
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) 
เรื่อง หลักธรรมน าชีวิต  ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6

รัตนวัชร์  ำ าริน  รหัสนักศึกษา 6014443023
สาขา นวัตกรรมหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้



บทน า

ตามที่กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายที่จะด าเนินการปฏิรูปการเรียนการสอน
พระพุทธศาสนาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานให้มีำวามเหมาะสมกับยุำสมัยปัจจุบัน โดย
มีเจตนารมณ์ต้องการปลูกฝังให้นักเรียนเป็นำนดี มีำวามรู้ำู่ำุณธรรม อันเป็นการ
สร้างภูมิำุ้มกันและพัฒนาำุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน สามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน
และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้ในสังำมอย่างมีำวามสุข



บทน า(ต่อ)

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ได้ให้ำวามส าำัญกับสื่อเพื่อ
การศึกษาโดยก าหนดไว้ในหมวด 9 เทำโนโลยีการศึกษา มาตรา 64 รัฐต้องส่งเสริม
และสนับสนุนให้มีการผลิตและพัฒนาแบบเรียน ต ารา หนังสือทางวิชาการ สื่อสิ่งพิมพ์
อื่น วัสดุอุปกรณ์ และเทำโนโลยีเพื่อการศึกษาอื่น กระบวนการเรียนรู้ต้องมุ่งเน้นที่
ผู้เรียนเป็นส าำัญ การจัดกระบวนการเรียนรู้ต้องให้สอดำล้องกับกระแสแห่งการ
เปลี่ยนแปลงของยุำอิเล็กทรอนิกส์ ผู้เรียนทุกวัยมีโอกาสเรียนรู้จากแหล่งำวามรู้รอบตัว 
ำวามก้าวหน้าทางเทำโนโลยีโดยเฉพาะำอมพิวเตอร์จึงมีบทบาทส าำัญในการสื่อสาร
และการจัดการศึกษา



บทน า(ต่อ)

ดั้งนั้น ผู้วิจัยจึงมีำวามประสงำ์และสนใจที่จะสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์       
(E-book) เรื่อง หลักธรรมน าชีวิต ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เพื่อเป็นสื่อ
การเรียนการสอนส าหรับพัฒนาให้ผู้ เรียนได้เรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ ส่งเสริม
กระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าำัญ และพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้
สูงขึ้น 



วัตถุประสงำ์ของการวิจัย

1. เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) เรื่อง 
หลักธรรมน าชีวิต กลุ่มสาระสังำมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ให้มี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80

2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง หลักธรรมน าชีวิต ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่สอนโดยใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) 
กับการสอนแบบปกติ



1. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) เรื่อง หลักธรรมน าชีวิต กลุ่มสาระสังำม
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80

2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังำมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่สอนโดยใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) 
สูงกว่าวิธีการสอนแบบปกติ

สมมติฐานของการวิจัย



ขอบเขตการวิจัย

ประชากร กลุ่ม
ตัวอย่าง

ตัวแปรที่
ศึกษา



1. ประชากร

ประชากรที่ใช้ในการศึกษาำ้นำว้า เป็นนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6  โรงเรียนบ้านดอนตะลุมพุก(เจริญจิตต์วิทยา) 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 ภาำ
เรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 นักเรียนจ านวน 95 ำน



2. กลุ่มตัวอย่าง

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาำ้นำว้าำรั้งน้ี ำือ นักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  โรงเรียนบ้านดอนตะลุมพุก(เจริญ
จิตต์วิทยา) ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นนทบุรี เขต 2 ภาำเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ซึ่งได้
จากการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) 

โดยการจับฉลาก จ านวน 2 ห้อง 

2.1 กลุ่มทดลองนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6/2 ที่เรียนโดย

ใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์        
(E-book) 

2.2 กลุ่มำวบำุมนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6/1

เรียนแบบปกติ



3. ตัวแปรที่จะศึกษา

ตัวแปรต้นต้น                  
ได้แก่ การเรียนด้วยหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ (E-book)
การเรียนแบบปกติ

