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บทคัดย่อ 

 การวิจยันีมี้วตัถุประสงค์เพ่ือ  1)  จัดทําและพฒันาหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ เร่ืองการเขียนรายการอ้างอิง  2) 

ศกึษาผลการเรียนรู้ของนกัศกึษาท่ีเรียนด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ และ 3)  หาระดบัความพึงพอใจของนกัศกึษาท่ีมี

ตอ่การใช้หนงัสืออิเลก็ทรอนิกส์ ประชากรท่ีใช้ในการศกึษาเป็นนกัศกึษาชัน้ปีท่ี  1 คณะศกึษาศาสตร์ สถาบนัการพล

ศกึษา วิทยาเขตชุมพร จํานวน 122 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมลู ประกอบด้วย หนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ 

เร่ืองการเขียนรายการอ้างอิง 1 เล่ม  ชุดฝึกทกัษะเร่ืองการเขียนรายการอ้างอิง  2 ชุด แบบประเมินคุณภาพหนังสือ

อิเลก็ทรอนิกส์ จํานวน 2 ชดุ  แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน จํานวน 1 ชดุ   และแบบประเมินความพึงพอใจ

ของนกัศกึษาท่ีมีตอ่หนงัสืออิเลก็ทรอนิกส์ จํานวน 1 ชดุ สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู ได้แก่ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต  ส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน คา่ร้อยละ ผลการวิจยัพบว่า หนงัสืออิเล็กทรอนิกส์มีคณุภาพด้านเนือ้หาในระดบัดี และคณุภาพ

ด้านเทคนิคการผลิตสื่ออยู่ในระดบั ดีมาก ผลการเรียนรู้หลงัการใช้หนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ของนกัเรียนผ่านเกณฑ์ร้อย

ละ 72.88 และสงูกวา่เกณฑ์ท่ีกําหนดไว้ร้อยละ 70.00   และ นกัศกึษามีความพึงพอใจในภาพรวมต่อการเรียนรู้ด้วย

หนงัสืออิเลก็ทรอนิกส์ ร้อยละ 98.34 และมีความพงึพอใจในการใช้หนงัสืออิเลก็ทรอนิกส์ ระดบั ดี  

 

คาํสาํคัญ :หนงัสืออิเล็กทรอนิกส์, บทเรียนและชดุฝึกทกัษะ, การเขียนรายการอ้างอิง, เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพ่ือการเรียนรู้ 

 

 

ABSTRACT 

 The purposes of this research were: 1) to develop lesson and skill training packages  for  citation 

writing using  an e-book;  2) to study the students’ learning results to determine the effectiveness of the e-

book and;  and 3) to study students’ satisfaction with using the e-book.  The population used in this study 

was 122 first – year undergraduates of the Faculty of Education, Institute  of Physical Education, 

Chumphon. The research tools used in this research were: a citation writing electronic book, two citation 

writing training packages, two e-book evaluation forms, an achievement test, and  a student satisfaction  

questionnaire for the e-book. The statistics for data analysis were mean, standard deviation, and  

percentile.  The research results revealed that  thequality of the content of e-book was goodand 

itsinstructional techniques and presentation were very  good; the students’ learning outcome after using 
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the e-book was 72.88percen which higher than the expected criterion of 70 percen.; the students’ 

satisfaction with using the e-book was 98.34 percent and their satisfaction with using the e-book was 

highly positive. 

