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หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรือ่ง ระบบพิมพ์แบบต่างๆ และการน าไปใช้งาน  
ส าหรับผู้พิการทางการได้ยิน 

 
วสันต์  สอนเขียว1 

 
บทคัดย่อ 

ในการศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ การออกแบบและจัดท าหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) เพ่ือคน
พิการทางการได้ยิน เรื่อง กระบวนการพิมพ์ ด้วยการใช้ภาษามืออ่านได้บนคอมพิวเตอร์พกพา และน าไป
ทดสอบกับกลุ่มผู้ใช้งานในกลุ่มผู้พิการทางการได้ยิน จ านวน 32 คน โดยท าการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับระบบ
การพิมพ์และการน าไปใช้ แล้วน ามาออกแบบและจัดท าเป็นหนังสืออีเล็กทรอนิกส์ที่ประกอบด้วยภาพนิ่ง 
ภาพเคลื่อนไหว และกราฟิกต่างๆ ที่เป็นภาพเคลื่อนไหวภาษามือ และตัวสะกดนิ้วมือไทยภาษามือ ในการ
ออกแบบเป็นหนังสือขนาดแนวตั้ง 768 x 1024 px และขนาดแนวนอน 1024 x 768 px ไฟล์นามสกุล .folio 
อ่านด้วยโปรแกรม Adobe Content Viewer เนื้อหาประกอบด้วย ความรู้เกี่ยวกับการพิมพ์ ระบบการพิมพ์ 
หลักการพิมพ์ การน าไปใช้ ค าศัพท์และแบบฝึกหัด ผลการศึกษาความพึงพอใจ พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความพึง
พอใจรวมทุกด้านระดับมาก (�̅� = 4.29, S.D. = 0.77) เมื่อแยกเป็นรายด้าน พบว่าด้านองค์ประกอบอยู่ใน
ระดับมาก (�̅� = 4.39, S.D. = 0.75) รองลงมาด้านหนังสือและเทคนิคมัลติมีเดียอยู่ในระดับมาก (�̅� = 4.32, 
S.D. = 0.80) และด้านออกแบบอยู่ในระดับมาก (�̅� = 4.24, S.D. = 0.74) ด้านเนื้อหาอยู่ในระดับมากเช่นกัน 
(�̅� = 4.19, S.D. = 0.76)  

  
ค าส าคัญ : ระบบการพิมพ์แบบต่างๆ  คนพิการทางการไดย้ิน หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ค าศัพท์ภาษามือไทย  
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E-Book - Printing Systems and Applications for Hearing Impaired Person 
 

Wasan Sornkhieo1 
 

ABSTRACT 
This study aimed to design and Producing an e-book on printing systems and 

applications for hearing impaired persons by using sign language readable on tablet. This e-
book was tried out with 32  impaired hearing users. The procedure involves collecting data 
about printing system and application, designing and producing an e-book which contains still 
pictures, animation, and graphics as sign language images and fingerspelling. The e-book design 
is of 768 x 1024 px Portrait and 1024 x 768 px Landscape, .folio file type, and readable by 
Adobe Content Viewer. The content covers the knowledge of printing, printing system, printing 
principles, usage, glossary, and drills. The results indicated the users; participants’ satisfaction 
at a high level in overall (�̅� = 4.29, S.D. = 0.77) and in individual aspects with the component 
ranked first (�̅� = 4.39, S.D. = 0.75), followed by the media and multimedia technique (�̅� = 
4.32, S.D. = 0.80), the design (�̅� = 4.24 , S.D. = 0.74), and the content (�̅� = 4.19, S.D. = 0.76), 
respectively.    

 
Keywords: Printing systems, Hearing- Impaired persons, e-book, Thai Sign language vocabulary 
 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

