
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์  (E-book)   
เรื่องเงินและบันทึกรายรับรายจ่าย ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 



บทน า 



 คณิตศาสตร์มีบทบาทส าคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาความคิดของมนุษย์  ท าให้มนุษย์คิดอย่างมีเหตุผล  เป็นระบบ  
ระเบียบ  มีแบบแผน  สามารถวิเคราะห์ปัญหาและสถานการณ์ได้อย่างถี่ถ้วนรอบคอบ  ท าให้สามารถคาดการณ์
วางแผน ตัดสินใจ  และการแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม คณิตศาสตร์จึงมีประโยชน์ต่อการด ารงชีวิต และ
ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้น ดังนั้นจึงเป็นการรับผิดชอบของสถานศึกษาที่ต้องจัด สาระการเรียนรู้ที่เหมาะสมแก่
ผู้เรียนแต่ละคน  ทั้งนี้เพื่อให้บรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู้ที่ก าหนดไว้  (กรมวิชาการ.2545 : 1-2) 
  การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ให้มีประสิทธิภาพและได้ผลส าเร็จตามหลักสูตรนั้น ผู้สอนต้องใช้
เทคนิคและกลวิธีในการสอนโดยการน าสื่อเข้ามาช่วยในการสอน  ซึ่งเป็นวิธีการหนึ่งที่จะกระตุ้นให้นักเรียนสนใจและ
เอาใจใส่ต่อบทเรียน  อีกทั้งยังช่วยนักเรียนมีความเข้าใจในบทเรียนยิ่งขึ้น 

บทน า 



 ปัจจุบันความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีมีการพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว  เป็นยุคที่คอมพิวเตอร์เข้ามามี
บทบาทต่อการด ารงชีวิตประจ าวัน และที่ส าคัญใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ได้เป็นอย่างดี  ดังนั้นในระบบการจัด
การศึกษาจึงได้มีการพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน เพราะหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์สามารถอธิบายเรื่องราวที่เป็นนามธรรมให้เป็นรูปธรรมได้  สามารถเสนอได้ทั้งภาพนิ่ง  
ภาพเคลื่อนไหว  กราฟิก  วิดีทัศน์  พร้อมทั้ง ให้เสียงประกอบ  เป็นการเสริมแรงแก่ผู้เรียน  ท าให้สนุกสนาน
ไปกับบทเรียน  และหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ยังสนองความแตกตางระหว่างบุคคลได้เป็นอย่างดี  (กิดานันท์  
มะลิทอง.  2531  :  187)   

บทน า (ต่อ) 



 จากหลักการและเหตุผลดังกล่าวหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E - Book)  จึงเหมาะส าหรับน ามาใช้ในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์  ซึ่งเป็นวิชาต้องใช้ความพยายามอย่างมากในการท าความเข้าใจ  
โดยเฉพาะกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  3  เพราะจะท าให้นักเรียนเกิดความสนุกสนานไปกับบทเรียนไม่
รู้สึกเบื่อหน่ายและที่ส าคัญหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book)  นั้นจะท าให้มีปฏิสัมพันธ์กับนักเรียน  ซึ่งเป็นการ
เสริมแรงให้อยากรู้อยากเห็นและอยากที่จะเรียน  ท าให้ผู้ศึกษาค้นคว้ามีความสนใจที่จะพัฒนาหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ (E - Book) กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ เรื่องเงินและบันทึกรายรับรายจ่าย  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  
ที่มีประสิทธิภาพ  เพราะหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวนั้น เป็นสื่อที่สามารถดึงดูดความสนใจของผู้เรียนให้
เข้าไปมีส่วนร่วมในการเรียนรู้อย่างได้ผล  เป็นนวัตกรรมที่สามารถปรับปรุงแก้ไขกระบวนการเรียนการสอน
ให้เกิดประสิทธิภาพได้  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น  และต้องการศึกษาประสิทธิภาพของการ
สอนที่จะท าให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ได้ดีขึ้นจริงหรือไม่ 

บทน า (ต่อ) 



จุดประสงค์ของการวิจัย 

 เพื่อพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) เรื่องเงินและบันทึกรายรับรายจ่าย                
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่มีประสิทธิภาพเป็นไปตามเกณฑ์  80/80   

