
นางสาวกนกวรรณ สมีดี

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book)
เรื่อง กฎหมายใกล้ตัว ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1



ที่มาและความส าคัญ

1. การจัดการเรียนการสอนในปัจจุบันยังเน้นเนื้อหา ครูเป็นผู้ให้ความรู้เพียงฝ่ายเดียว 
ท าให้นักเรียนไม่ได้คิด ส่งผลให้การเรียนการสอนในรายวิชาสังคมไม่ประสบผลส าเร็จ

2. กระแสสังคมออนไลน์ (Social Network) ในยุคปัจจุบันท าให้บทบาทของการ
จัดการเรียนการสอนในห้องเรียนค่อนข้างลดลง เนื่องจากนักเรียนไม่ตั้งใจเรียน

3. นักเรียนขาดทักษะกระบวนการคิด ขาดการค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม

4. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาสังคมอยู่ในระดับต่ า และไม่ผ่าน
เกณฑ์การปะเมิน



วัตถุประสงค์ของการวิจัย

เพื่อหาประสิทธิภาพของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์  (E-book)  เรื่อง  
กฎหมายใกล้ตัว  ส าหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปี  1 ให้มี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์  80/80

เพื่อหาประสิทธิภาพของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์  (E-book)  เรื่อง  กฎหมายใกล้ตัว     
ส าหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปี  1  ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  80/80

เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา  เรื่อง  กฎหมายใกล้ตัว  
ส าหรับนักเรียน  ชั้นมัธยมศึกษาปี  1  โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม  ที่สอนโดยใช้
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์  (E-book) กับการสอนแบบปกติ



1.
• หนังสืออิเล็กทรอนิกส์  (E-book)  เรื่อง  กฎหมายใกล้ตัว  ส าหรับนักเรียน        

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  ที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  80/80

2.

• ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  เรื่อง  กฎหมายใกล้ตัว  ส าหรับนักเรียนชั้มัธยมศึกษาปีที่  1  
โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม ที่เรียนด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์  (E-book)  สูงกว่า
นักเรียนที่เรียนด้วยการสอนแบบปกติ

สมมติฐานการวิจัย



ประชากร

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6         
อ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ  จ านวน 6 ห้องเรียน รวมทั้งหมด  240  คน

ประชากร และกลุ่มตัวอย่าง



กลุ่มตัวอย่าง

1. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ได้มาจากการ
สุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) โดยวิธีการจับฉลาก จ านวน 2 ห้องเรียน รวมทั้งหมด 80  คน  
แบ่งเป็นกลุ่มทดลอง จ านวน 40 คน ที่เรียนด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) เรื่อง กฎหมายใกล้ตัว     
และกลุ่มควบคุม จ านวน 40 คน ที่เรียนด้วยวิธีการสอนแบบปกติ

2. กลุ่มตัวอย่างเพื่อทดสอบหาประสิทธิ์ภาพของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E book) คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม ได้มาจากการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบชั้นภูมิ (Stratified Random Sampling) 
และการสุ่มอย่างง่ายด้วยวิธีการจับฉลาก จ านวน 42 คน 



ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย

- ประสิทธิภาพของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book)  

- ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

การจัดการเรียนรู้โดยใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์  

(E-book) 

ตัวแปรต้น

ตัวแปรตาม



เนื้อหาที่ใช้ในการวิจัย

เนื้อหาที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นเนื้อหาวิชาสังคมศึกษา          
สาระที่ 2 หน้าที่พลเมือง ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน 2551

เรื่องที่  1 กฎหมายการคุ้มครองเด็ก
เรื่องที่  2 กฎหมายการศึกษา
เรื่องที่  3 กฎหมายการคุ้มครองผู้บริโภค  
เรื่องที่  4 กฎหมายลิขสิทธิ์  
เรื่องที่  5 กฎหมายการกระท าผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์



เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

1. แผนการจัดการเรียนรู้ทีจ่ัดการเรียนรู้โดยใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book)  
เรื่อง กฎหมายใกล้ตัว จ านวน 5 แผน  แผนละ 2 ชั่วโมง รวมทั้งหมด 10 ชั่วโมง

2. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์  (E-book)  เรื่อง  กฎหมายใกล้ตัว ส าหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  ใชเ้วลาเรียน  10  คาบ  คาบละ  60  นาที  

3.  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา จ านวน 1 
ฉบับ เป็นแบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ านวน 30 ข้อ



ระยะเวลา          
ในการวิจัย

ภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา  2562

ใช้เวลาทดลอง  10  คาบ  คาบเรียนละ  60  นาที  

จ านวน  5  สัปดาห์ สัปดาห์ละ  2  ชั่วโมง

ระยะเวลาในการวิจัย



ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1.  ได้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง กฎหมายใกล้ตัว ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 
ที่มีประสิทธิภาพส าหรบัน ามาใช้ในกระบวนการจดัการเรียนการสอน

2.  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาสังคมศึกษา  เรื่อง  กฎหมายใกล้ตัว 
สูงขึ้น



