Tools ท่ีช่วยสนับสนุนการสร้างงานระบบมัลติมีเดีย 
ได้แก่ 

4.1.2.1 ข้อความ (Text) 
4.1.2.2 ภาพเคล่ือนไหว (Animation) 
4.1.2.3 ภาพ (Graphic) 
4.1.2.4 วีดีโอ (Video) 
4.1.2.5 เสียง (Sound)  
4.1.2.6 Effects 

4.1.3 สามารถใช้งานได้หลายระบบ เช่น Macintosh หรือระบบ Microsoft 
Windows ท่ีอยูบ่นเคร่ืองพีซี (สมศกัดิ ์ลิ่มเกิด, 2536) 
 

2.13 คณุลกัษณะของหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ท่ีดีตามหลงัจิตวิทยาการเรียนรู้ 
พรเทพ เมืองแมน (2544) ได้สรุปคณุลกัษณะของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนท่ีดี

ไว้ ดงันี ้
1. มีกิจกรรมท่ีหลากหลาย และเหมาะสมกบัผู้ เรียน เพ่ือให้ผู้ เรียนได้มีส่วนร่วมและมี

ปฏิสมัพนัธ์กบับทเรียน 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2F4.1.2.1%2F%3Ffbclid%3DIwAR0wy8XuQTUECQVl2BiDQB3T0B4SgHNXxu8WBPhfHSbBtUzCAVmMFHhwows&h=AT35iAQZMZbBRDagVS5tRobfRmUGQfvkgJhE5ys7D2iZWLHRMRfzSFuF1Vq09WiHE3JwJNxFCmttEg-wxtoLSIoHne_HLrfiiGmP9vzlPfT1NmeMEU13BiKD-2ghjfH9OVj-uw
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2F4.1.2.2%2F%3Ffbclid%3DIwAR18y7bkACTYVmrnECfPBKK3PRzsJK9fXstE4z1AkZznnNmim4ijZtku7Rs&h=AT35iAQZMZbBRDagVS5tRobfRmUGQfvkgJhE5ys7D2iZWLHRMRfzSFuF1Vq09WiHE3JwJNxFCmttEg-wxtoLSIoHne_HLrfiiGmP9vzlPfT1NmeMEU13BiKD-2ghjfH9OVj-uw
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2F4.1.2.3%2F%3Ffbclid%3DIwAR1Asqyc-VbS8pOjjsgGQyQTS8vst86NaTnTWthjkheCMaSLwP1-mhQWfTw&h=AT35iAQZMZbBRDagVS5tRobfRmUGQfvkgJhE5ys7D2iZWLHRMRfzSFuF1Vq09WiHE3JwJNxFCmttEg-wxtoLSIoHne_HLrfiiGmP9vzlPfT1NmeMEU13BiKD-2ghjfH9OVj-uw
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2F4.1.2.4%2F%3Ffbclid%3DIwAR2RPqQr2IPdMgzkSz4HqiKglukTPrD7lbDj29K6EuLtVX7Fd7Voc0bST7Y&h=AT35iAQZMZbBRDagVS5tRobfRmUGQfvkgJhE5ys7D2iZWLHRMRfzSFuF1Vq09WiHE3JwJNxFCmttEg-wxtoLSIoHne_HLrfiiGmP9vzlPfT1NmeMEU13BiKD-2ghjfH9OVj-uw
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2F4.1.2.5%2F%3Ffbclid%3DIwAR0wy8XuQTUECQVl2BiDQB3T0B4SgHNXxu8WBPhfHSbBtUzCAVmMFHhwows&h=AT35iAQZMZbBRDagVS5tRobfRmUGQfvkgJhE5ys7D2iZWLHRMRfzSFuF1Vq09WiHE3JwJNxFCmttEg-wxtoLSIoHne_HLrfiiGmP9vzlPfT1NmeMEU13BiKD-2ghjfH9OVj-uw
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2F4.1.2.6%2F%3Ffbclid%3DIwAR3_BQw42Zjewrneqk8mSVUF0HLeVsBpmkKDUGBzMqDWieb0s-coPDlkY84&h=AT35iAQZMZbBRDagVS5tRobfRmUGQfvkgJhE5ys7D2iZWLHRMRfzSFuF1Vq09WiHE3JwJNxFCmttEg-wxtoLSIoHne_HLrfiiGmP9vzlPfT1NmeMEU13BiKD-2ghjfH9OVj-uw
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2. มีการน าเสนอส่ือได้หลากหลายมิติ เช่น ข้อความ แผนภูมิ แผนภาพ กราฟิก 
ภาพนิ่ง ภาพเคล่ือนไหว และเสียง ซึง่จะต้องค านงึถึงความเหมาะสมของเนือ้หาในบทเรียน 

3. มีการน าเสนอท่ีแปลกใหม ่เพ่ือกระตุ้นความสนใจของผู้ เรียน 
4. มีการให้รางวลัในรูปแบบตา่งๆ หลงัจากการท ากิจกรรมได้ถกูต้อง เพ่ือเป็นการให้

ก าลงัใจและรางวลั 
5. มีการแบ่งเนือ้หาข้อมูลในบทเรียนออกเป็นหน่วยย่อย และมีการจดัระเบียบของ

เนือ้หาข้อมลูตามล าดบัความยากง่าย 
6. มีการแสดงให้เห็นผลในทนัที หลงัจากนัน้ท่ีผู้ เรียนได้ท ากิจกรรมในบทเรียน 
7. ให้ผู้ เรียนสามารถเลือกท่ีจะเรียนได้ตามความสนใจ และความสามารถของตนเอง 

อย่างเช่น ผู้ เรียนสามารถเลือกท ากิจกรรมตามหวัข้อ หรือเนือ้หาข้อมูลใดก่อนหลงัได้ ซึ่งสามารถ
เลือกท าตามความสามารถของตนเอง 

8. กิจกรรมท่ีให้ผู้ เรียนท า ควรจะเป็นกิจกรรมท่ีมีความท้าทายและตื่นเต้น 
9. ให้ผู้ เรียนได้รู้วตัถปุระสงค์ หรือเปา้หมายในการเรียน  
10. ให้ผู้ เรียนได้มีโอกาสฝึกปฏิบตัิ ซึ่งจะท าให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ และมีทกัษะ

มากยิ่งขึน้ โดยมีแบบฝึกหดัระหวา่งเรียนแตล่ะบท 
11. ควรจะมีบทสรุป เพ่ือให้ผู้ เรียนเกิดจินตนาการ ซึ่งอาจจะเป็นแผนภูมิมโนทัศน์ 

(concept map-ping) 
12. ให้ผู้ เรียนสามารถประเมินผลการเรียนของตนเองได้ โดยมีแบบทดสอบด้านหลงั

ของบทเรียน เพ่ือให้ทราบผลการประเมินทนัที 
 

2.14 กระบวนการผลิตและพฒันาหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ 
กระบวนการผลิตและขัน้ตอนการพฒันาหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์มี ดงันี ้(อัครเดช ศรี

มณีพนัธ์, 2547) 
1. องค์ประกอบด้านระบบมลัตมีิเดีย 

1.1 ระบบอุปกรณ์ อินพุต ( input device) ท่ีสามารถจะน าข้อมูลจากระบบ 
analog เข้าสู่ระบบ digital ได้ โดยการใช้ฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์เป็นตวักลาง ได้แก่ การอินพตุด้วย
ภาพ ภาพเคล่ือนไหวด้วยอปุกรณ์กล้องวีดีโอ กล้องภาพนิ่งดจิิทลั และเคร่ืองสแกนเนอร์ ท่ีสามารถ
รับภาพได้ทัง้แบบภาพสไลด์หรือจากฟิล์ม อุปกรณ์ตดัต่อภาพ การอินพุตด้วยเสียง ไมโครโฟน
การ์ดเสียง คีย์บอร์ด เมาส์ ซีดีรอมหรือดีวีดีรอม และอปุกรณ์อ่ืน 
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1.2 ระบบการประมวลผลการจดัเก็บมลัติมีเดีย เป็นการใช้ซอฟท์แวร์ท่ีสมัพันธ์
กบัเคร่ืองคอมพิวเตอร์แบบส่วนบคุคลหรือชนิดเวิร์คสเตชัน่ (workstation) โดยซอฟท์แวร์จะรันบน
ไมโครซอฟท์วินโดว์ท่ีใช้แปลงสัญญาณการบีบอัด  การเปล่ียนมาตรฐาน และฟอร์แมต เช่น 
MPEG, AVI, Sound Processing   

1.3 ระบบอุปกรณ์เอาท์พุต (output device) เพ่ือทึ่จะเช่ือมโยงข้อมูลท่ีได้เข้ากับ
อปุกรณ์แสดง เสียง วีดีโอ หรือเคร่ืองพิมพ์ เชน่ จอภาพท่ีมีคณุสมบตัริองรับการแสดงภาพข้อความ 
กราฟิก ภาพเคล่ือนไหว จอแสดงผลแบบสัมผัส และภาพวีดีโอท่ีมีความละเอียดสูง โดยรวมถึง
ล าโพงแบบรอบทิศทางท่ีให้ความเสมือนจริง  

1.4 ระบบการสร้าง (production) เป็นการออกแบบเนือ้หาข้อมูลการเรียนรู้ 
(context creation) ท่ี มีลักษณะข้อความ ภาพ เสียง และวีดีโอ ซึ่งจะใช้ซอฟท์แวร์จ าพวก 
Authoring, Composer, Painting, Editing, Simulating ในการสร้างสรรค์และผสมผสานให้เป็น
ส่ือการเรียนรู้ท่ีนา่สนใจ 

1.5 เนือ้หา (text) หรือข้อมลูท่ีใสล่งในส่ือ 
2. องค์ประกอบด้านบคุคลท่ีเก่ียวข้องกบัการออกแบบคอมพิวเตอร์มลัตมีิเดีย 

2.1 ผู้ เช่ียวชาญด้านเนือ้หาและหลักสูตร เป็นผู้ ท่ีมีความรู้และประสบการณ์
ทางด้านการออกแบบและการพัฒนาหลักสูตร สามารถการก าหนดเป้าหมายและทิศทางของ
หลักสูตรได้ตาม วัตถุประสงค์พืน้ฐานการเรียนรู้ของผู้ เรียน ขอบข่ายของเนือ้หา รายละเอียด
ค าอธิบายของเนือ้หาวิชา กิจกรรมการเรียนการ วิธีการวัดและประเมินผลของหลักสูตร 
ผู้ เช่ียวชาญทางด้านนี ้สามารถให้ค าปรึกษาและค าแนะน าได้  

2.2 ผู้ เช่ียวชาญด้านการสอน เป็นผู้ ท่ีน าเสนอเนือ้หาวิชาใดวิชาหนึ่ง ซึ่งเป็นผู้ ท่ีมี
ประสบการณ์ ความช านาญ และมีความส าเร็จในด้านการเรียนการสอนมาเป็นอย่างดี โดยมี
ความรู้ทางด้านเนือ้หามาอย่างลึกซึง้ และสามารถจัดล าดบัความสัมพันธ์ ความยาก -ง่าย และ
ความตอ่เน่ืองของเนือ้หาได้เป็นอยา่งดี สามารถรู้เทคนิคและวิธีการน าเสนอของเนือ้หา หรือวิธีการ
สอน การออกแบบ การสร้างบทเรียน วิธีการวดัและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้ เรียนได้เป็นอย่างดี 
ผู้ เช่ียวชาญทางด้านนี ้สามารถท าให้การออกแบบบทเรียนมีคณุภาพ และประสิทธิภาพท่ีน่าสนใจ
เป็นอยา่งมาก 

2.3 ผู้ เช่ียวชาญด้านส่ือการเรียนการสอน จะท าหน้าท่ีออกแบบและให้ค าปรึกษา 
และค าแนะน าทางด้านการวางแผนออกแบบบทเรียน ได้แก่ การออกแบบและการจดัวางรูปแบบ 
การออกแบบหน้าจอหรือเฟรมเนือ้หา การเลือกและวิธีการใช้ตัวอักษร เส้น กราฟิก  แผนภาพ 
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รูปทรง รูปภาพ แผนภูมิ สี เสียง แสง การจดัท ารายงาน และส่ือการเรียนการสอน ซึ่งจะช่วยท าให้
บทเรียนมีความนา่สนใจและสวยงามมากขึน้ 

2.4 ผู้ เช่ียวชาญด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ หรือผู้ ท่ีมีความช านาญทางด้านการ
ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์และส่ือมลัตมีิเดีย โดยกระบวนการผลิต
ส่ือจะมีความคล้ายคลึงกับอุตสาหกรรมภาพยนตร์ท่ีจะต้องมีคนเข้ามาเก่ียวข้อง ซึ่งจะต้องมี
จ านวนบคุลากรท่ีจ าเป็นในการผลิตและน ามาซึง่ทกัษะ และความช านาญในแตล่ะด้าน เพราะต้อง
มีการติดต่อ ส่ือสารกันในกลุ่มงาน ได้แก่  ผู้ ออกแบบกราฟิกโปรแกรมเมอร์ ผู้ ออกแบบ
ภาพเคล่ือนไหว ผู้ถ่ายวีดีโอ และผู้ออกแบบตกแตง่เสียง ฯ 
 
3. เอกสารที่เก่ียวข้องกับการหาประสิทธิภาพของส่ือ 

3.1 ประสิทธิภาพของหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ 
ความหมายของการหาประสิทธิภาพ 
ชยัยงศ์ พรหมวงค์ เเละคณะ (2534) กล่าวว่า การหาประสิทธิภาพของชุดการสอน

