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การพัฒนาหนังสอือิเล็กทรอนิกส ์E-book)  

ชุดประวัติศาสตรไ์ทยสมัยรตันโกสนิทร์ 

ส าหรับนักเรยีนชัน้มัธยมศกึษาปีที ่3 โรงเรยีนทวีธาภเิศก 

 



วัตถุประสงค์ของการวจิยั 

สมมติฐานในการวจิยั  

ขอบเขตของการวจิัย 

ตัวแปรทีศ่กึษา 

เนื้อหาทีใ่ช้ 

ในการวจิัย 

นิยามศพัท์เฉพาะ 

ที่มาและความส าคัญ 



ที่มาและความส าคัญ 

 

การเรียนวิชาประวัติศาสตร์ในปัจจุบันยังขาดกระบวนการสอนและ 

สื่อที่จะท าให้นักเรียนเกิดความสนใจและความต้องการที่จะแสวงหา

ความรู้ จึงส่งผลให้มีผลการเรียนในรายวิชาไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 
 

จากปัญหาดังกล่าวส่งผลให้ผลการเรียนวิชาประวัติศาสตร์ ของนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนค่อนข้างต่ าและขาดการ

เช่ือมโยงความรู้ อีกทั้งยังขาดทักษะการคิดวิเคราะห์ หาเหตุผล 

 

วิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาประวัติศาสตร์ควรมีความน่าสนใจ

สามารถกระตุ้นความสนใจในการเรียนรู้ของผู้เรียนได ้



ที่มาและความส าคัญ 

 
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ซึ่งเป็นหนังสือที่สร้างข้ึนด้วยโปรแกรม

คอมพิวเตอร์มีลักษณะเป็นเอกสารอิเล็กทรอนิกส์  

เป็นแฟ้มข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่สามารถอ่านเอกสารผ่านทางหน้าจอคอมพิวเตอร์

ทั้งในระบบออฟไลน์และออนไลน์ สามารถปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัยได้

ตลอดเวลา ซึ่งคุณสมบัติเหล่าน้ีจะไม่มีในหนังสือธรรมดาทั่วไป 

ซึ่งสอดคล้องกับความสนใจของผู้เรียนมากกว่าสื่อรูปแบบอื่น  

 การสร้างสื่อที่ดี ควรสอดคล้องกับเนื้อหาที่สอนและความสนใจของผู้เรียน 

สามารถทบทวนความรู้ เกิดความเข้าใจ มีประสบการณ์ เรียนรู้ 

โดยใช้กระบวนการทางประวัติศาสตร์ 

เพื่อการค้นพบความรู้แนวทางแก้ปัญหาได้เอง รวมไปถึงฝึกให้นักเรียนเป็น

คนมีเหตุผลในการศึกษาข้อมูล มีเหตุผล มีการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 



วัตถุประสงค์ของการวจิยั 

 

เพื่อหาประสิทธิภาพของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) 

“ชุดประวัติศาสตร์ไทยสมัยรัตนโกสินทร์”  

ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80  

1 

2 
เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชุดประวัติศาสตร์ไทย

สมัยรัตนโกสินทร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

ทีส่อนโดยใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book)  

กับการสอนแบบปกติ 



สมมติฐานในการวจิยั  

 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาประวัติศาสตร์ ของนักเรียน 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่สอนโดยใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์  

(E-book) มีค่าสูงกว่าวิธีการสอนแบบปกต ิ

 

1 หนังสือหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book)  

เรื่อง ประวัติศาสตร์ไทยสมัยรัตนโกสินทร์  

มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 

2 



ขอบเขตของการวจิยั 

 

ประชากร 

 

 

 

 กลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรทีใ่ช้ในการวิจยัครัง้นี้คือ นักเรียนชั้น

มัธยมศกึษาปีที ่3 ภาคเรียนที ่2 ปีการศึกษา 2562  

โรงเรียนทวีธาภิเศก จ านวน 315 คน 

นักเรียนทีก่ าลังเรยีนอยูใ่นระดบัชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

โรงเรียนทวีธาภิเศก ซึ่งเป็นห้องที่ผู้วิจัยรับผิดชอบ

การสอน 2 ห้อง จ านวนนักเรียน 60 คน ซึ่งแบ่งเป็น

กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม 
ม.3/10 กลุ่มทดลอง สอนโดยใช ้E-book 

ม.3/2 กลุ่มควบคมุ สอนแบบปกติ 

สุ่มตัวอย่าง 

แบบเฉพาะเจาะจง 



ตัวแปรทีศ่กึษา 

 

ตัวแปรอิสระ „ การเรียนโดยใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์(E-book) 

ซึ่งแบ่งเป็น 5 เรื่อง 

ตัวแปรตาม  
„ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา

ประวัติศาสตร์ เรื่อง ประวัติศาสตร์

ไทยสมัยรัตนโกสินทร์ 

ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัย  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 โดยใช้เวลาสอน

