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การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ในรายวิชาสุขาภิบาล 
และการควบคุมคุณภาพอาหาร 
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and Quality Control Subject 
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1หลักสูตรคหกรรมศาสตร์ คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวทิยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พิษณุโลก 

 
บทคัดย่อ 
 งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาบทเรียนหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ให้มีประสิทธิภาพตาม
เกณฑ์ 80/80 เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างก่อนเรียนกับหลังเรียนโดยใช้หนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์และเพ่ือศึกษาความพึงพอใจในการเรียนรู้ของนักศึกษาที่ มีต่อการใช้หนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคือ นักศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตรคหกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม จ านวน 39 คน ที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาสุขาภิบาลและการ
ควบคุมคุณภาพอาหาร ปีการศึกษาที่ 2/2557 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่หนังสืออิเล็กทรอนิกส์
โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับอันตรายในอาหาร แบบทดสอบก่อนและหลังเรียนและแบบทดสอบความ 
พึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ค่าร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่า t-test (dependent)  
 ผลการวิจัยพบว่าการใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่ผลิตขึ้นในรายวิชาสุขาภิบาลและการควบคุม
คุณภาพอาหารมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  83.82/82.65  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา 
หลังเรียนโดยใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ความ
พึงพอใจของนักศึกษาในการใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์อยู่ในระดับมากท่ีสุด (�̅� = 4.52, S.D. = 0.36) 
ค าส าคัญ: หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 
Abstract 

The objectives of this research were to develop electronic book in food 
sanitation and quality control subject with the efficiency of the standard criterion 
80/80, to compare a learning achievement, before and after using electronic book and 
to study satisfaction of students with using electronic book. The samples of this 
research were 39 undergraduate students of department of home economics, 
Pibulsongkram Rajabhat University who studied in food sanitation and quality control 
course in the second semester of the academic year 2014. The instruments used in 
the research consisted of the electronic book in food hazard lesson, pre-test/post-test 
and satisfaction questionnaire. The data were analyzed by using percentage, mean, 
standard deviation and t-test (dependent).  

The results revealed that the efficiency of learning achievement in food 
sanitation and quality control subject by using e-book were 83.82/82.65. Learning 
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achievement of the undergraduate students after using the electronic book was 
significantly higher than before using it at 0.05 level. In addition, satisfaction of the 
undergraduate students after using the electronic book was at highest level (�̅� = 4.52, 
S.D. = 0.36). 
 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ได้ก าหนดแนวทางการจัดการศึกษาไว้ว่า  
การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้และถือว่าผู้เรียน 
มีความส าคัญอย่างที่สุด ฉะนั้นผู้สอนจะต้องเปลี่ยนแปลงบทบาทจากการเป็นผู้ชี้น า ผู้ถ่ายทอดความรู้
ไปเป็นผู้ช่วยเหลือ ส่งเสริม และสนับสนุนผู้เรียนในการแสวงหาความรู้จากสื่อและแหล่งการเรียนรู้
ต่างๆ และให้ข้อมูลที่ถูกต้องแก่ผู้เรียน การศึกษาไทยจึงให้ความส าคัญต่อกลไกของการปฏิรูปการ
เรียนรู้ซึ่งถือว่าเป็นหัวใจส าคัญของการปฏิรูปการศึกษาส่งผลให้รูปแบบของการเรียนรู้เกิดความ
หลากหลายเพ่ือสนองตอบต่อความต้องการของผู้เรียนอย่างแท้จริง การเรียนการสอนในห้องเรียนมี
เทคนิคการสอนมากมายที่เป็นประโยชน์ต่อผู้เรียน ไม่ว่าจะเป็นวิธีบรรยาย อภิปราย สาธิต หรือวิธี
อ่ืนๆ แต่อย่างไรก็ตามกิจกรรมการเรียนการสอนที่มีในห้องเรียนซึ่งผู้เรียนมีจ านวนมากเป็นสิ่งที่ยากท่ี
จะท าให้ผู้เรียนทุกคนในชั้นเรียนมีความสามารถในการเรียนรู้เท่าเทียมกัน ดังนั้นในการจัดการเรียน
การสอนในรายวิชาต่างๆ ผู้สอนมีความจ าเป็นต้องพัฒนาวิธีการจัดการเรียนการสอนเพ่ือให้ผู้เรียน
เกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้มากที่สุดและเพ่ือให้เกิดเจตคติท่ีดีต่อรายวิชาที่เรียน 
 หนังสืออิเล็กทรอนิกส์หรือ e-book (electronic book) เป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส์ชนิดหนึ่งที่
สามารถผสมผสานสื่อหลายทางได้แก่ ข้อความ เสียง รูปภาพ ภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว วรรณจนา 
เอราวรรณ์ (2553) รายงานว่าหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ใช้สื่อผสมผสานเพ่ือน าผู้เรียนสู่การเรียนการสอน
ที่มีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ถาวร นุ่นละออง (2550) กล่าวเสริมว่าหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อการ
เรียนการสอนที่สามารถช่วยสอนในสิ่งที่เข้าใจยากให้ง่ายขึ้น มีลักษณะสื่อมัลติมีเดียที่มีทั้งตัวอักษร 
ภาพกราฟิกเสียงและภาพเคลื่อนไหว ซึ่งเป็นการสร้างความสนใจให้กับผู้เรียนเป็นอย่างดี การใช้
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ถือได้ว่าเป็นการใช้สื่อคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียที่ ตอบสนองการเรียนแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) ซึ่งสนับสนุนการศึกษาด้วยตนเองตลอดจนการศึกษาตลอดชีวิต การน า
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์มาช่วยในการเรียนการสอนสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพการเรียนรู้มากยิ่งขึ้น 
(เจษฎา ถาวรนุวงศ์, 2553; วิลาวัณย์ พินสุวรรณและคณะ, 2557;  ศิริพร บุญเรือง, 2556) สามารถ
สอนซ่อมเสริมให้แก่ผู้เรียนที่มีความสามารถแตกต่างกัน ในขณะเดียวกันก็ยังเป็นการลดภาระของ
ผู้สอนที่จะอธิบายเพิ่มเติมทุกครั้งที่นักศึกษาไม่เข้าใจท าให้ประหยัดเวลาของผู้สอนได้มาก ดังนั้นผู้วิจัย
สนใจที่จะพัฒนาสื่อการเรียนการสอนโดยใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ในรายวิชาสุขาภิบาลและการ
ควบคุมคุณภาพอาหาร เพ่ือพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งสอดคล้องกับ
การเรียนการสอนในยุคปฏิรูปการศึกษา 
  
