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บทคัดยPอ 
 การวิจัยครั้งนี้มีจุดประสงค@เพื่อ 1) พัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส@ เรื่อง เครื่องดนตรีไทย 
สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาป�ที่ 4 ใหPมีประสิทธิภาพไมSตํ่ากวSา 80/80 2) ศึกษาคSาดัชนี
ประสิทธิผลการเรียนรูP 3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตSอการเรียนดPวยหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส@ กลุSมตัวอยSางเปXนนักเรียนช้ันประถมศึกษาป�ที่ 4 โรงเรียนชลประทานสงเคราะห@ 
จํานวน 3 หPอง รวมทั้งสิ้น 70 คน ไดPมาโดยวิธีการสุSมอยSางงSายโดยการจับฉลาก เครื่องมือที่ใชPใน
การวิจัยไดPแกS หนังสืออิเล็กทรอนิกส@ เรื่อง เครื่องดนตรีไทย สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาป�ที่ 
4 แบบทดสอบเกี่ยวกับความรูPเรื่องเครื่องดนตรีไทย ความเช่ือม่ันของแบบทดสอบเทSากับ 0.82 แบบ
ประเมินความพึงพอใจของนักเรียน สถิติที่ใชPในการวิเคราะห@ขPอมูลคือ คSาเฉลี่ย สSวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน วิเคราะห@หาประสิทธิภาพ (E1/E2 )และคSาดัชนีประสิทธิผล (E.I.) 
 ผลการวิจัยพบวSา 1) หนังสืออิเล็กทรอนิกส@ เรื่อง เครื่องดนตรีไทยซึ่งประกอบดPวยเครื่อง 
ดีด สี ตี เป`า มีประสิทธิภาพเทSากับ 80.00/83.35  2) มีคSาดัชนีประสิทธิผล เทSากับ 0.65    
3) ผูPเรียนมีความพึงพอใจตSอ การเรียนดPวยหนังสืออิเล็กทรอนิกส@ เรื่องเครื่องดนตรีไทย อยูSใน
ระดับมากที่สุด ( x  = 4.7, S.D. = 0.60) สรุปวSาบทเรียนหนังสืออิเล็กทรอนิกส@เรื่อง เครื่องดนตรี
ไทยมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ซึ่งสามารถนําไปใชPเปXนสื่อการเรียนการสอนในระดับ
ประถมศึกษาป�ที่ 4 ไดP ขPอเสนอแนะที่ไดPจากการวิจัยในครั้งนี้ ไดPแกS จากการศึกษาวิจัยและ
พัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส@ เรื่อง เครื่องดนตรีไทย ควรมีเสียงของเครื่องดนตรีประกอบ      
เมื่อผูPเรียนเรียนจากหนังสืออิเล็กทรอนิกส@ เรื่อง เครื่องดนตรีไทยแลPว ควรใหPนักเรียนไดPมีโอกาส
เรียนรูPโดยการปฏิบัติจากของจริงเพื่อสรPางความประทับใจ และเปXนแนวทางในการเรียนรูPที่
สมบูรณ@ 
 คําสําคัญ: หนังสืออิเล็กทรอนิกส@ ประสิทธิภาพ ดัชนีประสิทธิผล ความพึงพอใจ 
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Abstract 

 This research aims  were 1) to develop of e-book on “Thai Musical Instruments” to 

meet the efficiency criteria at 80/80  2) to find out the effectiveness index of the e - book  
and 3) to study student’s  satisfaction on the e – book. The samples for this study were 70 
Prathomsuksa 4 students from Chonlaprathansongkhroa schools. The research instruments 
consisted of “Thai Musical Instruments” e - book for Prathomsuksa 4 students reliability at 
0.82 satisfaction questionnaires. Statistics used for data analysis were mean standard 
deviation, Efficiency of Process (E1/E2) and Effectiveness Index (E.I.) 
 The results of the research were as follows; 1) the efficiency of the e-book 
comprised of deed shee tee pao was 80.00/83.35 2) the effectiveness index was 0.65 and 

3) students’ satisfaction on the e-book was at best level. ( x  = 4.7, S.D. = 0.60) In 

condition, the e – book on “Thai Musical Instruments” met the efficiency and the 
effectiveness criteria , so it could be used as instructional media for Prathomsuksa 4 student 
level. The recommendations of this study were as follows; The developing of e - book should 
have a realistic sound for each musical instruments. After learning the “Thai Musical 
Instruments” e-book, students should keep practicing each musical instrument to improve 
more. 
   Keywords: Electronic Book, Efficiency, Effectiveness Index, Satisfaction 
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บทนํา 
 ดนตรีไทยเปXนสSวนหน่ึงของวัฒนธรรม

