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54257342 : สาขาวิชาเทคโนโลยกีารศึกษา  
ค าส าคญั :  หนงัสืออิเลก็ทรอนิกส์ / แทบ็เลต็  
ทศันกร  สมใจหวงั  : การพฒันาหนงัสืออิเลก็ทรอนิกส์บนแทบ็เลต็ เร่ือง ความรู้สู่อาเซียน สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
ศาสนาและวฒันธรรม ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2  อาจารยท่ี์ปรึกษาการคน้ควา้อิสระ : ผศ. ดร.น ้ามนต ์ 
เรืองฤทธ์ิ. 138 หนา้.  
 

การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์1) เพื่อพฒันาหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์บนแท็บเล็ต เร่ือง ความรู้สู่อาเซียน สาระ
การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ ์
80/80 2). เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ก่อนและหลงัเรียนของผูเ้รียนที่เรียนดว้ยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์บน
แทบ็เลต็ เร่ือง ความรู้สู่อาเซียน สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี
ที่ 2  3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผูเ้รียนที่มีต่อหนงัสืออิเลก็ทรอนิกส์บนแท็บเล็ต เร่ือง ความรู้สู่อาเซียน สาระการ
เรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 

เคร่ืองมือที่ใชใ้นการวิจัยประกอบดว้ย 1) แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างด้านเน้ือหาและการออกแบบ
หนงัสืออิเลก็ทรอนิกส์  2) แผนการจดัการเรียนการเรียนรู้ดว้ยหนงัสืออิเลก็ทรอนิกส์บนแทบ็เลต็ เร่ืองความรู้สู่อาเซียน 
สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2  3)หนงัสืออิเลก็ทรอนิกส์บน
แทบ็เลต็ เร่ือง ความรู้สู่อาเซียน สาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา  
ปีที่ 2 4) แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนและหลังเรียนดว้ยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์บนแท็บเล็ต เร่ือง 
ความรู้สู่อาเซียน สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 5) 
แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์บนแท็บเล็ต เร่ือง ความรู้สู่อาเซียน สาระการเรียนรู้สังคม
ศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2   

ผลการวิจยัพบว่า 1) หนงัสืออิเลก็ทรอนิกส์บนแทบ็เล็ต เร่ือง ความรู้สู่อาเซียน สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
ศาสนาและวฒันธรรม ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 ท่ีผูว้ิจัยสร้างข้ึนมีประสิทธิภาพ 80.54 /80.60 2) ผลการ
เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนก่อนเรียนและหลงัเรียนดว้ยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์บนแท็บเล็ต เร่ือง 
ความรู้สู่อาเซียน หลงัเรียน ( ̅=24.18, S.D. = 2.82)  สูงกว่าก่อนเรียน  ( ̅=15.96 , S.D. = 2.17 ) อย่างมีนัยส าคญัทาง
สถิติระดบั .01  3)  ความพึงพอใจของนกัเรียนที่มีต่อหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์บนแท็บเล็ต เร่ือง ความรู้สู่อาเซียน สาระ
การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2  อยู่ในระดบัมาก (   ̅  =  2.77 , 
S.D. = 0.42  ) 
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54257342 : MAJOR : EDUCATIONAL TECHNOLOGY 
 KEY WORD:  E-book / Tablet 
TATSANAKORN  SOMJAIWANG: DEVELOPMENT  ELECTRONIC  BOOKS  ON  THE  TABLET 
KNOWLEDGE  TO  ASEAN LEARNING  ABOUT  SOCIAL STUDIES  RELIGION  AND  CULTURE FOR 
PRATHOM 2  STUDENTS   ADVISOR : ASST. PROF. NAMMON RUANGRIT, Ph.D. 138 pp.  
 

The purposes of this research were: 1) To develop Electronic books on the  tablet  Knowledge to ASEAN 
Learning about  Social Studies Religion and Culture for Prathomsuksa  2 students to achieve score based on  80/80 
criteria. 2) To compare the before and after difference of the Pratomsuksa 2 student achievement after using the 
electronic books on the tablet  Knowledge to ASEAN Learning about  Social Studies Religion and Culture              
3) To study the student’s satisfaction toward the electronic books on the  tablet  Knowledge to ASEAN Learning 
about  Social Studies Religion and Culture  

The instruments used in this research were: 1) The structured interview about the conten and design of 
Electronic books on the  tablet  Knowledge to ASEAN Learning about  Social Studies Religion and Culture for 
Prathomsuksa  2 students  2)Lesson plans for Electronic books on the  tablet  Knowledge to ASEAN Learning about  
Social Studies Religion and Culture for Prathomsuksa  2 students  3) Electronic books on the  tablet  Knowledge to 
ASEAN Learning about  Social Studies Religion and Culture for Prathomsuksa  2 students  4) Pre-test and            
Post – Test on Electronic books on the  tablet  Knowledge to ASEAN Learning about  Social Studies Religion and 
Culture for Prathomsuksa  2 students  5) Pratomsuksa 2 student satisfaction survey on the Electronic books on the  
tablet  Knowledge to ASEAN Learning about  Social Studies Religion and Culture for Prathomsuksa  2 students 

The results of this research were as follow: 1) the efficiencies of the Electronic books on the  tablet  
Knowledge to ASEAN Learning about  Social Studies Religion and Culture for Prathomsuksa  2 students was 
80.54/80.60 which according to the 80/80 criteria. 2) the post-test achievement scores  ( ̅=24.18,  S.D. = 2.82)  after 
using the Electronic books on the  tablet  Knowledge to ASEAN Learning about  Social Studies Religion and 
Culture for Prathomsuksa  2 students was significantly higher than the pretest ( ̅=15.96 , S.D. = 2.17) at the level of 
.01  3) the students’ satisfaction were at the high level (   ̅  =  2.77 , S.D. = 0.42  ) 
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ขอขอบพระคุณผูอ้  านวยการโรงเรียน รองผูอ้  านวยการโรงเรียน คณะครูและนกัเรียน โรงเรียน 
วดัสามคัคีสุทธาวาส ท่ีอ  านวยความสะดวกและช่วยเหลือในการเก็บรวบรวมขอ้มลู และขอบใจนักเรียน
ระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2  ท่ีใหค้วามร่วมมือในการวิจยัคร้ังน้ี  

ขอกราบขอบพระคุณ บิดา มารดา รวมทั้งเพ่ือนนกัศึกษาปริญญาโท สาขาเทคโนโลยกีารศึกษา  
ท่ีใหค้วามช่วยเหลือและเป็นกาลงัใจท่ีดี ผูว้ิจยัขอมอบแด่คุณพ่อ คุณแม่และครอบครัว ท่ีให้ก  าลงัใจเป็น
อยา่งดี ตลอดจนบูรพคณาจารยท่ี์ประสาทวิชาความรู้ทั้งในอดีตและปัจจุบนั 
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บทที่ 1 
ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 

 

 ในปัจจุบนัเทคโนโลย ีมีการพฒันาอยา่งต่อเน่ือง ท าใหเ้กิดเทคโนโลย ีและนวตักรรมใหม่ๆข้ึน
มากมาย  เป็นผลให้เกิดการพฒันาในด้านต่างๆ รวมถึงการพฒันาใน ด้านการศึกษา ซ่ึงมีการน า
เทคโนโลยีและนวตักรรมเหล่านั้นมาช่วยในการจดัการเรียนการสอน และน าไปสู่การจัดการศึกษา 
ผูส้อนได้น าเทคนิควิธีการสอน ส่ือและนวตักรรมใหม่ๆรวมไปถึงการน าอุปกรณ์ใหม่ๆมาใช้ใน
กระบวนการเรียนการสอนใหส้ะดวกข้ึน ง่ายข้ึน และ ช่วยใหก้ารจดักิจกรรมการเรียนการสอนประสบ
ความส าเร็จตามวตัถุประสงค์การเรียนรู้ได้มากข้ึน ขณะเดียวกนัผูเ้รียนก็จะสารมารเรียนรู้ไดอ้ย่าง
รวดเร็ว เข้าใจในเน้ือหาได้ง่ายข้ึน ก่อให้เกิดความรู้และทักษะต่างๆ ท่ีสามารถน ามาประยุกต์ใช ้            
ในชีวิตประจ าวนัไดเ้ป็นอย่างดี สอดคลอ้งกับพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 หมวด 9 
มาตราท่ี 66 ได้กล่าวว่า ผูเ้ รียนมีสิทธิได้รับการพัฒนาขีดความสามารถในการใช้เทคโนโลย ี               
เพื่อการศึกษาในโอกาสแรกท่ีท าได ้เพื่อใหม้ีความรู้และทกัษะเพียงพอท่ีจะใชเ้ทคโนโลยีเพื่อการศึกษา  
ในการแสวงหาความรู้ดว้ยตนเองไดอ้ยา่งเน่ืองตลอดชีวิต ดงัท่ีกล่าวมาขา้งตน้เทคโนโลยีเป็นส่ิงจ  าเป็น  
ท่ีน ามาใชใ้นการจดัการศึกษา จากนโยบายของรัฐบาลไทยท่ีไดแ้ถลงต่อท่ีประชุมรัฐสภา เมื่อวนัท่ี 24 
สิงหาคม 2554 มีนโยบายข้อหน่ึงท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการศึกษาของประเทศก็คือ นโยบายการแจก 
Tablet ประจ าตวันักเรียน One Tablet Per Child โดยเร่ิมทยอยแจกในระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1       
เพื่อใชเ้ป็นอุปกรณ์ในการเรียนการสอนส าหรับการเรียนยุคใหม่   นโยบายของรัฐบาลดงักล่าว เป็น
แนวคิดท่ีจะนาเอาเทคโนโลยแีละส่ือสารการศึกษามาประยกุตใ์ชก้บัการเรียนรู้ของนกัเรียนรูปแบบใหม่
โดยการใช ้Tablet เป็นอุปกรณ์ในการเข้าถึงแหล่งเรียนรู้และองค์ความรู้ต่างๆ  ท่ีมีอยู่ทั้งในรูปแบบ
ออฟไลน์และออนไลน์ ท าให้ผูเ้รียนมีโอกาสศึกษาหาความรู้ฝึกปฏิบัติ และสร้างองค์ความรู้ต่างๆ       
ไดด้ว้ยตวัเอง ซ่ึงการจดัการเรียนการสอนในลกัษณะดังกล่าวได้เกิดข้ึนแลว้ในต่างประเทศ ส่วนใน
ประเทศไทยมีการจัดการเรียนการสอนอยู่บ้างในระดับประถมศึกษา มธัยม และระดับอุดมศึกษา         
บางแห่ง  จากนโยบายดังกล่าวเพื่อเป็นการเปิดโลกเทคโนโลยีให้แก่ผู ้เรียนและเป็นเคร่ืองมือ              
ทางการศึกษาท่ีส่งเสริมการเรียนรู้ของผูเ้รียน พฒันาการจดักิจกรรมการเรียนรู้ และใชใ้นกิจกรรมการ
เรียนการสอนอยา่งกวา้งขวาง จึงท าใหน้กัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 มีโอกาสใชเ้ทคโนโลยใีนกิจกรรม
การเรียนการสอน  และเป็นการปลกูฝังใหน้กัเรียนใชเ้คร่ืองมือท่ีทนัสมยั ทนักบัการเปล่ียนแปลงกบัโลก
ในยุคปัจจุบนั โดยมีเน้ือหาและบทเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ท่ีผูเ้รียนตอ้งเรียนรู้บรรจุอยู่ภายใน 
Tablet    ท่ีมีการน าเสนอบทเรียนในรูปแบบของมลัติมีเดีย มีทั้งภาพ เสียง ภาพเคล่ือนไหว เป็นการ
กระตุน้ความสนใจใหก้บัผูเ้รียนเป็นอยา่งดี 
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 ไพฑูรย ์สีฟ้า (2555 : ออนไลน์) ได้ให้ความหมายแท็บเล็ตไวด้งัน้ี  แท็บเล็ต(Tablet) คือ 
คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลมีขนาดเล็ก พกพาง่าย น ้ าหนักเบา ใชห้น้าจอสัมผสัในการท างาน มีคียบ์อร์ด    
ในตัว หน้าจอปรับหมุนได้อัตโนมัติ  แบตเตอร์ ร่ีใช้งานได้งานกว่าคอมพิวเตอร์พกพาทั่วไป 
ระบบปฏิบติัการมีทั้ง Android IOS cและ Windows ซอฟต์แวร์ท่ีใช ้รียกว่า แอปพลิเคชัน่(Application) 
ระบบการเช่ือมต่อสญัญาณเครือข่ายอินเทอร์เน็ตมีทั้งท่ีเป็น Wi-Fi และFi-Wi+3G  

แท็บเล็ตเป็นเทคโนโลยีอีกประเภทหน่ึงท่ีได้รับความนิยมน ามาใช้ในกิจกรรมการเรียน         
การสอนในปัจจุบนัเพื่อกระตุน้การเรียนรู้ใหแ้ก่นกัเรียน  รัฐบาลมีความคาดหวงัว่าอุปกรณ์เทคโนโลยี
อย่าง แท็บเล็ต จะมีส่วนในการช่วยพฒันาดา้นการศึกษาส าหรับนักเรียนไดเ้ป็นอย่างดี ดังท่ีได้มีการ
ทดลองใช ้แท็บเลต็ในโรงเรียนน าร่องผลปรากฏว่า นักเรียนให้ความสนใจในส่ือและเน้ือหาท่ีบรรจุใน
แท็บเล็ตของแต่ละรายวิชา มีสมาธิทางการเรียนมากข้ึน สนใจในการเรียนมากข้ึน ส่งผลให้เกิดผล
สมัฤทธ์ิทางการเรียนท่ีดีข้ึน 

สุรศกัด์ิ ปะเฮ ( 2555,ออนไลน์) กล่าวถึงคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตกับการจัดการศึกษาว่า 
คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต นับว่าเป็นส่ือเทคโนโลยีท่ีมีบทบาทส าคัญในการพฒันาให้ผูเ้รียนเกิดทกัษะ
ทางการเรียนรู้ โดยใชป้ระสาดสัมผสัทั้งการมองตาเห็น มือสัมผสั และหูไดย้ินเสียง ซ่ึงสามารถน าส่ือ
การเรียนการสอนในรูปแบบต่างๆมาใส่ในคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตได้  ไม่ว่าจะเป็น ส่ือมลัติมีเดีย 
(Multimedia) ประเภท e-book ท่ีสามารถแสดงภาพน่ิง ภาพเคล่ือนไหว และเสียงได ้มีการเช่ือมโยง link 
ไปยงัหน้าต่างๆของหนังสือรวมถึงข้อมูลต่างๆบนเครือข่ายอินเตอร์ เน็ต การพฒันา Applications 
บทเรียนช่วยสอนท่ีสามารถติดตั้งบนระบบปฏิบติัการรูปแบบใหม่ซ่ึงไดแ้ก่ ระบบปฏิบติัการ iOS หรือ 
Android เพ่ือใชบ้นคอมพิวเตอร์แท็บเลต็นอกจากนั้นบทเรียนหรือวิธีการสอนท่ีตอบสนองกบัการเรียน
การสอนของนกัเรียนแลว้ นิยมใชเ้ครือข่ายสงัคมออนไลน์โดยใชโ้ซเซียลเน็ตเวิร์ก(Social Network) ใน
การจดัการเรียนการสอน เช่น facebook และ twitter    เป็นตน้  ไพฑูรย ์ศรีฟ้า (2555,ออนไลน์) ไดม้ี
บทสรุปจากการศึกษาวิจยัของ Becta ICT Research ซ่ึงไดศ้ึกษาผลการใชแ้ท็บเลต็พีซีประกอบการเรียน
การสอนในโรงเรียนระดบัประถมศึกษาจ านวน 12 โรงเรียนในประเทศองักฤษช่วงระหว่าง ค.ศ. 2004-
2005 จากการศึกษาดงักล่าวในการใชแ้ท็บเล็ต (Tablet PC) โดยให้ผูเ้รียนและผูส้อนมีแท็บเล็ตพีซีเป็น
ของตนเองอยา่งทัว่ถึง เป็นปัจจยัส าคญัท่ีจะช่วยให้เกิดการใชง้านอย่างมีประสิทธิผล โดยพบว่าการใช้
แท็บเลต็พีซีช่วยเพ่ิมแรงจูงใจของผูเ้รียน และมีผลกระทบในทางบวกต่อผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน ร่วมทั้ง
สนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้ดว้ยตนเอง ช่วยส่งเสริมให้เกิดการคน้ควา้และการเขา้ถึงองค์ความรู้นอก
หอ้งเรียนอยา่งกวา้งขวาง รวมทัง่ส่งเสริมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมของผูเ้รียน 

จากงานวิจยัดงักล่าวจะเห็นไดว้่า แท็บเลต็ เป็นอุปกรณ์ทางเทคโนโลยีท่ีเหมาะส าหรับน ามาใช้
ในการจดัการศึกษาส าหรับเด็ก  นอกจากการใชอุ้ปกรณ์ท่ีทนัสมยัในการจดักิจกรรมการเรียนการสอน
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แลว้ การท่ีจะท าใหผู้เ้รียนเขา้ใจเน้ือหาสาระในรายวิชาไดดี้ข้ึน จ  าเป็นตอ้งใชส่ื้อการเรียนการสอนเขา้มา
ช่วยในการจดักิจกรรมการเรียนการสอน นอกเหนือจากการใชต้  าราเรียนหรือการเรียนจากครูผูส้อน ส่ือ
ท่ีน ามาใชใ้นการจดักิจกรรมการเรียนการสอนก็เป็นอีกส่ิงหน่ึงท่ีมีความส าคญัเป็นอยา่งมาก  ท่ีมีบทบาท
ช่วยใหน้กัเรียนเกิดการพฒันาในดา้นต่างๆ  สถานศึกษาจึงเลง็เห็นความส าคญัในการใชส่ื้อการเรียนการ
สอนท่ีสอดคลอ้งกบัเทคโนโลยใีนยคุปัจจุบนั เพื่อกระตุน้ใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้อยา่งเต็มประสิทธิภาพ 
หนงัสืออิเลก็ทรอนิกส์จดัว่าเป็นนวตักรรมทางการศึกษาท่ีไดรั้บความสนใจจากนักการศึกษาและผูท่ี้
เก่ียวขอ้งกบัการจดัการศึกษา หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) เป็นส่ือท่ีสามารถแสดงขอ้ความ อกัษร 
เสียง ภาพ ภาพเคล่ือนไหว สอดแทรกวีดีโอรวมไปถึงการมีปฏิสัมพนัธ์กบัผูใ้ช ้ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์
สามารถเปิดอ่านไดท้ั้งในระบบออนไลน์และออฟไลน์ โดยใชค้อมพิวเตอร์หรือ tablet เป็นส่ือกลางใน
การเรียนรู้ดว้ยตนเองหรือศึกษาในหอ้งเรียน การใชห้นงัสืออิเลก็ทรอนิกส์มาใชใ้นกิจกรรมการเรียนการ
สอนจะช่วยกระตุน้ความสนใจ เร้าความสนใจใหก้บัผูเ้รียน ท าใหผู้เ้รียนเกิดการรับรู้ไดท้ั้งการมองเห็น
และการได้ยินในเวลาเดียวกัน ผูเ้รียนสามารถอ่านเน้ือหาพร้อมกบัดูรูปภาพประกอบ ไม่ว่าจะเป็น
ภาพน่ิง ภาพเคล่ือนไหว วีดิทศัน์ และเสียงประกอบ อาจมีการเพ่ิมลกัษณะพิเศษของหนังสือเพื่อเร้า
ความสนใจในการเรียน เช่น เกิดเสียงเมื่อมีการพลิกหน้ากระดาษเหมือนกบัเปิดหนังสืออ่านจริง  จาก
การศึกษาพบว่าการน าหนังสืออิเล็กทรอนิกส์มาใชเ้ป็นส่ือในการจดักิจกรรมการเรียนการสอนท าให้
ผูเ้รียนมีความกระตือรือร้นในการเรียน ใหค้วามสนใจในกิจกรรมการเรียนการสอน ส่งผลใหผ้ลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียนดีข้ึน เช่น จากงานวิจยัของสุทธิลกัษณ์ สูงห้างหวา้ (2551 : บทคดัย่อ) การผลิตหนังสือ
อิเลก็ทรอนิกส์โดยใชก้ารด าเนินเร่ืองแบบสาขา ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนอนุบาล
โพนทอง งานวิจยัฉบบัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือผลิตหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ พฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ของนกัเรียน และ ความพึงพอใจในการใชห้นังสืออิเล็กทรอนิกส์  สรุปไดว้่า  หนังสืออิเล็กทรอนิกส์      
มีค่าดชันีประสิทธิผลเท่ากบั 0.60  นกัเรียน มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 และนกัเรียนมีความพึงพอใจในดา้นตวัส่ืออยูใ่นระดบั มากท่ีสุด ความพึง
พอใจในดา้นเน้ือหาและความสนใจอยากอ่าน อยู่ในระดับมาก และยงัมีผลการศึกษาของท่านอ่ืนๆท่ี     
มีผลการวิจยัเป็นไปในเชิงพฒันาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 
 ในปัจจุบนัการเรียนการสอนกลุ่มสาระสงัคมศึกษาและวฒันธรรมมีการสอดแทรกเน้ือหาของ
อาเซียนเพ่ิมเติมจากเน้ือหาเดิมท่ีเรียนอยู่ สืบเน่ืองมาจากประเทศไทยจะเขา้สู่ประชาคมอาเซียนในปี 
พ.ศ. 2558 กระทรวงศึกษาธิการ ไดก้  าหนดบทบาทการด าเนินงานดา้นต่างประเทศเชิงรุก โดยเน้นการ
กระชบัความสัมพนัธ์และการขยายความร่วมมือกบัประเทศเพื่อนบา้น และในภูมิภาคอาเซียนภายใต้
กรอบความร่วมมือด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะกรอบความร่วมมือด้านการศึกษา เน่ืองจากการศึกษาเป็น
รากฐานส าคญัในการขบัเคล่ือนความเจริญรุ่งเรืองของประเทศไทยและภูมิภาค ในกรอบความร่วมมือ
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ด้านการศึกษาอาเซียน ความร่วมมือดังกล่าวเป็นไปในทิศทางท่ีสอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูป
การศึกษาของประเทศสมาชิกอาเซียน เพื่อให้สอดรับนโยบายดังกล่าว ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยส านกัวิชาการและมาตรฐานการศึกษา จึงไดจ้ดัท าโครงการพฒันาสู่ประชาคม
อาเซียน Spirit of ASEAN ตามโครงการพฒันาประเทศไทยเป็นศูนยก์ลางการศึกษาในภูมิภาค 
(Education Hub) เพื่อผลกัดันการด าเนินการดา้นการศึกษาของประเทศไทยให้สอดรับต่อการเป็น
ประชาคมอาเซียนและพฒันาเยาวชนไทยใหม้ีสมรรถนะ ท่ีส าคญัส าหรับ การด าเนินชีวิตในประชาคม
อาเซียน นกัเรียนในทุกระดบัชั้นจึงตอ้งมีความรู้ในเร่ืองของประชาคมอาเซียน  

สภาพของโรงเรียนวดัสามคัคีสุทธาวาส เป็นโรงเรียนขนาดกลาง จดัการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้น
อนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ในการจดัการเรียนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้สงัคมศึกษา ศาสนา
และวฒันธรรม ระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนวดัสามคัคีสุทธาวาส พบว่าผูเ้รียนยงัขาดความ
เขา้ใจ เก่ียวกบัเร่ืองประชาคมอาเซียน เน่ืองจากเร่ืองน้ีเป็นเร่ืองใหม่ และเน้ือหาวิชาค่อนขา้งมาก จึงเป็น
เร่ืองยากท่ีผูเ้รียนในระดบัประถมศึกษาปีท่ี 2 จะท าความเข้าใจและให้ความสนใจในการเรียนเร่ือง
ดงักล่าว จากผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนในกลุ่มสาระสงัคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม ก็อยู่ในเกณฑ์ท่ีต  ่า 
ดูได้จากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน ( ONET)  ในปีการศึกษา 2555 ผูเ้รียน        
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6สาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวฒันธรรมได้คะแนนเฉล่ีย เป็นดังน้ี 
คะแนนท่ีได ้คือ ระดบัโรงเรียน  ไดค้ะแนนเฉล่ีย  48.00  ระดบัจงัหวดัไดค้ะแนนเฉล่ีย  57.06  ระดบั
สงักดัไดค้ะแนนเฉล่ีย  53.35  และระดบัประเทศไดค้ะแนนเฉล่ีย  52.22  เมื่อวิเคราะห์ผลคะแนนท่ีได้
พบว่าอยูใ่นระดบัต ่าและไม่น่าพอใจ 
 จากปัญหาดงักล่าวผูว้ิจยัจึงมีความสนใจท่ีจะน าเสนอเน้ือหาเร่ือง ความรู้สู่อาเซียน มาสร้าง
เป็นส่ือการเรียนการสอนในรูปแบบของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์บนแท็บเล็ต เพื่อกระตุน้ให้ผูเ้รียนเกิด
ความสนใจในการเรียนรู้และเพ่ือเพ่ิมผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้สงัคมศึกษา ศาสนา
และวฒันธรรมใหสู้งข้ึน 
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กรอบแนวคดิการวจิยั 
 การวิจยัเร่ือง การพฒันาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์บนแท็บเล็ต เร่ือง ความรู้สู่อาเซียน สาระการ
เรียนรู้สงัคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 ผูว้ิจยัไดท้  าการศึกษา
แนวคิดทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือน าเสนอกรอบแนวคิดในการวิจยัดงัน้ี 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หนังสืออเิลก็ทรอนิกส์ (E-book) 
อีบุ๊ค(e-book , e-Book , eBook , EBook)  
เป็นค าภาษาต่างประเทศ ยอ่มาจากค าวา่ Electronic 
Book หมายถึง หนงัสือท่ีสร้างข้ึน 
ดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ มีลกัษณะเป็นเอกสาร
อิเลก็ทรอนิกส์ โดยปกติมกัจะเป็นแฟ้มขอ้มูลที่สามารถ
อ่านเอกสารผ่านทางหนา้จอคอมพิวเตอร์ทั้งในระบบ
ออฟไลน์และออนไลน์ 
องคป์ระกอบของหนงัสืออิเลก็ทรอนิกส์ 

- ขอ้ความ 
- ภาพน่ิง 
- ภาพเคลื่อนไหว 
- เสียง 
- ภาพวีดิทศัน์ 
- การเช่ือมโยงขอ้มูลแบบปฏิสัมพนัธ์ 
- การจดัเกบ็ขอ้มูลมลัติมีเดีย 

 
 
ไพฑูรย ์ศรีฟ้า(2551:14) 

 

หนงัสอือิเล็กทรอนิกส์บนแท็บเลต็ เร่ือง  ความรู้สูอ่าเซียน สาระการเรียนรู้สงัคมศกึษา ศาสนา และวฒันธรรม  
ส าหรับนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 2 

หลกัสูตรสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและ
วฒันธรรม  สาระเพิ่มเติม อาเซียนศึกษา            
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2  
ผูว้ิจยัไดค้ดัเลือกจุดประสงคใ์นการเรียนดงัน้ี 
1.  รู้และเข้า ใจประวัติคว ามเ ป็นมา  ความส าคัญ 
วิว ัฒนาการ ของกลุ่มอาเซียนสู่การพัฒนาประชาคม
อาเซียน 
2.  บอกและระบุช่ือ ต าแหน่งท่ีตั้ ง และเมืองหลวงของ
ประเทศอาเซียนใช้แผนผัง แผนที่ ในการหาข้อมูล        
ทางภูมิศาสตร์ในอาเซียนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
3.   อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างประเทศอาเซียน 
ลักษณะที่ส าคัญของขนบธรรมเนียมประเพณี  และ
วฒันธรรมของอาเซียน  เปรียบเทียบความเหมือนและ
ความต่างทางวฒันธรรมของประเทศอาเซียน 
มีเน้ือหาดงัต่อไปน้ี 
- ประวติัอาเซียน  
-  ธงและสัญลกัษณ์อาเซียน 
-  ประเทศสมาชิกอาเซียน 
- ประเพณีประเทศสมาชิกอาเซียน 

 

ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน ความพงึพอใจ 
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วตัถุประสงค์การวจิยั  
1. เพื่อพฒันาหนงัสืออิเลก็ทรอนิกส์บนแท็บเล็ต เร่ือง ความรู้สู่อาเซียน สาระการเรียนรู้สังคม

ศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2  
 2. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ก่อนและหลงัเรียนของผูเ้รียนท่ีเรียนดว้ยหนังสือ

อิเลก็ทรอนิกส์บนแท็บเล็ต เร่ือง ความรู้สู่อาเซียน สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม 
ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 

 3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผูเ้รียนท่ีมีต่อหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์บนแท็บเล็ต เร่ือง ความรู้สู่
อาเซียน สาระการเรียนรู้สงัคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 
 
สมมตฐิานในการวจิยั  

1. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์บนแท็บเล็ต เร่ือง ความรู้สู่อาเซียน สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
ศาสนาและวฒันธรรม ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 มีประสิทธิภาพตามเกณฑ ์80/80 

2. ผูเ้รียนท่ีเรียนดว้ยหนงัสืออิเลก็ทรอนิกส์บนแท็บเลต็ เร่ือง ความรู้สู่อาเซียน สาระการเรียนรู้
สงัคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลงั
เรียน  สูงกว่าก่อนเรียน  

3. ผูเ้รียนมีความพึงพอใจต่อหนงัสืออิเลก็ทรอนิกส์บนแท็บเลต็ เร่ือง ความรู้สู่อาเซียน สาระการ
เรียนรู้สงัคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2  อยูใ่นระดบัมาก 
 
ขอบเขตการวจิยั  

การวิจยัน้ีเป็นการพฒันาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์บนแท็บเล็ต เร่ือง ความรู้สู่อาเซียน สาระการ
เรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2  ผูว้ิจยัได้ก  าหนด
ขอบเขตของการวิจยัไวด้งัน้ี 

1. ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ีคือ นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 ของโรงเรียน 
วดัสามคัคีสุทธาวาส ส านกังานเขตบางพลดั กรุงเทพมหานคร  ท่ีก  าลงัศึกษาในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 
2558 จ  านวน 56  คน 2 หอ้งเรียน   

2. กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังน้ีได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 ของโรงเรียน           
วัดสามัคคีสุทธาวาส ส านักงานเขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร  ท่ีก  าลังศึกษาในภาคเรียนท่ี 2                   
ปีการศึกษา 2558 จ  านวน 1 ห้องเรียน 28 คน ไดม้าดว้ยการสุ่มกลุ่มตวัอย่างอย่างง่าย (Simple Random 
Sampling) โดยใชห้อ้งเรียนเป็นหน่วยสุ่ม 
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3. ตวัแปรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ีประกอบดว้ย  
3.1 ตวัแปรอิสระ (Independent Variable) ไดแ้ก่ การเรียนดว้ยหนงัสือ 

อิเลก็ทรอนิกส์บนแท็บเล็ต เร่ือง ความรู้สู่อาเซียน สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม 
ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 

3.2 ตวัแปรตาม (Dependent Variable)  ไดแ้ก่  
       3.2.1 ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนท่ีเรียนดว้ยหนงัสืออิเลก็ทรอนิกส์ 

บนแท็บเลต็ เร่ือง ความรู้สู่อาเซียน สาระการเรียนรู้สงัคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม  
       3.2.2 ความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อหนงัสืออิเลก็ทรอนิกส์บนแท็บเลต็  

เร่ือง ความรู้สู่อาเซียน สาระการเรียนรู้สงัคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม  
4. เน้ือหาท่ีใช ้ เร่ือง ความรู้สู่อาเซียน มีดงัน้ี  ประวติัอาเซียน, ธงและสญัลกัษณ์อาเซียน 

ประเทศสมาชิกอาเซียน, ประเพณีประเทศสมาชิกอาเซียน ซ่ึงได้จากการบูรณาการสอนหลกัสูตร
อาเซียนศึกษาร่วมกบัสาระการเรียนรู้สงัคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม  

5. ระยะเวลาท่ีใชเ้รียนดว้ยหนงัสืออิเลก็ทรอนิกส์บนแท็บเล็ต เร่ือง ความรู้สู่อาเซียน สาระการ
เรียนรู้สงัคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2  ใชเ้วลาเรียนจ านวน     
7 ชัว่โมง เรียนสปัดาห์ละ 1  ชัว่โมง ใชเ้วลาทั้งหมด 7 สปัดาห์  
 
นิยามศัพท์เฉพาะ  

1. หนงัสืออิเลก็ทรอนิกส์ (E-book) คือ ส่ือท่ีสร้างข้ึนดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
มีลกัษณะเป็นเอกสารอิเลก็ทรอนิกส์ สามารถอ่านผ่านทางหน้าจอคอมพิวเตอร์ทัง่ระบบออนไลน์และ
ออฟไลน์   มีคุณลกัษณะสามารถเช่ือมโยงไปยงัส่วนต่างๆของหนังสือได ้ภายในหนังสือประกอบดว้ย 
ภาพน่ิง ภาพเคล่ือนไหว  เสียง วีดีทศัน์ แบบทดสอบ สามารถพิมพเ์อกสารออกทางเคร่ืองพิมพไ์ดแ้ละ
สามรถปรับปรุงขอ้มลูใหท้นัสมยัอยูต่ลอดเวลา 

2. แท็บเลต็ (Tablet)  คือ คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลท่ีสามารถพกพาไดแ้ละใชห้นา้จอ 
สมัผสัในการท างาน พกพาง่าย มีน ้ าหนกัเบา ระบบการเช่ือมต่อสญัญาณเครือข่ายอินเทอร์เน็ตมีทั้งท่ีเป็น 
Wi-Fi และ Fi-Wi+3G  ระบบปฏิบัติการแอนดรอย  สามารถรองรับการน าเสนอด้วยส่ือมลัติมีเดีย 
ภาพเคล่ือนไหว เสียง ไดช้ดัเจน หน้าจอมีขนาด 7 ”  มีคียบ์อร์ดในตวั ประมวลผล CPU : 1.2 GHz   
หน่วยความจ า Ram Memory : 1 BG Ram ระบบเสียง Speaker : Stereo Speakers 
 3. ประสิทธิภาพของหนงัสืออิเลก็ทรอนิกส์เกณฑ ์ 80/80 คือ ระดบัคะแนนเฉล่ียคิดเป็น ร้อยละ
ท่ีก  าหนดไวใ้นการหาประสิทธิภาพของส่ือการเรียนการสอน 
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3.1 80 ตวัแรก หมายถึง คะแนนเฉล่ียคิดเป็นร้อยละของการท าแบบฝึกหดั 
ระหว่างเรียน 

3.2 80 ตวัหลงั หมายถึง คะแนนเฉล่ียคิดเป็นร้อยละของการท าแบบฝึกหดั 
หลงัเรียน  

4. ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน หมายถึง ผลการเรียนรู้ของผูเ้รียนดา้นความรู้  ความเขา้ใจ ท่ีวดัได้
จากการท าแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียน (Posttest) หลงัจากการเรียนรู้ดว้ยหนังสือ
อิเลก็ทรอนิกส์บนแท็บเล็ต เร่ือง ความรู้สู่อาเซียน สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม 
ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 

5. ความพึงพอใจ หมายถึง ระดบัความรู้สึกของผูเ้รียนในดา้นเน้ือหาและการออกแบบและการ
น าเสนอ ท่ีมีต่อหนงัสืออิเลก็ทรอนิกส์บนแท็บเล็ต เร่ือง ความรู้สู่อาเซียน สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
ศาสนาและวฒันธรรม ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 
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บทที่ 2 
เอกสารและงานวจิยัที่เกีย่วข้อง 

 
การพฒันาหนงัสืออิเลก็ทรอนิกส์บนแท็บเลต็ เร่ือง ความรู้สู่อาเซียน สาระการเรียนรู้สังคม

ศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2  มีเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี และ
งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งดงัน้ี  

1. หลกัสูตรสงัคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม และหลกัสูตรอาเซียนศึกษา 
2. แนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัแท็บเลต็ 

2.1  ความหมายของแท็บเลต็ 
2.2  ประเภทของแท็บเลต็ 
2.3  องคป์ระกอบของแท็บเลต็ 
2.4  ประเภทของแอพพลิเคชนัเพื่อการศึกษา 
2.5  การเลือกแอพพลิเคชนัใหเ้หมาะกบัผูเ้รียน 
2.6  เคร่ืองมือในการสร้างแอพพลิเคชนั 
2.7  กระบวนการในการออกแบบแอพพลิเคชนั 

3.   แนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัหนงัสืออิเลก็ทรอนิกส์ 
3.1  ความหมายของหนงัสืออิเลก็ทรอนิกส์  
3.2  โครงสร้างของหนงัสืออิเลก็ทรอนิกส์ 
3.3  ประเภทของหนงัสืออิเลก็ทรอนิกส์  
3.4  องคป์ระกอบของหนงัสืออิเลก็ทรอนิกส์ 
3.5  หลกัการออกแบบและพฒันาหนงัสืออิเลก็ทรอนิกส์ 
3.6  ประโยชน์ของหนงัสืออิเลก็ทรอนิกส์ 

4.   งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
4.1 งานวิจยัในประเทศ 
4.2 งานวิจยัต่างประเทศ 
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1. หลกัสูตรสังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม และหลกัสูตรอาเซียนศึกษา 
   โรงเรียนวดัสามคัคีสุทธาวาส ส านกังานเขตบางพลดั กรุงเทพมหานคร 

 
วสัิยทัศน์ 
 หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มุ่งพฒันาผูเ้รียนทุกคน ซ่ึงเป็นก าลงัของชาติให้
เป็นมนุษยท่ี์มีความสมดุลทั้งดา้นร่างกาย ความรู้ คุณธรรม มีจิตส านึกในความเป็นพลเมืองและเป็น
พลโลก ยึดมัน่ในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข         
มีความรู้และทกัษะพ้ืนฐาน รวมทั้งเจตคติท่ีจ  าเป็นต่อการศึกษาต่อ การประกอบอาชีพและการศึกษา
ตลอดชีวิต โดยมุ่งเน้นผูเ้รียนเป็นส าคญับนพ้ืนฐานความเช่ือว่า ทุกคนสามารถเรียนรู้และพฒันา
ตนเองไดเ้ต็มตามศกัยภาพ 
 
หลกัการ 
 หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีหลกัการท่ีส าคญั ดงัน้ี 
 1.  เป็นหลกัสูตรการศึกษาเพื่อความเป็นเอกภาพของชาติ มีจุดหมายและมาตรฐานการ
เรียนรู้เป็นเป้าหมายส าหรับพฒันาเด็กและเยาวชนให้มีความรู้ ทักษะ เจตคติ และคุณธรรมบน
พ้ืนฐานของความเป็นไทยควบคู่กบัความเป็นสากล 
 2.  เป็นหลกัสูตรการศึกษาเพื่อปวงชน ท่ีประชาชนทุกคนมีโอกาสไดรั้บการศึกษาอย่าง
เสมอภาคและมีคุณภาพ 
 3.  เป็นหลกัสูตรการศึกษาท่ีสนองการกระจายอ านาจ ให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษาใหส้อดคลอ้งกบัสภาพและความตอ้งการของทอ้งถ่ิน 
 4.  เป็นหลักสูตรการศึกษาท่ีมีโครงสร้างยืดหยุ่นทั้งด้านสาระการเรียนรู้ เวลาและ        
การจดัการเรียนรู้ 
 5.  เป็นหลกัสูตรการศึกษาท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั 
 6.  เป็นหลักสูตรการศึกษาส าหรับการศึกษาในระบบ นอกระบบและตามอธัยาศัย 
ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย สามารถเทียบโอนผลการเรียนรู้และประสบการณ์ 
 
จุดหมาย 
 หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มุ่งพฒันาผูเ้รียนใหเ้ป็นคนดี มีปัญญา มีความสุข
มีศกัยภาพในการศึกษาต่อ และประกอบอาชีพ จึงก าหนดเป็นจุดหมายเพื่อให้เกิดกบัผูเ้รียน เมื่อจบ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ดงัน้ี 
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 1.  มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีพึงประสงค์ เห็นคุณค่าของตนเอง มีวินัยและ
ปฏิบติัตนตามหลกัธรรมของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาท่ีตนนบัถือ ยดึหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 2.  มีความรู้ ความสามารถในการส่ือสาร การคิด การแกปั้ญหา การใชเ้ทคโนโลยี และมี
ทกัษะชีวิต 
 3.  มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี มีสุขนิสยัและรักการออกก าลงักาย 
 4.  มีความรักชาติ มีจิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ยดึมัน่ในวิถีชีวิตและ 
การปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข 
 5.  มีจิตส านึกในการอนุรักษ์ว ัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย การอนุรักษ์และพฒันา
ส่ิงแวดลอ้มมีจิตสาธารณะท่ีมุ่งท าประโยชน์และสร้างส่ิงท่ีดีงามในสังคม และอยู่ร่วมกนัในสังคม
อยา่งมีความสุข 
 
