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บทคัดย่อ

การวจิยัครัง้นี ้มคีวามมุง่หมายเพือ่ 1) พฒันาชดุฝกึอบรมการออกแบบสือ่การเรยีนรูห้นงัสอือเิลก็ทรอนกิส ์
ทีม่ปีระสทิธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) ศกึษาทกัษะปฏบิตั ิดว้ยชดุฝกึอบรมการออกแบบสือ่การเรยีนรูห้นงัสอื
อเิลก็ทรอนกิส ์3) ศกึษาความพงึพอใจทีม่ตีอ่ชดุฝกึอบรมการออกแบบสือ่การเรยีนรูห้นังสอือเิลก็ทรอนิกส ์
กลุม่ตวัอย่างเปน็นสิติปรญิญาโทสาขาหลกัสตูรและการสอนและนสิติปรญิญาโทสาขาการสอนภาษาองักฤษ
จำานวน 27 คน เครือ่งมอืทีใ่ชป้ระกอบดว้ย 1) ชดุฝกึอบรมการออกแบบสือ่การเรยีนรูห้นงัสอือเิลก็ทรอนกิส ์
2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ เป็นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือกจานวน 30 ข้อ มีค่าความยาก
ง่าย (B) ตั้งแต่ 0.39 ถึง 0.81 และค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.85 3) แบบประเมินทักษะปฏิบัติ
เป็นแบบแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จำานวน 4 รายการ ได้แก่ การเตรียมข้อมูล การปฏิบัติงาน 
ผลสำาเร็จของผลงาน ประสิทธิภาพของงาน 4) แบบสอบถามความพึงพอใจต่อชุดฝึกอบรมการออกแบบ
ส่ือการเรียนรู้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์เป็น แบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับมีค่าอำานาจจำาแนกราย
ข้อตั้งแต่ 0.35 ถึง 0.84 และค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.92 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ 
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า 1) ชุดฝึกอบรมการออกแบบสื่อการเรียนรู้
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่สร้างขึ้น มีประสิทธิภาพ เท่ากับ 86.05/84.81 2) ผลการประเมินการปฏิบัติ
งานระหวา่งอบรมด้วยชดุฝกึอบรมชดุฝกึอบรมการออกแบบสือ่การเรยีนรูห้นงัสอือเิลก็ทรอนกิส ์มีทกัษะ
ปฏิบัติระดับมาก 3) นิสิตปริญญาโทมีความพึงพอใจต่อชุดฝึกอบรมการออกแบบสื่อการเรียนรู้หนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ โดยรวมอยู่ในระดับมาก

คำ�สำ�คัญ: การพัฒนาชุดฝึกอบรม การออกแบบสื่อการเรียนรู้ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

Abstract

The objectives this research were to 1) To developing of training package for  
electronics book learning media designs for the efficiency standard of 80 / 80 2) To study 
performance by training package for electronics book learning media designs 3 ) To study 
of satisfaction on package for electronics book learning media designs. The sample were 
27 master degree on Curriculum instruction and master degree in English program. The 
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research instrument were to 1) A training package for electronics book learning media  
designs 2) The Achievement test were multiple choice difficulty at 0.39-0.81,Reliability at 
0.81 3) performance test for package for electronics book learning media designs have and  
4) questionnaires on the satisfaction on package for electronics book learning media designs 
was 5 rating scale. The statistics used were percentage mean and standard deviation Result 
of research were concluded as

1. The efficiency standard of training package for electronics book learning media 
designs was 86.05 /84.81 higher than the designed standard of 80 / 80 

2. The performance of training package for electronics book learning media designs 
was high level

3. Master degree candidate have the total satisfaction in high level

Keywords: developing of training package, learning media designs, electronics book 