ไทย และเปXนมรดกทางวัฒนธรรมท่ีบรรพบุรุษไทย

ไดPประดิษฐ@คิดคPน และสรPางสรรค@ผลงานสืบทอด

กันมาเปXนเวลายาวนาน เมื่อไดPยินเสียง ดนตรีไทย

แลPวคนไทยจะเกิดความซาบซึ้ง ใจเปXนสุข ดนตรีไทย

จึงเปXนมรดกทางวัฒนธรรมท่ีควรคSาแกSการศึกษา 

และสSงเสริมใหPคนไทยทุกคนไดPมีโอกาสสัมผัส

เรียนรูP เพื่อการอนุรักษ@และสืบทอดศิลปวัฒนธรรม

ประจําชาติ การสSงเสริมใหPคนในชาติไดPเรียนรูP

เคร่ืองดนตรีไทย เปXนการปลูกฝ{ง และสรPางทัศนคติ 

ท่ีดี ชSวยใหPคนไทยเกิดความตระหนักและเห็น

คุณคSาของความเปXนไทย รSวมมือกันอนุรักษ@และ

สืบทอดไปยังคนรุSนตSอไป ซึ่งการปลูกฝ{งและสรPาง

ทัศนคติท่ีดีตSอดนตรีไทยน้ัน ควรจะปลูกฝ{งใหPกับ

เด็กไทยต้ังแตSเยาว@วัยไปจนถึงทุกระดับการศึกษาตาม

ความเหมาะสมกับพัฒนาการของแตSละ วัย      

โดยแนวทางในการจัดกิจกรรมสSงเสริมดนตรีไทย

ในระยะเร่ิมตPนน้ัน ตPองมุSงเนPนใหPผูPเรียนเกิดความ

สนใจ ความรัก ความเขPาใจ และซาบซึ้ง ในคุณคSา

ของดนตรีไทย อาจจัดการเรียนการสอนเพื่อใหP

ผูPเรียนไดPมีความรูPขั้นพื้นฐาน รูPจักเคร่ืองดนตรีไทย

และเพลงไทยงSายๆ สามารถเลSนเคร่ืองดนตรีไทย

ชนิดใดชนิดหน่ึงไดP (วิภา หงส@ทอง. 2540: 1) 

 สํา นักงานคณะกรรมการการศึกษา 

ขั้นพื้นฐานไดPเห็นความสําคัญของวิชาดนตรีไทย 

ไดPบรรจุวิชาน้ีลงในหลักสูตรการศึกษาทุกระดับ

ช้ันในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน

พุทธศักราช 2551 วิชาดนตรีอยูSในกลุSมสาระ 

การเรียนรูPศิลปะ โดยมุSงเนPนสSงเสริมใหPผูPเรียนมี

ความคิดริเร่ิมสรPางสรรค@ มีจินตนาการทางศิลปะ 

ช่ืนชมความงาม มีสุนทรียภาพ ความมีคุณคSา ซึ่งมี

ผลตSอคุณภาพชีวิตมนุษย@ กิจกรรมทางศิลปะ 

ชSวยพัฒนาผูPเรียนท้ังดPานรSางกาย จิตใจ สติป{ญญา 

อารมณ@ สังคม ตลอดจนการนําไปสูSการพัฒนา

สิ่งแวดลPอม สSงเสริมใหPผูPเรียนมีความเช่ือม่ันใน

ตนเอง  อันเปXนพื้นฐานในการศึกษาตSอหรือ

ประกอบอาชีพไดP (กระทรวงศึกษาธิการ. 2551 : 