วรรณกรรมที่เก่ียวข้อง

ทองสุข  ค าแก้ว (2553) ได้ศึกษาเรื่องการพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์              
วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  

มีประสิทธิภาพ  80.06/81.06  ซึ่งมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้คือ  
80/80  

ผู้เรียนมีความพึงพอใจ  ต่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์  วิชาสังคมศึกษา  ศาสนา  
และวัฒนธรรม  ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 อยู่ในระดับมาก



วรรณกรรมทีเ่กี่ยวข้อง (ต่อ)

ศักรินทร์ ศรีทอง (2555) ได้ศึกษาเรื่อง การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง  
มหาสวัสดิ์บ้านเรา  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม  
ส าหรับชั้นประถมศึกษาปีที่  6

มีประสิทธิภาพเท่ากับ 83 /82.38 และนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีน
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรยีนแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05

นักเรียนมีความพึงพอใจ  ต่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เรื่องมหาสวัสดิ์บ้านเรา  
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม  ส าหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่  6  อยู่ในระดับดี



หาประสิทธิภาพของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) เรื่อง กฎหมายใกล้ตัว ส าหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1  แบบรายบุคคล ทดลองใช้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีสติปัญญา         
(เก่ง ปานกลาง อ่อน)  (1:1:1) รวมทั้งหมด 3 คน

ปรับปรุงหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) เรื่อง กฎหมายใกล้ตัว หาประสิทธิภาพแบบกลุ่มย่อย 
ทดลองใชก้บันกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1 ท่ีมีสติปัญญา ( เก่ง ปานกลาง อ่อน) (3:3:3)     
รวมทั้งหมด 9 คน

น าหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) เรื่อง กฎหมายใกล้ตัว มาหาประสิทธิภาพแบบภาคสนาม  ทดลองใช้กับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีสติปัญญา (เก่ง ปานกลาง อ่อน) (10:10:10) รวมทั้งหมด 30 คน

วิธีด าเนินการวิจัย

1.

2.

3. 



กลุ่มตัวอย่างท าการทดสอบก่อนเรียน (Pretest) โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน   
เรื่อง กฎหมายใกล้ตัว แบบปรนัย 4 ตัวเลือก จ านวน 30 ข้อ ทั้งกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม

ด าเนินการทดลองกับกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์  เรื่อง  กฎหมายใกล้ตัว       
จ านวน 5 เล่ม ร่วมกับแผนการจัดการเรียนรู้ 5 แผน ใช้เวลา 10 ชั่วโมง

กลุ่มตัวอย่างท าการทดสอบหลังเรียน (Posttest) โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
แบบปรนัย 4 ตัวเลือก จ านวน 30 ข้อ 

วิธีด าเนินการวิจัย (ต่อ)

4.

5.

6.



การทดลอง
จ านวน

นักเรียน

คะแนนระหว่างเรียน

คะแนนเต็ม 50 คะแนน

คะแนนทดสอบหลังเรียน

คะแนนเต็ม 30 คะแนน
ประสิทธิภาพ

ค่าเฉลี่ย ร้อยละ(Ε1) ค่าเฉลี่ย ร้อยละ(Ε2) (Ε1/ Ε2)

รายบุคคล 3 40.67 81.33 24.00 80.00 81.33/80.00 

กลุ่มย่อย 9 40.08 80.17 24.33 81.11 80.00/80.37  

ภาคสนาม 30 40.10 80.20 24.03 80.11 80.20/80.11 

ผลการวิจัย

แบบรายบุคคลมี
ประสิทธิภาพเท่ากับ

81.33/80.00 

แบบกลุ่มย่อยมี
ประสิทธิภาพเท่ากับ 

80.00/80.37

แบบภาคสนามมี
ประสิทธิภาพเท่ากับ 

80.20/80.11

สรุปได้ว่าประสิทธิภาพของ
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง 

กฎหมายใกล้ตัว มีประสิทธิภาพ
ตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้ 80/80

ตารางที่ 1 ผลการทดสอบประสิทธิภาพของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง กฎหมายใกล้ตัว ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1



ผลการวิจัย (ต่อ)

ตารางที่ 2 แสดงผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม

p ≤  .05

กลุ่มตัวอย่าง n S.D. t Sig

กลุ่มทดลอง 40 24.65 1.62
6.520 0.000

กลุ่มควบคุม 40 21.83 2.20

x

จากตารางที่ 2 การเปรียบเทียบคะแนนหลังเรียนของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม  พบว่าคะแนน  
หลังเรียนของกลุ่มทดลองมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 24.65 คะแนนหลังเรียนของกลุ่มควบคุมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 21.83
พบว่าคะแนนหลังเรียนของกลุ่มทดลองสูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05



สรุปผลการวิจัย

1. ประสิทธิภาพของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) เรื่อง กฎหมายใกล้ตัว       
ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพเท่ากับ 
80.20/80.11 ซึ่งมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80

2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุ่ม
ทดลองสูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05