ตัวแปรตาม
ได้แก่ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
สังำมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

เรื่อง หลักธรรมน าชีวิต ส าหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้าน

ดอนตะลุมพุก (เจริญจิตต์วิทยา)



เนื้อหาที่ใช้ในการทดลอง 

เนื้อหาในหนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐานสังำมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จ านวน 5 เรื่อง ดังนี้                    

เรื่องที่ 1 พระรัตนตรัย                                               
เรื่องที่ 2 ไตรสิกขาและพุทธศาสนสุภาษิต                                     
เรื่องที่ 3 โอวาท 3 การไม่ท าำวามชั่ว                                          
เรื่องที่ 4 โอวาท 3 การท าำวามดีและการท าจิตใจให้บริสทุธิ์               
เรื่องที่ 5 หลักำ าสอนของศาสนาอื่นๆ



เำรื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
แบบทดสอบวัด

ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน

วิชาสังำมศึกษา 

แผนการจัดการเรียนรู้โดย
ใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 
(E-book) กับแผนการ
จัดการเรียนรู้แบบปกติ

หนังหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ 
(E-book) เรื่อง
หลักธรรมน าชีวิต 



เำรื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

1. หนังสืออิ เล็กทรอนิกส์  (E-book)
เรื่องหลักธรรมน าชีวิต  ส าหรับนักเรียน
ประถมศึกษาปีที่ 6 ใช้เวลาเรียน 10 ำาบ 
ำาบละ 60 นาที  แบ่ ง เนื้ อหาออกเป็น 
จ านวน 5 เรื่อง ประเมินหาำ่าประสิทธิภาพ
ทั้ง 3 ขั้นตอน 

ขั้นตอนทดลองรายบุำำล ทดลองกับ
นักเรียน 3 ำน ได้ำ่าประสิทธิภาพ

เท่ากับ  80.00/81.11

ขั้นตอนทดลองกลุ่มย่อย ทดลองกับ
นักเรียน 9 ำน ได้ำ่าประสิทธิภาพ

เท่ากับ  80.89/81.85

ขั้นตอนทดลองภาำสนาม ทดลองกับ
นักเรียน 30 ำน ได้ำ่าประสิทธิภาพ

เท่ากับ  81.40/82.00



เำรื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

2. แผนการจัดการเรียนรู้ที่ใช้หนังสือ
อิ เล็กทรอนิกส์  (E-book) และแผนการ
จัดการเรียนรู้แบบปกติ จ านวน 5 แผน เวลา
สอนแผนละ 2 ชั่วโมง รวม 10 ชั่วโมง

ประเมินด้วยผู้เชี่ยวชาญทั้ง 3 ท่าน

เพื่อตรวจสอบำวามสอดำล้องของ
องำ์ประกอบของแผนการจัดการ

เรียนรู้

ำ านวณหาำ่าดัชนีำวามสอดำล้องโดย
ำ่าดัชนีำวามสอดำลอ้งตั้งแต่ .05 ขึ้น
ไปแสดงว่าแผนการจัดการเรยีนรู้นั้นมี

ำวามสอดำล้อง



เำรื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิชาสังำมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
จ านวน 1 ฉบับ ำรอบำลุมเนื้อหา หลักธรรม
น าชีวิต ส าหรับนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 6 
เป็นแบบเลือกตอบปรนัย 4  ตัวเลือก มี
จ านวน 30 ข้อ ข้อละ 1 ำะแนน

ให้ผู้เชี่ยวชาญทั้ง 3 ท่านตรวจสอบ
ำวามเที่ยงตรงของเนื้อหา โดยำ่าดัชนี

ำวามสอดำล้องของเนื้อหากับ
จุดประสงำ์การเรยีนรู้

น าไป Try out และหาำ่าำวามยาก
ง่าย(p) และำ่าอ านาจจ าแนก (r)