1 

 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง เงินและบันทึกรายรับรายจ่าย  ของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่สอนโดยใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E - Book) กับการสอนแบบปกติ 

2 



 ประสิทธิภาพหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book)  เรื่องเงินและบันทึกรายรับ
รายจ่าย  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีประสิทธิภาพเป็นไปตามเกณฑ์ 80/80   
 

1 

 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องเงินและบันทึกรายรับรายจ่าย  ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3 ที่สอนโดยใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E - Book) สูงกว่าวิธีการ
สอนแบบปกติ 

2 

สมมติฐานของการวิจัย 



ขอบเขตของการวิจัย 

1. ประชากร 

 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  
โรงเรียนวัดทรัพย์สโมสร  ส านักงานเขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 จ านวน 3 ห้องเรียน รวมนักเรียน
ทั้งหมด 118 คน 



ขอบเขตของการวิจัย 

2. กลุ่มตัวอย่าง 

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าครั้งน้ี คือ นักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  โรงเรียนวัดทรัพย์สโมสร             

นักงานเขตหนองจอก  กรุงเทพมหานคร ภาคเรียนที่ 2  
ปีการศึกษา 2562 ซึ่งได้จากการสุ่มอยา่งง่าย (Simple 
Random Sampling) โดยการจับฉลาก จ านวน 2 ห้อง  

2.1 กลุ่มทดลอง นักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3/1 จ านวน 35 คน 
ที่เรียนโดยใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์        

(E-book)  

2.2 กลุ่มควบคุม นักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3/3 จ านวน 35 คน        

ที่เรียนแบบปกต ิ



ขอบเขตของการวิจัย 
3. ตัวแปรที่ศึกษา 

ตัวแปรต้น  

การสอนโดยใช้หนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ (E-book) 

การสอนแบบปกติ 

ตัวแปรตาม 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
คณิตศาสตร์ เรื่องเงินและ
บันทึกรายรับรายจ่าย ชั้น

ประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียน
วัดทรัพย์สโมสร  



ขอบเขตของการวิจัย 

4. เนื้อหาที่ใช้  

 เนื้อหาที่ใช้ในการวิจัยเป็นเนื้อหาวิชา
คณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
ต า ม ห ลั ก สู ต ร ก า ร ศึ ก ษ า ขั้ น พื้ น ฐ า น 
พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการรเรียนรู้
คณิตศาสตร์ เรื่อง เงินและบันทึกรายรับ
ร า ยจ่ า ย   ซึ่ ง ป ร ะ กอบด้ ว ย  หนั ง สื อ
อิเล็กทรอนิกส์ (E-book)  จ านวน 5 เรื่อง  



ขอบเขตของการวิจัย 

5. ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัย  

ระยะเวลาที่ใช้ในการทดลองครั้งนี้ ด าเนินการทดลองในภาคเรียนที ่2             
ปีการศึกษา 2562  โดยจัดการเรียนการสอนกับกลุ่มทดลองและ                 

กลุ่มควบคุม กลุ่มละ 10 ชั่วโมง 



นิยามศัพท์เฉพาะ 

• หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) หมายถึง หนังสือท่ีสรา้งข้ึนด้วย
โปรแกรมคอมพิวเตอร ์มีลกัษณะเป็นเอกสารอิเล็กทรอนิกสท่ี์สามารถอ่าน

