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การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวชิาคณติศาสตร์ เร่ือง รูปสามเหลีย่ม  ของนักเรียน 

ช้ันประถมศึกษาปีที ่5  โดยใช้หนังสืออเิลก็ทรอนิกส์(e-book) 
นวกนก  ศรทอง *  

 
บทคัดย่อ  

การวิจยัคร้ังน้ี มีวตัถุประสงค ์ เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของหนงัสือเรียนอิเล็กทรอนิกส์  
เร่ือง  รูปสามเหล่ียม ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 75/75 และเพื่อ
ศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ้รียนก่อนเรียนและหลงัเรียนโดยใชห้นงัสือเรียนอิเล็กทรอนิกส์  
(e-book) เร่ือง รูปสามเหล่ียม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5  กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ี 
เป็นนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนบา้นหว้ยชนั อ.สว ีจ.ชุมพร ท่ีก าลงัศึกษาอยูใ่นภาคเรียนท่ี 1 
ปีการศึกษา 2561  ซ่ึงไดม้าโดยวิธีการสุ่มแบบเจาะจง (Purposive  Sampling) จ านวน 26 คน  เคร่ืองมือ
ท่ีใชใ้นการวิจยั คือ 1) หนงัสือเรียนอิเล็กทรอนิกส์(e-book) เร่ือง รูปสามเหล่ียม ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5  
2) แผนการจดัการเรียนรู้เร่ือง รูปสามเหล่ียม ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 และ3) แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนเร่ืองรูปสามเหล่ียมชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีมีค่าความเช่ือมัน่ของแบบทดสอบทั้งฉบบั
เท่ากบั 0.901  วิเคราะห์ขอ้มูลโดยหาค่าเฉล่ียเลขคณิต  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  และการทดสอบค่าที 
แบบกลุ่มตวัอย่างไม่เป็นอิสระต่อกนั  ผลการวิจยัพบว่า 1) หนงัสืออิเล็กทรอนิกส์(e-book)  เร่ือง รูป
สามเหล่ียม ท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึนมีประสิทธิภาพเท่ากบั 75.33/75.42 ซ่ึงเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีตั้งไว ้คือ 75/75  
2) นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนบา้นหว้ยชนั ท่ีเรียนดว้ยหนงัสือเรียนอิเล็กทรอนิกส์(e-book)  
วิชาคณิตศาสตร์  เร่ือง รูปสามเหล่ียม มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 
 
 
ค าส าคัญ  หนงัสือเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (e-book), ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน, การเรียนโดยใชห้นงัสือเรียน
อิเล็กทรอนิกส์ (e-book)    
 
* นกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา สาขานวตักรรมหลกัสูตรและการจดัการเรียนรู้ 
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บทน า 
ปัจจุบนัประเทศไทยมีนโยบายท่ีจะพฒันาชาติดว้ยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยเฉพาะอยา่ง

ยิ่งการน าความรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ไปใช้อย่าง
เหมาะสม คณิตศาสตร์เป็นศาสตร์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสร้างสรรคส่ิ์งต่าง ๆ การแกปั้ญหา (Problem Solving) 
ทั้งในดา้นชีวติประจ าวนัและดา้นอ่ืน ๆ การใชเ้หตุผลซ่ึงตอ้งอาศยัคณิตศาสตร์เป็นพื้นฐานทั้งส้ิน (ภทัรกุล 
จริยวทิยานนท.์2561.)  