หรือบทเรียนว่า เป็นการตรวจสอบพัฒนาการเพ่ือให้งานด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดย
หมายถึง การน าชดุการสอนไปทดลองใช้ (try out) แล้วน ามาปรับปรุงแก้ไขแล้วน าไปทดลองใช้จริง 
(trial run) จากนัน้ก็จะผลิตออกมาเป็นจ านวนมาก เพ่ือน าไปเผยแพร่ โดยการทดลองใช้เป็นการ
น าชุดการสอนท่ีผลิตขึน้มาเป็นต้นแบบ แล้วน าไปทดลองใช้ตามขัน้ตอนท่ีวางแผนและก าหนดไว้ 
เพ่ือน ามาปรับปรุงประสิทธิภาพของชดุการสอนให้เท่ากบัเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ การทดลองสอนจริง
จงึเป็นการน าชดุการสอนท่ีได้จากการทดลอง และปรับปรุงแล้วไปใช้สอนจริงในชัน้เรียน หรือใช้ใน
สถานการณ์เรียนจริงเป็นเวลา 1 ภาคการศกึษาเป็นอย่างน้อยซึง่การหาประสิทธิภาพของหนงัสืออ
อิเล็กทรอนิกส์จะเป็นสิ่งท่ีประกนัวา่หนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ท่ีสร้างขึน้มีประสิทธิภาพในการเรียนการ
สอน และครูผู้ สอนก าหนดเกณฑ์ไว้ล่วงหน้าท่ีต้องค านึงถึงการเรียนรู้เป็นกระบวนการท่ีช่วยให้
นกัเรียนบรรลตุามเป้าหมาย หนงัสืออิเล็กทรอนิกส์มีความจ าเป็นในการหาประสิทธิภาพคือ  เพ่ือ
มัน่ใจว่าหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ท่ีสร้างขึน้มีคณุค่า และสามารถท าให้การเรียนการสอนบรรลุตาม
วตัถุประสงค์ ซึ่งการทดสอบหาประสิทธิภาพของหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ จะเป็นหลกัประกันได้ว่า 
เม่ือผลิตออกมาแล้วสามารถใช้ได้ เพราะถ้าผลิตออกมาแล้วใช้ประโยชน์ไม่ได้จะท าให้เสียเงิน เสีย
แรง และเสียเวลา 
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3.2 การก าหนดเกณฑ์ประสิทธิภาพของหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ 
เกณฑ์ประสิท ธิภาพ เป็นระดับประสิทธิภาพของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ท่ี มี

ประสิทธิภาพถึงระดบันี ้แล้วหนงัสือออิเล็กทรอนิกส์ท่ีสร้างขึน้ก็จะมีคณุคา่พอท่ีจะน าไปให้ผู้ เรียน
สามารถน าไปใช้ตอ่ไป  

การก าหนดเกณฑ์ประสิทธิภาพ ท าได้โดยการทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
เพ่ือน าคะแนนมาวิเคราะห์หาประสิทธิภาพของหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ ตามแนวความคิดใช้เกณฑ์
สมัพนัธ์ระหวา่งคะแนนทดสอบระหว่างเรียนโดยเฉล่ียของนกัเรียนทัง้หมด กบัคะแนนทดสอบหลงั
เรียนโดยเฉล่ียของนักเรียนทัง้หมดในแต่ละจุดมุ่งหมาย โดยเกณฑ์ท่ีใช้ คือ E1/E2 โดยท่ี E1 
หมายถึง คา่ร้อยละของคะแนนเฉล่ียของนกัเรียนทัง้หมดท่ีได้จากการท าแบบทดสอบระหว่างเรียน 
E2 หมายถึง ค่าร้อยละของคะแนนเฉล่ียของนักเรียนทัง้หมดท่ีได้จากการท าแบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียน การก าหนดเกณฑ์ E1/E2 ว่าจะมีค่าเท่าใดนัน้ผู้ สร้างหนังสืออ
อิเล็กทรอนิกส์จะเป็นผู้ พิจารณาโดยปกติเนือ้หาท่ีเป็นความรู้ความจ ามักจะตัง้ไว้ 80/80 หรือ 
90/90 ส่วนเนือ้หาท่ีเป็นทกัษะหรือจิตพิสยัอาจตัง้ไว้ต ่ากว่านี ้เช่น 75/75 เป็นต้น (ชยัยงศ์  พรหม
วงศ,์ 2533) 

ฉลองชัย สุขวัฒนบูรณ์ (2528) ได้การก าหนดเกณฑ์ประสิทธิภาพของหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ ออกเป็น 3 ระดบั ดงันี ้ 

1. ต ่ากว่าเกณฑ์ หมายถึง เม่ือประสิทธิภาพของหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ต ่ากว่าเกณฑ์
ท่ีตัง้ไว้ หรือมีคา่เกินกวา่ 2.5% ก็ถือวา่ ยงัมีประสิทธิภาพท่ียอมรับได้ 

2. เท่ากบัเกณฑ์ หมายถึง เม่ือประสิทธิภาพของหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์เท่ากับเกณฑ์ 
หรือสงูกวา่เกณฑ์ท่ีตัง้ไว้ โดยมีคา่ไมเ่กิน 2.5% 

3. สูงกว่าเกณฑ์ หมายถึง เม่ือประสิทธิภาพของหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์สงูกว่าเกณฑ์
ท่ีตัง้ไว้ หรือมีคา่เกินกวา่ 2.5% ขึน้ไป 

 
3.3 ขัน้ตอนการหาประสิทธิภาพส่ือ 

ไชยยศ เรืองสวุรรณ (2533) ได้กลา่วถึงขัน้ตอนในการหาประสิทธิภาพของส่ือไว้ ดงันี ้ 
ขัน้ตอนการหาประสิทธิภาพส่ือ เป็นการผลิตชุดการสอนขึน้เป็นต้นแบบ และน าชุด

การสอนนัน้ไปหาประสิทธิภาพ ดงัตอ่ไปนี ้
1. (แบบเด่ียว) 1:1 คือ ใช้ทดสอบกับผู้ เรียนจ านวน 3 คน โดยการใช้ผู้ เรียนท่ีเรียน

คอ่นข้างอ่อน ปานกลาง และเรียนเก่ง เม่ือค านวนหาประสิทธิภาพและปรับปรุงแก้ไขเรียบร้อยแล้ว 
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ซึง่คะแนนท่ีได้จากการทดสอบจะได้คะแนนต ่ากว่าเกณฑ์มาก แตเ่ม่ือน ามาปรับปรุงเรียบร้อยแล้ว 
คะแนนจะสงูขึน้มาก ก่อนท่ีจะน าไปทดลองแบบกลุ่มตอ่ไป ในขัน้นี ้E1/E2 ท่ีได้ จะมีคา่ประมาณ 
60/60 

2. (แบบกลุ่ม) 1:10 คือ ใช้ทดสอบกับผู้ เรียนจ านวน 6-10 คน โดยสามารถคละ
ผู้ เรียนท่ีเรียนเก่งกบัผู้ เรียนคอ่นข้างอ่อน เม่ือค านวณหาประสิทธิภาพและปรับปรุงแก้ไขเรียบร้อย
แล้ว ซึง่คะแนนของผู้ เรียนจะเพิ่มขึน้อีกเกือบเท่าเกณฑ์ โดยเฉล่ียจะห่างจากเกณฑ์ประมาณ 10% 
ในขัน้นี ้E1/E2 จะมีคา่ประมาณ 70/70 

3. (ภาคสนาม ) 1:100 คือ  ใช้ทดสอบกับผู้ เรียนจ านวน 40-100 คน โดยเม่ือ
ค านวณหาประสิทธิภาพและปรับปรุงแก้ไขเรียบร้อยแล้ว ผลลพัธ์ท่ีได้จะใกล้เคียงกบัเกณฑ์ท่ีตัง้ไว้ 
แต่ถ้าต ่ากว่าเกณฑ์ไม่เกิน 2.5% ก็ให้ยอมรับ หรือแตกต่างกันมาก ซึ่งครูผู้ สอนจะต้องเป็นคน
ก าหนดเกณฑ์ประสิทธิภาพของชดุการสอนใหม ่โดยให้ยดึสภาพและความเป็นจริงเป็นเกณฑ์ 

ไชยยศ เรืองสุวรรณ (2533) ยังได้กล่าวถึงการประเมินส่ืออีกว่า การพิจารณา
ประสิทธิภาพและคณุภาพส่ือการสอน ท าได้ 5 วิธี ดงันี ้ 

1. การประเมินโดยครูผู้ สอน โดยครูผู้ สอนจะต้องถูกเลือกให้เป็นผู้ ประเมินส่ือ ซึ่ง
จะต้องเป็นผู้ มีประสบการณ์ในการสอน ได้รับการฝึกอบรมจนมีความรู้และความช านาญในการ
ผลิต และมีประสบการณ์ในการใช้ส่ือการเรียนการสอน ครูผู้สอนจะต้องเช่ียวชาญเก่ียวกบัส่ือและ
วิธีการสอน 

2. การประเมินโดยผู้ เช่ียวชาญ โดยผู้ เช่ียวชาญด้านส่ือการเรียนการสอนจะต้องมี
ประสบการณ์ในการประเมิน ซึ่งผู้ เช่ียวชาญอาจจะเป็นครูผู้ สอน หรืออาจารย์ในมหาวิทยาลยัท่ี
เปิดสอนในสาขาวิชา เทคโนโลยีการศึกษา โดยรวมไปถึงคณาจารย์ทางด้านการวัดและการ
ประเมินผลท่ีมีความรู้และความสามารถในด้านส่ือการเรียนการสอน 

3. การประเมินโดยคณะกรรมการเฉพาะกิจ เป็นบุคคลท่ีหน่วยงานได้แต่งตัง้ขึน้มา
เพ่ือประเมินส่ือ ซึ่งคณะกรรมการเฉพาะกิจจะเหมือนกับกรรมการตรวจรับพัสด ุโดยจะประเมิน
เฉพาะในด้านกายภาพท่ีก าหนดขึน้มาก่อนจึงค่อยจัดซือ้ ทัง้นีค้ณะกรรมการประเมินส่ือเฉพาะ
กิจจะประเมินด้านคณุลกัษณะประสิทธิภาพการใช้ และคณุลกัษณะทางด้านอ่ืนๆ ของส่ือการเรียน
การสอนด้วย 

4. การประเมินโดยผู้ เรียน โดยผู้ เรียนเป็นผู้ รับรู้ และเรียนรู้จากส่ือ เพราะฉะนัน้การท่ี
ให้ผู้ เรียนได้มีโอกาสประเมินส่ือ เป็นการเปิดโอกาสผู้ เรียนได้แสดงความคิดเห็นในการประเมินส่ือ 
ซึง่เม่ือมีการใช้ส่ือเสร็จแล้ว ควรจะให้ผู้ เรียนจดัท าการประเมินส่ือทนัที และให้ประเมินเฉพาะตวัส่ือ 
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โดยไม่ให้เอาวิธีสอนของครูผู้ สอนเข้ามาเก่ียวข้องเด็ดขาด เพราะจะท าให้เกิดปัญหาในด้าน
ครูผู้สอนมีประสบการณ์น้อย ซึ่งสว่นนีค้รูผู้สอนควรชีแ้จ้งเกณฑ์ หรือหวัข้อการประเมินให้ผู้ เรียนได้
เข้าใจก่อนท่ีจะประเมิน 

5. การประเมินประสิทธิภาพของส่ือ สว่นใหญ่เป็นส่ือท่ีผลิตขึน้ตามหลกัการของแบบ
สอนแบบโปรแกรม ยกตวัอย่าง บทเรียนโปรแกรมชดุการสอนโมดลู และโสตทศันปูกรณ์โปรแกรม 
ซึ่งจะต้องมีการประเมินและค านึงถึงจดุมุ่งหมายของส่ือการเรียนการสอน พร้อมทัง้วดัผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียนของผู้ เรียนหลงัจากท่ีได้เรียนรู้จากส่ือนัน้ 

ในการประเมินส่ือ อาจจะใช้วิธีการสังเกตพฤติกรรมการเรียน และวิธีการวัดผล
สมัฤทธ์ิทางการเรียนของผู้ เรียน พร้อมทัง้อภิปรายผลระหว่างครูผู้สอนกับผู้ เรียนเก่ียวกับส่ือการ
เรียนการสอน ซึ่งผู้ ประเมินควรจะมีแบบประเมิน เพ่ือใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลและน าไป
วิเคราะห์ผลการประเมินตอ่ไป 

การประเมินประสิทธิภาพของส่ือมี 2 วิธีคือ 
1. การประเมินโดยอาศยัเกณฑ์ การใช้เกณฑ์ประเมินมาตรฐาน 90/90 เป็นเกณฑ์

ประเมินส าหรับเนือ้หาประเภทความรู้และความจ า ส่วนการใช้เกณฑ์ประเมินมาตรฐาน  80/80 
เป็นเกณฑ์ประเมินส าหรับเนือ้หาท่ีเป็นทกัษะ โดยความหมายของตวัเลขเกณฑ์มาตรฐานดงักล่าว 
จะมีความหมาย ดงันี ้90 ตวัแรก หมายถึง คา่ร้อยละของประสิทธิภาพในด้านกระบวนการของชดุ
การสอน ประกอบด้วย ผลของการฝึกปฏิบตัิต่างๆ ได้แก่ งานหรือแบบฝึกหดัของผู้ เรียน ซึ่งได้จาก
การน าคะแนนท่ีได้จากการวดัผลจากงานตา่งๆ ท่ีได้รับมอบหมายทัง้หมด ไม่วา่จะเป็นชนิดบุคคล 
หรือกลุ่มย่อยน ามารวมกนั แล้วน ามาหาคา่ร้อยละเฉล่ีย สว่น 90 ตวัหลงั หมายถึงคะแนนจากการ
ทดสอบหลงัเรียนของผู้ เรียนทุกคน ซึ่งเม่ือน ามาหาคา่ร้อยละเฉล่ียก็จะได้คา่ตวัเลขทัง้สอง แล้วจึง
น าไปเปรียบเทียบกบัเกณฑ์มาตรฐานตอ่ไป 

2. การประเมินโดยไม่ได้ตัง้เกณฑ์ไว้ล่วงหน้า เป็นการประเมินประสิทธิภาพของส่ือ
จากการเปรียบเทียบผลการสอบของผู้ เรียนหลงัจากท่ีเรียนจากส่ือนัน้แล้ววา่มีผลคะแนนสงูกวา่ผล
สอบก่อนเรียนอย่างมีนยัส าคญัหรือไม่ ซึ่งถ้ามีการเปรียบเทียบแล้วพบว่า ผู้ เรียนได้คะแนนสอบ
หลงัเรียนสงูกวา่คะแนนสอบก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญั แสดงวา่ส่ือนัน้มีประสิทธิภาพ 
 

3.4 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการประเมินส่ือ 
1. แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 
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2. แบบทดสอบความถนดั ซึ่งเป็นการวดัสมรรถนะหรือขีดความสามารถของผู้ เรียน
หลงัจากท่ีได้เรียนรู้จากส่ือ 

3. แบบสอบถาม เป็นเคร่ืองมือท่ีใช้ในการส ารวจ 
4. แบบมาตราส่วนประมาณค่า มักจะน าไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือน ามา

ประเมินเหตกุารณ์ทางด้านความคดิเห็น และเจตคตขิองผู้ เรียน 
5. แบบจดัอนัดบั เป็นการพิจารณาคณุคา่ของส่ือในการสอนตามจดุมุ่งหมายท่ีตัง้ไว้

