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บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวตัถุประสงค์เพื่อ 1) สร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Books) ในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อ 
การสื่อสารส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 2) ศึกษาดัชนีประสิทธิผลของการจัดการเรียนรู้ด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์    
3) ศึกษาผลสัมฤทธิ์ในการเรียนโดยใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์  และ 4) ศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์  ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักเรียนในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 2 โรงเรียน
เทศบาลบูรพาพิทยาคาร  ต าบลตลาด  อ าเภอเมือง  จังหวัดมหาสารคาม  ประจ าภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2558  จ านวน
นักเรียน 29  คน ซึ่งได้มาโดยวิธีการจับฉลาก (Simple  Random  sampling)  เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่  หนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ จ านวน  6  เล่ม แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการ
ใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  ได้แก่ ค่าเฉลี่ย   ค่าร้อยละ  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สูตรการหา
ประสิทธิภาพ E1/E2  และสูตรการหาค่าดัชนีประสิทธิผล และ t - test (Dependent Samples) 

  ผลการวิจัยพบว่า 1) หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Books) ในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ส าหรับ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 มีคุณภาพอยู่ในระดับมากที่สุด และมีประสิทธิภาพ เท่ากับ 89.60 /87.24  สูงกว่าเกณฑ์ที ่
80/80  2) ดัชนีประสิทธิผลของการจัดการเรียนรู้ด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ มีค่าเท่ากับ  0.7443 คิดเป็นร้อยละ 74.43  
แสดงว่านักเรียนมีความรู้เพิ่มขึ้น 3) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์  หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ 4) ความพึงพอใจที่มีต่อการเรียนรู้ด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ โดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด  
 
ค าส าคญั: หนังสืออิเล็กทรอนิกส์, ทักษะภาษาอังกฤษ, ประชาคมอาเซียน, การสื่อสาร 
 

ABSTRACT 
 The  purposes  of  the  research  were  to  develop English  communicative  of 10th grade students for  the  
ASEAN  community  by  using  electronic  books, to  study  the  effectiveness  index  of  learning  management  using  e-
Books,   to  study  the  students’ learning  achievement  using  the  e-Books, to conduct  a  survey   for  satisfaction  of  
the  students  after  learning   by  electronic  books. The  sample  subject were  29   of  10th  grade students in second  o  
the 2015 at  Buraphaphitthayakan  municipal  school in Talad sub-district, Mueang Maha  Sarakham  district, Maha 
Sarakham  province. They were  selected  by the  simple  random  sampling  method.  The  instruments  were  e-Books , 
an achievement  test,  and  a  questionnaire.  The  statistics  used  were   percentage,  mean,  standard  deviation and  the  
t-test   (Dependent  Samples). 
 Results  of  this  research  were  as  follows  : The  finding  showed  that  the  index  of  the  electronic  books  
efficiency  was  89.60 /87.24 which  was  higher  than  the  assigned  criteria  efficiency. The  effectiveness  index  of  the  
electronic  books  on  communicative  was   0.7443. The  results  indicated  that  the  students  have  improved  their  
communicative (74.43%). The  finding  indicated  that  the  post-test  score  of  the  students  for  communicative  was  
higher  than the  pre-test  score  at  the  .05  level  of  the  statistical  significance. The  findings  showed  that  the  overall  
satisfaction  of  the  students  with  the  electronic  books  was  a  highest  level. 
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บทน า 
อาเซียน (ASEAN) เป็นการรวมตัวขององค์กรระหว่างประเทศของสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