กับกลุ่มทดลองควบคู่ไปกับกลุ่มควบคุม จ านวนกลุ่มละ 10 ชั่วโมง 



เนื้อหาทีใ่ช้ในการวจิัย 

เนื้อหาวิชาประวัติศาสตร ์เรื่อง ประวัติศาสตรไ์ทยสมยัรัตนโกสนิทร ์ส าหรบั

นักเรียนชัน้มธัยมศกึษาปทีี ่3 ประกอบไปดว้ยเนื้อหาตามหัวขอ้ดงัต่อไปนี้ 

เรื่องที ่1 การสถาปนากรงุรตันโกสนิทร์ 

เรื่องที ่2 พัฒนาการดา้นการเมอืงการปกครองสมยัรัตนโกสนิทร์ 

เรื่องที ่3 พัฒนาการดา้นสงัคม วัฒนธรรมและภูมิปญัญาไทยสมยัรตันโกสินทร์ 

เรื่องที ่4 พัฒนาการดา้นเศรษฐกจิของไทยสมยัรตันโกสนิทร์ 

เรื่องที ่5 พัฒนาการดา้นความสมัพันธร์ะหว่างประเทศ สมัยรตันโกสนิทร์ 

 



นิยามศพัทเ์ฉพาะ 

 

หนังสืออิเล็กทรอนิกส(์E-book )  

„ หนังสือที่สร้างข้ึนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่สามารถอ่านเอกสารผ่าน

ทางหน้าจอคอมพิวเตอร์ทั้งในระบบออฟไลน์และออนไลน์ สามารถ

เช่ือมโยงเนื้อหาได้หลากหลายรูปแบบ  

ในงานวิจัยนี้หมายถึงวีดีทัศน์ รายการ “CHALLENGE! เล่นของ

หลวง” ซึ่งมีจ านวนทั้งหมด 5 ตอน 

 ดังนี้ 1) การสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ 2) พัฒนาการด้านการเมืองการ

ปกครอง 3) พัฒนาการด้านสังคม วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย  

4) พัฒนาการด้านเศรษฐกิจ  5) พัฒนาการด้านความสัมพันธ์ระหว่าง

ประเทศ 



เครื่องมอืทีใ่ช้ในการวจิัย 

 

หนังสืออเิลก็ทรอนิกส์(E-book ) ชุดประวตัิศาสตรไ์ทยสมยั

รัตนโกสินทร ์ส าหรับนกัเรยีนชัน้มธัยมศึกษาปีที ่3 จ านวน 5 เรื่อง  

„ ในรูปแบบวีดีทัศน์รายการ“CHALLENGE! เล่นของหลวง”  

จ านวน 5 ตอน 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) 

จ านวน 5 แผน 10 ชั่วโมง 

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาประวัติศาสตร์  

1 ฉบับ จ านวน 30 ข้อ ที่มีค่าความเชื่อมั่น 0.96  



การสรา้งและหาคุณภาพเครือ่งมือทีใ่ช้ในการวิจัย 

ศึกษาโครงสร้างหลักสูตร มาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้น ผลการเรียนรู้ 

หน่วยการเรียนรู้ เ รื่ อ งพัฒนาการทางประวัติ ศาสตร์ ไทยสมัย

รัตนโกสินทร ์ 

จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ที่มีการใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) 

จ านวน 5 แผน 10 ชั่วโมง 

 จัดท านวัตกรรมการสอนหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) ในรูปแบบ 

วีดีทัศน์รายการ “CHALLENGE! เล่นของหลวง” ซึ่งมีจานวน 5 ตอน 

แต่ละตอนมีความยาวประมาณ 10-18 นาที น าเสนอในรูปแบบรายการ

ท่องเที่ยว 

จัดท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้วิชาประวัติศาสตร์ 1 ฉบับ 



วิธีการหาคุณภาพเครือ่งมือ 

สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐานใช้สถิติในการทดสอบค่าทีแบบเป็นอิสระต่อกัน (t-test 

for Independent Samples)  จากโปรแกรม ส าเร็จรูป 

สถิติที่ใช้ในการหาประสิทธิภาพหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ชุดประวัติศาสตร์ไทยสมัย

รัตนโกสินทร์ โดยก าหนดเกณฑ์ประสิทธิภาพของ E1/E2 อยู่ที่ 80/80 

การหาค่าความเช่ือมั่นของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทั้งฉบับ  

โดยใช้สูตร คูเดอร ์- ริชาร์ดสัน KR-20 

การหาค่าอ านาจจ าแนก (Discrimination power; r)  

การหาค่าความยากง่าย (Level of Difficulty:p) 

การหาค่าความเที่ยงตรงด้านเนื้อหา (Content Validity; IOC)  



