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วัตถุประสงค์
ของการวิจัย 

สมมติฐาน 

การวิจัย 

ขอบเขต 

การวิจัย 
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เฉพาะ 

 บทน า 



     หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ. 2560) ของกระทรวงศึกษาธิการ ในการจัดการศึกษา
รายวิชา สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ได้มีการเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัด
ของสาระภูมิศาสตร์ กลุ่มสาระวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  ท า
ให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ของ
นักเรียนต่ า 

    1. เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) 
ชุด โลกสวยด้วยมือเรา เรื่อง สิ่งต่างๆรอบตัว ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 
80/80 
    2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระหว่างการ
สอนโดยใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) ชุด โลกสวยด้วยมือเรา กับ
การสอนแบบปกติ เรื่อง สิ่งต่างๆรอบตัว ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา    
ปีที่ 1 

ความเป็นมา
และสภาพ

ปัญหา 

วัตถุประสงค์
ของการวิจัย 



     ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที ่1 ที่เรียนด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส(์e-book) 
ชุด โลกสวยด้วยมือเรา  เรื่อง สิ่งต่างๆรอบตัว สูงกว่าการสอนแบบปกต ิ

1. ประชากร 
    ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักเรียนชั้นประถม ศึกษาปีที่1 ภาค
เรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนวัดสารอด และ โรงเรียนบางมด(ตัน
เปาว์วิทยาคาร) กรุงเทพมหานคร จ านวน 90 คน 

 
 

สมมติฐาน 

การวิจัย 

ขอบเขต 

การวิจัย 



2. กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย  
   2.1 กลุ่มตัวอย่างเพื่อทดสอบหาประสิทธิภาพของหนังสือเล็กทรอนิกส์ 
(e-book) ชุด โลกสวยด้วยมือเรา เรื่อง สิ่งต่างๆรอบตัว ด้วยวิธีการเลือก
สุ่มแบบเจาะจง (Purposive Sampling) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 
1/1  โรงเรียนบางมด(ตันเปาว์วิทยาคาร)จ านวน 42 คนโดยแบ่งเป็น
กลุ่มเก่ง ปานกลาง อ่อน 

ขอบเขต 

การวิจัย 

2. กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย  
   2.2 กลุ่มตัวอย่างเพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใชว้ิธีการเลือกสุ่ม
แบบเจาะจง (Purposive Sampling) เป็นนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 
1 ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนวัดสารอด 
กรุงเทพมหานคร ด้วยการสุ่มดังนี้ 
       - ครั้งที่ 1 กลุ่มทดลอง ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1 
โรงเรียนวัดสารอด กรุงเทพมหานคร จ านวน 24 คน  ใช้วิธีการสอนโดย
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์  (e-book) ชุด โลกสวยด้วยมือเรา เรื่อง สิ่งต่างๆ
รอบตัว 
       - ครั้งที่ 2 กลุ่มควบคุม ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 
1/2  โรงเรียนวัดสารอด กรุงเทพมหานคร จ านวน 24 คน ใช้วิธีการสอน
แบบปกติ 



3. ตัวแปรที่ศึกษา 
    3.1 ตัวแปรอิสระ ได้แก่ วิธีการสอน มี 2 รูปแบบ คือ 
 - การสอนโดยใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) ชุด โลก
สวยด้วยมือเรา เรื่อง สิ่งต่างๆรอบตัว 
 - การสอนปกติ 
    3.2 ตัวแปรตาม ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม เรื่องส่ิงต่างๆรอบตัว 

ขอบเขต 

การวิจัย 

4. เนื้อหาที่ใช้ในการวิจัย 
   เนื้อหาที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นเนื้อหาของกลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคม
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ส11101 เรื่อง สิ่งต่างๆรอบตัว ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง 2560) 