เพื่อส่งเสริมและร่วมมือกันในด้านความมั่นคงด้านเศรษฐกิจ ด้านวัฒนธรรม ด้านสันติภาพ อีกทั้งยังท าให้สามารถเพิ่มอ านาจ
ต่อรองในเวทีการค้าโลก โดยในปี พ.ศ.2546 อาเซียนได้เดินหน้าบูรณาการในเชิงลึกด้วยการตั้งเป้าว่าจะพัฒนาไปเป็น 
"ประชาคมอาเซียน” ประกอบด้วย 3 เสาหลัก คือ ประชาคมความมั่นคงอาเซียน ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และประชาคม
สังคม-วัฒนธรรมอาเซียน (แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.  2555-2559)) ภาษาที่ใช้ในการท างาน
ของอาเซียน คือ ภาษาอังกฤษ (The working language of ASEAN shall be English.) ซึ่งเป็นภาษาต่างประเทศที่มี
ความส าคัญและจ าเป็นต่อการสื่อสาร ด้วยเหตุผลดังกล่าวกระทรวงศึกษาธิการจึงได้ตระหนักถึงความส าคัญและเห็นความ
จ าเป็นของการปรับปรุงหลักสูตร และกระบวนการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ เพื่อพัฒนาความสามารถทางภาษาของ
ผู้เรียนในการติดต่อสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี จึงได้ก าหนดแนวทางปรับปรุงหลักสูตรภาษาอังกฤษ โดยมุ่งเน้นให้ 
ผู้เรียนเกิดความสามารถในการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษคือสามารถใช้ภาษาในการเข้าสู่สังคม และเข้าใจวัฒนธรรมของภาษา 
และสามารถสื่อความหมายได้อย่างถูกต้องตามหลักภาษา ดังนั้นการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ จึงประกอบไปด้วย 4
ทักษะ คือ ทักษะการฟัง การพูด การอ่านและการเขียนให้เหมาะสมกับสภาพของผู้เรียนและสังคมไทย (ประพาศน์ พฤทธิ
ประภา, RSRT : 53) 

โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร เป็นโรงเรียนที่อยู่ในสังกัดกองการศึกษา เทศบาลเมืองมหาสารคาม กรมการ
ปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดมหาสารคาม จึงได้จัดท าหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ เพื่อให้ครูสามารถน าไป
วางแผนในการพัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานและตัวช้ีวัดที่ก าหนดไว้ในกลุ่มสาระ โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนเกิด
สมรรถนะส าคัญ คือ ความสามารถในการรับและสื่อสาร มีวัฒนธรรมในการใช้ภาษาถ่ายทอดความคิด ความรู้ความเข้าใจ 
ความรู้สึก และทัศนะของตนเองเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและประสบการณ์ รวมทั้งการเจรจาต่อรองเพื่อขจัดและลด
ปัญหาความขัดแย้งต่าง ๆ ตลอดจนการเลือกใช้วิธีการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพโดยค านึงถึงผลกระทบที่มีต่อตนเองและสังคม 
(กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ, 2551) เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนโดยการน าเทคโนโลยีสารสนเทศ และ
สื่ออิเล็กทรอนิกส์เข้ามาใช้ในการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการเรียนรู้ของนักเรียน 

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) เป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่มีจุดเด่นอยู่ที่การน าเสนอเนื้อหาสาระ ซึ่งจะอยู่ในรูปแบบ
สื่อประสมหรือมัลติมีเดีย (Multimedia) คือเป็นการผสมผสานหลายๆอย่างเข้าด้วยกันทั้งข้อความ (Text) ภาพนิ่ง (Image ) 
ภาพเคลื่อนไหว (Animation) ภาพวีดิทัศน์ (Digital Video) และเสียง ( Sound ) ที่ท าให้ผู้เรียนเข้าใจในสิ่งที่เรียนรู้ได้ดียิ่งขึ้น
และตัวบทเรียนมีความน่าสนใจ ท าให้ผู้เรียนเกิดการเรยีนรูไ้ด้อยา่งเหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการและวัยของผู้เรียน  ทั้ง
ยังสนองต่อความแตกต่างระหว่างบุคคลในการที่จะเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง  และสามารถใช้ในการเรียนรู้ได้ทั้งในห้องและนอก
ห้องเรียนได้เป็นอย่างดี ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาที่สอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (พระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2545) 

ด้วยเหตุผลดังกล่าว ผู้วิจัยจึงเกิดความสนใจที่จะพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ในการเตรียมความพร้อม
เข้าสู่ประชาคมอาเซียนโดยใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Books) ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4  ซึ่งเป็นทักษะพื้นฐาน
ทางภาษาที่ส าคัญในการศึกษาในช้ันสูงต่อไปรวมทั้งได้นวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษาอีกด้วย 

  
1. วัตถุประสงค์การวิจัย 

1.1 เพื่อพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Books) ในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารส าหรับนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 4 