ในปัจจุบันนี้เทคโนโลยีได้เข้ามามีบทบาทในด้านการศึกษาเรียกได้ว่ายกระดับคุณภาพชีวิตอย่าง
ต่อเนื่อง ยุคดิจิทัลในศตวรรษที่ 21 เป้าหมายที่ส าคัญที่สุดของมนุษยชาติ คือ การถ่ายทอดความรู้และการสร้าง
สังคมให้ดีขึ้น ซึ่งเห็นได้จากการที่ในขณะนี้ภาคการศึกษาก าลังปรับเปลี่ยนกระบวนการพ้ืนฐานที่ส าคัญ และ
การเข้ามาของระบบอี-เลิร์นนิ่ง (e-learning) ในห้องเรียน ตลอดจนการท างานและการสนทนาเป็นกลุ่มแบบ
ออนไลน์ (Online Discussion Group) เราอาจปฏิเสธไม่ได้ว่าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมีผลกระทบต่อ
ชีวิตประจ าวันของเราอย่างมากมาย วิวัฒนาการอย่างหนึ่งคือ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) (กุสาวดี หัส
แดง, 2555) ซึ่งเป็นหนังสือที่สร้างขึ้นด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เป็นแฟ้มข้อมูลที่อ่านเอกสารผ่านทางหน้า
จอคอมพิวเตอร์ไดท้ั้งในระบบเปิด(Online) และระบบปิด (Offline)  
 หนังสืออิเล็กทรอนิกส์นั้นมีประโยชน์ต่อผู้อ่าน ช่วยให้ผู้เรียนสามารถย้อนกลับเพ่ือทบทวนบทเรียน
หากไม่เข้าใจ และสามารถเลือกเรียนได้ตามเวลาและสถานที่ที่ตนเองสะดวก มีการตอบสนองที่รวดเร็วของ
คอมพิวเตอร์ที่ให้ทั้งสีสัน ภาพ และเสียง ท าให้เกิดความตื่นเต้นและไม่เบื่อหน่าย ช่วยให้การเรียนมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีประสิทธิภาพในแง่ที่ลดเวลาลดค่าใช้จ่าย สนองความต้องการและ
ความสามารถของผู้เรียน ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนหัวข้อที่สนใจข้อใดก่อนก็ได้ และสามารถย้อนกลับไป
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กลับมาในเอกสาร หรือกลับมาเริ่มต้นที่จุดเริ่มต้นใหม่ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว สามารถแสดงทั้งข้อความ ภาพนิ่ง 
ภาพเคลื่อนไหว และเสียงไดใ้นขณะเดียวกัน (เสาวลักษณ์  ญาณสมบัติ, 2545) 

การพัฒนาหนังสือการเรียนรู้ส าหรับผู้พิการทางการได้ยิน จ าเป็นต้องให้ความส าคัญกับ “ลักษณะและ
พฤติกรรมของผู้พิการทางการได้ยิน” อันได้แก่ 1. ปัญหาในการปฏิบัติตามค าสั่ง เมื่อคุณครูสั่งให้นักเรียนอ่าน
ออกเสียง แล้ว เด็กหาข้อความนั้น ไม่พบอาจจะมาจากการที่มีปัญหาในการฟังเสียง  2. การพูด ปัญหา
ทางการพูดขึ้นอยู่กับระดับการสูญเสียการได้ยินถ้าสูญเสียเล็ก น้อยสามารถพูดได้   ถ้าสูญเสียในระดับปาน
กลางอาจพอพูดได้ แต่อาจไม่ชัด ส่วนสูญเสียมากหรือหูหนวกอาจพูดไม่ได้เลยหากไม่ได้รับการสอนพูดตั้งแต่วัย
เด็ก นอกจากนี้การพูดขึ้นอยู่กับอายุของเด็ก หากเด็กสูญเสียการได้ยินมาตั้งแต่ก าเนิด จะมีปัญหาในการพูด
มากกว่าเด็กที่พูดได้แล้ว 3. ภาษา ปัญหาในทางภาษาจะคล้ายกับปัญหาในการพูด ซึ่งจะมีมากหรือน้อยขึ้นกับ
ระดับการสูญเสียการได้ยิน ส่งผลให้มีผู้พิการทางการได้ยินมีความรู้เกี่ยวกับค าศัพท์ในวงจ ากัด หรือเรียงค าเป็น
ประโยคที่ผิดหลักภาษา 4. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิธีการเรียนการสอนในปัจจุบันที่ปฏิบัติกันอยู่นั้นเหมาะสม 
กับคนปกติมากกว่าผู้พิการทางการได้ยิน และการท าข้อสอบให้ได้ผลดีนั้นต้องมีความรู้ทางภาษาเป็นอย่างดี ซึ่ง
ผู้พิการทางการได้ยินจะมีปัญหาทางภาษา และมีทักษะทางภาษาจ ากัด ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ค่อนข้างต่ ากว่าคนปกติ 5. การปรับตัว ผู้พิการทางการได้ยินจะมีปัญหาในการหนังสือสารกับผู้อ่ืน เกิดความคับ
ข้องใจ มีปัญหาทางอารมณ์ตามมาท าให้เด็กมีปัญหาในการปรับตัว  การหนังสือสารหลักของบุคคลกลุ่มนี้ 
คือ “ภาษามือ” ซึ่งเป็นภาษาท่ีใช้ในการหนังสือสารส าหรับผู้พิการทางการได้ยิน ใช้มือ สีหน้า และกิริยาท่าทาง 
ประกอบในการหนังสือสารความหมาย และถ่ายทอดอารมณ์แทนการใช้เสียงพูดของคนปกติ เพราะผู้พิการ
ทางการได้ยินจะไม่สามารถได้ยินเสียงพูดเหมือนคนปกติ จึงไม่สามารถพูดได้ แต่สายตาของผู้ พิการทางการได้
ยินนั้นสามารถมองเห็นได้เป็นปกติ จึงสังเกตกิริยาอาการ ท่าทางต่าง ๆ เพ่ือเรียนรู้ความหมายของกิริยาอาการ
ท่าทางต่าง ๆ (บุญเลิศ อรุณพิบูลย์, 2557) 

