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การพัฒนาบทเรียนและชุดฝึ กทักษะเรื่องการเขียนรายการอ้ างอิงด้ วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
The Development of Lesson and Skill Writing Citation With E-book
อุไรวรรณ วรกุลรังสรรค์ 1
Uraiwan Vorakulrungson1

บทคัดย่ อ

การวิจยั นี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อ 1) จัดทําและพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่ องการเขียนรายการอ้ างอิง 2)
ศึกษาผลการเรี ยนรู้ ของนักศึกษาที่เรี ยนด้ วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ และ 3) หาระดับความพึงพอใจของนักศึกษาที่มี
ต่อการใช้ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ประชากรที่ใช้ ในการศึกษาเป็ นนักศึกษาชันปี
้ ที่ 1 คณะศึกษาศาสตร์ สถาบันการพล
ศึกษา วิทยาเขตชุมพร จํานวน 122 คน เครื่ องมือที่ใช้ ในการเก็บรวบรวมข้ อมูล ประกอบด้ วย หนังสืออิเล็กทรอนิกส์
เรื่ องการเขียนรายการอ้ างอิง 1 เล่ม ชุดฝึ กทักษะเรื่ องการเขียนรายการอ้ างอิง 2 ชุด แบบประเมินคุณภาพหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ จํานวน 2 ชุด แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน จํานวน 1 ชุด และแบบประเมินความพึงพอใจ
ของนักศึกษาที่มีตอ่ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ จํานวน 1 ชุด สถิติที่ใช้ ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้ แก่ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าร้ อยละ ผลการวิจยั พบว่า หนังสืออิเล็กทรอนิกส์มีคณ
ุ ภาพด้ านเนื ้อหาในระดับดี และคุณภาพ
ด้ านเทคนิคการผลิตสื่ออยู่ในระดับ ดีมาก ผลการเรี ยนรู้ หลังการใช้ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ของนักเรี ยนผ่านเกณฑ์ร้อย
ละ 72.88 และสูงกว่าเกณฑ์ที่กําหนดไว้ ร้อยละ 70.00 และ นักศึกษามีความพึงพอใจในภาพรวมต่อการเรี ยนรู้ ด้วย
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ร้ อยละ 98.34 และมีความพึงพอใจในการใช้ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ระดับ ดี
คําสําคัญ :หนังสืออิเล็กทรอนิกส์, บทเรี ยนและชุดฝึ กทักษะ, การเขียนรายการอ้ างอิง, เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เพื่อการเรี ยนรู้

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 ebook 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
e-mail addressUraiwan-_-@hotmail.com

คํานํา
ความสําคัญของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ที่มีต่อการศึกษา ปรากฏชัดเจนราวปี พ.ศ. 2540 โดยภาครั ฐซึ่งมี
บทบาทในการจัดการศึกษาของชาติได้ ตระหนักถึงความสําคัญและกํ าหนดให้ เทคโนโลยี เป็ นส่วนหนึ่งของการจัด
