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การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง การเขียนรายการอ้างอิง 2) ศึกษาผลการเรียนรู้
ของนักศึกษาทีเ่ รียนด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ และ 3) หาระดับความพึงพอใจของนักศึกษาทีม่ ตี อ่ การใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะศึกษาศาสตร์ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชุมพร จำ�นวน 122 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง การเขียนรายการอ้างอิง จำ�นวน 1 เล่ม  
ชุดฝึกทักษะเรื่องการเขียนรายการอ้างอิง จำ�นวน 2 ชุด แบบประเมินคุณภาพหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ จำ�นวน 2 ชุด แบบ
ทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จำ�นวน 1 ชุด และแบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
จำ�นวน 1 ชุด สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าร้อยละ ผลการวิจัยพบว่า
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์มีคุณภาพด้านเนื้อหาในระดับดี และคุณภาพด้านเทคนิคการผลิตสื่ออยู่ในระดับดีมาก ผลการเรียน
รู้หลังการใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ของนักศึกษาผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 72.88 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำ�หนดไว้ คือ ร้อยละ 70.00   
ในภาพรวมนักศึกษามีความพึงพอใจต่อการเรียนรู้ด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ร้อยละ 98.34 และมีความพึงพอใจในการใช้
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ระดับ ดี

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 result
revealed that the quality of the content of e-book was good and its instructional techniques
and presentation were very  good; the students’ learning outcome after using the e-book was
72.88 percent, It was higher than the expected criterion of 70 percent.; the students’ satisfaction
with studying by using the e-book was 98.34 percent and their satisfaction with the e-book
was highly positive..
คำ�สำ�คัญ: หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ บทเรียนและชุดฝึกทักษะ การเขียนรายการอ้างอิง  
         เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนรู้
Keyword: Electronic book, Lesson and skill training packages, Citation writing,
		 Computer technology for learning
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จากวิวฒ
ั นาการของเทคโนโลยีสารสนเทศทีม่ บี ทบาทต่อความเปลีย่ นแปลงของกระแสโลกและส่งผลต่อการปรับเปลีย่ น
วิถชี วี ติ ของมนุษยชาติทตี่ อ้ งพึง่ พาอาศัยเทคโนโลยีจนกลายเป็นส่วนหนึง่ ในชีวติ ประจำ�วัน สืบเนือ่ งมาจากประสิทธิภาพของการ
จัดเก็บ การประมวลผล การสื่อสารแลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้ ที่สามารถถ่ายโอนระหว่างกันโดยไม่มีข้อจำ�กัดทั้งด้านระยะทาง
หรือช่วงเวลา จึงเป็นตัวกระตุน้ ให้สงั คมมีการสร้างองค์ความรูใ้ หม่ ๆ และสามารถแลกเปลีย่ นเรียนรูอ้ ยูต่ ลอดเวลา สภาวการณ์
ดังกล่าวเป็นผลต่อความเปลี่ยนแปลงในวงการศึกษาที่ต้องให้ความสนใจและส่งเสริมให้มีการนำ�เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มา
ประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอนที่ครอบคลุมตั้งแต่ระบบการบริหารจัดการทางการศึกษา รูปแบบการสอนและสื่อที่ใช้ในการ
เรียนการสอน รวมทั้งระบบการวัดและประเมินผลการศึกษาซึ่งรู้จักกันในนามของ การเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (E-Education)
การให้ความสำ�คัญในการนำ�เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาใช้สนับสนุนกับการจัดการศึกษาของไทยทีก่ �ำ หนดเป็นนโยบาย
ชัดเจนเกิดขึ้นใน พ.ศ. 2540 โดยภาครัฐซึ่งมีบทบาทในการจัดการศึกษาของชาติได้ตระหนักถึงความสำ�คัญและกำ�หนดให้
เทคโนโลยีเป็นส่วนหนึง่ ของการจัดการศึกษาดังปรากฏในหมวด 9 มาตรา 63-69 ของพระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.
2542 (ฉบับแก้ไขเพิม่ เติม 2545) ทีร่ ะบุวา่ รัฐต้องส่งเสริมและสนับสนุนให้มกี ารผลิต...และเทคโนโลยีเพือ่ การศึกษา...ให้มกี าร
พัฒนาบุคลากรทั้งด้านผู้ผลิตและผู้ใช้เทคโนโลยีเพื่อศึกษา เพื่อให้มีความรู้ ความสามารถและทักษะในการผลิต... ผู้เรียนมี
สิทธิได้รบั การพัฒนาขีดความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเพือ่ การศึกษาในการแสวงหาความรูด้ ว้ ยตนเองได้อย่างต่อเนือ่ งตลอด
ชีวิต รัฐต้องส่งเสริมให้มีการวิจัยและพัฒนาการผลิตและการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา รวมทั้งการติดตาม ตรวจสอบ
และประเมินผลการใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาเพื่อให้เกิดการใช้ที่คุ้มค่าและเหมาะสมกับกระบวนการเรียนรู้ของคนไทย...
(สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.  2546: 37-38) จากพระราชบัญญัตดิ งั กล่าวส่งผลให้มคี วามเปลีย่ นแปลงในระบบ
การเรียนการสอนของไทยที่มีการนำ�เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาใช้กับรูปแบบการสอนและการสร้างนวัตกรรมต่าง ๆ เช่น การ
เรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์ (E-Learning)  คอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI)  หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E - book) เป็นต้น  
ที่มีการผสมผสานสื่อต่าง ๆ มานำ�เสนอเนื้อหาเพื่อเร้าความสนใจให้กับผู้เรียนดังแนวคิดของกิดานันท์ มลิทอง (2548: 120)
ที่ระบุถึงข้อดีของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ที่นำ�มาประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอนว่าบทเรียนที่มีสื่อหลากหลายมิติจะช่วยให้
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้อย่างเต็มที่และมีความสนุกกับการเรียน
การนำ�แนวคิดหนังสืออิเล็กทรอนิกส์มาใช้เป็นนวัตกรรมทางการศึกษาเป็นอีกรูปแบบหนึง่ ของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
มาประยุกต์ใช้สำ�หรับการทำ�หนังสือเพื่ออ่านประกอบการเรียนรู้ สืบเนื่องจากคุณสมบัติพิเศษของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่
เอือ้ ต่อการเรียนรูไ้ ด้ตามแนวทางของการใช้เทคโนโลยีมาช่วยพัฒนาการเรียนรูใ้ นรูปแบบของการจัดการเรียนการสอนโดยไม่มี
ครู   (Instruction without teacher) ที่มุ่งเน้นผู้เรียนเป็นรายบุคคลให้สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองมากขึ้นจากการนำ�
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ มาใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ ผู้สอนมีบทบาทเพียงการวางแผนจัดการเรียนรู้รวมทั้งการประเมิน
ผลการเรียนรู้ของผู้เรียน โดยที่ผู้เรียนสามารถดำ�เนินการเรียนรู้ด้วยตนเองจากสื่อและเทคโนโลยีต่าง ๆ (ทิศนา แขมมณี.  
2553: 149)  ซึง่ รูปแบบการเรียนการสอนนีเ้ หมาะกับธรรมชาติของนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขต
ชุมพร ที่มีความแตกต่างของผู้เรียนแต่ละคน เนื่องจากมีพื้นความรู้และทักษะการเรียนรู้ไม่เท่ากัน โดยเฉพาะนักเรียนที่ผ่าน
การเรียนนอกระบบการศึกษาซึ่งมักไม่กล้าแสดงออก แสดงความคิดเห็น หรือซักถามข้อสงสัยเพราะอายเพื่อนร่วมห้องเมื่อ
ตอบหรือแสดงความคิดเห็นทีไ่ ม่ถกู ต้องหรือตรงประเด็นตามหลักวิชาการ นักศึกษาบางคนไม่สามารถมาเรียนในชัน้ เรียนตาม
ตารางปกติได้เนื่องจากเป็นนักกีฬาตัวแทนทีมชาติที่ต้องเก็บตัวฝึกซ้อมเพื่อเข้าแข่งขันเป็นระยะ ๆ รวมทั้งนักศึกษาที่มีผลการ
เรียนอ่อนไม่สามารถเรียนรู้ได้เท่ากับเพื่อนร่วมชั้นเรียน  จากการประเมินผลการเรียนรู้ เรื่องการเขียนรายการอ้างอิง ซึ่งเป็น
เนือ้ หาส่วนหนึง่ ในรายวิชาสารสนเทศเพือ่ การเรียนรู้ พบว่านักศึกษาส่วนใหญ่มผี ลการประเมินการเรียนรูใ้ นระดับต่� 
ำ ไม่สามารถ
นำ�ความรู้และทักษะการเขียนรายการอ้างอิงไปใช้ในการเขียนรายงานทางวิชาการได้ถูกต้อง ผู้วิจัยในฐานะเป็นผู้สอนจึงสนใจ
