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ชื่อเรื่อง การพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในรายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและ
วฒันธรรม  เร่ือง ภูมิศาสตร์ทวีปยโุรป โดยใช้ส่ือหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 
(E-book)  ของนกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 2  

ชื่อผู้วิจัย  นางสาวจุฑามาศ  ศรีวมิล 
ปีที่วิจัย   ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2562 
 

บทคัดย่อ 
 

การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในรายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม                  
เร่ือง ภูมิศาสตร์ทวีปยุโรป โดยใช้ส่ือหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ของนักเรียนระดับชั้น
มธัยมศึกษาปีที่ 2 มีวตัถุประสงค์ ดังน้ี 1) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางเรียนในรายวิชาสังคม
ศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม เร่ือง ภูมิศาสตร์ทวีปยโุรปก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใชห้นังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ (E-book)  ของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาชั้นปีที่ 2 2) เพื่อศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อ
การเรียนโดยใชห้นังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) รายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม เร่ือง 
ภูมิศาสตร์ทวีปยุโรป ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ 
นักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 2  โรงเรียนบา้นคลองนามิตรภาพที่  201 อ าเภอกาญจนดิษฐ์ จงัหวดั                
สุราษฎร์ธานี ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 ภาคเรียนที่  2                       
ปีการศึกษา 2562 จ านวน 31 คน ไดม้าโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)  เคร่ืองมือ                  
ที่ใชใ้นการวิจยัประกอบดว้ย 1) หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) รายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและ
วฒันธรรม เร่ือง ภูมิศาสตร์ทวีปยุโรป ชั้นมัธยมศึกษาชั้ นปีที่  2 2) แผนการจัดการเรียนรู้
ประกอบการสอนโดยใช้ส่ือหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) 3) แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิ                  
ก่อนเรียนและหลงัเรียนโดยใชส่ื้อหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) รายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและ
วฒันธรรม เร่ือง ภูมิศาสตร์ทวีปยโุรปชั้นมธัยมศึกษาชั้นปีที่ 2 จ  านวน 20 ขอ้ 4) แบบสอบถาม 
ความพึงพอใจที่มีต่อการใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) เร่ือง ภูมิศาสตร์ทวีปยุโรป รายวิชา
สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 สถิติที่ใชใ้นการวิเคราะห์
ขอ้มูล คือร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมุติฐานโดยใช้ t-test (Dependent 
Samples) 
 
 
 

(1) 



3 

 

ผลการวิจัยพบว่า  
1) ผลสมัฤทธ์ิทางเรียนในรายวชิาวชิาสงัคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม  เร่ือง ภูมิศาสตร์ 

ทวีปยุโรป โดยใช้ส่ือหนังสืออิเล็กทรอนิกส์(E-book) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 2                 
หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน อยา่งมีนยัส าคญัจากสถิติที่ระดบั .01                                                            

2) ความพงึพอใจของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาชั้นปีที่ 2 ที่มีต่อการเรียนโดยใชห้นงัสือ 
อิเล็กทรอนิกส์ (E-book) เร่ือง ภูมิศาสตร์ทวีปยุโรป อยู่ในระดับมากที่สุด มีคะแนนเฉล่ีย 4.75 

(2) 
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บทที่ 1 
บทน า 

 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
โลกในปัจจุบนัมีการเปล่ียนแปลงไปอยา่งรวดเร็ว ทุกคนสามารถเขา้ถึงขอ้มูลบนฐานขอ้มูล

ทัว่โลกได ้ไม่วา่จะอยูท่ี่ไหนก็ตาม ท าให้รูปแบบการศึกษาเกิดการเปล่ียนแปลงไป ชาติตะวนัตกมี
การพฒันาองคค์วามรู้ใหม่ๆ ในขณะที่ประเทศไทยยงัขาดความกระตือรือร้นในการศึกษาคน้ควา้ 
จนท าให้ประเทศไทยอยู่ท่ามกลางภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจ ความผันผวนทางการเมือง                   
ความผุกร่อนทางวฒันธรรมและศีลธรรม คนไทยเร่ิมต่ืนตัว ที่จะติดตามความเปล่ียนแปลง                     
ดงัวิกฤตการณ์ฟองสบู่แตกที่เกิดขึ้นในประเทศไทย ในช่วงปี พ.ศ.2540 ไดใ้ห้บทเรียนที่มีคุณค่า            
แก่ประเทศไทย ท าใหป้ระเทศตระหนกัไดว้า่ การมุ่งพฒันาเศรษฐกิจโดยละเลยการพฒันาศึกษานั้น
ไม่สามารถท าใหป้ระเทศเจริญรุ่งเรืองอยา่งย ัง่ยนืได ้เหตุการณ์ดงักล่าวแสดงให้เห็นถึงความส าคญั
ของการพฒันาการศึกษาในฐานะที่เป็นเคร่ืองมือส าคญัของการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์(ทิศนา           
แขมมณี, 2555: 167)  
 จากพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2542 ของคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ             
ส านกันายกรัฐมนตรีไดก้ าหนดแนวทางในการจดัการศึกษาโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อพฒันาให้ผูเ้รียน 
เป็นมนุษยท์ี่สมบูรณ์ทั้งทางร่างกายจิตใจ สติปัญญาความรู้มีคุณธรรม จริยธรรม และมีวฒันธรรม 
ในการด ารงชีวติ สามารถอยูก่บัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมีความสุขการจดัการศึกษาให้ยดึหลกัให้ผูเ้รียนทุกคน 
มีความสามารถเรียนรู้และพฒันาตนเองได ้กระบวนการเรียนรู้ตอ้งมาจากการฝึกทกัษะกระบวนการ 
คิด การจดัการการเผชิญสถานการณ์และการประยุกต์ใช้ความรู้จดักิจกรรมให้ผูเ้รียนได้เรียนรู้             
จากประสบการณ์จริง ใหท้  าไดค้ิดเป็น ท าเป็น รักการอ่าน พฒันาการใฝ่รู้อยา่งต่อเน่ือง โดยค านึงถึง
ความแตกต่างระหว่างบุคคลผูส้อนตอ้งส่งเสริมบรรยากาศและส่ิงแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้               
(วภิารัตน์ สุวรรณไวพฒันะ. 2554 : 18)  

ส่ือเทคโนโลยีทางด้านการศึกษาในปัจจุบนั  ช่วยเปล่ียนแปลงรูปแบบการศึกษาไปมาก  
โดยเฉพาะการจดัการกบัความรู้  เพือ่น าองคค์วามรู้มาใชป้ระโยชน์  และสามารถสร้างรูปแบบการ
ประยกุตใ์ชง้านได้กวา้งขวาง  หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book)  เป็นส่ือการเรียนรู้หน่ึงที่จะท าให้
นกัเรียนสามารถใชเ้ทคโนโลยทีาง การศึกษาในการแสวงหาความรู้ดว้ยตนเองได ้ เน่ืองจากหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์  เป็นหนังสือที่จดัท าและแสดงผลในรูปแบบส่ืออิเล็กทรอนิกส์ เป็นแฟ้มขอ้มูล
คอมพิวเตอร์ที่สามารถอ่านผ่านทางหน้าจอคอมพิวเตอร์ทั้งในระบบ ออฟไลน์และออนไลน์ 
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คุณลกัษณะของหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์สามารถเช่ือมโยงจุดไปยงัส่วนต่างๆ ของหนังสือ  เวบ็ไซต์
ต่างๆ  ตลอดจนมีปฏิสมัพนัธแ์ละโตต้อบกบัผูเ้รียนได ้นอกจากนั้นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์สามารถ
แทรก ภาพ เสียง ภาพเคล่ือนไหว แบบทดสอบ และสามารถสั่งพิมพเ์อกสารที่ตอ้งการออกทาง
เคร่ืองพิมพไ์ด ้ อีกประการหน่ึงที่ส าคญัก็คือ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์สามารถปรับปรุงขอ้มูลให้
ทนัสมยัไดต้ลอดเวลา ซ่ึงคุณสมบติั เหล่าน้ีจะไม่มีในหนงัสือธรรมดาทัว่ไป  (ไพฑูรย ์ ศรีฟ้า, 2551 
: 14) 

นอกจากน้ี หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ช่วยออกแบบและจัดรูปแบบการเรียนการสอนให้
สอดคล้องกับความตอ้งการของผูเ้รียนรายบุคคล  มีการอธิบายเน้ือหาบทเรียนให้เขา้ใจง่ายขึ้ น   
สนุกเพลิดเพลิน ไม่เบื่อง่าย และสามารถเรียนรู้ได้ดว้ยตนเอง นักเรียนมีปฏิสัมพนัธ์กับบทเรียน 
สนองหลักดา้นจิตวิทยาของมนุษย ์คือ มีการสอดแทรกหลกัการเรียนและเล่นผสมผสานกันไป                      
มีการให้ทดสอบความเขา้ใจของนักเรียนผนวกอยูด่ว้ย บทเรียนมีความน่าสนใจและนักเรียนเกิด                    
ความพงึพอใจในการเรียน ดงัที่ อญัญาพชัร  ใจช่ืน  และคณะ (2548 : 83) กล่าวไวว้่า  การออกแบบ
เน้ือหา กิจกรรมและการเช่ือมโยงเน้ือหา  ตลอดทั้งการปฏิสมัพนัธ ์รวมถึงการออกแบบ ดา้นกราฟิก
และเสียง ท าให้นักเรียนมีความสนใจ กระตือรือร้น  สามารถท าความเขา้ใจเน้ือหาไดด้้วยตนเอง   
จึงท าให้ผลการเรียนของนักเรียนหลังเรียนจากหนังสืออิเล็กทรอนิกส์สูงกว่าก่อนเรียน เป็นผลให้
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนสูงขึ้นดว้ย     

เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในรายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม                   
ของนกัเรียนใหมี้ประสิทธิภาพยิง่ขึ้น  ผูว้จิยัไดศึ้กษาคน้หาเทคนิควิธีการต่างๆ  เพื่อเพิ่มความสนใจ
และแรงจูงใจในการเรียนของนักเรียน  โดยใชส่ื้อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) เพื่อเป็นส่ือการ
สอนที่จะช่วยแกปั้ญหาดา้นการเรียนที่เบื่อหน่าย การจดัการเรียนการสอนแบบเดิมๆ และส่ือเดิมที่
ยงัมี ไม่พอ และไม่มีความดึงดูดความสนใจของผูเ้รียนโดยเฉพาะสาระที่ 5 ภูมิศาสตร์ ที่มีเน้ือหาที่
ยากและสลบัซบัซอ้น 

ดว้ยเหตุผลดังกล่าว ผูว้ิจยัจึงมีความสนใจที่จะน าหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) มาใช ้             
ในการเรียนการสอนในรายวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม เร่ืองภูมิศาสตร์ทวีปยุโรป                 
ชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบา้นคลองนามิตรภาพที่201 อ าเภอกาญจนดิษฐ์ จงัหวดัสุราษฎร์ธานี 
เพือ่พฒันาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนใหสู้งขึ้นต่อไป 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางเรียนในรายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม               

เร่ือง ภูมิศาสตร์ทวีปยโุรปก่อนเรียนและหลงัเรียน โดยใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book)  ของ
นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาชั้นปีที่ 2 

2. เพือ่ศึกษาความพงึพอใจที่มีต่อการเรียนโดยใชห้นังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) รายวิชา
สงัคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม เร่ือง ภูมิศาสตร์ทวปียโุรป ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 2 
 

ความส าคัญของการวิจัย 
1. ได้แนวทางในการพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางเรียนในรายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและ

วฒันธรรม เร่ือง ภูมิศาสตร์ทวปียโุรป ใหสู้งขึ้น               
 2. เป็นแนวทางในการจดักิจกรรมการเรียนการสอนโดยใชห้นงัสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) 
ในระดบัชั้นอ่ืนๆ ต่อไป 
 

กรอบแนวคิดการวิจัย 
การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในรายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม                    

เร่ือง ภูมิศาสตร์ทวีปยุโรป โดยใช้ส่ือหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ของนักเรียนระดับชั้น
มธัยมศึกษาปีที่ 2 คร้ังน้ีมีกรอบแนวคิดการวจิยั ดงัภาพที่ 1 

 

ตัวแปรต้น 
หนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) 
รายวิชาสังคมศึกษา  ศาสนาและ
วฒันธรรม เร่ือง ภูมิศาสตร์ทวีปยโุรป
ชั้นมธัยมศึกษาชั้นปีที่ 2 

 
 
 
 
 
 

 

ตัวแปรตาม 

-  ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนในรายวิชาสังคม
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  เ ร่ือง 
ภูมิศาสตร์ทวีปยุโรป  โดยใช้หนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ของนักเรียนชั้น
มธัยมศึกษาชั้นปีท่ี 2 
- ความพึงพอใจที่มีต่อการเรียนโดยใช้
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) รายวิชา
สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม  เร่ือง 
ภูมิศาสตร์ทวีปยุโรป  ของนักเ รียนชั้ น
มธัยมศึกษาปีที่ 2 

ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดการวิจยั 
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สมมุติฐานของการวิจัย 
1. ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนในรายวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม เร่ือง ภูมิศาสตร์

ทวีปยุโรป โดยใช้ส่ือหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่  2                  
หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 

2. ความพงึพอใจที่มีต่อการใชห้นังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) เร่ือง ภูมิศาสตร์ทวีปยโุรป 
รายวชิาสงัคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 2 อยูใ่นระดบัมากขึ้นไป 
 

ขอบเขตของการวิจัย 
1. ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 

                 1.1 ประชากรที่ใชใ้นการศึกษา ไดแ้ก่ นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบา้นคลอง
นามิตรภาพที่ 201 อ าเภอกาญจนดิษฐ ์จงัหวดัสุราษฎร์ธานี ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 จ านวน 31 คน 
                1.2 กลุ่มตวัอยา่งที่ใชใ้นการศึกษา ไดแ้ก่ นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 2โรงเรียนบา้นคลอง
นามิตรภาพที่  201 อ าเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 จ านวน 31 คน ไดม้าโดยการเลือก
แบบเจาะจง (Purposive Sampling) ซ่ึงเป็นจ านวนประชากรทั้งหมด 

2. ตวัแปรที่ใชใ้นการศึกษา 
     2.1 ตวัแปรอิสระ (Independent Variables) ไดแ้ก่ 

          2.1.1 หนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) รายวชิาสงัคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม  
เร่ือง ภูมิศาสตร์ทวปียโุรป ชั้นมธัยมศึกษาชั้นปีที่ 2 

    2.2 ตวัแปรตาม (Dependent Variables) ไดแ้ก่ 
                          2.2.1 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในรายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม                  
เร่ือง ภูมิศาสตร์ทวีปยุโรป โดยใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษา            
ชั้นปีที่ 2 
           2.2.2 ความพึงพอใจที่มีต่อการใชห้นังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) เร่ือง ภูมิศาสตร์
ทวปียโุรป รายวชิาสงัคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 2 
 3. เน้ือหาที่ใชใ้นการวจิยั 
     เป็น เ น้ือหาในวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม   ชั้ นมัธยมศึกษาปีที่  2                            
เร่ือง ภูมิศาสตร์ทวีปยโุรป  จดัท าเป็นส่ือ จ านวน 1 ช้ิน คือ ส่ือหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book)                          
เร่ือง ภูมิศาสตร์ทวปียโุรป  
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         4. ระยะเวลาที่ใชใ้นการทดลอง 
    ผูว้จิยัใชเ้วลาในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 จ  านวน 18 ชัว่โมง รวมการท าแบบทดสอบ

วดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลงัเรียน 
 

นิยามศัพทเ์ฉพาะ 
1. ส่ือหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) หมายถึง ส่ือการสอนที่ใช้ในการจดัการเรียน               

การสอนในรายวชิาสงัคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม เร่ืองภูมิศาสตร์ทวปียโุรป 
2. ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน หมายถึง คะแนนที่นกัเรียนท าไดจ้ากแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิ

ทางการเรียนที่ผูว้จิยัสร้างขึ้น 
3. ความพงึพอใจ หมายถึง ความรู้สึกนึกคิดหรือเจตคติต่อการเรียน เป็นผลให้กิจกรรมนั้น

ประสบความส าเร็จ ในการศึกษาคร้ังน้ีใชศึ้กษาความพึงพอใจที่มีต่อการใชห้นังสืออิเล็กทรอนิกส์ 
(E-book) เร่ือง ภูมิศาสตร์ทวีปยโุรป รายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม  ของนักเรียน                
ชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 2 เป็นแบบมาตราส่วนประเมินค่า 5 ระดบั จ านวน 10 ขอ้ 

4. นักเรียน หมายถึง นักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบา้นคลองนามิตรภาพที่ 201 
อ าเภอกาญจนดิษฐ์ จงัหวดัสุราษฎร์ธานี ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี 
เขต 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 จ านวน 31 คน 

5. โรงเรียน หมายถึง โรงเรียนบา้นคลองนามิตรภาพที่ 201 อ าเภอกาญจนดิษฐ์ จงัหวดั                
สุราษฎร์ธานี ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 
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บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
การศึกษาเร่ือง การพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในรายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและ

วฒันธรรม  เร่ือง ภูมิศาสตร์ทวีปยโุรป โดยใชส่ื้อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book)  ของนักเรียน
ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 2 ผูว้จิยัไดด้ าเนินการศึกษาคน้ควา้เอกสารและงานวจิยัที่เก่ียวขอ้ง ดงัน้ี 

1. หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พทุธศกัราช 2551  
2. หลกัสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สงัคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม  
3. ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 
4. หนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) 
5. แผนการจดัการเรียนรู้ 
6. ความพงึพอใจ 
7. งานวจิยัที่เก่ียวขอ้ง 
 - งานวจิยัในประเทศ 
 - งานวจิยัต่างประเทศ 

 

1. หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551  
  หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพทุธศกัราช 2551 มุ่งพฒันาผูเ้รียนทุกคนซ่ึงเป็น
ก าลงัของชาติ ให้เป็นมนุษยท์ี่มีความสมดุลทั้งด้านร่างกาย ความรู้ คุณธรรม โดยมุ่งเน้นผูเ้รียน              
เป็นส าคญับนพื้นฐานความเช่ือว่าทุกคนสามารถเรียนรู้และพฒันาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ                          
ดงัรายละเอียด ดงัน้ี (กระทรวงศึกษาธิการ. 2551) 
 1.1 หลักการ 
 หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีหลกัการที่ส าคญั ดงัน้ี  
  1.1.1 เป็นหลกัสูตรการศึกษาเพือ่ความเป็นเอกภาพของชาติ มีจุดหมายและมาตรฐาน
การเรียนรู้ เป็นเป้าหมายส าหรับพฒันาเด็กและเยาวชนให้มีความรู้ ทกัษะ เจตคติ และคุณธรรม            
บนพื้นฐานของความเป็นไทยควบคู่กบัความเป็นสากล 
  1.1.2 เป็นหลักสูตรการศึกษาเพื่อปวงชน ที่ประชาชนทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษา 
อยา่งเสมอภาค และมีคุณภาพ 
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  1.1.3 เป็นหลกัสูตรการศึกษาที่สนองการกระจายอ านาจ ใหส้งัคมมีส่วนร่วมในการจดั
การศึกษา ใหส้อดคลอ้งกบัสภาพและความตอ้งการของทอ้งถ่ิน 
  1.1.4 เป็นหลกัสูตรการศึกษาที่มีโครงสร้างยดืหยุน่ทั้งดา้นสาระการเรียนรู้ เวลาและ
การจดัการเรียนรู้ 
  1.1.5 เป็นหลกัสูตรการศึกษาที่เนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั  
  1.1.6 เป็นหลกัสูตรการศึกษาส าหรับการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอธัยาศยั 
ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย สามารถเทียบโอนผลการเรียนรู้ และประสบการณ์  
 สรุปได้ว่า หลกัสูตรมีหลักการ คือ เพื่อปวงชนไดรั้บการศึกษาอย่างเสมอภาค มีความ
ยืดหยุ่น เน้นผูเ้รียนเป็นส าคัญ มีรูปแบบการศึกษาทั้ งในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย                     
มีจุดหมายและมาตรฐานการเรียนรู้ เพือ่ความเป็นเอกภาพของชาติ 
 
 1.2 จุดหมาย 
  หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานมุ่งพัฒนาผูเ้รียนให้เป็นคนดี มีปัญญา                        
มีความสุข มีศักยภาพในการศึกษาต่อ และประกอบอาชีพจึงก าหนดเป็นจุดหมายเพื่อให้เกิด                   
กบัผูเ้รียน เม่ือจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดงัน้ี (กระทรวงศึกษาธิการ. 2551) 
    1.2.1 มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พงึประสงค ์เห็นคุณค่าของตนเอง มีวินัยและ
ปฏิบติัตนตามหลกัธรรมของพระพทุธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนบัถือ ยดึหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพยีง  
  1.2.2 มีความรู้ ความสามารถในการส่ือสาร การคิด การแกปั้ญหา การใชเ้ทคโนโลย ี
และมีทกัษะชีวติ  
  1.2.3 มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี มีสุขนิสยั และรักการออกก าลงักาย 
  1.2.4 มีความรักชาติ มีจิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทย และพลโลกยดึมัน่ในวิถีชีวิต
และการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข 
  1.2.5 มีจิตส านึกในการอนุรักษว์ฒันธรรมและภูมิปัญญาไทย การอนุรักษแ์ละพฒันา
ส่ิงแวดลอ้ม มีจิตสาธารณะที่มุ่งท าประโยชน์และสร้างส่ิงที่ดีงามในสังคม และอยูร่่วมกนัในสังคม
อยา่งมีความสุข  
 สรุปได้ว่า หลักสูตรมีจุดมุ่งหมายเพื่อพฒันาผูเ้รียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรู้                
มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี มีจิตส านึกความเป็นพลเมืองดี 

