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การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกสเ์ชิงปฏิสัมพนัธ์เพ่ือสนบัสนนุทักษะ 
การอ่านของนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลายท่ีมีความบกพร่องทางการอ่าน 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เชิงปฏิสัมพันธ์เพื่อ
สนับสนุนทักษะการอ่านของนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลายที่มีความบกพร่อง
ทางการอ่าน 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการอ่านก่อนและหลังการอ่านโดยใช้หนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ฯ 3) ศึกษาความพึงพอใจในการอ่านโดยใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ฯ 
 ผู้เข้าร่วมการวิจัย ได้แก่ นักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนอนุบาล
ก าแพงแสน จังหวัดนครปฐม ที่มีความบกพร่องทางการอ่าน จ านวน 10 คน ซึ่งได้มาโดย
การเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือวิจัยได้แก่ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์เชิงปฏิสัมพันธ์ฯ 
แบบทดสอบก่อนการอา่น แบบทดสอบหลังการอ่าน และแบบสัมภาษณ์แบบก่ึงโครงสร้าง 
 ผลการวิจัยพบว่า 
 1) รูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เชิงปฏิสัมพันธ์เพื่อสนับสนุนทักษะการอ่าน
ของนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลายที่มีความบกพร่องทางการอ่านที่พัฒนาขึ้น 
ประกอบด้วยองค์ประกอบ 2 ส่วน คือ 1.โครงสร้างของหนังสือซึ่งมี 3 ส่วน ได้แก่ ส่วนน า 
ส่วนหลัก และส่วนหลัง 2.เครื่องมือสนับสนุนการอ่านของนักเรียนที่มีความบกพร่อง
ทางการอ่าน ได้แก่ เครื่องมือในการปรับเปลี่ยนรูปแบบและขนาดของอักษร สีอักษรและ
พื้นหลัง การอ่านออกเสียงข้อความ และการอธิบายค าศัพท์ยาก 
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 2) นักเรียนมีคะแนนการทดสอบหลังการอ่านสูงกว่าก่อนการอ่านโดยใช้หนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ฯอย่างมีนัยส าคัญ ที่ระดับ .05 
 3) นักเรียนมีความพึงพอใจในการใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ฯ ในระดับมากท่ีสุด 
ค าส าคัญ : หนังสืออิเล็กทรอนิกส์, ความบกพร่องทางการอ่าน, ประถมศึกษา 
 

Abstract 
 The purposes of this study were 1) to develop an interactive e-book to 
support reading skills of upper elementary school students with dyslexia. 2) to 
compare the students’ reading achievement before and after using the 
interactive e-book 3) to investigate the students’ satisfaction towards the 
interactive e-book. 
 The participants were 10 upper elementary school students with 
dyslexia from Kamphang Saen kindergarten school, Nakhon Prathom. The 
participants were selected by purposive method. The research instruments were 
the e-book, pre-reading test, post-reading test, and semi-structured interview 
guide. 
The results of the study revealed that  
 1) The format of an interactive e-book to support reading skills of upper 
elementary school students with dyslexia consisted of 2 main parts: 1. The 
structure of e-book consisted of 3 sections: front section, main section and back 
section; 2.Supporting tools for dyslexia consisted of tools for changing font type, 
font size, font and background color, text reading aloud, and the explanation of 
difficult word meaning. 
 2) The students’ reading achievement after using the e-book was 
significantly higher than the reading achievement before using the e-book at the 
level of 0.05 
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 3) The students’ satisfaction in studying with the e-book was at the 
highest level. 
Keywords : E-Book, Dyslexia, Elementary School 
 