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และต้องการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยการสร้างสื่อการเรียนรู้เป็นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง การเขียนรายการอ้างอิง เพื่อช่วย
พัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยพัฒนาจากโปรแกรม Flip Album 6.0 Pro ที่สามารถนำ�เสนอสื่อออกมาในรูปแบบภาพ
สามมิติและสามารถพลิกอ่านได้เหมือนหนังสือจริง มีชื่อเรียกเฉพาะว่า Flip Book สามารถนำ�เสนอได้ทั้งแบบออฟไลน์ และ
นำ�เสนอได้ในระบบออนไลน์โดยผ่านโปรแกรมแสดงผลเฉพาะที่เรียกว่า FlipViewer เนือ้ หาภายในหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ มี
3 หัวข้อ คือ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการอ้างอิงและรายการอ้างอิง การเขียนรายการอ้างอิงประเภทเชิงอรรถ และการเขียน
รายการอ้างอิงประเภทบรรณานุกรม
การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เป็นการนำ�เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการสอน สุชาย
ธนวเสถียร และชูเกียรติ ศักดิ์จิรพาพงศ์ (2549: 43-44) ได้แนะนำ�แนวทางการพัฒนาว่า ผู้สอนควรออกแบบบทเรียนให้
ผูเ้ รียนเกิดประสบการณ์ทดี่   
ี สือ่ ทีจ่ ดั ทำ�ต้องเป็นสิง่ ทีผ่ เู้ รียนสามารถเรียนรูไ้ ด้  สามารถกระตุน้ ความสนใจของผูเ้ รียนทีม่ คี วาม
ตั้งใจเรียนใน 20 นาทีแรก มีการฟื้นความสนใจขึ้นใหม่เป็นระยะตลอดระยะเวลาการเรียนรู้  มีการใช้สี ตัวอักษรและภาพ
ที่ทำ�ให้ผู้เรียนมีความรู้สึกผ่อนคลายในการเรียน   มีกิจกรรมเชิงปฏิสัมพันธ์ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมกับบทเรียน มีการทบทวน
เนือ้ หาตลอดการเรียนรู้ มีแบบทดสอบความเข้าใจตลอดเส้นทางการเรียน  และรูปแบบการนำ�เสนอเนือ้ หาควรกำ�หนดกฎเกณฑ์
แบบกว้าง ๆ ได้แก่ วิธีการใช้และเวลาที่ใช้  และมีตัวอย่างประกอบการอธิบายอย่างชัดเจน
การประเมินหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้เป็นสื่อสำ�หรับการเรียนการสอน เป็นการดำ�เนินการประเมินคุณภาพหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์และการประเมินผลการเรียนรู้ที่เกิดจากการใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้ทราบถึงคุณภาพของสื่อและ
พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนได้ชัดเจนยิ่งขึ้น ก่อนทำ�การประเมิน ผู้สอนควรกำ�หนดความชัดเจนในการประเมิน โดยกำ�หนด
จุดมุ่งหมายของการประเมิน วิธีการวัด การเลือกเครื่องมือ การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์และประเมินผล และการ
กำ�หนดตัวบ่งชี้ เกณฑ์และมาตรฐานเพื่อใช้สำ�หรับการตัดสินคุณค่าของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์  นอกจากนี้การเลือกใช้เครื่อง
มือเพือ่ การประเมินควรพิจารณาเกีย่ วกับความน่าเชือ่ ถือของเครือ่ งมือและวิธกี ารวัด เครือ่ งมือดังกล่าวต้องได้รบั การตรวจสอบ
คุณภาพทั้งความตรง (Validity) และความเชื่อมั่น (Reliability) ก่อนนำ�ไปใช้ กล่าวโดยสรุปการประเมินคุณภาพหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ควรพิจารณาคุณภาพด้านการออกแบบการสอน การออกแบบหน้าจอ และประเมินการใช้งาน (กรมวิชาการ.  