ปัจจุบันเทคโนโลยีการพิมพ์มีความก้าวหน้าและเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา จากระบบพิมพ์ดั้งเดิมไปสู่
ระบบพิมพ์ดิจิทัล ที่ไม่ต้องใช้แม่พิมพ์ ซึ่งมีการควบคุมอุปกรณ์เครื่องจักรทางการพิมพ์ได้แม่นย าท าให้สามารถ
ลดจ านวนคนท างานลงเหลือเพียง 2-3 คน เท่านั้น ประกอบกับระบบพิมพ์ต่าง ๆ ได้มีความสามารถในการ
พิมพ์งานคุณภาพสูงใกล้เคียงกัน การเลือกใช้จึงขึ้นอยู่กับประเภทของงานและต้นทุนในการผลิตเท่านั้น ซึ่งส่วน
หนึ่งของความรู้ดังกล่าวได้เรียบเรียงในหนังสือ “ระบบพิมพ์แบบต่างๆ และการน าไปใช้งาน” เป็นหนังสือที่
ประกอบด้วยเนื้อหา ครอบคลุมตั้งแต่โครงสร้างอุตสาหกรรมการพิมพ์ไทย การพิมพ์สมัยใหม่ และระบบพิมพ์
แบบต่าง ๆได้แก่ ออฟเซต เลตเตอร์เพรส เฟล็กโซกราฟี กราวัวร์ สกรีน และระบบดิจิทัล เหมาะส าหรับนิสิต 
นักศึกษา ที่เรียนสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับการพิมพ์ รวมทั้งผู้ประกอบธุรกิจพิมพ์ และผู้สนใจทั่วไป (อรัญ หาญ
สืบสาย, 2548) 
 จากที่ระบุมาข้างต้น หนังสืออิเล็กทรอนิกส์น่าจะมีประสิทธิภาพในการตอบสนองให้เกิดการเรียนรู้ของ
ผู้พิการทางการได้ยิน และการเพ่ิมประสิทธิภาพในการเรียนรู้ การท าความเข้าใจในเรื่องระบบการพิมพ์ต่างๆ 
ผู้จัดท าจึงมีความสนใจที่จะผลิตหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่องระบบพิมพ์แบบต่างๆ และการน าไปใช้งานส าหรับผู้
พิการทางการได้ยิน ซึ่งจะช่วยให้ผู้พิการทางการได้ยินและบุคคลทั่วไปเข้าใจได้ง่ายมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะ
นักศึกษาที่เรียนสาขาวิชาที่เก่ียวข้องการพิมพ์ 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพ่ือออกแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ค าศัพท์ภาษามือส าหรับผู้พิการทางการได้ยินเกี่ยวกับระบบพิมพ์

แบบต่างๆ และการน าไปใช้งาน 
2. เพ่ือจัดท าหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ค าศัพท์ภาษามือส าหรับผู้พิการทางการได้ยินเกี่ยวกับระบบพิมพ์แบบ