KeyWords ;electronic book,  lesson and skill training packages, citation writing,computer technology for learning 
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คาํนํา 

ความสําคญัของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ท่ีมีต่อการศึกษา ปรากฏชัดเจนราวปีพ.ศ. 2540 โดยภาครัฐซึ่งมี

บทบาทในการจัดการศึกษาของชาติได้ตระหนักถึงความสําคญัและกําหนดให้เทคโนโลยีเป็นส่วนหนึ่งของการจัด

การศึกษาดังปรากฏในหมวด 9 มาตรา 63-69 ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542 (ฉบับแก้ไข

เพ่ิมเติม 2545) ท่ีระบุว่า รัฐตอ้งส่งเสริมและสนบัสนนุให้มีการผลิต...และเทคโนโลยีเพือ่การศึกษา...ให้มีการพฒันา

บคุลากรทัง้ดา้นผูผ้ลิตและผูใ้ชเ้ทคโนโลยีเพือ่ศึกษา เพือ่ให้มีความรู้ ความสามารถและทกัษะในการผลิต... ผูเ้รียนมี

สิทธิได้รับการพฒันาขีดความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองได้อย่าง

ต่อเนื่องตลอดชีวิต รัฐตอ้งส่งเสริมให้มีการวิจยัและพฒันาการผลิตและการพฒันาเทคโนโลยีเพือ่การศึกษา รวมทัง้

การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาเพื่อให้เกิดการใช้ที่คุ้มค่าและเหมาะสมกบั

กระบวนการเรียนรู้ของคนไทย...(สํานกังานคณะกรรมการการศกึษาแห่งชาติ, 2546) จากบทบญัญติัดงักลา่วสง่ผลให้

มีความเปลี่ยนแปลงในระบบการเรียนการสอนของไทยท่ีมีการนําเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาใช้กบัรูปแบบการสอนและ

การสร้างนวตักรรมต่างๆ เช่น E-Learning CAI หรือแม้แต่การจดัทําเป็นหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์(E - book)ท่ีมีการ

ผสมผสานสื่อตา่งๆ มานําเสนอเนือ้หาเพ่ือเร้าความสนใจให้กบัผู้ เรียนดงัแนวคิดของกิดานนัท์มลิทอง (2548) ท่ีระบถุงึ

ข้อดีของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ท่ีนํามาประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอนว่า บทเรียนท่ีมีสื่อหลากหลายมิติจะช่วยให้

ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้ได้อย่างเต็มท่ีและมีความสนุกกับการเรียนรูปแบบของการจัดการศึกษาในยุคเทคโนโลยี

สารสนเทศ จงึเป็นการพฒันาระบบการเรียนการสอนโดยการนําเทคโนโลยีมาช่วยจดัการเรียนการสอนท่ีอํานวยความ

สะดวกในการเข้าถึงเนือ้หาวิชาได้รวดเร็ว ไม่มีข้อจํากดัเร่ืองระยะเวลาในการเรียนรู้ หรือกําหนดขอบเขตเฉพาะการ

เรียนรู้ในห้องเรียนเท่านัน้ อนัเป็นการขยายฐานการเรียนรู้ของผู้ เรียนให้สามารถเรียนรู้ได้ตามความสนใจ ทบทวน

เนือ้หาท่ีเรียนได้บ่อยครัง้ โดยไม่ต้องกังวลเร่ืองเวลา หรืออายเพ่ือนร่วมห้อง ซึ่งเหมาะสมกับนักศึกษา คณะ

ศกึษาศาสตร์ สถาบนัการพลศกึษา วิทยาเขตชุมพร ท่ีมีพืน้ฐานความรู้แตกต่างกนัเพราะเป็นนกัเรียนท่ีผ่านการเรียน

ทัง้ในระบบและนอกระบบการศกึษา  การนําแนวคิดหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์มาใช้เป็นนวตักรรมทางการศกึษาเป็นอีก

รูปแบบหนึง่ของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาประยกุต์ใช้สําหรับการทําหนงัสือเพ่ืออ่านประกอบการเรียนรู้ สืบเน่ืองจาก

คณุสมบติัพิเศษของหนงัสืออิเลก็ทรอนิกส์ท่ีเอือ้ตอ่การเรียนรู้ได้ตามแนวทางของการใช้เทคโนโลยีมาช่วยในการเรียน 

การสอน 

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 1. เพ่ือจดัทําและพฒันาหนงัสืออิเลก็ทรอนิกส์ เร่ืองการเขียนรายการอ้างอิงให้มีคณุภาพ สําหรับใช้ใน

การเรียนวิชาสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้ 

mailto:Uraiwan-_-@hotmail.com
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 2. เพ่ือศกึษาผลการเรียนรู้ของนกัศกึษาหลงัการเรียนด้วยหนงัสืออิเลก็ทรอนิกส์ เร่ืองการเขียนรายการ

อ้างอิง 

 3. เพ่ือหาระดบัความพงึพอใจของนกัศกึษาท่ีมีต่อการใช้หนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ เร่ืองการเขียนรายการ

อ้างอิง 

 

เกณฑ์บรรลุเป้าหมายของการวิจัย 

1. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เร่ืองการเขียนรายการอ้างอิงท่ีประกอบด้วยบทเรียนและชุดฝึกทักษะมี

คณุภาพอยู่ในระดบัดีขึน้ไป 

2. ผลการเรียนรู้ของนักศึกษาหลังการใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เร่ืองการเขียนรายการอ้างอิง มี

นกัศกึษาท่ีผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 ของจํานวนนกัศกึษาทัง้หมด 

3. ระดบัความพึงพอใจของนกัศกึษาท่ีมีต่อการใช้หนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ เร่ืองการเขียนรายการอ้างอิง 

อยู่ในระดบัดีขึน้ไป 

 

ตรวจเอกสาร 

  หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ หรือ E-book  เป็นคําจากภาษาองักฤษ คือ Electronic book ซึ่ง หมายถึง 

หนังสือท่ีสร้างขึน้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในรูปแบบของเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ โดยจัดเก็บเป็นแฟ้มข้อมูล

คอมพิวเตอร์ท่ีสามารถอ่านข้อมูลได้ด้วยอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เช่น เคร่ืองคอมพิวเตอร์ หรือเคร่ืองอ่านหนังสือ

อิเลก็ทรอนิกส์ (E-book reader) 

 

 

ลักษณะและรูปแบบของหนังสืออเิล็กทรอนิกส์ 

 หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ มีลักษณะโครงสร้างเช่นเดียวกับหนังสือทั่วไปท่ีตีพิมพ์ในกระดาษแต่อาจมี

ลักษณะปลีกย่อย เพ่ิมเติมตามคุณลักษณะของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ โครงสร้างของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์  

ประกอบด้วย 

1. ส่วนปกหน้า  คือ สว่นปกด้านหน้าของหนงัสือท่ีระบุรายละเอียดเบือ้งต้นของหนงัสือ เช่น ช่ือเร่ือง 

ช่ือผู้แตง่ ปีท่ีจดัทํา ฯลฯ 

2. คํานํา  คือ ส่วนของข้อมูลท่ีผู้ เขียนหรือผู้ จัดทําให้รายละเอียดเก่ียวกับหนังสือ เช่น วตัถุประสงค์ 

ขอบเขตของเนือ้หา  ระดบัของผู้อา่น ฯลฯ  

3. สารบัญ  คือ ส่วนของเคร่ืองมือช่วยค้นท่ีระบุหัวข้อของเนือ้หาภายในเล่มว่า อยู่ในหน้าใดของ

หนงัสือ และสามารถเช่ือมโยงไปสูห่น้าหนงัสือภายในเลม่ได้ 

4. เนือ้หา  คือ สาระของหนงัสือในแตล่ะหน้า ซึง่มีสว่นประกอบ คือ  

4.1 หน้าหนงัสือ 

4.2 ข้อความ 

4.3 ภาพประกอบ  (Graphics)  เช่น .jpq  .gif  .bmp  .png  .tiff 

4.4 เสียง  เช่น  .mp3  . wav  .mid  ฯลฯ 
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4.5 ภาพเคลื่อนไหว (Video  Clips,  flash) เช่น .mpeg  .wav  .avi 

4.6 จดุเช่ือมโยง (Links) 

5. รายการอ้างองิ  คือ รายการเอกสาร ตํารา เว็บไซต์ หรือแหล่งข้อมลูอ่ืน ๆ ท่ีนํามาใช้อ้างอิงในการ