2544: 152-160)
การวิจัยนี้ ผู้วิจัยได้นำ�ทฤษฏีการเรียนรู้กลุ่มผสมผสานของกานเย (Gagne’s eclecticism) และใช้รูปแบบการ
เรียนรู้แบบซิงโครนัส (Synchronous learning)  มาใช้ในการทดลอง โดยหลักสำ�คัญของการสอน คือ การสอนให้ผู้
เรียนมีความเข้าใจ รู้สึกตื่นเต้น กระตือรือร้นที่จะเรียน ซึ่งผู้เรียนจะมีความสนใจในการเรียนในช่วง 20 นาทีแรกแล้วค่อย ๆ
หมดความสนใจจนกว่าจะถูกกระตุ้นใหม่   และการจดจำ�หลังการเรียนรู้มีความแตกต่างกัน คือ อ่านอย่างเดียวจำ�ได้ ร้อย
ละ 10 ฟังอย่างเดียวจำ�ได้ ร้อยละ 20 เห็นอย่างเดียวจำ�ได้ ร้อยละ 30 อ่านและฟังจำ�ได้ ร้อยละ 50 สามารถพูดอธิบายได้
ร้อยละ 70 สามารถพูดอธิบายและปฏิบัติ ร้อยละ 90 นอกจากนี้สถาบันวิจัยแห่งสหรัฐอเมริกา (Research Institute of
American) พบว่า ความทรงจำ�ของผู้เรียนจะลดลงตามระยะเวลา โดยหลังฟังการบรรยาย 33 นาที ผู้เรียนสามารถปฏิบัติ
ได้ ร้อยละ 51 หลังจากระยะเวลา 2 วัน ความสามารถในการจำ�ลดลงเหลือ ร้อยละ 33 และหลังจากระยะเวลา 3 สัปดาห์
ความจำ�จะลดเหลือเพียง ร้อยละ 15 (สุชาย ธนวเสถียร; และ ชูเกียรติ  ศักดิ์จิรพาพงษ์.  2549: 2) นอกจากนี้การเรียนรู้
ด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ทพี่ ฒ
ั นาขึน้ เพือ่ ใช้ในการทดลองนี้  เนือ้ หาประกอบด้วย หลักการเขียนการอ้างอิงและบรรณานุกรม
รวมทั้งตัวอย่างการอ้างอิงและบรรณานุกรม โดยมีภาพเคลื่อนไหวและเสียงเพลงบรรเลงประกอบการเรียนรู้เพื่อช่วยกระตุ้น
การเรียนของนักศึกษาเป็นระยะ มีการทบทวนความรู้ในแต่ละหัวข้อด้วยการทำ�ชุดฝึกทักษะซึ่งมีเนื้อหาย่อย ๆ ที่มีขอบเขต
ครอบคลุมตามเนือ้ หาในหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ทพี่ ฒ
ั นาขึน้ เพือ่ ให้นกั ศึกษามีกระบวนการเรียนรูด้ ว้ ยการอ่านจากเนือ้ หาและการ
ลงรายการรูปแบบต่าง ๆ ในชุดฝึกทักษะ
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ความมุ่งหมายของการวิจัย

1. เพื่อพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง การเขียนรายการอ้างอิง
2. เพือ่ ศึกษาผลการเรียนรู้ของนักศึกษาหลังการเรียนด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง การเขียนรายการอ้างอิง
3. เพือ่ หาระดับความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง การเขียนรายการอ้างอิง

สมมติฐานของการวิจัย

1. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง การเขียนรายการอ้างอิง มีคุณภาพอยู่ในระดับดีหรือระดับดีมาก
2. ผลการเรียนรูข้ องนักศึกษาหลังการใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรือ่ ง การเขียนรายการอ้างอิง มีนกั ศึกษาทีผ่ า่ นเกณฑ์
จำ�นวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของจำ�นวนนักศึกษาทั้งหมด
3. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่องการเขียนรายการอ้างอิง อยู่ในระดับดี
หรือระดับดีมาก

วิธีดำ�เนินการการวิจัย

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลอง ซึ่งมีวิธีการดำ�เนินการวิจัย ดังนี้
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
		
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยนี้ ได้แก่ นักศึกษาระดับปริญญาตรี สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชุมพร   จำ�นวน    
446 คน
		 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย 2  กลุ่ม ได้แก่
			 1.1 กลุ่มทดลอง ได้แก่ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะศึกษาศาสตร์ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชุมพร  ที่ลง
ทะเบียนเรียนรายวิชาสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554 จำ�นวน 3 ห้องเรียน รวม 122 คน
			 1.2 กลุ่มผู้เชี่ยวชาญ ได้แก่ อาจารย์ที่มีประสบการณ์การสอนในสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศ
ศาสตร์ จำ�นวน 3 คน และอาจารย์ที่มีประสบการณ์การสอนในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา/เทคโนโลยีการศึกษา
จำ�นวน 3 คน รวมทั้งสิ้น 6 คน
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่
		 2.1  แบบประเมินคุณภาพหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เป็นแบบประเมินชนิดมาตรประมาณค่า 5 ระดับ สำ�หรับประเมิน
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ในด้านเนื้อหาและเทคนิคการนำ�เสนอเนือ้ หาของหนังสือ  ซึ่งผ่านการตรวจสอบคุณภาพโดยผูเ้ ชี่ยวชาญ
จำ�นวน 3 คน ที่ให้คำ�แนะนำ�ในการแก้ไขและปรับปรุงแบบประเมินดังกล่าว   
		 2.2  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จำ�นวน 1 ชุด เป็นข้อคำ�ถามแบบปรนัยชนิด 5 ตัวเลือก  ซึ่งผ่าน
การตรวจสอบคุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญ จำ�นวน 3 คน เพื่อหาค่าความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (IOC) โดยคัดเลือกจากข้อคำ�ถาม
จำ�นวน 30 ข้อและเลือกใช้เฉพาะข้อที่มีค่า IOC ตั้งแต่ 0.67 ขึ้นไป  ได้ข้อคำ�ถามทั้งสิ้น 20 ข้อ นำ�แบบทดสอบไปทดลอง
ใช้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ จำ�นวน 15 คน จากนั้นนำ�ผลการทดสอบมาวิเคราะห์ความ
ยากง่ายและค่าอำ�นาจจำ�แนก  โดยใช้เทคนิคร้อยละ 25 ของกลุ่มสูงและกลุ่มต่ำ�   จากนั้นคัดเลือกข้อคำ�ถามที่มีความยาก
ง่าย ไม่น้อยกว่า 0.45 และค่าอำ�นาจจำ�แนก ไม่น้อยกว่า 0.66 รวมทั้งหาค่าความเชื่อมั่นเพื่อดูความสอดคล้องของแบบทด
สอบโดยใช้สูตร KR-20 ของคูเดอร์ ริชาร์ดสัน  ได้ค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบทั้งฉบับ เท่ากับ 0.74
		 2.3  แบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ จำ�นวน 1 ชุด เป็นข้อคำ�ถามชนิด
มาตรประมาณค่า 5 ระดับ  ผ่านการตรวจสอบคุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการวัดและประเมินผล จำ�นวน 3 คน เพื่อหาค่า
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ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (IOC) โดยคัดเลือกจากข้อคำ�ถาม จำ�นวน 30 ข้อและเลือกใช้เฉพาะข้อที่มีค่า IOC ตั้งแต่ 0.67
ขึ้นไป  ได้ข้อคำ�ถามทั้งสิ้น 10 ข้อจากข้อคำ�ถาม 12 ข้อ
3. การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์  ผูว้ จิ ยั ได้พฒ
ั นาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรือ่ ง การเขียนรายการอ้างอิง ด้วยโปรแกรม
Flip Album 6 Pro สำ�หรับพัฒนาเนื้อหาบทเรียน  ซึ่งประกอบด้วย ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการอ้างอิงและรายการอ้างอิง
การเขียนรายการอ้างอิงประเภทเชิงอรรถ และการเขียนรายการบรรณานุกรม จำ�นวน 86 หน้า และใช้โปรแกรม Microsoft
Word ในการพัฒนาชุดฝึกทักษะการเขียนรายการอ้างอิงประเภทเชิงอรรถและชุดฝึกทักษะการเขียนรายการบรรณานุกรม  
จำ�นวน 16 หน้า โดยใช้คำ�สั่งในโปรแกรม Flip Album สำ�หรับเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างบทเรียนและชุดฝึกทักษะ  
4. การทดลอง   ผู้วิจัยนำ�หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่พัฒนาปรับปรุงแก้ไขสมบูรณ์แล้ว ทดลองใช้กับนักศึกษาที่เป็น