สมรรถนะส าคญัของผู้เรียน 
 หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มุ่งให้ผูเ้รียนเกิดสมรรถนะส าคญั 5 ประการ 
ดงัน้ี 
 1.  ความสามารถในการส่ือสาร  เป็นความสามารถในการรับและส่งสาร มีวฒันธรรมใน
การใชภ้าษาถ่ายทอดความคิด ความรู้ความเขา้ใจ ความรู้สึกและทศันะของตนเองเพื่อแลกเปล่ียน
ขอ้มูลข่าวสารและประสบการณ์อนัจะเป็นประโยชน์ต่อการพฒันาตนเองและสังคม รวมทั้งการ
เจรจาต่อรองเพื่อขจดัและลดปัญหาความขดัแยง้ต่าง ๆ การเลือกรับหรือไม่รับขอ้มูลข่าวสารดว้ย
หลกัเหตุผลและความถูกตอ้งตลอดจนการเลือกใช้วิธีการส่ือสาร ท่ีมีประสิทธิภาพ โดยค านึงถึง
ผลกระทบท่ีมีต่อตนเองและสงัคม 
 2.  ความสามารถในการคิด  เป็นความสามารถในการคิดวิเคราะห์  การคิดสังเคราะห์  
การคิดอยา่งสร้างสรรค ์การคิดอยา่งมีวิจารณญาณและการคิดเป็นระบบ เพื่อน าไปสู่การสร้างองค์
ความรู้หรือสารสนเทศเพื่อการตดัสินใจเก่ียวกบัตนเองและสงัคมไดอ้ยา่งเหมาะสม 
 3.  ความสามารถในการแก้ปัญหา  เป็นความสามารถในการแกปั้ญหาและอุปสรรคต่าง ๆ 
ท่ีเผชิญไดอ้ยา่งถกูตอ้งเหมาะสมบนพ้ืนฐานของหลกัเหตุผล คุณธรรมและขอ้มูลสารสนเทศ เขา้ใจ 
ความสมัพนัธแ์ละการเปล่ียนแปลงของเหตุการณ์ต่าง ๆ ในสังคม แสวงหาความรู้ ประยุกต์ความรู้
มาใชใ้นการป้องกนัและแกไ้ขปัญหา และมีการตดัสินใจท่ีมีประสิทธิภาพโดยค านึงถึงผลกระทบท่ี
เกิดข้ึนต่อตนเอง สงัคมและส่ิงแวดลอ้ม 
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 4.  ความสามารถในการใช้ทักษะชีวติ  เป็นความสามารถการน ากระบวนการต่าง ๆ ไปใช้
ในการด าเนินชีวิตประจ าวนั การเรียนรู้ดว้ยตนเอง การเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง การท างานและการอยู่
ร่วมกนัในสงัคมดว้ยการสร้างเสริมความสัมพนัธ์อนัดีระหว่างบุคคล การจดัการปัญหาและความ
ขดัแยง้ต่าง ๆอยา่งเหมาะสม การปรับตวัให้ทนักบัการเปล่ียนแปลงของสังคมและสภาพแวดลอ้ม 
และการรู้จกัหลีกเล่ียงพฤติกรรมไม่พึงประสงคท่ี์ส่งผลกระทบต่อตนเองและผูอ่ื้น 
 5.  ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี เป็นความสามารถในการเลือกและการใช้
เทคโนโลยดีา้นต่าง ๆ และมีทกัษะกระบวนการทางเทคโนโลย ีเพื่อการพฒันาตนเองและสังคม ใน
ดา้นการเรียนรู้ การส่ือสาร การท างาน การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ถูกตอ้ง เหมาะสมและ มี
คุณธรรม 
 
คุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 
 หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มุ่งพฒันาผูเ้รียนใหมี้คุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์
เพื่อใหส้ามารถอยู่ร่วมกบัผูอ่ื้นในสังคมไดอ้ย่างมีความสุข ในฐานะเป็นพลเมืองไทยและพลเมือง
โลก ดงัน้ี 
 1.  รักชาติ ศาสน์ กษตัริย ์
 2.  ซ่ือสตัย ์สุจริต 
 3.  มีวินยั 
 4.  ใฝ่เรียนรู้ 
 5.  อยูอ่ยา่งพอเพียง 
 6.  มุ่งมัน่ในการท างาน 
 7.  รักความเป็นไทย 
 8.  มีจิตสาธารณะ 
 นอกจากน้ี สถานศึกษาสามารถก าหนดคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์เพ่ิมเติมให้สอดคลอ้ง
ตามบริบทและจุดเนน้ของตนเอง 
 
มาตรฐานการเรียนรู้ 
 การพฒันาผูเ้รียนให้เกิดความสมดุล ตอ้งค านึงถึงหลกัพฒันาการทางสมองและพหุ
ปัญญา หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จึงก  าหนดให้ผูเ้รียนเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ดงัน้ี 
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 1.  ภาษาไทย 
 2.  คณิตศาสตร์ 
 3.  วิทยาศาสตร์ 
 4.  สงัคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม 
 5.  สุขศึกษาและพลศึกษา 
 6.  ศิลปะ 
 7.  การงานอาชีพและเทคโนโลย ี
 8.  ภาษาต่างประเทศ 
 ในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ไดก้  าหนดมาตรฐานการเรียนรู้เป็นเป้าหมายส าคญัของ
การพฒันาคุณภาพผูเ้รียน มาตรฐานการเรียนรู้ ระบุส่ิงท่ีผูเ้รียนพึงรู้ ปฏิบติัได ้มีคุณธรรมจริยธรรม 
และค่านิยมท่ีพึงประสงค ์เม่ือจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน นอกจากนั้นมาตรฐานการเรียนรู้ยงัเป็นกลไก
ส าคญัในการขบัเคล่ือนพฒันาการศึกษาทั้งระบบ เพราะมาตรฐานการเรียนรู้จะสะทอ้นให้ทราบว่า
ตอ้งการอะไร จะสอนอยา่งไรและประเมินอย่างไร รวมทั้งเป็นเคร่ืองมือในการตรวจสอบเพ่ือการ
ประกนัคุณภาพการศึกษาโดยใชร้ะบบการประเมินคุณภาพภายในและการประเมินคุณภาพภายนอก 
ซ่ึงรวมถึงการทดสอบระดบัเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและการทดสอบระดบัชาติ ระบบการตรวจสอบเพ่ือ
ประกนัคุณภาพดงักล่าวเป็นส่ิงส าคญัท่ีช่วยสะทอ้นภาพการจดัการศึกษาว่าสามารถพฒันาผูเ้รียนให้
มีคุณภาพตามท่ีมาตรฐานการเรียนรู้ก  าหนดเพียงใด 
 
ตวัช้ีวดั 
 ตวัช้ีวดัระบุส่ิงท่ีนักเรียนพึงรู้และปฏิบติัได้ รวมทั้งคุณลกัษณะของผูเ้รียนในแต่ละ
ระดบัชั้นสะทอ้นถึงมาตรฐานการเรียนรู้ มีความเฉพาะเจาะจงและมีความเป็นรูปธรรม น าไปใชใ้น
การก าหนดเน้ือหาจดัท าหน่วยการเรียนรู้ จดัการเรียนการสอนและเป็นเกณฑ์ส าคญัส าหรับการวดั
ประเมินผลเพื่อตรวจสอบคุณภาพผูเ้รียน 
 1.  ตวัช้ีวดัชั้นปี เป็นเป้าหมายในการพฒันาผูเ้รียนแต่ละชั้นปีในระดบัการศึกษาภาค
บงัคบั (ประถมศึกษาปีท่ี 1 – มธัยมศึกษาปีท่ี 3) 
 2.  ตวัช้ีวดัช่วงชั้น เป็นเป้าหมายในการพฒันาผูเ้รียนในระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย 
(มธัยมศึกษาปีท่ี 4-6) 
 
 
 



14 
 

คุณภาพผู้เรียน 
จบช้ันประถมศึกษาปีที่ 3  

 ไดเ้รียนรู้เร่ืองเก่ียวกบัตนเองและผูท่ี้อยูร่อบขา้ง  ตลอดจนสภาพแวดลอ้มในทอ้งถ่ินท่ีอยู่
อาศยั และเช่ืองโยงประสบการณ์ไปสู่โลกกวา้ง 

 ผูเ้รียนไดรั้บการพฒันาใหม้ีทกัษะกระบวนการและมีขอ้มลูท่ีจ  าเป็นต่อการพฒันาให้เป็น
ผูม้ีคุณธรรม  จริยธรรม  ประพฤติปฏิบัติตามหลกัค าสอนของศาสนาท่ีตนนับถือ  มีความเป็น
พลเมืองดี  มีความรับผิดชอบ  การอยู่ร่วมกนัและการท างานกบัผูอ่ื้น  มีส่วนร่วมในกิจกรรมของ
หอ้งเรียน  และไดฝึ้กหดัในการตดัสินใจ 

 ไดศ้ึกษาเร่ืองราวเก่ียวกบัตนเอง  ครอบครัว โรงเรียน และชุมชนในลกัษณะการบูรณา
การ ผูเ้รียนได้เข้าใจแนวคิดเก่ียวกับปัจจุบันและอดีต  มีความรู้พ้ืนฐานทางเศรษฐกิจได้ข้อคิด
เก่ียวกบัรายรับ-รายจ่ายของครอบครัว เขา้ใจถึงการเป็นผูผ้ลิต ผูบ้ริโภค รู้จักการออมขั้นตน้และ
วิธีการเศรษฐกิจพอเพียง 

 ได้รับการพฒันาแนวคิดพ้ืนฐานเก่ียวกับศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม หน้าท่ีพลเมือง 
เศรษฐศาสตร์ ประวติัศาสตร์ และภูมิปัญญา เพ่ือเป็นพ้ืนฐานในการท าความเขา้ใจในขั้นท่ีสูงต่อไป 

 
จบช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 

 ไดเ้รียนรู้เร่ืองของจงัหวดั ภาค และประทศของตนเอง ทั้งเชิงประวติัศาสตร์ ลกัษณะทาง
กายภาพ สังคม ประเพณี และวฒันธรรม รวมทั้งการเมืองการปกครอง สภาพเศรษฐกิจโดยเน้น
ความเป็นประเทศไทย 

 ไดรั้บการพฒันาความรู้และความเขา้ใจในเร่ืองศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม ปฏิบติัตน ตาม
หลกัค าสอนของศาสนาท่ีตนนบัถือ รวมทั้งมีส่วนร่วมศาสนพิธี และพิธีกรรมทางศาสนามากยิง่ข้ึน  

 ไดศึ้กษาและปฏิบติัตนตามสถานภาพ บทบาท สิทธิหนา้ท่ีในฐานะพลเมืองดีของทอ้งถ่ิน 
จงัหวดั ภาค และประเทศ รวมทั้งไดมี้ส่วนร่วมในกิจกรรมตามขนบธรรมเนียมประเพณี วฒันธรรม
ของทอ้งถ่ินตนเองมากยิง่ข้ึน 

 ไดศ้ึกษาเปรียบเทียบเร่ืองราวของจงัหวดัและภาคต่างๆของประเทศไทยกบัประเทศเพื่อน
บา้นไดรั้บการพฒันาแนวคิดทางสังคมศาสตร์ เก่ียวกบัศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม หน้าท่ีพลเมือง 
เศรษฐศาสตร์ ประวติัศาสตร์ และภูมิศาสตร์เพื่อขยายประสบการณ์ไปสู่การท าความเขา้ใจ  ใน
ภูมิภาค   ซีกโลกตะวนัออกและตะวนัตกเก่ียวกับศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมความเช่ือ 
ขนบธรรมเนียม ประเพณี ว ัฒนธรรม การด าเนินชีวิต การจัดระเบียบทางสังคม และการ
เปล่ียนแปลงทางสงัคมจากอดีตสู่ปัจจุบนั 
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1.2  สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ 

หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศกัราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม
ศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม มี 5 สาระ ดงัน้ี  
สาระที่ 1  ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 

มาตรฐาน  ส 1.1   รู้ และเขา้ใจประวติั ความส าคญั ศาสดา หลกัธรรมของพระพุทธศาสนา 
หรือศาสนาท่ีตนนบัถือและศาสนาอ่ืน มีศรัทธาท่ีถูกตอ้ง ยึดมัน่ และปฏิบติัตามหลกัธรรม เพ่ืออยู่
ร่วมกนัอยา่งสนัติสุข 

มาตรฐาน ส 1.2   เขา้ใจ  ตระหนกัและปฏิบติัตนเป็นศาสนิกชนท่ีดี  และธ ารงรักษา 
พระพุทธศาสนาหรือศาสนาท่ีตนนบัถือ 
 
สาระที่ 2  หน้าที่พลเมอืง  วฒันธรรม  และการด าเนินชีวติในสังคม 

มาตรฐาน  ส 2.1   เขา้ใจและปฏิบติัตนตามหน้าท่ีของการเป็นพลเมืองดี มีค่านิยมท่ีดีงาม 
และธ ารงรักษาประเพณีและวฒันธรรมไทย  ด ารงชีวิตอยูร่่วมกนัในสงัคมไทย และ สงัคมโลกอย่าง
สนัติสุข                       

มาตรฐาน  ส 2.2    เขา้ใจระบบการเมืองการปกครองในสงัคมปัจจุบนั  ยดึมัน่  ศรัทธา  และ 
ธ ารงรักษาไวซ่ึ้งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข 
 
สาระที่ 3  เศรษฐศาสตร์ 

มาตรฐาน ส 3.1    เขา้ใจและสามารถบริหารจดัการทรัพยากรในการผลิตและการบริโภค   
การใชท้รัพยากรท่ีมีอยูจ่  ากดัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและคุม้ค่า  รวมทั้งเขา้ใจหลกัการของเศรษฐกิจ
พอเพียง  เพื่อการด ารงชีวิตอยา่งมีดุลยภาพ  

มาตรฐาน ส 3.2  เขา้ใจระบบ และสถาบนัทางเศรษฐกิจต่าง ๆ  ความสมัพนัธท์างเศรษฐกิจ  
และความจ าเป็นของการร่วมมือกนัทางเศรษฐกิจในสงัคมโลก 
 
สาระที่ 4  ประวตัศิาสตร์ 

มาตรฐาน ส 4.1   เขา้ใจความหมาย  ความส าคญัของเวลาและยคุสมยัทางประวติัศาสตร์  
สามารถใชว้ิธีการทางประวติัศาสตร์มาวิเคราะห์เหตุการณ์ต่างๆ  อยา่งเป็นระบบ 

มาตรฐาน ส 4.2  เขา้ใจพฒันาการของมนุษยชาติจากอดีตจนถึงปัจจุบนั  ในดา้น 
ความสมัพนัธแ์ละการเปล่ียนแปลงของเหตุการณ์อยา่งต่อเน่ือง ตระหนกัถึงความส าคญัและสามารถ
วิเคราะห์ผลกระทบท่ีเกิดข้ึน 
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มาตรฐาน ส 4.3  เขา้ใจความเป็นมาของชาติไทย วฒันธรรม  ภูมิปัญญาไทย   มีความรัก                   
ความภูมิใจและธ ารงความเป็นไทย 
 
สาระที่ 5  ภูมศิาสตร์                                                             

มาตรฐาน ส 5.1  เขา้ใจลกัษณะของโลกทางกายภาพ  และความสมัพนัธข์องสรรพส่ิงซ่ึง 
มีผล ต่อกนัและกนัในระบบของธรรมชาติ  ใช้แผนท่ีและเคร่ืองมือทางภูมิศาสตร์ ในการค้นหา 
วิเคราะห์ สรุป และใชข้อ้มลูภูมิสารสนเทศอยา่งมีประสิทธิภาพ                                                                                                                          

มาตรฐาน ส 5.2  เขา้ใจปฏิสมัพนัธร์ะหว่างมนุษยก์บัสภาพแวดลอ้มทางกายภาพท่ี 
ก่อใหเ้กิดการสร้างสรรคว์ฒันธรรม  มีจิตส านึก และมีส่วนร่วมในการอนุรักษท์รัพยากรและ
ส่ิงแวดลอ้ม  เพ่ือการพฒันาท่ีย ัง่ยนื 

 
 ส าหรับเน้ือหาท่ีน ามาใชใ้นการผลิตหนงัสืออ่านเพ่ิมเติม จะประกอบไปดว้ยเร่ืองดงัน้ี 
- ประวติัอาเซียน  
-  ธงและสญัลกัษณ์อาเซียน 
-  ประเทศสมาชิกอาเซียน 
- ประเพณีประเทศสมาชิกอาเซียน 
และตรงกบัจุดประสงคก์ารเรียนดงัน้ี 
1. รู้และเขา้ใจประวติัความเป็นมา ความส าคญั วิวฒันาการ ของกลุ่มอาเซียนสู่การพฒันาประชาคม
อาเซียน 
2.  บอกและระบุช่ือ ต าแหน่งท่ีตั้ง และเมืองหลวงของประเทศอาเซียนใชแ้ผนผงั แผนท่ีในการหา
ขอ้มลูทางภูมิศาสตร์ในอาเซียนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
3.  อธิบายความสมัพนัธร์ะหว่างประเทศอาเซียน ลกัษณะท่ีส าคญัของขนบธรรมเนียมประเพณี และ
วฒันธรรมของอาเซียน เปรียบเทียบความเหมือนและความต่างทางวฒันธรรมของประเทศอาเซียนมี
เน้ือหาดงัต่อไปน้ี 
 
2. แนวคดิทฤษฎีที่เกีย่วข้องกบัแท็บเลต็ 

2.1  ความหมายของแท็บเลต็ 
คอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) หมายถึงคอมพิวเตอร์ขนาดเลก็ รูปร่างเป็นแผน่บาง  

มีหนา้จอแบนอยูใ่นเคร่ืองเดียวกนั ออกแบบให้ท างานไดโ้ดยระบบสัมผสัหน้าจอ (Touch Screen) 
แป้นพิมพเ์สมือนจริง (Virtual Keypad) และดินสอเขียนบนจอ (Stylus) เพื่อให้สามารถท างานได้
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เหมือนกบักระดานชนวนหรือแผน่จารึกท่ีอยูใ่นรูปแผน่หิน แผ่นไม ้แผ่นดินเหนียว แผ่นไมเ้คลือบ
ข้ีผึ้ง 

แท็บเลต็ คอมพิวเตอร์ - Tablet Computer หรือเรียกสั้นๆว่า "แท็บเลต็ - Tablet"  
คือ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีสามารถใชใ้นขณะเคล่ือนท่ีได้ขนาดกลางและใช้หน้าจอสัมผสัในการ
ท างานเป็นอนัดับแรก มีคียบ์อร์ดเสมือนจริงหรือปากกาดิจิตอลในการใช้งานแทนท่ีแป้นพิมพ์
คียบ์อร์ด และมีความหมายครอบคลุมถึงโน๊คบุ๊คแบบ convertible ท่ีมีหน้าจอแบบสัมผสัและมี
แป้นพิมพคี์ยบ์อร์ดติดมาดว้ยไม่ว่าจะเป็นแบบหมุนหรือแบบสไลดก์็ตาม 

ไพฑูรย ์สีฟ้า (2555 : ออนไลน์) ใหค้วามหมายแท็บเล็ตว่า แท็บเล็ต เป็นคอมพิวเตอร์ส่วน
บุคคลชนิดหน่ึง มีขนาดเล็กกว่าคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊คพกพาง่าย น ้ าหนกเบา  มีคียบ์อร์ดในตัว 
หนา้จอเป็นระบบสมัผสั ปรับหมุนจอไดอ้ตัโนมติั แบตเตอร์ร่ีใชง้านไดน้านกว่าคอมพิวเตอร์พกพา
ทัว่ไป ระบบปฏิบติัการมีทั้งทีเป็นเป็น Android IOS, และ Windows ระบบการเช่ือมต่อสัญญาณ
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต มีทง้ทีเป็น Wi-Fi และ Wi-Fi + 3G ซอฟต์แวร์ท่ีใชก้บัแท็บเล็ต นิยมเรียกว่า
แอบพลิเคชัน่ (Applications) 

จิราพร  กตารัตน์ (2555 : 12) ให้ความหมายแท็บเล็ตว่า แท็บเล็ต หมายถึง เคร่ือง
คอมพิวเตอร์แบบพกพาท่ีบรรจุเน้ือหา องค์ความรู้ (Digital Content) ส าหรับกลุ่มสาระการเรียนรู้
ต่างๆ ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และสามารถเช่ือมต่อระบบเครือข่ายได ้

ณัฐพร  ทองศรี (2555: 18) ให้ความหมายแท็บเล็ตว่า แท็บเล็ต หมายถึง คอมพิวเตอร์     
ส่วนบุคคลซ่ึงมีลกัษณะคลา้ยโนต้บุ๊ค แต่มีระบบสมัผสัและคียบ์อร์ดในตวั ซ่ึงระบบปฏิบติัการมีทั้ง 
Android  IOS และ Windows และระบบเช่ือต่อสัญญาณอินเทอร์เน็ตท่ีมีทั้งแบบ Wi-Fi 3G และ 
Edge เป็นตน้ 

สรุปแท็บเล็ต คือ คอมพิวเตอร์พกพาหรือคอมพิวเตอร์ท่ีสามารถใชง้านขณะเคล่ือนท่ีได้     
ท่ีมีหนา้จอแบบสมัผสั มีคียบ์อร์ดในตวั สามารถเช่ือมต่อระบบอินเทอร์เน็ตได ้ 

 
2.2  ประเภทของแท็บเลต็  

2.2.1 แท็บเลต็ พซีี - Tablet PC (Tablet personal computer)  คือ เคร่ือง
คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลท่ีสามารถพกพาไดแ้ละใชห้นา้จอสมัผสัในการท างานเป็นอนัดบั
แรก ออกแบบใหส้ามารถท างานไดด้ว้ยตวัมนัเอง 

2.2.2 แท็บเลต็ คอมพวิเตอร์ - Tablet Computer หรือ แทบ็เลต็ - Tablet 
คือ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีสามารถใชใ้นขณะเคล่ือนท่ีไดข้นาดกลางและใชห้นา้จอสมัผสัในการ
ท างานเป็นอนัดบัแรก มีคียบ์อร์ดเสมือนจริงหรือปากกาดิจิตอลในการใชง้านแทนท่ีแป้นพิมพ์
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คียบ์อร์ด และมีความหมายครอบคลุมถึงโน๊คบุ๊คแบบ convertible ท่ีมีหนา้จอแบบสมัผสัและมี
แป้นพิมพคี์ยบ์อร์ดติดมาดว้ยไม่ว่าจะเป็นแบบหมุนหรือแบบสไลด์ 
 ระบบปฏิบติัการมีทั้ง Android, IOS, Windows และมีระบบการเช่ือมต่อสัญญาณเครือข่าย
อินเตอร์เน็ต คือ Wi – Fi และ Wi – Fi + 3 G ซอฟต์แวร์ท่ีใชใ้นคอมพิวเตอร์แท๊บเล็ตนั้น นิยม
เรียกว่า แอบพลิเคชัน่ (Applications)  
 

2.3  องค์ประกอบที่ส าคญัของแท็บเลต็ 
ไพฑูรย ์ศรีฟ้า (ไพฑูรย:์ 2555,ออนไลน์) กล่าวถึงองคป์ระกอบท่ีส าคญัของ 

แท็บเลต็ มีดงัต่อไปน้ี 
1. ตวัเคร่ืองแท็บเลต็ (Device)  หมายถึง อุปกรณ์หลกั ไดแ้ก่ แท็บเลต็พีซี (Tablet  

PC) และอุปกรณ์สนบัสนุนต่างๆ เช่น อุปกรณ์ส าหรับแพร่สญัญาณอินเทอร์เน็ตไร้สายหรือวายฟาย 
(WiFi) อุปกรณ์ส่งสญัญาณวายฟาย อุปกรณ์ระบบการเช่ือมต่อเครือข่าย (Network System) ชุด
คอมพิวเตอร์ (Computer Set) 

2. เน้ือหา (Content) หมายถึง เน้ือหาท่ีใชใ้นการเรียนการสอนจะอยูใ่นรูปขอ 
ไฟลข์อ้มลูอิเลก็ทรอนิกส์ต่างๆ ซ่ึงประกอบดว้ยกระดาษอิเลก็ทรอนิกส์ (e-Paper) ไฟลเ์อกสาร
หนงัสือท่ีถกูเปล่ียนสภาพจากกระดาษ มาเป็นไฟลอิ์เลก็ทรอนิกส์ เลิร์นนิงออปเจ็ค (LO : Learning 
Object) ซ่ึงอยูใ่นรูปแบบของไฟลม์ลัติมีเดียแบบปฏิสมัพนัธ์ (Streaming Multimedia Interactive) 
เวบ็ช่วยสอน(Web-based Instruction) เป็นเอกสารเวบ็ท่ีถกูพฒันารองรับการเรียนรู้เมื่อเช่ือมต่อกบั
เครือข่ายใบงานอิเลก็ทรอนิกส์ (e-Knowledge Sheet) คือใบความรู้อิเลก็ทรอนิกส์ ส าหรับใชใ้นการ
จดักิจกรรมการเรียนการสอน 

3. ผูส้อน (Teacher) เป็นปัจจยัส าคญัในการขบัเคล่ือน ครูตอ้งมีความช านาญ 
ในการใชง้านอยา่งดีเพื่อใหก้ารจดัการศกึษาเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ตน้สงักดัจะตอ้งเตรียมความ
พร้อมใหก้บัครู ใน2 ดา้น คือ ความรู้ในการใชง้านแท็บเลต็ (Tablet) และความรู้กระบวนการเทคนิค
วิธีการจดัการศกึษาอยา่งมีคุณภาพผา่นแท็บเลต็ (Tablet) 

4. ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Infra Structure) หมายถึง ระบบเครือข่าย 
คอมพิวเตอร์เครือข่ายอินเทอร์เน็ตภายในโรงเรียน แท็บเล็ต (Tablet) จ าเป็นตอ้งพึ่งพาอินเทอร์เน็ต
ไร้สายหรือวายฟาย (WiFi) ซ่ึงสถานศึกษาควรท าการติดตั้งระบบไร้สายท่ีรองรับการใชแ้ท็บเล็ต 
หลายๆ เคร่ืองท่ีมีประสิทธิภาพ ความเร็วท่ีสอดคลอ้งกบัขนาดของสถานศึกษา รวมถึงตอ้งรองรับ
ช่องสัญญาณท่ีเสถียรภาพด้วย ท่ีส าคัญระบบอินเทอร์เน็ตไร้สายจะตอ้งมีมาตรการในการรักษา
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ความปลอดภยัดว้ยการก าหนดสิทธ์ิ การจดัการเครือข่ายและการเก็บขอ้มูลการจราจรคอมพิวเตอร์ 
ตาม พรบ.ว่าดว้ยการกระท าความผดิเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 

 
2.4 ประเภทของแอพพลเิคชันเพือ่การศึกษา  
สามารถแบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ 
1. แอพพลิเคชนัรูปแบบเสริมการเรียน (Learning Media) หมายถึง แอพพลิเคชนัท่ีน าเสนอ

เน้ือหา มีวตัถุประสงคห์ลกัเพ่ือใหน้กัเรียนสามารถเรียนรู้ ใชเ้รียนรู้ไดด้ว้ยตนเอง เช่น แอพพลิเคชนั 
การเรียนภาษาองักฤษ แอพลิเคชนัฝึกอ่าน – ฝึกเขียน เป็นตน้ 

2. แอพพลิเคชันรูปแบบเสริมการสอน (Instruction Media) หมายถึง แอพพลิเคชันท่ี
พฒันาข้ึนมีวตัถุปรสงค์หลกัเพื่อใชเ้ป็นส่ือช่วยครูในการเรียนการสอน ตวัอย่างเช่น แอพลิเคชัน
แสดงภูเขาไฟระเบิด แอพพลิเคชนัแสดงการไหลเวียนโลหิตในร่างกายมนุษยเ์ป็นตน้ 

3. แอพพลิเคชนัรูปแบบสร้างองค์ความรู้ (Construction Media) หมายถึง แอพพลิเคชนัท่ี
เป็นเคร่ืองมือช่วยให้ผูเ้รียนสามารถสร้างช่ินงานหรือผลงานประกอบการเรียนรู้ หรือสร้างองค์
ความรู้ ตัวอย่างเช่น แอพพลิชันสร้างรูปทรงสามมิติ เพื่อช่วยการออกแบบ แอพพลิเคชัน                
วดัระยะทาง/พ้ืนท่ี เป็นตน้ 
 
ประเภทของส่ือที่น ามาผลติแอพพลเิคชัน 

เน่ืองจากแอพพลิเคชันเป็นส่ือการศึกษาแนวดิจิตอลท่ีเน้นการเรียนรู้ในรูปแบบอินเตอร์
แอคทีฟ ซ่ึงสามารถใชส่ื้อในหลายรูปแบบ ในการเลือกใชค้วรค านึงถึงความเหมาะสมไม่เยอะหรือ
นอ้ยจนเกินไป ประเภทของส่ือมีดงัน้ี 

1. Text Content เป็นส่ือท่ีมีฐานหมายถึง ตวัอกัษร ขอ้ความ เน้ือหาต่างๆ ท่ีใชใ้นการอธิบาย 
บรรยาย ถา้เป็นแอพพลิเคชันแนววิชาการศึกษาไม่ควรใส่ Text มากเกินไป แต่ถา้เป็น e-book 
สามารถใส่ Text มากๆได ้องคป์ระกอบของส่ือประเภทน้ีคือ ฟอนต ์สี และขนาดตวัอกัษร 

2. Video Clip เป็นส่ือแนวภาพเคล่ือนไหว ใชเ้พ่ืออธิบายเน้ือหา ท่ีไม่สามารถอธิบายไดด้ว้ย
ข้อความหรือถา้เป็นข้อความต้องใช้ข้อความจ านวนมาก วิดีโอคลิปหรือคลิปวิดีโอ คือ ไฟล์
คอมพิวเตอร์ท่ีบรรจุเน้ือหาเป็นภาพยนตร์สั้น ปัจจุบนัมีการใชว้ิดีโอคลิปแพร่หลาย เน่ืองจากไฟลมี์
ขนาดเลก็ สามารถส่งผา่นอีเมลห์รือดาวน์โหลดจากเวบ็ไซตไ์ดส้ะดวก ความยาวไม่เกิน 1-3 นาที  

3. Sound Clip เป็นส่ือประเภทเสียงท่ีใชป้ระกอบในแอพพลิเคชันโดยแบ่งออกเป็น 3 
ประเภทไดแ้ก่ 
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 - เสียงพดู (voice over) เป็นเสียงพดูธรรมดา เสียงผูช้าย (Male Voice Over) ใชต้วั
ยอ่ใน script ว่า MVO เสียงผูห้ญิง (Female Voice Over) ใชต้วัยอ่ FVO ใชเ้ป็นค ากลางๆระบุว่าเป็น
เสียงพดู โดยไม่ระบุเพศ ยอ่ดว้ย ANN 

 - เสียงเพลง (Music) หมายถึงเสียงท่ีใช้ในการประกอบในแอพพลิเคชัน เช่น
เสียงเพลงตอนเปิดเขา้ เสียงเพลงบรรยายระหว่างการใชง้าน หรือเสียงเพลงเมื่อเล่นเกมแลว้ชนะ 

 - เสียงประกอบ (sound effect) คือเสียงท่ีมีความยาวไม่มาก มีทั้งเสียงธรรมชาติ 
เสียงท่ีมนุษยป์ระดิษฐข้ึ์น วตัถุประสงคเ์พ่ือใหเ้กิดสีสนั อารมณ์ต่างๆ เช่น เสียงดีใจเม่ือตอบถกู เสียง
เสียใจเมื่อตอบผดิ เป็นตน้ 

4. Picture หมายถึงภาพแระกอบในรูปแบบต่างๆ เพื่อใช้อธิบายหรือสร้างความสวยงาม
ใหก้บัเน้ือหา โดยสามารถแบ่งออกเป็น 

 - Photo หมายถึง ภาพน่ิงหรือภาพถ่ายจริง เช่น ภาพผลไม ้ภาพชา้ง 
 - Graphic หมายถึง ภาพท่ีเกิดจากการวาดหรือสร้างข้ึนโดยมีส่วนคลา้ยจริง ใช้

ประกอบเน้ือหาท่ีตอ้งการใหดู้น่ารัก หรือเน้ือหาท่ีไม่สามารถหาภาพจริงมาประกอบได ้
 - Animation Gif หมายถึง ภาพเคล่ือไหวในลกัษณะฉายวน รวมถึง Icon Clips arts 

ต่างๆ 
 - Characters หมายถึง ตวัการ์ตูนท่ีใชแ้ทนผูเ้รียนหรือผูส้อน 
 - Info-Graphic หมายถึง ภาพหรือกราฟิกซ่ึงบ่งช้ีถึงขอ้มลู ไม่ว่าจะเป็นสถิติ ความรู้ 

ตวัเลข เป็นการจดัการขอ้มลูเพื่อใหป้ระมวลผลไดง่้าย 
 
2.5 การเลอืกใช้ส่ือให้เหมาะสมกบัผู้เรียน 

  1. ตรงตามวตัถุประสงค์ แอพพลิเคชันการเรียนรู้ท่ีดี ควรมีเน้ือหา หรือการ
ออกแบบท่ีตรงตามวตัถุประสงคก์ารเรียนรู้  
  2. ตรงตามอายุผูเ้รียน จะต้องเลือกส่ือให้เหมาะสมกบัลกัษณะของผูเ้รียน ซ่ึงมี
ความแตกต่างกนั 4 ประการ คือ สภาพทัว่ไป  สภาพทางการศึกษา  สภาพทางสังคม และสภาพทาง
จิตใจ ในการเลือกส่ือจะตอ้งเลือกส่ือให้สนองความตอ้งการขอผูเ้รียนเป็นลายบุคคลให้เรียนตาม
ความสามารถและความพร้อม 
  3. กราฟิกต้องสวย การออกแบบต้องน่าสนใจ ควรเลือกงานกราฟิกใช้เทคนิค
ส่ือผสมซ่ึงมีปฏิสมัพนัธ ์เหมาะสมกบัผูใ้ชต้ามวยัและเน้ือหาของวิชา 
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  4. จบในหวัขอ้เดียว แอพพลิเคชนัทางการศึกษาท่ีดี ไม่ควรใส่เน้ือหามากจนเกินไป
แต่ควรน าเสนอเป็นเร่ืองๆ จบในหวัขอ้เดียวชดัเจน และเน้ือหาสาระตอ้งมีความถกูตอ้งตามหลกัวิชา 
เหมาะสมกบัวุฒิภาวะ วยัของผูเ้รียน และรูปแบบการน าไปใชใ้นการเรียนการสอน 
  5. ใช้งานได้จริง องค์ประกอบทุกด้านของแอพพลิเคชันต้องมีความสมบูรณ์ 
สามารถใชง้านไดจ้ริง สามารถเรียกดูไดบ้นแท็บเล็ตระบบปฏิบติัการแอนดรอยด์ แอพพลิเคชัน
จะตอ้งจดัรูปแบบไฟล ์.apk .หรือ html5 ท่ีพร้อมติดตั้ง เพ่ือใหส้ามารถน าเสนอในรูปแบบออนไลน์
หรืออฟไลน์ ได ้ขนาดไฟลแ์อพพลิเคชนัรวมเน้ือหาออนไลน์ ไม่เกิน 50 MB   
 
  2.6 เคร่ืองมอืที่ใช้ในการพฒันาแอพพลเิคชัน 
  1. เคร่ืองมือสร้าง eCartoon 
  - Do Toon  เป็นเคร่ืองมือท่ีใช้สร้างแอพพลิเคชนัส าหรับการสร้างส่ือการเรียน     
การสอน ด้วยการน าภาพการ์ตูนมาเป็นองค์ประกอบส าหรับการเล่าเร่ืองหรือท าให้ดูน่าสนใจ     
มากข้ึน 

2. เคร่ืองมือสร้าง Multimedia 
 - Multimedia ebook Authoring Tool เป็นเคร่ืองมือส าหรับสร้าง Multimedia 

ebook โดยสร้างเอกสารรูปแบบ PDF และ Multimedia file 
- Flash 5.5 เป็นเคร่ืองมือส าหรับสร้าง Multimedia file 
3. เคร่ืองมือสร้างเกม 

 - Quiz เป็นเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการสร้างส่ือการสอนเป็นหลกั  จะเป็นการสร้างค าถาม
แบบปรนยั โดยใหผู้เ้รียนสามารถเลือกตอบค าถามเป็นขอ้ๆ  

 - HangMan เป็นเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการสร้างส่ือการเรียนรู้ท่ีใชต้วัการ์ตูนและแอนนิ
เมชนัมาช่วยในการสอน โดยใชว้ิธีการทายค า ดว้ยการใชค้  าใบ ้ 

 - Matching เป็นเคร่ืองมือท่ีใช้ในการสร้างส่ือการเรียนรู้ท่ีช่วยฝึกทกัษะในการ
จดจ าและการสงัเกต ดว้ยการจบัคู่ภาพ 

 - Math Quiz Gen (Numeral) เป็นเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการสร้างโจทยค์ณิตศาสตร์ระ
ว่างเลขสองจ านวน ดว้ยเคร่ืองหมาย บวก, ลบ, คูณ และหาร 

 
2.7 กระบวนการในการออกแบบแอพพลเิคชัน มดีังนี ้

1. ก าหนดวตัถุประสงคห์รือเป้าหมาย 
2. การวิเคราะห์ 
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3. การเขียนผงังาน (Flowchart) 
4. การเขียน Storyboard 
5. การสร้างโปรแกรม 
6. การทดลองใชง้าน 
7. การประเมินผล 

 
  3.   แนวคดิทฤษฎีที่เกีย่วข้องกบัหนังสืออเิลก็ทรอนิกส์ 

3.1  ความหมายของหนังสืออเิลก็ทรอนิกส์  
ครรชิต  มาลยัวงศ์ (2540:175) ได้ให้ความหมายของ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ หมายถึง 

รูปแบบของการจดัเก็บและน าเสนอขอ้มูลหลากหลายรูปแบบ ทั้งท่ีเป็นขอ้ความ ตวัเลข ภาพน่ิง 
ภาพเคล่ือนไหว และเสียงต่าง ๆ ข้อมูลเหล่าน้ีมีวิธีเก็บในลกัษณะพิเศษ คือ จากแฟ้มข้อมูลหน่ึง
ผูอ่้านสามารถเรียกดูขอ้มลูอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งไดท้นัที โดยท่ีขอ้มลูนั้นอาจจะอยู่ในแฟ้มเดียวกนั หรือ
อาจจะอยูใ่นแฟ้มอ่ืน ๆ  ท่ีอยู่ห่างไกลก็ได ้หากขอ้มูลท่ีกล่าวมาน้ีเป็นขอ้ความท่ีเป็นตวัอกัษรหรือ
ตวัเลข เรียกว่า ขอ้ความหลายมิติ (hypertext) และหากขอ้มลูนั้นรวมถึงเสียงและภาพเคล่ือนไหวดว้ย 
ก็เรียกว่า ส่ือประสมหรือส่ือหลายมิติ (hypermedia) 

ไพฑูรย ์ศรีฟ้า(2551:14) ไดก้ล่าวไวว้่า อีบุ๊ค(e-book , e-Book , eBook , EBook) เป็นค า
ภาษาต่างประเทศ ย่อมาจากค าว่า Electronic Book หมายถึง หนังสือท่ีสร้างข้ึนด้วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ มีลกัษณะเป็นเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ โดยปกติมกัจะเป็นแฟ้มขอ้มูลท่ีสามารถอ่าน
เอกสารผา่นทางหนา้จอคอมพิวเตอร์ทั้งในระบบออฟไลน์และออนไลน์ 

ปิลนัธนา สงวนบุญญพงษ์(2542: 20) ไดใ้ห้ความหมายของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ไวว้่า 
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ หมายถึง เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ท่ีสามารถน าเสนอข้อมูลได้ทั้ง ขอ้ความ 
ภาพน่ิง ภาพเคล่ือนไหวและเสียง ผ่านคอมพิวเตอร์โดยการเช่ือมโยงขอ้มูลท่ีมีความสัมพนัธ์ของ
เน้ือหาท่ีอยูใ่นแฟ้มเดียวกนัหรืออยูใ่นแฟ้มเขา้ดว้ยกนัโดยไม่จ  ากดัว่าจะเป็นขอ้มลูอิเล็กทรอนิกส์ใน
รูปแบบใด หากเป็นการเช่ือมโยงข้อความท่ีเป็น ตัวอกัษรหรือตัวเลข เรียกว่า ไฮเปอร์เท็กซ ์
(Hypertext) และถา้หากขอ้มลูนั้นรวมถึงเสียงและภาพเคล่ือนไหวดว้ยก็เรียกว่า ส่ือประสมไฮเปอร์
มีเดีย (Hypermedia) 

