35
วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ปีที่ 19 ฉบับที่ 85 เมษายน – มิถุนายน 2565
Journal of Graduate School Sakon Nakhon Rajabhat University 19(85) April – June 2022

การวิเคราะห์หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)
AN ANALYSIS OF TEXTBOOKS IN SCIENCE AND TECHNOLOGY OF
SCIENCE AND TEACHNOLOGY LEARNING AREA (B.E. 2560)

มห วาร
าวทิ สา
ร
ยา บัณ
ลัย ฑ
ราช ิตศ
ภัฏ กึ ษ
สก า
ลน
คร

สุรวีร์ เพียรเพชรเลิศ
Surawee Peanpedlerd
ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง กรุงเทพมหานคร 10240
Department of Curriculum and Instruction, Faculty of Education, Ramkhamhaeng University,
Bangkok 10240, Thailand
*Corresponding author: E-mail: suraweepean@gmail.com

รับบทความ 26 กรกฎาคม 2564 แก้ไขบทความ 13 กันยายน 2564 ตอบรับบทความ 21 กันยายน 2564 เผยแพร่บทความ กรกฎาคม 2565

บทคัดย่อ

การวิจัยในครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อวิเคราะห์หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี (ฉบั บ ปรั บ ปรุ ง พ.ศ. 2560) ได้ แ ก่ หนั งสื อ เรี ย นการออกแบบและเทคโนโลยี และหนั งสื อ เรี ย นวิ ท ยาการค านวณ
ประกอบด้วย ด้านเนื้อหา ด้านกิจกรรมหรือแบบฝึกหัด และด้านส่วนประกอบของหนังสือเรียน และวิเคราะห์จุดเด่นของหนังสือเรียน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จานวนทั้งสิ้น 44 เล่ม ได้จากสานักพิมพ์ 4 แหล่ง ผลการวิจัย พบว่า หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) โดยภาพรวมอยู่ในระดับดี และจุดเด่นของ
หนังสือเรียน โดยภาพรวม ด้านเนื้อหาสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด ด้านกิจกรรมและแบบฝึกหัดมุ่งเน้นกระบวนการ
คิด และด้านองค์ประกอบของหนังสือเรียนมีรูปภาพ ตาราง และตัวอักษรเป็นสีที่มีความชัดเจนสวยงาม
คาสาคัญ: การวิเคราะห์หนังสือเรียน, หนังสือเรียนการออกแบบและเทคโนโลยี, หนังสือเรียนวิทยาการคานวณ

ABSTRACT

The purposes of this research were to analyze science and technology textbooks from the science and
technology learning area (Revised B.E. 2560), which included design and technology textbooks, and computing
science textbooks in terms of contents, activities or exercises, and textbook elements, and to identify the
textbooks’ outstanding points of design and technology textbooks, and computing science textbooks. The
sampling textbooks were selected from 44 titles published by four publishers. The research findings indicated
that the textbooks in terms of contents, activities or exercises, and textbook elements were overall at a good
level. Overall, textbooks were outstanding for their contents in terms of learning standards and indicators,
activities or exercises that emphasized the thinking process, and elements of textbooks with excellent illustrations,
tables, and clear and attractive fonts.
Keywords: Textbook Analysis, Design and Technology Textbooks, Computing Science Textbooks

บทนา

ปั จจุ บั น เทคโนโลยี ค อมพิ วเตอร์ และสารสนเทศมี บ ทบาทสาคั ญ เป็ น อย่ างมากต่ อ ชีวิ ตประจ าวัน ทั้ งการติ ด ต่ อสื่ อ สาร
การศึกษาและการทางาน การให้ความรู้และทักษะทางด้านเทคโนโลยีการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศควรเริ่มจากระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐานในทุกระดับชั้นเรียน กระทรวงศึกษาธิการและสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
ตระหนักถึงความสาคัญ ของการสร้างความรู้ ความเข้าใจ และส่งเสริมทักษะทางด้านสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยีของผู้เรียนใน
ศตวรรษที่ 21 จึงได้ปรับปรุงหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาระเทคโนโลยี ได้แก่ 1) การออกแบบและ
https://www.tci-thaijo.org/index.php/SNGSJ/index
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เทคโนโลยี และ 2) วิทยาการคานวณ ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้ประยุกต์ใช้ ความรู้และทักษะเพื่อแก้ปัญหาในชีวิตจริงได้อย่างรู้เท่าทันต่อ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงศึกษาธิการ, 2561, หน้า 4)
การจัดการเรียนการสอนให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหลักสูตรจาเป็นต้องมีสื่อการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับหลักสูตรเพื่อช่วยให้
ผู้เรียนพัฒนาทั้งด้านความรู้ทักษะและเจตคติที่ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่ง “หนังสือเรียน” (Textbook) ซึ่งถือว่าเป็นสื่อหลักในการเรียนการ
สอนของผู้สอนและผู้เรียน ทั้งนี้ Abdul, Khalid and Gulzar (2017, pp. 32-33) ได้กล่าวว่า หนังสือเรียนที่มีสาระอิงหลักสูตรจึงถือ
ว่าเป็นสื่อสาคัญที่จะช่วยให้ครูใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นองค์ความรู้ให้กับผู้เรียนได้เรียนรู้ หนังสือ
เรียนเป็นเรื่องของความละเอียดและพิถีพิถันเพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมหรือพัฒนาทักษะการเรียนรู้ทางวิชาการของผู้เรียนให้เกิด
กระบวนการทางปัญญา สาหรับ Okeeffe (2013, p. 1) ได้กล่าวอีกว่า หนังสือเรียนเป็นสื่อวัสดุหลักสูตรที่ได้รับการยอมรับและมี
ความสาคัญต่อผู้สอนและผู้เรียนในชั้นเรียน เนื้อหาและโครงสร้างของหนังสือเรียนเป็นองค์ประกอบสาคัญต่อการใช้หลักสูตรและเป็น
แนวทางการจัดการเรียนการสอน นอกจากนี้ ปราณี ปราบริปู และคณะ (2560, หน้า 1) ยังได้กล่าวอีกว่า หนังสือเรียนเป็นสื่อการ
เรียนรู้สาคัญที่ใช้พัฒนาผู้เรียนให้เกิ ดการเรียนรู้ มีทักษะสาคัญตามความต้องการของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ นับเป็นสื่อที่
เกิดประโยชน์ต่อผู้เรียนโดยตรง ทั้งหน่วยงานของรัฐและเอกชนต่างมีส่วนในการสร้างและพั ฒ นาหนั งสือเรียนเพื่อให้มีหนั งสือที่
หลากหลายส่งผลต่อการพัฒนาองค์ความรู้ของผู้เรียน ทั้งนี้ หนังสือเรียนต้องคานึงถึงคือความถูกต้องของเนื้อหาความเหมาะสมกับวัย
ของผู้เรียนและสอดคล้องหลักสูตรอย่างแท้จริง
สาหรับหนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาระเทคโนโลยี กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลั กสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 มีหลายสานักพิมพ์ที่จัดทาหนังสือ
เรียนตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดที่กระทรวงศึกษาธิการกาหนดไว้ในหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) หนังสือเรียนสานักพิมพ์ต่าง ๆ มีจุดเด่นด้านต่าง ๆ ที่แตกต่างกัน ผู้วิจัยจึงมีความสนใจในการวิเคราะห์
หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) เพื่อเป็นข้อมูล
อันเป็นประโยชน์ ในการเลือกใช้และการพั ฒ นาหนังสื อเรียนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนในสถานศึกษาของครูและการเรียนรู้ของนักเรียน