  

 



8 

 

 1.3 สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 

      ในการพฒันาผูเ้รียนตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุ่งเน้นพฒันาผูเ้รียน
ใหมี้สมรรถนะส าคญั 5 ประการดงัน้ี (กระทรวงศึกษาธิการ. 2551) 

1.3.1 ความสามารถในการส่ือสาร เป็นความสามารถในการรับและส่งสารมีวฒันธรรม
ในการใช้ภาษาถ่ายทอดความคิด ความรู้ความเข้าใจ ความ รู้สึก และทัศนะของตนเอง                  
เพือ่แลกเปล่ียนขอ้มูลข่าวสารและประสบการณ์อนัจะเป็นประโยชน์ต่อการพฒันาตนเองและสังคม 
รวมทั้งการเจรจาต่อรองเพื่อขจดัและลดปัญหาความขดัแยง้ต่างๆ การเลือกรับหรือไม่รับขอ้มูล
ข่าวสารดว้ยหลกัเหตุผลและความถูกตอ้ง ตลอดจนการเลือกใชว้ิธีการส่ือสาร ที่มีประสิทธิภาพ               
โดยค านึงถึงผลกระทบที่มีต่อตนเองและสงัคม 

1.3.2 ความสามารถในการคิด เป็นความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์    
การคิดอยา่งสร้างสรรค ์การคิดอยา่งมีวจิารณญาณ และการคิดเป็นระบบ เพื่อน าไปสู่การสร้างองค์
ความรู้หรือสารสนเทศเพือ่การตดัสินใจเก่ียวกบัตนเองและสงัคมไดอ้ยา่งเหมาะสม 

1.3.3 ความสามารถในการแกปั้ญหา เป็นความสามารถในการแกปั้ญหาและอุปสรรค
ต่างๆ ที่เผชิญไดอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสมบนพื้นฐานของหลกัเหตุผล คุณธรรมและขอ้มูลสารสนเทศ 
เขา้ใจความสัมพนัธ์และการเปล่ียนแปลงของเหตุการณ์ต่างๆ ในสังคม แสวงหาความรู้ ประยกุต์
ความรู้มาใช้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหา และมีการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพโดยค านึง                     
ถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อตนเอง สงัคมและส่ิงแวดลอ้ม 

1.3.4 ความสามารถในการใชท้กัษะชีวติ เป็นความสามารถในการน ากระบวนการต่างๆ 
ไปใชใ้นการด าเนินชีวิตประจ าวนั การเรียนรู้ดว้ยตนเอง การเรียนรู้อยา่งต่อเน่ือง การท างาน และ
การอยูร่่วมกนัในสังคมดว้ยการสร้างเสริมความสัมพนัธ์อนัดีระหว่างบุคคล การจดัการปัญหา และ
ความขัดแยง้ต่างๆ อย่างเหมาะสม การปรับตัวให้ทันกับการเปล่ียนแปลงของสังคม และ
สภาพแวดลอ้ม และการรู้จกัหลีกเล่ียงพฤติกรรมไม่พงึประสงคท์ี่ส่งผลกระทบต่อตนเองและผูอ่ื้น 

1.3.5 ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี เป็นความสามารถในการเลือก และ                   
ใช ้เทคโนโลยดีา้นต่าง ๆ และมีทกัษะกระบวนการทางเทคโนโลย ีเพื่อการพฒันาตนเองและสังคม            
ในด้านการเรียนรู้ การส่ือสาร การท างาน การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ถูกตอ้ง เหมาะสม และ                       
มีคุณธรรม 

สรุปได้ว่า สมรรถนะตามหลักสูตร ก าหนดให้ผู ้เรียนมีความสามารถในการส่ือสาร                       
มีความสามารถในการคิด มีความสามารถในการแกปั้ญหา มีความสามารถในการใชท้กัษะชีวิต  และ               
มีความสามารถในการใชเ้ทคโนโลย ี 
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1.4 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

             หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุ่งพฒันาผูเ้รียนให้มีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค ์เพื่อให้สามารถอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นในสังคมไดอ้ยา่งมีความสุข ในฐานะเป็นพลเมืองไทยและ 
พลโลก ดงัน้ี (กระทรวงศึกษาธิการ. 2551) 

     1. รักชาต ิศาสน์ กษตัริย ์
     2. ซ่ือสตัยสุ์จริต 
     3.  มีวนิยั 
     4. ใฝ่เรียนรู้ 
     5. อยูอ่ยา่งพอเพยีง 
     6. มุ่งมัน่ในการท างาน 
     7. รักความเป็นไทย 
     8. มีจิตสาธารณะ 

              นอกจากน้ีสถานศึกษาสามารถก าหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์เพิ่มเติมให้
สอดคลอ้งตามบริบทและจุดเนน้ของตนเอง 

        สรุปได้ว่า หลักสูตรได้ก าหนดให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการ และ
สถานศึกษาสามารถเพิม่เติมใหส้อดคลอ้งตามบริบทและจุดเนน้ของตนเอง 

1.5 การจัดการเรียนรู้ 
       กระทรวงศึกษาธิการ (2551) การจดัการเรียนรู้เป็นกระบวนการส าคัญในการน า

หลกัสูตรสู่การปฏิบติัหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นหลกัสูตรที่มีมาตรฐานการเรียนรู้ 
สมรรถนะส าคญัของผูเ้รียน และคุณลกัษณะอนัพึงประสงคเ์ป็นเป้าหมายส าคญัส าหรับพฒันาเด็ก
และเยาวชน ผูส้อนต้องพยายามคัดสรรความรู้ จัดการเรียนรู้ เพื่อพฒันาผู ้เรียนให้มีคุณภาพ                   
ตามมาตรฐานการเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่มสาระเรียนรู้ รวมทั้งปลูกฝังเสริมสร้างคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์
พฒันาทกัษะต่างๆ อนัเป็นสมรรถนะส าคญัที่ตอ้งการใหเ้กิดแก่ผูเ้รียน  

1.5.1 หลักการจดัการเรียนรู้ การจดัการเรียนรู้เพื่อให้ผูเ้รียนมีความรู้ความสามารถ             
ตามมาตรฐานการเรียนรู้  สมรรถนะส าคัญและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่ก  าหนดไว ้                 
ในหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น 28 พื้นฐาน โดยยดึหลกัว่าผูเ้รียนมีความส าคญัมากที่สุด เช่ือว่า
ทุกคนมีความสามารถเรียนรู้ละพฒันา ตนเองได ้ยดึประโยชน์ที่เกิดกบัผูเ้รียน กระบวนการจดัการ
เรียนรู้ตอ้งส่งเสริมให้ผูเ้รียน สามารถ พฒันาตามธรรมชาติและเต็มตามศกัยภาพ ค  านึงถึงความ
แตกต่างระหวา่งบุคคลและพฒันาการทางสมอง เนน้ใหค้วามส าคญัทั้งความรู้ และคุณธรรม  

1.5.2 กระบวนการเรียนรู้ การจดัการเรียนรู้ที่เน้นผูเ้รียนเป็นส าคญั ผูเ้รียนจะตอ้งอาศยั
กระบวนการเรียนรู้ที่ หลากหลายเป็นเคร่ืองมือที่จะน าพาตนเองไปสู่เป้าหมายของหลักสูตร 
กระบวนการเรียนรู้ที่จ  าเป็น ส าหรับผูเ้รียน อาทิ กระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการ กระบวนการ
สร้างความรู้ กระบวนการคิด กระบวนการทางสงัคม กระบวนการเผชิญสถานการณ์ และแกปั้ญหา 
กระบวนการเรียนรู้ จากประสบการณ์จริง กระบวนการปฏิบตัิ ลงมือท าจริง กระบวนการจดัการ 
กระบวนการวิจัย กระบวนการเรียนรู้การเรียนรู้ของตนเอง กระบวนการพฒันาลักษณะนิสัย 
กระบวนการเหล่าน้ีเป็นแนวทางในการจดัการเรียนรู้ที่ผูเ้รียนควรไดรั้บการฝึกฝน พฒันา เพราะจะ
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สามารถช่วยใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้ไดดี้ บรรลุเป้าหมายของหลกัสูตร ดงันั้น ผูส้อน จึงจ าเป็นตอ้ง
ศึกษาท าความเขา้ใจในกระบวนการเรียนรู้ต่างๆ เพื่อให้สามารถเลือกใช้ในการจดั กระบวนการ
เรียนรู้ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  

1.5.3 การออกแบบการจดัการเรียนรู้ ผูส้อนตอ้งศึกษาหลกัสูตรสถานศึกษาให้เขา้ใจถึง
มาตรฐานการเรียนรู้ ตวัช้ีวดั สมรรถนะส าคญัของผูเ้รียน คุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์และสาระการ
เรียนรู้ที่เหมาะสมกับผูเ้รียน แลว้จึงพิจารณาออกแบบการจดัการเรียนรู้โดยเลือกใชว้ิธีสอนและ
เทคนิคการสอน ส่ือ/แหล่งเรียนรู้ การวดัและประเมินผล เพื่อให้ผูเ้รียนไดพ้ฒันาเต็มตามศกัยภาพ
และบรรลุตามเป้าหมายที่ก  าหนด  

1.5.4 บทบาทของผูส้อนและผูเ้รียน การจดัการเรียนรู้เพื่อให้ผูเ้รียนมีคุณภาพตาม
เป้าหมายของหลกัสูตร ทั้งผูส้อน และผูเ้รียนควรมีบทบาท ดงัน้ี  

1.5.4.1 บทบาทของผูส้อน  
1) ศึกษาวิเคราะห์ผูเ้รียนเป็นรายบุคคล แล้วน าขอ้มูลมาใช้ในการวาง 

แผนการจดัการเรียนรู้ ที่ทา้ทายความสามารถของผูเ้รียน  
2) ก าหนดเป้าหมายที่ตอ้งการให้เกิดขึ้นกบัผูเ้รียน ดา้นความรู้และทกัษะ 

กระบวนการที่เป็นความคิดรวบยอด หลกัการ และความสมัพนัธ ์รวมทั้งคุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์ 
3) ออกแบบการเรียนรู้และจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองความแตกต่าง

ระหวา่งบุคคลและพฒันาการทางสมอง เพือ่น าผูเ้รียนไปสู่เป้าหมาย  
4) จดับรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ และดูแลช่วยเหลือผูเ้รียนให้เกิดการ 

เรียนรู้ 
5) จดัเตรียมและเลือกใชส่ื้อใหเ้หมาะสมกบักิจกรรม น าภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 

เทคโนโลยทีี่เหมาะสมมาประยกุตใ์ชใ้นการจดัการเรียนการสอน 
6) ประเมินความกา้วหน้าของผูเ้รียนดว้ยวิธีการที่หลากหลาย เหมาะสม

กบัธรรมชาติของวชิาและระดบัพฒันาการของผูเ้รียน   
7) วิเคราะห์ผลการประเมินมาใช้ในการซ่อมเสริมและพฒันาผูเ้รียน 

รวมทั้งปรับปรุงการจดัการเรียนการสอนของตนเอง  
1.5.4.2 บทบาทของผูเ้รียน  

1) ก าหนดเป้าหมาย วางแผน และรับผดิชอบการเรียนรู้ของตนเอง  
2) เสาะแสวงหาความรู้ เขา้ถึงแหล่งการเรียนรู้ วเิคราะห์ สงัเคราะห์ 

ขอ้ความรู้ ตั้งค  าถาม คิดหาค าตอบหรือหาแนวทางแกปั้ญหาดว้ยวธีิการต่างๆ  
3) ลงมือปฏิบติัจริง สรุปส่ิงที่ไดเ้รียนรู้ดว้ยตนเอง และน าความรู้ไป 

ประยกุตใ์ช ้ในสถานการณ์ต่าง ๆ 
4) มีปฏิสมัพนัธ ์ท  างาน ท ากิจกรรมร่วมกบักลุ่มและครู  
5) ประเมินและพฒันากระบวนการเรียนรู้ของตนเองอยา่งต่อเน่ือง 

สรุปไดว้า่ การจดัการเรียนรู้เป็นกระบวนการส าคญั โ ด ย ยึ ด ห ลั ก ก า ร จั ด ก า ร เ รี ย น รู้                    
การจดัการเรียนรู้เพือ่ใหผู้เ้รียนมีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานการเรียนรู้ สมรรถนะส าคญัและ
คุณลกัษณะอนัพงึประสงคต์ามที่ก  าหนดไวใ้นหลกัสูตร เนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั 
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2. หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
(กระทรวงศึกษาธิการ. 2560) ไดก้ล่าวถึงหลกัสูตรว่าท าไมตอ้งเรียนสังคมศึกษา ศาสนา 

และวฒันธรรม เกณฑก์ารจบชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 3 สาระและมาตรฐานตวัช้ีวดัไว ้ซ่ึงมีรายละเอียด
ดงัต่อไปน้ี  

2.1 ท าไมต้องเรียนสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
               สงัคมโลกมีการเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็วตลอดเวลา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
ศาสนา และวฒันธรรม ช่วยใหผู้เ้รียนมีความรู้ ความเขา้ใจ ว่ามนุษยด์ ารงชีวิตอยา่งไร  ทั้งในฐานะ
ปัจเจกบุคคล และการอยูร่่วมกนัในสงัคม การปรับตวัตามสภาพแวดลอ้ม การจดัการทรัพยากรที่มี
อยูอ่ยา่งจ ากดั  นอกจากน้ี ยงัช่วยให้ผูเ้รียนเขา้ใจถึงการพฒันา เปล่ียนแปลงตามยคุสมยั กาลเวลา 
ตามเหตุปัจจยัต่างๆ  ท  าให้เกิดความเขา้ใจในตนเอง และผูอ่ื้น มีความอดทน อดกลั้น ยอมรับ                     
ในความแตกต่าง และมีคุณธรรม  สามารถน าความรู้ไปปรับใช้ในการด าเนินชีวิต เป็นพลเมืองดี               
ของประเทศชาติ และสงัคมโลก 

2.2 เรียนรู้อะไรในสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
               กลุ่มสาระการเรียนรู้สงัคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรมวา่ดว้ยการอยูร่่วมกนัในสังคม               
ที่มีความเช่ือมสมัพนัธก์นั และมีความแตกต่างกนัอยา่งหลากหลาย เพื่อช่วยให้สามารถปรับตนเอง
กบับริบทสภาพแวดลอ้ม  เป็นพลเมืองดี มีความรับผดิชอบ  มีความรู้ ทกัษะ คุณธรรม และค่านิยมที่
เหมาะสม โดยไดก้ าหนดสาระต่างๆไว ้ดงัน้ี 
       2.2.1 ศาสนา ศีลธรรมและจริยธรรม แนวคิดพื้นฐานเก่ียวกับศาสนา ศีลธรรม 
จริยธรรม หลักธรรมของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับถือ การน าหลักธรรมค าสอน                    
ไปปฏิบตัิในการพฒันาตนเอง และการอยูร่่วมกนัอย่างสันติสุข เป็นผูก้ระท าความดี มีค่านิยมที่ดี
งาม พฒันาตนเองอยูเ่สมอ รวมทั้งบ  าเพญ็ประโยชน์ต่อสงัคมและส่วนรวม 
 2.2.2 หน้าที่พลเมือง วฒันธรรม และการด าเนินชีวิต  ระบบการเมืองการปกครอง               
ในสงัคมปัจจุบนัการปกครองระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข ลกัษณะ
และความส าคญั การเป็นพลเมืองดี ความแตกต่างและความหลากหลายทางวฒันธรรม ค่านิยม 
ความเช่ือ ปลูกฝังค่านิยมด้านประชาธิปไตยอันมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข สิทธิ หน้าที่ 
เสรีภาพการด าเนินชีวติอยา่งสนัติสุขในสงัคมไทยและสงัคมโลก 
 2.2.3 เศรษฐศาสตร์ การผลิต การแจกจ่าย และการบริโภคสินค้าและบริการ                      
การบริหารจดัการทรัพยากรที่มีอยูอ่ยา่งจ ากดัอย่างมีประสิทธิภาพ การด ารงชีวิตอย่างมีดุลยภาพ 
และการน าหลกัเศรษฐกิจพอเพยีงไปใชใ้นชีวติประจ าวนั   
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2.2.4 ประวตัิศาสตร์ เวลาและยคุสมยัทางประวตัิศาสตร์ วิธีการทางประวตัิศาสตร์ 
พฒันาการของมนุษยชาติจากอดีตถึงปัจจุบนั ความสัมพนัธ์และเปล่ียนแปลงของเหตุการณ์ต่างๆ 
ผลกระทบที่เกิดจากเหตุการณ์ส าคญัในอดีต  บุคคลส าคญัที่มีอิทธิพลต่อการเปล่ียนแปลงต่างๆ                  
ในอดีต ความเป็นมาของชาติไทย วฒันธรรมและภูมิปัญญาไทย แหล่งอารยธรรมที่ส าคญัของโลก   
                       2.2.5 ภูมิศาสตร์ ลกัษณะของโลกทางกายภาพ ลกัษณะทางกายภาพ  แหล่งทรัพยากร 
และภูมิอากาศของประเทศไทย และภูมิภาคต่างๆ ของโลก การใช้แผนที่และเคร่ืองมือทาง
ภูมิศาสตร์ ความสัมพันธ์กันของส่ิงต่างๆ ในระบบธรรมชาติ ความสัมพันธ์ของมนุษย์กับ
สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ และส่ิงที่มนุษย์สร้างขึ้ น การน า เสนอข้อมูลภูมิสารสนเทศ                        
การอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มเพือ่การพฒันาที่ย ัง่ยนื 

สรุปได้ว่า หลักสูตรก าหนดให้เรียนรู้ศาสนา ศีลธรรมและจริยธรรม หน้าที่พลเมือง 
วฒันธรรม และการด าเนินชีวติ เศรษฐศาสตร์ ประวตัิศาสตร์ และภูมิศาสตร์ 

 
2.3 สาระและมาตรฐานการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
       สาระและมาตรฐานการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สงัคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม 

หลกัสูตรไดก้ าหนด ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี (กระทรวงศึกษาธิการ. 2560) 
      สาระที่ 1 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 
       มาตรฐาน ส  1.1 รู้  และ เข้าใจประวัติ  ความส าคัญ  ศาสดา  หลักธรรมของ

พระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือและศาสนาอ่ืน มีศรัทธาที่ถูกตอ้ง ยดึมัน่ และปฏิบติัตาม
หลกัธรรม เพือ่อยูร่่วมกนัอยา่งสนัติสุข 

      มาตรฐาน ส 1.2  เข้าใจ ตระหนักและปฏิบัติตนเป็นศาสนิกชนที่ดี และธ ารงรักษา
พระพทุธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนบัถือ 

     สาระที่ 2 หนา้ที่พลเมือง  วฒันธรรม  และการด าเนินชีวติในสงัคม 
      มาตรฐาน ส 2.1 เขา้ใจและปฏิบตัิตนตามหนา้ที่ของการเป็นพลเมืองดี มีค่านิยมที่ดีงาม 

และธ ารงรักษาประเพณีและวฒันธรรมไทย  ด ารงชีวติอยูร่่วมกนัในสงัคมไทย และสงัคมโลก อยา่ง
สนัติสุข                       

      มาตรฐาน ส 2.2 เขา้ใจระบบการเมืองการปกครองในสังคมปัจจุบนั  ยึดมั่น  ศรัทธา  
และธ ารงรักษาไวซ่ึ้งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข 

     สาระที่ 3 เศรษฐศาสตร์ 
      มาตรฐาน ส 3.1 เขา้ใจและสามารถบริหารจดัการทรัพยากรในการผลิตและการบริโภค

การใชท้รัพยากรที่มีอยูจ่  ากดัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและคุม้ค่า  รวมทั้งเขา้ใจหลกัการของเศรษฐกิจ
พอเพยีง  เพือ่การด ารงชีวติอยา่งมีดุลยภาพ  

     มาตรฐาน ส 3.2 เข้าใจระบบ และสถาบนัทางเศรษฐกิจต่างๆ  ความสัมพนัธ์ทาง
เศรษฐกิจ และความจ าเป็นของการร่วมมือกนัทางเศรษฐกิจในสงัคมโลก 
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     สาระที่ 4 ประวตัิศาสตร์ 
      มาตรฐาน ส 4.1 เขา้ใจความหมาย  ความส าคญัของเวลาและยคุสมยัทางประวตัิศาสตร์  

สามารถใชว้ธีิการทางประวติัศาสตร์มาวเิคราะห์เหตุการณ์ต่างๆ อยา่งเป็นระบบ 
      มาตรฐาน ส 4.2 เข้าใจพฒันาการของมนุษยชาติจากอดีตจนถึงปัจจุบนั  ในด้าน

ความสัมพนัธ์และการเปล่ียนแปลงของเหตุการณ์อย่างต่อเน่ือง ตระหนักถึงความส าคัญและ
สามารถวเิคราะห์ผลกระทบที่เกิดขึ้น 

      มาตรฐาน ส 4.3 เขา้ใจความเป็นมาของชาติไทย วฒันธรรม  ภูมิปัญญาไทย   มีความรัก                  
ความภูมิใจและธ ารงความเป็นไทย 