กลุม่ ทดลอง จำ�นวน 122 คน  โดยก่อนเรียนได้อธิบายวิธใี ช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์เพือ่ ให้สามารถเรียนรูไ้ ด้ดว้ ยตนเอง  จากนัน้
ให้นกั ศึกษาเรียนรูเ้ รือ่ ง “การเขียนรายการอ้างอิง” ด้วยตนเองจากหนังสือดังกล่าวควบคูก่ บั การทำ�ชุดฝึกทักษะ ตามระยะเวลา
ที่กำ�หนด คือ ใช้เวลาเรียน 3 ครั้ง ๆ ละ 3 ชั่วโมง  รวมระยะเวลาในการเรียนรู้ 9 ชั่วโมง  หลังสิ้นสุดการเรียนให้นักศึกษา
ทำ�แบบทดสอบหลังเรียน จำ�นวน 20 ข้อ ใช้เวลา 15 นาที  และหลังจากการทดลอง 1 สัปดาห์ ให้นักศึกษาทำ�แบบประเมิน
ความพึงพอใจที่มีต่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์  โดยใช้เวลา 10 นาที
5. การวิเคราะห์ข้อมูล ใช้สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สำ�หรับอธิบาย
ลักษณะของตัวแปรที่ศึกษา

ภาพประกอบ 1 หนังสือสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง การเขียนรายการอ้างอิง

สรุปผลการวิจัย

1. ผลการพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เรื่องการเขียนรายการอ้างอิง สร้างขึ้นด้วยโปรแกรม Flip Album 6.0 Pro  
สำ�หรับเนื้อหาที่ใช้เป็นบทเรียน และเชื่อมโยงข้อมูลกับชุดฝึกทักษะการเขียนรายการอ้างอิงประเภทเชิงอรรถ และชุดฝึกทักษะ
การเขียนรายการบรรณานุกรมซึ่งพัฒนาด้วยโปรแกรม Microsoft Office Word ผลการประเมินคุณภาพของหนังสือ
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อิเล็กทรอนิกส์เรื่องการเขียนรายการอ้างอิง โดยผู้เชี่ยวชาญสาขาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ จำ�นวน 3 คน
เป็นผู้ประเมินคุณภาพด้านเนื้อหาของหนังสือ และผู้เชี่ยวชาญสาขาเทคโนโลยีการศึกษา/คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา จำ�นวน
3 คน เป็นผู้ประเมินคุณภาพด้านเทคนิคการผลิตสื่อ  ผลการประเมิน พบว่า หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ มีคุณภาพด้านเนื้อหา
ในระดับดี ( µ = 4.44 ; σ = 0.39) และคุณภาพด้านเทคนิคการผลิตสื่อในระดับดีมาก  ( µ = 4.52 ; σ = 0.50) เป็น
ไปตามสมมติฐาน ข้อที่ 1
2. ผลการเรียนรูข้ องนักศึกษาหลังการใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์เรือ่ งการเขียนรายการอ้างอิง มีนกั ศึกษาผ่านเกณฑ์รอ้ ย
ละ 72.88 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำ�หนดไว้ร้อยละ 70 ของจำ�นวนนักศึกษาทั้งหมด เป็นไปตามสมมติฐาน ข้อที่ 2
3. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์เรื่องการเขียนรายการอ้างอิง อยู่ในระดับดี
( µ = 3.97 ; σ = 0.77) โดยภาพรวมนักศึกษามีความพึงพอใจต่อการใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์เรื่องการเขียนรายการอ้างอิง
ร้อยละ 98.34 เป็นไปตามสมมติฐาน ข้อที่ 3

อภิปรายผลการวิจัย

การวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลอง ซึ่งมีประเด็นที่สามารถอภิปรายผลได้ ดังนี้
1. คุณภาพของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่องการเขียนรายการอ้างอิงในด้านเนื้อหา พบว่ามีคุณภาพในระดับดี และ
คุณภาพด้านเทคนิคการผลิตสื่ออยู่ในระดับดีมาก เนื่องจากเนื้อหาที่ใช้สร้างบทเรียนได้มีการวิเคราะห์เพื่อแบ่งเนื้อหาย่อยให้
เหมาะสมกับระยะเวลาของการเรียนรู้แต่ละครั้ง การนำ�เสนอเนื้อหามีความถูกต้องโดยผ่านการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญและ
ผู้สอนที่มีความชำ�นาญทางบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ภาษาที่ใช้ในการอธิบายเนื้อหากระชับและมีตัวอย่าง