1-4) แตSการเรียนการสอนดนตรีไทยในป{จจุบันยัง

ประสบป{ญหาหลายประการ ป{ญหาประการแรก 

ขาดแคลนบุคลากรครูท่ีมีความรูPความสามารถ

เฉพาะดPานหรือครูท่ีมีความรูPในเร่ืองของดนตรี

อยSางแทPจริง ประการท่ีสอง การขาดแคลนสื่อและ

อุปกรณ@ท่ีจะใหPผูPเรียนเกิดการเรียนรูPในเร่ืองของ

เคร่ืองดนตรี แตSละชนิด ท้ังน้ีเนื่องจากเคร่ืองดนตรี

แตSละชนิดมีราคาคSอนขPางสูง และบางชนิดเปXน

เคร่ืองดนตรี ท่ีหายากหรือสูญหายไปแลPวใน

ป{จจุบัน การเรียนเปXนแบบการจดบันทึกหรือ

บรรยายอยSางเดียวทําใหPนักเรียนขาดความสนใจ 

และขาดความกระตือรือรPนในการเรียนดPวยเหตุน้ี

จึงไดPนํากระบวนการเรียนการสอนท่ีเปXนการพัฒนา

กระบวนการเรียนรูPท่ีมใิชSการสอนโดยการถSายทอด

จากครูเพียงฝ`ายเดียวแตSเปXนการเรียนรูPของผูPเรียน

ดPวยวิธีการท่ีหลากหลายและเกิดขึ้นไดPทุกเวลาทุก

สถานท่ี ในสังคมท่ีมีขPอมูลขSาวสารและความรูPใหมS

เกิดขึ้นอยSางตSอเนื่อง จึงมีความจําเปXนท่ีจะตPอง

แสวงหาความรูPท่ีตPองใชPเทคโนโลยีและสื่อสารสนเทศ

ตSางๆ ใหPเปXนประโยชน@ สื่อเหลSาน้ีสามารถกระตุPน

ใหPผูPเรียนสามารถเรียนรูPและสามารถแกPไขป{ญหา

ดPวยตัวเองไดPอยSางอิสระ (ทองดี คณะศรี. 2552: 1) 
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เพื่อชSวยพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนใหPบรรลุ

วัตถุประสงค@ท่ีต้ังไวP การเรียนการสอนวิชาดนตรี

ไทยในรูปแบบเดิมอาจไมSเพียงพอ ตPองหาวิธีการ

สอนใหมSๆ มาชSวยเสริมการเรียนท่ีมีประสิทธิภาพ 

ฉะน้ัน จึงตPองมีการปรับปรุง โดยใชPเทคโนโลยีและ

นวัตกรรมทางการศึกษาเขPามาประกอบการเรียน

การสอน เพ่ีอใหPเขPาใจงSายและตอบสนองความ

แตกตSางระหวSางบุคคล นวัตกรรมท่ีไดPรับความ

สนใจ คือ หนังสืออิเล็กทรอนิกส@ (พระสมหมาย 

รอดเพชร. 2552: 1) จุดเดSนของหนังสืออิเล็กทรอนิกส@ 

คือ มีวิธีการจัดเก็บขPอมูลท่ีเปXนขPอความ ตัวเลข 

ภาพน่ิง ภาพเคลื่อนไหว เสียงตSางๆ และนําเสนอ

ขPอมูลดPวยการเช่ือมโยงเนื้อหาหรือสิ่งสัมพันธ@เขPา

ดPวยกัน (พงษ@ระพี เดชพาหพงษ@. 2540: 26) 

รวมถึงมีปฏิสัมพันธ@กับผูPใชP ถือเปXนสื่อคอมพิวเตอร@

มัลติมีเดียท่ีตอบสนองใหPเกิดความสนใจแกSผูPเรียน 

ซึ่งเปXนการสนับสนุนการศึกษาดPวยตนเอง สามารถ

ใชP เปXนสื่ อ เสริมในการเ รียนการสอนไดP  โดย

คณะกรรมการสมาพันธ@การสื่อสาร ไดPใหP

ความหมายของหนังสืออิเล็กทรอนิกส@ไวP ดังน้ัน 

การเรียนการสอนท่ีใชPสื่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส@ 

เ ร่ือง  เค ร่ืองดนตรีไทย สําห รับนัก เ รียน ช้ัน

ประถมศึกษาป�ท่ี 4 สามารถทําใหPนักเรียนเกิด

ความสนใจตSอการเรียนมากขึ้น และเพื่อชSวยใหPเกิด

การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเรียนอยSางมี

ประสิทธิภาพ อีกท้ังบทเรียนหนังสืออิเล็กทรอนิกส@

ยังมีคุณคSาในดPานชSวยใหPผูPเรียนและผูPสอน มีความ

ม่ันใจในการดําเนินการเรียน การสอน รวมท้ังเป�ด

โอกาสใหPผูPเรียนไดPศึกษาดPวยตนเองและมีสSวนรSวม

ในกิจกรรมอยSางแทPจริง หนังสืออิเล็กทรอนิกส@จะ

อํานวยความสะดวกในการเรียนรูP ผูPเรียนสามารถท่ี

จะ ศึกษาไดP ดP วยตนเองตามเวลา ท่ีตPองการ 

นอกจากน้ีทําใหPการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ

มากย่ิงขึ้น (ภิรมย@ วัชรินทรางกูร. 2549: 2) 

