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บทคัดย่อ 

 
 การวิจยัเร่ืองน้ีมีวตัถุประสงค ์1) เพื่อสร้างหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์  เร่ือง เทคนิคการถ่ายภาพโฆษณา 
ส าหรับนกัศึกษามหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์2) เพื่อศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของกลุ่มทดลองระหวา่งก่อน
เรียนและหลงัเรียน และ 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนกัศึกษาท่ีมีต่อการเรียนดว้ย e-Book กลุ่มตวัอยา่งท่ีใช้
ในการวจิยัคร้ังน้ีไดเ้ลือกแบบเจาะจง ซ่ึงเป็นนกัศึกษาภาคค ่าทั้งหมด ของคณะนิเทศศาสตร์ ท่ีเรียนรายวิชา การ
ถ่ายภาพเพื่อการโฆษณาและการประชาสัมพนัธ์ จ านวนทั้งหมด 25 คน สถิติท่ีใช ้ไดแ้ก่ ค่าเฉล่ียส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน ค่า t-test โดยก าหนดนยัส าคญัทางสถิติ (Level of Significance) ผลการวจิยัพบวา่ 
 1. หนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ท่ีสร้างข้ึนมีโครงสร้างและรูปแบบตามหลกัการของส่ือการจดัการเรียนรู้ 
มีคุณภาพโดยรวมอยูใ่นระดบัดี (X = 4.48)  
 2. หนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ มีประสิทธิภาพตามเกณฑ ์E1/E2 เท่ากบั  81.67/84.89 
 3. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนมีคะแนนเฉล่ียหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ .05 
 4. ความพึงพอใจท่ีมีต่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์อยู่ในระดบัมาก ทั้ง 2 ด้าน คือ ด้านหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ (X = 4.34, SD. = 0.37) และดา้นการใชป้ระโยชน์ (X = 4.33, SD. = 0.46) 
 5. ความคิดเห็นในภาพรวมของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เร่ือง เทคนิคการถ่ายภาพโฆษณา มี
ประโยชน์ต่อการเรียนการสอน และวิธีการเรียนของนกัศึกษาจะเลือกเรียนหวัขอ้ท่ีสนใจ คิดเป็นร้อยละ 52 
และจะเลือกเรียนทุกหวัขอ้ คิดเป็นร้อยละ 48 ในส่วนของการเลือกใชห้นงัสืออิเล็กทรอนิกส์ นกัศึกษาส่วน
ใหญ่จะใชเ้พื่อทบทวนเน้ือหาและเป็นเอกสารประกอบการสอน คิดเป็นร้อยละ 76    
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Abstract 
 

 The research aimed to developing an electronic book on Advertising Photography Technical for 
Dhurakij Pundit University are the students’ learning achievement in experiment group after learning 
through the developed e-Book and investigate students’ satisfaction on the e-Book. The sample group in this 
study included 25 students from part time academic students who registered the Advertising Photography 
Technical. The statistical data analysis indicators were used in frequency, percentage, mean, standard 
deviation, and t-test (dependent samples). 
 The research findings were as follows:   
 1. The results demonstrate that the quality of the developing an e-Book validated by the experts 
was at good level. ( X = 4.48 ) 
 2. The efficiency value (E1/E2) of the developing an e-Book was 81.67/84.89 which was higher 
than the assigned criteria. 
 3. The mean of the students’ learning achievement in the experimental after learning through 
the developing an e-Book was showed statistical significance higher than those in the controlled group at 
the .05 level. 
 4. The mean of the students’ satisfactions on the e-Book was rated at high level. However, 
elements of e-Book design were rate at high level. (X = 4.34, SD = 0.37) and benefits of e-Book was rate 
at high level.  (X = 4.33, SD = 0.46)       
 5. The opinions of e-Book on Advertising Photography Technical in the benefits of students’ 
instructional and students to find interesting topics. The students choose appropriate learning was 52 percent 
and choose appropriate learning all topics was 48 percent. Moreover, the students who used e-book for tutorial 
and courseware were 76 percent.  
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กติติกรรมประกาศ 

 
 

 งานวิจยัน้ี ไดรั้บการสนบัสนุนทุนการวิจยัจากมหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์ซึงให้ความส าคญักบั
ส่ือการจดัการเรียนรู้มาตลอด ผูว้จิยัขอขอบพระคุณมหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์มา ณ ท่ีน้ี 
 ในการวจิยัคร้ังน้ี ส ำเรจ็ลุล่วงไดด้ว้ยควำมอนุเครำะหแ์ละส่งเสรมิสนับสนุนจำกคณะนิเทศศำสตร ์
และผูว้จิยัขอขอบพระคุณคณะผูบ้รหิำรมหำวทิยำลยั คณะกรรมกำรศูนยว์จิยั อำจำรย ์ดร.ต่อสติ กลบีบวั 
อำจำรยว์ำร ีฉัตรอุดม ผูช้่วยศำสตรำจำรยศุ์ภชยั ตนัศริ ิผู้ช่วยศำสตรำจำรยธ์นพต สทิธเิลศิ และอาจารย์
กชกร เพง็ศรี ทีค่วำมกรณุำสละเวลำเป็นผูใ้หค้ ำปรกึษำแนะน ำตรวจสอบแก้ไขและปรบัปรุงขอ้บกพร่องจน
ส ำเรจ็สมบรูณ์ลุล่วงไปอยำ่งเรยีบรอ้ย  
 ขอขอบคุณนักศกึษำสำขำวชิำกำรโฆษณำ คณะนิเทศศำสตร ์มหำวทิยำลยัธุรกจิบณัฑติย ์ที่
ให้ควำมร่วมมอือย่ำงดียิง่ในกำรประเมนิประสิทธิภำพสื่ อและนักศึกษำกลุ่มทดลองที่ได้เรยีนรู้จำก
หนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) เร่ือง เทคนิคการถ่ายภาพโฆษณา    
 ทา้ยท่ีสุด ขอเทิดพระคุณคุณพ่อ-แม่ ท่ีเป็นผูใ้ห้ชีวิตและการศึกษา ตลอดจนครอบครัวของผูว้ิจยัท่ี
เป็นก าลงัใจให้กนัตลอดเวลา ส าหรับขอ้บกพร่องและขอ้ผิดพลาดท่ีเกิดข้ึนในงานวิจยัฉบบัน้ี ผูว้ิจยัขอนอ้ม
รับไวแ้ต่เพียงผูเ้ดียว และหวงัว่ำงำนวจิยันี้จะเป็นประโยชน์ต่อกำรปรบัปรุงพฒันำสื่อกำรจดักำรเรยีนรู้ให้
มปีระสทิธภิำพยิง่ขึน้ต่อไปในอนำคต 
 
 

 
ผูช่้วยศาสตราจารยสุ์ทิน โรจน์ประเสริฐ 
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บทที ่1 
บทน ำ 

 
ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
 ปัจจุบนัโลกไดมี้การพฒันากา้วเขา้สู่ยุคของสังคมแห่งความรู้ (The Age of Knowledge 
Society) อย่างรวดเร็วด้วยการพฒันาทางวิทยาการดา้นการส่ือสารโทรคมนาคม และเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ ท่ีรวมกนัเขา้สู่วิวฒันาการทางเทคโนโลยีแบบไร้พรมแดน จนท าให้สังคมโลกเกิดการ
ขยายตัวในทุกๆ ด้าน ประเทศไทยจึงเป็นประเทศหน่ึงท่ีไม่อาจหลีกเล่ียงได้  ซ่ึงกระแสการ
เปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วท าให้สอดคล้องทิศทางการจดัการศึกษาตามพระราชบญัญติัการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 ท่ีมุ่งให้ผูเ้รียนพฒันาศกัยภาพตนเองไดต้ามแบบแผนการเรียนรู้ของตนเอง รู้วิธี
เรียน มีทกัษะพื้นฐานท่ีจ าเป็นต่อการด ารงชีวิต สถานศึกษาตอ้งจดัสภาพแวดลอ้มและกิจกรรมการ
เรียนรู้ท่ีหลากหลาย โดยค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลของผูเ้รียนเป็นพื้นฐานในการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ให้แก่ผูเ้รียน รวมถึงการเรียนรู้เชิงบูรณาการจากเครือข่ายการเรียนรู้ทั้งใน
สถานศึกษาและชุมชน ครูจะตอ้งรู้รูปแบบเทคนิคและวิธีการต่างๆท่ีเหมาะสมในการจดัการเรียนรู้ท่ี
จะท าใหผู้เ้รียนมีคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์ 
 จากแผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. 2545 – 2559) จึงไดก้ าหนดแนวนโยบายท่ีสอดรับกนัใน
ทุกดา้น ไดแ้ก่ การพฒันาทุกคนตั้งแต่แรกเกิดจนตลอดชีวิตให้มีโอกาสเขา้ถึงการเรียนรู้ ปฏิรูปการ
เรียนรู้เพื่อพฒันาผูเ้รียนตามธรรมชาติและเต็มตามศกัยภาพ  พฒันาก าลงัคนดา้นวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีเพื่อการพึ่งพาตนเองและเพิ่มสมรรถนะการแข่งขนัในระดบันานาชาติ พฒันาสังคมแห่ง
การเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความคิด ความประพฤติ และคุณธรรมของตน ส่งเสริมการวิจยัและ
พฒันาเพื่อเพิ่มพูนความรู้และการเรียนรู้ของคนและสังคมไทย ตลอดจนการสร้างสรรค์ ประยุกตใ์ช ้
และเผยแพร่ความรู้ และการเรียนรู้ เพื่อสร้างสังคมคุณธรรม ภูมิปัญญา และการเรียนรู้ (ส านกังาน
คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.2545 : 10-11) จะเห็นไดว้า่ การจดัการศึกษาของไทยตามท่ีปรากฏ
ในแผนต่างๆ ของชาติดงัท่ีกล่าวมาแลว้ มีเป้าหมายและแนวทางไปในทิศทางเดียวกนั คือ การจดัการ
ศึกษาตอ้งพฒันาคนให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นส าคญั และให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้
อยา่งต่อเน่ืองตลอดชีวิต ซ่ึงลกัษณะท่ีส าคญัประการหน่ึงของการเรียนรู้ตลอดชีวิตคือ  การเป็นคนท่ี
สามารถเรียนรู้ไดด้ว้ยตนเอง (สมคิด อิสระวฒัน์. 2542 : 40) 
 การจดัการเรียนการสอนในหลกัสูตรต่าง ๆ ในปัจจุบนัยงัพบปัญหาท่ีเกิดข้ึนในระบบการ
เรียน การสอน จนท าให้การพฒันาประสิทธิภาพการเรียนการสอนลดน้อยลง เป็นผลมาจากจ านวน
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ผูเ้รียนเพิ่ม มากข้ึน เคร่ืองมือและอุปกรณ์การเรียนการสอนไม่เพียงพอ ขาดแหล่งขอ้มูลในการศึกษา
คน้ควา้เพิ่มเติม รวมถึงปัญหาการส่ือสารระหวา่งผูส้อนและผูเ้รียน จนท าให้ขาดความเขา้ใจในบทเรียน 
ดงันั้น เพื่อให้ผูเ้รียน มีความเขา้ใจในบทเรียน และสามารถตอบสนองให้เกิดการเรียนรู้ท่ีดีข้ึน จะตอ้ง
อาศยักระบวนการสอนท่ีดี และรูปแบบของการส่ือสารท่ีก่อให้เกิดการเรียนรู้ รวมถึงการพฒันาทาง
การศึกษาให้มีประสิทธิภาพเพิ่ม มากข้ึน ก่อให้เกิดประโยชน์ท่ีคุม้ค่าและเหมาะสม และสามารถใช้ใน
การทบทวนเน้ือหาหลังจากเรียนในชั้นเรียนเพื่อแก้ไขปัญหาในเร่ืองความแตกต่างระหว่างบุคคล 
(Individual Difference) ผูเ้รียนสามารถ เรียนรู้ดว้ยตนเองอยา่งต่อเน่ืองตลอดชีวติ 
 เจตนารมณ์ พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มีจุดมุ่งหมายหลกัเพื่อตอ้งการท่ีจะพฒันา
ผูเ้รียนใหเ้ป็นมนุษยท่ี์สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจและสติปัญญา ความรู้และคุณธรรม การศึกษาไทย จึงให้
ความส าคญัต่อกลไกของการปฏิรูปการเรียนรู้ ซ่ึงถือเป็นหัวใจส าคญัของการปฏิรูปการศึกษาส่งผลให้
รูปแบบของการเรียนรู้เกิดความหลากหลายเพื่อสนองตอบต่อความตอ้งการของผูเ้รียนอย่างแท้จริง 
ผนวกกับสังคมโลกในปัจจุบัน การพัฒนาการทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารมี
ความก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว จึงได้มีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารหรือไอซีที(ICT: 
information and communication technology) เขา้มาช่วยเป็นส่วนหน่ึงของการจดักระบวนการเรียนรู้มาก
ข้ึน (ส านกังานปฏิรูปการศึกษา. 2547) 
 จากแนวการปฏิรูปการศึกษา  ท่ีมุ่งเนน้ให้ผูเ้รียนปฏิบติัจริงไดเ้รียนรู้จากส่ิงแวดลอ้ม  จาก
กิจกรรมการเรียนการสอนท่ียึดผูเ้รียนเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้ แต่ในปัจจุบนัได้มีการน า
เทคโนโลยีเข้ามาประยุกต์ใช้ในการจดัรูปแบบโครงสร้างของหนังสือ  ซ่ึงเรียกว่า หนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ หรือ e–Book ( Electronic  Book ) เป็นส่ือการเรียนการสอนรูปแบบหน่ึงท่ีมีการ
จดัระบบการน าเสนอเน้ือหา  และกิจกรรมเสริมการเรียนรู้เป็นอย่างดี  ให้ผูเ้รียนสามารถอ่านและ
เรียนรู้เน้ือหาสาระในเล่มไดต้ามความสนใจ  และความแตกต่างของแต่ละบุคคล  เปิดโอกาสให้ผูอ่้าน
ไดฝึ้กทกัษะหรือแบบฝึก  แลว้สามารถตรวจสอบความรู้ความเขา้ใจดว้ยตนเองจากโปรแกรมท่ีมีอยูใ่น
หนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ ( จีระพนัธ์  เดมะ. 2545 : 2 ) 
 หนงัสืออิเล็กทรอนิกส์เป็นการน าเสนอขอ้มูลในรูปส่ือมลัติมีเดีย  ท่ีมีทั้งภาพและเสียงแต่
ลกัษณะการน าเสนอเป็นรูปแบบคลา้ยหนงัสือแต่มีขอ้แตกต่างกบัหนงัสือธรรมดา  ซ่ึงในช่วงสิบกวา่ปีท่ี
ผา่นมา ไดเ้ร่ิมมีการผลิตหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบเอกสาร  PDF  ( PDF  File ) สามารถดาวน์
โหลดผา่นระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได ้ และต่อมาไดมี้ผูน้ ามาพฒันาสร้างเป็นโปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อ
จดัท าหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์โดยตรง  ซ่ึงสามารถเพิ่มภาพน่ิง  ภาพเคล่ือนไหว  วีดีโอ  เสียงเพลงต่าง ๆ  
และสามารถโตต้อบกบัผูเ้รียนได ้ ท่ีส าคญัสามารถเผยแพร่หนงัสืออิเล็กทรอนิกส์น้ีบนเครือข่ายไดอ้ยา่ง
สมบูรณ์  จากการใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปเช่น  Desktop  Author, Flip Album, Flash  เป็นตน้  จึงส่งผลให้
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หนงัสืออิเล็กทรอนิกส์เคยเป็นส่ิงท่ีน่าเบ่ือ  กลบัมามีคุณค่า  มีชีวิตชีวา  เป็นท่ีดึงดูดใจของผูอ่้าน จนท า
ใหมี้การส่งเสริมการอ่านหนงัสือมากยิง่ข้ึน 

 หนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ เป็นส่ือท่ีใชเ้รียนจากเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ในรูปแบบขอ้มูลดิจิทลั เพื่อ
ลดขอ้จ ากดัจากการอ่านหนงัสือปกติ โดยผูเ้รียนยงัสามารถเขา้ถึงเน้ือหาไดอ้ยา่งสะดวกและรวดเร็ว การ
จดัเก็บขอ้มูลมีลกัษณะเป็น ขอ้ความหลายมิติ (Hypertext) ซ่ึงน ามาใชใ้นรูปส่ิงพิมพอิ์เล็กทรอนิกส์แทน
ผูอ่้านสามารถเขา้ถึงขอ้มูลไดร้วดเร็ว และสามารถเช่ือมโยงไปยงัเอกสารอ่ืน ๆ ไดอ้ยา่งง่าย ดงันั้น การ
รวบรวมขอ้มูลและพฒันาเอกสารในรูปของหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์จึงเป็นอีกทางเลือกหน่ึงของการเรียน
ดว้ยตนเอง 
 หนังสืออิเล็กทรอนิกส์มีความสามารถในการเช่ือมโยงกับเครือข่ายอินเทอร์เน็ตท าให้
สามารถอ่านพร้อม ๆ กนัไดค้ร้ังละหลาย ๆ คน และสามารถเผยแพร่ขอ้มูลไปไดไ้ม่จ  ากดัระยะทาง และท่ี
ส าคญัคือ หนงัสืออิเล็กทรอนิกส์สนบัสนุนการเรียนรู้ทั้งการศึกษารายบุคคลและรายกลุ่มเล็ก(Barker, 
1996 : 16) กระบวนการผลิตหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์สามารถจดัท าดว้ยระบคอมพิวเตอร์ โดยไม่ตอ้งเสนอ
เน้ือหาสาระของหนงัสือลงบนกระดาษ หรือจดัพิมพเ์ป็นรูปเล่ม หนงัสืออิเล็กทรอนิกส์สามารถเปิดอ่าน
ไดจ้ากจอภาพของเคร่ืองคอมพิวเตอร์ เหมือนกบัเปิดอ่านหนงัสือโดยตรง แต่หนงัสืออิเล็กทรอนิกส์มี
ความสามารถมากมาย เช่น ขอ้ความภายในหนงัสือสามารถเช่ือมโยงขอ้ความภายในหนงัสือเล่มอ่ืนได ้
เพียงแต่ผูเ้รียนกดเมา้ส์ในต าแหน่งท่ีสนใจจากนั้นระบบคอมพิวเตอร์จะท าการเช่ือมโยงขอ้มูลดงักล่าวมา
แสดงให้ผูอ่้านในหน้าหนังสือนั้นได้ในทนัที หนังสืออิเล็กทรอนิกส์สามารถแสดงข้อความอกัษร 
รูปภาพ เสียง ภาพเคล่ือนไหว วีดิโอ นอกจากน้ียงัสามารถสอบถามและสืบค้นข้อมูลต่าง ๆ จาก
อินเทอร์เน็ตไดท้ัว่โลกอีกดว้ย (น ้ าทิพย ์ วิภาวิน. 2542 : 52) หนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ยงัสามารถออกแบบ
ให้ใช้งานกบัผูเ้รียนรายกลุ่มใหญ่อีกดว้ย ซ่ึงจะช่วยทุ่นเวลาในการสร้างส่ือของครูโดยไม่ตอ้งสร้างส่ือ
หลายประเภท  นอกจากนั้นยงัสนบัสนุนการเรียนการสอนแบบห้องเรียนเสมือน (Virtual Classroom) 
ห้องสมุดเสมือน (Virtual Library) และห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ (Digital Library) ซ่ึงในอนาคตห้องสมุด
ระดบัอุดมศึกษาจะมีลกัษณะเช่นเดียวกนัน้ีทั้งประเทศ 
 ดงันั้น จากความส าคญัท่ีกล่าวมาขา้งตน้จะเห็นวา่ หนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ มีประโยชน์มากมาย 
โดยเฉพาะดา้นการศึกษา หนงัสืออิเล็กทรอนิกส์เป็นส่ือการเรียนการสอนท่ีสามารถช่วยสอนในส่ิงท่ีเขา้ใจ
ยากใหง่้ายข้ึน ส่ิงท่ีเป็นนามธรรมกลบัเป็นรูปธรรมมากน่ิงข้ึน (ถาวร นุ่นละออง. 2550:2-3) 
 รายวิชา AD 353 การถ่ายภาพเพื่อการโฆษณาและการประชาสัมพนัธ์  หัวขอ้ "เทคนิคการ
ถ่ายภาพโฆษณา" จดัอยูใ่นกลุ่มวิชาบงัคบัเลือก ท่ีนกัศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ ภาควิชาโฆษณาทุกคนตอ้ง
ลงทะเบียนเรียน โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อให้นกัศึกษาเกิดแนวคิดดา้นการส่ือความหมายดว้ยภาพถ่าย ดว้ย
หลกัการและเทคนิคในการถ่ายภาพเพื่อการโฆษณาประชาสัมพนัธ์และฝึกทกัษะในการถ่ายภาพโฆษณา 
ดงันั้น เทคนิคในการถ่ายภาพโฆษณาเป็นงานท่ีน ามาใชป้ระโยชน์ในวิชาชีพนิเทศศาสตร์ โดยเฉพาะอยา่ง
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ยิ่งสาขาวิชาโฆษณา ท่ีเป็นผูใ้ชใ้นงานภาพถ่ายแทบทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นภาพวตัถุน่ิงหรือภาพสินคา้ 
ภาพอาหาร และภาพแฟชัน่ เป็นตน้ นกัศึกษาจึงจะตอ้งศึกษาเร่ืองน้ีอยา่งลึกซ้ึง ทั้งน้ีเพราะการถ่ายภาพ
โฆษณามีคุณค่าในการเรียนรู้ โดยท าส่ิงท่ีเป็นนามธรรมให้เป็นรูปธรรมมากยิ่งข้ึน รวมถึงการน าไปใช้
ประโยชน์ในชีวิตประจ าวนัไดอี้กดว้ย การสอนทฤษฎีและการปฏิบติัในเวลาเพียง 4 ชัว่โมงต่อสัปดาห์ 
นั้น นบัเป็นช่วงเวลาท่ีนอ้ยมาก ท่ีจะให้นกัศึกษาไดเ้กิดความคิดรวบยอดท่ีตรงกนัยอ่มเป็นไปไดย้าก  ซ่ึง
จากรายงานวิจยัของ ธีรวุฒิ โศภิษฐิกุล (2547:2) พบวา่  สภาพปัญหาการเรียนการสอนระดบัปริญญาตรีใน
ปัจจุบนั ยงัพบปัญหาในการเรียนการสอน โดยผูว้ิจยัไดร้วบรวมจากงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัสภาพปัญหา
การเรียนการสอนในระดบัปริญญาตรี พบวา่ส่วนใหญ่ยงัไม่ยึดแนวทางผูเ้รียนเป็นส าคญั แต่ยงัยึดผูส้อน
เป็นส าคญั ผูเ้รียนมีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนนอ้ย ท าใหน้กัศึกษาขาดความมุ่งมัน่ในการเรียน  
 ดงันั้น งานวิจยัน้ีผูว้ิจยัตอ้งการท่ีจะศึกษาถึงการพฒันาและการน าหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์มา
ใช้ช่วยในการแก้ปัญหาการเรียนการสอนท่ีเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนได้ศึกษาค้นควา้เพิ่มเติม ซ่ึงผูเ้รียน
สามารถเรียนรู้ผ่านเครือข่ายได้ ท าให้การจดัการเรียนการสอนบางช่วงท่ีนักศึกษาขาดความสนใจ 
นกัศึกษาจะไม่ใหค้วามร่วมมือในการศึกษาส่งผลให้เกิดความเบ่ือหน่ายการเรียน จึงเห็นวา่ การใชส่ื้อ
การสอนท่ีทันสมยั จะเป็นการเพิ่มศกัยภาพทางการเรียนรู้ ให้เหมาะสมและก้าวทนัต่อความ
เจริญกา้วหน้าในยุคของโลกท่ีไร้พรหมแดน และยงัเป็นการเพิ่มทกัษะและความสามารถในการเรียนรู้ 
ตลอดจนเป็นการลดค่าใช้จ่ายในระยะยาวได้อีกทางหน่ึงด้วย จึงเป็นแนวทางในการพฒันาพื้นฐาน
ทางดา้นการเรียนรู้และขยายสังคมแห่งการเรียนรู้ให้กวา้งไกลยิ่งข้ึน สอดคลอ้งกบัไพฑูรย ์ สินลารัตน์ 
(2543) ไดก้ล่าวในรายงานการวิจยัในปี 2543 ในดา้นการศึกษาว่า การปรับเปล่ียนการจดักิจกรรมการ
เรียนรู้ให้เน้นผูเ้รียนเป็นส าคญั และในการจดักิจกรรมการเรียนรู้ ให้สอดคลอ้งกบัความแตกต่างของ
ผูเ้รียน ให้ผูเ้รียนไดฝึ้กกระบวนการคิด การเผชิญสถานการณ์  และประยุกต์ใช้ในการแกปั้ญหา ซ่ึง
ผูเ้รียนจะต้องมีการสร้างความรู้โดยมีผูส้อนเป็นผูช่้วยเหลืออ านวยความสะดวก จากแนวคิดและ
หลักการดังกล่าว ท าให้ผูว้ิจ ัยคาดหวงัถึงประโยชน์และคุณสมบัติของการเรียนรู้ด้วยหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์   ในรูปแบบส่ือนวตักรรมท่ีสะดวกและทนัสมยัที่สมบูรณ์ครบถว้น จึงไดน้ าเน้ือหาใน
รายวิชาการถ่ายภาพเพื่อการโฆษณาและการประชาสัมพนัธ์ ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์สร้างเป็นแบบเรียนในรูปแบบของหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book)  ท่ีผา่น
การตรวจสอบจากผูเ้ช่ียวชาญต่าง ๆ จะสร้างความพึงพอใจให้ผูเ้รียนเกิดความอยากเรียน สามารถ
ฝึกฝน และพฒันาการเรียนรู้ ตลอดจนสร้างเสริมนิสัยรักการเรียนรู้ดว้ยตนเอง ก่อให้เกิดความสุขกบั
การเรียน ซ่ึงจะเป็นประโยชน์ในการศึกษาอยา่งมาก ส่งผลให้มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้และความพึง
พอใจของผูเ้รียนท่ีเรียนด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ และสามารถน าผลวิจยัท่ีได้ไปเป็นแนวทางการ
ปรับปรุงสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ในรายวิชาอ่ืน ๆ ต่อไป และพฒันาคุณภาพวิชาชีพได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน 
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 วตัถุประสงค์ของกำรวจัิย 
 1. เพื่อสร้างหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์  เร่ือง เทคนิคการถ่ายภาพโฆษณา ส าหรับนกัศึกษา
มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์  
 2. เพื่อศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้ผ่านหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เร่ือง เทคนิคการ
ถ่ายภาพโฆษณา ส าหรับนกัศึกษามหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์  
 3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เร่ือง เทคนิคการ
ถ่ายภาพโฆษณา ส าหรับนกัศึกษามหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์
 

สมมุติฐำนกำรวจัิย 
 1.  หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เร่ือง เทคนิคการถ่ายภาพโฆษณา ท่ีสร้างข้ึนสามารถใช้
ประกอบการเรียนการสอนในรายวิชา การถ่ายภาพเพื่อการโฆษณาและการประชาสัมพนัธ์ของ
นกัศึกษามหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์ท่ีพฒันาข้ึนมีประสิทธิภาพตามเกณฑ ์80/80 
 2. นักศึกษาท่ีเรียนด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เร่ือง เทคนิคการถ่ายภาพโฆษณา มี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน  
 3.  นกัศึกษามีความพึงพอใจต่อหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ เร่ือง เทคนิคการถ่ายภาพโฆษณาอยู่
ในระดบัมาก 
 
ขอบเขตกำรวจัิย 
 1. ขอบเขตด้านเน้ือหาในการศึกษาวิจยัน้ีจดัท าข้ึนโดยมีขอบเขตเฉพาะการสร้างหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ เร่ือง เทคนิคการถ่ายภาพโฆษณา ท่ีใช้ประกอบรายวิชา การถ่ายภาพเพื่อการโฆษณาและ
การประชาสัมพนัธ์ ส าหรับนกัศึกษามหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์ซ่ึงท าการสร้างข้ึนตามขั้นตอนการ
พฒันาส่ือการจดัการเรียนรู้ และศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้ รวมถึงความคิดเห็นของนกัศึกษาใน
การใชห้นงัสืออิเล็กทรอนิกส์ 
 2. ขอบเขตดา้นระยะเวลา การศึกษาวิจยัคร้ังน้ี เน่ืองจากรายวิชา การถ่ายภาพเพื่อการโฆษณา
และการประชาสัมพนัธ์ เปิดสอนเฉพาะภาคเรียนท่ี 1 ของปีการศึกษา ซ่ึงการด าเนินการพฒันาหนงัสือ
อิเล็กทรอนิกส์จะตอ้งท าให้เสร็จภายในภาคเรียน และเม่ือปรับปรุงเรียบร้อยแล้ว ตอ้งรอเวลาการ
น าไปทดลองกบักลุ่มตวัอยา่ง ในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2553 
 3. ขอบเขตดา้นกลุ่มตวัอยา่งในการศึกษาวิจยัคร้ังน้ีไดเ้ลือกแบบเจาะจง ซ่ึงเป็นนกัศึกษาภาค
ค ่าระดบัปริญญาตรี ของคณะนิเทศศาสตร์ ท่ีลงทะเบียนเรียนรายวิชา การถ่ายภาพเพื่อการโฆษณาและ
การประชาสัมพนัธ์ ในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2553 
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นิยำมตัวแปร  
 1. หนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ ( Electronic  Book หรือ e-Book) หมายถึง รูปแบบของหนงัสือ
รูปแบบหน่ึงอยูใ่นรูปส่ิงพิมพอิ์เล็กทรอนิกส์โดยใชค้อมพิวเตอร์ในการน าเสนอ สามารถน าเสนอเน้ือหา
ไดท้ั้งขอ้ความตวัอกัษร ภาพน่ิง ภาพเคล่ือนไหวและเสียง ซ่ึงสามารถเช่ือมโยงเอกสารจากจุดใดจุดหน่ึง
ในชุดเดียวกนัหรือเอกสารอ่ืน ๆ  ได ้ มีลกัษณะคลา้ยหนงัสือท่ีเป็นรูปเล่ม  ประกอบดว้ยเร่ืองราวเน้ือหา 
ตามล าดบัหวัขอ้ท่ีชดัเจน  เป็นส่ือท่ีผูใ้ชส้ามารถเขา้ถึงขอ้มูลไดง่้าย  สะดวก  รวดเร็ว  โดยสามารถเลือก
เรียนไดต้ามเวลาและสถานท่ีท่ีตนสะดวก 
 2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้ หมายถึง ความสามารถของผูเ้รียนทั้งทางดา้นสติปัญญาความรู้
ความจ า การค านวณ ความเขา้ใจ การวิเคราะห์ และการน าไปใช ้ ซ่ึงเป็นผลจากการร่วมท ากิจกรรมการ
เรียนการสอนโดยใชห้นงัสืออิเล็กทรอนิกส์ เร่ือง เทคนิคการถ่ายภาพโฆษณา ซ่ึงสามารถประเมินผลการ
เรียนได้จากคะแนนของแบบทดสอบ ท่ีผูเ้รียนได้ทดสอบก่อนเรียนและหลงัการเรียนด้วยหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ท่ีสร้างข้ึน 
 3. ประสิทธิภาพของหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ หมายถึง ศกัยภาพของโปรแกรมการเรียนการ
สอนท่ีถ่ายทอดเน้ือหาความรู้ไปสู่ผูเ้รียนให้เกิดการเรียนรู้เพิ่มข้ึน โดยศึกษาจากคะแนนการท า
แบบทดสอบระหวา่งเรียน และแบบทดสอบหลงัเรียนให้ไดต้ามเกณฑ์ 80/80 ท่ีใช้วดัประสิทธิภาพ
หนงัสืออิเล็กทรอนิกส์  
 4. ความพึงพอใจท่ีมีต่อหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ หมายถึง ความรู้สึกชอบ พอใจ ประทบัใจ 
ท่ีเกิดจากการตอบสนองตามความตอ้งการของผูเ้รียน จากการใชห้นงัสืออิเล็กทรอนิกส์ เร่ือง เทคนิค
การถ่ายภาพโฆษณา ซ่ึงจะสามารถวดัไดจ้ากแบบสอบถามวดัความพึงพอใจ ท่ีไดรั้บภายหลงัจากการ
หนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อน าไปใชป้ระโยชน์ต่อการเรียนในรายวชิาอ่ืน ๆ ของนกัศึกษามหาวิทยาลยั
ธุรกิจบณัฑิตย ์  
 
ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับ 
 1.  ไดห้นงัสืออิเล็กทรอนิกส์ ประกอบการเรียนในรายวิชาการถ่ายภาพเพื่อการโฆษณา
และการประชาสัมพนัธ์ เร่ือง เทคนิคการถ่ายภาพโฆษณา ส าหรับนกัศึกษามหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์
ท่ีมีประสิทธิภาพสอกคลอ้งกบัเน้ือหารายวชิาและความตอ้งการของผูเ้รียน 
 2.  ใชรู้ปแบบหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ท่ีสร้างข้ึน เป็นแนวทางในการพฒันาในรายวชิาอ่ืน ๆ 
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บทที ่2 

เอกสำรและงำนวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 
 
 จากการศึกษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการวิจยัคร้ังน้ี เพื่อท าให้เขา้ใจหลกัการ
แนวคิดและทฤษฎีต่าง ๆ ตลอดจนผลการวิจยัท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้ง ซ่ึงผูว้ิจยัไดจ้ดัแบ่งเป็นหัวขอ้ต่างๆ 
ดงัต่อไปน้ี 

1. หนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ 
2. ความส าคญัของหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ 
3. โครงสร้างของหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ 
4. รูปแบบหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ 
5. การออกแบบหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ 
6. ความพึงพอใจ 
7. การถ่ายภาพโฆษณา 
8. งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

 
หนังสืออเิลก็ทรอนิกส์ 
 "หนังสืออิเล็กทรอนิกส์" หรือ Electronic Book (e-Book) เป็นหนังสือท่ีสร้างข้ึนดว้ย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์มีลกัษณะเป็นเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ โดยปกติมกัจะเป็นแฟ้มขอ้มูลท่ีสามารถ
อ่านเอกสารผ่านทางหนา้จอคอมพิวเตอร์ทั้งในระบบออฟไลน์และออนไลน์ ซ่ึงสามารถอ่านไดเ้หมือน
เปิดอ่านจากหนงัสือท่ีเป็นรูปเล่มทัว่ ๆ ไป  แต่ไม่มีการเขา้เล่มเหมือนหนงัสือท่ีเป็นกระดาษ หนงัสือ
อิเล็กทรอนิกส์สามารถเช่ือมโยง (Link) ไปยงัส่วนต่าง ๆ ได ้หรือเช่ือมโยงไปยงัหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์
เล่มอ่ืน ๆ ได ้ซ่ึงปัจจุบนัมีปฏิสัมพนัธ์และโตต้อบกบัผูเ้รียนได ้หากใช้บนเครือข่าย World Wide Web 
(www) โดยท่ีหนังสืออิเล็กทรอนิกส์สามารถแสดงข้อความ รูปภาพ เสียง ภาพเคล่ือนไหวและ
แบบทดสอบ ตลอดจนสามารถสั่งพิมพ์เอกสารท่ีต้องการออกทางเคร่ืองพิมพ์ได้  ดังนั้ น หนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ในปัจจุบนัจึงมีคุณสมบติัท่ีแตกต่างไปจากหนงัสือธรรมดา และเป็นทางเลือกหน่ึงในการ
น ามาใชเ้ป็นแหล่งเรียนรู้ได ้
 หนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ ไดมี้ผูใ้ห้ค  านิยามไวห้ลายท่าน โดยสามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 3 
ลกัษณะ คือ ลกัษณะของซอฟท์แวร์ ฮาร์ดแวร์และในลกัษณะท่ีเป็นทั้งซอฟท์แวร์และฮาร์ดแวร์ 
หนงัสืออิเล็กทรอนิกส์รวมกนั เป็นหนงัสือเล่มท่ีถูกดดัแปลงให้อยูใ่นรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ 
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ผูอ่้านสามารถอ่านขอ้มูลไดจ้ากจอคอมพิวเตอร์ มีลกัษณะเป็นการน าเสนอขอ้มูลข่าวสารต่าง ๆ และ
สามารถดึงขอ้มูล (Download) มาจากอินเทอร์เน็ตหรือซีดีรอมไดง่้าย  
 จากการศึกษาเก่ียวกบัหนังสืออิเล็กทรอนิส์พบว่า มีนกัวิชาการหลายท่านไดใ้ห้ค  าจ  ากดั
ความท่ีเหมือนกนัและเสริมกนั ดงัน้ี 
 รีส และราดิน (Levi Reiss and Joseph Radin. 1995 : 33) กล่าววา่ หนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ 
คือ เอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ท่ีสามารถแสดงผลไดท้ั้งภาพและเสียง ดว้ยอุปกรณ์มลัติมีเดีย และ
สามารถโยงเอกสารขอ้มูลจากจุดใดจุดหน่ึงในเอกสารชุดเดียวกนัหรือเอกสารอ่ืน ๆ ท่ีอยูท่ี่เดียวกนัหรือ
คนละท่ีก็ได้  ดังนั้น หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ หมายถึง เอกสารในรูปแบบดิจิทลัท่ีน าเสนอข้อมูลใน
ลกัษณะขอ้ความ ภาพน่ิง  ภาพเคล่ือนไหว และเสียงต่าง ๆ ท่ีจดัเก็บในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ สามารถ
เช่ือมโยงขอ้มูลท่ีสัมพนัธ์ของเน้ือหาถึงกนัไดผ้า่นจอคอมพิวเตอร์ ไม่วา่เน้ือหานั้นจะอยูใ่นแฟ้มเดียวกนั
หรืออยู่คนละแฟ้ม หากเป็นการเช่ือมโยงขอ้ความท่ีเป็นตวัอกัษรหรือตวัเลข เรียกว่า ขอ้ความหลายมิติ 
(Hypertext)  และหากขอ้มูลนั้นเป็นการเช่ือมโยงลกัษณะภาพ เสียง และภาพเคล่ือนไหว เรียกว่า ส่ือ
หลายมิติ (Hypermedia)   
 บิลล์ เกตส์ (Bill Gates, 1995 : โดย นพดล เวชสวสัด์ิ. 2538 : 113) ไดใ้ห้ความหมายของ
หนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ วา่ หนงัสืออิเล็กทรอนิกส์มีลกัษณะคลา้ยกบัส่ิงพิมพรู์ปเล่มในทุกวนัน้ี ส่ิงส าคญั
ท่ีท าใหส่ื้อส่ิงพิมพอิ์เล็กทรอนิกส์ต่างจากส่ิงพิมพรู์ปเล่มคือ ตวัอกัษรและรูปภาพท่ีมีขนาดเดียวกนัจะถูก
เก็บในลกัษณะของดิจิทลัและแสดงผลโดยอาศยัความละเอียดของภาพออกมาเป็นตวัอกัษรม ภาพน่ิง
และภาพเคล่ือนไหว 
 กิดานนัท ์ มลิทอง (2539) ไดใ้หค้  าจ  ากดัความของหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ไวว้า่ “หนงัสือ 
อิเล็กทรอนิกส์ เป็นส่ิงพิมพท่ี์ไดรั้บการแปลงลงบนส่ือบนัทึกดว้ยระบบดิจิทลั เช่น CD-ROM หรือ
หนงัสือท่ีพิมพล์งบนส่ือบนัทึกดว้ยระบบดิจิทลั แทนท่ีจะพิมพล์งบนกระดาษเหมือนส่ิงพิมพธ์รรมดา 
เช่น นิตยสารนอทิลุส (Nautilus) ท่ีผลิตออกมาดว้ยการบนัทึกบทความ ภาพ และเสียงลงบน CD-
ROM และส่งใหส้มาชิกตามบา้นเช่นเดียวกบันิตยสารทัว่ไป” 
 ครรชิต มาลยัวงศ ์ (2540: 175) กล่าวไวว้า่ หนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ หมายถึง รูปแบบของ
การจดัเก็บและเสนอขอ้มูลหลากหลายรูปแบบ ทั้งท่ีเป็นขอ้ความ ตวัเลข ภาพน่ิง ภาพเคล่ือนไหวและ
เสียงต่าง ๆ ขอ้มูลมีวธีิเก็บในลกัษณะพิเศษ นัน่คือ จากแฟ้มขอ้มูลหน่ึง ผูอ่้านสามารถเรียกดูขอ้มูลอ่ืน ๆ 
ท่ีเก่ียวขอ้งไดท้นัที โดยท่ีขอ้มูลนั้นอาจอยูใ่นแฟ้มเดียวกนัหรืออาจจะอยูใ่นแฟ้มอ่ืน ๆ ท่ีห่างไกลได ้หาก
ขอ้มูลท่ีกล่าวมาน้ี เป็นขอ้ความท่ีเป็นตวัอกัษรหรือตวัเลข เรียกว่า ขอ้ความหลายมิติ (Hypertext) และ
หากขอ้มูลนั้นรวมถึงเสียงและภาพเคล่ือนไหวดว้ย ก็เรียกวา่ ส่ือประสม หรือส่ือหลายมิติ (Hypermedia) 
 บุปผชาติ ทฬัหิกรณ์ (2540: 86) กล่าวว่า หนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ คือ การคลิกเปิดเอกสาร 
ข้อความหลายมิติ และส่ือหลายมิติได้ ท าให้ผูใ้ช้เข้าถึงข้อมูลท่ีเก่ียวข้อง เช่ือมโยงได้อย่างสะดวก 
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รวดเร็ว พร่ังพร้อมด้วยข้อมูลมลัติมีเดียในรูปหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ซ่ึงจะเป็นส่ือในการเรียนรู้ท่ี
นกัเรียนสามารถเลือกเรียนไดต้ามเวลาและสถานท่ีท่ีตนสะดวก 
 พรทิพย ์โล่ห์เลขา (2540: 174) กล่าวถึง หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ คือ หนังสือและต ารา
อิเล็กทรอนิกส์บนอินเทอร์เน็ตท่ีผูอ่้านสามารถดาวโ์หลด (Download) รายละเอียดของหนงัสือทั้งเล่มมา
อ่านบนจอคอมพิวเตอร์ และน ารายละเอียดมาพิมพบ์นกระดาษหรือคดัลอกขอ้มูลลงแผน่ดิสก์ไดโ้ดยไม่
ตอ้งไปนัง่อ่านท่ีหอ้งสมุด 
 ปณิตา วรรณพิรุณ (2542) ไดใ้หค้  าจ  ากดัความของหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ไวว้า่ “หนงัสือ
อิเล็กทรอนิกส์ เป็นหนงัสือท่ีจดัท าดว้ยระบบคอมพิวเตอร์ โดยไม่ตอ้งพิมพเ์น้ือหาสาระของหนงัสือ
บนกระดาษหรือจดัพิมพเ์ป็นรูปเล่ม หนงัสืออิเล็กทรอนิกส์สามารถเปิดอ่านไดจ้ากจอภาพของเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ เหมือนกบัเปิดอ่านจากหนงัสือโดยตรง แต่หนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ มีความสามารถ
มากมาย เช่น ขอ้ความภายในหนงัสือสามารถเช่ือมโยงกบัขอ้ความภายในหนงัสือเล่มอ่ืนได ้โดยเพียง
แค่ผูอ่้านกดเมาส์ในต าแหน่งท่ีสนใจแลว้โปรแกรม Browsers จะท าหน้าท่ีดึงขอ้มูลท่ีเช่ือมโยงมา
แสดงใหอ่้านหนงัสือต่อไดท้นัที” 
 ไพฑูรย ์สีฟ้า (2551) ไดก้ล่าว “อีบุ๊ค” (eBook, EBook, e-Book) เป็นค าภาษาต่างประเทศ 
ยอ่มาจากค าว่า electronic book หมายถึง หนงัสือท่ีสร้างข้ึนดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์มีลกัษณะเป็น
เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ โดยปกติมกัจะเป็นแฟ้มข้อมูลคอมพิวเตอร์ท่ีสามารถอ่านเอกสารผ่านหน้า
จอคอมพิวเตอร์ทั้งในระบบออฟไลน์และออนไลน์ คุณลักษณะของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์สามารถ
เช่ือมโยงจุดไปยงัส่วนต่าง ๆ ของหนงัสือ เวบ็ไซตต่์าง ๆ ตลอดจนมีปฏิสัมพนัธ์และโตต้อบกบัผูเ้รียนได ้
นอกจากนั้นหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์สามารถแทรกภาพ เสียง ภาพเคล่ือนไหว แบบทดสอบ และสามารถ
สั่งพิมพ์เอกสารได้ตามต้องการออกทางเคร่ืองพิมพ์ได้  อีกประการหน่ึงท่ีส าคัญ คือ หนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์สามารถปรับปรุงขอ้ความให้ทนัสมยัตลอดเวลา ซ่ึงคุณสมบติัเหล่าน้ีไม่มีในหนังสือ
ธรรมดาทัว่ไป 
 จากการใหค้วามหมายของหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์จากนกัวิชาการหลายท่าน สามารถสรุป
ไดว้า่ หนงัสืออิเล็กทรนิกส์ คือ เอกสารหรือหนงัสือในรูปแบบอิเล็กทรนิกส์ ท่ีสามารถแสดงผลขอ้มูล
เร่ืองราวไดห้ลากหลายลกัษณะทั้งขอ้ความ ภาพน่ิง ภาพเคล่ือนไหว เสียง ตลอดจนสามารถเช่ือมโยง
ขอ้มูลไดอ้ยา่งสะดวก รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ท าใหผู้ใ้ชส้ามารถเลือกเรียนไดต้ามเวลาและสถานท่ี
ท่ีตนสะดวก 
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ควำมส ำคัญของหนังสืออเิลก็ทรอนิกส์ 
 หนงัสืออิเล็กทรอนิกส์เป็นส่ือการเรียนรู้รูปแบบหน่ึง ซ่ึงสามารถสรุปความส าคญัของ
หนงัสืออิเล็กทรอนิกส์  ไดด้งัน้ี 
 1.  ช่วยใหผู้เ้รียนสามารถยอ้นกลบัเพื่อทบทวนบทเรียนหากไม่เขา้ใจ และสามารถเลือก
เรียนไดต้ามเวลาและสถานท่ีท่ีตนสะดวก (บุปผชาติ ทฬัหิกรณ์. 2540) 
 2. การตอบสนองท่ีรวดเร็วของคอมพิวเตอร์ท่ีใหท้ั้งสีสัน ภาพและเสียง ท าให้เกิดความ
ต่ืนเตน้และไม่เบ่ือหน่าย และยงัช่วยให้ผูส้อนมีเวลาศึกษาและพฒันาความสามารถของตนเองไดม้าก
ข้ึน (สุทธิพงศ ์หกสุวรรณ. 2538) 
 3. ช่วยให้การเรียนมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีประสิทธิภาพในแง่ท่ีลดเวลา ลด
ค่าใช้จ่าย สนองความตอ้งการและความสามารถของบุคคล มีประสิทธิผงในแง่ท่ีท าให้ผูเ้รียนบรรลุ
จุดมุ่งหมาย (วารินทร์ รัศมีพรหม. 2537)   
 4.   สามารถท าส าเนาไดอ้ยา่งสะดวกทั้งส าเนาในรูปเอกสารและส าเนาลงในแผ่นซีดีรอม
หรือส าเนาลงในฮาร์ดดิสก ์(นพดล เวชสวสัด์ิ. 2538) 
 5. ผูเ้รียนสามารถเลือกเรียนหัวขอ้ท่ีตนสนใจขอ้ใดก่อนก็ได้ และสามารถยอ้นกลับไป
กลบัมาในเอกสารหรือกลบัมาเร่ิมตน้ท่ีจุดเร่ิมตน้ใหม่ไดอ้ยา่งสะดวกและรวดเร็ว (พงษร์ะพี เตชพาหพงษ.์ 
2540) 
 6. สามารถแสดงทั้งขอ้ความ ภาพน่ิง ภาพเคล่ือนไหวและเสียงไดพ้ร้อมกนัหรือจะเลือก
ใหแ้สดงเพียงอยา่งใดอยา่งหน่ึงก็ได ้(ครรชิต มาลยัวงศ.์ 2540) 
 7. การจัดเก็บข้อมูลจะสามารถจัดเก็บเป็นไฟล์แยกระหว่างตัวอักษร  ภาพน่ิง  
ภาพเคล่ือนไหว  และเสียง  โดยใช้เท็กซ์ไฟล์เป็นศูนยร์วม  แลว้เรียกมาใช้ร่วมกนัได้โดยการเช่ือมโยง
ขอ้มูลจากส่ือต่าง ๆ  ท่ีอยูค่นละท่ีเขา้ดว้ยกนั  นอกจากนั้นยงัสามารถปรับเปล่ียน แกไ้ขและเพิ่มเติมขอ้มูล
ไดง่้าย  สะดวก  และรวดเร็ว  ท าให้สามารถปรับปรุงบทเรียนให้ทนักบัเหตุการณ์ไดเ้ป็นอย่างดี  (ศรันย ์
ไมตรีเวช. 2540) 
 8. ผูเ้รียนสามารถคน้หาขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกนักบัเร่ืองท่ีก าลงัศึกษาจากแฟ้มเอกสารอ่ืน ๆ 
ท่ีเช่ือมโยงอยูไ่ดอ้ยา่งไม่จ  ากดัจากทัว่โลก (พงษร์ะพี เตชพาหพงษ.์ 2540) 
 9.  ผูส้อนมีเวลาติดตามความก้าวหน้าของผูเ้รียนแต่ละคนได้มากข้ึน (กฤษมนัต์ วฒันา
ณรงค.์ 2539)   
 หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เป็นส่ือในการเรียนการสอนท่ีสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองได้ตาม
ความสนใจ และความแตกต่างของผูเ้รียน  โดยผูเ้รียนสามารถจะเลือกเรียนและท าการเช่ือมโยงขอ้มูล
ไปสู่แหล่งความรู้อ่ืน ๆ  ท่ีสัมพนัธ์กันได้ตลอด และส่งผลให้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์มีความทนัต่อ
เหตุการณ์ไดเ้ป็นอยา่งดี 
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 หนงัสืออิเล็กทรอนิกส์เป็นส่ือท่ีใช้ความสามารถของไฮเปอร์เท็กซ์สนบัสนุนการเรียนรู้ทุก
รูปแบบไม่วา่จะเป็นการเรียนการสอนทางไกล การเรียนท่ียืดหยุน่ สนบัสนุนการเรียนรู้รายบุคคล และการ
เรียนแบบร่วมมือในการเรียนการสอนทางไกล (Barker. 1996: 16) และการใชห้นงัสืออิเล็กทรอนิกส์ยงั
สามารถหาความรู้เพิ่มเติมไดจ้ากเวบ็ไซตท่ี์เก่ียวขอ้งไดอี้ก เพื่อกระตุน้ให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ไดม้ากข้ึน
และเหมาะกับผูเ้รียนทุกระดับ โดยเฉพาะในระดับอุดมศึกษา ซ่ึงมีความพร้อมในการใช้หนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์  และตอ้งจดัระบบการใชใ้ห้เหมาะสม ควรมีการออกแบบเน้ือหาให้ ดึงดูดความสนใจและ
ท าให้ผูอ่้านอยากเรียนรู้  หากการออกแบบไม่ดี การน าเสนอไม่น่าสนใจจะส่งให้ผลให้ผูเ้รียนเกิด
ความรู้สึกเบ่ือหน่าย ไม่อยากเรียน  ดงันั้น  ครูจึงควรเปล่ียนบทบาทจากการ "สอน" มาเป็น "ท่ีปรึกษา" ให้
ค  าแนะน าแก่ผูเ้รียนในการคน้ควา้หาขอ้มูลเพื่อให้ผูเ้รียนสามารถคน้หาขอ้มูลไดห้ลากหลายรูปแบบมาก
ข้ึน ไม่วา่จะเป็นจากแผน่ซีดีรอมหรือเครือข่ายคอมพิวเตอร์ก็ตาม จึงจะเป็นบทบาทท่ีเหมาะสมส าหรับครู
ในสังคมยคุปัจจุบนั การท่ีผูเ้รียนจะสามารถคน้ควา้หรือศึกษารายละเอียดเก่ียวกบัสาระส าคญัในแต่ละวิชา
ไดด้ว้ยตนเองนั้น จะท าให้ผูเ้รียนมีความสนใจในการเรียนมากข้ึนเม่ือน าเทคโนโลยีใหม่ๆ เขา้มาใช้ใน
กระบวนการเรียนการสอน (ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ. 2540: 220-225) 
 หนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) เป็นส่ือท่ีสอดคลอ้งกบัทฤษฎีการเรียนรู้ 8 ประการของกา
เย ่(Gagne) ซ่ึงไดแ้ก่  
 1. การจูงใจ ( Motivation Phase) การคาดหวงัของผูเ้รียนเป็นแรงจูงใจในการเรียนรู้  
 2. การรับรู้ตามเป้าหมายท่ีตั้งไว ้(Apprehending Phase) ผูเ้รียนจะรับรู้ส่ิงท่ีสอดคลอ้ง 
  กบัความตั้งใจ  
 3. การปรุงแต่งส่ิงท่ีรับรู้ไวเ้ป็นความจ า ( Acquisition Phase) เพื่อใหเ้กิดความจ าระยะ 
  สั้นและระยะยาว  
 4. ความสามารถในการจ า (Retention Phase)  
 5. ความสามารถในการระลึกถึงส่ิงท่ีไดเ้รียนรู้ไปแลว้ (Recall Phase )  
 6. การน าไปประยกุตใ์ชก้บัส่ิงท่ีเรียนรู้ไปแลว้ (Generalization Phase)  
 7. การแสดงออกพฤติกรรมท่ีเรียนรู้ (Performance Phase)  
 8. การแสดงผลการเรียนรู้กลบัไปยงัผูเ้รียน (Feedback Phase) ผูเ้รียนไดรั้บทราบผล 
  เร็วจะท าใหมี้ผลดีและประสิทธิภาพสูง  
 องคป์ระกอบส าคญัท่ีก่อให้เกิดการเรียนรู้ จากแนวคิดของกาเย ่(Gagne)  
 1. ผูเ้รียน ( Learner) มีระบบสัมผสัและ ระบบประสาทในการรับรู้  
 2. ส่ิงเร้า ( Stimulus) คือ สถานการณ์ต่าง ๆ ท่ีเป็นส่ิงเร้าใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้  
 3. การตอบสนอง (Response) คือ พฤติกรรมท่ีเกิดข้ึนจากการเรียนรู้  
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 การสอนดว้ยส่ือตามแนวคิดของกาเย ่(Gagne)  
 1.  เร้าความสนใจ มีโปรแกรมท่ีกระตุน้ความสนใจของผูเ้รียน เช่น ใช ้การ์ตูน หรือ 
กราฟิกท่ีดึงดูดสายตา ความอยากรู้อยากเห็นจะเป็นแรงจูงใจใหผู้เ้รียนสนใจในบทเรียน การตั้งค  าถามก็
เป็นอีกส่ิงหน่ึง  
 2.  บอกวตัถุประสงค ์ผูเ้รียนควรทราบถึงวตัถุประสงคข์องบทเรียน เพื่อใหท้ราบวา่วา่
บทเรียนท่ีก าลงัเรียนอยูเ่ก่ียวกบัอะไร  
 3.  กระตุน้ความจ าผูเ้รียน สร้างความสัมพนัธ์ในการโยงขอ้มูลกบัความรู้ท่ีมีอยูก่่อน 
เพราะส่ิงน้ีสามารถท าให้เกิดความทรงจ าในระยะยาวไดเ้ม่ือไดโ้ยงถึงประสบการณ์ผูเ้รียน โดยการตั้ง
ค าถาม เก่ียวกบัแนวคิด หรือเน้ือหานั้นๆ  
 4.  เสนอเน้ือหา ขั้นตอนน้ีจะเป็นการอธิบายเน้ือหาใหก้บัผูเ้รียน โดยใชส่ื้อชนิดต่าง ๆ ใน
รูปกราฟิก เสียง หรือวดีิโอ  
 5. การยกตวัอยา่ง การยกตวัอยา่งสามารถท าไดโ้ดยยกกรณีศึกษา การเปรียบเทียบ เพื่อให้
เขา้ใจไดซ้าบซ้ึง  
 6.  การฝึกปฎิบติั เพื่อใหเ้กิดทกัษะหรือพฤติกรรม เป็นการวดัความเขา้ใจวา่ผูเ้รียนไดเ้รียน
ถูกตอ้ง เพื่อใหเ้กิดการอธิบายซ ้ าเม่ือรับส่ิงท่ีผดิ  
 7.  การใหค้  าแนะน าเพิ่มเติม เช่น การท าแบบฝึกหดั โดยมีค าแนะน า  
 8. การสอบ เพื่อวดัระดบัความเขา้ใจ  
 9.  การน าไปใชก้บังานท่ีท า ในการท าส่ือควรมีเน้ือหาเพิ่มเติมหรือหวัขอ้ต่าง ๆ ท่ีควรรู้ 
 

โครงสร้ำงของหนังสืออเิลก็ทรอนิกส์ 
1. แบบเส้นตรง  (Linear  Program)  รูปแบบของโครงสร้างแบบน้ีจะเป็นลกัษณะเส้นตรงท่ี 

ผูอ่้านจะเร่ิมอ่านไปทีละหนา้ตามล าดบั  การยอ้นกลบัไปหนา้เดิมก็จะเป็นการยอ้นกลบัไปหนา้ท่ีผา่น
มาแลว้ตามล าดบัดว้ยเช่นกนั  (Dean, 1997: 110-111) 
 

 
 
 
 
 

 

 
 

ภาพประกอบ 1  แสดงผงัโครงสร้างในรูปแบบเส้นตรง  (Linear  Program) ท่ีมา: Dean (1997: 111) 
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2. แบบสาขา (Non-Linear  Program)  หนงัสือท่ีมีขนาดใหญ่ควรจะจดัระบบเป็นสาขาหรือ 
กลุ่มพื้นท่ีท่ีผูอ่้านสามารถเลือกติดตามไปยงัสาขาท่ีจะน าไปยงัทางแยก  และไปยงักลุ่มของหน้าท่ี
สัมพนัธ์กนั  หรือเป็นการใหข้า้มจากสาขาหน่ึงไดโ้ดยไม่ตอ้งมีการยอ้นกลบัข้ึนไปก่อน  การท่ีจะน าทาง
จากสาขาหลกัสาขาหน่ึงไปยงัอีกสาขาหน่ึงผูอ้่านตอ้งยอ้นล าดบัของสาขานั้น ๆ  กลบัไปท่ีจุดเร่ิมตน้
ก่อน  คือ  ผูเ้รียนสามารถไปตามเส้นทางต่าง ๆ  ไดอ้ยา่งอิสระ  ในบางคร้ังอาจมีลกัษณะเส้นตรง (Linear)  
คือ  เดินไปตามเส้นทางอย่างเป็นล าดบัจากหน้าหน่ึงไปยงัอีกหน้าหน่ึง  จากสารสนเทศหน่ึงไปยงัอีก
สารสนเทศหน่ึงแยกแขนงไปตามล าดบัเน้ือหา  หรือเดินไปตามเส้นทางอย่างอิสระไม่ก าหนดขอบเขต
ของเส้นทาง  (Dean, 1997: 112-113) 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 2 แสดงผงัโครงสร้างในรูปแบบสาขา (Non-linear Program) ท่ีมา: Dean (1997: 113) 
 

 จากลกัษณะโครงสร้างหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ จะเห็นไดว้า่ ผูเ้รียนสามารถก าหนดหรือเลือก
เรียนได้ตามความรู้พื้นฐานความต้องการและความสามารถของตนเอง  ซ่ึงบทเรียนจะมีการ
ปฏิสัมพนัธ์กบัผูเ้รียนหรือโตต้อบกบัผูเ้รียนไดต้ลอดเวลา  รวมถึงการเช่ือมโยงไปยงัขอ้มูลต่าง ๆ 
 หนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ มีโครงสร้างคลา้ยกบัหนงัสือท่ีจดัพิมพเ์ป็นรูปเล่มทัว่ ๆ ไป ซ่ึง
ประกอบดว้ย ปกหนา้-ปกหลงั สารบญั เน้ือหาภายในเล่มและดชันี เน้ือหาภายในเล่มอาจจะแบ่ง
ออกเป็นบท ๆ แต่ละบทจ ามีจ านวนหน้ามากน้อยแตกต่างกนัไป ในแต่ละหน้าจะประกอบด้วย
ตวัอกัษร ภาพน่ิง ภาพเคล่ือนไหว เสียง (อาจจะแสดงทนัทีหรือปรากฏเป็นปุ่มไวใ้ห้กดเรียกก็ได)้ ดงั
ภาพประกอบ 3 
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ภาพประกอบ 3 โครงสร้างหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ ท่ีมา: Barker and Manji, 1991: 274 

 

 หนงัสืออิเล็กทรอนิกส์จะแตกต่างจากหนงัสือเล่มในการพลิกหน้า โดยท่ีไม่ไดมี้การ
พลิกหนา้จริง หากแต่เป็นไปในลกัษณะของการซ้อนทบักนั (Barker and Singh, 1985 , Quoted in 
Barker and Manji, 1991 : 276) ส่ิงท่ีแตกต่างกนัระหวา่งหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์กบัหนงัสือเล่มอยา่ง
เด่นชดันัน่ก็คือ การปฎิสัมพนัธ์ และความเป็นพลวตั (Barker, 1996 : 14) ซ่ึงอาจจะแตกต่างกนับา้งใน
หนงัสืออิเล็กทรอนิกส์แต่ละเล่ม ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัจุดประสงคก์ารใชง้าน และการปฏิสัมพนัธ์จากผูอ่้าน 
หนงัสืออิเล็กทรอนิกส์มีลกัษณะเหมือนกบัหนงัสือเล่มดงัภาพประกอบ 4 คือ มีหนา้ปก เพื่อบอก
ขอ้มูลต่างๆ เก่ียวกบัหนงัสือ หากใน 1 หนา้มีขอ้มูลเป็นหนา้คู่ ดา้นซา้ยมือเป็นหนา้ซา้ย ดา้นขวามือจะ
เป็นหนา้ขวา กดปุ่มไปหนา้ก็จะไปยงัหน้าต่อไป กดปุ่มถอยหลงัจะกลบัไปหนา้ก่อน นอกจากน้ียงั
สามารถกระโดดขา้มไปยงัหน้าท่ีผูอ่้านตอ้งการได้อีกด้วย หน้าสุดทา้ยจะเป็นหน้าก่อนออกจาก
โปรแกรม ถึงแมว้า่หนงัสืออิเล็กทรอนิกส์จะคลา้ยกบัหนงัสือเล่มมาก แต่ขอ้จ ากดัท่ีมีอยูม่ากมายใน
หนงัสือเล่มไม่สามารถส่งอิทธิพลมายงัหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์แต่อยา่งใด 
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ภาพประกอบ 4 โมเดลค านิยามหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ ท่ีมา: Barker, 1992: 142 

  
 จากการสรุปของ ไพฑูรย ์ ศรีฟ้า  ไดก้ล่าวถึงลกัษณะโครงสร้างของหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์
จะมีความคลา้ยคลึงกบัหนงัสือทัว่ไปท่ีพิมพด์ว้ยกระดาษ หากจะมีความแตกต่างท่ีเห็นไดช้ดัเจนก็คือ
กระบวนการผลิต รูปแบบ และวธีิการอ่านหนงัสือ  และสรุปโครงสร้างทัว่ไปของหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ 
ประกอบดว้ย  

- หนา้ปก (Front Cover)  
- ค าน า (Introduction)  
- สารบญั (Contents)  
- สาระของหนงัสือแต่ละหนา้ (Pages Contents)  
- อา้งอิง (Reference)  
- ดชันี (Index)  
- ปกหลงั (Back Cover)  
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 หนา้ปก หมายถึง ปกดา้นหนา้ของหนงัสือซ่ึงจะอยูส่่วนแรก เป็นตวับ่งบอกวา่หนงัสือเล่ม
น้ีช่ืออะไร ใครเป็นผูแ้ต่ง  
 ค าน า หมายถึง ค าบอกกล่าวของผูเ้ขียนเพื่อสร้างความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบัขอ้มูล และ
เร่ืองราวต่างๆ ของหนงัสือเล่มนั้น  
 สารบญั หมายถึง ตวับ่งบอกหวัเร่ืองส าคญัท่ีอยูภ่ายในเล่มวา่ประกอบดว้ยอะไรบา้ง อยูท่ี่
หนา้ใดของหนงัสือ สามารถเช่ือมโยงไปสู่หนา้ต่างๆ ภายในเล่มได ้ 
 สาระของหนงัสือแต่ละหนา้ หมายถึง ส่วนประกอบส าคญัในแต่ละหนา้ ท่ีปรากฏภายใน
เล่ม ประกอบดว้ย  