จดัทําเนือ้หาของหนงัสือ 

6. ดัชนี  คือ บญัชีคํา หรือ วลีของเนือ้หาภายในเลม่ จดัเรียงตามลําดบัตวัอกัษรของคํา หรือวลี มีการ

ระบเุลขหน้า และจดุเช่ือมโยงเพ่ือสะดวกในการค้นหา 

7. ปกหลัง คือ ปกหลงัของหนงัสือซึง่อยู่สว่นท้ายเลม่ 

 เม่ือพิจารณาโครงสร้างของหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์จะมีส่วนเหมือนกบัหนงัสือทัว่ไปท่ีประกอบด้วย ส่วน

ปกหน้า – หลังของเล่ม สารบัญ เนือ้หา และดัชนี  การจัดแบ่งเนือ้หาอาจแบ่งเป็นบทท่ีประกอบด้วยหัวข้อใหญ่ – 

หวัข้อย่อย แตล่ะหน้าหนงัสือจะประกอบด้วยตวัอกัษร ภาพน่ิง ภาพเคลื่อนไหว เสียง (ซึง่อาจแสดงทนัทีเม่ือเปิดหน้า

หนงัสือหรือใช้ปุ่ มในการกดเรียก) 

 การพลิกหน้าหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์เป็นการพลิกหน้าท่ีมีการซ้อนทบั ซึง่นําเสนอข้อมูลเป็นหน้าคู่ ด้าน

ซ้ายมือเป็นหน้าซ้าย ด้านขวามือจะเป็นหน้าขวา  การพลิกหน้าหนังสือจะใช้การกดปุ่ มท่ีเปิดหน้าต่อไป หรือกดปุ่ ม

ถอยหลงัเพ่ือพลิกไปดหูน้าก่อน และสามารถกดปุ่ มกระโดดไปหน้าอ่ืน ๆ ท่ีต้องการอา่นได้ 

 

วิธีการวิจัย 

ประชากรที่ใช้ในการศึกษา 

 ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยนีเ้ป็นนักศกึษา ชัน้ปีท่ี 1 คณะศึกษาศาสตร์ สถาบนัการพลศกึษา วิทยาเขต

ชมุพร  ท่ีลงทะเบียนเรียนรายวิชาสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้ ในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศกึษา 2554  จํานวน 3 ห้องเรียน 

รวม 122 คน 

 บริบทของการวิจัยนี ้จึงเป็นการพฒันาสื่อการเรียนรู้อนัจะช่วยให้ผู้ เรียนสามารถเรียนรู้ ทบทวนเนือ้หา

ด้วยตนเอง โดยมีแนวทางปฏิรูปการเรียนการสอนให้แก่นักศึกษาในการเขียนรายการอ้างอิงได้อย่างถูกต้อง ตาม

รูปแบบสากล นกัศกึษาสามารถเรียนรู้ซํา้ ๆ ด้วยตนเองจนเกิดความกระจ่างชดัเจนได้โดยไม่มีข้อจํากดัในการศกึษา 

อนัเป็นพืน้ฐานของการแสวงหาความรู้ได้อย่างตอ่เน่ืองตอ่ชีวิต 

 

ผลการวิจัย 

1. ผลการพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เร่ืองการเขียนรายการอ้างอิง สร้างขึน้ด้วยโปรแกรม Flip 

Album 6.0 Pro  สําหรับเนือ้หาท่ีใช้เป็นบทเรียน ส่วนโปรแกรม Microsoft Office Word ใช้สําหรับชุดฝึกทกัษะการ

เขียนรายการอ้างอิงประเภทเชิงอรรถ และชุดฝึกทกัษะการเขียนรายการบรรณานุกรม โดยใช้คําสัง่ในโปรแกรม Flip 