หรือไม ่ข้อใดเหมาะสมท่ีสดุ แล้วจงึน ามาจดัอนัดบัความส าคญั 
6. การบนัทึกแบบไดอาร่ี เป็นการบนัทึกแบบการจดสิ่งท่ีเก่ียวข้องกบัส่ือทกุครัง้เม่ือมี

การน ามาส่ือมาใช้ 
7. การสงัเกต เป็นการเฝ้าดผูล หรือพฤติกรรมสิ่งต่างๆ ท่ีเกิดจากการใช้ส่ือ โดยเร่ิม

ตัง้แตต้่นจนจบกระบวนการใช้ส่ือ 
8. การสัมภาษณ์ เป็นการซักถาม และพูดคุยกับผู้ ผลิตและผู้ ใช้ โดยรวมถึงผู้ เรียน

เก่ียวกบัส่ือนัน้  แล้วจงึน าข้อมลูท่ีได้มาวิเคราะห์ประกอบกบัพิจารณาในการประเมินส่ือด้วย 
 
4. เอกสารท่ีเก่ียวข้องกับการวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

4.1 ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 
แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิ (achievement test) มีผู้ ให้ความหมายไว้ในทางเดียวกัน 

ดงันี ้
บญุเรียง ขจรศิลป์ (2533) ได้กล่าวถึงแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิว่า เป็นแบบทดสอบ

ท่ีใช้วดัระดบัความสามารถของผู้ เรียนว่ามีความรู้ ความสามารถ และทักษะของเนือ้หาวิชามาก
น้อยเพียงใด  

สมนึก ภัททิยธนี (2549) ได้ให้ความหมายไว้ว่า เป็นแบบทดสอบท่ีวัดสมรรถภาพ
ของสมองในด้านตา่งๆ ท่ีผู้ เรียนได้รับการเรียนรู้ท่ีผา่นมาแล้ว  

เยาวดี วิบูลย์ศรี (2548) ได้ให้ความหมายไว้ว่า ผลสัมฤทธ์ิเป็นกระบวนการบ่งชีถึ้ง
ผลผลิต หรือคณุลกัษณะท่ีวดัได้จากเคร่ืองมือวดัผลอยา่งมีระบบ ซึ่งจะเน้นเป็นตวัเลขมากกว่าการ
บรรยาย  
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4.2 แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน  
สมเกียรติ ปติฐพร (2525) และ พิชิต ฤทธ์ิจรูญ (2545) ได้กล่าวว่าถึงรูปแบบของ

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในทางเดียวกันว่าสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท 
ได้แก่    

1. แบบทดสอบท่ีครูผู้ สอนสร้างขึน้เอง โดยครูผู้ สอนจะวัดผลสัมฤทธ์ิของผู้ เรียน
เฉพาะแค่กลุ่มท่ีครูสอนเท่านัน้ ซึ่งเป็นแบบทดสอบท่ีครูผู้ สอนสร้างขึน้ใช้ กันทั่วไป โดยตาม
สถานศึกษาจะมีลกัษณะเป็นแบบทดสอบข้อเขียน (paper and pencil test) ซึ่งสามารถแบ่งออก
ได้เป็น 2 ชนิดคือ 

1. 1 แบบอัตนัยหรือความเรียง (subject or eassay type)  เป็นแบบทดสอบท่ี
ก าหนดปัญหา หรือค าถามท่ีให้ผู้ตอบเขียนตอบอย่างละเอียด ซึ่งเหมาะกบัการวดัในหลายๆ ด้าน 
ตวัอยา่งเชน่ วดัทางด้านความคดิ อารมณ์ และภาษา  

1.2 แบบปรนยัหรือแบบให้ตอบสัน้ๆ และเข้าใจง่าย (objective or short answer 
type)  เป็นการก าหนดค าตอบ โดยการให้ผู้ เรียนเลือกตอบ ซึ่งอาจจะเป็นแบบถูก -ผิด จบัคู่ แบบ
เตมิค า หรือแบบการเลือกตอบก็ได้  

2. แบบทดสอบมาตรฐาน โดยจะวัดผลสัมฤทธ์ิของผู้ เรียนทั่วๆ ไป  ซึ่ ง เป็น
แบบทดสอบท่ีสร้างโดยผู้ เช่ียวชาญเฉพาะด้าน โดยผ่านการวิเคราะห์และปรับปรุงแก้ไขจนมี
คุณภาพและมีมาตรฐานในการด าเนินการสอบ ผู้ เช่ียวชาญจะมีวิธีการให้คะแนนและแปล
ความหมายของคะแนน 

ในขณะเดียวกัน สมนึก ภัททิยธนี (2549) ได้กล่าวว่า แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภทคือ แบบทดสอบท่ีครูผู้ สอนได้สร้างขึน้กับแบบทดสอบ
มาตรฐาน แตแ่บบทดสอบประเภทท่ีครูผู้สอนได้สร้างขึน้มีทัง้หมด  6 แบบ ได้แก่ 

1. ข้อสอบแบบอัตนัยหรือความเรียง (subjective or essay test) เป็นข้อสอบท่ีมี
เฉพาะค าถาม ซึ่งเปิดโอกาสให้ผู้ เรียนเขียนตอบได้อย่างอิสระ และสามารถเขียนบรรยายได้ตาม
ความรู้และข้อคดิเห็นของผู้ เรียนได้ 

2. ข้อสอบแบบกาถูก -ผิด (true-false test) เป็นข้อสอบชนิดเลือกตอบแบบ 2 
ตวัเลือก แตต่วัเลือกจะมีทัง้แบบคงท่ี และแบบมีความหมายตรงกนัข้าม อยา่งเชน่ ถกู-ผิด ใช-่ไมใ่ช ่
จริง-ไมจ่ริง 



  37 

3. ข้อสอบแบบเติมค า (completion test) เป็นข้อสอบท่ีประกอบด้วยประโยคหรือ
ข้อความท่ียงัไม่สมบรูณ์ แล้วให้ผู้ เรียนเขียนเติมค า หรือประโยค โดยรวมถึงข้อความลงในช่องว่าง
ท่ีครูผู้สอนเว้นไว้ให้ เพ่ือให้ประโยคนัน้สมบรูณ์และถกูต้อง 

4. ข้อสอบแบบตอบสัน้ๆ (short answer test) เป็นข้อสอบท่ีมีลักษณะคล้ายกับ
ข้อสอบแบบเติมค า แต่จะมีความแตกต่างกันท่ีข้อสอบ ซึ่งจะให้ผู้ เรียนเขียนตอบแบบสัน้ๆ เม่ือ
เขียนเป็นประโยคค าถามท่ีสมบรูณ์แล้ว จะให้ผู้ เรียนเป็นผู้ เขียนตอบ ซึง่ค าตอบท่ีได้จะต้องสัน้ และ
กะทดัรัดได้ใจความ 

5. ข้อสอบแบบจับคู่ (matching test) เป็นข้อสอบชนิดให้เลือกตอบอย่างใดอย่าง
หนึ่ง โดยท่ีครูผู้ สอนจะมีค าหรือข้อความแยกออกเป็น 2 ฝ่ัง แล้วให้ผู้ เรียนเลือกจับคู่ว่าแต่ละ
ข้อความในชดุใดชดุหนึง่สมัพนัธ์กนัทัง้สองฝ่ัง 

6. ข้อสอบแบบเลือกตอบ (multiple choice test) เป็นข้อสอบค าถามชนิดเลือกตอบ 
ซึ่งจะประกอบด้วย 2 ตอนคือ ตอนน าหรือค าถาม (stem) และตอนเลือก (choice) โดยในตอน
เลือกจะประกอบด้วย ตวัเลือกท่ีเป็นค าตอบถูก และตวัเลือกท่ีเป็นตวัลวงหรือค าตอบผิด ซึ่งจะมี
ค าถามท่ีให้ผู้ เรียนได้คิดและพิจารณาเลือกตอบ เพ่ือหาค าตอบท่ีถูกต้องมาเพียงตวัเลือกเดียว
เทา่นัน้  
 

4.3 ชนิดของการวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 
ไพศาล หวังพานิช (2526) ได้กล่าวถึงการวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เป็นการ

ตรวจสอบระดบัความสามารถหรือความสมัฤทธ์ิผลของผู้ เรียนว่า เม่ือเรียนแล้วมีความรู้มากน้อย
เพียงใด ซึง่มีวิธีการวดัอยู ่2 แบบ ดงันี ้ 

1. การวัดด้านปฏิบตัิ เป็นการตรวจสอบระดบัความสามารถของผู้ เรียนในการฝึก
ปฏิบตัิ หรือวดัทกัษะของผู้ เรียน โดยให้ผู้ เรียนได้แสดงความสามารถออกมาในรูปของการกระท า
จริง เชน่ วิชาศลิปะ พละ ฯลฯ 

2. การวัดด้านเนือ้หา เป็นการตรวจสอบระดับความสามารถของผู้ เรียนเก่ียวกับ
เนือ้หาวิชานัน้ๆ ท่ีผู้ เรียนได้เรียนผ่านไปแล้ว  โดยจะใช้แบบสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ (achievement 
test) ในการวดัผล 
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4.4 เคร่ืองมือวดัผลสมัฤทธ์ิ 
วิเชียร เกตสุิงห์ (2530) ได้สรุปการใช้เคร่ืองมือท่ีใช้วดัผลสัมฤทธ์ิ โดยสามารถแบ่ง

ออกได้เป็น 3 ด้าน ได้แก่ 
1. พฤติกรรมด้านความรู้และความคิด (cognitive domain) จ าพวกสติปัญญาของ

มนุษย์ในส่วนท่ีเก่ียวกับการรับรู้ และการแสดงพฤติกรรมทางความรู้ออกมา อย่างเช่น ด้าน
ความจ า ความเข้าใจ การน าไปใช้ การวิเคราะห์ และการสงัเคราะห์ ซึ่งพฤติกรรมประเภทนีจ้ะวดั
ได้วา่ ใครรู้หรือไมรู้่ มากน้อยเพียงใด โดยเคร่ืองมือท่ีใช้มกัใช้เป็นแบบทดสอบ 

2. พฤติกรรมด้านความรู้สึกและอารมณ์  (affective domain) เป็นพฤติกรรมท่ี
เก่ียวกับจิตใจ อารมณ์ ความรู้สึก และความเช่ือ อย่างเช่น การยอมรับหรือไม่ยอมรับในบางสิ่ง
บางอย่าง ซึ่งพฤติกรรมประเภทนี ้จะวัดได้ว่าบุคคลนัน้ชอบหรือไม่ชอบอะไร มากน้อยเพียงใด  
โดยมักจะใช้เป็นแบบสอบถาม หรือแบบทดสอบประเภทอารมณ์และสังคม (personal social 
test)  

3. พฤติกรรมด้านการปฏิบัติ (psychomotor domain) เป็นพฤติกรรมท่ีแสดงออก
ทางอวยัวะสมัผสัเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งอาจจะเป็นความสามารถในการใช้มือ-เท้า การประสานสมัพนัธ์
ระหวา่งมือกบัตา ความคลอ่งแคลว่ หรือความแข็งแรงว่องไวในการใช้อวยัวะตา่งๆ ของร่างกาย ซึ่ง
พฤตกิรรมประเภทนี ้จะวดัได้วา่ ใครท าอะไร ได้มากน้อยเพียงใด โดยเคร่ืองมือประเภทนีม้กัจะเป็น
แบบสงัเกต 
 

5. เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 
5.1 งานวิจยัภายในประเทศ 

 พระสมนึก แสงอรุณ พระสราวุฒิ พลญาโณ เเละ นรศิษฎ์ เปล่งรัศมี (2552)  ได้
พัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือส่งเสริมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา เร่ือง วันส าคัญทาง
พระพุทธศาสนา ส าหรับนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 1. โดยมี จุดมุ่งหมายเพ่ือสร้างและหา
ประสิทธิภาพของหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ ตามเกณฑ์ 80/80 และเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนก่อนและหลงัเรียนด้วยหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงศกึษาความพึงพอใจท่ีมีต่อหนงัสือ และ
ศึกษาพฤติกรรมหลังการใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ โดยกลุ่มทดลองท่ีใช้ในครัง้นีคื้อ  นักเรียนชัน้
มธัยมศกึษาปีท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศกึษา 2551 โรงเรียนวดัวงัสวรรค์ จ านวน 26 คน พบว่า ผล
การหาประสิทธิภาพหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ 80.13/81.75 ซึ่งสอดคล้องกับเกณฑ์ท่ีตัง้ไว้ คือ 80/80 
จงึถือว่าหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์มีประสิทธิภาพ ถัดมาเป็นด้านผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนท่ี
เรียนด้วยหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ หลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
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ในด้านความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ โดยรวมอยู่ในระดบัดีมาก และใน
ด้านของพฤติกรรมของนกัเรียนหลงัจากใช้หนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ โดยรวมพฤติกรรมด้านกิจกรรม
ทางพระพทุธศาสนาในวนัส าคญัทางพระพทุธศาสนามีความเหมาะสม โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก 

ยุวดี แซ่เอีย เเละ สุรพล บุญลือ (2553) ได้พัฒนาหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์แบบพกพา
ส าหรับผู้พิการทางสายตา โรงเรียนคนตาบอดกรุงเทพ. โดยมีวัตถุประสงค์  เพ่ือพัฒนารูปแบบ
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบพกพา ส าหรับผู้ พิการทางสายตา โดยได้ท าการดัดแปลงอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ท่ีมีราคาถูกและหาซือ้ได้ง่ายในท้องตลาดทัว่ไปมาพฒันาให้มีความเหมาะสมกับผู้
พิการทางสายตา เพ่ือประเมินคุณภาพและหาความพึงพอใจของผู้ พิการทางสายตา ซึ่ง
กลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียนผู้พิการทางสายตา โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ จ านวน 30 คน 
พบว่า หนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบพกพาส าหรับผู้พิการทางสายตาท่ีสร้างขึน้ มีผลการประเมิน
คณุภาพด้านเนือ้หา คา่เฉล่ียเทา่กบั 4.15 ซึง่ถือวา่อยู่ในระดบัการประเมินคณุภาพท่ีดี และผลการ
ประเมินคณุภาพด้านส่ือ และรูปเลม่ มีคา่เฉล่ียเทา่กบั 4.42 ถือว่าอยูใ่นระดบัการประเมินคณุภาพ
ท่ีดีเช่นกัน และความพึงพอใจของนกัเรียนผู้พิการทางสายตา ชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 1 -3 โรงเรียน
สอนคนตาบอดกรุงเทพ มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.28 อยู่ในระดบัความพึงพอใจมาก ดงันัน้การพฒันา
รูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบพกพา ส าหรับผู้ พิการทางสายตาท่ีสร้างขึน้ สามารถท่ีจะ
น าไปใช้ในการศกึษาเพิ่มเตมิ เพ่ือเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ  ส าหรับผู้พิการทางสายตาได้ 