     สาระที่ 5 ภูมิศาสตร์ 
      มาตรฐาน ส 5.1 เขา้ใจลกัษณะทางกายภาพของโลกและความสัมพนัธ์ของสรรพส่ิงซ่ึง

มีผลต่อกัน ใช้แผนที่และ เคร่ืองมือทางภูมิศาสตร์ในการคน้หา วิเคราะห์ และสรุปขอ้มูล ตาม
กระบวนการทางภูมิศาสตร์ ตลอดจนใชภู้มิสารสนเทศอยา่งมีประสิทธิภาพ  
        มาตรฐาน ส 5.2 เข้าใจปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับส่ิงแวดล้อมทางกายภาพที่
ก่อใหเ้กิดการสร้างสรรคว์ถีิ การด าเนินชีวิต มีจิตส านึกและมีส่วนร่วมในการจดัการทรัพยากรและ
ส่ิงแวดลอ้มเพือ่การพฒันา ที่ย ัง่ยนื 

สรุปไดว้า่ หลกัสูตรไดก้ าหนดสาระและมาตรฐานการเรียนรู้ ไวเ้ป็นหลกั 5 สาระ คือ สาระ 
ที่ 1 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม สาระที่ 2 หนา้ที่พลเมือง  วฒันธรรม  และการด าเนินชีวติในสงัคม 
สาระที่ 3 เศรษฐศาสตร์ สาระที่ 4 ประวตัิศาสตร์ และสาระที่ 5 ภูมิศาสตร์ 

2.4 เกณฑ์การจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  
 2.4.1 ไดเ้รียนรู้และศึกษาเก่ียวกับความเป็นไปของโลก โดยการศึกษาประเทศไทย
เปรียบเทียบกบัประเทศในภูมิภาคต่างๆในโลก เพือ่พฒันาแนวคิด เร่ืองการอยูร่่วมกนัอยา่งสนัติสุข 
 2.4.2 ไดเ้รียนรู้และพฒันาให้มีทกัษะที่จ  าเป็นต่อการเป็นนักคิดอย่างมีวิจารณญาณ
ไดรั้บการพฒันาแนวคิด และขยายประสบการณ์ เปรียบเทียบระหว่างประเทศไทยกบัประเทศใน
ภูมิภาคต่าง ๆ ในโลก ได้แก่ เอเชีย โอเชียเนีย  แอฟริกา ยุโรป อเมริกาเหนือ อเมริกาใต ้ในด้าน
ศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม ความเช่ือ ขนบธรรมเนียม ประเพณี วฒันธรรม การเมือง               
การปกครอง ประวตัิศาสตร์และภูมิศาสตร์ ดว้ยวธีิการทางประวตัิศาสตร์ และสงัคมศาสตร์ 
 2.4.3 ไดรั้บการพฒันาแนวคิดและวิเคราะห์เหตุการณ์ในอนาคต สามารถน ามาใชเ้ป็น
ประโยชน์ในการด าเนินชีวติและวางแผนการด าเนินงานไดอ้ยา่งเหมาะสม 
 สรุปไดว้า่ เม่ือจบชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 3 นักเรียนมีความรู้เก่ียวกบัความเป็นไปของโลก               
มีทกัษะที่จ  าเป็นต่อการเป็นนักคิดอยา่งมีวิจารณญาณ วิเคราะห์เหตุการณ์ในอนาคต เปรียบเทียบ
ระหว่างประเทศไทยกบัประเทศในภูมิภาคต่าง ๆ ในโลก ไดแ้ก่ เอเชีย โอเชียเนีย  แอฟริกา ยโุรป 
อเมริกาเหนือ อเมริกาใต ้ในด้านศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม ความเช่ือ ขนบธรรมเนียม 
ประเพณี ว ัฒนธรรม การเมืองการปกครอง ประวัติศาสตร์และภูมิศาสตร์ ด้วยวิธีการทาง
ประวตัิศาสตร์ และสงัคมศาสตร์ได ้ 
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2.5 สาระ มาตรฐาน ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางที่ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนและจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ 

      เน้ือหาสาระที่ใชใ้นการวจิยั เป็นเน้ือหาสาระที่ 5 ภูมิศาสตร์ มีรายละเอียด ดงัน้ี 
สาระที่ 5 ภูมิศาสตร์ 
มาตรฐาน ส 5.1  เขา้ใจลกัษณะทางกายภาพของโลกและความสัมพนัธ์ของสรรพส่ิงซ่ึงมีผลต่อกนั 
ใชแ้ผนที่และเคร่ืองมือทางภูมิศาสตร์ในการคน้หา วิเคราะห์ และสรุปขอ้มูล ตามกระบวนการทาง
ภูมิศาสตร์ตลอดจนใชภู้มิสารสนเทศอยา่งมีประสิทธิภาพ 
ตารางที่ 1 ตวัช้ีวดัและสาระการเรียนรู้แกนกลางมาตรฐาน ส 5.1 
ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

ม.2 1. วเิคราะห์ลกัษณะทางกายภาพของทวปี
ยโุรปและทวปีแอฟริกาโดยใชเ้คร่ืองมือ
ทางภูมิศาสตร์สืบคน้ขอ้มูล 

   ลกัษณะทางกายภาพของทวปียโุรป และ 
ทวปีแอฟริกา 

2. อธิบายมาตราส่วนทิศและสญัลกัษณ์    มาตราส่วน ทิศ และสญัลกัษณ์ 
3. วิเคราะห์สาเหตุการเกิดภยัพบิติั และ
ผลกระทบในทวปียโุรป และทวปี
แอฟริกา 

   ภยัพบิตัิของทวปียโุรป และทวปี
แอฟริกา 

 
สาระที่ 5 ภูมิศาสตร์ 
มาตรฐาน ส 5.2  เข้าใจปฏิสัมพนัธ์ระหว่างมนุษยก์ับส่ิงแวดล้อมทางกายภาพที่ก่อให้เกิดการ
สร้างสรรค ์ วิถีการด าเนินชีวิต มีจิตส านึกและมีส่วนร่วมในการจดัการทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้ม
เพือ่การพฒันาที่ย ัง่ยนื 
ตารางที่ 2 ตวัช้ีวดัและสาระการเรียนรู้แกนกลางมาตรฐาน ส 5.2 
ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ม.2 

 
1. ส ารวจและระบุท  าเลที่ตั้งของกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจและสงัคมในทวปียโุรป
และทวปีแอฟริกา 

 ท  าเลที่ตั้งของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 
และสงัคมในทวปียโุรป และทวปี 
แอฟริกา 

2. วิเคราะห์ปัจจยัทางกายภาพและปัจจยั
ทางสงัคมที่ส่งผลต่อท าเลที่ตั้งของ
กิจกรรมทางเศรษฐกิจและสงัคมในทวปี
ยโุรปและทวปีแอฟริกา 

 การเปล่ียนแปลงโครงสร้างทาง 
ประชากร ส่ิงแวดลอ้ม เศรษฐกิจ สงัคม 
และวฒันธรรมในทวปียโุรป และทวปี
แอฟริกา 
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3. สืบคน้อภิปรายประเด็นปัญหาจาก
ปฏิสมัพนัธ ์
ระหวา่งส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพกบั
มนุษยท์ี่เกิดขึ้นในทวปียโุรปและทวปี
แอฟริกา 

 ประเด็นปัญหาจากปฏิสมัพนัธร์ะหวา่ง
สภาพแวดลอ้มทางกายภาพกบัมนุษยท์ี่
เกิดขึ้นในทวปียโุรป และทวปีแอฟริกา 

4. วเิคราะห์แนวทางการจดัการภยัพบิตัิ
และการจดัการทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้ม
ในทวปียโุรปและทวปีแอฟริกาที่ย ัง่ยนื 

 แนวทางการจดัการภยัพบิตัิและ                       
การจดัการทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้มใน
ทวปียโุรป และทวปีแอฟริกาที่ย ัง่ยนื 

 
3. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

3.1 ความหมายของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
      ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนเป็นความสามารถของนกัเรียนในดา้นต่างๆ ซ่ึงเกิดจากนักเรียน

ได้รับประสบการณ์จากกระบวนการเ รียนการสอนของครู  โดยครูต้องศึกษาแนวทาง                               
ในการวัดและประเมินผล การสร้างเคร่ืองมือวัดให้มีคุณภาพนั้ น ได้มีผู ้ให้ความหมายของ
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนไวด้งัน้ี  
               สมพร เช้ือพนัธ์ (2547, หน้า 53) สรุปว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ 
หมายถึงความสามารถ ความส าเร็จและสมรรถภาพดา้นต่างๆของผูเ้รียนที่ไดจ้ากการเรียนรู้อนัเป็น
ผลมาจากการเรียนการสอน การฝึกฝนหรือประสบการณ์ของแต่ละบุคคลซ่ึงสามารถวดัไดจ้ากการ
ทดสอบดว้ยวธีิการต่างๆ 
        พมิพนัธ ์ เดชะคุปต ์และพเยาว ์ ยนิดีสุข (2548, หน้า 125) กล่าวว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนหมายถึงขนาดของความส าเร็จที่ไดจ้ากกระบวนการเรียนการสอน 
        ปราณี กองจินดา (2549 ,หน้า  42)  กล่าว่า  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หมายถึง 
ความสามารถหรือผลส าเร็จที่ไดรั้บจากกิจกรรมการเรียนการสอนเป็นการเปล่ียนแปลงพฤติกรรม
และประสบการณ์เรียนรู้ทางดา้นพุทธิพิสัย จิตพิสัย และทกัษะพิสัย และยงัไดจ้  าแนกผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนไวต้ามลกัษณะของวตัถุประสงคข์องการเรียนการสอนที่แตกต่างกนั  

สรุปไดว้่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หมายถึง ผลที่เกิดจากกระบวนการเรียนการสอนที่จะ
ท าใหน้กัเรียนเกิดการเปล่ียนแปลงพฤติกรรม และสามารถวดัไดโ้ดยการแสดงออกมาทั้ง 3 ดา้น คือ 
ดา้นพทุธิพสิยั ดา้นจิตพสิยั และดา้นทกัษะพิสยั 
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3.2 การวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
     การวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนเป็นการวดัดูว่านักเรียนมีพฤติกรรมต่างๆตามที่ก  าหนด

ไวใ้นจุดมุ่งหมายของการเรียนการสอนมากนอ้ยเพยีงใด เป็นการตรวจสอบการเปล่ียนแปลงในดา้น
ต่างๆของสมรรถภาพทางสมอง ซ่ึง เ ป็นผลจากการฝึกฝนหรืออบรมในช่วงที่ ผ่ านมา                                
ไพศาล หวงัพานิช (2536 : 89) ได้กล่าวว่าผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน สามารถวดัได้ 2 แบบ                          
ตามจุดมุ่งหมายและลกัษณะวชิาที่สอน คือ 
              1. การวดัด้านการปฏิบตัิ เป็นการตรวจสอบระดบัความสามารถในการปฏิบตัิหรือ
ทกัษะของผูเ้รียน โดยเน้นให้ผูเ้รียนได้แสดงความสามารถดังกล่าวในรูปของการกระท าจริงให้
ออกเป็นผลงาน เช่น วิชาศิลปศึกษา พลศึกษา การช่าง เป็นต้น การวดัแบบน้ีต้องใช้“ขอ้สอบ
ภาคปฏิบตัิ” (Performance Test) 
             2. การวดัเน้ือหา เป็นการตรวจสอบความสามารถเก่ียวกบัเน้ือหา อนัเป็นประสบการณ์
การเรียนรู้ของผูเ้รียน รวมถึงพฤติกรรมความสามารถในดา้นต่าง ๆ สามารถวดัไดโ้ดยใช ้“ขอ้สอบ
วดัผลสมัฤทธ์ิ” (Achievement Test) 

สรุปไดว้่า การวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน คือ การวดัดา้นการปฏิบตัิ เพื่อการตรวจสอบ
ระดบัความสามารถ และการวดัเน้ือหา เพือ่การตรวจสอบความสามารถเก่ียวกบัเน้ือหา 

3.3 การสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนในคร้ังน้ีเป็นแบบทดสอบอิงเกณฑ ์                     

      บุญชม ศรีสะอาด (2545 : 59 -61) กล่าวว่าถึงแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
แบบอิงเกณฑ ์ด าเนินตามขั้นตอน ดงัน้ี 

1. วเิคราะห์จุดประสงค ์เน้ือหาขั้นแรกจะตอ้งท าการวเิคราะห์ดูวา่มีหวัขอ้เน้ือหาใดบา้ง
ที่ตอ้งการให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ และที่จะตอ้งวดั แต่ละหัวขอ้เหล่านั้ นตอ้งการให้ผูเ้รียนเกิด
พฤติกรรมหรืสมรรถภาพอะไร ก าหนดออกมาใหช้ดัเจน 

2. ก าหนดพฤติกรรมย่อยที่จะออกข้อสอบ จากขั้นแรกพิจารณาต่อไปว่าจะวัด
พฤติกรรมย่อยอะไรบา้ง อย่างละก่ีขอ้พฤติกรรมดังกล่าวคือ จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมนั้นเอง            
เม่ือก าหนดจ านวนขอ้ที่ตอ้งการจริงเสร็จแลว้ ต่อมาพิจารณาว่า จะตอ้งออกขอ้สอบออก ขอ้สอบ
เกินไวข้อ้ละก่ีขอ้ ควรออกเกินไวไ้ม่ต  ่ากวา 25% ทั้งน้ีหลังจากที่น าไปทดลองใช้และวิเคราะห์             
หาคุณภาพของขอ้สอบรายขอ้แลว้ จะตดัขอ้ที่ไม่มีคุณภาพ ไม่เขา้เกณฑอ์อก ขอ้สอบที่เหลือจะได ้             
ไม่นอ้ยกวา่ขอ้สอบที่ตอ้งการจริง 
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3. ก าหนดรูปแบบของขอ้ค  าถามและศึกษาวธีิการเขียนขอ้สอบ ขั้นตอนน้ีจะเหมือนกบั
ขั้นที่ 2 ของการวางแผนสร้างขอ้สอบ เช่น ศึกษาหลกัในการเขียนค าถามแบบนั้นๆ ศึกษาวิธีการ
เขียนขอ้สอบเพือ่จุดประสงคป์ระเภทต่าง ๆ ศึกษาเทคโนโลยใีนการเขียนขอ้สอบของตน 

4. เขียนข้อสอบ ลงมือเขียนข้อสอบตามจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม ตามตาราง                  
ที่ก  าหนด จ านวนขอ้สอบของแต่ละจุดประสงค ์เชิงพฤติกรรมและใชรู้ปแบบการเขียนตามที่ศึกษา
ในขั้นตอนที่ 3 

5. ตรวจทานขอ้สอบ น าขอ้สอบที่ไดเ้ขียนไวแ้ลว้ในขั้น 4 มาพิจารณาทบทวนอีกคร้ัง
โดยพจิารณาความถูกตอ้งตามหลกัวชิา แต่ละขอ้วดัพฤติกรรมยอ่ยหรือจุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรมที่
ตอ้งการหรือไม่ ตวัถูก ตวัลวงเหมาะเขา้กบัเกณฑห์รือไม่ 

6. ใหผู้เ้ช่ียวชาญพิจารณาความเที่ยงตรงตามเน้ือหา น าจุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรมและ
ขอ้สอบที่วดัแต่ละจุดประสงค์ไปให้ผูเ้ช่ียวชาญด้านการวดัและด้านเน้ือหาจ านวนไม่ต ่ากว่า                 
3 คน พจิารณาวา่ ขอ้สอบในแต่ละขอ้วดัจุดประสงคท์ี่ระบุไวน้ั้นหรือไม่ ถา้มีขอ้ที่ไม่เขา้เกณฑค์วร
พจิารณาปรับปรุงใหเ้หมาะสม เวน้แต่จะไม่สามารถปรับปรุงใหดี้ขึ้นไดอ้ยา่งชดัเจน 

7. พมิพแ์บบทดสอบฉบบัทดลอง น าขอ้สอบที่ผา่นการพิจารณาว่าเหมาะสมเขา้เกณฑ์
ในขั้นที่ 6 มาพิมพเ์ป็นแบบทดสอบ มีค  าช้ีแจงเก่ียวกบัแบบทดสอบ วิธีตอบ จดัวาง รูปแบบการ
พมิพใ์หเ้หมาะสม 

8. ทดลองใช ้วเิคราะห์คุณภาพและปรับปรุง 
9. พิมพแ์บบทดสอบฉบบัจริง น าขอ้สอบที่มีค่าอ านาจจ าแนกเขา้เกณฑจ์ากผลการ

วเิคราะห์ในขั้นที่ 8 มาพมิพเ์ป็นแบบทดสอบฉบบัจริงต่อไป โดยเน้นการพิมพท์ี่ประณีต มีความถูก
ตอ้งค าช้ีแจงที่ละเอียดแจ่มชดั ผูอ่้านเขา้ใจง่าย 

สรุปไดว้า่ การวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน คือ การวดัความรู้ความสามารถตามสาระที่เรียน 
ดา้นพุทธิพิสัย เคร่ืองมือที่ใช้วดัส่วนใหญ่เป็นแบบทดสอบ เรียกว่า แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน  
 

4. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) 
4.1 ความหมายของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์   
       ครรชิต  มาลยัวงศ ์(2540) ให้นิยามของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ หมายถึง รูปแบบของ 

การจดัเก็บและน าเสนอขอ้มูลหลากหลายรูปแบบทั้งที่เป็นขอ้ความตวัเลข ภาพน่ิง ภาพเคล่ือนไหว 
และเสียงต่างๆ ขอ้มูลเหล่าน้ีมีวิธีเก็บในลกัษณะพิเศษคือจากแฟ้มขอ้มูลหน่ึงผูอ่้านสามารถเรียกดู 
ขอ้มูลอ่ืนๆ ที่เก่ียวขอ้งไดท้นัทีโดยขอ้มูลอาจจะอยูใ่นแฟ้มเดียวกนัหรือไม่ก็ไดข้อ้มูลที่กล่าวเป็น 
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ขอ้ความที่เป็นตวัอกัษรหรือตวัเลข เรียกว่าไฮเปอร์เท็กซ์ (Hypertext) และถา้หากขอ้มูลนั้นรวมถึง 
เสียงและภาพเคล่ือนไหวดว้ยก็เรียกวา่ส่ือประสมหรือไฮเปอร์มีเดีย   

ปิลันธนา  สงวนบุญญพงษ์ (2542) ได้ให้ความหมายของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ว่า  
หมายถึง  เอกสารอิเล็กทอนิกส์ที่สามารถน าเสนอขอ้มูลไดท้ั้งขอ้ความ  ภาพน่ิง  ภาพเคล่ือนไหว 
และเสียงต่างๆ โดยไม่จ ากัดว่าจะเป็นขอ้มูลอิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบใด  หากเป็นการเช่ือมโยง 
ขอ้ความที่เป็นตวัอกัษรหรือตวัเลข  เรียกวา่  ไฮเปอร์เทก็ซ์  แต่ถา้หากขอ้มูลนั้นรวมถึงรูปภาพ  เสียง 
และภาพเคล่ือนไหวดว้ยก็เรียกวา่ ส่ือประสมไฮเปอร์มีเดีย   

ส านักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2543) ไดใ้ห้ความหมายของ 
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ว่า หมายถึงหนังสือที่สามารถเปิดอ่านได้ในเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ทั้งแบบ 
ปาล์มทอ้ปหรือ  พอ็กเก็ตคอมพิวเตอร์หรือเทคโนโลยีที่เน้นเร่ืองการพกพาติดตามตวัได้สะดวก 
เหมือนโทรศพัทมื์อถือที่เรียกว่า Mobile ท าให้ระบบส่ือสารติดต่อผ่านอินเทอร์เน็ตได้สามารถ 
โหลดผา่นทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได ้โดยไม่ตอ้งส่งหนงัสือจริง   

เสาวลกัษณ์  ญาณสมบติั (2545) ไดใ้ห้ความหมายของ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ไวด้งัน้ี 
หนงัสืออิเล็กทรอนิกส์เป็นส่ืออิเล็กทรอนิกส์ที่ใชเ้รียนจากเคร่ืองคอมพิวเตอร์เป็นส่ิงที่เกิดขึ้นใหม่ 
ในวงการศึกษาเพือ่สนองความตอ้งการมนุษยท์ี่จะน าส่ือเขา้ไปบรรจุในรูปแบบดิจิทลัทั้งน้ี เพื่อลด
ข้อจ ากัดจากการอ่านหนังสือปกติทั่วไปบทบาทของผู ้สอนที่ มีการเปล่ียนแปลงไปเน้น                       
หนักทางด้านการใฝ่หาความรู้ความเข้าใจ และความสามารถวิธีสอนที่หลากหลายตามสภาพ 
เศรษฐกิจและสงัคมไดอ้ยา่งกวา้งขวาง   