- หนา้หนงัสือ (Page Number)  
- ขอ้ความ (Texts)  
- ภาพประกอบ (Graphics) .jpg, .gif, .bmp, .png, tiff  
- เสียง (Sounds) .mp3, .wav, .midi  
- ภาพเคล่ือนไหว (Video Clips, flash) .mpeg, .wav, .avi  
- จุดเช่ือมโยง (Links)  

 อา้งอิง หมายถึง แหล่งขอ้มูลท่ีใชน้ ามาอา้งอิง อาจเป็นเอกสาร ต ารา หรือ เวบ็ไซตก์็ได ้
 ดชันี หมายถึง การระบุค าส าคญัหรือค าหลกัต่างๆ ท่ีอยูภ่ายในเล่ม โดยเรียงล าดบัตวัอกัษร
ใหส้ะดวกต่อการคน้หา พร้อมระบุเลขหนา้และจุดเช่ือมโยง  
 ปกหลงั หมายถึง ปกดา้นหลงัของหนงัสือซ่ึงจะอยูส่่วนทา้ยเล่ม 
 
รูปแบบของหนังสืออเิลก็ทรอนิกส์  
 รูปแบบของหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์สามารถแบ่งออกได ้เป็นหลายรูปแบบดว้ยกนัดงัน้ี 
 1. รูปแบบของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบ่งตามลักษณะการเข้าถึงข้อมูลและการอ่าน 
(Collis, 1991: 356) รูปแบบน้ี จะเป็นการแบ่งประเภทของหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ไดช้ดัเจนมากท่ีสุดกวา่
ทุกๆ แบบท่ีมีโดยแบ่งออกเป็น 
  1.1 หนังสืออิเล็กทรอนิกส์อา้งอิง (Automated Reference Books) หนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์อา้งอิงใชก้ารเขา้ถึงขอ้มูลในลกัษณะการสุ่ม (Random) ผูอ่้านจะคน้หาค าท่ีตอ้งการทราบ
และอ่านจนจบเน้ือหานั้น จากนั้นจึงคน้หาท่ีตอ้งการทราบต่อไปหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์อา้งอิงสามารถดู
ภาพจากฐานขอ้มูลเอนไซโคลปิเดีย จดัเป็นแหล่งทรัพยากรซ่ึงผูใ้ชส้ามารถคน้หาหรือเลือกอ่านหนงัสือ
ท่ีมีอยูไ่ดง่้ายมาก ในอนาคตหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ประเภทน้ีจะมีการเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็วมาก ไม่
ว่าจะเป็นดา้นคุณภาพหรือปริมาณในการบรรจุของฐานขอ้มูล และทางท่ีผูอ่้านสามารถคน้หาและใช้
ข่าวสาร แต่ทั้งน้ีทั้งนั้นก็ตอ้งคงไวซ่ึ้งโมเดลการอา้งอิงอยู ่
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  1.2 หนงัสือเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (Automated Textbook Books) หนงัสือเรียน
อิเล็กทรอนิกส์มีลกัษณะการเขา้ถึงขอ้มูลส่วนใหญ่แบบอ่านไปตามล าดบั (Sequence) จากนั้นก็จะมีการ
อ่านเน้ือหาเหล่านั้นไปเร่ือยๆ จนจบบท และอาจอ่านบทต่อไปตามล าดบัหรือเลือกหวัขอ้ใหม่ ตามความ
สนใจของผูอ่้าน หนงัสือเรียนอิเล็กทรอนิกส์จะแตกต่างจากหนงัสืออา้งอิงอิเล็กทรอนิกส์ตรงท่ีผูอ้่านจะ
มีความคาดหวงัท่ีจะไดรั้บความรู้จากการอ่านหนงัสือ หนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ รูปแบบน้ีจะเป็นตวัเสริม
ค านิยามของหนงัสือเรียนโดยจะขยายความรู้ความเขา้ใจใหก้บัผูเ้รียนทางออ้มโดยใชส่ื้อหลากหลายชนิด 
 2. รูปแบบของหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์แบ่งตามช่องทางการส่ือสาร (Barker, 1991, quoted 
in Barker, 1992: 140-141) สามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 2 ประเภท คือ 
  2.1 หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ท่ีใช้ช่องทางการส่ือสารทางเดียว เป็นหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ท่ีผูอ่้านสามารถรับสารไดเ้พียงช่องทางเดียว เช่น ใชต้าดู หรือใช้หูฟังแต่เพียงอยา่งใด
อย่างหน่ึงเท่านั้น ไดแ้ก่ หนงัสือเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (Text Books), หนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ภาพน่ิง
(Picture Books), หนงัสืออิเล็กทรอนิกส์หลายภาษา (Talking Books) เป็นตน้ 
  2.2 หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ท่ีใช้ช่องทางการส่ือสารหลายทาง เป็นหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ท่ีผูอ่้านสามารถรับข่าวสารไดห้ลายช่องทาง เช่น ใชต้าดู ใชหู้ฟัง ใชมื้อสัมผสัหนา้จอ 
ไดแ้ก่ หนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ส่ือประสม (Multimedia Books) หนงัสืออิเล็กทรอนิกส์รวมส่ือ (Poly 
Media Books) หนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ไฮเปอร์มีเดีย (Hypermedia Books) เป็นตน้ 
 3.  รูปแบบของหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์แบ่งตามหนา้ท่ี (Barker and Giller. 1992, quoted in 
Barker, 1992: 140) สามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 4 รูปแบบ คือ 
  3.1 หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ส าหรับเก็บเอกสารส าคญั (Archival) จะมีท่ีเก็บขอ้มูล
ข่าวสารขนาดใหญ่ในรูปแบบของฐานขอ้มูล วิธีใช้งานผูใ้ช้ขั้นปลายสามารถใช้งานได้หลากหลาย
รูปแบบ ตวัอย่างหนงัสือประเภทน้ี ไดแ้ก่ สารานุกรมโกรเลียร์ (Grolier Encyclopedia) สารานุกรม
มลัติมีเดียคอมพต์นั (Compton' s Multimedia Encyclopedia) เป็นตน้ 
  3.2 หนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ใหข้่าวสารความรู้ (Information) จะมีลกัษณะคาบเก่ียวกบั
หนงัสืออิเล็กทรอนิกส์รูปแบบแรก แต่ข่าวสารจะกินความแคบกว่าแบบแรกและมีลกัษณะเฉพาะ
มากกว่า มีความสัมพนัธ์กบัหัวขอ้เร่ืองใดหัวขอ้เร่ืองหน่ึงโดยเฉพาะ ตวัอย่างเช่น หนงัสือเรียน
แพทยศาสตร์ออกซฟอร์ดบนซีดีรอม หนงัสือรายช่ือเพลงนิมบสั (Nimbus Music Catalogue) เป็นตน้ 
  3.3 หนงัสืออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสอน (Instructional) เป็นหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ท่ีมี
ประสิทธิภาพ และมีประโยชน์อยา่งมากในการถ่ายทอดความรู้ความช านาญเพื่อสนบัสนุนการเรียนรู้และ
การอบรม ผูเ้รียนจะไดรั้บความรู้และทราบความกา้วหน้าในการเรียนของตน หนังสืออิเล็กทรอนิกส์
ประเภทน้ีบางส่วนจะมีการประเมินและประยุกต์ตามรูปแบบการเรียนรู้ของแต่ละคน จะมีการน าเสนอ
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ให้เหมาะสมกบัผูเ้รียนแต่ละคน ตวัอยา่งไดแ้ก่ หนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ท่ีมีการออกแบบหนา้จอส าหรับ
คอมพิวเตอร์พื้นฐานการอบรม (Computer-Based Training) 
  3.4 หนงัสืออิเล็กทรอนิกส์แบบตั้งค  าถาม (Interrogational) หนงัสืออิเล็กทรอนิกส์
รูปแบบน้ีมีจุดมุ่งหมายเพื่อการทดสอบ, สอบยอ่ย และประเมินผลกิจกรรม โดยวดัจากความรู้ท่ีไดจ้าก
การศึกษาหวัขอ้ท่ีเก่ียวขอ้ง หนงัสืออิเล็กทรอนิกส์แบบตั้งค  าถามจะประกอบดว้ย 3 ลกัษณะท่ีส าคญั 
คือ ธนาคารตั้งค  าถามหรือแบบฝึกหดั, ขอ้สอบ, ลกัษณะการประเมินผลและระบบผูเ้ช่ียวชาญ จะมี
การวิเคราะห์ผลท่ีไดจ้ากการเรียน มีการแข่งขนัและพิจารณาให้ระดบัท่ีเหมาะสมกบัความสามารถ
ของผูเ้รียน 
 4. รูปแบบของหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์แบ่งตามชนิดของขอ้มูลข่าวสารและเคร่ืองอ านวย
ความสะดวก (Barker, 1991a, quoted in Barker, 1992: 140-141) สามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 10ประเภท คือ  
  4.1 หนงัสือเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (Text Books) ในระยะแรกจะมีลกัษณะเป็นเส้นตรงมี
โครงสร้างเป็นตวัอกัษร (Text) ต่อมาจะมีลักษณะท่ีเป็นมลัติมีเดียมากข้ึนโดยใช้คุณสมบติัของ
ไฮเปอร์เทก็ซ์ในการน าเสนอ 
  4.2 หนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ภาพน่ิง (Static Picture Books) จะประกอบไปดว้ยภาพน่ิง
หลายๆ ชนิดรวมกนั ภาพแต่ละภาพจะมีคุณภาพท่ีแตกต่างกนัไปตามความเหมาะสมของงาน 
  4.3 หนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ภาพเคล่ือนไหว (Moving Picture Books) มีโครงสร้างจาก
ภาพเคล่ือนไหวสั้นๆ (Animation Clips) หรือภาพวิดีโอ (Motion Video Segment) หรือทั้งสองอยา่ง
รวมกนั 
  4.4 หนังสืออิเล็กทรอนิกส์หลายภาษา (Talking Books) จะมีลกัษณะเป็นเน้ือหา
ประกอบค าบรรยาย เพื่อใหง่้ายต่อการรับรู้ของผูอ่้าน 
  4.5 หนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ส่ือประสม (Multimedia Books) เป็นการรวมช่องทางการ
ส่ือสารสองทางหรือมากกว่านั้นเขา้ดว้ยกนัเพื่อเขา้รหัสข่าวสาร เป็นการรวมตวัอกัษร ภาพน่ิงและ
ภาพเคล่ือนไหวมารวมไวด้ว้ยกนัตามโครงสร้างแบบเส้นตรง เม่ือผลิตเสร็จส่ือจะออกมาในรูปของส่ือ
เดียว ไดแ้ก่ จานแม่เหล็กหรือซีดีรอม 
  4.6 หนงัสืออิเล็กทรอนิกส์รวมส่ือ (Poly Media Books) มีลกัษณะตรงกนัขา้มกบั
หนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ส่ือประสม โดยใชก้ารรวมส่ือท่ีแตกต่างกนั ไดแ้ก่ ซีดีรอม จานแม่เหล็ก กระดาษ 
เครือข่ายคอมพิวเตอร์และอ่ืนๆ เพื่อส่งขอ้มูลข่าวสารไปยงัผูใ้ช ้
  4.7 หนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ไฮเปอร์มีเดีย (Hypermedia Books) จะมีลกัษณะคลา้ยกบั
หนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ส่ือประสม คือ ใช้การส่ือสารหลายช่องทาง แต่จะมีโครงสร้างเป็นแบบนอนลี
เนียร์ โดยมีโครงสร้างแบบใยแมงมุม 
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  4.8 หนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ผูเ้ช่ียวชาญ (Intelligent Electronic Books) มีการบรรจุ
เทคนิคปัญญาเทียม เช่น ระบบผูเ้ช่ียวชาญ (Expert System) และระบบเครือข่ายประสาท (Neural 
Networks) ซ่ึงสามารถท าให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้และประยุกตใ์ห้เขา้กบัพฤติกรรมของผูเ้รียนแต่ละคนท่ี
มีความแตกต่างกนั 
  4.9 หนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ส่ือทางไกล (Telemedia Electronic Books) ตอ้งอาศยัการ
ส่ือสารทางไกลช่วยในการน าเสนอเน้ือหา เช่น การเรียนการสอนในระบบเทเลคอนเฟอเรนซ์ การส่ง
ขอ้ความทางอีเมล ์ตลอดจนเป็นทรัพยากรในการสอนทางไกล เช่นในหอ้งสมุดดิจิตอล 
  4.10 หนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ไซเบอร์บุ๊ค (Cyber Books) ใชเ้ทคนิคของความจริง
เสมือน (Virtual Reality) ในการสร้างสถานการณ์จ าลองเพื่อให้ผูเ้รียนรู้สึกเหมือนไดเ้ขา้ไปอยู่ใน
ประสบการณ์จริง 
 ขอ้ดีและขอ้จ ากดัของหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ 
 1. ขอ้ดีของหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ มีขอ้ดีดงัต่อไปน้ี 
  1.1 เป็นส่ือท่ีรวมเอาจุดเด่นของส่ือแบบต่างๆ มารวมอยู่ในส่ือตวัเดียว คือ สามารถ
แสดงภาพ แสง เสียง ภาพเคล่ือนไหว และการมีปฎิสัมพนัธ์กบัผูใ้ช ้
  1.2 ช่วยให้ผูเ้รียนเกิดพฒันาการเรียนรู้และเขา้ใจเน้ือหาวิชาไดเ้ร็วข้ึน (สิทธิพร บุญญา
นุวตัร. 2540: 24) 
  1.3 ครูสามารถใชห้นงัสืออิเล็กทรอนิกส์ในการชกัจูงผูเ้รียนในการอ่าน การเขียน การ
ฟัง และการพดูได ้(Roffey. 1995) 
  1.4 มีความสามารถในการออนไลน์ผ่านเครือข่าย และเช่ือมโยงไปสู่โฮมเพจและเวป
ไซตต่์างๆ อีกทั้งยงัสามารถอา้งอิงในเชิงวชิาการได ้
  1.5 สนบัสนุนการเรียนการสอนแบบห้องเรียนเสมือน ห้องสมุดเสมือนและห้องสมุด
อิเล็กทรอนิกส์ 
  1.6 มีลกัษณะไม่ตายตวั สามารถแกไ้ขปรับปรุงเปล่ียนแปลงไดต้ลอดเวลา อีกทั้งยงั
สามารถเช่ือมโยงไปสู่ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งไดโ้ดยใชค้วามสามารถของไฮเปอร์เทก็ซ์ 
  1.7 ในการสอนหรืออบรมนอกสถานท่ี การใช้หนงัสืออิเล็กทรอนิกส์จะช่วยให้เกิด
ความคล่องตวัยิง่ข้ึน เน่ืองจากส่ือสามารถสร้างเก็บไวใ้นแผน่ซีดีได ้ไม่ตอ้งหอบห้ิวส่ือซ่ึงมีจ านวนมาก 
  1.8 การพิมพ์ท าได้รวดเร็วกว่าแบบใช้กระดาษ สามารถท าส าเนาได้เท่าท่ีตอ้งการ 
ประหยดัวสัดุในการสร้างส่ือ อีกทั้งยงัช่วยอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มอีกดว้ย 
  1.9 มีความทนทาน และสะดวกต่อการเก็บบ ารุงรักษา ลดปัญหาการจดัเก็บเอกสาร
ยอ้นหลงัซ่ึงตอ้งใชเ้น้ือท่ีหรือบริเวณกวา้งในการจดัเก็บ สามารถรักษาหนงัสือหายากและตน้ฉบบัเขียน
ไม่ใหเ้ส่ือมคุณภาพ 
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  1.11 ช่วยใหน้กัวชิาการและนกัเขียนสามารถเผยแพร่ผลงานเขียนไดอ้ยา่งรวดเร็ว 
 2. ขอ้จ ากดัของหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ มีดงัต่อไปน้ี 
  2.1 คนไทยส่วนใหญ่ยงัคงชินอยูก่บัส่ือท่ีอยูใ่นรูปกระดาษมากกวา่ อีกทั้งหนงัสือ
อิเล็กทรอนิกส์ยงัไม่สามารถใชง้านไดง่้ายเม่ือเทียบกบัส่ือส่ิงพิมพ ์ และความสะดวกในการอ่านก็ยงั
นอ้ยกวา่มาก 
  2.2 หากโปรแกรมส่ือมีขนาดไฟลใ์หญ่มากจะท าใหก้ารเปล่ียนหนา้จอมีความล่าชา้ 
  2.3 การสร้างหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้ไดป้ระสิทธิภาพท่ีดี ผูส้ร้างตอ้งมีความรู้
และความช านาญในการใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์และการสร้างส่ือดีพอสมควร 
  2.4 ผูใ้ชส่ื้ออาจจะไม่ใช่ผูส้ร้างส่ือฉะนั้นการปรับปรุงส่ือจึงท าไดย้ากหากผูส้อนไม่มี
ความรู้ดา้นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
  2.5 ใชเ้วลาในการออกแบบมาก เพราะตอ้งใชท้กัษะในการออกแบบเป็นอยา่งดี เพื่อให้
ไดส่ื้อท่ีมีคุณภาพ 
 ดงันั้น การพฒันา E-Book จดัวา่เป็นเทคโนโลยีทางการศึกษาในรูปแบบใหม่ท่ีก าลงัไดรั้บ
ความสนใจจากนกัการศึกษา ท าให้ความส าคญัในการจดัท า E-Book เพื่อใชป้ระกอบการเรียนการสอน
โดยเฉพาะการอาศยัเครือข่ายอินเทอร์เน็ตจะช่วยด าเนินการให้เกิดระบบการเรียนรู้ท่ีจะครอบคลุม
หนงัสือทัว่ ๆ ไป ส่วนใหญ่จะใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการอ่านมีโปรแกรมในการอ่าน และอีกไม่
นานวงการห้องสมุดก าลงัมีการเปล่ียนแปลงรูปแบบเป็นห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ จึงเป็นอีกทางเลือก
หน่ึงในการน ามาใหบ้ริการกบัผูใ้ช ้ 
 

กำรออกแบบหนังสืออเิลก็ทรอนิกส์  (Guideline to Design e- Book) 
 หนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ไดมี้การพฒันารูปแบบให้มีความน่าสนใจยิ่งข้ึน ดว้ยเทคโนโลยี
มลัติมีเดีย (Multimedia) เป็นการรวมเทคนิคการน าเสนอท่ีมีลกัษณะการเปิดหนา้หนงัสือแบบเสมือน 
ขอ้ความหรือเน้ือหา ภาพน่ิง ภาพเคล่ือนไหวและเสียง ท่ีสามารถผสมผสานกบั e-Book ไดอ้ยา่งลงตวั 
จึงเป็นส่ือท่ีได้รับความนิยมสูงในปัจจุบนั หรือเรียกว่า Multimedia e-Book และได้มีการพฒันา
โปรแกรมประยุกต์ท่ีใชใ้นการสร้าง e-Book อีกมากมาย โดยเฉพาะโปรแกรม Flip Album ท่ีปัจจุบนั
ไดมี้การพฒันาออกมาใชไ้ดต้ามความสามารถของโปรแกรม 
 หนังสืออิเล็กทรอนิกส์  ผู ้พฒันาจึงต้องค านึงถึงองค์ประกอบต่าง ๆ ตั้ งแต่การเขียน
สคริปตแ์ละทรัพยากรมลัติมีเดีย การเช่ือมโยงทรัพยากรทั้งหมดเขา้ดว้ยกนั  และการประเมินผลและ
ทดสอบ (ดงัภาพประกอบ 5)    
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ภาพประกอบ 5 องคป์ระกอบหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ ท่ีมา: Barker, 1996: 16 
 

 ส่ิงท่ีส าคญัท่ีสุดการออกแบบหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ คือ การท่ีออกแบบให้ผูอ่้านสามารถ
ท่ีจะอ่านขอ้ความหรือเน้ือหาในหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์นั้นไดอ้ย่างสะดวก และมีประสิทธิภาพ ดงันั้น
การออกแบบหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ควรมีปัจจยัท่ีควรค านึงและแนวทางดงัน้ี 
 1. ขอ้ควรค านึงเบ้ืองตน้ในการออกแบบหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ คือ 
  1.1 อุปกรณ์ในการอ่านหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book Device) หนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์เป็นการบรรจุเน้ือหาของหนงัสือในลกัษณะไฟลดิ์จิทลั ซ่ึงผูอ่้านตอ้งใชอุ้ปกรณ์ส าหรับ
ดาวน์โหลด (Download)หรือท าการอ่านผ่านหน้าจอภาพของเคร่ืองคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ (Personal 
Computer), เคร่ืองคอมพิวเตอร์แบบพกพา (Notebook), เคร่ืองคอมพิวเตอร์พกพาส่วนบุคคล หรือ 
Personal Digital Assistant (PDA) เป็นตน้ ซ่ึงอุปกรณ์ส าหรับอ่านหนงัสือ อิเล็กทรอนิกส์แต่ละ
ประเภทนั้นมีขอ้ดีและขนาดท่ีแตกต่างกนัออกไป  ผูอ้อกแบบหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์จึงตอ้งก าหนดให้
ไดก่้อนวา่ ตอ้งการท่ีจะออกแบบหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ท่ีเหมาะกบัอุปกรณ์ในการอ่านชนิดใด (Linda 
and Paula. 2006: Online) 