พัดชา อินทรัศมี (2555)  ได้พัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์  เร่ืองการใช้ห้องสมุด 
ส าหรับนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 1 พบว่า หนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ มีคณุภาพตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 
โดยมีการออกแบบและพัฒนาอย่างเป็นระบบ กล่าวคือ จากการศึกษาวิเคราะห์เนือ้หาการ
ออกแบบ การวางแผน และการเตรียมการผลิต มีการจดัเนือ้หาให้สอดคล้องกบัความเหมาะสมกบั
วยัของผู้ เรียน โดยใช้ทฤษฎีจากการออกแบบพฒันาบทเรียนในด้านตา่งๆ ได้แก่ ด้านจิตวิทยา และ
ด้านเทคโนโลยีการศึกษา โดยผ่านการตรวจสอบจากอาจารย์ท่ีปรึกษาสารนิพนธ์ และผ่านการ
ประเมินคุณภาพจากผู้ เช่ียวชาญทัง้ด้านเนือ้หา และผู้ เช่ียวชาญด้านเทคโนโลยีการศึกษาทัง้ 2 
รอบ เพ่ือให้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์มีความเหมาะสมกับผู้ เรียน และได้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ท่ีมี
คุณภาพ จากการพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิ กส์ เร่ืองการใช้ห้องสมุด ส าหรับนักเรียนชัน้
มธัยมศึกษาปีท่ี 1 ท าให้สามารถน าไปใช้ประกอบกับการเรียนการสอนได้ และผลการใช้หนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ ได้ผ่านการวดัจากคะแนนท่ีได้จากการท าแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน
และหาคณุภาพแล้ว ช่วยให้ผู้ เรียนสามารถบรรลุวตัถุประสงค์เป็นไปตามผลการเรียนรู้ ความจ า 
ความเข้าใจหลงัจากท่ีเรียนด้วยหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ด้วย ซึง่ถือเป็นทางเลือกแนวใหม่ส าหรับการ
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เรียนการสอนท่ีช่วยพฒันาการเรียนรู้ให้นกัเรียนเกิดกระบวนการเรียนรู้ท่ีดีขึน้ เพราะโครงสร้างของ
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เป็นส่ือประสมท่ีรวมทัง้ภาพนิ่ง ภาพเคล่ือนไหว กราฟิก เสียง ข้อความ 
ตวัอกัษร ผู้ เรียนสามารถท่ีจะน าไปเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง และช่วยตอบสนองความแตกต่างระหว่าง
บคุคลได้เป็นอย่างดี ซึง่เนือ้หาของแตล่ะตอนสามารถทบทวนเนือ้หาบทเรียนได้ตามความต้องการ 
รวมทัง้ยงัสามารถให้ผลปอ้นกลบั (Feed Back) ท่ีเป็นคะแนน หรือค าชมตา่งๆ ทัง้ท่ีเป็นเสียงหรือ
ข้อความท่ีชว่ยเสริมแรงจงูใจในการเรียนรู้ 

วิภาวี วีระวงศ์ (2555) ได้ศกึษารูปแบบการพฒันาหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์เพ่ือส่งเสริม
จินตนาการของผู้ เรียนในระดับอุดมศึกษา. โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษารูปแบบการพัฒนา
หนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ และหาประสิทธิภาพของหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือส่งเสริมจินตนาการของ
นกัศึกษา เพ่ือเปรียบเทียบคะแนนจินตนาการจากการใช้หนงัสืออิเล็กทรอนิกส์กับหนังสือท่ีเป็น
สิ่งพิมพ์ และศกึษาความพึงพอใจของนกัศกึษา โดยกลุ่มตวัอยา่งท่ีใช้ เป็นนกัศกึษาระดบัปริญญา
ตรีชัน้ปีท่ี 1 จ านวน 60 คน จากคณะเทคโนโลยีส่ือสารมวลชน มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรี ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศกึษา 2555 โดยพฒันาขึน้เป็นหนงัสืออ่านนอกเวลาส าหรับนกัศกึษา
ระดับอุดมศึกษา จ านวน 3 เร่ือง ได้แก่เร่ือง โจนาธานลิฟวิ่งสตัน้นางนวล ซึ่งมีประสิทธิภาพ 
80.50/80.83 ถัดมาเป็นเร่ือง รักค าสัน้ๆ แตอุ่น่นาน มีประสิทธิภาพ 80.33/80.14 และเร่ือง อลิซใน
เมืองกระจกมีประสิทธิภาพ 80.22/80.44 ตามล าดบั จากการวิเคราะห์พบว่า คะแนนจินตนาการ
ของนกัศกึษาท่ีเรียนด้วยหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์สงูกว่าคะแนนจินตนาการของนกัศกึษาท่ีเรียนด้วย
หนงัสือท่ีเป็นสิ่งพิมพ์อย่างมีนยัส าคญัท่ีระดบั .05 ซึ่งนกัศกึษาท่ีเรียนด้วยหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์มี
ความพงึพอใจอยูใ่นระดบัมาก  

จรัสสม ปานบุตร (2556) ได้พัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือพัฒนาทักษะการอ
อ่านออกเสียงภาษาไทยของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 6. โดยมีวตัถุประสงค์ 1). เพ่ือพัฒนา
หนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ เร่ือง การอ่านออกเสียงภาษาไทย ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 6 ให้มีประสิทธิภาพ 
2). เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ืองการอ่านออกเสียงภาษาไทย ของนักเรียนชัน้
ประถมศกึษาปีท่ี 6 โรงเรียนบ้านหนองเด็ด  ก่อนเรียนและหลงัเรียนด้วยหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ 3). 
เพ่ือวดัทกัษะการอ่านออกเสียงภาษาไทย ของนกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนหนองเด็ด 
4). เพ่ือศึกษาความพึงพอใจท่ีมีต่อการเรียนด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เร่ืองการอ่านออกเสียง
ภาษาไทยของนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 6 โรงเรียนบ้านหนองเดด็ โดยประชากรท่ีใช้ในการวิจยั
ครัง้นีคื้อ นกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนบ้านหนองเด็ด ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศกึษา 2556 
จ านวน 25 คน พบว่า หนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ เร่ือง การอ่านออกเสียงภาษาไทย ชัน้ประถมศกึษาปี
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ท่ี 6 มีประสิทธิภาพ 84.88/82.27 ซึ่งถือว่าเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ ด้านผลสมัฤทธ์ิทางการ
เรียน หลงัเรียนสงูกว่าก่อนเรียนด้วยหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ ร้อยละ 23.87 ด้านทกัษะการอ่านออก
เสียงภาษาไทย หลงัเรียนด้วยหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ มีคะแนนเท่ากับ 25.16 ซึ่งถือว่าอยู่ในเกณฑ์
ระดบัดี และในด้านความพึงพอใจท่ีมีตอ่การเรียนด้วยหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ อยู่ในระดบัมากท่ีสุด 
(µ = 4.53, Ó = 0.44) 

วันฤดี สุขสงวน (2016) ได้พัฒนาส่ือการเรียนหนังสือการ์ตูนอิเล็กทรอนิกส์ วิชา 
บญัชีชัน้ต้น ด้วยนิทานชาดก. โดยมีวัตถุประสงค์ 1). เพ่ือพัฒนาหนังสือการ์ตูน เร่ืองการบัญชี
ส าหรับกิจการซือ้ขายสินค้าและรายการปรับปรุง 2). หาประสิทธิภาพของหนังสือการ์ตูน
อิเล็กทรอนิกส์ 3). ประเมินความพึงพอใจของผู้ เรียนท่ีมีตอ่หนงัสือการ์ตนูอิเล็กทรอนิกส์ 4). ศกึษา
ถึงคุณธรรมและจริยธรรมท่ีผู้ เรียนได้รับจากการเรียนด้วยหนังสือการ์ตูนอิ เล็กทรอนิกส์ พบว่า 
หนงัสือการ์ตนูอิเล็กทรอนิกส์มีประสิทธิภาพสงูกว่าเกณฑ์ อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
โดยผู้ เรียนมีความพึงพอใจในระดบัมากท่ีสุด ซึ่งมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.26 และคณุธรรมจริยธรรมท่ี
ผู้ เรียนได้รับจากการเรียนด้วยหนงัสือการ์ตนูอิเล็กทรอนิกส์ เร่ือง รายการปรับปรุง และการบนัทึก
บญัชีและตีราคาสินค้าอยูใ่นระดบัมากและมากท่ีสดุ ซึง่มีคา่เฉล่ียเทา่กบั 3.96 และ 4.45 

 
5.2 งานวิจยัตา่งประเทศ 

Siriporn Charoenpibul (2006) ได้ศึกษาผลจากการน าหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
เก่ียวกับการจดัการขยะมูลฝอยชุมชน ท่ีน าไปใช้กับส าหรับนกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 3 พบว่า 
คะแนนหลงัใช้หนงัเสืออิเล็กทรอนิกส์เก่ียวกบัการจดัการขยะมลูฝอยชมุชนดีมาก และระดบัความ
พึงพอใจของนักเรียนอยู่ในระดับมากท่ีสุด และได้เสนอแนะว่าสิ่งส าคัญก่อนการสร้างหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ต้องค านึงถึงโปรแกรมในการสร้าง เนือ้หา รูปแบบท่ีเหมาะสมกับวยั วิธีการเรียนรู้ 
และงบประมาน 

Tingari  Wisal M, Osman Izzeldin M, and Yahia  Moawia E (2010) ได้ศึกษา
วิเคราะห์เปรียบเทียบการอ่านระหว่างการอ่านหนงัสือธรรมดากับหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์โดยเฝา้ดู
และสังเกตในหัวข้อหลักๆ พบว่า เด็กส่วนใหญ่ชอบอ่านแบบอิเล็กทรอนิกส์มากกว่าถึงแม้จะใช้
เวลานานกว่าอ่านหนังสือแบบธรรมดา และไม่ได้ต้องการความช่วยเหลือในการท าความเข้าใจ 
โดยมีข้อเสนอแนะว่าการจะสร้างหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ให้มีประสิทธิภาพ ควรเน้นจากเด็กเป็นตวั
หลกัให้มีความเหมาะสมทัง้ด้านเนือ้หาและด้านการปฏิสมัพนัธ์กบัเดก็ 
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Alain (2012) ได้ศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อการใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ออนไลน์  ใน
หอสมดุ ของมหาวิทยาลยัลรููเตียน (Lau-reutian) ประเทศอิตาลีพบว่านกัศกึษาระดบัปริญญาเอก
ทกุคนช่ืนชอบมีความสมัพนัธ์ท่ีดีกับการใช้หนงัสืออิเล็กทรอนิกส์เป็นอย่างยิ่งมีระดบัการใช้งานท่ี
สงูท่ีสดุ มากกวา่นกัศกึษาระดบัปริญญาโทและปริญญาตรี 

Kemmanat mingsiritham and Supanita Sudsaward (2013) ไ ด้ ศึ ก ษ า ชุ ด ฝึ ก
อบรมออนไลน์ทางอิเล็กทรอนิกส์ส าหรับครูผู้ สอน สงักดัส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา
ปีท่ี 3 และศกึษาความพึงพอใจของผู้ เข้ารับการฝึกอบรมในการอบรมออนไลน์ทางอิเล็กทรอนิกส์ 
กลุ่มตวัอย่างเป็นครูและบุคลากรทางการศึกษา จ านวน 30 คน ในโรงเรียนสงักัดส านักงานเขต
พืน้ท่ีการศึกษามัธยมศึกษาปีท่ี 3 โดยการคัดเลือกด้วยความสมัครใจ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้
คา่เฉล่ียสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานและการทดสอบ t-test พบวา่ ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของผู้ เข้ารับ
การฝึกอบรม หลังการฝึกอบรมออนไลน์ เก่ียวกับหนังสืออิเล็กทรอนิกส์สูงกว่าก่อนฝึกอบรม
ออนไลน์อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตริะดบั .05 

Nor Zairah Ab Rahim and Noor Haniza Abu Bakar (2014) ได้ทดลองใช้หนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์เป็นส่ือการเรียนการสอนในนกัเรียนระดบัชัน้ประถมศกึษาในมาเลเซีย เพ่ือวดัระดบั
ระดบัความสามารถของนกัเรียนในการใช้หนงัสืออิเล็กทรอนิกส์และความความรู้ความเข้าใจจาก
การใช้หนงัสืออิเล็กทรอนิกส์เป็นส่ือการเรียนการสอน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการวดั
ประสิทธิภาพส่ือการเรียนการสอน จากการศึกษาพบว่า ความสามารถในการใช้หนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ของนกัเรียนส่วนใหญ่อยู่ในระดบัปานกลาง และคอ่นข้างน้อยเน่ืองมาจากยงัไมเ่คย
ใช้งานมาก่อน อย่างไรก็ตาม ในภายหลังจากการใช้งานแล้วพบว่านักเรียนกลุ่มดงักล่าวนัน้มี
ความรู้ความเข้าใจและมีความสามารถในการเรียนรู้ผา่นหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ท่ีเพิ่มมากขึน้ 

Rahmat, Erwadi, Vitria Ratna, and Vide Rawi Purnama (2017 )  ราย งาน ว่ า 
หนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ สามารถอ่านได้ด้วยคอมพิวเตอร์ แล็ปท็อป และอปุกรณ์เคล่ือนท่ีรูปแบบท่ี
หลากหลายได้แก่ มือถือเหมาะส าหรับนกัเรียน นกัศกึษาและบุคคลทัว่ไปท่ีรักการอ่านด้วยการใช้
เทคโนโลยีรูปแบบใหม่ๆ ไม่จ าเป็นต้องเรียนในห้องเรียน สามารถเรียนรู้ได้ทกุสถานท่ีเข้าถึงเนือ้หา 
วิชาในรายละเอียดตา่งๆ ได้ง่าย 

Luthfia Puspa PRADINA and Agus SUYATNA (2018, January) ส ร้างหนัง สื อ
อิเล็กทรอนิกส์แบบโต้ตอบ (IESB) เพ่ือพัฒนาทักษะทางด้านความคิดและความเช่ือมั่นของ
นักเรียนชัน้เกรด 12 วิธีการท่ีใช้ในการวิจัยครัง้นีคื้อ ADDIE (Analyze Design Development 
Implementation Evaluation) การประเมินผลใช้วิธีเก็บแบบสอบถามจากนักเรียนในจังหวัด 