บทน า 
 การจัดการศึกษาในปัจจุบันได้มุ่งเน้นโอกาสทางการศึกษาให้มีความเท่าเทียม
กันทั้งการศึกษาในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย ซึ่งสามารถด าเนินการได้อย่าง
ต่อเนื่องตลอดชีวิตและได้ตระหนักถึงความส าคัญในการพัฒนาคนพิการมากขึ้น 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2545) หมวด 2 มาตรา 
10 ระบุว่า “การจัดการศึกษาต้องจัดให้บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการรับ
การศึกษาขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่าสิบสองปี ที่รัฐต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไม่
เก็บค่าใช้จ่าย การจัดการศึกษาส าหรับบุคคลซึ่งมีความบกพร่องทางร่างกาย จิตใจ 
สติปัญญา อารมณ์ สังคม การสื่อสารและการเรียนรู้ หรือมีร่างกายพิการ หรือทุพพลภาพ 
หรือบุคคลซึ่งไม่สามารถพึ่งตนเองได้ หรือไม่มีผู้ดูแลหรือด้อยโอกาสต้องจัดให้บุคคล
ดังกล่าวมีสิทธิและโอกาสได้รับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเป็นพิเศษ” 
 ความบกพร่องทางการเรียนรู้ถือเป็นความบกพร่องประเภทหนึ่งใน 9 ประเภท 
ของคนพิการตามพระราชบัญญัติการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการ พ.ศ.2551 บุคคลที่มี
ความบกพร่องทางการเรียนรู้ได้แก่ บุคคลที่มีความผิดปกติในการท างานของสมอง
บางส่วนท่ีแสดงถึงความบกพร่องในกระบวนการเรียนรู้ ที่อาจเกิดขึ้นเฉพาะความสามารถ
ด้านใดด้านหนึ่งหรือหลายด้าน คือ การอ่าน การเขียน การคิดค านวณ ซึ่งไม่สามารถ
เรียนรู้ในด้านที่บกพร่องได้ทั้งที่มีระดับสติปัญญาปกติ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551) เด็ก
ที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ส่วนใหญ่จะมีปัญหาด้านการอ่าน โดยจากงานวิจัยพบว่า
มีประมาณร้อยละ 80 ของเด็กกลุ่มนี้ และมีผลกระทบต่อนักเรียนในวัยประถมศึกษา
ประมาณร้อยละ 2–8 ส าหรับเด็กที่มีปัญหารุนแรงด้านการอ่านเรียกว่า ดิสเลกเซีย 
(Dyslexia) (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, 2555:12) 
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 ดิสเลกเซีย (Dyslexia) เป็นความบกพร่องทางการเรียนรู้เกี่ยวกับการอ่าน ซึ่งไม่
เกี่ยวข้องกับการมีระดับสติปัญญาหรือความสามารถในการเรียนต่ า แต่มีผลอย่างมากต่อ
การอ่านออกเขียนได้ ผู้ที่มีความบกพร่องทางการอ่านจะประสบความยากล าบากในการ
อ่านหนังสือ โดยมีปัญหาอุปสรรคในการอ่าน ดังนี้ ความล าบากในการจดจ าสิ่งที่มองเห็น 
(Visual recognition difficulties) ผู้มีความบกพร่องทางการอ่านจะมีความล าบากในการ
จ าและระบุค า ตัวอักษรและตัวเลข แยกค าได้ช้าซึ่งเป็นอาจเป็นผลจากการมองเห็น
ตัวอักษรซ้อนกันรอบตัวอักษรที่ต้องการอ่าน (Crowding) หรือ มีปัญหาด้านการออกเสยีง
และการสะกดค า (Phonological and orthographical) ผู้มีความบกพร่องทางการอ่าน
จะมีความยุ่งยากสับสนในการเช่ือมโยงตัวอักษรกับเสียง และการ เช่ือมโยงเสียงกับ
ตัวอักษรและค า ปัญหาดังกล่าวท าให้ผู้ที่มีความบกพร่องทางการอ่าน อ่านได้ช้า
ตะกุกตะกัก ต้องสะกดค าจึงจะอ่านได้ อ่านข้ามค ายาก หรือค าที่อ่านไม่ออก อ่านข้าม
บรรทัด อ่านผิด โดยอาจใช้การเดาหรือแทนที่ค าที่อ่านไม่ออกด้วยค าอื่น (Schiavo & 
Buson, 2014) สับสนตัวสะกดแม่ต่างๆ สับสนเสียงวรรณยุกต์ ผันเสียงวรรณยุกต์ไม่ได้ 
เช่น ออกเสียงเอกเป็นเสียงโท เสียงโทเป็นเสียงเอก ไม่เข้าใจเรื่องที่อ่าน จับใจความส าคัญ
ไม่ได้ หรือจับใจความสิ่งที่เพ่ิงอ่านได้น้อย แสดงอาการหงุดหงิด กังวล ไม่สบายใจระหว่าง
ที่อ่าน หรือพยายามหลีกเลี่ยงการอ่านหนังสือที่มีเนื้อหามากๆ นักเรียนที่มีความบกพร่อง
ทางการอ่านจึงมีพัฒนาการการอ่านล่าช้า หรือไม่สามารถอ่านได้อย่างเหมาะสมกับ
ระดับช้ันเรียนซึ่งมีผลต่อการศึกษาและการพัฒนาตนเองในอนาคต แม้ความบกพร่อง
ทางการอ่านจะเกิดตั้งแต่แรกเกิดและมีผลต่อบุคคลไปตลอดชีวิต แต่ปัญหาการอ่าน
สามารถท าให้ลดน้อยลงได้ด้วยการช่วยเหลือตั้งแต่แรกพบปัญหา การฝึกปฏิบัติอย่ าง
เหมาะสมและการน าเทคโนโลยีต่างๆ มาช่วยสนับสนุน (Galuschaka, Krick and 
Schulte-Körne, 2014) 
 ในปัจจุบันหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เชิงปฏิสัมพันธ์นับเป็นสื่อเทคโนโลยีการเรียนรู้
ที่มีการน ามาใช้อย่างแพร่หลาย และสามารถลดข้อจ ากัดของหนังสือทั่วไปได้ เช่น ผู้ใช้
สามารถมีปฏิสัมพันธ์โต้ตอบกับหนังสือ ก าหนดรูปแบบการน าเสนอหนังสือ รูปแบบและ
ขนาดตัวอักษร ปรับสีพื้นหลังและตัวอักษร ก าหนดให้มีการอ่านออกเสียงข้อความบน
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หน้าจอ การดูภาพนิ่งหรือภาพเคลื่อนไหวประกอบเรื่องและการแสดงค าอธิบายศัพท์ยาก 
ผู้เรียนสามารถท าความเข้าใจเนื้อหาได้ด้วยตนเอง อีกทั้งยังสามารถอ่านหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ได้ทั้งจากคอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต หรือโทรศัพท์เคลื่อนที่ จากการทบทวน
วรรณกรรมและงานวิจัยของต่างประเทศพบว่า การปรับเปลี่ยนลักษณะในการน าเสนอ
เนื้อหาของสื่ออิเล็กทรอนิกส์มีส่วนช่วยให้ผู้เรียนที่มีความบกพร่องทางการอ่านสามารถ
พัฒนาความเร็วและความเข้าใจในการอ่านได้ เช่น การศึกษาของ Kurniawan and 
Conroy (2007) พบว่าถ้านักศึกษาท่ีมีความบกพร่องทางการอ่านสามารถเลือกโทนสีของ
เว็บเพจให้เหมาะสมกับตนเองจะช่วยพัฒนาความเร็วในการอ่านได้ การศึกษาของ Rello 
et al. (2013) พบว่า การใช้ ฟอนต์ Sans serif, Roman และ Monospaced มีผลดีต่อ
การอ่านของผู้มีความบกพร่องทางการอ่าน Rello, Pielot และ Marcos (2016) พบว่า 
เว็บเพจที่มีระยะระหว่างบรรทัดที่มากหรือน้อยเกินไปจะท าให้อ่านได้ยากล าบากขึ้น เป็นต้น 
อย่างไรก็ตามหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ส่วนใหญ่ออกแบบมาเพื่อผู้เรียนปกติ มิได้ค านึงถึงการ
น าหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ไปใช้เพื่อลดข้อจ ากัดในการอ่านของผู้ เรียนที่มีความบกพร่อง
ทางการอ่าน ดังนั้นการศึกษาวิจัยเพื่อหาแนวทางในการออกแบบองค์ประกอบต่างๆ ของ
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ให้เหมาะสมกับความต้องการพิเศษของนักเรียนที่มีความบกพร่อง
ทางการอ่านจึงเป็นสิ่งที่จ าเป็นอย่างยิ่ง เพื่อช่วยให้นักเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการอ่าน
สามารถพัฒนาทักษะการอ่านได้ด้วยตนเอง สามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้อย่าง
เท่าเทียมหรือใกล้เคียงกับเพื่อนร่วมชั้นเรียน  
 

วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย 
 1. เพื่อพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เชิงปฏิสัมพันธ์เพื่อสนับสนุนทักษะการอ่าน
ของนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลายที่มีความบกพร่องทางการอ่าน 
   2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการอ่านก่อนและหลังการอ่านโดยใช้หนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์เชิงปฏิสัมพันธ์เพื่อสนับสนุนทักษะการอ่านของนักเรียนระดับประถมศึกษา
ตอนปลายที่มีความบกพร่องทางการอ่าน  