วิธีด าเนนิการวิจัย 

ด าเนินการวิจัยเพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพของ

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ E-Book  

ชุดประวัติศาสตร์ไทยสมัยรัตนโกสินทร์ 

ด าเนินการวิจัยเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้

วิชาประวัติศาสตร์ เรื่องประวัติศาสตร์ไทยสมัย

รัตนโกสินทร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 



 

 

 

หาประสิทธภิาพของหนังสืออเิล็กทรอนิกส ์E-Book  

 
 

 กลุ่มตัวอย่างในการหาประสิทธิภาพของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ E-Book   

ชุดประวัติศาสตร์ไทยสมัยรัตนโกสินทร์ 

 

 รายบุคคล 

1:1:1 

กลุ่มย่อย 

3:3:3 

ภาคสนาม 

10:10:10 

นักเรียนที่ก าลังเรียนอยู่ใน

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 

โรงเรียนทวีธาภิเศก ซึ่งเป็น

ห้องที่ไม่ใช่กลุ่มทดลอง 

และกลุ่มควบคุมในการใช้

วัดผลสัมฤทธิ์ 



การเปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิ์ 

ประชากร 

 

 

 

 กลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรทีใ่ช้ในการวิจยัครัง้นี้คือ นักเรียนชั้น

มัธยมศกึษาปีที ่3 ภาคเรียนที ่2 ปีการศึกษา 2562  

โรงเรียนทวีธาภิเศก จ านวน 315 คน 

นักเรียนทีก่ าลังเรยีนอยูใ่นระดบัชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

โรงเรียนทวีธาภิเศก ซึ่งเป็นห้องที่ผู้วิจัยรับผิดชอบ

การสอน 2 ห้อง จ านวนนักเรียน 60 คน ซึ่งแบ่งเป็น

กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม 
ม.3/10 กลุ่มทดลอง สอนโดยใช ้E-book 

ม.3/2 กลุ่มควบคมุ สอนแบบปกติ 

สุ่มตัวอย่าง 

แบบเฉพาะเจาะจง 



การเปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิ ์

„ ท าแบบทดสอบก่อนเรียนทั้งกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม 

„ ม.3/10 จัดการเรียนการสอนโดยใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 

ม.3/2 จัดการเรียนการสอนแบบปกติ 

„ ท าแบบทดสอบหลังเรียนเพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

วิชาประวัติศาสตร์ 

„ น าข้อมูลที่ได้ไปวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ 



สถิติทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ขอ้มูล 

 

สถิติพื้นฐาน 

ร้อยละ 

(Percentage)  

ค่าเฉลี่ย (Mean) 

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

(Standard Deviation) 



 

 

 

การวิเคราะห์ขอ้มูล 

 ประสิทธิภาพของ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ชุดประวัติศาสตร์ไทยสมัยรัตนโกสินทร์ 

 

การทดลอง 

จ านวน

นักเรยีน 

(คน) 

คะแนน 

ระหว่างเรยีน 

(50 คะแนน) 

คะแนนผลสมัฤทธิ์ 

(30 คะแนน) 
ค่าประสทิธิภาพ 

ค่าเฉลีย่ ร้อยละ(E1) ค่าเฉลีย่ ร้อยละ(E2) E1/ E2 

รายบุคคล 3 39.33 78.67 23.67 78.89 78.67/78.89 

กลุ่มย่อย 9 39.89 79.78 24.22 80.74 79.78/80.74 

ภาคสนาม 30 40.47 80.93 24.33 81.11 80.93/81.11 

ประสิทธิภาพแบบรายบุคคลมีค่าประสิทธิภาพเท่ากับ 78.67/78.89 

ประสิทธิภาพแบบกลุ่มย่อยมีค่าประสิทธิภาพเท่ากับ 79.78/80.74 

ประสิทธิภาพแบบภาคสนามมีค่าประสิทธิภาพเท่ากับ 80.93/81.11 



 

 

 

การวิเคราะห์ขอ้มูล 

การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียน วิชาประวัติศาสตร์ 

ของนักเรียนกลุ่มทดลองที่เรียนโดยใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ชุด

ประวัติศาสตร์ไทยสมัยรัตนโกสินทร์ กับนักเรียนกลุ่มควบคุมที่เรียนแบบปกติ 

 
กลุ่มตัวอยา่ง n S.D. t p 

กลุ่มทดลอง 30 20.39 3.40 
-4.26 0.000 

กลุ่มควบคมุ 30 15.40 2.28 

x

p < .05 



 

 

 

การวิเคราะห์ขอ้มูล 

การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน วิชาประวัติศาสตร์ ของ

นัก เรียนกลุ่ มทดลองที่ เรี ยนโดยใช้หนั งสื ออิ เล็ กทรอนิกส์  (E-book)  