  43 

Lampung ประเทศอินโดนีเซีย จากผลการตอบแบบสอบถามร้อยละ 65.2 ของนกัเรียนต้องการให้
มีหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์แบบโต้ตอบ (IESB) เพ่ือใช้สอบเข้ามหาวิทยาลยั 
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บทที่ 3 
วิธีด าเนินการวิจัย 

 
การวิจัยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคการทอผ้าพืน้เมืองบ้านโคกเจริญ จงัหวดัลพบุรี 

ส าหรับการเรียนการสอนนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 2 ท่ีพฒันาขึน้ครัง้นี ้มีวตัถปุระสงค์เพ่ือพฒันา
และหาประสิทธิภาพหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคการทอผ้าพืน้เมืองบ้านโคกเจริญ จงัหวดัลพบุรี 
ท่ีใช้เป็นส่ือในการเรียนการสอนวิชา เทคนิคการทอผ้าพืน้เมืองบ้านโคกเจริญ จงัหวดัลพบุรี ของ
นกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 2 และเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนก่อนและหลงั
เรียนเม่ือผ่านการใช้หนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคการทอผ้าพืน้เมืองบ้านโคกเจริญ จงัหวดัลพบุรี 
ซึง่ผู้วิจยัได้ด าเนินการวิจยั ดงันี ้ 

1. การก าหนดประชากรและกลุม่ตวัอย่าง 
2. การก าหนดเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั 
3. การสร้างเคร่ืองมือ 
4. การด าเนินการวิจยั 
5. สถิตท่ีิใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู 

 
1. การก าหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรท่ีใช้ในการวิจยั  
กลุ่มที่ 1 กลุ่มผู้ เช่ียวชาญ ประกอบด้วย ผู้ เช่ียวชาญด้านระเบียบงานวิจยั แบบสอบถาม 

และแบบสมัภาษณ์ ผู้ เช่ียวชาญด้านศิลปกรรม และภูมิปัญญา  ผู้ เช่ียวชาญด้านการทอผ้า และ
ผู้ เช่ียวชาญด้านเทคโนโลยี 

กลุ่มที่ 2 กลุม่ผู้ ใช้ทดสอบเคร่ืองมือ ได้แก่ นกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 2/1 ภาคเรียนท่ี 1 
ปีการศึกษา 2561 จ านวน 1 ห้องเรียน จ านวน 30 คน (ท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง) โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลยัราชภัฏเทพสตรี  อ าเภอเมือง จงัหวดัลพบุรี ซึ่งได้มาจากการสุ่มอย่างง่าย (Simple 
Random Sampling)  

กลุ่มที่  3 กลุ่มตวัอย่างในการทดสอบหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคการทอผ้าพืน้เมือง
บ้านโคกเจริญ จงัหวดัลพบรีุ  เป็นส่ือการเรียนการสอนนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 1 
ปีการศกึษา 2561 จ านวน 4 โรงเรียน ซึ่งได้มาจากการเลือกกลุ่มตวัอย่างแบบเจาะจง (Purposive 
Sampling) ได้แก่ 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ปทมุวนั   จ านวน 50 คน 
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โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์  จ านวน 50 คน 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัราชภฏัเทพสตรี อ.เมือง จ.ลพบรีุ จ านวน 50 คน 
โรงเรียนชมุชนวดัคีรีนาครัตนาราม อ.หนองมว่ง จ.ลพบรีุ จ านวน 50 คน  

 
กลุม่ตวัอยา่งท่ีใช้ในการวิจยั ได้แก่ 
กลุ่มที่  1  เป็นกลุ่มผู้ เช่ียวชาญ ประกอบด้วย ผู้ เช่ียวชาญ ด้านระเบียบงานวิจัย 

แบบสอบถามและแบบสมัภาษณ์ ผู้ เช่ียวชาญด้านศลิปกรรมและภูมิปัญญา  ผู้ เช่ียวชาญด้านการ
ทอผ้าและผู้ เช่ียวชาญด้านเทคโนโลยี จ านวน 5 คน ซึ่งได้มาจากการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบ
เจาะจง (Purposive Sampling) โดยจดักลุม่ผู้ เช่ียวชาญเป็นผู้ประเมิน 2 รอบ ดงันี ้

รอบที่  1 ผู้ เช่ียวชาญด้านระเบียบงานวิจัย แบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ์   
จ านวน  1 คน 

ผู้ เช่ียวชาญด้านศลิปกรรม และภมูิปัญญา   จ านวน  2 คน 
ผู้ เช่ียวชาญด้านการทอผ้า     จ านวน  1 คน 
ผู้ เช่ียวชาญด้านเทคโนโลยี     จ านวน  1 คน  

รอบที่  2 ผู้ เช่ียวชาญด้านระเบียบงานวิจัย แบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ์ 
จ านวน  1 คน 

ผู้ เช่ียวชาญด้านศลิปกรรม และภมูิปัญญา   จ านวน  2 คน 
ผู้ เช่ียวชาญด้านการทอผ้า     จ านวน  1 คน 
ผู้ เช่ียวชาญด้านเทคโนโลยี     จ านวน  1 คน  

กลุ่มที่  2 กลุ่มตวัอย่างในการทดสอบหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคการทอผ้าพืน้เมือง
บ้านโคกเจริญ จงัหวดัลพบรีุ เป็นส่ือการเรียนการสอนนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 1 
ปีการศกึษา 2561 จ านวน 4 โรงเรียน ซึ่งได้มาจากการเลือกกลุ่มตวัอย่างแบบเจาะจง (Purposive 
Sampling) ได้แก่ 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ปทมุวนั   จ านวน 50 คน 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์  จ านวน 50 คน 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัราชภฏัเทพสตรี อ.เมือง จ.ลพบรีุ จ านวน 50 คน 
โรงเรียนชมุชนวดัคีรีนาครัตนาราม อ.หนองมว่ง จ.ลพบรีุ จ านวน 50 คน  
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2. การก าหนดเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั หนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคการทอผ้าพืน้เมืองบ้านโคกเจริญ 

จงัหวดัลพบรีุ ส าหรับการเรียนการสอนนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 2 ประกอบด้วย 

1. เคร่ืองมือทดลอง ได้แก่ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคการทอผ้าพืน้เมืองบ้านโคก
เจริญ จงัหวดัลพบรีุ ส าหรับการเรียนการสอนนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 2  

2. เคร่ืองมือท่ีใช้เก็บรวบรวมข้อมลู ได้แก่ 
2.1) แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน จ านวน 1 ชุด มีลักษณะ 

เป็นข้อสอบแบบปรนยัชนิด  4  ตวัเลือกจ านวน  30 ข้อ   
2.2)  แบบประเมินประสิทธิภาพของหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคการทอผ้าพืน้เมือง

บ้านโคกเจริญ จังหวัดลพบุรี ส าหรับการเรียนการสอนนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 2 โดย
ผู้ เช่ียวชาญท่ีมีลกัษณะเป็นมาตราสว่นประมาณคา่อนัดบั (Rating  Scale) 5  อนัดบั 

2.3)  ผู้ เช่ียวชาญ ได้แก่ 
1) รองศาสตราจารย์ ดร.นนัทนา แจ้งสวุรรณ์  มหาวิทยาลยัราชภฏัเทพสตรี 
ผู้ เช่ียวชาญด้านระเบียบงานวิจยั แบบสอบถาม และแบบสมัภาษณ์ 
2) รองศาสตราจารย์สมศริิ อรุโณทยั  มหาวิทยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์ 
ผู้ เช่ียวชาญด้านศลิปกรรม และภมูิปัญญา   
3) ผู้ชว่ยศาสตราจารย์วิบลู จนัทร์แย้ม  มหาวิทยาลยัราชภฏัเทพสตรี 
ผู้ เช่ียวชาญด้านศลิปกรรม และภมูิปัญญา   
4) อาจารย์วินยั ปัจฉิม โรงเรียนอนบุาลโคกเจริญ จงัหวดัลพบรีุ 
ผู้ เช่ียวชาญด้านการทอผ้า 
5) คณุอิสรา สนุทรวฒัน์  บริษัท ฟตุ ฟิต ฟอ ไฟ 

ผู้ เช่ียวชาญด้านเทคโนโลยี  
2.4)  ครูสายผู้สอนวิชาพืน้ฐานศิลปศึกษา “เทคนิคการทอผ้าพืน้เมือง” จะใช้ครูท่ี

สอนในโรงเรียนเครือข่ายของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จ านวน 2 โรงเรียน และโรงเรียนใน
พืน้ท่ีจงัหวดัลพบรีุ จ านวน 2 โรงเรียน เน่ืองจากเป็นโรงเรียนท่ีอยู่ในพืน้ท่ีท่ีได้มีการน าองค์ความรู้
การทอผ้าบ้านโคกเจริญ จงัหวดัลพบรีุ มาจดัท าเป็นหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือการขยายผลน าไป
เป็นหลกัสตูรท้องถ่ินของจงัหวดัลพบรีุในอนาคตอนัใกล้นี ้ได้แก่ 

1) อาจารย์คมสนัต์ ไวฉลาด 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 
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2) อาจารย์นนัตญา ทวีพงษ์ 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จงัหวดันครนายก 
3) อาจารย์เสรี แก้ววิเชียร 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัราชภฏัเทพสตรี อ าเภอเมือง จงัหวดัลพบรีุ 
4) อาจารย์กณัฑ์คปุต์ ประเสริฐศรี 
โรงเรียนชมุชนวดัคีรีนาครัตนาราม อ าเภอหนองมว่ง จงัหวดัลพบรีุ 

 
3. การสร้างเคร่ืองมือ 

3.1  การสร้างหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคการทอผ้าพืน้เมืองบ้านโคกเจริญ จงัหวดัลพบรีุ 
ส าหรับการเรียนการสอนนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 2 
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคการทอผ้าพืน้เมืองบ้านโคกเจริญ จังหวดัลพบุรี 

ส าหรับการเรียนการสอนนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี  2 มีวิธีด าเนินการสร้างและพัฒนาตาม
ขัน้ตอน ดงันี ้

1)  ก าหนดวตัถปุระสงค์การเรียนรู้เร่ือง เทคนิคการทอผ้าพืน้เมือง บ้านโคกเจริญ จงัหวดั
ลพบุรี เพ่ือท่ีจะได้สร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคการทอผ้าพืน้เมืองบ้านโคกเจริญ จังหวัด
ลพบุรี ส าหรับการเรียนการสอนนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 2 ให้สอดคล้องกับวตัถุประสงค์ของ
การเรียนรู้  

2)  ค้นคว้าและรวบรวมเนือ้หาให้สอดคล้องตามวตัถุประสงค์การเรียนรู้ท่ีจะสร้างเป็น
หนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคการทอผ้าพืน้เมืองบ้านโคกเจริญ จงัหวดัลพบรีุ ส าหรับการเรียนการ
สอนนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 2 จากส่ือชนิดตา่งๆ 

3)  เรียบเรียง วางเค้าโครงเร่ือง และเขียนเนือ้หาจากท่ีได้รวบรวมไว้ให้สอดคล้องกับ
วตัถุประสงค์การเรียนรู้ท่ีจะสร้างเป็นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคการทอผ้าพืน้เมืองบ้านโคก
เจริญ จงัหวดัลพบรีุ ส าหรับการเรียนการสอนนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 2 ก่อนน าไปให้อาจารย์ท่ี
ปรึกษาและผู้ เช่ียวชาญตรวจสอบความถกูต้อง พร้อมขอค าแนะน า 

4)  ตรวจสอบความสอดคล้องของเนือ้หาว่าสอดคล้องตามเนือ้หาตรงตามวตัถุประสงค์
หรือไม่ โดยผู้ เช่ียวชาญจ านวน 5 คน และหาค่าดชันีความสอดคล้อง ( IOC) โดยก าหนดให้ข้อ
ค าถามแตล่ะข้อต้องมีคา่ดชันีความสอดคล้อง ตัง้แต ่0.5 ขึน้ไป 

5)  น าข้อเสนอแนะจากผู้ เช่ียวชาญมาปรับปรุงแก้ไขก่อนลงมือสร้างเป็นหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคการทอผ้าพืน้เมืองบ้านโคกเจริญ จังหวัดลพบุรี ส าหรับการเรียนการสอน
นกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 2 
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 5.1) จัดท าแผนงาน (Flowchart) ของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคการทอผ้า
พืน้เมืองบ้านโคกเจริญ จังหวัดลพบุรี ส าหรับการเรียนการสอนนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 2 
เพ่ือให้เห็นขัน้ตอนการน าเสนอได้ชดัเจน 

 5.2) ก าหนดเทคนิควิธีการน าเสนอ ภาพประกอบ ภาพเคล่ือนไหว และออกแบบ
งานด้านกราฟิกตา่งๆ จากนัน้บนัทกึเสียง และเลือกเสียงประกอบอ่ืนๆ 

 5.3) ด าเนินการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคการทอผ้าพืน้เมืองบ้านโคก
เจริญ จังหวัดลพบุรี ส าหรับการเรียนการสอนนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 2 ด้วยโปรแกรมต่างๆ 
ไ ด้ แ ก่  Adobe Indesign,  Adobe Photoscape แ ล ะ  3D PageFlip Professional เ ป็ น ต้ น 
  5.4) ออกแบบคูมื่อการใช้โปรแกรมส าหรับครูผู้สอน เพ่ือน าไปศกึษาวิธีการใช้งาน
หนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคการทอผ้าพืน้เมืองบ้านโคกเจริญ จงัหวดัลพบรีุ ส าหรับการเรียนการ
สอนนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 2 ก่อนท่ีจะน าไปใช้สอนและทดสอบ 

6)  น าหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคการทอผ้าพืน้เมืองบ้านโคกเจริญ จังหวัดลพบุรี 
ส าหรับการเรียนการสอนนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 2 ท่ีสร้างเสร็จแล้วให้อาจารย์ท่ีปรึกษา
ตรวจสอบ และปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ 

7)  ท าการปรับปรุงหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคการทอผ้าพืน้เมืองบ้านโคกเจริญ 
จงัหวดัลพบรีุ ส าหรับการเรียนการสอนนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 2 ตามค าแนะน าของอาจารย์ท่ี
ปรึกษาก่อนน าไปให้ผู้ เช่ียวชาญประเมินคุณภาพ จากนัน้น าไปปรุงแก้ตามข้อเสนอแนะ จนมี
คณุภาพตามเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ แล้วน าไปศกึษาผลการใช้จากกลุม่ตวัอยา่ง 