Journal of Social Work Vol. 26 No.1 

 

197 

 3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจในการอ่านโดยใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์เชิง
ปฏิสัมพันธ์เพื่อสนับสนุนทักษะการอ่านของนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลายที่มี
ความบกพร่องทางการอ่าน 
 

เคร่ืองมือและวิธีการศึกษา 
 ประชากรในการวิจัย ได้แก่ นักเรียนช้ันประถมศึกษาตอนปลายที่มีความ
บกพร่องทางการอ่านในโรงเรียนที่มีการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม ในจังหวัดนครปฐม  
 ผู้เข้าร่วมในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4-6 โรงเรียน
อนุบาลก าแพงแสน ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ภาคเรียน
ที่ 2/2559 ที่มีความบกพร่องทางการอ่าน จ านวน 10 คน ซึ่งได้มาจากการเลือกโรงเรียน
แบบเจาะจง เนื่องจากโรงเรียนอนุบาลก าแพงแสนได้รับการคัดเลือกเป็นต้นแบบการเรียน
รวมดีเด่น ปีการศึกษา 2559 และผู้บริหารโรงเรียนเห็นความส าคัญและยินดีให้ความ
ร่วมมือในการวิจัย รวมทั้งโรงเรียนได้มีการแบ่งประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการ
เรียนรู้ไว้อย่างชัดเจน ทั้งด้านการอ่านการเขียนและการคิดค านวณ โดยมีเกณฑ์การ
คัดเลือกผู้เข้าร่วมการวิจัย ดังนี้ 1) เป็นนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4-6 ทุกคน ที่ได้รับ
การวินิจฉัยโดยแพทย์หรือครูที่ผ่านการอบรมการคัดกรองนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ
ว่ามีความบกพร่องทางการเรียนรู้ด้านการอ่าน 2) สมัครใจที่จะเข้าร่วมการวิจัยครั้งนี้ 3) 
ไม่มีความพิการซ้อน งานวิจัยนี้ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการจรยิธรรมการวิจัยในคน 
สาขาสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลแล้ว และผู้วิจัยได้ท าหนังสือช้ีแจงขั้นตอนการ
ด าเนินการวิจัยให้ผู้ปกครองและนักเรียนทราบอย่างละเอียดก่อนการยินยอมให้นักเรียน
เข้าร่วมการวิจัย ทั้งนี้นักเรียนสามารถถอนตัวจากการวิจัยได้ทันทีในกรณีที่รู้สึกไม่สบาย
ตา หรือเครียดจากการอ่านหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ หรืออึดอึดที่จะตอบค าถามในขั้นตอน
การสัมภาษณ์  
 ตัวแปรที่ศกึษา 
 ตัวแปรอิสระ ได้แก่ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์เชิงปฏิสัมพันธ์เพื่อสนับสนุนทักษะ
การอ่านของนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลายที่มีความบกพร่องทางการอ่าน 
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 ตัวแปรตามได้แก่  
 1) ผลสัมฤทธิ์ทางการอ่านของนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลายที่มีความ
บกพร่องทางการอ่าน 
 2) ความพึงพอใจในการอ่านโดยใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์เชิงปฏิสัมพันธ์เพื่อ
สนับสนุนทักษะการอ่านของนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลายที่มีความบกพร่อง
ทางการอ่าน  
 