สคริปต์ 

กำรผลติภำพนิ่ง กำรผลติวดีโิอ 

เผยแพร่ 

สร้ำงต้นฉบับ 

รวบรวม เช่ือมโยง และซิงโครไนช์ 

กำรประเมนิผลและทดสอบผล 

ท ำส ำเนำ 

กำรผลติเสียง 
กำรผลติ

ภำพเคลือ่นไหว 
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  1.2 รูปแบบไฟลข์องหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์และโปรแกรมส าหรับใชใ้นการอ่าน 
(e-Book Format / e-Book Reader Software) รูปแบบไฟล์และโปรแกรมส าหรับใช้ในการอ่านหนงัสือ
อิเล็กทรอนิกส์มีการพฒันาข้ึนมาอย่างหลากหลาย เพื่อตอ้งการท่ีจะให้ผูใ้ชห้รือผูอ่้านสามารถท่ีจะอ่าน
หนังสือได้อย่างง่ายข้ึนโดยเฉพาะโครงสร้างทางกายภาพท่ีมีลักษณะคล้ายกับหนังสือปกติหรือบาง
โปรแกรมอาจมีการพฒันาใหมี้ขอ้ดีในดา้นการจดัองคป์ระกอบ การใส่รูปภาพ รูปแบบตวัอกัษร เป็นตน้ 
  การจดัเก็บรูปแบบไฟลข์องหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์และการใชโ้ปรแกรมในการอ่านนั้น
จะมีความสัมพันธ์กับอุปกรณ์ท่ีใช้ในการอ่านด้วย ดังนั้ น ในการออกแบบและพฒันาหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์จะตอ้งศึกษาว่ารูปแบบไฟล์หรือโปรแกรมส าหรับอ่านแบบใดบา้งท่ีสามารถใช้ได้กบั
อุปกรณ์ท่ีใชอ่้านหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ท่ีจะท าการออกแบบ 
  เน่ืองจากรูปแบบของไฟล์ท่ีใช้ในการพฒันาหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์แต่ละแห่งมีความ
แตกต่างกนั  จึงท าให้เกิดการสัมมนาเก่ียวกบัรูปแบบไฟล์ท่ีเหมาะสม โดยในปี 1998 มีงาน e-Book Fair 
คร้ังแรกท่ีแมร่ีแลนด์ (Maryland) ประเทศสหรัฐอเมริกาในงานน้ีไดเ้ร่ิมมีการสร้างมาตรฐานของรูปแบบ
ไฟล์เป็นแบบ Open e-Book Publication Structure> (OEB PS) ซ่ึงในปี 2001ไดป้รับเปล่ียนเป็น ไฟล์แบบ 
HTML and XML เป็นมาตรฐานไฟล ์ของหนงัสือประเภทน้ี (Morris. 2004) 
  อย่างไรก็ตามในรายละเอียดของการก าหนดรูปแบบไฟล์หนังสืออิเล็กทรอนิกส์นั้น
ข้ึนอยู่กบัผูพ้ิมพแ์ละผูแ้ต่งแต่ละท่านว่าจะมีการก าหนดเป็นไฟล์รูปแบบใด ซ่ึงปัจจุบนัมีรูปแบบของ
ไฟลห์นงัสืออิเล็กทรอนิกส์ท่ีไดรั้บความสนใจ ดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี (รววีรรณ ข าพล. 2550)  
   - HTML (Hyper Text Markup Language) และ XML (Extensive Markup 
Language) นามสกุลของไฟล์มี.htm และ .html เป็นรูปแบบท่ีไดรั้บความนิยมสูงสุด เน่ืองจากมีการใช้
บราวเซอร์ในการเขา้ชม เช่น Internet Explorer หรือ Netscape Communicator ซ่ึงนิยมใชก้นัทัว่โลกใน
การอ่านไฟลช์นิดน้ี 
   -  PDF (Portable Document Format) ไฟล์รูปแบบน้ีพฒันาโดย Adobe System Inc. 
เอกสารจดัให้อยู่ในรูปแบบท่ีเหมือนเอกสารพร้อมพิมพ์ และสามารถอ่านไดโ้ดยใช้ระบบปฏิบติัการ
จ านวนมาก เป็นรูปแบบท่ีไดรั้บความนิยมมากเช่นเดียวกนั 
   -  PML (Peanut Markup Language) พฒันาโดย Peanut Press ส าหรับสร้างหนงัสือ
อิเล็กทรอนิกส์โดยเฉพาะอุปกรณ์ต่างๆ ท่ีใชไ้ฟลป์ระเภทน้ีจะสามารถใชไ้ฟลน์ามสกุล .pdb ไดด้ว้ย 
  นอกจากน้ีปัจจุบนัไดมี้การพฒันารูปแบบของหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ท่ีน่าสนใจโดยมี
ลกัษณะการน าเสนอท่ีเสมือนหนงัสือแบบปกติ เช่น โปรแกรม Flip Viewer, โปรแกรม Desktop Author, 
โปรแกรม Flip Flash Album Deluxe ท่ีสามารถสร้างไฟล์ในลกัษณะของ Macromedia Flash ได ้ซ่ึงก าลงั
เร่ิมไดรั้บความนิยมมากข้ึนเช่นกนั 
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  รูธ วิลสัน และคณะ (Ruth Wilson and Others. 2002) ท าการวิจยัในโครงการ EBONI 
(Electronic Books On – Screen Interface) ของมหาวิทยาลยั Srathclyde ประเทศสก๊อตแลนด์ และได้
เสนอเก่ียวการออกแบบองค์ประกอบท่ีส าคญัของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ว่าควรมีการออกแบบ
องคป์ระกอบต่างๆ สามารถสรุปไดด้งัน้ี 
  1. หนา้ปก (Cover) ควรออกแบบให้สามารถส่ือถึงเน้ือหาภายในหนงัสือไดมี้ช่ือเร่ือง
และช่ือผูแ้ต่งท่ีชดัเจน มีส่วนท่ีเช่ือมโยงไปสู่สารบญัท่ีเด่นชดัหากหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์เล่มนั้น มีเล่มท่ี
เป็นแบบหนงัสือปกติ ควรมีการออกแบบหนา้ปกของหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ ให้มีลกัษณะเหมือนกบัเล่ม
ท่ีเป็นแบบปกติดว้ย เพื่อให้ผูอ่้านเขา้ใจไดง่้ายวา่เป็นเล่มเดียวกนั นอกจากน้ีอาจเพื่อเป็นการดึงดูดความ
สนใจผูอ่้านมากข้ึนอาจใชไ้ฟลภ์าพเคล่ือนไหวหรือกราฟิก ก็ได ้
  2.  สารบญั (Table of Contents) ส าหรับขอ้ความท่ีใชเ้ป็นหวัขอ้ในสารบญั ควรใชค้  าท่ี
บอกถึงความหมายของส่วนท่ีจะโยงไปหาไดอ้ยา่งชดัเจน และสามารถท่ีจะเช่ือมโยงไปสู่แต่ละหนา้ได้
ทนัที 
   3.  ดชันี (Index) การออกแบบดชันีส าหรับหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ มีลกัษณะคลา้ยกบั
หนงัสือปกติ คือ เรียงตามอกัษร แต่มีขอ้เด่นกวา่ท่ีสามารถสร้างการเช่ือมโยงระหวา่งดชันีไปสู่ขอ้มูลใน
หนงัสือท่ีถูกตอ้งจะสามารถช่วยให้คน้หาไดง่้ายข้ึน ซ่ึงจะน าไปสูอีกรูปแบบหน่ึงของการเป็นตวัน าทาง 
(Navigator) ท่ีดีนอกจากนั้นการออกแบบลกัษณะของดชันีท่ีสะดุดตา เห็นไดช้ดั 
  4. เคร่ืองมือในการช่วยคน้หา (Search Tool) เคร่ืองมือในการช่วยคน้หานั้นถือเป็น
ส่ิงจ าเป็นพื้นฐานท่ีจะช่วยให้เขา้ถึงขอ้มูลท่ีตอ้งการไดม้ากข้ึน โดยเฉพาะอยา่งยิ่งในฐานขอ้มูลท่ีมีขนาด
ใหญ่ ซ่ึงผูใ้ช้แค่ท าการพิมพค์  าหลกัของขอ้มูลท่ีตอ้งการก็จะสามารถช่วยให้ผูใ้ชเ้ขา้ถึงขอ้มูลในส่วนท่ี
ตอ้งการไดล้ะเอียด และง่ายข้ึน 
  5.  การออกแบบขอ้ความ (Text) เป็นองคป์ระกอบท่ีส าคญัมาของหนงัสือทุกประเภท 
ในการออกแบบดา้นน้ีอาจแบ่งไดด้งัน้ี  
   5.1 ตวัอกัษร รูปแบบตวัอกัษรท่ีจะน ามาใชก้บัหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ ส่ิงท่ีส าคญั
คือการใช้รูปแบบท่ีอ่านง่าย ไม่ควรใช้รูปแบบตวัอกัษรท่ีบางเกินไป เพราะจะท าให้อ่านยาก รูปแบบ
ตวัอกัษรท่ีนิยมใช้ เช่น Decorative, Serif, Sans Serif ซ่ึงรูปแบบอกัษรแบบ Decorative เป็น 
แบบซ่ึงเร้าความสนใจได้ดี  Serif Typefaces เป็นรูปแบบท่ีใช้ได้ดี ในส่วนขยายของการอ่าน 
Sans Serif เป็นรูปแบบท่ีดูอ่านง่าย ส่วนใหญ่จะใช้เพื่อเป็นหัวขอ้หลกั หรือหวัขอ้ยอ่ย และพยายาม
หลีกเล่ียงตวัอกัษรแบบเอียง ขนาดของตวัอกัษรนั้นข้ึนอยู่กบัอุปกรณ์ท่ีใช้อ่านหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ 
เน่ืองจากการมีขนาดของหน้าจอท่ีไม่เท่ากนั เพราะฉะนั้นควรเลือกขนาดให้พอเหมาะกบัหน้าจอของ
อุปกรณ์  ซ่ึงหากเป็นหน้าจอคอมพิวเตอร์แบบปกติ ควรจะมีขนาดของตวัอกัษรไม่ต ่ากว่า 14 point  
(Shiratuddin and Landoni. 2003: Online) 
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    สีของตวัอกัษรไม่ควรใชสี้ท่ีหลากหลายหรือสีใกลเ้คียงกบัพื้นหลงั เพราะจะท า
ใหผู้อ่้านสับสน และอ่านยากยกเวน้ในส่วนของอกัษรหรือขอ้ความท่ีเป็น Hypertext ท่ีควรจะแตกต่างกบั
อกัษรหรือขอ้ความปกติ เพื่อใหผู้อ่้านทราบวา่ เป็นขอ้ความท่ีสามารถเช่ือมโยงถึงแหล่งท่ีอา้งอิงได ้
   5.2  การจดัขอ้ความเป็นวิธีการท่ีจะช่วยให้ผูอ่้านสามารถ อ่านขอ้ความหรือเน้ือหา
ในหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ของเราไดง่้ายข้ึน เพราะฉะนั้นควรมีการเวน้พื้นท่ีให้เหมาะสม ทั้งน้ีตอ้งข้ึนอยู่
กบัขนาดหนา้จอของอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการอ่าน ขนาดและรูปแบบตวัอกัษร และโปรแกรมท่ีใชใ้นการสร้าง
และอ่านหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ 
 การจดัการขอ้ความจะส่งผลต่อความยาวของแต่ละหนา้ของหนงัสือท่ีสร้างข้ึนดว้ย ดงันั้น
ควรใชค้  าท่ีสั้นและส่ือความหมายไดดี้ท่ีสุด ควรใชก้ารยอ่หนา้  เคร่ืองหมายน าสายตา (Bullet) หรือการ
เวน้วรรคท่ีเหมาะสมเพื่อให้ผูอ่้านได้พกัสายตา และไม่ควรตั้งค่าให้เกิดการชิดขอบของตวัอกัษรมาก
เกินไป โดยการจดัขอ้ความให้ชิดขอบท่ีส่วนใหญ่นิยมให้ชิดขอบดา้นซ้าย แต่อยา่งไรก็ตามการจดัให้มี
การชิดขอบของขอ้ความนั้นควรสอดคลอ้งกบัลกัษณะของการอ่านของตวัอกัษรของภาษาท่ีใชด้ว้ย วา่มี
ทิศทางในการอ่านแบบไหน เช่น จากขวาไปซ้ายในส่วนขอ้ความในส่วนท่ีเป็นหวัขอ้ยอ่ย ควรมีลกัษณะ
ท่ีเห็นไดเ้ด่นชดั และมีลกัษณะท่ีแตกต่างกนั รวมถึงระยะห่างของค าในแต่ละบรรทดัและควรใชค้  าท่ีสั้น
ไดใ้จความไม่ควรใหมี้ความยาวเกินหน่ึงบรรทดั 
   5.3  การใช้ขอ้ความเป็นตวัช่วยในการเช่ือมโยง (Hypertext) การออกแบบการ
เช่ือมโยงขอ้มูลนั้น ควรเร่ิมตั้งแต่การวางโครงสร้างของการเช่ือมโยงให้ชดัเจน เพราะโดยส่วนใหญ่การ
เช่ือมโยงในหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์จะถูกแบ่งเป็น การเช่ือมโยงภายใน และการเช่ือมโยงภายนอก   
    -  การใชข้อ้ความเป็นตวัช่วยในการเช่ือมโยงภายในจะใชเ้พื่อเช่ือมโยงระหวา่ง
ขอ้ความท่ีเป็น Hypertext ไปสู่ขอ้มูลท่ีตอ้งการ ซ่ึงอยูภ่ายในหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ท่ีสร้างข้ึน เช่น การ
เช่ือมโยงจากสารบญัไปสู่แต่ละบท เพราะฉะนั้นขอ้ความท่ีใช ้ ควรส่ือความหมายท่ีชดัเจน ในการไปสู่
ส่วนท่ีเช่ือมโยงท่ีถูกตอ้ง 
              -  การใช้ขอ้ความเพื่อการเช่ือมโยงภายนอก คือการเช่ือมโยงไปสู่แหล่งขอ้มูล
อ่ืนๆ ท่ีไม่อยูใ่นหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ท่ีเราสร้างข้ึนมา การเช่ือมโยงไปสู่แหล่งขอ้มูลภายนอกน้ี จึงควร
มีลกัษณะท่ีแยกออกมาจากขอ้ความหลักหรือส่วนท่ีเป็นเน้ือหาหลกัและมีสัญลักษณ์หรือขอ้ความท่ี
ชดัเจนว่าเป็นส่วนท่ีเช่ือมโยงไปสู่ขอ้มูลภายนอก ส าหรับการใช้สีของขอ้ความท่ีใชใ้นการเช่ือมโยงนั้น
ควรมีสีเดียวกนัทั้งเล่มและมีลกัษณะเดียวกนั เพื่อท่ีจะให้ผูอ่้าน เขา้ใจในภาพรวมไดว้า่ ส่วนของความ
นั้นเป็นขอ้ความมีลกัษณะเป็น Hypertext 
    นอกจากนั้ นในส่วนของข้อความในเน้ือหาหลักของแต่ละหน้าหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ควรมีการออกแบบ การเช่ือมโยงออกสู่แหล่งขอ้มูลภายนอกอยา่งระมดัระวงัเน่ืองจากว่า
อาจท าใหผู้อ่้านสับสนและหลงทางในการอ่านหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ได ้  
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   5.4  ควรมีส่วนของขอ้ความท่ีใชช่้วยในการช้ีแนะเน้ือหา และบอกท่ีอยูข่องเน้ือหา 
เพื่อเป็นการสรุปใหผู้อ่้านเขา้ใจไดง่้ายข้ึนวา่ ในหนา้ท่ีก าลงัจะอ่านน้ีกล่าวถึงส่ิงใด รวมทั้งควรมีขอ้ความ
หรือสัญลกัษณ์เพื่อบอกให้ผูอ่้านทราบดว้ยวา่ตอนน้ีผูอ่้านก าลงัอยูท่ี่ส่วนใดของหนงัสือ เช่น การใส่เลข
หนา้ 
   5.5  การออกแบบให้ผูใ้ช้มีการเพิ่มข้อความหรือเน้นข้อความได้ เพื่อให้ผูใ้ช้
สามารถท่ีจะมีการท าเคร่ืองหมาย Book Markในหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ได้ง่ายและสะดวกทั้ งน้ี 
ตอ้งค านึงถึงโปรแกรมและอุปกรณ์ท่ีน ามาใชอ่้านวา่มีความสามารถท าไดห้รือไม่  
  6  การใช้สี การออกแบบหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์นั้นไม่ควรใช้สีท่ีมากจนเกินไปนกั 
แม้ว่าจะมีขอ้ได้เปรียบจากหนังสือแบบปกติในเร่ืองของการไม่ส้ินเปลืองสีด้านการพิมพ์ แต่การ
ออกแบบท่ีมีสีท่ีมากเกินไปโดยเฉพาะอยา่งยิ่งกบัตวัอกัษรและพื้นหลงั ให้ผูอ่้านขอ้ความไดล้ าบาก และ
สับสนกบัการเช่ือมโยงของขอ้ความท่ีเป็น Hypertext การใชสี้จึงควรมีลกัษณะท่ีเป็นโทนสีเดียวกนัจะ
ช่วยให้ผูอ่้านสบายตาโดยปกติ การใช้สีท่ีเป็นพื้นหลงัจะใชสี้ขาวและมีตวัอกัษรสีด า เพื่อสะดวกกบั
ผูอ่้านท่ีตอ้งการน าหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์นั้นไปพิมพเ์อง 
   7.  การออกแบบดา้นรูปภาพ และองค์ประกอบดา้นกราฟิกส่ิงท่ีควรค านึงในการใส่
รูปภาพในหนังสืออิเล็กทรอนิกส์  คือโปรแกรมท่ีใช้สร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์นั้นสนับสนุนไฟล์
รูปภาพในรูปแบบใดบ้าง เพื่อท่ีจะมีการน าไฟล์รูปภาพท่ีเหมาะสมและรูปแบบของไฟล์รูปภาพท่ี
น ามาใชค้วรมีขนาดของไฟลท่ี์ไม่ใหญ่เกินไป เพราะจะท าใหไ้ฟลห์นงัสือมีขนาดใหญ่ดว้ย 
            การจดัองค์ประกอบดา้นรูปภาพและกราฟิก ตอ้งดูองค์ประกอบโดยรวมของหน้าแต่ละ
หนา้ในหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ท่ีสร้างข้ึนดว้ย เพื่อมีการจดัองคป์ระกอบโดยรวมให้เหมาะสม และมีการ
แยกออกจากขอ้ความให้ชดัเจน หากน ารูปภาพมาใช้เป็นตวัช้ีน าทางก็ควรใช้ให้สอดคลอ้งกบัเน้ือหา 
และเป็นภาพท่ีส่ือความหมายของการช้ีน าไดช้ดัเจน เพื่อไม่ให้ผูใ้ช้สับสน และควรใช้ภาพในลกัษณะ
เดียวกนัทั้งเล่ม 
   8. การออกแบบดา้นมลัติมีเดีย องค์ประกอบด้านน้ีจะช่วยให้ดึงดูดความสนใจของ
ผูอ่้านในการอ่านมากข้ึนนอกจากน้ีการออกแบบมลัติมีเดียจะสามารถช่วยสร้างปฏิสัมพนัธ์ระหว่าง
หนงัสือกบัผูอ่้านได ้ซ่ึงจะเห็นพบไดใ้นหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์แบบปฏิสัมพนัธ์ (Interactive E-Book) 
  9.  การออกแบบหน้าจอแต่ละหนา้ไม่ควรยาวเกิน เน่ืองจากการท่ีมีการจดัให้หนา้จอ 
แต่ละหนา้ยาวเกินไปนั้นจะท าให้ผูอ่้าน อ่านขอ้ความไดย้าก และไม่สะดวก ผูอ่้านส่วนใหญ่จะไม่ชอบ
การอ่านขอ้ความท่ีตอ้งใชก้ารเล่ือนหนา้จอข้ึนลง (Scrolling) ดงันั้นควรท าหนา้แต่ละหน้าของหนงัสือ
อิเล็กทรอนิกส์ให้ใกลเ้คียงหรือคลา้ยกบัหนงัสือแบบปกติ และใชก้ารพลิกหนา้จอหรือตวัน าทางไปสู่
หนา้อ่ืนๆ แทน เพราะจะช่วยใหผู้อ่้าน อ่านไดง่้าย และป้องกนัการหลงทางในการอ่านไดม้ากกวา่ 
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ควำมพงึพอใจ  
 ความพึงพอใจ (Satisfaction) เป็นทศันคติท่ีเป็นนามธรรม ไม่สามารถมองเห็นเป็น
รูปร่างได ้ การท่ีจะทราบว่าบุคคลมีความพึงพอใจหรือไม่ สามารถสังเกตโดยการแสดงออกท่ีค่อนขา้ง
ซบัซ้อน จึงเป็นการยากท่ีจะวดัความพึงพอใจโดยตรง แต่สามารถวดัไดโ้ดยทางออ้มโดยการวดัความ
คิดเห็นของบุคคลเหล่านั้น และการแสดงความคิดเห็นนั้นจะตอ้งตรงกบัความรู้สึกท่ีแทจ้ริง จึงสามารถ
วดัความพึงพอใจนั้นได ้ 
 มอร์ส (Morse, 1953, p. 27) กล่าววา่ ความพึงพอใจ หมายถึง ทุกส่ิงทุกอยา่งท่ีสามารถ
ลดความตึงเครียดของบุคคลใหน้อ้ยลงได ้และความตึงเครียดน้ีจะมีผลมาจากความตอ้งการของมนุษย ์ถา้
มนุษยมี์ความตอ้งการมากก็จะเกิดปฏิกิริยาเรียกร้อง แต่ถา้เม่ือใดความตอ้งการไดรั้บการตอบสนองก็จะ
ท าใหบุ้คคลนั้นเกิดความพึงพอใจ 
 เดวิส (Davis, 1967, p. 61) กล่าววา่ พฤติกรรมเก่ียวกบัความพึงพอใจของมนุษยคื์อ
ความพยายามท่ีจะขจดัความตึงเครียด หรือความกระวนกระวายหรือภาวะไม่ไดดุ้ลยภาพในร่างกาย เม่ือ
มนุษยส์ามารถขจดัส่ิงต่าง ๆ ดงักล่าวไดแ้ลว้ มนุษยย์อ่มไดรั้บความพึงพอใจในส่ิงท่ีตนตอ้งการ 
 มูลลินส์ (Mullin, 1985, p. 280) กล่าววา่ ความพึงพอใจเป็นทศันคติของบุคคลท่ีมีต่อส่ิง
ต่างๆหลายๆดา้นเป็นสภาพภายในท่ีมีความสัมพนัธ์กบัความรู้สึกของบุคคลท่ีประสบความส าเร็จในงาน
ทั้งดา้นปริมาณและคุณภาพ เกิดจากการท่ีมนุษยมี์แรงผลกัดนับางประการในตนเองและพยายามจะบรรลุ
เป้าหมายบางอยา่งเพื่อท่ีจะสนองตอบความตอ้งการ หรือ ความคาดหวงัท่ีมีอยูแ่ละเม่ือบรรลุเป้าหมายนั้น
แลว้จะเกิดความพึงพอใจ เป็นผลสะทอ้นกลบัไปยงัจุดเร่ิมตน้ เป็นกระบวนการหมุนเวยีนต่อไปอีก  
 

 
ภาพประกอบ 6 การเกิดความพึงพอใจของบุคคล 

 

 ความพึงพอใจเป็นกล่าวถึงความรู้สึกชอบแบบของมนุษย ์คือ ความรู้สึกทางบวกและ
ความรู้สึกทางลบ ความรู้สึกทางบวกเป็นความรู้สึกท่ีเกิดข้ึนแลว้ท าให้เกิดความสุข ความสุขน้ีจะท า
ให้เกิดความแตกต่างจากความรู้สึกทางบวกอ่ืน ๆ คือ ความรู้สึกท่ีมีการยอ้นกลบัสามารถท าให้เกิด
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ความสุขหรือความรู้สึกทางบวกเพิ่มข้ึนได้อีก ดังนั้ นจะเห็นได้ว่า ความสุขเป็นความรู้สึกท่ี
สลบัซบัซอ้นและความสุขน้ีจะมีผลต่อบุคคลมากกวา่ความรู้สึกทางบวกอ่ืน ๆ เป็นค ากล่าวของ Shelly 
,M.W. (1975 : 252-268) และจากทฤษฏีความพึงพอใจของนกัจิตวิทยา อบัราฮมั  มาสโลว ์(Abraham 
Maslow อา้งจาก พงศ ์หรดาล. 2540 : 50-51) ผูเ้สนอแนวความคิดเก่ียวกบัล าดบัขั้นความตอ้งการของ
มนุษย ์โดยกล่าววา่มนุษยถู์กกระตุน้จากความปรารถนาท่ีจะสนองต่อความตอ้งการ มีอยู ่5 ระดบั  
 1. ความตอ้งการทางกายภาพ (Physiological Needs) เป็นความตอ้งการของมนุษยข์ั้น
ต ่าสุดและเป็นส่ิงจ าเป็นส าหรับในการด ารงชีวิต ไดแ้ก่ อาหาร น ้ า ท่ีอยู่อาศยั เคร่ืองนุ่งห่ม เป็นตน้ 
ดงันั้นเพื่อให้เกิดความพึงพอใจจึงตอ้งสนองตอบ ตวัอยา่งเช่น ถา้ผูเ้รียนมีอาการหิวยอ่มไม่มีจิตใจให้
ความสนใจกบับทเรียนแมว้า่ครูจะเตรียมตวัการสอนมาอย่างดี ดงัจะเห็นไดว้า่ ความตอ้งการอาหาร
เป็นตวัผลกัดนัใหม้นุษยแ์สดงพฤติกรรมหรือความตอ้งการเป็นตวัก าหนดพฤติกรรมได ้
 2. ความตอ้งการความปลอดภยั (Safety Needs) เป็นความตอ้งการเพื่อปกป้องพิทกัษ์
ตนเองให้เกิดความมัน่คงปลอดภยัจากส่ิงแวดลอ้มรอบ ๆ ตวั เช่น ความตอ้งการการคุม้ครองปกป้อง 
ความรู้สึกท่ีปลอดภัยจากการคุกคาม เป็นต้น ตัวอย่างในกรณีของผูเ้รียนท่ีต้องเรียนในห้องท่ีมี
บรรยากาศไม่อบอุ่นหรือโดนลงโทษ ผูเ้รียนเกิดความรู้สึกไม่ปลอดภยัก็จะหนีไปอยู่ท่ีอ่ืนท่ีปลอดภยั
กวา่ ทั้งน้ีเพราะมนุษยทุ์กคนลว้นแต่ตอ้งการความปลอดภยั 
 3. ความตอ้งการทางสังคม (Social Needs) เป็นความตอ้งการให้ผูอ่ื้นและสังคมยอมรับ
คบหาสมาคมและเป็นท่ียอมรับของเพื่อนร่วมงาน มีมิตรภาพและความรักต่อกนั เป็นตน้ ตวัอย่างเช่น 
มนุษยย์อ่มทนไม่ไดถ้า้รู้สึกวา่ไม่ไดรั้บการยอมรับในกลุ่ม   
 4. ความตอ้งการมีฐานะในสังคม (Esteem Needs) ความต้องการมีฐานะในสังคม 
สามารถแบ่งออกได ้2 ดา้น คือ ดา้นแรกปรารถนาท่ีจะมีความเขม้แข็ง เช่ือมัน่ในตนเองความมีอิสรเสรี
ภาพ และอีกด้านคือ ตอ้งการช่ือเสียง ต าแหน่ง ฐานะ การยอมรับและความช่ืนชมจากผูอ่ื้น ดงันั้น 
มนุษยต์อ้งการจะเป็นท่ียอมรับและไดรั้บการยกยอ่ง   
 5. ความตอ้งการความส าเร็จในส่ิงท่ีตนปรารถนา (Self Actualization) เป็นความ
ตอ้งการขั้นสูงสุดของมนุษย ์และความตอ้งการขั้นสูงสุดของแต่ละคนจะไม่เหมือนกนัและไม่เท่ากนั 
องค์กรควรสนองตอบความตอ้งการของมนุษย ์คือ เปิดโอกาสให้คนท่ีดีมีโอกาสท่ีท่ีจะสนองความ
ตอ้งการตามอุดมการณ์ของเขาให้มากท่ีสุด เพราะเป็นธรรมชาติของมนุษย ์ซ่ึงจะพอใจมากหากได้
แสดงผลงานท่ีสูงท่ีสุดท่ีตนจะท าได ้  
 จุมพล หนิมพานิช และคณะ (2542:62) ไดอ้ธิบายวา่ ความพึงพอใจ หมายถึง ความชอบ
ของบุคคลแต่ละคนในเร่ืองผลตอบแทนประเภทใดประเภทหน่ึง 
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 สมศกัด์ิ  คงเท่ียง  และอญัชลี  โพธ์ิทอง  (2542. หนา้  278-279)  กล่าววา่ 
 1. ความพึงพอใจเป็นผลรวมของความรู้สึกของบุคคลเก่ียวกบัระดบัความชอบหรือไม่
ชอบต่อสภาพต่าง ๆ 
 2.  ความพึงพอใจเป็นผลของทศันคติท่ีเก่ียวขอ้งกบัองคป์ระกอบต่าง ๆ 
 3. ความพึงพอใจในการท างานเป็นผลมาจากการปฏิบติังานท่ีดี และส าเร็จจนเกิดเป็น
ความภูมิใจ และไดผ้ลตอบแทนในรูปแบบต่าง ๆ ตามท่ีหวงัไว ้
 จากแนวคิดต่าง ๆ ของความพึงพอใจพอสรุปได้ว่า ความพึงพอใจเป็นเร่ืองของ
บุคคลเก่ียวกบัอารมณ์ ความรู้สึก และทศันคติของบุคคล อนัเน่ืองมาจากส่ิงเร้าและแรงจูงใจ หรือ
ความรู้สึกส่วนตวัท่ีไดป้ระสบข้ึนกบัส่ิงท่ีชอบ โดยจะแสดงออกมาทางพฤติกรรม ในลกัษณะของ
ความรู้สึกหรือท่าทีในทางยอมรับหรือปฏิเสธ กล่าวคือ หากบุคคลมีความพึงพอใจในกิจกรรมใด การ
กระท ากิจกรรมนั้นก็จะบรรลุตามวตัถุประสงคข์องงานนั้นไดเ้ป็นอยา่งดี จึงถือไดว้า่ความพึงพอใจ
เป็นองคป์ระกอบท่ีส าคญัในการท ากิจกรรมต่างๆ 

 
กำรถ่ำยภำพโฆษณำ 
 ภาพถ่ายโฆษณา จดัเป็นศิลปะแขนงหน่ึง ซ่ึงต่างกันเพียงเคร่ืองมือท่ีใช้ในการสร้าง
ผลงานเท่านั้น  กลอ้งถ่ายภาพเปรียบเสมือนดวงตาท่ีมองเห็นภาพ ส่วนการบนัทึกภาพจะข้ึนอยูก่บัผูท่ี้
ตอ้งการส่ือความหมายให้เกิดความเหมือนจริง ดงัเช่น ช่างภาพเป็นผูท่ี้ตอ้งการส่ือความหมาย โดย
อาศยัความคิดสร้างสรรค์ จินตนาการและความสามารถของตนผสมผสานกบัแนวคิดทางศิลปะ ท่ี
ถ่ายทอดความรู้สึก อารมณ์และบรรยากาศของภาพให้เกิดความประทบัใจ ดว้ยการจดัวางส่ิงต่างๆ 
หรือตวัแบบในภาพให้เหมาะสม ในช่วงจงัหวะและเวลาของการบนัทึกภาพ  เพื่อให้เกิดการยอมรับ
ในคุณค่าทางศิลปะของภาพถ่ายให้มากข้ึน  ซ่ึงการถ่ายภาพจะสามารถแสดงถึงความชดัเจนโดยการ
ใช้น ้ าหนักของแสงและเงาท่ีใกลเ้คียงความเป็นจริง หรืออีกลกัษณะหน่ึงท่ีเป็นนามธรรม จะเน้น
ความหมายในด้านอารมณ์และความรู้สึกอย่างใดอย่างหน่ึงด้วยความคิดและจินตนาการท่ีดีของผูดู้
ภาพ จึงสามารถเขา้ใจความหมายไดเ้ป็นอยา่งดี 
 
อุปกรณ์ทีใ่ช้ในกำรถ่ำยภำพโฆษณำ 
 อุปกรณ์ท่ีใช้ในการถ่ายภาพโฆษณาในปัจจุบันอยู่ในช่วงการน าความก้าวหน้าของ
เทคโนโลยมีาใชใ้หเ้กิดประสิทธิภาพสูงสุด ทั้งในส่วนเคร่ืองมือและอุปกรณ์  และอุปกรณ์เสริมต่าง ๆ 
แต่อยา่งไรก็ตาม หลกัและทฤษฎีการถ่ายภาพก็ยงัเป็นพื้นฐานในการประยกุตใ์ชก้บันวตักรรมใหม่ 
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 กลอ้งถ่ายภาพท่ีใชใ้นงานโฆษณาท่ีใชใ้นปัจจุบนั คือ 
 1.  กลอ้งถ่ายภาพสะทอ้นเลนส์เด่ียว (Single Lens Reflex Camera หรือ SLR) 
 2.  กลอ้งสตูดิโอ (Studio Camera หรือ View Camera) 
 3.  กลอ้งถ่ายภาพระบบดิจิทลั (Digital Camera) และอุปกรณ์บนัทึกภาพระบบดิจิทลั 
 

กล้องสะท้อนเลนส์เดี่ยว  (Single  Lens  Reflex  Camera หรือ SLR) 
 กลอ้งสะทอ้นภาพเลนส์เด่ียวขนาดกลาง Medium  Format  เป็นกลอ้งท่ีช่างภาพโฆษณานิยมใช ้
เพราะสามารถรับภาพไดเ้ท่ียงตรงทุกระยะเหมือนอยา่งท่ีตามนุษยม์องเห็น กลอ้งชนิดน้ีจึงประกอบดว้ย
เลนส์ชุดเดียว ดา้นหลงัของเลนส์มีกระจกราบฉาบดว้ยอลูมิเนียมวางท ามุม 45 องศา  ท าหนา้ท่ีสะทอ้น
แสงท่ีหกัเหจากเลนส์ เพื่อให้เกิดภาพบนฉากรับภาพ (แผน่สกรีนปรับระยะ)  ท่ีใช ้ในการปรับความชดั
และจดัองคป์ระกอบของภาพ กระจกน้ีจะพบัข้ึนไปอยูใ่นแนวระดบัดา้นบนก่อนท่ีชตัเตอร์จะเปิดให้แสง
ตกกระทบฟิล์ม  หลงัจากฉายแสงแลว้กระจกสะทอ้นแสงจะกลบัในต าแหน่งเดิม และการมองภาพจาก
ช่องมองภาพจะใช้สะดวกและง่ายต่อการเล็งและปรับความชัดของภาพ ท าให้ช่างภาพสามารถ
ตดัสินใจถ่ายภาพไดต้ามตอ้งการ   
 กลอ้งสะทอ้นเลนส์เด่ียว Medium Format สามารถเลือกใชไ้ดต้ามขนาดของฟิล์ม  ตั้งแต่
ฟิล์มขนาด 24x36 ม.ม. 4.5x6 ซ.ม. 6x6 ซ.ม. 6x7 ซ.ม.และขนาด 6x9 ซ.ม. นัน่ก็คือเหตุผลท่ีกลอ้ง 
Medium Format ไดรั้บความนิยมเป็นอยา่งมากจากนกัถ่ายภาพโฆษณามืออาชีพ 
 

กล้องสตูดิโอ 
 กลอ้งขนาดใหญ่ กลอ้งสตูดิโอ (Studio Camera) หรือกลอ้งวิว (view Camera) เป็นกลอ้งท่ีมี
ขนาดใหญ่ ดงันั้น กลอ้งประเภทน้ีจึงใชฟิ้ลม์ท่ีมีขนาดใหญ่กวา่ปกติ มีลกัษณะเป็นแผน่ฟิล์ม ขนาดตั้งแต่  
4x5 น้ิว, 5x7 น้ิว และ 8x10 น้ิว เพื่อน าไปขยายภาพให้มีขนาดใหญ่ข้ึนและสามารถลดปัญหาความ
ละเอียดของเน้ือฟิลม์ และยงัเป็นกลอ้งท่ีสามารถปรับแกก้ารบิดเบือน (Perspective) ของภาพไดอี้กดว้ย 
ช่างภาพส่วนใหญ่จะนิยมใช้ในห้องถ่ายภาพ (Studio)  และลกัษณะของตวักลอ้งจะมี 3 ส่วน ส่วนแรก
เป็นแผงหนา้ติดเลนส์ ส่วนกลางจะเป็นผา้หรือหนงัสีด าพบัเป็นจีบ เรียกวา่ ส่วนพบัยืด (Bellow) และ
แผงหลงัประกอบดว้ยกระจกรับภาพและช่องใส่ฟิลม์  
 

กล้องถ่ำยภำพระบบดิจิทลั 
 กลอ้งถ่ายภาพดิจิทลั (Digital Camera) เป็นกลอ้งท่ีถูกพฒันาข้ึนพร้อมกบัความกา้วหนา้
ของเทคโนโลยคีอมพิวเตอร์ ซ่ึงเดิมการบนัทึกภาพจะบนัทึกภาพลงบนแผน่ฟิล์ม และน า ฟิล์มไปผา่น
ขบวนการลา้งดว้ยน ้ายาสร้างภาพและอดัขยายภาพบนกระดาษอดัขยายภาพจะตอ้งใชเ้วลาไม่มาก แต่
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ปัจจุบนัการบนัทึกภาพจากกลอ้งดิจิทลั กลอ้งสามารถรับแสงสะทอ้นจากวตัถุท่ีถ่ายดว้ยอุปกรณ์รับ
ภาพท่ีเรียกวา่ Image Sensor หรือเรียกตามชนิดวา่ CCD (Charged Couple Device) หรือ CMOS 
(Complementary Metal Oxide Semiconductor) ท าหนา้ท่ีเปล่ียนแสงให้เป็นสัญญาณดิจิทลั ท่ีเรียกวา่ 
ขอ้มูลภาพ ซ่ึงในตวัรับภาพจะประกอบดว้ยตารางส่ีเหล่ียมเล็กๆ (Pixel) ตารางส่ีเหล่ียมเหล่าน้ีจะมีสีท่ี
ปรากฏเพียงสีเดียวเท่านั้ น  เม่ือประกอบรวมกันเป็นภาพดิจิทัลและส่งข้อมูลไปบันทึกไว้ใน
หน่วยความจ า และหากตอ้งการขยายภาพดิจิทลัในเคร่ืองคอมพิวเตอร์จะเห็นตารางสีส่ีเหล่ียมเรียงราย
กนัอยา่งชดัเจน   
 คุณภาพของภาพดิจิทลั ข้อมูลของภาพท่ีมีอยู่จะข้ึนอยู่กับจ านวนของพิกเซลท่ีมีอยู่บน
ตวัรับภาพ  ดงันั้น รายละเอียดของขอ้มูลภาพท่ีสูงข้ึน จะช่วยให้ภาพถ่ายมีคุณภาพดีข้ึนดว้ย  ส าหรับการ
ถ่ายภาพจากกลอ้งดิจิทลัจะมีสีสันและความคมชดัข้ึนอยูก่บัความละเอียดของภาพท่ีมีหน่วยเป็นพิกเซล 
(Pixel) บอกเป็นขนาดความกวา้ง x ความยาวของพื้นท่ีภาพ เช่น 1,024x1,376   2,032x3,056  พิกเซล หรือ 
1  2  3  4  6 หรือ 12 ลา้นพิกเซล เป็นตน้    
 

  ดังนั้ น ปัจจุบันกล้องดิจิทัลได้รับความนิยมอย่างมาก ด้วยความสะดวกรวดเร็ว
ประหยดัเวลา ไม่เสียเวลาลา้งฟิล์มและอดัขยายภาพ สามารถใช้ร่วมกบัคอมพิวเตอร์เพื่อท าการ
ปรับแต่งภาพไดต้ามความตอ้งการ  
 

เลนส์ (Lens) 
 เลนส์ท่ีใช้ในการถ่ายภาพเปรียบเสมือนกบันัยตามนุษย์  เลนส์ท่ีใช้กบักล้องในการ
ถ่ายภาพโฆษณาจ าเป็นตอ้งใช้เลนส์ท่ีมีคุณภาพท่ีดี  ผลิตข้ึนจากแกว้ท่ีไดรั้บการเจียรนยัท่ีดี เพื่อให้
แสงท่ีสะทอ้นจากวตัถุผ่านมายงัเลนส์เกิดการหักเหและสามารถรวมแสงท่ีระนาบของฟิล์มได ้และ
เคลือบดว้ยสารเคมีท่ีผวิหนา้ของเลนส์ในแต่ละช้ิน หรือท่ีเรียกกนัวา่ โคตเตด (Coated) เพื่อให้เลนส์มี
คุณภาพในการรับแสงท่ีดี ส่วนใหญ่ช่างภาพตอ้งท าความเขา้ใจในความแตกต่างของเลนส์แต่ละตวั
ก่อนท่ีจะน ามาใช้งาน ซ่ึงเลนส์ทุกตวัจะมีความแตกต่างกนัในเร่ืองของความยาวโฟกสั (Focal 
Length) เช่น 35 ม.ม. 50 ม.ม. 135 ม.ม.หรือขนาดอ่ืน ๆ   ซ่ึงตวัเลขท่ีกล่าวมาน้ี คือ ค่าความยาวโฟกสั
ของเลนส์ โดยวดัจากระยะห่างระหว่างจุดก่ึงกลางของเลนส์ช้ินสุดทา้ยไปถึงจุดท่ีเกิดภาพชดัท่ีสุด
หรือจุดท่ีเกิดภาพบนบนระนาบฟิลม์ เพื่อใหน้กัถ่ายภาพเลือกใชเ้ลนส์ไดถู้กตอ้ง   
 ส่ิงท่ีเก่ียวกบัเลนส์ท่ีช่างภาพน ามาใช้ประจ าในการถ่ายภาพโฆษณา คือ ช่วงความชัด 
(Depth of Field หรือ DOF) หมายถึง ช่วงระยะหรือระหวา่งบริเวณท่ีอยูด่า้นหนา้และหลงัของตวัแบบ
หรือวตัถุท่ีถ่าย (Subject) โดยวดัจากศูนยก์ลาง คือ ต าแหน่งของวตัถุท่ีรวมระยะชดัจากหนา้และหลงั
เขา้ดว้ยกนั ดงันั้น ก่อนจะถ่ายภาพใด ๆ จะตอ้งปรับความชดัท่ีศูนยก์ลางของส่ิงนั้น เพื่อค านวณหา
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บริเวณช่วงความชดัท่ีตอ้งการวา่ตอ้งการให้ภาพมีช่วงระยะความชดัจากจุดใดถึงจุดใด ทั้งน้ีเพื่อให้ได้
ภาพท่ีตอ้งอยูใ่นระยะชดั (In Focus) และส่วนท่ีไม่ตอ้งการเนน้ในภาพจะมีความชดัลดหลัน่กนัหรือ
พร่ามวั ช่างภาพจะเรียกกนัวา่ นอกระยะชดั (Out Focus)   
 ช่วงความชดัแบ่งออกได ้2 ลกัษณะ คือ ชดัตลอดภาพ หมายถึง การถ่ายภาพท่ีมีช่วงความ
ชดัตั้งแต่ระยะใกลก้ลอ้งไปถึงระยะไกลสุด หรือภาพท่ีไดมี้ความชดัตลอดทั้งภาพ ภาพลกัษณะน้ีช่างภาพ
จะเรียกวา่ “ชดัลึก” และหากภาพท่ีชดัเฉพาะจุด หมายถึง การถ่ายภาพให้มีช่วงความชดัเฉพาะจุดท่ีปรับ
โฟกสัเท่านั้น และรายละเอียดอ่ืน ๆ ในภาพจะเบลอหรือพร่ามวั เพื่อเนน้วตัถุท่ีถ่าย เรียกกนัวา่ “ชดัต้ืน”   
 