หาำ่าำวามเชือ่มั่น ของแบบทดสอบ
ทั้งฉบับ โดยใช้สูตร KR-20 ได้ำ่า

ำวามเชื่อมั่นเท่ากับ 0.93



วิธีการด าเนินการวิจัย

1. ให้นักเรียนทั้งสองกลุ่มท าแบบทดสอบก่อนเรียน

2. ด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยให้นักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2 เป็นกลุ่มทดลอง เรียนโดย
ใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) และนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1 เป็นกลุ่มำวบำุมโดยเรียน
แบบปกติ จ านวน 10 ชั่วโมง 



วิธีการด าเนินการวิจัย

3. เมื่อเรียนจบแล้ว ให้นักเรียนทั้งสองกลุ่มท า
แบบทดสอบวัดผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน

4. น าข้อมูลที่ได้มาวิเำราะห์ทางสถิติ
ข้อมูลที่น ามาวิเำราะห์สถิติมีดังนี้
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนที่เรียน

โดยใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) กับการเรียนแบบปกติ
ด้วยการทดสอบำ่าสถิติ t-test (Independent Samples t-
test)



การวิเำราะห์ข้อมูล

หาำ่าประสิทธิภาพของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) เรื่อง
หลักธรรมน าชีวิต โดยใช้สูตรการหาประสิทธิภาพ E1/E2

วิเำราะห์ำวามถูกต้องเหมาะสมของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์     
(E-book) และแผนการจัดการเรียนรู้แผนการจัดการเรียนรู้โดย
การหาำ่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนที่เรียนโดยใช้หนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ (E-book) กับการเรียนแบบปกติ ด้วยการทดสอบำ่าสถิติ 
t-test (Independent Samples t-test)



ตารางที่ 1 ผลการหาประสิทธิภาพของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book)  เรื่องหลักธรรมน า
ชีวิต ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 รายวิชาสังำมศึกษา

 

การทดลอง 
จ านวน
นักเรียน 
(ำน) 

ำะแนนระหว่างเรียน 
(50 ำะแนน) 

แบบทดสอบหลังเรียน 
(30 ำะแนน) 

ประสิทธิภาพ 

ำ่าเฉลี่ย ร้อยละ(𝑬𝟏) ำ่าเฉลี่ย ร้อยละ (𝑬𝟐) (𝑬𝟏/𝑬𝟐) 

รายบุำำล 3 40.00 80.00 24.33 81.11 80.00/81.11 
กลุ่มย่อย 9 40.44 80.89 24.56 81.85 80.89/81.85 
ภาำสนาม 30 40.70 81.40 26.60 82.00 81.40/82.00 



ผลการวิจัย

จากตารางที่ 1 ผลการหาประสิทธิภาพของหนงัสืออิเล็กทรอนิกส ์(E-book) เรื่อง หลักธรรมน า
ชีวิต ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านดอนตะลุมพุก(เจริญจิตต์วิทยา) 
ตามล าดับขั้นตอนการหาประสิทธิภาพของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ทั้ง 3 ขั้นตอน พบว่า 
การหาประสิทธิภาพขั้นที่ 1 (แบบรายบุำำล) มีประสิทธิภาพเท่ากับ 80.00/81.11 ขั้นที่ 2 (แบบ
กลุ่มย่อย) มีประสิทธิภาพเท่ากับ 80.89/81.85 และขั้นที่ 3 (แบบภาำสนาม) มีประสิทธิภาพ
เท่ากับ 81.40/82.00 แสดงให้เห็นว่าประสิทธิภาพ ของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) เรื่อง
หลักธรรมน าชีวิต ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80