ขั้นตอนในการด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยนี้ แบ่งการด าเนินการวิจัย ออกเป็น 3 ขั้นตอน โดยมีรายละเอียดในแต่
ละขั้นตอน ดังนี้  
 ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาแนวทางการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เพื่อสนับสนุนทักษะ
การอ่านของนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลายที่มีความบกพร่องทางการอ่าน โดย
ด าเนินการ ดังนี้  
 1.1 ศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับธรรมชาติ วิธีการเรียนรู้และความ
ต้องการของผู้ที่มีความบกพร่องทางการอ่านและหลักการออกแบบและพัฒนาหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ 
 - แหล่งข้อมูล ได้แก่ สิ่งพิมพ์ประเภทหนังสือ ต ารา เอกสารทางวิชาการ และสื่อ
ออนไลน์ที่เกี่ยวข้องกับธรรมชาติวิธีการเรียนรู้และความต้องการของผู้ที่มีความบกพร่อง
ทางการอ่าน และหลักการออกแบบและพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 
 - เครื่องมือในการรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบวิเคราะห์เอกสาร 
- การวิเคราะห์ข้อมูล ใช้การวิเคราะห์เนื้อหา   
 1.2 ศึกษาความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญโดยใช้การสัมภาษณ์ความคิดเห็น
ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาพิเศษและผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีการศึกษา 
 - แหล่งข้อมูล ได้แก่ผู้เช่ียวชาญด้านการศึกษาพิเศษ จ านวน 3 ท่าน และ
ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีการศึกษาจ านวน 3 ท่าน 
 - เครื่องมือในการรวบข้อมูล ได้แก่ 
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 1) แบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้างส าหรับผู้เช่ียวชาญด้านการศึกษาพิเศษซึ่ง
ผู้วิจัยสร้างขึ้นประกอบด้วยแนวทางในการสัมภาษณ ์3 ข้อ ได้แก่ 1. ลักษณะการจัดอักษร
และข้อความในหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เพื่อสนับสนุนทักษะการอ่านส าหรับนักเรียนระดับ
ประถมศึกษาตอนปลายที่มีความบกพร่องทางการอ่าน 2. องค์ประกอบเพิ่มเติมเพื่อที่ช่วย
ให้นักเรียนสามารถอ่านได้มีประสิทธิภาพ 3. ลักษณะการน าเสนอเนื้อหาในหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ฯ 
 2) แบบสัมภาษณ์แบบก่ึงโครงสร้างส าหรับผู้เช่ียวชาญด้านเทคโนโลยีการศึกษา
ซึ่งผู้วิจัยสร้างขึ้น ประกอบด้วยแนวทางในการสัมภาษณ์ 5 ข้อ ได้แก่ 1. องค์ประกอบของ
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์เพื่อส่งเสริมทักษะการอ่านของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการ
อ่าน 2. แนวทางการออกแบบส่วนต่างๆ ของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ฯ 3. การออกแบบ
ตัวอักษร 4. การออกแบบภาพประกอบบทเรียน 5. การควบคุมการน าเสนอต่างๆ เพื่อ
ช่วยในการอ่าน แบบสัมภาษณ์ทั้ง 2 ชุดนี้ ได้รับการตรวจสอบความเหมาะสม โดย
ผู้เช่ียวชาญ จ านวน 3 ท่าน  
 - การเก็บข้อมูล ใช้การสัมภาษณ์ทั้งโดยการพบผู้เช่ียวชาญและการสัมภาษณ์
ทางโทรศัพท์  
 - การวิเคราะห์ข้อมูล ใช้การสรุปข้อมูล 
 ขั้นตอนที่ 2 พัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เชิงปฏิสัมพันธ์เพื่อสนับสนุนทักษะ
การอ่านของนักเรียนระดับประถมศึกษาที่มีความบกพร่องทางการอ่าน ผู้วิจัยด าเนินการ 
ดังนี้  
 2.1 น าผลการศึกษาจากขั้นตอนที่ 1 มาใช้เป็นกรอบในการพัฒนาหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์เชิงปฏิสัมพันธ์เพื่อสนับสนุนทักษะการอ่านของนักเรียนระดับประถมศึกษา
ที่มีความบกพร่องทางการอ่าน 
 2.2 สร้างต้นแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เชิงปฏิสัมพันธ์ฯ โดยใช้ภาษา HTML, 
PHP จ านวน 1 เรื่อง คือ เรื่อง “ช้อนกลาง” ซึ่งมีความยาว 680 ค า มีแบ่งการน าเสนอ
เนื้อหาพร้อมภาพประกอบ ออกเป็น 17 หน้า และจัดท าแบบทดสอบก่อนการอ่าน 
แบบทดสอบการหลังอ่าน เนื้อหาและแบบทดสอบนี้ได้ผ่านการพิจารณาว่า มีความ
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เหมาะสมส าหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลายที่มีความบกพร่องทางการอ่านโดย
ผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตรและการสอนจ านวน 3 ท่าน  
 2.3 น าต้นแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ไปให้ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาพิเศษ และ
ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีการศกึษา ประเมินคุณภาพและให้ข้อเสนอแนะ จากนั้นปรับแก้
ไขหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญ 
 - แหล่งข้อมูล ได้แก่ ผู้เช่ียวชาญด้านการศึกษาพิเศษ จ านวน 3 ท่าน และ
ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีการศึกษาจ านวน 3 ท่าน 
 - เครื่องมือในการรวบรวมข้อมูล ได้แก่  แบบประเมินคุณภาพหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็นแบบประมาณค่า 5 ระดับ (Likert Scale) จ านวน 15 ข้อ 
 - การเก็บข้อมูลโดย ให้ผู้เชี่ยวชาญพิจารณาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แล้วตอบแบบ
ประเมินคุณภาพหนังสืออิเล็กทรอนิกส์   
 2.4 ทดลองใช้แบบรายบุคคล (Individual try-out) น าหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่
ปรับแก้ตามค าแนะน าของผู้เช่ียวชาญแล้ว ไปทดลองใช้กับนักเรียนประถมศึกษาตอน
ปลายที่มีความบกพร่องทางการอ่านซึ่งไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 3 คน เพื่อสังเกต
พฤติกรรมการการใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ สัมภาษณ์ถึงปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว่าง
การใช้งาน และน าผลที่ได้ไปปรับปรุงแก้ไขก่อนน าไปทดลองกับกลุ่มตัวอย่าง 
 - แหล่งข้อมูล ได้แก่ นักเรียนช้ันประถมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนวัดดอนหวาย 
(นครรัฐประสาท) ภาคเรียนที่ 2/2559 ที่มีคุณสมบัติใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 3 
คน 
 - การเก็บข้อมูล ใช้การสังเกตและการสัมภาษณ์  
 ขั้นตอนที่ 3 ทดลองใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์เพื่อสนับสนุนทักษะการอ่านของ
นักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลายที่มีความบกพร่องทางการอ่าน 
 - แหล่งข้อมูล ได้แก่ นักเรียนช้ันประถมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนอนุบาล
ก าแพงแสนที่มีความบกพร่องทางการอ่าน จ านวน 10 คน 
 - เครื่องมือในการรวบข้อมูล ได้แก่  
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 1. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์เชิงปฏิสัมพันธ์เพื่อสนับสนุนทักษะการอ่านของ
นักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลายที่มีความบกพร่องทางการอ่าน 
 2. แบบทดสอบก่อนการอ่านและแบบทดสอบหลังการอ่านซึ่งเป็นข้อสอบ
เดียวกันแต่มีการจัดล าดับข้อและตัวเลือกแตกต่างกัน โดยเป็นข้อสอบแบบปรนัย แบบ 4 
ตัวเลือก จ านวน 10 ข้อ  ผู้วิจัยน าแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการอ่านนี้ ไปให้ผู้เชี่ยวชาญด้าน
หลักสูตรและการสอน จ านวน 3 ท่าน ตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา (Content 
Validity) และน าข้อเสนอแนะที่ได้มาปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญ 
 3. แบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้างส าหรับนักเรียน ซึ่งประกอบด้ วยค าถาม
เกี่ยวกับความคิดเห็นในการใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ จ านวน 7 ข้อ ประกอบด้วยประเด็น
ค าถามเกี่ยวกับ 1) ผลการใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ต่อความเข้าใจเนื้อหาที่อ่าน 2) 
ภาพประกอบบทเรียน 3) การปรับเปลี่ยนองค์ประกอบต่างๆ ของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
เพื่อช่วยในการอ่าน 4) การใช้เครื่องมือช่วยในการท าความเข้าใจ 5) ความสามารถในการ
ควบคุมบทเรียนและเรียนรู้ด้วยตนเอง 6) ความพึงพอใจต่อการใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 
7) ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ซึ่งผู้วิจัยน าแบบสัมภาษณ์ความคิดเห็นนี้ไปให้ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 
3 ท่าน ตรวจสอบความครบถ้วนสมบูรณ์และความครอบคลุมของค าถาม และน า
ข้อเสนอแนะที่ได้มาปรับปรุงแก้ไขข้อค าถามให้มีความถูกต้องและชัดเจนขึ้นตาม
ค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญก่อนน าไปใช้ในการเก็บข้อมูลจริง 
 - การเก็บข้อมูล 
 -น าหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่ได้รับการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพแล้วไปทดลองใช้
กับนักเรียนทีม่คีวามบกพร่องทางการอ่าน จ านวน 10 คน โดยใช้แผนการวิจัยแบบ One-
group Pretest-Postest Design โดยมีขั้นตอนดังนี้  
 -ให้นักเรียนให้นักเรียนท าแบบทดสอบก่อนการอ่าน จ านวน 10 ข้อ ใช้เวลา 15 
นาที จากนั้นให้นักเรียนทดลองใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ โดยก าหนดเวลาอ่าน 20 นาที  
และท าแบบทดสอบหลังการอ่าน 10 ข้อ ใช้เวลา 15 นาที 
 -สัมภาษณ์ความคิดเห็นของนักเรียนเกี่ยวกับหนังสืออิเล็กทรอนิกส์โดยใช้แบบ
สัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง 
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 - การวิเคราะห็ข้อมูล 
 - เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการอ่านก่อนการอ่านและหลังการอ่านโดยใช้
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์เพื่อสนับสนุนทักษะการอ่านของนักเรียนระดับประถมศึกษาที่มี
ความบกพร่องทางการอ่าน โดยใช้สถิติทดสอบความแตกต่าง 2 กลุ่ม T-test 
(dependent) 
 - การศึกษาความคิดเห็นของนักเรียน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การสรุปข้อมูล 
 