กลุ่มพฒันาเทคโนโลยีการฝึกอบรม (2548) ได้กล่าวถึงหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ไวว้่า 
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์เป็นค าเฉพาะที่ใชส้ าหรับผลิตภณัฑท์ี่เป็นส่ิงพิมพด์า้นอิเล็กทรอนิกส์และ 
มลัติมีเดียโดยเฉพาะอยา่งยิง่ผลิตภณัฑท์ี่เป็นแผ่นจานขอ้มูลเสียง (Optical disc) เช่น ซีดีรอม และ 
ซีดีไอ และเป็น ซอฟตแ์วร์  (ในรูปของดิสกข์นาด 8 ซม.) และเป็นค าที่ใชใ้นการอธิบายตวัอกัษรที่มี 
ลกัษณะคลา้ยคลึงกบัหนงัสืออยูใ่นรูปแบบดิจิตลั โดยแสดงให้เห็นบนจอคอมพิวเตอร์เป็นหนังสือ 
ถูกน ามาจดัพิมพใ์นรูปแบบดิจิตอล ไม่บงัคบัการพิมพแ์ละการเขา้เล่มแผ่นซีดีรอมสามารถจดัเก็บ 
ข้อมูลได้จ  านวนมากในรูปแบบของตัวอักษร ทั้ งลักษณะภาพดิจิตอล  ภาพอนิเมชั่น  วิดีโอ  
ภาพเคล่ือนไหวต่อเน่ือง  ค  าพดู  เสียงดนตรีและเสียงอ่ืน ๆ ที่ประกอบตวัอกัษรเหล่านั้นมูลค่าของ 
การจ าลองลงบนแผ่นจานขอ้มูลเสียง (Optical disc) เพียงแค่เป็นเศษส่วนของการจดัพิมพแ์ละ               
การห่อหนงัสือในขณะที่มีความจ าเป็นที่จะตอ้งมีฮาร์ดแวร์ในการอ่านหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ และ 
ขณะน้ีมีราคาหลายระดบัลกัษณะของซอฟตแ์วร์ที่เพิม่เป็นแบบส่ือหลายมิติ (Hypermedia)  สามารถ
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แสดงผลของการคน้หาตวัอกัษรได ้เช่ือมต่อกบัไฮเปอร์เท็กซ์มีค  าแนะน าที่ สามารถอธิบาย ศพัท์
เป็นระบบออนไลน์และอาจมีหมายเหตุตรงขอบ เป็นตน้   

สรุปไดว้่า หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ หมายถึง  เอกสาร ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ที่น าเสนอ
ขอ้มูลดว้ยส่ือหลายมิติ  เช่น  ขอ้ความ  ภาพน่ิง  เสียง  ภาพเคล่ือนไหวผา่นจอคอมพวิเตอร์  ซ่ึงท าให้
ผูใ้ชส้ามารถเขา้ถึงขอ้มูลไดอ้ยา่งรวดเร็วและอิสระ   

4.2 ความส าคัญของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์  
         ความส าคญัของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์สามารถแบ่งออกได ้ ดงัน้ี (สุภาภรณ์  สิปป
เวสม,์ 2545)    

 1. ช่วยให้ผูเ้รียนสามารถยอ้นกลับเพื่อทบทวนบทเรียนหากไม่เขา้ใจ และสามารถ
เลือก เรียนไดต้ามเวลาและสถานที่ที่ตนเองสะดวก   

 2. การตอบสนองที่รวดเร็วของคอมพิวเตอร์ที่ให้ทั้งสีสัน ภาพ และเสียง ท าให้เกิด 
ความต่ืนเตน้และไม่เบื่อหน่าย และยงัช่วยใหผู้ส้อนมีเวลาศึกษาและพฒันาความสามารถของตนเอง 
ไดม้ากขึ้น   

3. ช่วยใหก้ารเรียนมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีประสิทธิภาพในแง่ที่ลดเวลาลด 
ค่าใชจ่้าย สนองความตอ้งการและความสามารถของบุคคล มีประสิทธิผลในแง่ที่ท  าให้ผูเ้รียนบรรลุ 
จุดมุ่งหมาย   

4. มาสารถท าส าเนาได้อย่างสะดวก ทั้งส าเนาในรูปของเอกสารและส าเนาลงแผ่น 
ซีดีรอมหรือส าเนาลงในฮาร์ดดิสก ์  

5. ผูเ้รียนสามารถเลือกเรียนหวัขอ้ที่ตนสนใจขอ้ใดก่อนก็ได ้และสามารถยอ้นกลบัไป 
กลบัมาในเอกสารหรือกลบัมาเร่ิมตน้ที่จุดเร่ิมตน้ใหม่ไดอ้ยา่งสะดวกและรวดเร็ว   

6. สามารถแสดงทั้งขอ้ความ ภาพน่ิง ภาพเคล่ือนไหว และเสียงได้พร้อมกันหรือ            
จะเลือกใหแ้สดงอยา่งใดอยา่งหน่ึงก็ได ้ 

7 . การจัด เก็บข้อ มูลจะสามารถจัด เก็บ เ ป็นไฟล์แยกระยะตัวอักษร ภาพน่ิง 
ภาพเคล่ือนไหว และเสียง โดยใชเ้ทก็ซ์ไฟลเ์ป็นศูนยร์วม แลว้เรียกมาใชร่้วมกนัไดโ้ดยการเช่ือมโยง
ขอ้มูลจากส่ือต่าง ๆ ที่อยูค่นละที่เขา้ดว้ยกนั นอกจากนั้น ยงัสามารถปรับเปล่ียน แกไ้ขและเพิ่มเติม
ขอ้มูลไดง่้าย สะดวก และรวดเร็ว ท าให้สามารถปรับปรุงบทเรียนให้ทนัสมยักบัเหตุการณ์ไดเ้ป็น
อยา่งดี   

 8.  ผูเ้รียนสามารถคน้หาขอ้มูลที่เก่ียวขอ้งกนักบัเร่ืองที่ก  าลงัศึกษาจากแฟ้มเอกสาร
อ่ืนๆ ที่เช่ือมโยงอยูไ่ดอ้ยา่งไม่จ ากดัจากทัว่โลก   
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สรุปไดว้่า หนังสืออิเล็กทรอนิกส์เป็นส่ือการเรียนการสอนที่สามารถ น าเสนอขอ้มูล
ไดท้ั้งตวัอกัษรตวัเลข ภาพน่ิง ภาพเคล่ือนไหว  และเสียง เช่ือมโยงสัมพนัธ์ของเน้ือหาที่อยูใ่นแฟ้ม
เดียวกันหรืออยู่คนละแฟ้มเขา้ด้วยกันท าให้สามารถคน้หา ขอ้มูลที่ตอ้งการได้อย่างรวดเร็วและ               
มีประสิทธิภาพ  

4.3 องค์ประกอบของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์   
       ครรชิต  มาลยัวงศ ์(2540) ไดก้ล่าวไวว้่า หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่สมบูรณ์ควรจะตอ้ง 

ประกอบดว้ยส่ือมากกว่า 2 ส่ือตามองคป์ระกอบ ดงัน้ี ตวัอกัษรภาพน่ิง เสียง ภาพเคล่ือนไหวการ 
เช่ือมโยงแบบปฏิสัมพนัธ์ และวีดิทศัน์ เป็นตน้ โดยที่องค์ประกอบเหล่าน้ีมีความส าคญัต่อ การ
ออกแบบ ดงัน้ี   

1. อกัขระ (Text) หรือขอ้ความเป็นองคป์ระกอบของโปรแกรมมลัติมีเดีย สามารถน า 
อกัขระ มาออกแบบเป็นส่วนหน่ึงของภาพ หรือสัญลักษณ์ก าหนดหน้าที่การเช่ือมโยงน าเสนอ 
เน้ือหา เสียง กราฟิก หรือวดิีทศัน์เพือ่ใหผู้ใ้ชเ้ลือกขอ้มูลที่จะศึกษาการใชอ้กัขระเพื่อก าหนดหน้าที่ 
ในการส่ือสารความหมายในคอมพวิเตอร์ ควรมีลกัษณะดงัน้ี    

1.1 ส่ือความหมายใหช้ดัเจน เพือ่อธิบายความส าคญัที่ตอ้งการน าเสนอส่วนของ 
เน้ือหาสรุปแนวคิดที่ไดเ้รียนรู้    

1.2 การเช่ือมโยงอกัขระบนจอภาพส าหรับการมีปฏิสัมพนัธ์ในมลัติมีเดีย การ
เช่ือมโยงท าได้หลายรูปแบบจากจุดหน่ึงไปจุดหน่ึงในระบบเครือข่ายด้วยแฟ้มเอกสารขอ้มูล 
ดว้ยกนัหรือต่างแฟ้มกันได้ทนัทีในลกัษณะรูปแบบตวัอกัษร (Font) เคร่ืองหมายหรือสัญลักษณ์ 
(Symbol) การเลือกใช้แบบอักขระ เคร่ืองหมายหรือสัญลักษณ์และการให้สีแบบใดให้ดู 
องคป์ระกอบ การจดัวางองคป์ระกอบดา้นศิลป์ที่ดูแลว้มีความเหมาะสม    

1.3 ก าหนดความยาวเน้ือหาใหเ้หมาะสมผูผ้ลิตโปรแกรมสามารถใชเ้ทคนิคแบ่ง 
ขอ้มูลออกเป็นส่วนยอ่ยแลว้เช่ือมโยงขอ้มูลเขา้ดว้ยกนัหากตอ้งการศึกษาขอ้มูลส่วนใดก็สามารถ 
เขา้ถึงขอ้มูลส่วนต่างๆที่เช่ือมโยงกนัได ้การเช่ือมโยงเน้ือหาสามารถกระท าได ้3 ลกัษณะดว้ยกนั 
คือลกัษณะเสน้ตรง ลกัษณะสาขา และลกัษณะผสมผสานหลายมิติ  

1.4 สร้างการเคล่ือนไหวให้อักขระเพื่อสร้างความสนใจก่อนน าเสนอขอ้มูล
สามารถ ท าไดห้ลายวิธี เช่นการเคล่ือนไหวยา้ยต าแหน่ง, การหมุน, การก าหนดให้เห็นเป็นช่วงๆ 
จงัหวะ เป็นตน้ ขอ้ส าคญั คือ ควรศึกษาถึงจิตวิทยาความตอ้งการรับรู้กบัความถ่ีการใชเ้ทคนิคการ 
เคล่ือนไหวของผูศึ้กษาโปรแกรมแต่ละวยัใหเ้หมาะสมกบักลุ่มเป้าหมาย    

1.5 เคร่ืองหมายและสัญลกัษณ์เป็นส่ือกลางที่ส าคญัในการติดต่อกบัผูศึ้กษาใน 
บทเรียนมลัติมีเดียปฎิสมัพนัธก์ารน าเสนอหรือออกแบบสญัลกัษณ์หรือเคร่ืองหมายควรใหส้มัพนัธ์
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กับเน้ือหาในบทเรียน สามารถท าความเข้าใจกับความหมายและสัญลักษณ์ต่างๆ นั้ นได ้                     
อยา่งรวดเร็วอกัขระเป็นส่วนหน่ึงที่ส าคญัต่อการเรียนรู้การท าความเขา้ใจ การน าเสนอความหมาย  
ที่ก่อประโยชน์กบัผูเ้รียน   

สรุปได้ว่า หนังสืออิเล็กทรอนิกส์เป็นหนังสือที่อยู่ในรูปแบบของไฟล์ข้อมูลที่ผูอ่้าน
สามารถน าเสนอขอ้มูลได ้ท าใหผู้ใ้ชส้ามารถใชไ้ดง่้ายอยา่งรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น  

4.4 ประเภทของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์   
       Barker (1992, หนา้  139-149) ไดแ้บ่งประเภทของหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ ออกเป็น  10 

ประเภท ดงัน้ี คือ   
1. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ หรือแบบต ารา (Text books) หนังสืออิเล็กทรอนิกส์               

รูปหนงัสือปกติที่พบเห็นทัว่ไปหลกัหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ชนิดน้ีสามารถกล่าวไดว้่าเป็นการแปลง 
หนงัสือจากสภาพส่ิงพมิพป์กติเป็นสัญญาณดิจิตอล เพิ่มศกัยภาพเดิมการน าเสนอการปฏิสัมพนัธ ์
ระหว่างผูอ่้านหนังสืออีเล็กทรอนิกส์ด้วยศกัยภาพของคอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน เช่น การเปิดหน้า 
หนงัสือ การสืบคน้การคดัเลือก เป็นตน้   

2. หนังสืออีเล็กทรอนิกส์ แบบหนังสือเสียงอ่าน มีเสียงค าอ่านเม่ือเปิดหนังสือจะมี
เสียง อ่านหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ประเภทเหมาะส าหรับหนังสือเด็กเร่ิมเรียนหรือหนังสือฝึกออก
เสียง หรือฝึกพูด (Talking book1) เป็นตน้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ชนิดน้ีเป็นการเน้นคุณลกัษณะ 
ดา้นการน าเสนอเน้ือหาที่เป็นตวัอกัษรและเสียงเป็นคุณลกัษณะหลกันิยมใชก้บักลุ่มผูอ่้านที่มีระดบั 
ลกัษณะทางภาษาโดยเฉพาะด้านการฟังหรือการอ่านค่อนขา้งต ่าเหมาะส าหรับการเร่ิมตน้เรียน 
ภาษาของเด็กๆ หรือผูท้ี่ก  าลงัฝึกภาษาที่สอง หรือฝึกภาษาใหม่เป็นตน้ 

3. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบหนังสือภาพน่ิง หรืออลับั้มภาพ (Static picture books) 
เ ป็นหนังสือ อิ เล็กทรอนิกส์ที่ มี คุณลักษณะหลัก เน้นจัด เก็บข้อ มูล  และน า เสนอข้อ มูล                               
ในรูปแบบ ภาพน่ิง (Static picture) หรืออัลบั้มภาพเป็นหลักเสริมด้วยการน าศักยภาพของ
คอมพวิเตอร์มาใชใ้น การน าเสนอ เช่นการเลือกภาพที่ตอ้งการการขยายหรือยอ่ขนาดของภาพของ
คอมพวิเตอร์มาใชใ้น การน น าเสนอ เช่นการเลือกภาพที่ตอ้งการ การขยายหรือยอ่ขนาดของภาพ
หรือตวัอักษรการส าเนา หรือการถ่ายโอนภาพ การแต่งเติมภาพ การเลือกเฉพาะส่วนของภาพ 
(Cropping) หรือเพิ่มขอ้มูล เช่ือมโยงภายใน (Linking information) เช่นเช่ือมขอ้มูลอธิบายเพิ่มเติม 
เช่ือมขอ้มูลเสียงประกอบ เป็นตน้   

4. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ แบบหนังสือภาพเคล่ือนไหว (Moving picture books)  เป็น
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่ เน้นการน าเสนอข้อมูลในรูปแบบภาพวีดิทศัน์ (Video clips) หรือ 
ภาพยนตร์สั้น ๆ (Films clips) ผนวกกบัขอ้มูลสนเทศที่อยูใ่นรูปตวัหนังสือ (Text information) 
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ผูอ่้านสามารถเลือกชมศึกษาขอ้มูลไดส่้วนใหญ่นิยมน าเสนอขอ้มูลเหตุการณ์ประวติัศาสตร์  หรือ
เหตุการณ์ส าคญั เช่นภาพเหตุการณ์สงครามโลก ภาพการกล่าวสุนทรพจน์ของบุคคลส าคญั ๆ ของ
โลกในโอกาสต่าง ๆ ภาพเหตุการณ์ความส าเร็จหรือสูญเสียของโลกเป็นตน้   

5. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบหนังสือส่ือประสม (Multimedia) เป็นหนังสือ 
อิเล็กทรอนิกส์ที่เน้นเสนอข้อมูลเน้ือหาสาระในลักษณะแบบส่ือผสมระหว่างส่ือภาพ (Visual 
Media) เป็นทั้งภาพน่ิงและภาพเคล่ือนไหวกบัส่ือประเภทเสียง (Audio media)ในลกัษณะต่างๆ 
ผนวกกบัศกัยภาพของคอมพวิเตอร์อ่ืนเช่นเดียวกบัหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์อ่ืน ๆ ที่กล่าวมาแลว้   

6. หนงัสืออิเล็กทรอนิกส์แบบหนังสือส่ือหลากหลาย (Polymedia books) เป็นหนังสือ 
อิเล็กทรอนิกส์ที่มีลกัษณะเช่นเดียวกบัหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์แบบส่ือประสมแต่มีความหลากหลาย 
ในคุณลักษณะด้านความเช่ือมโยงระหว่างข้อมูลภายในเล่มที่บันทึกในลักษณะต่าง ๆ เช่น 
ตวัหนงัสือภาพน่ิง ภาพเคล่ือนไหว เสียงดนตรีและอ่ืน ๆ เป็นตน้   

7. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบหนังสือเช่ือมโยง (Hypermedia book) เป็นหนังสือที่มี 
คุณลักษณะสามารถเช่ือมโยงเน้ือหาสาระภายในเล่ม (Internal information linking) ซ่ึงผูอ่้าน 
สามารถคลิกเพื่อเช่ือมไปสู่เน้ือหาสาระที่ออกแบบเช่ือมโยงกันภายใน ภารเช่ือมโยงเช่นน้ี                            
มีคุณลักษณะเช่นเดียวกับบทเรียนโปรแกรมแบบแตกก่ิง (Branching programmed instruction) 
นอกจากน้ียงัสามารถเช่ือมโยงกับแหล่งเอกสารภายนอก (External or information sources)                 
เม่ือเช่ือมต่อระบบอินเตอร์เน็ต  

 8. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบหนังสืออัจฉริยะ (Intelligent electronic books)             
เป็นหนังสือประสมแต่มีการใช้โปรแกรมชั้นสูงที่สามารถมีปฏิกิริยา หรือปฏิสัมพนัธ์กับผูอ่้าน 
เสมือนหนงัสือมีสติปัญญา (อจัฉริยะ) ในการไตร่ตรองหรือคาดคะเนในการโตต้อบ หรือปฏิกิริยา 
กบัผูอ่้าน   

9. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ แบบส่ือหนังสือทางไกล (Telemedia electronic books) 
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ประเภทน้ีมีคุณลกัษณะหลกัต่าง ๆ คลา้ยกบั Hypermedia electronic books 
แต่เน้นการเช่ือมโยงกบัแหล่งขอ้มูลภายนอกผ่านระบบเครือข่าย (Online information sourcess)   
ทั้งที่เป็นเครือข่ายเปิดและเครือข่ายเฉพาะสมาชิกของเครือข่าย   

10. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบหนังสือไซเบอร์สเปซ (Cyberspace books) หนังสือ 
อิเล็กทรอนิกส์ประเภทน้ีมีลกัษณะเหมือนกับหนังสืออิเล็กทรอนิกส์หลายๆ แบบที่กล่าวมาแล้ว 
ผสมกนัสามารถเช่ือมโยงแหล่งขอ้มูลทั้งจากแหล่งภายในและภายนอก สามารถน าเสนอขอ้มูล ใน
ระบบส่ือที่หลากหลาย  สามารถปฏิสมัพนัธก์บัผูอ่้านไดห้ลากหลายมิติ    



23 

 

สรุปไดว้่า  หนังสืออิเล็กทรอนิกส์เป็นการจดัท าหนังสือให้อยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์  
ซ่ึงสามารถจะเปิดอ่านไดแ้บบหนงัสือปกติทัว่ไปโดยใช ้คอมพวิเตอร์เป็นอุปกรณ์ในการอ่าน 

4.5 กระบวนการผลิตหนังสืออิเล็กทรอนิกส์   
      ในการผลิตหนังสืออิเล็กทรอนิกส์นั้น มีขั้นตอน และกระบวนการต่าง ๆ มากมาย 

สามารถที่จะสรุปขั้นตอนในกระบวนการผลิตหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ได้ดังต่อไปน้ี (อัครเดช                
ศรีมณีพนัธ,์ 2547)   
            1. องคป์ระกอบดา้นระบบมลัติมีเดีย    

 1.1 ระบบอุปกรณ์อินพตุ (Input device) ระบบที่สามารถน า ขอ้มูลจากระบบ  
Analog สู่ระบบ Digital โดยใช้ฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์เป็นตัวกลาง เช่น การอินพุตด้วยภาพ 
ภาพเคล่ือนไหว ดว้ยอุปกรณ์กลอ้งวดิีโอ กลอ้งภาพน่ิงดิจิทลั เคร่ืองสแกนเนอร์ ซ่ึงรับภาพทั้งที่เป็น
แบบภาพ สไลด ์หรือจากฟิลม์ อุปกรณ์ตดัต่อภาพ การอินพตุดว้ยเสียง การ์ดเสียง ไมโครโฟน และ
อุปกรณ์อ่ืน คียบ์อร์ด เมาส์ ซีดีรอม หรือ ดีวดีีรอม    

  1.2 ระบบการประมวลผลการจัดเก็บมัลติมีเดีย การใช้ซอฟท์แวร์ที่มีระบบ
สมัพนัธ์ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ชนิดส่วนบุคคล หรือชนิดเวิร์คสเตชัน่ (Workstation) ซอฟทแ์วร์ที่รัน
บน ไมโครซอฟทว์นิโดว ์ใชป้ฏิบตัิการในการแปลงสัญญาณ การบีบอดั การเปล่ียนมาตรฐานและ 
ฟอร์แมต  เช่น  MPEG, AVI, Sound Processing 

  1.3 ระบบอุปกรณ์เอาทพ์ตุ (Output device) เพือ่เช่ือมโยงขอ้มูลที่ไดก้บัอุปกรณ์ 
แสดง วีดิโอ เสียง หรือเคร่ืองพิมพ ์เช่น จอแสดงผลแบบสัมผสั จอภาพที่มีคุณสมบติัรองรับการ
แสดงภาพ ขอ้ความ กราฟิก ภาพเคล่ือนไหว และภาพวิดีทศัน์ไดท้ี่ความละเอียดสูง ล าโพงแบบรอบ
ทิศทาง ที่ใหเ้หมือนสมจริง    