 ผูP วิจัยสอนกลุSมสาระศิลปะ (ดนตรี) 

ประสบป{ญหาการเรียนการสอนวิชาดนตรีไทยใน

เร่ืองของเคร่ืองดนตรีไทย และผูPวิจัยมุSงหวังท่ีจะใหP

การเรียนการสอนวิชาดนตรีไทย เร่ืองเคร่ืองดนตรี

ไทยมีประสิท ธิภาพ ย่ิ งขึ้ น โดยการ นํ า เสนอ  

แนวทางการจัดระบบการเรียนการสอนตาม

หลักการและวิธีการสอน ท่ีจะชSวยใหPผูPเรียน

สามารถคิดวิเคราะห@และทํากิจกรรมเพื่อ การ

เรียนรูPดPวยตัวเองไดP ดังน้ันผูPวิจัยจึงเลือกท่ีจะ

พัฒนาบทเรียนหนังสืออิเล็กทรอนิกส@ วิชาดนตรี

ไทย เ ร่ืองเคร่ืองดนตรีไทย ผูPวิจัยคาดหวังวSา

บทเรียนหนังสืออิเล็กทรอนิกส@ วิชาดนตรีไทย เร่ือง

เคร่ืองดนตรีไทยท่ีผูPวิจัยพัฒนาขึ้นน้ี จะสามารถ

นํามาใชPในการเรียนการสอนวิชาดนตรีไทย และ

เปXนการพัฒนาการเรียน การสอนวิชาดนตรีใหP

เหมาะกับ ยุคขPอ มูลขS าวสาร ท่ีจํ า เปXนตPองใชP

คอมพิวเตอร@เปXนสื่อสําคัญในการเรียนการสอน 

ท้ังน้ีเพื่อใหPการเรียนการสอนวิชาดนตรีไทยเปXนมิติ

ใหมSแหSงการเรียนรูPทางดนตรีตSอไป 
 

วัตถุประสงค�ของการวิจัย 
 1. เพื่อพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส@ เร่ือง

เคร่ืองดนตรีไทย สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษา 

ป�ท่ี 4 ใหPมีประสิทธิภาพไมSตํ่ากวSา 80/80 

 2. เพื่อศึกษาคSาดัชนีประสิทธิผลจากการเรียน

ดPวยหนังสืออิเล็กทรอนิกส@ เร่ืองเคร่ืองดนตรีไทย 
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 3. เพื่อประเมินความพึงพอใจของนักเรียน