ผลการศึกษา 
 1. ผลการพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เชิงปฏิสัมพันธ์เพื่อสนับสนุนทักษะการ
อ่านของนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลายที่มีความบกพร่องทางการอ่าน สรุปได้ดังนี้  
 จากการศึกษาพบว่า หนังสืออิเล็กทรอนิกส์เชิงปฏิสัมพันธ์เพื่อสนับสนุนทักษะ
การอ่านของนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลายที่มีความบกพร่องทางการอ่าน มี
องค์ประกอบ ดังนี ้
1. องค์ประกอบหลักของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ 
 1.1 ส่วนหน้า ประกอบด้วย หน้าปก ค าน าและค าแนะน าการใช้งาน สารบัญ 
 1.2 ส่วนหลัก ประกอบด้วย แบบทดสอบก่อนอ่าน เนื้อหาบทอ่าน แบบทดสอบ
หลังอ่าน 
 1.3 ส่วนหลัง ประกอบด้วย รายการอ้างอิง การเ ช่ือมโยงไปยังเว็บที่เกี่ยวข้อง 
ปกหลัง 
2. องค์ประกอบของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่ช่วยสนับสนุนทักษะการอ่านของนักเรียนที่มี
ความบกพร่องทางการอ่าน ประกอบด้วยองค์ประกอบ ดังต่อไปนี้  
 2.1 เครื่องมือปรับเปลี่ยนลักษณะอักษร ประกอบด้วย 
 รูปแบบอักษร ซึ่งเป็นรูปแบบอักษรแบบหัวกลมที่ใช้ในหนังสือและเว็บไซต์ทัว่ไป 
ซึ่งในการวิจัยนี้ก าหนดให้นักเรียนสามารถเลือกใช้รูแปบบอักษรได้ 5 แบบ คือ 1) 
Tahoma 2) TH Sarabun 3) Kodchasan 4) Cordia New  5) Browallia New  
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 ขนาดอักษร ก าหนดให้นักเรียนสามารถปรับขนาดได้ ระหว่าง 14-22 point 
โดยตั้งค่าปกติไว้ท่ี 16 point 
 สีอักษร/พื้นหลัง ก าหนดให้นักเรียนสามารถปรับเปลี่ยน สีอักษร/สีพื้นหลัง ได้
ดังนี้ ด า/ขาว ขาว/ด า ด า/ครีม ด า/เหลือง น้ าเงิน/เหลือง น้ าเงิน/ขาว 
 ระยะห่างระหว่างอักษร ก าหนดให้มีขนาด เป็นค่าปกติ คือ 1 em 
 ระยะระหว่างบรรทัด ก าหนดเป็นระยะห่างปกติ คือ 1 em และจะขยายตาม
การปรับขนาดอักษร 
 2.2 ภาพประกอบบทอ่าน : เป็นภาพการ์ตูนและภาพเหมือนจริงที่เกี่ยวข้องกับ
เนื้อหา จัดวางภาพประกอบไว้คนละหน้ากับเนื้อหาเพื่อไม่ให้รบกวนการอ่าน 
 2.3 การอ่านออกเสียงข้อความ : ก าหนดให้ผู้เรียนสามารถเลือกให้อ่านออก
เสียงหรือไม่อ่านออกเสียงได้ตามความต้องการ 
 2.4 การอธิบายค าศัพท์ยาก : มีการอธิบายค าศัพท์ยาก โดยใช้การขีดเส้นใต้ค า
ยากและมีไฮเปอร์ลิงค์ไปยังการอธิบายเมื่อ ผู้เรียนวางเม้าส์เหนือค าหรือใช้มือแตะที่ค า
ดังกล่าวส าหรับหน้าจอแบบสัมผัสจะมีค าอธิบายปรากฎขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



วารสารสังคมสงเคราะห์ศาสตร ์ปีที ่26 ฉบับที ่1 มกราคม – มิถุนายน 2561 

 

204 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

  
ภาพที ่1 องค์ประกอบต่างๆของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 

 
 2. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการอ่านก่อนและหลังการอ่านโดยใช้
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์เชิงปฏิสัมพันธ์เพื่อสนับสนุนทักษะการอ่านของนักเรียนระดับ
ประถมศึกษาตอนปลายที่มีความบกพร่องทางการอ่าน  
 

ตารางที่ 1 การเปรียบเทียบคะแนนความเข้าใจในการอ่านระหวา่งก่อนอา่น 
และหลังการอา่นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เพื่อสนับสนุน 

การทดสอบ N คะแนนเต็ม �̅� S.D. t p 

ก่อนการอ่าน 10 10 3.50 2.014 
2.815 .020 

หลังการอ่าน 10 10 5.80 2.098 
 

 