กำรวดัแสงในกำรถ่ำยภำพ 
 ภาพถ่ายท่ีดีมีคุณค่าและดึงดูดความสนใจผูดู้นั้น  ช่างภาพตอ้งมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบั
การวดัแสงในการถ่ายภาพท่ีดี  คุณภาพของแสงจะเป็นส่ิงส าคญัท่ีแสดงให้เห็นถึงความนุ่มนวลหรือแข็ง
กระดา้ง และแสงยงัช่วยสร้างให้ภาพท่ีถ่ายมีมิติ รวมถึงการเน้นรายละเอียด หรือการลบรายละเอียด
บางส่วนได ้ จึงกล่าวไดว้า่ การวดัแสงในการถ่ายภาพ หมายถึง การวดัปริมาณแสงและเวลาให้สัมพนัธ์
กนั   โดยทัว่ไปการวดัแสงสามารถกระท าได ้2 ลกัษณะ คือ การวดัแสงจากแหล่งก านิดของแสงโดยตรง 
และการวดัแสงท่ีสะทอ้นจากวตัถุ  
 การวดัแสงดว้ยเคร่ืองวดัแสง (Light meter) หรือ (Exposure meter) เพื่อค านวณปริมาณค่า
ของแสงให้ถูกตอ้ง โดยสามารถบอกเป็นตวัเลขของช่องรับแสงและค่าความเร็วชตัเตอร์ ซ่ึงจะนิยมใช้
กนั  2  ลกัษณะ คือ   
 1.  การวดัแสงสะทอ้นจากวตัถุ เป็นการค านวณแสงท่ีสะทอ้นจากวตัถุ โดยให้เคร่ืองวดั
แสงหัน ไปทางวตัถุท่ีตอ้งการถ่าย โดยปกติการวดัแสงในลกัษณะน้ีจะมีขอ้ผิดพลาดของการวดัแสง
สะทอ้นจากวตัถุ ท่ีมีฉากหลงัขาวหรือด าสนิท ตวัอยา่งเช่น การถ่ายภาพบุคคลยืนบนหาดทรายขาว  หรือ
ยอ้นแสง ภาพท่ีปรากฏบนใบหนา้ของคนในภาพจะมืดและฉากหลงัจะมีสีเขม้ข้ึน   
 2.  การวดัแสงท่ีตกกระทบกบัวตัถุ เป็นการค านวณแสงท่ีส่องมาจากแหล่งก าเนิดแสง 
หรือเป็นการอ่านแสงก่อนท่ีจะกระทบกบัวตัถุท่ีถ่าย วิธีน้ีตอ้งหันเคร่ืองวดัแสงไปยงัแหล่งก าเนิดแสง
และตอ้งเล่ือนพลาสติกขาวปิดช่องแสง เพื่อกรองแสงท่ีผา่นไปยงัเซลล์วดัแสงของเคร่ืองมีปริมาณ 1/7 
ของแสงท่ีกระทบ ซ่ึงจะมีค่าเท่ากบัการวดัแสงสะทอ้นจากกระดาษสีเทา (Gary Card) 14.28 %  
 

ศิลปะกำรถ่ำยภำพ 
 ภาพถ่ายท่ีน่าสนใจตอ้งใชเ้ทคนิคในการถ่ายท า แต่ถา้ตอ้งการให้ภาพนั้นมีคุณค่าทางใจแก่
ผูท่ี้ไดพ้บเห็นดว้ยแลว้จ าเป็นตอ้งมีความเป็นศิลปะเขา้ช่วยดว้ยการบรรจงเขียนภาพดว้ยแสงให้มีอิสระท่ี
จะเลือกถ่ายทอดควบคู่กนัไป เสมือนจุดพบกนัระหวา่งวทิยาศาสตร์และศิลปะ   
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 เน้ือหาในภาพ (Content) หมายถึง องคป์ระกอบท่ีเป็นนามธรรม ท่ีบอกเล่าถึงเร่ืองราวต่าง ๆ 
ซ่ึงภาพถ่ายท่ีดีมีคุณค่า จะตอ้งมีเร่ืองราวของภาพและมีแนวเร่ืองท่ีดูแลว้เขา้ใจไดท้นัที   
 บรรยากาศของภาพ (Atmosphere) หมายถึง ส่ิงแวดลอ้มท่ีแสดงในภาพ หรือช่วยเสริม
เร่ืองราวในภาพมีความเป็นจริงมากยิง่ข้ึน โดยใหส้อดคลอ้ง หรือกลมกลืนกบัเร่ืองราวของภาพท่ีก าหนด 
 อารมณ์ของภาพ (Mood) ภาพท่ีดีตอ้งมีผลทางใจหรือสร้างให้เกิดอารมณ์แก่ผูท่ี้พบเห็น ได้
คลอ้ยตาม เช่น ภาพบุคคลท่ีแสดงถึงความดีใจ ความสุข ความเศร้า ความล าบาก ความเจบ็ปวด เป็นตน้  
 การจดัองค์ประกอบของภาพ (Composition) เป็นจุดส าคญัของการถ่ายภาพ ซ่ึงช่างภาพ
จะตอ้งรู้จกัตดัสินใจในการเลือกวางส่ิงต่าง ๆ ในภาพใหน่้าสนใจทั้งในลกัษณะภาพแนวตั้งและแนวนอน 
ดงันั้น การจดัองค์ประกอบของภาพจะตอ้งค านึงถึงองค์ประกอบของรูปทรง ลกัษณะ เส้น คุณค่าของ
แสงและเงา ช่วงระยะและสีให้มีคุณค่าทางสุนทรียศาสตร์ ท่ีมีการเนน้จุดเด่น (Center of interest) ความ
สมดุล (Balance) ความกลมกลืน (Harmony) และความแตกต่าง (Contrast)  
 จุดแห่งความสนใจ (Point of Interest) ในภาพหน่ึงภาพควรมีจุดสนใจเพียงจุดเดียว และให้
อยูต่  าแหน่งของจุดแห่งความสนใจในภาพ ซ่ึงในภาพหน่ึงภาพจะประกอบดว้ยจุด 4 จุด ท่ีไดจ้ากการแบ่ง
ภาพออกเป็น 3 ส่วน ในแนวตั้งและแนวนอน เม่ือลากเส้นไปตดักนัจะเกิดต าแหน่งจุดท่ีจะจดัวางภาพท่ี
เน้นไวท่ี้จุดใดจุดหน่ึง ตามลกัษณะภาพ  และสามารถจดัตวัแบบหรือวตัถุไวจุ้ดใดจุดหน่ึงและส่วนท่ี
เหลือพยายามจดัส่ิงอ่ืนเขา้มาประกอบภาพใหดู้กลมกลืนและสมดุล ภาพท่ีไดจ้ะน่าสนใจยิง่ข้ึน 
 จุดเด่นท่ีเกิดจากการขดัแยง้ หรือมีความส าคญัเท่า ๆ กนั ภาพท่ีเห็นจะขาดเอกภาพท าให้ไม่
น่าสนใจ หากเพิ่มความส าคญัของฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงข้ึนหรือลดความส าคญัของฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงลง จะสร้าง
เอกภาพของภาพท่ีสมบูรณ์ยิ่งข้ึน  อาทิเช่น สีเขียวกบัสีแดงเป็นสีตรงขา้มท่ีตดักนัท าให้เกิดการขดัแยง้
กนัอยา่งมาก แต่ถา้เพิ่มความส าคญัของสีแดงมากข้ึนดว้ยการให้รูปร่างท่ีน่าสนใจกวา่หรือขนาดท่ีใหญ่
กวา่สีแดงจะเป็นจุดเด่น ผลท่ีไดรั้บจากภาพจะเป็นการขดัแยง้ท่ีมีความกลมกลืนยิง่ข้ึน 
 มุมกลอ้ง (Angle of View) หมายถึง ระดบัความสูงต ่าของกลอ้งถ่ายภาพในการบนัทึกภาพ 
ท่ีใหค้วามรู้สึกของภาพท่ีแตกต่างกนั โดยแบ่งออกไดเ้ป็น 3 ระดบั 
 1. ระดบัตา เป็นภาพท่ีดูแลว้ใหค้วามรู้สึกปกติธรรมดาเหมือนตาเปล่า  
 2. มุมสูง (Bird Eye view) หรือมุมกด เป็นการถ่ายภาพท่ีต าแหน่งของกลอ้งถ่ายภาพอยูใ่น
ระดบัสูงกวา่วตัถุคลา้ย “นกมอง” หากใชมุ้มกลอ้งลกัษณะน้ีถ่ายภาพวตัถุจะท าใหว้ตัถุดูต ่าตอ้ยไม่ส าคญั  
 3.  มุมต ่า หรือมุมเงย เป็นการถ่ายภาพท่ีต าแหน่งของกลอ้งถ่ายภาพอยูใ่นระดบัต ่ากวา่วตัถุ
คลา้ย “มดมอง” มุมกลอ้งอยูใ่นลกัษณะมุมเงยในขณะถ่ายภาพ ภาพท่ีไดจ้ะให้ความรู้สึกวา่วตัถุท่ีถ่าย นั้น
สูงใหญ่สง่า  
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เทคนิคกำรถ่ำยภำพโฆษณำ 
 ภาพถ่ายเพื่อการโฆษณามีความส าคญัและจ าเป็นต่อสินคา้และบริการเพราะจะช่วยให้
สินคา้และบริการเป็นท่ีรู้จกั โดยท่ีผูค้นไดท้ราบถึงคุณประโยชน์ ความประทบัใจ เช่ือมัน่ท่ีจะซ้ือ หรือ
จดจ าสินคา้และบริการดงักล่าว เพราะไดเ้ห็นภาพถ่ายในลกัษณะเหมือนจริง ซ่ึงก่อให้เกิดความรู้สึกวา่
ดูน่าเช่ือถือและสามารถพิจารณาไดโ้ดยละเอียด รวมทั้งภาพถ่ายเพื่อการโฆษณาจะช่วยให้สินคา้หรือ
บริการนั้นดูดีน่าใชเ้พื่อเพิ่มยอดขายให้สูงข้ึน  จึงเป็นเร่ืองท่ีตอ้งใชค้วามรู้ต่างๆ ทางดา้นการถ่ายภาพ
เพื่อผลิตภาพให้ออกมาดีและเป็นภาพท่ีมีลกัษณะสร้างสรรค์ แปลกใหม่อยูต่ลอดเวลา ภาพโฆษณามี
หลายลกัษณะอาจเป็นภาพถ่ายเฉพาะสินคา้เป็นภาพของสินคา้ท่ีก าลงัมีผูใ้ชเ้ป็นภาพสินคา้ท่ีมีอยา่งอ่ืน
ประกอบเพื่อสร้างเร่ืองราวใหม้ากข้ึน 
 การถ่ายภาพโฆษณา มีหลกัส าคญัในการน าเสนอสินคา้สู่สายตาผูบ้ริโภคอยู ่2 แนว คือ 
 1. ถ่ายภาพใหเ้ห็นตวัสินคา้อยา่งชดัเจน ซ่ึงจ าเป็นตอ้งให้ความส าคญัรูปทรงของสินคา้
และตรายีห่อ้เพื่อใหผู้บ้ริโภคจดจ าไดอ้ยา่งแม่นย  า  
 2. ภาพถ่ายสินคา้ท่ีก าลงัถูกใชง้าน  เช่น สินคา้ประเภทเคร่ืองด่ืม อาจใชภ้าพท่ีแสดงให้
เห็นเคร่ืองด่ืมท่ีเทใส่แกว้ หรือขณะท่ีผูบ้ริโภคด่ืม เพราะการถ่ายภาพช่วงเวลาน้ีจะท าให้เห็นสีสัน หรือ
ลกัษณะของเหลว ซ่ึงจะช่วยกระตุน้ใหผู้บ้ริโภคจดจ าสินคา้ไดดี้  
 

กำรถ่ำยภำพบุคคล (Portrait) 
 ภาพถ่ายโฆษณาท่ีใช้บุคคลเป็นจุดขายนั้น ส่วนใหญ่จะนิยมถ่ายภาพในห้องถ่ายภาพ 
(Studio) เพื่อตอ้งการเนน้ถึงอารมณ์ของตวัแบบมากกวา่องคป์ระกอบอ่ืน ความส าคญัของภาพบุคคล
อยู่เพียงท่อนบนของตวัแบบ โดยเน้นใบหน้าของตวัแบบท่ีบอกถึงอารมณ์และการแสดงท่าทางท่ี
กลมกลืมกบัความรู้สึก ดงันั้น ช่างภาพจะตอ้งบอกเป้าหมายให้ผูแ้สดงใส่อารมณ์ชนิดใดเขา้ไปบนสี
หนา้ในขณะท่ีก าลงับนัทึกภาพ  
 การจดัท่าทาง (Action)  ของบุคคลท่ีเป็นแบบ เป็นส่ิงส าคญัต่อการแสดงออกของ
บุคลิกภาพท่ีสอดคลอ้งกบัเร่ืองราวของภาพ   ช่างภาพควรสร้างความคุน้เคยกบัผูเ้ป็นแบบเพื่อช่วยให้
ตวัแบบรู้สึกผอ่นคลาย แลว้ช่างภาพคอยกดชตัเตอร์ในจงัหวะท่ีเป็นธรรมชาติมากท่ีสุด และหากตวั
แบบรู้สึกเขินอายควรหาส่ิงประกอบถือไวห้รือใหบุ้คคลท่ีคุน้เคยมาพดูคุยดว้ย  
 เม่ือตอ้งการถ่ายภาพเฉพาะใบหนา้ควรใหต้วัแบบหนัหนา้ท ามุมกบักลอ้งถ่ายภาพโดยให้
อยูก่ึ่งกลาง ระหวา่งการหนัหนา้จากดา้นตรงไปดา้นขา้ง ดวงตาของผูเ้ป็นแบบควรอยูร่ะดบัเดียวกบั
เลนส์ ศีรษะไม่ควรอยู่สูงจนชิดขอบภาพท าให้รู้สึกอึดอดั ควรเหลือท่ีว่างไวเ้ล็กน้อยในทิศทางท่ี
ใบหนา้หนัไป ในการถ่ายภาพคร่ึงตวัหรือเต็มตวั ควรจดัภาพในแนวตั้ง ไม่ควรตดัภาพตรงขอ้ศอก
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หรือหัวเข่าพอดีควรให้สูงหรือต ่ากว่าและการนั่งให้เฉียงไปทางใดทางหน่ึง หากเป็นท่ายืนควรทิ้ง
น ้าหนกัตวัลงบนขาขา้งใดขา้งหน่ึง ล าตวัเอียงเล็กนอ้ย จะไดภ้าพท่ีดูผอ่นคลายข้ึน  
 ส าหรับการถ่ายภาพบุคคลเป็นกลุ่ม ตวัแบบทั้งหมดควรแสดงออกถึงความสัมพนัธ์ของ
คนในกลุ่มหรือเอกลกัษณ์ของกลุ่มเพื่อเพิ่มความน่าสนใจ  การจดัภาพให้ไดผ้ลดี คือ การจดัใบหนา้
และท่าทางของแต่ละคนให้ดูแลว้เป็นรูปวงกลมหรือสามเหล่ียม โดยจดัให้มีการยืนบา้งนัง่บา้ง  หรือ
อาจน าส่ิงอ่ืนมาประกอบในภาพได ้เช่น สัตวเ์ล้ียง ส่ิงของท่ีแต่ละคนช่ืนชอบ ซ่ึงจะช่วยลดความตึง
เครียดและท าให้ภาพน่าสนใจมากข้ึนหรือให้แต่ละคนท าท่าส่ือถึงกนั เช่น การโอบไหล่ จบัมือ หรือ
สบตากนั ซ่ึงท าให้เกิดการน าสายตาท่ีดีในเร่ืองการจดัองคป์ระกอบภาพ ส่ิงท่ีควรระวงั คือ การเปิด
ช่องรับแสงกวา้ง เพราะจะท าให้ช่วงระยะความชดัของภาพ (Depth of Fields) ไม่พอ หากไม่สามารถ
เล่ียงได ้ควรใหแ้ต่ละคนยนือยูใ่นระนาบเดียวกนั เพื่อใหภ้าพอยูใ่นช่วงความชดั  
 ภาพเปลือย (Nude)  เป็นภาพท่ีแสดงให้เห็นรูปทรงสัดส่วนความงดงามของสรีระร่างกาย
มนุษยท่ี์ธรรมชาติสร้างมา อาจจะเป็นภาพทารก เด็กหรือผูใ้หญ่ ข้ึนอยูก่บัเหตุผลและความจ าเป็นในการ
น ามาใช้งานโฆษณา ช่างภาพสามารถใช้ศิลปะในการจดัแสง มุมกลอ้งและถ่ายทอดเจตนารมณ์ออกมา
ใหถู้กตอ้ง ซ่ึงไดมี้การน ามาใชใ้นการโฆษณาไดอ้ยา่งสะอาดบริสุทธ์ิ โดยไม่ส่อเจตนาไปในทางอนาจาร
แต่อยา่งใด  
 

ภำพถ่ำยโฆษณำสินค้ำ (Pack Shot) 
 ในวงการโฆษณาจะเรียกภาพถ่ายสินคา้วา่  Pack Shot หรือ Product Shot  หมายถึง การ
ถ่ายภาพตวัสินคา้หรือบรรจุภณัฑ์ (Package) ของสินคา้  ซ่ืงบรรจุภณัฑ์สินคา้ในทอ้งตลาดทุกวนัน้ีมี
มากมายหลากหลายชนิด ทั้งท่ีเป็นกระดาษ พลาสติก แกว้ ผา้ เหล็ก ฯลฯ แต่ละชนิดมีคุณภาพแตกต่าง
กนัไป  มีการบรรจุหีบห่อ (Package) ท่ีสวยและไม่สวย มีรูปร่างต่างๆ กนัไป และมีวิวฒันาการการใช้
วสัดุและการออกแบบรูปร่าง สีสันท่ีน่าสร้างความสนใจไดดี้  ดงันั้น ในการถ่ายภาพสินคา้จึงตอ้งมี
การปรับปรุงเทคนิควธีิการอยูต่ลอดเวลา เพื่อดึงดูดใจใหผู้ซ้ื้ออยากซ้ือสินคา้ไปใช ้ 
 การถ่ายภาพโฆษณาสินค้า ช่างภาพจะต้องพยายามส่ือให้ภาพพจน์ของสินค้าให้ดูดี 
รายละเอียดต่าง ๆ ชดัเจน ในบางกรณีการบรรจุหีบห่อของสินคา้ใชว้สัดุท่ี ท ากล่องมีคุณภาพไม่ดี ท าให้
ถ่ายภาพออกมาไม่สวยส่งผลให้ภาพพจน์ของสินคา้ต ่าลง ช่างภาพจะตอ้งแกปั้ญหาดว้ยการท ากล่องของ
สินคา้ข้ึนมาใหม่เลียนแบบของเดิม แต่ใชว้สัดุท่ีดีกวา่ให้ชดัเจนสวยงามยิ่งข้ึนเพื่อใชถ่้ายภาพโฆษณา แต่
อย่างไรก็ตามปัจจุบนัการบรรจุหีบห่อของสินค้าได้พฒันาข้ึนมามาก สินคา้ส่วนใหญ่จะมีกล่องท่ี
สวยงามสะดุดตาน่าใช ้ท าใหช่้างภาพถ่ายภาพสินคา้ไดง่้ายข้ึน 
 การถ่ายภาพโฆษณาสินคา้ ช่างภาพตอ้งสร้างสรรค์งานให้ได้ภาพถ่ายท่ีออกมาสวยกว่า
ความเป็นจริง และสามารถถ่ายทอดส่ือความหมายในสินคา้นั้นๆ ดูน่าใชต้รงตามจุดมุ่งหมายของเจา้ของ
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สินคา้ โดยเนน้ในส่วนท่ีเป็นคุณประโยชน์หรือส่วนดีของสินคา้ ท่ีไม่สามารถแสดงออกมาเป็นรูปธรรม
ในภาพถ่ายได ้แต่จะตอ้งแสดงออกมาทางความรู้สึกในภาพท่ีคนดูจะสามารถส่ือสารกนัได ้
 ในขณะท่ีตวัสินคา้และบรรจุภณัฑ์มีความแตกต่างกนัแลว้ ช่างภาพทุกคนตอ้งใชค้วามคิด
สร้างสรรค์ และความพิถีพิถนัในการท างานให้มากข้ึน ก่อนท่ีจะถ่ายภาพสินคา้สามารถก าหนดเป็น
หลกัการกวา้งๆในการถ่ายภาพสินคา้และบรรจุภณัฑ ์ตามวตัถุประสงคเ์พื่อผลของการโฆษณาไดด้งัน้ี 
 1. ภาพถ่ายสินคา้ จะตอ้งมีความชดัเจน สามารถส่ือความหมายไดท้นัทีโดยไม่ตอ้งตีความ   
 2. สินคา้ในภาพจะตอ้งมีสัดส่วนถูกตอ้งตามความเป็นจริง  
 3. การถ่ายภาพสินคา้ในมุมท่ีแปลกๆ ซ่ึงจะช่วยให้ภาพดูน่าสนใจข้ึนแต่ตอ้งไม่ผิดไป
จากความเป็นจริงมากเกิน และระมดัระวงัไม่ใหภ้าพสินคา้ออกมาบิดเบ้ียว 
 4. ในกรณีท่ีบรรจุภณัฑ์ของสินคา้ดูไม่ดี  เป็นการท าลายภาพพจน์ของสินคา้ ช่างภาพ
ควรจะน ามาตกแต่ง (Retouch) เสียใหม่ หรือการท าให้ดูดีข้ึน สวยข้ึนมากกวา่เดิม ไม่ใช่เปล่ียนแบบ 
Logo หรือการออกแบบของสินคา้  และตอ้งค านึงเสมอวา่ ช่างภาพไม่มีอ านาจเปล่ียนแปลงใดๆ 
 5. ในบางคร้ัง ภาพถ่ายสินคา้จะมีแสงตกกระทบ หรือแสงสะทอ้นท่ีตวัสินคา้ เม่ือภาพ
ปรากฏออกมาจะไม่สวยงาม ช่างภาพก็ตอ้งหาวิธีการแกไ้ขพยายามลดเงาหรือลบแสงตรงส่วนนั้น 
โดยการจดัแสงใหม่ หรือใชว้สัดุเคลือบผิวชนิดท่ีท าให้ผิวดา้นข้ึน (Dulling Spray) เขา้ช่วยในการ
ถ่ายภาพ 
 

ภำพถ่ำยโฆษณำอำหำร (Food) 
 การถ่ายภาพโฆษณาอาหาร หลกัส าคญัอยู่ท่ีการเนน้ให้เห็นความสด ความสวยงามของ
สีสันและอาจจะตอ้งมีการแต่งแตม้ช่วยเสริม เพื่อให้ภาพถ่ายท่ีออกมาสะดุดตาหรือน่ารับประทาน 
เพราะการถ่ายภาพอาหารนั้นไม่จ  าเป็นต้องคงความเป็นจริง เพียงช่างภาพต้องพยายามถ่ายทอด
ความรู้สึกของรสชาดและสภาพอาหารให้เหมือนจริง  ซ่ึงการถ่ายภาพอาหารนั้นช่างภาพจะตอ้งมีการ
เตรียมสินคา้ท่ีจะท าการถ่าย  ถ้าเป็นอาหารสด เช่น ผกั ผลไม ้เน้ือ เคร่ืองด่ืม น ้ าหวาน การจดัแต่ง
องค์ประกอบในภาพนั้น ก็แล้วแต่มโนภาพของคนช่างภาพเป็นความสามารถเฉพาะตวั และการ
ถ่ายภาพท่ีจะตอ้งสร้างข้ึนมาเพื่อให้ดูน่ารับประทาน เช่น  การถ่ายโฆษณาน ้ าอดัลม ท่ีเน้นความเยน็
และฟอง ดงันั้น เทคนิคของช่างภาพซ่ึงมีหลายวิธีด้วยกนั จะให้ฟองไหลล้นออกมานอกแกว้ หรือ
พอดีขอบแกว้ แกว้ใส่น ้ าอดัลมตอ้งดูแลว้เยน็แต่จะไม่ใช่ลกัษณะเหมือนกบัแกว้เปียก มีหยดน ้ าเกาะ 
คือ  เป็นความเยน็ท่ีไม่ใช่เกิดจากการใส่น ้ าแข็ง หรือถา้จะให้ดูเยน็อาจมีการใส่น ้ าแข็ง จะใช้น ้ าแข็ง
ปลอมเขา้มาช่วย  และก็จะตอ้งท าให้แกว้มีหยดน ้ า หรือการโฆษณาอาหารร้อน พวกเคร่ืองด่ืมก็อาจมี
ควนัหรือไม่มีก็ได ้ อาจจะเป็นควนัของบุหร่ีเขา้ช่วย  ถา้มีควนัฉากหลงัก็ควรตอ้งมีสีเขม้เพราะควนั
เป็นสีขาว  

DPU



 
- 36 - 

  

 ส าหรับการถ่ายภาพอาหารท่ีปรุงแลว้ ตอ้งเป็นอาหารท่ีมีความสดและประกอบข้ึนใหม่ๆ 
เพื่อให้เห็นถึงความสดใหม่ น่ารับประทาน จึงจะต้องเตรียมมาปรุงในสตูดิโอถ่ายภาพ เพื่อท่ีจะ
ถ่ายภาพไดท้นัที และอาหารยงัดูสดน่ารับประทาน นอกจากนั้นเจา้ของสินคา้ยงัตอ้งเตรียมอาหารท่ี
เหมือนกนัทั้งขนาดรูปทรงมา 1 ท่ี เพื่อให้ช่างภาพเตรียมจดัไฟ จดัแสงล่วงหนา้ เม่ือปรุงอาหารเสร็จก็
จะไดว้างอาหารนั้นแทนและถ่ายไดเ้ลย 
 องค์ประกอบของอาหารในจาน สามารถตกแต่งได้โดยใช้ผกัสดๆ ผลไม้สวยๆ หรือ
น ามาแกะสลกั ซ่ึงเป็นส่ิงเหลือท่ีรับประทานได ้นอกเสียจากวา่จะใช้เทคนิคการท าของปลอมข้ึนมา
แทนของจริงเพื่อความสะดวกในการท างาน เช่น การใช้กอ้นน ้ าแข็งปลอม หรือการน าเอามนัฝร่ังมา
บดละเอียดแลว้ ผสมสีใช้แทนไอศกรีมเพราะมนัฝร่ังเม่ือใช้ช้อนกลมตกัข้ึนมา จะมีลกัษณะเหมือน
ไอศกรีมของจริงมาก การท าเช่นน้ีจะท าใหก้ารถ่ายท าสะดวกมากข้ึน เพราะถา้ใชน้ ้ าแข็งหรือไอศกรีม
จริงจะตอ้งมีการละลายอยูต่ลอดภายใตแ้สงไฟในสตูดิโอ  
 โดยปกติอาหารท่ีน ามาถ่ายภาพนั้น จะรับประทานอีกไม่ได ้เพราะบางคร้ังจ าเป็นตอ้งใส่
วสัดุหรืออะไรก็ตามท่ีกินไม่ไดเ้พื่อช่วยใหอ้าหารนั้นดูน่ารับประทานข้ึน เช่น การทากลีเซอร์ลีนลงไป
ในอาหารเพื่อให้ดูมนั หรือผสมลงไปเพื่อให้ดูเหนียว หรือแม้แต่การถ่ายภาพแกงเผ็ด ก็อาจจะใส่
มะเขือเทศทีหลงัเพื่อใหม้ะเขือดูเขียวสด  นอกจากน้ี อาหารบางชนิดเป็นประเภทใชป้ระกอบหรือปรุง
แต่งอาหารอ่ืน เช่น ซอสต่างๆ ซ่ึงล าพงัจะไม่มีใครรับประทานแต่ซอส ในการถ่ายก็ตอ้งถ่ายพร้อมกบั
อาหารชนิดต่างๆ ท่ีเหมาะจะรับประทานกบัซอสนั้น อาหารท่ีเป็นส่วนประกอบจะเป็นส่ิงท่ีจูงใจให้
ไปซ้ือซอสมาปรุงแต่งรสชาดตามท่ีตอ้งการ 
 ส าหรับภาพผลไมไ้ม่มีขอ้จ ากดัอ่ืนใดมาก ขอให้ภาพท่ีออกมานั้นดูสด สะอาด สวย น่า
รับประทาน ซ่ึงจะเป็นหัวใจของการถ่ายภาพอาหาร แต่ผลไม้บางชนิดดูทั้ งผลแล้วอาจจะน่า
รับประทานมากกวา่ผา่ใหเ้ห็นเน้ือ เช่น แอปเปิล  และผลไมบ้างชนิดถ่ายทั้งผลก็น่ารับประทาน โดยท่ี
คนดูก็ทราบวา่ผลไมช้นิดนั้นจะตอ้งรับประทานอยา่งไรอยูแ่ลว้  
  
ผลงำนวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

1. งานวจิยัต่างประเทศ 
  Higgins (1998) ไดท้  าการศึกษาการใชห้นงัสืออิเล็กทรอนิกส์เพื่อสนบัสนุนการพฒันา
ดา้นค าศพัท ์โดยแบ่งเด็กๆ ออกเป็น 2 กลุ่ม ไดแ้ก่ กลุ่มควบคุม กบักลุ่มทดลอง โดยเด็กๆ ท่ีไดรั้บการ
สอนศพัท์เพิ่มเติมในกลุ่มทดลองสามารถให้ความหมายของค าศพัท์ได้ทั้งหมด 6 ค า ในการวดัผล
ตอนทา้ย ในขณะท่ีไม่มีเด็กคนใดในกลุ่มควบคุมสามารถให้ความหมายของค าศพัทเ์หล่านั้นไดจ้ากผล
การศึกษาพบวา่มีความแตกต่างเล็กนอ้ยในการเลือกค าศพัทข์องเด็กทั้งสองกลุ่ม จ านวนการเลือกตอบค า
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ให้ตรง เฉล่ียแลว้ได้ 7.64 ในกลุ่มควบคุม และ 8.18 ในกลุ่มทดลอง แสดงให้เห็นว่า หนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์เพื่อสนบัสนุนการพฒันาดา้นค าศพัทน์ั้นมีประสิทธิภาพ ซ่ึงอยูใ่นระดบัพอใช ้
  Doman (2001 อา้งใน อคัรเดช, 2547) ไดท้  าการศึกษาวิจยั ถึงบทบาทของการน า
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ยุคใหม่เขา้มามีบทบาทเหนือกว่าส่ิงพิมพ์ยุคดั้ งเดิมท่ีต่างมีขอ้จ ากดัต่างๆ 
มากมายและเป็นอยู่มานาน  ด้วยความโดดเด่นและความสามารถของเทคโนโลยีหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ท่ีไดบ้รรจุความสามารถของส่ือมลัติมีเดียท่ีหลากหลายเหนือกวา่ส่ิงพิมพธ์รรมดา ยุค
ต่อจากน้ีไปหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ ไดเ้ป็นเคร่ืองมือส าคญัในการส่งผา่นขอ้มูลการแลกเปล่ียนข่าวสาร 
เป็นส่ิงพิมพ์เผยแพร่ยุคใหม่ท่ีสังคมยอมรับ และช่วยให้บริษัทหรือองค์การท่ีน าส่ือหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์มาใชก้า้วสู่การแข่งขนัและรักษาส่วนแบ่งตลาดเอาไวไ้ด ้
  Striphas (2002: 348) ไดส้ ารวจความเช่ือมโยงของพฒันาการของหนงัสือ เก่ียวกบั
โครงสร้างอุปกรณ์ทางเทคนิคของหนังสือ จากหนังสือในรูปเล่มมาสู่หนงัสืออิเล็กทรอนิกส์โดย
หนังสือมีการคมนาคมทางโทรศพัท์ผ่านทางอินเตอร์เน็ต ซ่ึงจากผลการวิจยั ท าให้ทราบถึงการ
เช่ือมโยงของพฒันาการของหนงัสือจากอดีตท่ีผา่นมาจนถึงปัจจุบนั  
  Robins (2004: 210) ได้ศึกษาจุดเด่นและทิศทางในอนาคตของหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ พบว่า โอกาสของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์กลายเป็นข้อบงัคบัท่ีส าคัญในการแต่ง
หนงัสือ การพิมพห์นงัสือเพื่อจ าหน่าย และการอ่าน เป็นส่ิงท่ีเกิดข้ึนมา มีโอกาสทา้ทายท่ีจะยกระดบั
การเรียนรู้และการอ่าน 
  Hage (2006: 97) ไดศึ้กษาเก่ียวกบัเทคโนโลยี E- Book ซ่ึงจะเป็นการแลกเปล่ียน
ขอ้มูลข่าวสารท่ีอยู่ในรูปของเอกสารดิจิทลั ในการอ่านหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์นั้นจะตอ้งใช้อุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ เช่น คอมพิวเตอร์ ซ่ึงหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์มีการเติบโตอยา่งชา้ๆและผูว้ิจยัไดศึ้กษา
ความสัมพนัธ์ระหว่างประสิทธิภาพของระดบัการใช้งานกบัอายุมีความแตกต่างกนัทางสถิติ และ
ประสิทธิภาพของระดบัการใชง้านกบัเพศไม่มีความแตกต่างทางสถิติ 

