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The purposes of this study were: 1) to develop interactive e-books in
Ecosystem subject of Mattayomsuksa 3 students at Bannongngulueam school
(Pracharatbumrong) 2) to compare between the achievement of student pre - and
post-study results 3) To find out the satisfaction of student. A sample was 19 people
who selected from Mattayomsuksa 3 Bannongguleam School (Pracharatbumrong) by
using simple random sampling criteria.The research instruments used in collecting
the data were: 1) Lesson plans, 2) Interactive e-books, 3) Test of achievement,
4) and students’ satisfaction assessment form The statistics used in this research
weve mean and standard deviation. The results of the study revealed that 1)
The quality of e-book in Ecosystem subject was high level both in the area of
design (average = 4.85, s.d= 0.26) and content (average = 4.67, s.d= 0.05) 2) The
effects of learning achievement by e-book in ecosystem subject of mathayousuksa 3
student were the average score in the learning achievement pretest was 12.37,
standard deviation (s.d) was 2.39 and the learning achiviment postest was 22.37,
standard deviation (s.d) was 1.57 the result compare score in the significantly at the
0.05 level difference, 3) The student satisfaction towards e-book in Ecosystem of
mathayousuksa 3 student was highest level (average = 4.67, s.d = 0.51)
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บทที่ 1
บทนา
ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
ปัจจุบันเทคโนโลยีได้มีการเติบโตและเข้ามามีบทบาทต่อการด้ารงชีวิตประจ้าวัน และในทุก
หน่ ว ยงานทั้ ง ภาครั ฐ และภาคเอกชนก็ ไ ด้ มี ก ารน้ า เทคโนโลยี เข้ า มาใช้ ใ นการท้ า งานเพื่ อ เพิ่ ม
ประสิทธิภาพในการท้างานเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อต้องการพัฒนาให้การศึกษามีประสิทธิภาพและ
คุณภาพมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางการศึกษาได้มีการน้าเทคโนโลยีเข้ามาประยุกต์ใช้กับการเรียน
การสอนมาเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะเทคโนโลยีทางคอมพิวพิวเตอร์เกี่ยวกับด้านสื่อการสอนในรูปแบบ
ของมัลติมีเดีย รูปแบบ
ดิจิทัล เช่น น้าข้อความ ภาพ เสียง เพื่อใช้เป็นสื่อช่วยสอน และดึงดูดความสนใจจากผู้เรียนเป็น
อย่างดี สามารถเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านกระบวนการสื่อช่วยสอนที่พัฒ นา ซึ่งมีความสอดคล้องกับ
พระราชบั ญ ญั ติ ก ารศึ ก ษาแห่ ง ชาติ พ.ศ. 2542 ได้ ให้ ค วามส้ า คั ญ ต่ อ การศึ ก ษาหมวดที่ 9
เทคโนโลยี ก ารศึ ก ษา ระบุ ไว้ว่ า รัฐ บาลจะเป็ น ผู้ จั ด สิ่ งอ้ านวยความสะดวกเพื่ อ ประโยชน์ ข อง
การศึกษาในรูปแบบของสื่อตัวน้าและคลื่นความถี่เพื่ อเผยแพร่การศึกษา ส่งเสริมและสนับสนุนให้มี
การผลิตสื่อทุกรูปแบบ มีการพัฒนาบุคคลากรทั้งด้านผู้ผลิตและผู้ใช้เทคโนโลยี ส่งเสริมให้มีการวิจัย
การผลิต และการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา มีการระดุมทุนเพื่อจัดตั้งกองทุนพัฒนาเทคโนโลยี
เพื่อการศึกษาและมีหน่วยงานกลางท้าหน้าที่พิจารณานโยบายและประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพ
ของการผลิตและใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา (พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ, 2542)
เทคโนโลยีการศึกษาเป็นสิ่งส้าคัญในการช่วยให้ในการแก้ปัญหาทางด้านการศึกษาส้าเร็จลุล่วงไป
ได้ด้วยดี ทั้งด้านการจัดการเรียนการสอน โดยเฉพาะการน้าเทคโนโลยีที่มีความทันสมัยมาใช้เพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพให้กับผู้เรียน รัฐบาลจึงได้ตระหนักถึงความส้าคัญและสนับสนุนในการน้าเทคโนโลยี
มาใช้ ในวงการศึ ก ษา (กิ ด านั น ท์ มะลิ ท อง, 2543) เทคโนโลยี ได้ เข้ า มามี บ ทบาทส้ าคั ญ ในวง
การศึกษา สื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ เช่นคอมพิวเตอร์ วิดีทัศน์ โทรทัศน์ สามารถช่วยให้ผู้เรียนที่
กระจายอยู่ในพื้นที่ ได้รับข้อมูลและเรียนรู้ได้อย่างกว้างขว้างและทั่วถึง การสอนในลักษณะใหม่จึง
เกิดขึ้น ผู้เรียนไม่จ้าเป็ นต้องเดิน ทางมาเรียนกับครูผู้สอน แต่นักเรียนสามารถเรียนรู้ผ่านทางสื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์หรือเทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์ (ทิศนา แขมมณี, 2554)
วิทยาศาสตร์มีบทบาทส้าคัญในปัจจุบันและอนาคต เพราะวิทยาศาสตร์เกี่ยวข้องกับทุกคนทั้ง
ในชีวิตประจ้าวันและการงานอาชีพต่าง ๆ ตลอดจนเทคโนโลยี เครื่องมือเครื่องใช้และผลผลิตต่าง ๆ
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ที่มนุษย์ได้ใช้เพื่ออ้านวยความสะดวกในชีวิตและการท้างาน เหล่านี้เป็นผลของความรู้วิทยาศาสตร์
ผสมผสานกับความคิดสร้างสรรค์และศาสตร์อื่น ๆ วิทยาศาสตร์ช่วยให้มนุษย์ ได้พัฒนาวิธีคิด ทั้ง
ความคิดเป็ น เหตุเป็ น ผล คิดสร้างสรรค์ คิดวิเคราะห์ วิจารณ์ มีทักษะส้ าคัญ ในการค้นคว้าหา
ความรู้ มี ค วามสามารถในการแก้ ปั ญ หาอย่ า งเป็ น ระบบ สามารถตั ด สิ น ใจโดยใช้ ข้ อ มู ล ที่
หลากหลายและสามารถตรวจสอบได้ วิทยาศาสตร์เป็นวัฒนธรรมของโลกสมัยใหม่ซึ่งเป็นสังคมแห่งการ
เรียนรู้ (knowledge-based society) ทุกคนจึงจ้าเป็นต้องได้รับการพัฒนาให้รู้วิทยาศาสตร์ เพื่ อที่จะ
มีความรู้ความเข้าใจในธรรมชาติและเทคโนโลยีที่มนุษย์สร้างสรรค์ขึ้น สามารถน้าความรู้ไปใช้อย่างมี
เหตุผล สร้างสรรค์ และมีคุณธรรม (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551)
กลุ่มสาระการเรียนรู้ได้ก้าหนดมาตรฐานการเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง 2560) ได้ก้าหนดสาระการเรียนรู้ออกเป็น 4 สาระ
ได้แก่ สาระที่ 1 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ สาระที่ 2 วิทยาศาสตร์กายภาพ สาระที่ 3 วิทยาศาสตร์โลก
และอวกาศ และสาระที่ 4 เทคโนโลยีมีสาระเพิ่มเติม 4 สาระ ได้แก่ สาระชีววิทยา สาระเคมี สาระ
ฟิสิกส์ และสาระโลกดาราศาสตร์ และอวกาศ ซึ่งองค์ประกอบของหลักสูตรของเนื้อหา การจัดการ
เรียนการสอน และการวัดและประเมินผลการเรียนรู้นั้น มีความส้าคัญอย่างยิ่งในการวางรากฐานการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ของผู้เรียนในแต่ละระดับชั้น ส้าหรับกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ได้ก้าหนด
ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง ผู้เรียนจ้าเป็นต้องเรียนเป็นพื้นฐาน เพื่อให้สามารถน้าความรู้นี้
ไปใช้ในการด้ารงชีวิตหรือศึกษาต่อในวิชาชีพที่ต้องใช้วิทยาศาสตร์ได้ โดยจัดเรียงล้าดับความยากง่าย
ของเนื้อหาแต่ละสาระในแต่ละระดับชั้นให้มีการเชื่อมโยงความรู้กับกระบวนการเรียนรู้ และการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาความคิด ทั้งความคิดเป็นเหตุเป็นผล คิดสร้างสรรค์และ
คิดวิเคราะห์วิจารณ์ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551 - 2560)
หนั งสื อ อิเล็ กทรอนิ ก ส์ (Electronic Book) หรือ e-book เป็ น เทคโนโลยี ที่ ส ามารถ
น้ามาใช้ประโยชน์กับทางการศึกษาอย่างแพร่หลาย เนื่องด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์จะมีการเสนอ
เนื้ อหาของหนั งสื อในรูป แบบอิเล็ กทรอนิ กส์ ประกอบไปด้วย ข้อความ, เสี ยง, รูปภาพนิ่ งและ
ภาพเคลื่อนไหว วิดีโอและสื่อมัลติมีเดีย ด้วยคุณสมบัติของหนังสืออิเล็กที่นิกส์ที่ท้าให้ผู้เรียนสามารถ
เรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลาและสามารถเปิดผ่านอุปกรณ์แบบพกพาชนิดอื่น ๆ ได้ ผู้เรียนสามารถเรียน
ทวนซ้้าบทเรียนในกรณีที่ไม่เข้าใจในบทเรียน เป็นสิ่งที่ท้าให้ผู้เรียนเกิดความอยากจะเรียนรู้และ
สนใจในสิ่งที่อยู่ในหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
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หนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบมีปฏิสัมพันธ์ (Interactive E-book) เป็นรูปแบบของหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ที่เน้นคุณลักษณะการมีปฏิสัมพันธ์ร่วมระหว่างบทเรียนและผู้เรียน สามารถโต้ตอบกับ
บทเรียนในแต่ละเรื่องที่มีความสนใจ ผู้เรียนคลิกย้อนไปกลั บหรือทบทวนได้ตามความต้องการ และ
ส่ ง เสริ ม ให้ ผู้ เรี ย นเกิ ด กระบวนการเรีย นรู้ ด้ ว ยตนเอง โดยมี รู ป แบบการเก็ บ ข้ อ มู ล ที่ อ ยู่ ภ ายใน
โครงสร้างเดียวกัน จากข้อมูลที่อ่านอยู่สามารถเชื่อมโยงไปยังอีกที่หนึ่งได้ ให้ผู้อ่านพิจารณาเนื้อหา
เพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องไม่หลุดจากประเด็นที่ก้าลังศึกษา ดังนั้นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์สามารถส่งเสริมการ
เรียนรู้ให้กับผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลทางการเรียนสูงสุด (จินตวีร์ คล้ายสังข์,
2555)
ดังนั้นสื่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบปฏิสัมพันธ์จึงมีความส้าคัญทางด้านการศึกษาและมีการ
น้ามาใช้ในการสอนแต่ละรายวิชา ด้วยคุณลักษณะของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่นักเรียนสามารถเรียน
แบบปฏิสัมพันธ์โดยโต้ตอบกับบทเรียนได้ นอกจากนี้ยังสามารถแทรกสื่อแอนนิเมชั่น เสียง รูปภาพ
และสามารถออกแบบบทเรีย นให้ ส อดคล้องตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ ให้ เป็นตัวกระตุ้นเพื่อให้
ผู้เรียนเกิดความสนใจในสิ่งที่ก้าลังศึกษา
จากปั ญ หาการเรีย นที่ พ บในกลุ่ มสาระการเรีย นรู้วิทยาศาสตร์ ของนัก เรีย นชั้ นมั ธยมศึก ษา
ตอนต้น ปีที่ 3 โรงเรียนบ้ านหนองงูเหลือม (ประชารัฐบ้ารุง) การสอนในรายวิชาวิทยาศาสตร์
เรื่องระบบนิ เวศ พบปั ญ หาหลายสาเหตุ ดังนี้ 1. ด้านครูผ้ ส อน ปัจจุบัน รูป แบบการสอนของ
ครูผู้สอนยังเป็นในทิศทางการถ่ายทอดเนื้อหา ขาดวิธีการพัฒนาและน้าสื่อการสอนทางเทคโนโลยีเข้า
มาช่วยเสริมในการสอน การเห็นภาพหรือการจินตาการของผู้เรียนก็จะลดลง 2. ด้านสื่อการสอน
จากที่มีประสบการณ์ได้เข้าไปจัดกิจกรรมให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม (ประชารัฐบ้ารุง)
ซึ่งเป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาขนาดกลางของต้าบล จะเห็นได้ว่าทางโรงเรียนจะยังไม่
พร้อมทางด้านสื่อการสอนทางเทคโนโลยีที่ทันสมัย ไม่มีการใช้สื่อการสอนในรูปแบบคอมพิวเตอร์ช่วย
สอนและหนั งสื อ อิเล็ ก ทรอนิ ก ส์ สิ่ งที่ ใช้ส อนจะเป็ น ในรูป แบบหนั งสื อ ส่ ว นใหญ่ 3. ด้านผู้ เรีย น
ผู้ เรี ย นไม่ท ราบถึ งกระบวนการของระบบนิ เวศ ภายในของระบบนิ เวศ หรือวัฎ จั กร ที่ ชัด เจน
เพราะว่ารูปแบบสื่อการสอนไม่ทันสมัยและขาดความน่าสนใจ จึงท้าให้ผู้เรียนไม่มีความกระตือรือล้น
ที่จะเรียนหรืออยากรู้อยากเห็นในสิ่งที่ ก้าลังบรรยาย และยังส่งผลกระทบท้าให้ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนมีประสิทธิภาพลดลง
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ตารางที่ 1 แสดงผลค่าเฉลี่ยรายวิชาวิทยาศาสตร์
จากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ปี 2561-2563
ผลคะแนน
โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม
ระดับประเทศ