บทนำา

นโยบายกระทรวงศกึษาธกิารในการพฒันา 
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา มีแผน
งาน และโครงการในการพัฒนาระบบ เทคโนโลยี
สารสนเทศ สนบัสนนุการเรยีนการสอน สามารถใช้
ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ เพือ่การบรหิารจดัการ
และบูรณาการเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เชื่อมโยงกับ
สถิตขิอ้มลูทางการศกึษา และประมวลผลขอ้มลู ที่
จำาเปน็สำาหรบัใชป้ระกอบการตดัสนิใจในการบรหิาร 
ทรัพยากรทางการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
การดำาเนนิการตามแผนการศกึษาแหง่ชาตแิละการ
ปฏริปูการศกึษา โดยเฉพาะการดำาเนนิการตอ่เนือ่ง
ของการปฏิรูปการเรียนรู้ทั้งระบบให้เชื่อมโยงกัน
ทัง้การปฏิรูปหลกัสตูรและการปฏริปูการเรยีนการ
สอนกบัการเรียนรู้ยคุใหม ่ปฏริปูระบบการผลติและ
พฒันาคร ูการพฒันา เทคโนโลยสีารสนเทศและการ
สื่อสารสำาหรับการปฏิรูปการเรียนรู้ การยกระดับ
คุณภาพการศึกษา สู่มาตรฐานสากล (กระทรวง
ศึกษาธิการ. 2557: 8-11)

ชุดฝกึอบรมเปน็สือ่การศกึษาประเภทหนึง่
ทีส่รา้งขึน้มา เพือ่ใหเ้ปน็ชุดประสบการณส์ำาหรบัการ
ฝกึอบรม ชดุฝกึอบรมอาจจะประกอบดว้ยสือ่เด่ียว 

หรอืสือ่ประสมทีไ่ดร้บัการพฒันาขึน้มา เพือ่ชว่ยให้
ผูด้ำาเนนิการฝึกอบรมใช้ประกอบกิจกรรมในการฝึก
อบรม หรอืช่วยใหผู้ร้บัการฝกึอบรมสามารถศกึษา 
หาความรูด้ว้ยตนเอง สำาหรบัลกัษณะสำาคญัๆ ของ
ชดุฝกึอบรมนัน้เกีย่วขอ้งกบัจดุมุง่หมายส่ือทีใ่ชร้ะยะ
เวลา สถานที ่และประโยชนท์ีไ่ดร้บัจากชดุฝกึอบรม
แต่ละชุดจะจัดทำาขึ้น ให้เบ็ดเสร็จในตัวเองทำาให้ผู้
ฝึกอบรมสมามารถที่จะเลือกศึกษาหาความรู้จาก
ชุดฝึกอบรมได้ตามความต้องการหรือผู้เข้ารับการ
อบรมฝึกอบรมต้องการศึกษาเฉพาะเรื่องใดเรื่อง
หนึง่จากชดุฝกึอบรมกส็ามารถจะเลอืกได ้โดยไมต่อ้ง
อา่นต่อเนือ่งไปยงัสงิทีไ่ม่ต้องการศกึษา (ศริพิรรณ 
สายหงส์และสมประสงค์ วิทยเกียรติ.2534:673)