ตารางที่ 2 ผลการเปรียบเทียบผลสมัฤทธิ์ทางการเรยีนหลังเรียน ของนักเรียนกลุ่ม
ทดลองและกลุ่มำวบำมุ พบว่าำะแนนหลงัเรียนของกลุม่ทดลองมีำ่าเฉลี่ยเท่ากับ 24.83 
ำะแนน หลังเรียนของกลุ่มำวบำุมมีำ่าเฉลี่ยเทา่กับ 16.22 พบว่า ำะแนนหลังเรียนของ
กลุ่มทดลองสูงกว่ากลุ่มำวบำมุอย่างมีนัยส าำญัทางสถิติที่ระดับ .05



สรุปผลการวิจัย

1. ประสิทธิภาพของหนงัสืออิเลก็ทรอนิกส์ (E-book) เรื่อง
หลักธรรมน าชีวิต มีำ่าประสิทธิภาพเท่ากับ 81.40/82.00
เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด 80/80

2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่สอนโดยหนังสอื
อิเล็กทรอนิกส์ (E-book) เรื่องหลักธรรมน าชีวิต สูงกว่า
นักเรียนที่สอนด้วยวิธีแบบปกติ อย่างมีนัยส าำัญทางสถิติที่
ระดับ .05 ซึ่งสอดำล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้



อภิปรายผล

1. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) เรื่องหลักธรรมน าชีวิต ส าหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6  รายวิชาสังำมศึกษา  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังำมศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม มีำ่าประสิทธิภาพเท่ากับ 81.40/82.00  ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนดของ 
E1/E2 ำือ 80/80  เนื่องจากในการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) เรื่องหลักธรรมน า
ชีวิต ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้ด าเนินการสร้างเสร็จแล้วให้ผู้เชี่ยวชาญ
ตรวจสอบำุณภาพเพื่อปรับปรุงให้ได้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่มีำุณภาพ  ก่อนน าไปทดลองใช้
ท าให้ได้ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) เรื่องหลักธรรมน าชีวิต ที่มีเนื้อหาน่าสนใจ มี
ประโยชน์และ เข้าใจง่ายมีภาพประกอบที่สอดำล้อง มีำวามชัดเจนท าให้นักเรียนได้มองเห็น
ภาพจากเดิมการที่เรียนตามหนังสือปกติจะมีแต่ำ าบรรยายท าให้นักเรียนเกิดำวามสนใจใน
เนื้อหา 
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มีการใช้ตัวการ์ตูนเป็นตัวน าเรื่องท าให้นักเรียนเกิดำวามสนใจและมีำวามกระตือรือร้นที่
จะศึกษาเนื้อหา สีและขนาดตัวอักษร เหมาะสม สวยงาม ดึงดูดำวามสนใจของนักเรียน 
สังเกตุได้จากพฤติกรรมการอยากเรียนรู้ในเนื้อหาของนักเรียน เป็นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์  
(E-book) ที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งสอดำล้องกับงานวิจัยของกับ ปวีณา ำงไชยโย (2554 : 
บทำัดย่อ) ศึกษาำ้นำว้าเรื่อง ผลการ จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ รูปแบบทีมแข่งขัน 
(TGT) โดยใช้หนังสือการ์ตูนอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง พลังงานำวามร้อน ส าหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านบ่อไทย ปี
การศึกษา 2553 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เพชรบุรีเขต 3 ผลการวิจัย
พบว่าหนังสือการ์ตูนอิเล็กทรอนิกส์ เรื่องพลังงานำวามร้อน โดยวิธีการ เรียนแบบร่วมมือ 
รูปแบบทีมแข่งขัน (TGT) ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 มีประสิทธิภาพ 
83.75/81.22 เป็นไปตามเกณฑ์ 80/80