คณิตศาสตร์มีบทบาทส าคญัอย่างยิ่งต่อการพฒันาความคิดมนุษย ์ ท าให้มีความคิดสร้างสรรค ์
คิดอย่างเป็นระบบ  มีแบบแผน สามารถวิเคราะห์ปัญหาสถานการณ์ไดอ้ย่างถ่ีถว้น รอบคอบ ช่วยให้
คาดการณ์ วางแผน ตดัสินใจ แก้ปัญหา และน าไปใช้ในชีวิตประจ าวนัได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
คณิตศาสตร์จึงมีประโยชน์ต่อการด าเนินชีวิต ช่วยพฒันาคุณภาพชีวิตให้ดีข้ึน และสามารถอยู่ร่วมกนั
กบัผูอ่ื้นไดอ้ย่างมีความสุข (กระทรวงศึกษาธิการ. 2551 : 1)  คณิตศาสตร์เป็นเคร่ืองมือส าคญัในการ
พฒันาศกัยภาพทางสมองในดา้นความคิด  การให้เหตุผลและการแกปั้ญหาอยา่งเป็นระบบ นอกจากน้ี
คณิตศาสตร์เพียงเป็นความรู้พื้นฐานของวิทยาการแขนงต่าง ๆ (สถาบนัส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี. 2551 : 60)  คุณภาพของผูเ้รียนท่ีจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 12 ปีจะตอ้งมีความรู้ความ
เขา้ใจในเน้ือหาสาระคณิตศาสตร์ มีทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ มีเจตคติท่ีดีต่อวิชาคณิตศาสตร์
มีความตระหนกัในคุณค่าของคณิตศาสตร์และสามารถน าความรู้ทางคณิตศาสตร์ไปพฒันาคุณภาพชีวิต
(สถาบนัส่งเสริมการสอนวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย.ี 2551 : 4 )   

ดงันั้น วิชาคณิตศาสตร์ เป็นวิชาหน่ึงในกลุ่มทกัษะท่ีเป็นเคร่ืองมือในการเรียนรู้ คือ เป็นวิชาท่ี
จะน าไปสู่การเรียนรู้ในกลุ่มประสบการณ์อ่ืน ๆ  และการเรียนระดบัสูง ช่วยสร้างเสริมคุณลกัษณะท่ี
จ าเป็นต่อการด ารงชีวิตอ่ืน ๆ  เช่น  การสังเกต  ความละเอียด ถ่ีถว้น แม่นย  า  มีสมาธิและรู้จกั
แกปั้ญหา  และโดยเฉพาะอย่างยิ่งในชีวิตประจ าวนัเราตอ้งใชค้วามรู้และทกัษะทางคณิตศาสตร์เกือบ
ตลอดเวลา  เช่น  การประมาณค่าการซ้ือขาย  การดูเวลา  การชัง่  การตวง  การวดั  และ อ่ืนๆ  อีกมากท่ี
เก่ียวกบัจ านวนและตวัเลข  แต่การสอนคณิตศาสตร์ เพื่อให้นกัเรียนเกิดความรู้ความเขา้ในใจเน้ือหา
หลกัของคณิตศาสตร์เท่านั้นยงัไม่พอ ครู จ  าเป็นตอ้งสอนให้นกัเรียนเห็นคุณค่าและเกิดทกัษะในการคิด
ค านวณ  และการน าประสบการณ์ไปใชใ้นชีวติประจ าวนัได ้  

ปัจจุบันพื้นฐานด้านคณิตศาสตร์ของเด็กไทยถือว่าอยู่ในระดับต ่ า   จากผลการทดสอบ
ระดบัชาติ O-Net เม่ือปี 2560 ระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ไดค้ะแนน
เฉล่ียร้อยละ 37.12 คะแนน (http://www.onetresult.niets.or.th)   และจากประสบการณ์ในการจดัการ
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เรียนการสอนสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ พบว่า ผูเ้รียนยงัขาดกระบวนการคิดอย่างมีเหตุผลและคิด
อยา่งเป็นระบบ และสภาพปัญหาคุณภาพการสอนของครูผูส้อน คือผูส้อนขาดเทคนิคการสอน เทคนิค
การสอนไม่เอ้ืออ านวยให้เกิดความคิดอยา่งมีเหตุผลและมีระบบตามกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ขาด
การฝึกทกัษะใหก้บัผูเ้รียน ผูส้อนไม่ไดผ้ลิตส่ือท่ีตรงตามกระบวนการแกปั้ญหา  