1.2 เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลของการจัดการเรียนรู้ด้วยหนังสืออิเลก็ทรอนิกส์ 
1.3 เพื่อเปรียบเทียบสัมฤทธ์ิในการเรียนโดยใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์    
1.4 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนที่เรียนรูด้้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 
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2. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวขอ้ง 
ปี 2558 ประเทศในอาเซียน 10  ประเทศ ได้แก่ ไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงค์โปร์ บรูไน เวียดนาม ลาว 

พม่า และกัมพูชา  รวมตัวกันเป็นประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) ซึ่งหมายความว่า ประชาชนในแต่ละประเทศ
จะต้องติดต่อสื่อสารกันในทุก ๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง เศรษฐกิจ สังคม การเมือง การปกครอง การศึกษา ศิลปวัฒนธรรม 
ประเพณี การท่องเที่ยว และอื่น ๆ โดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษากลาง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เรื่องการท างานในประชาคม
อาเซียน ดังกฎบัตรอาเซียนข้อ 34 ที่บัญญัติว่า “The Working language of ASEAN shall be English” เมื่อเป็นเช่นนี้ใน
วงการศึกษาจึงมีการตื่นตัว และเตรียมพร้อมกับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียนเป็นอย่างมาก นักการศึกษาหลายท่านได้ให้ความ
คิดเห็นอย่างกว้างขวางในการพัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษของเยาวชน และคนท างานในประเทศไทยโดยมุ่งเน้นว่าพลเมืองทุก
คนในประเทศต้องใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้อย่างมีคุณภาพ  (นพพร สโรบล,2545 อ้างถึงใน Thailand TESOL New 
FOCUS บทความสถาบันภาษา, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, หน้า 8-12) 
 หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ หมายถึง เป็นเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถน าเสนอข้อมูลได้ทั้ง ข้อความ  ภาพนิ่ง 
ภาพเคลื่อนไหวและเสียง ผ่านคอมพิวเตอร์โดยการเช่ือมโยงข้อมูลที่สัมพันธ์ของเนื้อหาที่อยู่ในแฟ้มเดียวกันหรืออยู่ในแฟ้มเข้า
ด้วยกันโดยไม่จ ากัดว่าจะเป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบใด หากเป็นการเช่ือมโยงข้อความที่เป็น ตัวอักษรหรือตัวเลข 
เรียกว่า ไฮเปอร์เท็กซ์ (Hypertext) และถ้าหากข้อมูลนั้นรวมถึงเสียงและภาพเคลื่อนไหวด้วยก็เรียกว่า สื่อประสมไฮเปอร์
มีเดีย (Hypermedia) (ปิลันธนา สงวนบุญญพงษ,์ 2542) 
 หนังสืออิเล็กทรอนิกส์มัลติมีเดียเสริมการอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษ ส าหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา (วัชระ       
แจ่มจ ารัส, 2549) มีความเหมาะสม สามารถน าไปใช้เป็นแนวทางในการออกแบบการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ในวิชาอื่น ๆ 
ต่อไป และระดับความคิดเห็นของผู้เรียนต่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์  อยู่ในระดับดีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.85 
   บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียเป็นสื่อการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่   
(นิรันทร์ เปี่ยมวัฒนาทรัพย์, 2544)  มีประสิทธิภาพเฉลี่ย 86.38/89.35  และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสารของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ที่เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียเป็นสื่อสูงกว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียนด้วยวิธกีารสอนตามคู่มือครูอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
1. ขั้นตอนการด าเนินการวิจัยประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ดังนี ้

1.1 ขั้นวิเคราะห์ (Analysis) ด าเนินการศึกษาสภาพปัญหาการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ ศึกษาและวิเคราะห์หลักสูตร  เพื่อจ าแนกกิจกรรมกระบวนการเรียนรู้  ก าหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
จุดประสงค์การเรียนรู้ และการวัดและประเมินผล  

1.2 ขั้นออกแบบ (Design) ด าเนินการออกแบบเครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง ได้แก่  หนังสืออิเล็กทรอนิกส์  
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และแบบประเมินความพึงพอใจ น าสิ่งท่ีออกแบบขอค าแนะน าจากอาจารย์ที่ปรึกษา 