ปี 2561
42.11
36.10

ผลคะแนนวิชาวิทยาศาสตร์
ปี 2562
37.76
30.07

ปี 2563
35.22
29.89

ที่มา : รายงานผลคะแนนทดสอบทางการศึกษาระดับชาติชั้นพื้ นฐาน (O-NET) ระดับประเทศ,
เอกสารรายงานผลคะแนนจากฝ่ายส้านักงานทะเบียน โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม (ประชารัฐบ้ารุง),
2563
จากตาราง แสงให้เห็นว่าผลคะแนนรายวิชาวิทยาศาสตร์ ผลสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ขั้น พื้ น ฐาน (O-NET) ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3 ของระดับประเทศและระดับ โรงเรียนบ้านหนองงู
เหลือม (ประชารัฐบ้ารุง) ในปีการศึกษา 2561 - 2563 จะเห็นได้ว่าในปีการศึกษา 2561 คะแนน
รายวิ ช าวิ ท ยาศาสตร์ มี ร ะดั บ คะแนนเฉลี่ ย โรงเรี ย น 42.11 ระดั บ ประเทศ 36.10 และในปี
การศึกษา 2563 นักเรียนมีระดับคะแนนโรงเรียนเฉลี่ย 35.22 ระดับประเทศ 29.89 โดยระดับ
โรงเรียนและระดับประเทศมีคะแนนเฉลี่ยลดลงจากปีการศึกษา 2561 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ที่ต้องท้าการ
ปรั บ ปรุ งผลการเรี ย นของนั ก เรี ย นในระดั บ ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 3 โรงเรี ย นบ้ านหนองงูเหลื อ ม
(ประชารัฐบ้ารุง) ให้มีประสิทธิภาพและผลการเรียนที่ดีขึ้น
ดังนั้นผู้วิจัย ได้มีแนวคิดที่จะศึกษาพัฒนาสื่อการเรียนการสอนในรายวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง
ระบบนิเวศโดยน้าสื่อการสอนในรูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบปฏิสัมพันธ์มาใช้ในการเรียน เป็น
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่นักเรียนสามารถเรียนแบบปฏิสัมพันธ์โดยโต้ตอบกับบทเรียนได้ ประกอบไป
ด้วยสื่อมัลติมีเดีย ภาพ เสียงและเนื้อหา ประกอบเพื่อให้ผู้เรียนได้เห็นภาพและเข้าใจมากกว่าการ
สอนใช้ต้าราในการบรรยาย การสอนโดยใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบปฏิสัมพันธ์จะเป็นตัวช่วยท้าให้
ผู้เรียนมีความสนใจ กระตือรือล้นที่อยากจะเรียนมากขึ้นและเข้าใจในสิ่งที่ก้าลังถ่ายทอด ซึ่งผู้เรียน
จะมีปฏิสัมพันธ์และโต้ตอบกับบทเรียน โดยจะสามารถคลิกทบทวนย้อนกลับในกรณีที่ไม่เข้าใจหรือ
ต้องการดูบ ทเรี ย นที่ ป ระกอบไปด้ วยสื่ อ ของรูป ภาพและวิดีโอผู้ เรียนสามารถคลิ กเข้าไปดู ได้เพื่ อ
ประกอบกับการเรียนในรายวิชานั้น โดยที่ไม่ต้องมีครูผู้สอนควบคุม ดังนั้นสื่อจึงเป็นตัวช่วยที่จะท้า
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ให้ ก ารจั ด การเรี ย นการสอนให้ กั บ ผู้ เรี ย นมี พั ฒ นาการเรี ย นไปในทิ ศ ทางที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีขึ้น
คาถามการวิจัย
1. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบปฏิสัมพันธ์มีคุณภาพอยู่ในระดับใด
2. เมื่อใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบปฏิสัมพันธ์ เรื่องระบบนิเวศ นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงกว่าก่อนเรียนหรือไม่
3. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบปฏิสัมพันธ์ในระดับใด
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบปฏิสัมพันธ์ เรื่อง ระบบนิเวศ ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม (ประชารัฐบ้ารุง)
2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ผลการเรียนก่อนและหลังเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่
3 โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม (ประชารัฐบ้ารุง)
3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม
(ประชารัฐบ้ารุง) ที่มีต่อผลการใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบปฏิสัมพันธ์
สมมติฐานการวิจัย
การวิจัยในครั้งนี้ มีสมมติฐานการวิจัยดังต่อไปนี้
1.นั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 3 มี ผ ลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นหลั ง จากเรี ย นด้ ว ยหนั งสื อ
อิเล็กทรอนิกส์แบบปฏิสัมพันธ์เรื่องระบบนิเวศ สูงกว่าก่อนเรียน
ขอบเขตการวิจัย
1.เนื้อหาที่ใช้ในการทดลอง คือ เนื้อหาบทเรียน เรื่อง ระบบนิเวศ ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ประกอบไปด้วย ดังนี้
1.1 ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม
1.2 การถ่ายทอดพลังงานในระบบนิเวศ
1.3 ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ
1.4 วัฎจักรของสารในระบบนิเวศ
1.5 ความหลากหลายทางชีวภาพ
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1.6 ประชากร
2.ตัวแปรศึกษา
2.1 ตัวแปรต้น การเรียนโดยใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบปฏิสัมพันธ์
2.2 ตัวแปรตาม
2.2.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านหนองงู
เหลือม (ประชารัฐบ้ารุง)
2.2.2 ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม
(ประชารัฐบ้ารุง) ที่มีต่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบปฏิสัมพันธ์ เรื่อง ระบบนิเวศ
3. ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย มีดังนี้
3.1 ประชากรที่ ใช้ ในการวิ จั ย ได้ แ ก่ นั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 3 ส้ า นั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษาประถมศึกษาเขต 1 นครปฐม จ้านวนโรงเรียน 19 โรงเรียน รวม 24 ห้อง จ้านวน
นักเรียน 694 คน
3.2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านหนองงู
เหลือม (ประชารัฐบ้ารุง) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 จ้านวนนักเรียน 19 คน โดยการสุ่ม
แบบง่าย (Simple random sampling) โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยสุ่ม
4.ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัย
4.1 ระยะเวลาที่ใช้ในการทดลองคือ ด้าเนินการทดลองในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
ใช้เวลาสัปดาห์ละ 1 ครั้ง ครั้งละ 2 ชั่วโมง ระยะเวลา 6 สัปดาห์ รวม 12 ชั่วโมง
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กรอบแนวคิดการวิจัย
หลักสูตรกลุ
่มสาระการเรี
ยนรูจ้ ัย
กรอบแนวคิ
ดการวิ
วิทยาศาสตร์
- ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิต
และสิ่งแวดล้อม
- การถ่ายทอดพลังงานใน
ระบบนิเวศ
- ความสัมพันธ์ระหว่าง
สิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ
- วัฎจักรของสารในระบบนิเวศ
- ความหลากหลายทางชีวภาพ
- ประชากร
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2556)

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบ
ปฏิสัมพันธ์ (Interactive E-book)
เป็นรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ที่
เน้นการมีปฏิสัมพันธ์ร่วมระหว่าง
เอกสารและผู้อ่าน เพื่อส่งเสริมให้เกิด
กระบวนการเรียนรู้ มีรูปแบบการ
เก็บข้อมูลอ้างอิงที่อยู่ภายใน
โครงสร้างเดียวกัน ข้อมูลที่อ่านอยู่
สามารถเชื่อมโยงไม่ยังอีกที่หนึ่งได้

(จินตวีร์ คล้ายสังข์, 2555)

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบปฏิสัมพันธ์ เรื่อง ระบบนิเวศ ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3

ผลสัมฤทธิท์ างการเรียนรู้กลุ่มสาระเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ เรื่อง ระบบนิเวศ

ความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
แบบปฏิสัมพันธ์
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นิยามเฉพาะศัพท์
ผู้วิจัยได้ให้ค้านิยามศัพท์ ไว้ดังนี้
1.หนั ง สื อ อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ แ บบปฏิ สั ม พั น ธ์ (Interactive E-book) เป็ น รู ป แบบหนั ง สื อ
อิเล็กทรอนิกส์ที่เน้นการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างบทเรียน ผู้เรียนสามารถโต้ตอบกับบทเรียนได้ มีการ
แสดงผลในรูปแบบของข้อความ ภาพ เสียง และวิดีโอ ทบทวนบทเรียนย้อนหลังได้ โดยที่ผู้เรียน
เป็นคนควบคุมการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง เพื่อส่งเสริมให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ โดยมีรูปแบบการเก็บ
ข้อมูลที่อยู่ภายในโครงสร้างเดียวกัน ข้อมูลที่อ่านอยู่สามารถเชื่อมโยงไปยังอีกที่หนึ่งได้
2. ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย น หมายถึ ง ความส้ า เร็ จ ที่ นั ก เรี ย นได้ เรี ย นโดยใช้ หนั ง สื อ
อิเล็กทรอนิกส์แบบปฏิสัมพันธ์ เรื่อง ระบบนิเวศ นักเรียนสามารถโต้ตอบกับบทเรียน มีความเข้าใจ
ได้รับรู้ถึงกระบวนการต่าง ๆ ของวัฏจักรในระบบนิเวศของแต่ละหน่วยการเรียนรู้ที่มี โดยมีการวัดผล
จากคะแนนที่ได้ท้าการทดสอบหลังการเรียน โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ทางการเรียนที่ผู้วิจัย
สร้างขึ้น
3. ปฏิสัมพันธ์ หมายถึง การมีโต้ตอบกันระหว่างบทเรียนและผู้เรียน โดยผู้เรียนสามารถ
คลิกที่บทเรียนเพื่อแสดงเนื้อหาตามที่ต้องการได้
4. ความพึ งพอใจ หมายถึ ง ความรู้สึ ก ของนั ก เรีย นที่ ได้ ใช้ ห นั งสื อ อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ แบบ
ปฏิสัมพันธ์ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เนื้อหาวิชา ระบนิเวศ
5. นักเรียน หมายถึง ผู้ที่ก้าลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านหนองงู
เหลือม (ประชารัฐบ้ารุง) ปีการศึกษา 2563
6. ระบบนิ เวศ หมายถึง ความหลากหลายของสภาพแวดล้ อมในแต่ล ะแห่ งที่มีลั กษณะ
แตกต่ างกั น ออกไปในแต่ ล ะแหล่ งของที่ อ ยู่ ข องสิ่ งมี ชี วิต และสิ่ งที่ ไม่ มี ชี วิ ต ประกอบไปด้ ว ย 1)
ความสั ม พั น ธ์ ข องสิ่ ง มี ชี วิ ต และสิ่ ง แวดล้ อ ม 2) การถ่ า ยทอดพลั ง งานในระบบนิ เวศ 3)
ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ 4) วัฏจักรของสารระบบนิเวศ 5) ความหลากหลายทาง
ชีวภาพ 6) ประชากร
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ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. ครู ผู้ ส อนกลุ่ มสาระวิทยาศาสตร์ได้รับหนังสื ออิเล็ กทรอนิกส์ แบบปฏิ สั มพัน ธ์ ไว้ส อน
ส้าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นปีที่ 3 ในรายวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง ระบบนิเวศ
2. นั ก เรี ย นมี ผ ลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นสู ง ขึ้ น หลั ง เรี ย นด้ ว ยหนั ง สื อ อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ แ บบ
ปฏิสัมพันธ์
3. วัดความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อสื่อการสอนในรูปแบบหนังสื ออิเล็ กทรอนิกส์แบบ
ปฏิสัมพันธ์ เรื่อง ระบบนิเวศ
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บทที่ 2
วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
การวิจัยเรื่อง ผลการใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบปฏิสัมพันธ์ เรื่องระบบนิเวศ นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศดังนี้
1. หลักสูตรแกนกลางศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 สาระกลุ่มการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
2. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book)
2.1 ความหมายหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
2.2 รูปแบบของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
2.3 ประเภทของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
2.4 องค์ประกอบของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
2.5 โครงสร้างของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
2.6 ประโยชน์ของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
2.7 โปรแกรมที่ใช้สร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
2.8 ข้อดีหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
2.9 หนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบปฏิสัมพันธ์
3. เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
3.1 งานวิจัยในประเทศ
3.2 งานวิจัยต่างประเทศ
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1. หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
1.1 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีหลักการที่สาคัญดังนี้
1.1.1 เป็นหลักสูตรการศึกษาเพื่อความเป็นเอกภาพของชาติ มีจุดหมายและมาตรฐานการ
เรียนรู้ เป็นเป้าหมายส้าหรับพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีความรู้ ทักษะ เจตคติ และคุณธรรมบน
พื้นฐานของความเป็นไทยควบคู่กับความเป็นสากล
1.1.2 เป็นหลักสูตรการศึกษาเพื่อปวงชน ที่ประชาชนทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษาอย่าง
เสมอภาคและมีคุณภาพ
1.1.3 เป็นหลักสูตรการศึกษาที่สนองการกระจายอ้านาจ ให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษาให้สอดคล้องกับสภาพและความต้องการของท้องถิ่น
1.1.4 เป็นหลักสูตรการศึกษาที่มีโครงสร้างยืดหยุ่นทั้งด้านสาระการเรียนรู้ เวลาและการ
จัดการเรียนรู้
1.1.5 เป็นหลักสูตรการศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นส้าคัญ
1.1.6 เป็นหลักสูตรการศึกษาส้าหรับการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย
ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย สามารถเทียบโอนผลการเรียนรู้ และประสบการณ์
สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
มาตรฐานการเรียนรู้
การพัฒนาผู้เรียนให้เกิดความสมดุล ต้องค้านึงถึงหลักพัฒนาการทางสมองและพหุปัญญา
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงก้าหนดให้ผู้เรียนเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ดังนี้
1. ภาษาไทย
2. คณิตศาสตร์
3. วิทยาศาสตร์
4. สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
5. สุขศึกษาและพลศึกษา
6. ศิลปะ
7. การงานอาชีพและเทคโนโลยี
8. ภาษาต่างประเทศ
ในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ได้ก้าหนดมาตรฐานการเรียนรู้ เป็นเป้าหมายส้าคัญของการ
พัฒ นาคุณภาพผู้เรียน มาตรฐานการเรียนรู้ ระบุสิ่งที่ผู้เรียนพึงปฏิบัติได้ มีคุณธรรม จริยธรรม
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และค่านิยมที่พึงประสงค์ ที่ต้องการให้เกิดแก่ผู้เรียนเมื่อจบการศึกษาทั้งระบบ มาตรฐานการเรียนรู้
ยังเป็ น กลไกลส้าคัญ ในการขับ เคลื่อนพัฒ นาการศึกษาทั้ งระบบเพราะมาตรฐาน การเรียนรู้จะ
สะท้อนให้ทราบว่า ต้องการอะไร ต้องสอนอะไร จะสอนอย่างไร และประเมินอย่างไร รวมทั้งเป็น
เครื่องมือในการตรวจสอบเพื่อประกันคุณภาพการศึกษา โดยใช้ระบบการประเมินคุณ ภาพภายใน
และการประเมิน คุณ ภาพภายนอก รวมทั้งการทดสอบระดับเชตพื้นที่การศึกษาและการทดสอบ
ระดับ ชาติ ระบบการตรวจสอบเพื่ อประกัน คุณ ภาพ เป็ นสิ่ งส้ าคัญ ที่จะช่ว ยสะท้อนภาพการจัด
การศึกษาว่าสามารถพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามที่มาตรฐานการเรียนรู้ก้าหนด
1.2 สาระกลุ่มการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
กระทรวงศึกษาธิการ (2551) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์มุ่งหวังให้ผู้เรียนได้เรียนรู้
วิทยาศาสตร์ที่เน้นการเชื่อมโยงความรู้กับกระบวนการ มีทักษะส้าคัญในการค้นคว้าและสร้างองค์
ความรู้โดยใช้กระบวนการในการสืบเสาะหาความรู้ และการแก้ปัญหาที่ หลากหลาย ให้ผู้เรียนมีส่วน
ร่วมในการเรียนรู้ทุกขั้นตอน มีการท้ากิจกรรมด้วยการลงมือปฏิบัติจริงอย่างหลากหลายเหมาะสมกับ
ระดับชั้น โดยได้ก้าหนดสาระส้าคัญไว้ดังนี้
2.1 สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการด้ารงชีวิต สิ่งมีชีวิต หน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต โครงสร้าง
และหน้าที่ของระบบต่างๆ ของสิ่งมีชีวิต และกระบวนการด้ารงชีวิตความหลากหลายทางชีวภาพ
การถ่ายทอดพันธุกรรม การท้างานของระบบต่างๆ ของสิ่งมีชีวิต วิวัฒนาการและความหลากหลาย
ของสิ่งมีชีวิต
2.2 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม สิ่งมีชีวิตที่หลากหลายรอบตัว ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชี วิตกับ
สิ่งแวดล้อม ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตต่างๆ ในระบบนิเวศ ความส้าคัญของทรัพยากรธรรมชาติ
การใช้และจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ในระดับท้องถิ่น ประเทศ และโลกปัจจัยที่มีผลต่อการอยู่
รอดของสิ่งมีชีวิตในสภาพแวดล้อมต่างๆ
2.3 สารและสมบั ติของสาร สมบั ติของวั ส ดุและสาร แรงยึดเหนี่ยวระหว่างอรุภ าคการ
เปลี่ยนสถานะ การเกิดสารละลายและการเกิดปฏิกิริยาเคมีของสาร สมการเคมี และการแยกสาร
2.4 แรงและการเคลื่อนที่ ธรรมชาติของแม่เหล็กไฟฟ้า แรงโน้มถ่วง แรงนิวเคลียร์ การ
ออกแรงกระท้าต่อวัตถุ การเคลื่อนที่ของ วัตถุ แรงเสียดทาน โมเมนต์ การเคลื่อนที่แบบต่างๆ ใน
ชีวิตประจ้าวัน
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2.5 พลังงาน พลังงานกับการด้ารงชีวิต การเปลี่ยนรูปพลังงาน สมบัติและปรากฎการณ์
ของแสง เสียงและวงจรไฟฟ้า คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า กัมมันตภาพรังสีและปฏิกิริยานิวเคลียร์ ปฏิสัม
พันระหว่างสารและพลังงาน การอนุรักษ์พลังงาน ผลของการใช้พลังงานต่อชีวิตและสิ่งแวดล้อม
2.6 กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก โครงสร้างและองค์ประกอบของโลกทรัพยากรทาง
ธรณี สมบัติทางกายภาพของดิน หิน น้้า อากาศ สมบัติของผิวโลกและบรรยากาศ กระบวนการ
เปลี่ยนแปลงของเปลือกโลก ปรากฏการณ์ทางธรณี ปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของบรรยากาศ
2.7 ดาราศาสตร์และอวกาศ วิวัฒนาการของระบบสุริยะ กาแล็กซี เอกภพ ปฏิสัมพันธ์
และผลต่อสิ่ งมีชีวิตบนโลกความสั มพั นธ์ของดวงอาทิตย์ ดวงจัน ทร์ และโลก ความส้ าคัญ ของ
เทคโนโลยีอวกาศ
2.8 ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะ
หาความรู้ การแก้ปัญหา และจิตวิทยาศาสตร์
1.3 สาระและมาตรฐานการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
สาระที่ 1 สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดารงชีวิต
มาตรฐาน ว 1.1 เข้าใจหน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิตความสัมพันธ์ของโครงสร้าง และหน้าที่
ของระบบต่างๆ ของสิ่งมีชีวิตที่ท้างานสัมพันธ์กัน มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ สื่อสารสิ่งที่
เรียนรู้และน้าความรู้ไปใช้ในการด้ารงชีวิตของตนเองและผู้ดูแลสิ่งมีชีวิต
มาตรฐาน ว 1.2 เข้ า ใจกระบวนการและความส้ า คั ญ ของการถ่ า ยทอดลั ก ษณะทาง
พันธุกรรม วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต ความหลากหลายทางชีวภาพ การใช้เทคโนโลยีชีวภาพ ที่มี
ผลกระทบต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์ สื่อสารสิ่ง
ที่เรียนรู้ และน้าประโยชน์ไปใช้
สาระที่ 2 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
มาตรฐาน ว 2.1 เข้ าใจสิ่ งแวดล้ อ มในท้ อ งถิ่ น ความสั ม พั น ธ์ระหว่ างสิ่ งแวดล้ อ มกั บ
สิ่งมีชีวิต ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตต่าง ๆ ในระบบนิเวศ มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และ
จิตวิทยาศาสตร์ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และน้าความรู้มาใช้ประโยชน์
มาตรฐาน 2.2 เข้าใจความส้าคัญของทรัพยากรธรรมชาติ การใช้ธรรมยากรธรรมชาติใน
ระดับท้องถิ่น ประเทศและโลก น้าความรู้ไปใช้ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมใน
ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
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สาระที่ 3 สารและสมบัติของสาร
มาตรฐาน ว 3.1 เข้าใจสมบัติสาร ความสัมพันธ์ระหว่างสมบัติของสารกับโครงสร้าง และ
แรงยึดเหนี่ยว ระหว่างอนุภาค มีกระบวนการสืบเสาะและหาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์สื่อสารสิ่งที่
เรียนรู้ และน้าความรู้ไปใช้ประโยชน์
มาตรฐาน ว 3.2 เข้าใจหลักการและธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลงสถานะของสาร การ
เกิดสารละลาย การเกิดปฏิ กิริยา กระบวนการสืบเสาะหาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์ สื่อสารสิ่งที่
เรียนรู้ และน้าความรู้ไปใช้ประโยชน์
สาระที่ 4 แรงและการเคลื่อนที่
มาตรฐาน ว 4.1 เข้าใจธรรมชาติของแรงแม่เหล็กไฟฟ้า แรงโน้มถ่วง และแรงนิวเคลียร์
มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ และน้าความรู้ไปใช้ประโยชน์อย่างถูกต้องและมี
คุณธรรม
มาตรฐาน ว 4.2 เข้ า ใจลั ก ษณะการเคลื่ อ นที่ แ บบต่ า งๆ ของวั ต ถุ ในธรรมชาติ มี
กระบวนการสืบเสาะหาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และน้าความรู้ไปใช้ประโยชน์
สาระที่ 5 พลังงาน
มาตรฐาน ว 5.1 เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างพลังงานกับการด้ารงชีวิต การเปลี่ยนรูป
พลั ง งานปฏิ สั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งสารและพลั ง งาน ผลการใช้ พ ลั ง งานต่ อ ชี วิ ต และสิ่ ง แวดล้ อ ม มี
กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และน้าความรู้ไปใช้ประโยชน์
สาระที่ 6 กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก
มาตรฐาน ว 6.1 เข้ า ใจกระบวนการต่ า ง ๆ ที่ เกิ ด ขึ้ น บนผิ ว โลกและภายในโลก
ความสัมพัน ธ์ของกระบวนการต่างๆ ที่มีผลต่อต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ภูมิประเทศ และ
สัณฐานของโลก มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และน้า
ความรู้ไปใช้ประโยชน์
สาระที่ 7 ดาราศาสตร์และอวกาศ
มาตรฐาน ว 7.1 เข้ า ใจวิ วั ฒ นาการของระบบสุ ริ ย ะ กาแลกซี และเอกภพ การ
ปฏิสัมพันธ์ภายในระบบสุริยะ และผลต่อสิ่ งมีชีวิตบนโลก มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และ
จิตวิทยาศาสตร์ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และน้าความรู้ไปใช้ประโยชน์
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สาระที่ 8 ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มาตรฐาน ว 8.1 ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ในการสืบเสาะหา
ความรู้ การแก้ปัญหา รู้ว่าปรากฎการณ์ทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่มีรูปแบบที่แน่นอน สามารถ
อธิบ ายและตรวจสอบได้ ภ ายใต้ ข้อมู ล และครื่อ งมื อที่ มีอ ยู่ในช่ว งเวลานั้ น เข้ าใจว่าวิท ยาศาสตร์
เทคโนโลยี สังคม และสิ่งแวดล้อมมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน
คาอธิบายรายวิชาและตัวชี้วัดรายวิชาวิทยาศาสตร์
ค้าอธิบายรายวิชา พื้นฐานกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 6 รหั ส วิ ช า ว 23102 ชั้ น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 เวลา 60 ชั่วโมง
ศึกษา วิเคราะห์ ระบบสุริยะ ความสัมพันธ์ระหว่างดวงอาทิตย์ โลก ดวงจันทร์ดาวเคราะห์ใน
ระบบสุริยะ กลุ่มดาวฤกษ์ กาแล็กซีและเอกภพ เทคโนโลยีอวกาศ กล้องโทรทรรศน์ ดาวเทียม ยาน
อวกาศ ลักษณะของโครโมโซม ความส้ าคัญของสารพันธุกรรมกระบวนการถ่ายทอดลักษณะทาง
พันธุกรรม โรคทางพันธุกรรม การใช้ประโยชน์จากความรู้ด้านพันธุศาสตร์ องค์ประกอบของระบบ
นิ เวศ การถ่ า ยทอดพลั ง งานของสิ่ งมี ชี วิ ต สมดุ ล ของระบบนิ เวศ วั ฏ จั ก รของสารในระบบนิ เวศ
ประชากร ความหลากหลายทางชีวภาพ ปัญหาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่นและใน
อาเซียน การใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์การสืบเสาะหาความรู้ การส้ารวจตรวจสอบ การสืบค้น
ข้ อ มู ล และการอภิ ป ราย เพื่ อ ให้ เกิ ด ความรู้ ความคิ ด ความเข้ าใจ สามารถสื่ อ สารสิ่ งที่ เรี ย นรู้ มี
ความสามารถในการตัดสินใจ น้าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ้าวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม
และค่านิยมที่เหมาะสม
รหัสตัวชี้วัด
ว 1.2 ม.3/1, ม.3/2, ม.3/3, ม.3/4, ม.3/5, ม.3/6
ว 2.1 ม.3/1, ม.3/2, ม.3/3, ม.3/4
ว 2.2 ม.3/1, ม.3/2, ม.3/3, ม.3/4, ม.3/5, ม.3/6
ว 7.1 ม.3/1, ม.3/2, ม.3/3
ว 7.2 ม.3/1
รวมทั้งหมด 20 ตัวชี้วัด
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1.4 โครงสร้างรายวิชาวิทยาศาสตร์
โครงสร้างหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม (ประชารัฐ
บ้ารุง) มีโครงสร้างรายวิชา ดังนี้
ตารางที่ 2 โครงสร้างรายวิชาวิทยาศาสตร์ 5 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เวลา 60
ชั่วโมง
หน่วยที่