ต่างๆ และการน าไปใช้งาน 
3. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจต่อค าศัพท์ภาษามือส าหรับผู้พิการทางการได้ยินเกี่ยวกับระบบพิมพ์แบบ

ต่างๆ และการน าไปใช้งาน 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 
 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เรื่องระบบพิมพ์แบบต่างๆ และการน าไปใช้งาน ส าหรับ
ผู้พิการทางการได้ยิน 

 
วิธีด าเนินการวิจัย   
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยพัฒนา (Research Development)  ซึ่งผู้วิจัยได้ด าเนินการตามขั้นตอน
ดังต่อไปนี้ 

1. ขั้นตอนการเตรียมข้อมูล แบ่งออกเป็น ข้อมูลด้านการเรียนรู้/การรับรู้ของคนพิการทางการได้ยิน 
ข้อมูลด้านการออกแบบหนังสือภาพและเสียง ข้อมูลการออกแบบและผลิตหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ด้วยโปรแกรม 
Adobe InDesign CS6 และ Digital Publishing Suite (DPS) และข้อมูลทางด้านระบบพิมพ์ต่างๆ และการ
น าไปใช้งาน 

2. ขั้นตอนการสร้างหนังสือ โดยการน าข้อมูลที่ได้มาท าการผลิตหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ โดยมีขั้นตอน
ดังต่อไปนี้ 

2.1 ขั้นตอนการน าเข้าข้อมูล เริ่มจากเนื้อหาโดยการน าข้อมูลด้านการพิมพ์ระบบต่างๆ จาก
หลายแหล่งข้อมูล มาจัดพิมพ์ในรูปแบบของเอกสาร จากนั้นจัดการภาพที่จะใช้ในหนังสือโดยน ามาสแกนหรือ
การวาดภาพประกอบโดยโปรแกรมวาดภาพและตกแต่ง 
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2.2 ขั้นตอนการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ โดยการน าเอกสารและภาพที่ได้มาเข้าโปรแกรม 
Adobe InDesign CS6 เพ่ือจัดหน้าสิ่งพิมพ์ในลักษณะแนวนอนและแนวตั้งต่อไป จากนั้นท าการถ่ายวีดิโอ
ค าศัพท์ภาษามือของระบบการพิมพ์ต่างๆ แล้วน ามาตัดต่อวีดิโอ โดยโปรแกรม Adobe Premiere Pro CS6 
และน ามาประกอบในงานหนังสือ ต่อไปคือการออกแบบสร้างปกหนังสือ บรรณานุกรม หน้าเมนูหลัก เมนูรอง 
เมนูย่อย และส่วนต่างๆ เพ่ือให้เป็นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ด้วยโปรแกรม Adobe Photoshop CS6  เมื่อครบ
องค์ประกอบของหนังสือก็ท าการสร้าง Hyperlink เพ่ือเชื่อมโยงสิ่งต่างๆของหนังสือเข้าด้วยกันจนได้หนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ที่สมบูรณ์มีทั้งแนวตั้งและแนวนอน ประกอบด้วย เนื้อหาความรู้ทางการพิมพ์ระบบต่างๆ 
แบบฝึกหัด ค าศัพท์ภาษามือ ในรูปแบบไฟล์นามสกุล folio โดยสามารถท าการอ่านหนังสือได้ด้วยโปรแกรม 
Adobe Content Viewer ผ่านบนคอมพิวเตอร์พกพา (tablet) ได ้

3. ขั้นตอนการตรวจสอบและศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์  เมื่อได้หนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์เรียบร้อยแล้ว จึงส่งให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความถูกต้องและความเหมาะสมของหนังสือ เนื้อหา 
ภาพประกอบ ภาพเคลื่อนไหว ค าศัพท์ภาษามือ และท าการปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญ
แนะน า จากนั้นออกแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้งาน ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบ
แบบสอบถาม ความพึงพอใจที่มีต่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ในด้านการออกแบบ ด้านองค์ประกอบ ด้านเนื้อหา 
และด้านหนังสือและเทคนิคมัลติมีเดีย และข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุง แล้วท าการสอบถามจากกลุ่มตัวอย่าง
ที่เป็นนักศึกษาผู้พิการทางการได้ยิน ระดับ ปวส. ชั้นปีที่ 2 สาขาเทคโนโลยีการพิมพ์ วิทยาลัยเทคโนโลยีดอน
บอสโก จ านวน 32 คน  หลังจากนั้นน ามาวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติ 
 