ประภากร  นูวบุตร(2554 : 59) ได้ให้ความหมาย หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ว่า หนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ หมายถึง เอกสารในรูปแบบดิจิตอลท่ีน าเสนอข้อมูลในลกัษณะขอ้ความ ภาพน่ิง 
ภาพเคล่ือนไหว และเสียงต่างๆ ท่ีจดัเก็บในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์  ท่ีสามารถเช่ือมโยงขอ้มูลท่ี
สมัพนัธข์องเน้ือหาถึงกนัได ้ผา่นจอคอมพิวเตอร์ ไม่ว่าเน้ือหาจะอยูใ่นแฟ้มเดียวกนัหรือคนละแฟ้ม 
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หากเป็นการเช่ือมโยงขอ้ความท่ีเป็นตวัอกัษร หรือตวัเลข เรียกวา ขอ้ความหลายมิติ (Hypertext) 
และหากข้อมูลนั้นเป็นการเช่ือมโยงลกัษณะภาพ เสียง และภาพเคล่ือนไหว เรียกว่า ส่ือหลายมิติ 
(Hypermedia) 

    ประภทัรพงษ์  จิตตะ (2555: 11)  ไดใ้ห้ความหมาย หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ว่า หนังสือ
อิเลก็ทรอนิกส์ หมายถึง เอกสารจากหนงัสือหลายๆเล่ม มาจดัท าในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ 
ทีสามารถใส่และน าขอ้มลูไดท้ั้งขอ้ความ ภาพน่ิง ภาพเคล่ือนไหวผา่นจอคอมพิวเตอร์ โดยเช่ือมโยง
ขอ้มลูทีสมัพนัธก์นัของเน้ือหาทีอยูใ่นแฟ้มเดียวกนัโดยไมจ ากดัวาเป็นขอ้มลูอิเลก็ทรอนิกส์ในรูปใด 
 ดงันั้นจึงสรุปไดว้่า หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) หมายถึง หนังสือท่ีสร้างข้ึนดว้ย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์มีลกัษณะเป็นเอกสารอิเล็กทรอนิกส์  ท่ีสามารถอ่านเอกสารผ่านทางหน้า
จอคอมพิวเตอร์ทั้งในระบบออฟไลน์และออนไลน์  คุณลกัษณะของหนงัสืออิเลก็ทรอนิกส์สามารถ
เช่ือมโยงจุดไปยงัส่วนต่างๆ ของหนงัสือและเวบ็ไซต์ต่างๆท่ีมีความเช่ือมโยงกบัเร่ืองราวในหนังสือ 
ตลอดจนมีปฏิสมัพนัธแ์ละโตต้อบกบัผูเ้รียนได ้นอกจากนั้นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์สามารถแทรก
ภาพ  เสียง ภาพเคล่ือนไหว วีดีทศัน์ แบบทดสอบ และสามารถสั่งพิมพเ์อกสารท่ีตอ้งการออกทาง
เคร่ืองพิมพ์ได้ อีกประการหน่ึงท่ีส าคญัก็คือ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์สามารถปรับปรุงขอ้มูลให้
ทนัสมยัไดต้ลอดเวลา ซ่ึงคุณสมบติัเหล่าน้ีจะไม่มีในหนงัสือธรรมดาทัว่ไป 
  

3.2  โครงสร้างของหนังสืออเิลก็ทรอนิกส์ (e-Book Construction) 
  ลกัษณะโครงสร้างของหนงัสืออิเลก็ทรอนิกส์จะมีความคลา้ยคลึงกบัหนังสือทัว่ไปท่ี
พิมพด์ว้ยกระดาษ หากจะมีความแตกต่างท่ีเห็นไดช้ดัเจนก็คือกระบวนการผลิต รูปแบบ และวิธีการ
อ่านหนงัสือ 
  สรุปโครงสร้างทัว่ไปของหนงัสืออิเลก็ทรอนิกส์ ประกอบดว้ย 
  • หนา้ปก (Front Cover) 
  • ค าน า (Introduction) 
  • สารบญั (Contents) 
  • สาระของหนงัสือแต่ละหนา้ (Pages Contents) 
  • อา้งอิง (Reference) 
  • ดชันี (Index) 
  • ปกหลงั (Back Cover) 
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  หน้าปก หมายถึง ปกดา้นหน้าของหนังสือซ่ึงจะอยู่ส่วนแรก  เป็นตัวบ่งบอกว่า
หนงัสือเล่มน้ีช่ืออะไร ใครเป็นผูแ้ต่งค าน า หมายถึง ค าบอกกล่าวของผูเ้ขียนเพื่อสร้างความรู้ ความ
เขา้ใจเก่ียวกบัขอ้มูลและเร่ืองราวต่างๆ ของหนังสือเล่มนั้นสารบญั หมายถึง ตวับ่งบอกหัวเร่ือง
ส าคญัท่ีอยู่ภายในเล่มว่า ประกอบดว้ยอะไรบา้ง  อยู่ท่ีหน้าใดของหนังสือ สามารถเช่ือมโยงไปสู่
หนา้ต่างๆ ภายในเล่มได ้สาระของหนังสือแต่ละหน้า หมายถึง ส่วนประกอบส าคญัในแต่ละหน้า    
ท่ีปรากฏภายในเล่มประกอบดว้ย 
  • หนา้หนงัสือ (Page Number) 
  • ขอ้ความ (Texts) 
  • ภาพประกอบ (Graphics) .jpg, .gif, .bmp, .png, .tiff 
  • เสียง (Sounds) .mp3, .wav, .midi 
  • ภาพเคล่ือนไหว (Video Clips, flash) .mpeg, .wav, .avi 
  • จุดเช่ือมโยง (Links) 
  อา้งอิง หมายถึง แหล่งขอ้มลูท่ีใชน้ ามาอา้งอิง อาจเป็นเอกสาร ต ารา หรือ เวบ็ไซต ์
ก็ได ้
 ดชันี หมายถึง การระบุค าส าคญัหรือค าหลกัต่างๆ ท่ีอยู่ภายในเล่ม โดยเรียงล  าดบั
ตวัอกัษรใหส้ะดวกต่อการคน้หา พร้อมระบุเลขหนา้และจุดเช่ือมโยง 
  ปกหลงั หมายถึง ปกดา้นหลงัของหนงัสือซ่ึงจะอยูส่่วนทา้ยเล่ม 
 

3.3  ประเภทของหนังสืออเิลก็ทรอนิกส์  
  หนงัสืออิเลก็ทรอนิกส์ แบ่งออกเป็น 10 ประเภท ดงัน้ีคือ (Barker, 1992:140-141) 
  1. หนังสืออเิลก็ทรอนิกส์ หรือแบบต ารา (Textbooks) หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ รูป
หนงัสือปกติท่ีพบเห็นทัว่ไป หลกัหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ชนิดน้ีสามารถกล่าวไดว้่าเป็นการแปลง
หนงัสือจากสภาพส่ิงพิมพป์กติเป็นสญัญาณดิจิตอล เพ่ิมศกัยภาพเดิมการน าเสนอ การปฏิสัมพนัธ ์
ระหว่างผูอ่้านหนังสืออีเล็กทรอนิกส์ ดว้ยศกัยภาพของคอมพิวเตอร์ขั้นพ้ืนฐาน เช่น การเปิดหน้า
หนงัสือ การสืบคน้ การคดัเลือก  
เป็นตน้ 
  2. หนังสืออเีลก็ทรอนิกส์ แบบหนังสือเสียงอ่าน มีเสียงค าอ่าน เมื่อเปิดหนังสือจะมี
เสียงอ่านหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ประเภทเหมาะส าหรับหนังสือเด็กเ ร่ิมเรียน หรือหนังสือฝึกออก
เสียง หรือฝึกพูด (Talking Book1) เป็นตน้ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ชนิดน้ีเป็นการเน้นคุณลกัษณะ
ดา้นการน าเสนอเน้ือหาท่ีเป็นตวัอกัษรและเสียงเป็นคุณลกัษณะหลกั นิยมใชก้บักลุ่มผูอ่้านท่ีมีระดบั
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ลกัษณะทางภาษาโดยเฉพาะดา้นการฟังหรือการอ่านค่อนข่างต ่าเหมาะส าหรับการเร่ิมตน้เรียนภาษา
ของเด็กๆ หรือผูท่ี้ก  าลงัฝึกภาษาท่ีสอง หรือฝึกภาษาใหม่เป็นตน้ 
  3. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบหนังสือภาพนิ่ง หรืออัลบั้มภาพ (static Picture 
Books) เป็นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ท่ีมีคุณลกัษณะหลกัเน้นจดัเก็บขอ้มูล และน าเสนอขอ้มูลใน
รูปแบบภาพน่ิง (static picture) หรืออลับั้มภาพเป็นหลกั เสริมดว้ยการน าศกัยภาพของคอมพิวเตอร์
มาใชใ้นการน าเสนอ เช่น การเลือกภาพท่ีตอ้งการ การขยายหรือยอ่ขนาดของภาพของคอมพิวเตอร์
มาใชใ้นการน าเสนอ เช่น การเลือกภาพท่ีตอ้งการ การขยายหรือยอ่ขนาดของภาพหรือตวัอกัษร การ
ส าเนาหรือการถ่ายโอนภาพ การแต่งเติมภาพ การเลือกเฉพาะส่วนของภาพ (cropping) หรือเพ่ิม
ขอ้มูล เช่ือมโยงภายใน (Linking information) เช่น เช่ือมข้อมูลอธิบายเพ่ิมเติม เช่ือมขอ้มูลเสียง
ประกอบ เป็นตน้ 
  4. หนังสืออเิล็กทรอนิกส์ แบบหนังสือภาพเคลื่อนไหว (Moving Picture Books) 
เป็นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ท่ีเน้น การน าเสนอขอ้มูลในรูปแบบภาพวีดิทัศน์ (Video Clips) หรือ
ภาพยนตร์สั้น ๆ (Films Clips) ผนวกกบัขอ้มูลสนเทศท่ีอยู่ในรูปตัวหนังสือ (Text Information) 
ผูอ่้านสามารถเลือกชมศึกษาขอ้มูลได ้ส่วนใหญ่นิยมน าเสนอขอ้มูลเหตุการณ์ประวติัศาสตร์ หรือ
เหตุการณ์ส าคญั เช่น ภาพเหตุการณ์สงคราโลก ภาพการกล่าวสุนทรพจน์ของบุคคลส าคญั ๆ ของ
โลกในโอกาสต่าง ๆ ภาพเหตุการณ์ความส าเร็จหรือสูญเสียของโลกเป็นตน้ 
  5. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบหนังสือส่ือประสม (Multimedia) เป็นหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ท่ีเน้นเสนอข้อมูลเน้ือหาสาระ ในลกัษณะแบบส่ือผสมระหว่างส่ือภาพ (Visual 
Media) เป็นทั้งภาพน่ิงและภาพเคล่ือนไหวกบัส่ือประเภทเสียง (Audio Media) ในลกัษณะต่าง ๆ 
ผนวกกบัศกัยภาพของคอมพิวเตอร์อ่ืนเช่นเดียวกบัหนงัสืออิเลก็ทรอนิกส์อ่ืน ๆ ท่ีกล่าวมาแลว้ 
  6. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบหนังสือส่ือหลากหลาย (Polymedia books) เป็น
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ท่ีมีลกัษณะเช่นเดียวกบัหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบส่ือประสม แต่มีความ
หลากหลายในคุณลกัษณะดา้นความเช่ือมโยงระหว่างขอ้มูลภายในเล่มท่ีบนัทึกในลกัษณะต่าง ๆ 
เช่น ตวัหนงัสือภาพน่ิง ภาพเคล่ือนไหว เสียงดนตรีและอ่ืน ๆ เป็นตน้ 
  7. หนังสืออเิลก็ทรอนิกส์แบบหนังสือเช่ือมโยง ( Hypermedia Book) เป็นหนังสือ
ท่ีมีคุณลกัษณะสามารถเช่ือมโยงเน้ือหาสาระภายในเล่ม (Internal Information Linking) ซ่ึงผูอ่้าน
สามารถคลิกเพ่ือเช่ือมไปสู่เน้ือหาสาระท่ีออกแบบเช่ือมโยงกันภายใน ภารเช่ือมโยงเช่นน้ีมี
คุณลกัษณะเช่นเดียวกบับทเรียนโปรแกรมแบบแตกก่ิง ( Branching Programmed Instruction)
นอกจากน้ียงัสามารถเช่ือมโยงกบัแหล่งเอกสารภายนอก (External or Information Sources) เมื่อ
เช่ือมต่อระบบอินเตอร์เน็ต 
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  8. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบหนังสืออัจฉริยะ ( Intelligent Electronic Books) 
เป็นหนังสือประสม แต่มีการใชโ้ปรแกรมชั้นสูงท่ีสามารถมีปฏิกิริยา หรือ ปฏิสัมพนัธ์ กบัผูอ่้าน
เสมือนหนงัสือมีสติปัญญา (อจัฉริยะ) ในการไตร่ตรอง หรือคาดคะเนในการโตต้อบ หรือปฏิกิริยา
กบัผูอ่้าน 
  9. หนังสืออเิลก็ทรอนิกส์ แบบส่ือหนังสือทางไกล ( Telemedia Electronic Books)
หนงัสืออิเลก็ทรอนิกส์ประเภทน้ีมีคุณลกัษณะหลกัต่าง ๆ คลา้ยกบั Hypermedia Electronic Books
แต่เนน้การเช่ือมโยงกบัแหล่งขอ้มลูภายนอกผา่นระบบเครือข่าย ( Online Information Sourcess) ทั้ง
ท่ีเป็นเครือข่ายเปิด และเครือข่ายเฉพาะสมาชิกของเครือข่าย 
  10. หนังสืออเิลก็ทรอนิกส์แบบหนังสือไซเบอร์เสปซ (Cyberspace books) หนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ประเภทน้ีมีลกัษณะเหมือนกบัหนังสืออิเล็กทรอนิกส์หลาย ๆ แบบท่ีกล่าวมาแลว้
ผสมกนั สามารถเช่ือมโยงแหล่งขอ้มูลทั้งจากแหล่งภายในและภายนอกสามารถน าเสนอขอ้มูลใน
ระบบส่ือท่ีหลากหลาย สามารถปฏิสมัพนัธก์บัผูอ่้านไดห้ลากหลาย 
 

3.4  องค์ประกอบของหนังสืออเิลก็ทรอนิกส์ 
           1.  อกัขระ (Text) หรือข้อความ เป็นองค์ประกอบของโปรแกรมมลัติมีเดีย สามารถน า
อกัขระมาออกแบบเป็นส่วนหน่ึงของภาพ  หรือสัญลกัษณ์ ก  าหนดหน้าท่ีการเช่ือมโยงน า เสนอ
เน้ือหาเสียง ภาพกราฟิก หรือวีดีทศัน์ เพื่อให้ผูใ้ชเ้ลือกขอ้มูลท่ีจะศึกษาการใชอ้กัขระเพื่อก  าหนด
หนา้ท่ีในการส่ือสารความหมายในคอมพิวเตอร์ ควรมีลกัษณะดงัน้ี 

1.1 ส่ือความหมายใหช้ดัเจน เพื่ออธิบายความส าคญัท่ีตอ้งการน า เสนอส่วนของ 
เน้ือหาสรุปแนวคิดท่ีไดเ้รียนรู้ 

1.2 การเช่ือมโยงอกัขระบนจอภาพส า หรับการมีปฏิสมัพนัธใ์นมลัติมีเดีย การ 
เช่ือมโยงท าได้หลายรูปแบบจากจุดหน่ึงไปจุดหน่ึงในระบบเครือข่าย  ด้วยแฟ้มเอกสารข้อมูล
ดว้ยกนัหรือต่างแฟ้มกนัไดท้นัที ในลกัษณะรูปแบบตวัอกัษร (Font) เคร่ืองหมายหรือสัญลกัษณ์ 
(Symbol) การเลือกใช้แบบอักขระ เคร่ืองหมายหรือสัญลักษณ์  และการให้สีแบบใดให้ดู
องคป์ระกอบการจดัวางองคป์ระกอบดา้นศิลป์ท่ีดูแลว้มีความเหมาะสม 

1.3 ก าหนดความยาวเน้ือหาใหเ้หมาะสม แก่อ่านยากและในการดึงขอ้มลูมาศึกษา  
ผูผ้ลิตโปรแกรมสามารถใชเ้ทคนิคการแบ่งขอ้มลูออกเป็นส่วนย่อย แลว้เช่ือมโยงขอ้มูลเขา้ดว้ยกนั 
หากตอ้งการศึกษาขอ้มลูส่วนใดก็สามารถเขา้ถึงขอ้มลูส่วนต่าง ๆ ท่ีเช่ือมโยงกนัอยูไ่ด ้การเช่ือมโยง
เน้ือหาสามารถกระท า ได ้ 3 ลกัษณะดว้ยกัน คือ ลกัษณะเส้นตรง ลกัษณะสาขา และลกัษณะ
ผสมผสานหลายมิติ 
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  1.4  สร้างการเคล่ือนไหวให้อกัขระ เพื่อสร้างความสนใจก่อนน า  เสนอขอ้มูล 
สามารถท า ไดห้ลายวิธี เช่น การเคล่ือนยา้ยต าแหน่ง, การหมุน, การก าหนดใหเ้ห็นเป็นช่วงๆ จงัหวะ 
เป็นต้น ข้อส าคัญคือ  ควรศึกษาถึงจิตวิทยาความต้องการรับรู้  กับความถ่ีการใช้เทคนิคการ
เคล่ือนไหวของผูศ้ึกษาโปรแกรมแต่ละวยัใหเ้หมาะสม กบักลุ่มเป้าหมาย 

1.5  เคร่ืองหมายและสญัลกัษณ์ เป็นส่ือกลางท่ีส าคญัในการติดต่อกบัผูศ้ึกษา 
ในบทเรียนมลัติมีเดียปฏิสัมพนัธ์ การน า เสนอหรือออกแบบสัญลกัษณ์หรือเคร่ืองหมายควรให้
สมัพนัธก์บัเน้ือหาในบทเรียน สามารถท า ความเขา้ใจกบัความหมายและสัญลกัษณ์ต่าง ๆ นั้นได้
อยา่งรวดเร็วอกัขระเป็นส่วนหน่ึงท่ีส าคญัต่อการเรียนรู้ การท า ความเขา้ใจ การน า เสนอความหมาย 
ท่ีก่อประโยชน์กบัผูเ้รียน 
           ปิลนัธนา  สงวนบุญพงษ ์(2542) ไดก้ล่าวไวว้่า อกัขระมีประสิทธิผลในการส่ือขอ้ความ
ท่ีตรงและชดัเจนไดดี้ในขณะท่ีรูปภาพ สญัลกัษณ์ภาพ ภาพเคล่ือนไหวและเสียง ช่วยท า ให้ผูใ้ชนึ้ก
และจ าสารสนเทศไดง่้ายข้ึนมลัติมีเดียนั้นเป็นเคร่ืองมือท่ีมีความสามารถในการประสมประสาน
อกัขระ สญัลกัษณ์ ภาพ รวมถึงสี เสียง ภาพน่ิง และภาพวีดีทศัน์เขา้ดว้ยกนั ท า ให้ขอ้มูลข่าวสารมี
คุณค่าและน่าติดตามเพ่ิมข้ึน 
           2.  ภาพนิ่ง (Still Image) เป็นภาพกราฟิก เช่น ภาพวาด ภาพถ่าย ภาพลายเส้น แผนท่ี 
แผนภูมิ ท่ีไดจ้ากการสร้างภายในดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และภาพท่ีไดจ้ากการสแกนจากแหล่ง
เอกสารภายนอก ภาพท่ีไดเ้หล่าน้ีจะประมวลผลออกมาเป็นจุดภาพ (Pixel) แต่ละจุดบนภาพจะถูก
แทนท่ีเป็นค่าความสว่าง (Brightness) ค่าสี (Color) ส่วนความละเอียดของภาพจะข้ึนอยู่กบัจ  านวน
จุดและขนาดของจุดภาพ ภาพท่ีเหมาะสมไม่ใช่อยูท่ี่ขนาดของภาพ หากแต่อยู่ท่ีขนาดของไฟลภ์าพ
การจดัเก็บภาพท่ีมีขนาดขอ้มูลมาก ท า ให้การดึงขอ้มูลไดย้ากเสียเวลา สามารถท า ไดโ้ดยการลด
ขนาดขอ้มูล การบีบอดัขอ้มูลชนิดต่าง ๆ ดว้ยโปรแกรมในการจดัเก็บบีบอดัขอ้มูล (คลายขอ้มูล)  
ก่อนท่ีจะเก็บขอ้มลูเพ่ือประหยดัเน้ือท่ี ในการเก็บไฟล ์(File) กราฟิกท่ีใชใ้นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
แบบส่ือประสม แบ่งได ้3 ไฟล ์คือ 
                  2.1 ไฟลส์กุล GIF (Graphic Interchange Format) ไฟลช์นิดบิตแมต มีการบีบอดั
ขอ้มูลภาพไฟล์มีขนาดไฟล์ต  ่า มีการสูญเสียขอ้มูลน้อย  สามารถท าพ้ืนของภาพให้เป็นพ้ืนแบบ
โปร่งใส (Transparent) นิยมใชก้บัภาพวาดและภาพการ์ตูน มีระบบแสดงผลแบบหยาบและค่อยๆ 
ขยายไปสู่ละเอียดในระบบอินเทอร์เลช (Interlace) มีโปรแกรมสนับสนุนจ านวนมากเรียกดูไดก้บั
กราฟิกบราวเซอร์ (Graphics Browser) ทุกตวัมีความสามารถน า เสนอภาพแบบเคล่ือนไหว (Gif 
Animation) จุดดอ้ยของไฟลป์ระเภทน้ีคือ แสดงไดเ้พียง   256 สี 
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                  2.2 ไฟลส์กุล JPEG (Joint Photographic Experts Group) เป็นไฟลท่ี์มีความละเอียด
สูงเหมาะสมกบัภาพถ่าย จุดเด่นคือ สนับสนุนสีไดถึ้ง 24 บิต (16.7 ลา้นสี) การบีบอดัขอ้มูลไฟล์
สกุล JPEG สามารถท าไดห้ลายระดบั ดงัน้ี Max, High, Medium และ Low การบีดอดัขอ้มูลมากจะ
ท าให้ลบข้อมูลบางส่วนท่ีความถ่ีซ ้ าซอ้นกนัมากท่ีสุดออกจากภาพ ท าให้รายละเอียดบางส่วน
หายไป มีระบบการแสดงผลแบบหยาบและค่อยๆ ขยายไปสู่ละเอียด  มีโปรแกรมสนับสนุนการ
สร้างเป็นจ านวนมากเรียกดูไดก้บักราฟิกบราวเซอร์ (Graphics Browser) ทุกตวัตั้งค่าบีบไฟลไ์ด ้จุด
ดอ้ยคือท าใหพ้ื้นของรูปโปร่งใสไม่ได ้
                  2.3 ไฟลส์กุล PNG (Portable Network Graphics) จุดเด่นคือสามารถใชง้านขา้มระบบ
และก าหนดค่าการบีบไฟลต์ามตอ้งการ (8 บิต, 24 บิต, 64 บิต) มีระบบการบีบอดัแบบ Deflate ไม่
เกิดการสูญเสีย แสดงผลแบบ (Interlace) ไดเ้ร็วกว่า GIF สามารถท าพ้ืนโปร่งใสได ้จุดดอ้ยคือหาก
ก าหนดค่าการบีบไฟลไ์วสู้งจะใหเ้วลาในการคลายไฟลสู์งตามไปดว้ย แต่ขนาดของไฟลจ์ะมีขนาด
ต ่าไม่สนบัสนุนกบักราฟิกบราวเซอร์ (Graphics Browser) รุ่นเก่าโปรแกรมสนบัสนุนในการสร้างมี
นอ้ย 
           3. ภาพเคลื่อนไหว (Animation) เกิดจากชุดภาพท่ีมีความแตกต่างน า มาแสดงเรียง
ต่อเน่ืองกนัไป ความแตกต่างของแต่ละภาพท่ีน า เสนอท า ใหม้องเห็นเป็นการเคล่ือนไหวของส่ิงต่าง 
ๆ ในเทคนิคเดียวกบัภาพยนตร์การ์ตูน ภาพเคล่ือนไหวจะท า ให้สามารถน า  เสนอความคิดท่ี
ซบัซอ้นหรือยุง่ยาก ให้ง่ายต่อการเขา้ใจ และสามารถก าหนดลกัษณะและเส้นทางท่ีจะให้ภาพนั้น
เคล่ือนท่ีไปมาตามตอ้งการ คลา้ยกบัการสร้างภาพยนตร์ข้ึนมาตอนหน่ึงนั่นเอง การแสดงสีการลบ
ภาพ โดยท าใหภ้าพเลือนจางหายหรือท าให้ภาพปรากฏข้ึนในรูปแบบต่าง ๆ กนั นับเป็นส่ือท่ีดีอีก
ชนิดหน่ึงในมลัติมีเดียโปรแกรมสนบัสนุนการสร้างภาพเคล่ือนไหวมีอยู่หลายโปรแกรมตามความ
ตอ้งการของผูใ้ช  ้และจดัเก็บภาพเป็นไฟลส์กุล Gif ไฟลป์ระเภทน้ีคือ มีขนาดไฟลต์  ่า สามารถท า 
พ้ืนของภาพให้เป็นพ้ืนแบบโปร่งใสได ้(Transparent) เรียกดูไดก้บักราฟิกบราวเซอร์ (Graphics 
Browsers) ทุกตวัแต่สามารถแสดงผลไดเ้พียง 256 สี (ทรงศกัด์ิ  ล้ิมบรรจงมณี, 2542) 
           4.  เสียง (Sound) เป็นส่ือช่วยเสริมสร้างความเข้าใจในเน้ือหาได้ดีข้ึนและท า ให้
คอมพิวเตอร์มีชีวิตชีวาข้ึน ดว้ยการเพ่ิมการ์ดเสียงและโปรแกรมสนับสนุนเสียง อาจอยู่ในรูปของ
เสียงดนตรี เสียงสังเคราะห์ปรุงแต่ง การใชเ้สียงในมลัติมีเดียนั้นผูส้ร้างตอ้งแปลงสัญญาณเสียง
ไฟฟ้าเป็นสญัญาณเสียง analog ผา่นจากเคร่ืองเล่นวิทยุ เทปคาสเซ็ทหรือแผ่นซีดี  การอดัเสียงผ่าน
ไมโครโฟนต่อเขา้ไลน์อิน ( Line – In ) ท่ีพอร์ต (Port) การ์ดเสียงไดโ้ดยตรงโดยไม่ต้องผ่าน
ไมโครโฟน และการ์ดเสียงท่ีมีคุณภาพดียอ่มจะท า ให้ไดเ้สียงท่ีมีคุณภาพดีดว้ยเช่นกนั ไฟลเ์สียงมี
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หลายแบบ ไดแ้ก่ ไฟลส์กุล WAV และ MIDI (Musica Instrument Digital Interface) ไฟล ์WAV ใช้
เน้ือท่ีในการเก็บสูงมากส่วนไฟล ์MIDI เป็นไฟลท่ี์นิยมใชใ้นการเก็บเสียงดนตรี 
           5.  ภาพวีดิทัศน์ (Video) ภาพวีดิทศัน์เป็นภาพเหมือนจริงท่ีถูกเก็บในรูปของดิจิทลั มี
ลกัษณะแตกต่างจากภาพเคล่ือนไหวท่ีถูกสร้างข้ึนจากคอมพิวเตอร์ ในลกัษณะคลา้ยภาพยนตร์
การ์ตูนภาพวีดิทัศน์สามารถต่อสายตรงจากเคร่ืองเล่นวีดิทัศน์หรือเลเซอร์ดิสก์เข้าสู่เคร่ือง
คอมพิวเตอร์ดว้ยวิธีการ Capture ระบบวีดิทศัน์ท่ีท า งานจากฮาร์ดดิสก์ท่ีไม่มีการบีบอดัสัญญาณ
ภาพวีดิทศัน์ ภาพวีดิทศัน์มีความตอ้งการพ้ืนท่ีฮาร์ดดิสกว์่างมาก ดงันั้นจึงตอ้งมีการบีบอดัขอ้มูลให้
มีขนาดเลก็เพ่ือท่ีจะเพ่ิมประสิทธิภาพและความเร็วในการส่งสูงสุดแต่ยงัคุณภาพของภาพวีดิทศัน์ 
ซ่ึงตอ้งอาศยัการ์ดวีดิทศัน์ในการท า หน้าท่ีดงักล่าว การน า  ภาพวีดิทศัน์มาประกอบในมลัติมีเดีย
ตอ้งมีอุปกรณ์ส าคญัคือดิจิทลัวีดิทศัน์การ์ด (Digital Video Card) การท า งานในระบบวินโดวส์ ภาพ
วีดิทศัน์จะถูกเก็บไวใ้นไฟลต์ระกูลเอวีไอ (AVI : Audio Video Interleave) มูพวี่ (MOV) และเอ็ม
เพ็ก (MPEG : Moving Pictures Experts Group) ซ่ึงสร้างภาพวีดิทศัน์เต็มจอ 30 เฟรมต่อวินาที 
ขอ้เสียของการดูภาพ     วีดิทศัน์ ในหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ คือ ไฟลข์องภาพจะมีขนาดใหญ่ตั้งแต่ 
500 กิโลไบท ์หรือมากกว่า 10 เมกะไบท ์ท า ใหเ้สียเวลาในการดาวน์โหลดท่ีตอ้งเวลามาก 
           6.  การเช่ือมโยงข้อมูลแบบปฏิสัมพันธ์ (Interactive Links) หมายถึง การท่ีผูใ้ช้
มลัติมีเดียสามารถเลือกขอ้มูลไดต้ามตอ้งการโดยใชต้วัอกัษร ปุ่ม หรือภาพ  ส า หรับตวัอกัษรท่ีจะ
สามารถเช่ือมโยงได ้จะเป็นตวัอกัษรท่ีมีสีแตกต่างจากอกัษรตวัอ่ืน ๆ ส่วนปุ่มก็จะมีลกัษณะคลา้ย
กบัปุ่มเพื่อชมภาพยนตร์หรือคลิกลงบนปุ่มเพื่อเขา้ไปหาขอ้มลูท่ีตอ้งการหรือเปล่ียนหนา้ขอ้มลู ส่วน
มลัติมีเดียปฏิสัมพนัธ์ (Interactive Multimedia) เป็นการส่ือสารผ่านคอมพิวเตอร์ท่ีมีลกัษณะการ
ส่ือสารไปมาทั้งสองทาง คือ การโตต้อบระหว่างผูใ้ชค้อมพิวเตอร์และการมีปฏิสมัพนัธ์ผูใ้ชเ้ลือกได้
ว่าจะดูขอ้มลู  ดูภาพ ฟังเสียง หรือดูภาพวีดิทศัน์ ซ่ึงรูปแบบของการมีปฏิสมัพนัธอ์าจอยู่ในรูปใดรูป
หน่ึงดงัต่อไปน้ี 
                  6.1 การใชเ้มนู (Menu Driven) ลกัษณะท่ีพบเห็นไดท้ัว่ไปของการใชเ้มนู คือ      การ
จดัล  าดบัหวัขอ้ท า ใหผู้ใ้ชส้ามารถเลือกข่าวสารขอ้มูลท่ีตอ้งการไดต้ามท่ีตอ้งการและสนใจ  การใช้
เมนูมกัประกอบดว้ยเมนูหลกั (Main Menu) ซ่ึงแสดงหวัขอ้หลกัใหเ้ลือก และเมื่อไปยงัแต่ละหัวขอ้
หลกัก็จะประกอบดว้ยเมนูยอ่ยท่ีมีหวัขอ้อ่ืนใหเ้ลือก หรือแยกไปยงัเน้ือหาหรือส่วนนั้น ๆ เลยทนัที 
                  6.2 การใชฐ้านขอ้มลูไฮเปอร์มีเดีย (Hypermedia Database) เป็นรูปแบบปฏิสมัพนัธ์ท่ี
ใหผู้ใ้ชส้ามารถเลือกไปตามเสน้ทางท่ีเช่ือมค าส าคญัซ่ึงอาจเป็นค า ขอ้ความ เสียงหรือภาพ ค าส าคญั
เหล่าน้ีจะเช่ือมโยงกนัอยู่ในลกัษณะเหมือนใยแมงมุม โดยสามารถเดินหน้าและถอยหลงัไดต้าม
ความตอ้งการของผูใ้ช ้
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           7.  การจดัเกบ็ข้อมูลมลัตมิเีดีย เน่ืองจากมีการพฒันาส่ือการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์
แบบมลัติมีเดียท่ีเป็นการพฒันาแบบใชห้ลายส่ือผสมกนั (Multimedia) และเทคโนโลยีส่ือมลัติมีเดีย
มีจ  านวนมาก ท า ใหจ้  า เป็นตอ้งใชเ้น้ือท่ีเก็บขอ้มลูเป็นจ านวนมาก ส่ือท่ีใชจ้ดัเก็บตอ้งมีขนาดความจุ
มากพอท่ีจะรองรับข้อมูลในรูปแบบวีดิโอ รูปภาพ  ข้อความ ปัจจุบันแผ่นซีดีรอม (CD-ROM 
:Compact Disk Read Only Memory) และแผ่นดีวีดี ( DVD ) ไดรั้บความนิยมแพร่หลาย สามารถ
เก็บข้อมูลไดสู้งมาก  จึงสามารถเก็บขอ้มูลแฟ้มขอ้มูลอ่ืน ๆ ไดม้ากเท่าท่ีตอ้งการ  จึงกล่าวไดว้่า
ซีดีรอมและ ดีวีดีเป็นส่ืออีกชนิดหน่ึงท่ีปฏิวติัรูปแบบการเรียนการสอน  นอกจากน้ียงัท า ให้ผูเ้รียน
สามารถทบทวนและเรียนรู้ไดด้ว้ยตวัเองในเวลาท่ีผูเ้รียนสะดวกและมีประสิทธิภาพ  
 

3.5 หลกัการออกแบบและพฒันาหนังสืออเิลก็ทรอนิกส์ 
การออกแบบส่ือมลัติมีเดียเพื่อการศึกษาหรือมลัติมีเดียมีองคป์ระกอบหลกัของ 

หนา้จอ     4 องคป์ระกอบ คือ  
1. องคป์ระกอบดา้นขอ้ความ 
ขอ้ความจดัเป็นองคป์ระกอบท่ีส าคญัท่ีสุดในการออกแบบบทเรียนมลัติมีเดีย การ 

ออกแบบขอ้ความท่ีดี ผูอ้อกแบบตอ้งค านึงถึงองค์ประกอบย่อยหลายด้าน เช่น รูปแบบตวัอกัษร 
ขนาดตวัอกัษร ความหนาแน่นของตวัอกัษร สีของขอ้ความและการจดัความสัมพนัธ์ ขอ้ความและ
ภาพใหส้อดคลอ้งกบัองคป์ระกอบอ่ืนๆ เช่น ภาพและกราฟิกบนหนา้จอ 

รูปแบบและขนาดของตวัอกัษร มีงานวิจยัเก่ียวกบัขนาดตวัอกัษรทั้งภาษาไทยและ 
ภาษา ต่างๆ ท่ีท าให้การอ่านมีประสิทธิภาพคือ ขนาดตวัอกัษรขนาด 40 ตวัอกัษรต่อบรรทดั และ
ภาษาองักฤษ หวัเร่ืองมีขนาด 19-37 พอยต ์ตวัอกัษรปกติมีขนาด 12-19 พอยต ์ส่วนรูปแบบตวัอกัษร 
ควรเป็นตวัท่ีอ่านง่ายสบายตา ไม่ควรมีความหนาแน่นของตวัอกัษรมากเกินไป 

สีขอ้ความ เป็นองคป์ระกอบหนา้จอท่ีช่วยกระตุน้ความสนใจ สีเป็นตวักระตุน้ประสาท 
การรับรู้ท่ีส าคญั การใชสี้ท่ีเหมาะสมจะช่วยใหอ่้านง่าย และสบายตา จากผลงานวิจยัพบว่า นักเรียน
ส่วนใหญ่ชอบคู่สีตวัอกัษรสีขาวหรือสีเหลืองบนพ้ืนสีน ้ าเงิน สีเขียวบนพ้ืนสีด าและสีด าบนพ้ืนสี
เหลือง หรือควรใชพ้ื้นหลงัเป็นสีเขม้มากกว่าสีอ่อน 
       การวางรูปแบบขอ้ความ เป็นองคป์ระกอบท่ีเก่ียวขอ้งกบัขอ้ความบนจอภาพ คือการวาง
รูปแบบขอ้ความ เทคนิคในการน าเสนอขอ้ความให้อ่านง่าย สวยงามน่าสนใจ ผูอ้อกแบบสามารถ
น าเสนอขอ้ความท่ีเหมาะสมทีละตอน หรือน าเสนอขอ้ความทั้งหมดในคราวเดียวกนัก็ได ้
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2. องคป์ระกอบดา้นภาพและกราฟิก 
ลกัษณะของภาพและกราฟิกท่ีใชป้ระกอบการเรียนดว้ยคอมพิวเตอร์ สามารถสรุป 

ได้ว่า การใชภ้าพสีเหมือนจริงให้การรับรู้ได้ดีท่ีสุด ดงันั้นการเลือกภาพประกอบการสอนจึงมี
ความส าคญัต่อผูเ้รียนท่ีเรียนดว้ยเทคโนโลยคีอมพิวเตอร์ การใชภ้าพและภาพเคล่ือนไหวประกอบ
ท าใหเ้กิดการรับรู้ไดดี้ข้ึน 

3. องคป์ระกอบของเสียง 
การรับรู้ทางประสาทหูเป็นช่องทางส าคญัในการรับรู้รองมาจากประสาทตา จากการ 

วิจยั พบว่ามนุษยเ์รียนรู้จากการไดย้นิ 11 %  และจดจ าไดจ้ากการไดย้นิ 20%  ซ่ึงเมื่อเปรียบเทียบกบั
การเรียนรู้จากการมองเห็นพบว่า มนุษยเ์รียนรู้จากการมองเห็น 83% และจดจ าไดจ้ากการมองเห็น 
30% จะเห็นไดว้่าการเรียนรู้จากการไดย้ิน ไดฟั้ง ยงัมีประสิทธิภาพน้อยกว่าการมองเห็น แต่หาก
ผูส้อนออกแบบการเรียนรู้ใหมี้การรับรู้ทั้งสองทางก็จะเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพในการเรียนรู้และ
การจดจ าไดเ้ป็นอยา่งดี 

4. การออกแบบหนา้จอ 
การออกแบบหนา้จอมีความเรียบง่ายหรือซบัซอ้นเพียงใดข้ึนอยูก่บัองคป์ระกอบ 

หลายๆ ดา้น เช่น เน้ือเร่ือง ส่ือประกอบเน้ือเร่ือง ภาพ กราฟิก วีดีทศัน์ เสียง วิธีการน าเสนอเน้ือเร่ือง 
องคป์ระกอบเหล่าน้ีจะมีความสมัพนัธก์บัการออกแบบหนา้จอและการควบคุมหนา้จอเป็นอยา่งมาก 
ในการออกแบบปุ่มควบคุมหน้าจอจะต้องมีความสอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนการสอน 
สอดคลอ้งกบัองค์ประกอบของมลัติมีเดียท่ีเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนเลือกศึกษาและสอดคลอ้งกบัการ
ออกแบบส่ือการสอนเพื่อการเรียนรู้ดว้ยตนเอง 
 นอกจากน้ี ฮอฟแมน(Hoffman) ไดก้ล่าวว่าการออกแบบท่ีดีมีความส าคญัต่อการเรียนการ
สอนเป็นอยา่งมาก เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ท่ีดีท่ีสุด ควรอาศยัหลกักระบวนการเรียนการสอน 7 ขั้น 
ดงัน้ี 

1. การสร้างแรงจูงใจใหก้บัผูเ้รียน (Motivating the Learner) การออกแบบควรเร้าความ 
สนใจ โดยการใชก้ราฟิก ภาพเคล่ือนไหว สี และเสียงประกอบเพื่อช่วยกระตุน้ผูเ้รียนใหอ้ยากเรียนรู้ 
ควรใชก้ราฟิกขนาดใหญ่ไม่ซบัซอ้น 