การฝกึอบรมเปน็กระบวนการเรยีนรูท้ีถ่กู
จดัขึน้อยา่งเปน็ระบบ โดยมจีดุประสงคเ์พือ่พฒันา
ความรู ้ทกัษะ ความสามารถ และเจตคติอันจะช่วย
ปรับปรุงให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพสูงขึ้น ชู
ชัย สมิทธิไกร (2548: 49-50) เป็น กระบวนการ
ทีจ่ะสง่เสรมิสมรรถนะของบคุคล ใหส้ามารถปฏบิตัิ
หนา้ทีไ่ดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ อนัจะสง่ผลโดยตรง
ไปยงัผลงานของสถาบนั สังคม ประชาชน โดยการ
ฝกึอบรมมุง่ทีจ่ะทำาใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงขึน้ในตวั
ของบุคคล โดยมีวัตถุประสงค์เฉพาะอย่างเพื่อแก้
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ปัญหาและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำางาน ทำาให้
เกิดความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะ และเจตคติที่ดี
มีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการทำางานให้เกิด
ประสทิธผิลสงูสดุตอ่องคก์รตามจดุมุง่หมายทีว่างไว ้
(วจิติร อาวะกลุ. 2540: 14-15) ในชุดฝึกอบรมสิง่
ทีม่คีวามสำาคัญ ทีม่ผีลโดยตรงตอ่ประสทิธภิาพของ
ชุดฝึกอบรม คือ สื่อที่เลือกใช้ในการช่วยถ่ายทอด
เนือ้หาสาระและประสบการณ ์จากการศกึษาเกีย่ว
กบัการใชส้ือ่ทีม่ปีระสทิธิภาพในการถา่ยทอดความรู้
ประสบการณพ์บวา่ ส่ือประสม หรือเรียกทับศัพท์ว่า 
มลัตมิเีดยี (Multimedia) เปน็เทคโนโลยทีีม่กีารนำา
สือ่หรอือปุกรณ์ตัง้แต่ 2 อยา่งมาใชใ้หส้มัพันธ์กนั มี
คณุคา่ทีส่ง่เสรมิซึง่กันและกนั ส่ือการสอนอยา่งหนึง่
อาจใชเ้พือ่เรา้ความสนใจ ในขณะทีอ่กีอยา่งหนึง่ใช้
เพือ่อธบิายขอ้เทจ็จรงิของเนือ้หา และอกีชนดิหนึง่
อาจใช้เพื่อก่อให้เกิดความเข้าใจลึกซึ้งและป้องกัน
การเข้าใจความหมายผิด การใช้สื่อประสมจะช่วย
ใหผู้เ้รียนมีประสบการณจ์ากประสาทสมัผสัทีผ่สม
ผสานกนัได้พบวิธีทีจ่ะเรยีนในสิง่ทีต่อ้งไดด้ว้ยตนเอง
มากยิง่ขึน้ ผูเ้รยีนสามารถใชศึ้กษาได้ด้วยตนเองและ
เรียนตามความสามารถของแต่ละบุคคล สามารถ
ศึกษาซ้ำาหลายครั้งก็ได้ ส่งผลให้ผู้เรียนมีเจตคติที่
ดี (รุจโรจน์ แก้วอุไร. 2546: เว็บไซต์) จากข้อดีที่
พบดงักลา่วการบรูณการระหวา่งชดุฝกึอบรมกบัสือ่
เทคโนโลยเีข้าด้วยกนัจงึเปน็ทางเลอืกทีค่วรนำามาใช ้
ในการพฒันานสิติ บคุลากร อาจารยใ์หม้คีวามรูแ้ละ
ทักษะพื้นฐานในการใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาที่
กำาลงัมกีารเปลีย่นแปลงเพือ่พฒันาใหบ้คุลากรเปน็
ผูน้ำาทางดา้นการใชเ้ทคโนโลยเีพือ่การใหบ้รกิารทีด่ี
มีประสิทธิภาพในอนาคตต่อไป

ความมุ่งหมายของการวิจัย

1. เพือ่พฒันาชดุฝกึอบรมการออกแบบสือ่
การเรยีนรูห้นงัสอือเิล็กทรอนิกส์ ทีมี่ประสิทธิภาพ
ตามเกณฑ์ 80/80

2. เพือ่ศกึษาทกัษะปฏบัิต ิด้วยชดุฝกึอบรม
การออกแบบสื่อการเรียนรู้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อชุดฝึก
อบรมที่พัฒนาขึ้น

สมมติฐานของการวิจัย

1. ชุดฝึกอบรมการออกแบบสื่อการเรียน
รู้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ท่ีมีประสิทธิภาพตาม
เกณฑ์ 80/80

2. ทักษะปฏิบัติของนิสิตปริญญาโทที่เข้า
รบัการอบรม ดว้ยชดุฝกึอบรมการออกแบบสือ่การ
เรียนรู้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์มีทักษะปฏิบัติหลัง
อบรมอยู่ในระดับมากขึ้นไป

3. ความพึงพอใจของนิสิตปริญญาโทที่
อบรมด้วยชุดฝึกอบรมการออกแบบสื่อการเรียนรู้
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์อยู่ในระดับมากขึ้นไป