1

ชื่อหน่วยการเรียนรู้

มาตรฐานการเรียนรู้
ตัวชี้วัด

แรงและการเคลื่อนที่ ว 4.1

สาระสาคัญ

เวลา
(ชั่วโมง)

น้าหนัก
คะแนน
(100)

ม 3/1
ม 3/2
ม 3/3
ม 3/1
ม 3/2
ม 3/3
ม 3/1 ถึง
ม 3/9
ม 3/1
ม 3/1 ถึง
ม 3/9

-

ผลของแรงลัพธ์ที่มีต่อวัตถุ
แรงกิริยาและแรงปฏิกิริยา
แรงพยุง
แรงเสียดทาน
โมเมนต์ของแรง

25

30

-

งาน
ก้าลัง
พลังงานกล
กฎการอนุรักษ์พลังงาน

10

12

ม 3/2
ม 3/3
ม 3/4
ม 3/5
ม 3/1 ถึง
ม 3/9

- วงจรไฟฟ้าเบื้องต้น
- วงจรไฟฟ้าในบ้าน
- พลังงานไฟฟ้าและ
ก้าลังไฟฟ้า
- วงจรอิเล็กทรอนิกส์
เบื้องต้น

24

28

รวมระหว่างภาคเรียน
สอบปลายภาคเรียน

59
1

70
30

รวมตลอดภาคเรียน

60

100

ว 4.2

ว 8.1
2

งานและพลังงาน

ว 5.1
ว 8.1

3

พลังงานไฟฟ้า

ว 5.1

ว 8.1
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ตารางที่ 3 โครงสร้างรายวิชาวิทยาศาสตร์ 6 ภาคเรียนที่ 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เวลา 60
ชั่วโมง
หน่วยที่

ชื่อหน่วยการเรียนรู้

1

ปฏิสัมพันธ์ในระบบ
สุริยะ

2

ดวงดาวบนท้องฟ้า

3

เทคโนโลยีอวกาศ

4

ระบบนิเวศ

มาตรฐานการเรียนรู้
ตัวชี้วัด

ว 7.1

สาระสาคัญ

ม 3/1
- ปรากฏการณ์ทเี่ กิดจากโลก
ม 3/2
หมุนรอบตัวเอง
ว 8.1 ม 3/1 ถึง - ปรากฏการณ์ทเี่ กิดจากโลก
ม 3/9
โคจรรอบดวงอาทิตย์
- ปรากฏการณ์ทเี่ กิดขึ้นใน
ระบบโลก ดวงจันทร์และ
ดวงอาทิตย์
- ดาวเคราะห์ในระบบสุริยะ
- พัฒนาการของแบบจ้าลอง
ระบบสุริยะ
ว 7.1 ม 3/3
- การบอกต้าแหน่งของวัตถุ
ว 8.1 ม 3/1 ถึง ท้องฟ้า
ม 3/9 - กลุ่มดาว
ว 7.1 ม 3/4
- กล้องโทรทรรศน์
ว 8.1 ม 3/1 ถึง - ดาวทียมและยานอวกาศ
ม 3/9 - การใช้ชีวิตในอวกาศ
ว 2.1 ม 3/1 - ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตกับ
ม 3/2
สิ่งแวดล้อม
ม 3/3 - การถ่ายทอดพลังงานในระบบ
ม 3/4
นิเวศ
ว 1.2 ม 3/4
- ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิต
ม 3/5
ในระบบนิเวศ

เวลา
(ชั่วโมง)

น้าหนัก
คะแนน
(100)

10

14

6

8

4

6

14

16
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ตารางที่ 3 โครงสร้างรายวิชาวิทยาศาสตร์ 6 ภาคเรียนที่ 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เวลา 60
ชั่วโมง (ต่อ)
หน่วย
ที่

5

ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้

มนุษย์กับ
สิ่งแวดล้อม

มาตรฐานการเรียนรู้
ตัวชี้วัด
ว 8.1

ม 3/1 ถึง
ม 3/9

ว 2.2

ม 3/1
ม 3/2
ม 3/3
ม 3/4
ม 3/5
ม 3/6
ม 3/1 ถึง
ม 3/9
ม 3/1
ม 3/2
ม 3/3
ม 3/1 ถึง
ม 3/9

ว 8.1
6

การถ่ายทอด
ลักษณะทาง
พันธุกรรม

ว 1.2

ว 8.1

รวมระหว่างภาคเรียน
สอบปลายภาคเรียน
รวมตลอดภาคเรียน

สาระสาคัญ
-

วัฏจักรของสารในระบบนิเวศ
ความหลากหลายทางชีวภาพ
ประชากร
ปัญหาสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่น
และในอาเซียน
- การใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
อย่างยั่งยืน

- ลักษณะทางพันธุกรรม
- โครโมโซม ดีเอ็นเอ และยีน
- กระบวนการถ่ายทอดลักษณะ
ทางพันธุกรรม
- ความผิดปกติทางพันธุกรรม
- การใช้ประโยชน์จากความรู้
ด้านพันธุศาสตร์

น้าหนัก
เวลา
คะแนน
(ชั่วโมง)
(100)