                1.4 ระบบการสร้าง (Production) กระบวนการออกแบบเน้ือหาการเรียนรู้ 
(Context creation) ที่อยู่ในรูปแบบข้อความ ภาพ เสียง วีดิโอ โดยใช้ซอฟท์แวร์ที่ เก่ียวกับ 
Authoring, Composer, Painting, Editing, Simulating เพื่อสร้างสรรคผ์สมผสานให้เป็นส่ือที่น่า
เรียนรู้    
                           1.5 เน้ือหา (Text) หรือขอ้มูล ข่าวสารที่บรรจุในส่ือ   

2. องคป์ระกอบดา้นบุคลากรที่เก่ียวขอ้งกบัการออกแบบคอมพวิเตอร์มลัติมีเดีย    
  2.1 ผูเ้ช่ียวชาญด้านหลักสูตรและเน้ือหา เป็นบุคลากรที่มีความรู้ประสบการณ์ 

ทางด้านการออกแบบและการพฒันาหลักสูตร รวมถึงการก าหนดเป้าหมายและทิศทางของ 
หลักสูตรวตัถุประสงค์พื้นฐานการเรียนรู้ ของผูเ้รียน ขอบข่ายของเน้ือหา กิจกรรมการเรียน                 
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การสอน รายละเอียดค าอธิบายของเน้ือหาวิชา ตลอดจนวิธีการวดัและประเมินผลของหลกัสูตร 
บุคคลกลุ่มน้ีจะเป็นผูท้ี่สามารถ ใหค้  าปรึกษาแนะน า เรียกวา่ทรัพยากรบุคคลดา้นหลกัสูตร    

2.2 ผูเ้ช่ียวดา้นการสอน เป็นบุคลากรที่ท  าหน้าที่ในการเสนอเน้ือหาวิชาใดวิชา
หน่ึง โดยเฉพาะซ่ึงเป็นผูท้ี่มีความช านาญ มีประสบการณ์ และมีความส าเร็จในดา้นการเรียนการ
สอนมา เป็นอย่างดี เป็นต้นว่ามีความรู้ในเน้ือหาอย่างลึกซ้ึงสามารถจัดล าดับความยากง่าย 
ความสัมพนัธ์ และความต่อเน่ืองของเน้ือหา รู้เทคนิควิธีการน า เสนอเน้ือหาหรือวิธีการสอน            
การออกแบบและ การสร้างบทเรียน ตลอดจนมีวิธีการวดัและประเมินผลการเรียนรู้ของผูเ้รียนมา
เป็นอยา่งดี บุคคล กลุ่มน้ีจะเป็นผูท้ี่ช่วยท าใหก้ารออกแบบบทเรียนมีทั้งคุณภาพและประสิทธิภาพที่
น่าสนใจ    

2.3 ผูเ้ช่ียวชาญดา้นส่ือการเรียนการสอน จะช่วยท าหน้าที่ในการออกแบบและ                           
ให้ค  าแนะน าปรึกษาทางดา้นการวางแผนการออกแบบบทเรียน ประกอบดว้ยการออกแบบและ                 
การจัดวางรูปแบบ การออกแบบหน้าจอหรือเฟรมเน้ือหา การเลือกและวิธีการใช้ตัวอักษร                    
เส้น รูปทรง กราฟิก แผนภาพ แผนภูมิ รูปภาพ สี แสง เสียง การจดัท ารายงานและส่ือการเรียน              
การสอนที่จะช่วยท าใหบ้ทเรียนมีความสวยงาม และน่าสนใจมากยิง่ขึ้น    

2.4 ผูเ้ช่ียวชาญดา้นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เป็นผูท้ี่ท  างานดา้นคอมพิวเตอร์หรือ  
ผูท้ี่ เ ช่ียวชาญโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้สร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์และสร้างส่ือมัลติมี เดีย 
กระบวนการผลิตส่ือมลัติมีเดียก็คลา้ย ๆ กบัอุตสาหกรรมภาพยนตร์ที่ตอ้งมีคนมาเก่ียวขอ้งจ านวน 
บุคลากรที่จ  าเป็นในการผลิตงานจะน า มาซ่ึงทกัษะและความเช่ียวชาญในแต่ละดา้นและตอ้ง มีการ
ติดต่อส่ือสารกนัในกลุ่มท างานเพือ่ใหผ้ลงานออกมามีความกลมกลืนกนักบักลุ่มคนดงักล่าว ไดแ้ก่ 
ผูอ้อกแบบกราฟิกโปรแกรมเมอร์ ผูอ้อกแบบตกแต่งเสียง ผูถ่้ายวดีิทศัน์ ผูอ้อกแบบ ภาพเคล่ือนไหว 
เป็นตน้   
 สรุปไดว้า่ การผลิตหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์นั้น มีขั้นตอน องคป์ระกอบดา้นระบบมลัติมีเดีย 
และองคป์ระกอบดา้นบุคลากรที่เก่ียวขอ้งกบัการออกแบบคอมพวิเตอร์มลัติมีเดีย    

4.6 ประโยชน์ของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์    
       เสาวลักษณ์  ญาณสมบตัิ (2545,  หน้า 33-35) ไดอ้ธิบายถึงประโยชน์ของหนังสือ 

อิเล็กทรอนิกส์ที่มีต่อผูอ่้าน โดยสรุปดงัต่อไปน้ี    
 1. ช่วยให้ผูเ้รียนสามารถยอ้นกลับเพื่อทบทวนบทเรียนหากไม่เขา้ใจ และสามารถ 

เลือกเรียนไดต้ามเวลาและสถานที่ที่ตนเองสะดวก   
        2.  การตอบสนองที่รวดเร็วของคอมพิวเตอร์ที่ให้ทั้งสีสัน  ภาพ  และเสียง  ท  าให้เกิด 

ความต่ืนเตน้และไม่เบื่อหน่าย   
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 3.  ช่วยให้การเรียนมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีประสิทธิภาพในแง่ที่ลดเวลา   
ลดค่าใชจ่้าย  สนองความตอ้งการและความสามารถของบุคคล มีประสิทธิผลในแง่ที่ท  าให้ผูเ้รียน 
บรรลุจุดมุ่งหมาย   

 4.  ผูเ้รียนสามารถเลือกเรียนหัวขอ้ที่สนใจข้อใดก่อนก็ได้และสามารถยอ้นกลับไป 
กลบัมาในเอกสาร หรือกลบัมาเร่ิมตน้ที่จุดเร่ิมตน้ใหม่ไดอ้ยา่งสะดวกรวดเร็ว 

 5.  สามารถแสดงทั้งขอ้ความ  ภาพน่ิง  ภาพเคล่ือนไหวและเสียงไดพ้ร้อมกนั  หรือจะ
เลือกใหแ้สดงเพยีงอยา่งใดอยา่งหน่ึงก็ได ้  

 6.  การจัดเก็บข้อมูลจะสามารถจัดเก็บไฟล์แยกระหว่างตัวอักษร  ภาพน่ิง  
ภาพเคล่ือนไหวและเสียง โดยใช้เท็กซ์ไฟล์เป็นศูนยร์วม  แล้วเรียกมาใช้ร่วมกันได้ โดยการ
เช่ือมโยงขอ้มูลจากส่ือต่าง ๆ  ที่อยูค่นละที่เขา้ดว้ยกนั   

 7.  สามารถปรับเปล่ียน  แก้ไข  เพิ่มเติมขอ้มูลได้ง่าย  สะดวกและรวดเร็ว  ท  าให้
สามารถ ปรับปรุงบทเรียนใหท้นัสมยักบัเหตุการณ์ไดเ้ป็นอยา่งดี   

 8.  ผูเ้รียนสามารถคน้หาขอ้มูลที่เก่ียวขอ้งกนักบัเร่ืองที่ก  าลังศึกษาจากแฟ้มเอกสาร
อ่ืนๆ ที่เช่ือมโยงอยูไ่ดอ้ยา่งไม่จ ากดัจากทัว่โลก   

 9.  เสริมสร้างใหผู้เ้รียนเป็นผูมี้เหตุผลมีความคิดและทศันะที่เป็น  Logical  เพราะการ
ได ้ตอบกบัเคร่ืองคอมพิวเตอร์ผูเ้รียนจะตอ้งท าอยา่งมีขั้นตอน  มีระเบียบและมีเหตุผลพอสมควร
เป็นการฝึกลกัษณะนิสยัที่ดีใหก้บัผูเ้รียน   

10.  ผูเ้รียนสามารถบูรณาการการเรียนการสอนในวิชาต่างๆ เข้าด้วยกันได้อย่า
เก่ียวเน่ือง และมีความหมาย   

11.  ครูมีเวลาติดตามและตรวจสอบความกา้วหนา้ของผูเ้รียนแต่ละคนไดม้ากขึ้น   
12.  ครูมีเวลาศึกษาต าราและพฒันาความสามารถของตนเองไดม้ากขึ้น   
13. ช่วยพฒันาทางวชิาการ 

 สรุปไดว้า่ ประโยชน์ของหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ คือ ผูเ้รียนสามารถคน้หาขอ้มูลที่เก่ียวขอ้ง
กนักบัเร่ืองที่ก  าลงัศึกษาจากแฟ้มเอกสารอ่ืนๆ จากทัว่โลก  ผูเ้รียนสามารถบูรณาการการเรียนการ
สอนในวชิาต่างๆ เขา้ดว้ยกนัได ้
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  4.7 ข้อดีและข้อจ ากัดของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์   
      บุญเลิศ  อรุณพิบูลย ์(2551) ได้สรุปข้อดีและข้อจ ากัดของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 

ออกเป็นขอ้ ๆ  ดงัต่อไปน้ี   
       1. ขอ้ดีของหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์   

 1.1  การตอบสนองที่รวดเร็วของคอมพิวเตอร์ที่ให้ทั้งสีสันภาพ  และเสียง  ท  าให้
เกิด ความต่ืนเตน้และไม่เบื่อหน่าย   

 1.2  ช่วยให้การเรียนมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีประสิทธิภาพในแง่ที่ลด
เวลาลดค่าใชจ่้าย  สนองความตอ้งการและความสามารถของบุคคล มีประสิทธิผลในแง่ที่ท  าให้
ผูเ้รียน บรรลุจุดมุ่งหมาย   

 1.3  สามารถท าส าเนาไดอ้ยา่งสะดวก ทั้งส าเนาในรูปเอกสารและส าเนาลงในแผ่น
ซีดีรอม หรือส าเนาลงในฮาร์ดดิสก ์

 1.4  เน่ืองจากการเปิดอ่านมีระบบการเรียกคน้และการเช่ือมโยง  ผูเ้รียนหรือผูอ่้าน
สามารถ เลือกเรียนหัวขอ้ที่สนใจขอ้ใดก่อนก็ได ้และสามารถยอ้นกลบัไปกลบัมาในเอกสารหรือ
กลบัมา เร่ิมตน้ที่จุดเร่ิมตน้ใหม่ (Home  page) เพื่อทบทวนบทเรียนหากไม่เขา้ใจไดอ้ยา่งสะดวก
รวดเร็ว ตลอดจนสามารถเลือกเรียนไดต้ามเวลา  และสถานที่ที่ตนเองสะดวก   

 1.5  สามารถแสดงดว้ยขอ้ความ  และตวัอกัษรแลว้  ยงัสามารถแสดงขอ้มูลที่เป็น
กราฟิก  ภาพเคล่ือนไหวและเสียงไดพ้ร้อมกนั  หรือจะเลือกใหแ้สดงเพยีงอยา่งใดอยา่งหน่ึงก็ได ้  

 1.6  การจดัเก็บขอ้มูลสามารถจดัเก็บไดเ้ป็นไฟล์แยกระหว่างตวัอกัษรภาพกราฟิก  
ภาพเคล่ือนไหวและเสียง  โดยใชแ้ทกซ์ไฟล์เป็นศูนยร์วมแลว้เรียกใชร่้วมกนัไดโ้ดยการเช่ือมโยง 
ขอ้มูลจากส่ือต่างๆ ที่อยูค่นละที่เขา้ที่ดว้ยกนัรวมทั้งสามารถปรับเปล่ียน  แกไ้ข  เพิ่มเติมขอ้มูลได ้
ง่ายสะดวกและรวดเร็วท าใหส้ามารถปรับปรุงเน้ือหาในบทเรียนใหท้นัสมยักบัเหตุการณ์ได ้  

 1.7  การสร้างและการพิมพท์  าได้รวดเร็วกว่ากระดาษและสามารถปรับเปล่ียน 
แกไ้ข  เพิม่เติม ขอ้มูลไดส้ะดวกและรวดเร็ว ท าให้สามารถปรับปรุงเน้ือหาในบทเรียนให้ทนัสมยั
กบั เหตุการณ์ไดเ้ป็นอยา่งดี   

 1.8  ผูเ้รียนสามารถคน้หาขอ้มูลที่เก่ียวขอ้งกบัเร่ืองที่ก  าลงัศึกษาจากแฟ้มเอกสาร
หรือ หนังสือเล่มอ่ืนไดท้ี่เช่ือมโยงอยูไ่ดอ้ยา่งไม่จ ากดัทัว่โลกเพียงแต่ผูอ่้านใชเ้มาส์ (Mouse) และ 
คลิก (Click) ไปในต าแหน่งขอ้ความ (Link) ที่สนใจและโปรแกรม Browser ก็จะท าหนา้ที่ เช่ือมโยง
ขอ้มูลหรือเน้ือหามาแสดงผลไดอ่้านไดใ้นทนัที   
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1.9  เสริมสร้างให้ผูเ้รียนเป็นผู ้มีเหตุมีผล มีความคิดและทัศนะที่เป็น Logical   
เพราะการโต้ตอบกับเคร่ืองคอมพิวเตอร์ผูเ้รียนจะต้องท าอย่างมีขั้นตอน มีระเบียบมีเหตุผล 
พอสมควรเป็นฝึกลกัษณะนิสยัที่ดีใหผู้เ้รียน   

1.10  ผูเ้รียนสามารถบูรณาการเรียนการสอนในวิชาต่างๆ เข้าด้วยกันได้อย่าง
เก่ียวเน่ือง และมีความหมาย   

1.11  ผูส้อนมีเวลาติดตามและตรวจสอบความก้าวหน้าของผูเ้รียนแต่ละคนได ้            
มากขึ้ น รวมทั้งที่เวลาที่จะศึกษาต าราและพฒันาความสามารถของตนเองได้มากขึ้ นเช่นกัน                    
ซ่ึงนบัวา่เป็น พฒันาการทางวชิาการ  อีกรูปแบบหน่ึงที่ส าคญัในปัจจุบนัและอนาคต 

2. ขอ้จ ากดัของหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์   
     2.1 ผูเ้รียนจะตอ้งมีทกัษะการใช้คอมพิวเตอร์และเครือข่าย นอกจากตั้งใจเรียน

เน้ือหา  
     2.2 หนงัสืออิเล็กทรอนิกส์เล่มเดียวกนัหรือหน้าเดียวกนั เม่ือจะอ่านดว้ยโปรแกรม 

Browser  ต่าง ๆ กนัอาจแสดงผลในลกัษณะที่ต่าง ๆ กนั  เช่น  ขอ้ความในระดบัเดียวกนัแสดงขนาด 
รูปแบบและสีของตวัอกัษรไม่เหมือนกนั  ทั้งน้ีแลว้แต่ผูผ้ลิตจะออกแบบโปรแกรม  Browser  มาให้
แสดงผลเหมือนหรือต่างกันอย่างไร  แม้แต่โปรแกรม  Browser  เดียวกันก็ต่างกันเพราะผูใ้ช ้
สามารถก าหนดตวัเลือก  (Option)  ได้ต่างกนั  หรือใช้คอมพิวเตอร์ที่มีความละเอียดหน้าจอสูง                    
ก็จะสามารถแสดงรูปภาพไดช้ดัเจนและสวยงามกวา่คอมพวิเตอร์ที่มีจอภาพความละเอียดต ่า   

     2.3 ความเร็วของระบบเครือข่ายมีผลต่อการเขา้ถึงหรือการอ่านเน้ือหา  
     2.4 ความสามารถในการอ่านในสภาพแวดลอ้มทัว่ไป ความสามารถในการพกพา  

ความสามารถในการอ่านที่ตอ้งเปิดคอมพิวเตอร์รอให้บูท (Boot)  และโหลดโปรแกรม Browser  
เขา้มาจนกวา่จะหาส่ิงที่ตอ้งการพบ   

     2.5 การอ่านหลงทางของเน้ือหา เม่ือเขา้ไปในไฮเปอร์เท็กซ์และไฮเปอร์มีเดีย ซ่ึงมี
ผลต่อ การเรียนรู้และการบรรลุวตัถุประสงคข์องการเรียน   

     2.6 บุคลิกภาพของการอ่านหนงัสือจะเปล่ียนไปจากเดิม ซ่ึงจะส่งผลกระทบในดา้น
ต่างๆ ที่ยงัไม่มีผลสรุปเปรียบเทียบที่แน่นอน  

     2.7 ความยากในการวเิคราะห์และออกแบบเน้ือหา ส าหรับการจ าลองหรือแสดงผล 
เน้ือหาใหง่้ายต่อการอ่าน และการเรียนรู้ภายใตเ้ทคโนโลยมีลัติมีเดีย ระบบเครือข่ายและ เทคโนโลยี
ทางการศึกษา เพือ่ใหผู้เ้รียนสามารถบรรลุวตัถุประสงคไ์ดต้ามตอ้งการ  

สรุปไดว้่า หนังสืออิเล็กทรอนิกส์มีขอ้ดีช่วยให้การเรียนมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ผูเ้รียนสามารถคน้หาขอ้มูลที่เก่ียวขอ้งกบัเร่ืองที่ก  าลงัศึกษาจากแฟ้มเอกสารหรือ หนังสือเล่มอ่ืนได้
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ที่เช่ือมโยงอยู่ได้อย่างไม่จ ากดัทัว่โลก และขอ้จ ากดัของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ผูเ้รียนจะตอ้งมี
ทกัษะการใชค้อมพวิเตอร์และเครือข่าย ความเร็วของระบบเครือข่ายมีผลต่อการเขา้ถึงหรือการอ่าน
เน้ือหา 
 

5. แผนการจัดการเรียนรู้ 
5.1 ความหมายของแผนการจัดการเรียนรู้  
      วนัชัย แยมจันทร์ฉาย (2554: 26) กล่าวสรุปไวว้่า แผนการจดัการเรียนรูหมายถึง                

การ วางแผนล่วงหน้าเพื่อจดักิจกรรมการเรียนการสอน โดยจดัท าเป็นเอกสาร เน้ือหาความรู้ส่ือ            
การเรียนการสอน กิจกรรมและการประเมินผล  

      อาภรณ์ ใจเที่ยง (2550: 205) ไดใ้ห้ความหมายของแผนการจดัการเรียนรู้ว่า แผนการ
สอน คือ แผนการจดักิจกรรมการเรียนรูการใชส่ื้อการสอน การวดัผลประเมินผลให้สอดคลองกบั
เน้ือหา และจุดประสงคท์ี่ก  าหนดไวใ้นหลกัสูตร 
       สุวิทย ์มูลค า และคณะ (2549: 58) กล่าวว่า แผนการจดัการเรียนรู้ คือ แผนการ
เตรียมการ สอนหรือการก าหนดกิจกรรมการเรียนรู้ไวล่้วงหนา้อยา่งเป็นระบบและจดัท าไวเ้ป็นลาย
ลกัษณ์อักษร โดยมีการรวบรวมขอ้มูลต่างๆ มาก าหนดกิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อให้ผูเ้รียน
บรรลุจุดมุ่งหมายที่ ก าหนดไวโดยเร่ิมจากการก าหนดวตัถุประสงคจ์ะใหผู้เ้รียนเกิดการเปล่ียนแปลง
ดา้นใด (สติปัญญา/ เจตคติ/ทกัษะ) จะจดักิจกรรมการเรียนการสอนวธีิใด ใชส่ื้อการสอนหรือแหล่ง
การเรียนรู้ใด และจะประเมินอยา่งไร  

     ส าลี รักสุทธี (2553: 16) ไดใ้หค้วามหมายของแผนการจดัการเรียนรู้ว่า แผนการจดัการ 
เรียนรู้คือ แผนการหรือโครงสร้างที่จดัท าเป็นลายลกัษณ์อกัษร เพื่อการปฏิบตัิการสอนในวิชาหน่ึง 
เป็นการเตรียมการสอนอยา่งเป็นระบบ และเป็นเคร่ืองมือที่ช่วยให้ครูพฒันาการจดัการเรียนการ
สอน ไปสู่จุดมุ่งหมายการเรียนรูและจุดมุ่งหมายของหลกัสูตรอยา่งมีประสิทธิภาพ  

     รัชนี ภาเขม็ (2543: 40) ไดกล่าวถึงแผนการจดัการเรียนรู้ว่า หมายถึง แผนการสอนหรือ 
โครงงานที่จดัท  าเป็นลายลกัษณ์อกัษรล่วงหนา และเป็นเคร่ืองมืออนัส าคญัที่จะช่วยใหน้ักเรียนไปสู่
จุดมุ่งหมายที่หลกัสูตรก าหนดไวอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  

    สมนึก ภัททิยธนี (2549: 160) ได้ให้ความหมายของแผนการจัดการเรียนรู้ว่า                        
การเตรียมการ สอน หมายถึง การท าโครงการสอนและแผนการสอน (หรือที่เรียกวา่แผนการจดัการ
เรียนรู้) ประจ า บทเรียน ควบคู'กนัคร้ังละ 1 บท โดยครูผูส้อนท าล่วงหน้าก่อนถึงการสอนบทนั้น 
จะช่วยใหค้รูวางแผน และท าการสอนอยา่งมีประสิทธิภาพ การท าโครงการสอนถือเป็นเร่ืองส าคญั
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ของการวางแผนการเรียน การสอน และการสรางแบบทดสอบ เปรียบไดก้บัพมิพเ์ขียวของการสร้าง
อาคาร  