ความมุ่งหมายของการวิจัย

1. เพื่อวิเคราะห์นังสือเรียนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การออกแบบและเทคโนโลยี กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)
2. เพื่อวิเคราะห์ จุดเด่นของหนังสือเรียนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การออกแบบและเทคโนโลยี กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)
3. เพื่อวิเคราะห์หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาการคานวณ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)
4. เพื่อวิเคราะห์จุดเด่นของหนังสือเรียนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาการคานวณ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)

กรอบแนวคิดในการวิจัย

การวิเคราะห์หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)

การวิเคราะห์หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- การออกแบบและเทคโนโลยี
- วิทยาการคานวณ
จุดเด่นของหนังสือเรียนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- การออกแบบและเทคโนโลยี
- วิทยาการคานวณ

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย
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การวิเคราะห์หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.
2560) มีวิธีการดาเนินการวิจัย ดังนี้
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
หนั งสือ เรียนที่ใช้ ในการวิจัยครั้งนี้ เป็น หนั งสื อเรียนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การออกแบบและเทคโนโลยี และ
วิทยาการคานวณ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ที่อยู่ในฐานข้อมูลกาหนดสื่อการเรียนรู้
สาหรับ เลื อกใช้ ในสถานศึ กษาตามหลั กสู ต รแกนกลางการศึ ก ษาขั้น พื้ นฐาน พ.ศ. 2551 สานั ก วิชาการและมาตรฐานการศึ กษา
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งมีจานวนทั้งสิ้น 29 สานักพิมพ์
สานักพิมพ์ที่จัดพิมพ์หนังสือเรียนดังกล่าวจะต้องผ่านการพิจารณาจากสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานแล้ว
อนุญ าตให้ใช้ในสถานศึกษา และเป็นสานักพิมพ์ที่มีชื่อเสียงและรู้จักแพร่หลายได้รับการยอมรับ รวมทั้งจัดการพิมพ์ หนังสือเรียน
วิท ยาศาสตร์แ ละเทคโนโลยี ตามหลัก สู ตรกลุ่ มสาระการเรีย นรู้วิท ยาศาสตร์แ ละเทคโนโลยี (ฉบั บ ปรับ ปรุง พ.ศ. 2560) ได้ แ ก่
การออกแบบและเทคโนโลยี ระดับชั้นตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และวิทยาการคานวณ ระดับชั้น
ตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
เมื่อพิจารณาคัดเลือกสานักพิมพ์ที่จัดพิมพ์หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การออกแบบและเทคโนโลยี และ
วิทยาการคานวณ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) โดยการเลือกแบบเจาะจง (purposive
sampling) ได้หนังสือเรียนจากสานักพิมพ์ต่าง ๆ ดังนี้ สานักพิมพ์ที่ 1 สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
กระทรวงศึกษาธิการ โรงพิมพ์องค์การค้าของ สกสค. สานักพิมพ์ที่ 2 สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) สานักพิมพ์ที่ 3 บริษัท
แม็คเอ็ดดูเคชั่น จากัด และสานักพิมพ์ที่ 4 บริษัท อักษรเอ็ดดูเคชั่น จากัด หนังสือเรียนที่นามาวิเคราะห์ รวมจานวนทั้งสิ้น 44 เล่ม
ดังนี้
1. หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การออกแบบและเทคโนโลยี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 5 จากสานักพิมพ์ ดังนี้ สานักพิมพ์ที่ 1 สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงศึกษาธิการ
โรงพิมพ์องค์การค้าของ สกสค. สานักพิ มพ์ ที่ 2 สถาบันพัฒ นาคุณ ภาพวิชาการ สานักพิ มพ์ที่ 3 สานักพิมพ์แม็คเอ็ดดูเคชั่น และ
สานักพิมพ์ที่ 4 สานักพิมพ์อักษรเจริญทัศน์ รวมจานวน 20 เล่ม
2. หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาการคานวณ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง ระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 6 จากสานักพิมพ์ ดังนี้ สานักพิมพ์ที่ 1 สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงศึกษาธิการ โรงพิมพ์องค์การ
ค้าของ สกสค. ส านั ก พิ มพ์ ที่ 2 สถาบั น พั ฒ นาคุ ณ ภาพวิชาการ ส านัก พิ มพ์ ที่ 3 สานั กพิ ม พ์ แม็ คเอ็ ดดู เคชั่น และสานั กพิ ม พ์ ที่ 4
สานักพิมพ์อักษรเจริญทัศน์ รวมจานวน 24 เล่ม
เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบวิเคราะห์หนังสือเรียน ซึ่งแบ่งออกเป็นคุณลักษณะในการวิเคราะห์ 3 ด้าน ได้แก่
ด้านเนื้อหา ด้านกิจกรรมหรือแบบฝึกหัด และด้านส่วนประกอบของหนังสือเรียน โดยแต่ละด้านแบ่งออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่ ความ
เหมาะสมหรือความสอดคล้องในระดับดี ระดับพอใช้ และควรปรับปรุง
การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลครั้งนี้ผู้วิจัยได้ประยุกต์ใช้ประเด็นหรือรายการและเกณฑ์ การวิเคราะห์
หนังสือเรียนของ วิทยา ยุวภูษิตตานนท์ (2554, หน้า 136-168) และ Okeeffe (2013, pp. 1-13) จากนั้นนาเครื่องมือที่สร้างขึ้นไปให้