2. งานวจิยัในประเทศ    
สุวรรณ มาศเมฆ (2540) ไดศึ้กษาเร่ืองความคาดหวงัและความพึงพอใจในการบริการ 

ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตของอาจารยใ์นสถาบนัอุดมศึกษา สังกดัทบวงมหาวิทยาลยั ต่อการด าเนิน
ภารกิจเก่ียวกบัการจดัการศึกษาระดบัอุดมศึกษา พบว่า อาจารยไ์ดมี้ความคาดหวงัว่าจะให้การใชร้ะบบ
เครือข่ายอินเตอร์เน็ตเป็นส่ือในการช่วยดา้นการเรียนการสอน พร้อมทั้งยงัสามรถท่ีจะช่วยให้นกัศึกษา
สามารถเขา้ไปอ่านต าราเรียนอิเล็กทรอนิกส์ท่ีทางอาจารยไ์ดจ้ดัท าไวไ้ด้ตลอดเวลา ซ่ึงการจดัท าต ารา
อิเล็กทรอนิกส์จะเป็นวิธีท่ีท าให้ผูเ้รียนสนใจเน้ือหาบทเรียนของผูส้อนมากข้ึน โดยท่ีผูว้ิจยัจะน าไปใช้
เป็นแนวทางในการหาความพึงพอใจของผูใ้ชส่ื้อการเรียนแบบน้ี  

DPU



 
- 38 - 

  

  ปิลนัธนา   สงวนบุญญพงษ ์(2542) ไดท้  าการวิจยัเร่ืองการพฒันาและหาประสิทธิภาพ
หนงัสืออิเล็กทรอนิกส์แบบส่ือประสมเร่ืองส่ือส่ิงพิมพเ์พื่อการประชาสัมพนัธ์ ส าหรับใชใ้นการเรียน
การสอนไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพในระดบั 80-89 % ตามเกณฑ์ประเมินค่า E-CAI การวิเคราะห์หา
ประสิทธิภาพไดก้ระท ากบักลุ่มตวัอยา่งจ านวน 45 คน ซ่ึงเป็นนกัศึกษาวิชาเอกเทศศาสตร์ สาขาวิชาการ
ประชาสัมพนัธ์ ชั้นปีท่ี 3 คณะวิทยาการจดัการ สถาบนัราชภฏัเพชรบูรณ์ ปีการศึกษา 2542 ผลการวิจยั
ปรากฏว่าค่าเฉล่ียของอตัราส่วนของผลคะแนนท่ีไดจ้ากแบบฝึกหัดระหวา่งเรียนมีค่าเท่ากบั 0.89 และ
ค่าเฉล่ียของอตัราส่วนของคะแนนท่ีได้จากแบบทดสอบหลงัเรียนมีค่าเท่ากับ 0.86 และหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์แบบส่ือประสมเร่ืองส่ือส่ิงพิมพเ์พื่อการประชาสัมพนัธ์ท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึนมีประสิทธิภาพ
เท่ากบั 87.67 % ซ่ึงอยูใ่นระดบัพอใช ้
  เสาวลักษณ์ ญาณสมบัติ (2545) ท าการพัฒนาและหาประสิทธิภาพหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ เร่ือง นวตักรรมการสอนท่ียึดนกัเรียนเป็นส าคญั กลุ่มตวัอย่างเป็นครูในโรงเรียนสังกดั
ส านกังานการประถมศึกษาอ าเภอพระนครศรีอยุธยา จ านวน 40 คน โดยผูว้ิจยัทดสอบกลุ่มตวัอยา่งก่อน
เรียนและทดสอบหลงัเรียนเม่ือกลุ่มตวัอย่างเรียนจบบทเรียนแลว้ดว้ยแบบทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียน ผลการวจิยัพบวา่ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของครูท่ีเรียนจากหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ เร่ือง นวตักรรม
การสอนท่ียึดนักเรียนเป็นส าคัญสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ แสดงว่า หนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์มีประสิทธิภาพ 
  พิเชษฐ เพียรเจริญ (2546:67) ไดท้  าการพฒันาหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ เร่ือง ส่ือการ
สอน โดยไดท้ดลองกบันกัศึกษาสาขาเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขต
ปัตตานี จ านวน 55 คน ผลการวิจยัพบวา่ หนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ เร่ือง ส่ือการสอน มีประสิทธิภาพ 
82.0/82.5 สูงกวา่เกณฑม์าตรฐาน 80/80 และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัศึกษาหลงัจากท่ีเรียนดว้ย
หนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ เร่ือง ส่ือการสอน สูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
  อคัรเดช ศรีมณีพนัธ์ (2547) ไดท้  าการวิจยัเร่ืองการพฒันาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
รูปแบบส่ือประสมเพื่อการอบรม เร่ือง การใชส่ื้อการสอน ส าหรับบุคลากรมหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์
กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยัคือ บุคลากรท่ีมาจากคณะหรือหน่วยงานภายในของมหาวิทยาลยัธุรกิจ
บณัฑิตย ์ เคร่ืองมือท่ีใชคื้อ หนงัสืออิเล็กทรอนิกส์รูปแบบส่ือประสมเพื่อการอบรม เร่ือง การใชส่ื้อการ
สอน และแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ผลการวิจยัพบว่าการพฒันาหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์
รูปแบบส่ือประสมเพื่อการอบรม เร่ือง การใชส่ื้อการสอน มีประสิทธิภาพ 81.78 / 82.17 และผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนหลงัการเรียนสูงกวา่ผลการทดสอบก่อนเรียน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
  กฤษฎา    มณีเชษฐา (2550) ไดศึ้กษาการสร้างส่ืออิเล็กทรอนิกส์ เร่ือง “หนูอยากให้
คนอ่ืนไดรั้บรู้” เพื่อพฒันาความรู้สึกเห็นคุณค่าในตนเอง ของนกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการไดย้ิน  
ผลการวิจยัพบวา่     หนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ท่ีสร้างข้ึน  มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ท่ีก าหนด (80/80)   
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โดย 80  ตวัแรกมีค่าร้อยละเฉล่ียเท่ากบั  84.80 และ  80  หลงัมีค่าเฉล่ียร้อยละเท่ากบั  88.80  ซ่ึงสูงกวา่
เกณฑ ์ 80/80  อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั  0.1 
  กรแกว้ ตนัติเวชกุล  (2551) ไดศึ้กษาการพฒันาหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์มลัติมีเดีย เร่ือง 
ค าศพัท์ภาษามลายูทอ้งถ่ินส าหรับกองทพัเรือไทย โดยไดท้ดลองกบันกัเรียนจ่าทหารเรือ พรรคนาวิก
โยธิน โรงเรียนชุมพลทหารเรือ จ านวน 80 คน ผลการวิจยัพบว่า คุณภาพของหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์
มลัติมีเดีย เร่ืองค าศพัทภ์าษามลายทูอ้งถ่ินส าหรับกองทพัเรือไทย ทางดา้นเน้ือหา อยูใ่นเกณฑ์ดีมาก โดย
มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.54   ดา้นเทคนิคการผลิตส่ือ อยูใ่นเกณฑ์ดี โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.42 และมีความพึง
พอใจต่อหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์มลัติมีเดียในด้านเน้ือหา ดา้นภาพ ตวัอกัษร เสียง  การใช้งาน และ
ประโยชน ์อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.55 
  เดือนเพญ็ ภานุรักษ์ (2553) ไดศึ้กษาการพฒันาหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ในโครงการ
ศูนยท์างไกล เพื่อการพฒันาการศึกษาและพฒันาชนบทในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  ของครูโรงเรียน
ตน้แบบท่ีเขา้อบรม จ านวน 60 คน แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ไดแ้ก่ กลุ่มท่ีเรียนดว้ยหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์แบบ
ภาพน่ิง และกลุ่มท่ีเรียนดว้ยหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์แบบมลัติมีเดีย พบวา่ หนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ท่ีถูก
พฒันาข้ึนมีคุณภาพท่ีเหมาะสมในระดบัมากท่ีสุดและมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ท่ีก าหนด ผูเ้ขา้
อบรมมีความพึงพอใจต่อหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ในระดบัมากท่ีสุด และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู ้
เขา้อบรม พบวา่ กลุ่มท่ีเรียนดว้ยหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์แบบมลัติมีเดียสูงกวา่กลุ่มท่ีเรียนดว้ยหนงัสือ
อิเล็กทรอนิกส์แบบภาพน่ิง อยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั .05    
 จากการวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์  สรุปไดว้า่ เป็นการพฒันารูปแบบของ
หนงัสือให้มีความทนัสมยั ดว้ยการประยุกต์ใช้ร่วมกบัเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ซ่ึงจะเป็นการเพิ่ม
ประสิทธิภาพของหนงัสือในดา้นการส่ือสาร และน ามาใชใ้นการจดักิจกรรมการเรียนการสอน ท าให้
รู้ถึงผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้ของผูเ้รียนท่ีมีความแตกต่างกนั และยงัพบวา่ มีผูส้นใจท าการวิจยัการ
สร้างบทเรียนและหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบ ต่าง ๆ เพิ่มมากข้ึน 
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บทที ่3 

ระเบียบวธีิวจัิย 
 

 การพฒันาหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) ในคร้ังน้ี เป็นการวิจยัเชิงทดลอง (Experimental 
Research) เพื่อการพฒันาโดยใชแ้ผนการทดลองแบบ One Group Pretest-Posttest Design วตัถุประสงค์
เพื่อสร้างและศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้ผ่านหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เร่ือง เทคนิคการถ่ายภาพ
โฆษณา และศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ส าหรับนักศึกษา
มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์ซ่ึงมีรายละเอียดและขั้นตอนในการด าเนินการศึกษาวจิยัดงัน้ี 
 

ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 
 ประชากรของการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี เป็นนักศึกษาระดบัปริญญาตรี(ภาคค ่า) ภาควิชาโฆษณา 
คณะนิเทศศาสตร์ ของมหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์ ในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2553  
 กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชศึ้กษาวจิยัในคร้ังน้ี  ไดจ้ากการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง  จากนกัศึกษาภาคค ่า
ท่ีลงทะเบียนเรียนรายวิชา การถ่ายภาพเพื่อการโฆษณาและการประชาสัมพนัธ์ AD 317 ในภาคเรียนท่ี 
1 ปีการศึกษา 2553 จ านวน 25 คน ของคณะนิเทศศาสตร์ ท่ีให้ความร่วมมือ Download หนงัสือ
อิเล็กทรอนิกส์จากเว็บเพจของผูว้ิจ ัยท่ีได้จัดเตรียมไวใ้นระบบสนับสนุนการเรียนการสอนของ
มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์(DPU LSS) เพื่อใหมี้ความสมบูรณ์ของขอ้มูลอยา่งครบถว้นและการใชง้าน 
 

แบบแผนกำรวจัิย 
 การวจิยัคร้ังน้ีเป็นการวจิยัเชิงทดลอง ซ่ึงผูว้ิจยัไดด้ าเนินการทดลอง (Experimental Research) 
ซ่ึงผูว้จิยัไดท้  าการทดลองตามแบบแผนการการทดลองแบบ Pre Experimental Designs แบบ one group 
pretest-posttest design เป็นการทดลองกบักลุ่มตวัอยา่งเพียงกลุ่มเด่ียว ดงัน้ี (มาเรียม นิลพนัธ์ุ 2547)  
 

ตารางท่ี 1 แบบแผนการวจิยัแบบ Pre Experimental Designs one group pretest-posttest design 
 

Pretest Treatment Posttest 
T1 X T2 

 

สัญลกัษณ์ท่ีใชใ้นแบบแผนการวจิยั 
 T1   แทน  ทดสอบก่อนเรียน 
 T2   แทน  ทดสอบหลงัเรียน 
 X   แทน  การสอนและการเรียนรู้จากหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ 
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เคร่ืองมือที่ใช้ในกำรวจัิย  
1. ลกัษณะของเคร่ืองมือ  

   เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยัและเก็บรวบรวมขอ้มูลคร้ังน้ี คือ  
   1.1 หนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ ตามหลกัการวิจยัและพฒันาโดยเลือกเน้ือหาวิชา การถ่าย ภาพ
เพื่อการโฆษณาและการประชาสัมพนัธ์ แบ่งเน้ือหาออกเป็น 2 ตอน คือ 
   ตอนท่ี 1  ความรู้พื้นฐานในการถ่ายภาพโฆษณา 
      -  กลอ้งถ่ายภาพ เลนส์และอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการถ่ายภาพโฆษณา 

 -  แสงกบัการถ่ายภาพโฆษณา 
   ตอนท่ี 2 เทคนิคท่ีใชใ้นการถ่ายภาพโฆษณา 

 -  เทคนิคการถ่ายภาพอาหาร 
 -  เทคนิคการถ่ายภาพบุคคล 
 -  เทคนิคการถ่ายภาพสินคา้ 

   1.2 แบบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  เป็นแบบทดสอบชนิดเลือกตอบ (Multiple Choices)  
4  ตวัเลือกท่ีสร้างข้ึนตามจุดประสงคร์ายวิชาของหลกัสูตร จ านวน 2 ชุด ไดแ้ก่ แบบทดสอบก่อนเรียน 
30 ขอ้ และแบบทดสอบหลงัเรียน จ านวน 30 ขอ้ ซ่ึงแบบทดสอบทั้ง 2 ชุด มีขอ้ค าถามท่ีเหมือนกนัและ
แตกต่างกนัในบางขอ้ 
   1.3  แบบประเมินคุณภาพส่ือ เพื่อตรวจสอบคุณภาพให้เกิดความถูกตอ้งและปรับปรุง
แกไ้ขตามค าแนะน าของผูเ้ช่ียวชาญจ านวน 3 ท่าน คือ ผูช่้วยศาสตราจารยศุ์ภชยั ตนัศิริ อาจารยว์ารี 
ฉตัรอุดมผล และอาจารย ์ดร.ต่อสิต กลีบบวั ท่ีตรวจสอบและให้ขอ้แนะน าท่ีมีต่อคุณภาพของหนงัสือ
อิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์ให้สอดคลอ้งกบัผลการเรียนรู้  และท าแบบประเมินในลกัษณะมาตร
ส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดบั คือ ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ และควรปรับปรุง ซ่ึงเป็น
เกณฑก์ารยอมรับคุณภาพของหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์จะพิจารณาเป็นรายดา้น ในดา้นใดคะแนนเฉล่ียดี
ถึงดีมาก จึงจะยอมรับและคะแนนเฉล่ียรวมตอ้งไม่ต ่ากวา่เกณฑ์ดี จึงจะน าไปใช้ ผูว้ิจยัไดแ้บ่งแบบ
ประเมินออกเป็น 2 ดา้น คือ ดา้นหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ และดา้นเน้ือหา 
   1.4 แบบประเมินความคิดเห็นของผูเ้รียน เพื่อวดัระดบัความพึงพอใจของผูเ้รียนต่อการ
ใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ลกัษณะของค าถาม
ประกอบดว้ยขอ้ความท่ีให้แสดงความคิดเห็นในแต่ละเร่ือง ในแต่ละขอ้ความจะมีค าตอบให้เลือก 5 
ระดบั เพื่อสอบถามความพึงพอใจต่อการใชห้นงัสืออิเล็กทรอนิกส์ในแต่ละเร่ือง 
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2. กำรสร้ำงเคร่ืองมือในกำรพฒันำ 
   ขั้นตอนในการด าเนินการสร้างและพฒันาหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์  แบ่งออกไดด้งัน้ี 
   2.1 การสร้างหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์  มีขั้นตอนดงัน้ี 
    2.1.1 ศึกษาและวิเคราะห์หลักสูตรเน้ือหาวิชาการถ่ายภาพเพื่อการโฆษณาและ
ประชาสัมพันธ์ โดยเลือกเน้ือหาความรู้พื้นฐาน และเทคนิคการถ่ายภาพโฆษณา โดยก าหนด
วตัถุประสงค์เพื่อให้ผูเ้รียนได้มีความรู้ความเข้าใจและเทคนิคต่าง ๆ ในการสร้างสรรค์ภาพถ่ายเพื่อ
ประกอบการโฆษณา   
    2.1.2  รวบรวมขอ้มูลเน้ือหาจากหนงัสือ เอกสารและทฤษฏีต่าง ๆ ท่ีจ  าเป็นในการใช้
กบัหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ใหค้รอบคลุม เพื่อก าหนดขอบเขตและจดัท าเป็นเน้ือหาหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์
ส าหรับนกัศึกษา 
    2.1.3  ก าหนดจุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรมใหส้อดคลอ้งกบัเน้ือหา   
    2.1.4  ออกแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบต ารา (Textbooks) เพิ่มศกัยภาพ
เดิมการน าเสนอ การปฏิสัมพนัธ์ ระหวา่งผูอ่้านหนงัสืออีเล็กทรอนิกส์ ดว้ยศกัยภาพของคอมพิวเตอร์
ขั้นพื้นฐาน เช่น การเปิดหน้าหนังสือ การสืบค้น การคดัเลือก เป็นต้น และขอค าแนะน าในการ
ปรับปรุงแกไ้ขจากผูเ้ช่ียวชาญ มีขั้นตอนดงัน้ี 
     -  ศึกษาเน้ือหา บทเรียนหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เร่ือง เทคนิคการถ่ายภาพ
โฆษณา ของรายวชิาการถ่ายภาพเพื่อการโฆษณาและการประชาสัมพนัธ์  
     - รวบรวมและวเิคราะห์เน้ือหา 
     - ออกแบบ Flowchart และ Storyboard 
     - ขอค าแนะน าจากผูเ้ช่ียวชาญ 
    2.1.5 สร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ จากโปรแกรมส าเร็จรูป ประกอบด้วยเน้ือหา 
ภาพกราฟิก ถ่ายภาพประกอบเน้ือหาและเช่ือมโยงเน้ือหา และน าหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ท่ีสร้างข้ึนเสนอ
ให้ผูเ้ช่ียวชาญตรวจความถูกตอ้งและให้ค  าแนะน าในการปรับปรุงแกไ้ข โดยก าหนดเกณฑ์การตดัสิน
ประเมินหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ไว ้5 ระดบั คือ 
    คะแนน 4.51-5.00  หมายถึง  คุณภาพอยูใ่นระดบัดีมาก 
    คะแนน 3.51-4.50  หมายถึง  คุณภาพอยูใ่นระดบัดี 
    คะแนน 2.51-3.50  หมายถึง  คุณภาพอยูใ่นระดบัปานกลาง 
    คะแนน 1.51-2.50  หมายถึง  คุณภาพควรปรับปรุง 
    คะแนน 1.00-1.50  หมายถึง  คุณภาพควรปรับปรุงอยา่งยิง่ 
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ตารางท่ี 2 ผลการประเมินคุณภาพหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ รายวิชาการถ่ายภาพเพื่อการโฆษณา และ
การประชาสัมพนัธ์ เร่ือง เทคนิคการถ่ายภาพโฆษณา ของผูเ้ช่ียวชาญ 
 

รายการ ผลการประเมิน ระดบัคุณภาพ 
ดา้นหนงัสืออิเลก็ทรอนิกส์   
1. ออกแบบโปรแกรมไดต้รงตามวตัถุประสงค ์ 4.00 ดี 
2. การส่ือความหมายชดัเจน 4.33 ดี 
3. ความเหมาะสมของรูปแบบ ขนาดและสีตวัอกัษร 3.67 ดี 
4. สามารถส่งเสริมความรู้กบัผูเ้รียน 4.67 ดีมาก 
5. สามารถใชเ้รียนดว้ยตวัเองไดง่้าย 4.67 ดีมาก 
6. การดึงดูดความสนใจในภาพรวม 4.67 ดีมาก 

รวมดา้นหนงัสืออิเลก็ทรอนิกส์ 4.34 ดี 
ดา้นเน้ือหา   
1. เน้ือหาสอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ 4.33 ดี 
2. ความถูกตอ้งของเน้ือหา 4.67 ดีมาก 
3. เน้ือหาง่ายต่อการเขา้ใจ 4.67 ดีมาก 
4. การจดัล าดบัเน้ือหาเป็นขั้นตอนต่อเน่ือง 4.33 ดี 
5. ภาพประกอบสอดคลอ้งกบัเน้ือหา 4.67 ดีมาก 
6. เน้ือหาโดยรวมเพ่ิมประสบการณ์ใหแ้ก่ผูเ้รียนได ้ 5 ดีมาก 

รวมดา้นเน้ือหา 4.61 ดีมาก 
คุณภาพของบทเรียนเฉล่ียโดยรวม 4.48 ดี 

 
  ผลการวิเคราะห์ตามตารางท่ี 2 สรุปได้ว่า ผลการประเมินคุณภาพบทเรียนหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ รายวชิาการถ่ายภาพเพื่อการโฆษณา และการประชาสัมพนัธ์ เร่ือง เทคนิคการถ่ายภาพ
โฆษณา ท่ีผูเ้ช่ียวชาญไดป้ระเมินมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัดีทุกดา้น และมีค่าเฉล่ียโดนรวมเท่ากบั 4.48 ซ่ึง
อยูใ่นคุณภาพระดบัดี สามารถน าหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ท่ีสร้างข้ึนไปใชใ้นการทดลองได ้นอกจากน้ี
ผูเ้ช่ียวชาญยงัไดใ้หค้  าแนะน าเพิ่มเติมในลกัษณะของขนาดตวัอกัษร สี ท่ีชดัเจนและอ่านง่าย และปรับ
เน้ือหาค าอธิบายใหรั้ดกุมข้ึน 
   2.1.6 น าหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ท่ีปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องตามค าแนะน าของ
ผูเ้ช่ียวชาญ เพื่อน าไปทดลองหาประสิทธิภาพ 3 ขั้นตอน กบันกัศึกษาท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่งในภาคเรียนท่ี 
1 ปีการศึกษา 2553 ให้ไดป้ระสิทธิภาพของเคร่ืองมือตามเกณฑ์ 80/80 โดย 80 ตวัแรก คือ คะแนนเฉล่ีย
ของผูเ้รียนทั้งหมดจากจากแบบทดสอบระหวา่งเรียน และ80 ตวัหลงั คือ คะแนนเฉล่ียของผูเ้รียน
ทั้งหมดจากการท าแบบทดสอบหลงับทเรียน   
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   ขั้นท่ี 1 การทดสอบรายบุคคล โดยน าหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ท่ีปรับปรุงเรียบร้อยแลว้
ไปทดลองใชก้บักลุ่มตวัอยา่ง จ านวน 5 คน โดยก าหนดให้นกัเรียน 1 คน ต่อ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 1 
เคร่ือง เพื่อหาประสิทธิภาพและขอ้บกพร่องของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ โดยการบนัทึกและสังเกต
พฤติกรรมในขณะทดลองและสัมภาษณ์ถึงปัญหาในการเรียน ซ่ึงผูว้ิจยัไดส้ังเกตเห็นวา่ ผูเ้รียนให้ความ
สนใจในการเรียนตลอดช่วงเวลาท่ีศึกษาบทเรียน แต่ยงัพบปัญหาและส่ิงท่ีตอ้งปรับปรุงแกไ้ขในบาง
เน้ือหาท่ีเขา้ใจไดย้าก ลกัษณะของตวัอกัษรบางชุดไม่สามารถใชไ้ดก้บัคอมพิวเตอร์ทุกเคร่ือง และปรับ
ปุ่มน าทาง (Link) ในบางหน้าผิดท าให้ผูเ้รียนเกิดความสับสน ผูว้ิจยัไดร้วบรวมปัญหาท่ีพบตลอดจน
ขอ้บกพร่องต่าง ๆ ของบทเรียน เพื่อน ามาปรับปรุง แกไ้ข แลว้น าบทเรียนไปทดลองในขั้นต่อไป 
   ขั้นท่ี 2 การทดสอบกลุ่มยอ่ย โดยน าหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ท่ีปรับปรุงเรียบร้อยแลว้ไป
จากขั้นท่ี 1 มาทดลองใช้กบักลุ่มตวัอย่าง จ  านวน 10 คน โดยก าหนดให้นกัเรียน 1 คน ต่อ เคร่ือง
คอมพิวเตอร์ 1 เคร่ือง เพื่อหาประสิทธิภาพและขอ้บกพร่องของหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ผลปรากฏวา่ 
ได้ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 โดยบนัทึกคะแนนจากการท าแบบทดสอบระหว่างเรียนและ
แบบทดสอบหลงับทเรียน พบวา่ หนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ มีประสิทธิภาพ 70/75.19 อยา่งไรก็ตามผูว้ิจยั
ไดพ้บขอ้บกพร่องและไดป้รับปรุงแกไ้ขให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน และพบว่าส่ิงท่ีตอ้งแก้ไขคือ 
ลกัษณะของสีและขนาดของตวัอกัษรให้ง่ายต่อการอ่าน สบายตา ปรับปรุงประโยคท่ีมีความยาวมาก
ใหส้ั้นลง เพื่อใหเ้กิดความเขา้ใจง่าย และเพิ่มความหลากหลายของภาพถ่ายโฆษณาตวัอยา่ง และผูว้ิจยั
ไดน้ าไปทดลองใชใ้นการทดลองขั้นท่ี 3 
   ขั้นท่ี 3 น าน าหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ท่ีปรับปรุงแลว้ในขั้นท่ี 2 ไปทดสอบขั้นสุดทา้ย
จ านวน 15 คน ท าการทดสอบเพื่อหาประสิทธิภาพของโปรแกรมการเรียนการสอนตามเกณฑ์ 80/80 โดย
ด าเนินการเช่นเดียวกบัขั้นท่ี 2 พบวา่ หนงัสืออิเล็กทรอนิกส์มีประสิทธิภาพ 81.67/84.89 ซ่ึงเป็นไป
ตามเกณฑม์าตรฐาน 80/80 และสามารถน าไปใชท้ดลองกบักลุ่มตวัอยา่งต่อไป  
  2.2 การสร้างแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน โดยด าเนินการตามขั้นตอนน้ี 
   2.2.1 วเิคราะห์เน้ือหา เร่ือง เทคนิคการถ่ายภาพโฆษณา  
   2.2.2 สร้างแบบทดสอบ แบบปรนยั ชนิด 4 ตวัเลือกท่ีมีค าตอบท่ีถูกท่ีสุดเพียงค าตอบ
เดียว และครอบคลุมเน้ือหาในแต่ละเร่ือง และออกแบบค าถามให้ครอบคลุมวตัถุประสงค์ท่ีวิเคราะห์ไว ้
โดยขอ้ถูกให ้1 คะแนนและขอ้ผดิให ้0 คะแนน จ านวน 50 ขอ้ 
   2.2.3 น าแบบทดสอบไปใหผู้เ้ช่ียวชาญตรวจสอบความถูกตอ้ง 
   2.2.4 น าแบบทดสอบท่ีปรับปรุงแกไ้ขแลว้ไปทดสอบกบันกัศึกษาของคณะนิเทศ
ศาสตร์ ท่ีเคยเรียนวิชาการถ่ายภาพเพื่อการโฆษณาและการประชาสัมพนัธ์ มาแลว้จ านวน 20 คน ใน
ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2552 แลว้ด าเนินการวิเคราะห์หาค่าความยากง่าย (p) ค่าอ านาจจ าแนก (r) 
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ของขอ้สอบจากจ านวน 50 ขอ้ และคดัเลือกขอ้สอบท่ีมีความยากง่ายระหว่าง .20-.80 เพื่อให้ได้
แบบทดสอบท่ีใชใ้นการทดลองจริงจ านวน 30 ขอ้ 
  2.2.5 คดัเลือกขอ้สอบท่ีมีดชันีค่าความยากง่ายระหวา่ง 0.20-0.80 และค่าอ านาจจ าแนก 
0.20 ข้ึนไป และเลือกขอ้ท่ีไดว้เิคราะห์หาค่าความยากง่าย (p) ค่าอ านาจจ าแนก (r) มีค่าดชันีความยาก
ง่ายอยูร่ะหวา่ง 0.25-0.80 จ  านวน 30 ขอ้ และน ามาท าการวิเคราะห์หาความเช่ือมัน่ของแบบทดสอบโดย
ใชสู้ตร Kuder Richardson 20 (ลว้น สายยศ และองัคณา สายยศ, 2536: 168) เพื่อใชเ้ป็นแบบทดสอบวดั
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ซ่ึงผลการวเิคราะห์แบบทดสอบทั้งฉบบัมีค่าความเช่ือมัน่ เท่ากบั 0.713 ดงัน้ี 
 

ตารางท่ี 3 ผลการหาค่าความยากง่าย (p) และค่าอ านาจจ าแนก (r) ของแบบทดสอบ 
 

ขอ้ท่ี ค่าความยากง่าย (p) ค่าอ านาจจ าแนก (r) ขอ้ท่ี ค่าความยากง่าย (p) ค่าอ านาจจ าแนก (r) 
1. 0.80 0.20 16. 0.15 0.58 
2. 0.20 0.27 17. 0.63 0.33 
3. 0.70 0.50 18. 0.80 0.25 
4. 0.58 0.50 19. 0.70 0.50 
5. 0.74 0.58 20. 0.79 0.80 
6. 0.56 0.33 21. 0.80 0.22 
7. 0.70 0.33 22. 0.40 0.67 
8. 0.80 0.27 23. 0.47 0.37 
9. 0.33 0.25 24. 0.72 0.33 
10. 0.80 0.42 25. 0.63 0.33 
11. 0.77 0.58 26. 0.44 0.50 
12. 0.77 0.25 27. 0.80 0.25 
13. 0.33 0.25 28. 0.49 0.25 
14. 0.47 0.58 29. 0.51 0.22 
15. 0.73 0.33 30. 0.30 0.25 

  
   2.2.6 น าแบบทดสอบไปให้ผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบคุณภาพ เพื่อหาค่าดัชนีความ
สอดคลอ้ง (IOC) ของแบบทดสอบ ปรากฏวา่ แบบทดสอบจ านวน 30 ขอ้ มีค่า IOC ไดข้อ้ค าถามทุกขอ้
เท่ากบั 0.5 ข้ึนไป และมีค่าเฉล่ียรวมทั้งฉบบั เท่ากบั 0.89 หมายถึงขอ้สอบทั้งฉบบัมีความเหมาะสมทั้ง 
30 ขอ้  รายละเอียดดงัน้ี 
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ตารางท่ี 4 แสดงค่าความสอดคลอ้ง (IOC) ของแบบทดสอบ ส าหรับผูเ้ช่ียวชาญ 
 

ขอ้ท่ี 
ความคิดเห็นผูเ้ช่ียวชาญ 

รวม เฉล่ีย 
 

ขอ้ท่ี 
ความคิดเห็นผูเ้ช่ียวชาญ 

รวม เฉล่ีย 
1 2 3 1 2 3 

1. 1 1 1 3 1.00 16. 1 1 1 3 1.00 
2. 1 1 1 3 1.00 17. 1 0 1 2 0.66 
3. 1 1 1 3 1.00 18. 1 1 1 3 1.00 
4. 1 1 0 2 0.66 19. 1 1 1 3 1.00 
5. 1 1 1 3 1.00 20. 1 1 1 3 1.00 
6. 1 1 1 3 1.00 21. 1 1 0 2 0.66 
7. 1 1 1 3 1.00 22. 0 1 1 2 0.66 
8. 0 0 1 1 0.33 23. 1 1 1 3 1.00 
9. 1 1 1 3 1.00 24. 1 1 1 3 1.00 
10. 1 1 1 3 1.00 25. 1 1 1 3 1.00 
11. 1 0 1 2 0.66 26. 1 1 1 3 1.00 
12. 1 1 1 3 1.00 27. 1 0 0 1 0.33 
13. 1 1 1 3 1.00 28. 1 1 0 2 0.66 
14. 1 1 1 3 1.00  29. 1 1 1 3 1.00 
15. 1 1 1 3 1.00  30. 1 1 1 3 1.00 