ผลการวิจัย 

1. ผลการผลิตหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เรื่องระบบพิมพ์แบบต่างๆ และการน าไปใช้งาน ส าหรับผู้พิการ
ทางการได้ยิน ได้ไฟล์หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ขนาดแนวตั้ง 768 x 1024 px แนวนอน 1024 x 768 px ไฟล์
นามสกุล  .folio ที่สามารถอ่านหนั งสือได้ผ่ านโปรแกรม Adobe Content Viewer ภายในหนั งสือ
อิเล็กทรอนิกส์ ประกอบไปด้วย 6 ส่วน ความรู้เบื้องตน้เกี่ยวกับการพิมพ์ ประเภทของระบบการพิมพ์ หลักการ
พิมพ์ แบบฝึกหัด ค าศัพท์ภาษามือจากการพิมพ์ และบรรณานุกรม ดังภาพต่อไปนี้ 
 

           
         a) การแสดงผลแนวตั้ง              b) การแสดงผลแนวนอน 

ภาพที่ 2 หน้าปก 
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         a) การแสดงผลแนวตั้ง              b) การแสดงผลแนวนอน 

ภาพที่ 3 หน้าจอค าชี้แจงแนะน าการใช้งาน 
 

           
         a) การแสดงผลแนวตั้ง              b) การแสดงผลแนวนอน 

ภาพที่ 4 หน้าจอหัวข้อความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการพิมพ์ 
 

            
         a) การแสดงผลแนวตั้ง              b) การแสดงผลแนวนอน 

ภาพที่ 5 หน้าจอแสดงหัวข้อหลักการของระบบพิมพ์ 
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         a) การแสดงผลแนวตั้ง              b) การแสดงผลแนวนอน 

ภาพที่ 6 หัวข้อระบบพิมพ์คอนเวนชั่นแนล 
 

            
         a) การแสดงผลแนวตั้ง              b) การแสดงผลแนวนอน 

ภาพที่ 7 หัวข้อระบบการพิมพ์ไร้สัมผัส 
 

            
          a) การแสดงผลแนวตั้ง               b) การแสดงผลแนวนอน 

ภาพที่ 8 ดึงภาพได้แบบ Pullout tabs 
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          a) การแสดงผลแนวตั้ง               b) การแสดงผลแนวนอน 

ภาพที่ 9 หน้าปกแบบฝึกหัด 
 

            
          a) การแสดงผลแนวตั้ง               b) การแสดงผลแนวนอน 

ภาพที่ 10 แบบฝึกหัด เลือกค าตอบ 
 

            
          a) การแสดงผลแนวตั้ง               b) การแสดงผลแนวนอน 

ภาพที่ 11 หน้าปกค าศัพท์ภาษามือ 



การสัมมนาวิชาการระดับชาตดิ้านคนพิการ ครั้งที่ 9 ปี 2560 | 229 

 

 

            
          a) การแสดงผลแนวตั้ง               b) การแสดงผลแนวนอน 

ภาพที่ 12 ค าศัพท์ภาษามือ 
 

 2. ผลการศึกษาความพึงพอใจของผลิตหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เรื่องระบบพิมพ์แบบต่างๆ และการ
น าไปใช้งาน ส าหรับผู้พิการทางการได้ยิน ด้านออกแบบ ด้านองค์ประกอบ ด้านเนื้อหา ด้านหนังสือและเทคนิค
มัลติมีเดีย จ านวน 32 คน 
    
ด้านสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

 
แผนภูมิที่ 1 ค่าร้อยละจ าแนกตามเคยศึกษาด้านเทคโนโลยีการพิมพ์ 

 
 จากแผนภูมิที่ 1 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถาม เคยศึกษาด้านเทคโนโลยีการพิมพ์ จ านวน 27 คน คิดเป็น
ร้อยละ 84 และไม่เคยศึกษาด้านเทคโนโลยีการพิมพ์ จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 16 
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แผนภูมิที่ 2 ค่าร้อยละจ าแนกตามความรู้ภาษามือทางด้านเทคโนโลยีการพิมพ์ 