7

6

18

20

59
1
60

70
30
100
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2. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์
2.1 ความหมายของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
ถาวร นุ่นละออง (2550) ได้กล่าวไว้ว่า หนังสือหรือเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ที่ผู้อ่านสามารถ
อ่านผ่านทางอินเตอร์เน็ต หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แบบพกพา ส้าหรับหนังสืออิเล็กทรอนิกส์จะมี
ความหมายรวมถึ งเนื้ อ หา ที่ ถู ก ดั ด แปลงอยู่ ในรู ป แบบที่ ส ามารถแสดงผลออกมาโดยเครื่ องมื อ
อิเล็กทรอนิกส์
กิ ด านั น ท์ มะลิ ท อง (2543) ได้ ก ล่ า วไว้ ว่ า หนั ง สื อ อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ หรื อ E-Book
Electronic book) คือ สิ่งพิมพ์ที่ได้รับการแปลงลงบนสื่อบันทึกด้วยระบบดิจิตอล เช่น ซีดี -รอม
หรือหนังสือที่พิมพ์ลงบนสื่อบันทึกด้วยระบบดิจิตอล แทนที่จะพิมพ์ลงกระดาษเหมือนสิ่งพิมพ์ เช่น
นิตยสารอทิลุส (Nautilus) ที่ผลิตออกมาด้วยการบันทึกข้อความ ภาพและเสียง
ปิลันธนา สงวนบุญญพงษ์ (2542) ได้กล่าวไว้ว่า เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถน้าเสนอ
ข้อมูลได้ทั้งข้อความ ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหวและเสียง ผ่านจอคอมพิวเตอร์ โดยเชื่อมโยงข้อมูลที่
สัมพันธ์กับเนื้อหาที่อยู่ในแฟ้มเดียวกันหรือคนละแฟ้มเข้าด้วยกัน โดยไม่จ้ากัดว่าจะเป็นข้อมูลใน
รูปแบบเดียว
จิระพันธ์ เดมะ (2545) ได้กล่าวไว้ว่า หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ หรือ E-Book เป็นพัสดุ
ห้องสมุดยุคใหม่ที่เปลี่ยนจากรูปแบบดั้งเดิมซึ่งเป็นหนังสือที่ผลิตจากการเขียนหรือพิมพ์ตัวอักษรหรือ
ภาพกราฟิกลงในแผ่นกระดาษหรือวัสดุชนิดอื่นๆ เพื่อบันทึกเนื้อหาสาระในรูปตัวหนังสือ
Baker (1992) ได้กล่าวไว้ว่า E-Book เป็นการน้าเอาส่วนที่เป็นข้อเด่นที่มีอยู่ในหนังสือรูป
แบบเดิมมาผนวกกับศักยภาพของคอมพิวเตอร์ ซึ่งมีความสามารถในการน้าเสนอเนื้อหาหรือองค์
ความรู้ในรูปแบบสื่อประสมเนื้ อหาหลายมิติ สามารถเชื่อมโยงทั้งแหล่งข้อมูลจากภายในและจาก
เครือข่าย
Siegenthaler (2010) ได้กล่าวไว้ว่า หนังสืออิเล็กทรอนิกส์เป็นหนังสือที่พิมพ์ออกมาใน
รูปแบบของอิเล็กทรอนิกส์ ส่วนใหญ่จะพบในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ประเภทต่างๆ ซึ่งจะน้าเสนอ
เป็ น ตัวอักษร ทั้งนี้รูป แบบของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์สามารถอ่านได้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ และ
อุปกรณ์มือถือ
จากข้อความที่ได้กล่าวข้างต้นสรุปได้ว่า หนังสืออิเล็ กทรอนิกส์ (E-book) มีลักษณะคล้าย
รู ป แบบหนั ง สื อ หรื อ เอกสารที่ เป็ น แบบดิ จิ ต อล มี รู ป แบบในการน้ า เสนอข้ อ มู ล แบบภาพนิ่ ง
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ภาพเคลื่อนไหว วิดีโอ และเสียงประกอบ มีการเก็บข้อมูลแบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยผู้ใช้สามารถอ่าน
ผ่านคอมพิวเตอร์หรือเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์แบบพกพาได้ทุกสถานที่
2.2 รูปแบบของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
จินตวีร์ คล้ายสังข์ (2555) ได้แบ่งรูปแบบของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ไว้ 4 ประเภท ดังนี้
1. หนั ง สื อ อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ แ บบเน้ น ข้ อ ความ (Text – Based E-book) เป็ น เอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์รูปแบบหนึ่ง ที่คงลักษณะของหนังสือแบบดังเดิมประกอบไปด้วยข้อความและภาพ
ลักษณะเหมือนหนังสือที่เป็นกระดาษแต่ปรับให้อยู่ในรูปแบบของอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อสะดวกต่อการ
เข้าถึงและการเข้าใช้งานของผู้เรียน
2. ห นั ง สื อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ กส์ แ บ บมั ล ติ มี เ ดี ย (Multimedia E-book) เป็ น เอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์รูป แบบหนึ่ งที่ฝังคุณลั กษณะของมัลติมีเดีย ทั้งภาพนิ่ง ภาพเคลื่ อนไหว วีดีทัศน์
เสียง รวมไปถึงแอนนิเมชั่น เพื่อช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อีกทั้งยังสามารถปรับเปลี่ยน แก้ไข้
เพิ่มเติมข้อมูลได้ง่ายและสะดวก ท้าให้ปรับปรุงบทเรียนให้ทันสมัยกับเหตุการณ์ได้เอป็นอย่างดี
3. หนั ง สื อ อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ แ บบมี ป ฏิ สั ม พั น ธ์ (Interactive E-book) เป็ น รู ป แบบของ
เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ที่เน้นคุณลักษณะการมีปฏิสัมพันธ์ร่วมระหว่างเอกสารและผู้อ่าน เพื่อส่งเสริม
ให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ โดยมีรูปแบบการเก็บข้อมูลที่อ้างอิงภายในโครงสร้างเดียวกัน จากข้อมูล
ที่อ่านอยู่สามารถเชื่อมโยงไปยังอีกที่หนึ่งได้ ให้ผู้อ่านพิจารณาเนื้อหาเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องไม่หลุดจาก
ประเด็นที่อ่าน
4. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบเน้นแหล่งข้อมูลเป็นเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ที่มีลักษณะการ
ผสมผสานระหว่างเนื้อหาตัวอักษรปกติ แต่จะฝั่งแหล่งข้อมูลจากระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตร่วมด้วย
เช่น บริการวิดีโอออนไลน์จาก Youtobe เป็นต้น นอกจากนั้นยังให้ผู้อ่านสามารถเชื่อมโยงข้อมูล
อื่นๆ เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ และสามารถค้นหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ก้าลังศึกษา
จากแหล่งข้อมูลอื่นๆ ที่เชื่อมโยงกัน
2.3 ประเภทหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
Baker (1992) ได้แบ่งประเภทหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ออกเป็น 10 ประเภท
1. หนั งสื ออิเล็ กทรอนิ กส์ ห รือแบบต้ารา (Textbooks) หนังสื ออิล็กทรอนิ กส์ ประเภทนี้
เน้นการจัดเก็บและน้าเสนอข้อมูลเป็นตัวหนังสือและภาพประกอบในรูปแบบหนังสือที่พบโดยทั่วไป
หลักของหนังสืออิเล็กนิกส์ชนิดนี้ สามารถกล่าวได้ว่าเป็นการแปลงหนังสือเนื่องจากสภาพสิ่งพิมพ์
ปกติเป็นสัญญาณดิจิทัล เพิ่มเพิมศักยภาพในการน้าเสนอ
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2. หนั ง สื อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ แ บบเสี ย งอ่ า น เมื่ อ เปิ ด หนั ง สื อ จะมี เ สี ย งอ่ า น หนั ง สื อ
อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ ป ระเภทนี้ เหมาะกั บ เด็ ก เริ่ม เรี ย น หรือ ฝึ ก ออกเสี ย ง (Talking Books) หนั งสื อ
อิเล็ กทรอนิ กส์ ป ระเภทนี้ นิ ย มใช้กับ กลุ่ ม ผู้ อ่านที่มี ระดั บทั กษะทางภาษา โดยเฉพาะด้านการฟั ง
ค่อนข้างต่้า
3. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ หรือ หนังสือภาพนิ่ง หรือ อัลบั้มภาพ (Static Picture Books)
เป็ น หนั งสื ออิเล็ ก ทรอนิ กส์ ที่ เน้ น การจัด เก็ บ ข้อมู ล และน้าเสนอข้ อมู ล ในรูป แบบภาพนิ่ ง (Static
Picture) เสริมด้วยการน้าศักยภาพของคอมพิวเตอร์มาใช้ในการน้าเสนอ เช่ น การขยายหรือย่อ
ขนาดของภาพหรือตัวอักษรที่ต้องการ หรือเพิ่มข้อมูลเชื่อมโยงภายใน (Linking Information) เช่น
เชื่อมข้อมูลอธิบายเพิ่มเติม เป็นต้น
4. หนั งสื อ อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ แ บบหนั งสื อ ภาพเคลื่ อ นไหว (Moving Picture Books) เป็ น
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่เน้นการน้าเสนอข้อมูลในรูปแบบภาพวีดีทัศน์ (Video Clip) หรือภาพยนตร์
สั้น (Films Clips) ผนวกกับข้อมูลสารสนเทศที่อยู่ในรูปตัวหนังสือ (Text Information) ผู้อ่าน
สามารถเลือกศึกษาข้อมูลได้ ส่วนใหญ่จะน้าเสนอข้อมูลเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ส้าคัญ เช่น ภาพ
เหตุการณ์สงครามโลก ภาพการกล่าวสุนทรพจน์ของบุคคลส้าคัญ เป็นต้น
5. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบสื่อประสม (Multimedia Books) เป็นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
ที่เน้นเสนอข้อมูลเนื้อหาสาระในลักษณะแบบสื่อประสมระหว่างสื่อภาพ (Visual Media) ที่เป็นทั้ง
ภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวกับสื่อประเภทเสียง (Audio Media) ในรูปแบบต่างๆ
6. หนั งสื อ อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ แ บบหนั งสื อ หลากหลาย (Polymedia Books) เป็ น หนั ง สื อ
อิเล็กทรอนิกส์ที่มีลักษณะเช่นเดียวกับหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบสื่อประสม แต่มีความหลากหลายใน
คุ ณ ลั ก ษณะด้ า นความเชื่ อ มโยง ระหว่ า งข้ อ มู ล ภายในเล่ ม ที่ บั น ทึ ก ในลั ก ษณะต่ า ง ๆ เช่ น
ตัวหนังสือ ภาพนิ่ง เสียง ดรนตรี เป็นต้น
7. หนั งสื อ อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ แ บบหนั งสื อ เชื่ อ มโยง (Hypermedia Book) เป็ น หนั งสื อ ที่ มี
คุณลักษณะ สามารถเชื่อมโยงเนื้อหาสาระ ที่ออกแบบเชื่อมโยงกันภายใน การเชื่อมโยงเช่นนี้มี
คุ ณ ลั ก ษณะเช่ น เดี ย วกั บ บทเรี ย นโปรแกรมแบบแตกกิ่ ง ยั งสามารถเชื่ อ มโยงกั บ แหล่ งเอกสาร
ภายนอกได้เมื่อเชื่อมกับระบบอินเตอร์เน็ต
8. หนั งสื อ อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ แ บบหนั ง สื อ อั จ ฉริ ย ะ (Intelligent Electronic Books) เป็ น