1.3 ขั้นพัฒนา (Development) ด าเนินการสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง จากนั้นน าเครื่องมือที่พัฒนาขึ้นขอ
ค าแนะน าจากอาจารย์ที่ปรึกษา และตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือโดยผู้เชี่ยวชาญ  

1.4 ขั้นทดลองใช้ (Implementation) น าเครื่องมือที่พัฒนาขึ้นไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่างตามแบบแผนการ
ทดลอง และเก็บรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องจากการทดลอง 

1.5 ขั้นประเมินผล (Evaluation) ด าเนินการจัดเก็บข้อมูลที่ได้จากการทดลองไปวิเคราะห์ค่าทางสถิติและสรุปผล 

 
2. เคร่ืองมือการวิจัย 

2.1 หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Books)  ที่ใช้ในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ในการเตรียมความ
พร้อมสู่ประชาคมอาเซียน ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 

2.2 แบบประเมินคณุภาพของหนงัสืออิเล็กทรอนิกส ์
2.3 แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 
2.4 แบบประเมินความพึงพอใจท่ีมีต่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส ์
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3. กลุ่มเป้าหมาย 
3.1 ประชากร คือ นักเรียนในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร สังกัดกองการศึกษา

เทศบาลเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม ประจ าภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2558  จ านวน 3 ห้องเรียน  ซึ่งรวม
นักเรียนท้ังหมด  86 คน 

3.2 กลุ่มตัวอย่างคัดเลือกจากกลุ่มประชากร เป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ห้อง 2 โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยา
คาร จ านวนนักเรียน 29 คน โดยวิธีการสุ่มอย่างง่ายด้วยวิธีการจับฉลากห้องเรียน (Simple  Random  sampling)  
 
4. สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน ร้อยละ และเปรยีบเทียบค่าสถิติ (Dependent t-test) โดย
น าผลทีไ่ด้เทียบกับเกณฑ์การประเมิน (เชาว์ อินใย, 2543 : 204-205) ดังนี ้ 
    ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.50 – 5.00 หมายความว่า ระดับมากท่ีสุด    
    ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.50 – 4.49 หมายความว่า ระดับมาก    
    ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.50 – 3.49 หมายความว่า ระดับปานกลาง    
    ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.50 – 2.49 หมายความว่า ระดับน้อย    
    ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.00 – 1.49 หมายความว่า ระดับน้อยท่ีสดุ 
  

ผลการวิจัย 
1. ผลการวิเคราะห์หาประสิทธิภาพของหนังสืออิเล็กทรอนกิส์ (e-Books) ตามเกณฑ์ 80/80 

ผู้วิจัยได้ด าเนินการพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ โดยน าข้อมูลจากการศึกษา และวิเคราะห์ มาจัดท าหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ และเครื่องมือของการวิจัย จากนั้นน าหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เสนอต่อผู้เช่ียวชาญเพื่อประเมินคุณภาพ และ
ทดลองใช้เพื่อหาประสิทธิภาพของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ จ านวน 29 คน  แสดงดังตารางที่ 1-2 

 
ตารางที่ 1 ผลการประเมินคณุภาพหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 

รายการ  S.D. ระดับความคิดเห็น 
1. ด้านเนื้อหาและการด าเนินเร่ือง 4.65 0.53 มากที่สุด 
2. ด้านภาพ  ภาษาและเสียง 4.73 0.50 มากที่สุด 
3. ด้านตัวอักษรและส ี 4.72 0.46 มากที่สุด 
4. ด้านแบบทดสอบ 4.77 0.49 มากที่สุด 
5. ด้านการจัดการหนังสืออิเล็กทรอนกิส์ 4.76 0.44 มากที่สุด 
6. ด้านคู่มือการใช้หนังสืออิเล็กทรอนกิส์ 4.95 0.22 มากที่สุด 

โดยรวม 4.75 0.47 มากที่สุด 

 
จากตารางที่ 1 ผลการประเมินคณุภาพหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ พบว่า ผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับ

เหมาะสมมากที่สุด  ( = 4.75, S.D. = 0.47 ) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ทุกด้านมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด 
 
ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์หาประสิทธิภาพของหนังสืออิเล็กทรอนกิส์ 
 