2. บอกวตัถุประสงคข์องการเรียน (Identifying what is to be Learned) เพื่อเป็นการ 
บอกล่วงหนา้ใหผู้เ้รียนรู้ถึงประเด็นส าคญัของเน้ือหา วตัถุประสงคเ์ชิงพฤติกรรมหรือวตัถุประสงค์
ทัว่ไปโดยใชค้  าสั้นๆ เคา้โครงของเน้ือหา หลีกเล่ียงค าท่ีไม่เป็นท่ีรู้จกั ใชก้ราฟิกง่ายๆ เช่น กรอบ 
หรือลกูศร เพ่ือใหก้ารแสดงวตัถุประสงคน่์าสนใจยิง่ข้ึน 
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3. ทบทวนความรู้เดิม (Reminding Learners of Past Knowledge) เพื่อเป็นการเตรียม 
พ้ืนฐานผูเ้รียนส าหรับความรู้ใหม่การทบทวนไม่จ าเป็นตอ้งเป็นการทดสอบเสมอไป อาจใชก้าร
กระตุน้โดยใชเ้สียงพูด ขอ้ความ ภาพ หรือ ใชห้ลายๆอย่างผสมผสานกนั นอกจากนั้นผูอ้อกแบบ
ควรตอ้งทราบภูมิหลงัและทศันคติของผูเ้รียน 

4. ผูเ้รียนมีความกระตือรือร้นท่ีจะเรียนรู้ (Requiring Active Involvement)  
นกัการศึกษาเห็นว่าเรียนรู้จะเกิดข้ึนเม่ือผูเ้รียนมีความตั้งใจท่ีจะรับความรู้ใหม่ ผูเ้รียนท่ีมีลกัษณะ
กระตือรือร้นจะรับความรู้ได้ดีกว่าผูเ้รียนท่ีมีลกัษณะเฉ่ือย ผูเ้รียนจะจดจ าไดดี้ถา้มีการน าเสนอ
เน้ือหาดี สัมพนัธ์กับประสบการณ์เดิมของผูเ้รียน ผูอ้อกแบบบทเรียนควรหาเทคนิคต่างๆ เพื่อ
กระตุน้ผูเ้รียนใหน้ าความรู้เดิมมาใชใ้นการศึกษาหาความรู้ใหม่ ตอ้งพยายามหาทางท าให้การศึกษา
หาความรู้ใหม่ของผูเ้รียนกระจ่างชดัมากข้ึน พยายามใหผู้เ้รียนรู้จกัเปรียบเทียบ แบ่งกลุ่มหาเหตุผล 
คน้ควา้วิเคราะห์หาค าตอบดว้ยตวัเอง   โดยผูอ้อกแบบบทเรียนตอ้งค่อยๆ ช้ีแนวทางจากมุมกวา้ง
แลว้รวบรัดใหแ้คบลงและใชข้อ้ความกระตุน้ใหผู้เ้รียนคิดเป็น 

5. ใหค้  าแนะน าและใหข้อ้มลูยอ้นกลบั (Providing Guidance and Feedback) การให ้
ค าแนะน าและการใหข้อ้มลูยอ้นกลบัในระหว่าผูเ้รียนศึกษาอยู่เป็นการกระตุน้ความสนใจของผูเ้รียน
ไดดี้ เปิดโอกาสให้ผูเ้รียนร่วมกิจกรรมในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัเน้ือหา การถาม การตอบ จะท าให้
ผูเ้รียนจดจ าไดม้ากกว่าการอ่านหรือลอกขอ้ความเพียงอย่างเดียว ควรให้ผูเ้รียนตอบสนองวิธีใดวิธี
หน่ึงเป็นคร้ังคราว  

6. ทดสอบความรู้ (Testing) เพือ่ใหแ้น่ใจว่านกัเรียนไดรั้บความรู้ ผูอ้อกแบบสามารถ 
ออกแบบทดสอบ เป็นการเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนประเมินผลการเรียนของตนเองได ้จดัให้มีการท า
สอบระหว่างเรียน หรือทดสอบท้ายบทเรียน ทั้งน้ีควรสร้างขอ้สอบให้ตรงกับวตัถุประสงค์ใน
บทเรียน ขอ้สอบ ค าตอบและขอ้มูลยอ้นกลบัควรอยู่ในกรอบเดียวกนั และแสดงต่อเน่ืองกนัอย่าง
รวดเร็ว ไม่ควรใหผู้เ้รียนพิมพค์  าตอบยาวเกินไป ควรบอกผูเ้รียนถึงวิธีการตอบให้ชดัเจน ค านึงถึง
ความแม่นย  า และความเช่ือถือไดข้องแบบทดสอบ 

7. การน าความรู้ไปใช ้(Providing Enrichment and Remediation) เป็นการสรุปแนวคิด 
ส าคัญ ควรให้ผูเ้รียนทราบว่าความรู้ใหม่มีส่วนสัมพนัธ์กับความรู้เดิมอย่างไร ควรเสนอแนะ
สถานการณ์ท่ีจะน าความรู้ใหม่ไปใชแ้ละบอกผูเ้รียนถึงแหล่งขอ้มลูท่ีใชอ้า้งอิงหรือคน้ควา้ต่อไป 

   สรุปหลกัการออกแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ของฮอฟแมน (Hoffman) ท าให้ทราบ
หลกัการในการออกแบบและสามารถน าไปประยุกต์ใช ้ในการออกแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ได้
เป็นอย่างดี เพื่อท าให้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์มีความน่าสนใจ ท าให้ผูเ้รียนไดรั้บความรู้และเกิด
ประสิทธิภาพในการเรียนเพ่ิมมากข้ึน 
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 การออกแบบในลกัษณะการเรียนการสอนจริง โดยยึดหลกัการน าเสนอเน้ือหาและจดั
กิจกรรมการเรียนรู้จากการมีปฏิสัมพนัธ์ โดยการน าแนวคิดของ โรเบิร์ต กาเย่ (Robert Gangn) 9 
ประการ มาใชป้ระกอบการพิจารณาในการออกแบบ  e-book หรือหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ได ้ซ่ึง
หลกัการสอนทั้ง 9 ประการ ไดแ้ก่ 
 1.  เร่งเร้าความสนใจ (Gain Attention) ก่อนท่ีจะเร่ิมการน าเสนอเน้ือหาบทเรียน ควรมี
การจูงใจและเร่งเร้าความสนใจให้ผูเ้รียนอยากเรียน ดงันั้น e-book หรือหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ จึง
ควรเร่ิมดว้ยการใชภ้าพ แสง สี เสียง หรือใชส่ื้อประกอบกนัหลายๆ อย่าง โดยส่ือท่ีสร้างข้ึนมานั้น
ตอ้งเก่ียวขอ้งกบัเน้ือหาและน่าสนใจ ซ่ึงจะมีผลโดยตรงต่อความสนใจของผูเ้รียน นอกจากเร่งเร้า
ความสนใจแลว้ ยงัเป็นการเตรียมความพร้อมใหผู้เ้รียนพร้อมท่ีจะศึกษาเน้ือหาต่อไปในตวัอีกดว้ย 
 2.  บอกวัตถุประสงค์ (Specify Objective) นับว่าเป็นส่วนส าคัญยิ่งต่อกระบวนการ
เรียนรู้ ท่ีผูเ้รียนจะได้ทราบถึงความคาดหวงัของบทเรียนจากผูเ้รียน นอกจากผูเ้รียนจะทราบถึง
พฤติกรรมขั้นสุดทา้ยของตนเองหลงัจบบทเรียนแลว้ จะยงัเป็นการแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ถึงประเด็น
ส าคญัของเน้ือหา รวมทั้งเคา้โครงของเน้ือหาอีกดว้ย การท่ีผูเ้รียนทราบถึงขอบเขตของเน้ือหาอย่าง
คร่าวๆ จะช่วยใหผู้เ้รียนสามารถผสมผสานแนวความคิดในรายละเอียดหรือส่วนย่อยของเน้ือหาให้
สอดคลอ้งและสมัพนัธก์บัเน้ือหาในส่วนใหญ่ได ้
 3.  ทบทวนความรู้เดิม (Activate Prior Knowledge) การทบทวนความรู้เดิมก่อนท่ีจะ
น าเสนอความรู้ใหม่แก่ผูเ้รียน มีความจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องหาวิธีการประเมิน ความรู้ท่ีจ  าเป็น
ส าหรับบทเรียนใหม่ เพ่ือไม่ใหผู้เ้รียนเกิดปัญหาในการเรียนรู้ วิธีปฏิบติัโดยทัว่ไป ก็คือ การทดสอบ
ก่อนบทเรียน (Pretest) ซ่ึงเป็นการประเมินความรู้ของผูเ้รียน 
 4.  น าเสนอเนือ้หาใหม่ (Present New Information) หลกัส าคญัในการน าเสนอเน้ือหา
ของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนก็คือ ควรน าเสนอภาพท่ีเก่ียวข้องกับเน้ือหา ประกอบกับ
ค าอธิบายสั้นๆ ง่าย แต่ไดใ้จความ การใชภ้าพประกอบ จะท าให้ผูเ้รียนเขา้ใจเน้ือหาง่ายข้ึน และมี
ความคงทนในการจ าไดดี้กว่าการใชค้  าอธิบายเพียงอยา่งเดียว โดยหลกัการท่ีว่า ภาพจะช่วยอธิบาย
ส่ิงท่ีเป็นนามธรรมให้ง่ายต่อการรับรู้ แมใ้นเน้ือหาบางช่วงจะมีความยากในการท่ีจะคิดสร้าง
ภาพประกอบ แต่ก็ควรพิจารณาวิธีการต่างๆ ท่ีจะน าเสนอดว้ยภาพใหไ้ด ้แมจ้ะมีจ  านวนนอ้ย แต่ก็ยงั
ดีกว่าค  าอธิบายเพียงค าเดียว 
 5.  ช้ีแนะแนวทางการเรียนรู้ (Guide Learning) หน้าท่ีของผูอ้อกแบบในขั้นน้ีก็คือ 
พยายามคน้หาเทคนิคในการท่ีจะกระตุ้นให้ผูเ้รียนน าความรู้เดิมมาใช้ในการศึกษาความรู้ใหม่ 
นอกจากนั้น ยงัจะตอ้งพยายามหาวิถีทางท่ีจะท าให้การศึกษาความรู้ใหม่ของผูเ้รียนนั้นมีความ
กระจ่างชดัเท่าท่ีจะท าได ้
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 6.  กระตุ้นการตอบสนองบทเรียน (Elicit Response) การเรียนรู้จะมีประสิทธิภาพมาก
นอ้ยเพียงใดนั้นเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัระดบัและขั้นตอนของการประมวลผลขอ้มูล หากผูเ้รียนไดมี้
โอกาสร่วมคิด ร่วมกิจกรรมในส่วนท่ีเก่ียวกบัเน้ือหา และร่วมตอบค าถาม จะส่งผลให้มีความจ า
ดีกว่าผูเ้รียนท่ีใชว้ิธีอ่านหรือคดัลอกขอ้ความจากผูอ่ื้นเพียงอยา่งเดียว 
 7.  ให้ข้อมูลย้อนกลบั (Provide Feedback) ถา้น าเสนอดว้ยภาพจะช่วยเร่งเร้าความสนใจ
ไดดี้ยิง่ข้ึนโดยเฉพาะถา้ภาพนั้นเก่ียวกบัเน้ือหาท่ีเรียน อยา่งไรก็ตาม การใหข้อ้มลูยอ้นกลบัดว้ยภาพ 
หรือกราฟิกอาจมีผลเสียอยูบ่า้งตรงท่ีผูเ้รียนอาจตอ้งการดูผล ว่าหากท าผดิ แลว้จะเกิดอะไรข้ึน 
 8.  ทดสอบความรู้ใหม่ (Assess Performance) การทดสอบความรู้ใหม่หลงัจากศึกษา e-
book หรือหนงัสืออิเลก็ทรอนิกส์ เรียกว่า การทดสอบหลงับทเรียน (Post-test) เป็นการเปิดโอกาส
ใหผู้เ้รียนไดท้ดสอบความรู้ของตนเอง  นอกจากน้ีจะยงัเป็นการวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนว่า  ผ่าน
เกณฑท่ี์ก าหนดหรือไม่ เพ่ือท่ีจะไปศึกษาในบทเรียนต่อไปหรือตอ้งกลบัไปศึกษาเน้ือหาใหม่ 
 9.  สรุปและน าไปใช้ (Review and Transfer) จดัว่าเป็นส่วนส าคญัในขั้นตอนสุดทา้ยท่ี
บทเรียนจะตอ้งสรุปมโนคติของเน้ือหาเฉพาะประเด็นส าคญัๆ รวมทั้งขอ้เสนอแนะต่างๆ เพื่อเปิด
โอกาสให้ผูเ้รียนได้มีโอกาสทบทวนความรู้ของตนเองหลังจากศึกษาเน้ือหาผ่านมาแล้ว ใน
ขณะเดียวกนั บทเรียนตอ้งช้ีแนะเน้ือหาท่ีเก่ียวขอ้งหรือใหข้อ้มลูอา้งอิงเพ่ิมเติม เพ่ือแนะแนวทางให้
ผูเ้รียนไดศ้ึกษาต่อในบทเรียนถดัไป หรือน าไปประยกุตใ์ชก้บังานอ่ืนต่อไป 
 
 3.6 ประโยชน์ของหนังสืออเิลก็ทรอนิกส์ 

 ความสามารถท่ีหลากหลายของหนงัสืออิเลก็ทรอนิกส์ โดยรวบรวมคุณสมบติัทั้งหมด 
ไวด้งัน้ี 

1. ช่วยใหผู้เ้รียนสามารถยอ้นกลบัเพื่อทบทวนบทเรียน สามารถเลือกเรียนไดต้ามเวลาและ 
สถานท่ีท่ีตอ้งการ 

2. การตอบสนองท่ีรวดเร็วของคอมพิวเตอร์ท่ีใหท้ั้งสีสนั ภาพ เสียง ท าใหเ้กิดความต่ืนเตน้ 
ไม่น่าเบ่ือหน่าย 

3. ช่วยใหก้ารเรียนมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ในแง่ท่ีลดเวลา ลดค่าใชจ่้าย สนอง 
ความตอ้งการและความสามารถของบุคคล ท่ีท าใหผู้เ้รียนบรรลุจุดมุ่งหมาย 

4. ผูเ้รียนสามารถเลือกเรียนในหวัขอ้ท่ีสนใจได ้และสามารถยอ้นกลบัไปกลบัมาในเอกสาร 
และกลบัมาจุดเร่ิมตน้ใหม่ไดอ้ยา่งสะดวกรวดเร็ว 

5. แสดงทั้งขอ้ความ ภาพน่ิง ภาพเคล่ือนไหว และเสียงไดพ้ร้อมกนั หรือใหเ้ลือกอยา่งใด 
อยา่งหน่ึงไดต้ามความตอ้งการ 
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6. สามารถจดัเก็บขอ้มลูไดต้ามความตอ้งการสามารถแยกไฟลใ์นการจดัเก็บได ้เช่น  
ตวัอกัษร ภาพน่ิง เสียง 

7. สามารถเปล่ียนแปลงแกไ้ขขอ้มลูไดส้ะดวก รวดเร็ว ท าใหป้รับปรุงหนงัสือใหท้นัสมยั 
ไดอ้ยูต่ลอดเวลา 

8. ผูเ้รียนสามารถคน้หาขอ้มลูท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองท่ีก  าลงัศึกษาจากแฟ้มเอกสารอ่ืน 
ท่ีเช่ือมโยงกนัได ้

9. เสริมสร้างใหผู้เ้รียนเป็นผูม้ีเหตุผล มีความคิดและทศันะท่ีเป็น Logical เพราะ 
การโต้ตอบกับเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ผูเ้รียนจะต้องท าอย่างมีขั้นตอน มีระเบียบ และมีเหตุผล
พอสมควร เป็นการฝึกลกัษณะนิสยัท่ีดีใหก้บัผูเ้รียน 

10. ผูเ้รียนสามารถบูรณาการการเรียนการสอนในวิชาต่างๆ เขา้ดว้ยกนัอยา่งเก่ียวเน่ือง 
และมีความหมาย 

11. ครูมีเวลาตรวจสอบความกา้วหนา้ของผูเ้รียนแต่ละคนมากยิง่ข้ึน 
12. ครูมีเวลาศึกษาต ารา และพฒันาความสามารถของตนเองไดม้ากข้ึน 
13. ช่วยพฒันาทางวิชาการ 

 
4. งานวจิยัที่เกีย่วข้อง 
 4.1 งานวจิยัในประเทศ 
  ปวีณา  คงไชยโย (2554 : บทคดัย่อ) ศึกษาคน้ควา้เร่ือง ผลการจดักิจกรรมการ
เรียนรู้แบบร่วมมือ รูปแบบทีมแข่งขนั (TGT) โดยใชห้นังสือการ์ตูนอิเล็กทรอนิกส์เร่ือง พลงังาน
ความร้อน ส าหรับนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 กลุ่มตวัอย่างเป็นนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 
โรงเรียนบา้นบ่อไทย ปีการศึกษา 2553 ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรีเขต 3 
ผลการวิจยัพบว่าหนงัสือการ์ตูนอิเลก็ทรอนิกส์ เร่ืองพลงังานความร้อน โดยวิธีการเรียนแบบร่วมมือ 
รูปแบบทีมแข่งขนั (TGT) ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1มีประสิทธิภาพ 83.75/81.22 สูงกว่า
เกณฑ์ 80/80 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ้รียนท่ีเรียนด้วยหนังสือการ์ตูนอิเล็กทรอนิกส์ เร่ือง
พลงังานความร้อน โดยวิธีการเรียนแบบร่วมมือ รูปแบบทีมแข่งขนั (TGT) ส าหรับนักเรียนชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 1 พบว่ามีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั .05 พฤติกรรมการท างานร่วมกนั 

ปารัชญา มะโรธรรม (2551 : บทคดัยอ่) ศึกษาเร่ืองผลสมัฤทธ์ิและความคงทน 
ในการจ าจากหนงัสือการ์ตูนอิเลก็ทรอนิกส์ เร่ือง มาตราตวัสะกด ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 
4 ผลการวิจัยพบว่า คุณภาพของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เร่ือง มาตราตัวสะกด ของนักเรียนชั้น
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ประถมศึกษาปีท่ี 4 ท่ีประเมินโดยผูเ้ช่ียวชาญมีคุณภาพอยู่ในระดบัดี  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงั
เรียนสูงกว่าก่อนเรียนด้วยหนังสือการ์ตูนอิเล็กทรอนิกส์ เร่ือง มาตราตัวสะกด ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 4 แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั  .05  คะแนนความคงทนในการจ า
ของนักเรียนท่ีเรียนด้วยหนังสือการ์ตูนอิเล็กทรอนิกส์ เร่ือง มาตราตัวสะกด ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 4 สูงกว่าคะแนนผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
  สุทธิลกัษณ์ สูงหา้งหวา้ (2551 : บทคดัยอ่) การผลิตหนังสืออิเล็กทรอนิกส์โดยใช้
การด าเนินเร่ือง แบบสาขา ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนอนุบาลโพนทอง 
งานวิจยัฉบบัน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือผลิตหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ พฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ
นกัเรียน และ ความพึงพอใจในการใชห้นงัสืออิเลก็ทรอนิกส์  สรุปไดว้่า  หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ มี
ค่าดชันีประสิทธิผลเท่ากบั 0.60  นกัเรียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่าง   
มีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 และนักเรียนมีความพึงพอใจในดา้นตวัส่ืออยู่ในระดบั มากท่ีสุด 
ความพึงพอใจในดา้นดา้นเน้ือหาและความสนใจอยากอ่าน อยูใ่นระดบัมาก 
  วิเชียร เกตุจนัทร์ (2552 : บทคัดย่อ) การพฒันาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เร่ือง        
นักอ่านแผ่นท่ีวิชาพิเศษลูกเสือส ารอง ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 งานวิจัยฉบับน้ี            
มีวตัถุประสงค์เพื่อผลิตหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ พัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน และ 
ความพึงพอใจในการใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ สรุปได้ว่า หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ท่ีสร้างข้ึน             
มีประสิทธิภาพเท่ากบั 85.33/89.83 เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีก  าหนด มีค่าดชันีประสิทธิผลการเรียนรู้
เท่ากบั 0.76 สูงกว่าเกณฑท่ี์ก าหนด 
  ภทัรา  อุ่นใจ (2554:บทคดัย่อ) ไดพ้ฒันาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เร่ือง ค  าไม่ตรง
มาตราตวัสะกด ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2  กลุ่มตวัอย่างเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษา   
ปีท่ี 2/4 โรงเรียนเมืองวาปีประทุม ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการประถมศึกษามหาสารคามเขต 2 จ  านวนว 
33 คน ผลการวิจัยสรุปได้ดังน้ี หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ท่ีพฒันาข้ึนมีประสิทธิภาพE1/E2เท่ากับ 
88.98/87.58 ซ่ึงสูงกว่าเกณฑ ์80/80 หนงัสืออิเลก็ทรอนิกส์ท่ีพฒันาข้ึนมีคุณภาพในระดบัมากท่ีสุด 
( ̅ = 4.70, S.D. = 0.34) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนหลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  ดชันีประสิทธิผลของการเรียนรู้ด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ท่ี
พฒันาข้ึนมีค่า 0.7602 หรือคิดเป็นร้อยละ 76.02 นกัเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนรู้ดว้ยหนังสือ
อิเลก็ทรอนิกส์ท่ีพฒันาข้ึนในระดบัมาก ( ̅ = 2.73, S.D. = 0.44) และนกัเรียนมีความคงทนการเรียน
รู้อยูใ่นเกณฑห์ลงัจากเวลาผา่นไป 7 วนั และ 30 วนั 
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  กานต์  จนัทร์แดง (2555:บทคัดย่อ) พฒันาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เร่ือง การอ่าน
ออกเสียง ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2  ท่ีมีความสามารถในการอ่านต ่า ประชากรท่ีใชใ้น
การศึกษาค้นควา้คร้ังน้ีได้แก่ นักเรียนท่ีมีความสามารถในการอ่านต ่า ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 
โรงเรียนเทศบาล 4 (รัตนโกสินทร์ 200 ปี) จงัหวดันครพนม จ านวน 25 คน ผลการวิจยัพบว่า ผลการ
ประเมินความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญพบว่า ค่าเฉล่ียความคิดเห็นจากแบบประเมินโดยผูเ้ช่ียวชาญ
ดา้นเน้ือหาในภาพรวมอยู่ในระดบัดี มีค่าเฉล่ียเท่ากบั  ( ̅ = 4.40, S.D. = 0.43) และผูเ้ช่ียวชาญ     
ดา้นส่ือ  ในภาพรวมอยูใ่นระดบัดีมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั  ( ̅ = 4.71, S.D. = 0.27) ผลสมัฤทธ์ิทางการ
อ่านออกเสียงของกลุ่มตวัอยา่ง หลงัใชห้นงัสืออิเลก็ทรอนิกส์สูงกว่าก่อนใชห้นังสืออิเล็กทรอนิกส์
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี
ท่ี 2โรงเรียนเทศบาล 4 (รัตนโกสินทร์ 200 ปี) จงัหวดันครพนม ท่ีมีต่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เร่ือง        
การอ่านออกเสียง พบว่าในภาพรวมนกัเรียนมีความพึงพอใจในระดบัมาก( ̅ = 2.81, S.D. = 0.30) 
  สุภาวดี   เภาด้วง  (2553: บทคัดย่อ)  พัฒนาหนังสืออิ เล็กทรอนิกส์  เ ร่ือง                
การเจริญเติบโตของตวัเรา ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2  กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี 
คือ นักเรียนชั้ นประถมศึกษาปีท่ี 2/2 โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์ เขตบางกะปิ 
กรุงเทพมหานคร จ  านวน 44 คน  ผลการวิจยัพบว่า หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เร่ือง การเจริญเติบโต
ของตัวเรา มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 นักเรียนท่ีเรียนด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เร่ือง         
การเจริญเติบโตของตวัเรา มีคะแนนผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสูงกว่าคะแนนทดสอบก่อนเรียนอยา่งมี
นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เร่ือง        
การเจริญเติบโตของตวัเรา อยูใ่นระดบัพึงพอใจมากท่ีสุด 
  ประภากร  นูวบุตร (2554: บทคดัย่อ) พฒันาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เร่ือง มาตรา
ตวัสะกด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยใหมี้คุณภาพ กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี คือ นกัเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพท่ี 209 อ  าเภอโกสุมพิสยั จงัหวดัมหาสารคาม 
สงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามหาสารคามเขต 3 จ  านวน  38 คน  พบว่า หนงัสืออิเลก็ทรอนิกส์
ท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึนมีคุณภาพอยู่ในระดบัมากท่ีสุด ( ̅ = 4.51, S.D. = 0.51) หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ มี
ประสิทธิภาพ E1/E2 เท่ากับ 86.71/85.65 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ้รียนท่ีเรียนด้วยหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์หลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดบั .05  ดชันีประสิทธิผล
ของการเรียนรู้ดว้ยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ท่ีพฒันาข้ึนพบว่ามีความก้าวหน้าสูงข้ึนร้อยละ 73.73  
ผูเ้รียนมีความคงทนในการเรียนรู้อยูใ่นเกณฑท่ี์ก าหนดไว ้ผูเ้รียนมีความพึงพอใจในระดบัมากท่ีสุด 
( ̅ = 4.85, S.D. = 0.36) สรุปไดว้่า หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ท่ีพฒันาข้ึนมีคุณภาพและมีประสิทธิผล
สามารถน าไปใชจ้ดัการเรียนรู้ได ้
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 4.2 งานวจิยัต่างประเทศ 
 เฮก (Hage. 2006 : unpaged) ไดว้ิจยัเร่ือง เทคโนโลยหีนงัสืออิเลก็ทรอนิกส์ :   

ความสมัพนัธร์ะหว่างระดบัการมีประสิทธิภาพในตนเองกบัระดบัการใชห้นงัสืออิเลก็ทรอนิกส์ของ

ผูใ้ชท่ี้มีเพศและอายตุ่างกนั ผลจากการวิจยัสรุปไดว้่า มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคญัทางดา้นสถิติ 

ท่ีพบในระดบัการใชห้นงัสืออิเลก็ทรอนิกส์จากกลุ่มผูใ้ชท่ี้มีช่วงอายตุ่างกนั ไมม่ีความแตกต่างอย่าง

มีนยัส าคญัทางดา้นสถิติท่ีพบในระดบัการใชห้นงัสืออิเลก็ทรอนิกส์จากกลุ่มผูใ้ชท่ี้มีเพศต่างกนั  ไม่

มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคญัทางดา้นสถิติท่ีพบในระดบัการมีประสิทธิภาพในตนเองจากกลุ่ม

ผูใ้ชห้นงัสืออิเลก็ทรอนิกส์ท่ีมีช่วงอายตุ่างกนั มีความแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัทางดา้นสถิติท่ีพบใน

ระดบัการมีประสิทธิภาพในตนเองจากกลุ่มผูใ้ชห้นงัสืออิเลก็ทรอนิกส์ท่ีมีเพศต่างกนั 

 เพียร์แมน (Pearman. 2004 : 2427-A) ไดว้ิจยัเร่ืองการศึกษาผลกระทบของการใช้
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ท่ีมีต่อการอ่านจับใจความส าคัญของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี  2 
ผลการวิจยัพบว่า ค่าคะแนนเฉล่ียทั้งหมดในส่วนของการเล่าเร่ืองดว้ยปากเปล่ามีระดบัสูงข้ึนอย่างมี
นยัส าคญัเมื่อใชห้นงัสืออิเลก็ทรอนิกส์ในส่วนของการวิเคราะห์ค่าคะแนนจากการเล่าเร่ืองดว้ยปาก
เปล่าของนกัเรียนท่ีมีระดบัทกัษะทางดา้นการอ่านในหลายๆระดบั พบว่านกัเรียนท่ีถกูจดัอยู่ในกลุ่ม
ท่ีมีทกัษะทางด้านการอ่านในระดับต ่าก็สามารถท าคะแนนให้สูงข้ึนได้อย่างมีนัยส าคัญ เม่ือใช้
หนงัสืออิเลก็ทรอนิกส์เช่นกนั ทั้งน้ีในการวิเคราะห์ขอ้มลูยงัคงมีความผดิพลาดการในการวิเคราะห์
ความแตกต่างอย่างมีนัยส าคญัระหว่างค่าคะแนนเฉล่ียจากการเล่าเร่ืองดว้ยปากเปล่าของนักเรียน    
ท่ีถกูจดัอยูใ่นกลุ่มท่ีมีทกัษะทางดา้นการอ่านในระดบักลางและสูง 

 ราว (Rao,2004) ไดเ้สนอรูปแบบการจดัการเน้ือหา(Content Management) ผ่าน
ทางหนงัสืออิเลก็ทรอนิกส์ จากการน าเสนอพบว่า หนังสืออิเล็กทรอนิกส์จะประสบผลส าเร็จหรือ
ลม้เหลวนั้นไม่ไดข้ึ้นอยูก่บัการยอมรับของผูอ่้านเพียงอยา่งเดียว แต่ข้ึนอยูก่บัการจดัการเน้ือหาอย่าง
เป็นระบบ และยอมรับว่าหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เป็นรูปแบบใหม่ของการจดัการเน้ือหาอย่างเป็น
ระบบ 

 วิลสนั (Wilson, 2003) ไดศ้ึกษาโครงสร้างของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์มุ่งประเด็น
ไปท่ีความเขา้ใจและเจตคติ และจุดเด่นท่ีส าคญัของผูเ้รียนในโรงเรียนแห่งสหราชอาณาจกัร กบัการ
สังเกตท่ีการปรับปรุงการออกแบบของ E-book reader เพื่อการเรียนการสอนในอนาคต ผูเ้รียนมี
โอกาสในการอ่านหนงัสืออิเลก็ทรอนิกส์และใหผ้ลป้อนกลบัผา่นแบบสอบถาม จากการศึกษาพบวา่ 
ผูเ้รียนสนใจและเอาใจใส่ในการอ่านจากหนงัสืออิเลก็ทรอนิกส์มากข้ึน 
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 จากการศึกษางานวิจยั พบว่า หนงัสืออิเล็กทรอนิกส์มีผลต่อการเรียนรู้ของผูเ้รียน
ท าให้ผูเ้รียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึน จึงมีการพฒันาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบ         
ท่ีหลากหลาย เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการในปัจจุบนั 
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บทที่ 3 
วธิีด าเนินการวจิยั 

 

การด าเนินการศึกษาคน้ควา้คร้ังน้ีเป็นการวิจัยและพฒันา (Research and Development) 
เร่ือง การพฒันาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์บนแท็บเล็ต เร่ือง ความรู้สู่อาเซียน สาระการเรียนรู้สังคม
ศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 ผูว้ิจัยได้ด  าเนินการศึกษา
คน้ควา้ตามขั้นตอนดงัต่อไปน้ี 

1. ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
2. ตวัแปรท่ีศึกษา 
3. แบบแผนการวิจยั 
4. ระยะเวลาท่ีใชใ้นการวิจยั 
5. เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั 
6. การสร้างและตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั 
7. วิธีการด าเนินการวิจยั 
8. การวิเคราะห์ขอ้มลูและสถิติท่ีใชใ้นการวิจยั 

รายละเอียดขั้นตอนการวิจยั มีดงัน้ี 
 
1. ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

1.1. ประชากร ท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ีคือ นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 
ของโรงเรียนวดัสามคัคีสุทธาวาส ส านกังานเขตบางพลดั กรุงเทพมหานคร  ท่ีก  าลงัศึกษา 
ในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2558 จ  านวน 2 หอ้งเรียน  จ านวนนกัเรียน  56  คน  

1.2. กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ีไดแ้ก่ นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2  
ของโรงเรียนวดัสามคัคีสุทธาวาส ส านกังานเขตบางพลดั กรุงเทพมหานคร  ท่ีก  าลงัศึกษา 
ในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2558 จ  านวน 1 หอ้งเรียน จ  านวนนกัเรียน 28 คน ไดม้าดว้ยการสุ่ม 
อยา่งง่าย (Simple Random Sampling) โดยใชห้อ้งเรียนเป็นหน่วยสุ่ม 

 
2. ตวัแปรที่ศึกษา 

2.1  ตวัแปรต้น ไดแ้ก่  
2.1.1 การเรียนดว้ยหนงัสืออิเลก็ทรอนิกส์บนแท็บเลต็ เร่ือง ความรู้สู่ 

อาเซียน  สาระการเรียนรู้สงัคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 
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2.2  ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ 
      2.2.1 ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนเร่ือง ความรู้สู่อาเซียน สาระการเรียนรู้ 

สงัคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 
     2.2.2 ความพึงพอใจในการใชห้นงัสืออิเลก็ทรอนิกส์บนแท็บเลต็ เร่ือง  

ความรู้สู่อาเซียน สาระการเรียนรู้สงัคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม ส าหรับนกัเรียน 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 
 
  3. แบบแผนวจิยั 

การวิจยัเร่ืองการพฒันาหนงัสืออิเลก็ทรอนิกส์บนแท็บเลต็ เร่ือง ความรู้สู่อาเซียน สาระ 
การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 ใช้รูปแบบ
การศึกษาแบบกลุ่มเดียวสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน คือการทดสอบก่อนการทดลอง จากนั้นให้
กลุ่มตวัอย่างเรียนดว้ยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์บนแท็บเล็ต เร่ือง ความรู้สู่อาเซียน สาระการเรียนรู้
สงัคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 และท าการทดสอบหลงั
เรียนโดยใชแ้ผนทดลองแบบ The One-Group Pretest-Posttest Design (ลว้น สายยศและองัคณา 
สายยศ 2538:249) มีรูปแบบการวิจยัดงัน้ี 
 

ทดสอบก่อนเรียน ตวัแปรท่ีใช ้
ในการทดลอง 

ทดสอบหลงัเรียน 

T1 X T2 

 
สญัลกัษณ์ท่ีใชใ้นแบบแผนการทดลอง 
T1 คือ  การทดสอบก่อนเรียน 
T2 คือ การทดสอบหลงัเรียน 
X คือ ตวัแปรท่ีใชใ้นการทดลอง คือ หนงัสืออิเลก็ทรอนิกส์บนแท็บเลต็  
                           เร่ือง ความรู้สู่อาเซียน สาระการเรียนรู้สงัคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม  
                         ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2  
 
4. ระยะเวลาที่ใช้ในการวจิยั 
    ระยะเวลาท่ีใชใ้นการทดลองภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2558 ใชเ้วลาเรียนจ านวน  

7 ชัว่โมง เรียนสปัดาห์ละ 1  ชัว่โมง ใชเ้วลาทั้งหมด 7 สปัดาห์  
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5. เคร่ืองมอืที่ใช้ในการวจิยั 
     การวิจยั เร่ือง การพฒันาหนงัสืออิเลก็ทรอนิกส์บนแท็บเลต็ เร่ือง ความรู้สู่อาเซียน สาระ
การเรียนรู้สังคม ศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 ผูว้ิจยั ได้
ก  าหนดเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัประกอบดว้ย 

     5.1 แบบสมัภาษณ์แบบมีโครงสร้าง ส าหรับสอบถามผูเ้ช่ียวชาญดา้นการออกแบบ 
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์บนแท็บเล็ต และดา้นเน้ือหากลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม 
เร่ือง ความรู้สู่อาเซียน เพื่อเป็นแนวทางในการพฒันา  หนังสืออิเล็กทรอนิกส์บนแท็บเล็ต เร่ือง 
ความรู้สู่อาเซียน  สาระการเรียนรู้สังคม  ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมส าหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 2 

5.2    แผนการจดัการเรียนการเรียนรู้ดว้ยหนงัสืออิเลก็ทรอนิกส์บนแท็บเลต็ เร่ือง 
ความรู้สู่อาเซียน สาระการเรียนรู้สงัคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม ส าหรับนกัเรียน 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 

5.3    หนงัสืออิเลก็ทรอนิกส์บนแท็บเลต็ เร่ือง ความรู้สู่อาเซียน สาระการเรียนรู้ 
สงัคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 

5.4  แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน ก่อนและหลงัเรียนดว้ยบทเรียนหนงัสือ 
อิเล็กทรอนิกส์บนแท็บเล็ต เร่ือง ความรู้สู่อาเซียน สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และ
วฒันธรรม ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 จ านวน 1 ฉบบัจ านวน 30 ขอ้ 

5.5  แบบสอบถามความพึงพอใจท่ีมีต่อหนงัสืออิเลก็ทรอนิกส์บนแท็บเลต็ เร่ือง  
ความรู้ สู่อาเซียน สาระการเ รียน รู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ส าหรับนักเ รียน                     
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2  จ านวน 1 ฉบบั  โดยการใชม้าตรส่วนประมาณค่า (Rating Scale) แบ่งระดบั
ความพึงพอใจเป็น 3 ระดบั คือ มาก ปานกลาง นอ้ย  
 

6. การสร้างและตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมอืที่ใช้ในการวจิยั 
    การสร้างและตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษาค้นคว้าค ร้ังน้ี ผู ้วิจัย              

ไดด้  าเนินการดงัน้ี 
 

     6.1. แบบสัมภาษณ์แบบมโีครงสร้าง 
1. ศึกษาเอกสารต าราท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสร้างแบบสมัภาษณ์แบบมีโครงสร้าง 

แลว้น ามาสร้างประเด็นสมัภาษณ์สอบถาม 2  ดา้น คือ  
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1.1 ดา้นเน้ือหา เร่ือง ความรู้สู่อาเซียน กลุ่มสาระสงัคมศึกษา ศาสนา และ 
วฒันธรรม ระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 

1.2 ดา้นการออกแบบหนงัสืออิเลก็ทรอนิกส์บนแท็บเลต็  
2. สร้างแบบสมัภาษณ์แบบมีโครงสร้างเพื่อสอบถามความคิดเห็น น าไปให้ 

อาจารยท่ี์ปรึกษาเป็นผูต้รวจสอบความถูกตอ้งเหมาะสมและครอบคลุมเน้ือหาของแบบสัมภาษณ์
แบบมีโครงสร้าง 

3. น าแบบสมัภาษณ์แบบมีโครงสร้างท่ีตรวจสอบและแกไ้ขแลว้ไปให้ 
ผูเ้ช่ียวชาญ  จ านวน 3 ท่าน ตรวจสอบแลว้น ามาวิเคราะห์หาค่าความตรงและความสอดคลอ้ง เพื่อหา
ความสอดคลอ้งระหว่างข้อค าถามกับวตัถุประสงค์ด้วยดัชนีความสอดคลอ้ง (Index of Item 
Objectives Congruence: IOC)  โดยก าหนดเกณฑพิ์จารณาการใหค้ะแนน ดงัน้ี 

เห็นว่าสอดคลอ้ง  ใหค้ะแนน +1 

   ไม่แน่ใจ  ใหค้ะแนน   0 

   เห็นว่าไม่สอดคลอ้ง ใหค้ะแนน  -1  

ผลการวิเคราะห์ดชันีสอดคลอ้งของแบบสมัภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญดา้นเน้ือหาเร่ือง  
ความรู้สู่อาเซียน กลุ่มสาระสงัคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม ระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2  โดยได้
ค่าดัชนีความสอดคลอ้งเท่ากับ 1.0 ซ่ึงรายการประเมินในแต่ละข้อมีความสอดคลอ้งสามารถ
น าไปใชไ้ด ้

4. น าแบบสัมภาษณ์ไปสัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญด้านเน้ือหา และด้านการออกแบบ

สรุปผลการสมัภาษณ์ดงัน้ี  

                  4.1 ดา้นเน้ือหา  การใชเ้น้ือหาท่ีเขา้ใจง่ายไม่ซบัซอ้น เรียบเรียงเน้ือหาเป็นล าดบั 
อาจเล่าเป็นเร่ืองราวให้น่าสนใจ สอดแทรกเน้ือหากระชบั เน้นมีภาพ มีเสียงประกอบ ใชค้  าศพัท ์     
ท่ีคุน้เคย มีแบบฝึกหดั ประเมินจากแบบฝึกหัด และสอดคลอ้งกบัมาตรฐานการเรียนรู้ เลือกใชส่ื้อ     
ท่ีน่าสนใจและเหมาะสมกบัระดบัความรู้ของผูเ้รียน ในระดบัประถมศึกษา ช่วยกระตุน้ความสนใจ
ในการเรียนของนกัเรียน (รายละเอียดการสมัภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญดงัภาคผนวก ข ตารางท่ี 14  ) 

  4.2 ดา้นการออกแบบ ควรใชส่ื้อประสมท่ีมีทั้งภาพ เสียงและภาพเคล่ือนไหว    

มีเสียงบรรยายประกอบ เนน้การเช่ือมโยงความส าคญั เนน้เร่ืองราวความส าคญัของอาเซียน ให้ชวน

ติดตาม มีการใชเ้กมผสมกบัการเล่าเร่ืองเพื่อให้นักเรียนไดม้ีการปฏิสัมพนัธ์กบัส่ือ ดึงดูดให้ชวน