การศึกษาดังปรากฏในหมวด 9 มาตรา 63-69 ของพระราชบัญ ญัติการศึก ษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 (ฉบับ แก้ ไ ข
เพิ่มเติม 2545) ที่ระบุว่า รัฐต้องส่งเสริ มและสนับสนุนให้มีการผลิ ต...และเทคโนโลยี เพื อ่ การศึกษา...ให้มีการพัฒนา
บุคลากรทัง้ ด้านผูผ้ ลิ ตและผูใ้ ช้เทคโนโลยี เพื อ่ ศึกษา เพื อ่ ให้มีความรู้ ความสามารถและทักษะในการผลิ ต... ผูเ้ รี ยนมี
สิ ทธิ ได้รับการพัฒนาขี ดความสามารถในการใช้เทคโนโลยี เพื ่อการศึกษาในการแสวงหาความรู้ ด้วยตนเองได้อย่าง
ต่อเนื ่องตลอดชี วิต รัฐต้องส่งเสริ มให้มีการวิ จยั และพัฒนาการผลิ ตและการพัฒนาเทคโนโลยี เพื อ่ การศึกษา รวมทัง้
การติ ดตาม ตรวจสอบ และประเมิ นผลการใช้เทคโนโลยี เพื ่อการศึ กษาเพื ่อให้เกิ ดการใช้ที่คุ้มค่าและเหมาะสมกับ
กระบวนการเรี ยนรู้ของคนไทย...(สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2546) จากบทบัญญัติดงั กล่าวส่งผลให้
มีความเปลี่ยนแปลงในระบบการเรี ยนการสอนของไทยที่มีการนําเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ มาใช้ กบั รู ปแบบการสอนและ
การสร้ างนวัตกรรมต่างๆ เช่น E-Learning CAI หรื อแม้ แต่การจัดทําเป็ นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์(E - book)ที่มีการ
ผสมผสานสื่อต่างๆ มานําเสนอเนื ้อหาเพื่อเร้ าความสนใจให้ กบั ผู้เรี ยนดังแนวคิดของกิดานันท์มลิทอง (2548) ที่ระบุถงึ
ข้ อดีของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ที่นํามาประยุกต์ใช้ กับการเรี ยนการสอนว่า บทเรี ยนที่มีสื่อหลากหลายมิติจะช่วยให้
ผู้เ รี ย นเกิ ด การเรี ย นรู้ ได้ อ ย่ างเต็ม ที่ แ ละมี ค วามสนุก กับ การเรี ย นรู ป แบบของการจัด การศึก ษาในยุค เทคโนโลยี
สารสนเทศ จึงเป็ นการพัฒนาระบบการเรี ยนการสอนโดยการนําเทคโนโลยีมาช่วยจัดการเรี ยนการสอนที่อํานวยความ
สะดวกในการเข้ าถึงเนื ้อหาวิชาได้ รวดเร็ ว ไม่มีข้อจํากัดเรื่ องระยะเวลาในการเรี ยนรู้ หรื อกําหนดขอบเขตเฉพาะการ
เรี ยนรู้ ในห้ องเรี ยนเท่านัน้ อันเป็ นการขยายฐานการเรี ยนรู้ ของผู้เรี ยนให้ สามารถเรี ยนรู้ ได้ ตามความสนใจ ทบทวน
เนื อ้ หาที่ เรี ย นได้ บ่ อ ยครั ง้ โดยไม่ ต้ องกัง วลเรื่ อ งเวลา หรื อ อายเพื่ อ นร่ วมห้ อ ง ซึ่ง เหมาะสมกับ นัก ศึก ษา คณะ
ศึกษาศาสตร์ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชุมพร ที่มีพื ้นฐานความรู้ แตกต่างกันเพราะเป็ นนักเรี ยนที่ผ่านการเรี ยน
ทังในระบบและนอกระบบการศึ
้
กษา การนําแนวคิดหนังสืออิเล็กทรอนิกส์มาใช้ เป็ นนวัตกรรมทางการศึกษาเป็ นอีก
รู ปแบบหนึง่ ของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ มาประยุกต์ใช้ สําหรับการทําหนังสือเพื่ออ่านประกอบการเรี ยนรู้ สืบเนื่องจาก
คุณสมบัติพิเศษของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่เอื ้อต่อการเรี ยนรู้ ได้ ตามแนวทางของการใช้ เทคโนโลยีมาช่วยในการเรี ยน
การสอน

วัตถุประสงค์ ของการวิจัย

1. เพื่อจัดทําและพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่ องการเขียนรายการอ้ างอิงให้ มีคณ
ุ ภาพ สําหรับใช้ ใน
การเรี ยนวิชาสารสนเทศเพื่อการเรี ยนรู้
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อ้ างอิง
อ้ างอิง

2. เพื่อศึกษาผลการเรี ยนรู้ ของนักศึกษาหลังการเรี ยนด้ วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่ องการเขียนรายการ
3. เพื่อหาระดับความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการใช้ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่ องการเขียนรายการ

เกณฑ์ บรรลุเป้าหมายของการวิจัย
1. หนัง สืออิเล็ก ทรอนิ กส์ เรื่ องการเขี ย นรายการอ้ างอิ งที่ ประกอบด้ วยบทเรี ยนและชุด ฝึ กทัก ษะมี
คุณภาพอยู่ในระดับดีขึ ้นไป
2. ผลการเรี ย นรู้ ของนัก ศึก ษาหลัง การใช้ ห นัง สื อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ เรื่ องการเขี ย นรายการอ้ างอิ ง มี
นักศึกษาที่ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 ของจํานวนนักศึกษาทังหมด
้
3. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการใช้ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่ องการเขียนรายการอ้ างอิง
อยู่ในระดับดีขึ ้นไป
ตรวจเอกสาร
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ หรื อ E-book เป็ นคําจากภาษาอังกฤษ คือ Electronic book ซึ่ง หมายถึง
หนัง สื อ ที่ ส ร้ างขึน้ ด้ ว ยโปรแกรมคอมพิ ว เตอร์ ใ นรู ป แบบของเอกสารอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ โดยจัด เก็ บ เป็ นแฟ้ มข้ อ มูล
คอมพิ วเตอร์ ที่สามารถอ่านข้ อมูล ได้ ด้ วยอุป กรณ์ อิเล็กทรอนิ กส์ เช่น เครื่ องคอมพิ วเตอร์ หรื อเครื่ องอ่านหนังสื อ
อิเล็กทรอนิกส์ (E-book reader)

ลักษณะและรู ปแบบของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
หนัง สือ อิ เล็ก ทรอนิ กส์ มีลัก ษณะโครงสร้ างเช่ น เดี ย วกับ หนัง สือทั่วไปที่ ตีพิ ม พ์ ใ นกระดาษแต่อ าจมี
ลัก ษณะปลี ก ย่ อ ย เพิ่ ม เติ ม ตามคุณ ลัก ษณะของหนัง สื อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ โครงสร้ างของหนัง สื อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
ประกอบด้ วย
1. ส่ วนปกหน้ า คือ ส่วนปกด้ านหน้ าของหนังสือที่ระบุรายละเอียดเบื ้องต้ นของหนังสือ เช่น ชื่อเรื่ อง
ชื่อผู้แต่ง ปี ที่จดั ทํา ฯลฯ
2. คํานํา คือ ส่วนของข้ อมูลที่ผ้ ูเขียนหรื อผู้จัดทําให้ รายละเอียดเกี่ยวกับหนังสือ เช่น วัตถุประสงค์
ขอบเขตของเนื ้อหา ระดับของผู้อา่ น ฯลฯ