เอกสารผ่านทางหนา้ทางหนา้จอคอมพิวเตอรท์ัง้ในระบบท่ีเป็นออฟไลนแ์ละ

ออนไลน์ คุณลกัษณะของหนังสืออิเล็กทรอนิกสจ์ะสามารถเช่ือมโยงจุดไป

ยังส่วนต่าง ๆ ของหนังสือและเว็บไซต์ต่าง ๆ ท่ีมีความเช่ือมโยงกับ

เร่ืองราวในหนังสือ  นอกจากนั้นหนังสืออิเล็กทรอนิกสก็์สามารถแทรก

รูปภาพ เสียง ภาพเคล่ือนไหว วิดีทัศน์ แบบทดสอบ เกมต่าง ๆ และ

สามารถสัง่พิมพเ์อกสารท่ีตอ้งการออกทางเคร่ืองพิมพไ์ดอี้กดว้ย ประการ

หน่ึงท่ีส าคญัคือ หนงัสืออิเล็กทรอนิกสส์ามารถปรบัปรุงขอ้มูลใหท้นัสมยัได้

ตลอดเวลา  ซ่ึงคุณสมบติัเหล่าน้ีจะไม่มีในหนงัสือธรรมดาทัว่ไป 



นิยามศัพท์เฉพาะ 

• วิธีสอนแบบปกติ หมายถึง วิธีสอนในห้องเรียนตามปกติโดยครู
บรรยายหรืออธิบายเนื้อหาวิชาตามล าดับ ตามแผนปฏิบัติงาน
การสอนในวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องเงินและบันทึกรายรับรายจ่าย 
พร้อมยกตัวอย่างที่เกี่ยวข้องโดยมีการเขียนหัวข้อ สาระส าคัญ
บนกระดาน มีการทบทวน ตั้งค าถาม ท าแบบฝึกหัด  เพื่อ
ทดสอบความเข้าใจ และดึงดูดความสนใจของผู้เรียน ผู้เรียนมี
ส่วนร่วมในการเรียนการสอน โดยซักถามและตอบค าถาม 



นิยามศัพท์เฉพาะ 
• ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง ความสามารถของนักเรียนในการตอบแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชา

คณิตศาสตร์ เรื่องเงินและบันทึกรายรับรายจ่าย  เป็นแบบปรนัย 4 ตัวเลือก ผู้ที่ตอบได้คะแนนมากเป็นผู้ที่มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูง ส่วนผู้ที่ตอบได้คะแนนน้อยถือว่าเป็นผูท้ี่มีผลสัมฤทธิ์การเรียนต่ า 

• ประสิทธิภาพของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) หมายถึง ผลการเรียนด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book)  ไม่ต่ ากว่า
คุณภาพตามเกณฑ์ที่ก าหนด 80/80  

• ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  หมายถึง ที่ได้จากการสอบด้วยแบบทดสอบวิชาคณิตศาสตร์  เรื่อง เงินและการบันทึกรายรับ
รายจ่าย  หลังจากสิ้นสุดการเรียนของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม 

• แผนการจัดการเรียนรู้ หมายถึง การวางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนไว้ล่วงหน้าอย่างเป็นระบบและเป็นลาย
ลักษณ์อักษร เพื่อช่วยให้การเรียนการสอน บรรลุจุดประสงค์ การเรียนรู้ที่ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและคนอื่น
สามารถน าไปใช้สอนได้  



ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 

1. ได้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) เรื่อง เงินและบันทึกรายรับรายจ่าย   
มีประสิทธิภาพเป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 เพื่อใช้ในการเรียนการสอน 

2.  ได้ทราบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องเงินและ
บันทึกรายรับรายจ่ายที่ เรียนโดยใช้หนังสืออิ เล็กทรอนิกส์  (E-book) 
เปรียบเทียบกับการเรียนแบบปกติ 



เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 

     1.  หนังสืออิ เล็กทรอนิกส์  (E-book)      
เรื่องเงินและบันทึกรายรับรายจ่าย ส าหรับ
นักเรียนประถมศึกษาปีที่ 3 จ านวน 5 เล่ม 
ประเมินหาค่าประสิทธิภาพทั้ง 3 ขั้นตอน  

ขั้นตอนทดลองรายบุคคล ทดลองกับ
นักเรียน 3 คน ได้ค่าประสิทธิภาพ

เท่ากับ  80.67/81.11 

ขั้นตอนทดลองกลุ่มย่อย ทดลองกับ
นักเรียน 9 คน ได้ค่าประสิทธิภาพ

เท่ากับ  80.89/81.48 

ขั้นตอนทดลองภาคสนาม ทดลองกับ
นักเรียน 30 คน ได้ค่าประสิทธิภาพ

เท่ากับ  81.69/81.89 



     2. แผนการจัดการเรียนรู้ที่ใช้หนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ (E-book) และแผนการ
จัดการเรียนรู้แบบปกติ จ านวน 5 แผน 
เวลาสอนแผนละ 2 ชั่ วโมง รวม 10 
ชั่วโมง 

ประเมินด้วยผู้เชี่ยวชาญทั้ง 3 ท่าน 

เพื่อตรวจสอบความสอดคล้องของ
องค์ประกอบของแผนการจัดการ
เรียนรู้ 

ค านวณหาค่าดัชนีความสอดคล้อง
โดยค่าดัชนีความสอดคล้องตั้งแต่ .05 
ขึ้นไปแสดงว่าแผนการจัดการเรียนรู้
นั้นมีความสอดคล้อง 

เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 



     3 .  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องเงิน
แ ล ะ บั น ทึ ก ร า ย รั บ ร า ย จ่ า ย                        
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3แบบทดสอบเป็น
แบบปรนัยเลือกตอบ 4  ตัว เลือก 
จ านวน 30 ข้อ ข้อละ 1 คะแนน 

ให้ผู้เชี่ยวชาญทั้ง 3 ท่านตรวจสอบ
ความเที่ยงตรงของเนื้อหา โดยค่าดัชนี

ความสอดคล้องของเนื้อหากับ
จุดประสงค์การเรยีนรู้ 

น าไป Try out และหาค่าความยาก
ง่าย(p) และค่าอ านาจจ าแนก (r) 

หาค่าความเชือ่มั่น ของแบบทดสอบ
ทั้งฉบับ โดยใช้สูตร KR-20 ได้ค่าความ

เชื่อมั่นเท่ากับ 0.863 

เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 



วิธีการด าเนินวิจัย 

1. การด าเนินการวิจัยเพื่อพัฒนาและ
ห า ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ข อ ง ห นั ง สื อ
อิเล็กทรอนิกส์ (E-book) เรื่องเงิน
และบันทึ กรายรับรายจ่ าย  เป็น
นวัตกรรมที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น   กับกลุ่ม
ที่ทดสอบ  ที่ไม่ใช่กลุ่มทดลองและ
กลุ่มควบคุมจ านวน 42 คน  

1.ทดลองรายบุคคล ทดลองกับนักเรียนจ านวน 3 คน 

2. ทดลองกลุ่มย่อย ทดลองกับนักเรียนจ านวน 9 คน 

3. ทดลองภาคสนาม ทดลองกับนักเรียนจ านวน 30 คน 

ปรับปรุง แกไ้ข 

ปรับปรุง แกไ้ข 



วิธีการด าเนินวิจัย (ต่อ) 

2. ด าเนินการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
โรงเรียนวัดทรัพย์สโมสร โดยใช้แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ เรื่องเงินและบันทึก
รายรับรายจ่าย แบบปรนัย 4 ตัวเลือก จ านวน 30 ข้อ โดยผู้วิจัยได้เก็บ
รวบรวมข้อมูลในการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนต่อการใช้
แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์  



วิธีการด าเนินวิจัย (ต่อ) 

1. ให้นักเรียนทั้งสองกลุ่มท าแบบทดสอบก่อนเรียน 

2. ด าเนินการสอนโดยใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) 
เรื่ อง เงินและบันทึกรายรับรายจ่ าย  กับนัก เรี ยนชั้ น
ประถมศึกษาปีที่ 3/1 (กลุ่มทดลอง)  และสอนโดยใช้รูปแบบ
การสอนแบบปกติกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/3 (กลุ่ม
ควบคุม) จ านวน 10 ชั่วโมง  



วิธีการด าเนินวิจัย (ต่อ) 

3.  เมื่ อ เรี ยนจบแล้ ว  ให้นั ก เรี ยนทั้ งสองกลุ่ มท า
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียน 

4. น าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ทางสถิติ 
     ข้อมูลที่น ามาวิเคราะห์สถิติมีดังนี ้
     เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนที่
สอนโดยใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) กับการสอน
แบบปกติด้วยการทดสอบค่าสถิติ t-test (Independent 
Samples t-test) 



วิเคราะห์ประสิทธิภาพของหนังสืออิเล็กทรอนิกส ์(E-book) เรื่องเงินและบันทึกรายรับ
รายจ่าย ตามเกณฑ์ 80/80 โดยใช้สูตร E1/ E2  

วิเคราะห์เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องเงินและบันทึกรายรับรายจ่าย 
ของนักเรียนกลุ่มทดลองที่ใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) เรื่องเงินและบันทึกรายรับ
รายจ่าย กับนักเรียนกลุ่มควบคุมที่ใช้การสอนแบบปกติ โดยใช้สถิติในการทดสอบค่าที 
แบบเป็นอิสระต่อกัน (t-test for independent Samples) และทดสอบสมมติฐานโดย
ก าหนดระดับนัยส าคัญที่ .05 