ติดตาม เน้นตัวการ์ตูนบรรยายท่ีเรียบง่าย  ผูกเร่ืองราวในส่ิงท่ีใกลต้ัวนักเรียนเพ่ือให้เกิดความ

น่าสนใจในเร่ืองราวท่ีใกลเ้คียงกบัวยันกัเรียน  มีแบบฝึกหดัหรือแบบทดสอบเร่ิมจากใหเ้ขา้ใจทฤษฎี 
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 น าแบบสมัภาษณ์ใหผู้เ้ช่ียวชาญตรวจสอบ 

เพื่อวิเคราะห์หาค่า IOC 

เขา้ใจต าแหน่ง เนน้จากง่ายไปยาก เน้ือหาท่ีไม่ซบัซอ้น อ่านซ ้าได ้เหมาะสมกบัวยั (รายละเอียดการ

สมัภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญดงัภาคผนวก ข ตารางท่ี 15  ) 

 
 
สรุปขั้นตอนการสร้างแบบสมัภาษณ์แบบมีโครงสร้าง สามารถสรุปเป็นแผนภาพได ้ดงัน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
แผนภาพท่ี 1 แสดงขั้นตอนการสร้างแบบสมัภาษณ์แบบมีโครงสร้าง 

 

ผ่าน 

ไดแ้บบสมัภาษณ์แบบมโีครงสร้าง 

 

ปรับปรุง 

ศึกษาวิธีการสร้างแบบสมัภาษณ์ 

สร้างแบบสมัภาษณ์ 

ดา้นเน้ือหา ดา้นการออกแบบ 

ปรับปรุง 

น าแบบสมัภาษณ์ใหอ้าจารยท่ี์ปรึกษาตรวจ 

และน ามาปรับปรุงแกไ้ข 
ไม่ผ่าน 

ไม่ผ่าน 

ผ่าน 
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6.2  แผนการจดัการเรียนรู้ด้วยหนังสืออเิลก็ทรอนิกส์บนแท็บเลต็ เร่ือง ความรู้สู่ 
อาเซียน สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 2 

การสร้างแผนการจดัการเรียนรู้ดว้ยหนงัสือการ์ตูนอิเลก็ทรอนิกส์บนแท็บเลต็ 
เร่ือง ความรู้สู่อาเซียน สาระการเรียนรู้สงัคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม ส าหรับนกัเรียน 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 

1. ศึกษาและวิเคราะห์หลกัสูตร เอกสาร ต ารา รายวิชาสงัคมศึกษา ศาสนาและ 

วฒันธรรมในระดบัชั้นประถมศึกษาชั้นปีท่ี 2 ก าหนดตวัช้ีวดั ให้สอดคลอ้งกบัการเรียนการสอน

ตามแนวทางหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

2. ศึกษาเอกสารเก่ียวกบัการเขียนแผนการจดัการเรียนรู้ 

3. น าผลการสัมภาษณ์จากผูเ้ ช่ียวชาญด้านเน้ือหาและด้านการออกแบบหนังสือ

อิเลก็ทรอนิกส์มาวิเคราะห์แลว้น ามาเป็นแนวทางในการสร้างแผนจดัการเรียนรู้ 

4. น าแผนการจดัการเรียนรู้ดว้ยหนงัสืออิเลก็ทรอนิกส์บนแท็บเลต็ เร่ือง ความรู้ 
สู่อาเซียน สาระการเรียนรู้สงัคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษา 
ปีท่ี 2 สร้างข้ึนเรียบร้อยแลว้เสนอต่ออาจารยท่ี์ปรึกษาตรวจสอบ 

     5.  น าแผนการจดัการเรียนรู้ท่ีผา่นการตรวจจากอาจารยท่ี์ปรึกษาแลว้ใหผู้เ้ช่ียวชาญ 3  
ท่าน ตรวจสอบความสอดคลอ้งขององคป์ระกอบต่างๆในแผนการจดัการเรียนรู้ดา้นความเท่ียงตรง
เชิงเน้ือหา (Content Validity) ความชัดเจน ความถูกต้องเหมาะสมของภาษาท่ีใช้และความ
สอดคลอ้งดว้ยดชันีความสอดคลอ้ง (Index of Item Objectives Congruence: IOC) โดยก าหนด
เกณฑพิ์จารณาการใหค้ะแนน ดงัน้ี 

เห็นว่าสอดคลอ้ง  ใหค้ะแนน +1 

   ไม่แน่ใจ  ใหค้ะแนน 0 

   เห็นว่าไม่สอดคลอ้ง ใหค้ะแนน -1  

         ผลการตรวจสอบความสอดคลอ้งขององคป์ระกอบต่างๆในแผนการจดัการเรียนรู้ 

ค่าดชันีความสอดคลอ้งท่ียอมรับไดจ้ะตอ้งมีค่าตั้งแต่ 0.5 ข้ึนไป โดยค่าดชันีความสอดคลอ้งของ

แผนการจดัการเรียนรู้คร้ังน้ีไดค่้าความสอดคลอ้งเท่ากบั 0.96  ซ่ึงถือว่าสามารถน าไปใชไ้ด ้โดยมี

ข้อเสนอแนะจากผูเ้ช่ียวชาญในเร่ืองของการปรับภาษาในส่วนของวิธีการวดัและประเมินผล          

ใหมี้ความชดัเจนมากยิง่ข้ึน 
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          6. น าผลท่ีไดจ้ากการตรวจสอบจากผูเ้ช่ียวชาญมาท าการปรับปรุงแผนการจดัการเรียนรู้
ดว้ยหนงัสืออิเลก็ทรอนิกส์ บนแท็บเลต็ เร่ือง ความรู้สู่อาเซียน สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา
และวฒันธรรม ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 

      7. น าแผนการจดัการเรียนรู้ (ดงัภาคผนวก)ไปใชท้ดลองในการจดัการเรียนการสอน 
ดว้ยหนงัสืออิเลก็ทรอนิกส์บนแท็บเลต็ เร่ือง ความรู้สู่อาเซียน สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา
และวฒันธรรม ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 

 

สรุปขั้นตอนการสร้างแผนการจดัการเรียนรู้ดว้ยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์บนแท็บเล็ต เร่ือง 
ความรู้สู่อาเซียน สาระการเรียนรู้สงัคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม ส าหรับนกัเรียน 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพท่ี 2  แสดงขั้นตอนการสร้างแผนการจดัการเรียนรู้ดว้ยหนงัสืออิเลก็ทรอนิกส์บนแท็บเลต็ 
เร่ือง ความรู้สู่อาเซียน สาระการเรียนรู้สงัคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม  ส าหรับนกัเรียน  
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 

ศึกษาและวิเคราะห์หลกัสูตร เอกสาร ต ารา สาระการเรียนรู้สงัคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม 
ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 

 

ไม่ผ่าน 

ไม่ผ่าน 

ผ่าน 

ศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวกบัการอ่านจบัใจความ 

สร้างแผนการจดัการเรียนรู้ดว้ยหนงัสืออิเลก็ทรอนิกส์บนแท็บเลต็ เร่ือง ความรู้สู่อาเซียน 
สาระการเรียนรู้สงัคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 

 

แผนการจดัการเรียนรู้ดว้ยหนงัสืออิเลก็ทรอนิกส์บนแท็บเลต็ เร่ือง ความรู้สู่อาเซียน  
สาระการเรียนรู้สงัคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 

 

ปรับปรุงแกไ้ข 

น าผลการผลการสมัภาษณ์จากผูเ้ช่ียวชาญดา้นเน้ือหาและดา้นการออกแบบ 
หนงัสืออิเลก็ทรอนิกส์แลว้น าผลสรุปท่ีไดว้ิเคราะห์แลว้สร้างแผนจดัการเรียนรู้ 

 

 

ปรับปรุงแกไ้ข 

น าแผนการจดัการเรียนรู้ใหอ้าจารยท์ี่ปรึกษาตรวจสอบ 

น าแผนการจดัการเรียนรู้ใหผู้เ้ช่ียวชาญตรวจสอบ 

 แลว้วิเคราะห์หาค่า IOC ผ่าน 

ผ่าน 
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6.3  หนังสืออเิลก็ทรอนิกส์บนแท็บเลต็ เร่ือง ความรู้สู่อาเซียน สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 

ศาสนาและวฒันธรรม ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 2  ด าเนินการสร้างตามขั้นตอนดงัน้ี 

1. ศึกษาแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์บนแท็บเล็ต เร่ือง ความรู้         
สู่อาเซียน สาระการเรียนรู้สงัคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2   
วิเคราะห์เน้ือหารายวิชาสงัคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรมในเร่ืองความรู้เก่ียวกบัประชาคมอาเซียน 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2  ก  าหนดขอบข่ายของการน าเสนอเน้ือหาในหน่วยการเรียนก าหนดกิจกรรม
การศึกษา 

2. น าเน้ือหาท่ีวิเคราะห์แลว้มาจดัท าเป็นแผนผงัล  าดบังาน (Flow Chart) เพื่อน าไปผลิต
หนงัสืออิเลก็ทรอนิกส์บนแท็บเลต็ เร่ือง ความรู้สู่อาเซียน สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและ
วฒันธรรม ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 จากเน้ือหาและจุดประสงคก์ารเรียนรู้ 

3. จดัท า  story board รวมทั้งรายละเอียดเก่ียวกบัการวดัและประเมินผลน าไปปรึกษา
อาจารยท่ี์ปรึกษา เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมและความถูกต้องในการออกแบบโปรแกรมและ    
เพื่อน าขอ้สรุปมาปรับปรุงแกไ้ข story board  

4. น า story board ท่ีปรับปรุงแลว้ไปใหผู้เ้ช่ียวชาญดา้นการออกแบบจ านวน 3 ท่าน และ
ผูเ้ช่ียวชาญด้านเน้ือหา จ  านวน 3 ท่าน ตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสม ข้อเสนอแนะในการ
ออกแบบ เพื่อน าขอ้เสนอแนะมาเป็นแนวทางในการพฒันาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์บน แท็บเล็ต    
เร่ือง ความรู้สู่อาเซียน สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ส าหรับนักเรียน             
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2   ใหส้อดคลอ้งครอบคลุมเน้ือหาและผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงัต่อไป 

5. ด าเนินการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์บนแท็บเล็ต เร่ือง ความรู้สู่อาเซียน สาระการ
เรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 โดยมีเน้ือหา       
ในแต่ละหน่วยการเรียนรู้ ประกอบดว้ย ประวติัอาเซียน ซ่ึงมีเน้ือหาใหน้กัเรียนไดศึ้กษาในเร่ืองของ
ความเป็นมาของอาเซียน การก่อตั้งอาเซียน สัญลกัษณ์อาเซียน ประเทศสมาชิกอาเซียน  และ
ประเพณีวฒันธรรมของประเทศสมาชิกอาเซียน ให้นักเรียนได้ศึกษาเร่ืองราวท่ีเก่ียวกับอาเซียน    
ซ่ึงในการออกแบบจะมีการใชรู้ปภาพประกอบและมีตวัการ์ตูนบรรยายเน้ือหาดว้ยน ้ าเสียงท่ีชดัเจน
ในแต่ละเร่ือง แบบทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน แบบฝึกหดัทบทวนในแต่ละเร่ืองท่ีไดเ้รียนรู้ ใน
การเลือกเรียนในแต่ละเร่ืองใหน้กัเรียนเลือกจากสารบญัหลกัซ่ึงจะประกอบดว้ยแบบทดสอบก่อน
เรียน เร่ืองท่ี 1,  เร่ืองท่ี 2,  เร่ืองท่ี 3 และบทท่ี 4 ในแต่ละเร่ืองท่ีเรียนมีแบบฝึกท้ายบทเรียน
แบบทดสอบหลงัเรียน  
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6. น าหนังสืออิเล็กทรอนิกส์บนแท็บเล็ต เร่ือง ความรู้สู่อาเซียน สาระการเรียนรู้สังคม
ศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2  ท่ีสร้างเสร็จแลว้ให้อาจารย ์     
ท่ีปรึกษาตรวจสอบความถกูตอ้ง 

7. น าหนังสืออิเล็กทรอนิกส์บนแท็บเล็ต เร่ือง ความรู้สู่อาเซียน สาระการเรียนรู้สังคม
ศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2  ท่ีผ่านการตรวจสอบจาก
อาจารยท่ี์ปรึกษา ใหผู้เ้ช่ียวชาญดา้นการออกแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์จ านวน 3 ท่าน (รายช่ือดงั
ภาคผนวก) และผูเ้ช่ียวชาญดา้นเน้ือหา จ านวน 3 ท่าน (รายช่ือดงัภาคผนวก) ประเมินคุณภาพของ
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์บนแท็บเล็ต  โดยการใช้แบบประเมินคุณภาพหนังสืออิเล็กทรอนิกส์         
บนแท็บเล็ต  (พดัชา อินทรัศมี.2555 :95-96) ซ่ึงมีลกัษณะของแบบประเมินเป็นแบบมาตราส่วน
ประเมินค่า    5 ระดบั โดยก าหนดค่าระดบัความคิดเห็นแต่ละช่วงคะแนนและความหมาย ดงัน้ี 

  ระดบั  5 หมายถึง    หนงัสือเหมาะสมมากท่ีสุด 
  ระดบั  4 หมายถึง    หนงัสือเหมาะสมมาก 
  ระดบั  3 หมายถึง    หนงัสือเหมาะสมปานกลาง  
  ระดบั  2 หมายถึง    หนงัสือเหมาะสมนอ้ย 
  ระดบั  1 หมายถึง    หนงัสือเหมาะสมนอ้ยท่ีสุด 

 ส าหรับการใช้ความหมายของค่าท่ีว ัดได้ ผูว้ิจัยได้ก  าหนดเกณฑ์ท่ีใช้ในการให้
ความหมาย โดยไดจ้ากแนวคิดของเบสท์(Best 1986 : 195) การให้ความหมายโดยการใชค่้าเฉล่ีย
เป็นรายช่วงและ รายขอ้ ดงัน้ี 

  คะแนนเฉล่ีย 4.51 – 5.00    หมายถึง มีคุณภาพระดบัดีมาก 
  คะแนนเฉล่ีย 3.51 – 4.50    หมายถึง มีคุณภาพระดบัดี 
  คะแนนเฉล่ีย 2.51 – 3.50    หมายถึง มีคุณภาพระดบัปานกลาง  
  คะแนนเฉล่ีย 1.51 – 2.50    หมายถึง มีคุณภาพระดบัพอใช ้
  คะแนนเฉล่ีย 1.00 – 1.50    หมายถึง มีคุณภาพระดบัตอ้งปรับปรุง 
       จากการตรวจสอบคุณภาพของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์บนแท็บเล็ต เร่ือง ความรู้สู่

อาเซียน สาระการเรียนรู้สงัคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2  
จากผูเ้ช่ียวชาญดา้นเน้ือหาพบว่ามีค่าเฉล่ีย( x )= 4.30 และมีค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) = 0.72  
แสดงว่ามีคุณภาพอยู่ในระดบั ดี  และจากผูเ้ช่ียวชาญดา้นการออกแบบพบว่ามีค่าเฉล่ีย ( x )= 4.33 
และมีค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) = 0.42 แสดงว่ามีคุณภาพอยูใ่นระดบั ดี  (รายละเอียดผลการ
ตรวจสอบคุณภาพส่ือดงัแสดงในภาคผนวก ข ตารางท่ี 16 และ ตารางท่ี 17 ) 
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8. น าหนังสืออิเล็กทรอนิกส์บนแท็บเล็ต เร่ือง ความรู้สู่อาเซียน มาปรับปรุงแก้ไข                  
ขอ้บกพร่องตามขอ้เสนอแนะ 

9. น าหนงัสืออิเลก็ทรอนิกส์บนแท็บเลต็ ไปหาประสิทธิภาพ ดงัน้ี 
 9.1 ขั้นทดลองเด่ียว (One-to-one Tryout) น าหนงัสือการ์ตูนอิเลก็ทรอนิกส์บนแท็บเลต็  
ท่ีสร้างข้ึนไปทดลองกบันกัเรียนจ านวน 3 คน ประกอบดว้ย เด็กเก่ง 1 คน  เด็กปานกลาง 1 คน และ
เด็กอ่อน 1 คน ซ่ึงไม่เคยเรียนเน้ือหาน้ีมาก่อน   
 
ตารางท่ี 3  แสดงผลคะแนนการหาประสิทธิภาพของ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์บนแท็บเล็ต เร่ือง 
ความรู้ สู่อาเซียน สาระการเ รียน รู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ส าหรับนักเ รียน                     
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2  ในขั้นการทดลองเด่ียว (One-to-one Tryout) 
 

 
นกัเรียน
คนท่ี 

คะแนนระหว่างเรียน 
รวม     

 คะแนน 
(20) 

ร้อยละ 
  คะแนนสอบ 
     หลงัเรียน 
         (30) 

 ร้อยละ 
หน่วย
ท่ี 1 
(5) 

หน่วย
ท่ี 2 
(5) 

หน่วย
ท่ี 3 
(5) 

หน่วย
ท่ี 4 
(5) 

1 4 5 4 5 18 90.00 27 90.00 
2 4 4 4 4 16 80.00 24 80.00 
3 3 4 4 3 14 70.00 22 73.33 

เฉล่ียร้อยละ 80.00 81.11 
 
 จากตารางท่ี 3 การหาประสิทธิภาพของ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์บนแท็บเล็ต เร่ือง 
ความรู้ สู่อาเซียน สาระการเ รียน รู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ส าหรับนักเ รียน                     
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2  ในขั้นการทดลองเด่ียว (One-to-one Tryout) โดยไดค่้าประสิทธิภาพเท่ากบั 
80.00/81.11 โดยหลงัการทดลองไดป้รับปรุงเสียงท่ีไม่ดงัไม่สม  ่าเสมอ 
 
 9.2 ขั้นทดลองแบบกลุ่ม (Small Group Tryout) น าหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์บนแท็บเล็ต  
ท่ีปรับปรุงแกไ้ขแลว้ไปทดลองกบันกัเรียนจ านวน  9  คน ประกอบดว้ย เด็กเก่ง 3 คน  เด็กปานกลาง 
3 คน และเด็กอ่อน 3 คน ซ่ึงไม่เคยเรียนเน้ือหาน้ีมาก่อน   
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ตารางท่ี 4 แสดงผลคะแนนการหาประสิทธิภาพหนังสืออิเล็กทรอนิกส์บนแท็บเล็ต เร่ือง ความรู้สู่
อาเซียน สาระการเรียนรู้สงัคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2  
ขั้นการทดลองกลุ่มยอ่ย (Small Group Tryout) จ  านวน 9 คน 
 

นกัเรียน
คนท่ี 

คะแนนระหว่างเรียน 
รวม     

 คะแนน 
(20) 

ร้อยละ 

  คะแนน    
    สอบ 
  หลงัเรียน 
     (30) 

 ร้อยละ 
หน่วย
ท่ี 1 
(5) 

หน่วย
ท่ี 2 
(5) 

หน่วย
ท่ี 3 
(5) 

หน่วย
ท่ี 4 
(50) 

1 4 5 4 4 17 85.00 27 90.00 
2 5 5 5 5 20 100.00 28 93.33 
3 5 4 4 5 18 90.00 25 83.33 
4 4 5 4 4 17 85.00 27 90.00 
5 4 4 5 5 18 90.00 24 80.00 
6 4 5 4 4 17 85.00 21 70.00 
7 3 4 3 4 14 70.00 22 73.33 
8 4 3 4 4 15 75.00 24 80.00 
9 3 4 4 3 14 70.00 23 76.67 

เฉล่ียร้อยละ 83.33 81.85 
 

จากตารางท่ี 4 การหาประสิทธิภาพของ หนงัสืออิเล็กทรอนิกส์บนแท็บเล็ต เร่ือง ความรู้สู่
อาเซียน สาระการเรียนรู้สงัคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 
ในขั้นการทดลองกลุ่มย่อย (Small Group Tryout) จ  านวน 9 คน โดยได้ค่าประสิทธิภาพเท่ากับ 
83.33/81.85 หลงัการทดลองไดป้รับปรุงภาพประกอบและสีสนัของตวัอกัษร 

 
 9.3 ได้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์บนแท็บเล็ตท่ีมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ท่ีก  าหนด แล้ว
น าไปใชก้บักลุ่มตวัอยา่ง คือนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนวดัสามคัคีสุทธาวาส     
ปีการศึกษา 2558 จ  านวน 28 คน ต่อไป 
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สรุปขั้นตอนการพฒันาหนังสือบนแท็บเล็ต เร่ือง ความรู้สู่อาเซียน สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
ศาสนาและวฒันธรรม ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2  เป็นแผนภาพดงัน้ี 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

แผนภาพท่ี 3  แสดงขั้นตอนการพฒันาหนงัสือการ์ตูนอิเลก็ทรอนิกส์บนแท็บเลต็ 

 

ตรวจสอบและประเมินคุณภาพส่ือโดยผูเ้ช่ียวชาญ  

ดา้นการออกแบบ 3 ท่าน ดา้นเน้ือหา 3 ท่าน 
 

ตรวจสอบ หนงัสืออิเลก็ทรอนิกส์ 

 (e-book) โดยอาจารยท์ี่ปรึกษา 
 

ตรวจสอบ Story Board โดย

ผูเ้ช่ียวชาญ 
 

ตรวจสอบ Story Board โดย

อาจารยท์ี่ปรึกษา 
 

ผ่าน 

ไมผ่า่น 
ปรับปรุงแก้ไข 

 

จดัท า  Story Board ออกแบบโครงสร้างการน าเสนอเนือ้หาและกิจกรรมของบทเรียน 

ศกึษาแผนการจดัการเรียนรู้ด้วยหนงัสือ ก าหนดขอบขา่ยของการน าเสนอเนือ้หาในหน่วยการเรียน
ก าหนดกิจกรรมการศกึษา 

 

ไม่ผา่น 

สร้างหนงัสืออิเลก็ทรอนิกส์ (e-book) เร่ือง การอา่นจบัใจความ

ส าคญั

 

ผา่น 

 

ปรับปรุงแก้ไข 

ได้หนงัสืออิเลก็ทรอนิกส์(e-book) เร่ือง ความรู้สูอ่าเซียน 

หาประสิทธิภาพ ครัง้ท่ี 2 ขัน้การทดลองกลุม่ย่อย (Small Group Tryout) 9 คน 

ผ่าน 
หาประสิทธิภาพ ครัง้ท่ี 1ขัน้การทดลองเดี่ยว (One-to-one Tryout) 3 คน 

 
ไม่ผ่าน 

ปรับปรุงแก้ไข 
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6.4 แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
1. ศึกษาเอกสารต าราท่ีเก่ียวขอ้งกบัการวดัและประเมินผล  จากการสร้าง 

แบบทดสอบท่ีมีผูว้ิจยัและนกัวิชาการศึกษาต่างๆไดส้ร้างข้ึน 
2. สร้างแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง ความรู้สู่อาเซียน  เป็น 

แบบปรนยั มี 3 ตวัเลือก จ  านวน 50 ขอ้ โดยมีเกณฑก์ารใหค้ะแนนแบบเลือกตอบ (Multiple Choice) 
3. น าแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน ไปใหอ้าจารยท่ี์ปรึกษา 

ตรวจสอบความถกูตอ้งและแกไ้ขปรับปรุงตามค าแนะน า 
4.  น าแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนไปใหผู้เ้ช่ียวชาญดา้นเน้ือหา 

จ านวน 3 ท่าน ตรวจสอบความถกูตอ้งแลว้หาค่าความสอดคลอ้งดว้ยดชันีความสอดคลอ้ง (Index of 
Item Objectives Congruence: IOC) โดยก าหนดเกณฑพิ์จารณาการใหค้ะแนน ดงัน้ี 

เห็นว่าสอดคลอ้ง  ใหค้ะแนน +1 
   ไม่แน่ใจ  ใหค้ะแนน   0 
   เห็นว่าไม่สอดคลอ้ง ใหค้ะแนน  -1  

น าผลท่ีไดจ้ากผูเ้ช่ียวชาญมาปรับปรุงแกไ้ขแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิ 
ทางการเรียน เร่ือง ความรู้สู่อาเซียนโดยเลือกแบบทดสอบท่ีมีค่าความสอดคลอ้ง (IOC) ตั้งแต่ 0.66 
ข้ึนไป  

5. น าแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนจ านวน 50 ขอ้ ไปทดลองใช ้ 
 กบันกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนวดัสามคัคีสุทธาวาส จ  านวน  40 คน ซ่ึงเป็นนักเรียน     
ท่ีผา่นการเรียนในเร่ืองความรู้สู่อาเซียนในระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 แลว้น ามาตรวจสอบ ขอ้ท่ี
นักเรียนตอบถูกได ้1 คะแนน ส่วนขอ้ท่ีนักเรียนตอบผิดได ้0 คะแนน จากนั้นน าผลคะแนนท่ีได ้  
มาจดัเรียงล าดบัคะแนน  

6. น าแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน มาวิเคราะห์หาความยากง่าย  
(p) และค่าอ  านาจจ าแนก (r)  เป็นรายขอ้ แลว้ท าการคดัเลือกขอ้สอบ โดยขอ้สอบท่ีมีความเหมาะสม 
และขอ้สอบท่ีผ่านเกณฑ์ จะตอ้งมีค่าความยากง่าย  ระหว่าง .20 - .80 และค่าอ  านาจจ าแนกท่ีมีค่า
ระหว่าง .20 ข้ึนไป  คดัเลือกขอ้สอบแต่ละขอ้ท่ีมีค่าความยากง่าย (p)ใกล ้0.66 มากท่ีสุดจ านวน      
30 ขอ้ (รายละเอียดการหาค่าความยากง่ายของขอ้สอบดงัแสดงในภาคผนวก ข ตารางท่ี 27 )    

7. น าแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน มาหาค่าความเช่ือมัน่ มีความ 
ยากง่าย และค่าอ  านาจจ าแนกตามเกณฑ์ มาหาค่าความเช่ือมัน่ของแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนทั้งฉบบั  โดยใชสู้ตร KR – 20 ของ Kuder-Richardson  ( ลว้น  สายยศ  2538 : 210-
212) 
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ผ่าน 

8. ไดแ้บบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนจ านวน 30 ขอ้  
 
 

สรุปขั้นตอนการสร้างแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์บน      
แท็บเลต็ เร่ือง ความรู้สู่อาเซียน เป็นแผนภาพได ้ดงัน้ี 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

แผนภาพท่ี 4 แสดงขั้นตอนการสร้างแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนเร่ือง ความรู้สู่อาเซียน 
 
 
 
 

ผ่าน 

ไม่ผา่น 

ไม่ผ่าน 

 

ไดแ้บบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

ปรับปรุง 

ปรับปรุง 

ศึกษาเอกสาร ต ารา วิธีการที่เกี่ยวขอ้งกบัการวดัและประเมินผล   

สร้างแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

 

น าแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนมาวิเคราะห์หา 
ค่าความยากง่าย (p) และค่าอ  านาจจ าแนก (r) 

 

หาค่าความเช่ือมัน่ของแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

น าแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

ใหอ้าจารยท์ี่ปรึกษาตรวจสอบ 

 

น าแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

ใหผู้เ้ช่ียวชาญตรวจสอบและหาค่า  IOC 



54 
 

6.5 แบบสอบถามความพงึพอใจของนักเรียนที่มต่ีอหนังสืออเิลก็ทรอนิกส์บนแท็บเลต็  
เร่ือง ความรู้สู่อาเซียน ส าหรับนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 2 ด าเนินการสร้างตามขั้นตอน
ดังนี ้

1. ศึกษาวิธีการสร้างแบบสอบถามประเภทต่างๆและการสร้างแบบวดัความพึงพอใจ
ของนักเรียนท่ีมีต่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์บนแท็บเล็ต เร่ือง ความรู้สู่อาเซียน ส าหรับนักเรียน
ระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 คร้ังน้ีผูว้ิจยัไดก้  าหนดเกณฑใ์นการพิจารณาความคิดเห็นโดยดดัแปลง
มาจากแนวคิดของบุญชม ศรีสะอาด (2543 : 66-80) 

        2. สร้างแบบสอบถามความพึงพอใจชนิดมาตราส่วนประมาณค่า(Rating Scale )  
มี 3 ระดบั เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating  Scale)  ก  าหนดระดบัคะแนนไว ้ 
3  ล  าดบั  โดยก าหนดค่าระดบัความพึงพอใจแต่ละช่วงคะแนนและความหมายเป็นดงัน้ี  

3    คะแนน หมายถึง  มีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก  

2    คะแนน หมายถึง  มีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัปานกลาง 

1   คะแนน หมายถึง  มีความพึงพอใจอยูใ่นระดบันอ้ย                  

จากนั้นหาค่าเฉล่ียและน ามาแปลความหมายตามเกณฑ ์

   ค่าเฉล่ีย  2.51 – 3.00 หมายถึง มีความพึงพอใจมาก 

   ค่าเฉล่ีย  1.51 – 2.50 หมายถึง มีความพึงพอใจปานกลาง 

   ค่าเฉล่ีย  1.00 – 1.50 หมายถึง มีความพึงพอใจนอ้ย     
    3. น าแบบสอบถามความพึงพอใจไปใหอ้าจารยท่ี์ปรึกษาตรวจสอบความ 

ถกูตอ้ง 
 4. น าแบบสอบถามความพึงพอใจไปให้ผูเ้ช่ียวชาญจ านวน 3 ท่าน ตรวจสอบความ
เหมาะสม เพ่ือหาค่าความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา เพ่ือตรวจสอบภาษาท่ีใช้และการประเมินท่ีถูกตอ้ง 
ดว้ยดชันีความสอดคลอ้ง (Index of Item Objectives Congruence: IOC) โดยก าหนดเกณฑ์พิจารณา
การใหค้ะแนน ดงัน้ี 

เห็นว่าสอดคลอ้ง  ใหค้ะแนน +1 

   ไม่แน่ใจ  ใหค้ะแนน 0 

   เห็นว่าไม่สอดคลอ้ง ใหค้ะแนน -1  
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ผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบหาค่า  IOC 

 

ผลการตรวจสอบความสอดคลอ้งของแบบสอบถามความพึงพอใจโดยไดค่้าดชันีความ
สอดคลอ้งของแบบสอบถามความพึงพอใจเท่ากบั 1 สามารถน าไปใชไ้ด้ (รายละเอียดการหาค่า
ความสอดคลอ้งของแบบสอบถามความพึงพอใจดงัแสดงในภาคผนวก ข ตารางท่ี 13 ) 

5. น าแบบสอบถามความพึงพอใจท่ีผา่นเกณฑก์ารพิจารณาไปสอบถามกบั 
นกัเรียนกลุ่มตวัอยา่งแลว้น ามาวิเคราะห์ 
 
 
สรุปขั้นตอนการสร้างแบบสอบถามความพึงพอใจเป็นแผนภาพ ดงัน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพท่ี 5  แสดงขั้นตอนการสร้างแบบสอบถามความพึงพอใจ 

 

 

 

 

ศึกษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัแบบสอบถามวดัความพึงพอใจ 

สร้างแบบสอบถามความพึงพอใจ 

ไดแ้บบสอบถามความพึงพอใจ 

ผา่น 

ปรับปรุง 

ไม่ผา่น 
ปรับปรุง 

น าแบบสอบความพึงพอใจให ้

อาจารยท่ี์ปรึกษาตรวจสอบความถกูตอ้ง 
ไม่ผา่น 
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7 วธิีการด าเนินการวจิยั 

               การทดลองคร้ังน้ีเป็นการวิจยัและพฒันาโดยใชห้นังสืออิเล็กทรอนิกส์บนแท็บเล็ต เร่ือง 

ความรู้สู่อาเซียน ส าหรับนกัเรียนระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 มีขั้นตอนการด าเนินการ ดงัน้ี 

     7.1. ขั้นเตรียมการ 
7.1.1  เตรียมสถานท่ีและเคร่ืองมือในการทดลอง คือ แท็บเลต็ท่ีม ี

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เร่ือง ความรู้สู่อาเซียน ส าหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2  
เรียบร้อยแลว้ 

7.1.2  เตรียมกลุ่มตวัอยา่ง โดยแจง้ใหท้ราบ สถานท่ี วนัและเวลา ท่ีใช ้
ในการจดัการเรียนการสอน 

7.1.3 เตรียมหอ้งเรียนใหก้บักลุ่มตวัอยา่งโดยใชแ้ท็บเลต็ 1 คน 
ต่อ 1 เคร่ือง 

7.2.  ขั้นด าเนินการ 
7.2.1  ช้ีแจงรายละเอียดการเรียนดว้ยหนงัสืออิเลก็ทรอนิกส์บน 

แท็บเลต็ ใหก้บักลุ่มตวัอยา่งทราบ  
                     7.2.2  ท าแบบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียน 

        7.2.3  ใหก้ลุ่มตวัอยา่งเรียนดว้ยหนงัสืออิเลก็ทรอนิกส์บนแท็บเลต็    
เร่ือง ความรู้สู่อาเซียน ส าหรับนกัเรียนระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 ดว้ยตนเอง โดยครูคอยดูแลให้
ค  าแนะน า ช่วยเหลือในการใชอุ้ปกรณ์แท็บเลต็ และการใชห้นงัสืออิเล็กทรอนิกส์ โดยเร่ิมเรียนจาก
การท าแบบทดสอบก่อนเรียนในการเรียน เร่ืองความรู้สู่อาเซียนในคร้ังแรก หลงัจากท าแบบทดสอบ
ก่อนเรียนแลว้ เร่ิมเรียนในเร่ืองท่ี 1 เมื่อเรียนจบเร่ืองท่ี 1 ท าแบบทดสอบทา้ยเร่ืองท่ี 1 คร้ังต่อไป
สามารถเร่ิมเรียนเร่ืองท่ี 2 ได้โดยไม่ต้องท าแบบทดสอบก่อนเรียนอีก เมื่อเรียนจบเร่ืองท่ี 2            
ท าแบบฝึกหดัทา้ยเร่ืองท่ี 2  เรียนจนครบทุกเร่ืองและท าแบบฝึกหดัทา้ยเร่ืองทุกเร่ือง  หลงัจากเรียน
เร่ืองสุดทา้ยจบแลว้ ท าแบบทดสอบหลงัเรียน  

ตารางท่ี 5 แสดงหน่วยการเรียนรู้ในแต่ละชัว่โมง 
 

ชัว่โมงท่ี หน่วยการเรียนรู้ เวลา 
1 ประวติัอาเซียน 60  นาที 
2 ประวติัอาเซียน 60  นาที 
3 ธงและสญัลกัษณ์ 60  นาที 
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ชัว่โมงท่ี หน่วยการเรียนรู้ เวลา 
4 ประเทศสมาชิกอาเซียน 60  นาที 
5 ประเทศสมาชิกอาเซียน 60  นาที 
6 ประเพณีและวฒันธรรม 60  นาที 
7 ประเพณีและวฒันธรรม 60  นาที 

 
7.2.4  หลงัจากท่ีเรียนดว้ยหนงัสืออิเลก็ทรอนิกส์บนแท็บเลต็  

เร่ือง ความรู้สู่อาเซียน ส าหรับนักเรียนระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2  เสร็จส้ินครบทุกบทเรียนแลว้ 
ใหก้ลุ่มตวัอยา่งท าแบบทดสอบหลงัเรียน (Posttest) ตามวนั เวลาท่ีนดัหมาย 

7.2.5  ใหก้ลุ่มตวัอยา่งท าแบบสอบถามความพึงพอใจเพื่อวดัความ 
พึงพอใจท่ีมีต่อหนงัสืออิเลก็ทรอนิกส์บนแท็บเลต็ เร่ือง ความรู้สู่อาเซียน ส าหรับนักเรียนระดบัชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 2 

7.2.6  หลงัจากท่ีไดท้ดลองใชห้นงัสืออิเลก็ทรอนิกส์บนแท็บเลต็ เร่ือง  
ความรู้สู่อาเซียน ส าหรับนักเรียนระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 และรวบรวมขอ้มูลต่างๆ เรียบร้อย
แลว้ ก็จะน าขอ้มลูมาวิเคราะห์หาค่าต่างๆ 
 

8. การวเิคราะห์ข้อมูล 
สถิติท่ีใชใ้นการหาประสิทธิภาพของเคร่ืองมือ และวิเคราะห์ขอ้มลู 

                   1. หาค่าสถิติพ้ืนฐานโดยใชค่้าเฉล่ีย ( ̅) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน(SD) 
                   2. หาค่าความยากง่าย (p) ค่าอ  านาจจ าแนก (r) ของแบบวดัผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน โดยการวิเคราะห์ขอ้สอบเป็นรายขอ้ และหาค่าความเช่ือมัน่ของแบบวดัผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน จากสูตร  KR -20  ของ คูเดอร์  ริชาร์ดสนั (Kuder – Richardson) 
                    3. หาประสิทธิภาพของหนงัสืออิเลก็ทรอนิกส์ (e-book)  ตามเกณฑ ์80/80 
จากสูตร E1/E2  จากคะแนนแบบวดัความสามารถในการอ่านจบัใจความส าคญั 
                       4. ขอ้มลูคะแนนจากแบบสอบถามความพงึพอใจของนกัเรียน  โดยหา
ค่าเฉล่ีย ( ̅) และหาค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) 
                     5. วิเคราะห์เปรียบเทียบผลการเรียนรู้ของกลุ่มตวัอยา่ง ก่อนเรียนและ 
หลงัเรียน โดยใชส้ถิติ t-test dependent 
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9. สถิตทิี่ใช้ในการวจิยั 
1. การวิเคราะห์หาประสิทธิภาพของหนงัสืออิเลก็ทรอนิกส์ 

บนแท็บเลต็  ตามเกณฑ ์80/80 จากสูตร E1/E2  ดงัน้ี ชยัยงค ์ พรหมวงศ ์(2520 : 136-137) 

สูตรท่ี 1 

                                         E1 = 
 
  

 
 

 
X 100 

                         
 เมื่อ E1          แทน  ประสิทธิภาพของกระบวนการระหว่างเรียนรู้ 

 จากหนงัสืออิเลก็ทรอนิกส์  
∑X   แทน คะแนนรวมของนกัเรียนทุกคนจากการท า   

ทดสอบหลงัแบบฝึกหดัแต่ละบทเรียน 
N       แทน จ านวนนกัเรียน 
A       แทน   คะแนนเต็มของแบบทดสอบหลงัเรียน 

 
สูตรท่ี 2 

                E2 = 
 
  

 
 

 
X100 

 

          เมื่อ    E2 แทน ประสิทธิภาพของผลลพัธ์หลงัจากเรียนรู้ด้วยหนังสือ 

     อิเลก็ทรอนิกส์ 

   ∑F แทน คะแนนรวมของนกัเรียนทุกคนจากการท าแบบทดสอบ 

     วดัผลสมัฤทธ์ิหลงัเรียนรู้ 

   N แทน จ านวนนกัเรียน 

   B แทน คะแนนเต็มของแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิ 
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2. การวิเคราะห์ค่าสถิติพ้ืนฐานโดยใชค่้าเฉล่ียเลขคณิต (Mean)  
โดยค านวณจากสูตร   ลว้น  สายยศ  และ  องัคณา  สายยศ (2540 : 73) 

 

   ̅ = 
  

 
 

 

        เมื่อ  ̅ แทน คะแนนเฉล่ีย 

  ∑X แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมด 

  N แทน จ านวนขอ้มลู  

  

3. ค่าเฉล่ียส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน กาญจนา  วฒัานุ (2544 : 73) 

           S.D. = √
    –      

      
 

 
เมื่อ S.D. แทน ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
  ∑X2 แทน ผลรวมทั้งหมดของคะแนนแต่ละตวัยกก าลงัสอง 
           (∑X)2 แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมดยกก าลงัสอง 
              n แทน จ านวนนกัเรียน 

 
 

4. หาประสิทธิภาพของแบบทดสอบ จากการประเมินของผูเ้ช่ียวชาญ 
ดา้นเน้ือหา โดยใชค่้าดชันีความสอดคลอ้ง ใชสู้ตรของโรวิเนลลีและแฮมเบลตนั( Rowinelli and 
Hambleton)ลว้น สายยศ (2543 : 248) คือ IOC (Index Objective Congruency) ท่ีค่าดชันีไม่ต  ่ากว่า 
0.5 
 

IOC = 
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เมื่อ IOC แทน ดชันีความสอดคลอ้งระหว่างแบบทดสอบ 
                                         กบัจุดประสงค ์

        แทน ผลรวมคะแนนความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ 
                 N แทน จ านวนผูเ้ช่ียวชาญ  