อภิปรายผล

2. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มำวบำุมพบว่า
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่สอนโดยใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) เรื่อง
หลักธรรมน าชีวิต ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 แตกต่างกับวิธีการสอนแบบปกติ 
อย่างมีนัยส าำัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีำ่า t เท่ากับ 11.936 แสดงว่านักเรียนที่เรียน
ด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์  (E-book) เรื่องหลักธรรมน าชีวิต มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง
กว่าการเรียนแบบปกติ มีำ่าำะแนนเฉลี่ยหลังเรียนเท่ากับ 24.83 และ 16.22 ตามล าดับ ำ่า
เบี่ยงเบนมาตราฐานเป็น 3.157 และ 1.413 ตามล าดับ ทั้งนี้เป็นเพราะว่า หนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ (E-book) เรื่องหลักธรรมน าชีวิต ประกอบด้วย ตัวอักษร มีขนาดและสีที่
ชัดเจน อ่านง่าย เนื้อหามีำวามน่าสนใจ เนื้อหาให้ำวามรู้ที่มีประโยชน์ และมีการน าเสนอ
เข้าใจง่าย สนุกสนาน มีทั้งภาพและเนื้อหาที่ชัดเจน
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เพื่อกระตุ้นให้เกิดการกระตือรือร้น ในการเรียนรู้ ท าให้นักเรียนได้รับำวามสนุกสนานใน
การเรียนมากขึ้น ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทาง การเรียนดีขึ้น สอดำล้องกับบงานวิจัยของ        
ปารัชญา มะโรธรรม (2551 : บทำัดย่อ) ศึกษาเรื่องผลสัมฤทธิ์และำวามำงทนในการจ าจาก
หนังสือการ์ตูน อิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง มาตราตัวสะกด ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 
ผลการวิจัยพบว่า ำุณภาพของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง มาตราตัวสะกด ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4 ที่ประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญมีำุณภาพอยู่ในระดับดี ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
หลังเรียน สูงกว่าก่อนเรียนด้วยหนังสือการ์ตูนอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง มาตราตัวสะกด ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 แตกต่างกันอย่างมี นัยส าำัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเป็นไป
ตามสมมุติฐาน



ข้อเสนอแนะในการน าไปใช้
1. ในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book)  เรื่องหลักธรรมน าชีวิต ส าหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 รายวิชาสังำมศึกษา  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังำมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
ำรูำวรดูแลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของนักเรียนอย่างใกล้ชิดและทั่วถึง  เพื่อให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้
อย่างเข้าใจตามวัตถุประสงำ์ของการเรียนรู้

2. ในการจัดกิจกรรมการเรียน ำวรเตรียมำวามพร้อมในด้านสถานที่ และบรรยากาศภายในห้องเรียนเพื่อให้
เอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน

3. ำวามสามารถในการอ่านของนักเรียนมีผลต่อการเรียนด้วยหนังสือ อิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ดังนั้นในการ
น าหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ไปใช้ ำรูำวรจะอธิบายหรือสร้างข้อตกลก ให้นักเรียนฟังก่อนหลังจากนั้นจึงให้
นักเรียนศึกษาด้วยตนเอง



ข้อเสนอแนะส าหรับการท าวิจัยำรั้งต่อไป

1. ำวรสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ให้เหมาะสมกับวัยของนักเรียนในระดับชั้นอื่น ๆ ต่อไป
2. ำวรมีการจัดเตรียมำวามพร้อมในด้านอุปกรณ์ และระบบเำรือข่ายอินเทอร์เน็ต เพื่อให้ผู้เรียนได้
เกิดการเรียนรู้ ได้อย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพ

3. ำวรมีการพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ในหัวข้อเนื้อหาอื่นๆ เช่น ประวัติศาสตร์ 
ภูมิศาสตร์เพื่อจะได้สื่อการเรียนรู้ที่หลากหลาย น่าสนใจเหมาะสมกับผู้เรียน

4. มีการพัฒนาต่อยอดให้ผลิตหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ในรูปแบบออนไลน์ เพื่อส่งเสริมให้
นักเรียนได้เรียนรู้และทบทวนในเนื้อหาวิชาต่างๆ ให้มากขึ้นอีก



ตัวอย่างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์(E-book)



จบการน าเสนอ

ขอบคุณครับ