5. ระยะเวลาในการวิจัย 
    ระยะเวลาที่ใช้ในการทดลอง คือ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 
โดยใช้เวลาสอนกับกลุ่มทดลองควบคู่ไปกับกลุ่มควบคุม จ านวนกลุ่มละ 
10 ชั่วโมง 



1. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) หมายถึง สิ่งที่สร้างขึ้นด้วยโปรแกรม 
PowerPoint ลักษณะเป็นเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ อ่านผ่านหน้า
จอคอมพิวเตอร์ทางโลกออนไลน์และออฟไลน์ มีคุณลักษณะสามารถ
เชื่อมโยงไปยังส่วนต่างๆของหนังสือได้ ชื่อชุด โลกสวยด้วยมือเรา จ านวน 
10 เล่ม ใช้เป็นสื่อในการสอนวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรื่อง 
สิ่งต่างๆรอบตัว ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประกอบด้วย  
   1.1 ปก มีชื่อหนังสือ   
   1.2 ค าน า มีวัตถุประสงค์ในการจัดท า 
   1.3 สารบัญ บอกเรื่องที่น าเสนอในหนังสืออิเล็กทรอนิกส์         
   1.4 ค าชี้แจง แนะน าในการใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์  
   1.5 เนื้อหา มีข้อความ รูปภาพและเขียนบรรยายเนื้อหา  
   1.6 วิดิโอ เป็นวีดีโอออนไลน์เชื่อมต่อกับระบบอินเทอร์เน็ต  
   1.7 สรุป เป็นการสรุปเนื้อหาของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 
   1.8 แบบทดสอบ  ข้อค าถามเล่มละ 10 ข้อ 

 

นิยามศัพท์
เฉพาะ 

 



2. ประสิทธิภาพของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) ชุด โลกสวยด้วย
มือเรา หมายถึง ประสิทธิภาพในการเรียนโดยใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์  
(e-book) ชุด โลกสวยด้วยมือเรา ที่ผ่านการทดสอบการหาประสิทธิภาพ 
ตามเกณฑ์ 80/80 มีความหมายดังนี้ 
    80 ตัว (E1) คือ ค่าประสิทธิภาพของกระบวนการ คิดเป็นร้อยละของ
คะแนนที่นักเรียนได้รับโดยเฉลี่ยจากการท าแบบทดสอบในหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-book) ชุด โลกสวยด้วยมือเรา ไม่ต่ ากว่า 80 
    80 ตัวหลัง (E2) คือ ค่าประสิทธิภาพของผลลัพธ์ คิดเป็นร้อยละของ
คะแนนที่นักเรียนได้รับโดยเฉลี่ยจากการทดสอบหลังเรียนด้วยหนังสือ 
อิเล็กทรอนิกส์ (e-book) ชุด โลกสวยด้วยมือเรา ไม่ต่ ากว่า 80  

 

นิยามศัพท์
เฉพาะ 

 



3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง ความสามารถในการเรียนของ
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  1 วิชา สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม เรื่อง สิ่งต่างๆรอบตัว หลังจากการเรียนด้วยการใช้หนังสือ 
อิเล็กทรอนิกส์ (e-book) ชุด โลกสวยด้วยมือเรา โดยสามารถวัดได้จาก
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแบบปรนัย 3 ตัวเลือก จ านวน 40 
ข้อ พ่ีผู้วิจัยได้สร้างขึ้นตามตารางวิเคราะห์ข้อสอบ ผ่านการหาคุณภาพจาก
ผู้เชี่ยวชาญ และผ่านการหาค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบทั้งฉบับด้วย
วิธีการของคูเดอร์-ริชาร์ดสัน (KR 20) 

4. วิธีการสอนโดยใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) ชุด โลกสวยด้วย
มือเรา หมายถึง วิธีการสอนที่ผู้วิจัยได้น าหนังสืออิเล็กทรอนิกส์  (e-book) 
ชุด โลกสวยด้วยมือเรา มาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในขั้นของการ
เป็นสื่อประกอบการสอนซึ่งสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐานพุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) และหลักสูตร
สถานศึกษาโรงเรียนวัดสารอด เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหา
ของบทเรียนได้ง่ายขึ้น 