 

 จากแผนภูมิที่ 2 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความรู้ภาษามือทางด้านเทคโนโลยีการพิมพ์ จ านวน 22 
คน คิดเป็นร้อยละ 69 และไม่มีความรู้ภาษามือทางด้านเทคโนโลยีการพิมพ์ จ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 31 
 

ด้านความพึงพอใจ 
 
ตารางท่ี 1 ความคิดเห็นที่มีต่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 

รายการประเมิน ค่าเฉลี่ย S.D. แปลผล 
1. ด้านการออกแบบ  
1.1 การออกแบบหนังสือมีความดึงดูด น่าสนใจ 4.38 0.66 มาก 
1.2 การออกแบบมีเอกลักษณ์และเข้ากับเนื้อหา 4.41 0.61 มาก 
1.3 ขนาดตัวอักษร สีตัวอักษร อ่านง่ายและสีพื้นมีความเหมาะสม 3.81 0.86 มาก 
1.4 การจัดองค์ประกอบของหน้า 4.25 0.72 มาก 
1.5 ภาพประกอบ 4.38 0.87 มาก 

ค่าเฉลี่ย 4.25 0.74 มาก 
ตารางท่ี 1  (ต่อ) 

รายการประเมิน ค่าเฉลี่ย S.D. แปลผล 
2. ด้านองค์ประกอบ  
2.1 เนื้อหามีความถูกต้องชัดเจน 4.31 0.82 มาก 
2.2 การใช้ภาษาถูกต้องเหมาะสม หนังสือความหมายได้ชัดเจน 4.41 0.71 มาก 
2.3 ภาพประกอบมีความสอดคล้องและเหมาะสมกับเนื้อหา 4.41 0.76 มาก 
2.4 ดึงภาพเลื่อนแบบ Pullout tabs ได ้ 4.44 0.72 มาก 

ค่าเฉลี่ย 4.39 0.75 มาก 
3. ด้านเนื้อหา  
3.1 ข้อความอ่านง่าย 4.34 0.65 มาก 
3.2 มีแบ่งเนื้อหาอย่างเหมาะสม 4.06 0.76 มาก 
3.3 มีการจัดวางเนื้อหาที่สบายตา 4.28 0.77 มาก 
3.4 ได้รับความรู้เพ่ิมเติม 4.16 0.77 มาก 
3.5 ใช้ข้อความที่ความกระชับเข้าใจง่าย 4.13 0.91 มาก 

ค่าเฉลี่ย 4.19 0.77 มาก 
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4. ด้านหนังสือและเทคนิคมัลติมีเดีย    
4.1 ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว และ วีดีทัศน์ ชัดเจน สอดคล้องกับ 
เนื้อหา 

4.41 0.76 มาก 

4.2 วีดีโอค าบรรยายและภาพประกอบ เหมาะสม 4.56 0.72 มากที่สุด 
4.3 มีจุดเชื่อมโยง Link ไปยังส่วนต่างๆ 4.22 0.83 มาก 
4.4 หนังสือ Clip VDO ที่ใช้มีความสัมพันธ์กับเนื้อหา และภาษามือ 4.34 0.83 มาก 
4.5 ความยากง่ายของแบบฝึกหัดระบบพิมพ์แบบต่างๆ และการ
น าไปใช้งาน 

4.19 0.74 มาก 

4.6 หนังสือมีความน่าสนใจ 4.19 0.93 มาก 
ค่าเฉลี่ย 4.32 0.80 มาก 

ค่าเฉลี่ยรวมทุกด้าน 4.29 0.77 มาก 
 
 จากตารางที่ 1 พบว่าค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ทุกด้าน (�̅� 4.29) อยู่ในระดับ
มาก หากพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านองค์ประกอบ (�̅� 4.39) ด้านหนังสือและเทคนิคมัลติมีเดีย (�̅� 4.32)  
ด้านการออกแบบ (�̅� 4.25) และด้านเนื้อหา (�̅� 4.19) มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ตามล าดับ 