 
   5. หาคุณภาพของแบบทดสอบ โดยใชห้นงัสืออิเลก็ทรอนิกส์บนแท็บเลต็  

โดยหาค่าความยากง่าย (P) และค่าอ  านาจจ าแนก (r) และหาความเช่ือมัน่ของแบบทดสอบวดัผล
สัมฤทธ์ิทางการเรียน  โดยใชสู้ตร KR – 20 ของ Kuder-Richardson   ลว้น  สายยศ  (2538 : 210-
212) ดงัน้ี 

สูตรหาค่าความยากง่าย (P) 

           P  = 
    

     
 

     เมื่อ             H     แทน   จ  านวนผูส้อบในกลุ่มท่ีไดค้ะแนนรวมสูงท่ีตอบตวัเลือกนั้น 

  N      แทน   จ  านวนผูส้อบในกลุ่มท่ีไดค้ะแนนรวมต ่าท่ีตอบตวัเลือกนั้น 

  NH       แทน   จ  านวนคนในกลุ่มท่ีไดค้ะแนนรวมสูง 

  NL        แทน  จ  านวนคนในกลุ่มท่ีไดค้ะแนนรวมต ่า 

 

สูตรหาค่าอ านาจจ าแนก (r) 

     r     = 
   

 
 

เมื่อ  r แทน ค่าอ  านาจจ าแนกของขอ้สอบ 

H แทน จ านวนคนในกลุ่มสูงท่ีตอบถกู 

L แทน จ านวนคนในกลุ่มต ่าท่ีตอบถกู 

 N แทน จ านวนคนในกลุ่มใดกลุ่มหน่ึง 
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หาความเช่ือมัน่ของแบบทดสอบโดยใชสู้ตร KR – 20 ของ Kuder-Richardson 

                      
 

   
[  

   

  
 ] 

 

  
    

         
          

      
 

 

เมื่อ                       แทน ดชันีความเท่ียงของแบบทดสอบ 
                

               แทน ความแปรปรวนของคะแนนท่ีไดจ้ากแบบทดสอบ 
         n  แทน    จ านวนขอ้สอบในแบบทดสอบ 

         p  แทน สดัส่วนของคนท่ีตอบถกู =
จ านวนคนท่ีท าถกู

จ านวนคนทั้งหมด
 

         q  แทน     สดัส่วนของคนท่ีตอบผดิ (q = 1-p) 
 

6. ใชว้ิธีทางสถิติแบบที (t-test Dependent) เพ่ือเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิ 
ทางการเรียนรู้โดยใชห้นังสืออิเล็กทรอนิกส์บนแท็บเล็ต เร่ือง ความรู้สู่อาเซียน สาระการเรียนรู้
สงัคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 ก่อนและหลงัการเรียนรู้ 
โดยค านวณจากสูตร ลว้น สายยศ และองัคณา สายยศ (2540: 240) 

 

  t = 
  

√          

   

 

 

เมื่อ  t แทน ค่าท่ีพิจารณาใน t – Distribution 

  ∑D  แทน ผลรวมของความแตกต่างระหว่างคะแนนการทดสอบ  

                                                      หลงัเรียนรู้ กบัคะแนนก่อนเรียนรู้ 

  ∑D2 แทน ผลรวมของก าลงัสองของความแตกต่างระหว่างคะแนน  

                                                      หลงัเรียนรู้กบัคะแนนก่อนเรียนรู้ 

  N แทน จ านวนนกัเรียนท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่ง 
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บทที่  4 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 

การวิจยัคร้ังน้ีเป็นพฒันาหนงัสืออิเลก็ทรอนิกส์บนแท็บเลต็ เร่ือง ความรู้สู่อาเซียน 
สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 ผูว้ิจัย    
ไดท้  าการศึกษาโดยมีวตัถุประสงค ์ดงัน้ี 

1. เพื่อพฒันาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์บนแท็บเล็ต เร่ือง ความรู้สู่อาเซียน สาระการเรียนรู้
สงัคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2  

2. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ก่อนและหลงัเรียนของผูเ้รียนท่ีเรียนด้วย
หนงัสืออิเลก็ทรอนิกส์บนแท็บเลต็ เร่ือง ความรู้สู่อาเซียน สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและ
วฒันธรรม ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 

 3.  เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู ้เรียนท่ีมี ต่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์บนแท็บเล็ต             
เร่ือง ความรู้สู่อาเซียน สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ส าหรับนักเรียน                  
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 

 
ผลการวเิคราะห์ข้อมูลออกเป็น 3 ตอน ดังนี ้

 ตอนที่  1 ผลการพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์บนแท็บเล็ต เร่ือง ความรู้สู่อาเซียน        
สาระการเรียนรู้สงัคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2  

 ตอนที่ 2  ผลการเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน ก่อนและหลงัเรียนของผูเ้รียนท่ีเรียน
ดว้ยหนงัสืออิเลก็ทรอนิกส์บนแท็บเลต็ เร่ือง ความรู้สู่อาเซียน  

 ตอนที่  3  ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์บน      
แท็บเลต็ เร่ือง ความรู้สู่อาเซียน 
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ตอนที่ 1  ผลการพฒันาหนงัสืออิเลก็ทรอนิกส์บนแท็บเล็ต เร่ือง ความรู้สู่อาเซียน  สาระการเรียนรู้
สงัคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 

ผลจากการหาประสิทธิภาพของหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์บนแท็บเล็ต เร่ือง ความรู้สู่อาเซียน 
สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2           
ด  าเนินการทดลองกับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนวัดสามัคคีสุทธาวาส              
ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2558 จ  านวน 28 คน โดยน าผลคะแนนจากการท าแบบฝึกหดัระหว่างเรียน
และแบบทดสอบหลงัเรียน มาวิเคราะห์หาประสิทธิภาพของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์บนแท็บเล็ต 
เร่ือง ความรู้สู่อาเซียน  สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ส าหรับนักเรียน             
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2  ตามเกณฑ ์80/80  โดยใชสู้ตร E1/E2  ผลการประเมิน ดงัตารางท่ี 6 

ตารางท่ี 6  แสดงประสิทธิภาพของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์บนแท็บเล็ต เร่ือง ความรู้ สู่อาเซียน      
สาระการเรียนรู้สงัคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 
 

นกัเรียน  (28 คน) 

 
คะแนนทดสอบระหว่างเรียน 

 
คะแนนทดสอบ 

หลงัเรียน  
 ( 30 คะแนน) 

หน่วยท่ี 1 

(5) 

หน่วยท่ี 2 

(5) 

หน่วยท่ี 3 

(5) 

หน่วยท่ี 4 

(5) 

คะแนนเฉล่ีย  4.04 4.07 3.93 4.07 24.18 

ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.69 0.60 0.60 0.54 2.82 

เฉล่ียร้อยละ 80.71 81.43 78.57 81.43 80.60 

ค่าประสิทธิภาพ E1/E2 80.54 80.60 
 

        จากตารางท่ี 6 ผลปรากฏว่าหนงัสืออิเลก็ทรอนิกส์บนแท็บเลต็ เร่ือง ความรู้สู่อาเซียน สาระการ
เรียนรู้สงัคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 ท่ีผ่านการทดลอง
หาประสิทธิภาพร้อยละของคะแนนเฉล่ียการทดสอบระหว่างเรียน (E1)  มีค่าเท่ากบั 80.54 และ    
ร้อยละของคะแนนเฉล่ียการทดสอบหลังเรียน (E2) มีค่าเท่ากับ 80.60 แสดงว่าหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์   บนแท็บเล็ต เร่ือง ความรู้สู่อาเซียน สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและ
วฒันธรรม ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 ท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึนมีประสิทธิภาพ 80.54 /80.60    
เมื่อเทียบกบัเกณฑ ์80/80 ปรากฏว่าหนงัสืออิเลก็ทรอนิกส์บนแท็บเลต็ เร่ือง ความรู้สู่อาเซียน สาระ
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การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2  ท่ีสร้างข้ึน     
มีประสิทธิภาพตามเกณฑท่ี์ก าหนด  

ตอนที่ 2  ผลการศึกษาเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน ก่อนและหลงัเรียนของผูเ้รียนท่ีเรียนดว้ย
หนงัสืออิเลก็ทรอนิกส์บนแท็บเลต็ เร่ือง ความรู้สู่อาเซียน 
      ผลการศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน ก่อนเรียนและหลงัเรียนด้วย
หนงัสืออิเลก็ทรอนิกส์บนแท็บเลต็ เร่ือง ความรู้สู่อาเซียน สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและ
วฒันธรรม ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2  มีรายละเอียด ดงัน้ี 

ตารางท่ี 7  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน ก่อนเรียนและ         
หลังเรียนด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์บนแท็บเล็ต เร่ือง ความรู้สู่อาเซียน  ส าหรับนักเรียน               
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 
 

การทดสอบ N 
คะแนนเต็ม  ̅ 

S.D. t 
Sig  

(2-tailed)  

ก่อนเรียน 28 30 15.96 2.17 
27.652 .000 

หลงัเรียน 28 30 24.18 2.82 

*มีนยัส าคญัท่ีระดบั .01 
 

         จากตารางท่ี 7  แสดงผลการศึกษาเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน ก่อนเรียน
และหลงัเรียนด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์บนแท็บเล็ต เร่ือง ความรู้สู่อาเซียน  ส าหรับนักเรียน        
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติระดับ .01 โดยค่าเฉล่ียคะแนน
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนหลงัเรียน ( x =24.18,  S.D. = 2.82) สูงกว่าก่อนเรียน                
( x =15.96 , S.D. = 2.17) จากการทดสอบโดยใช ้t-test แบบ dependent  พบว่า คะแนนผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนหลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01  
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ตอนที่  3 ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์บนแท็บเล็ต           
เร่ือง ความรู้สู่อาเซียน ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 2 

        ผลการศึกษาความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อหนงัสืออิเลก็ทรอนิกส์บนแท็บเล็ต เร่ือง ความรู้
สู่อาเซียน ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2  มีรายละเอียด ดงัน้ี 

ตารางท่ี 8 แสดงผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของนกัเรียน 

 

ขอ้ท่ี รายการประเมิน 
ระดบัความพึงพอใจ 

 ̅ S.D. ล าดบัท่ี แปลผล 

1 เน้ือหามีความน่าสนใจ 2.89 0.31 2 มาก 

2 เน้ือหาเขา้ใจง่ายตรงตามจุดประสงค ์ 2.79 0.42 5 มาก 

3 
เน้ือหาในแต่ละหนา้มีความเหมาะสมและ
สอดคลอ้งกบัภาพ 

2.75 0.44 6 มาก 

4 ใชข้อ้ความท่ีง่ายต่อการเขา้ใจ 2.71 0.46 9 มาก 

5 เน้ือหาท่ีน าเสนอสามารถใหค้วามรู้ท่ีมีประโยชน ์ 2.86 0.36 3 มาก 

6 ตวัอกัษรมีขนาดและสีท่ีชดัเจน อ่านง่าย 2.93 0.26 1 มาก 

7 ภาพท่ีแสดงมีขนาดเหมาะสม คมชดั สวยงาม 2.68 0.55 10 มาก 

8 
การส่ือความหมายของภาพช่วยใหเ้ขา้ใจเน้ือหาได้
มากยิง่ข้ึน 

2.61 0.50 12 มาก 

9 การ์ตูนท่ีน าเสนอสอดคลอ้งกบัเน้ือหา 2.75 0.44 6 มาก 

10 การน าเสนอเขา้ใจง่าย สนุกสนาน 2.82 0.39 4 มาก 

11 เสียงมีความคมชดั ฟังแลว้เขา้ใจ 2.75 0.44 6 มาก 

12 มีแบบทดสอบท่ีใหข้อ้มลูยอ้นกลบั 2.68 0.48 10 มาก 

เฉล่ีย 2.77 0.42 มาก 
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จากตารางท่ี 8  พบว่าความพึงพอใจของนกัเรียน ท่ีมีต่อหนงัสืออิเลก็ทรอนิกส์  เร่ือง ความรู้
สู่อาเซียนส าหรับนักเรียนระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2  โดยรวมอยู่ใน ระดบัมาก  โดยมีค่าเฉล่ีย      
( ̅) เท่ากบั 2.77 และมีค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 0.42  ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐาน    
ท่ีตั้งไว ้ โดยนักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนรู้ดว้ยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ โดยขอ้ท่ีนักเรียน       
มีความพึงพอใจมากท่ีสุดในล าดบัท่ี 1 คือ ขอ้ 6) ตวัอกัษรมีขนาดและสีท่ีชัดเจน อ่านง่าย โดยมี
ค่าเฉล่ีย( ̅) เท่ากับ 2.93 และมีค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.26 ล าดับท่ี 2 ไดแ้ก่ 
เน้ือหามีความน่าสนใจ  โดยมีค่าเฉล่ีย( ̅)  เท่ากับ 2.89 และมีค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน             
(S.D.) เท่ากบั 0.31 ล าดบัท่ี 3 ไดแ้ก่ เน้ือหาท่ีน าเสนอสามารถใหค้วามรู้ท่ีมีประโยชน์ โดยมีค่าเฉล่ีย 
( ̅) เท่ากบั 2.86 และมีค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 0.36 ล าดบัท่ี 4 ไดแ้ก่ การน าเสนอ
เขา้ใจง่าย สนุกสนาน  โดยมีค่าเฉล่ีย ( ̅) เท่ากบั 2.82 และมีค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
เท่ากบั 0.39 นกัเรียนไดม้ีขอ้เสนอแนะในว่าควรใชห้นงัสืออิเลก็ทรอนิกส์เป็นส่ือการเรียนการสอน
ในกลุ่มสาระอ่ืนๆดว้ย เรียนแลว้สนุกสนานมีทั้งภาพและเสียง รู้ผลคะแนนการท าแบบฝึกหัดและ
แบบทดสอบไดท้นัทีหลงัจากท าแบบฝึกหดัหรือแบบทดสอบเสร็จ  
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บทที่ 5 

สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 งานวิจยัเร่ือง การพฒันาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์  เร่ือง ความรู้สู่อาเซียน สาระการเรียนรู้
สงัคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม ส าหรับนักเรียนระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2  เป็นการวิจยัเชิง
พฒันา (The Research and Development) มีวตัถุประสงค ์ดงัน้ี 

1. เพื่อพฒันาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์บนแท็บเล็ต เร่ือง ความรู้สู่อาเซียน สาระการเรียนรู้
สงัคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2  

2. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ก่อนและหลงัเรียนของผูเ้รียนท่ีเรียนด้วย
หนงัสืออิเลก็ทรอนิกส์บนแท็บเลต็ เร่ือง ความรู้สู่อาเซียน สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและ
วฒันธรรม ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 

3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู ้เ รียนท่ีมี ต่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์บนแท็บเล็ต              
เร่ือง ความรู้สู่อาเซียน สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ส าหรับนักเรียน             
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 

 
ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

 ประชากร ท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ีคือ นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 ของโรงเรียน 
วดัสามคัคีสุทธาวาส ส านกังานเขตบางพลดั กรุงเทพมหานคร  ท่ีก  าลงัศึกษาในภาคเรียนท่ี 2  
ปีการศึกษา 2558 จ  านวน 56  คน 2 หอ้งเรียน   

 กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังน้ีได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 ของโรงเรียน       
วดัสามคัคีสุทธาวาส ส านกังานเขตบางพลดั กรุงเทพมหานคร  ท่ีก  าลงัศึกษาในภาคเรียนท่ี 2  
ปีการศึกษา 2558  จ  านวน 1 ห้องเรียน 28 คน ได้มาด้วยการสุ่มกลุ่มตัวอย่างอย่างง่าย              
(Simple Random Sampling) โดยใชห้อ้งเรียนเป็นหน่วยสุ่ม 

 
ตวัแปรที่ใช้ในการวจิยั 

ตวัแปรอิสระ (Independent Variable) ได้แก่ การเรียนดว้ยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์บน      
แท็บเลต็ เร่ือง ความรู้สู่อาเซียน สาระการเรียนรู้สงัคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม ส าหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 
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ตวัแปรตาม (Dependent Variable)  ไดแ้ก่  
1. ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนจากการเรียนดว้ยหนงัสืออิเลก็ทรอนิกส์        

บนแท็บเลต็  
  2. ความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อหนงัสืออิเลก็ทรอนิกส์บนแท็บเลต็ 

เร่ือง ความรู้สู่อาเซียน สาระการเรียนรู้สงัคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม  
 
 เคร่ืองมอืที่ใช้ในการวจิยั  ประกอบด้วย 

1. แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง ด้านการออกแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์และ           
ด้านเน้ือหาสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  ได้ค่าดัชนีความสอดคล้อง              
เท่ากบั 1.0 

2. แผนการจดัการเรียนรู้ดว้ยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์บนแท็บเล็ต  เร่ือง ความรู้สู่อาเซียน 
สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ส าหรับนักเรียน  ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2           
ไดค่้าดชันีความสอดคลอ้งเท่ากบั 0.96 

3. หนงัสืออิเลก็ทรอนิกส์บนแท็บเลต็ เร่ือง ความรู้สู่อาเซียน สาระการเรียนรู้สงัคมศึกษา  
ศาสนาและวฒันธรรม ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2  จากการตรวจสอบคุณภาพดา้นเน้ือหา
พบว่ามีค่าเฉล่ีย ( ̅)  = 4.30 และมีค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน(S.D.) = 0.72 แสดงว่า   มีคุณภาพอยู่
ในระดบั ดี  และดา้นการออกแบบพบว่ามีค่าเฉล่ีย ( ̅)  = 4.33 และมีค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) = 0.42 แสดงว่ามีคุณภาพอยูใ่นระดบั ดี   

4. แบบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน ของนกัเรียนระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2  โดยเลือก 
แบบทดสอบท่ีมีค่าความสอดคลอ้งตั้งแต่ 0.66 ข้ึนไป 

5. แบบสอบถามความพึงพอใจท่ีมีต่อหนงัสืออิเลก็ทรอนิกส์บนแท็บเลต็ เร่ือง ความรู้สู่ 
อาเซียน สาระการเรียนรู้สงัคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2   
ไดค่้าดชันีความสอดคลอ้งเท่ากบั 1.0 

 

การวเิคราะห์ข้อมูลและสถิตทิี่ใช้  
 1.  ผลการพัฒนาของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์บนแท็บเล็ต เร่ือง ความรู้สู่อาเซียน        
สาระการเรียนรู้สงัคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 
โดยการหาค่าเฉล่ีย ( ̅)  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ร้อยละของคะแนนเฉล่ียการทดสอบ
ระหว่างเรียน (E1)  และร้อยละของคะแนนเฉล่ียการทดสอบหลงัเรียน (E2)  ตามเกณฑ ์80/80 
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 2.  วิ เคราะห์ เปรียบเทียบผลการศึกษาสัมฤทธ์ิทางการ เรียนของนัก เ รียนระดับ                    
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2  โดยใชส้ถิติ t-test dependent 
            3.  วิเคราะห์ความพึงพอใจของนักเรียน โดยการหาค่าเฉล่ีย ( ̅) และ หาค่าส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (S.D.) 
 
สรุปผลการวจิยั 

การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัและพฒันา (The Research and Development) เพื่อพฒันาหนงัสือ
อิเล็กทรอนิกส์บนแท็บเล็ต เร่ือง ความรู้สู่อาเซียน สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและ
วฒันธรรม ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2   สรุปผลการวิจยัไดด้งัน้ี  

1. ผลการพฒันาหนงัสืออิเลก็ทรอนิกส์บนแท็บเลต็ เร่ือง ความรู้สู่อาเซียน สาระ 
การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 พบว่า
ประสิทธิภาพของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์น้ี มีค่าเท่ากับ 80.54/80.60 เป็นไปตามเกณฑ์ 80/80          
ซ่ึงเป็นไปตามสมมุติฐานท่ีก  าหนดไว ้

      2.  ผลการศึกษาเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียน ชั้นประถมศึกษา 
ปีท่ี 2  หลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั .01 โดยพบว่าการทดสอบก่อนเรียนและ
หลงัเรียนของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 มีคะแนนเฉล่ียเท่ากบั 15.96 และ 24.18 คะแนน
ตามล าดบัและเมื่อเปรียบเทียบระหว่างคะแนนก่อนและหลงัเรียนพบว่าคะแนนสอบหลงัเรียนของ
นกัเรียนสูงกว่าก่อนเรียนซ่ึงเป็นไปตามสมมุติฐานท่ีก  าหนดไว ้

      3. ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์บนแท็บเล็ต เร่ือง 
ความรู้ สู่อาเซียน สาระการเ รียน รู้สั งคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ส าหรับนักเ รียน                     
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2  อยู่ในระดบัมาก  โดยมีค่าเฉล่ีย ( ̅)  เท่ากบั 2.77 และมีค่าส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 0.42  ซ่ึงเป็นไปตามสมมุติฐานท่ีก  าหนดไว ้
 

อภิปรายผล 

     ผลการวิจัยเร่ืองการพัฒนาหนังสือการ์ตูนอิเล็กทรอนิกส์บนแท็บเล็ต เร่ือง ความรู้          

สู่อาเซียน สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา       

ปีท่ี 2  สามารถน าไปสู่การอภิปรายผลดงัน้ี 

1.  หนงัสืออิเลก็ทรอนิกส์บนแท็บเล็ต เร่ือง ความรู้สู่อาเซียน สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
ศาสนาและวฒันธรรม ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 พบว่าประสิทธิภาพของหนังสือ



70 
 

อิเลก็ทรอนิกส์น้ีมีค่าเท่ากบั 80.54/80.60 เป็นไปตามเกณฑ ์80/80 ซ่ึงถือว่ามีประสิทธิภาพตามเกณฑ์
ท่ีก  าหนด เน่ืองจากในการพฒันาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์บนแท็บเล็ต เร่ือง ความรู้สู่อาเซียน         
สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2             
ได้ด  าเนินการสัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญด้านเน้ือหาและสัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญทางด้านการออกแบบ
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ท่ีมีประสบการณ์มีความรู้ความสามารถ ให้ค  าแนะน าในเร่ืองของเน้ือหา       
เก่ียวกบัอาเซียนและเทคนิควิธีการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ให้ดึงดูดความสนใจของนักเรียน    
นอกจากการสัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญเพื่อน าข้อมูลมาใชใ้นการผลิตหนังสืออิเล็กทรอนิกส์  เมื่อผลิต
หนงัสืออิเลก็ทรอนิกส์ส าเร็จแลว้ น าไปใหผู้เ้ช่ียวชาญตรวจสอบคุณภาพเพื่อปรับปรุงให้ไดห้นังสือ
อิเลก็ทรอนิกส์ท่ีมีคุณภาพ ก่อนน าไปทดลองขั้นการทดลองเด่ียว และขั้นการทดลองย่อย ท าให้ได้
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์บนแท็บเล็ต เร่ือง ความรู้สู่อาเซียน ท่ีมีเน้ือหาน่าสนใจ  มีประโยชน์และ
เข้าใจง่าย มีภาพประกอบท่ีสอดคลอ้งกบัเน้ือหา  มีเสียงบรรยายท่ีชัดเจน สีและขนาดตวัอกัษร
เหมาะสม สวยงาม ดึงดูดความสนใจของนักเรียน แบบฝึกหัดมีปฏิสัมพนัธ์กับนักเรียนท าให้เกิด
ความสนุกสนานและได้รับความรู้  เป็นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์บนแท็บเล็ตท่ีมีประสิทธิภาพ           
ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของกบั ปวีณา  คงไชยโย (2554 : บทคดัย่อ) ศึกษาคน้ควา้เร่ือง ผลการ     
จดักิจกรรม  การเรียนรู้แบบร่วมมือ รูปแบบทีมแข่งขนั (TGT) โดยใชห้นงัสือการ์ตูนอิเลก็ทรอนิกส์
เร่ือง พลังงานความร้อน ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนบา้นบ่อไทย ปีการศึกษา 2553 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
เพชรบุรีเขต 3 ผลการวิจยัพบว่าหนงัสือการ์ตูนอิเล็กทรอนิกส์ เร่ืองพลงังานความร้อน โดยวิธีการ
เรียนแบบร่วมมือ รูปแบบทีมแข่งขนั (TGT) ส าหรับนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1มีประสิทธิภาพ 
83.75/81.22 สูงกว่าเกณฑ์ 80/80 หนังสือการ์ตูนอิเล็กทรอนิกส์เร่ือง พลงังานความร้อน ส าหรับ
นักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ช่วยอธิบายเร่ืองยากให้เห็นภาพชดัเจน เป็นการน าเสนอเน้ือเร่ืองท่ี
น่าสนใจ เร้าความสนใจของนกัเรียนไดดี้  แสดงว่า การพฒันาหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ท่ีสร้างข้ึนนั้น
มีประสิทธิภาพ เนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั ส่งเสริมใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้เป็นอยา่งดี  

นอกจากน้ีในการจดัท าหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ไดท้ าการวิเคราะห์หลกัสูตรรายวิชาสังคม
ศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม ระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 การใชโ้ปรแกรมเพื่อกระตุน้ความสนใจ
ใหก้บันกัเรียนดว้ยการใชม้ลัติมีเดียมีส่วนท าให้นักเรียนสนใจและมีการท าแบบฝึกหัดท่ีสามารถมี
ผลยอ้นกลบัเป็นคะแนนใหท้ราบโดยทนัที นกัเรียนสามารถกลบัไปดูเน้ือหาไดต้ลอดเวลา จากนั้น
ท าความเขา้ใจ กลบัไปอ่านซ ้าตรงท่ีไม่เขา้ใจ แลว้จึงมาตอบค าถามจากส่ิงท่ีไดอ่้านไป ซ่ึงนกัเรียนจะ
ได้เรียนหนังสืออิเล็กทรอนิกส์บนแท็บเล็ต เร่ือง ความรู้สู่อาเซียน สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
ศาสนาและวฒันธรรม ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 ตามขั้นตอนกระบวนการเช่นน้ี        
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ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของวิเชียร เกตุจนัทร์ (2552 : บทคดัยอ่) การพฒันาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 
เร่ือง นกัอ่านแผน่ท่ีวิชาพิเศษลกูเสือส ารอง ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 งานวิจยัฉบบัน้ีมี
วตัถุประสงคเ์พ่ือผลิตหนงัสืออิเลก็ทรอนิกส์ พฒันาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียน และ ความ
พึงพอใจในการใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ สรุปได้ว่า  หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ท่ีสร้างข้ึนมี
ประสิทธิภาพเท่ากบั 85.33/89.83 เป็นไปตามเกณฑท่ี์ก าหนด 

2. ผลการศึกษาเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนดว้ยหนงัสืออิเลก็ทรอนิกส์บนแท็บเล็ต 
เร่ือง ความรู้สู่อาเซียน สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ส าหรับนักเรียน              
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2  ผลปรากฏว่าคะแนนหลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคญัท่ีระดบั .01 
ทั้งน้ีเป็นเพราะหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์บนแท็บเล็ต เร่ือง ความรู้สู่อาเซียน  ประกอบดว้ย ตวัอกัษร    
มีขนาดและสีท่ีชดัเจน อ่านง่าย เน้ือหามีความน่าสนใจ  เน้ือหาให้ความรู้ท่ีมีประโยชน์ และมีการ
น าเสนอเขา้ใจง่าย สนุกสนาน มีทั้งภาพและเสียงท่ีชดัเจน  นักเรียนสามารถยอ้นกลบัมาเรียนรู้      
ในเร่ืองเดิมได้เม่ือสงสัยหรือไม่แน่ใจ ท าให้มีความรู้ความเข้าใจในบทเรียนเร่ืองนั้นๆ มากข้ึน  
นอกจากน้ีในส่วนของแบบฝึกหัดยงัมีปฏิสัมพนัธ์กบันักเรียนเพื่อกระตุน้ให้เกิดการกระตือรือร้น  
ในการเรียนรู้ ท าให้นักเรียนไดรั้บความสนุกสนานในการเรียนมากข้ึน  ส่งผลให้ผลสัมฤทธ์ิทาง   
การเรียนดีข้ึน  สอดคล้องกับ สุทธิลักษณ์ สูงห้างหว้า (2551 : บทคัดย่อ) การผลิตหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์โดยใชก้ารด าเนินเร่ืองแบบสาขา ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียน
อนุบาลโพนทอง งานวิจยัฉบบัน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือผลิตหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ พฒันาผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนของนกัเรียน และ ความพึงพอใจในการใชห้นงัสืออิเลก็ทรอนิกส์  สรุปไดว้่า  หนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ มีค่าดชันีประสิทธิผลเท่ากบั 0.60  นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียน      
สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 ซ่ึงสอดคลอ้งกับงานวิจัยของปารัชญา         
มะโรธรรม (2551 : บทคดัย่อ) ศึกษาเร่ืองผลสัมฤทธ์ิและความคงทนในการจ าจากหนังสือการ์ตูน
อิเลก็ทรอนิกส์ เร่ือง มาตราตวัสะกด ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 ผลการวิจยัพบว่า คุณภาพ
ของหนงัสืออิเลก็ทรอนิกส์ เร่ือง มาตราตวัสะกด ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 ท่ีประเมินโดย
ผูเ้ช่ียวชาญมีคุณภาพอยูใ่นระดบัดี  ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียนดว้ยหนังสือ
การ์ตูนอิเลก็ทรอนิกส์ เร่ือง มาตราตวัสะกด ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 แตกต่างกนัอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั  .05   ซ่ึงเป็นไปตามสมมุติฐาน   

3. ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์บนแท็บเล็ต เร่ือง ความรู้          
สู่อาเซียน สาระการเรียนรู้สงัคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2  
พบว่าโดยภาพรวมนกัเรียนมีความพึงพอใจ อยู่ในระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ีย  ( ̅)   เท่ากบั 2.77 และ  
มีค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 0.42 ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ ทั้งน้ีเน่ืองมาจาก
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หนงัสืออิเลก็ทรอนิกส์ท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึนผ่านกระบวนการตรวจสอบ การน าไปทดลองใชแ้ละน ามา
ปรับปรุงแกไ้ข ท าให้ได้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ท่ีมีคุณภาพ มีตัวการ์ตูนบรรยายประกอบเน้ือหา    
เพื่อเร้าความสนใจของนักเรียน กระตุ้นให้นักเรียนต่ืนตัวในการเรียนรู้  และนักเรียนสามารถ
ยอ้นกลบัไปเรียนในเร่ืองเดิมไดห้ากยงัสงสัยหรือไม่เขา้ใจ มีแบบฝึกหัดทา้ยบทเป็นการทบทวน    
ท าใหน้กัเรียนมีความรู้ความเขา้ใจในเร่ืองนั้นๆมากข้ึน  นอกจากหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ยงับรรจุใน
แท็บเล็ต  ซ่ึงแท็บเล็ตเป็นอุปกรณ์ท่ีนักเรียนให้ความสนใจ ท าให้เพ่ิมความสนใจและความ
กระตือรือร้นในการเรียนของนักเรียนมากข้ึน นักเรียนมีความสุขและสนุกสนานท่ีได้เรียนดว้ย
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์บนแท็บเล็ต สอดคลอ้งกบั ภทัรา   อุ่นใจ (2554 : บทคดัย่อ) การพฒันา
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เร่ือง ค  าไม่ตรงมาตราตัวสะกด ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2  
งานวิจัยฉบบัน้ีมีวตัถุประสงค์ เพื่อพฒันาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เร่ือง ค  าไม่ตรงมาตราตัวสะกด 
ประเมินคุณภาพของหนงัสืออิเลก็ทรอนิกส์ เปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนก่อนและหลงัเรียน
ของนักเรียน ศึกษาดชันีประสิทธิผลของการเรียนรู้ดว้ยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ท่ีพฒันาข้ึน ศึกษา
ความคงทนในการเรียนของนกัเรียน และศึกษาความพึงพอใจในการใชห้นงัสืออิเลก็ทรอนิกส์  สรุป
ไดว้่า  และนกัเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนรู้ดว้ยหนงัสืออิเลก็ทรอนิกส์ท่ีพฒันาข้ึนอยู่ในระดบั
มาก ( ̅ = 2.73, S.D.= 0.44) เช่นเดียวกบั กานต ์ จนัทร์แดง  (2555 : บทคดัย่อ) การพฒันาหนังสือ
อิเลก็ทรอนิกส์ เร่ือง การอ่านออกเสียง ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 ท่ีมีความสามารถใน
การอ่านต ่ า  โรงเรียนเทศบาล 4 ( รัตนโกสินทร์ 200 ปี) จังหวัดนครพนม งานวิจัยฉบับน้ี                    
มีว ัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เร่ือง การอ่านออกเสียง ส าหรับนักเรียน             
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2  เปรียบเทียบ ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียน และ ศึกษาความพึงพอใจ
ของนกัเรียนท่ีเรียนดว้ยอิเลก็ทรอนิกส์ สรุปไดว้่า นกัเรียนมีความพึงพอใจต่อหนงัสืออิเลก็ทรอนิกส์   
เร่ือง การอ่านออกเสียงในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ( ̅ = 2.81, S.D.= 0.30) 

ผลการวิจยัคร้ังน้ี จึงถือไดว้่าการพฒันาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์บนแท็บเล็ต เร่ือง ความรู้     
สู่อาเซียน สาระการเรียนรู้สงัคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 
ส่งผลใหน้กัเรียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนดีข้ึน มีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนรู้ และมีความพึงพอใจใน
การเรียนดว้ยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์บนแท็บเล็ต  ท าให้นักเรียนมีความสนใจ กระตือรือร้นและ
ได้รับความสนุกสนานในการเรียน  ซ่ึงเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพการเรียนในสาระการเรียนรู้     
สงัคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรมของนกัเรียนใหเ้พ่ิมมากข้ึน  
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ข้อเสนอแนะ 
จากการวจิยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดข้อ้คน้พบ ซ่ึงขอเสนอแนะเป็นแนวทาง ดงัน้ี 
ข้อเสนอแนะทั่วไป 

     1. การพฒันาตวัโปรแกรม ควรเลือกโปรแกรมท่ีสามารถน าเสนอไดบ้น แท็บเล็ต  
ทุกรุ่น 
     2. ความสามารถในการอ่านของนกัเรียนมีผลต่อการเรียนดว้ยหนงัสือ
อิเลก็ทรอนิกส์บนแท็บเลต็ ดงันั้นในการน าหนงัสืออิเลก็ทรอนิกส์ไปใช ้ครูควรจะอธิบายหรืออ่าน
ใหน้กัเรียนฟังก่อนหลงัจากนั้นจึงใหน้กัเรียนศึกษาดว้ยตนเอง 
 

ข้อเสนอแนะเพือ่การท าวจิยัคร้ังต่อไป 
1. ควรมีการพฒันาหนงัสืออิเลก็ทรอนิกส์ในรูปแบบอ่ืนๆ เช่น หนงัสือการ์ตูน  

หรือเกมส์   
2. ควรมีการพฒันาหนงัสืออิเลก็ทรอนิกส์ในหวัขอ้เน้ือหาอ่ืนๆ เช่น ประวติัศาสตร์ 

เพื่อจะไดส่ื้อการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย น่าสนใจเหมาะสมกบัผูเ้รียน 
  3. มีการพฒันาต่อยอดใหผ้ลิตหนงัสืออิเลก็ทรอนิกส์ในรูปแบบออนไลน์ 
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รายนามผู้เช่ียวชาญตรวจเคร่ืองมือวจิยั 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 



80 
 

รายนามผู้เช่ียวชาญตรวจเคร่ืองมอืวจิยั 
 
 
ผู้เช่ียวชาญด้านการออกแบบหนังสืออเิลก็ทรอนกิส์ 
1. อาจารยฐิ์ติมา  ช่วงชยั   หวัหนา้สาขาการจดัการเทคโนโลยกีารผลิตและ  
                                                               สารสนเทศ วิทยาลยั เทคโนโลยอุีตสาหกรรม   
                                                               มหาวิทยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ 
2. อาจารยท์นนัยา  ค าคุม้                   รองประธานสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา  
                                                             คณะครุศาสตร์   มหาวิทยาลยัราชภฏัร้อยเอด็ 
3. นายรณชิต  นราพนัธ ์                      ครู วิทยฐานะครูช านาญการ  โรงเรียนวดัดง              
                                                              มลูเหลก็ ส านกังานเขตบางกอกนอ้ย กรุงเทพมหานคร 
 

ผู้เช่ียวชาญด้านเนือ้หา 
1. ดร.ชลาลยั  นิมิบุตร                        ผูอ้  านวยการสถานศกึษาโรงเรียนวดัสามคัคีสุทธาวาส  
                                                            ส านกังานเขตบางพลดั กรุงเทพมหานคร 
2. นางสาวรัชนี       กองปัทมะ           ครู วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ โรงเรียนวดัสามคัคี 

สุทธาวาส ส านกังานเขตบางพลดั กรุงเทพมหานคร 
3. นางนิธิกา  ปราการสมุทร                ครู วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ โรงเรียนวดัอาวุธวกิ  

สิตาราม  ส านกังานเขตบางพลดั   กรุงเทพมหานคร 
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ภาคผนวก  ข 
การตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือที่ใช้ในการวจิยั 

และผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
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ตารางท่ี 9  แสดงผลวิเคราะห์ดชันีความสอดคลอ้งของแบบสมัภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญดา้นเน้ือหากลุ่มสาระวิชา
สงัคมศึกษาศาสนาและวฒันธรรม   เร่ือง ความรู้สู่อาเซียน ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 

ขอ้ รายการ 
ผูเ้ช่ียวชาญ 
คนท่ี 1 

ผูเ้ช่ียวชาญ
คนท่ี 2 

ผูเ้ช่ียวชาญ
คนท่ี 3 

คะแนนรวม 
IOC แปลผล 

1 ท่านคิดว่าเน้ือหาในการเรียนการสอน 
เ ร่ื อง  คว าม รู้ สู่อา เ ซี ยน  ส าห รับ
นักเรียนระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 
ควรประกอบดว้ย หวัขอ้/เร่ือง ใดบา้ง 

+1 +1 0 2 0.67 น าไปใชไ้ด ้

2 ท่านคิดว่าในการเรียนการสอน เร่ือง 
ความรู้สู่อาเซียนส าหรับนกัเรียน
ระดบัชั้นประถมศึกษา ปีท่ี 2 ควรจดั
กิจกรรมการเรียนการสอนอยา่งไร  

ขั้นน า ขั้นสอน และขั้นสรุป 

+1 +1 +1 3 1.00 น าไปใชไ้ด ้

3 ท่านคิดว่าแบบฝึกหดั เร่ือง ความรู้สู่
อาเซียน ส าหรับนกัเรียนระดบั 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2  ควรเป็นแบบ
ใด 

+1 +1 +1 3 1.00 น าไปใชไ้ด ้

4. ท่านคิดการวดัและประเมินผลของ
นกัเรียนระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 
เร่ือง ความรู้สู่อาเซียน ควรเป็น
อยา่งไร 

+1 +1 +1 3 1.00 น าไปใชไ้ด ้

5. ถา้จดักิจกรรมการเรียนการสอนโดย
ใชห้นงัสืออิเลก็ทรอนิกส์ เร่ือง 
ความรู้สู่อาเซียน  ส าหรับนกัเรียน
ระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 ท่านคิด
ว่าควรออกแบบหนงัสือ
อิเลก็ทรอนิกส์ เร่ือง ความรู้สู่อาเซียน
อยา่งไร ใหน่้าสนใจ 

0 +1 +1 2 0.67 น าไปใชไ้ด ้
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ตารางท่ี 10 แสดงผลวิเคราะห์ดชันีความสอดคลอ้งของแบบสมัภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญดา้นออกแบบหนงัสือ
อิเลก็ทรอนิกส์บนแท็บเลต็  เร่ืองความรู้สู่อาเซียน สาระการเรียนรู้สงัคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม
ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2  

 
 
 

ขอ้ รายการ 
ผูเ้ช่ียวชาญ 
คนท่ี 1 

ผูเ้ช่ียวชาญ
คนท่ี 2 

ผูเ้ช่ียวชาญ
คนท่ี 3 

คะแนนรวม 
IOC แปลผล 

1 ท่านคิดว่าหนงัสืออิเลก็ทรอนิกส์ 
เร่ือง ความรู้สู่อาเซียน ส าหรับ
นกัเรียนระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี  2  
ควรมีลกัษณะเป็นอยา่งไร เช่น การใช้
ภาพเคล่ือนไหว เสียง ภาพการ์ตูน, 
เสียง, สี, ตวัอกัษร 
 

+1 +1 +1 3 1.00 น าไปใชไ้ด ้

2 แบบฝึกหดัในหนงัสืออิเลก็ทรอนิกส์ 
เร่ืองความรู้สู่อาเซียน ส าหรับนกัเรียน
ระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 ควรเป็น
รูปแบบใด 

 

+1 +1 0 2 0.67 น าไปใชไ้ด ้

3 การวดัและประเมินผลการเรียน ใน
หนงัสืออิเลก็ทรอนิกส์ เร่ืองความรู้สู่
อาเซียน ส าหรับนกัเรียนระดบัชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 2  ควรมีลกัษณะใด 
 