การอภิปรายผลการวิจัย

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง กฎหมายใกล้ตัว ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 
ที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพ  80.20/80.11 ซึ่งมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 ตามที่ก าหนดไว้ 
ทั้งนี้เนื่องมาจากผู้วิจัยได้พัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ให้มีความน่าสนใจ  โดยการสร้างเป็น 
Story board ตัวละครที่ใช้เป็นตัวการ์ตูน เช่น แมว ปลา คน เป็นต้น มีภาพประกอบดึงดูด
ความสนใจ สีสันสวยงาม  มีการเล่าเรื่องโดยใช้บทสนทนาระหว่างตัวละครแต่ละตัว ช่วยเพิ่ม
อรรถรส และจินตนาการให้นักเรียนเพลิดเพลินไปกับเรื่องที่อ่าน 



การอภิปรายผลการวิจัย (ต่อ)

นอกจากนีห้นังสืออิเล็กทรอนิกส์  เรื่อง  กฎหมายใกล้ตัว  ยังช่วยให้
นักเรียนที่มีความสามารถในการเรียนรู้แตกต่างกันรู้สึกพอใจกับการเรียน  
และไม่เกิดความกดดันขณะเรียนเมื่อนักเรียนเรียนไม่ทัน  หากไม่เข้าใจก็สามารถ
กลับไปทบทวนใหม่ได้ และสามารถเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลาตามที่นักเรียนต้องการ  
ท าให้นักเรียนไม่รู้สึกเบื่อหน่ายระหว่างเรียน จึงส่งผลให้ผู้เรียนมีประสิทธิภาพใน
การเรียนสูงขึ้น



การอภิปรายผลการวิจัย (ต่อ)

พฤติกรรม                
ที่นักเรียน
แสดงออก

นกัเรยีนมีความกระตือรอืรน้ในการเรยีนมากขึน้

สีหน้า แววตาของนักเรียนดูมีความตื่นเตน้ สนกุสนาน  มีเสียง
หวัเราะจากนกัเรยีนในขณะท่ีอา่นหนงัสืออิเลก็ทรอนิกส์

นกัเรยีนใหค้วามสนใจและมีสว่นรว่มในการท ากิจกรรม                            
ตามแผนการจดัการเรยีนรู ้

เข้าเรียนตรงเวลา มีความกระตือรือร้น มีความกระฉับกระเฉงพร้อมที่จะเรียน 



การอภิปรายผลการวิจัย (ต่อ)

ตวัอยา่งหนงัสืออิเลก็ทรอนิกส์



ข้อเสนอแนะ

ข้อเสนอแนะใน    
การน าไปใช้

1. ในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book)  
เรื่อง กฎหมายใกล้ตัว ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 รายวิชาสังคมศึกษา 
ครูควรดูแลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของนักเรียนอย่างใกล้ชิดและทั่วถึง เพื่อให้
นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้อย่างเข้าใจตามวัตถุประสงค์ของการเรียนรู้

2. การใช้สีควรค านึงถึงความเหมาะสมและความต้องการของนักเรียนในแต่ละวัย

3. ความสามารถในการอ่านของนักเรียนมีผลต่อการเรียนด้วยหนังสือ  
อิเล็กทรอนิกส์ (E-book)  ดังนั้นในการน าหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ไปใช้  ครูควรจะ
อธิบายหรือสร้างข้อตกลง  ให้นักเรียนฟังก่อนหลังจากนั้นจึงให้นักเรียนศึกษาด้วย
ตนเอง



ข้อเสนอแนะ

ข้อเสนอแนะใน    
การน าไปใช้

5. การเรียนด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์  ไม่ควรจ ากัดเวลา  เพราะความสามารถใน
การเรียนรู้ของแต่ละคนแตกต่างกัน  ควรเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ใช้เวลาอย่างเต็มที่
ตามความต้องการ  จนกว่าจะเข้าใจในบทเรียน



ข้อเสนอแนะใน
การท าวิจัยครั้ง
ต่อไป

1. ควรสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์  (E-book)  ให้เหมาะสมกับวัยของนักเรียน        
ในระดับช้ันอื่น ๆ ต่อไป

2. ควรมีการพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์  (E-book)  ในหัวข้อเนื้อหาอ่ืน  ๆ  
ส าหรับในการเรียนในรายวิชาอื่น ๆ  เพื่อจะได้สื่อการเรียนรู้ที่หลากหลาย  น่าสนใจ
เหมาะสมกับผู้เรียน

3. ควรพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ให้สามารถเรียนรู้โดยผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  
เพื่อให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลา

ข้อเสนอแนะ (ต่อ)



ข้อเสนอแนะ (ต่อ)

ข้อเสนอแนะใน
การท าวิจัยครั้ง
ต่อไป

4  ควรมีการวิจัยด้านเทคนิคการออกแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ในด้านต่าง ๆ เช่น สี
และขนาดตัวอักษรที่ใช้ในบทเรียน  ภาพประกอบทั้งภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว  
ตลอดจนเสียงประกอบที่ใช้ในบทเรียน  ทั้งนี้เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาการผลิต
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ให้น่าสนใจและทันสมัยมากขึ้น