ท่ีมีตSอการเ รียนดP วยหนังสือ อิ เ ล็กทรอนิกส@      

เร่ืองเคร่ืองดนตรีไทย 
 

ขอบเขตของการวิจัย  

 ประชากรและกลุPมตัวอยPาง 

 ประชากรท่ีใชPในการวิจัยคร้ังน้ี ไดPแกS 

นักเรียนช้ันประถมศึกษาป�ท่ี 4 โรงเรียนชลประทาน

สงเคราะห@ สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถม 

ศึกนนทบุรี เขต 2 ในภาคเรียนท่ี 1 ป�การศึกษา 

2556 มีหPองเรียนจํานวน 4 หPอง จํานวนประชากร

ท้ังหมด 70 คน โดยการสุSมอยSางงSาย โดยวิธีการ

จับฉลาก และผูPวิจัยไดPแบSงกลุSมตัวอยSางเปXน 3 

หPอง จากหPองท่ี 1 จํานวน 10 คน หPองท่ี 2 จํานวน 

30 คน ใชPเพื่อหาประสิทธิภาพและหPองท่ี 3 จํานวน 

30 คน เพื่อหาคSาดัชนีประสิทธิผล 

 1. กลุSมพัฒนาเคร่ืองมือ คือ นักเรียนช้ัน

ประถมศึกษาป�ท่ี 4 ท่ีเรียนในภาคเรียนท่ี 1 ป�

การศึกษา 2556 โรงเรียนชลประทานสงเคราะห@ 

จํานวน 40 คน ซึ่งไดPมาโดยการสุSมอยSางงSาย 

กลุSมท่ี 1 ทดลองรายบุคคล แบบ 1 : 1 ใชP

กับนักเรียนช้ันประถมศึกษาป�ท่ี 4/3 โรงเรียน

ชลประทานสงเคราะห@ จํานวน 3 คน เปXนนักเรียน

ท่ีมีผลการเรียนเกSง 1 คน ปานกลาง 1 คน อSอน 1 คน 

ซึ่งไดPมาโดยการเลือกแบบเจาะจง เพื่อหาขPอบกพรSอง

และปรับปรุง 

 กลุSมท่ี 2 การทดลองกลุSมเล็กกับนักเรียน

ช้ันประถมศึกษาป�ท่ี 4/3 โรงเรียนชลประทาน

สงเคราะห@ จํานวน 7 คน ซึ่งไดPมาโดยการสุSมอยSาง

งSาย เพื่อหาขPอบกพรSองและปรับปรุง 

 กลุSม ท่ี  3 ทดลองใชPกับกลุSมใหญSกับ

นักเรียนช้ันประถมศึกษาป�ท่ี 4/1 โรงเรียนชลประทาน

สงเคราะห@หPองเรียนท่ี 2 จํานวน 30 คน เพื่อหา

ประสิทธิภาพ 

 2. กลุSมตัวอยSางท่ีใชPในการวิจัย เปXนการทดลอง

เพื่อหาคSาดัชนีประสิทธิผล และความพึงพอใจของ

นักเรียนช้ันประถมศึกษาป�ท่ี 4/4 โรงเรียนชลประทาน

สงเคราะห@ ภาคเรียนท่ี 1 ป�การศึกษา 2556 ใชP

กลุSมตัวอยSางจากนักเรียนหPองท่ี 3 จํานวน 30 คน 

 ตัวแปรที่ใชYในการวิจัย 

 1. ตัวแปรตYน คือ การเรียนดPวยบทเรียน

หนังสืออิเล็กทรอนิกส@ วิชาดนตรีไทย เร่ือง เคร่ือง

ดนตรีไทย ในระดับช้ันประถมศึกษาป�ท่ี 4 

 2. ตัวแปรตาม คือ ดัชนีประสิทธิผล

ทางการเรียนรูPหลังจากการเรียนรายวิชาดนตรีไทย 

เร่ือง เคร่ืองดนตรีไทย ในระดับช้ันประถมศึกษาป�ท่ี 4 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 1. ศึกษา ทฤษฏี การสรPางบทเรียน

อิเล็กทรอนิกส@ หลักสูตรและเนื้อหา 

 2. กําหนดวัตถุประสงค@การเรียนรูP 

 3. ออกแบบบทเรียนหนังสืออิเล็กทรอนิกส@ 

 4. นํา Flowchart และ Story board ไปใหP

อาจารย@ท่ีปรึกษาตรวจสอบ 

 5. สรPางบทเรียนหนังสืออิเล็กทรอนิกส@ 

 6. ประเมินคุณภาพโดยผูPเช่ียวชาญ 

 6.1 ผูPเช่ียวชาญดPานเนื้อหา 

 6.2 ผูPเช่ียวชาญดPานหนังสืออิเล็กทรอนิกส@ 

 7. พัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส@ โดย

ทดลองกับนักเรียนรายบุคคล 3 คน แลPวปรับปรุง 

ทดลองกับนักเรียนกลุSมเล็ก 7 คน แลPวปรับปรุง 
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 8. ทดลองกลุSมใหญS 30 คน เพื่อหา

ประสิทธิภาพของบทเรียน 

 9. ทดลองกลุSมใหญS 30 คน เพื่อหาคSา

ดัชนีประสิทธิผล 

 10. สรุปอภิปราย 

 การวิเคราะห�ขYอมูล  

 1. หาประสิทธิภาพของหนังสืออิเล็กทรอนิกส@ 

เร่ือง เคร่ืองดนตรีไทย กลุSมสาระการเรียนศิลปะ

สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาป�ท่ี 4 โดยทําการ

วิเคราะห@หาประสิทธิภาพโดยใชPสูตร E1/E2 

 2. หาคSาดัชนีประสิทธิผล (Effectiveness 

Index) หรือ E.I. ของหนังสืออิเล็กทรอนิกส@ ใชP

วิธีการของกู�ดแมน และคณะ (Goodman, Fletcher 

and Schneider. 1980: 30-32) 