+1 +1 0 2 0.67 น าไปใชไ้ด ้

4. ควรออกแบบหนงัสืออิเลก็ทรอนิกส์ 
เร่ืองความรู้สู่อาเซียน ส าหรับนกัเรียน
ระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 อยา่งไร 
 

+1 +1 0 2 0.67 น าไปใชไ้ด ้
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ตารางท่ี 10 แสดงผลวิเคราะห์ดชันีความสอดคลอ้งของแบบสมัภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญดา้นออกแบบหนงัสือ
อิเลก็ทรอนิกส์บนแท็บเลต็  เร่ืองความรู้สู่อาเซียน สาระการเรียนรู้สงัคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม
ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2  (ต่อ) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขอ้ รายการ 
ผูเ้ช่ียวชาญ 
คนท่ี 1 

ผูเ้ช่ียวชาญ
คนท่ี 2 

ผูเ้ช่ียวชา
คนท่ี 3 

คะแนนรวม 
IOC แปลผล 

5 ควรน าเสนอหนงัสืออิเลก็ทรอนิกส์ 
เร่ืองความรู้สู่อาเซียน ส าหรับนกัเรียน
ระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 อยา่งไร 
เช่น เป็นแบบฝึก สถานการณ์  
 

+1 +1 +1 3 1.00 น าไปใชไ้ด ้
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ตารางท่ี 11  ผลการวิเคราะห์ดชันีความสอดคลอ้งของขอ้ค าถามในแบบประเมินแผนการจดัการเรียนรู้ 
หนงัสืออิเลก็ทรอนิกส์บนแทบ็เลต็ เร่ืองความรู้สู่อาเซียน สาระการเรียนรู้สงัคมศึกษา ศาสนาและ
วฒันธรรมส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2   
 

ขอ้ท่ี 
ผูเ้ช่ียวชาญ (R) 

คะแนนรวม IOC  แปลผล 
ท่านท่ี1 ท่านท่ี2 ท่านท่ี3 

1.จุดประสงคก์ารเรียนรู้       
1.1 ครอบคลุมจุดประสงค ์
ปลายทางและน าทาง  

 

+1 +1 +1 3 1.00 สอดคลอ้ง 

1.2 ถกูตอ้งตามหลกัการเขียน  
 

+1 +1 +1 3 1.00 สอดคลอ้ง 

1.3 เน้ือหา เหมาะสมกบัเวลา  
 

+1 +1 +1 3 1.00 สอดคลอ้ง 

1.4 ระดบัพฤติกรรมสามารถ 
วดัและประเมินได ้ 

 

+1 +1 +1 3 1.00 
สอดคลอ้ง 

2. สาระส าคญั       
  2.1 สอดคลอ้งกบัจุดประสงค ์

  การเรียนรู้และเน้ือหา 
+1 +1 +1 3 1.00 สอดคลอ้ง 

2.2 บ่งช้ีถึงความคิดรวบยอดของ 
เน้ือหา   

+1 +1 +1 3 1.00 สอดคลอ้ง 

 2.3 กะทดัรัด ไดใ้จความ  
ไมส่บัสน   

+1 +1 +1 3 1.00 สอดคลอ้ง 

3. สาระการเรียนรู้       
 3.1 สามารถสร้างความรู้ใหม่ 
 แก่ผูเ้รียน   

+1 +1 +1 3 1.00 สอดคลอ้ง 

 3.2 ถกูตอ้งตามธรรมชาติ 
 ของวิชาและมีความทนัสมยั   

0 +1 +1 2 1.00 สอดคลอ้ง 

 3.3 มีความชดัเจนและไม่ 
 สบัสน   

+1 +1 +1 3 1.00 สอดคลอ้ง 

 3.4 มีภาระงานท่ีชดัเจน 
   

+1 +1 +1 3 1.00 สอดคลอ้ง 
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ตารางท่ี 11  ผลการวิเคราะห์ดชันีความสอดคลอ้งของขอ้ค าถามในแบบประเมินแผนการจดัการเรียนรู้ 
หนงัสืออิเลก็ทรอนิกส์บนแท็บเลต็ เร่ืองความรู้สู่อาเซียน สาระการเรียนรู้สงัคมศึกษา ศาสนาและ
วฒันธรรมส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2  (ต่อ) 
 

ขอ้ท่ี 
ผูเ้ช่ียวชาญ (R) 

คะแนนรวม IOC  แปลผล 
ท่านท่ี1 ท่านท่ี2 ท่านท่ี3 

4 . กิจกรรมการเรียนรู้       
 4.1 สมัพนัธก์บัจุดประสงค ์
 การเรียนรู้   

+1 +1 +1 3 1.00 สอดคลอ้ง 

 4.2 สอดคลอ้งกบัความตอ้งการ 
และวยัของผูเ้รียน   

+1 +1 +1 3 1.00 สอดคลอ้ง 

 4.3 มีความเหมาะสมกบัเวลา  
ส่ือ สภาพแวดลอ้ม   

+1 +1 +1 3 1.00 สอดคลอ้ง 

 4.4 เนน้ใหผู้เ้รียนเรียนรู้ดว้ยตนเอง  
 

+1 +1 +1 3 1.00 สอดคลอ้ง 
 4.5 น่าสนใจ กระตุน้ใหอ้ยากเรียนรู้ 
และเขา้ร่วมกิจกรรม 

 

0 +1 +1 2 0.67 สอดคลอ้ง 

5. ส่ือการเรียนรู้       
 5.1 สอดคลอ้งกบักิจกรรม 
 การเรียนรู้   

+1 +1 +1 3 1.00 สอดคลอ้ง 

 5.2 มีความเหมาะสมกบัวยัและ 
ความสามารถของผูเ้รียน   

+1 +1 +1 3 1.00 สอดคลอ้ง 

6. การวดัและประเมินผล       

  6.1 วิธีการวดัและประเมินผล   
  สอดคลอ้งกบัจุดประสงค ์  
  กระบวนการเรียนรู้ และ 
  ขั้นตอนของกิจกรรม 

+1 +1 +1 3 1.00 สอดคลอ้ง 

เฉล่ีย 0.89 +1 +1 3 0.96 สอดคลอ้ง 
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ตารางท่ี 12   ผลการวิเคราะห์ดชันีความสอดคลอ้งของขอ้ค าถามกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้  
 

ขอ้ค าถามท่ี 
ผูเ้ชียวชาญ 
คนท่ี 1 

ผูเ้ชียวชาญ 
คนท่ี 2 

ผูเ้ชียวชาญ 
คนท่ี 3 

คะแนนรวม 
IOC แปลผล 

1 +1 +1 +1 3 1.00 น าไปใชไ้ด ้
2 +1 0 +1 2 1.00 น าไปใชไ้ด ้
3 +1 +1 +1 3 1.00 น าไปใชไ้ด ้
4 +1 +1 0 2 0.67 น าไปใชไ้ด ้

5 +1 +1 +1 3 1.00 น าไปใชไ้ด ้
6 +1 +1 +1 3 1.00 น าไปใชไ้ด ้
7 +1 +1 +1 3 1.00 น าไปใชไ้ด ้
8 +1 +1 0 2 0.67 น าไปใชไ้ด ้

9 +1 +1 +1 3 1.00 น าไปใชไ้ด ้

10 +1 +1 +1 3 1.00 น าไปใชไ้ด ้

11 +1 +1 0 2 0.67 น าไปใชไ้ด ้

12 +1 +1 +1 3 1.00 น าไปใชไ้ด ้
13 +1 +1 +1 3 1.00 น าไปใชไ้ด ้
14 +1 +1 +1 3 1.00 น าไปใชไ้ด ้
15 +1 +1 +1 3 1.00 น าไปใชไ้ด ้
16 +1 +1 +1 3 1.00 น าไปใชไ้ด ้
17 +1 +1 +1 3 1.00 น าไปใชไ้ด ้
18 +1 +1 +1 3 1.00 น าไปใชไ้ด ้
19 +1 +1 0 2 0.67 น าไปใชไ้ด ้

20 +1 +1 +1 3 1.00 น าไปใชไ้ด ้
21 +1 +1 -1 1 0.33 น าไปปรับปรุง 

22 +1 +1 +1 3 1.00 น าไปใชไ้ด ้
23 +1 +1 +1 3 1.00 น าไปใชไ้ด ้
24 +1 +1 +1 3 1.00 น าไปใชไ้ด ้
25 +1 +1 +1 3 1.00 น าไปใชไ้ด ้
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ตารางท่ี 12   ผลการวิเคราะห์ดชันีความสอดคลอ้งของขอ้ค าถามกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้  (ต่อ) 
 

ขอ้ค าถามท่ี 
ผูเ้ชียวชาญ 
คนท่ี 1 

ผูเ้ชียวชาญ 
คนท่ี 2 

ผูเ้ชียวชาญ 
คนท่ี 3 

คะแนนรวม 
IOC แปลผล 

26 +1 +1 +1 3 1.00 น าไปใชไ้ด ้
27 +1 +1 +1 3 1.00 น าไปใชไ้ด ้
28 +1 +1 +1 3 1.00 น าไปใชไ้ด ้
29 +1 +1 +1 3 1.00 น าไปใชไ้ด ้
30 0 +1 0 1 0.33 น าไปปรับปรุง 

31 +1 +1 +1 3 1.00 น าไปใชไ้ด ้
32 +1 +1 +1 3 1.00 น าไปใชไ้ด ้
33 +1 +1 +1 3 1.00 น าไปใชไ้ด ้
34 +1 +1 +1 3 1.00 น าไปใชไ้ด ้
35 +1 +1 +1 3 1.00 น าไปใชไ้ด ้
36 +1 +1 +1 3 1.00 น าไปใชไ้ด ้
37 +1 +1 +1 3 1.00 น าไปใชไ้ด ้
38 +1 +1 +1 3 1.00 น าไปใชไ้ด ้
39 +1 +1 +1 3 1.00 น าไปใชไ้ด ้
40 0 +1 -1 0 0.00 น าไปใชไ้ม่ได ้

41 +1 +1 +1 3 1.00 น าไปใชไ้ด ้
42 +1 +1 +1 3 1.00 น าไปใชไ้ด ้
43 +1 +1 +1 3 1.00 น าไปใชไ้ด ้
44 +1 +1 +1 3 1.00 น าไปใชไ้ด ้
45 +1 +1 +1 3 1.00 น าไปใชไ้ด ้
46 +1 +1 +1 3 1.00 น าไปใชไ้ด ้
47 +1 +1 +1 3 1.00 น าไปใชไ้ด ้

48 +1 +1 +1 3 1.00 น าไปใชไ้ด ้

49 +1 +1 +1 3 1.00 น าไปใชไ้ด ้

50 +1 +1 +1 3 1.00 น าไปใชไ้ด ้
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ตารางท่ี 13  ผลการวิเคราะห์ดชันีความสอดคลอ้ง ของแบบสอบถามความพึงพอใจต่อหนงัสือ
อิเลก็ทรอนิกส์บนแท็บเลต็  เร่ืองความรู้สู่อาเซียน สาระการเรียนรู้สงัคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม
ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2  
 

ขอ้ท่ี 
ผูเ้ช่ียวชาญ  

คะแนนรวม IOC  แปลผล 
ท่านท่ี1 ท่านท่ี2 ท่านท่ี3 

1 +1 +1 +1 3 1.00 น าไปใชไ้ด ้
2 +1 +1 +1 3 1.00 น าไปใชไ้ด ้
3 +1 +1 +1 3 1.00 น าไปใชไ้ด ้
4 +1 +1 0 2 0.67 น าไปใชไ้ด ้
5 +1 +1 +1 3 1.00 น าไปใชไ้ด ้
6 +1 +1 0 2 0.67 น าไปใชไ้ด ้
7 +1 +1 +1 3 1.00 น าไปใชไ้ด ้
8 +1 +1 0 2 0.67 น าไปใชไ้ด ้
9 +1 +1 +1 3 1.00 น าไปใชไ้ด ้
10 +1 +1 +1 3 1.00 น าไปใชไ้ด ้
11 +1 +1 +1 3 1.00 น าไปใชไ้ด ้
12 +1 +1 +1 3 1.00 น าไปใชไ้ด ้
เฉล่ีย +1 +1 +1 3 1.00 น าไปใชไ้ด ้
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ตารางท่ี 14      แสดงผลสรุปจากการสมัภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญดา้นเน้ือหา 

 

หัวข้อการสัมภาษณ์ สรุปการสัมภาษณ์จากผู้เช่ียวชาญทั้ง 3  ท่าน 
1. ท่านคิดว่าเน้ือหาในการเรียนการสอน เร่ือง ความรู้
สู่อาเซียน ส าหรับนักเรียนระดับ                    ชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 2 ควรประกอบด้วย หัวข้อ/เร่ือง 
ใดบา้ง 

- ความเป็นมาของอาเซียน 
- ประเทศสมาชิกอาเซียน 
- สภาพสงัคมและวฒันธรรมของกล่มประเทศอาเซียน 
- ความสมัพนัธใ์นกลุ่มประเทศอาเซียน 

2. ท่านคิดว่าในการเรียนการสอน เร่ือง ความรู้สู่
อาเซียนส าหรับนกัเรียนระดบัชั้นประถมศึกษา       ปี
ท่ี 2 ควรจดักิจกรรมการเรียนการสอนอยา่งไร ขั้นน า 
ขั้นสอน และขั้นสรุป 

-  ขั้นน า ชกัชวนใหผู้เ้รียนสนใจในเร่ืองท่ีจะเรียนอาจ
เร่ิมจากการซกัถาม หรือการเล่าเร่ืองราว 
-  ขั้นสอน มีกิจกรรมท่ีหลากหลาย เน้ือหาไม่วบัซอ้น 
มีภาพประกอบ ใหผู้เ้รียนสามารถเขา้ใจเน้ือหาไดง่้าย 
-  ขั้นสรุป สรุปเนน้จุดส าคญัของเร่ืองท่ีเขา้ใจง่าย 

3. ท่านคิดว่าแบบฝึกหดั เร่ือง ความรู้สู่อาเซียน 
ส าหรับนกัเรียนระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2   
ควรเป็นแบบใด 

-  แบบจบัคู่ มีภาพประกอบ 
- แบบถกูผดิ 

4. ท่านคิดการวดัและประเมินผลของนกัเรียน
ระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 เร่ือง ความรู้สู่อาเซียน 
ควรเป็นอยา่งไร 

- แบบทดสอบปรนยั 
- จบัคู่ 

5. ถา้จดักิจกรรมการเรียนการสอนโดยใชห้นงัสือ
อิเลก็ทรอนิกส์ เร่ือง ความรู้สู่อาเซียน   
ส าหรับนกัเรียนระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 ท่านคิด
ว่าควรออกแบบหนงัสืออิเลก็ทรอนิกส์ เร่ือง ความรู้
สู่อาเซียนอยา่งไร ใหน่้าสนใจ 

-  เนน้รูปภาพ เน้ือหากระชบั มีเสียงประกอบ 
 มีวีดีทศัน์ประกอบ 

6. ขอ้เสนอแนะเพ่ิมเติมอ่ืนๆเก่ียวกบัการจดักิจกรรม
การเรียนการสอน 

 

- มีวีดีทศันข์องแต่ละประเทศประกอบ 
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ตารางท่ี 15      แสดงผลสรุปจากการสมัภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการออกแบบ 

 
หัวข้อการสัมภาษณ์ สรุปการสัมภาษณ์จากผู้เช่ียวชาญทั้ง 3  ท่าน 

1. ท่านคิดว่าหนงัสืออิเลก็ทรอนิกส์ เร่ือง ความรู้สู่
อาเซียน ส าหรับนกัเรียนระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี  2  
ควรมีลกัษณะเป็นอยา่งไร เช่น การใชภ้าพเคล่ือนไหว  
เสียง ภาพการ์ตนู, เสียง, สี, ตวัอกัษร 

ควรใชภ้าษาท่ีเขา้ใจง่ายไม่ซบัซอ้น เนน้ภาพ
และเสียง  ภาพการ์ตูนท่ีใชค้วรเป็นลายเสน้
สีสนันุ่มนวล เนน้ขยายภาพมุมกวา้งใหม้าก 

เนน้ภาพการ์ตูนเคล่ือนไหวมีเสียงบรรยาย
ประกอบเพื่อใหเ้กิดความน่าสนใจ ตวัอกัษร
ภายในขนาดใหญ่ มองเห็นชดัเจน 

2. แบบฝึกหัดในหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เร่ืองความรู้    
สู่อาเซียน ส าหรับนกัเรียนระดบัชั้นประถมศึกษา 

ปีท่ี 2 ควรเป็นรูปแบบใด 

ถกูผดิ...จบัคู่   หรือเลือกค าตอบแบบปรนยั 

เติมค า 

3. การวดัและประเมินผลการเรียน ในหนงัสือการ์ตนู
อิเลก็ทรอนิกส์ เร่ืองความรู้สู่อาเซียน ส าหรับนกัเรียน
ระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2  ควรมีลกัษณะใด 

เช่ือมโยงระหว่างถกูผดิกบัจบัคู่ 
แบบเรียงล าดบั 

แบบปรนยัเลือกตวัเลือก  
4. ควรออกแบบหนงัสืออิเลก็ทรอนิกส์ เร่ืองความรู้ 

สู่อาเซียน ส าหรับนกัเรียนระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 
อยา่งไร 

เนน้การเช่ือมโยงความส าคญั เนน้เร่ืองราว
ความส าคญัของอาเซียน ใหช้วนติดตาม มกีาร
ใชเ้กมผสมกบัการเล่าเร่ืองเพื่อใหน้กัเรียนไดม้ี
การปฏิสมัพนัธก์บัส่ือ ดึงดูดใหช้วนติดตาม 
เนน้ตวัการ์ตนูกบัการบรรยายท่ีเรียบง่าย (เสียง
พากใหส้นุกต่ืนเตน้) ผกูเร่ืองราวในส่ิงท่ีใกลต้วั
นกัเรียนเพื่อใหเ้กิดความน่าสนใจในเร่ืองราวท่ี
ใกลเ้คียงกบัวยันกัเรียน 

5. ควรน าเสนอหนงัสืออิเลก็ทรอนิกส์ เร่ืองความรู้สู่
อาเซียน ส าหรับนกัเรียนระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 
อยา่งไร เช่น เป็นแบบฝึก สถานการณ์ 

ใชเ้กมส์ ผสมกบัแบบฝึกสถานการณ์ มกีารเล่า
เร่ืองราวและสอดแทรกความรู้ไปพร้อมกนั 

เป็นการเล่าเร่ือง 

6. ขอ้เสนอแนะเพ่ิมเติมอ่ืนๆ - 
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ตารางท่ี  16   แสดงผลการประเมินคุณภาพ หนงัสืออิเลก็ทรอนิกส์บนแท็บเลต็ ดา้นเน้ือหา 
 

รายการประเมิน 

ผูเ้ช่ียวชาญประเมินคุณภาพ 
ท่าน
ท่ี 1 

ท่าน
ท่ี 2 

ท่าน
ท่ี 3 

( ̅) S.D. 
ระดบั 

ความเหมาะสม 
1. โครงสร้างของเน้ือหาชดัเจน  
มีความกวา้ง ความลึก  เช่ือมโยงความรู้
เดิมกบัความรู้ใหม่ 

5 3 5 4.33 1.15 มาก 

2. มีความถกูตอ้งตามหลกัสูตร 4 4 5 4.33 0.58 มาก 
3. สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคท่ี์ตอ้งการ
จะน าเสนอ 

4 4 4 4.00 0.00 มาก 

4. สอดคลอ้งกบัการประยกุตใ์ช ้
ในการเรียนการสอนมีความสมัพนัธ์
ต่อเน่ือง 

5 3 5 4.33 1.15 มาก 

5. ความยากง่ายเหมาะสมต่อผูเ้รียน 4 3 5 4.00 1.00 มาก 
6. ไม่ขดัต่อความมัน่คงของชาติและ
คุณธรรมจริยธรรม 

5 4 5 4.67 0.58 มากท่ีสุด 

7. ใชภ้าษาถกูตอ้ง  เหมาะสมกบัระดบั
ของผูเ้รียน   

4 4 5 4.33 0.58 มาก 

8. ส่ือความหมายไดช้ดัเจนเหมาะสม
กบัผูเ้รียน 

4 4 5 4.33 0.58 มาก 

9. เน้ือหามีความเหมาะสมกบั
ระยะเวลาท่ีใชเ้รียน 

4 3 5 4.00 1.00 มาก 

10. ส่ือหนงัสืออิเลก็ทรอนิกส์บน 
แท็บเลต็ มีประโยชน์ต่อการ 
จดัการเรียนการสอน 

5 4 5 4.67 0.58 มากท่ีสุด 

รวมคะแนนเฉล่ีย 4.40 3.60 4.90 4.30 0.72 มาก 
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ตารางท่ี 17    แสดงผลการประเมินคุณภาพ หนงัสืออิเลก็ทรอนิกส์บนแท็บเลต็ ดา้นการออกแบบ 
 

รายการประเมิน 

ผูเ้ช่ียวชาญประเมินคุณภาพ 
ท่าน
ท่ี 1 

ท่าน
ท่ี 2 

ท่าน
ท่ี 3 

( ̅) S.D. 
ระดบั 

ความเหมาะสม 
1. ออกแบบดว้ยระบบตรรกะท่ีดี  เน้ือหา

มีความสมัพนัธต่์อเน่ือง 4 5 5 4.67 0.58 มากท่ีสุด 

2. มีการล าดบัเน้ือหา ล  าดบัการเรียนเป็น
ขั้นตอน 

4 4 4 4.00 0.00 มาก 

3. ความยาวในแต่เร่ืองมีความเหมาะสม 4 4 5 4.33 0.58 มาก 
4. กลยทุธใ์นการถ่ายทอดเน้ือหาน่าสนใจ 3 3 5 3.67 1.15 มาก 
5. มีการประเมินผลในแต่ละหน่วยได้
เหมาะสม 

4 3 5 4.00 1.00 มาก 

6. ง่ายต่อการใชง้าน ใชส้ดัส่วนเหมาะสม
สวยงาม 5 4 5 4.67 0.58 มากท่ีสุด 

7. ลกัษณะของขนาด  สี  ตวัอกัษร  ชดัเจน  
สวยงาม  อ่านง่าย   เหมาะสมกบัระดบั
ผูเ้รียน 

5 4 4 4.33 0.58 มาก 

8. ภาพกราฟิกเหมาะสม  มีความสวยงาม 
ชดัเจน  สอดคลอ้งกบัเน้ือหา 

5 4 5 4.67 0.58 มากท่ีสุด 

9. คุณภาพการใชเ้สียง  ดนตรี  ประกอบ
บทเรียนเหมาะสมชดัเจนน่าสนใจ   

4 5 5 4.67 0.58 มากท่ีสุด 

10. ออกแบบปฏิสมัพนัธใ์หโ้ปรแกรมใช้
ง่าย  สะดวกโตต้อบกบัผูเ้รียนอยา่ง
สม ่าเสมอ   

4 4 5 4.33 0.58 มาก 

รวมคะแนนเฉล่ีย 3.90 3.70 4.40 4.33 0.42 มาก 
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ตารางท่ี 18 แสดงผลคะแนนการหาประสิทธิภาพของหนงัสืออิเลก็ทรอนิกส์บนแท็บเลต็  เร่ือง ความรู้ 
สู่อาเซียน  ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 ขั้นทดลองกบักลุ่มตวัอยา่ง จ  านวน  28 คน 

 

นกัเรียน
คนท่ี 

คะแนนระหว่างเรียน 
รวมคะแนน 

(20) 
ร้อยละ 

  คะแนนสอบ 
   หลงัเรียน 
     (30) 

 ร้อยละ หน่วยท่ี 1 
(5) 

หน่วยท่ี 2 
(5) 

หน่วยท่ี 3 
(5) 

หน่วยท่ี 4 
(5) 

1 4 4 3 3 14 70.00 30 100.00 
2 4 3 4 4 15 75.00 24 80.00 
3 5 4 4 4 17 85.00 23 76.67 
4 4 3 4 4 15 75.00 26 86.67 
5 3 3 3 4 13 65.00 24 80.00 
6 4 4 5 4 17 85.00 19 63.33 
7 3 4 4 4 15 75.00 28 93.33 
8 3 4 3 4 14 70.00 25 83.33 
9 4 4 4 4 16 80.00 19 63.33 
10 3 3 3 3 12 60.00 24 80.00 
11 3 4 3 4 14 70.00 18 60.00 
12 4 5 4 4 17 85.00 18 60.00 
13 5 5 4 5 19 95.00 27 90.00 
14 4 4 4 4 16 80.00 28 93.33 
15 3 4 3 3 13 65.00 24 80.00 
16 4 4 4 4 16 80.00 25 83.33 
17 4 4 4 4 16 80.00 25 83.33 
18 5 4 5 5 19 95.00 24 80.00 
19 4 4 4 4 16 80.00 25 83.33 
20 4 4 4 4 16 80.00 22 73.33 
21 4 5 4 5 18 90.00 24 80.00 
22 4 5 4 5 18 90.00 27 90.00 
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ตารางท่ี 18  แสดงผลคะแนนการหาประสิทธิภาพของหนงัสืออิเลก็ทรอนิกส์บนแท็บเลต็ เร่ือง ความรู้ 
สู่อาเซียน  ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 ขั้นทดลองกบักลุ่มตวัอยา่ง จ  านวน  28 คน (ต่อ) 
 

นกัเรียน
คนท่ี 

คะแนนระหว่างเรียน 
รวมคะแนน 

(20) 
ร้อยละ 

  คะแนนสอบ 
    หลงัเรียน 
     (30) 

 ร้อยละ หน่วยท่ี 1 
(5) 

หน่วยท่ี 2 
(5) 

หน่วยท่ี 3 
(5) 

หน่วยท่ี 4 
(5) 

23 5 4 5 5 19 95.00 24 80.00 
24 5 5 4 4 18 90.00 24 80.00 
25 4 4 4 4 16 80.00 24 80.00 
26 4 4 4 4 16 80.00 26 86.67 
27 5 4 4 4 17 85.00 27 90.00 
28 5 5 5 4 19 95.00 28 93.33 

เฉล่ียร้อยละ 80.54 80.60 
ค่าประสิทธิภาพ  E1 / E2  =  80.54/80.60 

 
 
 
ตารางท่ี 19  วิเคราะห์ผลประเมินแผนการจดัการเรียนรู้ ประกอบการใช ้หนงัสืออิเลก็ทรอนิกส์บน 
แท็บเลต็ เร่ือง ความรู้สู่อาเซียน  ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 
 

ขอ้ท่ี รายการประเมิน 
ผูเ้ช่ียวชาญ ระดบัความพึงพอใจ 

ท่าน
ท่ี1 

ท่าน
ท่ี2 

ท่าน
ท่ี3 

 ̅ S.D. 
ระดบั 

ความเหมาะสม 

1 จุดประสงคก์ารเรียนรู้ 

 
1.2 ครอบคลุมจุดประสงคป์ลายทาง 
และน าทาง  

 

4 5 4 4.33 0.58 มาก 

 1.2 ถกูตอ้งตามหลกัการเขียน  
 

3 5 4 4.00 1.00 มาก 
 1.3 เน้ือหา เหมาะสมกบัเวลา  

 

4 5 4 4.33 0.58 มาก 

 
 1.4 ระดบัพฤติกรรมสามารถวดั 
และประเมินได ้ 

 

4 5 4 4.33 0.58 มาก 
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ตารางท่ี 19  วิเคราะห์ผลประเมินแผนการจดัการเรียนรู้ ประกอบการใช ้หนงัสืออิเลก็ทรอนิกส์บน 
แท็บเลต็ เร่ือง ความรู้สู่อาเซียน  ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2  (ต่อ) 
 

ข้อที ่ รายการประเมนิ 
ผู้เช่ียวชาญ ระดับความพงึพอใจ 

ท่าน
ที่1 

ท่าน
ที่2 

ท่าน
ที่3 

 ̅ S.D. 
ระดับ 

ความเหมาะสม 

2   สาระส าคญั 

 
  2.1 สอดคลอ้งกบัจุดประสงค ์

  การเรียนรู้และเน้ือหา 
4 5 4 4.33 0.58 มาก 

 
2.2 บ่งช้ีถึงความคิดรวบยอด 
 ของเน้ือหา   

4 5 5 4.67 0.58 มากท่ีสุด 

  2.3 กะทดัรัด ไดใ้จความ ไม่สบัสน   4 5 4 4.33 0.58 มาก 

3 สาระการเรียนรู้  
 

 
3.1 สามารถสร้างความรู้ใหม่ 
แก่ผูเ้รียน   

4 5 5 
4.67 0.58 

มากท่ีสุด 

 
 3.2 ถกูตอ้งตามธรรมชาติของวิชา 
และมีความทนัสมยั   

4 5 5 4.67 0.58 มากท่ีสุด 

  3.3 มีความชดัเจนและไม่สบัสน   4 5 4 4.33 0.58 มาก 
  3.4 มีภาระงานท่ีชดัเจน   4 5 4 4.33 0.58 มาก 
4  กิจกรรมการเรียนรู้ 

 

 4.1 สมัพนัธก์บัจุดประสงคก์ารเรียนรู้   4 5 5 4.67 0.58 มากท่ีสุด 

 
4.2 สอดคลอ้งกบัความตอ้งการ 
และวยัของผูเ้รียน   

4 5 5 4.67 0.58 มากท่ีสุด 

 
 4.3 มีความเหมาะสมกบัเวลา ส่ือ  
สภาพแวดลอ้ม   

4 5 5 4.67 0.58 มากท่ีสุด 

  4.4 เนน้ใหผู้เ้รียนเรียนรู้ดว้ยตนเอง  
 

4 5 5 4.67 0.58 มากท่ีสุด 

 
 4.5 น่าสนใจ กระตุน้ใหอ้ยากเรียนรู้ 
และเขา้ร่วมกิจกรรม 

 

4 5 5 4.67 0.58 มากท่ีสุด 
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ตารางท่ี 19  วิเคราะห์ผลประเมินแผนการจดัการเรียนรู้ ประกอบการใช ้หนงัสืออิเลก็ทรอนิกส์บน 
แท็บเลต็ เร่ือง ความรู้สู่อาเซียน  ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2  (ต่อ) 
 

ข้อที ่ รายการประเมนิ 
ผู้เช่ียวชาญ ระดับความพงึพอใจ 

ท่าน
ที่1 

ท่าน
ที่2 

ท่าน
ที่3 

 ̅ S.D. 
ระดับ 

ความเหมาะสม 
5   ส่ือการเรียนรู้ 
 5.1 สอดคลอ้งกบักิจกรรมการเรียนรู้   4 5 5 4.67 0.58 มากท่ีสุด 

 
5.2 มีความเหมาะสมกบัวยัและ 
ความสามารถของผูเ้รียน   

4 5 5 4.67 0.58 มากท่ีสุด 

6. การวดัและประเมินผล 

 
6.1 วิธีการวดัและประเมินผล 
สอดคลอ้งกบัจุดประสงค ์กระบวนการ
เรียนรู้ และขั้นตอนของกิจกรรม 

4 5 4 4.33 0.58 มาก 

รวมคะแนนเฉล่ีย 3.95 5.00 4.53 4.49 0.53 มากท่ีสุด 
 
 
ตารางท่ี 20  แสดงการวิเคราะห์ผลการตรวจคะแนนและการวิเคราะห์ขอ้สอบ จ านวน 50 ขอ้  ผูเ้ขา้สอบ
จ านวน 40 คน 
 

ข้อที ่ ค่าความยากง่าย (p) ค่าอ านาจจ าแนก (r) แปลผล 
1 0.70 0.53 .ใชไ้ด ้
2 0.70 0.53 ใชไ้ด ้

3 0.79 0.74 ใชไ้ด ้

4 0.69 0.31 ใชไ้ด ้
5 0.73 0.22 ใชไ้ด ้
6 0.78 0.12 ใชไ้ม่ได ้
7 0.75 0.78 ใชไ้ด ้
8 0.69 0.31 ใชไ้ด ้
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ตารางท่ี 20  แสดงการวิเคราะห์ผลการตรวจคะแนนและการวิเคราะห์ขอ้สอบ จ านวน 50 ขอ้  ผูเ้ขา้สอบ
จ านวน 40 คน (ต่อ) 
 

ข้อที ่ ค่าความยากง่าย (p) ค่าอ านาจจ าแนก (r) แปลผล 
9 0.70 0.53 ใชไ้ด ้
10 0.79 0.74 ใชไ้ด ้
11 0.55 0.00 ใชไ้ม่ได ้
12 0.69 0.10 ใชไ้ม่ได ้
13 0.50 0.10 ใชไ้ม่ได ้
14 0.64 0.40 ใชไ้ด ้
15 0.75 0.46 ใชไ้ด ้
16 0.70 0.53 ใชไ้ด ้
17 0.62 0.65 ใชไ้ด ้
18 0.59 0.29 ใชไ้ด ้
19 0.62 0.65 ใชไ้ด ้
20 0.79 0.74 ใชไ้ด ้
21 0.73 0.00 ใชไ้ม่ได ้
22 0.70 0.53 ใชไ้ด ้
23 0.64 0.00 ใชไ้ม่ได ้
24 0.66 0.85 ใชไ้ด ้
25 0.79 0.74 ใชไ้ด ้
26 0.50 0.28 ใชไ้ด ้
27 0.64 0.00 ใชไ้ม่ได ้
28 0.45 -0.38 ใชไ้ม่ได ้
29 0.66 0.59 ใชไ้ด ้
30 0.78 -0.12 ใชไ้ม่ได ้
31 0.34 0.85 ใชไ้ด ้
32 0.59 0.29 ใชไ้ด ้
33 0.71 0.81 ใชไ้ด ้
34 0.50 0.10 ใชไ้ม่ได ้



99 
 

 
ตารางท่ี 20  แสดงการวิเคราะห์ผลการตรวจคะแนนและการวิเคราะห์ขอ้สอบ จ านวน 50 ขอ้  ผูเ้ขา้สอบ
จ านวน 40 คน (ต่อ) 
 

ขอ้ท่ี ค่าความยากง่าย (p) ค่าอ  านาจจ าแนก (r) แปลผล 
35 0.62 0.65 ใชไ้ด ้
36 0.45 0.19 ใชไ้ม่ได ้
37 0.75 0.78 ใชไ้ด ้
38 0.69 0.31 ใชไ้ด ้
39 0.70 0.53 ใชไ้ด ้
40 0.75 0.46 ใชไ้ด ้
41 0.66 0.59 ใชไ้ด ้
42 0.71 0.81 ใชไ้ด ้
43 0.40 0.09 ใชไ้ม่ได ้
44 0.62 0.65 ใชไ้ด ้
45 0.40 0.09 ใชไ้ม่ได ้
46 0.75 0.46 ใชไ้ด ้
47 0.60 0.48 ใชไ้ด ้
48 0.55 0.00 ใชไ้ม่ได ้
49 0.60 0.48 ใชไ้ด ้
50 0.45 0.38 ใชไ้ด ้
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ตารางท่ี 21  แสดงการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยหนังสือ
อิเลก็ทรอนิกส์บนแท็บเลต็  เร่ือง ความรู้สู่อาเซียน 
 

คนท่ี คะแนนก่อนเรียน (X1) คะแนนหลงัเรียน (X2) D = (X2 –X1) D2 

1 16 24 7 49 
2 15 23 8 64 
3 18 26 6 64 
4 14 24 5 25 
5 15 19 8 64 
6 19 28 9 81 
7 15 25 9 81 
8 12 19 8 64 
9 16 24 9 81 
10 12 18 9 81 
11 13 18 8 64 
12 19 27 8 64 
13 19 28 11 121 
14 15 24 11 121 
15 17 25 7 49 
16 16 25 7 49 
17 15 24 8 64 
18 17 25 9 81 
19 14 22 7 49 
20 13 24 8 64 
21 16 27 6 36 
22 17 24 5 25 
23 18 25 8 64 
24 16 24 9 81 
25 15 24 9 81 
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ตารางท่ี 21  แสดงการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยหนังสือ
อิเลก็ทรอนิกส์บนแท็บเลต็  เร่ือง ความรู้สู่อาเซียน (ต่อ) 
 

คนท่ี คะแนนก่อนเรียน (X1) คะแนนหลงัเรียน (X2) D = (X2 –X1) D2 

26 16 26 10 100 
27 19 27 8 64 
28 20 28 8 64 
รวม 477 677 230 1895 
เฉล่ีย 15.96 24.18 8.21 - 
SD. 2.17 2.82 1.57 - 
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ตารางท่ี 22  แสดงผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อหนงัสืออิเลก็ทรอนิกส์บนแท็บเลต็ 
เร่ือง ความรู้สู่อาเซียน   ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 

 

ขอ้ท่ี รายการประเมิน 
ระดบัความพึงพอใจ 

 ̅ S.D. ล าดบัท่ี แปลผล 
1 เน้ือหามีความน่าสนใจ 2.89 0.31 2 มาก 
2 เน้ือหาเขา้ใจง่ายตรงตามจุดประสงค ์ 2.79 0.42 5 มาก 

3 
เน้ือหาในแต่ละหนา้มีความเหมาะสมและ
สอดคลอ้งกบัภาพ 

2.75 0.44 6 มาก 

4 ใชข้อ้ความท่ีง่ายต่อการเขา้ใจ 2.71 0.46 9 มาก 
5 เน้ือหาท่ีน าเสนอสามารถใหค้วามรู้ท่ีมีประโยชน ์ 2.86 0.36 3 มาก 
6 ตวัอกัษรมีขนาดและสีท่ีชดัเจน อ่านง่าย 2.93 0.26 1 มาก 
7 ภาพท่ีแสดงมีขนาดเหมาะสม คมชดั สวยงาม 2.68 0.55 10 มาก 

8 
การส่ือความหมายของภาพช่วยใหเ้ขา้ใจเน้ือหาได้
มากยิง่ข้ึน 

2.61 0.50 12 มาก 

9 การ์ตูนท่ีน าเสนอสอดคลอ้งกบัเน้ือหา 2.75 0.44 6 มาก 
10 การน าเสนอเขา้ใจง่าย สนุกสนาน 2.82 0.39 4 มาก 
11 เสียงมีความคมชดั ฟังแลว้เขา้ใจ 2.75 0.44 6 มาก 
12 มีแบบทดสอบท่ีใหข้อ้มลูยอ้นกลบั 2.68 0.48 10 มาก 

เฉล่ีย 2.77 0.42 มาก 
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ภาคผนวก      ค 
เคร่ืองมือที่ใช้ในการวจิยั 

- แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง 
- แผนการจดัการเรียนรู้ 
- แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
- แบบสอบถามความพงึพอใจ 
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แบบสัมภาษณ์แบบมโีครงสร้างด้านเนือ้หา กลุ่มสาระวชิาสังคมศึกษาศาสนาและวฒันธรรม                     
เร่ือง ความรู้สู่อาเซียน ส าหรับนกัเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 2 

 

ส่วนที่ 1  ข้อมูลส่วนบุคคล 

1. เพศ    (      )  ชาย     (      ) หญิง 

2. วุฒิการศึกษา  (    ) ต  ่ากว่าปริญญาตรี  (    ) ปริญญาตรี  (    ) สูงกว่าปริญญาตรี 

3. สาขาท่ีจบการศกึษา

.......................................................................................................................... 

4. ประสบการณ์ในการจดักิจกรรมการเรียนรู้/หรือเป็นผูท่ี้มีความรู้ความสามารถเก่ียวกบัวิชาสังคม

ศึกษาศาสนาและวฒันธรรม เ ป็นระยะเวลา ......................... ปี 

5. หน่วยงานท่ีสงักดั

.............................................................................................................................. 
 

ส่วนที่ 2  แบบสัมภาษณ์มโีครงสร้าง 

 1. ท่านคิดว่าเน้ือหาในการเรียนการสอน เร่ือง ความรู้สู่อาเซียน ส าหรับนกัเรียนระดบั                    
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 ควรประกอบดว้ย หวัขอ้/เร่ือง ใดบา้ง
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
                2. ท่านคิดว่าในการเรียนการสอน เร่ือง ความรู้สู่อาเซียนส าหรับนักเรียนระดบัชั้นประถมศึกษา       
ปีท่ี 2 ควรจดักิจกรรมการเรียนการสอนอยา่งไร ขั้นน า ขั้นสอน และขั้นสรุป 
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
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3.ท่านคิดว่าแบบฝึกหดั เร่ือง ความรู้สู่อาเซียน ส าหรับนกัเรียนระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2   
ควรเป็นแบบใด 

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................... 