หนัง สื อ อิ เ ล็ กทรอ นิก ส์  ( electronic-book) เ ป็ น ส่ื อ ท่ี ให้ ข้อมู ลทั้ ง ข้อคว าม  ภ าพ น่ิ ง 
ภาพเคล่ือนไหว เสียง และการเช่ือมโยงไปยงัเน้ือหาอ่ืนในเล่มเดียวกนั หรือแมแ้ต่ไปยงัเว็บไซต์ใน
อินเทอร์เน็ตไดใ้นแต่ละหนา้ของเน้ือหา ดว้ยความส าคญัของหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์เพื่อเป็นส่ือในการ
แพร่กระจายการเรียนรู้ กระทรวงศึกษาธิการจึงไดจ้ดัให้มีโครงการพฒันาหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์เพื่อ
เผยแพร่ความรู้ไปยงัครู นกัเรียน และสถาบนัการศึกษาอ่ืน ๆ ทั้งในรูปแบบแผ่นซีดีและออนไลน์ เพื่อ
ช่วยการสอนของครูใหป้ระสบความส าเร็จเพราะการใชห้นงัสือเรียนอิเล็กทรอนิกส์ท่ีครอบคลุมเน้ือหา
ทั้งหมด และเป็นส่ิงท่ีกระตุน้ความสนใจของผูเ้รียน ผูเ้รียนสามารถศึกษาไดด้ว้ยตนเอง และฝึกฝนการ
ท าแบบฝึกหัดซ ้ า ๆ ได้ในเวลาว่าง  เพื่อทบทวนความเข้าใจในเร่ืองท่ีเรียนไปแล้ว หนังสือเรียน
อิเล็กทรอนิกส์มีความส าคญั และประโยชน์ในการช่วยส่งเสริมประสิทธิภาพทางการเรียนของผูเ้รียน
และพฒันาความช านาญให้เกิดแก่ผูเ้รียน และจากงานวิจยัของ บุษบา ชูค า, (2550 :  73-78) พบว่า  
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนกัเรียนหลงัการใช้บทเรียนการ์ตูนคณิตศาสตร์ แบบ E-
Book เร่ือง โจทยปั์ญหาสมการเชิงเสนตวัแปรเดียว สูงกวา่คาเกณฑ์(60%) อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .01 

จากเหตุผลดงักล่าว จะเห็นว่าทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ เป็นทกัษะท่ีมีความส าคญั  
ต่อการเรียนคณิตศาสตร์และใช้ในชีวิตประจ าวนัของเรามาก อีกทั้งเน้ือหาเร่ือง รูปสามเหล่ียม มี
ความส าคญั นักเรียนส่วนใหญ่ประสบปัญหาในการแก้ปัญหาการให้เหตุผล การส่ือสาร การส่ือ
ความหมายทางคณิตศาสตร์ และการน าเสนอ การเช่ือมโยงคณิตศาสตร์กบัศาสตร์อ่ืน ๆ มีความคิด
สร้างสรรค ์ผูว้จิยัในฐานะครูผูรั้บผดิชอบการจดัการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 ตระหนกัถึงปัญหาและความส าคญัท่ีจ  าเป็นดงักล่าว จึงไดท้  าการศึกษา คน้ควา้ 
เอกสาร และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง  และพฒันาตนเอง   เพื่อน าความรู้ ความเขา้ใจและประสบการณ์ท่ี
ได้รับมาพัฒนา การเรียนการสอน โดยสร้างหนังสือเรียนอิเล็กทรอนิกส์ กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีมีประสิทธิภาพ มีความเหมาะสมกบัผูเ้รียนและ
เน้ือหาท่ีเรียนข้ึน เพื่อพฒันาผูเ้รียนให ้มีทกัษะในการแกปั้ญหา และมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึน    
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วตัถุประสงค์ 
1. เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของหนงัสือเรียนอิเล็กทรอนิกส์ เร่ือง รูปสามเหล่ียม ของ 

นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีมีประสิทธิภาพตามเกณฑ ์75/75  
2. เพื่อศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ้รียนก่อนเรียนและหลงัเรียน โดยใชห้นงัสือเรียน 

อิเล็กทรอนิกส์ เร่ือง รูปสามเหล่ียม ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5  
 
สมมติฐาน 

1. หนงัสือเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (e-book)  เร่ือง  รูปสามเหล่ียม ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5  
ท่ีผูว้จิยัสร้างข้ึน มีประสิทธิภาพตามเกณฑ ์75/75 

2. นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนบา้นหว้ยชนั ท่ีเรียนดว้ยหนงัสือเรียนอิเล็กทรอนิกส์  
(e-book) วชิาคณิตศาสตร์ เร่ือง รูปสามเหล่ียม มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน  

 
ขอบเขตของการวจัิย 

1. ประชากร 
ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัในคร้ังน้ี เป็นนกัเรียนชั้น ป.5 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2561 

โรงเรียนบา้นหว้ยชนั  อ. สว ี จ.ชุมพร จ านวน 26 คน 
2. กลุ่มตัวอย่างทีใ่ช้ในการศึกษา 

2.1 กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวจิยัเพื่อวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน โดยใชว้ธีิการเลือกกลุ่ม 
ตวัอยา่งแบบเจาะจง (Purposive sampling) จ านวน 1 หอ้งเรียน รวม 26 คน แบ่งเป็นกลุ่มทดลองใช้
วธีิการเรียนผา่นหนงัสือเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (e-book) หอ้ง ป.5 จ านวน 26 คน 

2.2 กลุ่มตวัอยา่งเพื่อทดสอบหาประสิทธิภาพของหนงัสือเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (e-book) โดย 
เลือกแบบเจาะจง ท่ีไม่ซ ้ ากบักลุ่มตวัอยา่งจากขอ้ 2.1 โดยแบ่งเป็น 

2.2.1 กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการทดสอบหาประสิทธิภาพของหนงัสือเรียนอิเล็กทรอนิกส์  
(e-book) แบบรายบุคคล จ านวน 3 คน 

2.2.2 กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการทดสอบหาประสิทธิภาพของหนงัสือเรียนอิเล็กทรอนิกส์  
(e-book) แบบกลุ่มยอ่ย จ านวน 9 คน 

2.2.3 กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการทดสอบหาประสิทธิภาพของหนงัสือเรียนอิเล็กทรอนิกส์  
(e-book) แบบภาคสนาม จ านวน 30 คน 
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3. ตัวแปรศึกษา 

3.1 ตวัแปรอิสระ ไดแ้ก่วธีิการเรียน  คือ การเรียนโดยหนงัสือเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (e-book) 
3.2 ตวัแปรตาม คือ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวชิาคณิตศาสตร์พื้นฐาน เร่ือง รูปสามเหล่ียม 

4. เนือ้หาทีใ่ช้ในการวจัิย 
เน้ือหาท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ีเป็นเน้ือหาวชิาคณิตศาสตร์ เร่ือง รูปสามเหล่ียม แบ่งเป็น 10 เร่ือง ดงัน้ี 

1. ชนิดของรูปสามเหล่ียมแบ่งตามลกัษณะของดา้น 
2. ชนิดของรูปสามเหล่ียมแบ่งตามลกัษณะของมุม 
3. ส่วนประกอบต่าง ๆ ของรูปสามเหล่ียม 
4. มุมภายในของรูปสามเหล่ียม 
5. ความสูงของรูปสามเหล่ียม 
6. ความยาวรอบรูปของรูปสามเหล่ียม 
7. การหาพื้นท่ีของรูปสามเหล่ียมโดยการนบัตาราง 
8. การหาพื้นท่ีของรูปสามเหล่ียมโดยการใชสู้ตร 
9. โจทยปั์ญหาเก่ียวกบัความยาวรอบรูปของรูปสามเหล่ียม 
10. โจทยปั์ญหาเก่ียวกบัพื้นท่ีของรูปสามเหล่ียม 