ผู้ทรงคุณ วุฒิ จานวน 3 ท่าน ตรวจสอบความครอบคลุมของเครื่องมือแบบวิเคราะห์หนังสือเรียน ซึ่งผู้ทรงคุณ วุฒิได้พิจารณาให้
ปรับปรุงเกณฑ์ในการวิเคราะห์บางข้อให้มีความครอบคลุมและชัดเจนยิ่งขึ้น รวมทั้งปรับสานวนภาษาให้มีความเหมาะสมและชัดเจน
วิธีรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยดาเนินการวิเคราะห์หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การออกแบบและเทคโนโลยี ระดับชั้ นมัธยมศึกษา
ปีที่ 1 ถึง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จากสานักพิมพ์ ทั้ง 4 สานักพิมพ์ จานวน 20 เล่ม และหนังสือเรียนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วิทยาการคานวณ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จากสานักพิมพ์ทั้ง 4 สานักพิมพ์ จานวน 24 เล่ม โดยการ
บันทึกข้อมูลลงในแบบวิเคราะห์หนังสือเรียน
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การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การออกแบบและเทคโนโลยี และวิทยาการคานวณ กลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ผู้วิจัยได้นาข้อมูลมาเรียบเรียงและจาแนกเป็นระบบ รวมทั้งสร้าง
ข้อสรุปจากข้อมูลที่รวบรวมมาจากการวิเคราะห์ และตีความหนังสือเรียนในลักษณะการพรรณาวิเคราะห์ (descriptive analysis)
ด้านเนื้อหา ด้านกิจกรรมหรือแบบฝึกหัด และด้านองค์ประกอบของหนังสือเรียน รวมทั้งจุดเด่นของหนังสือเรียนของแต่ละสานักพิมพ์
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การวิเคราะห์หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ฉบับปรับ ปรุง พ.ศ.
2560) สามารถสรุปผลการวิจัยได้ ดังนี้
1. ผลการวิเคราะห์หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การออกแบบและเทคโนโลยี กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)
1.1 ด้ านเนื้ อหา หนั งสื อ เรีย นวิท ยาศาสตร์แ ละเทคโนโลยี การออกแบบและเทคโนโลยี กลุ่ ม สาระการเรี ยนรู้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5 ทั้งสานักพิมพ์ที่ 1
สานักพิมพ์ที่ 2 สานักพิมพ์ที่ 3 และสานักพิมพ์ที่ 4 ด้านเนื้อหาโดยภาพรวมมีความเหมาะสมหรือสอดคล้องอยู่ระดับดี เมื่อพิจารณา
รายข้อพบว่า ความสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด ความถูกต้องตามหลักวิชาการ ความทันสมัยสอดคล้องกับสภาพสังคม
การเรียงลาดับเนื้อหาจากง่ายไปยาก ความต่อเนื่องของเนื้อหาแต่ละหน่วยการเรียน การอธิบายและยกตัวอย่างชัดเจน การนาไป
ประยุกต์ ใช้ในชีวิตประจาวัน อยู่ในระดับ ดีทุ กข้อ ยกเว้นปริมาณเนื้อหาแต่ละหน่วยการเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ
ระดั บ ชั้น มัธยมศึก ษาปี ที่ 4 ของสานั กพิ มพ์ ที่ 1 สานั กพิ มพ์ ที่ 2 อยู่ในระดั บพอใช้ สานั กพิ ม พ์ที่ 3 สานั กพิ มพ์ ที่ 4 อยู่ ในระดั บ ดี
ระดั บชั้ นมั ธยมศึก ษาปี ที่ 3 ของสานั กพิ มพ์ ที่ 2 อยู่ในระดั บ พอใช้ สานัก พิม พ์ ที่ 1 สานัก พิ มพ์ ที่ 3 สานั กพิ มพ์ ที่ 4 อยู่ในระดั บ ดี
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 สานักพิมพ์ที่ 1 สานักพิมพ์ที่ 2 สานักพิมพ์ที่ 3 สานักพิมพ์ที่ 4 อยู่ในระดับดี
1.2 ด้านกิจกรรมหรือแบบฝึกหัด หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การออกแบบและเทคโนโลยี กลุ่มสาระ
การเรีย นรู้วิท ยาศาสตร์แ ละเทคโนโลยี (ฉบั บ ปรับปรุง พ.ศ. 2560) ระดั บ ชั้น มัธยมศึ กษาปี ที่ 1 ถึง ระดับ มัธยมศึ กษาปี ที่ 5 ทั้ ง
สานักพิมพ์ที่ 1 สานักพิมพ์ที่ 2 สานักพิมพ์ที่ 3 และสานั กพิมพ์ที่ 4 ด้านกิจกรรมหรือแบบฝึกหัด โดยภาพรวมมีความเหมาะสมหรือ
สอดคล้องอยู่ระดับดี เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ความสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด แบบฝึกหัดสอดคล้องกับเนื้อหา
ความหลากหลายของกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ กระบวนการคิด ความเหมาะสมกับวัยหรือ ระดับชั้นของผู้เรียน มุ่งเน้นการนาไป
ประยุกต์ใช้ในชีวติประจาวัน อยู่ในระดับ ดีทุกข้อ ยกเว้น กิจกรรมส่งเสริมการทางานร่วมกับผู้อื่น ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ของสานักพิมพ์ที่ 4 อยู่ในระดับพอใช้ สานักพิมพ์ที่ 1 สานักพิมพ์ที่ 2 สานักพิมพ์ที่ 3 อยู่ในระดับดี
1.3 ด้ านองค์ ป ระกอบของหนั งสื อ เรี ย นวิท ยาศาสตร์แ ละเทคโนโลยี การออกแบบและเทคโนโลยี กลุ่ ม สาระ
การเรีย นรู้วิท ยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ฉบั บ ปรับ ปรุง พ.ศ. 2560) ระดับ ชั้ น มั ธยมศึ ก ษาปี ที่ 1 ถึ ง ระดั บ ชั้ นมั ธยมศึ กษาปี ที่ 5
ทั้งสานักพิมพ์ที่ 1 สานักพิมพ์ที่ 2 สานักพิมพ์ที่ 3 และสานักพิมพ์ที่ 4 ด้านองค์ประกอบของหนังสือเรียนโดยภาพรวมมีความเหมาะสม
หรือสอดคล้องอยู่ระดับดี เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า รูปเล่มของหนังสือมีความเหมาะสม ปกหนังสือมีคุณภาพสอดคล้องกับความหนา
ของหนังสือ การเข้าเล่มมีความประณี ตตัดขอบเรียบร้อย คุณภาพของเนื้อกระดาษที่ใช้พิมพ์ การพิมพ์ตัวอักษร ภาพประกอบและ
ตารางมีความชัดเจน คานาแสดงความมุ่งหมายของผู้เรียบเรียง สารบัญเรียงลาดับหัวข้อและระบุเลขหน้าถูกต้อง อยู่ในระดับดีทุกข้อ