ประสิทธิภาพ จ านวนคน คะแนนเต็ม คะแนนรวม คะแนนเฉลี่ย ร้อยละ 
ระหว่างเรียน (E1) 29 60 1559 53.76 89.60 
หลังเรียน (E2) 29 60 1012 35.00 87.24 
 

จากตารางที่ 2 ผลการวิเคราะหห์าประสิทธิภาพ พบว่า นักเรียนมคีะแนนเฉลี่ยจากการท าแบบทดสอบระหว่างเรียน
เท่ากับ 53.76  คิดเป็นร้อยละ 89.60 และผลการเรียนจากการท าแบบทดสอบหลังเรียนได้คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 35.00 คิดเป็น
ร้อยละ 87.24 ดังนั้น ประสิทธิภาพของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์มีประสิทธิภาพเท่ากับ 89.60/87.24  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนด
ไว้คือ 80/80 
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2. ผลการวิเคราะห์หาดัชนีประสทิธิผลของการจัดการเรียนรู้โดยใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 
ผู้วิจัยด าเนินการทดลองใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่พัฒนาขึ้นในการจดัการเรียนการสอร กับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปี

ที่ 4 จ านวน 29 คน เพื่อหาดัชนีประสิทธิผลของการจดัการเรียนรู้โดยใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ จากนั้นน าผลการเรยีนรูม้า
วิเคราะห์ แสดงดังตารางที่ 2  
 
ตารางที่ 3 ผลการหาค่าดัชนีประสิทธิผลของการจัดการเรียนรู้โดยใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 

N คะแนนเต็ม 
คะแนนที่ได้ ร้อยละ 

E.I. 
ก่อนเรียน หลังเรียน ก่อนเรียน หลังเรียน 

29 40 581 1012 50.09 87.24 0.74434 

 
จากตารางที่ 3 พบว่า  ค่าดัชนีประสิทธิผลของการจัดการเรียนรูโ้ดยใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์  (e-Books) โดยมี

คะแนนหลังเรียน (1012) มากกว่าคะแนนก่อนเรียน (581)  คิดเป็นค่าดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ 0.74434  หมายความว่า  
นักเรียนมีความรูเ้พิ่มขึ้นหรือมคีวามก้าวหน้าของการเรยีนรู้ด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์  (e-Books) ที่สร้างขึ้น คิดเป็นร้อยละ 
74.43 
 
3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 

ผู้วิจัยด าเนินการทดลองใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่พัฒนาขึ้น กับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 จ านวน 29 คน โดยมี
การทดสอบก่อนเรียนหลังการเรียนรู้ และสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรยีนการสอน จากนัน้น าผล
การเรยีนรู้มาวเิคราะห์ด้วยค่าสถติพิื้นฐานเทียบกับเกณฑ์และสรปุผล  แสดงดังตารางที่ 4  
 
ตารางที่ 4 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนของนักเรียนที่เรียนโดยใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 

ผลสัมฤทธิ์ N  S.D. df t - test 
ก่อนเรียน 
หลังเรียน 

29 
29 

20.03 
34.90 

2.93 
1.26 

28 27.48 

*  มีนัยส าคัญทางสถติิที่ระดับ .05 (.05t28  = 1.701), df  =  28 
 

จากตารางที่ 4 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรยีนและหลังเรียนพบว่า  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ของผู้เรียนมีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียน ( = 34.90, S.D. = 1.26 )  สูงกว่าคะแนนเฉลีย่ก่อนเรียน ( = 20.03, S.D. = 2.93 )  
เมื่อเปรยีบเทียบค่า t ที่ค านวณได ้พบว่า ค่า t ที่ได้จากการค านวณ มีค่า 27.48 ซึ่งมีค่ามากกว่า ค่า t  ตาราง = 1.701, df = 
28, α = .05  สรุปได้ว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่ากอ่นเรียนอย่างมีนัยส าคญั ทางสถิตทิี่ระดับ .05   
 
4. ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนในการเรียนโดยใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 

ผู้วิจัยด าเนินการสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ หลังจากจัด
กิจกรรมการเรียนรูเ้สร็จสิ้น จากนัน้น าผลการสอบถามมาวิเคราะหด์ว้ยค่าสถิติพื้นฐานเทียบกับเกณฑ์และสรุปผล  แสดงดัง
ตารางที่ 5 
 