4. ท่านคิดการวดัและประเมินผลของนกัเรียนระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 เร่ือง ความรู้สู่อาเซียน 

ควรเป็นอยา่งไร 

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................... 
5. ถา้จดักิจกรรมการเรียนการสอนโดยใชห้นงัสืออิเลก็ทรอนิกส์ เร่ือง ความรู้สู่อาเซียน   

ส าหรับนกัเรียนระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 ท่านคิดว่าควรออกแบบหนงัสืออิเลก็ทรอนิกส์ เร่ือง ความรู้
สู่อาเซียนอยา่งไร ใหน่้าสนใจ 

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................... 
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6. ขอ้เสนอแนะเพ่ิมเติมอ่ืนๆเก่ียวกบัการจดักิจกรรมการเรียนการสอน 

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................... 

 

 

 

 

ลงช่ือ............................................................  ผูใ้ห้สมัภาษณ์ 

       (.....................................................)      

    ต าแหน่ง..............................................................................  

                .............../........................./............... 
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แบบสัมภาษณ์แบบมโีครงสร้างด้านการออกแบบหนังสืออเิลก็ทรอนิกส์ 
เร่ือง ความรู้สู่อาเซียน ส าหรับนกัเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 2 

 

ส่วนที่ 1  ข้อมูลส่วนบุคคล 

1. เพศ    (      )  ชาย     (      ) หญิง 

2. วุฒิการศึกษา  (    ) ต  ่ากว่าปริญญาตรี  (    ) ปริญญาตรี  (    ) สูงกว่าปริญญาตรี 

3. สาขาท่ีจบการศกึษา............................................................................................................... 

4. ประสบการณ์ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้/หรือเป็นผูท่ี้มีความรู้ความสามารถเก่ียวกับ

คอมพิวเตอร์   เป็นระยะเวลา ......................... ปี 

5. หน่วยงานท่ีสงักดั.................................................................................................................. 

ส่วนที่ 2  แบบสัมภาษณ์มโีครงสร้าง 

1. ท่านคิดว่าหนงัสือเลก็ทรอนิกส์ เร่ือง ความรู้สู่อาเซียน ส าหรับนกัเรียนระดบัชั้นประถมศึกษา

ปีท่ี  2  ควรมีลกัษณะเป็นอยา่งไร เช่น การใชภ้าพเคล่ือนไหว เสียง ภาพการ์ตนู, เสียง, สี, ตวัอกัษร 

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................... 
2. แบบฝึกหดัในหนงัสืออิเลก็ทรอนิกส์ เร่ืองความรู้สู่อาเซียน ส าหรับนกัเรียนระดบั       

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 ควรเป็นรูปแบบใด 

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................... 
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3. การวดัและประเมินผลการเรียน ในหนงัสืออิเลก็ทรอนิกส์ เร่ืองความรู้สู่อาเซียน ส าหรับ
นกัเรียนระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2  ควรมีลกัษณะใด 

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................... 
4. ควรออกแบบหนงัสืออิเลก็ทรอนิกส์ เร่ืองความรู้สู่อาเซียน ส าหรับนกัเรียนระดบัชั้น

ประถมศึกษาปีท่ี 2 อยา่งไร 

...................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................... 
5. ควรน าเสนอหนงัสืออิเลก็ทรอนิกส์ เร่ืองความรู้สู่อาเซียน ส าหรับนกัเรียนระดบัชั้น

ประถมศึกษาปีท่ี 2 อยา่งไร เช่น เป็นแบบฝึก สถานการณ์  
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
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6. ขอ้เสนอแนะเพ่ิมเติมอ่ืนๆ 

......................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................... 
 
 
 
 

 

 

ลงช่ือ............................................................  ผูใ้ห้สมัภาษณ์ 

        (.....................................................)      

     ต าแหน่ง ..............................................................................  

        ............../........................./............... 
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แผนการจดัการเรียนรู้ด้วยหนังสืออเิลก็ทรอนกิส์บนแทบ็เลต็ เร่ือง ความรู้สู่อาเซียน  
ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 2 

 
แผนการจดัการเรียนรู้ 

รายวิชา  สงัคมศึกษา           รหสัวิชา   ส 12101 

หน่วยการเรียนรู้ท่ี   6   เร่ือง   ความรู้สู่อาเซียน     จ  านวน  7  ชัว่โมง 

แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 1  เร่ือง  ประวติัอาเซียน            เวลา   2  ชัว่โมง 

สอนวนัท่ี .................. เดือน ........................................... พ.ศ. .....................ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 

                                                                                                                                                         
มาตรฐานการเรียนรู้ 
 ส 4.2 เขา้ใจพฒันาการของมนุษยชาติจากอดีตจนถึงปัจจุบนัในดา้นความสมัพนัธ ์และการ
เปล่ียนแปลงของเหตุการณ์อยา่งต่อเน่ือง ตระหนกัถึงความส าคญั และสามารถวิเคราะห์ผลกระทบ 
ท่ีเกิดข้ึน 

ส 3.2 เขา้ใจระบบและสถาบนัทางเศรษฐกิจต่างๆ ความสมัพนัธท์างเศรษฐกิจ และความจ าเป็น
ของการร่วมมือกนัทางเศรษฐกิจในสงัคมโลก 

ส 2.2 เขา้ใจระบบการเมืองการปกครองในสงัคมปัจจุบนั ยดึมัน่ ศรัทธา และธ ารงรักษาไว ้
 ซ่ึงการปกครองระบบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นพระมุข 
 
ตวัช้ีวดั 

มฐ. ส 4.2 ป. 2/1 สืบคน้การเปล่ียนแปลงวิถีชีวิตประจ าวนัของคนในชุมชนของตนจากอดีต 
จนปัจจุบนั 

มฐ ส 3.2 ป.2/3 อธิบายเหตุผลการแข่งขนัทางการคา้ท่ีมีผลท าใหร้าคาสินคา้ลดลง  
มฐ ส 2.2 ป.2/1 ระบุบทบาทหนา้ท่ีของสมาชิกของชุมชนในการมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ 

ตามกระบวนการประชาธิปไตย     
 

จุดประสงค์การเรียนรู้สู่ตวัช้ีวดั 
1. อธิบายเก่ียวกบัการก าเนิดประชาคมอาเซียนได ้ (K) 
2. บอกวตัถุประสงคใ์นการก่อตั้งประชาคมอาเซียนได ้ (P) 
3. เห็นประโยชนข์องการเป็นสมาชิกประชาคมอาเซียน  (A) 
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สาระส าคญั 
              อาเซียน จดัตั้งข้ึนเพ่ือสร้างความร่วมมือ  ระหว่างประเทศสมาชิก ทั้งทางดา้นเสรีภาพ 
  ความมัน่คง เศรษฐกิจ สงัคม และวฒันธรรมซ่ึงมีเป้าหมายท่ีจะพฒันาความร่วมมือ   ใน 3 ดา้น โดยรวม
ตวักนัเป็นประชาคม  อาเซียนในปีพ.ศ. 2558 
 
สาระการเรียนรู้ 
1. ความรู้ 
    - บอกท่ีมาของการก าเนิดประชาคมอาเซียนได ้  

- บอกเสาหลกัของประชาคมอาเซียนได ้
 

2. ทักษะ/กระบวนการ/กระบวนการคดิ 
   - มีทกัษะพ้ืนฐาน เก่ียวภาษา เทคโนโลย ี
  - มีความพร้อมท่ีจะยอมรับความเปล่ียนแปลง 
 
3. คุณลกัษณะที่พงึประสงค์ 
          - มีความภาคภูมิใจในผลงานของตน ประเทศชาติ และความเป็นสมาชิกอาเซียน 
           - มีความรับผดิชอบต่อหนา้ท่ี ยอมรับความคิดเห็นของคนอ่ืน 
           - กลา้แสดงออก มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น 
 
ความเข้าใจที่คงทน (Enduring Understanding) 
 นกัเรียนสามารถสรุปไดว้่า  ประชาคมอาเซียนมีจุดก าเนิดจากสมาคมอาสา ซ่ึงก่อตั้งข้ึนเม่ือเดือน
กรกฎาคม พ.ศ. 2504 โดยไทย มาเลเซีย และฟิลิปปินส์ แต่ไดถ้กูยกเลิกไป ต่อมาในปี พ.ศ. 2510 ไดม้กีาร
ลงนามใน "ปฏิญญากรุงเทพ" อาเซียนไดถื้อก าเนิดข้ึนโดยมีรัฐสมาชิกเร่ิมตน้ 5 ประเทศหลงัจาก พ.ศ. 
2527 เป็นตน้มา อาเซียนมีรัฐสมาชิกเพ่ิมข้ึนจนมี 10 ประเทศในปัจจุบนั   
 
ช้ินงานหรือภาระงาน (หลกัฐาน ร่องรอยแสดงความรู้) 

แบบฝึกหดั 
 
 
 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E
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การจดักจิกรรมการเรียนรู้ 
ช่ัวโมงที่ 1 

1. ใหน้กัเรียนเขา้ใชห้นงัสืออิเลก็ทรอนิกส์บนแท็บเลต็  เร่ือง ความรู้สู่อาเซียน ส าหรับนกัเรียน 
ระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 และปฏิบติัตามค าแนะน า แลว้จึงเขา้สู่แบบทดสอบก่อนเรียน 

2.  เมื่อท าแบบทดสอบก่อนเรียนเสร็จเรียบร้อยแลว้จึงเขา้สู่บทเรียน อ่านจุดประสงคก์ารเรียนรู้ 
และเขา้สู่บทเรียน เร่ือง ประวติัอาเซียน  จนเขา้ใจแลว้จึงท าแบบฝึกหดั เก่ียวกบัประวติัอาเซียน 
ช่ัวโมงที่ 2 

1.  ใหน้กัเรียนเขา้ใชห้นงัสืออิเลก็ทรอนิกส์บนแท็บเลต็  เร่ือง ความรู้สู่อาเซียน ส าหรับนกัเรียน
ระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 และปฏิบติัตามค าแนะน า แลว้จึงเขา้สู่บทเรียน เร่ืองประวติัอาเซียนตอนท่ี 2 

2.  เขา้สู่บทเรียน อ่านจุดประสงคก์ารเรียนรู้ และเขา้สู่บทเรียน เร่ือง ประวติัอาเซียนตอนท่ี 2   
จนเขา้ใจแลว้จึงท าแบบฝึกหดั เก่ียวกบัประวติัอาเซียนตอนท่ี 2 
 
ส่ือการเรียนรู้ 
  หนงัสืออิเลก็ทรอนิกส์บนแท็บเลต็  เร่ือง ความรู้สู่อาเซียน ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษา 
ปีท่ี 2 
 
การวดัและประเมนิผลการเรียนรู้ 
1. วธิีการวดัและประเมนิผล 
     1.1  ประเมินจากผลคะแนนจากการท าแบบฝึกหดั 
2. เคร่ืองมอื 
     2.1  แบบฝึกหดัทา้ยบทเรียน 
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     ผลการจดัการเรียนการสอน 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
    ปัญหา / อุปสรรค 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
     แนวทางแกไ้ข 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 

                                                                                                                                                                                                                                         
ลงช่ือ_____________________________ (ผูบ้นัทึก)  

          (_________________________) 
                                 ________/________/_______    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   

 

บันทกึหลงัการสอน 
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แผนการจดัการเรียนรู้ 
รายวิชา  สงัคมศึกษา           รหสัวิชา   ส 12101 

หน่วยการเรียนรู้ท่ี   6   เร่ือง   ความรู้สู่อาเซียน     จ  านวน  7  ชัว่โมง 

แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 2  เร่ือง   ธงและสญัลกัษณ์อาเซียน     เวลา   1     ชัว่โมง 

สอนวนัท่ี .................. เดือน ............................................ พ.ศ. ...................ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2  

                                                                                                                                                         
มาตรฐานการเรียนรู้ 
          ส 4.2 เขา้ใจพฒันาการของมนุษยชาติจากอดีตจนถึงปัจจุบนัในดา้นความสมัพนัธ ์และการ
เปล่ียนแปลงของเหตุการณ์อยา่งต่อเน่ือง ตระหนกัถึงความส าคญั และสามารถวิเคราะห์ผลกระทบ 
ท่ีเกิดข้ึน 
          ส 3.2 เขา้ใจระบบและสถาบนัทางเศรษฐกิจต่างๆ ความสมัพนัธท์างเศรษฐกิจ และความจ าเป็น 
ของการร่วมมือกนัทางเศรษฐกิจในสงัคมโลก 
          ส 2.2 เขา้ใจระบบการเมืองการปกครองในสงัคมปัจจุบนั ยดึมัน่ ศรัทธา และธ ารงรักษาไว ้ซ่ึง 
การปกครองระบบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นพระมุข 
 
ตัวช้ีวัด 
 มฐ ส 4.2 ป.2/1 ระบุปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตั้งถ่ินฐานและพฒันาการของชุมชน 
 มฐ ส 3.2 ป.2/3 อธิบายเหตุผลการแข่งขนัทางการคา้ท่ีมีผลท าใหร้าคาสินคา้ลดลง  

มฐ ส 2.2 ป.2/1 ระบุบทบาทหนา้ท่ีของสมาชิกของชุมชนในการมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ 
ตามกระบวนการประชาธิปไตย 
 
จุดประสงค์การเรียนรู้สู่ตวัช้ีวดั 
1. อธิบายความหมายของธงและสญัลกัษณ์อาเซียนได ้ (K) 

2. จบัคู่สีกบัความหมายของธงและสญัลกัษณ์อาเซียนได ้ (P) 

3. เห็นประโยชนข์องการเป็นสมาชิกประชาคมอาเซียน  (A) 
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สาระส าคญั 
  สญัลกัษณ์ของอาเซียน เป็นรูปรวงขา้งสีเหลือง 10 ตน้ มดัรวมกนัไว ้หมายถึง ประเทศใน

ภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใตท้ั้ง 10 ประเทศรวมกนัเพ่ือมิตรภาพและความเป็นน ้ าหน่ึงใจเดียวกนั โดย

สีท่ีปรากฏในสญัลกัษณ์ของอาเซียน เป็นสีท่ีส าคญัของธงชาติของแต่ละประเทศสมาชิกอาเซียน 

 
สาระการเรียนรู้ 
1. ความรู้ 

 สญัลกัษณ์ของอาเซียน 
 
2. ทักษะ/กระบวนการ/กระบวนการคดิ 
 ระบุสญัลกัษณ์และความหมายของอาเซียนได ้
 
3. คุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 
    - มีความภาคภูมิใจในผลงานของตน ประเทศชาติ และความเป็นสมาชิกอาเซียน 
 
ความเข้าใจที่คงทน (Enduring Understanding) 

นกัเรียนสามารถสรุปความหมายของสญัลกัษณ์อาเซียน “ตน้ขา้วสีเหลือง 10 ตน้มดัรวมกนัไว”้ 
หมายถึง ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใตท้ั้ง 10 ประเทศรวมกนัเพ่ือมิตรภาพและความเป็นน ้ า
หน่ึงใจเดียวกนั โดยสีท่ีปรากฏในสญัลกัษณ์ของอาเซียน เป็นสีท่ีส าคญัของธงชาติของแต่ละประเทศ
สมาชิกอาเซียน  
 
ช้ินงานหรือภาระงาน (หลกัฐาน ร่องรอยแสดงความรู้) 
  -  แบบฝึกหดั 
 
การจดักจิกรรมการเรียนรู้ 
1.  ใหน้กัเรียนเขา้ใชห้นงัสืออิเลก็ทรอนิกส์บนแท็บเลต็  เร่ือง ความรู้สู่อาเซียน ส าหรับนกัเรียนระดบัชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 2 และปฏิบติัตามค าแนะน า แลว้จึงเขา้สู่แบบทดสอบก่อนเรียน 
2.  นกัเรียนสามารถเขา้สู่บทเรียน อ่านจุดประสงคก์ารเรียนรู้ และเขา้สู่บทเรียน เร่ือง ธงและสญัลกัษณ์
ของอาเซียน  จนเขา้ใจแลว้จึงท าแบบฝึกหดั เก่ียวกบัธงและสญัลกัษณ์ 
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ส่ือการเรียนรู้ 
  หนงัสือหนงัสืออิเลก็ทรอนิกส์บนแท็บเลต็  เร่ือง ความรู้สู่อาเซียน ส าหรับนกัเรียน                   
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 
 

 การวดัและประเมินผลการเรียนรู้ 
1. วธิีการวดัและประเมนิผล 

ประเมินจากผลคะแนนจากการท าแบบฝึกหดั 
2. เคร่ืองมอื 

แบบฝึกหดัทา้ยบทเรียน 
 
 
  
                                                              
     ผลการจดัการเรียนการสอน 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
 
    ปัญหา / อุปสรรค 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
 
     แนวทางแกไ้ข 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
 

                                                                                                                                                                                                                                         
ลงช่ือ_____________________________ (ผูบ้นัทึก)  

          (_________________________) 
                                 ________/________/_______    

 

   

 

บันทกึหลงัการสอน 



117 
 

แผนการจดัการเรียนรู้ 

รายวิชา  สงัคมศึกษา           รหสัวิชา   ส 12101 

หน่วยการเรียนรู้ท่ี   6   เร่ือง   ความรู้สู่อาเซียน     จ  านวน  7  ชัว่โมง 

แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 3  เร่ือง  ประเทศสมาชิกอาเซียน    เวลา   2    ชัว่โมง 

สอนวนัท่ี .................. เดือน .................................................... พ.ศ. ............ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  

                                                                                                                                                         
มาตรฐานการเรียนรู้ 
 ส 4.2 เขา้ใจพฒันาการของมนุษยชาติจากอดีตจนถึงปัจจุบนัในดา้นความสมัพนัธ ์และการ
เปล่ียนแปลงของเหตุการณ์อยา่งต่อเน่ือง ตระหนกัถึงความส าคญั และสามารถวิเคราะห์ผลกระทบ 
ท่ีเกิดข้ึน 

ส 5.1 เขา้ใจลกัษณะของโลกทางกายภาพ และความส าคญัของสรรพส่ิงซ่ึงมีผลต่อกนัและกนั 
ในระบบของธรรมชาติ ใชแ้ผนท่ีและเคร่ืองมือทางภูมิศาสตร์ในการคน้หา วิเคราะห์ สรุป และใชข้อ้มลู 
ภูมิสารสนเทศอยา่งมีประสิทธิภาพ 

 
ตัวช้ีวัด 
 มฐ. ส 4.2 ป.2/1 สืบคน้การเปล่ียนแปลงวิถีชีวิตประจ าวนัของคนในชุมชนของตนจากอดีตจน
ปัจจุบนั มฐ. ส 5.1 ป.2/2 ระบุต าแหน่งอยา่งง่ายและลกัษณะทางกายภาพของส่ิงต่าง ๆ ท่ีปรากฏใน
ลกูโลก  แผนท่ี  แผนผงั และภาพถ่าย 
 
จุดประสงค์การเรียนรู้สู่ตวัช้ีวดั 
1.  อธิบายประเทศสมาชิกอาเซียนผูก่้อตั้งสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้(K) 
2.  จบัคู่ประเทศ กบั ธงชาติของแต่ละประเทศได ้ (P) 
3.  น าขอ้คิดท่ีไดจ้ากนิทานท่ีอ่านไปใชใ้นการด าเนินชีวติ (A) 
 
สาระส าคญั 

ประเทศสมาชิกอาเซียนผูก่้อตั้งสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ไดแ้ก่ 
อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์  สิงคโปร์ และไทย  ต่อมามีสมาชิกประกอบดว้ย  บรูไน  เวียดนาม 
ลาว พม่า และกมัพูชา 
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สาระการเรียนรู้ 
1. ความรู้ 

 บอกช่ือประเทศสมาชิกอาเซียนผูก่้อตั้งสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ได ้
 
2. ทักษะ/กระบวนการ/กระบวนการคดิ 
 บอกช่ือประทศสมาชิกอาเซียนได ้
 
3. คุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 
 ความภาคภูมิใจในผลงานของตน ประเทศชาติ และความเป็นสมาชิกอาเซียน 
 
ความเข้าใจที่คงทน (Enduring Understanding) 

ประเทศสมาชิกอาเซียนผูก่้อตั้งสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้  ไดแ้ก่  
อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์  สิงคโปร์ และไทย  ต่อมามีสมาชิกประกอบดว้ย  บรูไน  เวียดนาม 
ลาว พม่า และกมัพูชา 
 
ช้ินงานหรือภาระงาน (หลกัฐาน ร่องรอยแสดงความรู้) 

แบบฝึกหดั 
 

การจดักจิกรรมการเรียนรู้ 
ช่ัวโมงที่ 1 

1.  ใหน้กัเรียนเขา้ใชห้นงัสืออิเลก็ทรอนิกส์บนแท็บเลต็  เร่ือง ประเทศสมาชิกอาเซียน ส าหรับ
นกัเรียนระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 และปฏิบติัตามค าแนะน า แลว้จึงเขา้สู่แบบทดสอบก่อนเรียน 

2.  เขา้สู่บทเรียน อ่านจุดประสงคก์ารเรียนรู้ และเขา้สู่บทเรียน เร่ือง ประเทศสมาชิกอาเซียน จน
เขา้ใจแลว้จึงท าแบบฝึกหดั เก่ียวกบัประเทศสมาชิกอาเซียน 
ช่ัวโมงที่ 2 

1.  ใหน้กัเรียนเขา้ใชห้นงัสืออิเลก็ทรอนิกส์บนแท็บเลต็  เร่ือง ความรู้สู่อาเซียน ส าหรับนกัเรียน
ระดบั   ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 และปฏิบติัตามค าแนะน า แลว้จึงเขา้สู่บทเรียน เร่ืองประเทศสมาชิก
อาเซียน   ตอนท่ี 2 

2.  เขา้สู่บทเรียน อ่านจุดประสงคก์ารเรียนรู้ และเขา้สู่บทเรียน เร่ือง ประเทศสมาชิกอาเซียน 
ตอนท่ี 2  จนเขา้ใจแลว้จึงท าแบบฝึกหดั เก่ียวกบัประเทศสมาชิกอาเซียน ตอนท่ี 2 
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ส่ือการเรียนรู้ 
  หนงัสืออิเลก็ทรอนิกส์บนแท็บเลต็  เร่ือง ความรู้สู่อาเซียน ส าหรับนกัเรียนระดบั 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 
 
การวดัและประเมนิผลการเรียนรู้ 
1. วธิีการวดัและประเมนิผล 

 ประเมินจากผลคะแนนจากการท าแบบฝึกหดั 
2. เคร่ืองมอื 
       แบบฝึกหดัทา้ยบทเรียน 
 
 
 
 
 
                                                              
     ผลการจดัการเรียนการสอน 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
    ปัญหา / อุปสรรค 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
     แนวทางแกไ้ข 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
 

                                                                                                                                                                                                                                         
ลงช่ือ_____________________________ (ผูบ้นัทึก)  

          (_________________________) 
                                 ________/________/_______    

 

 

   

 

บันทกึหลงัการสอน 
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แผนการจดัการเรียนรู้ 

รายวิชา  สงัคมศึกษา           รหสัวิชา   ส 12101 

หน่วยการเรียนรู้ท่ี   6   เร่ือง   ความรู้สู่อาเซียน     จ  านวน  7  ชัว่โมง 

แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 4  เร่ือง  ประเพณีประเทศสมาชิกอาเซียน   เวลา   2    ชัว่โมง 

สอนวนัท่ี .................. เดือน .......................................... พ.ศ. .....................ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  

                                                                                                                                                         
มาตรฐานการเรียนรู้ 
 ส 4.2 เขา้ใจพฒันาการของมนุษยชาติจากอดีตจนถึงปัจจุบนัในดา้นความสมัพนัธ ์และการ
เปล่ียนแปลงของเหตุการณ์อยา่งต่อเน่ือง ตระหนกัถึงความส าคญั และสามารถวิเคราะห์ผลกระทบ 
ท่ีเกิดข้ึน 

ส 5.1 เขา้ใจลกัษณะของโลกทางกายภาพ และความส าคญัของสรรพส่ิงซ่ึงมีผลต่อกนัและกนั 
ในระบบของธรรมชาติ ใชแ้ผนท่ีและเคร่ืองมือทางภูมิศาสตร์ในการคน้หา วิเคราะห์ สรุป และใชข้อ้มลู 
ภูมิสารสนเทศอยา่งมีประสิทธิภาพ 

 
ตัวช้ีวัด 
 มฐ. ส 4.2 ป.2/1 สืบคน้การเปล่ียนแปลงวิถีชีวิตประจ าวนัของคนในชุมชนของตนจากอดีต 
จนปัจจุบนั  

มฐ. ส 5.1 ป.2/2 ระบุต าแหน่งอยา่งง่ายและลกัษณะทางกายภาพของส่ิงต่าง ๆ ท่ีปรากฏ 
ในลกูโลก  แผนท่ี  แผนผงั และภาพถ่าย 
 
จุดประสงค์การเรียนรู้สู่ตวัช้ีวดั 
1.  อธิบายประเพณีประเทศสมาชิกอาเซียน (K) 
2.  จบัคู่ประเทศ กบั ประเพณีของแต่ละประเทศได ้ (P) 
3.  น าขอ้คิดท่ีไดจ้ากนิทานท่ีอ่านไปใชใ้นการด าเนินชีวติ (A) 
 
สาระส าคญั 

ประเทศสมาชิกอาเซียนไดแ้ก่ อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์  สิงคโปร์ และไทย  ต่อมามี
สมาชิกประกอบดว้ย  บรูไน  เวียดนาม ลาว พม่า และกัมพูชา บางประเทศมีประเพณีท่ีคลา้ยคลึงกนั  
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สาระการเรียนรู้ 
1. ความรู้ 

 ประเพณีประเทศสมาชิกอาเซียน 
2. ทักษะ/กระบวนการ/กระบวนการคดิ 
 บอกประเพณีประเทศสมาชิกอาเซียน ได ้
3. คุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 
 ความภาคภูมิใจในผลงานของตน ประเทศชาติ และความเป็นสมาชิกอาเซียน 
 
ความเข้าใจที่คงทน (Enduring Understanding) 

ประเทศสมาชิกอาเซียนไดแ้ก่ อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์  สิงคโปร์ และไทย ต่อมามี
สมาชิกประกอบดว้ย  บรูไน  เวียดนาม ลาว พม่า และกัมพูชา บางประเทศมีประเพณีท่ีคลา้ยคลึงกนั  
 
ช้ินงานหรือภาระงาน (หลกัฐาน ร่องรอยแสดงความรู้) 

แบบฝึกหดั 
 

การจดักจิกรรมการเรียนรู้ 
ช่ัวโมงที่ 1 

1.  ใหน้กัเรียนเขา้ใชห้นงัสืออิเลก็ทรอนิกส์บนแท็บเลต็  เร่ือง ความรู้สู่อาเซียน  ส าหรับนกัเรียน
ระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 และปฏิบติัตามค าแนะน า  

2.  เขา้สู่บทเรียน อ่านจุดประสงคก์ารเรียนรู้ และเขา้สู่บทเรียน เร่ือง ประเพณีประเทศสมาชิก
อาเซียน จนเขา้ใจแลว้จึงท าแบบฝึกหดั เก่ียวกบัประเพณีประเทศสมาชิกอาเซียน 
ช่ัวโมงที่ 2 

1.  ใหน้กัเรียนเขา้ใชห้นงัสืออิเลก็ทรอนิกส์บนแท็บเลต็  เร่ือง ความรู้สู่อาเซียน ส าหรับนกัเรียน
ระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 และปฏิบติัตามค าแนะน า แลว้จึงเขา้สู่บทเรียน เร่ืองประเพณีประเทศสมาชิก
อาเซียน ตอนท่ี 2 

2.  เขา้สู่บทเรียน อ่านจุดประสงคก์ารเรียนรู้ และเขา้สู่บทเรียน เร่ือง ประเพณีประเทศสมาชิก
อาเซียน ตอนท่ี 2  จนเขา้ใจแลว้จึงท าแบบฝึกหดั เก่ียวกบัประเพณีประเทศสมาชิกอาเซียน ตอนท่ี 2 

3. ท าแบบทดสอบหลงัเรียน 
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ส่ือการเรียนรู้ 
  หนงัสืออิเลก็ทรอนิกส์บนแท็บเลต็  เร่ือง ความรู้สู่อาเซียน ส าหรับนกัเรียนระดบั 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 
 
การวดัและประเมนิผลการเรียนรู้ 
1. วธิีการวดัและประเมนิผล 

 ประเมินจากผลคะแนนจากการท าแบบฝึกหดั 
 ประเมินจากแบบทดสอบหลงัเรียน 

2. เคร่ืองมอื 
       แบบฝึกหดัทา้ยบทเรียน 
 แบบทดสอบหลงัเรียน 
 
 
  
                                                              
     ผลการจดัการเรียนการสอน 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
 
    ปัญหา / อุปสรรค 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
     แนวทางแกไ้ข 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
 

                                                                                                                                                                                                                                         
ลงช่ือ_____________________________ (ผูบ้นัทึก)  

          (_________________________) 
                                 ________/________/_______    

 

   

 

บันทกึหลงัการสอน 
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แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เร่ือง ความรู้สู่อาเซียน สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
ศาสนาและวฒันธรรม ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 2 

      
ค าช้ีแจง     1.  ขอ้สอบฉบบัน้ี มี  30 ขอ้  คะแนนเต็ม 30 คะแนน   ใชเ้วลาสอบ 60  นาที   

2. ใหน้กัเรียนท าเคร่ืองหมาย × ลงในค าตอบท่ีถกูตอ้งท่ีสุดเพยีงขอ้เดียว 

 

1. จุดเร่ิมตน้ของอาเซียน เกิดจากความร่วมมือกนั 
ของก่ีประเทศ 
ก. 3 ประเทศ                 
ข. 4 ประเทศ 
ค. 5 ประเทศ   
 

 5. สีใดในสญัลกัษณ์อาเซียนท่ีหมายถึง ความกลา้
หาญ และความกา้วหนา้  
ก. สีแดง   
ข. สีเหลือง  
ค. สีนา้เงิน 

2. ประเทศใดมีส่วนในการเป็นสถานท่ีจดัตั้งสมาคม
อาเซียนในคร้ังแรกมากท่ีสุด  
ก. ไทย    
ข. อินโดนีเซีย  
ค. ฟิลิปปินส์ 
 

6. อาเซียนไดก้  าหนดใหภ้าษาใดเป็นภาษาราชการ
ของอาเซียน  
ก. ไทย   
ข. จีน  
ค. องักฤษ 

3. ส่งเสริมการพฒันาเศรษฐกิจ สงัคมและวฒันธรรมใน
ภูมิภาค เป็นส่วนใดของอาเซียน  
ก. เป้าหมายหลกั   
ข. วตัถุประสงค ์ 
ค. ค าขวญั 

7. สาระส าคญัท่ีกล่าวถึงการส่งเสริมความร่วมมือ
ระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน ในดา้นเศรษฐกิจ 
สงัคม วฒันธรรม วิทยาศาสตร์ การเกษตร 
อุตสาหกรรม การคมนาคม คือส่วนใดของอาเซียน  
ก. ค าขวญั      
ข. ปฏิญญา  
ค. วิสยัทศัน์   

4. ประเทศใดท่ีอยูใ่นภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใตแ้ต่
ไมไ่ดเ้ป็นสมาชิกอาเซียน  
ก. อินเดีย   
ข. ติมอร์ – เลสเต  
ค. ญ่ีปุ่น 
 

8. ประชาคมอาเซียนตอ้งจดัตั้งใหแ้ลว้เสร็จภายใน ปี
ใด  
ก. พ.ศ. 2558    
ข. พ.ศ. 2560   
 ค. พ.ศ. 2565 
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9. ส่ิงใดเปรียบเสมือนธรรมนูญของอาเซียนท่ีจะท าให้
อาเซียนพฒันามาสู่สภาพการเป็นนิติบุคคล  
ก. วิสยัทศัน์อาเซียน   
ข. กฎบตัรอาเซียน  
ค. ปฏิญญาอาเซียน 
 

15. ขอ้ใดไม่ใช่ประเทศท่ีเป็นสมาชิกแรกเร่ิมของ
อาเซียน  
ก. เมียนมาร์   
ข. สิงคโปร์    
ค. มาเลเซีย 

10. ขอ้ใดไม่ใช่วตัถุประสงคใ์นการรวมกลุ่มของอาเซียน  
ก. เพื่อพฒันาทางดา้นเศรษฐกิจ  
ข. เพื่อร่วมกนัต่อตา้นการเขา้มาลงทุนของต่างชาติ   
ค. เพ่ือเสริมสร้างความมัน่คงปลอดภยัทางการเมือง 
  

16. ขอ้ใดไม่ไดอ้ยูใ่นเสาหลกัของประชาคมอาเซียน 
ก. เสาประชาคมการเมืองและความมัน่คง 
ข. เสาประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
ค. เสาประชาคมส่ิงแวดลอ้มอาเซียน 

11. ประเทศท่ีเขา้มาเป็นสมาชิกกลุ่มอาเซียนล่าสุดคือ
ประเทศใด  
ก. อินโดนีเซีย  
ข. เมียนมาร์  
ค. กมัพชูา  
 

17. เพื่อใหป้ระชาชนของประเทศสมาชิกมีการคา้ขาย
ระหว่างกนัมากข้ึน  คือเป้าหมายของขอ้ใด 
ก. ประชาคมการเมืองและความมัน่คงอาเซียน 
ข. ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
ค. ประชาคมสงัคมและวฒันธรรมอาเซียน 

12. ขอ้ใดเป็นความส าคญัของไทยท่ีมีต่ออาเซียน  
ก. เป็นผูน้  าในกลุ่มอาเซียน  
ข. เป็นหน่ึงในประเทศผูก่้อตั้งอาเซียน  
ค. เป็นท่ีตั้งของส านกังานใหญ่ของอาเซียน 
 

18. ดอกไมป้ระจ าชาติกมัพชูา คือ 
ก.ดอกกลว้ยไม ้
ข.ดอกล าดวน 
ค.ดอกลีลาวดี 

13. ขอ้ใดเป็นประโยชนข์องการก่อตั้งประชาคมอาเซียน  
ก. เปล่ียนมาใชเ้งินตราสกุลเดียวกนั  
ข. ท าใหน้กัลงทุนไมก่ลา้กกัตุนสินคา้  
ค. มีอ  านาจในการต่อรองการคา้กบัต่างชาติเพ่ิมข้ึน  
 

19. เมืองหลวงของประเทศกมัพชูาช่ือว่าอะไร 
ก.กรุงพนมเปญ 
ข.กรุงปอยเปต 
ค.นครวดั 

14. การตั้งอาเซียนก่อใหเ้กิดผลดีกบัประเทศใดมากท่ีสุด  
ก. มาเลเซีย    
ข. ฟิลิปปินส์  
ค. ทุกประเทศท่ีเป็นสมาชิก 
 
 

20. เมืองหลวงของประเทศบรูไนช่ือว่าอะไร 
ก. บนัดาร์เสรี เบกาวนั 
ข. จาการ์ตา 
ค. เนปิดอ 
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21. ภาษาราชการของประเทศบรูไนคือภาษาอะไร 
ก. ภาษาจีน 
ข. ภาษาไทย 
ค. ภาษามาเลย ์

27. ประเทศสิงคโปร์ใชส้กุลเงินอะไร 
ก. ดอลลาร์สิงคโปร์ 
ข. เรียลสิงคโปร์ 
ค. ดอลลาร์อเมริกา 

22. เพลงประจ าอาเซียนคือเพลงอะไร 
ก. The ASEAN Way  
ข. Asian Games 
ค. Asia air 

28. สญัลกัษณ์ของอาเซียนคืออะไร 
ก. รวงขา้ว 10 รวง 
ข. รวงขา้ว 11 รวง 
ค. ตน้ขา้ว 10 ตน้ 

23.ค าขวญัของอาเซียนคือขอ้ใด 
ก. หน่ึงวิสยัทศัน์  หน่ึงอตัลกัษณ์ หน่ึงประชาคม 
ข. หน่ึงประชาคม หน่ึงวิสยัทศัน์  หน่ึงอตัลกัษณ์ 
ค. หน่ึงอตัลกัษณ์ หน่ึงประชาคม หน่ึงวิสยัทศัน์   

29. ขอ้ใดเป็นผลความร่วมมือของอาเซียน 
ก. เขตการลงทุนอาเซียน 
ข. เขตการคา้เสรีอาเซียน 
ค. ความร่วมมือดา้นบริการของอาเซียน 
 

25. เพลงประจ าอาเซียนคือเพลงอะไร 
ก. The ASEAN Way  
ข. Asian Games 
ค. Asia air 

30) ประเทศลาว มีระบอบการปกครองแบบใด 
ก. สงัคมนิยมคอมมิวนิสต ์
ข. เผด็จการทางทหาร 
ค. ประชาธิปไตยแบบรัฐสภา 
 26. ดอกไมป้ระจ าชาติเมียนมาร์คือ ดอกอะไร 

ก. ดอกรัก 
ข. ดอกประดู่ 
ค. ดอกคูณ 
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แบบสอบถามความพงึพอใจที่มต่ีอหนังสืออเิลก็ทรอนกิส์บนแท็บเลต็  เร่ือง ความรู้สู่อาเซียน             
สาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวฒันธรรม ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 2 

 

ตอนที ่1 ขอ้มลูทัว่ไป 
 เพศ      � ชาย           � หญิง                    อาย.ุ......................ปี 
ค าช้ีแจง  พิจารณาขอ้ค าถามของแบบประเมินส่ือแลว้ลงความเห็นว่ามีความสอดคลอ้งดา้นต่างๆตามท่ี 
ก  าหนดไวห้รือไม่ โดยเขียนเคร่ืองหมาย  ลงในช่องระดบัความคิดเห็นซ่ึงก าหนความหมายของแต่ละ
ระดบัดงัน้ี 
ระดับการประเมนิ  3 หมายถึง  เหมาะสมมาก 
         2 หมายถึง  เหมาะสมปานกลาง 
     1 หมายถึง  เหมาะสมนอ้ย   

ข้อ รายการประเมิน 
ระดับการประเมิน 

1 2 3 
1. เน้ือหามีความน่าสนใจ    

2. เน้ือหาเขา้ใจง่ายตรงตามจุดประสงค ์    

3. เน้ือหาในแต่ละหนา้มีความเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัภาพ    

4. ใชข้อ้ความท่ีง่ายต่อการเขา้ใจ    

5. เน้ือหาท่ีน าเสนอสามารถใหค้วามรู้ท่ีมีประโยชน ์    

6. ตวัอกัษรมีขนาดและสีท่ีชดัเจน อ่านง่าย    

7. ภาพท่ีแสดงมีขนาดเหมาะสม คมชดั สวยงาม    

8. การส่ือความหมายของภาพช่วยใหเ้ขา้ใจเน้ือหาไดม้ากยิง่ข้ึน    

9. การ์ตูนท่ีน าเสนอสอดคลอ้งกบัเน้ือหา    

10. การน าเสนอเขา้ใจง่าย สนุกสนาน    

11. เสียงมีความคมชดั ฟังแลว้เขา้ใจ    

12. มีแบบทดสอบท่ีใหข้อ้มลูยอ้นกลบั    

ขอ้เสนอแนะ
...................................................................................................………………………………………….……………………………… 

................................................................................................………………………………………….……………………………….. 
                               ลงช่ือ........................................................ 
                                               (..........................................................) 
                                                                            ผูป้ระเมิน 
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ภาคผนวก  ง 
ตวัอย่าง หนังสืออิเล็กทรอนิกส์บนแท็บเล็ต   
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หนังสืออเิลก็ทรอนิกส์บนแท็บเลต็ เร่ือง ความรู้สู่อาเซียน  
ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 2 
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ประวตัผิู้วจิยั 

 

ช่ือ - สกุล   นางสาวทศันกร  สมใจหวงั 
ท่ีอยู ่   510/5 จรัญสนิทวงศ ์85  แขวงบางออ้ เขตบางพลดั  
   กรุงเทพมหานคร  10700  
ท่ีท างาน   510  โรงเรียนวดัสามคัคีสุทธาวาส แขวงบางออ้ เขตบางพลดั     

                                                   กรุงเทพมหานคร  10700  
ประวติัการศึกษา 

  พ.ศ. 2536  ส าเร็จการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาโรงเรียนสิรินธร 
  พ.ศ. 2537  ส าเร็จการศึกษาระดบัอนุปริญญา  
     วิชาเอก ออกแบบผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรม   
      สถาบนัราชภฎัสุรินทร์ 
  พ.ศ. 2540  ส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี  คณะศกึษาศาสตร์  

วิชาเอก คอมพิวเตอร์ศกึษา  สถาบนัราชภฎัสุรินทร์ 
  พ.ศ. 2554  ศึกษาต่อระดบัปริญญามหาบณัฑิต สาขาเทคโนโลยกีารศกึษา 
     มหาวิทยาลยัศิลปากร 

ประวติัการท างาน 
พ.ศ. 2542 - ปัจจุบนั ครูโรงเรียนวดัสามคัคีสุทธาวาส  ส านกังานเขตบางพลดั 

                                       กรุงเทพมหานคร 
 
   

 

 

 