ยกเว้นความถูกต้องครบถ้วนของบรรณานุกรม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 สานักพิมพ์ที่ 3 ควรปรับปรุง สานักพิมพ์ที่ 4 อยู่ในระดับ
พอใช้ สานักพิมพ์ที่ 1 สานักพิมพ์ที่ 2 อยู่ในระดับดี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 สานักพิมพ์ที่ 4 อยู่ในระดับพอใช้ สานักพิมพ์ที่ 1
สานักพิมพ์ที่ 2 สานักพิมพ์ที่ 3 อยู่ในระดับดี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สานักพิมพ์ที่ 1 สานักพิมพ์ที่ 2 สานักพิมพ์ที่ 3 สานักพิมพ์ที่
4 อยู่ในระดับดี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 สานักพิมพ์ที่ 3 ควรปรับปรุง สานักพิมพ์ที่ 4 อยู่ในระดับพอใช้ สานักพิมพ์ที่ 1 สานักพิมพ์ที่
2 อยู่ในระดับดี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 สานักพิมพ์ที่ 3 ควรปรับปรุง สานักพิมพ์ที่ 1 สานักพิมพ์ที่ 2 สานักพิมพ์ที่ 4 อยู่ในระดับดี
2. จุดเด่นของหนังสือเรียนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การออกแบบและเทคโนโลยี กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)
2.1 ด้านเนื้อหา จุดเด่นของหนังสือเรียนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การออกแบบและเทคโนโลยี กลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) โดยภาพรวม พบว่า สานักพิมพ์ที่ 1 มีเนื้อหาย่อเพื่อทบทวนและ
เชื่อมโยงกับการประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง มีสื่อเสริมแนะนาแหล่งข้อมูลเพื่อเพิ่มความรู้ (QR Code) สานักพิมพ์ที่ 2 นาเสนอแผนผังหัวข้อ
หน่วยการเรียนรู้ รวบรวมศัพท์เทคโนโลยีน่ารู้ในแต่ละหน่วยการเรียนรู้ สานักพิมพ์ที่ 3 แต่ละหน่วยการเรียนรู้มีรูปภาพและคาถาม
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นาเข้าสู่บทเรียน มีสื่อเสริมแนะนาแหล่งข้อมูลเพื่อเพิ่มความรู้ (QR Code) และสานักพิมพ์ที่ 4 มีข้อความกระตุ้นความสนใจที่นาไปสู่
หน่วยการเรียนรู้ เกร็ดเสริมความรู้ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหา และมีสื่อเสริมแนะนาแหล่งข้อมูลเพื่อเพิ่มความรู้ (QR Code)
2.2 ด้านกิจกรรมหรือแบบฝึกหัด จุดเด่นของหนังสือเรียนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การออกแบบและเทคโนโลยี
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) โดยภาพรวม พบว่า สานักพิมพ์ที่ 1 มีกิจกรรมความ
ร่วมมือ และส่งเสริมกระบวนการคิด สานักพิมพ์ที่ 2 มีคาถามพัฒนากระบวนการคิดท้ายบทเรียนของแต่ละหน่วยการเรียน สานักพิมพ์
ที่ 3 มีกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละหน่วยการเรียนรู้ สานักพิมพ์ที่ 4 กิจกรรม
พัฒนาทักษะการคิดของผู้เรียน มีแบบฝึกหัดในลักษณะคาถามถูกผิดเพื่อตรวจสอบระดับความสามารถของผู้เรียน
2.3 ด้านองค์ประกอบของหนังสือเรียน จุดเด่นของหนังสือเรี ยนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การออกแบบและ
เทคโนโลยี กลุ่ ม สาระการเรีย นรู้ วิท ยาศาสตร์แ ละเทคโนโลยี (ฉบั บ ปรับ ปรุง พ.ศ. 2560) โดยภาพรวม พบว่า ส านั ก พิ ม พ์ ที่ 2
สานักพิมพ์ที่ 3 สานักพิมพ์ที่ 4 หนังสือเรียนมีรูปภาพ ตาราง และตัวอักษรที่เป็นสี ชัดเจน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สานักพิมพ์ที่ 1 หนังสือ
เรียนมีรูปภาพ ตาราง และตัวอักษรที่เป็นสี ชัดเจน สวยงาม
3. ผลการวิเคราะห์หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาการคานวณ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)
3.1 ด้านเนื้อหา หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาการคานวณ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 6 ทั้งสานักพิมพ์ที่ 1 สานักพิมพ์ที่ 2 สานักพิมพ์
ที่ 3 และสานั กพิ มพ์ ที่ 4 ด้านเนื้ อหาโดยภาพรวมมีค วามเหมาะสมหรือ สอดคล้อ งอยู่ ระดั บ ดี เมื่อ พิจ ารณารายข้อ พบว่า ความ
สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด ความถูกต้องตามหลักวิชาการ ความทันสมัยสอดคล้องกับสภาพสังคม การเรียงลาดับ
เนื้อหาจากง่ายไปยาก ความต่อเนื่องของเนื้อหาแต่ละหน่วยการเรียน การอธิบายและยกตัวอย่างชัดเจน การนา ไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจาวัน อยู่ในระดับดีทุกข้อ ยกเว้นปริมาณเนื้อหาแต่ละหน่วยการเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง ระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 2 ของสานักพิมพ์ที่ 1 และสานักพิมพ์ที่ 2 อยู่ในระดับพอใช้ สานักพิมพ์ที่ 3 สานักพิมพ์ที่ 4 อยู่ในระดับดี ระดับชัน้ มัธยมศึกษาปีที่
3 ของสานักพิมพ์ที่ 1 อยู่ในระดับพอใช้ สานักพิมพ์ที่ 2 สานักพิมพ์ที่ 3 สานักพิมพ์ที่ 4 อยู่ในระดับดี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ของสานักพิมพ์ที่ 1 สานักพิมพ์ที่ 2 สานักพิมพ์ที่ 3 และสานักพิมพ์ที่ 4 อยู่ในระดับดี
3.2 ด้านกิจกรรมหรือแบบฝึกหัด หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การออกแบบและเทคโนโลยี กลุ่มสาระ