การวิเคราะห์ข้อมูล 



ผลการวิจัย 

1. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book)  เรื่องเงินและบันทึกรายรับรายจ่าย มีค่าประสิทธิภาพ
เท่ากับ 81.60/81.89 ซ่ึงมีประสิทธิภาพเป็นไปตามเกณฑ์ 80/80  

การทดลอง 
จ านวน
นักเรียน 
(คน) 

คะแนนระหว่างเรียน 
(50 คะแนน) 

แบบทดสอบหลังเรียน 
(30 คะแนน) 

ประสิทธิภาพ 

ค่าเฉลี่ย ร้อยละ(𝐄𝟏) ค่าเฉลี่ย ร้อยละ (𝐄𝟐) (𝐄𝟏/𝐄𝟐) 

รายบุคคล 3 40.33 80.67 24.33 81.11 80.67/81.11 

กลุ่มย่อย 9 40.44 80.89 24.44 81.48 80.89/81.48 

ภาคสนาม 30 40.80 81.60 24.57 81.89 81.60/81.89 



      การเปรียบเทียบคะแนนหลังเรียนของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม  พบว่าคะแนนหลังเรียน
ของกลุ่มทดลองมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 24.11 คะแนน หลังเรียนของกลุ่มควบคุมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 21.71 
ค่า t จากการค านวณ เท่ากับ 2.489  พบว่า คะแนนหลังเรียนของกลุ่มทดลองสูงกว่ากลุ่มควบคุม
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

ผลการวิจัย (ต่อ) 



สรุปผลการวิจัย 



อภิปรายผล 

1. ด้านการหาประสิทธิภาพของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book)เรื่องเงินและบันทึก
รายรับรายจ่ายส าหรับการหาประสิทธิภาพของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) 
เรื่องเงินและบันทึกรายรับรายจ่าย  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  ผู้วิจัยได้
ด าเนินการตามขั้นตอนการหาประสิทธิภาพของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) 
เรื่องเงินและบันทึกรายรับรายจ่าย  มีประสิทธิภาพเท่ากับ 81.60/81.89   



 จะเห็นได้ว่าประสิทธิภาพของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book)เรื่องเงินและบันทึกรายรับ
รายจ่าย มีประสิทธิภาพเป็นไปตามเกณฑ์ 80/80  ทั้งนี้อาจเนื่องมากจากหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 
(E-book) เรื่องเงินและบันทึกรายรับรายจ่าย  มีองค์ประกอบที่หลากหลายถึง 6 ด้าน ได้แก่ 
การออกแบบนวัตกรรม เนื้อหา ภาษา การใช้สี รูปภาพประกอบ และเสียงประกอบ   
 เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และศึกษาด้วยตัวเอง  มีนิทานในการ
ด าเนินเรื่องราวที่เป็นเนื้อหา ซึ่งในนิทานก็จะมีเสียงพากย์ของตัวละคร ท าให้เด็กนักเรียนมี
ความกระตือรือร้นและสนใจกับล าดับเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นต่อไป รวมถึงนักเรียนมีความสนใจ
ในเสียงพากย์ท าให้มีการคาดเดาเสียงพากย์ของตัวละครนั้น ๆ 

อภิปรายผล (ต่อ) 



อภิปรายผล (ต่อ) 

 อีกทั้งนักเรียนให้ความสนใจตัวการ์ตูนในนิทาน เพราะเป็นตัวการ์ตูนที่แปลกใหม่  ลักษณะ
ของตัวการ์ตูนมีความน่ารัก น่ามอง มีสีสันที่สวยงาม มีการด าเนินเรื่องราว ไปพร้อม ๆ กับการ
สอดแทรกเนื้อหาวิชาคณิตศาสตร์ด้วย  ท าให้นักเรียนมีความสุขในการเรียนมากขึ้น ตัวละครมี
การสนทนาด้วยภาษาที่เขา้ใจง่ายเหมาะสมกับเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยเนื้อหาใน
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) สามารถเปิดดูได้ไม่จ ากัดจ านวนครั้ง  ท าให้นักเรียนสามารถ
ทบทวนเนื้อหาได้ตลอดเวลา ถ้านักเรียนไม่เข้าใจในเนื้อหา นักเรียนสามารถย้อนกลับมาดู
เนื้อหาที่ต้องการศึกษาได้  ซึ่งบทเรียนในแต่ละเล่มจะมีนิทานให้นักเรียนได้ศึกษา และบทเรียน
ในแต่ละเรื่องเป็นนิทานที่แฝงไปด้วยความรู้ 