วิธีดำาเนินการวิจัย

1. กลุม่เปา้หมายทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นีไ้ดแ้ก ่
นสิติปรญิญาโทสาขาหลกัสตูรและการสอนและสาขา
การสอนภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
จานวน 27 คน ผู้วิจัยได้กลุ่มเป้าหมายมาโดยการ
เลือกแบบเจาะจง (Sampling) จากกลุ่มเป้าหมาย
ทัง้หมด 27 คน ซึง่กำาลงัศกึษาในปกีารศกึษา 2559 
รายวิชาการออกแบบสือ่การเรียนรู้ โดยแบ่งได้ดังนี้

1.1 นิสิตปริญญาโทสาขาหลักสูตรและ
การสอนจำานวน 18 คน 

1.2 นิสิตปริญญาโทสาขาการสอนภาษา
อังกฤษ จานวน 9 คน

2. ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย

2.1 ตัวแปรอิสระ ได้แก่ชุดฝึกอบรมการ
ออกแบบสื่อการเรียนรู้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 
2.2 ตัวแปรตามตาม ได้แก่

 2.2.1 ทกัษะปฏบิตัขิองนสิติปรญิญา
โทที่อบรม ด้วยชุดฝึกอบรมการออกแบบสื่อการ
เรียนรู้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์



224 Journal of Educational Administration and Supervisor, Mahasarakham University  Volume 9 Number 1 January-April 2018

 2.2.2. ความพงึพอใจของนิสติปรญิญา
โทที่มีต่อการอบรมด้วยชุดฝึกอบรมการออกแบบ
สื่อการเรียนรู้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

3. กรอบเนื้อหาที่ใช้ในการวิจัย

ชุดฝึกอบรมการออกแบบสื่อการเรียนรู้
หนงัสืออเิลก็ทรอนิกส ์จำานวน 6 เรือ่ง ประกอบดว้ย  
 เรือ่งที ่1 การออกแบบหนา้ปกหนงัสอือิเลก็ทรอนกิส์

 เรื่องที่ 2 การจัดรูปแบบข้อความบน
สไลด์

 เรื่องที่ 3 การแทรกภาพ รูปร่าง และ
การเชื่อมโยง

 เรื่องที่ 4 การสร้างตาราง แผนภูมิ 
และ SmartArt

 เรื่องที่ 5 การใส่เสียงประกอบ และ
วีดีโอบนสไลด์

 เรื่องที่ 6 การเปลี่ยนสไลด์ และการ
เคลื่อนไหวของวัตถุ

4. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

1. ชุดฝึกอบรมการออกแบบสื่อการเรียน
รู้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ จำานวน 6 ชุด

2. แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิ ์จำานวน 30 ขอ้

3. แบบประเมินการปฏิบัติงานโดยสร้าง
แบบสงัเกตและแบบตรวจผลงานสำาหรบัผูป้ระเมนิ
การปฏบิตังิานและมเีกณฑใ์นการประเมินการปฏิบัติ 
จำานวน 4 รายการ ได้การเตรียมข้อมูล การปฏิบัติ
งาน ผลสำาเร็จของผลงาน และประสทิธภิาพของงาน 

4. แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีอบรม
ดว้ยชดุฝกึอบรมการออกแบบส่ือการเรียนรู้หนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์จานวน 20 ข้อ 

การเก็บรวบรวมข้อมูลการเก็บรวบรวม
ข้อมูล ผู้วิจัยดำาเนินการตามขั้นตอน ดังนี้

1. ประสานงานกบัเจา้หนา้ทีห่อ้งคอมพวิเตอร ์
คณะศกึษาศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหาสารคาม เพือ่
เตรียมห้องสำาหรับการฝึกอบรม โดยใช้ห้องปฏิบัติ
การคอมพิวเตอร์ โดยจัดอบรม 6 ชั่วโมง เวลา 
9.00.00 -16.00 น. 