3. สารบัญ คือ ส่วนของเครื่ องมือช่วยค้ นที่ ระบุหัวข้ อของเนื อ้ หาภายในเล่มว่า อยู่ในหน้ าใดของ
หนังสือ และสามารถเชื่อมโยงไปสูห่ น้ าหนังสือภายในเล่มได้
4. เนือ้ หา คือ สาระของหนังสือในแต่ละหน้ า ซึง่ มีสว่ นประกอบ คือ
4.1 หน้ าหนังสือ
4.2 ข้ อความ
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 จุดเชื่อมโยง (Links)
5. รายการอ้ างอิง คือ รายการเอกสาร ตํารา เว็บไซต์ หรื อแหล่งข้ อมูลอื่น ๆ ที่นํามาใช้ อ้างอิงในการ
จัดทําเนื ้อหาของหนังสือ
6. ดัชนี คือ บัญชีคํา หรื อ วลีของเนื ้อหาภายในเล่ม จัดเรี ยงตามลําดับตัวอักษรของคํา หรื อวลี มีการ
ระบุเลขหน้ า และจุดเชื่อมโยงเพื่อสะดวกในการค้ นหา
7. ปกหลัง คือ ปกหลังของหนังสือซึง่ อยู่สว่ นท้ ายเล่ม
เมื่อพิจารณาโครงสร้ างของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์จะมีส่วนเหมือนกับหนังสือทัว่ ไปที่ประกอบด้ วย ส่วน
ปกหน้ า – หลังของเล่ม สารบัญ เนื อ้ หา และดัชนี การจัดแบ่งเนื อ้ หาอาจแบ่งเป็ นบทที่ประกอบด้ วยหัวข้ อใหญ่ –
หัวข้ อย่อย แต่ละหน้ าหนังสือจะประกอบด้ วยตัวอักษร ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว เสียง (ซึง่ อาจแสดงทันทีเมื่อเปิ ดหน้ า
หนังสือหรื อใช้ ปมในการกดเรี
ุ่
ยก)
การพลิกหน้ าหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เป็ นการพลิกหน้ าที่มีการซ้ อนทับ ซึง่ นําเสนอข้ อมูลเป็ นหน้ าคู่ ด้ าน
ซ้ ายมือเป็ นหน้ าซ้ าย ด้ านขวามือจะเป็ นหน้ าขวา การพลิกหน้ าหนังสือจะใช้ การกดปุ่ มที่เปิ ดหน้ าต่อไป หรื อกดปุ่ ม
ถอยหลังเพื่อพลิกไปดูหน้ าก่อน และสามารถกดปุ่ มกระโดดไปหน้ าอื่น ๆ ที่ต้องการอ่านได้

วิธีการวิจัย
ประชากรที่ใช้ ในการศึกษา
ประชากรที่ใช้ ในการวิจัยนีเ้ ป็ นนักศึกษา ชัน้ ปี ที่ 1 คณะศึกษาศาสตร์ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขต
ชุมพร ที่ลงทะเบียนเรี ยนรายวิชาสารสนเทศเพื่อการเรี ยนรู้ ในภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2554 จํานวน 3 ห้ องเรี ยน
รวม 122 คน
บริ บทของการวิจัยนี ้ จึงเป็ นการพัฒนาสื่อการเรี ยนรู้ อนั จะช่วยให้ ผ้ ูเรี ยนสามารถเรี ยนรู้ ทบทวนเนื ้อหา
ด้ วยตนเอง โดยมีแนวทางปฏิ รูปการเรี ยนการสอนให้ แก่นักศึกษาในการเขียนรายการอ้ างอิงได้ อย่างถูกต้ อง ตาม
รู ปแบบสากล นักศึกษาสามารถเรี ยนรู้ ซํ ้า ๆ ด้ วยตนเองจนเกิดความกระจ่างชัดเจนได้ โดยไม่มีข้อจํากัดในการศึกษา
อันเป็ นพื ้นฐานของการแสวงหาความรู้ ได้ อย่างต่อเนื่องต่อชีวิต

ผลการวิจัย
1. ผลการพัฒ นาหนัง สือ อิ เ ล็ก ทรอนิ ก ส์ เ รื่ องการเขี ย นรายการอ้ างอิ ง สร้ างขึน้ ด้ วยโปรแกรม Flip
Album 6.0 Pro สําหรับเนื ้อหาที่ใช้ เป็ นบทเรี ยน ส่วนโปรแกรม Microsoft Office Word ใช้ สําหรับชุดฝึ กทักษะการ