Album สําหรับเช่ือมโยงข้อมลูระหวา่งบทเรียนและชดุฝึกทกัษะ 

  การวิเคราะห์คณุภาพของหนงัสืออิเลก็ทรอนิกส์เร่ืองการเขียนรายการอ้างอิง มีคณุภาพด้านเนือ้หา

ในระดบั ดี  ( µ =  4.44  ; σ  = 0.39) ส่วนคณุภาพด้านเทคนิคการผลิตสื่อมีคณุภาพในระดบั ดีมาก  ( µ =  4.52 ;

σ  = 0.50)  

     2. ผลการเรียนรู้ของนักศึกษาหลังการใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์เร่ืองการเขียนรายการอ้างอิง มี

นกัศกึษาผ่านเกณฑ์ร้อยละ 72.88 ซึง่สงูกวา่เกณฑ์ท่ีกําหนดไว้ร้อยละ 70 ของจํานวนนกัศกึษาทัง้หมด 
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    3. ระดบัความพงึพอใจของนกัศกึษาท่ีมีตอ่การใช้หนงัสืออิเลก็ทรอนิกส์เร่ืองการเขียนรายการ 

อ้างอิง อยู่ในระดบัดี (µ = 3.97 ;σ  = 0.77)  โดยภาพรวมนกัศกึษามีความพึงพอใจต่อการใช้หนงัสืออิเล็กทรอนิกส์

เร่ืองการเขียนรายการอ้างอิงร้อยละ 98.34  

 

อภปิรายผล 

การวิจยัในครัง้นีเ้ป็นการวิจยัเชิงทดลองใช้หนงัสืออิเลก็ทรอนิกส์เร่ืองการเขียนรายการอ้างอิง ผู้ วิจยั

ขอเสนอผลการอภิปราย ดงันี ้

 1. จากผลพัฒนาและวิเคราะห์คุณภาพของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เร่ืองการเขียนรายการอ้างอิง ใน

ภาพรวมมีคณุภาพด้านเนือ้หาในระดบัดี เน่ืองจากเนือ้หาท่ีใช้สร้างบทเรียนได้มีการวิเคราะห์เพ่ือแบ่งเนือ้หาย่อยให้

เหมาะสมกับระยะเวลาของการเรียนรู้แต่ละครัง้ การนําเสนอเนือ้หามีความถูกต้องโดยผ่านการตรวจสอบจาก

ผู้ เช่ียวชาญและผู้สอนท่ีมีความชํานาญทางบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ภาษาท่ีใช้ในการอธิบายเนือ้หา

กระชับและมีตวัอย่างประกอบชัดเจน ทําให้สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง ประกอบกับการทําชุดฝึกทักษะมีความ

สอดคล้องกบัเนือ้หา เน่ืองจากผ่านการตรวจสอบจากผู้ เช่ียวชาญก่อนนํามาทดลองใช้  

  ส่วนคณุภาพของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เร่ืองการเขียนรายการอ้างอิงด้านเทคนิคการนําเสนอ ซึง่มี

ระดบัคณุภาพ ดีมากนัน้ สืบเน่ืองมาจากผู้ วิจยัได้ศกึษาและออกแบบบทเรียนตามหลกัการออกแบบตามแนวคิดของ

กรมวิชาการ (2544 : 152 – 160) นวตักรรม ทําให้รูปแบบการนําเสนอน่าสนใจสามารถเร้าความกระตือรือร้นในการ

เรียนรู้ และผ่านการประเมินคณุภาพของสื่อท่ีอยู่ในระดบัดีขึน้ไป   

โดยสรุปคณุภาพด้านเนือ้หาและคณุภาพด้านเทคนิคการนําเสนอของหนงัสืออิเลก็ทรอนิกส์เร่ืองการ

เขียนรายการอ้างอิง เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีกําหนด สืบเน่ืองจากเป็นการจดักระทําบทเรียนและชุดทกัษะท่ีสอดคล้องกบั

แนวคิดของสชุาย ธนวเสถียร และชูเกียรติ ศกัด์ิจิรพาพงศ์ (2549 : 43 – 44) ท่ีกล่าวว่า หลกัสําคญัของการออกแบบ