2. ก่อนอบรมมีการชี้แจงวัตถุประสงค์ใน
การจัดการฝึกอบรมและการใช้งานคอมพิวเตอร์
ใช้เวลา 15 นาที

3. ให้ผู้เข้าอบรมฝึกอบรม ศึกษาเนื้อหา 
สาระสำาคัญของชุดฝึกอบรมพร้อมทำาแบบฝึกหัด
ประจำาชุดฝึกอบรมย่อย ให้ครบทั้ง 6 เรื่อง

4. ผู้เข้าฝึกอบรมทำาแบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธิ์ จำานวน 30 ข้อ

5. ให้ผู้เข้าฝึกอบรมตอบแบบสอบถาม
ความพึงพอใจต่อการฝึกอบรมด้วยชุดฝึกอบรม
การออกแบบสื่อการเรียนรู้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

6. สรุปผลการทดลอง

การวิเคราะห์ข้อมูล

วิธีวิเคราะห์ข้อมูลสำาหรับการวิจัยได้แก่ 
วิเคราะห์หาคุณภาพของเครื่องมือ การวิเคราะห์
ข้อมูลเบื้องต้นและการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อตอบ
ความมุ่งหมายของการวิจัย โดยใช้สถิติพื้นฐาน 
ไดแ้ก ่รอ้ยละ คา่เฉลีย่ และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน

ผลการวิจัย

1. ชุดฝึกอบรมชุดฝึกอบรมการออกแบบ
สื่อการเรียนรู้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่สร้างขึ้น มี
ประสิทธิภาพ ดังตาราง 1
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จากตาราง 1 พบวา่ ชดุฝกึอบรมชดุฝกึอบรม
การออกแบบสือ่การเรยีนรูห้นงัสอือเิลก็ทรอนกิสท์ี่
สร้างขึ้น มีประสิทธิภาพ เท่ากับ 86.05/84.

2. ผลการประเมินการปฏบิตังิานระหวา่ง
อบรมของนสิติปรญิญาโทดว้ยชุดฝกึอบรมชุดฝกึอบรม
การออกแบบสือ่การเรยีนรูห้นงัสอือเิลก็ทรอนกิส ์พบ
ว่า นิสิตปริญญาโททั้งหมด 27 คน มีทักษะปฏิบัติ
ระดับมากมคีา่เฉลีย่ 4.47 ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน 
0.65 เรยีงจากมากไปหานอ้ยคอืประสทิธภิาพของ
งานมคีา่เฉลีย่ 4.54 สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน 0.59 
ผลสำาเร็จของงานมีค่าเฉล่ีย 4.52 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.63 การปฏิบัติงาน มีค่าเฉลี่ย 4.49 
สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน 0.67 และการเตรยีมขอ้มลู 
มีค่าเฉลี่ย 4.33 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.60

3. ความพึงพอใจของนิสิตปริญญาโท ที่
เข้ารับการฝึกอบรม โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อ
พจิารณาเปน็รายขอ้ พบวา่นสิติปรญิญาโท มคีวาม
พึงพอใจในระดับมากที่สุด คือชุดฝึกอบรมเหมาะ
สมที่จะนำาไปใช้ในการฝึกอบรมมีค่าเฉลี่ย 4.59 
สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน 0.49 การนำาเสนอเน้ือหา
มีลำาดับขั้นตอน ทบทวนการเรียนได้ตลอดเวลา มี
ค่าเฉลี่ย 4.56 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.50 และ
คำาแนะนำาในการใช้ชุดฝึกอบรมมีเข้าใจง่ายและ
เป็นไปตามลำาดับขั้นตอนมีผู้เข้ารับการฝึกอบรม
สามารถอ่านและมีความเข้าใจในเนื้อหาของชุด

ฝึกอบรมได้ด้วยตัวเอง ค่าเฉลี่ย 4.52 ส่วนเบี่ยง
เบนมาตรฐาน 0.63 และมีความพึงพอใจในระดับ
มาก จานวน 6 ข้อ 