เขียนรายการอ้ างอิงประเภทเชิงอรรถ และชุดฝึ กทักษะการเขียนรายการบรรณานุกรม โดยใช้ คําสัง่ ในโปรแกรม Flip
Album สําหรับเชื่อมโยงข้ อมูลระหว่างบทเรี ยนและชุดฝึ กทักษะ
การวิเคราะห์คณ
ุ ภาพของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เรื่ องการเขียนรายการอ้ างอิง มีคณ
ุ ภาพด้ านเนื ้อหา
ในระดับ ดี ( µ = 4.44 ; σ = 0.39) ส่วนคุณภาพด้ านเทคนิคการผลิตสื่อมีคณ
ุ ภาพในระดับ ดีมาก ( µ = 4.52 ;
σ = 0.50)
2. ผลการเรี ย นรู้ ของนัก ศึก ษาหลัง การใช้ ห นัง สื ออิ เ ล็ก ทรอนิ ก ส์ เ รื่ องการเขี ย นรายการอ้ างอิ ง มี
นักศึกษาผ่านเกณฑ์ร้อยละ 72.88 ซึง่ สูงกว่าเกณฑ์ที่กําหนดไว้ ร้อยละ 70 ของจํานวนนักศึกษาทังหมด
้
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3. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอ่ การใช้ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์เรื่ องการเขียนรายการ
อ้ างอิง อยู่ในระดับดี ( µ = 3.97 ; σ = 0.77) โดยภาพรวมนักศึกษามีความพึงพอใจต่อการใช้ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์
เรื่ องการเขียนรายการอ้ างอิงร้ อยละ 98.34

อภิปรายผล
การวิจยั ในครัง้ นี ้เป็ นการวิจยั เชิงทดลองใช้ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์เรื่ องการเขียนรายการอ้ างอิง ผู้วิจยั
ขอเสนอผลการอภิปราย ดังนี ้
1. จากผลพัฒนาและวิเคราะห์ คุณภาพของหนังสืออิเล็กทรอนิ กส์ เรื่ องการเขี ยนรายการอ้ างอิง ใน
ภาพรวมมีคณ
ุ ภาพด้ านเนื ้อหาในระดับดี เนื่องจากเนื ้อหาที่ใช้ สร้ างบทเรี ยนได้ มีการวิเคราะห์เพื่อแบ่งเนื ้อหาย่อยให้
เหมาะสมกับระยะเวลาของการเรี ยนรู้ แต่ละครั ง้ การนํ าเสนอเนื อ้ หามีค วามถูก ต้ องโดยผ่ านการตรวจสอบจาก
ผู้เชี่ยวชาญและผู้สอนที่มีความชํานาญทางบรรณารักษศาสตร์ และสารสนเทศศาสตร์ ภาษาที่ใช้ ในการอธิบายเนื ้อหา
กระชับและมีตวั อย่างประกอบชัดเจน ทํ าให้ สามารถเรี ยนรู้ ได้ ด้วยตนเอง ประกอบกับการทํ าชุดฝึ กทักษะมีความ
สอดคล้ องกับเนื ้อหา เนื่องจากผ่านการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญก่อนนํามาทดลองใช้
ส่วนคุณภาพของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เรื่ องการเขียนรายการอ้ างอิงด้ านเทคนิคการนําเสนอ ซึง่ มี
ระดับคุณภาพ ดีมากนัน้ สืบเนื่องมาจากผู้วิจยั ได้ ศกึ ษาและออกแบบบทเรี ยนตามหลักการออกแบบตามแนวคิดของ
กรมวิชาการ (2544 : 152 – 160) นวัตกรรม ทําให้ รูปแบบการนําเสนอน่าสนใจสามารถเร้ าความกระตือรื อร้ นในการ
เรี ยนรู้ และผ่านการประเมินคุณภาพของสื่อที่อยู่ในระดับดีขึ ้นไป
โดยสรุ ปคุณภาพด้ านเนื ้อหาและคุณภาพด้ านเทคนิคการนําเสนอของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เรื่ องการ