ปรับสีอักษร/พื้นหลัง ปรับรูปแบบอักษร ปรับขนาดอักษร การอ่านออกเสียง

ขอ้ความ 

การอธิบายศัพท์ยาก

ขอ้ความ 

ปุ่มส าหรับการเชื่อมโยงไปยังหน้าต่างๆ 
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 จากตารางพบว่าเมื่อน าหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่พัฒนาขึ้นไปทดลองใช้กับ
นักเรียนโรงเรียนอนุบาลก าแพงแสน จังหวัดนครปฐม ท่ีมีความบกพร่องทางการอ่าน 
จ านวน 10 คน นักเรียนมีคะแนนการทดสอบหลังการอ่านสูงกว่าก่อนการอ่านอย่างมี
นัยส าคัญ ที่ระดับ .05 โดยมีคะแนนเฉลี่ยก่อนอ่าน 3.50 และคะแนนเฉลี่ยหลังอ่าน 5.80 
 3. ผลการศึกษาความพึงพอใจในการอ่านโดยใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์เชิง
ปฏิสัมพันธ์เพื่อสนับสนุนทักษะการอ่านของนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลายที่มี
ความบกพร่องทางการอ่าน  
 จากการเก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์นักเรียนหลังการทดลองใช้หนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์พบว่านักเรียนที่มีความบกพร่องทางการอ่าน ร้อยละ 60 มีความพึงพอใจ
ในการใช้งานหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ระดับมากที่สุด และ ร้อยละ 40 มีความพึงพอใจใน
ระดับมาก และมีความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้ 1) สามารถอ่านและท า
ความเข้าใจได้ง่ายและรวดเร็วกว่าการอ่านจากหนังสือ เนื่องจากหนังสืออิเล็กทรอนิกส์มี
เครื่องมือต่างๆ ช่วยในการอ่าน เช่น การปรับรูปแบบอักษร การเปิดฟังเสียงอ่านได้ 2) 
ภาพประกอบมีส่วนช่วยให้สนใจและทราบว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรท าให้เข้าใจเนื้อหาได้
ง่ายขึ้น 3) การเลือกใช้แบบอักษร ขนาดอักษร และการเปลี่ยนสีอักษรและพื้นหลัง 
นักเรียนส่วนใหญ่ เลือกใช้แบบอักษร Tahoma ขนาด 18 point อักษร/พื้นหลังที่เลือกใช้
มากที่สุดคือ อักษรสีน้ าเงินบนพื้นสีขาวและอักษรด าบนพื้นสีครีม โดยเป็นการเลือกตาม
ความชอบและการมองเห็นที่ชัดเจนของแต่ละบุคคล 4) นักเรียนส่วนใหญ่มีการเปิดฟัง
การอ่านออกเสียงข้อความในส่วนที่อ่านไม่เข้าใจหรืออ่านไม่ได้และนักเรียนบางส่วน
ต้องการให้มีเสียงให้เลือกหลายๆเสียง นักเรียนชายระบุว่าต้องการให้มีเสียงผู้ชายอ่าน 
ส าหรับนักเรียนที่ไม่ฟังการอ่านออกเสียงข้อความให้เหตุผลว่าต้องการท าด้วยตนเอง 
นักเรียนส่วนใหญ่ไม่ได้ใช้การอธิบายศัพท์ยาก 5) สามารถควบคุมบทเรียนได้ง่าย 
เนื่องจากมีปุ่มที่น าไปสู่หน้าต่างๆ ที่ต้องการได้ อย่าไรก็ตามยังมีนักเรียนบางคนเห็นว่าปุ่ม
ยังมีขนาดเล็กเกินไป 6) นักเรียนมีข้อเสนอแนะในด้านต่างๆ ดังนี้ นักเรียนระดับประถม
ศึกษาปีที่ 4 เห็นว่าเนื้อหาค่อนข้างยากไป ภาพบางภาพดูแล้วยังเข้าใจไม่ชัดเจน เสียงที่
อ่านเป็นผู้ใหญ่เกินไป และต้องการให้สามารถบันทึกเสียงอ่านของตนเองได้ นักเรียน

การอธบิายศัพทย์าก 



วารสารสังคมสงเคราะห์ศาสตร ์ปีที ่26 ฉบับที ่1 มกราคม – มิถุนายน 2561 

 

206 

ระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 เห็นว่าเนื้อหามีความยากเหมาะสม เสียงอ่านควรเป็นผู้ใหญ่
กว่านี้ และต้องการให้มีการจัดท าหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ในรายวิชาอื่นๆ อีก 
 