อภิปรายผล

1. ชุดฝึกอบรมชุดฝึกอบรมการออกแบบ
สื่อการเรียนรู้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่สร้างขึ้น มี
ประสิทธิภาพ เท่ากับ 86.05/84.81หมายความ
วา่ ชดุฝกึอบรมการออกแบบสือ่การเรยีนรูห้นงัสอื
อิเล็กทรอนิกส์ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นทำาให้เกิดการเรียน
รู้ระหว่างอบรมร้อยละ 86.05 และทำาให้ผู้เข้า
อบรมมผีลสมัฤทธิใ์นการฝกึอบรมหลงัอบรมเฉลีย่
ร้อยละ 84.81 แสดงว่าชุดฝึกอบรมการออกแบบ
สื่อการเรียนรู้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ที่สร้างขึ้นมี
ประสทิธภิาพตามเกณฑท์ีก่ำาหนดไวค้อื80/80 ซึง่
สอดคลอ้งกบัผลการวจิยัของพศิมยั สอนสา (2556) 
ผลการพัฒนาชุดฝึกอบรมบนเว็บ เรื่อง ระเบียบ
สานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 
สำาหรับบุคลากรสายสนับสนุน คณะเภสัชศาสตร์
มหาวทิยาลัยมหาสารคามผลการวจิยัพบวา่ ชุดฝกึ
อบรมบนเวบ็ มปีระสทิธภิาพเทา่กบั 3.24/81.40 
และพงค์สุวรรณ อุทัยเรือง (2559) ได้ศึกษาการ
พฒันาชดุฝกึอบรมครพูฒันาส่ืออเิล็กทรอนกิส์ดว้ย
โปรแกรม dbook PROผลการวิจัยพบว่า ชุดฝกึอบรม
ทีพ่ฒันาขึน้ มปีระสทิธภิาพ เทา่กบั 84.15/84.43

ต�ร�ง 1 ประสทิธภิาพ (E1/E2) ของชดุฝกึอบรมชุดฝกึอบรมการออกแบบสือ่การเรยีนรูห้นงัสอื
อิเล็กทรอนิกส์