การเรี ย นรู้ วิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี (ฉบั บ ปรั บ ปรุ ง พ.ศ. 2560) ระดั บ ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 1 ถึ ง ระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 6
ทั้งสานักพิมพ์ที่ 1 สานักพิมพ์ที่ 2 สานักพิมพ์ที่ 3 และสานักพิมพ์ที่ 4 ด้านกิจกรรมหรือแบบฝึกหัดโดยภาพรวมมีความเหมาะสมหรือ
สอดคล้องอยู่ระดับดี เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ความสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด แบบฝึกหัดสอดคล้องกับเนื้อหา
ความหลากหลายของกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ กระบวนการคิ ด กิจกรรมส่งเสริมการทางานร่วมกับผู้อื่น ความเหมาะสมกับวัยหรือ
ระดับชั้นของผู้เรียน มุ่งเน้นการนาไปประยุกต์ใช้ในชีวติประจาวัน อยู่ในระดับดีทุกข้อ
3.3 ด้ า นองค์ ป ระกอบของหนั งสื อ เรี ย นวิ ท ยาศาสตร์แ ละเทคโนโลยี วิ ท ยาการค านวณ กลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้
วิท ยาศาสตร์แ ละเทคโนโลยี (ฉบั บ ปรั บ ปรุง พ.ศ. 2560) ระดั บ ชั้ น มั ธยมศึ ก ษาปี ที่ 1 ถึ ง มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 6 ทั้ ง ส านั ก พิ ม พ์ ที่ 1
สานักพิมพ์ที่ 2 สานักพิมพ์ที่ 3 และสานักพิมพ์ที่ 4 ด้านองค์ประกอบของหนังสือเรียนโดยภาพรวมมีความเหมาะสมหรือสอดคล้องอยู่
ระดับดี เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า รูปเล่มของหนังสือมีความเหมาะสม ปกหนังสือมีคุณภาพสอดคล้องกับความหนาของหนังสือ
การเข้าเล่มมีความประณีตตัดขอบเรียบร้อย คุณภาพของเนื้อกระดาษที่ใช้พิมพ์ การพิมพ์ตัวอักษร ภาพประกอบและตารางมีความ
ชัดเจน คานาแสดงความมุ่งหมายของผู้เรียบเรียง สารบัญเรียงลาดับหัวข้อและระบุเลขหน้าถูกต้อง อยู่ในระดับดีทุกข้อ ยกเว้น การเข้า
เล่มมีความประณีตตัดขอบเรียบร้อย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 4 สานักพิมพ์ที่ 1 สานักพิมพ์ที่ 4 อยู่ในระดับ
พอใช้ สานักพิมพ์ที่ 2 สานักพิมพ์ที่ 3 อยู่ในระดับดี
สาหรับความถูกต้องครบถ้วนของบรรณานุกรม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 สานักพิมพ์ที่
1 ส านั ก พิ ม พ์ ที่ 2 ส านั ก พิ ม พ์ ที่ 3 อยู่ ในระดั บ ดี ส านั ก พิ ม พ์ ที่ 4 อยู่ ในระดั บ พอใช้ ระดั บ ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 3 ส านั ก พิ ม พ์ ที่ 1
สานักพิมพ์ที่ 2 สานักพิมพ์ที่ 3 สานักพิมพ์ที่ 4 อยู่ในระดับดี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 สานักพิมพ์ที่ 1 อยู่ในระดับดี สานักพิมพ์ที่ 2
ส านั ก พิ ม พ์ ที่ 3 ส านั ก พิ ม พ์ ที่ 4 อยู่ ในระดั บ พอใช้ ระดั บ ชั้ น มั ธยมศึ ก ษาปี ที่ 5 และระดั บ ชั้ น มั ธยมศึ ก ษาปี ที่ 6 ส านั ก พิ ม พ์ ที่ 1
สานักพิมพ์ที่ 2 สานักพิมพ์ที่ 4 อยู่ในระดับดี สานักพิมพ์ที่ 3 อยู่ในระดับพอใช้
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4. ผลการวิ เคราะห์ จุด เด่ น ของหนั งสื อ เรีย นวิท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี วิท ยาการค านวณ กลุ่ ม สาระการเรีย นรู้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)
4.1 ด้ านเนื้อ หา จุ ดเด่ น ของหนั งสื อ เรีย นวิท ยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิท ยาการคานวณ กลุ่ มสาระการเรีย นรู้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ฉบั บปรับปรุง พ.ศ. 2560) โดยภาพรวม พบว่า รวมสานักพิ มพ์ที่ 1 มีเนื้อหาย่อเพื่ อทบทวนและมี
เกร็ดความรู้เพิ่มเติมในเรื่อที่เกี่ยวข้อง และมีการสรุปท้ายบทเรียน สานักพิมพ์ที่ 2 นาเสนอแผนผังหัวข้อหน่วยการเรียนรู้ รวบรวมศัพท์
เทคโนโลยีน่ารู้ในแต่ละหน่วยการเรียนรู้ สานักพิมพ์ที่ 3 แต่ละหน่วยการเรียนรู้มีแนวคิดสาคัญของแต่ละเรื่อง มีสื่อเสริมและแนะนา
แหล่งข้อมูลเพื่อเพิ่มความรู้ (QR Code) มีแผนผังความคิดทบทวนความรู้แต่ละหน่วยการเรียนรู้ และสานักพิมพ์ที่ 4 มีคาถามประจา
หัวข้อที่ช่วยกระตุ้นความสนใจที่นาไปสู่เนื้อหาในแต่ละหัวข้อ และมีการสรุปเนื้อหาเพื่อให้ผู้เรียนได้ทบทวนสาระสาคัญประจาหน่วย
การเรียนรู้
4.2 ด้านกิจกรรมหรือแบบฝึกหัด จุดเด่นของหนังสือเรียนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาการคานวณ กลุ่มสาระ
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) โดยภาพรวม พบว่า รวมสานักพิมพ์ที่ 1 มีคาถามชวนคิดเป็นคาถาม
หรือกิจกรรมให้ลองได้ฝึกคิดหรือปฏิบัติ์ กิจกรรมและแบบฝึกหัดท้ายบทเรียน สานักพิมพ์ที่ 2 มีคาถามพัฒนากระบวนการคิดท้าย
บทเรียนของหน่วยการเรียน สานักพิ มพ์ที่ 3 มีกิจกรรมเพื่อส่งเสริม ความคิดสร้างสรรค์ มีคาถามท้ายบทแต่ละหน่ วยการเรียนรู้
สานักพิมพ์ที่ 4 มีคาถามและแบบฝึกหัดในลักษณะคาถามถูกผิดเพื่อตรวจสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
4.3 ด้านองค์ประกอบของหนังสือเรียน จุดเด่นของหนังสือเรียนสาระเทคโนโลยี วิทยาการคานวณ กลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) โดยภาพรวม พบว่า สานักพิมพ์ที่ 2 สานักพิมพ์ที่ 3 สานักพิมพ์ที่ 4
หนังสือเรียนมีรูปภาพ ตาราง และตัวอักษรที่เป็นสี ชัดเจน โดยเฉพาะอย่างยิ่งสานักพิมพ์ที่ 1 หนังสือเรียนมีรูปภาพ ตาราง และ
ตัวอักษรที่เป็นสี ชัดเจน สวยงาม