เขียนรายการอ้ างอิง เป็ นไปตามเกณฑ์ที่กําหนด สืบเนื่องจากเป็ นการจัดกระทําบทเรี ยนและชุดทักษะที่สอดคล้ องกับ
แนวคิดของสุชาย ธนวเสถียร และชูเกียรติ ศักดิ์จิรพาพงศ์ (2549 : 43 – 44) ที่กล่าวว่า หลักสําคัญของการออกแบบ
บทเรี ยนต้ องเป็ นสิ่งที่ ให้ ผ้ ูเรี ยนสามารถเรี ยนรู้ ได้ และกระตุ้นความสนใจของผู้เรี ยน มีการใช้ สีและรู ปแบบที่ทําให้
ผู้เรี ยนรู้ สกึ ผ่อนคลาย จัดกิจกรรมที่มีการทบทวนความรู้ และมีการทดสอบความเข้ าใจตลอดเส้ นทางเรี ยน รู ปแบบการ
นําเสนอเนื ้อหาควรเป็ นหลักการหรื อกฎเกณฑ์กว้ าง ๆ โดยมีตวั อย่างประกอบการอธิบายอย่างชัดเจน
2. จากผลการเรี ยนรู้ ของนักศึกษาหลังการใช้ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์เรื่ องการเขียนรายการอ้ างอิงที่มี
นักศึกษาผ่านเกณฑ์ร้อยละ 72.88 ซึง่ สูงกว่าเกณฑ์ที่กําหนดไว้ ร้อยละ 70 ของจํานวนนักศึกษาทังหมดนั
้
น้ สืบเนื่อง
จากในการจัดการเรี ยนการสอน ผู้วิจยั ได้ ประยุกต์แนวคิดของทฤษฎีการเรี ยนรู้ กลุ่มผสมผสาน (Eclecticism) ที่นํา
แนวคิดทางพฤติกรรมนิยมมาผสมผสานพุทธินิยมมาประยุกต์ใช้ โดยจัดการเรี ยนรู้ สิ่งเร้ าการตอบสนอง (Stimulus –
Response Learning) ซึ่งเป็ นการเรี ยนรู้ ต่อเนื่องจากการเชื่อมโยง ระหว่างสิ่งเร้ าและการตอบสนองผู้เรี ยนสามารถ
ควบคุมพฤติกรรมของตนเองได้ และจัดรู ปแบบการสอนตามแนวคิดของ
กานเยมาผสมผสานกัน ในการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ อันได้ แก่ การสร้ างความสนใจ การแจ้ งจุดประสงค์ กระตุ้นให้
ผู้เรี ยนระลึกถึงความรู้ เดิมที่ จําเป็ น การนํ าเสนอเนื อ้ หา การให้ คําแนะนํ า มีแบบฝึ กหัด มีข้อมูลป้อนกลับ มีการ
ประเมินผล รวมทังมี
้ การทบทวนและทดสอบหลังเรี ยน (ทิศนา แขมมณี, 2553 ; สุชาย ธนวเสถียร และชูเกียรติ ศักดิ์จิ
รพาพงษ์ , 2549) การทดลองนี ้ใช้ รูปแบบของการจัดการเรี ยนการสอนโดยไม่มีครู (Instruction without teacher) ซึง่
มุ่งเน้ นผู้เรี ยนใช้ สื่อที่จัดทําขึน้ โดยอาศัยเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ มาประยุกต์ใช้ ซึ่งเอื ้อให้ ผ้ ูเรี ยน สามารถดําเนินการ
เรี ยนรู้ ได้ ด้วยตนเอง ขณะที่ผ้ สู อนมีบทบาทในการวางแผนจัดการเกี่ยวกับการเรี ยนรู้ และมีการประเมินผลการเรี ยนรู้
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ของผู้เรี ยน ซึง่ การนําแนวคิดในทฤษฎีเรื่ อง การจัดการเรี ยนรู้ ด้วยสิ่งเร้ าและการตอบสนองมาประยุกต์ใช้ ในการจัด
กิจกรรมการเรี ยนการสอนที่ใช้ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์เรื่ องการเขียนรายการอ้ างอิง ที่ผ้ ูวิจยั จัดทําขึน้ จึงทําให้ ผลการ
เรี ยนรู้ ของนักศึกษาหลังการใช้ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์มีคะแนนเฉลี่ยผ่านตามเกณฑ์ที่กําหนด