 

นิยามศัพท์
เฉพาะ 

 



 

นิยามศัพท์
เฉพาะ 

 

5. วิธีการสอนแบบปกติ หมายถึง วิธีการสอนที่ผู้วิจัยได้ด าเนินการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้แต่ปกติ วิชาสังคมศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ซึ่ง
สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) และหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนวัดสารอด 

6.  ผู้เรียน  หมายถึง นักเรียนระดับชั้นประถมปีที่ 1 โรงเรียนวัดสารอด  
และโรงเรียนบางมด(ตันเปาวว์ิทยาคาร) กรุงเทพมหานคร ภาคเรียนที่ 2 ปี
การศึกษา 2562 



ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
  1. ได้เรียนรู้ วิธีการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) รวมถึงวิธีการใน
การหาประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 

  2.  ได้ทราบผลในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนจากการใช้
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์(e-book) ชุด โลกสวยด้วยมือเรา กับการสอนแบบปกติ 

 3. ได้รับความรู้จากการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) เพื่อใช้เป็น
แนวทางในการพัฒนาส่ือการเรียนรู้ในเรื่องอื่นต่อไป 
 



• 1. ประชากรที่ใช้ในการวิจัย 

• 2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

• 3. การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

• 4. วิธีด าเนินการทดลอง 

• 5. การวิเคราะห์ข้อมูล 

• 6. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

วิธีการด าเนินการวิจัย 



• 1. ประชากรที่ใช้ในการวิจัย 

1.1 ประชากร 
    ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักเรียนชั้นประถม ศึกษาปีที่1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 
โรงเรียนวัดสารอด และ โรงเรียนบางมด(ตันเปาว์วิทยาคาร) กรุงเทพมหานคร จ านวน 90 คน 

 
 
1.2 กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย  
      1.2.1 กลุ่มตัวอย่างเพื่อทดสอบหาประสิทธิภาพของหนังสือเล็กทรอนิกส์ (e-book) ชุด โลก
สวยด้วยมือเรา เรื่อง สิ่งต่างๆรอบตัว ด้วยวิธีการเลือกสุ่มแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1  โรงเรียนบางมด(ตันเปาว์วิทยาคาร)จ านวน 42 คนโดยแบ่งเป็นกลุ่ม
เก่ง  ปานกลาง อ่อน   
      1.2.2 กลุ่มตัวอย่างเพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้วิธีการเลือกสุ่มแบบเจาะจง 
(Purposive Sampling) เป็นนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 
โรงเรียนวัดสารอด กรุงเทพมหานคร ด้วยการสุ่มดังนี้ 
       - ครั้งที่ 1 กลุ่มทดลอง ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1 โรงเรียนวัดสารอด จ านวน 24 
คน ใชว้ิธีการสอนโดยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์  (e-book) ชุด โลกสวยด้วยมือเรา เรื่อง สิ่งต่างๆรอบตัว 
       - ครั้งที่ 2 กลุ่มควบคุม ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/2  โรงเรียนวัดสารอด จ านวน 24 
คน ใช้วิธีการสอนแบบปกติ 
 



• 2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

2.1 หนังสืออิเล็กทรอนิกส์(e-book) ชุด โลกสวยด้วยมือเรา ซึ่งประกอบ ด้วยเนื้อหา ดังนี้ 

  

1. มารู้จักสิ่งต่างๆรอบตัว 2. สิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิต 3. สิ่งที่เกิดข้ึนเองตาม 
         ธรรมชาต ิ

4. สิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น 5. ภูมิประเทศ 

6. ภูมิอากาศ 7. สิ่งแวดล้อม 8. การเปลี่ยนแปลง
ของสิ่งแวดล้อม 

9. อิทธิพลของสิ่งแวดล้อม 10. การดูแลสิ่งแวดล้อม 



ตัวอย่างนวัตกรรมนวัตกรรมหนังสืออิเล็กทรอนิกส์(e-book) ชุด โลกสวยด้วยมือเรา 
เล่มที่ 3 สิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ 