ประกอบชัดเจน ทำ�ให้สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง ประกอบกับการทำ�ชุดฝึกทักษะมีความสอดคล้องกับเนื้อหา เนื่องจาก
ผ่านการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญก่อนนำ�มาทดลองใช้ นอกจากนี้ผู้วิจัยการจัดทำ�บทเรียนและชุดทักษะโดยใช้แนวคิดของ
สุชาย ธนวเสถียร และชูเกียรติ ศักดิ์จิรพาพงศ์ (2549: 43-44) มาประยุกต์ในการจัดทำ�ตามหลักสำ�คัญของการออกแบบ
บทเรียนทีเ่ น้นในสิง่ ให้ผเู้ รียนสามารถเรียนรูไ้ ด้ สามารถกระตุน้ ความสนใจของผูเ้ รียน ใช้สแี ละรูปแบบทีท่ �ำ ให้ผเู้ รียนรูส้ กึ ผ่อน
คลาย มีการจัดกิจกรรมทบทวนความรู้ และมีการทดสอบความเข้าใจตลอดเส้นทางเรียน รูปแบบการนำ�เสนอเนื้อหาเป็นหลัก
การหรือกฎเกณฑ์กว้าง ๆ โดยมีตัวอย่างประกอบการอธิบายอย่างชัดเจนทำ�ให้นักศึกษาสามารถเรียนรู้ได้ทั้งในชั้นเรียนและ
นอกชั้นเรียน สามารถทบทวนเนื้อหาได้ซ้ำ� ๆ เพื่อทำ�ความเข้าใจและฝึกทักษะการเขียนการอ้างอิงได้จากชุดฝึกทักษะ รวมทั้ง
ใช้วิธีเพื่อนช่วยเพื่อนในการให้ความช่วยเหลือขณะเรียนรู้ ซึ่งเหมาะสมกับธรรมชาติของนักศึกษาที่มีการเรียนรู้ไม่เท่ากันหรือ
นักศึกษาที่ไม่สามารถเข้าเรียนในชั้นเรียนได้ตามตารางเรียนปกติอันเป็นภาวะที่พบในบริบทของการจัดการศึกษาของสถาบัน
การพลศึกษา วิทยาเขตชุมพร
2. ผลการเรียนรู้ของนักศึกษาหลังการใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง การเขียนรายการอ้างอิง พบว่าที่มีนักศึกษาผ่าน
เกณฑ์ร้อยละ 72.88 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำ�หนดไว้ร้อยละ 70 ของจำ�นวนนักศึกษาทั้งหมดนั้น ทั้งนี้เนื่องจากในการจัดการ
เรียนการสอน ผู้วิจัยได้ประยุกต์แนวคิดของทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มผสมผสานของกานเย ที่นำ�แนวคิดทางพฤติกรรมนิยมมา
ผสมผสานพุทธินิยมมาประยุกต์ใช้โดยจัดการเรียนรู้เป็นลำ�ดับขั้นจากง่ายไปหายากหรือที่เรียกว่า การเรียนรู้สิ่งเร้า-การตอบ
สนอง (Stimulus-response learning) ซึ่งเป็นการเรียนรู้ต่อเนื่องจากการเชื่อมโยงระหว่างสิ่งเร้าและการตอบสนองที่
ผูเ้ รียนสามารถควบคุมพฤติกรรมของตนเองได้ ซึง่ การจัดกิจกรรมการเรียนรูป้ ระกอบด้วยกระบวนการเรียนรูท้ ผี่ สู้ อนควรเริม่
ต้นจากการสร้างความสนใจในการเรียนรู้ จากนั้นแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ให้ผู้เรียนทราบ มีการกระตุ้นให้ผู้เรียนระลึกถึง
ความรู้เดิมที่จำ�เป็นและสัมพันธ์กับเนื้อหาที่จะเรียนใหม่ แล้วนำ�เสนอเนื้อหาโดยผู้สอนคอยให้คำ�แนะนำ�ในการเรียน จัดให้มี
แบบฝึกหัดเพือ่ เป็นการทบทวนความรูซ้ งึ่ อาจเป็นการจัดกิจกรรมหรือแบบฝึกหัดทีป่ ระเมินผลการเรียนสำ�หรับใช้เป็นข้อมูลป้อน
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กลับ เมื่อผู้เรียนเรียนจบมีการประเมินผลการเรียนรู้ รวมทั้งทบทวนเนื้อหาโดยจัดให้มีการทดสอบหลังเรียนเพื่อดูพัฒนาการ
เรียนรู้ของผู้เรียน (ทิศนา  แขมมณี.  2553: 72-76 ; สุชาย ธนวเสถียร; และชูเกียรติ ศักดิ์จิรพาพงษ์.  2549: 40-42)
การทดลองนี้ใช้รูปแบบของการจัดการเรียนการสอนโดยไม่มีครู (Instruction without  teacher) มุ่งเน้นผู้เรียนใช้สื่อที่
จัดทำ�ขึน้ โดยอาศัยเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาประยุกต์ใช้ซงึ่ เอือ้ ให้ผเู้ รียน สามารถดำ�เนินการเรียนรูไ้ ด้ดว้ ยตนเอง ขณะทีผ่ สู้ อน
มีบทบาทในการวางแผนจัดการเกี่ยวกับการเรียนรู้และมีการประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน ซึ่งการนำ�แนวคิดในทฤษฎีเรื่อง
การจัดการเรียนรู้ด้วยสิ่งเร้าและการตอบสนองมาประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์