หนังสือสื่อประสม แต่มีการใช้โปรแกรมชั้นสูงที่สามารถมีปฏิกิริยา หรื อสัมพันธ์กับผู้อ่านเสมือน
หนังสือสติปัญญา (อัจฉริยะ) หรือคาดคะเนในการโต้ตอบผู้อื่น
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9. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบสื่อหนังสือทางไกล (Telemedia Electronic Book) หนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ประเภทนี้มีคุณลักษณะหลัก ๆ คล้ายกับ (Hypermedia Electronic Book) เน้น
การเชื่อมโยงกับแหล่งข้อมูลภายนอกผ่านระบบเครือข่าย ทั้งที่เป็นเครือข่ายเปิด และเครือข่ายเฉพาะ
สมาชิกของเครือข่าย
10. หนั ง สื อ อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ แ บบหนั ง สื อ ไซเบอร์ เสปซ์ (Cyberspace Book) หนั ง สื อ
อิเล็กทรอนิกส์ประเภทนี้ มีลักษณะเหมือนกับหนังสืออิเล็กทรอนิกส์หลาย ๆ แบบที่กล่าวมาแล้ว
สามารถเชื่อมโยงแหล่งข้อมูลจากแหล่งภายในและภายนอก สามารถน้าเสนอข้อมูลในระบบสื่อที่
หลากหลาย สามารถปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่านได้หลากหลายมิติ
Baker and Giller (1991) ได้แบ่งหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ตามหน้าที่ สามารถแบ่งออกได้
4 รูปแบบ ดังนี้
1. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ส้าหรับเก็บเอกสารส้าคัญ (Archival e-book) จะมีที่เก็บข้อมูล
ข่าวสารขนาดใหญ่ในรูปแบบของฐานข้อมูล ผู้ใช้งานขั้นปลายสามารใช้งานได้หลายรูปแบบ ตัวอย่าง
หนังสือประเภทนี้ได้แก่ สารานุกรมโกรเลียร์ (Grolier Encylopedia)
2. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ให้ข้อมูลข่าวสาร (Information e-book) มีลักษณะคาบเกี่ยวกับ
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์รูปแบบแรกแต่ข่าวสารจะกินความแคบกว่าแบบแรก และมีลักษณะเฉพาะ
มากกว่ามีความสัมพันธ์กับหัวข้อ เช่น ตัวอย่างหนังสือเรียนแพทยศาสตร์อ๊อกซฟอร์ดบนซีดีรอม
3. ห นั งสื ออิ เล็ ก ท รอ นิ ก ส์ เพื่ อก ารส อน (Instructional e-book) เป็ น ห นั งสื อ
อิเล็กทรอนิกส์ที่มีประสิทธิภาพและมีประโยชน์ในการถ่ายทอดความรู้ความช้านาญ เพื่อสนับสนุน
การเรี ย นรู้ และการอบรมผู้ เรี ย นจะได้รับ ความรู้แ ละทราบความก้ าวหน้ าในการเรีย นของตนเอง
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ประเภทนี้บางส่วนจะมีการประเมินและประยุกต์ตามรูปแบบการเรียนรู้ของแต่
ละคน จะมีการน้าเสนอให้เหมาะสมกับผู้เรียนในแต่ละคน ตัวอย่างได้แก่ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่มี
การออกแบบหน้าจอส้าหรับคอมพิวเตอร์พื้นฐานเพื่อการอบรม (Computer-Based Training)
4. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบตั้งค้าถาม (Interrogational e-book) หนังสืออิเล็กทรอนิกส์
รูปแบบนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อการทดสอบ, สอบย่อยและประเมินผลกิจกรรม โดยวัดจากความรู้ที่ได้
จากการศึกษา หนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบตั้งค้าถามจะประกอบไปด้วย 3 ลักษณะที่ส้าคัญ คือ
ธนาคารตั้งค้าถามหรื อแบบฝึ กหั ดข้อสอบลั กษณะการประเมินผลและระบบผู้ เชี่ยวชาญจะมีการ
วิเคราะห์ผลที่ได้จากการเรียน และจะมีการพิจารณาความเหมาะสมกับความสามารถของผู้เรียน
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2.4 องค์ประกอบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
องค์ประกอบของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (ไพลิน บุญเดช, 2539 : 7)
2.4.1 อักขระ (Text) เป็นองค์ประกอบพื้นฐานที่ส้ าคัญในการเขียนโปรแกรมมัล ติมีเดีย
ผู้เขียนสามารถเลือกเขียนได้หลายแบบ และสามารถที่จะเลือกสีหรือก้าหนดขนาดตัวอักษรได้ตาม
ความต้องการ การโต้ตอบกับผู้ใช้ก็ยังนิยมใช้อักขระรวมถึงในการเชื่อมโยงน้าเสนอเนื้อหา เสียง
กราฟฟิก นอกจากนี้ ตัวอักขระยังสามารถจัดเป็นลักษณะเมนู (Menu) เพื่อให้ผู้ใช้เลือกข้อมูลที่
ต้องการจะศึกษาใช้อักขระเพื่อสื่อความหมายในคอมพิวเตอร์ มีลักษณะดังต่อไปนี้
2.4.1.1 สื่อความหมายได้ชัดเจน เลือกใช้ขนาดตัวอักษรให้เหมาะสมกับผู้อ่าน และ
แยกความส้าคัญของเนื้อหาได้อย่างชัดเจน
2.4.1.2 การเชื่อมโยงอักขระบนจอภาพส้ าหรับการมีปฏิ สัมพั นธ์ในมัลติมีเดียการ
เชื่อมโยงท้าได้หลายรูปแบบจากจุดหนึ่งไปจุดหนึ่งในระบบเครือข่ายด้วยแฟ้มเอกสารข้อมูลเข้าด้วยกัน
หรือต่างแฟ้มกันได้ทันทีในลักษณะรูปแบบตัวอักษร (Font) เครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ (Symbol)
การเลือกใช้แบบอักขระเครื่องหมายหรือสัญลักษ์และการให้สีแบบใดให้ดูองค์ประกอบการจัดวางด้าน
ศิลป์ที่ดูแล้วเหมาะสม
2.4.1.3 ก้าหนดความยาวเนื้อหาให้เหมาะสมกับการอ่านและในการดึงข้อมูลมาศึกษา
ผู้ผลิตโปรแกรมสามารถใช้เทคนิคการแบ่งข้อมูลออกเป็นส่วนย่อยแล้วเชท่อมโยงข้อมูลเข้าด้วยกัน
หากต้องการศึกษาข้อมูลส่วนใดก็สามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนต่าง ๆ ที่เชื่อมโยงกันอยู่ได้ การเชื่อมโยง
เนื้อหาสามารถท้าได้ 3 ลักษณะ คือ ลักษณะเส้นตรง ลักษณะสาขาและลักษณะผสมสานหลาย
มิติ
2.4.1.4 สร้ างการเคลื่ อนไหวให้ อักขระ เพื่อสร้างความสนใจก่อนน้ าเสนอข้อมู ล
สามารถท้าได้ห ลายวิธี เช่น การเคลื่ อนย้ายต้าแหน่ ง การหมุน การก้าหนดให้ เห็ น เป็ น ช่วง ๆ
จังหวะ เป็นต้น ข้อส้าคัญคือ ควรศึกษาถึงจิตวิทยาความต้องการรับรู้ กับความถี่การใช้เทคนิคการ
เคลื่อนไหวของผู้ศึกษาโปรแกรมแต่ละวัยให้เหมาะสม กับกลุ่มเป้าหมาย
2.4.2 ภาพนิ่ ง (Still Images) เป็ น ภาพกราฟิ กที่ ไม่ มีก ารเคลื่ อนไหว อาจเป็ น
ภาพถ่าย ภาพลายเส้น ภาพวาด แผนภูมิ แผนที่ห รือกราฟ ที่ได้จากโปรแกรมที่ได้จากโปรแกรม
ภาพวาดด้ ว ยคอมพิ ว เตอร์ และภาพที่ ได้ จ ากการสแกนหรือ ภาพถ่ าย เป็ น ต้ น ภาพเหล่ านี้ จ ะ
ประมวลผลออกมาเป็นจุดภาพ (Pixel) แต่ละจุดบนภาพจะถูกแทนที่เป็นค่าดิจิตอล เช่น ค่าความ
สว่าง (Brightness) ค่าสี (Color) ส่วนค่าความละเอียดของภาพจะขึ้นอยู่กับจ้านวนของจุดภาพ
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การจัดเก็บกระท้าเป็น จุดเช่นเดียวกัน บางครั้งการเก็บภาพที่มีขนาดข้อมูลมากก็จะท้าท้าการลด
ขนาด โดยวิธีบีบอัดชนิดข้อมูลต่างๆ ก่อนที่จะจัดเก็บข้อมูลเพื่อประหยัดเนื้อที่ในการจัดเก็บ
ไฟล์ (File) กราฟฟิกที่ใช้ในหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบสื่อประสม สามารถแบ่งได้ 3 ไฟล์
(File) คือ (บุญเลิศ อรุณพิบูลย์, 2541 : 89-92)
1. ไฟล์สกุล GIF (Graphic interlace file) เป็นไฟล์ชนิดบิตแบต จุดเน้นของไฟล์ประเภท
นี้ คือ มีขนาดไฟล์ต่้า สามารถท้าพื้นแบบโปร่งใสได้ (Transparent) นิยมใช้กับภาพวาดและภาพ
การ์ ตู น มี ร ะบบแสดงผลแบบหยาบและค่ อ ย ๆ ขยายไปสู่ ล ะเอี ย ด (Interlace) มี โ ปรแกรม
สนับสนุนจ้านวนมาก เรียกดูได้กับกราฟิกบราวเซอร์ (Graphics browser) ทุกตัวมีความสามารถ
น้าเสนอภาพแบบเคลื่อนไหว (Gif animation) จุดด้อยของไฟล์ประเภทนี คือ แสดงได้เพียง 256
สี
2. ไฟล์สกุล (JPEG) (Joint photographic experts group) เป็นไฟล์ที่ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อ
ใช้งานได้ดีกับภาพที่มีสีสันสดใส และความละเอียดสูงมาก ท้าให้เหมาะส้าหรับภาพถ่าย จุดเด่น คือ
สนั บ สนุ น สีได้ถึง 24 บิ ต (16.7ล้านสี) แต่การบีบอัดข้อมูล ของไฟล์ส กุล JPEG จะท้าให้ ลบข้อมูล
บางส่วนที่ความถี่ซ้าซ้อนกันมากที่สุดออกจากภาพ ท้าให้รายละเอียดบางส่วนของภาพหายไป มี
ระบบการแสดงผลหยาบและค่อยๆ ขยายไปสู่รายละเอียด (Interlace) มีโปรแกรมสนับสนุนการ
สร้างเป็นจ้านวนมาก เรีย กดูได้กับกราฟิกบราวเซอร์ (Graphics browser) ทุกตัว ตั้งค่าการบีบ
ไฟล์ได้ จุดด้อย คือ ท้าให้พื้นที่ของภาพโปร่งใสไม่ได้
3. ไฟล์สกุล PNG (Portable network graphics) จุดเด่น คือ สามารถก้าหนดค่าการ
บีบไฟล์ได้ตามต้องการ (8 บิต, 24 บิต, หรือ 64 บิต) มีระบบแสดงผลแบบหยาบ ๆ และค่อย
ๆ ขยายไปสู่ละเอียด (Interlace) สามารถท้าให้พื้นโปร่งใสได้ จุดด้อย คือ หากก้าหนดค่าการบีบ
ไฟล์สูง จะใช้เวลาในการคลายไฟล์สูงตามไปด้วย แต่ขนาดของไฟล์จะมีขนาดต่้า ไม่สนับสนุนกับ
กราฟิกบราวเซอร์ (Graphics browser) รุ่นเก่า โปรแกรมสนัสนุนในการสร้างมีน้อย
2.4.3 ภาพเคลื่อนไหว (Animation) เกิดจากจุดภาพหรือเฟรม ที่มีความแตกต่างกันมาก
หรือน้อย น้ามาแสดงต่อเนื่องกันไป ความแตกต่างของแต่ละภาพที่น้าเสนอให้ต่อเนื่องกันไป ท้าให้
มองเห็นเป็นการเคลื่อนไหวของสิ่งต่าง ๆ ในเทคนิคเดียวกับภาพยนตร์การ์ตูน ภาพเคลื่อนไหวจะท้า
ให้สามารถน้าเสนอความคิดที่ซับซ้อนหรือย่งยากให้ง่ายต่อการเข้าใจ และสามารถก้าหนดลักษณะ
และเส้นทางที่จะให้ภาพนั้นเคลื่อนที่ไปมาตามต้องการคล้ายกับการสร้างภาพยนตร์ขึ่นมาตอนหนึ่ง
การแสดงสี การลบภาพ โดยท้าค่อยๆ เลือนจางหรือภาพค่อ ย ๆ ปรากฏขึ้นในรูปแบบต่าง ๆ กัน
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นับเป็นสื่อที่ดีอีกหนึ่งในมัลติมีเดีย โปรแกรมสนับสนุน การสร้างภาพเคลื่อนไหวมีอยู่หลายโปรแกรม
ตามความต้องการของผู้ใช้ และการเก็บภาพเป็นไฟล์สกุล GIF ซึ่งจุดเด่นของไฟล์ประเภทนี้ คือ มี
ขนาดไฟล์ต่้า สามารถท้าพื้นของภาพให้ เป็นพื้นแบบโปร่งใส (Transparent) เรียกดูได้กับกราฟิก
บราวเซอร์ (Graphics browser) ทุ กตัวแต่ส ามารถแสดงผล ได้เพี ยง 256 สี (ทรงศักดิ์ ลิ้ ม
บรรจงมณี, 2542 : 201)
2.4.4 เสียง (Sound) เป็นสื่อช่วยเสริมสร้างความเข้าใจเนื้อหาได้ดีขึ้นและท้าให้คอมพิวเตอร์