 3. การวิเคราะห@ขPอมูลความพึงพอใจของ

นักเรียนท่ีมีตSอหนังสืออิเล็กทรอนิกส@ เร่ือง เคร่ือง

ดนตรีไทย ในระดับช้ันประถมศึกษาป�ท่ี 4 โดยใชP

คSาเฉลี่ย ( x ) และสSวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
 

ผลการวิจัย 
 1. ประสิทธิภาพของหนังสืออิเล็กทรอนิกส@ 

เร่ือง เคร่ืองดนตรีไทย สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษา

ป�ท่ี 4 มีประสิทธิภาพเทSากับ 80.00/83.35 เปXนไป

ตามเกณฑ@ท่ีกําหนด 

 2. คSาดัชนีประสิทธิผลการเรียนรูPจากการ

เรียนดPวยหนังสืออิเล็กทรอนิกส@ เร่ือง เคร่ืองดนตรี

ไทย สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาป�ท่ี 4 คSาดัชนี

ประสิทธิผลการเรียนรูP เทSากับ 0.65 เปXนไปตาม

เกณฑ@ท่ีกําหนด 

 3. ความพึงพอใจของนักเรียนโรงเรียน

ชลประทานสงเคราะห@  ท่ี เ รี ยนดP วยหนั งสื อ

อิเล็กทรอนิกส@ เร่ือง เคร่ืองดนตรีไทย สําหรับ

นักเรียนช้ันประถมศึกษาป�ท่ี 4 ภาพรวม มีความพึง

พอใจมากท่ีสุด ( x = 4.7 S.D. = 0.60) 
 

อภิปรายผลการวิจัย 

 ผลการวิจัย เ ร่ือง การพัฒนาหนังสือ

อิเล็กทรอนิกส@ เร่ือง เคร่ืองดนตรีไทย สําหรับ

นักเรียนช้ันประถมศึกษาป�ท่ี 4 มีผลการวิจัยดังน้ี 

 1. ผลการหาประสิทธิภาพของหนังสือ

อิเล็กทรอนิกส@ เร่ือง เคร่ืองดนตรีไทย สําหรับ

นักเรียนช้ันประถมศึกษาป�ท่ี 4 มีประสิทธิภาพ

เทSากับ 80.00/83.35 เปXนไปตามเกณฑ@ท่ีกําหนด 

80/80 ท้ังน้ีเนื่องจากหนังสืออิเล็กทรอนิกส@ไดPสรPาง

และพัฒนาตามกระบวนการพัฒนา โดยผSาน  

การประเมินคุณภาพจากผูPเช่ียวชาญท้ังดPานเนื้อหา

และดPานมัลติมีเดีย และดําเนินการทดลองและ

ปรับปรุงท้ังรายบุคคลและกลุSมเล็ก จึงทําใหP

หนังสืออิเล็กทรอนิกส@มีประสิทธิภาพสูงสอดคลPอง

กับผลการวิจัยของอรุณี นามศรีพันธ@ (2552: 

ออน ไลน@ )  ศึ กษา เ ร่ื อ ง  การ พัฒนาห นั งสื อ

อิเล็กทรอนิกส@ เร่ือง ซอดPวง กลุSมสาระการเรียนรูP

ศิลปะช้ันประถมศึกษาป�ท่ี 5 ผลการวิจัยพบวSา

ห นั ง สื อ อิ เ ล็ ก ท ร อ นิ ก ส@ ท่ี ผูP วิ จั ย ส รP า ง ขึ้ น มี

ประสิทธิภาพเทSากับ 87.16/86.50 สอดคลPองกับ

ผลการวิจัยของขรรค@เพชร คําสัตย@ (2551 : 

ออน ไลน@ )  ศึ กษา เ ร่ื อ งการ พัฒนาบท เ รี ยน

คอมพิวเตอร@ชSวยสอนวิชาเคร่ืองดนตรีและการ

ประสมวงดนตรีไทย เร่ือง ประวัติเคร่ืองดนตรีไทย 

ผลการวิจัยพบวSาบทเรียนคอมพิวเตอร@ชSวยสอนท่ี

ผูPวิจัยสรPางขึ้นมีประสิทธิภาพเทSากับ 83.34/83.00 

สูงกวSาเกณฑ@ท่ีกําหนด 80/80 และสอดคลPองกับ
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ผลการวิจัยของ สุรพล กมลงาม (2555: วารสาร