5. ระยะเวลาทีใ่ช้ในการวจัิย 
ระยะเวลาท่ีใชใ้นการศึกษาคน้ควา้ คือ ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2561  
 

นิยามศัพท์เฉพาะ 
1. หนังสืออเิลก็ทรอนิกส์ (e-book)  เร่ือง  รูปสามเหล่ียม เป็นหนงัสือท่ีครูผูส้อนน าไปเป็นส่ือ 

ในการจดัการเรียนรู้ และผูเ้รียนสามารถศึกษาดว้ยตวัเองโดยเรียนดว้ยเคร่ืองคอมพิวเตอร์เป็นส่ือ
มลัติมีเดีย ประกอบดว้ยขอ้ความ ภาพน่ิง  และเสียง เพื่อใชส้อนในสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประ
ถามศึกษาปีท่ี 5 หนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรม Powerpoint โครงสร้างหนงัสือเรียนอิเล็กทรอนิกส์  
(e-book) ประกอบดว้ย  

1.1 หนา้ปก ประกอบดว้ย ช่ือเร่ือง ระดบัชั้น และผูจ้ดัท า 
1.2 ค าน า เป็นการแนะน าหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ โดยภาพรวม และขอบคุณผูส้นบัสนุน 

ทุกๆ ท่าน 
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1.3 สารบญั ประกอบดว้ย ช่ือเร่ืองของเน้ือหา และหนา้ เป็นแหล่งขอ้มูล 
เพื่อใหผู้เ้รียนศึกษาดว้ยตนเอง 

1.4 เน้ือหา ประกอบดว้ย เน้ือหาในแต่ละเร่ือง และมีรายละเอียดแตกต่างกนั มี 
ภาพประกอบ และตวัอยา่ง  

1.5 แบบฝึกหดั ประกอบดว้ยโจทย ์หรือรูปภาพท่ีเก่ียวกบัเน้ือหาในแต่ละเร่ือง  
1.6 Link กิจกรรมเสริมทกัษะ ประกอบดว้ย โจทย ์หรือรูปภาพ หรือเพลง 
1.7 อา้งอิง เป็นการอา้งอิงถึงแหล่งท่ีมาเน้ือหา และรูปภาพ ท่ีน ามาใชใ้นการท าหนงัสือ 

อิเล็กทรอนิกส์ (e-book) 
1.8 ภาคผนวก ประกอบดว้ย เฉลยแบบฝึกหดั ในแต่ละเล่ม เพื่อใหผู้เ้รียนสามารถตรวจ 

ค าตอบดว้ยตนเอง 
2. แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง รูปสามเหล่ียม ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปี

ท่ี 5 หมายถึง แบบทดสอบท่ีใชส้อบก่อนและหลงัการใชห้นงัสือเรียนอิเล็กทรอนิกส์ ท่ีผูว้จิยัสร้างข้ึน 
เป็นแบบทดสอบปรนยั จ านวน 40 ขอ้ 

3. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณติศาสตร์ หมายถึง ความสามรถในการเรียนรู้ของนกัเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 5 วชิาคณิตศาสตร์ เร่ือง รูปสามเหล่ียม ซ่ึงวดัโดยแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียน เร่ืองรูปสามเหล่ียมท่ีผูว้จิยัสร้างข้ึนตามตารางวิเคราะห์ขอ้สอบ และผา่นการหาคุณภาพ
แบบทดสอบแบบอิงกลุ่มทั้งฉบบั ไดแ้ก่ ค่าความยากง่าย และค่าอ านาจจ าแนก และผา่นการหาคุณภาพ
แบบทดสอบแบบอิงกลุ่มทั้งฉบบั โดยการหาค่าความเช่ือมัน่ดว้ยวธีิของคูเตอร์-ริชาร์ดสัน (Kuder  
Richadson  Method)  โดยใชสู้ตร  KR20 
 4. ผู้เรียน หมายถึง นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนบา้น
หว้ยชนั อ.สว ีจ.ชุมพร 
 5. วธีิการเรียนโดยใช้หนังสือเรียนอิเลก็ทรอนิกส์ (e-book) หมายถึง วธีิการเรียนส่งเสริม
กิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั และสร้างองคค์วามรู้ดว้ยตนเอง โดยมีจุดประสงคก์ารเรียนรู้
และเน้ือหาสอดคลอ้งกบัหลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบา้นหว้ยชนั อ.สว ีจ.ชุมพร 

6. ประสิทธิภาพของหนังสือเรียนอิเลก็ทรอนิกส์ (e-book) หมายถึง ผลการใชห้นงัสือเรียน
อิเล็กทรอนิกส์ (e-book) ในการจดักิจกรรมการเรียนการสอนโดยใชเ้กณฑ ์75/75 

75 ตัวแรก หมายถึง คะแนนเฉล่ียท่ีนกัเรียนทั้งหมดท าไดจ้ากแบบฝึกหดั ระหวา่งเรียนดว้ย 
หนงัสือเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (e-book) เร่ือง รูปสามเหล่ียม ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 อยา่งนอ้ยร้อยละ 75 
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75 ตัวหลงั หมายถึง คะแนนเฉล่ียท่ีนกัเรียนทั้งหมดท าไดจ้ากแบบทดสอบภายหลงัการเรียน
ดว้ยหนงัสือเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (e-book) เร่ือง  รูปสามเหล่ียม ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 อยา่งนอ้ย 
ร้อยละ 75 
 
ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

1. ไดห้นงัสือเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (e-book) เร่ือง  รูปสามเหล่ียม ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีมี 
ประสิทธิภาพตามเกณฑ ์75/75 

2. เป็นแนวทางในการพฒันาหนงัสือเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (e-book) ส าหรับเร่ืองอ่ืน 
หรือรายวชิาอ่ืน ๆ  ต่อไป 

 
วธีิด าเนินการวจัิย 

  
 ผูว้จิยัไดท้  าการทดลองใชห้นงัสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) ประกอบการสอน เร่ือง รูป
สามเหล่ียม โดยใชแ้บบแผนการทดลองแบบกลุ่มเดียวสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน (One-Group, 
Pretest-Posttest Design) แบบแผนการทดลองแสดงดงัน้ี 
  

 
 
 
  

X   แทน การเรียนโดยใชห้นงัสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)  
 1T  แทน การทดสอบก่อนเรียนของกลุ่มตวัอยา่ง 
 2T  แทน การทดสอบหลงัเรียนของกลุ่มตวัอยา่ง 

ด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลเพื่อหาประสิทธิภาพของหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) เร่ือง 
รูปสามเหล่ียม ชั้นประถมศึกษาปีท่ี5 ท่ีผูว้จิยัสร้างข้ึนโดยด าเนินการทดลองกบันกัเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีท่ี 5 โรงเรียนบา้นหว้ยชนั จ านวน 26 คน เม่ือกลุ่มทดลองเรียนโดยใชห้นงัสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) 
วชิาคณิตศาสตร์ เร่ือง รูปสามเหล่ียม  ครบทุกแผนการจดัการเรียนรู้ ใหก้ลุ่มตวัอยา่งท าแบบทดสอบ
หลงัเรียน วชิาคณิตศาสตร์ เร่ือง รูปสามเหล่ียม น าขอ้มูลท่ีไดไ้ปวเิคราะห์เพื่อทดสอบสมมติฐาน 