ประสิทธิภ�พ คะแนนเต็ม S.D. ร้อยละ

ประสิทธิภาพกระบวนการ (E
1
) 30 25.81 2.06 86.05

ประสิทธิภาพของผลลัพธ์ (E
2
) 30 25.44 1.34 84.81

ประสิทธิภาพ (E
1
/E

2
) ของชุดฝึกอบรมชุด

ฝึกอบรมการออกแบบสื่อการเรียนรู้หนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ เท่ากับ 86.05/84.81
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2. ผลการประเมินการปฏบิตังิานระหวา่ง
การอบรมของนสิติปรญิญาโทดว้ยชดุฝึกอบรมการ
ออกแบบสื่อการเรียนรู้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ พบ
ว่า นิสิตปริญญาโททั้งหมด 27 คน มีทักษะปฏิบัติ
ระดับปฏิบัติอยู่ในระดับมากมีค่าเฉลี่ย 4.47 ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.65 อาจเนื่องมาจากการฝึก
อบรมเปน็กิจกรรมการพฒันาทรัพยากรมนษุย ์ท่ีมี
วตัถปุระสงคเ์ฉพาะเพือ่การปรบัเปลีย่นพฤตกิรรม
ให้มีความรู้ความสามารถทั้งด้านความรู้ ความ
เขา้ใจ ทกัษะและทศันคต ิเปน็ระบบมกีารวางแผน
พัฒนา ประเมินผลและปรับปรุงระบบอย่างต่อ
เนือ่งสอดคลอ้งกบัสริมิณ ีบรรจง (2553) ไดศึ้กษา
การพฒันาทกัษะการเรยีนรูข้องนกัศกึษาโดยใชว้ธิี
สอนทีเ่นน้ทกัษะปฏบิตั ิผลการวจิยัพบวา่สามารถ
พัฒนาทักษะปฏิบัติด้านการดูแลสุขภาพเด็กของ
นักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 3 แขนงวิชาการ
ศกึษาปฐมวยั คณะครศุาสตร ์มหาวิทยาลยัราชภฏั
สวนสนุนัทา ทำาใหน้กัศกึษามทีกัษะปฏบิติัดข้ึีนจาก
ระดับพอใช้ (ค่าเฉลี่ย 1.47) เป็นระดับดีมาก (ค่า
เฉล่ีย 2.54) ทางดา้นทกัษะปฏบัิตเิปน็รายบุคคลของ
นกัศกึษา นักศกึษามคีา่เฉลีย่เดมิจากทกุคน โดยมี
ทกัษะปฏบิตัดิขีึน้อยูใ่นระดบัดมีาก จำานวน 20 คน 
(รอ้ยละ 62.50) ทกัษะปฏบิตัติามกจิกรรมทีป่ฏบิตัิ
เรือ่งการจดันทิรรศการอาหารเดก็ปฐมวยัมคีา่เฉลีย่
สงูทีส่ดุ (คา่เฉลีย่ 2.75) รองลงมาคอืทกัษะดา้นการ
ปฐมพยาบาล (คา่เฉลีย่ 2.59) และดา้นการประกอบ
อาหาร (คา่เฉลีย่ 2.56) ตามลำาดบัและสอดคล้องกับ 
นนทวัฒน์ ภัทรกรนันท์ (2555) ได้ศึกษาการ
พัฒนาชุด ฝึกอบรมโดยใช้กระบวนการเรียนรู้จาก
ประสบการณ์เพื่อเสริมสร้างจิตสาธารณะสำาหรับ
อาสายวุกาชาด พบวา่ภายหลงัการฝึกอบรมอาสา
ยุวกาชาดมคีะแนนความรู ้ทกัษะดา้นพยาบาล จติ
สาธารณะสงูกว่ากอ่นการฝกึอบรมอยา่งมนียัสำาคญั
ทางสถิติที่ระดับ .05

3. ความพึงพอใจของนิสิตปริญญาโท ที่
เขา้รบัการฝกึอบรม โดยรวมมคีวามพงึพอใจอยูใ่น
ระดับมากมคีา่เฉล่ีย 4.44 สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน 
0.23 เมือ่พจิารณาเปน็รายขอ้ พบวา่นสิติปรญิญาโท 

มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด คือชุดฝึกอบรม
เหมาะสมที่จะนำาไปใช้ในการฝึกอบรมมีค่าเฉลี่ย 
4.59 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.49 การนำาเสนอ
เนื้อหามีลำาดับขั้นตอน ทบทวนการเรียนได้ตลอด
เวลา มคีา่เฉลีย่ 4.56 สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน 0.50 
และคำาแนะนำาในการใชช้ดุฝกึอบรมมเีขา้ใจงา่ยและ
เป็นไปตามลำาดับขั้นตอนมีผู้เข้ารับการฝึกอบรม
สามารถอา่นและมคีวามเขา้ใจในเนือ้หาของชดุฝกึ
อบรมได้ด้วยตัวเอง ค่าเฉลี่ย 4.52 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.63 และมคีวามพงึพอใจในระดบัมาก 
จานวน 6 ข้อ ทั้งนี้เนื่องจากชุดฝึกอบรม มีความ
ชดัเจน สามารถศกึษาไดต้ามลำาดบั ขัน้ตอนจนครบ
กระบวนการ ชุดฝึกมีเทคนิคในการฝึกที่เร้าใจ น่า
สนใจ จดัลำาดบัเนือ้หาตอ่เนือ่ง ผูฝ้กึอบรมมคีวามรู ้ 
ความเข้าใจเก่ียวกับนวัตกรรมและเทคโนโลยี
สารสนเทศ เพือ่พฒันาคณุภาพการศกึษา สือ่มคีวาม
เหมาะสม กับชุดฝึกอบรมและสามารถทบทวนบท
เรยีนด้วยตนเองได้ตลอดเวลา เปน็การเรยีนในหอ้ง
ปฏบิติัการคอมพิวเตอร ์นสิิตไดเ้รยีนโดยการลงมอื
ปฏิบัติเอง เข้าใจง่าย เลือกศึกษาคู่มือฝึกอบรมได้ 
นอกจากนี้ชุดฝึกอบรมมีกิจกรรมที่หลากหลาย ผู้
เรียนได้เรียนเน้ือหาจากบทเรียนโดยตรง ได้อ่าน 
เขียน มีเสียง ภาพเคลื่อนไหว และมีการทำาแบบ
ทดสอบเพือ่ประเมนิผลการเรยีนดว้ยตนเอง เปน็การ
ท้าทายความสามารถของตนเอง สามารถทบทวน
เพื่อหาคำาตอบที่ถูกต้องได้ สอดคล้องกับงานวิจัย
ของผการัตน์ พู่กลั่น (2554) ได้ศึกษาการพัฒนา
ชุด ฝึกอบรมวิชา นวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เพ่ือการพัฒนาคณุภาพการศกึษา สำาหรบัผูบ้รหิาร
สถานศึกษา ที่พบว่าผู้เข้ารับการอบรมมีความคิด
เหน็ตอ่ชดุฝกึอบรม มคีวามเหมาะสมอยูใ่นระดบัดี
และสอคลอ้งกบั ณฐันร ีทำาวรรณ ์(2557) ไดศ้กึษา
การใช้รูปแบบการเรียนการสอนทักษะปฏิบัติของ
เดวีส์ ในรายวิชา การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
วทิยาลยัเทคโนโลยโีปลเิทคนิคลานนาเชยีงใหม ่พบ
วา่ผลการวเิคราะหค์วามคดิเหน็เกีย่วกบัการจดัการ
เรยีนการสอนโดยใชร้ปูแบบทกัษะปฏบิตัขิองเดวสี์
ในรายวิชาการเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์
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นกัเรยีนมคีวามคดิเห็นอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมากทีสุ่ด

ข้อเสนอแนะ

1. ข้อเสนอแนะทั่วไป

1.1 ชุดฝึกอบรมชดุฝกึอบรมการออกแบบ
สื่อการเรียนรู้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่ผู้วิจัยสร้าง
ขึน้สามารถใชง้านไดอ้ยา่งมปีระสทิธิภาพดงันัน้ผูท่ี้

1.2 สนใจจะนำาชุดฝึกอบรมไปใช้ ควร
ตรวจสอบความพร้อมของคอมพิวเตอร์ เพื่อไม่ให้
เกิดปัญหาระหว่างการใช้ชุดฝึกอบรม

1.3 การใช้ชุดฝึกอบชุดฝึกอบรมการ
ออกแบบสือ่การเรยีนรูห้นงัสอือเิลก็ทรอนกิส ์ควร
คำานงึความเรว็ในการเข้าถึงข้อมูลตา่งๆ และความ
เพียงพอของจำานวนเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อให้ 

ผูเ้ขา้อบรมไดเ้กดิการเรียนรู้อย่างเตม็ความสามารถ
ของตนเอง

1.4 เมื่อสิ้นสุดการฝึกอบรม ควรมีการ
ติดตามผลการฝึก โดยใช้วิธีการสังเกตการปฏิบัติ
งานในสถานการณ์จริง

2. ข้อเสนอแนะในก�รศึกษ�ค้นคว้�
ต่อไป

2.1 ควรมกีารศกึษาเปรยีบเทยีบการปฏิบตัิ
งานจากการใช ้ชดุฝกึอบรมออกแบบสือ่การเรยีนรู้
หนงัสอือเิลก็ทรอนกิสก์บัชดุฝกึอบรมบนเครอืขา่ย
อินเทอร์เน็ตหรือวิธีการอบรมแบบอื่นๆ 

2.2 ควรมีการพัฒนาชุดฝึกอบรมการ
ออกแบบสือ่การเรยีนรูห้นงัสอือเิลก็ทรอนกิส ์ในหวั
เรือ่งอืน่ๆ ใหม้คุีณภาพและหลากหลายหน่วยงาน
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