ด้านองค์ประกอบ มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจทุกข้อ (�̅� 4.39) อยู่ในระดับมาก หากพิจารณาเป็นรายข้อ
พบว่า ดึงภาพเลื่อนแบบ Pullout tabs ได้ (�̅� 4.44) รองลงมาคือ การใช้ภาษาถูกต้องเหมาะสม หนังสือ
ความหมายได้ชัดเจน และภาพประกอบมีความสอดคล้องและเหมาะสมกับเนื้อหา (�̅� 4.41) ส่วนเนื้อหามี
ความถูกต้องชัดเจน (�̅� 4.31) มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ตามล าดับ 

ด้านหนังสือและเทคนิคมัลติมีเดีย มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจทุกข้อ (�̅� 4.32) อยู่ในระดับมาก หาก
พิจารณาเป็นรายข้อพบว่า วีดีโอค าบรรยายและภาพประกอบ เหมาะสม (�̅� 4.56) อยู่ในระดับมากที่สุด 
รองลงมาคือ ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว และวีดีทัศน์ ชัดเจน สอดคล้องกับเนื้อหา (�̅� 4.41) หนังสือ Clip VDO 
ที่ใช้มีความสัมพันธ์กับเนื้อหาและภาษามือ (�̅� 4.34) มีจุดเชื่อมโยง Link ไปยังส่วนต่างๆ (�̅� 4.22) ส่วนความ
ยากง่ายของแบบฝึกหัดระบบพิมพ์แบบต่างๆ และการน าไปใช้งาน (�̅� 4.19) และหนังสือมีความน่าสนใจ (�̅� 
4.19) มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ตามล าดับ 

ด้านการออกแบบ มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจทุกข้อ (�̅� 4.25) อยู่ในระดับมาก หากพิจารณาเป็นรายข้อ
พบว่า การออกแบบมีเอกลักษณ์และเข้ากับเนื้อหา (�̅� 4.41) รองลงมาคือ การออกแบบหนังสือมีควมดึงดูด 
น่าสนใจ (�̅� 4.38) ภาพประกอบ (�̅� 4.38) การจัดองค์ประกอบของหน้า (�̅� 4.25) และขนาดตัวอักษร สี
ตัวอักษร อ่านง่ายและสีพื้นมีความเหมาะสม (�̅� 3.81) มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ตามล าดับ 

ด้านเนื้อหา มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจทุกข้อ (�̅� 4.19) อยู่ในระดับมาก หากพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า  
ข้อความอ่านง่าย (�̅� 4.34) รองลงมาคือ มีการจัดวางเนื้อหาที่สบายตา (�̅� 4.28) ได้รับความรู้เพ่ิมเติม (�̅� 
4.16) ใช้ข้อความที่กระชับเข้าใจง่าย (�̅� 4.13) และมีแบ่งเนื้อหาอย่างเหมาะสม (�̅� 4.06) มีค่าเฉลี่ยความพึง
พอใจอยู่ในระดับมาก ตามล าดับ 
 