• 2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

2. แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง สิ่งต่างๆรอบตัว รายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
อันประกอบไปด้วย  2 รูปแบบ คือ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-
book) ชุด โลกสวยด้วยมือเรา จ านวน  10 ชั่วโมง และแผนการจัดการเรียนรู้ที่ใช้การสอน
แบบปกติ จ านวน  10 ชั่วโมง   

3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง สิ่งต่างๆ 



• 3. การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

3.1 การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์(e-book) ชุด โลกสวยด้วยมือเรา 
     - สร้างตามหลักสูตร เนื้อหา  - เสนออาจารย์ที่ปรึกษา 
     - น าไปให้ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 ท่าน ตรวจสอบหาค่าความสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู ้
     - น าไปให้ผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่านตรวจสอบคุณภาพ 7 ด้าน ได้แก่ การออกแบบนวัตกรรม เนื้อหา 
ภาษา รูปภาพประกอบ วิดโิอประกอบ การเชื่อมโยงองค์ความรู้ และการวัดและประเมินผล  
     - น าไปทดสอบ หาประสิทธิภาพเพื่อหาค่าประสิทธิภาพของนวัตกรรมตามเกณฑ์ 80/80 
     - น าไปทดลองใช้กับนักเรียนกลุ่มทดลอง 

3.2 การสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง สิ่งต่างๆรอบตัว 2 รูปแบบได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ใช้
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์(e-book) ชุด โลกสวยด้วยมือเรา จ านวน 10 ชั่วโมง และแผนการจัดการเรียนรู้
ที่ใช้การสอนแบบปกติ จ านวน 10 ชั่วโมง 
     - สร้างตามหลักสูตร เนื้อหา  - เสนออาจารย์ที่ปรึกษา 
     - น าไปให้ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 ท่าน ตรวจสอบหาค่าความสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 
     - น าไปทดลองใช้กับนักเรียนกลุ่มทดลอง 



• 3. การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

3.3 การสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ส่ิงต่างๆรอบตัว 
     - สร้างตามหลักสูตร เนื้อหา ตัวชี้วัด จุดประสงค์ ตามตารางวิเคราะห์ของ Bloom ข้อสอบเป็น
แบบปรนัยชนิด 3 ตัวเลือก จ านวน 60 ข้อ    
     - เสนออาจารย์ที่ปรึกษา 
     - น าไปให้ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 ท่าน ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหากับจุดประสงค์การเรียนรู ้
     - น าไปทดลอง (Try Out) กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 
     - น าคะแนนที่ได้มาวิเคราะห์รายข้อเพื่อหาค่าความยากง่าย (p) และ ค่าอ านาจจ าแนก (r) โดย
คัดเลือกข้อสอบที่มีค่าความยากง่ายระหว่าง 0.20 - 0.80 และหาค่าอ านาจจ าแนกตั้งแต่ 0.20 - 1.0 
ไว้จ านวน 40 ข้อ 
     - น ามาหาค่าความเชื่อมั่นโดยใช้สูตร คูเดอร์-ริชาร์ดสัน พบว่าค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบทั้ง
ฉบับมีค่า KR-20 เท่ากับ 0.92 แปลผลได้ว่าแบบทดสอบนี้มีค่าความเชื่อมั่นสูง 
      - พิมพ์แบบทดสอบที่ผ่านการตรวจสอบคุณภาพจ านวน 40 ข้อ เพื่อน าไปใช้กับกลุ่มทดลองและ
กลุ่มควบคุม 