   วฒันาพร ระงบัทุกข์ (2542: 1) ได้ให้ความหมายของแผนการสอนว่า แผนการสอน
หมายถึง แผนการหรือโครงการที่จดัท าเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อใช้ในการปฏิบตัิการสอนใน
รายวชิาวิชาหน่ึง เป็นการเตรียมการสอนอยา่งเป็นระบบ และเป็นเคร่ืองมือที่ช่วยให้ครูพฒันาการ
จดัการเรียนการสอน ไปสู่จุดประสงคก์ารเรียนรู้และจุดหมายของหลกัสูตรไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ   

สรุปไดว้่า แผนการจดัการเรียนรู้ หมายถึง กรอบหรือทิศทางในการก าหนดกิจกรรมการ
เรียนรูเพือ่ใหด้ าเนินการเป็นไปตามล าดบัขั้นตอน โดยมีการเตรียมขอมูลต่างๆ ไวล่้วงหน้าอยา่งเป็น
ระบบ น ามาใช้ในการจดักิจกรรมการเรียนรู้เพื่อให้ผูเ้รียนบรรลุจุดมุ่งหมายหรือเป้าหมายที่ได้
ก  าหนดไวอ้นั จะส่งผลใหผู้เ้รียนเกิดการเปล่ียนดา้นความรูทกัษะกระบวนการ และคุณลกัษณะที่พึง
ประสงค ์ 

5.2 ความส าคญัของแผนการจดัการเรียนรู้ 
      วนัชยั แยมจนัทร์ฉาย (2554: 27) กล่าวสรุปไวว้า่ แผนการจดัการเรียนรูถือว่าเป็นหัวใจ 

ส าคญัของการจดัการเรียนการสอน เพราะจะเป็นแนวทางในการจดัการเรียนการสอนของครู จะท า
ให ้ครูด าเนินการสอนไปตามล าดบั ไม่หลงทาง มีระยะเวลาในการท ากิจกรรมของนกัเรียนที่ชดัเจน 
อนั จะท าใหก้ารเรียนการสอนเป็นไปตามที่คาดหวงั  

      สุวิทย ์มูลค า และคณะ (2549: 58) กล่าวถึงความส าคญัของแผนการจดัการเรียนรู้ไว้
ดงัน้ี  

  1. ท าให้เกิดการวางแผนวิธีสอนที่ดี วิธีเรียนที่ดี ที่เกิดจากการผสมผสานความรู้และ
จิตวทิยา ศาสตร์การศึกษา  

  2. ช่วยใหค้รูผูส้อนมีคู่มือการจดัการเรียนรู้ที่ท  าไวล่้วงหน้าดว้ยตนเอง และท าให้ครูมี
ความ มัน่ใจในการจดัการเรียนรู้ไดต้ามเป้าหมาย  

  3. ช่วยให้ครูผูส้อนทราบว่าการสอนของตนไดเ้ดินไปในทิศทางใด หรือทราบว่าจะ
สอนอะไร ด้วยวิธีใด สอนท าไม สอนอย่างไร จะใช้ส่ือและแหล่งเรียนรู้อะไร และจะวดัและ
ประเมินผลอยา่งไร  

  4. ส่งเสริมให้ครูผูส้อนใฝ่ศึกษาหาความรู้ทั้งเร่ืองหลกัสูตร วิธีจดัการเรียนรู้จะจดัหา
และใช ้ส่ือแหล่งเรียนรู้ตลอดจนการวดัและประเมินผล  

  5. ใชเ้ป็นคูมื่อส าหรับครูที่มาสอน (จดัการเรียนรู้) แทนได ้ 
  6. แผนการจดัการเรียนรูที่น าไปใชแ้ละพฒันาแลวจะเกิดประโยชน์ต่อวงการศึกษา  
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 7. เป็นผลงานทางวิชาการที่แสดงถึงความช านาญและความเช่ียวชาญของครูผูส้อน 
ส าหรับ ประกอบการประเมินเพือ่ขอเล่ือนต าแหน่งและวทิยฐานะครูใหสู้งขึ้น  

     อาภรณ์ ใจเที่ยง (2550: 206) กล่าวไวว้า่ แผนการสอนเปรียบไดก้บัพมิพเ์ขียวของวิศวกร 
หรือสถาปนิกที่ใชเ้ป็นหลกัในการควบคุมงานก่อสร้าง วศิวกรหรือสถาปนิกจะขาดพิมพเ์ดียวไม่ได้
ฉนัใด ผูเ้ป็นนครูก็จะขาดแผนการสอนไม่ไดฉ้นันั้น ยิง่ผูส้อนไดจ้ดัท าแผนการสอนดว้ยตนเอง ก็ยิง่
ใหป้ระโยชน์แก่ตนเองมากเพยีงนั้น สรุปไดดงัน้ี  

 1. ท าใหเ้กิดการวางแผนวธีิสอนวธีิเรียนที่มีความหมายยิง่ขึ้น เพราะเป็นการจดัท าอยา่ง
มีหลกัการที่ถูกตอ้ง  

 2. ช่วยใหค้รูมีคู่มือการสอนที่ท  าดว้ยตนเอง ท าให้เกิดความสะดวกในการจดัการเรียน
การสอน ท าใหส้อนไดค้รบถว้นตรงตามหลกัสูตร และสอนไดท้นัเวลา  

 3. เป็นผลงานวชิาการที่สามารถเผยแพร่เป็นตวัอยา่งได ้ 
 4. ช่วยใหค้วามสะดวกแก่ครูผูม้าสอนแทนในกรณีที่ผูส้อนไม่สามารถเขาสอนได ้ 

     วฒันาพร ระงบัทุกข ์(2542: 2) กล่าววา่ การจดัท าแผนการสอนจะก่อประโยชน์ ดงัน้ี  
 1. ก่อใหเ้กิดการวางแผนและการเตรียมการล่วงหนา้ เป็นการน าเทคนิควธีิการสอน การ 

เรียนรูส่ือเทคโนโลยี และจิตวิทยาการเรียนการสอนมาผสมผสานประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับ 
สภาพแวดลอมต่างๆ  

 2. ส่งเสริมให้ครูผูส้อนคนควา้หาความรู้เก่ียวกบัหลกัสูตร เทคนิคการเรียนการสอน 
การ เลือกใชส่ื้อ การวดัและประเมินผลตลอดจนประเด็นต่างๆ ที่เก่ียวของจ าเป็น  

 3. เป็นคู่มือการสอนส าหรับตวัครูผูส้อนและครูที่สอนแทน น าไปใชป้ฏิบตัิการสอน
อยา่ง มัน่ใจ  

 4. เป็นหลกัฐานแสดงขอ้มูลดานการเรียนการสอน และการวดัและประเมินผลที่จะเป็น 
ประโยชน์ต่อการจดัการเรียนการสอนต่อไป  

 5. เป็นหลกัฐานแสดงความเช่ียวชาญของครูผูส้อน ซ่ึงสามารถน าไปเสนอเป็นผลงาน
ทาง วชิาการได ้ 

สรุปไดว้า่ ความส าคญัของแผนการจดัการเรียนรู้ มีดงัต่อไป 
 1. ครูกระตือรือร้นในการศึกษาขอมูลต่างๆ จากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายในการ 

น ามาใชป้ระกอบการจดัท าแผนการจดัการเรียนรู้ใหมี้ความหลากหลาย  
 2. ครูมีการวางแผนการจดัการเรียนรูที่ดี มีความพรอมในการจดักิจกรรมการเรียนรู้ 
 3. ท าให้ครูมีคู่มือหรือเอกสารต่างๆ ประกอบการสอนเป็นแนวทางในการด าเนินการ

จดั กิจกรรมการเรียนรู้ไวล่้วงหนา้  
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 4. ครูสามารถก าหนดกรอบหรือทิศทาง วิธีการสอน รูปแบบการสอนว่าตอ้งการให้มี
ผลลพัธ ์ที่เกิดขึ้นกบัผูเ้รียนเป็นอยา่งไร ท าใหค้รูมีความมัน่ใจและสอนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  

 5. ครูใชแ้ผนการจดัการเรียนรู้ในการแลกเปล่ียนประสบการณ"การสอน รูปแบบการ
สอน ต่างๆ กบัเพือ่นร่วมงานในองคก์รเพือ่ปรับปรุง พฒันาใหดี้ขึ้น  

 6. ท าใหผู้ส้อนมีเอกสารไวใ้หแ้นวทางแก่ผูท้ี่เขาสอนแทนในกรณีจ าเป็น เม่ือผูส้อนไม่
สามารถ เขาสอนเองไดผู้เ้รียนจะไดรั้บความรูและประสบการณ"ที่ไดจดัเตรียมไวแลวอยา่งต่อเน่ือง  

 7. ครูมีผลงานทางวิชาการที่แสดงถึงความช านาญและความเช่ียวชาญส าหรับ
ประกอบการ ประเมินเพือ่ขอเล่ือนต าแหน่งและวิทยฐานะครูให้สูงขึ้น จนเกิดความภาคภูมิใจและ
สร้างช่ือเสียง ใหก้บันกัเรียน ตนเอง สถานศึกษา  

 8. เป็นหลักฐานแสดงขอ้มูลด้านการจดัการเรียนการสอน เพื่อแสดงความก้าวหน้า                 
ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการจดัการเรียนการสอนต่อไป  

 9. สถานศึกษา หรือหน่วยงานการศึกษาที่เก่ียวของมีผลงานทางวิชาการมีความพรอม
ในการ รับการประเมินในระดบัต่างๆ และสร้างเครือข่ายสังคมแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างองคก์ร
ต่างๆ  

 10. ท าใหผู้เ้รียนเกิดเจตคติที่ดีต่อผูส้อนและต่อวชิาที่เรียน  
 11. น าผลที่ได้จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้มาด าเนินการท าวิจัยในชั้ นเรียน               

เพือ่แกปั้ญหานกัเรียนที่เกิดขึ้นในการจดัการเรียนการสอนได ้ 
 

6. ความพึงพอใจ 
6.1 ความหมายของความพึงพอใจ 
      วมิลสิทธ์ิ  หรยางกรู (2551,หน้า 9)กล่าวว่าความพึงพอใจเป็นการให้ค่าความรู้สึกของ

เรา และมีความสัมพนัธ์กับโลกทศัน์ที่เก่ียวกบความหมายของสภาพแวดล้อม ค่าความรู้สึกของ
บุคคลที่ มีต่อสภาพแวดลอมจะแตกต่างกนั เช่น ความรู้สึกเลว-ดีพอใจ-ไม่พอใจ สนใจ-ไม่สนใจ
เป็นตน 

      จรัส โพธ์ิจนัทร์ (2553,หน้า 17)ไดก้ล่าวถึงความพึงพอใจว่าเป็นความรู้สึกของบุคคล
ต่อ หน่วยงานซ่ึงอาจเป็นความรู้สึกในทางบวก ทางเป็นกลาง หรือทางลบ ความรู้สึกเหล่าน้ีมีผลต่อ 
ประสิทธิภาพในการปฏิบติัหนา้ที่กล่าวคือ หากความรู้สึกโน้มเอียงไปในทางบวกการปฏิบติัหน้าที่
จะมีประสิทธิภาพสูงแต่หากความรู้สึกโนม้เอียงไปในทางลบการปฏิบติัหนา้ที่จะมีประสิทธิภาพต ่า 
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ราตรี นันทสุคนธ์ (2556:49)  ได้กล่าวถึงความพอใจ กล่าวคือ ความพึงพอใจใน
กิจกรรมและส่ือที่มีคุณภาพจะท าให้เกิดจากความต้องการ และอยากที่จะเรียนรู้ ซ่ึงส่งผลต่อ
พฤติกรรมมีทศันะคติที่ดี และมีผลต่อผลสมัฤทธ์ิในการท ากิจกรรมต่างๆ สูงขึ้นดีขึ้น 

สรุปได้ว่าความพึงพอใจในงาน เป็นความรู้สึกหรือทศันคติ ส่วนบุคคลที่จะท างานด้วย
ความภูมิใจและเต็มใจเพื่อให้งานนั้นไดบ้รรลุตามวตัถุประสงค์ที่วางไวโ้ดยจะเป็นประโยชน์ต่อ 
บุคคลและองคก์าร 

6.2 แนวคิดด้านการวัดความพึงพอใจ   
      พทิกัษ ์ ตรุษทิบ (2551, หนา้  5) กล่าววา่ความพงึพอใจเป็นเพยีงปฏิกิริยาดานความรู้สึก 

ต่อส่ิงเร้าหรือส่ิงกระตุน้ที่แสดงออกมาในลกัษณะของผลลพัธ์ สุดทา้ยของกระบวนการประเมิน 
โดยบ่งบอกทิศทางของผลการประเมินว่าเป็นไปในลกัษณะทิศทางบวกหรือทิศทางลบ หรือไม่มี 
ปฏิกิริยาคือเฉยๆต่อส่ิงเร้าหรือส่ิงที่มากระตุน้  
 สรุปไดว้า่ ความพงึพอใจเป็นความรู้สึกสองแบบของ มนุษยค์ือความรู้สึกในทางบวกและ
ความรู้สึกในทางลบ 

6.3 การวัดความพึงพอใจ  
        โยธิน แสวงดี (2551,หนา้ 9) กล่าววา่ มาตรวดความพงึพอใจสามารถกระท าไดห้ลายวิธี 
ไดแ้ก่  

1. การใช้แบบสอบถาม โดยผูต้อบแบบสอบถามจะออกแบบสอบถามเพื่อตอ้งการ
ทราบ ความคิดเห็น ซ่ึงสามารถท าไดใ้นลักษณะที่ก  าหนดค าตอบให้เลือกหรือตอบค าถามอิสระ 
ค  าถามดังกล่าวอาจถามความพึงพอใจในด้านต่างๆ เช่น การบริหารและการควบคุมงาน และ
เง่ือนไขต่างๆ เป็นตน้ 

2. การสัมภาษณ์เป็นวิธีวดัความพึงพอใจทางตรงทางหน่ึง ซ่ึงตอ้งอาศยัเทคนิคและ  
วธีิการที่ดีจึงจะท าให ้ขอ้มูลที่เป็นจริงได ้ 

3. การสังเกต เป็นวิธีการวดัความพึงพอใจโดยสังเกตพฤติกรรมของบุคคลเป้าหมาย  
ไม่วา่จะแสดงออกจากการพูด กิริยาท่าทางวิธีน้ีจะตอ้งอาศยัการกระท าอยา่งจริงจงัและการสังเกต
อยา่งมีระเบียบแบบแผน 

สรุปไดว้า่ การวดัความพงึพอใจสามารถวดัไดจ้ากการใชแ้บบสอบถาม การสัมภาษณ์ และ
การสงัเกต 
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7. งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
7.1 งานวิจัยในประเทศ 
      สิทธิพร บุญญาวตัร (2540 หน้า 23-37) ได้ท  าการวิจัยเก่ียวกับการน าเอาหนังสือ

อิเล็กทรอนิกส์มาใชใ้นการฝึกอบรม เร่ือง การใชโ้ปรแกรมออโตแ้คด (AutoCAD R 13c4 ) ซ่ึงได ้
ตั้งประเด็นปัญหาไว ้2 ประการ คือ ขาดส่ือในการฝึกอบรมที่เหมาะสม และเอกสาร ต าราส่วนใหญ่ 
จะแปลมาจากต่างประเทศไม่เหมาะกบัผูเ้รียนระดบัเร่ิมตน้ ซ่ึงผูเ้รียนควรจะศึกษาจากหนังสือที่ผ่าน 
การวิเคราะห์เน้ือหามาแล้วจึงได้น าหนังสืออิเล็กทรอนิกส์มาใช้ โดยให้ข้อดีของหนังสือ 
อิเล็กทรอนิกส์ คือ ลดการส้ินเปลืองวสัดุและพลังงานในการจัดท าส่ือ ช่วยให้การใช้ส่ือมี                   
ความสะดวกยิง่ขึ้น และช่วยใหก้ารอบรมนอกสถานที่มีความคล่องตวัขึ้น เน่ืองจากสามารถจดัเก็บ 
ในแผน่ซีดีได ้และจะช่วยให้ผูเ้รียนมีการพฒันาการเรียนรู้ เขา้ใจในเน้ือหาวิชานั้นๆ มากขึ้น  และ
ควรจะน าหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์มาใชใ้นการเรียนการสอน  

 เพ็ญนภา พทัรชนม์ (2544, หน้า บทคดัย่อ) ได้ท  าการพฒันาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์  
เร่ือง กราฟิกเบื้องตน้ โดยทดลองกับนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
วิทยาเขตปัตตานี จ  านวน 30 คน ซ่ึงผลการวิจยัพบว่า คะแนนของการทดลองหลังเรียนสูงกว่า 
คะแนนจากการทดลองก่อนเรียน   

 พิเชษฐ เพียรเจริญ (2546, หน้า 67) ได้ท  าการพฒันาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เร่ือง                  
ส่ือการสอน โดยไดท้ดลองกบันักศึกษาสาขาเทคโนโลยกีารศึกษา มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 
วิทยาเขต ปัตตานี จ  านวน 55 คน ผลการวิจัยพบว่า หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เร่ือง ส่ือการสอน                      
มีประสิทธิภาพ 82.0/ 82.5 สูงกวา่เกณฑม์าตรฐาน 80/ 80 และผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษา
หลงัจากที่เรียน ดว้ยหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ เร่ือง ส่ือการสอน สูงกว่าก่อนเรียนอยา่งมีนัยส าคญัทาง
สถิติที่ระดบั .01   

7.2 งานวิจัยต่างประเทศ 
      โคมูลายเนน (Komulainen, 2001) ไดศ้ึกษาระบบความปลอดภยัของรูปแบบฟอแม็ต 

PDF และระบบ EBX system เก่ียวกบัวิธีการป้องกันไม่ให้ผูอ่้านที่ไม่ไดรั้บอนุญาตเขา้มาอ่าน 
หนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ และวธีิการจะท าให้ผูท้ี่ไดรั้บอนุญาตอยูใ่นความควบคุมจากผูส้ร้างเอกสาร 
ไดก้  าหนดไว ้พบว่า ทั้ง PDF และระบบ EBX system มีระบบการป้องกนัไม่ให้ผูอ่้านที่ไม่ไดรั้บ 
อนุญาตเขา้มา โดยตอ้งทราบรหสัผ่าน ทั้ง PDF และระบบ EBX system  จะลม้เหลวเม่ือผูใ้ชมี้สิทธิ 
ครอบครองเน้ือหาอยา่งถูกตอ้งตามกฎหมาย  
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     ฮู, แมธธิวส์, เกรียสเซอร์ และ ซูเซอร์ล่า (Hu, Mathews, Graesser & Susarla, 2002)               
ได้พฒันาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์รูปแบบการบนัทึกไฟล์แบบ .exe ที่มีระบบอจัฉริยะ มีขั้นตอน                
ที่ส าคญัในการสร้าง การรักษาโครงสร้างเน้ือหาที่ส าคญั ๆ และวธีิการที่เขา้ใจง่าย มีฟังก์ชัน่ ในการ
ควบคุมการป้องกนัการเขา้ถึงโดยไม่ไดรั้บอนุญาต มีความสะดวกในการเรียนรู้ และง่าย ในการใช้
งาน พบวา่ หนงัสืออิเล็กทรอนิกส์เป็นเคร่ืองมือที่จะจดัการระบบฐานขอ้มูลกบัจุดเด่น ที่มีลกัษณะ
พเิศษนั้น สามารถใชใ้นการสร้างหลกัสูตรการเรียนรู้ที่ทนัสมยั เพื่อการเรียนการสอน แบบติวเตอร์
ดว้ยคอมพวิเตอร์ที่มีความเฉลียวฉลาด 

    วิลสัน (Wilson, 2003) ได้ศึกษาโครงสร้างของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ มุ่งประเด็น                 
ไปที่ความเข้าใจและเจตคติ และจุดเด่นที่ส าคญัของผูเ้รียนในโรงเรียน แห่งสหราชอาณาจกัร                 
กบัการสังเกตไปที่การปรับปรุงการออกแบบของ e-Book reader เพื่อการเรียนการสอนในอนาคต 
ผูเ้รียนมีโอกาสในการอ่านหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ และให้ผลป้อนกลบัผ่านแบบสอบถาม พบว่า 
ผูเ้รียนสนใจและเอาใจใส่ในการอ่านหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์มากขึ้น         

เลยแ์มน (Lehman, 2004)  ได้ศึกษาเปรียบเทียบมาตรฐานของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 
แบบ Open-book กบั Tel-lite และส ารวจจุดเด่นในการแปลงเอกสาร Tel-lite ไปเป็น Open-book 
แบบอัตโนมัติ พบว่า จุดมุ่งหมายเดิมของ Tel-lite และ Open-book มีความแตกต่างกันมาก                
แต่ละ รูปแบบไม่สามารถแทนการรวมกนัเป็นหน่ึงเดียวของเน้ือหาจากที่อ่ืนๆ   

จากการศึกษางานวิจยัที่เก่ียวขอ้งทั้งในประเทศและนอกประเทศ สรุปได้ว่า การพฒันา
รูปแบบของหนังสือให้มีความทนัสมยั โดยการน าไปประยุกตใ์ชก้บัคอมพิวเตอร์ เม่ือน ามาใชใ้น
การจดักิจกรรมการเรียนการสอนยงัสามารถ 
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บทที่ 3 
วิธีด าเนินการวิจัย 

 
การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในรายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม                 