ชุดประวัติศาสตร์ไทยสมัยรัตนโกสินทร์ พบว่ากลุ่มทดลองมีผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนหลังเรียนสูงกว่ากลุ่มควบคุมที่เรียนแบบปกติ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่

ระดับ .05 

 กลุ่มตัวอย่าง n S.D. t p 

กลุ่มทดลอง 30 24.33 3.92 
-6.87 0.000 

กลุ่มควบคุม 30 20.80 2.28 

x

p < .05 



สรุปผลการวิจัย 

 

ประสิทธิภาพของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book)  

ชุดประวัติศาสตร์ไทยสมัยรัตนโกสินทร์ 

มีค่าประสิทธิภาพเท่ากับ 80.93/81.11 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้คือ 80/80 

การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ ์

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่สอนโดยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book)  

ชุดประวัติศาสตร์ไทยสมัยรัตนโกสินทร์ สูงกว่านักเรียนที่สอนด้วยวิธีแบบปกติ 

อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ 



อภิปรายผลการวิจยั 

 

ผลการวิจัยพบข้อสรุปที่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้   

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ E-book ชุดประวัติศาสตร์ไทยสมัยรัตนโกสินทร์ส าหรับนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปีที่ 3 มีค่าประสิทธิภาพเท่ากับ 80.93/81.11  

ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนดคือ 80/80  

ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมพบว่า

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่สอนโดยใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book)  

ชุดประวัติศาสตร์ไทยสมัยรัตนโกสินทร์ มีค่าสูงกว่าวิธีการสอนแบบปกติ อย่างมีนัยส าคัญ

ทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีค่า t เท่ากับ -6.87 



ข้อเสนอแนะ 
 

„ ควรใส่ช้ินงาน

เพิ่มเตมิเพื่อต่อยอด

การเรียน

ประวัติศาสตร์ผ่าน

การท่องเที่ยวโดย

ให้นักเรียนเป็นผู้ลง

มือออกแบบและ

น าเสนองานใน

รูปแบบรายการ

สืบค้นที่สะท้อน

ความคิดสร้างสรรค์

และทักษะด้าน

เทคโนโลย ี

„ ศึกษาเพ่ิมเติมในเร่ืองของการ

สร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์  

E-book ประเภทอื่นๆที่

สามารถพัฒนาทักษะความคิด

สร้างสรรค์และจัดท าสื่อที่

สามารถไปประยุกต์ใช้ในการ

จัดประสบการณ์การเรียนรู้ 

แบบบูรณาการในกิจกรรมการ

สอนเพ่ือพัฒนาสังคมหรือ

สิ่งแวดล้อมในรายวิชาสังคม

ศึกษาในส่วนของสาระอื่นๆ

นอกเหนือจากวิชประวัติศาสตร์ 

เช่นการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม 

จิตอาสาหรือการเรียนรู้ถึง

วัฒนธรรมของชุมชนใกล้ตัวของ

นักเรียนในแต่ละช่วงวัย เป็นต้น   

 

„ สื่อการสอนจะมีคุณค่าต่อเมื่อ

ผู้สอนได้น าไปใช้อย่าง

เหมาะสมและถูกวิธี  

ดังน้ัน ก่อนที่จะน าสื่อแต่ละ

อย่างไปใช้ ผู้สอนควรศึกษา

ถึงลักษณะและคุณสมบัติของ

สื่อการสอน ข้อดีและข้อจ ากัด

อันเก่ียวเนื่องกับตัวสื่อและ

การใช้สื่อแต่ละอย่าง 

ตลอดจนการผลิตและการใช้

สื่อให้เหมาะสมกับสภาพการ

เรียนการสอนด้วย ท้ังน้ี

เพื่อให้การจัดกิจกรรมการ

เรียนการสอนบรรลุผลตาม

จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์

ที่วางไว้ 

 



รายการ 

CHALLENGE เล่นของหลวง 

ตัวอยา่งนวัตกรรมการสอน 

หนังสืออิเลก็ทรอนิกส์ (E-Book) 

ชุดประวตัศิาสตร์ไทยสมยัรัตนโกสินทร์ 



 



เรื่องที่ 1  

การสถาปนา 

กรุงรัตนโกสนิทร์ 
 



เรื่องที ่2  

พัฒนาการด้าน 

การเมืองการปกครอง

สมัยรัตนโกสินทร์ 

 



เรื่องที ่3  

พัฒนาการด้านสังคม  

วัฒนธรรมและภมูิปญัญาไทย 

สมัยรัตนโกสินทร ์
 



 
 

เรื่องที ่4  

พัฒนาการด้านเศรษฐกิจ

ของไทยสมยัรัตนโกสินทร์ 

 
 



 

เรื่องที่ 5  
พัฒนาการด้าน 

ความสัมพนัธ์ระหวา่งประเทศ  

สมัยรัตนโกสินทร์ 
 