• 4. วิธีด าเนินการทดลอง 

4.1 แบบแผนการทดลอง ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ใช้แบบแผนการ Randomized Group, 
Pretest-Posttest Design โดยมีกลุ่มทดลอง ซึ่งสอนโดยใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์  (e-book) ชุด 
โลกสวยด้วยมือเรา กับกลุ่มควบคุม ซึ่งสอนโดยใช้การสอนแบบปกติ 

4.2 วิธีด าเนินการวิจัย 
     - นักเรียนท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนจ านวน 40 ข้อ 
    - ด าเนินการสอนตามแผนการจัดการโดยใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์(e-book) ชุดโลกสวยด้วยมือเรา         
    - นักเรียนท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนจานวน 40 ข้อ 
    - เปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียและค่าร้อยละของคะแนนจากการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน 



• 5. การวิเคราะห์ข้อมูล 

5.1 วิเคราะห์ประสิทธิภาพของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์(e-book) ชุด โลกสวยด้วยมือเรา ตามเกณฑ์ 
80/80 โดยใช้สูตร E1/E2 

5.2 วิเคราะห์เพื่อประเมินคุณภาพหนังสืออิเล็กทรอนิกส์(e-book) ชุด โลกสวยด้วยมือเรา 

5.4 วิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่างองค์ประกอบภายในของแผนการจัดการเรียนรู้ (IOC) 

5.3 วิเคราะห์ความสอดคล้องของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์(e-book) ชุด โลกสวยด้วยมือเรา(IOC) 

5.5 วิเคราะห์ข้อสอบเพื่อหาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
เรื่อง สิ่งต่างๆรอบตัว (IOC) 

5.6 วิเคราะห์เพื่อหาค่าความยากง่ายของแบบทดสอบ (p) 

5.7 วิเคราะห์เพื่อหาค่าอ านาจจ าแนกของแบบทดสอบ (r) 

5.8 วิเคราะห์เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เร่ือง สิ่งต่างๆรอบตัว ของนักเรียนกลุ่มทดลอง
ที่ใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส(์e-book) ชุด โลกสวยด้วยมือเรา กับนักเรียนกลุ่มควบคุมที่ใช้การสอนแบบ
ปกติ โดยใช้สถิติในการทดสอบค่าทีแบบเป็นอิสระต่อกัน (t-test for Independent Samples) 



• 6. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะหข์้อมูล 
สถิติพื้นฐาน 
1. ร้อยละ (Percentage)    2. ค่าเฉลี่ย (Mean) 
3. ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

สถิติที่ใช้ในการหาคุณภาพเครื่องมือ 
1. การหาค่าความเที่ยงตรงด้านเนื้อหา (Content Validity; IOC) 
2. การหาค่าความยากง่าย (Level of Difficulty ; p) 
3. การหาค่าอ านาจจ าแนก  (Discrimination power; r) 
4. การหาค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทั้งฉบับ  โดยใช้สูตรของ คูเดอร์-
ริชาร์ดสัน (KR – 20) 
5. สถิตทิี่ใช้ในการหาประสิทธิภาพของหนังสือหนังสืออิเล็กทรอนิกส์(e-book) ชุด โลกสวยด้วยมือเรา  
โดยก าหนดเกณฑ์ระสิทธิภาพของ E1 / E2 
 
สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน 
การทดสอบสมมติฐานเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของนักเรียนกลุ่มกับกลุ่มควบคุมโดย
ใช้สถิติในการทดสอบค่าที่แบบเป็นอิสระต่อกัน(t-test for Independent Samples) จากโปรแกรม
ส าเร็จรูป SPSS 



ผลการวิจัย 

แสดงผลการหาประสิทธิภาพของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) ชุด โลกสวยด้วยมือเรา 

การทดลอง 
จ านวน
นักเรียน 
(คน) 

คะแนน 

ระหว่างเรียน 

(100 คะแนน) 