เร่ือง ภูมิศาสตร์ทวีปยุโรป โดยใช้ส่ือหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book)  ของนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2 คร้ังน้ี ผูว้ิจยัได้ด าเนินการโดยมีขั้นตอนและรายละเอียดในการด าเนินงาน 
ดงัต่อไปน้ี 

1. ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
2. เคร่ืองมือที่ใชใ้นการวจิยั 
3. การก าหนดแบบแผนการวจิยั 
4. การพฒันาและทดสอบคุณภาพเคร่ืองมือที่ใชใ้นการวจิยั 
5. การเก็บรวบรวมขอ้มูล 
6. การวเิคราะห์ขอ้มูล 
7. สถิติที่ใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล 

 

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
1.1 ประชากร 
       ประชากรที่ใชใ้นการศึกษา ไดแ้ก่ นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 2  โรงเรียนบา้นคลองนา

มิตรภาพที่ 201 อ าเภอกาญจนดิษฐ ์จงัหวดัสุราษฎร์ธานี ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สุราษฎร์ธานี เขต 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 จ านวน 31 คน 

1.2 กลุ่มตัวอย่าง 
      กลุ่มตวัอยา่งที่ใชใ้นการศึกษา ไดแ้ก่ นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 2  โรงเรียนบา้นคลอง

นามิตรภาพที่  201 อ าเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 จ านวน 31 คน ไดม้าโดยการเลือก
แบบเจาะจง (Purposive Sampling) ซ่ึงเป็นจ านวนประชากรทั้งหมด 

 
2. เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 

เคร่ืองมือที่ใชใ้นการวจิยัที่ผูว้จิยัไดส้ร้างขึ้นมีดงัน้ี 
2.1 หนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) รายวชิาสงัคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม  
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เร่ือง ภูมิศาสตร์ทวปียโุรป ชั้นมธัยมศึกษาชั้นปีที่ 2 
2.2 แผนการจดัการเรียนรู้ประกอบการสอนโดยใชส่ื้อหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book)  

รายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม  เร่ือง ภูมิศาสตร์ทวีปยุโรปชั้นมธัยมศึกษาชั้นปีที่ 2 
จ  านวน 18 ชัง่โมง 

2.3 แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิก่อนเรียนและหลงัเรียนโดยใชส่ื้อหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์  
(E-book) รายวชิาสงัคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม เร่ือง ภูมิศาสตร์ทวีปยโุรปชั้นมธัยมศึกษาชั้น 
ปีที่ 2 จ  านวน 20 ขอ้ 
 2.4 แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อการใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) เร่ือง 
ภูมิศาสตร์ทวปียโุรป รายวชิาสงัคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 2 
 

3. การก าหนดแบบแผนการวิจัย 
แบบแผนการวจิยั 
ในการทดลองคร้ังน้ี เป็นการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของคะแนนสอบก่อนเรียนกบัค่าเฉล่ียของ

คะแนนสอบหลงัเรียน และการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน โดยใชแ้บบแผนของการวิจยั
แบบ One-Group Pretest- Posttest Design (ลว้น สายยศ และ องัคณา สายยศ, 2538, หน้า 249)                 
ดงัตารางที่ 3 
ตารางที่ 3 แบบแผนของการวจิยัแบบ One-Group Pretest- Posttest Design 
 

กลุ่ม  สอบก่อน  วธีิสอน   สอบหลงั 
 

  E                            T1                          X                              T2 
 
       เม่ือ  E แทน กลุ่มเป้าหมาย 
  X แทน จดักิจกรรมการเรียนการสอนรายวชิาสงัคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม  

เร่ือง ภูมิศาสตร์ทวปียโุรปโดยใชส่ื้อหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) 
  T1  แทน ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนก่อนการศึกษา 
  T2 แทน ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลงัการศึกษา 
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4. การพัฒนาและทดสอบคุณภาพเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
4.1 หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) รายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม เร่ือง 

ภูมิศาสตร์ทวปียโุรป ชั้นมธัยมศึกษาชั้นปีที่ 2 
      4.1.1 ศึกษาปัญหา จดบนัทึกเก็บ และรวบรวมขอ้มูล 

 4.1.2 ศึกษาพระราชบญัญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ.2560) ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม
ศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม 
 4.1.3 ศึกษาเอกสารต ารา และงานวิจยัที่เก่ียวขอ้งกบัการสอนวิชาสังคมศึกษา ศาสนา                                  
และวฒันธรรม พร้อมทั้งศึกษาเทคนิควธีิการสร้าง และพฒันาการสร้างกระบวนการจดัการเรียนการ
สอนโดยการใชส่ื้อหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) 
 4.1.4 ศึกษาสาระการเรียนรู้ที่ 5 ภูมิศาสตร์ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา 
และวฒันธรรม การจดัสาระการเรียนรู้ ระดบัมธัยมศึกษาปีที่ 2 ค าอธิบายรายวิชา มาตรฐานการ
เรียนรู้ ตวัช้ีวดั และสาระการเรียนรู้แกนกลาง สมรรถนะส าคญัของผูเ้รียน ตลอดจนคุณลกัษณะ            
อนัพงึประสงคข์องผูเ้รียน 
 4.1.5 ก าหนดหน่วยการเรียนรู้ 
 4.1.6 ศึกษาหลักการ ทฤษฎี วิธีการ รวมทั้งเทคนิค ตลอดจนขอค าแนะน าจาก
ผูเ้ช่ียวชาญ  เพื่อหาแนวทางและประสบการณ์ในการสร้างกระบวนการจดัการเรียนการสอนโดย
การใชส่ื้อหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) 
 4.1.7 เขียนโครงร่างของกระบวนการจดัการเรียนการสอน โดยการใช้ส่ือหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ (E-book) น าไปปรึกษาผู ้เช่ียวชาญเพื่อขอค าแนะน า รูปแบบของการสร้าง
กระบวนการจดัการเรียนการสอน 
 4.1.8 สร้างกระบวนการจดัการเรียนการสอน เร่ือง ภมิูศาสตร์ทวปียโุรป กลุ่มสาระการ
เรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม ของนักเรียน โดยการใช้ส่ือหนังสืออิเล็กทรอนิกส์                
(E-book)  ชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 2 ตามองคป์ระกอบต่าง ๆ  
 4.1.9 ปรับปรุงกระบวนการจดัการเรียนการสอนโดยการใชส่ื้อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์              
(E-book) เร่ือง ภูมิศาสตร์ทวีปยุโรป กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม                                     
ของนักเรียนชั้ นมัธยมศึกษาปีที่  2 ในส่วนที่บกพร่องตามค าแนะน าจากผู ้เ ช่ียวชาญ ดัง น้ี                                           
คือ ค  าสั่งไม่กระชบั ตวัเลือกไม่ชดัเจน และควรเรียงตวัเลือกจากขอ้ความสั้นไปยงัขอ้ความที่ยาว
ตามล าดบั สรุปไดว้่าค่า IOC ของความสอดคลอ้งในการจดัการเรียนการสอนโดยใช้โดยการใช ้            
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ส่ือหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) อยูร่ะหว่าง 0.67-1.00 โดยภาพรวมมีค่าเท่ากับ 0.88 ซ่ึงขอ้ที่
ตอ้งปรับปรุงแกไ้ข คือ ค  าช้ีแจงการใชคู้่มือ และความสอดคลอ้งของเน้ือหากบักิจกรรมการเรียนรู้ 
 4.1.10 น ากระบวนการจดัการเรียนการสอนโดยการใช้ส่ือหนังสืออิเล็กทรอนิกส์               
(E-book) ที่ได้ปรับปรุงแก้ไขแล้วทดลองใช้กับนักเรียนชั้ นมัธยมศึกษาปีที่  2 ภาคเรียนที่  2                        
ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนบา้นคลองนามิตรภาพที่ 201 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 
สุราษฎร์ธานี เขต 1 จ านวน 31 คน  
 4.1.11 ผลการทดลองใช้กระบวนการจัดการเรียนการสอนโดยการใช้ส่ือหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์(E-book) กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ได้ค  าแนะน าต่างๆ ของนักเรียน                       
จากการสังเกต และสอบถามขณะที่นัก เรียนได้เ รียนตามกระบวนการแบบ โดยการใช ้                               
ส่ือหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์(E-book) นักเรียนมีความสนใจ กระตือรือร้น ไดใ้ห้ความร่วมมือในการ
ท ากิจกรรมเป็นอยา่งดี และท าให้กลา้แสดงออกมากยิง่ขึ้น ซ่ึงผูว้ิจยัไดป้รับปรุงตามขอ้เสนอแนะ
ของนักเรียน เพื่อจะได้กระบวนการจดัการเรียนการสอนโดยการใช้ส่ือหนังสืออิเล็กทรอนิกส์               
(E-book) ที่สามารถน าไปจดัการการเรียนรู้ไดดี้และมีประสิทธิภาพ 
 4.1.12 จัดพิมพ์คู่ มือกระบวนการจัดการเรียนการสอนโดยการใช้ส่ือหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ (E-book) เป็นฉบบัสมบูรณ์เพือ่น าไปใชเ้ป็นส่ือการสอนสอนคร้ังต่อไป 

4.2 แผนการจดัการเรียนรู้ประกอบการสอนโดยใชส่ื้อหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book)  
รายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม  เร่ือง ภูมิศาสตร์ทวีปยุโรปชั้นมธัยมศึกษาชั้นปีที่ 2 
จ  านวน 18 ชัง่โมง 

4.2.1 ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 (ปรับปรุง 
2560) กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม และหลกัการแนวคิดในการสร้าง
แผนการจดัการเรียนรู้ 

4.2.2 ด าเนินการสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ประกอบการสอนโดยใช้ส่ือหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ (E-book) รายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม  เร่ือง ภูมิศาสตร์ทวีปยโุรป              
ชั้นมธัยมศึกษาชั้นปีที่ 2 ใชเ้วลาในการจดักิจกรรมการเรียนรู้ จ  านวน 18 ชัง่โมง 

4.2.3 น าแผนการจดัการเรียนรู้ประกอบการสอนโดยใช้ส่ือหนังสืออิเล็กทรอนิกส์                
(E-book) รายวชิาสงัคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม เร่ือง ภูมิศาสตร์ทวปียโุรปชั้นมธัยมศึกษาชั้นปี
ที่ 2 ที่จดัท  าเสร็จแล้ว ไปให้ผูเ้ช่ียวชาญประเมินคุณภาพด้านเน้ือหา ด้านกิจกรรม ด้านส่ือและ
อุปกรณ์การสอน ดา้นการวดัประเมินผล โดยใชม้าตรประมาณค่า 5 ระดบั ของลิเคิร์ท (บุญชม ศรี
สะอาด.2556:99-101) ผลการประเมินค่าเฉล่ียอยู่ที่ 4.68 แสดงว่าแผนการจดัการเรียนรู้มีความ
เหมาะสมอยูใ่นระดบัมากที่สุด 
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4.2.4 ท าการปรับปรุงแผนการจดัการเรียนรู้ตามค าแนะน าของผูเ้ช่ียวชาญก่อนที่จะให้
ผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบอีกคร้ัง 

4.2.5 น าไปทดลองพร้อมกับหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) รายวิชาสังคมศึกษา 
ศาสนาและวฒันธรรม เร่ือง ภูมิศาสตร์ทวปียโุรปชั้นมธัยมศึกษาชั้นปีที่ 2 

4.2.6 น าไปใชก้บักลุ่มตวัอยา่ง 
 4.3 แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิก่อนเรียนและหลงัเรียนโดยใชส่ื้อหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์  

(E-book) รายวชิาสงัคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม เร่ือง ภูมิศาสตร์ทวปียโุรป  
4.3.1 ศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยเก่ียวกับการแบบทดสอบความรู้                                

เร่ือง ภูมิศาสตร์ทวปียโุรป โดยการใชส่ื้อหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) 
4.3.2 ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษา ขั้ นพื้นฐานพุทธศักราช  2551                                             

(ฉบบัปรับปรุง พ.ศ.2560) กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม เพื่อให้เขา้ใจ
รายละเอียดของหลกัสูตร อาทิ วสิยัทศัน์ หลกัการ จุดหมาย สมรรถนะส าคญัของผูเ้รียน คุณลกัษณะ
อันพึงประสงค์ มาตรฐานการเรียนรู้ /ตัวช้ีวดั และสาระการเรียนรู้ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการ
ก าหนดพฤติกรรมที่ตอ้งพฒันาใหบ้รรลุจุดมุ่งหมายของหลกัสูตร 

4.3.3 วิเคราะห์เน้ือหา สาระ มาตรฐานการเรียนรู้/ตวัช้ีวดั ที่เก่ียวกับแบบทดสอบ
ความรู้ เร่ือง ภูมิศาสตร์ทวปียโุรป โดยการใชส่ื้อหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) 

       4.3.4 ก าหนดหน่วยการเรียนรู้ โดยวิเคราะห์ค  าอธิบายรายวิชาและจดัท าหน่วยการ
เรียนรู้เก่ียวกบัแบบทดสอบความรู้ เร่ือง ภูมิศาสตร์ทวปียโุรป โดยการใชส่ื้อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์                  
(E-book) ตามองคป์ระกอบต่าง ๆ  

      4.3.5 เขียนโครงร่าง แบบทดสอบความรู้ เร่ือง ภูมิศาสตร์ทวีปยุโรป โดยการใช้ส่ือ
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) แล้วน าไปให้ผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบเพื่อขอค าแนะน าเก่ียวกับ
รูปแบบของแบบทดสอบความรู้ เ ร่ือง ภู มิศาสตร์ของทวีปยุโรป โดยการใช้ส่ือหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ (E-book) 

      4.3.6 ด าเนินการสร้างแบบทดสอบความรู้ เร่ือง ภูมิศาสตร์ทวีปยโุรป โดยการใช้ส่ือ
หนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 2 

      4.3.7 น าแบบทดสอบความรู้ เร่ือง ภู มิศาสตร์ทวีปยุโรป โดยการใช้ส่ือหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ที่สร้างขึ้นเสนอต่อผูเ้ช่ียวชาญด้านการสอนสังคมศึกษา ศาสนาและ
วฒันธรรม  และดา้นการวจิยั จ  านวน 3 ท่าน เพือ่ตรวจสอบ ความตรง ความถูกตอ้ง ความเหมาะสม
ดา้นเน้ือหา ส่ือ กิจกรรม การวดัผล ประเมินผล น าผล การแสดงความคิดเห็นมาหาค่าความตรงเชิง
เน้ือหา (IOC)  มีค่าเท่ากบั 0.82 
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4.3.8 น าแบบทดสอบที่สร้างขึ้นตามเกณฑไ์ปทดลองกบันักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 2 
โรง เ รี ยนบ้านคลองนา มิตรภาพที่ 201 ภาค เ รียนที่  2 ปีก ารศึกษา 2562 จ  านวน  31 คน                                       
และน าแบบทดสอบมาตรวจค าตอบโดยใหค้ะแนน 1 คะแนน ส าหรับขอ้ที่ตอบถูก และให้คะแนน 
0 ส าหรับขอ้ที่ตอบผดิ 

4.3.9 น าผลคะแนนที่ได้ไปวิเคราะห์ ค่าความยากง่าย(p) และค่าอ านาจจ าแนก(r)                            
ของขอ้สอบแต่ละขอ้ ผลการวิเคราะห์ไดค้่าความยากง่าย(p) ระหว่าง 0.35 – 0.80 และมีค่าอ านาจ
จ าแนก(r) ระหวา่ง 0.20 - 0.60 

4.3.10 ปรับปรุงแบบทดสอบความรู้ เร่ือง ภูมิศาสตร์ทวีปยโุรป โดยการใชส่ื้อหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ในส่วนที่บกพร่องตามค าแนะน าต่างๆจากผูเ้ช่ียวชาญ เก่ียวกับรูปเล่ม                      
ความทันสมัยของเน้ือหา ความหลากหลายของกิจกรรม ความสอดคล้องของแบบทดสอบ                               
และจุดประสงค ์
 4.4 แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อการใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) เร่ือง 
ภูมิศาสตร์ทวปียโุรป รายวชิาสงัคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 2 

        4.4.1 ศึกษา วิธีการสร้างแบบสอบถามความพึงพอใจ จากต ารา และเอกสารต่างๆ                
เพือ่เป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถามความพึงพอใจ ผูว้ิจยัเลือกแบบมาตรส่วนประมาณค่า 5 
ระดบั ตามวธีิของลิเคิร์ท (Likert) (บุญชม ศรีสะอาด.2556)  

ระดบัความพงึพอใจของแบบสอบถาม มีดงัน้ี 
5 คะแนน หมายถึง มีความพงึพอใจในระดบัมากที่สุด 
4 คะแนน หมายถึง มีความพงึพอใจในระดบัมาก 
3 คะแนน หมายถึง มีความพงึพอใจในระดบัปานกลาง 
2 คะแนน หมายถึง มีความพงึพอใจในระดบันอ้ย 
1 คะแนน หมายถึง มีความพงึพอใจในระดบันอ้ยที่สุด 

  4.4.2 สร้างแบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อการใชห้นังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) 
เร่ือง ภูมิศาสตร์ทวปียโุรป รายวชิาสงัคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปี
ที่ 2 แบบมาตรส่วนประมาณค่า 5 ระดบั จ านวน 10 ขอ้ 

  4.4.3 น าแบบสอบถามความพงึพอใจที่สร้างเสร็จแลว้ไปให้ผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน 3 ท่าน 
ตรวจสอบความถูกตอ้ง ความชดัเจนของขอ้ความ ภาษาและประเมินคุณภาพ โดยใชม้าตรประมาณ
ค่า 5 ระดบัของลิเคิร์ท (Likert) (บุญชม ศรีสะอาด.2556) 

        ระดบัคุณภาพของแบบสอบถามความพงึพอใจ มีดงัน้ี 
5 คะแนน หมายถึง แบบสอบถามความพงึพอใจมีความเหมาะสมมากที่สุด 
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4 คะแนน หมายถึง แบบสอบถามความพงึพอใจมีความเหมาะสมมาก 
3 คะแนน หมายถึง แบบสอบถามความพงึพอใจมีความเหมาะสมปานกลาง 
2 คะแนน หมายถึง แบบสอบถามความพงึพอใจมีความเหมาะสมนอ้ย 
1 คะแนน หมายถึง แบบสอบถามความพงึพอใจมีความเหมาะสมนอ้ยที่สุด 

  ผลปรากฏวา่ คุณภาพของแบบสอบถามความพงึพอใจที่มีต่อการใชห้นังสืออิเล็กทรอนิกส์ 
(E-book) เร่ือง ภูมิศาสตร์ทวีปยโุรป รายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม  ของนักเรียนชั้น
มธัยมศึกษาปีที่ 2 ผูเ้ช่ียวชาญมีระดบัความคิดเห็นต่อคุณภาพของแบบสอบถามความพึงพอใจอยูใ่น
ระดบัมากที่สุด มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.95 

  4.4.4 น าแบบสอบถามความพึงพอใจที่ปรับปรุงแล้วไปทดลองใชก้ับนักเรียนกลุ่ม
ทดลองภาคสนาม จ านวน 27 คน โรงเรียนบ้านทุ่งเสียน อ าเภอท่าชนะ จังหวดัสุราษฎร์ธานี                   
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 พบว่านักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 2 มีความพึงพอใจที่มีต่อการใช้
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) เร่ือง ภูมิศาสตร์ทวีปยุโรป รายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและ
วฒันธรรม ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 2 อยูใ่นระดบัมากที่สุด มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.49  

  4.4.5 หาค่าความเช่ือมั่นของแบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อการใช้หนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ (E-book) เร่ือง ภมิูศาสตร์ทวปียโุรป รายวชิาสงัคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม ของ
นักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 2 ทั้งฉบบั ค  านวณโดยใชสู้ตรสัมประสิทธ์ิอลัฟา (บุญชม ศรีสะอาด.
2556: 99-101) ซ่ึงไดค้่าความเช่ือมัน่ 0.93 

  4.4.6 น าแบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อการใชห้นังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) 
เร่ือง ภูมิศาสตร์ทวปียโุรป รายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม ของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษา 
ปีที่ 2 ฉบบัที่สมบูรณ์ไปใชก้บักลุ่มตวัอยา่งจริง 

 

5. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ในการเก็บรวบรวมขอ้มูล ผูว้จิยัมีขั้นตอนในการเก็บรวบรวมขอ้มูลดงัน้ี 
5.1 ใหน้กัเรียนกลุ่มตวัอยา่งชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบา้นคลองนามิตรภาพที่ 201 

อ าเภอกาญจนดิษฐ์ จงัหวดัสุราษฎร์ธานี จ  านวน 31 คน ท าแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิก่อนเรียน 
โดยใช้ส่ือหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) รายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม  เร่ือง 
ภูมิศาสตร์ทวปียโุรปชั้นมธัยมศึกษาชั้นปีที่ 2 จ  านวน 20 ขอ้ แลว้บนัทึกคะแนนไว ้

5.2 ด าเนินการจดักิจกรรมแผนการจดัการเรียนรู้ประกอบการสอนโดยใชส่ื้อหนงัสือ 
อิเล็กทรอนิกส์ (E-book) รายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม  เร่ือง ภูมิศาสตร์ทวีปยโุรป             
ชั้นมธัยมศึกษาชั้นปีที่ 2 ตามกิจกรรมตามแผนการจดัการเรียนรู้จ  านวน 18 ชัง่โมง 
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5.3 ให้นักเรียนกลุ่มตวัอย่างท าแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิหลังเรียนโดยใช้ส่ือหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ (E-book) รายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม เร่ือง ภูมิศาสตร์ทวีปยโุรป             
ชั้นมธัยมศึกษาชั้นปีที่ 2 ชุดเดิม แต่สลบัขอ้ จ  านวน 20 ขอ้ และใหน้กัเรียนท าแบบประเมินความพึง
พอใจที่มีต่อการใชห้นงัสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) เร่ือง ภูมิศาสตร์ทวีปยโุรป รายวิชาสังคมศึกษา 
ศาสนาและวฒันธรรม ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 2 

 
6. การวิเคราะห์ข้อมูล 

6.1 เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางเรียนในรายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม               
เร่ือง ภูมิศาสตร์ทวีปยุโรปก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ของ
นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาชั้นปีที่ 2 

       6.1.1 น าคะแนนจากการท าแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิก่อนเรียนและหลงัเรียนโดยใช ้
ส่ือหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) รายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม  เร่ือง ภูมิศาสตร์
ทวปียโุรปชั้นมธัยมศึกษาชั้นปีที่ 2 มาหาค่าเฉล่ีย ( ) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

6.1.2 น าคะแนนค่าเฉล่ียมาเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิก่อนเรียนและหลงัเรียนโดยใชส่ื้อ
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) รายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม เร่ือง ภูมิศาสตร์ทวีป
ยโุรป ชั้นมธัยมศึกษาชั้นปีที่ 2 ไปท าการทดสอบค่า (t-test Dependent Samples) 

6.2 ประเมินความพึงพอใจที่ มีต่อการเรียนโดยใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book)                   
รายวชิาสงัคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม เร่ือง ภูมิศาสตร์ทวีปยโุรป ของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษา 
ปีที่ 2 ใชก้ารแปลค่าแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั วิเคราะห์ขอ้มูลโดยการหาค่าเฉล่ีย ( ) 
และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
 

7. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 สถิติพื้นฐานที่ใชใ้นการวเิคราะห์ (บุญชม ศรีสะอาด. 2556 : 99 – 101)   
 7.1  สถิติพื้นฐานที่ใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูลในการวจิยัคร้ังน้ี  มีดงัน้ี 
 7.1.1  ค่าเฉล่ียเลขคณิต  

   ใชสู้ตร 
n

X
X 
  

   เม่ือ  X   แทน ค่าเฉล่ียเลขคณิต 
        X   แทน ผลรวมของคะแนน 
       n  แทน จ านวนขอ้มูลทั้งหมด 



43 

 

  7.1.2  ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน   

   ใชสู้ตร   
 1nn

2X2XnS.D

 

.  