อภิปรายผลการวิจัย

การวิเคราะห์หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การออกแบบและเทคโนโลยี กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) สามารถอภิปรายผลวิจัยได้ ดังนี้
1. ผลการวิ เคราะห์ นั งสื อ เรี ย นวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี การออกแบบและเทคโนโลยี กลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)
หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การออกแบบและเทคโนโลยี กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ทั้งสานักพิมพ์ที่ 1 สานักพิมพ์ที่ 2 สานักพิมพ์ที่
3 และสานักพิมพ์ที่ 4 ด้านเนื้อหา ด้านกิจกรรมหรือแบบฝึกหัด และด้านองค์ประกอบของหนังสือเรียน โดยภาพรวมมีความเหมาะสม
หรือสอดคล้องอยู่ระดับดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งเนื้อหาของหนังสือเรียนสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียน ตัวชี้วัด และสาระการเรียนรู้ของ
หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ทั้งนี้ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน (2564, หน้า 10) Resu (2018, pp.13-14) และ Abdul, Khalid and Gulzar (2017, pp. 32-33) ได้กล่าว่า หนังสือเรียนที่
มีคุณภาพควรเป็นหนังสือที่มีเนื้อหาสอดคล้องกับมาตรฐานของสมรรถนะในหลักสูตร และมีเนื้อหาที่ถูกต้อง อธิบายยกตัวอย่างชัดเจน
และสามารถไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันได้ เนื้อหามีความสอดคล้องกับสาระและมาตรฐานการเรียนรู้ ที่กาหนดไว้ในหลักสูตร
เนื้อหามีความถูกต้องตามหลักวิชา ภาษาที่ใช้สื่อความหมายอ่านเข้าใจง่าย ใช้ภาษาเหมาะสมกับวัยของผู้เรียนและใช้คาศัพท์เฉพาะ
ถูกต้อง
ทั้ งนี้ ด้ านองค์ ป ระกอบของหนั งสือ เรี ยนเมื่ อ พิ จารณารายข้ อ เกี่ ย วกั บ ความถู ก ต้ อ งครบถ้ วนของบรรณานุ ก รมนั้ น
สานักพิมพ์ที่ 3 อยู่ระดับพอใช้ถึงควรปรับปรุง เนื่องจากสานักพิมพ์ที่ 3 ระบุเพียง URL (Uniform Resource Locator, Universal
Resource Locator) ระบุเพียงชื่อของไฟล์หรือแหล่งเว็บไซต์บนอินเตอร์เน็ตเท่านั้นไม่ได้ระบุชื่อหรือหน่วยงาน และเรื่องหรือหัวข้อ
ซึ่งไม่สอดคล้องกับรูปแบบการอ้า งอิงของบรรณานุกรม เช่น APA (American Psychological Association) ซึ่งกวินทร์ พิมจันนา
(2562, หน้า 234-235) ได้กล่าวถึงเกณฑ์คุณภาพหนังสือว่าต้องมีการอ้างอิงค้นคว้าแหล่งค้นคว้าและบรรณานุกรมที่ถูกต้องชัดเจน
2. จุดเด่นของหนังสือเรียนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การออกแบบและเทคโนโลยี กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)
จุดเด่นของหนังสือเรียนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การออกแบบและเทคโนโลยี กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี (ฉบั บ ปรับ ปรุง พ.ศ. 2560) โดยภาพรวม สานั ก พิ ม พ์ ที่ 1 มี เนื้ อ หาย่ อ เพื่ อ ทบทวนและเชื่อ มโยงกั บ การประยุก ต์ ใช้
ในชีวิตจริง มีสื่อเสริมและแนะนาแหล่งข้อมูลเพื่อเพิ่มความรู้ (QR Code) สานักพิมพ์ที่ 2 นาเสนอแผนผังหัวข้อหน่วยการเรียนรู้
https://www.tci-thaijo.org/index.php/SNGSJ/index
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รวบรวมศัพท์เทคโนโลยีน่ารู้ในแต่ละหน่วยการเรียนรู้ สานักพิมพ์ที่ 3 แต่ละหน่วยการเรีย นรู้มีรูปภาพและคาถามนาเข้าสู่บทเรียน มี
สื่อเสริมแนะนาแหล่งข้อมูลเพื่อเพิ่มความรู้ (QR Code) และสานักพิมพ์ที่ 4 มีข้อความกระตุ้นความสนใจที่นาไปสู่หน่วยการเรียนรู้
เกร็ดเสริมความรูท้ ี่เกี่ยวข้องกับเนื้อหา และมีสื่อเสริมแนะนาแหล่งข้อมูลเพื่อเพิ่มความรู้ (QR Code) อย่างไรก็ตามแต่ละสานักพิมพ์จะ
มีจุดเด่นของหนังสือเรียนที่แตกต่ างกั นไป ทั้ งนี้ จุดเด่นหนังสือเรียนวิท ยาศาสตร์และเทคโนโลยี การออกแบบและเทคโนโลยี ที่
สอดคล้องกันทั้งสี่สานักพิมพ์ คือ ด้านกิจกรรมหรือแบบฝึกหัดที่มุ่งเน้นกิจกรรมหรือแบบฝึกหัดที่ พัฒนากระบวนการคิดของแต่ละ
หน่วยการเรียน สาหรับด้านองค์ประกอบของหนังสือเรียนนั้น หนังสือเรียนมีรูปภาพ ตาราง และตัวอักษรที่เป็นสี ชัดเจนสวยงาม
ทั้งนี้ จุดเด่นของหนังสือเรียนทางด้านเนื้อหา ด้านกิจกรรมหรือแบบฝึกหัด และด้านองค์ประกอบของหนังสือเรียน
จะช่วยให้เพิ่มคุณค่าของการเรียนการสอนของครูและการเรียนรู้ของผู้เรียน ซึ่งสอดคล้องกับวิทยา ยุวภูษิตตานนท์ (2554, หน้า 89-91)
ที่ได้กล่าวว่า ด้านการนาเสนอเนื้อหาและการส่งเสริมการเรียนรู้ ด้านองค์ประกอบทางกายภาพและส่วนประกอบของหนังสือเรียนที่
ครบถ้วนและถูกต้องจะช่วยให้นักเรียนและครูใช้งานได้สะดวก
3. ผลการวิเคราะห์หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาการคานวณ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)
หนั งสื อ เรี ย นวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี วิ ท ยาการค านวณ กลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้ วิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทั้งสานักพิมพ์ที่ 1 สานักพิมพ์ที่ 2 สานักพิมพ์ที่ 3
และสานักพิมพ์ที่ 4 ด้านเนื้อหา ด้านกิจกรรมหรือแบบฝึกหัด และด้านองค์ประกอบของหนังสือเรียน โดยภาพรวมมีความเหมาะสม