 ค่าเฉล่ียทั้งฉบบั 0.89 

 
  2.3 การสร้างแบบประเมินความคิดเห็น เพื่อวดัระดับความพึงพอใจของผูเ้รียนท่ีมีต่อ
หนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ ซ่ึงเป็นแบบประเมินค่า (Rating Scale) โดยแบ่งเป็น 5 ระดบั คือ  ดีมาก ดี ปาน
กลาง น้อย และปรับปรุง และน าแบบประเมินท่ีสร้างข้ึนมอบให้แก่ท่ีปรึกษาตรวจสอบแลว้น ามาแกไ้ข
ขอ้ผดิพลาดใหถู้กตอ้ง 
 

กำรเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 1. ผูว้ิจยัไดข้ออนุญาตจากทางคณะนิเทศศาสตร์ท าการเก็บขอ้มูลจากนกัศึกษาในกลุ่มท่ี
รับผดิชอบในการสอนอยู ่เป็นนกัศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนรายวชิาการถ่ายภาพเพื่อการโฆษณาและการ
ประชาสัมพนัธ์ ภาควชิาการโฆษณา คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์ในภาคเรียนท่ี 1 ปี
การศึกษา 2553   
 2. ใหน้กัศึกษาท าแบบทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) จ านวน 30 ขอ้ ใชเ้วลา 40 นาที 
 3. ใหน้กัศึกษาเรียนจากหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ท่ีพฒันาข้ึน ในระยะเวลา 1 สัปดาห์ 
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 4.  หลังจากเรียนด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์จบครบ 1 สัปดาห์แล้ว ให้นักศึกษาท า
แบบทดสอบหลงัเรียน (Post-test) จ านวน 30 ขอ้ พร้อมกบัท าแบบสอบถามความคิดเห็น  
 5. รวบรวมขอ้มูลจากการทดลอง เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนกบั
หลงัเรียน  
 6. รวบรวมขอ้มูลจากแบบสอบถามความคิดเห็นของกลุ่มตวัอย่างหลงัจากการใช้หนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ประกอบการเรียน 
 7.  บนัทึกขอ้มูลทั้งหมดท่ีตอ้งการ เพื่อการวิเคราะห์ต่อไป 
 

กำรวเิครำะห์ข้อมูล 
 ผูว้ิจยัน าผลของคะแนนไปท าการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป  SPSS/PC+ 
(Statistical Package for the Social Science Personal Computer Plus) ดงัน้ี  
 1.  สถิติพื้นฐาน ไดแ้ก่  
  1.1 ค่าเฉล่ียเลขคณิต (Mean) จากคะแนนวัดผลสัมฤทธ์ิของการใช้หนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ประกอบการเรียน 
  1.2 ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) จากคะแนนวดัผลสัมฤทธ์ิ จาก
การใชห้นงัสืออิเล็กทรอนิกส์ประกอบการเรียน  
 2.  สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์แบบทดสอบ 
  2.1 การวเิคราะห์หาค่าระดบัความยากง่ายและค่าอ านาจจ าแนกรายขอ้  
  2.2 ค่าความเช่ือมัน่ของแบบทดสอบ สูตร KR-20 ของ Kuder-Richardson 20   
  2.3 การวเิคราะห์ขอ้มูลความพึงพอใจ ใชก้ารวิเคราะห์หาค่าเฉล่ียเลขคณิต และค่าส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน จากคะแนนของแบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต่อหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ 
  2.4 ตรวจสอบคุณภาพของแบบทดสอบ เพื่อหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง (Index of Item 
Objective Congruence, IOC) โดยใชสู้ตรของโรวิเนลล่ี และ แฮมเบลตนั (Rowinelli and Hambleton, 
1977 อา้งถึงใน ลว้น สายยศและองัคณา สายยศ, 2539: 248-249) 
 

   IOC =  R 
      N 
   IOC หมายถึง  ดชันีความสอดคลอ้งระหวา่งจุดประสงคก์บัเน้ือหา 
        หรือระหวา่งขอ้สอบกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้
   R  หมายถึง  ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญทั้งหมด 
   N หมายถึง จ านวนผูเ้ช่ียวชาญทั้งหมด  
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 3.  สถิติแจงแจงความถ่ีจากแบบสอบถามวดัระดบัความพึงพอใจของผูเ้รียนต่อการใชห้นงัสือ
อิเล็กทรอนิกส์ โดยใช ้Likert Scale ดว้ยการให้คะแนนความพึงพอใจ มีเกณฑ์การให้คะแนนในแต่ละ
ระดบัดงัน้ี 
   มากท่ีสุด เท่ากบั  5 คะแนน 
   มาก  เท่ากบั  4 คะแนน 
   ปานกลาง เท่ากบั  3 คะแนน 
   นอ้ย เท่ากบั  2 คะแนน 
   นอ้ยท่ีสุด เท่ากบั  1 คะแนน 
  เม่ือรวบรวมขอ้มูลและแจกแจงความถ่ีและเฉล่ียในการแปลความหมายซ่ึงมีเกณฑใ์น
การพิจารณา ดงัน้ี 
 
 
 

   คะแนนสูงสุด – คะแนนต ่าสุด = 5 – 1 = 0.80 
          จ านวนชั้น                                     5  
 

  จากเกณฑด์งักล่าว สามารถแปลความหมายของความพึงพอใจได ้ดงัน้ี 
  ค่าเฉล่ีย  4.21 – 5.00 ความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
  ค่าเฉล่ีย 3.41 – 4.20 ความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก 
  ค่าเฉล่ีย 2.61 – 3.40 ความพึงพอใจอยูใ่นระดบัปานกลาง 
  ค่าเฉล่ีย 1.81 – 2.60 ความพึงพอใจอยูใ่นระดบันอ้ย 
  ค่าเฉล่ีย 1.00 – 1.80 ความพึงพอใจอยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด 
 4. การก าหนดมาตรวดัระดบัความคิดเห็นในแบบประเมินความคิดเห็นของนกัศึกษาท่ีมี
ต่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ และก าหนดค่าคะแนนระดบัความคิดเห็นเป็นร้อยละของคะแนนความ
คิดเห็นจากจ านวนนกัศึกษาทั้งหมด ก าหนดไวด้งัน้ี 
  ร้อยละ    ความหมาย 
  ต ่ากวา่ 50  ความคิดเห็นของนกัศึกษาท่ีมีต่อหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์นอ้ย 
  50 - 59  ความคิดเห็นของนกัศึกษาท่ีมีต่อหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ค่อนขา้งนอ้ย 
  60 - 69  ความคิดเห็นของนกัศึกษาท่ีมีต่อหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ปานกลาง 
  70 – 79 ความคิดเห็นของนกัศึกษาท่ีมีต่อหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ค่อนขา้งมาก 
  80 - 100 ความคิดเห็นของนกัศึกษาท่ีมีต่อหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์มาก 
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 5.  การหาประสิทธิภาพของเคร่ืองมือ ซ่ึงได้ใช้ค่าเฉล่ียคิดเป็นร้อยละท่ีได้จากการท า
แบบทดสอบหลังเรียนของผูเ้รียนด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ จึงใช้เกณฑ์การหาประสิทธิภาพของ
เคร่ืองมือ 80/80 ซ่ึงมีความหมายดงัน้ี 
   80 ตวัแรก คือ คะแนนเฉล่ียของผูเ้รียนทั้งหมดจากจากแบบทดสอบระหวา่งเรียน 
   80 ตวัหลงั คือ  คะแนนเฉล่ียของผูเ้รียนทั้งหมดจากการท าแบบทดสอบหลงับทเรียน   
 

 ΣΧ 

E1  =   Ν      x  100  
  Α 
 

E1 หมายถึง ประสิทธิภาพของกระบวนการด าเนินกิจกรรม 
ΣΧ  หมายถึง คะแนนรวมจากการท าแบบทดสอบระหวา่งเรียน 
A  หมายถึง คะแนนเตม็ของแบบทดสอบระหวา่งเรียน 
N  หมายถึง จ านวนผูเ้รียนทั้งหมด 

 
 

 

ΣY 

E2  =   Ν      x  100  
  B 

 

E2 หมายถึง ประสิทธิภาพของกระบวนการท่ีวดัจากการท าแบบทดสอบ 
ΣY  หมายถึง คะแนนรวมจากการท าแบบทดสอบหลงัเรียน 
B  หมายถึง คะแนนเตม็ของแบบทดสอบ 
N  หมายถึง จ านวนผูเ้รียนทั้งหมด 

 
 6. ค่าสถิติท่ีใชท้ดสอบสมมติฐานความแตกต่างระหวา่งผลสัมฤทธ์ิก่อนเรียนและหลงั 
เรียนดว้ยหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ โดยใช ้t- test แบบ Dependent Sample.  ( ลว้น  สายยศ  และองัคณา  
สายยศ 2540: 248 ) 
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เม่ือ  df  =  N – 1 

เม่ือ t แทน ค าท่ีใชใ้นการพิจารณาของการแจกแจงแบบที 
D  แทน ความแตกต่างของคะแนนแต่ละคู่ 

 N แทน จ านวนคู่ 
 D แทน ผลรวมของความแตกต่างจากการเปรียบเทียบกนัเป็น 

รายบุคคลระหวา่งคะแนนท่ีไดรั้บจากการทดสอบก่อนการ 
เรียนกบัทดสอบหลงัการเรียน 

 2D  แทน ผลรวมก าลงัสองของความแตกต่างจากการเปรียบ 
เทียบกนัเป็นรายบุคคลระหวา่งคะแนนท่ีไดรั้บจากการ 
ทดสอบก่อนการเรียนกบัทดสอบหลงัการเรียน 
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บทที ่4 

ผลกำรวจัิย 
 

ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูล 
 จากการวจิยัคร้ังน้ี ผูว้จิยัไดศึ้กษาการพฒันาหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์รายวิชา การถ่ายภาพเพื่อ
การโฆษณาและประชาสัมพนัธ์ ส าหรับนกัศึกษาปริญญาตรี คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลยัธุรกิจ
บณัฑิตย ์ ปรากฏผลการวเิคราะห์และการแปลความหมายของขอ้มูลในการวจิยัไดด้งัต่อไปน้ี 
 
ผลกำรวเิครำะห์ผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียน 
 ผลการวิเคราะห์ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ เร่ือง เทคนิคการถ่ายภาพ
โฆษณา รายวิชา การถ่ายภาพโฆษณาเพื่อการโฆษณาและประชาสัมพนัธ์ ส าหรับนกัศึกษามหาวิทยาลยั
ธุรกิจบณัฑิตย ์จากการวิเคราะห์ดว้ยโปรแกรม ค่า Paired-Samples t-test โดยเก็บขอ้มูลจากการทดสอบ
ก่อนและหลงัเรียนดว้ยหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ท่ีผูว้จิยัสร้างข้ึน  
 

ตารางท่ี 5 แสดงผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัศึกษาท่ีเรียนดว้ยหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ เร่ือง เทคนิค
การถ่ายภาพโฆษณา รายวชิา การถ่ายภาพโฆษณาเพื่อการโฆษณาและประชาสัมพนัธ์ 
 

กำรทดสอบ N Mean S.D. t 

คะแนนก่อนเรียน 25 11.40 4.14 -7.241* 
คะแนนหลงัเรียน 25 15.32 3.42  
Sig 0.00 > 0.05 
 

จากตารางท่ี 5 ผลการทดสอบมีค่าเฉล่ียของกลุ่มตวัอยา่งก่อนเรียน เท่ากบั 11.40 และหลงั
เรียนเท่ากบั 15.32 จะเห็นไดว้า่ค่า t คือ -7.241, df = 24 ท่ีไดจ้ากการค านวณ ซ่ึงเป็นการยอมรับ
สมมติฐาน แสดงวา่ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนจากหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ เร่ือง เทคนิคการถ่ายภาพ
โฆษณา รายวิชา การถ่ายภาพโฆษณาเพื่อการโฆษณาและประชาสัมพนัธ์ ท าให้กลุ่มตวัอยา่งมีความรู้
และความกา้วหนา้ในการเรียนมากข้ึนกวา่เดิมคือ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดว้ยหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์
สูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
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ผลกำรวเิครำะห์ควำมคิดเห็นของนักศึกษำทีม่ีต่อหนังสืออเิลก็ทรอนิกส์ 
 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของนักศึกษาท่ีมีต่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เร่ือง เทคนิคการ
ถ่ายภาพโฆษณา ประกอบรายวชิาการถ่ายภาพเพื่อการโฆษณาและการประชาสัมพนัธ์ 
  หลงัจากเรียนเน้ือหาจากหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์จนครบทุกเน้ือหาแลว้  ผูว้ิจยัประเมินความ
คิดเห็น โดยใชแ้บบประเมินท่ีพฒันาข้ึน แบ่งออกเป็น 2 ตอน ไดแ้ก่  
  ตอนท่ี 1 ประเมินระดบัความพึงพอใจของนกัศึกษาท่ีมีต่อหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ แบ่งเป็น 2 
ด้าน คือ ความพึงพอใจด้านหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ และความพึงพอใจด้านประโยชน์ของหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ 
  ตอนท่ี 2 ประเมินความคิดเห็นต่อกระบวนการเรียนรู้ จากหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ผลการ
วเิคราะห์ความความคิดเห็นของนกัศึกษาท่ีมีต่อหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ แสดงในตารางดงัน้ี 
 

ตารางที 6 แสดงผลการประเมินความพึงพอใจของนกัศึกษาท่ีมีต่อหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ (n=25) 
 

รายการประเมิน ค่าเฉล่ีย ค่า S.D. ระดบัความพึงพอใจ 

ดา้นหนงัสืออิเลก็ทรอนิกส์ 
1. ค าอธิบายชดัเจนเพียงใด 

 
4.08 

 
.400 

 
มาก 

2. การน าเสนอเน้ือหาตรงตามหลกัสูตรเพียงใด 4.24 .523 มาก 
3. รูปแบบการน าเสนอน่าสนใจเพียงใด 4.40 .707 มาก 
4.  ตวัอกัษรอ่านง่ายชดัเจนและสีสนัเหมาะสม 4.44 .651 มาก 
5.  ภาพประกอบสอดคลอ้งกบัเน้ือหาเพียงใด 4.52 .586 มากท่ีสุด 
6.  สามารถใชศึ้กษาดว้ยตนเองไดง่้าย 4.48 .586 มาก 
7. ชอบการน าคอมพิวเตอร์เป็นส่ือในการเรียน 4.20 .764 มาก 

ระดบัคะแนนเฉล่ีย 4.34 .373 มาก 

ดา้นประโยชน ์
1. สามารถน าความรู้ท่ีไดไ้ปประยกุตใ์ช ้

 
4.40 

 
.577 

 
มาก 

2 เป็นการส่งเสริมและน าความรู้ไปเผยแพร่ต่อได ้ 4.36 .569 มาก 
3. มีอิสระในการศึกษาหาความรู้ 4.36 .700 มาก 
4. มีประโยชน์ต่อการคน้ควา้เพ่ิมเติม 4.28 .737 มาก 
5.  สามารถดึงดูดความสนใจในภาพรวม 4.24 .663 มาก 
6.  สามารถท าใหส้บายใจในขณะเรียน 4.16 .746 มาก 
7. พอใจท่ีไดรั้บความรู้เพ่ิมจากชั้นเรียน 4.56 .583 มากท่ีสุด 

ระดบัคะแนนเฉล่ีย 4.33 .463 มาก 
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จากตารางท่ี 6 นกัศึกษามีความคิดเห็นต่อหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์โดยรวมในระดบัความพึง
พอใจมีค่าอยูใ่นระดบัมาก ทั้ง 2 ดา้น โดยพบวา่ ดา้นหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ มีค่าเฉล่ีย เท่ากบั 4.34 (ค่า
เบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากบั .373) และ ในดา้นการใชป้ระโยชน์ มีค่าเฉล่ีย เท่ากบั 4.33 (ค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน เท่ากบั .463) 
 

ตารางท่ี 7 แสดงผลการประเมินความคิดเห็นของนกัศึกษาท่ีมีต่อหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ ท่ีเก่ียวกบั
กระบวนการเรียนรู้ (n = 25) 
 

รายการประเมิน N Percent (%) 

1. การใชห้นงัสืออิเลก็ทรอนิกส์ นกัศึกษาไดศึ้กษา 
จากบทเรียนทั้งหมดหรือไม่ 

  

- ศึกษาทุกหวัขอ้ในหนงัสืออิเลก็ทรอนิกส์ 12 48.0 
- เลือกหวัขอ้ท่ีสนใจศึกษา 13 52.0 

รวม 25 100.0 

2. นกัศึกษามีวธีิใชห้นงัสืออิเลก็ทรอนิกส์อยา่งไร   
- ศึกษาเอกสารประกอบการสอนของรายวชิาก่อนใช้

หนงัสืออิเลก็ทรอนิกส์ 
5 20.0 

- ใชห้นงัสืออิเลก็ทรอนิกส์ทบทวนเน้ือหา และเอกสาร  
ประกอบการสอนรายวชิา 

19 76.0 

- ใชห้นงัสืออิเลก็ทรอนิกส์เพียงอยา่งเดียว 1 4.0 

รวม 25 100.0 

3. นกัศึกษาคิดวา่ หนงัสืออิเลก็ทรอนิกส์ เร่ือง เทคนิคการ
ถ่ายภาพโฆษณามีประโยชน์หรือไม่ 

  

- มีประโยชน์   25 100.0 
- ไม่มีประโยชน ์ 0 0.0 

รวม 25 100.0 

 

ผลการวิเคราะห์ตามตารางท่ี 7 พบว่า โดยภาพรวมนักศึกษามีความคิดเห็นต่อหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ในดา้นการศึกษาจากบทเรียนโดยจะเลือกเรียนหวัขอ้ท่ีสนใจศึกษา 52%และเลือกเรียนทุก
หัวขอ้จ านวน 48% จากนกัศึกษาทั้งหมด และมีนกัศึกษาเลือกใช้หนงัสืออิเล็กทรอนิกส์เพื่อทบทวน
เน้ือหาและใชเ้ป็นเอกสารประกอบการสอน จ านวน 76% ของทั้งหมด และนกัศึกษาทั้งหมด 100% คิดวา่
หนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ เร่ือง เทคนิคการถ่ายภาพโฆษณามีประโยชน์ต่อการเรียนการสอนในรายวชิาน้ี 
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บทที ่5 
สรุป อภิปรำย และข้อเสนอแนะ 

 
 การวิจยัเร่ือง การพฒันาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์รายวิชา การถ่ายภาพเพื่อการโฆษณาและ
ประชาสัมพนัธ์ ส าหรับนกัศึกษาปริญญาตรี คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์ในคร้ังน้ี
เป็นการวจิยัเชิงทดลอง (Experimental Research) เพื่อพฒันาโดยใชแ้ผนการวิจยัแบบ one group pretest-
posttest design ซ่ึงผูว้จิยัไดน้ าเสนอสรุปผลการวจิยั การอภิปรายผล และขอ้เสนอแนะดงัน้ี 
 

วตัถุประสงค์ของกำรวจัิย 
 การวจิยัคร้ังน้ี ผูว้จิยัไดก้  าหนดวตัถุประสงค ์ดงัน้ี 
 1. เพื่อสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เร่ือง เทคนิคการถ่ายภาพโฆษณา ส าหรับนกัศึกษา
มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์  
 2. เพื่อศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้ผ่านหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เร่ือง เทคนิคการ
ถ่ายภาพโฆษณา ส าหรับนกัศึกษามหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์  
 3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เร่ือง เทคนิคการ
ถ่ายภาพโฆษณา ส าหรับนกัศึกษามหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์
 
สมมุติฐำนกำรวจัิย 
 1.  หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เร่ือง เทคนิคการถ่ายภาพโฆษณา ท่ีสร้างข้ึนสามารถใช้
ประกอบการเรียนการสอนในรายวิชา การถ่ายภาพเพื่อการโฆษณาและการประชาสัมพนัธ์ของ
นกัศึกษามหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์ท่ีพฒันาข้ึนมีประสิทธิภาพตามเกณฑ ์80/80 
 2. นักศึกษาท่ีเรียนด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เร่ือง เทคนิคการถ่ายภาพโฆษณา มี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน  
 3.  นกัศึกษามีความพึงพอใจต่อหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ เร่ือง เทคนิคการถ่ายภาพโฆษณาอยู่
ในระดบัมาก 
 
วธีิด ำเนินกำรวจัิย 
 1. กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ศึกษาวิจยัในคร้ังน้ี  เป็นนกัศึกษาภาคค ่าท่ีลงทะเบียนเรียนรายวิชา การ
ถ่ายภาพเพื่อการโฆษณาและการประชาสัมพนัธ์ AD 317 ของคณะนิเทศศาสตร์ ในภาคเรียนท่ี 1 ปี
การศึกษา 2553 กลุ่มตวัอยา่งไดม้าโดยการเลือกแบบเจาะจง จ านวน 25 คน ท่ีให้ความร่วมมือ Download 
หนงัสืออิเล็กทรอนิกส์จากเวบ็เพจของผูว้ิจยัท่ีไดจ้ดัเตรียมไวใ้นระบบสนบัสนุนการเรียนการสอนของ
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มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์(DPU LSS) เพื่อให้มีความสมบูรณ์ของขอ้มูลทั้งในเร่ืองของคุณภาพและ
การใชห้นงัสืออิเล็กทรอนิกส์  
  2. เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั และเก็บรวบรวมขอ้มูลคร้ังน้ี คือ  
   2.1 หนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ ตามหลกัการวิจยัและพฒันาโดยเลือกเน้ือหาวิชา การถ่าย ภาพ
เพื่อการโฆษณาและการประชาสัมพนัธ์ แบ่งเน้ือหาออกเป็น 2 ตอน คือ ความรู้พื้นฐานในการถ่ายภาพ
โฆษณา และเทคนิคท่ีใชใ้นการถ่ายภาพโฆษณา 
   2.2 แบบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เป็นแบบทดสอบท่ีสร้างข้ึนตามจุดประสงคร์ายวิชาของ
หลกัสูตร จ านวน 2 ชุด ไดแ้ก่ แบบทดสอบก่อนเรียน และแบบทดสอบหลงัเรียน  
   2.3 แบบประเมินคุณภาพหนงัส่ือ เพื่อตรวจสอบคุณภาพให้เกิดความถูกตอ้งและปรับปรุง
แกไ้ขตามค าแนะน าของผูเ้ช่ียวชาญ แบ่งแบบประเมินออกเป็น 2 ดา้น คือ ดา้นหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ และ
ดา้นเน้ือหา 
   2.4 แบบประเมินความคิดเห็นของผูเ้รียน เพื่อวดัระดบัความพึงพอใจของผูเ้รียนต่อการ
ใชห้นงัสืออิเล็กทรอนิกส์  
 3. วธีิการด าเนินการทดลอง 
  3.1  ผูว้ิจยัได้ขออนุญาตจากทางคณะนิเทศศาสตร์ท าการเก็บขอ้มูลจากนกัศึกษาใน
กลุ่มท่ีรับผดิชอบในการสอนอยู ่เป็นนกัศึกษาภาคค ่า ท่ีลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนท่ี 1   
  3.2  ใหน้กัศึกษาท าแบบทดสอบก่อนเรียน (pre-test) ใชเ้วลา 40 นาที 
  3.3  ใหน้กัศึกษาเรียนจากหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ท่ีพฒันาข้ึน ในระยะเวลา 1 สัปดาห์ 
  3.4  หลงัจากเรียนดว้ยหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์จบครบ 1 สัปดาห์แลว้ ให้นกัศึกษาท า
แบบทดสอบหลงัเรียน (post-test) ใช้เวลา 40 นาที จากนั้นให้ตอบแบบสอบถามความคิดเห็นของ
ผูเ้รียนท่ีมีต่อหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ 
  3.5  น าผลการทดสอบท่ีได้มาวิเคราะห์โดยวิธีการทางสถิติ เพื่อตรวจสอบสมมติฐาน
ของการวจิยัต่อไป 
 

กำรวเิครำะห์ข้อมูล 
 การวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัได้วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของกลุ่ม
ตวัอยา่งโดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ เพื่อการค านวณหาค่าดงัน้ี 
 1.  วเิคราะห์หาประสิทธิภาพของหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ เร่ือง เทคนิคการถ่ายภาพโฆษณา 
ตามเกณฑ ์80/80  
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 2.  น าผลของคะแนนไปท าการวิเคราะห์หาค่าเฉล่ียเลขคณิต (Arithmetic Mean) และค่าส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) จากคะแนนของแบบทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียนจากการ
ใชห้นงัสืออิเล็กทรอนิกส์  
 3.  การทดสอบสมมติฐานความแตกต่างระหว่างผลสัมฤทธ์ิก่อนเรียนและหลงัเรียนดว้ย
หนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ โดยใชส้ถิติ t-test ในการวเิคราะห์ขอ้มูล 
 4.  การวิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจ ใช้การวิเคราะห์หาค่าเฉล่ียเลขคณิต และค่าส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน    
 5.  การวิเคราะห์ขอ้มูลความคิดเห็นของนักศึกษาท่ีมีต่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ใช้การ
ก าหนดค่าคะแนนระดบัความคิดเห็นเป็นร้อยละของคะแนนความคิดเห็นจากจ านวนนกัศึกษาทั้งหมด 
 

สรุปผลกำรวจัิย 
 1.  หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เร่ือง เร่ือง เทคนิคการถ่ายภาพโฆษณา ส าหรับนกัศึกษา
มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์มีประสิทธิภาพเท่ากบั 81.67/84.89 เป็นไปตามสมมติฐานของการวิจยั 
และสามารถน าไปใชใ้นการเรียนการสอนได ้
 2.  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนมีคะแนนเฉล่ียหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั .05 
 3.  ผลการวดัความพึงพอใจของนกัศึกษาท่ีมีต่อหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์เร่ือง เทคนิคการ
ถ่ายภาพโฆษณา ส าหรับนกัศึกษามหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์พบวา่ นกัศึกษามีความพึงพอใจอยูใ่น
ระดบัมาก ทั้ง 2 ดา้น โดยดา้นหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.34 และส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน เท่ากบั .37 และในดา้นการใชป้ระโยชน์ มีค่าเฉล่ีย เท่ากบั 4.33 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
เท่ากบั .46  
 4.  ผลความคิดเห็นต่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ท่ีเก่ียวกับกระบวนการเรียนรู้ในภาพรวม 
พบวา่ นกัศึกษาร้อยละ 52 เลือกเรียนหวัขอ้ท่ีสนใจศึกษาจากบทเรียนและส่วนท่ีเหลือจะเลือกเรียนทุก
หัวขอ้ และนักศึกษาร้อยละ 76 จะเลือกใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์เพื่อทบทวนเน้ือหาและเอกสาร
ประกอบการสอน และนักศึกษาทั้งหมดมีความคิดเห็นว่าหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เร่ือง เทคนิคการ
ถ่ายภาพโฆษณามีประโยชน์ต่อการเรียนการสอนในรายวชิาน้ี 
 

อภิปรำยผลกำรวจัิย 
 1.  หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เร่ือง เร่ือง เทคนิคการถ่ายภาพโฆษณา ส าหรับนักศึกษา
มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์ ท่ีใช้ประกอบการเรียนการสอนในรายวิชา การถ่ายภาพเพื่อการโฆษณา
และการประชาสัมพนัธ์ ประกอบดว้ยเน้ือหา 2 ตอน คือ ความรู้พื้นฐานในการถ่ายภาพโฆษณา และ
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เทคนิคท่ีใชใ้นการถ่ายภาพโฆษณา มีประสิทธิภาพเท่ากบั 81.67/84.89 ซ่ึงสอดคลอ้งตามเกณฑ์ 80/80 
ท่ีตั้งไว ้โดยเป็นไปตามสมมติฐานของการวิจยั สอดคลอ้งกบังานวิจยัของฉนัทนา ค ากมัพล (2541:61-
62) ไดว้ิจยัเร่ือง การพฒันาบทเรียนคอมพิวเตอร์มลัติมีเดียช่วยสอนภาษาองักฤษเพื่อการโรงแรมใน
แผนกแม่บา้น กลุ่มตวัอยา่งเป็นนกัเรียนชั้นปีท่ี1 สถาบนัฝึกการอบรมการโรงแรมและการท่องเท่ียว 
ภาคเรียนท่ี1 แผนกแม่บา้นจ านวน 20 คน ผลการวิจยัพบวา่ ไดบ้ทเรียนคอมพิวเตอร์มลัติมีเดียช่วยสอน
ภาษาองักฤษเพื่อการโรงแรมในแผนกแม่บา้น มีประสิทธิภาพ 95.38/89.00 ซ่ึงสูงกวา่เกณฑ์มาตรฐานท่ี
ก าหนดไวคื้อ 80/80 และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ อคัรเดช ศรีมณีพนัธ์ (2547) ท่ีไดท้  าการวิจยัเร่ือง 
การพฒันาหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์รูปแบบส่ือประสมเพื่อการอบรม เร่ือง การใช้ส่ือการสอนส าหรับ
บุคลากรมหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์ ผลการวิจยัพบวา่ การพฒันาหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ รูปแบบส่ือ
ประสมเพื่อการอบรม เร่ืองการใชส่ื้อการสอน มีประสิทธิภาพ 81.78/82.17 และผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 และสอดคลอ้งกบัอจัฉราภรณ์ พล
นิกร (2554) ไดศึ้กษาพฒันาหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์เร่ือง การสร้างงานน าเสนองานดว้ยโปรแกรม 
Microsoft Power Point กบัครูโรงเรียนตน้แบบในโครงการศูนยท์างไกล จ านวน 30 คนจาก 20 
โรงเรียน พบวา่ หนงัส่ืออิเล็กทรอนิกส์ท่ีพฒันาข้ึนมีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพเม่ือน ามาใชใ้นการ
จดัการเรียนรู้ได ้ 
 2.  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เร่ือง เทคนิคการถ่ายภาพ
โฆษณา สูงกวา่คะแนนสอบก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 สอดคลอ้งกบัการวิจยัของ
สุภาภรณ์ สิปปเวสม์ (2545 : 61-62) ไดท้  าการวิจยัเร่ือง ประสิทธิภาพของส่ืออิเล็กทรอนิกส์ท่ีเขียน
จากโปรแกรม Adobe Acrobat โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อพฒันาและหาประสิทธิภาพของส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์ ผลการวิจยัพบวา่ ประสิทธิภาพของส่ืออิเล็กทรอนิกส์ท่ีเขียนจากโปรแกรม  Adobe 
Acrobat มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ท่ีก าหนด โดยผูเ้รียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียนอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 และคะแนนเฉล่ียของผลการปฏิบติังานการสร้าง
หนงัสืออิเล็กทรอนิกส์สูงกวา่ เกณฑ์ท่ีก าหนดไว ้และสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของเสาวลกัษณ์ ญาณ
สมบติั (2545: 23) ท่ีพฒันาและหาประสิทธิภาพของหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ เร่ือง นวตักรรมการสอนท่ี
ยึดผูเ้รียนเป็นส าคญั พบว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของครูท่ีเรียนจากหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์สูงกว่า
ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 
 3.  การวดัผลความพึงพอใจของนกัศึกษาท่ีมีต่อหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์เร่ือง เทคนิคการ

ถ่ายภาพโฆษณา ส าหรับนกัศึกษามหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์ อยูใ่นระดบัมาก ทั้ง 2 ดา้น โดยดา้น

หนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ มีค่าเฉล่ีย เท่ากบั 4.34 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากบั .37 และในดา้นการ

ใชป้ระโยชน์ มีค่าเฉล่ีย เท่ากบั 4.33 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากบั .46 ดงันั้น เม่ือผูเ้รียนเกิดจาก
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ความพึงพอใจยอ่มน าไปสู่การเรียนรู้ โดยสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของวชัระ แจ่มจ ารัส (2549) ท่ี

พฒันาหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ มลัติมีเดียเสริมการอ่านออกเสียงภาษาองักฤษ โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อ

พฒันารูปแบบหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ มลัติมีเดีย เสริมการอ่านออกเสียงภาษาองักฤษ ส าหรับนิสิต

ระดบับณัฑิตศึกษามหาวิทยาลยับูรพา ผลการวิจยัพบวา่ หนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ ท่ีสร้างข้ึนมีความ

เหมาะสม สามารถน าไปใชเ้ป็นแนวทางในการออกแบบการสร้างหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ในวิชาอ่ืนๆ  

ต่อไป และระดบัความคิดเห็นของผูเ้รียนต่อหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ อยูใ่นระดบัดีค่าเฉล่ีย เท่ากบั 3.85 

และสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของกญัญา ไชยสิงห์ (2549) ท่ีพฒันาหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์เร่ือง การ

ผลิตและน าเสนอส่ือการศึกษาส าหรับนิสิตปริญญาตรีกลุ่มตวัอยา่งไดแ้ก่นิสิตระดบัปริญญาตรี ชั้นปี