บทเรียนต้องเป็นสิ่งท่ีให้ผู้ เรียนสามารถเรียนรู้ได้ และกระตุ้นความสนใจของผู้ เรียน มีการใช้สีและรูปแบบท่ีทําให้

ผู้ เรียนรู้สกึผ่อนคลาย จดักิจกรรมท่ีมีการทบทวนความรู้ และมีการทดสอบความเข้าใจตลอดเส้นทางเรียน รูปแบบการ

นําเสนอเนือ้หาควรเป็นหลกัการหรือกฎเกณฑ์กว้าง ๆ โดยมีตวัอย่างประกอบการอธิบายอย่างชดัเจน 

 2. จากผลการเรียนรู้ของนักศึกษาหลงัการใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์เร่ืองการเขียนรายการอ้างอิงท่ีมี

นกัศกึษาผ่านเกณฑ์ร้อยละ 72.88  ซึง่สงูกว่าเกณฑ์ท่ีกําหนดไว้ร้อยละ 70 ของจํานวนนกัศกึษาทัง้หมดนัน้ สืบเน่ือง

จากในการจัดการเรียนการสอน ผู้ วิจยัได้ประยุกต์แนวคิดของทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มผสมผสาน (Eclecticism)  ท่ีนํา

แนวคิดทางพฤติกรรมนิยมมาผสมผสานพุทธินิยมมาประยุกต์ใช้โดยจดัการเรียนรู้สิ่งเร้าการตอบสนอง (Stimulus – 

Response Learning) ซึ่งเป็นการเรียนรู้ต่อเน่ืองจากการเช่ือมโยง ระหว่างสิ่งเร้าและการตอบสนองผู้ เรียนสามารถ

ควบคมุพฤติกรรมของตนเองได้ และจดัรูปแบบการสอนตามแนวคิดของ 

กานเยมาผสมผสานกนั ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้อนัได้แก่ การสร้างความสนใจ การแจ้งจุดประสงค์ กระตุ้นให้

ผู้ เรียนระลึกถึงความรู้เดิมท่ีจําเป็น การนําเสนอเนือ้หา การให้คําแนะนํา  มีแบบฝึกหัด  มีข้อมูลป้อนกลับ มีการ

ประเมินผล รวมทัง้มีการทบทวนและทดสอบหลงัเรียน (ทิศนา  แขมมณี, 2553 ; สชุาย ธนวเสถียร และชเูกียรติ ศกัด์ิจิ

รพาพงษ์, 2549) การทดลองนีใ้ช้รูปแบบของการจดัการเรียนการสอนโดยไม่มีครู (Instruction without  teacher) ซึง่

มุ่งเน้นผู้ เรียนใช้สื่อท่ีจัดทําขึน้โดยอาศยัเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาประยุกต์ใช้ซึ่งเอือ้ให้ผู้ เรียน สามารถดําเนินการ

เรียนรู้ได้ด้วยตนเอง ขณะท่ีผู้สอนมีบทบาทในการวางแผนจดัการเก่ียวกบัการเรียนรู้ และมีการประเมินผลการเรียนรู้
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ของผู้ เรียน ซึง่การนําแนวคิดในทฤษฎีเร่ือง การจัดการเรียนรู้ด้วยสิ่งเร้าและการตอบสนองมาประยุกต์ใช้ในการจัด

กิจกรรมการเรียนการสอนท่ีใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์เร่ืองการเขียนรายการอ้างอิง ท่ีผู้ วิจยัจัดทําขึน้จึงทําให้ผลการ

เรียนรู้ของนกัศกึษาหลงัการใช้หนงัสืออิเลก็ทรอนิกส์มีคะแนนเฉลี่ยผ่านตามเกณฑ์ท่ีกําหนด 

 3. ด้านภาพรวมของความพงึพอใจท่ีมีตอ่การใช้หนงัสืออิเลก็ทรอนิกส์ เร่ืองการเขียนรายการอ้างอิงท่ีมี