สอบก่อน ทดลอง สอบหลงั 

1T  X 
2T  
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ผลการวจัิย 

1. หนงัสืออิเล็กทรอนิกส์  (e-Book) เร่ือง รูปสามเหล่ียม มีประสิทธิภาพเป็นไปตามเกณฑท่ี์ตั้ง

ไว ้คือ 75/75  

  2. นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนบา้นหว้ยชนั ท่ีเรียนดว้ยหนงัสือเรียนอิเล็กทรอนิกส์ 
(e-book)  วชิาคณิตศาสตร์  เร่ือง รูปสามเหล่ียม มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน 
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

 
อภิปรายผลการวจัิย 
 1. ประสิทธิภาพของหนังสืออเิลก็ทรอนิกส์ 

ผลการหาประสิทธิภาพหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์(e-Book)  วิชาคณิตศาสตร์ เร่ือง รูปสามเหล่ียม 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5   พบวา่ หนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) เร่ือง รูปสามเหล่ียม  ชั้นประถมศึกษาปี
ท่ี 5  มีประสิทธิภาพ  เท่ากบั  75.33/75.42 ซ่ึงมีประสิทธิภาพเป็นไปตามเกณฑ์  75/75 ท่ีก าหนดไว ้ 
ทั้งน้ีเน่ืองจากหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึน  ไดด้ าเนินการพฒันาอยา่งเป็นระบบตามขั้นตอน
การพฒันาได้มีการศึกษาเก็บขอ้มูลจากผูเ้ช่ียวชาญด้านคณิตศาสตร์  และด้านการออกแบบหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ โดยค านึงถึงความรู้พื้นฐานและความแตกต่างระหว่างบุคคลของนกัเรียน ซ่ึงนอกจาก
การใหน้กัเรียนไดเ้รียนรู้ภายในช่วงเวลาเรียนแลว้  นกัเรียนยงัสามารถนาไปใชเ้รียนรู้นอกเวลาเรียนกบั
คอมพิวเตอร์เคร่ืองอ่ืน ๆ ได ้ ท าใหต้อบสนองความแตกต่างระหวา่งบุคคลท่ีเรียนชา้และเร็วแตกต่างกนั   
จึงเป็นผลใหห้นงัสืออิเล็กทรอนิกส์ เร่ือง รูปสามเหล่ียม ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 มีประสิทธิภาพเป็นตาม
เกณฑ์ท่ีก าหนดไว ้ ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ  บุษบา  ชูค า (2550) ไดศึ้กษาผลของการใช้บทเรียน
การ์ตูนคณิตศาสตร์แบบ E- Book เร่ือง โจทยปั์ญหาสมการเชิงเส้น ตวัแปรเดียว ท่ีมีต่อผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนและความพึงพอใจในวิชาคณิตศาสตร์ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 พบวา่ ผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนกัเรียนหลงัการใชบ้ทเรียนการ์ตูนคณิตศาสตร์ แบบ E-Book เร่ือง 
โจทยปั์ญหาสมการเชิงเสนตวัแปรเดียว สูงกว่าค่าเกณฑ์ (60%) อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
และความพึงพอใจในวชิาคณิตศาสตร์ หลงัการใชบ้ทเรียนการ์ตูนคณิตศาสตร์แบบ E- Book เร่ือง โจทย์
ปัญหาสมการเชิงเสนตวัแปรเดียว สูงกวา่ก่อนการใช้บทเรียนการ์ตูนคณิตศาสตร์แบบ E- Book เร่ือง 
โจทยปั์ญหาสมการเชิงเสนตวัแปรเดียว อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
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 2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณติศาสตร์ เร่ือง เวลา ของนักเรียน 
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลงัเรียนดว้ยหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์(e-Book)  เร่ือง  