มีชีวิตชีวาขึ้น ด้วยการเพิ่มการ์ดเสียงและโปรแกรมสนับสนุนเสี ยง อาจอยู่ในรูปของเสียงดนตรี
เสี ย งสั งเคราะห์ ป รุ งแต่ ง การใช้ เสี ย งในมั ล ติ มี เดี ยนั้ น ผู้ ส ร้างต้ อ งแปลงสั ญ ญาณเสี ย งไฟฟ้ าเป็ น
สั ญ ญาณเสี ย ง analog ผ่ า นจากเครื่ อ งเล่ น วิ ท ยุ เทปคาสเซทหรื อ แผ่ น ซี ดี การอั ด เสี ย งผ่ า น
ไมโครโฟนต่ อ เข้ า ไลน์ อิ น (Line – In) ที่ พ อร์ ต (Port) การ์ ด เสี ย งได้ โ ดยตรงโดยไม่ ต้ อ งผ่ า น
ไมโครโฟน และการ์ดเสียงที่มีคุณภาพดีย่อมจะท้าให้ได้เสียงที่มีคุณภาพดีด้วยเช่นกัน ไฟล์เสียงมี
หลายแบบ ได้แก่ ไฟล์สกุล WAV ปละ WIDI เป็นไฟล์ที่นิยมใช้ในการเก็บเสียงดนตรี
2.4.5 ภาพวิดีทัศน์ (Video) ภาพวิดีทัศน์เป็นภาพเหมือนจริงที่ถูกเก็บในรูปของดิจิทัล ม์
ลักษณะแตกต่างจากภาพเคลื่อนไหวที่ถูกสร้างขึ้นจากคอมพิวเตอร์ในลักษณะคล้ายภาพยนตร์การ์ตูน
ภาพวิดีทัศน์สามารถต่อสายตรงจากเครื่องเล่นวิดีทัศน์หรือเลเซอร์ดิสก์เข้าสู่ เครื่องคอมพิวเตอร์ด้วย
วิธีการ Capture ระบบวิดีทัศน์ที่ท้างานจากฮาร์ดดิสก์ที่ไม่มีการบีบอัดสัญญาณภาพวิดีทัศน์ ภาพ
วิดีทัศน์มีความต้องการพื้นที่ฮาร์ดดิสก์ว่างมาก ดังนั้นจึงต้องมีการบีบอัดข้อมูลให้มีขนาดเล็กเพื่อที่จะ
เพิ่มประสิทธิภาพและความเร็วในการส่งสูง สุดแต่ยังคงคุณภาพของภาพวิดีทัศน์ซึ่งต้องอาศัยคุณภาพ
การ์ดวิดีทัศน์ในการท้าหน้ าที่ดังกล่าว การน้าภาพวิดีทัศน์มาประกอบในมัลติมีเดียต้องมีอุปกรณ์
ส้าคัญ คือ ดิจิทัลวิดีทัศน์การ์ด (Digital Video Card) การท้างานในระบบวินโดวส์ ภาพวิดีจะถูก
เก็บในไฟล์ตระกูลเอวีไอ (AVI : Audio Video Interleave) มูฟวี่ (MOV) และเอ็มแพ็ก (MPEG :
Moving Picture Experts Group) ซึ่งสร้างภาพด้วยวิดีทัศน์เต็มจอ 30 เฟรมต่อนาที ข้อเสียของ
การดูข้อมูลภาพ ฟังเสียงหรือดูภาพวิดีทัศน์ในหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ คือ ไฟล์ของภาพจะมีขนาด
ใหญ่ตั้งแต่ 500 กิโลไบท์หรือมากกว่า 10 เมกะไบท์ ท้าให้เสียเวลาในการดาวน์โหลดที่ต้องหา
เวลามาก
2.4.6 การเชื่ อ มโยงข้ อ มู ล แบบปฏิ สั ม พั น ธ์ (Interactive Links) หมายถึ ง การที่ ผู้ ใช้
มัลติมีเดียสามารถเลือกข้อมูลได้ตามความต้องการโดยใช้ตัวอักษร ปุ่มหรือภาพ ส้าหรับตัวอักษรที่
จะสามารถเชื่อมโยงได้จะเป็นตัวอักษรที่มีสีแตกต่างจากตัวอักษรอื่นๆ ส่วนปุ่มก็จะมีลักษณะคล้า ย
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กับปุ่มเพื่อชมภาพยนตร์หรือคลิกลงบนปุ่มเพื่อเข้าไปหาข้อมูลที่ต้องการหรือเปลี่ยนหน้าข้อมูลส่วน
มัลติมีเดียปฏิสัมพันธ์ (Interactive Multimedia) เป็นการสื่อสารผ่านคอมพิวเตอร์ที่มีลักษณะการ
สื่อสารไปมาทั้งสองทาง คือ การโต้ตอบระหว่างผู้ใช้คอมพิวเตอร์และการมีปฏิสัมพันธ์ผู้ใช้ใลือกได้ว่า
จะดูข้อมูล ดูภาพ ฟังเสียง หรือดูภาพวิดีทัศน์ ซึ่งรูปแบบของการมีปฏิสัมพันธ์อาจอยู่ในรูปใดรูป
หนึ่งดังต่อไปนี้
1. การใช้เมนู (Menu Driven) ลักษณะที่พบเห็นได้ทั่วไปของการใช้เมนู คือ การจัดล้าดับ
หัวข้อท้าให้ผู้ใช้สามารถเลือกข่ าวสารข้อมูลที่ต้องการได้ตามความสนใจ การใช้เมนูมักประกอบด้วย
เมนูหลัก (Main Menu) ซึ่แสดงหัวข้อหลักให้เลือกและเมื่อไปยังแต่ละหัวข้อหลักก็จะประกอบไป
ด้วยเมนูย่อยที่มีหัวข้ออื่นให้เลือก หรือแยกไปยังเนื้อหาหรือส่วนนั้นๆ
2. การใช้ฐานข้อมูลไฮเปอร์มีเดีย (Hypermedia Database) เป็นรูปแบบปฏิสัมพันธ์ที่ให้
ผู้ใช้สามารถเลือกไปตามเส้นทางที่เชื่อมค้าส้าคัญซึ่งอาจเป็นค้า ข้อความ เสียงหรือภาพ ค้าส้าคัญ
เหล่านี้จะเชื่อมโยงกันอยู่ในลักษณะเหมือนใยแมงมุม โดยสามารถเดินหน้าและถอยหลังได้ตามความ
ต้องการของผู้ใช้
2.4.7 การจัดเก็บข้อมูลมัลติมีเดีย เนื่องจากมีการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์
แบบมัลติมีเดียที่เป็นการพัฒนาแบบใช้หลายสื่อผสมกัน (Multimedia) และเทคโนโลยีสื่อมัลติมีเดีย
มีจ้านวนมาก ท้าให้จ้าเป็นต้องใช้เนื้อที่เก็บข้อมูลเป็นจ้านวนมาก สื่อที่ใช้จัดเก็บต้องมีขนาดความจุ
มากพอที่จะรองรับข้อมูลในรูปภาพของวิดีโอ รูปภาพ ข้อความ ปัจจุบันแผ่นซีดีรอม (CD-ROM :
Compact Disk Only Memory) และแผ่นดีวีดี (DVD) ได้รับความนิยมแพร่หลาย สามารถเก็บ
ข้อมูลแฟ้มข้อมูลอื่น ๆ ได้มากเท่าที่ต้องการ
2.5 โครงสร้างของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
ไพฑูรย์ ศรีฟ้า (2551 : 17) ได้กล่าวไว้ว่า ลักษณะโครงสร้างของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์จะมี
ความคล้ ายคลึ งกับ หนั งสื อทั่ วไปที่พิ มพ์ ด้ วยกระดาษ หากจะมีความแตกต่ างที่ เห็ นได้ชัด เจนคื อ
กระบวนการผลิต รูปแบบ และวิธีการอ่านหนังสือ โดยโครงสร้างทั่วไปของหนังสืออิเ ล็กทรอนิกส์
ประกอบด้วย ดังนี้
2.5.1 หน้าปก (Front Cover) หมายถึง ปกด้านหน้าของหนังสือซึ่งจะอยู่ส่วนแรก เป็นตัว
บ่งบอกว่าหนังสือเล่มนี้ชื่ออะไร ใครเป็นผู้แต่ง
2.5.2 ค้าน้า หมายถึง ค้าบอกกล่าวของผู้เขียนเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับข้อมูล
และเรื่องราวต่างๆ ของหนังสือเล่มนั้น
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2.5.3 สารบัญ หมายถึง ตัวบ่งบอกหัวเรื่องส้าคัญที่อยู่ภายในเล่มว่าประกอบด้วยอะไรบ้าง
อยู่หน้าที่ใดของหนังสือ สามารถเชื่อมโยงไปสู่หน้างต่างๆ ภายในเล่มได้
2.5.4 สาระของหนังสือแต่ละหน้า หมายถึง ส่วนประกอบส้าคัญในแต่ละหน้าที่ปรากฎ
ภายในเล่ม ประกอบด้วย
2.5.4.1 หน้าหนังสือ (Page Number)
2.5.4.2 ข้อความ (Texts)
2.5.4.3 ภาพประกอบ (Graphics) .jpg, .gif, .bmp, .png, .psd, .pcd, .ico,
.pcx, .wmf, และ .tiff
2.5.4.4 เสียง (Sounds) .mp3, .wav, midi
2.5.4.5 ภาพเคลื่อนไหว (video clip flash) .mpeg, .wav, .avi
2.5.4.6 จุดเชื่อมโยง (link)
2.5.4.7 อ้างอิง (reference) แหล่งข้อมูลที่น้ามาอ้างอิงอาจเป็นเอกสารต้าราหรือ
เว็บไซต์
2.5.4.8 ดัชนี (index) การระบุค้าส้าคัญหรือค้าหลักต่างๆ ที่อยู่ภ ายในเล่มโดย
เรียงล้าดับตัวอักษรให้สะดวกต่อการค้นหาพร้อมระบุเลขหน้าและจุดเชื่อมโยง
2.5.4.9 ปกหลัง (back cover) ปกด้านหลังของหนังสือซึ่งจะอยู่ส่วนท้ายเล่ม
2.6 โปรแกรมที่ใช้สร้าง e-Book
โปรแกรมที่ใช้สร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์มีอยู่หลายประเภท แต่ที่นิยมใช้กันมากในปัจจุบัน
ได้แก่ (ไพฑูรย์ ศรีฟ้า, 2551 : 15)
1. โปรแกรมชุด Flip Album
2. โปรแกรมชุด Desktop Author
3. โปรแกรมชุด Flash Album Deluxe
ทั้งสามชุดโปรแกรม จะต้องติดตั้งโปรแกรมส้าหรับอ่านอีบุ๊ค มิฉะนั้นแล้วจะเปิดเอกสาร
ไม่ได้ ซึ่งประกอบด้วย
1. โปรแกรมชุด Flip Album ตัวอ่านคือ Flip Viewer
2. โปรแกรมชุด Desktop Author ตัวอ่านคือ DNL Reader
3. โปรแกรมชุด Flash Album Deluxe ตัวอ่านคือ Flash Player
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2.7 ประโยชน์ของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
ภาสกร เรืองรอง (2557) ได้กล่าวถึงประโยชน์ไว้ว่า การน้า e-Book ไปใช้งานร่วมกับ
กิจกรรมการเรียนการสอนในชั้นเรียน หรือน้าไปใช้เพื่อการศึกษา รวมทั้งการฝึกอบรม e-Book จะ
ช่วยอ้านวยความสะดวกได้ดังนี้
2.7.1 ช่วยการทบทวนความรู้ที่ได้จากชั้นเรียน ผู้เรียนสามารถเรียนทวนซ้้าได้เมื่อมีโอกาส
ตามความแตกต่างของผู้เรียน ที่มีความพร้อมที่จะเรียน มีความสามารถในการจ้าและมีความสนใจที่
แตกต่าง ส่งผลให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์การเรียนการสอนที่แตกต่างกัน ดังนั้น e-book จึงช่วยให้
ผู้เรียนสามารถเรียนซ้้าได้เมื่อมีโอกาส มีความพร้อมตามความแตกต่างของผู้เรียน
2.7.2 ช่วยแก้ไขปัญหาในการที่ขาดผู้เชี่ยวชาญ ในการเรียนการสอนทั้งในและนอกชั้นเรียน
ครู ผู้ ส อนต่ างมี ค วามเชี่ ย วชาญในเนื้ อ หาที่ จ ะสอนแตกต่ างกั น ดั งนี้ หากได้ น้ าผู้ ส อนที่ มี ค วาม
เชี่ยวชาญในเรื่องนั้นๆ มาท้าการบันทึกการสอนและจัดท้าเป็นสื่อการสอนลงบน e-Book ก็จะช่วย
แก้ไขปัญหาการสอนได้เป็นอย่างดี
2.7.3 เป็ นการน้าเทคโนโลยีการน้าเสนอข้อมูลหน้าจอคอมพิวเตอร์มาใช้ให้เกิดประโยชน์
การที่เราให้ผู้เรียนศึกษาจากหนังสืออกสารต้าราที่เป็นกระดาษ จะพบข้อจ้ากัดของกระดาษว่าไม่
สามารถแสดงภาพและสีได้ครบตามที่ต้องการ ไม่สามารถสร้างมิติได้ ไม่สามารถสร้างเสียงได้ ไม่
สามารถสร้ างเนื้ อ หาในแผ่ น เดี ย วและเลื่ อ นหน้ าเนื้ อ หาในกระดาษได้ ซึ่ งคอมพิ ว เตอร์ส ามารถ
ตอบสนองความต้องได้ทั้งหมด
2.7.4 เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบผสมผสานทั้ งในชั้นเรียนและนอกชั้นเรียน สื่อ eBook ที่ครูได้สร้างขึ้นและก้าหนดให้ผู้เรียนศึกษานั้น หลังจากได้ท้ากิจกรรมการเรียนการสอนในชั้น
เรียน ผู้สอนสามารถน้าผู้เรียนออกจากชั้นเรียนเพื่อไปเรียนกับสถานการณ์จริง เช่น เรื่องพืชผักสวน
ครัว ผู้เรียนสามารถเปิด e-Book และอาจอ่านบาร์โค้ดที่ต้นไม้เพื่อเปิดเนื้อหาจากส่วนกลางบน
ระบบเครือข่ายเรียนประกอบไปได้ทันที
2.7.5 e-Book เป็นการเชื่อมโยงเวลา เหตุการณ์และสถานที่เข้าไว้ด้วยกัน โดยที่หนังสือจะ
มี ข้ อ จ้ า กั ด ในการน้ า เสนอดั ง กล่ า ว โดยที่ e-Book เป็ น การเชื่ อ มโยงเวลาอดี ต อนาคต ที่ มี
เหตุการณ์และสถานที่ต่างๆ ไว้ โดยครูผู้สอนสามารถ e-Book ที่มี link เชื่อมโยงเนื้อหาในอดีต
อาทิเหตุการณ์สงครามโลกครั้งที่สอง และสามารถเชื่อมโยงเหตุการณ์ในอนาคตที่มีผู้ท้านายจากสถิติ
และสร้างเป็นสื่อไว้ เช่นพยากรณ์อ ากาศ และยังสามารถเชื่อสถานที่ ผู้สอนสามารถเชื่อมสถานที่
โดยที่ไม่ต้องออกนอกสถานที