ท่ี 2 สาขาวชิาเทคโนโลยแีละส่ือสารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลยันเรศวร จ านวน 37 คน 

ผลการวิจยัพบวา่หนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ท่ีพฒันาข้ึนมีค่าประสิทธิภาพเท่ากบั 81.08/82.38 ซ่ึงเป็นไป

ตามเกณฑ์80/80 และความคิดเห็นของนิสิตท่ีมีต่อหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ดงักล่าว อยูใ่นระดบัดีมาก 

และสอดคลอ้งกบัยุทธนา พิมพจ์กัร (2552) ไดศึ้กษาความพึงพอใจและการใช้ประโยชน์ต่อหนงัสือ

อิเล็กทรอนิกส์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยรามค าแหง  ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีท่ีใช้บริการ

หนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ จ านวน 400 คน พบวา่ เพศ อายุ และชั้นปีการศึกษาท่ีแตกต่างมีผลต่อความพึง

พอใจต่อหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์แตกต่างกนั และคณะวิชาท่ีแตกต่างกนัก็มีผลต่อการใชป้ระโยชน์ต่อ

หนงัสืออิเล็กทรอนิกส์แตกต่างกนั ความพึงพอใจต่อหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์มีความสัมพนัธ์กบัการใช้

ประโยชน์หนงัสืออิเล็กทรอนิกส์อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ  

 4.  การวเิคราะห์ความคิดเห็นต่อหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ในภาพรวมท่ีเก่ียวกบักระบวนการ

เรียนรู้ พบวา่ นกัศึกษาเลือกเรียนหวัขอ้ท่ีสนใจศึกษาจากบทเรียนร้อยละ 52 ของนกัศึกษาทั้งหมดและ

เลือกเรียนทุกหัวข้อจ านวนร้อยละ 48 ของนักศึกษาทั้งหมด และมีนักศึกษาเลือกใช้หนังสือ

อิเล็กทรอนิกส์เพื่อทบทวนเน้ือหาและใชเ้ป็นเอกสารประกอบการสอนร้อยละ 76 ของทั้งหมด และ

นักศึกษาทั้ งหมดมีความคิดเห็นว่าหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เร่ือง เทคนิคการถ่ายภาพโฆษณามี

ประโยชน์ต่อการเรียนการสอนในรายวชิาน้ี   

 จากผลการวจิยั แสดงใหเ้ห็นวา่ หนงัสืออิเล็กทรอนิกส์เป็นส่ือการเรียนการสอนท่ีมีบทบาท

ส าคัญในการช่วยให้นักศึกษาเกิดการเรียนรู้ตามวตัถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ และช่วยให้

นกัศึกษาเกิดการเรียนรู้ได ้ซ่ึงเป็นการลดค่าใชจ่้ายจากอุปกรณ์ในการเรียน และระยะเวลาการเรียนรู้ 

และสามารถน าไปปรับปรุงประยกุตใ์ชง้านในการพฒันาส่ือการเรียนการสอนต่าง ๆ ไดอี้กดว้ย 
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ข้อเสนอแนะ 
 1.  ขอ้เสนอแนะในการจดัการเรียนรู้ 
   จากการศึกษาวิจยัในคร้ังน้ี เพื่อให้ผูเ้รียนได้รับความสะดวกในการเรียนรู้ ความพึง
พอใจและความสนใจบทเรียนของผูเ้รียนท่ีมีต่อหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงเป็นแนวทางให้ผูส้นใจ
น าไปศึกษาวจิยัต่อไป 
   1.1 ควรมีการแนะน าผูเ้รียนให้เขา้ใจวิธีการเรียน โดยใช้หนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ทุก
คร้ัง เพื่อเป็นการทบทวนให้สามารถใช้งานหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพและให้
ผูเ้รียนทุกคนปฏิบติักิจกรรมท่ีไดรั้บมอบหมายไดอ้ยา่งถูกตอ้งรวดเร็ว 
   1.2 ในการจดัการเรียนการสอน หากผูส้อนไม่มีความรู้หรือความช านาญใน เร่ือง
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ควรหาครูปฏิบติัการหรือเจา้หน้าท่ีประจ าห้องปฏิบติัการ มาช่วยในการดูแล
และอ านวยความสะดวกให้กบัผูเ้รียนจะลดปัญหาท่ีอาจเกิดข้ึนจากการใชง้านหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ 
เพื่อใหก้ารเรียนการสอนมีความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพสูงสุด 
   1.3 เพื่อเป็นการส่งเสริมความสามารถและความแตกต่างระหวา่งบุคคลในการเรียนรู้ 
ในขณะท่ีผูเ้รียนไดน้ าหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์กลบัไปเรียนรู้ดว้ยตนเอง 
 2. ขอ้เสนอแนะเพื่อการวจิยัต่อไป 
   2.1 ควรมีการวจิยัเปรียบเทียบรูปแบบการเรียนรู้ทาง Social Media วา่จะส่งผลต่อการ
เรียนรู้ของผูเ้รียนหรือไม่ 
   2.2 ควรมีการเปล่ียนส่ือท่ีใชใ้นการวิจยัหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์จากการ download ไป
เป็นการเรียนท่ีมีการเรียนในลกัษณะโตต้อบกนั หรือการเรียนดว้ยวิธีการสอนโดยใช ้Moodle เป็นส่ือ 
และควรเพิ่มภาพเคล่ือนไหวประกอบการอธิบายในหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ 
    2.3 ควรมีการพฒันาขยายผลการวิจยั น าไปปรับปรุงและพฒันาส่ือการเรียนการสอน
ใหมี้ประสิทธิภาพยิง่ข้ึน และใหค้รอบคลุมทุกหน่วยในรายวชิา 
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หนังสืออิเลก็ทรอนิกส์ (e-book) เร่ือง เทคนิคกำรถ่ำยภำพโฆษณำ 
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หนังสืออิเลก็ทรอนิกส์(E-Book) เร่ือง เทคนิคกำรถ่ำยภำพโฆษณำ 
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ภำคผนวก ข 
 

รายช่ือผูเ้ช่ียวชาญ 
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รำยช่ือผู้เช่ียวชำญ 
 
ด้ำนเนือ้หำและหนังสืออเิลก็ทรอนิกส์  
 1. ผูช่้วยศาสตราจารยศุ์ภชยั ตนัศิริ  หวัหนา้ภาควชิาเทคโนโลยกีารศึกษา  
    คณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัรามค าแหง 
 2. อาจารยว์ารี ฉตัรอุดมผล ผูช่้วยคณบดีฝ่ายการนกัศึกษา  
    คณะวารสารศาสตร์และส่ือสารมวลชน  
    มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
 3. อาจารย ์ดร.ต่อสิต กลีบบวั สาขาโฆษณาและการประชาสัมพนัธ์ 
    คณะนิเทศศาสตร์ วทิยาลยัราชพฤกษ ์
 
ด้ำนกำรกำรเรียนกำรสอน 
 1. ผูช่้วยศาสตราจารยธ์นพต สิทธิเลิศ  สาขาวชิามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
    คณะศิลปศาสตร์ 
    มหาวทิยาลยัหวัเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 
 2. อาจารยก์ชกร เพง็ศรี สาขาวชิาฝ่ายแผนงานและประกนัคุณภาพ 
    คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 
    มหาวทิยาลยัราชภฏัสุราษฎร์ธานี 
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ภำคผนวก ค 

 
แบบประเมินส่ือหนังสืออเิลก็ทรอนิกส์ (e-book) โดยผู้เช่ียวชำญ 

แบบทดสอบ เร่ือง เทคนิคกำรถ่ำยภำพโฆษณำ 
แบบประเมินควำมพงึพอใจหนังสืออเิลก็ทรอนิกส์ 
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แบบประเมนิส่ือหนังสืออเิลก็ทรอนิกส์ (e-Book) โดยผู้เช่ียวชำญ 
 

ประเภทส่ือ หนงัสืออิเล็กทรอนิกส์  เร่ือง เทคนิคการถ่ายภาพโฆษณา 
รำยวชิำ การถ่ายภาพเพื่อการโฆษณาและประชาสัมพนัธ์ 
ค ำช้ีแจง 1.  แบบประเมินน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญท่ีมีต่อคุณภาพ 
  ของหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ เร่ือง เทคนิคการถ่ายภาพโฆษณา ซ่ึงขอ้มูลท่ีไดจ้ะน าไป 
  พฒันารูปแบบของหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ใหมี้ประสิทธิภาพยิง่ข้ึนต่อไป  

2. โปรดแสดงความคิดเห็นของท่านโดยท าเคร่ืองหมายถูก ( ) ลงในช่องระดบั  
 ซ่ึงก าหนดเกณฑค์วามคิดเห็นดา้นคุณภาพเป็น 5 ระดบั  

 

รำยกำรประเมนิ 
ระดบัควำมคดิเห็นของผู้ทรงคุณวุฒ ิ

มำกทีสุ่ด 
(5) 

มำก 
(4) 

ปำนกลำง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อยทีสุ่ด 
(1) 

ด้ำนหนังสืออเิลก็ทรอนิกส์ 
1.  ออกแบบโปรแกรมไดต้รงตามวตัถุประสงค ์

     

2.  การส่ือความหมายชดัเจน      
3.  ความเหมาะสมของรูปแบบ ขนาดและสีตวัอกัษร      
4.  สามารถส่งเสริมความรู้กบัผูเ้รียน      
5. สามารถใชเ้รียนดว้ยตวัเองไดง่้าย      
6.  การดึงดูดความสนใจในภาพรวม      
ด้ำนเนือ้หำ 
1. เน้ือหาสอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ 

     

2.  ความถูกตอ้งของเน้ือหา       
3.  เน้ือหาง่ายต่อการเขา้ใจ      
4.  การจดัล าดบัเน้ือหาเป็นขั้นตอนต่อเน่ือง      
5.  ภาพประกอบสอดคลอ้งกบัเน้ือหา      
6.   เน้ือหาโดยรวมเพ่ิมประสบการณ์ใหแ้ก่ผูเ้รียนได ้      

 

ความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะอ่ืน ๆ  
 

.......................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................... 
 

      ลงช่ือ ................................................................... ผูป้ระเมิน   
ขอกรำบขอบพระคุณทีใ่ห้ควำมร่วมมอืในกำรตอบแบบประเมนินี ้
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แบบทดสอบ เร่ือง เทคนิคกำรถ่ำยภำพโฆษณำ 
วชิำ  AD 353  กำรถ่ำยภำพเพือ่กำรโฆษณำ ระดับปริญญำตรี  

คณะนิเทศศำสตร์  มหำวิทยำลยัธุรกจิบัณฑิตย์ 
 

ช่ือ-สกุล .................................................................รหัสประจ ำตัวนักศึกษำ .......................................... 
 
ค ำช้ีแจง   1. แบบทดสอบน้ีใชป้ระเมินผลในเร่ือง เทคนิคการถ่ายภาพโฆษณา 
 2. แบบทดสอบฉบบัน้ี เป็นแบบปรนยัเลือกตอบ 4 ตวัเลือก จ านวน 30 ขอ้  
 

 

1.  กลอ้งถ่ายภาพโฆษณาประเภท DSLR ในปัจจุบนั ใช ้Image Sensor  ท่ีมีขนาดตรงกบัใด 
 1) 2/3 น้ิว 2) ½  น้ิว 
 3) Full Frame  4) Half Frame 
2.  เลนส์ชนิดใดเหมาะส าหรับการถ่ายภาพโฆษณาตวัอาคารหรือสถาปัตยกรรม  
 1) เลนส์ Wide Angel  2) เลนส์  Fish Eye 
 3) เลนส์ Normal 4) เลนส์ Marco 
3.  เลนส์ Telephoto มีประโยชน์อยา่งไรในการถ่ายภาพโฆษณา 
 1) มุมการรับภาพไดก้วา้งกวา่ปกติ 2) ช่วงระยะความชดัมาก 
 3) มุมการรับภาพแคบ เนน้รายละเอียด 4) เลนส์มีความคมชดัสูง 
4.  เหตุผลใดท่ีใชเ้ลนส์ Macro ในการถ่ายภาพโฆษณา 
 1) ไม่ตอ้งเขา้ใกลว้ตัถุท่ีถ่ายมาก 2) ถ่ายภาพวตัถุท่ีมีขนาดเล็ก 
 3) ไดภ้าพท่ีเหมือนจริงมากท่ีสุด 4) ไดภ้าพท่ีวตัถุเกิดความโคง้ 
5.  การปรับรูรับแสง (Aperture, F-stop) ในการถ่ายภาพโฆษณาใชเ้กณฑอ์ะไรในการพิจารณา 
 1) ก าหนดช่วงความชดัของวตัถุ 2) ตอ้งการให้ภาพไม่สั่นไหว 
 3) ก าหนดใหภ้าพมีความยาวโฟกสัมาก 4) ตอ้งการปรับลด-เพิ่มแสงท่ีใชถ่้ายภาพ 
6.  เม่ือตอ้งการถ่ายภาพโฆษณาในลกัษณะ Low Key ในสตูดิโอ ช่างภาพจะเร่ิมท าอะไรเป็นล าดบัแรก 
 1) เลือกใชเ้ลนส์มุมกวา้งในการถ่ายภาพ 
 2) เลือกฉากหลงั (Background) ท่ีถ่ายใหมี้สีเขม้ 
 3)  จดัแสงไฟหลกัและไฟเสริมใหส้วา่งเท่ากนัทั้ง 2 ดา้น   
 4) ปรับตั้งความไวแสง (ISO) ของกลอ้งถ่ายภาพใหค่้า สูงกวา่ ISO 400    
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7.  ท าไมตอ้งใชแ้ผน่ Reflector ถ่ายภาพบุคคล 
 1) ลบเงาดา้นหลงับุคคล 2) ช่วยเนน้รูปร่างบุคคล 
 3) เพิ่มรายละเอียดดา้นใบหนา้ 4) ใชใ้นการถ่ายภาพแนวลึกลบั 
8.  ค่าความไวแสง (ISO) ของกลอ้ง DSLR ในขอ้ใด ท่ีเหมาะส าหรับงานถ่ายภาพโฆษณา 
 1) ISO 50-100 2)  ISO 200-400 
 3) ISO 800 4) ISO 1600 
9.  ฟิลม์ลกัษณะใดท่ีใชก้บักลอ้ง Studio Camera  
 1) ฟิลม์แผน่ 2)  ฟิลม์กลกั 
 3) ฟิลม์มว้นกระดาษ 4) ฟิลม์กระจก 
10.  ฟิลม์ท่ีมีความไวแสงต ่า เน้ือฟิลม์มีลกัษณะอยา่งไร? 
 1) ฟิลม์เน้ือหยาบ 2) ฟิลม์เน้ือละเอียด 
 3) ฟิลม์เน้ือหยาบมาก 4) ฟิลม์เน้ือธรรมดา 
11.  แสงในขอ้ใดท่ีใชส่้องสวา่งวตัถุใหไ้ดร้ายละเอียดมากท่ีสุด 
 1) Fill-in Light  2) Background Light 
 3) Key Light 4) Main Light 
12.  ทิศทางของแสงจากดา้นใดท่ีเหมาะสมกบัการถ่ายภาพตวัแบบในงานโฆษณา 
 1) แสงทางดา้นหนา้ 2) แสงดา้นหลงั 
 3) แสงดา้นขา้ง 90 องศา 4) แสงดา้นขา้งเฉียง 45 องศา 
13.  การจดัแสงถ่ายภาพบุคคลในสตูดิโอ หากค่าความสวา่งของไฟหลกัเท่ากบั F/11 และไฟเสริมจะ
ตรงกบัขอ้ใด 
 1) F/5.6 2) F/8 
 3) F/16 4) F/22 
14.  ขอ้ใดเป็นหน่วยท่ีใชใ้นการก าหนดค่าอุณหภูมิสีของแสง 
 1) Lumen  2) Celsius Degree 
 3) Kelvin Degree 4) Fahrenheit Degree 
15.  แสงไฟแฟลชท่ีผา่น Soft Box จะช่วยใหแ้สงมีลกัษณะใด 
 1) แสงแขง็ 2) รวมแสง 
 3) สะทอ้นแสง 4) กระจายแสง 
16.  เทคนิคใด ท่ีช่างภาพนิยมใชใ้นการถ่ายภาพโฆษณา Ice Cram    
 1) ดินน ้ามนั 2) มนัฝร่ังบด 
 3) ตบแต่งผลมะนาว 4) Ice Cram  พลาสติก 
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17.  การถ่ายภาพสินคา้ให้เกิดความรู้สึกเยน็ ดว้ยการสร้างหยดน ้ าให้คงทนเป็นเวลานาน ช่างภาพจะ
เลือกใชอ้ะไร 
 1) Rasin 2) Silicone   
 3) Pastic 4) Glycerine 
18.  ปัจจุบนั ช่างภาพนิยมใชอุ้ปกรณ์ในขอ้ใด ประกอบเขา้กบักลอ้ง Medium Format ในการบนัทึกเป็น
ดิจิทลั 
 1) Digital Screen  2) Digital Wider 
 3) Digital Back 4) Digital Flim 
19.   รูปแบบการบนัทึกขอ้มูลภาพในลกัษณะใดท่ีสามารถเก็บรายละเอียดของภาพไดล้ะเอียดท่ีสุด  
 1)  การบนัทึกแบบ  JPEG 2) การบนัทึกแบบ  TIFF 
 3)  การบนัทึกแบบ  RAW 4) การบนัทึกแบบ  GIF 
20. จากสภาพแสงการค านวณหาขนาดของรูรับแสงท่ีสัมพนัธ์กบัระยะของแฟลชถึงระยะของวตัถุท่ี
ถ่ายภาพ โดยมีตวัเลขน าท่ี ( GN ) 40  และระยะจากแฟลชถึงวตัถุท่ี  5 เมตร  
 1) f/4.0 2) f/5.6 
 3) f/8.0 4) f/11 
21.  เคร่ืองวดัแสงชนิด TTL ( Through  The  Lens )  เป็นเคร่ืองวดัแสงท่ีจดัอยูใ่นพวกใด    
              1) วดัแสงอยูภ่ายนอกตวักลอ้ง 
 2) วดัแสงอยูภ่ายในตวักลอ้งและวดัแสงท่ีหกัเหผา่นเลนส์   
 3) วดัแสงแบบซิลิกอนไดออกไซด ์
             4) วดัแสงแบบซิลีเนียมหรือแคดเมียมซลัไฟด์           
22.  ขอ้ใดในต่อไปน้ีเป็น ขอ้เสีย จากการใชแ้สงจากแฟลช  ในการถ่ายภาพในท่ีมีแสงนอ้ยโดยใชแ้สง
จากแฟลชเป็นแหล่งก าเนิดแสงเพียงอยา่งเดียว   
              1) ภาพท่ีไดเ้รียบ  ไม่ปรากฏความลึก 
              2) ภาพท่ีไดจ้ะมีแสงกระจายไปทุกทิศทาง 
              3) ภาพท่ีไดจ้ะพร่ามวั 
             4) ภาพท่ีไดจ้ะมีแสงนอ้ยกวา่ปกติ 1 สตอป เสมอ 
23. ค่าความไวแสงของเลนส์ในขอ้ใดจดัวา่เป็นเลนส์ท่ีมีคุณภาพดี  
 1)  ค่าเลนส์  1:3.5 2) ค่าเลนส์  1:1.4 
 3)  ค่าเลนส์  1:1.2 3) ค่าเลนส์  1:2.0 
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24.  ขอ้ใดไม่ใช่ การจดัแสงในการถ่ายภาพโฆษณา      
 1) อารมณ์ ความรู้สึกของภาพ   2)  แสงเงาบนใบหนา้และฉากหลงั     
 3) บรรยากาศและทิศทางของแสง 4) สีสันของภาพและเพิ่มแสงสี 
25.  เหตุผลในขอ้ใดท่ีตอ้งน า Radio Slave มาใชใ้นการถ่ายภาพใน Studio ท่ีท  างานพร้อมกนั 2 งาน   
 1) ป้องกนัการรบกวนของคล่ืนอ่ืนๆ   2)  ควบคุมปริมาณแสงส่องน า     
 3) ตอ้งการบงัคบัทิศทางของแสง 4) ไม่ให ้Flash ท างานพร้อมกนัจากคล่ืนปกติ 
26.  เหตุผลในขอ้ใด ท่ีช่างภาพตอ้งการส่ือจากภาพ Silhouette มากท่ีสุด   
 1) ส่ือจงัหวะลีลาท่ีเป็นรูปร่าง   2)  ภาพเงาด าท่ีส่ือรูปทรง     
 3) ส่ือถึงรูปร่างของแบบท่ีถ่าย 4) ภาพท่ีเนน้เงาด ามากกวา่รายละเอียด 
27.  ช่างภาพท่ีถ่ายภาพโฆษณาอาหาร มีพื้นฐานการเลือกใชฉ้ากหลงั (Background) ตรงกบัขอ้ใด  
 1) ใชฉ้ากหลงัสีพื้นอ่อนสวา่ง   2)  ใชฉ้ากหลงัท่ีมีรวดลาย     
 3) ใชฉ้ากหลงัท่ีมีสีสัน 4) ใชฉ้ากหลงัสีเขม้ 
28.  การจดัแสงถ่ายภาพบุคคลในขอ้ใด ท่ีท าใหเ้กิดเงาใตจ้มูก เหมาะส าหรับแบบท่ีมีใบหนา้รูปไข่ 
 1) Short Lighting 2)  Broad Lighting 
 3) Butterfly Lighting 4) Shadow Lighting 
29.  เม่ือช่างภาพตั้งค่าความไวแสง (ISO) ของกลอ้งดิจิทลัข้ึนสูงมาก มกัจะเกิดอะไรข้ึนในภาพ 
 1) Distort  2)  Grain  
 3) Over Light 4)  flare 
30.  ขอ้ใดท่ีใชเ้รียก แสงแฟลชสะทอ้นเป็นรูปส่ีเหล่ียมท่ีดวงตาของตวัแบบในการถ่ายภาพแฟชัน่ 
 1) Catch Light 2)   Reflect Lighting 
 3) Shadow Lighting 4) Modeling Light 
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แบบประเมนิควำมพงึพอใจหนังสืออเิลก็ทรอนิกส์  
 

ประเภทส่ือ หนงัสืออิเล็กทรอนิกส์  เร่ือง เทคนิคการถ่ายภาพโฆษณา 
รำยวชิำ การถ่ายภาพเพื่อการโฆษณาและประชาสัมพนัธ์ 
 
ตอนที ่1 ข้อมูลเกีย่วกบัหนังสืออเิลก็ทรอนิกส์ 
ค ำช้ีแจง 1.  แบบประเมินน้ี ใหน้กัศึกษาประเมินหลงัจากการใชห้นงัสืออิเล็กทรอนิกส์  
 2.  โปรดแสดงความคิดเห็นของนกัศึกษาโดยท าเคร่ืองหมายถูก ( ) ลงในช่องระดบั 
 ความคิดเห็น  ซ่ึงก าหนดเกณฑต์ดัสินคุณภาพเป็น 5 ระดบั  
 

รำยกำรประเมนิ 
ระดบัควำมคดิเห็น 

มำกทีสุ่ด
(5) 

มำก 
(4) 

ปำนกลำง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อยทีสุ่ด 
(1) 

ด้ำนหนังสืออเิลก็ทรอนิกส์ 
1. ค าอธิบายชดัเจนเพียงใด 

     

2. การน าเสนอเน้ือหาตรงตามหลกัสูตรเพียงใด      
3. รูปแบบการน าเสนอน่าสนใจเพียงใด      
4.  ตวัอกัษรอ่านง่ายชดัเจนและสีสนัเหมาะสม      
5.  ภาพประกอบสอดคลอ้งกบัเน้ือหาเพียงใด      
6.  สามารถใชศึ้กษาดว้ยตนเองไดง่้าย      
7. ชอบการน าคอมพิวเตอร์เป็นส่ือในการเรียน      
ด้ำนประโยชน์ 
1. สามารถน าความรู้ท่ีไดไ้ปประยกุตใ์ช ้

     

2 เป็นการส่งเสริมและน าความรู้ไปเผยแพร่ต่อได ้      
3. มีอิสระในการศึกษาหาความรู้      
4. มีประโยชน์ต่อการคน้ควา้เพ่ิมเติม      
5.  สามารถดึงดูดความสนใจในภาพรวม      
6.  สามารถท าใหส้บายใจในขณะเรียน      
7. พอใจท่ีไดรั้บความรู้เพ่ิมจากชั้นเรียน      

 

ขอ้เสนอแนะ 
.......................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................... 
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 ตอนที ่2 ข้อมูลเกีย่วกบักระบวนกำรเรียนรู้ 
 

 1. การใชห้นงัสืออิเล็กทรอนิกส์  นกัศึกษาไดศึ้กษาจากบทเรียนทั้งหมดหรือไม่ 
   (      ) ศึกษาทุกหวัขอ้ในหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ 
  (      ) เลือกหวัขอ้ท่ีสนใจศึกษา  
 2.   นกัศึกษามีวธีิใชห้นงัสืออิเล็กทรอนิกส์อยา่งไร 
  (      ) ศึกษาเอกสารประกอบการสอนของรายวชิาก่อนใชห้นงัสืออิเล็กทรอนิกส์ 
  (      ) ใชห้นงัสืออิเล็กทรอนิกส์ทบทวนเน้ือหา และเอกสารประกอบการสอนรายวชิา 
  (      ) ใชห้นงัสืออิเล็กทรอนิกส์เพียงอยา่งเดียว 
 3. นกัศึกษาคิดวา่ หนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ เร่ือง เทคนิคการถ่ายภาพโฆษณามีประโยชน์หรือไม่ 
   (      ) มีประโยชน์  คือ (      ) ช่วยใหเ้ขา้ใจเน้ือหามากยิง่ข้ึน  
        (      ) ท าใหมี้ความมัน่ใจในการสอบปลายภาค 
        (      ) สามารถน าไปใชใ้นวชิาชีพไดดี้ 
        (      ) อ่ืน ๆ (ระบุ) ....................................................... 
   (      ) ไม่มี  เพราะ     
        (      ) รายละเอียดของเน้ือหาไม่เพียงพอ  
        (      ) เน้ือหาไม่ชดัเจน 
        (      ) ไม่สามารถน าไปใชใ้นวชิาชีพไดดี้ 
        (      ) อ่ืน ๆ (ระบุ) ....................................................... 
 4. ขอ้เสนอแนะอ่ืน ๆ 

 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

............................................................................................ 
 
 
           กลุ่มเรียน ................................. 

 
ขอขอบคุณทีไ่ด้ให้ควำมร่วมมือในกำรตอบแบบสอบถำมนี ้
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ประวติิย่อผู้วจัิย 
 

ช่ือ-นามสกุล   นายสุทิน โรจน์ประเสริฐ 
ต าแหน่งทางวชิาการ  ผูช่้วยศาสตราจารย ์
สถานท่ีติดต่อ   สาขาวชิาการส่ือสารการตลาด คณะนิเทศศาสตร์  
      มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์โทร. 0-2954-7300 โทรสาร 0-2954-7355 
การศึกษา  
      ศึกษาศาสตรบณัฑิต (โสตทศันศึกษา) มหาวทิยาลยัรามค าแหง 2532 
      ศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต (เทคโนโลยกีารศึกษา)  
      มหาวทิยาลยัรามค าแหง 2539 
ผลงานวจิยั 

- การศึกษาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนในวชิาภาษาจีน ส าหรับ 
 นกัศึกษามหาวทิยาลยัหวัเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  

    (ทุนอุดหนุนวจิยัจากมหาวทิยาลยัหวัเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ปี 2541) 
   - การพฒันาชุดวชิาบนเวลิด์ วาย เวบ็ เร่ือง โขน  
    (ทุนอุดหนุนวจิยัจากส านกังานคณะกรรมการวฒันธรรมแห่งชาติ ปี 2543) 
   - การพฒันาโปรแกรมการเรียนการสอนผา่นเวบ็ เพื่อทบทวนเน้ือหารายวชิา 
    หลกัและศิลปะการถ่ายภาพ ส าหรับนกัศึกษามหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์
    (ทุนอุดสนบัสนุนวจิยัจากมหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์ปี 2547) 
   - รายงานการศึกษาสภาพการเรียนรู้และความพร้อมในการเรียนรู้โดยช้ีน าตนเอง 
    ส าหรับนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี: กรณีศึกษารายวชิาหลกัและศิลปะการถ่ายภาพ 
    น าเสนอ International Conference on Learning Innovation in Science  
    and Technology (ICLIST2012) 
 

DPU



แบบฟอร์มการสังเคราะห์งานวจิัย 
 
ช่ือโครงการวจิยั  การสร้างหนังสืออิเลก็ทรอนิกส์ เร่ือง เทคนิคการถ่ายภาพโฆษณา:  
   กรณีศึกษามหาวิทยาลยัธุรกิจบัณฑิตย์ 
   Development of Electronic Book on Advertising Photography Technique: 
    A Case Study at Dhurakij Pundit University 
ช่ือนักวจิยั    ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุทิน  โรจน์ประเสริฐ 
 
1. ข้อค้นพบหลกั ๆ จากงานวจิยั 
 การพัฒนากระบวนการเรียนการสอนและส่ือประกอบการเรียนท่ีมีประสิทธิภาพ และเป็นปัจจัยท่ีก่อให้เกิด
การเรียนรู้ท่ีผู้ เรียนสามารถทบทวนเนือ้หารายวิชาจากหนังสืออิเลก็ทรอนิกส์ท่ีพัฒนาขึน้ สามารถยกระดับผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนและการปฏิบัติจริงในรายวิชาการถ่ายภาพเพ่ือการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ของผู้ เรียนได้ 
2. งานวจิยัของท่านน าไปสู่การสร้างนวตักรรมอย่างไร 
 งานวิจัยนี้เป็นการพัฒนาส่ือการเรียนการสอนใหม่ๆ ในรูปแบบดิจิทัล ท่ีประหยัดค่าใช้จ่ายในการตีพิมพ์
รูปแบบหนังสือ และผู้เรียนสามารถใช้ในการทบทวนเนือ้หาได้ทุกหนทุกแห่ง และส่งเสริมนวัตกรรมท่ีหลากหลายและ
เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาบทเรียนในรูปแบบดิจิทัล และจะเอือ้ต่อการเรียนรู้ของผู้ เรียนทุกคน และสามารถเรียนรู้ได้
ด้วยตนเองได้ดี โดยเฉพาะผู้เรียนกลุ่มตัวอย่างในภาคพิเศษ(ภาคค า่) 
3. งานวจิยันีก่้อให้เกดิการน าไปปฏิบัตจิริง (Best Practice) อย่างไร 
 ผู้ เรียนสามารถใช้ในการทบทวนเนือ้หาและน ามาประยุกต์ใช้กับผลงานจากการปฏิบัติจริงในช้ันเรียนและ
ห้องปฏิบัติการได้ และสามารถสรุปปัญหาจากการปฏิบัติงานและแก้ไขผลงานได้ด้วยตนเอง 
4. ข้อค้นพบน้ันสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้อย่างไร 
 หนังสืออิเล็กทรอนิกส์สามารถน าประโยชน์ท่ีได้ไปประยุกต์ใช้ได้กับทุกรายวิชา และเป็นการพัฒนา
หน่วยงานสนับสนุนการเรียนการสอนได้ผลิตส่ือดิจิทัลในรูปแบบใหม่ ๆ ต่อไป  
5. หน่วยงาน และผู้ที่ได้รับประโยชน์จากข้อค้นพบ 
 มีประโยชน์กับทุกหน่วยงาน สามารถน าไปใช้ในงานฝึกอบรม น าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน และ
หน่วยงานสนับสนุนการเรียนการสอนสามารถน าไปผลิตส่ือการสอนหรืออบรมผู้สอนให้มีความสามารถในการ
สร้างสรรค์ส่ือการสอนด้วยตนเอง 
6. ข้อคิดเห็นอืน่ ๆ เกีย่วกบัการวจิยัของท่าน 
 งานวิจัยฉบับนี ้ถ้ามีการน าหนังสืออิเลก็ทรอนิกส์มาใช้ได้จริง คงตอบสนองกับการเรียนการสอนในยุค ICT และ
เป็นการเตรียมพร้อมเข้าสู่การเปล่ียนแปลงของโลกแห่งการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21    
 ปัจจุบันการสร้างหนังสืออิเลก็ทรอนิกส์เป็นเร่ืองยากส าหรับผู้สอนบางท่านท่ีไม่มีความรู้หรือความช านาญในเร่ือง
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ แต่หากผู้สอนสามารถท าได้เอง น่าจะสร้างได้สอดคล้องกับเนือ้หาวิชาท่ีสอนมากท่ีสุด 
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