หรือสอดคล้องอยู่ระดับดี ซึ่งสอดคล้องกับเกณฑ์หนังสือเรียนที่ดีของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2564, หน้า 10)
Resu (2018, pp.13-14) และ Abdul, Khalid and Gulzar (2017, pp. 32-33) ได้ ก ล่า วไว้ ดั งนี้ 1) เนื้ อ หาต้ อ งสอดคล้ อ งและ
ครอบคลุมกับมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้ของหลักสูตรมีความถูกต้องตามหลักวิชาการและเป็นปัจจุบัน มีความ
ยากง่ายเหมาะกับวัยของผู้เรียนในแต่ละชั้นปี 2) กิจกรรมการเรียนรู้มีลาดับขั้นตอนของกิจกรรมเหมาะสมและมีความหลากหลาย
น่ า สนใจ ทั้ งยั งส่ งเสริม ความรู้ค วามเข้ า ใจในบทเรีย นและน าไปประยุ ก ต์ ใช้ ใ นชี วิ ต ประจ าวั น ได้ และ 3) ภาพ ตาราง แผนภู มิ
ต้องถูกต้อง ชัดเจนและเป็นปัจจุบัน เหมาะสมสอดคล้องกับสาระ การเรียนรู้มีรูปแบบการนาเสนอน่าสนใจ และช่วยให้เข้าใจสาระการ
เรียนรู้และความคิดรวบยอดได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้ ด้านองค์ประกอบของหนังสือเรียนเมื่อพิจารณารายข้อเกี่ ยวกับความถูกต้องครบถ้วน
ของบรรณานุ ก รมมี ค วาม ส านั ก พิ ม พ์ ที่ 3 อยู่ ร ะดั บ พอใช้ ถึ งควรปรั บ ปรุ ง เนื่ อ งจากส านั ก พิ ม พ์ ที่ 3 ระบุ เพี ย ง URL (Uniform
Resource Locator, Universal Resource Locator) ระบุเพียงชื่อของไฟล์หรือแหล่งเว็บไซต์บนอินเตอร์เน็ตเท่านั้นไม่ได้ระบุชื่อหรือ
หน่ วยงาน และเรื่ อ งหรือ หั วข้ อ ซึ่ งไม่ ส อดคล้ อ งกั บ รูป แบบการอ้ างอิ งของบรรณานุ ก รม เช่ น APA (American Psychological
Association) ซึ่ง กวินทร์ พิมจันนา (2562, หน้า 234-235) ได้กล่าวถึงเกณฑ์คุณภาพหนังสือว่าควรมีการอ้างอิงค้นคว้าแหล่งค้นคว้า
และบรรณานุกรมที่ถูกต้องชัดเจนตามหลักการอ้างอิง
4. จุดเด่นของหนังสือเรียนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาการคานวณ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)
จุดเด่นของหนังสือเรียนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาการคานวณ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) โดยภาพรวมสานักพิมพ์ที่ 1 มีการทบทวนความรู้เดิมก่อนเรียน เกร็ดความรู้เพิ่มเติมในเรื่องที่เกี่ยวข้อง
และการสรุปท้ายบทเรียนเป็นข้อความสรุปเนื้อหาสาคัญของแต่ละบทเรียน สานักพิมพ์ที่ 2 นาเสนอแผนผังหัวข้อหน่วยการเรียนรู้
รวบรวมศัพท์เทคโนโลยีน่ารู้ในแต่ละหน่วยการเรียนรู้ สานักพิมพ์ที่ 3 แต่ละหน่วยการเรียนรู้มี แนวคิดสาคัญของแต่ละเรื่อง มี QR
Code เป็นเนื้อหาเสริมของบทเรียน แผนผังความคิดทบทวนความรู้แต่ละหน่วยการเรียนรู้ และสานักพิมพ์ที่ 4 มีข้อความกระตุ้นความ
สนใจที่นาไปสู่หน่วยการเรียนรู้ เกร็ดเสริมความรู้ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหา และมีสื่อเสริมแนะนาแหล่งข้อมูลเพื่อเพิ่มความรู้ (QR Code)
และสรุปเนื้อหาสาระสาคัญประจาหน่วยการเรียนรู้
ส าหรั บ จุ ด เด่ น หนั งสื อ เรี ย นวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี วิ ท ยาการค านวณที่ ส อดคล้ อ งกั น ทั้ งสี่ ส านั ก พิ ม พ์ คื อ
ด้านกิจกรรมการเรียนรู้มีลาดับขั้นตอนของกิจกรรมเหมาะสมและมีความหลากหลาย น่าสนใจ ทั้งยังส่งเสริมความรู้ความเข้าใจใน
บทเรียนและด้านองค์ประกอบของหนังสือเรียน หนังสือเรียนมีรูปภาพ ตาราง และตัวอักษรที่เป็นสี ชัดเจน จุดเด่นของหนังสือเรียน
ทางด้านเนื้อหา ด้านกิจกรรมหรือแบบฝึกหัด และด้านองค์ประกอบของหนังสือเรียน จะช่วยให้เพิ่มคุณค่าของการเรียนการสอนของ
ครูและการเรียนรู้ของผู้เรียน ทั้งนี้ Okeeffe (2013, p. 3) และธีรวัฒน์ ฟูมี (2552, หน้า 12) ได้กล่าวว่า จุดเด่นของหนังสือเรียนมี
ผลกระทบต่อผู้สอนและผู้เรียนโดยเฉพาะการเรียนรู้ของผู้เรียน หนังสือเรียนที่ดีควรมีเนื้อหาครบถ้วนและแบ่งระดับความยากง่ายตาม
https://www.tci-thaijo.org/index.php/SNGSJ/index
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ระดับชั้น มีความต่อเนื่องและทันสมัย รูปเล่มมีความสวยงามและน่าสนใจมีรูปภาพ สีสัน แผนภาพ ตารางประกอบการอธิบาย รวมถึง
การจัดทารูปเล่มและการจัดพิมพ์ด้วยอักษรที่เป็นสีสวยงามเหมาะสม
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1. ข้อเสนอแนะการนาผลวิจัยไปใช้ประโยชน์
ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนการออกแบบและเทคโนโลยี วิทยาการคานวณ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีสามารถนาแนวคิดผลการวิเคราะห์หนังสือไปพิจารณาประกอบการเลือกหนังสือเรียนสานักพิมพ์ต่าง ๆ เพื่อเปรียบเทียบ
จุดเด่นของหนังสือในการประกอบการพิจารณาในการเลือกหนังสือเพื่อประกอบการเรียนการสอนในสถานศึกษา ทั้งนี้ ประเด็นหลัก
สาคัญหนังสือเรียนควรมีสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดของหลักสูตรที่กาหนดโดยสานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
2.1 ควรมีการวิเคราะห์ หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กลุ่มสาระการเรียนรู้วิท ยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ระดับประถมศึกษา
2.2 ควรมีการศึกษาความพึงพอใจของครูและนักเรียนต่อการใช้หนั งสือเรียนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)