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพ่ือพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ในรายวิชาสุขาภิบาลและการควบคุมคุณภาพอาหารเรื่อง
อันตรายในอาหารให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80  
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2. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้หนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ในรายวิชาสุขาภิบาลและการควบคุมคุณภาพอาหารเรื่องอันตรายในอาหาร 

3. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจในการเรียนรู้ของนักศึกษาที่มีต่อการใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ใน
รายวิชาสุขาภิบาลและการควบคุมคุณภาพอาหารเรื่องอันตรายในอาหาร 

 
สมมติฐานของการวิจัย  

1. บทเรียนเรื่องอันตรายในอาหารในรายวิชาสุขาภิบาลและการควบคุมคุณภาพอาหารมี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 

2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากบทเรียนเรื่องอันตรายในอาหารในรายวิชาสุขาภิบาลและการ
ควบคุมคุณภาพอาหารระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนแตกต่างกัน 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ท าการศึกษา 
ประชากรคือ นักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล

สงคราม ที่ลงทะเบียนเรียนวิชาสุขาภิบาลและการควบคุมคุณภาพอาหาร จ านวน 39 คน ในภาคเรียน
ที่ 2 ปีการศึกษา 2557 

กลุ่มตัวอย่างคือ ผู้วิจัยเลือกใช้กลุ่มตัวอย่างเพ่ือการวิจัยในครั้งนี้โดยใช้จากประชากรทั้งหมด 
เนื่องจากมีจ านวนน้อย 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
1. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์วิชาสุขาภิบาลและการควบคุมคุณภาพอาหารในบทเรียนเรื่อง

อันตรายในอาหาร สร้างโดยใช้โปรแกรม Flip album 
2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยทดสอบก่อนและหลังเรียนโดยเป็น

แบบทดสอบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ านวน 30 ข้อ 
3. แบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการใช้หนังสืออิเล็กทรอนิ กส์วิชา

สุขาภิบาลและการควบคุมคุณภาพอาหารในบทเรียนเรื่องอันตรายในอาหาร 
วิธีด าเนินการวิจัย 
1. หาประสิทธิภาพของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์โดยใช้เกณฑ์ E1/E2 
2. หาค่าดัชนีประสิทธิผลของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 
3. ท าการทดสอบก่อนเรียน (pre-test) และหลังเรียน (post test) หลังจากที่ได้ใช้หนังสือ

อิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อการเรียนการสอน 
4. น าผลคะแนนการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนมาเทียบกัน  โดยใช้การทดลองแบบ 

one group และสถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าเฉลี่ย (�̅�) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และ
ทดสอบสมมุติฐานด้วย t-test (dependent) 

5. นักศึกษาตอบแบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์วิชา
สุขาภิบาลและการควบคุมคุณภาพอาหาร เกณฑ์ในการแปลความหมายของค่าเฉลี่ยมีดังนี้ (บุญชม  
ศรีสะอาด, 2543) 

ค่าเฉลี่ย 4.48 – 5.00 มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด 
ค่าเฉลี่ย 3.48 – 4.49 มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 
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ค่าเฉลี่ย 2.48 – 3.49 มีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง 
ค่าเฉลี่ย 1.48 – 2.49 มีความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อย 
ค่าเฉลี่ย 1.00 –1.49 มีความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อยที่สุด 

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  
 ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test แบบ dependent 
 
สรุปผลการวิจัย 
 ผลของการใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ในรายวิชาสุขาภิบาลและการควบคุมคุณภาพอาหารเรื่อง
อันตรายในอาหาร ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พิบูลสงคราม จ านวน 39 คนได้ผลการศึกษาดังนี้ 

1. ประสิทธิภาพของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ในรายวิชาสุขาภิบาลและการควบคุมคุณภาพอาหารมี

ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ (83.82/82.65)  
2. ค่าดัชนีประสิทธิผลของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์วิชารายวิชาสุขาภิบาลและการควบคุม

คุณภาพอาหาร เรื่องอันตรายในอาหาร มีค่าเท่ากับ 0.7162 หรือคิดเป็นร้อยละ 71.62 
3. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้สื่อการ

สอนในรูปแบบของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เรื่องอันตรายในอาหารในรายวิชาสุขาภิบาลและการควบคุม
คุณภาพอาหารนักศึกษาที่เรียนด้วยสื่อการสอนแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เรื่องอันตรายในอาหาร  
มีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

4. ผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาในการใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 
ความพึงพอใจของนักศึกษาในการใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ในรายวิชาสุขาภิบาลและการ

ควบคุมคุณภาพในบทเรียนเรื่องอันตรายในอาหารพบว่ามีระดับความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับ
มากที่สุด (�̅� = 4.52, SD = 0.36) 
 
อภิปรายผลการวิจัย 

1. ผลการหาค่าประสิทธิภาพของหนังสืออิเลคทรอนิกส์ในรายวิชาสุขาภิบาลและการ
ควบคุมคุณภาพอาหารในหัวข้ออันตรายในอาหารพบว่ามีค่าประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนด 
80/80 ทั้งนีอ้าจเป็นเพราะว่านักศึกษาให้ความสนใจและมีความกระตือรือร้นในการเรียนการสอนที่ใช้
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ รุ้งเพชร แข็งแรง (2555) ซึ่งได้มีการใช้หนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ในรายวิชาชีวิตกับสิ่งแวดล้อมในบทเรียนเรื่องการพัฒนาและการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม กลุ่มตัวอย่างคือนักศึกษาระดับปริญญาตรี ผลการทดลองพบว่าหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
มีค่าประสิทธิภาพเท่ากับ 84.87/92.22 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนด นอกจากนี้ นิธิ สุขประสงค์ (2554) 
ได้พัฒนาสื่อการสอนโดยใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ในรายวิชาการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ โดยมีกลุ่ม
ตัวอย่างคือนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 1 ผลการวิจัยพบว่าค่ามีประสิทธิภาพ
เท่ากับ 83.80/81.95  

2. 2.หนังสืออิเล็กทรอนิกส์รายวิชาสุขาภิบาลและการควบคุมคุณภาพอาหาร เรื่องอันตราย
ในอาหาร มีค่าดัชนีประสิทธิผลเท่ากับร้อยละ 71.62 แสดงว่าการเรียนโดยใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 
มีผลท าให้นักเรียนมีคะแนนเพ่ิมขึ้นจากก่อนเรียนร้อยละ 71.62 รุ้งเพชร แข็งแรง. (2555) รายงานว่า
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การใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ในรายวิชาชีวิตกับสิ่งแวดล้อมในบทเรียนเรื่องการพัฒนาและการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีค่าดัชนีประสิทธิผลของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์คิดเป็นร้อยละ 
69.21 จรัสสม ปานบุตร (2557) รายงานว่าดัชนีประสิทธิผลของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เพ่ือพัฒนา
ทักษะการอ่านออกเสียงภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6  โรงเรียนบ้านหนองเค็ด มีค่า
เท่ากับร้อยละ 71.08  