อภิปรายผล (ต่อ) 
2. ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  จากการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องเงินและบันทึก
รายรับรายจ่าย  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่สอนโดยใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) 
กับการสอนแบบปกติ พบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง เงินและบันทึกรายรับรายจ่าย ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่สอนโดยใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) สูงกว่าวิธีการสอนแบบ
ปกติ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้เป็นเพราะหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book)  เรื่องเงิน
และบันทึกรายรับรายจ่าย ประกอบด้วยตัวอักษรมีขนาดและสีที่ชัดเจน อ่านง่าย เนื้อหามีความ
น่าสนใจ เนื้อหาให้ความรู้ที่มีประโยชน์ และมีการน าเสนอเข้าใจง่าย สนุกสนาน มีทั้งภาพและเนื้อหา
ที่ชัดเจน เพื่อกระตุ้นให้เกิดการกระตือรือร้นในการเรียนรู้ อีกทั้งยังมีเสียงพากย์การ์ตูนในนิทานของ
บทเรียนที่ท าให้นักเรียนสนใจในหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ท าให้นักเรียนได้รับความ
สนุกสนานในการเรียนมากขึ้น ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น  



อภิปรายผล (ต่อ) 

สอดคล้องกับ   รุ่งนภา สุธา (2561,หน้าบทคัดย่อ) การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง รูปสี่เหลี่ยม ระหว่างการสอนโดยใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) 
กับการสอนแบบปกติ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 โรงเรียนวัดโคกขาม (นรสิงห์
อนุสรณ์) ผลการวิจัยพบว่า หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) เรื่อง รูปสี่เหลี่ยม ที่สร้างขึ้นมี
ประสิทธิ์ภาพเท่ากับ 76.23/76.67 2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่สอนด้วยหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ (E-book) เรื่อง รูปสี่เหลี่ยม สูงกว่าวิธีการสอนแบบปกติ อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 



ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะเกี่ยวกบัการน าไปใช ้

1. การจัดการเรียนการสอนโดยใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book)  เรื่องเงินและ
บันทึกรายรับรายจ่าย ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  ควรออกแบบ
องค์ประกอบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ให้มีความหลากหลายและ
เหมาะสมกับวัยของผู้เรียน เพื่อดึงดูดความสนใจของผู้เรียน  และควรค านึงความ
แตกต่างระหว่างบุคคลของนักเรียน 



ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะเกี่ยวกบัการน าไปใช ้

2.ในการจัดกิจกรรมการเรียน ควรเตรียมความพร้อมในด้านสถานที่ 
และบรรยากาศภายในห้องเรยีนเพือ่ให้เอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน 

3.ความสามารถในการอ่านของนักเรยีนมีผลต่อการเรียนด้วยหนังสอื 
อิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ดังนั้นในการน าหนังสืออิเลก็ทรอนกิส์ไปใช้ 
ครูควรจะอธิบายหรอืสร้างขอ้ตกลก ให้นักเรียนฟังก่อนหลงัจากนั้นจึง
ให้นักเรียนศึกษาด้วยตนเอง 



ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 

1. ควรมีการศึกษาเพิ่มเติมโดยการน าหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book)ไป
ประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยมีการบูรณาการวิธีการสอนที่มีความ
หลากหลาย เช่นการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ  การจัดการเรียนรู้แบบใช้เกม 
บทบาทสมมุติ หรือการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เป็นต้น 



ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 

2.ควรมีการพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ในหัวข้อเนื้อหาอื่น ๆ เช่น 
การบวก การลบ การคูณ และการหาร เพื่อจะได้สื่อการเรียนรู้ที่หลากหลาย 
น่าสนใจเหมาะสมกับผู้เรียน 

3.มีการพัฒนาต่อยอดให้ผลิตหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ในรูปแบบออนไลน์ 
เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้และทบทวนในเนื้อหาวิชาต่าง ๆ ให้มากขึ้นอีก 



จบการน าเสนอ 
ขอบคุณค่ะ 