เอกสารอ้างอิง

กวินทร์ พิมจันนา. (2562). การอ้างอิงและการเขียนรายการบรรณานุกรมตามรูปแบบ APA. วารสารการเมืองการปกครอง, 9(3),
234-235.
ธีรวัฒน์ ฟูมี. (2552). การเปรียบเทียบพฤติกรรมการใช้หนังสือเรียนวิชาวิทยาศาสตร์และการรับรู้ความสามารถของตนเอง
ของนักเรียนในโรงเรียนที่มีผลการสอบระดับชาติขั้นพื้นฐานวิชาวิทยาศาสตร์ต่างกัน : การวิจยั แบบผสมโดยใช้การออกแบบ
แบบสามเส้า. วิทยานิพนธ์ ค.ม. กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ปราณี ปราบริปู, ปรัชญา ใจภักดี, พรทิพย์ รักชาติ และจงกล เก็ตมะยูร. (2560). แนวทางการสร้างหนังสือเรียนและหนังสืออ่าน
เพิ่มเติม. วารสารศึกษาศาตร์ มสธ., 10(2), 346-359.
วิทยา ยุวภูษิตตานนท์. (2554). การวิเคราะห์หนังสือเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น ระหว่าง พ.ศ. 2533-2553. วิทยานิพนธ์ ค.ม. กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงศึกษาธิการ. (2561). ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช
2551. กรุงเทพพฯ: โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย.
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. (2564). ฐานข้อมูลบัญชีกาหนดสื่อการเรียนรูส้ าหรับเลือกใช้สถานศึกษาตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551. เข้าถึงได้จากhttp://academic.obec.go.th/textbook/web.
3 มีนาคม 2564.
Abdul, J. B., Khalid, K. and Gulzar, A. (2017). Curriculum Alignment: An Analysis of the Textbook Content.
Pakistan Journal of social Sciences (PJSS), 37(1), 30-43.
Okeeffe, L. (2013). A Framework for Textbook Analysis. International Review of Contemporary Learning Research
an International Journal, 2(1), 1-13.
Rezu, B. (2018). Cotent Analysis of English Textbook Entitled “Talk Active” Used By the Senior High School
(Student Book). Thesis of English Education Program. Indonesia: University Islam Negeri.
Sari, A. N. (2019). An Analysis of Textbook Entitled “Headline English” Published by Srikandi Empat of Seventh
Grade of Junior High School. Thesis English Education Study Program. Indonesia: University of Lampung.

https://www.tci-thaijo.org/index.php/SNGSJ/index