3. 3.ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้สื่อ
การสอนในรูปแบบของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ในรายวิชาสุขาภิบาลและการควบคุมคุณภาพอาหาร  
พบว่านักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่านักศึกษามีความสะดวกในการศึกษาเนื้อหาบทเรียนได้
ตลอดเวลา ผู้ใช้สามารถค้นหาข้อมูลและเนื้อหาสาระส าคัญที่มีอยู่ภายในหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ได้ง่าย
กว่าค้นหาจากหนังสือทั่วไป ไกรพ เจริญโสภา  (2554) ได้ท าการศึกษาเกี่ยวกับการใช้หนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์เพ่ือประกอบการเรียนการสอนในรายวิชาการพิมพ์ดิจิทัล โดยใช้กลุ่มทดลองเป็น
นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  จ านวน  33 คน จากผลการวิจัยพบว่าผู้ เรียนที่ ใช้หนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  
0.05 เช่นเดียวกับงานวิจัยของ ราตรี สมความคิด (2555) ได้ศึกษาประสิทธิภาพของสื่อการสอนโดย
ใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์เรื่อง หลักการสร้างแบบสอบถามของนักเรียน ระดับชั้นประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 3 สาขางานการขาย ผลการวิจัยพบว่านักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลัง
เรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  

4. ผลการประเมินระดับความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการใช้หนังสืออิเลคทรอนิกส์  
ในบทเรียนเรื่องอันตรายในอาหาร รายวิชาสุขาภิบาลและการควบคุมคุณภาพอาหาร ผลการวิจัย
ปรากฏว่านักศึกษามีความพึงพอใจในภาพรวมของบทเรียนอยู่ในระดับมากที่สุด ทั้งนี้เนื่องมาจากการ
ใช้สื่อการสอนในรูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์นักศึกษาสามารถควบคุมบทเรียนได้ด้วยตนเอง 
สามารถเลือกหัวข้อที่ตนเองสนใจในการทบทวนได้ตามความต้องการนักศึกษา สามารถเปิดใช้งานใน
สถานที่ต่างๆได้ตามต้องการ เนื้อหาเข้าใจง่าย มีลักษณะสื่อมัลติมีเดียที่มีทั้งตัวอักษร ภาพกราฟิกเสียง
และภาพเคลื่อนไหว การสอนมีขั้นตอนที่ง่ายต่อการเรียนรู้ ซึ่งเป็นการดึงดูดความสนใจให้กับผู้เรียน
ท าให้ผู้เรียนมีความก้าวหน้าทางการเรียนเพ่ิมขึ้น จากผลการศึกษาในครั้งนี้สอดคล้องกับงานวิจัยของ 
ปราณี สิงห์ธนะ (2551) ซึ่งได้ศึกษาความพึงพอใจของการใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ในวิชาอังกฤษ
พ้ืนฐาน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 พบว่านักเรียนส่วนใหญ่มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (�̅� = 4.40, 
SD = 0.67) จากผลการศึกษานี้บ่งบอกได้ว่าการใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ในรายวิชาสุขาภิบาลและ
การควบคุมคุณภาพอาหารในบทเรียนเรื่องอันตรายในอาหารส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักศึกษาเพ่ิมข้ึน 

 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 

1. ควรมีการศึกษาและพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบเครือข่ายเพ่ือให้สามารถ
น าเสนอผ่านทางระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตที่สามารถเผยแพร่ให้ผู้สนใจทั่วไปได้เรียนรู้ 
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2. ควรมีการจัดเก็บหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ผ่านการจัดเก็บของห้องสมุดหรือผ่านส านักสื่อ
เทคโนโลยีทางการศึกษาของทางมหาวิทยาลัย 
 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 

1. ควรมีการศึกษาวิจัยเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากชุดหนังสืออิเล็กทรอนิกส์  
(e– book) กับสื่อการสอนอ่ืนๆ 

2. ควรมีการพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ในบทเรียนอ่ืนของรายวิชาสุขาภิบาลและการ
ควบคุม 

3. คุณภาพอาหารและรายวิชาอ่ืนๆต่อไป 
4. น าหนังสืออิเล็กทรอนิกส์นี้ไปทดลองใช้กับนักศึกษาในกลุ่มตัวอย่างอ่ืนๆ ต่างสถานศึกษา

เพ่ือติดตามผลการทดลองว่าการเรียนการสอนโดยการใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์นี้จะยังให้ผลดีเช่นเดิม
หรือไม ่
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