คะแนนเฉลี่ย ร้อยละ 98.34 และมีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับดี สืบเน่ืองจากผู้ วิจัยได้นําแนวคิดของการใช้

เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาจดัการเรียนรู้ ซึง่ทําให้ผู้ เรียนมีอิสระในการเรียนรู้  โดยผู้สอนเป็นผู้ ให้ความช่วยเหลือห่าง ๆ 

อนัเป็นการช่วยเสริมสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้ท่ีทําให้ผู้ เรียนมีทศันคติท่ีดีต่อการเรียนรู้ (ยืน  ภู่วรวรรณ, 2546 ;กิ

ดานนัท์มลิทอง, 2548)  ความพงึพอใจของผู้ เรียนท่ีมีตอ่การใช้หนงัสืออิเลก็ทรอนิกส์ในการเรียนรู้ท่ีมีคะแนนภาพรวม

เฉลี่ย ร้อยละ 98.34 นัน้เป็นผลการวิจยัท่ีแสดงผลของการใช้หนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ท่ีจดัทําขึน้เพ่ือใช้ในการเรียนการ

สอนว่า วราภรณ์  ถูกต้อง (2552)  ศิริพร  เถาวิโท (2552) ภมรวรรณรัตนไพศาลกิจ (2551) ศิริพร  สิทธิกุล (2551) 

บํารุง พิณเศรษฐ์ (2550) และเพ็ญศรี  ศกัดา (2550) ผู้ เรียนมีความพงึพอใจในการใช้หนงัสืออิเลก็ทรอนิกส์ท่ีจดัทําขึน้

เพ่ือใช้ประกอบการเรียนการสอนอยู่ในระดบัดี และดีมาก 

 

สรุปและข้อเสนอแนะ 

 จากการวิจยัในครัง้นี ้ ผู้ วิจยัได้พบข้อสงัเกตบางประการท่ีอาจเป็นประโยชน์ตอ่การศกึษาตอ่ไป ดงันี ้

โดยสรุปคุณภาพด้านเนือ้หาและคุณภาพด้านเทคนิคการนําเสนอของหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์เร่ืองการ

เขียนรายการอ้างอิง เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีกําหนด สืบเน่ืองจากเป็นการจดักระทําบทเรียนและชุดทกัษะท่ีสอดคล้องกบั

แนวคิดของสชุาย ธนวเสถียร และชูเกียรติ ศกัด์ิจิรพาพงศ์ (2549) ท่ีกล่าวว่า หลกัสําคญัของการออกแบบบทเรียน

ต้องเป็นสิ่งท่ีให้ผู้ เรียนสามารถเรียนรู้ได้ และกระตุ้นความสนใจของผู้ เรียน มีการใช้สีและรูปแบบท่ีทําให้ผู้ เรียนรู้สึก

ผ่อนคลาย จดักิจกรรมท่ีมีการทบทวนความรู้ และมีการทดสอบความเข้าใจตลอดเส้นทางเรียน รูปแบบการนําเสนอ

เนือ้หาควรเป็นหลกัการหรือกฎเกณฑ์กว้าง ๆ โดยมีตวัอย่างประกอบการอธิบายอย่างชดัเจน 

การทดลองนีใ้ช้รูปแบบของการจดัการเรียนการสอนโดยไม่มีครู (Instruction without  teacher) ซึ่ง

มุ่งเน้นผู้ เรียนใช้สื่อท่ีจัดทําขึน้โดยอาศยัเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาประยุกต์ใช้ซึ่งเอือ้ให้ผู้ เรียน สามารถดําเนินการ

เรียนรู้ได้ด้วยตนเอง ขณะท่ีผู้สอนมีบทบาทในการวางแผนจดัการเก่ียวกบัการเรียนรู้ และมีการประเมินผลการเรียนรู้