บทสรุปและอภิปรายผลการศึกษา 
 หนังสืออิเล็กทรอนิกส์เรื่องระบบพิมพ์แบบต่างๆ และการน าไปใช้งาน ที่ได้ถูกออกแบบมาส าหรับผู้
พิการทางการได้ยินนี้ กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อ
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พิจารณาด้านหนังสือและเทคนิคมัลติมีเดีย พบว่าวีดีโอ ค าบรรยาย และภาพประกอบมีความเหมาะสมอยู่ใน
ระดับมากที่สุด ซึ่งเป็นไปในลักษณะเดียวกันกับการวิจัยของเบญจพรและคณะ.(2555) ในการวิจัยพัฒนา
หนังสือมัลติมีเดียศัพท์ภาษามือไทยกลุ่มสาระเทคโนโลยีทางการศึกษา โดยมุ่งเน้นให้คนพิการทางการได้ยิน
สามารถเรียนรู้ค าศัพท์ได้ด้วยตนเอง เพ่ือน าไปใช้ในการศึกษา ผลการวิจัยในการทดสอบวีดีทัศน์ศัพท์ภาษามือ
ไทยในประเด็นเรื่องลักษณะของค าศัพท์ส่วนใหญ่จ าเป็นต้องใช้รูปภาพ ภาพเคลื่อนไหว หรือการแสดง การ
สาธิต การยกตัวอย่าง ตลอดจนการทดลองใช้จากโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เนื่องจากมีการผสมผสานหนังสือ
หลายรูปแบบ ท าให้ไม่เกิดความเบื่อหน่าย และช่วยให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจเนื้อหาและใช้งานได้สะดวก อีกทั้ง
สามารถเรียนรู้และใช้งานโดยมีปฏิสัมพันธ์กับเนื้อหาได้ และ Gentry, Chinn, and Moulton (2004) ได้ศึกษา
ประสิทธิภาพการอ่านหนังสือมัลติมีเดียของนักเรียนที่มีความพิการทางการได้ยินโดยศึกษาเปรียบเทียบระหว่าง
หนังสือที่มีตัวหนังสือเพียงอย่างเดียวกับหนังสือผสมที่มีรูปภาพกับตัวหนังสือ พบว่า หนังสือที่มีตัวหนังสือและ
ภาพที่มีความหลากหลายของรูปแบบการใช้งานท าให้นักเรียนที่มีความพิการทางการยินรู้สึกสนุกสานและ
กระตุ้นความสนใจในการอ่านของผู้เรียนเพ่ิมขึ้น และ Gentry (1998) ได้ท าการศึกษาการอ่านของผู้พิการ
ทางการได้ยิน โดยใช้สื่อมัลติมีเดีย และน าเสนอแบบมัลติมีเดีย ผลการวิจัยพบว่า การใช้หนังสือท่ีมีการน าเสนอ
ตัวหนังสือกับรูปภาพจะมีส่วนให้เข้าใจเรื่องที่จะสอนได้ดีกว่าแบบตัวหนังสืออย่างเดียวหรือตัวหนังสือกับภาษา
มือ จากผลการวิจัยดังที่กล่าวมานี้หนังสือที่มีประสิทธิภาพที่ดีส าหรับนักเรียนที่มีความพิการทางการได้ยิน คือ
หนังสือที่มีตัวหนังสือและภาพประกอบ 
 
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 

ข้อเสนอแนะในการน าผลงานวิจัยไปใช้ 
1. สื่อที่ได้จากการวิจัยในรูปของสื่อมัลติมีเดีย สามารถน าไปใช้ประกอบการเรียนการสอนวิชาที่

เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีการพิมพ์ ช่วยลดปัญหาความแตกต่างระหว่างบุคคล และคนพิการทางการได้ยิน
สามารถเรียนรู้ค าศัพท์เพ่ือใช้ในการเรียนการสอนได้ด้วยตนเอง 

2. สื่อมัลติมีเดียที่ได้จากการวิจัยสามารถน าไปใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ของล่ามภาษามือและผู้จดค า
บรรยายในชั้นเรียนและผู้เรียนร่วมชั้น เพ่ือการสร้างความเข้าใจและถูกต้องเพ่ิมขึ้น 

ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยครั้งต่อไป 
1. ควรท าการศึกษาผลการเรียนในด้านของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของผู้เรียนที่เป็นคนพิการทางการ

ได้ยิน และปรับปรุงสื่อให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับเนื้อหาและความต้องการของคนพิการทางการได้
ยิน 

2. ควรท าการวิจัยเปรียบเทียบการแสดงเนื้อหาสาระความหมายของค าศัพท์ในสื่อระหว่างเนื้อหาสาระ
ที่ใช้เกี่ยวกับการพิมพ์ที่มีอยู่กับการแสดงเนื้อหาสาระที่ปรับให้สอดคล้องกับสื่อเพ่ือความหมายของศัพท์ที่มี
ความเหมาะสมและเป็นแนวทางในการผลิตสื่อที่มีลักษณะเดียวกันต่อไป 
 
กิตติกรรมประกาศ 
 ผู้วิจัยขอขอบคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประทุมทอง ไตรรัตน์ นายปณชัย สิริกิตติเจิมจิตร ตลอดจน
ผู้แต่งต ารา ความรู้ในทุกๆ ด้านที่ผู้วิจัยน ามาใช้ประกอบในการผลิตหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนผู้เชี่ยวชาญ
ในการตรวจสอบหนังสือ เนื้อหา ภาษามือ ในเรื่องระบบพิมพ์แบบต่างๆ อีกทั้งกลุ่มตัวอย่าง แผนกการพิมพ์ 
วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก และทุกท่านอื่นๆ ที่ไม่ได้เอ่ยนามมา ณ ที่นี้ด้วย 
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