สรุปและอภิปรายผลการศึกษา 
 1. ผลการพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เชิงปฏิสัมพันธ์เพื่อสนับสนุนทักษะการ
อ่านของนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลายที่มีความบกพร่องทางการอ่าน มีดังนี้ 
1. ส่วนประกอบหลักของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 
 1.1 ส่วนหน้า ประกอบด้วย หน้าปก ค าน าและค าแนะน าการใช้งาน สารบัญ 
 1.2 ส่วนหลัก ประกอบด้วย แบบทดสอบก่อนอ่าน เนื้อหาบทอ่าน แบบทดสอบ
หลังอ่าน 
 1.3 ส่วนหลัง ประกอบด้วย รายการอ้างอิง การเช่ือมโยงไปยังเว็บที่เกี่ยวข้อง 
และปกหลัง 
 การแบ่งส่วนประกอบของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว มาจากการสังเคราะห์
แนวคิดของ Norshuhada & Landoni (2004 อ้างถึงใน ชนากานต์ สุวรรณทรัพย์,2556) 
ไพฑูรย์ สีฟ้า (2551) Frye (2014, p.1) และผลจากการสัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญด้าน
เทคโนโลยีการศึกษา ซึ่งการแบ่งส่วนประกอบของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เช่นนี้ มีความ
คล้ายคลึงกับหนังสือบทเรียนท่ัวไป นอกจากน้ันการออกแบบการเช่ือมโยงไปยังหน้าต่างๆ
ของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ได้ใช้สัญลักษณ์ที่เข้าใจกันเป็นอย่างดี เช่น รูปบ้าน และลูกศร 
ซ้าย-ขวา จึงท าให้นักเรียนสามารถใช้งานหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ได้ง่าย ไม่สับสน โดย
สามารถน าประสบการณ์เดิมมาเชื่อมโยงกับประสบการณ์ใหม่ได้เป็นอย่างดี  
2. องค์ประกอบของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่ช่วยสนับสนุนทักษะการอ่านของนักเรียนที่มี
ความบกพร่องทางการอ่าน ประกอบด้วย  
 2.1 เครื่องมือช่วยปรับเปลี่ยนลักษณะอักษร ท าให้ผู้เรียนสามารถปรับเปลี่ยน 
รูปแบบอักษร ขนาดอักษร สีของอักษรและสีพื้นหลัง ตามความต้องการพิเศษของแต่ละ
บุคคล  
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 ในการวิจัยครั้งนี้ได้ก าหนด รูปแบบอักษรให้นักเรียนเลือก 5 แบบ คือ 1) 
Tahoma 2) TH Sarabun 3) Kodchasan 4) Cordia New 5) Browallia New ซึ่งเป็น
แบบอักษรหัวกลมไม่มีการตกแต่ง และพบได้ในเอกสารทั่วไป ทั้งนี้การเลือกใช้แบบอักษร
ดังกล่าวสอดคล้อง British Dyslexia Association (2012) ซึ่งกล่าวถึงตัวอักษรที่เหมาะ
ส าหรับผู้มีความบกพร่องทางการอ่านว่า ควรเป็นตัวอักษรแบบเรียบง่าย ขนาดเท่ากัน 
เ ป็ น อั ก ษ ร แบ บ ไม่ มี เ ชิ ง  เ ช่ น  Arial Tahoma Verdana Comic Sans (ส า ห รั บ
ภาษาอังกฤษ) และจากค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยกีารศึกษาและผูเ้ชี่ยวชาญ
ด้านการศึกษาพิเศษซึ่งแนะน าให้ใช้ อักษรชนิดหัวกลม รูปแบบยึดตามลักษณะของเนือ้หา 
หรือคล้ายในหนังสือภาษาไทยพื่อให้ผู้เรียนสามารถถ่ายโอนไปใช้กับการอ่านทั่วๆ ไปได้ 
จากการทดลองใช้พบว่านักเรียนสามารถอ่านตัวอักษรทั้ง 5 แบบได้ แต่นักเรียนส่วนใหญ่
เลือกใช้แบบอักษร Tahoma โดยให้เหตุผลในการเลือกแบบอักษรว่า เลือกแบบอักษรที่
ตนมองเห็นชัดเจนกว่าแบบอ่ืน 
 ขนาดอักษร ก าหนดให้นักเรียนสามารถปรับขนาดได้ ระหว่าง 14-22 point 
โดยตั้งค่าปกติไว้ที่ 16 point การก าหนดขนาดดังกล่าว เป็นขนาดที่ผู้เช่ียวชาญด้าน
เทคโนโลยีการศึกษาให้ข้อเสนอแนะ จากการทดลองพบว่า นักเรียนส่วนใหญ่ใช้เลือกใช้ 
ขนาดอักษร ระหว่าง 16-18 point โดยให้เหตุผลว่าขนาดดังกล่าวมองเห็นได้ชัดเจนแล้ว 
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Rello, Pielot, Marcos & Carlini (2013) พบว่า อักษร
ขนาด 18 พอยต์ เป็นขนาดที่ช่วยในการอ่านมากที่สุด ส่วนอักษรที่มีขนาดใหญ่กว่า 18 
พอยต์ ไม่ช่วยให้อ่านได้เร็วขึ้น และ Ash (2010) ซึ่งพบว่า การเปลี่ยนขนาดตัวอักษรและ
จ านวนค าได้ความต้องการเป็นประโยชน์มากส าหรับผู้ที่มีปัญหาการอ่าน  
 สีอักษรและพื้นหลัง ก าหนดให้นักเรียนสามารถปรับเปลี่ยน สีอักษร/สีพื้นหลัง 
ได้ดังนี้ ด า/ขาว ขาว/ด า ด า/ครีม ด า/เหลือง น้ าเงิน/เหลือง น้ าเงิน/ขาว ซึ่งเป็นคู่สีอักษร
และพื้นหลังที่ผู้ที่มีความบกพร่องทางการอ่านเลือกใช้มาก (Rello, Kanvinde and 
Baeza-Yates, 2012: 36) จากการทดลองพบว่า สีอักษรและพื้นหลังที่นักเรียนเลือกใช้
มากที่สุดคืออักษรสีน้ าเงินบนพ้ืนขาว และอักษรด าบนพ้ืนสีครีม (ร้อยละ 30 เท่ากัน) โดย
ให้เหตุผลว่า เลือกใช้อักษรและพื้นหลังตามความชอบของตนเองและการมองเห็นที่ชัดเจน 
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ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Kurniawan and Conroy (2007: 257) ที่พบว่าถ้าผู้ใช้
สามารถเลือกโทนสีของเว็บเพจท่ีเหมาะสมกับตนเองจะช่วยพัฒนาความเร็วในการอ่านได้
จึงควรมีเครื่องมือส าหรับปรับเปลี่ยนสีของพื้นหลังบนเว็บไซต์เพื่อช่วยพัฒนาการอ่าน
ส าหรับผู้ที่มีความบกพร่องทางการอ่าน  
 ส าหรับส าหรับระยะห่างระหว่างอักษร และระยะระหว่างบรรทัด ก าหนดให้มี
ขนาดเป็นค่าปกติ คือ 1 em ตามข้อเสนอแนะของผู้เช่ียวชาญด้านการศึกษาพิเศษซึ่งมี
ความเห็นว่าการขยายระยะห่างระหว่างตัวอักษรและระหว่างบรรทัดจะท าให้นักเรียนที่มี
ความบกพร่องทางการอ่าน อ่านได้ยากยิ่งขึ้น  
 2.2 ภาพประกอบ : เป็นภาพการ์ตูนและภาพเหมือนจริงที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหา 
จัดวางภาพประกอบไว้คนละหน้ากับเนื้อหาเพื่อไม่ให้รบกวนการอ่าน ซึ่งนักเรียนมี
ความเห็นว่า ภาพประกอบมีส่วนช่วยให้สนใจ ทราบว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไร และท าให้
เข้าใจเนื้อหาได้ง่ายขึ้น  
 2.3 การอ่านออกเสียงข้อความ : ก าหนดให้ผู้เรียนสามารถเลือกให้อ่านออก
เสียงหรือไม่อ่านออกเสียงได้ตามความต้องการ ซึ่งพบว่านักเรียนส่วนใหญ่จะเปิดฟังการ
อ่านออกเสียงข้อความในส่วนที่อ่านด้วยตนเองไม่ได้ จึงท าให้สามารถเข้าใจเรื่องที่อ่านได้ 
ซึ่งสอดคล้องกับ Ash (2010 : 23) ที่พบว่าเครื่องมือ Text-to-speech ช่วยให้ผู้อ่าน
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์เข้าใจสิ่งที่อ่านได้จากการฟัง และ Mayer & Moreno (2003) ท่ีได้
อธิบายว่าเครื่องมืออ่านออกเสียงข้อความเป็นปัจจัยส าคัญส าหรับผู้ที่มีความสามารถใน
การอ่านต่ า เนื่องจากนักเรียนไม่ต้องถอดรหัสข้อความดว้ยตนเอง ท าให้ลดภาระทางสมอง
ลงและช่วยในการสร้างความหมายท าให้นักเรียนสามารถเข้าใจเรื่องราวที่ อ่านได้ดีขึ้น 
นอกจากน้ันจากการสัมภาษณ์ยังพบว่านักเรียนบางส่วนต้องการให้มีเสียงให้เลือกมากกว่า
เสียงท่ีก าหนดไว้ เช่น มีเสียงผู้หญิง ผู้ชายให้เลือก 
 2.4 การอธิบายค าศัพท์ยาก : มีการอธิบายค าศัพท์ยาก โดยใช้การขีดเส้นใต้ค า
ยากและมีไฮเปอร์ลิงค์ไปยังการอธิบาย เมื่อผู้ เรียนวางเม้าส์เหนือค าหรือใช้มือแตะที่ค า
ดังกล่าวจะมีค าอธิบายปรากฎขึ้น จากการทดลองพบว่านักเรียนส่วนใหญ่ไม่ได้ใช้เครื่องมอื
นี้ ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากเนื้อหาในหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ไม่ยาก ระดับค าที่ใช้เป็นค าที่
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นักเรียนสามารถเข้าใจได้โดยไม่ต้องหาความหมายเพิ่มเติม ดังนั้นการจะก าหนดให้มี
หรือไม่มีการอธิบายศัพท์ยาก จึงควรพิจารณาจากระดับความยากง่าย และระดับภาษาท่ี
ใช้ในบทอ่าน 
 2. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการอ่านก่อนและหลังการอ่าน โดยใช้
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์เชิงปฏิสัมพันธ์เพื่อสนับสนุนทักษะการอ่านของนักเรียนระดับ
ประถมศึกษาตอนปลายที่มีความบกพร่องทางการอ่าน เมื่อน าหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่
พัฒนาขึ้นไปทดลองใช้กับโรงเรียนอนุบาลก าแพงแสน จังหวัดนครปฐม ที่มีความบกพร่อง
ทางการอ่าน จ านวน 10 คน พบว่า นักเรียนมีคะแนนการทดสอบหลังการอ่านสงูกว่าก่อน
การอ่านอย่างมีนัยส าคัญ ที่ระดับ .05 โดยมีคะแนนเฉลี่ยก่อนอ่าน 3.50 และคะแนนเฉลีย่
หลังอ่าน 5.80 ซึ่งแสดงให้เห็นว่าหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่สร้างขึ้นสามารถช่วยส่งเสริมการ
อ่านของนักเรียนรับชั้นประถมศึกษาตอนปลายที่มีความบกพร่องทางการอ่านได้ อย่างไรก็
ตามเมื่อพิจารณาคะแนนเฉลี่ยหลังการอ่านพบว่ามีค่าเฉลี่ย 5.80 จากคะแนนเต็ม 10 
คะแนน ซึ่งเป็นคะแนนที่ไม่สูงนัก แสดงว่านักเรียนอาจยังไม่สามารถท าความเข้าใจเรื่องที่
อ่านได้เท่าที่ควร ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากสาเหตุดังต่อไปนี้ เช่น 1)นักเรียนบางส่วนอาจไม่
เข้าใจค าถามทุกค าถามในแบบทดสอบ เนื่องจากในแบบทดสอบไม่ได้จัดให้มีเครื่องมือ
อ่านออกเสียงข้อความและการอธิบายศัพท์ยาก 2) กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยนี้เป็นนักเรียน
ในระดับประถมศึกษาตอนปลาย ประกอบด้วยนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 , 5 และ 6 
และมีระดับความบกพร่องทางการอ่านแตกต่างกัน จึงท าให้มีความแตกต่างกันในด้าน
ความสามารถในการตีความหรือท าความเข้าใจสิ่งที่อ่านหรือฟัง และส่งผลต่อการคะแนน
การทดสอบหลังอ่านด้วย 3) นักเรียนบางคนไม่ใช้เครื่องมืออ่านออกเสียงข้อความแม้ว่าจะ
ไม่แน่ใจว่าอ่านได้ถูกต้องหรือไม่ โดยให้เหตุผลว่าต้องการลองอ่านเอง 
 3. ผลการศึกษาความพึงพอใจในการอ่านโดยใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์เชิง
ปฏิสัมพันธ์เพื่อสนับสนุนทักษะการอ่านของนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลายที่มี
ความบกพร่องทางการอ่าน พบว่านักเรียนที่มีความบกพร่องทางการอ่านร้อยละ 60 มี
ความพึงพอใจในการใช้งานหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ระดับมากที่สุด และ ร้อยละ 40 มี
ความพึงพอใจในระดับมาก เนื่องจากหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่พัฒนาขึ้นนี้มีการน าเสนอ
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เนื้อหาที่นักเรียนสามารถปรับแต่งได้ตามความต้องการ มีรูปแบบการน าทางที่สะดวกใน
การควบคุม และมีการอ่านออกเสียงข้อความซึ่งช่วยให้ผู้ที่มีความบกพร่องทางการอ่าน
สามารถเข้าใจเรื่องราวท่ีอ่านได้ดีขึ้น 
 