 
3.2 การสร้างและหาคณุภาพแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนท่ีใช้ในการทดสอบ  
โดยสร้างจากเนือ้หาวิชาพืน้ฐานศิลปะ ชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 2 มีวิธีด าเนินการสร้างและ

พฒันาตามขัน้ตอน ดงันี ้  
1)  ศกึษาวิธีการสร้างแบบสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนจากเอกสาร และต าราอ่ืนๆ  
2)  วิเคราะห์เนือ้หากบัวตัถปุระสงค์การเรียน โดยก าหนดวตัถปุระสงค์การเรียนรู้ในการ

ทดสอบให้ชดัเจนวา่ต้องการวดัพฤติกรรมใด 
3)  ก าหนดเนือ้หาท่ีจะใช้ในการสร้างแบบทดสอบ และล าดบัความส าคญัของเนือ้หาท่ีใช้

สร้างแบบทดสอบของหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคการทอผ้าพืน้เมืองบ้านโคกเจริญ จงัหวดัลพบรีุ 
ส าหรับการเรียนการสอนนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 2 

4)  ก าหนดน า้หนกัและคะแนน     
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5)  ก าหนดรูปแบบค าถาม จ านวนข้อ และคะแนนเป็นค าถามแบบปรนยัชนิด 4  ตวัเลือก 
จ านวน 30 ข้อๆ ละ 1 คะแนน   

6)  สร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน แบบปรนัย 4 ตวัเลือก ตอบถูกได้ 1 
คะแนน  ตอบผิดได้ 0 จ านวน 30 ข้อ โดยให้แบบทดสอบครอบคลมุเนือ้หาและวตัถปุระสงค์  

7)  น าแบบทดสอบท่ีสร้างขึน้ไปให้ผู้ เช่ียวชาญตรวจสอบความถูกต้องและความ
สอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ แล้วน ามาปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ 

8)  น าแบบทดสอบท่ีได้ปรับปรุงตามค าแนะน าแล้วไปทดลองใช้กับนักเรียนชัน้
มธัยมศกึษาปีท่ี 2/1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัราชภฏัเทพสตรี อ าเภอเมือง จงัหวดัลพบรีุ ท่ีไม่ใช่
กลุม่ตวัอยา่ง จ านวน 30 คน เพ่ือหาประสิทธิภาพของเคร่ืองมือ ดงันี ้ 

8.1)  คา่ความยาก – ง่าย  คดัเลือกข้อค าถามท่ีมีคา่อยูร่ะหวา่ง 0.2 – 0.8  
8.2)  คา่อ านาจจ าแนก  คดัเลือกข้อค าถามท่ีมีคา่ตัง้แต ่0.2 ขึน้ไป 
8.3)  คา่ความเช่ือมัน่โดยใช้วิธีการแบบคเูคอร์ ริชาร์ดสนั  (KR – 20)  ก าหนดให้มีคา่

ความเช่ือมัน่ตัง้แต ่0.7  ขึน้ไป 
9)  แล้วน ากระดาษค าตอบมาตรวจให้คะแนน โดยใช้วิธี 0-1 (Zero-One Method) คือให้

คะแนนข้อท่ีตอบถกูต้องเป็น 1 คะแนน ตอบผิดเป็น 0 
10)  น าคะแนนท่ีได้มาวิเคราะห์หาค่าความยาก – ง่าย (p) ค่าอ านาจจ าแนก (r) ของ

แบบทดสอบ  
11)  คัดเลือกข้อสอบ จ านวน 30 ข้อ ท่ีมีความยากง่ายระหว่าง 0.20 – 0.80 และค่า

อ านาจจ าแนกตัง้แต ่0.20 ขึน้ไป เพ่ือน ามาใช้เป็นแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน  
12)  น าแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนไปทวิเคราะห์หาค่าความเช่ือมัน่ โดยใช้

วิธีการแบบคเูคอร์ ริชาร์ดสนั  (KR – 20)  ก าหนดให้มีคา่ความเช่ือมัน่ตัง้แต ่0.7  ขึน้ไป 
 

3.3 การสร้างแบบประเมินประสิทธิภาพของหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคการทอผ้าพืน้เมือง
บ้านโคกเจริญ จงัหวดัลพบรีุ ท่ีใช้เป็นส่ือการเรียนการสอนโดยผู้ เช่ียวชาญ 
ให้ผู้ตอบท าเคร่ืองหมายในหวัข้อท่ีต้องการตอบโดยการให้ระดบัคะแนน ค าถามมุ่งหา

ค าตอบเฉพาะเร่ืองท่ีจะศกึษา มีขัน้ตอนการสร้าง ดงันี ้
1) ศึกษาคุณลักษณะวิธีการสร้างแบบประเมินประสิทธิภาพท่ีต้องการจะวัดจาก

เอกสาร และงานวิจยัตา่งๆ  
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2) น าคณุลกัษณะท่ีจะวดัมาสร้างแบบประเมินประสิทธิภาพท่ีมีความสอดคล้อง และ
ครอบคลุมคุรสมบัติท่ีต้องการประเมินคุณภาพในแต่ละข้อมาเขียนเป็นข้อค าถาม โดยใช้แบบ
ประเมินหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่าอันดับ (Rating Scale) 5  
อนัดบั  ได้แก่  

5 หมายถึง มีคณุภาพดีมาก   
4 หมายถึง มีคณุภาพดี   
3 หมายถึง มีคณุภาพปานกลาง   
2 หมายถึง มีคณุภาพน้อย   
1 หมายถึง มีคณุภาพน้อยท่ีสดุ   

3)  น าแบบประเมินคุณภาพท่ีสร้างขึน้ให้อาจารย์ท่ีปรึกษาตรวจสอบ และน ามา
ปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน า 

4)  น าแบบประเมินท่ีผ่านการปรับปรุงแก้ไขแล้วไปให้ผู้ เช่ียวชาญประเมินคุณภาพ
ของหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ ก่อนท่ีจะน าไปหาผลการใช้ตอ่ไป 

5)  น าผลจากการประเมินมาพิจารณาหาค่าเฉล่ีย เพ่ือใช้เป็นเกณฑ์ในการก าหนด
ประสิทธิภาพของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้เกณฑ์ในการแปลความหมายของระดบัคุณภาพ  
ดงันี ้(ชศูรี วงศ์รัตนะ, 2537)  

คะแนนเฉล่ีย 4.50 – 5.00  หมายถึง มีคณุภาพมากท่ีสดุ 
คะแนนเฉล่ีย 3.50 – 4.49   หมายถึง มีคณุภาพมาก 
คะแนนเฉล่ีย 2.50 – 3.49  หมายถึง มีคณุภาพปานกลาง 
คะแนนเฉล่ีย 1.50 – 2.49   หมายถึง มีคณุภาพน้อย 
คะแนนเฉล่ีย 1.00 – 1.49   หมายถึง มีคณุภาพน้อยท่ีสดุ 

 
4. การด าเนินการวิจัย 

4.1 การด าเนินการทดสอบเคร่ืองมือ 
การทดลองใช้หนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคการทอผ้าพืน้เมืองบ้านโคกเจริญ จงัหวดั

ลพบุรี กับนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 2/1 ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในปี
การศึกษา 2561 ภาคเรียนท่ี 1 โดยใช้แผนการทดลองแบบ  One Group Pretest – Posttest 
Design (ล้วน สายยศ เเละองัคณา สายยศ, 2538) นัน่คือ 
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D1   X     D2 

 
 

เม่ือ D1   หมายถึง การทดสอบก่อนการทดลอง 
X หมายถึงการทดลองใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เร่ืองการทอ

พืน้เมืองบ้านโคกเจริญ จงัหวดัลพบุรี เป็นส่ือการเรียนการสอน
เร่ืองเทคนิคการทอผ้าพืน้เมือง  

D2   หมายถึง การทดสอบหลงัการทดลอง 
 

1. ทดสอบนกัเรียนก่อนการใช้หนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคการทอผ้าพืน้เมืองบ้านโคก
เจริญ จงัหวดัลพบรีุ  (D1)  โดยใช้แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนท่ีสร้างขึน้มา   

2. ให้นกัเรียนได้เรียนรู้กระบวนการผลิตผ้าทอพืน้เมืองบ้านโคกเจริญ จงัหวดัลพบรีุโดย
ใช้หนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคการทอผ้าพืน้เมืองบ้านโคกเจริญ จงัหวดัลพบุรี เป็นส่ือการสอน
ร่วมกับการฝึกปฏิบตัิ (โดยการฝึกปฏิบตัิ จะให้ผู้ เรียนออกแบบลวดลายผ้าทอในลกัษณะรูปทรง
เรขาคณิต และลวดลายสร้างสรรค์จากการใช้เส้นตอกย้อมสีต่างๆ เป็นวสัดุแทนเส้นด้ายพุ่งและ
เส้นด้ายยืนในการสาน ซึง่จะมีการเก็บคะแนนระหวา่งเรียน) 

3. ทดสอบหลงัเรียน หลงัจากการใช้หนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคการทอผ้าพืน้เมืองบ้าน
โคกเจริญ จงัหวดัลพบรีุ  (D2)       

4. หาคา่ความแตกตา่งระหวา่ง    D1   กบั   D2    
5.  น าหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ท่ีปรับปรุงเรียบร้อยแล้ว ไปทดลอบใช้จริงกับนักเรียนชัน้

มัธยมศึกษาปีท่ี 2 ท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่างจ านวน 4 โรงเรียนๆ ละ 50 คน ได้แก่ โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัราชภัฏเทพสตรี อ าเภอเมือง จงัหวดัลพบุรี และโรงเรียนชมุชนวดัคีรีนาค
รัตนาราม อ าเภอหนองม่วง จงัหวดัลพบุรี เพ่ือหาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนทุกโรงเรียนท่ี
เข้าร่วมทดสอบตอ่ไป 
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5. สถติท่ีิใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
การศึกษาวิจัยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคการทอผ้าพืน้เมืองบ้านโคกเจริญ จังหวัด

ลพบรีุ ส าหรับการเรียนการสอนนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 2 ใช้สถิตใินการวิเคราะห์ข้อมลู  ดงันี ้
1.  การหาคณุภาพของแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลงัเรียน  

ใช้การหาคา่อ านาจจ าแนก (Discrimination Index : r) คา่ระดบัความยากง่าย (Level of Difficult 
: P)  และคา่ความเช่ือมัน่ (Reliability) (บญุชม ศรีสะอาด, 2541) ดงันี ้ 

1) คา่อ านาจจ าแนกค านวณได้จาก 
 

 r = n
LH−  

 
เม่ือ r =    คา่อ านาจจ าแนก 

H =    จ านวนคนในกลุม่สงูท่ีท าข้อนัน้ถกู 
L =    จ านวนคนในกลุม่ต ่าท่ีท าข้อนัน้ถกู 
N =    จ านวนคนในแตล่ะกลุม่ 

 
2)  คา่ระดบัความยากของแบบทดสอบ  ค านวณได้จาก 
 

ความยากง่ายของข้อสอบ (P)   =    จ านวนคนท่ีตอบข้อนัน้ถกู 
              จ านวนคนท่ีเข้าสอบทัง้หมด 
 

3)  คา่ความเช่ือมัน่ (Reliability) ใช้สตูร KR-20  ของ คเูคอร์ ริชาร์ดสนั 
 

rtt = 






 
−

− 2
tS
pq

11n
n  

 
เม่ือ  rtt =    ความเช่ือมัน่ของแบบทดสอบ 

n    =    จ านวนข้อสอบ 
  p   =   สดัสว่นของคนท่ีตอบถกูในแตล่ะข้อ 
  q   =   สดัสว่นของคนท่ีตอบผิด (q = 1 – p) 
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  2
tS    =     ความแปรปรวนของแบบทดสอบทัง้ฉบบั 

 
2. การหาประสิท ธิภาพของบทเรียนส าเร็จ รูป   ค านวณ โดยใช้สูตรการหา

ประสิทธิภาพของบทเรียนส าเร็จรูป  (ชยัยงค์ พรหมวงศ์, 2520) 
 

สตูรท่ี 1 E1 = A
N
X

  x  100 

สตูรท่ี 2 E2 = B
N
F

  x  100 

 
 
เม่ือ  E1 = ประสิทธิภาพของกระบวนการ 
  X = คะแนนกิจกรรมระหวา่งเรียน 

  X = ผลรวมของคะแนนกิจกรรมระหวา่งเรียน 
  A = คะแนนเตม็กิจกรรม 
  N =  จ านวนผู้ เรียน 
  E2 = ประสิทธิภาพของผลลพัธ์ 
  F = คะแนนสอบหลงัเรียน 

  F = ผลรวมคะแนนสอบหลงัเรียน 
  B = คะแนนเตม็หลงัเรียน 

 
3. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้สถิติ

ทดสอบที (t-test)  มีสตูรดงัตอ่ไปนี ้(ประคอง กรรณสตู, 2530) 
 

สตูร t   =   

)1n(
)D(Dn

D
22

−

 −

  

 
เม่ือ  t =  คา่วิกฤต 
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  n =  จ านวนนกัเรียน 
 D  =  ผลรวมคา่ความแตกตา่งคะแนนก่อนเรียนและหลงัเรียน 

 
2D  =  ผลรวมคา่ความแตกตา่งยกก าลงัสอง 

 
4. การประเมินประสิทธิภาพของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์  เร่ืองเทคนิคการทอผ้า

พืน้เมืองบ้านโคกเจริญจงัหวดัลพบรีุ ใช้คา่เฉล่ีย (X ) และคา่เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ดงันี ้
 
1) คา่เฉล่ีย (X ) 
 

สตูร X =     n
X  

 
เม่ือ X  = คา่เฉล่ีย 

X  = ผลรวมของคะแนนทัง้หมด 
n        = จ านวนข้อมลูทัง้หมด 

 
2)  คา่สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (Standard Deviation) 
 

สตูร S.D.     =    1

2

−
−

n
)XX(

 