จันทรเกษมสาร ป�ท่ี 18 ฉบับ 34) ศึกษาเร่ืองการ

พัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส@เร่ือง เคร่ืองบินเล็ก 

ผ ล ก า ร วิ จั ย พ บ วS า  คุ ณ ภ า พ ข อ ง ห นั ง สื อ

อิเล็กทรอนิกส@ เร่ือง เคร่ืองบินเล็ก ทางดPานเนื้อหา 

พบวSาภาพรวมมีคุณภาพอยูSในระดับดีมาก โดยมี

คSาเฉลี่ยเทSากับ 4.57 และคSาเบ่ียงเบนมาตรฐานมี

คSา เทSากับ 0.46 ทางดPานการผลิตสื่อ พบวSา

ภาพรวมมีคุณภาพอยูSในระดับดีมาก โดยมีคSาเฉลี่ย

เทSากับ 4.50 และคSาเบ่ียงเบนมาตรฐานมีคSาเทSากับ 

0.54 

 2. ผลการหาคSาดัชนีประสิทธิผลการเรียนรูP

จากเรียนดPวยหนังสืออิเล็กทรอนิกส@ เร่ืองเคร่ือง

ดนตรีไทย สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาป�ท่ี 4 

คSา ดัชนีประสิทธิผลการเ รียนรูP  เทSากับ 0.65 

เนื่องจากบทเรียน ผูPวิจัยไดPสรPางแรงจูงใจและ  

เรPาความสนใจดPวยการไดPฟ{งเสียงประกอบภาพ 

และไดPบอกถึงวัตถุประสงค@ของบทเรียนใหPนักเรียน

ทราบ เพื่อใหPมีแนวทางการเรียนรูP  บทเรียน  

มีการนําเสนอเนื้อหา ขPอความ ภาพ เสียงดนตรี 

สSงผลใหPบทเรียนมีความนSาสนใจ สอดคลPองกับ

งานวิจัยของ อรุณี นามศรีพันธ@. (2552: ออนไลน@) 

ท่ีไดPศึกษาเร่ือง การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส@ 

เ ร่ื อ งซอดP ว ง  ก ลุS มสาระการ  เ รี ยน รูP ศิ ลปะ             

ช้ันประถมศึกษาป�ท่ี 5 ผลการวิจัยพบวSา หนังสือ

อิเล็กทรอนิกส@ เร่ืองซอดPวง กลุSมสาระการเรียนรูP

ศิลปะช้ันประถมศึกษาป�ท่ี 5 มีคSาดัชนีประสิทธิผล 

เทSากับ 0.53 สอดคลPองกับงานวิจัยของกPองเกียรติ 

ทองแดง ไดP ศึกษา เ ร่ืองการพัฒนาบทเ รียน

คอมพิวเตอร@ท่ีใชPเว็บเทคโนโลยี เร่ือง เคร่ืองดนตรี

ไทย ระดับช้ันมัธยมศึกษาป�ท่ี 2 มีคSาดัชนี

ประสิทธิผล เทSากับ 0.64 และสอดคลPองกับ

ง า นวิ จั ย ข อ ง ภิ รม ย@  วิ ช ริ นทรา ง กู ร  (2552: 

ออนไลน@ )  ไดP ศึกษาเ ร่ืองการวิจัยเพื่อ พัฒนา

บทเรียนคอมพิวเตอร@ชSวยสอน เร่ือง เคร่ืองดนตรี

ไทยในระดับช้ันประถมศึกษาป�ท่ี 6 มีคSาดัชนี

ประสิทธิผลเทSากับ 0.56 

 3. ความพึงพอใจของนักเรียนโรงเรียน

ชลประทานสงเคราะห@  ท่ี เ รียนดP วยห นังสื อ

อิเล็กทรอนิกส@ เร่ืองเคร่ืองดนตรีไทย สําหรับ

นักเรียนช้ันประถมศึกษาป�ท่ี 4 ภาพรวม มีความพึง

พอใจมากท่ีสุด ( x  = 4.7) ท่ีเปXนเชSนน้ีเพราะ

บทเรียนมีภาพ และเสียงเคร่ืองดนตรีไทย แตSละ

ชนิดประกอบ นักเรียนเรียนดPวยความสนใจ

สนุกสนาน ซึ่งสอดคลPองกับผลการวิจัยของ ลพ. 