ของผู้ เรียน ซึง่การนําแนวคิดในทฤษฎีเร่ือง การจัดการเรียนรู้ด้วยสิ่งเร้าและการตอบสนองมาประยุกต์ใช้ในการจัด

กิจกรรมการเรียนการสอนท่ีใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์เร่ืองการเขียนรายการอ้างอิง ท่ีผู้ วิจยัจัดทําขึน้จึงทําให้ผลการ

เรียนรู้ของนกัศกึษาหลงัการใช้หนงัสืออิเลก็ทรอนิกส์มีคะแนนเฉลี่ยผ่านตามเกณฑ์ท่ีกําหนด 

แสดงผลของการใช้หนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ท่ีจัดทําขึน้เพ่ือใช้ในการเรียนการสอนว่า วราภรณ์  ถูกต้อง 

(2552)  ศิริพร  เถาว์โท (2552) ภมรวรรณรัตนไพศาลกิจ (2551) ศิริพร  สิทธิกูล (2551) บํารุง พิณเศรษฐ์ (2550) 

และเพ็ญศรี  ศกัดา (2550) ผู้ เรียนมีความพงึพอใจในการใช้หนงัสืออิเลก็ทรอนิกส์ท่ีจดัทําขึน้เพ่ือใช้ประกอบการเรียน

การสอนอยู่ในระดบัดี และดีมาก 

 

1.ข้อเสนอแนะในการนําไปใช้  

  1.1 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์สําหรับนักศึกษาเป็นสิ่งท่ี

นกัศกึษาให้ความสนใจในการเรียนรู้มากกวา่การสอนแบบบรรยายหรืออภิปรายโดยทัว่ไป การนําไปใช้ประโยชน์ควร
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จัดทําเผยแพร่บนเว็บไซต์ของสถาบัน เพ่ือความสะดวกในการทบทวนและเอือ้ให้นักศึกษาสามารถเรียนรู้ได้อย่าง

คงทนและสามารถนําไปใช้เป็นคู่มือสําหรับการเขียนรายการอ้างอิงได้อย่างถูกต้องในรายวิชาอ่ืน ๆ ท่ีต้องมีการทํา

รายงานหรือเขียนงานทางวิชาการ 

  1.2 ผู้สอนควรเน้นยํา้เร่ืองความสําคญัในการเขียนรายการอ้างอิงให้นักศกึษามีเจตคติท่ีดีต่อการ

อ้างผลงานของผู้ อ่ืนมาประกอบการเขียนผลงานของตนโดยไมเ่ห็นว่าเป็นเร่ืองยุ่งยากในการเขียนและเป็นการปลกูฝัง

คณุธรรม จริยธรรมให้เกิดขึน้ในวงการวิชาการ 

 

2.ข้อเสนอแนะในการทาํวิจัยครัง้ต่อไป 

  2.1 สถาบนัควรมีนโยบายสง่เสริมให้ผู้สอนในรายวิชาอ่ืน ๆ จดัทําหนงัสืออิเลก็ทรอนิกส์ท่ีใช้

มลัติมีเดียมานําเสนอข้อมลู โดยเฉพาะกลุม่วิชาท่ีเก่ียวข้องกบัทกัษะปฏิบติั เพ่ือช่วยให้นกัศกึษาสามารถเรียนรู้และ

ทบทวนเนือ้หาได้ด้วยตนเอง อนัเป็นการลดข้อจํากดัด้านเวลาเรียนซึง่เป็นบริบทของการเรียนการสอนในสถาบนั 

  2.2 ควรมีการจดัทําหนงัสืออิเลก็ทรอนิกส์ท่ีเก่ียวข้องกบัสขุภาพการออกกําลงักาย หรือสารสนเทศ

อ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัพนัธกิจของสถาบนัออกเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของสถาบนัเพ่ือให้ผู้สนใจสามารถเข้าถึงองค์ความรู้

ได้โดยไร้ข้อจํากดั และเป็นการพฒันาสถาบนัให้เป็นแหลง่เรียนรู้แก่บคุคลทัว่ไป 
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