  
เม่ือ S.D.   = สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

X = คะแนนระดบัคณุภาพ 
X  = คา่เฉล่ีย 
N = จ านวนข้อมลูทัง้หมด 
 

โดยใช้เกณฑ์ในการแปลความหมายของระดบัคณุภาพ  ดงันี ้
คะแนนเฉล่ีย 4.50 – 5.00  หมายถึง มีคณุภาพมากท่ีสดุ 
คะแนนเฉล่ีย 3.50 – 4.49   หมายถึง มีคณุภาพมาก 
คะแนนเฉล่ีย 2.50 – 3.49  หมายถึง มีคณุภาพปานกลาง 
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คะแนนเฉล่ีย 1.50 – 2.49   หมายถึง มีคณุภาพน้อย 
คะแนนเฉล่ีย 1.00 – 1.49   หมายถึง มีคณุภาพน้อยท่ีสดุ 
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บทที่ 4 
ผลการวิจัย 

 

จากการวิจัยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคการทอผ้าพืน้เมืองบ้านโคกเจริญ จังหวัด
ลพบุรี ส าหรับการเรียนการสอนนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 2 ท่ีผู้ วิจัยได้พัฒนาขึน้มา มี
รายละเอียดดงันี ้  

1.  การวิเคราะห์ประสิทธิภาพของหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์เร่ือง เทคนิคการทอผ้าพืน้เมือง
บ้านโคกเจริญ จงัหวดัลพบรีุ ท่ีใช้เป็นส่ือในการเรียนการสอนนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 2  

2.  การวิเคราะห์ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียน และหลงัเรียน 
3.  การประเมินประสิทธิภาพของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคการทอผ้าพืน้เมืองบ้าน

โคกเจริญ จังหวัดลพบุรี ส าหรับการเรียนการสอนนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 2 ท่ีประเมินจาก
ความคดิเห็นของผู้ เช่ียวชาญและครูสายผู้สอน 

 
1. การวิเคราะห์ประสิทธิภาพของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคการทอผ้าพืน้เมืองบ้าน
โคกเจริญจังหวัดลพบุรีที่ใช้เป็นส่ือในการเรียนการสอนนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 2  

การวิเคราะห์หาประสิทธิภาพของหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคการทอผ้าพืน้เมืองบ้าน
โคกเจริญจังหวดัลพบุรีท่ีใช้เป็นส่ือการเรียนการสอนเร่ือง เทคนิคการทอผ้าพืน้เมือง ส าหรับการ
เรียนการสอนนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 2 ศึกษาจากร้อยละของคะแนนกิจกรรมระหว่างเรียน 
หรือประสิทธิภาพของกระบวนการระหว่างเรียน (E1) และร้อยละของคะแนนสอบหลังเรียน หรือ
ประสิทธิภาพของผลลัพธ์ของนักเรียน (E2)   โดยใช้แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ
นักเรียนจ านวน 1 ชุด เปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานท่ีก าหนด  นั่นคือ เนือ้หาท่ีเป็นความรู้ 
ความจ า มีเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 และส าหรับเนือ้หาท่ีเป็นทกัษะหรือเจตคติสามารถตัง้เกณฑ์
มาตรฐานได้ต ่ากว่าเกณฑ์ดังกล่าว ได้แก่ 75/75 เน่ืองจากเป็นพฤติกรรมท่ีเปล่ียนแปลงตาม
กาลเวลา ไม่สามารถเปล่ียนการวดัได้ทนัทีท่ีเรียนเสร็จสิน้ไปแล้ว (ชยัยงศ์ พรหมวงศ์ และคณะ, 
2521) จากการวิเคราะห์ คะแนนกิจกรรมระหว่างเรียน (E1) และคะแนนสอบหลงัเรียน (E2) พบว่า 
หนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคการทอผ้าพืน้เมืองบ้านโคกเจริญ จงัหวดัลพบรีุ  ท่ีใช้เป็นส่ือการเรียน
การสอน ท าให้นกัเรียนมีคะแนน (E1/ E2) สงูกว่าเกณฑ์มาตรฐานท่ีก าหนดไว้ทกุโรงเรียนท่ีเข้าร่วม
โครงการ (ตารางท่ี 1) ดงันี ้

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 
มีประสิทธิภาพ  93.11/97.13 
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โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จงัหวดันครนายก 
มีประสิทธิภาพ  92.66/95.73 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัราชภฏัเทพสตรี จงัหวดัลพบรีุ 
มีประสิทธิภาพ  93.83/97.00 
โรงเรียนชมุชนวดัคีรีนาครัตนาราม จงัหวดัลพบรีุ 
มีประสิทธิภาพ  92.73/96.80 
 

ตาราง 1 ประสิทธิภาพของหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคการทอผ้าพืน้เมืองบ้านโคกเจริญ จงัหวดั
ลพบรีุ ท่ีใช้เป็นส่ือการสอนวิชาพืน้ฐานศลิปะเร่ือง เทคนิคการทอผ้าพืน้เมืองของนกัเรียนชัน้
มธัยมศกึษาปีท่ี 2 โดยพิจารณาจากประสิทธิภาพของกระบวนการระหวา่ง เรียน (E1) และ
ประสิทธิภาพของผลลพัธ์ของนกัเรียน (E2) 

โรงเรียน 

คะแนนกิจกรรมระหวา่งเรียน (E1) คะแนนสอบหลงัเรียน (E2) 

คะแนน
เตม็ 

คะแนน
เฉล่ีย 

ร้อยละ 
คะแนน
เตม็ 

คะแนน
เฉล่ีย 

ร้อยละ 

1) โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยั ศรี
นครินทรวิโรฒ ปทมุวนั กทม. 

70 65.18 93.11 30 29.14 97.13 

2) โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยั ศรี
นครินทรวิโรฒ องครักษ์ จงัหวดั
นครนายก 

70 64.86 92.66 30 28.72 95.73 

3) โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยั
ราชภฏัเทพสตรี จงัหวดัลพบรีุ 

70 65.68 93.83 30 29.10 97.00 

4) โรงเรียนชมุชนวดัคีรีนาครัตนา
รามอ าเภอหนองมว่ง  
จงัหวดัลพบรีุ 

70 64.90 92.71 30 29.04 96.80 
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ภาพประกอบ 1 ร้อยละคะแนนกิจกรรมระหวา่งเรียน (E1) และคะแนนหลงัเรียน (E2) วิชาพืน้ฐาน
ศลิปะ เร่ือง เทคนิคการทอผ้าพืน้เมืองโดยใช้หนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคการทอผ้าพืน้เมืองบ้าน

โคกเจริญ จงัหวดัลพบรีุ เป็นส่ือการเรียนการสอน  

2. การวิเคราะห์ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียน และหลังเรียน 
จากการทดลองน าหนังสืออิเล็กทรอนิกส์  เทคนิคการทอผ้าพืน้เมืองบ้านโคกเจริญ 

จงัหวดัลพบรีุ  ไปใช้เป็นส่ือการเรียนการสอนในวิชาพืน้ฐานศิลปะให้กบันกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 
2 จ านวน 4 โรงเรียนๆ ละ 50 คน ได้แก่  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน 
กรุงเทพมหานคร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัราชภัฏเทพสตรี จงัหวดัลพบุรี และโรงเรียนชุมชนวดัคีรีนาครัตนาราม 
อ าเภอหนองม่วง จงัหวดัลพบุรี เม่ือวิเคราะห์ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลงัเรียน โดย
เปรียบเทียบคะแนนทดสอบก่อนเรียนและคะแนนหลังเรียน และวิเคราะห์ด้วยการทดสอบที (t-
test)  พบว่า คะแนนทดสอบของนกัเรียนหลงัเรียนสงูกวา่ก่อนเรียนทกุโรงเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิตท่ีิระดบั .01 (ตารางท่ี 2) 

 
 
 

89 90 91 92 93 94 95 96 97 98

สาธิต มศว.ปทุมวัน 

สาธิต มศว.องครักษ์

สาธิต มรภ.เทพสตรี

ร.ร.ชุมชนวัดคีรีนาครัตนาราม

ร้อยละ

คะแนนกิจกรรมหลังเรียน (E2) คะแนนกิจกรรมระหว่างเรียน (E1)
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ตาราง 2 เปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียน - หลงัเรียนของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 
2 ท่ีผ่านการเรียนวิชาพืน้ฐานศิลปะเร่ือง เทคนิคการทอผ้าพืน้เมือง โดยใช้หนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ 
เทคนิคการทอผ้าพืน้เมืองบ้านโคกเจริญ จงัหวดัลพบรีุ เป็นส่ือการเรียนการสอน  

โรงเรียน n 

คะแนนเฉล่ีย
ก่อนเรียน     
(30 คะแนน)     
(X  ± S.D.) 

คะแนนเฉล่ีย
หลงัเรียน      
(30 คะแนน)     
(X  ± S.D.) 

t p-value 

1) โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลยัราชภฏัเทพ
สตรี ลพบรีุ 

50 19.94 ± 1.83 29.10 ± 1.04 43.889 .000** 

2) โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลยัศรีนครินท
รวิโรฒ ปทมุวนั กทม. 

50 

 

20.00 ± 1.93 29.14 ± 1.21 48.779 .000** 

3) โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลยัศรีนครินทร 
วิโรฒ องครักษ์  
จงัหวดันครนายก 

50 

 

19.66 ± 1.73 28.72 ± 1.18 45.575 .000** 

4)  โรงเรียนชมุชนวดัคีรี
นาครัตนาราม อ าเภอ
หนองมว่ง จงัหวดัลพบรีุ 

50 19.90 ± 1.49 29.04 ± 0.95 53.309 .000** 

 
** มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01 
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ภาพประกอบ 2 เปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียน-หลงัเรียนของนกัเรียน 
ชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 2 ท่ีผา่นการเรียนวิชาพืน้ฐานศลิปะเร่ือง เทคนิคการทอผ้าพืน้เมือง  
โดยใช้หนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคการทอผ้าพืน้เมืองบ้านโคกเจริญ จงัหวดัลพบรีุ  

เป็นส่ือการเรียนการสอน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0 5 10 15 20 25 30 35

สาธิต มศว.ปทุมวัน 

สาธิต มศว.องครักษ์

สาธิต มรภ.เทพสตรี

ร.ร.ชุมชนวัดคีรีนาครัตนาราม

ร้อยละ

คะแนนเฉลี่ยหลังเรียน คะแนนเฉลี่ยก่อนเรียน
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ภาพประกอบ 3 ประมวลภาพกิจกรรมการเรียนวิชาพืน้ฐานศลิปะ เทคนิคการทอผ้าพืน้เมือง ของ
นกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 2 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ปทมุวนั 

กรุงเทพมหานคร โดยใช้หนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคการทอผ้าพืน้เมืองบ้านโคกเจริญ  
จงัหวดัลพบรีุ เป็นส่ือการเรียนการสอน 
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ภาพประกอบ 4 ประมวลภาพกิจกรรมการเรียนวิชาพืน้ฐานศลิปะ เทคนิคการทอผ้าพืน้เมือง ของ
นกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 2 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จงัหวดั
นครนายก โดยใช้หนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคการทอผ้าพืน้เมืองบ้านโคกเจริญ จงัหวดัลพบรีุ 

เป็นส่ือการเรียนการสอน 
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ภาพประกอบ 5 ประมวลภาพกิจกรรมการเรียนวิชาพืน้ฐานศลิปะ เทคนิคการทอผ้าพืน้เมือง ของ
นกัเรียน ชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 2 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัราชภฏัเทพสตรี จงัหวดัลพบรีุ 
โดยใช้หนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคการทอผ้าพืน้เมืองบ้านโคกเจริญ จงัหวดัลพบรีุ  

เป็นส่ือการเรียนการสอน 
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ภาพประกอบ 6 ประมวลภาพกิจกรรมการเรียนวิชาพืน้ฐานศลิปะ เทคนิคการทอผ้าพืน้เมือง ของ
นกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 2 โรงเรียนชมุชนวดัคีรีนาครัตนาราม อ.หนองมว่ง จงัหวดัลพบรีุโดยใช้

หนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคการทอผ้าพืน้เมืองบ้านโคกเจริญ จงัหวดัลพบรีุ 
เป็นส่ือการเรียนการสอน 
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3. การประเมินประสิทธิภาพของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคการทอผ้าพืน้เมืองบ้าน
โคกเจริญ จังหวัดลพบุรี ส าหรับการเรียนการสอนนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 2 ท่ีประเมินจาก
ความคดิเห็นของผู้ เช่ียวชาญและครูสายผู้สอน 

จากการประเมินประสิทธิภาพของหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคการทอผ้าพืน้เมือง บ้าน
โคกเจริญ จงัหวดัลพบรีุ ท่ีใช้เป็นส่ือในการเรียนการสอนวิชาพืน้ฐานศิลปศกึษาเร่ือง เทคนิคการทอ
ผ้าพืน้เมือง ของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 2 โดยผู้ เช่ียวชาญและครูสายผู้สอน และวิเคราะห์โดย
ใช้คา่สถิตคืิอคา่เฉล่ีย (X ) และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ได้ผลการประเมินดงันี ้

 
3.1 ผลการประเมินประสิทธิภาพของหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคการทอผ้าพืน้เมืองบ้าน
โคกเจริญ จงัหวดัลพบรีุ ตามความคิดเห็นของผู้ เช่ียวชาญ 
จากความคิดเห็นของผู้ เช่ียวชาญจ านวน 5 ท่าน มีความคิดเห็นว่า หนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ 

เทคนิคการทอผ้าพืน้เมืองบ้านโคกเจริญ จังหวัดลพบุรี ส าหรับการเรียนการสอนนักเรียนชัน้
มธัยมศกึษาปีท่ี 2 ในภาพรวมมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมากท่ีสุด (X = 4.62, S.D. = 0.13) และเม่ือ
พิจารณาในแตล่ะรายการท่ีประเมินยงัพบวา่ มีประสิทธิภาพอยู่ในระดบัมากท่ีสดุทกุรายการยกเว้น
ในรายการ  การมีคณุคา่ตอ่นกัเรียนและครูผู้สอน (X = 4.40, S.D. = 0.55)  และการใช้ส านวนภาษา
มีความถกูต้องชดัเจน (X = 4.40, S.D. = 0.55) ท่ีมีคณุภาพระดบัมาก (ตารางท่ี 3) 
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ตาราง 3 คา่เฉล่ีย (X ) สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ระดบัความคดิเห็นของผู้ เช่ียวชาญตอ่
ประสิทธิภาพของหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคการทอผ้าพืน้เมือง บ้านโคกเจริญ จงัหวดัลพบรีุ 
ส าหรับการเรียนการสอนนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 2  