เรื่องการเขียนรายการอ้างอิง ที่ผู้วิจัยจัดทำ�ขึ้นจึงทำ�ให้ผลการเรียนรู้ของนักศึกษาหลังการใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์มีคะแนน
เฉลี่ยผ่านตามเกณฑ์ที่กำ�หนด  
3. ความพึงพอใจทีม่ ตี อ่ การใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรือ่ งการเขียนรายการอ้างอิง ของนักศึกษาพบว่า มีความพึงพอใจ
อยู่ในระดับดี ทั้งนี้เนื่องจากหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เป็นการนำ�เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาใช้ในการจัดการเรียนรู้ ทำ�ให้ผู้เรียน
มีอิสระในการเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยผู้สอนเป็นเพียงผู้สนับสนุนและให้คำ�แนะนำ�  นอกจากนี้ยังช่วยเสริมสร้างบรรยากาศใน
การเรียนรู้ที่ทำ�ให้ผู้เรียนมีทัศนคติที่ดีต่อการเรียนรู้ (ยืน ภู่วรวรรณ.  2546: 25; กิดานันท์ มลิทอง.  2548: 19-20) ผล
การวิจัยนี้สอดคล้องกับงานวิจัยของวราภรณ์ ถูกต้อง (2552) ศิริพร  เถาว์โท (2552) ภมรวรรณ  รัตนไพศาลกิจ (2551)
ศิริพร  สิทธิกุล (2551) บำ�รุง พิณเศรษฐ์ (2550) และเพ็ญศรี  ศักดา (2550) ซึ่งพบว่าผู้เรียนมีความพึงพอใจในการใช้
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่จัดทำ�ขึ้นเพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอนอยู่ในระดับดีและดีมาก

ข้อเสนอแนะจากการวิจัย

1. ผู้สอนรายวิชา สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ ควรเผยแพร่หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง การเขียนรายการอ้างอิงบน
เว็บไซต์ของสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชุมพร เพื่อความสะดวกแก่นักศึกษาในการทบทวน เอื้อให้เกิดความคงทนต่อการ
เรียนรู้ และใช้เป็นคูม่ อื สำ�หรับการเขียนรายการอ้างอิงได้อย่างถูกต้องในรายวิชาอืน่ ๆ ทีต่ อ้ งมีการทำ�รายงานหรือเขียนงานทาง
วิชาการ
2. ผูส้ อนรายวิชาต่าง ๆ ทีม่ อบหมายงานให้นกั ศึกษาทำ�รายงาน ควรแนะนำ�ให้นกั ศึกษาใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรือ่ ง
การเขียนรายการอ้างอิง เพือ่ ส่งเสริมให้นกั ศึกษาเขียนการอ้างอิงได้ถ่ กู ต้อง รวมทัง้ การเน้นย้�ำ ถึงความสำ�คัญของการอ้างอิงเพือ่
ให้นกั ศึกษามีเจตคติทดี่ ตี อ่ การอ้างผลงานของผูอ้ นื่ มาประกอบการเขียนผลงานของตนและเป็นการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม
ให้เกิดขึ้นในวงการวิชาการ
3. สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชุมพร ควรมีนโยบายส่งเสริมให้จัดทำ�หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้สื่อมัลติมีเดียใน
การนำ�เสนอข้อมูลในรายวิชาอื่น ๆ โดยเฉพาะกลุ่มวิชาที่เกี่ยวข้องกับทักษะปฏิบัติ เพื่อช่วยให้นักศึกษาสามารถเรียนรู้และ
ทบทวนเนื้อหาได้ด้วยตนเอง อันเป็นการลดข้อจำ�กัดด้านเวลาเรียนซึ่งเป็นบริบทของการเรียนการสอนในสถาบัน
4. สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชุมพร ควรมีนโยบายส่งเสริมให้จัดทำ�หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้อง
กับสุขภาพและการออกกำ�ลังกายหรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบันฯ นำ�มาเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของสถาบัน เพื่อ
เป็นการให้บริการวิชาการแก่ชุมชนและประชาชนทั่วไปที่สนใจ ทำ�ให้สามารถเข้าถึงองค์ความรู้ของสถาบัน และเป็นการพัฒนา
สถาบันให้เป็นแหล่งเรียนรู้แก่บุคคลทั่วไป
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