3. ด้ านภาพรวมของความพึงพอใจที่มีตอ่ การใช้ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่ องการเขียนรายการอ้ างอิงที่มี
คะแนนเฉลี่ย ร้ อยละ 98.34 และมีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับดี สืบเนื่ องจากผู้วิจัยได้ นําแนวคิดของการใช้
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ มาจัดการเรี ยนรู้ ซึง่ ทําให้ ผ้ เู รี ยนมีอิสระในการเรี ยนรู้ โดยผู้สอนเป็ นผู้ให้ ความช่วยเหลือห่าง ๆ
อันเป็ นการช่วยเสริ มสร้ างบรรยากาศในการเรี ยนรู้ ที่ทําให้ ผ้ เู รี ยนมีทศั นคติที่ดีต่อการเรี ยนรู้ (ยืน ภู่วรวรรณ, 2546 ;กิ
ดานันท์มลิทอง, 2548) ความพึงพอใจของผู้เรี ยนที่มีตอ่ การใช้ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ในการเรี ยนรู้ ที่มีคะแนนภาพรวม
เฉลี่ย ร้ อยละ 98.34 นันเป็
้ นผลการวิจยั ที่แสดงผลของการใช้ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่จดั ทําขึ ้นเพื่อใช้ ในการเรี ยนการ
สอนว่า วราภรณ์ ถูกต้ อง (2552) ศิริพร เถาวิโท (2552) ภมรวรรณรัตนไพศาลกิจ (2551) ศิริพร สิทธิกุล (2551)
บํารุ ง พิณเศรษฐ์ (2550) และเพ็ญศรี ศักดา (2550) ผู้เรี ยนมีความพึงพอใจในการใช้ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่จดั ทําขึ ้น
เพื่อใช้ ประกอบการเรี ยนการสอนอยู่ในระดับดี และดีมาก

สรุปและข้ อเสนอแนะ

จากการวิจยั ในครัง้ นี ้ ผู้วิจยั ได้ พบข้ อสังเกตบางประการที่อาจเป็ นประโยชน์ตอ่ การศึกษาต่อไป ดังนี ้
โดยสรุ ปคุณภาพด้ านเนือ้ หาและคุณภาพด้ านเทคนิคการนําเสนอของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เรื่ องการ
เขียนรายการอ้ างอิง เป็ นไปตามเกณฑ์ที่กําหนด สืบเนื่องจากเป็ นการจัดกระทําบทเรี ยนและชุดทักษะที่สอดคล้ องกับ
แนวคิดของสุชาย ธนวเสถียร และชูเกียรติ ศักดิ์จิรพาพงศ์ (2549) ที่กล่าวว่า หลักสําคัญของการออกแบบบทเรี ยน
ต้ องเป็ นสิ่งที่ให้ ผ้ เู รี ยนสามารถเรี ยนรู้ ได้ และกระตุ้นความสนใจของผู้เรี ยน มีการใช้ สีและรู ปแบบที่ทําให้ ผ้ เู รี ยนรู้ สึก
ผ่อนคลาย จัดกิจกรรมที่มีการทบทวนความรู้ และมีการทดสอบความเข้ าใจตลอดเส้ นทางเรี ยน รู ปแบบการนําเสนอ
เนื ้อหาควรเป็ นหลักการหรื อกฎเกณฑ์กว้ าง ๆ โดยมีตวั อย่างประกอบการอธิบายอย่างชัดเจน
การทดลองนี ้ใช้ รูปแบบของการจัดการเรี ยนการสอนโดยไม่มีครู (Instruction without teacher) ซึ่ง
มุ่งเน้ นผู้เรี ยนใช้ สื่อที่จัดทําขึน้ โดยอาศัยเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ มาประยุกต์ใช้ ซึ่งเอื ้อให้ ผ้ ูเรี ยน สามารถดําเนินการ
เรี ยนรู้ ได้ ด้วยตนเอง ขณะที่ผ้ สู อนมีบทบาทในการวางแผนจัดการเกี่ยวกับการเรี ยนรู้ และมีการประเมินผลการเรี ยนรู้