รายการประเมิน 
ระดบัความคดิเห็น 

X  S.D. แปลผล 

1. เป็นนวตักรรมท่ีมีประโยชน์ตอ่ครูและนกัเรียน 4.80 0.45 มากท่ีสดุ 

2. มีความสมบรูณ์ของเนือ้หาสาระ 4.60 0.55 มากท่ีสดุ 

3. มีความเหมาะสมกบันกัเรียนและมุง่เน้นนกัเรียนเป็นส าคญั 4.80 0.45 มากท่ีสดุ 

4. สามารถใช้เป็นแนวทางในการจดักิจกรรมการเรียนการสอนได้ 4.60 0.55 มากท่ีสดุ 

5. มีคณุคา่ตอ่นกัเรียนและครูผู้สอน 4.40 0.55 มาก 

6. เรียนรู้ได้ด้วยตนเองและมีประโยชน์ในการน าไปประยกุต์ใช้ 4.60 0.55 มากท่ีสดุ 

7. การใช้ส านวนภาษามีความถกูต้อง 4.40 0.55 มาก 

8. มีภาพประกอบและสามารถส่ือความหมายได้อยา่งชดัเจน 4.80 0.45 มากท่ีสดุ 

9. เป็นคูมื่อชว่ยให้นกัเรียนฝึกทกัษะและปฏิบตัไิด้ด้วยตนเอง 4.60 0.55 มากท่ีสดุ 

10. เช่ือมโยงคณุคา่งานศลิปะท่ีเป็นมรดกทางวฒันธรรมกบั
ท้องถ่ิน 

4.60 0.55 มากท่ีสดุ 

ภาพรวม 4.62 0.13 มากท่ีสดุ 
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บทที่ 5 
สรุปผลการวิจัย อภปิรายผลการวิจัย และข้อเสนอแนะ 

 
จากการศึกษาเร่ือง หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคการทอผ้าพืน้เมืองบ้านโคกเจริญ 

จงัหวดัลพบุรี ส าหรับการเรียนการสอนนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 2 สามารถสรุปผลการวิจยัได้ 
ดงันี ้
 
สรุปผลการวิจัย 

1. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคการทอผ้าพืน้เมือง บ้านโคกเจริญ จังหวัดลพบุรี ท่ีมี
เนือ้หาประกอบด้วย ประวตัิความเป็นมาของผ้าทอพืน้เมืองบ้านโคกเจริญ  กระบวนการผลิตหรือ
การทอผ้าท่ีมีลวดลายแบบโบราณ และลวดลายแบบประยุกต์ เม่ือน าไปใช้เป็นส่ือประกอบการ
เรียนการสอน วิชาพืน้ฐานศิลปะของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 2 ท าให้ประสิทธิภาพของ
กระบวนการระหว่างเรียน (E1) และประสิทธิภาพของผลลพัธ์ของนักเรียน (E2)   ทุกโรงเรียนท่ีเข้า
ร่วมโครงการคือ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ปทมุวนั กรุงเทพมหานคร โรงเรียน
สาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จงัหวดันครนายก โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัราช
ภัฏเทพสตรี จังหวัดลพบุรี และโรงเรียนชุมชนวัดคีรีนาครัตนาราม จังหวัดลพบุรี สูงกว่าเกณฑ์

มาตรฐานท่ีก าหนดไว้ตามล าดับดังต่อไปนี  ้ 93.11/97.13, 92.66/95.73, 93.83/97.00 และ 
92.73/96.80   

2. ประสิทธิภาพของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์  เทคนิคการทอผ้าพืน้เมืองบ้านโคกเจริญ 
จงัหวดัลพบรีุ ท่ีใช้เป็นส่ือประกอบการเรียนการสอนวิชาพืน้ฐานศลิปะ ของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษา
ปีท่ี 2 ท่ีประเมินโดยผู้ เช่ียวชาญมีคา่เฉล่ียอยู่ในระดบัมากท่ีสดุ ( = 4.62, S.D.=  0.13) และเม่ือ
น าไปใช้เป็นส่ือประกอบการเรียนการสอนวิชาพืน้ฐานศิลปะ ของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 2 ท่ี
เข้าร่วมโครงการ สามารถท าให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานท่ี
ก าหนดอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
 
อภปิรายผลการวิจัย 

จากการวิเคราะห์ประสิทธิภาพและผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน วิชาพืน้ฐานศิลปะ เทคนิค
การทอผ้าพืน้เมือง ของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 2 โดยใช้หนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ เร่ืองเทคนิคการ
ทอผ้าพืน้เมือง บ้านโคกเจริญ จงัหวดัลพบุรี ท่ีสร้างขึน้เป็นส่ือการเรียนการสอน มีโรงเรียนท่ีเข้า
ร่วมโครงการจ านวน 4 โรงเรียนได้แก่  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน 

X



  68 

กรุงเทพมหานคร  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก  
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัราชภฏัเทพสตรี จงัหวดัลพบรีุ  และโรงเรียนชมุชนวดัคีรีนาครัตนาราม 
อ าเภอหนองม่วง จงัหวัดลพบุรี พบว่า หนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคการทอผ้าพืน้เมือง บ้านโคก
เจริญ จงัหวดัลพบุรี ท่ีใช้เป็นส่ือการเรียนการสอน สามารถท าให้การเรียนการสอนเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ  ซึ่งสอดคล้องกับ วิภาวี วีระวงศ์ (2555) ได้ศึกษารูปแบบการพัฒนาหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์เพ่ือส่งเสริมจินตนาการของผู้ เรียนในระดบัอุดมศึกษา โดยพฒันาขึน้เป็นหนงัสืออ่าน
นอกเวลาส าหรับนกัศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ และพบว่านกัศึกษาท่ีเรียนด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์มี
คะแนนสูงกว่าหนงัสือท่ีเป็นสิ่งพิมพ์ จะเห็นได้ว่าประสิทธิภาพของกระบวนการและประสิทธิภาพ
ของผลลพัธ์ในการเรียนการสอนทัง้ 4 โรงเรียนท่ีเข้าร่วมโครงการ เม่ือสิน้สดุการเรียนการสอนแล้ว 
มีค่าสูงมากกว่าร้อยละ 95 และเม่ือศึกษาถึงผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนท่ีทัง้ 4 โรงเรียน 
พบว่าคะแนนทดสอบของนกัเรียนหลงัเรียนสงูกว่าก่อนเรียนทกุโรงเรียนอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .01 (ตารางที่ 1-2 และภาพที่ 1-2)  ในขณะเดียวกัน จรัสสม ปานบุตร (2556) ได้พัฒนา
หนงัสืออิเล็กทรอนิกส์เพ่ือพฒันาทกัษะการอ่านออกเสียงภาษาไทย ของนกัเรียนชัน้ประถมศกึษา
ปีท่ี 6 โรงเรียนบ้านหนองเด็ด พบว่ามีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนด้วย
หนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ แสดงให้เห็นว่าหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์เร่ือง เทคนิคการทอผ้าพืน้เมือง บ้าน
โคกเจริญ จงัหวดัลพบรีุ สามารถท าให้นกัเรียนเกิดการเรียนรู้ได้เป็นอยา่งดี ทัง้นีน้่าจะเน่ืองมาจาก
ลักษณะของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ คล้ายหนังสือจริง สามารถส่ือสารกับผู้ อ่านในลักษณะของ
มัลติมีเดียได้ มีภาพเคล่ือนไหว ภาพนิ่ง และเสียง ส่ือสารให้ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้ เข้าใจ จน
สามารถปฏิบตัิตามได้ ซึ่งสอดคล้องกบั พดัชา อินทรัศมี (2555) ได้กล่าวถึงหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์
ท่ีมีการออกแบบและพัฒนาอย่างเป็นระบบ เช่น เนือ้หา การออกแบบ การวางแผน และการ
เตรียมการผลิตมีการจดัเนือ้หาให้สอดคล้องกับความเหมาะสมของวยัของผู้ เรียน ท าให้สามารถ
น าไปประกอบการเรียนการสอนได้ และสามารถบรรลุวัตถุประสงค์เป็นไปตามผลการเรียนรู้ 
ความจ า ความเข้าใจหลงัจากท่ีเรียนด้วยหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ด้วย  นอกจากนีย้งัสามารถศกึษา
ได้นอกห้องเรียนโดยสามารถเปิดอ่านได้ในเคร่ืองคอมพิวเตอร์ เป็นผลท าให้นกัเรียนมีผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียนสูงขึน้อย่างเห็นได้ชดั สอดคล้องกับนโยบายของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้
พืน้ฐาน ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน 
กระทรวงศกึษาธิการพทุธศกัราช 2551 ท่ีต้องการให้นกัเรียนเห็นคณุคา่งานศิลปะท่ีเป็นมรดกทาง
วัฒนธรรม ภูมิ ปัญญาท้องถ่ิน ภูมิ ปัญญาไทยและสากล  สามารถน ามาประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน และก้าวทันการศึกษาในยุคไทยแลนด์ 4.0 หรือยุคดิจิทัลตามความต้องการของ
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แผนการศกึษาแห่งชาติ พ.ศ. 2561-2579 ยทุธศาสตร์ท่ี 3 ท่ีต้องการพฒันาศกัยภาพคนทกุช่วงวยั 
และสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ท่ีมีเป้าหมายสร้างส่ือการเรียนรู้ท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน 
ประชาชนสามารถเข้าถึงได้โดยไม่จ ากดัเวลาและสถานท่ี เพิ่มโอกาสทางการศกึษาผา่นเทคโนโลยี
ดิจิทลั ซึ่งหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ท่ีสร้างขึน้ในครัง้นีก็้เป็นส่ือการเรียนการสอนชนิดหนึ่งในยุคดิจิทลั 
ท่ีกระทรวงศกึษาธิการมีนโยบายขบัเคล่ือน ให้ครูผู้สอนผลิตและน าไปใช้เป็นส่ือการเรียนการสอน
เพ่ือให้การศกึษาของประเทศบรรลตุามเปา้หมายท่ีวางไว้  

อาจกล่าวได้ว่า หนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคการทอผ้าพืน้เมือง บ้านโคกเจริญ จงัหวดั
ลพบุรี  ส าหรับการเรียนการสอนนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 2 เป็นนวัตกรรมท่ีมีเนือ้หาสาระ
สมบูรณ์ การใช้ส านวนภาษามีความถกูต้อง มีภาพประกอบและสามารถส่ือความหมายได้อย่าง
ชดัเจน มีความเหมาะสมกบันกัเรียน และมุง่เน้นนกัเรียนเป็นส าคญั มีประโยชน์เหมาะสมส าหรับครู
ท่ีจะน าไปใช้เป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน มีคุณค่าต่อนักเรียนและครูผู้ สอน 
นกัเรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง สามารถเข้าใจบทเรียนด้วยตนเอง สามารถศกึษาได้ทกุท่ีทุก
เวลา มีประโยชน์ในการน าไปประยกุต์ใช้เป็นคูมื่อชว่ยให้นกัเรียนฝึกทกัษะและปฏิบตัิได้ด้วยตนเอง 
และสามารถเช่ือมโยงคณุค่างานศิลปะท่ีเป็นมรดกทางวฒันธรรมกับท้องถ่ินได้ ท าให้นกัเรียนเกิด
การเรียนรู้ อนัจะเป็นประโยชน์ต่อการอนุรักษ์ศิลปหตัถกรรมพืน้บ้าน ท่ีเป็นมรดกทางวฒันธรรม
ไทยให้สืบทอดตอ่ไปอยา่งยัง่ยืนด้วย 
 

ข้อเสนอแนะ 
จากการน าหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคการทอผ้าพืน้เมืองบ้านโคกเจริญ จงัหวดัลพบุรี  

มาใช้เป็นส่ือการเรียนการสอนวิชาพืน้ฐานศิลปะของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 2  ในครัง้นีพ้บว่า 
ท าให้ประสิทธิภาพและผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนทุกโรงเรียนท่ีเข้าร่วมโครงการ สูงขึน้
มากกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 `นับว่าเป็นนวตักรรมทางการศึกษาท่ีมีคณุค่า ท่ีจะสามารถสร้าง
ความมัน่ใจให้แก่ครูผู้สอนน าไปใช้ในการเรียนการสอนของแตล่ะโรงเรียนได้เป็นอย่างดี จึงน่าท่ีจะ
เป็นแนวทางในการน ารูปแบบการสร้างหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ซึ่งจดัเป็นส่ือชนิดหนึ่งในยคุดจิิทลั ไป
พฒันาเป็นส่ือการเรียนการสอนในวิชาอ่ืนๆ ตอ่ไป อนัจะเป็นประโยชน์ตอ่การศกึษาของประเทศใน
อนาคต 
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ภาคผนวก ง   

แบบทดสอบวิชาพืน้ฐานศิลปะเร่ือง เทคนิคการทอผ้าพืน้เมือง ก่อนเรียนและหลังเรียน 
โดยใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคการทอผ้าพืน้เมืองบ้านโคกเจริญ จังหวัดลพบุรี 

ส าหรับการเรียนการสอนนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 2 
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ภาคผนวก จ 
แบบประเมินความสอดคล้องระหว่างเนือ้หากับวัตถุประสงค์ของแบบทดสอบ 

เร่ือง เทคนิคการทอผ้าพืน้เมืองโดยผู้เช่ียวชาญ 
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ภาคผนวก ฉ 
ผลการตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างเนือ้หากับวัตถุประสงค์ของแบบทดสอบ 
เร่ือง เทคนิคการทอผ้าพืน้เมือง ด้วยการหาค่าดัชนีความสอดคล้องของข้อค าถาม 

กับวัตถุประสงค์ (IOC) โดยผู้เช่ียวชาญ 
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ภาคผนวก ช  
ผลการวิเคราะห์คุณภาพของแบบทดสอบ 
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ภาคผนวก ซ  
แบบประเมินประสิทธิภาพหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคการทอผ้าพืน้เมือง 

บ้านโคกเจริญ จังหวัดลพบุรี ส าหรับการเรียนการสอนนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 2 
ท่ีประเมินจากความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญ 
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ภาคผนวก ฌ  
คู่มือการใช้โปรแกรม 

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคการทอผ้าพืน้เมืองบ้านโคกเจริญ จังหวัดลพบุรี 
ส าหรับการเรียนการสอนนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 2 
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ประวัติผ ู้เขียน 
 

ประวัตผู้ิเขียน 
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วัน เดือน ปี เกิด 9 สิงหาคม 2534 
สถานที่เกิด โรงพยาบาลอานนัทมหิดล จงัหวดัลพบรีุ 
วุฒกิารศึกษา พ.ศ.2557  ศลิปศาสตร์บณัฑิต คณะมนษุยศาสตร์และ

สงัคมศาสตร์ สาขาวิชาศลิปกรรม (ออกแบบประยกุต์ศลิป์)  
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