รูปสามเหล่ียม ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5โรงเรียนบา้นหว้ยชนั  มีความแตกต่างกนั โดยคะแนน
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนดว้ยหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์(e-Book)  เฉล่ีย 12.35  คิดเป็นร้อยละ 
30.86  และคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียน เฉล่ีย 31.38คิดเป็นร้อย ละ 78.45  เม่ือน า
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน ก่อนเรียนและหลังเรียนมาเปรียบเทียบกนั พบว่า ผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนของนกัเรียนหลงัเรียนดว้ยหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์(e-Book)  เร่ือง รูปสามเหล่ียม สูงกว่า
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียน แสดงวา่  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง รูปสามเหล่ียมของนกัเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5โรงเรียนบา้นหว้ยชนั หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
.05 ซ่ึง เป็นไปตามสมมติฐานท่ีก าหนดไว ้ทั้งน้ี เน่ืองจากการเรียนการสอนดว้ยหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์
(e-Book) ช่วยให้ผูเ้รียนสามารถยอ้นกลบัเพื่อทบทวนบทเรียนหากไม่เขา้ใจและสามารถเลือกเรียนได ้ 
มีการอธิบายเน้ือหาบทเรียนให้เข้าใจง่ายข้ึน  อีกทั้งเรียนแล้วสนุกและเพลิดเพลิน ไม่เบ่ือง่าย ซ่ึง
สามารถเรียนรู้ไดด้ว้ยตนเอง นกัเรียนมีปฏิสัมพนัธ์กบับทเรียน ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของบุษบา ชูค า 
(2550) ไดศึ้กษาผลของการใชบ้ทเรียนการ์ตูนคณิตศาสตร์แบบ E- Book เร่ือง โจทยปั์ญหาสมการเชิง
เส้น ตวัแปรเดียว ท่ีมีต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและความพึงพอใจในวิชาคณิตศาสตร์ของนกัเรียนชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 2 พบว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนหลงัการใช้บทเรียน
การ์ตูนคณิตศาสตร์ แบบ E-Book เร่ือง โจทยปั์ญหาสมการเชิงเสนตวัแปรเดียว สูงกวา่ค่าเกณฑ์ (60%) 
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 และความพึงพอใจในวิชาคณิตศาสตร์ หลงัการใชบ้ทเรียนการ์ตูน
คณิตศาสตร์แบบ E- Book เร่ือง โจทยปั์ญหาสมการเชิงเสนตวัแปรเดียว สูงกวา่ก่อนการใช้บทเรียน
การ์ตูนคณิตศาสตร์แบบ E- Book เร่ือง โจทยปั์ญหาสมการเชิงเสนตวัแปรเดียว อยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั .01   
 
ข้อเสนอแนะ 

1. มีการพฒันาหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) ในเน้ือหาวิชาอ่ืนๆ และระดบัชั้นอ่ืน  เพราะ 
การจดัการเรียนการสอนโดยใชห้นงัสืออิเล็กทรอนิกส์ สร้างแรงจูงใจให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ไดเ้ป็น
อยา่งดี  
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2. มีพฒันาหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book)   ท่ีค  านึงถึงความแตกต่างระหวา่งบุคคลของผูเ้รียน
ในแต่ละระดบัชั้นดว้ย  เพื่อใหผู้เ้รียนไดเ้ลือกทบทวนหรือศึกษาหาความรู้จากหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ท่ี
ตนเองสนใจ 

3. ควรท าการวจิยัเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโดยมีกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม 
เน่ืองจากมีการควบคุมท่ีดีกวา่ ผลการวจิยัมีการคลาดเคล่ือนนอ้ย 

4. ควรใชรู้ปแบบการสอนท่ีหลากหลายร่วมกบัการสอนโดยใชห้นงัสือเรียนอิเล็กทรอนิกส์  
(e-Book)   เพื่อเป็นการเปรียบเทียบวา่สามารถพฒันาผลสัมฤทธ์ิไดดี้กวา่หรือไม่ 
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