   เม่ือ  S.D. แทน      ค่าความเบี่ยงบนมาตรฐาน 
        2X  แทน ผลรวมของคะแนนยกก าลงัสอง 
      2X  แทน ก าลงัสองของคะแนนรวม 
      n  แทน จ านวนขอ้มูลทั้งหมด 
  
 7.2  สถิติที่ใชใ้นการตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ 
 7.2.1  เกณฑป์ระเมินคุณภาพ โดยใชม้าตรประมาณค่า 5 ระดบั ของลิเคิร์ท (บุญชม 
ศรีสะอาด. 2556 : 99) 
 

เกณฑก์ารใหค้ะแนน เกณฑก์ารประเมินคุณภาพ 
5  คะแนน  หมายถึง  ถูกตอ้งเหมาะสมมากที่สุด 
4  คะแนน  หมายถึง  ถูกตอ้งเหมาะสมมาก  
3  คะแนน  หมายถึง  ถูกตอ้งเหมาะสมปานกลาง 
2  คะแนน  หมายถึง  ถูกตอ้งเหมาะสมนอ้ย 
1  คะแนน  หมายถึง  ถูกตอ้งเหมาะสมนอ้ยที่สุด 

4.50-5.00  หมายถึง  คุณภาพมากที่สุด   
3.50-4.49  หมายถึง  คุณภาพมาก   
2.50-3.49  หมายถึง  คุณภาพปานกลาง  
1.50-2.49  หมายถึง  คุณภาพนอ้ย  
1.00-1.49  หมายถึง  คุณภาพนอ้ยที่สุด   

 
 7.2.2  หาค่าความยากง่าย (P)  ค่าอ านาจจ าแนก (r)  และค่าความเช่ือมั่นของ
แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิ  
   7.2.2.1  การหาค่าความยากง่ายใชสู้ตร    ดงัน้ี 
        

N
LHP 

  

    เม่ือ P  แทน  ความยากง่าย 
     H แทน  จ านวนผูต้อบถูกในกลุ่มสูง 
     L  แทน  จ านวนผูต้อบถูกในกลุ่มต ่า 
     N แทน  จ านวนผูต้อบทั้งหมดในกลุ่มสูงและกลุ่มต ่า 
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   7.2.2.2  การหาค่าอ านาจจ าแนก ใชสู้ตร    ดงัน้ี   

       
N/2

H Lr 
   

    เม่ือ  r  แทน  อ านาจจ าแนก 
     H แทน  จ านวนผูต้อบถูกในกลุ่มสูง 
     L  แทน  จ านวนผูต้อบถูกในกลุ่มต ่า 
     N แทน  จ านวนผูต้อบทั้งหมดในกลุ่มสูงหรือจ านวน 
         ผูต้อบทั้งหมดในกลุ่มต ่า 
 

7.2.5.3 หาค่าความเช่ือมัน่ของแบบทดสอบทั้งฉบบั โดยใชค้่าสัมประสิทธ์ิ
แอลฟา (Alpha Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach) (บุญชม ศรีสะอาด, 2556) 

 
 
 
 

เม่ือ         แทน สมัประสิทธ์ิความเช่ือมัน่ 
             K  แทน จ านวนขอ้ของเคร่ืองมือวดั 
         2

iS  แทน ผลรวมของความแปรปรวนของแต่ละขอ้ 
            2

iS    แทน ความแปรปรวนของคะแนนรวม 
 
 7.2.3  การเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิก่อนเรียนและหลงัเรียนโดยใชส่ื้อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 
(E-book) รายวชิาสงัคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม เร่ือง ภูมิศาสตร์ทวปียโุรปชั้นมธัยมศึกษาชั้นปี
ที่ 2 โดยการทดสอบค่าที t-test แบบไม่อิสระ  (Dependent)  จากสูตรการค านวณค่า t-test แบบ 
Dependent  

    
 
1n

2D2Dn

Dt




   

 เม่ือ     t         แทน       ค่าวกิฤติใน  t - distribution 
    D       แทน       ความแตกต่างของคะแนนก่อนและหลงัเรียน 
          n        แทน      จ  านวนนกัเรียนทั้งหมดที่เป็นกลุ่มทดลอง 



45 

 

    D          แทน      ผลรวมของผลต่างของคะแนนแต่ละคู ่
    2D        แทน      ผลรวมของผลต่างของคะแนนแต่ละคู่ยกก าลงัสอง 

    2D      แทน      ผลรวมของผลต่างของคะแนนแต่ละคู่ทั้งหมดยกก าลงัสอง 
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บทที่ 4 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
การพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในรายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม เร่ือง 

ภูมิศาสตร์ทวปียโุรป โดยใชส่ื้อหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ของนักเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษา
ปีที่ 2  มีขั้นตอนในการด าเนินงาน และสรุปผลการวจิยั ดงัน้ี                                           

1. ล  าดบัขั้นในการน าเสนอผลการวเิคราะห์ขอ้มูล 
2. ผลการวเิคราะห์ขอ้มูล 

 
1. ล าดับขั้นในการน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

ตอนที่ 1 ผลเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางเรียนในรายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม               
เร่ือง ภูมิศาสตร์ทวีปยโุรปก่อนเรียนและหลงัเรียน โดยใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book)  ของ
นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาชั้นปีที่ 2 

ตอนที่ 2 ผลการวเิคราะห์ความพงึพอใจ ของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 2 ที่มีต่อการเรียน
โดยใชห้นงัสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) รายวชิาสงัคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม เร่ือง ภูมิศาสตร์
ทวปียโุรป ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 2 
 
2. ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

ตอนที่ 1 ผลเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางเรียนในรายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม               
เร่ือง ภูมิศาสตร์ทวีปยโุรปก่อนเรียนและหลงัเรียน โดยใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book)  ของ
นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาชั้นปีที่ 2 ปรากฏผลดงัตารางที่ 4 
ตารางที่ 4  ผลเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางเรียนในรายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม               
เร่ือง ภูมิศาสตร์ทวีปยโุรปก่อนเรียนและหลงัเรียน โดยใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book)  ของ
นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาชั้นปีที่ 2 
การทดสอบ คะแนนเต็ม N  SD T Sig 
ก่อนเรียน 20 31 8.85 1.845 

13.817 0.000** 
หลงัเรียน 20 31 15.10 1.651 

*มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 
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จากตางรางที่ 4 ผลเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางเรียนในรายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและ
วฒันธรรม  เร่ือง ภูมิศาสตร์ทวีปยุโรปก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์                  
(E-book)  ของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาชั้นปีที่ 2 พบว่า การทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนของ
นักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 2 มีคะแนนเฉล่ียก่อนเรียนเท่ากบั 8.85 คะแนน และคะแนนเฉล่ียหลงั
เรียน 15.10  คะแนน เม่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางเรียนในรายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและ
วฒันธรรม  เร่ือง ภูมิศาสตร์ทวีปยโุรป ของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 2  ก่อนเรียนและหลงัเรียน 
โดยใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์(E-book)  พบว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นยัส าคญัจากสถิติที่ระดบั .01 

 

ตอนที่ 2  ผลการวเิคราะห์ความพงึพอใจ ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 2 ที่มีต่อการเรียน
โดยใชห้นงัสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) รายวชิาสงัคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม เร่ือง ภูมิศาสตร์
ทวปียโุรป ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 2 ปรากฏผลดงัตารางที่ 5 
ตารางที่ 5 ผลการวเิคราะห์ความพึงพอใจ ของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 2 ที่มีต่อการเรียนโดยใช้
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) รายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม เร่ือง ภูมิศาสตร์ทวีป
ยโุรป ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 2 
ข้อที่ 

รายการที่ประเมนิ  S.D. 
ระดับ
คุณภาพ 

1 เน้ือหาสอดคลอ้งกบัผลการเรียนรู้ 4.55 0.59 มากที่สุด 
2 การจดัล าดบัในการน าเสนอเน้ือหา 4.70 0.46 มากที่สุด 
3 การน าเสนอน่าสนใจ 4.80 0.40 มากที่สุด 
4 มีการน าส่ือภาพประกอบ 4.75 0.43 มากที่สุด 
5 นกัเรียนมีส่วนร่วมกบัการเรียน 4.50 0.50 มากที่สุด 
6 การออกแบบหนา้จอเหมาะสม 4.60 0.58 มากที่สุด 
7 ลกัษณะ ขนาด สีของตวัอกัษรชดัเจน 4.85 0.36 มากที่สุด 
8 ส่ือมีการออกแบบน่าสนในชวนติดตาม 4.65 0.48 มากที่สุด 
9 นกัเรียนชอบเรียนจากส่ือการเรียนรู้น้ี 4.80 0.40 มากที่สุด 

10 ส่ือช่วยท าใหเ้ขา้ใจเน้ือหามากยิง่ขึ้น 4.55 0.50 มากที่สุด 
 ภาพรวม 4.75 0.43 มากที่สุด 

 
จากตารางที่ 5 พบว่า นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีความพึงพอใจต่อการเรียนโดยใช้

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) รายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม เร่ือง ภูมิศาสตร์ทวีป
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ยโุรป ของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 2 โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมากที่สุด มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.75 
เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ขอ้ที่มีค่าเฉล่ียมากที่สุด คือ ลักษณะ ขนาด สีของตวัอกัษรชัดเจน                  
มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.85 รองลงมา คือ การน าเสนอน่าสนใจ และนกัเรียนชอบเรียนจากส่ือการเรียนรู้น้ี 
มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.80 ตามล าดบั 
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บทที่ 5 
สรุปผล อภิปราย และข้อเสนอแนะ 

 
การพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในรายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม  เร่ือง 

ภูมิศาสตร์ทวปียโุรป โดยใชส่ื้อหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book)  ของนกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษา
ปีที่ 2 มีขั้นตอนในการด าเนินงาน และสรุปผลการวจิยั ดงัน้ี 
 

1. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1.1 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางเรียนในรายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม               

เร่ือง ภูมิศาสตร์ทวีปยุโรปก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ของ
นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาชั้นปีที่ 2 

1.2 เพื่อศึกษาความพึงพอใจที่ มีต่อการเรียนโดยใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) 
รายวชิาสงัคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม เร่ือง ภมิูศาสตร์ทวปียโุรป ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปี
ที่ 2 
 

2. สมมติฐานการวิจัย 
2.1 ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนในรายวชิาสงัคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม เร่ือง ภูมิศาสตร์

ทวีปยุโรป โดยใช้ส่ือหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่  2                  
หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 

2.2 ความพงึพอใจที่มีต่อการใชห้นงัสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) เร่ือง ภูมิศาสตร์ทวีปยโุรป 
รายวชิาสงัคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 2 อยูใ่นระดบัมากขึ้นไป 
 

3. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
               3.1 ประชากรที่ใชใ้นการศึกษา ไดแ้ก่ นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบา้นคลองนา
มิตรภาพที่ 201 อ าเภอกาญจนดิษฐ ์จงัหวดัสุราษฎร์ธานี ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สุราษฎร์ธานี เขต 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 จ านวน 31 คน 
               3.2 กลุ่มตวัอยา่งที่ใชใ้นการศึกษา ไดแ้ก่ นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบา้นคลอง
นามิตรภาพที่  201 อ าเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 จ านวน 31 คน ไดม้าโดยการเลือก
แบบเจาะจง (Purposive Sampling) ซ่ึงเป็นจ านวนประชากรทั้งหมด 
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4. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
4.1 หนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) รายวชิาสงัคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม  

เร่ือง ภูมิศาสตร์ทวปียโุรป ชั้นมธัยมศึกษาชั้นปีที่ 2 
4.2 แผนการจดัการเรียนรู้ประกอบการสอนโดยใชส่ื้อหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book)  

รายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม  เร่ือง ภูมิศาสตร์ทวีปยุโรปชั้นมธัยมศึกษาชั้นปีที่ 2 
จ  านวน 18 ชัง่โมง 

4.3 แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิก่อนเรียนและหลงัเรียนโดยใชส่ื้อหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์  
(E-book) รายวชิาสงัคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม เร่ือง ภูมิศาสตร์ทวปียโุรปชั้นมธัยมศึกษาชั้นปี
ที่ 2 จ  านวน 20 ขอ้ 
 4.4 แบบสอบถามความพึงพอใจที่ มี ต่อการใช้หนังสืออิ เล็กทรอนิกส์  (E-book)                       
เร่ือง ภูมิศาสตร์ทวปียโุรป รายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม ของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษา 
ปีที่ 2 
 
5. การเก็บรวบรวมข้อมูล 

ในการเก็บรวบรวมขอ้มูล ผูว้จิยัมีขั้นตอนในการเก็บรวบรวมขอ้มูลดงัน้ี 
1. ใหน้กัเรียนกลุ่มตวัอยา่งชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 2  โรงเรียนบา้นคลองนามิตรภาพที่ 201  

อ าเภอกาญจนดิษฐ์ จงัหวดัสุราษฎร์ธานี จ  านวน 31 คน ท าแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิก่อนเรียน 
โดยใช้ส่ือหนังสือ อิ เล็กทรอนิกส์  (E-book) รายวิชาสังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม                        
เร่ือง ภูมิศาสตร์ทวปียโุรปชั้นมธัยมศึกษาชั้นปีที่ 2 จ  านวน 20 ขอ้ แลว้บนัทึกคะแนนไว ้

2. ด าเนินการจดักิจกรรมแผนการจดัการเรียนรู้ประกอบการสอนโดยใชส่ื้อหนงัสือ 
อิเล็กทรอนิกส์ (E-book) รายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม  เร่ือง ภูมิศาสตร์ทวีปยโุรป             
ชั้นมธัยมศึกษาชั้นปีที่ 2 ตามกิจกรรมตามแผนการจดัการเรียนรู้จ านวน 18 ชัง่โมง 

3. ให้นักเรียนกลุ่มตวัอย่างท าแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิหลังเรียนโดยใช้ส่ือหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ (E-book) รายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม  เร่ือง ภูมิศาสตร์ทวีปยโุรป             
ชั้นมธัยมศึกษาชั้นปีที่ 2 ชุดเดิม แต่สลบัขอ้ จ  านวน 20 ขอ้ และให้นักเรียนท าแบบประเมินความ            
พึงพอใจที่มีต่อการใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) เร่ือง ภูมิศาสตร์ทวีปยโุรป รายวิชาสังคม
ศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 2 
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6. สรุปผลการวิจัย 
การวจิยัคร้ังน้ี สรุปผลไดด้งัน้ี 
6.1 ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนในรายวชิาสงัคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม เร่ือง ภูมิศาสตร์

ทวีปยุโรป โดยใช้ส่ือหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่  2                  
หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 

6.2 ความพงึพอใจที่มีต่อการใชห้นงัสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) เร่ือง ภูมิศาสตร์ทวีปยโุรป 
รายวชิาสงัคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม ของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 2 อยูใ่นระดบัมากที่สุด 
มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.75 
 
7. อภิปรายผลการวิจัย 

จากการพฒันาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนในรายวชิาสงัคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม  เร่ือง 
ภูมิศาสตร์ทวีปยโุรป โดยใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์(E-book) ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา                  
ปีที่ 2  พบวา่ 

1. ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนในรายวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม เร่ือง ภูมิศาสตร์
ทวีปยุโรป โดยใช้ส่ือหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่  2                  
หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ พิเชษฐ 
เพยีรเจริญ (2546 : 67-76) ไดว้จิยัพฒันา หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เร่ือง ส่ือการสอน เพื่อเปรียบเทียบ
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลงัเรียนของนกัศึกษาโดยใชห้นงัสืออิเล็กทรอนิกส์ เร่ืองส่ือ
การสอน ผลการวิจัยพบว่าผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษาหลังจากที่เรียนด้วยหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ เร่ืองส่ือการสอนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 

2. ผลการศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อการใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) เร่ือง 
ภูมิศาสตร์ทวปียโุรป รายวชิาสงัคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม ของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 2 
อยู่ในระดับมากที่ สุด มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.75 ซ่ึงสอดคล้องกับสมมุติฐานการวิจัย กล่าวได้ว่า
ความเห็นคิด เป็นส่ิงที่เตม็ไปดว้ยความยนิดี ที่ความตอ้งการไดรั้บการตอบสนองในทางบวก หรือ
การบรรลุวตัถุประสงค์ในส่ิงที่ได้ปฏิบัติตามแนวทางที่ตั้งไว ้นักเรียนมีความคิดเห็นในการใช้
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) แสดงว่าเม่ือนักเรียนได้เรียนใชห้นังสืออิเล็กทรอนิกส์(E-book)  
นักเรียนเขา้ใจในบทเรียนและ มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนที่สูงขึ้ น จึงท าให้นักเรียนให้คะแนน
ประเมินความพงึพอใจในระดบัที่มากที่สุด ตามที่ปรียาพร วงศอ์นุตรโรจน์ (2542: 54) กล่าวไวว้่า 
“องคป์ระกอบของการจดัการเรียนการสอนจะตอ้งประกอบดว้ย เน้ือหาวชิา ทกัษะกระบวนการและ
การประเมินผล ซ่ึงมีองคป์ระกอบยอ่ยๆ ไดแ้ก่ การเตรียมการสอน วตัถุประสงคข์องวิชา เอกสาร
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ประกอบการสอนความสามารถในการสอน การจดักิจกรรมการสอน การใชส่ื้อการสอนและการ
ประเมินผลการสอน” 
 
8. ข้อเสนอแนะ 
 8.1 ข้อเสนอแนะในการน าไปใช้ 
       8.1.1 ครูผูส้อนควรมีการจดัเตรียมเคร่ืองคอมพวิเตอร์ใหพ้ร้อมในการใชง้าน 
ตรวจเช็คประสิทธิภาพการท างาน ระบบเสียงใหมี้ความเหมาะสมกบัการเรียนรู้ 
       8.1.2 การจดัการเรียนการสอนโดยใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ซ่ึงมีล าดบัการ
สอนเป็นขั้นตอน ดังนั้นครูผูส้อนจึงต้องช้ีแจงล าดับขั้นตอนในการสอนแก่นักเรียนให้ชัดเจน
เพือ่ใหน้กัเรียนมีความเขา้ใจการเรียนการสอนมากขึ้น 

8.2 ข้อเสนอแนะเพื่อท าวิจัยครั้งต่อไป 
      8.2.1 หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) เป็นเทคนิคในการจดัการเรียนการสอนที่สร้าง

ความน่าสนใจใหก้บัผูเ้รียนเป็นอยา่งดี และยงัสามารถน าไปประยกุตใ์ชใ้นการจดัการเรียนการสอน
ในเร่ืองต่างๆไดอี้กดว้ย 

      8.2.2 ควรน าการใชห้นงัสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) มาใชศ้ึกษาเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธ์ิใน
กลุ่มสาระอ่ืนๆ นอกจากกลุ่มสาระการเรียนรู้สงัคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม 
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