ของผู้เรี ยน ซึง่ การนําแนวคิดในทฤษฎีเรื่ อง การจัดการเรี ยนรู้ ด้วยสิ่งเร้ าและการตอบสนองมาประยุกต์ใช้ ในการจัด
กิจกรรมการเรี ยนการสอนที่ใช้ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์เรื่ องการเขียนรายการอ้ างอิง ที่ผ้ ูวิจยั จัดทําขึน้ จึงทําให้ ผลการ
เรี ยนรู้ ของนักศึกษาหลังการใช้ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์มีคะแนนเฉลี่ยผ่านตามเกณฑ์ที่กําหนด
แสดงผลของการใช้ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่จัดทําขึน้ เพื่อใช้ ในการเรี ยนการสอนว่า วราภรณ์ ถูกต้ อง
(2552) ศิริพร เถาว์โท (2552) ภมรวรรณรั ตนไพศาลกิจ (2551) ศิริพร สิทธิ กูล (2551) บํารุ ง พิณเศรษฐ์ (2550)
และเพ็ญศรี ศักดา (2550) ผู้เรี ยนมีความพึงพอใจในการใช้ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่จดั ทําขึ ้นเพื่อใช้ ประกอบการเรี ยน
การสอนอยู่ในระดับดี และดีมาก
1.ข้ อเสนอแนะในการนําไปใช้
1.1 การจัด กิ จ กรรมการเรี ย นการสอนโดยใช้ ห นัง สื ออิ เ ล็ก ทรอนิ ก ส์ สํ า หรั บ นัก ศึก ษาเป็ นสิ่ ง ที่
นักศึกษาให้ ความสนใจในการเรี ยนรู้ มากกว่าการสอนแบบบรรยายหรื ออภิปรายโดยทัว่ ไป การนําไปใช้ ประโยชน์ควร
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จัดทําเผยแพร่ บนเว็บไซต์ของสถาบัน เพื่อความสะดวกในการทบทวนและเอื ้อให้ นักศึกษาสามารถเรี ยนรู้ ได้ อย่าง
คงทนและสามารถนําไปใช้ เป็ นคู่มือสําหรับการเขียนรายการอ้ างอิงได้ อย่างถูกต้ องในรายวิชาอื่น ๆ ที่ต้องมีการทํา
รายงานหรื อเขียนงานทางวิชาการ
1.2 ผู้สอนควรเน้ นยํา้ เรื่ องความสําคัญในการเขียนรายการอ้ างอิงให้ นักศึกษามีเจตคติที่ดีต่อการ
อ้ างผลงานของผู้อื่นมาประกอบการเขียนผลงานของตนโดยไม่เห็นว่าเป็ นเรื่ องยุ่งยากในการเขียนและเป็ นการปลูกฝั ง
คุณธรรม จริ ยธรรมให้ เกิดขึ ้นในวงการวิชาการ
2.ข้ อเสนอแนะในการทําวิจัยครั ง้ ต่ อไป
2.1 สถาบันควรมีนโยบายส่งเสริ มให้ ผ้ สู อนในรายวิชาอื่น ๆ จัดทําหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้
มัลติมีเดียมานําเสนอข้ อมูล โดยเฉพาะกลุม่ วิชาที่เกี่ยวข้ องกับทักษะปฏิบตั ิ เพื่อช่วยให้ นกั ศึกษาสามารถเรี ยนรู้ และ
ทบทวนเนื ้อหาได้ ด้วยตนเอง อันเป็ นการลดข้ อจํากัดด้ านเวลาเรี ยนซึง่ เป็ นบริ บทของการเรี ยนการสอนในสถาบัน
2.2 ควรมีการจัดทําหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้ องกับสุขภาพการออกกําลังกาย หรื อสารสนเทศ
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับพันธกิจของสถาบันออกเผยแพร่ ทางเว็บไซต์ของสถาบันเพื่อให้ ผ้ ูสนใจสามารถเข้ าถึงองค์ความรู้
ได้ โดยไร้ ข้อจํากัด และเป็ นการพัฒนาสถาบันให้ เป็ นแหล่งเรี ยนรู้ แก่บคุ คลทัว่ ไป
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