ตารางที่ 5 ผลการสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนในการเรียนโดยการใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 

รายการ  S.D. ระดับความพึงพอใจ 
1. ด้านเนื้อหาและการด าเนินเร่ือง 4.75 0.51 มากที่สุด 
2. ด้านกระบวนการเรียนรู ้ 4.80 0.17 มากที่สุด 
3. ด้านภาพ  ภาษาและเสียง 4.86 0.13 มากที่สุด 
3. ด้านการวัดและประเมินผล 5.00 0.00 มากที่สุด 

โดยรวม 4.85 0.14 มากที่สุด 
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จากตารางที่ 5 ผลการสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนในการเรียนโดยการใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ พบว่า ความ
พึงพอใจของนักเรียนโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (  = 4.85, S.D. = 0.14 ) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ทุกด้านมีความพึง
พอใจอยู่ในระดับมากทีสุ่ด  
 

อภิปรายผลการวิจัย 
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Books) ในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปี

ที่ 4 มีคุณภาพอยู่ในระดับมากที่สุด มีประสิทธิภาพ เท่ากับ 89.60 /87.24  มีดัชนีประสิทธิผลของการจัดการเรียนรู้ด้วย
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ มีค่าเท่ากับ  0.7443 คิดเป็นร้อยละ 74.43  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อน
เรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ มีความพึงพอใจในการเรียนโดยการใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์อยู่ในระดับมาก
ที่สุด ทั้งนีเ้นื่องจากผู้วิจัยได้ศึกษาสภาพปัจจุบันและปัญหาการจัดการเรียนการสอน และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของโรงเรียน
เทศบาลบูรพาพิทยาคาร ที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ เนื่องจากขาดสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย เป็นแนวทางในการ
ออกแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Books) ซึ่งประกอบด้วย ข้อความ กราฟิก ภาพน่ิง ภาพเคลื่อนไหว ภาพวีดิทัศน์ และเสียง 
โดยให้มีการปฏิสัมพันธ์ที่ท าให้เกิดความน่าสนใจ และเร้าความสนใจ เพื่อความสนุกสนานในการเรียนรู้มากยิ่งขึ้น ตรงตาม
ความต้องการของนักเรียน ส่งผลให้นักเรียนสามารถเรียนรู้หรือท ากิจกรรมต่าง ๆ  ได้ด้วยตนเอง สอดคล้องกับ กัญญา ไชย
สิงห์ ศุภรา สะดา และอัครพล ทองเย้า (2549) ได้พัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง การผลิตและน าเสนอสื่อการศึกษา
ส าหรับนิสิตปริญญาตรี มหาวิทยาลัยนเรศวรโดย ผลการวิจัยปรากฏว่า หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่พัฒนาขึ้นมีค่าประสิทธิภาพ
เท่ากับ 81.08/82.38  ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ 80/80  และความคิดเห็นของนิสิตที่มีต่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เรื่อง การผลิตและ
น าเสนอสื่อการศึกษา อยู่ในระดับดีมาก และสอดคล้องกับ สุปราณี แขมค า (2550) ได้พัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง ชุด
สื่อการพัฒนา e–book เรื่องการสอนโดนใช้กิจกรรมแบบโครงงานส าหรับครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
ผลการวิจัยพบว่า ค่าดัชนีประสิทธิผลของชุดสื่อการพัฒนา e – book  เท่ากับ 0.6144 ซึ่งแสดงว่า นักเรียนมีความก้าวหน้า
ทางการเรียนเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ  61.44 
 

ข้อเสนอแนะ 
การเรียนรู้ด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ นักเรียนต้องมีความรู้พื้นฐานในการใช้งานคอมพิวเตอร์ และใช้หูฟังเพื่อไม่ให้มี

เสียงรบกวน โดยครูผู้สอนควรมีการศึกษาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์และแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างละเอียด เพื่อให้
สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้อย่างถูกต้องตามขั้นตอน การวิจัยครั้งต่อไปควรศึกษาผลกระทบที่เกิดจากการจัดการเรียน
การสอนด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ และเปรียบเทียบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์กับการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนโดยวิธีอ่ืน 
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