แบบทดสอบ 

วัดผลสัมฤทธ์ิ 

(40) คะแนน 

ค่าประสิทธิภาพ 

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

รายบุคคล 3 78.00 78.00 31.33 78.33 78.00/78.33 

กลุ่มย่อย 9 80.89 80.89 32.78 81.94 80.89/81.94 

ภาคสนาม 30 81.13 81.13 32.87 82.17 81.13/82.17 

ผลการหาประสิทธิภาพของ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) ชุด โลกสวยด้วยมือเรา พบว่า การหา
ประสิทธิภาพแบบรายบุคคลมีค่าประสิทธิภาพเท่ากับ 78.00/78.33 การหาประสิทธิภาพแบบกลุ่ม
ย่อยมีค่าประสิทธิภาพเท่ากับ 80.89/81.94  การหาประสิทธิภาพแบบภาคสนามมีค่าประสิทธิภาพ
เท่ากับ 81.13/82.17 จะเห็นได้ว่าประสิทธิภาพของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) ชุด โลกสวย
ด้วยมือเรา มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้ 80/80 



ผลการวิจัย 

แสดงผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนกัเรียนก่อนเรยีนและหลังเรียน  
 กลุ่มทดลอง โดยใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) ชุด โลกสวยด้วยมือเรา 

การทดสอบ N X  S.D. t Sig 

ก่อนเรียน(กลุ่มทดลอง) 24 19.75 3.17 
-21.321 .000 

หลังเรียน(กลุ่มทดลอง) 24 33.75 4.04 

ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) ชุด โลกสวยด้วยมือเรา ของนักเรียนกลุ่มทดลอง 
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยนักเรียนกลุ่มทดลองมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนหลังเรียน เรื่อง สิ่งต่างๆรอบตัว สูงกว่าก่อนเรียน เท่ากับ 33.75 มีค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 4.04 และมีคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียน เท่ากับ 19.75 มีค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 3.17 



ผลการวิจัย 

แสดงผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนเรียนและหลัง
เรียน กลุ่มควบคุม โดยใช้รูปแบบการสอนแบบปกติ 

การทดสอบ N X  S.D. t Sig 

ก่อนเรียน(กลุ่มควบคุม) 24 19.13 3.47 
-14.686 .000 

หลังเรียน(กลุ่มควบคุม) 24 28.42 3.90 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้รูปแบบการสอนแบบ
ปกติ ของนักเรียนกลุ่มควบคุมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดย
นักเรียนกลุ่มควบคุมมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนเรื่อง สิ่งต่างๆรอบตัว สูงกว่าก่อน
เรียน เท่ากับ 28.42 มีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 3.90 และมีคะแนนเฉลี่ยก่อน
เรียน เท่ากับ 19.13 มีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 3.47 



ผลการวิจัย 

แสดงผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียนกลุ่มทดลอง
และกลุ่มควบคุม  โดยใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) ชุด โลกสวยด้วยมือเรา 
และรูปแบบการสอนแบบปกติ 

การทดสอบ N X  S.D. t Sig 

หลังเรียน(กลุ่มทดลอง) 24 33.75 4.04 
4.656 .000 

หลังเรียน(กลุ่มควบคุม) 24 28.42 3.90 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียนกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) ชุด โลกสวยด้วย
มือเรา และรูปแบบการสอนแบบปกติ แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
โดยนักเรียนกลุ่มทดลองมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนเรื่อง สิ่งต่างๆรอบตัว สูง
กว่านักเรียนกลุ่มควบคุม เท่ากับ 33.75 มีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 4.04 และ
นักเรียนกลุ่มควบคุมมีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียน เท่ากับ 28.42 มีค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน เท่ากับ 3.90 



สรุปผลการวิจัย 

1. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์(e-book) ชุด โลกสวยด้วยมือเรา เรื่อง สิ่งต่างๆรอบตัว มีประสิทธิภาพ
ตามเกณฑ์ 80/80 

2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระหว่างการสอนโดยใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์(e-book) ชุด 
โลกสวยด้วยมือเรา เรื่อง สิ่งต่างๆรอบตัว สูงกว่านักเรียนที่เรียนโดยใช้การสอนแบบปกติ อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐาน 



1. การหาคุณภาพของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์(e-book) ชุด โลกสวยด้วยมือเรา 

การอภิปรายผล 

     การหาคุณภาพของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์(e-book) ชุด โลกสวยด้วยมือเรา วิชาสังคมศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม เรื่อง สิ่งต่างๆรอบตัว ที่ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพจากแบบประเมิน
คุณภาพหนังสืออิเล็กทรอนิกส์(e-book) ชุด โลกสวยด้วยมือเรา ซึ่งเป็นแบบสอบถามมาตร
ประมาณค่า 5 ระดับ โดยผู้เชี่ยวชาญได้ให้ระดับคุณภาพหนังสืออิเล็กทรอนิกส์(e-book) ชุด โลก
สวยด้วยมือเรา อยู่ในระดับดีมาก สามารถสรุปได้ว่าหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) ชุด โลกสวย
ด้วยมือเรา ที่พัฒนาขึ้นมานั้นสามารถน าไปใช้เป็นสื่อประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
เพื่อให้การสอนเกิดประสิทธิภาพได้ 



2. ด้านการหาประสิทธิภาพของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์(e-book) ชุด โลกสวยด้วยมือเรา 

การอภิปรายผล 

     ส าหรับการหาประสิทธิภาพของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์(e-book) ชุด โลกสวยด้วยมือเรา เรื่อง สิ่ง
ต่างๆรอบตัว ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 มีค่าประสิทธิภาพเท่ากับ 81.13/82.17 มี
ประสิทธิภาพเหมาะที่จะน าไปใช้เป็นสื่อประกอบการเรียนรู้ที่ดีในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

3. ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

     จากการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรื่อง สิ่ง
ต่างๆรอบตัว ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ระหว่างการสอนโดยใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์     
(e-book) ชุด โลกสวยด้วยมือเรา กับการสอนแบบปกติ พบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่
เรียนโดยใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส(์e-book) ชุด โลกสวยด้วยมือเรา สูงกว่านักเรียนที่เรียนด้วนวิธีการ
สอนแบบปกติอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 



ข้อเสนอแนะ 

1. ควรออกแบบองค์ประกอบของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์(e-book)ให้มีความหลากหลายและมีความ
เหมาะสม เพื่อดึงดูดความสนใจของนักเรียน และควรค านึงถึงความต้องการและความแตกต่าง
ระหว่างบุคคลของนักเรียน 

2. การใช้สีควรค านึงถึงความเหมาะสมและความต้องการของนักเรียนในแต่ละวัย 

3. การด าเนินเรื่องควรปรับให้มีความเหมาะสม ใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย ไม่ซับซ้อน เน้นให้นักเรียนเข้าใจ
เรื่องที่ยากให้ง่ายขึ้น 

4. ก่อนการใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส(์e-book) ชุด โลกสวยด้วยมือเรา ครูควรแนะน าขั้นตอนและวิธี
ในการใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์(e-book) ชุด โลกสวยด้วยมือเรา ให้ชัดเจนเพื่อให้นักเรียนเกิดความ
เข้าใจที่ตรงกันและสามารถใช้งานหนังสืออิเล็กทรอนิกส์(e-book) ชุด โลกสวยด้วยมือเรา ได้ถูกต้อง 

5. การจัดท าหนังสืออิเล็กทรอนิกส์(e-book) สามารถท าได้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้แต่ควรพิจารณา
เรื่องความเหมาะสมด้านเนื้อหา การออกแบบต้องค านึงถึงวัยและ ความต้องการของนักเรียน เพื่อให้
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้มีประสิทธิภาพต่อไป 



ใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์(e-book) ในการทดลอง 



ใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส(์e-book) ในการทดลอง 



จบการน าเสนอ 
รวิวรรณ  ศรีสุนนท์ 

ขอบคุณค่ะ 