(2552: ออนไลน@) ท่ีศึกษาศึกษาเร่ือง รายงาน  

การใชPน วัตกรรมสื่ อหนั งสื อ อิ เ ล็กทรอ นิกส@  

(e-book) รายวิชาศิลปะพื้นฐาน รหัสวิชา ศ31101 

ช้ันมัธยมศึกษาป�ท่ี 1 ผลการวิจัยพบวSาซึ่งผูPเรียนมี

ความพึงพอใจตSอหนังสืออิเล็กทรอนิกส@ (e-book) 

รายวิ ชาศิลปะพื้นฐาน รหัสวิ ชา  ศ31101 ช้ัน

มัธยมศึกษาป�ท่ี 1 ในภาพรวมอยูSในระดับมาก 

งานวิจัยของ ศักดิ์ทนน อุดมเดช.(2553: บทคัดยSอ) 

ท่ีศึกษาเร่ือง การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส@ 

เร่ือง เคร่ืองดนตรีสากล กลุSมสาระการเรียนรูP

ศิลปะ ช้ันมัธยมศึกษาป�ท่ี 1 ผลการวิจัย พบวSา 

ก ลุS ม เ ป� า ห ม า ย มี ค ว า ม พึ ง พ อ ใ จ ห นั ง สื อ

อิเล็กทรอนิกส@ เร่ือง เคร่ืองดนตรีสากล กลุSมสาระ

การเรียนรูPศิลปะ ช้ันมัธยมศึกษาป�ท่ี 1 ในระดับ

มากสุด งานวิจัยของทองดี คณะศรี (2552: 

ออนไลน@) ไดP ศึกษาเ ร่ือง การพัฒนาบทเรียน

คอมพิว เตอร@ชS วยสอนวิ ชาดนตรี ไทย เ ร่ือง    
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เคร่ืองดนตรีไทย ช้ันมัธยมศึกษาป�ท่ี 1 โรงเรียนยุว

ทูตศึกษา 2 ความพึงพอใจโดยรวมอยูSในระดับมาก 

และงานวิจัยของ สุรพล กมลงาม (2555 : 

วารสาร) . ไดP ศึกษาเ ร่ือง การพัฒนาหนังสือ

อิเล็กทรอนิกส@ เร่ือง เคร่ืองบินเล็ก ความพึงพอใจ

ของนายชSางภาคพื้นดินประเภท 2 ในการใชPหนังสือ

อิเล็กทรอนิกส@  เ ร่ือง เค ร่ืองบินเล็กดPานการ

ออกแบบ พบวSาภาพรวมมีความพึงพอใจอยูSใน

ระดับมาก โดยมีคSาเฉลี่ยเทSากับ 4.48 และคSา

เบ่ียงเบนมาตรฐานมีคSาเทSากับ 0.41 
 

ขYอเสนอแนะการวิจัย 

 ขYอเสนอแนะสําหรับการปฏิบัติ 

เรียนรูPเร่ืองเคร่ืองดนตรีไทยเขPาใจมากขึ้น ครูควร

นําเคร่ืองดนตรีมาเปXนตัวอยSางประกอบ เพื่อใหP

นักเรียนเกิดความสนใจ และเขPาใจมากขึ้น 

 2. เมื่อผูPเรียนเรียนจากหนังสืออิเล็กทรอนิกส@ 

เร่ือง เคร่ืองดนตรีไทยแลPว และถPามีโอกาสควรใหP

นักเรียนฝ�กปฏิบัติจากของจริง จึงจะเปXนการเรียนรูP

ท่ีสมบูรณ@ 

 ขYอเสนอแนะสําหรับการวิจัยคร้ังตPอไป 

 1. โปรแกรม Desktop Author ยังพบขPอจํากัด

อยูSมาก ควรศึกษาโปรแกรมอื่นๆ ท่ีเปXนเวอร@ช่ัน

ใหมSๆ ท่ีจะนํามาสรPางหนังสืออิเล็กทรอนิกส@

เกี่ยวกับเร่ืองเคร่ืองดนตรีไทย 

 2. ควรเพ่ิมวีดิทัศน@การบรรเลงดนตรีเพื่อ

ทําใหPผูPเรียนเกิดความเขPาใจในเนื้อหามากขึ้น 

 3. ควรมีการพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส@ 

วิชาศิลปะในเร่ืองอื่นๆตSอไป 
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