ข้อเสนอแนะ 
1. ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
 1.1 การน ารูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์นี้ไปใช้กับนักเรียน ควรมีการอธิบายให้
นักเรียนทราบและเข้าใจอย่างชัดเจน 
ถึงเครื่องมือต่างๆ ที่ช่วยสนับสนุนทักษะการอ่านของนักเรียน เนื่องจากนักเรียนไม่คุ้นเคย
กับการใช้เครื่องมือเหล่านี้ในการใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ทั่วไป    
 1.2 จากผลการวิจัยพบว่าการเปิดโอกาสให้นักเรียนก าหนดรูปแบบของหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ได้ตามความต้องการของตนเองทั้ง รูปแบบ ขนาด สีอักษร สีพื้นหลัง การ
อ่านออกเสียงข้อความ มีส่วนช่วยส่งเสริมการอ่านและสร้างความพึงพอใจในการอ่านโดย
ใช้หนังสืออิเล็ทรอนิกส์ของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการอ่าน ดังนั้นการผลิตสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ส าหรับผู้ที่มีความบกพร่องทางการอ่านจึงควรพิจารณาออกแบบโดย
ค านึงถึงปัจจัยดังกล่าวด้วย 
2. ข้อเสนอแนะส าหรับการท าวิจัยครั้งต่อไป 
 2.1 ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบการใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์เพื่อส่งเสริมทักษะ
การอ่านของนักเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการอ่านและนักเรียนทั่วไป  
 2.2 ควรมีการศึกษาเพิ่มเติมการใช้เครื่องมือช่วยส่งเสริมทักษะการของผู้ที่มี
ความบกพร่องทางการอ่าน เช่น การเน้นข้อความ (highlight) พร้อมกับการอ่านออกเสียง 
การปรับความเร็วในการอ่านข้อความ 
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