29
2.8 ข้อดีหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
สุทิน ทองไสว (2547: 47) ได้กล่าวถึงข้อดีของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ไว้ว่า
2.8.1 ประหยั ด พื้ น ที่ ในการจั ด เก็ บ ผู้ ใช้ ส ามารถจั ด เก็ บ หนั งสื อ อิ เ ล้ ก ทรอนิ ก ส์ ได้ ห ลายเล่ ม
ภายในเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องเดียว
2.8.2 การมีระบบนาวิเกชั่น (Navigation) และไฮเปอร์ลิงค์ (Hyperlinks) ท้าให้ผู้ใช้สามารถ
เข้าไปศึกษาค้นคว้าหาความรู้เพิ่มได้อย่างรวดเร็ว
2.8.3 กระบวนการจัดท้าหนังสืออิเล็กทรอนิกส์สามารถจัดท้าได้รวดเร็วกว่าการจัดพิมพ์หนังสือ
และกรณีมีการแก้ไข ก็สามารถแก้ไขได้อย่างรวดเร็ว
2.8.4 การเปิดอ่านมีระบบการค้นที่เชื่อมโยง ผู้เรียนและผู้อ่านสามารถเลือกเรียนหัวข้อที่สนใจ
ก่อนได้ และสามารถย้อนกลับไปเริ่มต้นเรียนที่จุดเริ่มต้นใหม่ก็ได้ เพื่อสามารถทบทวนบทเรียนหาก
ยังไม่เข้าใจ ตลอดจนสามารถเลือกเรียนได้ตามเวลาและสถานที่ที่สะดวก (พงษ์ระพี 2540 : 273,
บุปผชาติ 2540 : 86, เจน 2539 : 25, ยืน ภู่สุวรรณ 2538 : 204, อ้างถึงใน อุกกฤษ รุ่งเรือง 2545 :
16)
2.8.5 สามารถจัดเก็บข้อมูลได้เป็นไฟล์แยกระหว่างตัวอักษร กราฟิก ภาพเคลื่อนไหวและเสียง
โดยใช้ เท็ กซ์ไฟล์ เป็ น ศูน ย์ ร วม โดยการเชื่อมโยงข้อมู ล จากสื่ อ ที่อ ยู่คนละที่ เข้าด้ว ยกั น สามารถ
ปรับเปลี่ยน แก้ไข เพิ่มเติมข้อมูลได้อย่างสะดวกรวดเร็ว ท้าให้ปรับปรุงข้อมูลเนื้อหาในบทเรียนให้
ทันสมัยกับเหตุการณ์ (ศรันย์ 2540 : 272-273, อ้างถึงใน อุกกฤษ รุ่งเรือง 2545 : 16)
2.8.6 เสริมสร้างให้ผู้เรียนเป็นผู้มีเหตุผลและความคิดที่เป็นแบบ Logical เพราะการโต้ตอบกับ
เครื่องคอมพิวเตอร์ผู้เรียนจะต้องท้าเป็นขั้นตอนอย่างมีระเบียบและมีเหตุผล ซึ่งเป็นการฝึกลักณษะ
นิสัยของผู้เรียน (ศูนยก์ารศึกษาทางไกลไทยคม, ม.ป.ป, : 7-8)
2.8.7 ประหยั ด พื้น ที่ในการจั ดเก็บ เพราะหนั งสื ออิเล็ ก ทรอนิกส์ ได้ถูกสร้างให้ อยู่ในรูป แบบ
ดิจิตอล ผู้ใช้สามารถจัดเก็บหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ได้หลายเล่มไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ ที่มีขนาด
กระทัดรัด ถ้าเป็นในรูปแบบของหนังสือจะต้องอาศัยชั้นวางหนังสือที่มีขนาดใหญ่และสิ้นเปลืองพื้นที่
ในการจัดเก็บ (สุทิน ทองไสว, 2547 : 47)
.2.9 ความหมายปฏิสัมพันธ์
2.9.1 ความหมายการปฏิสัมพันธ์ได้มีคนให้ความหมายไว้ดังนี้
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วิชิต (2558: 69) กล่าวถึงการปฏิสัมพันธ์คือ การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในกลุ่ม
การจัดการเรียนการสอนนิยมสร้างความสัมพันธ์ในห้องเรียนด้วยการให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียน
กิจกรรมประเภทต่าง ๆ ที่จะใหผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนการสอน
ณั ฐ กานต์ (2557: 37 ) กล่ าวถึ ง การปฏิ สั ม พั น ธ์คือ กระบวนการถ่ายทอดความรู้ให้ แ ก่
ผู้เรียน ผ่านการโต้ตอบหรือมีปฏิกิริยาย้อนกลับระหว่าง ผู้เรียนกับผู้สอน ผู้เรียนกับผู้เรียน และ
ผู้เรียนกับสื่อเทคโนโลยี ซึ่งจะช่วยให้เกิดการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีสร้างสรรค์นิยม กล่าวคือความคิด
เกิด ขึ้น จากการปฏิ บั ติ ของตนเอง ใช้สื่ อ ในการตอบสนอง ปฏิ สั ม พั น ธ์แ ละความคิดได้ จากการมี
ประสบการณ์ร่วมทางสังคมกับผู้อื่น
วุ ท ธิ ศั กด์ิ (2552:14) กล่ า วถึ ง ก ารเรี ย น แบ บ ป ฏิ สั ม พั น ธ์ (Active Learning)
กระบวนการในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ผู้เรียนต้องได้มีโอกาสลงมือกระท้ามากกว่าการฟังเพียง
อย่างเดียว ต้องจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยการอ่าน การเขียน การโต้ตอบ และการวิเคราะห์
ปัญหา ให้ผู้เรียนได้ใช้กระบวนการคิดขั้นสูง ได้แก่การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ และการประเมินค่า
ช่วยพัฒ นาศักยภาพทางสมอง ได้แก่การคิด การแก้ปัญหา และการน้าความรู้ไป ประยุกต์ใช้เปิด
โอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้สูงสุด ผู้เรียนสามารถสร้าง ความรู้และจัดระบบการ
เรี ย นรู้ ไดด้ ว้ ย ตนเอง มี ส่ ว นร่ ว มในการเรี ย นการสอนท้ งัในด้ า นการสร้ า ง องค์ ค วามรู้ ก ารสร้ า ง
ปฏิสัมพันธ์ร่วมกัน และร่วมมือกันมากกว่าการแข่งขัน ท้าให้เกิดความรับผิดชอบ การมีวินัยในการ
ท้างาน และการแบ่งหน้าที่ โดยผู้เรียนจะเป็นผู้จัดระบบการเรียนรู้ด้วยตนเองจากกิจกรรมการเรียน
การสอนเน้นทักษะการคิดรวบยอด โดยผู้สอนจะอ้านวยความสะดวก ในการจัดการเรียนรู้เพื่อให้
ผู้เรียนเป็นผู้ปฏิบัติด้วยตนเองจากประสบการณ์
ใจทิ พ ย์ ณ สงขลา (2547: 79-84) กล่ า วถึ ง ปฏิ สั ม พั น ธ์ ท างการเรี ย นด้ ว ยบทเรี ย น
อิเล็กทรอนิกส์ มี 2 ลักษณะ ดังนี้
การปฏิ สั มพั น ธ์ร ะหว่างผู้ เรียนกั บ เนื้ อ หาสาระ (Learner – Content Interaction) คื อ
กิจกรรมการเรียนในบทเรียนที่สร้างด้วยไฮเปอร์มีเดีย (Hypermedia) ที่ผู้สอนได้ออกแบบไว้อย่าง
เป็นระบบ การใช้ไฮเปอร์มีเดียน้าเสนอเนื้อหาสาระและกิจกรรมการเรียน รวมทั้งให้ผลป้อนกลับ
ช่วยให้ความหยืดหยุ่นกับผู้เรียน ช่วยให้ผู้เรียนที่ศึกษาด้วยตนเองมีความสะดวก เสมือนมีผู้ถ่ายทอด
เนื้อหาและกระตุ้นชี้น้าการเรียนรู้
1. กระบวนการปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนและเนื้อหา อธิบายเป็นกระบวนการตามแนวคิด
ของเมย์ (Mayes,2002) ได้ดังนี้
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2. การรวบยอดความคิด เป็นกระบวนการปฏิสัมพันธ์กับเนื้อหาสาระในระดับขั้นต้นที่ผู้เรียน
สามารถควบคุมตามช่วงจังหวะการเรียนและตามล้าดับของเนื้อหาการเรียน
3. การสร้างความรู้ปฏิสัมพันธ์กับเนื้อหาสาระในระดับที่สูงขึ้น เป็นการที่ผู้เรียนสร้างความรู้
จากเนื้อหาสาระที่ได้รับ และปรับเป็นสิ่งที่เหมาะสมกับตนเองโดยต่อโยงความรู้เข้ากับประสบการณ์
เดิม
4. การตอบโต้ความคิด การที่ผู้เรียนปฏิสัมพันธ์กับเนื้อหาสาระประกอบด้วยกระบวนการ
สนทนาโต้ตอบระหว่างผู้เรียนด้วยกันทั้งนี้ในส่วนของการโต้ตอบอภิปรายสามารถสอดแทรกอยู่ในทุก
ขั้นตอนของการเรียน และสามารถจ้าลองให้เกิดขึ้นได้ด้วยการใช้ฐานข้อมูล และเครื่องมือสื่อสาร
แบบประสานเวลาหรือการสื่อสารแบบต่างเวลา
5. กระบวนการปฏิ สั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งผู้ เ รี ย นและผู้ ส อน (Learner to learner V.S.
Instruction Interaction) เป็นการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นจากการโต้ตอบ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิด
ระหว่างบุคคลลักษณะของการปฏิสัมพันธ์เกิดขึ้นได้ สามารถจัดเป็นความสัมพันธ์ในสองระดับ คือ
การปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน และการปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนด้วยกัน
การออกแบบปฏิสัมพันธ์ระหว่างหนังสือกับผู้อ่าน (Consumer Interface) (จิระพันธ์ เด
มะ 2545 : 11)
องค์ประกอบประเภทการออกแบบการปฏิสัมพันธ์ระหว่างหนังสือกับผู้อ่าน (Consumer
Interface) หรือตัวช่วยในการใช้และการอ่าน หรือการเรียนเนื้อหาในหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งจะ
ออกแบบให้ใช้งานบนพื้นฐานดังนี้
1. การออกแบบเชิงวิศวกรรมด้านเนื้อหา (Knowledge Engineering) องค์ประกอบย่อย
ด้านนี้ เน้ นพิจารณาความถูกต้องทางวิชาและการออกแบบเค้าโครง หรือยุทธศาสตร์การน้าเสนอ
เนื้อหาภายในเล่ม ที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ สามารถรับรู้และท้าความเข้าใจ ตลอดจนการเรียนรู้
เนื้อหาได้ง่ายและมีประสิทธิภาพ
2. การออกแบบหน้าหนังสือ (Page Design) เป็นการออกแบบรูปลักษณ์ของหน้าหนังสือ
ในแต่ละหน้า ประกอบด้วยตัวหนังสือ ภาพประกอบและการจัดหน้า ที่จะเป็นส่วนหนึ่งให้ผู้อ่านเห็น
ในแต่ละหน้าของหนังสือ เป็นส่วนที่สามารถปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้อ่านกับหนังสือ องค์ประกอบด้านนี้
จะมี ค วามแตกต่ า งตามจุ ด ประสงค์ ข องหนั ง สื อ อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ ห รื อ แต่ ล ะปรเภทของหนั ง สื อ
อิเล็กทรอนิกส์
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3. รูป แบบปฏิ สั มพั น ธ์ (Interactive Styles) เป็ น องค์ ป ระกอบในการก้ าหนดรูป แบบ
วิธีการปฏิสัมพันธ์ที่ผู้อ่านสามารถปฏิสัมพันธ์กับหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ในแต่ละหน้า เช่น การเฉลย
การตรวจสอบ การสืบค้น การรับค้าสั่ง เป็นต้น
4. สื่อประสม (Multimedia) เป็นองค์ประกอบในการน้าเสนอเนื้อหาในลักษณะสื่อประสม
หรือสื่ อผสม เป็ น การสร้ างสรรค์น้าเสนอเนื้อหาผสมผสานระหว่างเนื้ อหาสาระที่เป็ นตัว หนังสื อ
ภาพนิ่ง เสียง และภาพเคลื่อนไหว
5. สื่ อเชื่ อมโยง (Hypermedia) เป็ น ส่ ว นในหน้ าจอที่ ส ามารถเชื่ อ มโยงระหว่างเนื้ อ หา
ภายในตัวเล่ม และแหล่งข้อมูลภายนอกตัวเล่มผ่านระบบเครือข่าย
3.2 หลักการออกแบบปฏิสัมพันธ์ในบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์
ขั้ น ตอนการออกแบบปฏิ สั ม พั น ธ์ ในบทเรี ย นอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ ฮิ รู มิ (Hirumi, 2006) ได้
ข้อเสนอขั้นตอนการออกแบบปฏิสัมพันธ์ในบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ 5 ขั้นตอน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
ขั้นที่ 1 เลือกกลยุทธ์การสอน (Instructional Strategy) เป็นการออกแบบ ปฏิสัมพันธ์ใน
ระดับปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนและการเรียนการสอน โดยประเด็นส้าคัญที่ผู้สอน หรือนักออกแบบ
บทเรียนต้องค้านึงถึงในการออกแบบ ได้แก่ 1) ก้าหนดผลการเรียนรู้ที่ต้องการ 2) ก้าหนดกลยุทธ์
การสอนโดยการวิเคราะห์ จากเนื้ อหาถ้าเนื้อหาเป็นความรู้ที่มีค้าตอบที่ถูกต้อง เพียงค้าตอบเดียว
ผู้เรียนอาจศึกษาได้ด้วยตนเองโดยไม่จ้าเป็นต้องอภิปราย ในทางกลับกันถ้าเนื้อหามีค้าตอบที่ถูกหลาย
ค้าตอบ อาจก้าหนดให้ผู้เรียนได้ปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นเพื่อสร้างความรู้ใหม่และ 3) วิเคราะห์ลักษณะ
ของผู้เรียน เช่น ความรู้พื้นฐานของผู้เรียน นิสัยการเรียนรู้เป็นต้น
ขั้นที่ 2 ระบุประเภทของปฏิสัมพันธ์ตามกิจกรรมที่ก้าหนดไว้ขั้นที่ 2 ได้แก่ 1) ปฏิสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลประกอบด้วย ผู้เรียนกับผู้สอน ผู้เรียนกับผู้เรียน ผู้เรียนกับบุคคลอื่น เช่น ผู้เชี่ยวชาญ
เป็นต้น 2) ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนและระบบ ประกอบด้วย ส่วนติดต่อผู้ใช้เนื้อหา เครื่องมือและ
สภาพแวดล้อม
ฮิรูมิ (Hirumi, 2006: 46-68) ได้ก้าหนดกรอบความคิดของการปฏิสัมพันธ์ออกเป็น 3 ระดับ
(Three Level of Planned e-Learning Interactions) ได้แก่ระดับที่ 1 เป็นปฏิสัมพันธ์ที่เกิดขึ้น
ภายในความคิดของผู้เรียนเอง ระดับที่ 2 เป็นปฏิสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นระหว่างมนุษย์และทรัพยากรอื่น
ๆ และระดับ ที่ 3 ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับการเรียนการสอน ปฏิสั มพันธ์ในแต่ละระดับมี
รายละเอียดดังนี้
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ระดั บ ที่ 1 ปฏิ สั ม พั น ธ์ ที่ เ กิ ด ขึ้ น ภายในความคิ ด ของผู้ เ รี ย นเอง (Learner - Self
Interactions) เป็นปฏิสัมพันธ์ที่ประกอบด้วยการท้างานของกระบวนการคิด ก่อให้เกิดการเรี ยนรู้
และการรู้คิด (Metacognitive) เป็นกระบวนการที่ช่วยให้บุคคลควบคุมการเรียนรู้ของตนเองได้
ระดับที่ 2 ปฏิสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นระหว่างมนุษย์ด้วยกันและปฏิสัมพันธ์ที่เกิดกับทรัพยากรอื่น ๆ
ที่ไม่ใช่มนุษย์แบ่งออกได้ดังนี้
1.ปฏิสั มพัน ธ์ระหว่างผู้ เรียนและส่ วนติดต่อผู้ใช้ (Learner - Interface Interactions) ถือ
เป็นปฏิสัมพัน ธ์พื้นฐาน โดยติดต่อผู้ใช้ต้องได้รับการจัดวางเครื่องมือให้เหมาะสมกับผู้เรียน ได้แก่
เครื่องมือส้าหรับดูหรือเข้าถึงเนื้อหาและการปฏิสัมพันธ์การออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้จึงมีความส้าคัญ
การออกแบบที่มปี ระสิทธิภาพจะส่งผลต่อความสนใจและการเรียนรู้ของผู้เรียน
2.ปฏิ สั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งผู้ เรี ย นและผู้ ส อน (Learner - Instructor Interactions)เป็ น การ
สื่อสารที่อาจเริ่มต้นก่อนเรียน ระหว่างเรียนหรือหลังเรียนก็ได้โดยปฏิสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นได้แก่การตั้ง
ผลลัพธ์หรือวัตถุประสงค์การเรียนรู้การสื่อสารตอบกลับ (Feedback) ที่ตรงเวลาและเหมาะสม การ
สนับสนุนการน้าเสนอการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน การจัดให้มีกิจกรรมเรียนรู้การเริ่มต้น
ด้าเนินการและสนับสนุนการอภิปรายและการระบุความต้องการและความชอบในการเรียนรู้
3. ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนและผู้เรียน (Learner - Learner Interactions) เป็นรูปแบบ
เดียวหรือกี่ลุ่ม มีผู้สอนอยู่ด้วย หรือไม่ก็ได้หรือเปืนรูปแบบที่ผู้สอนมอบให้ผู้เรียนท้างานร่วมกัน ใน
การแก้ปัญหา และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอนึ่งเพื่อให้การปฏิสัมพันธ์เกิดประสิทธิผลมากที่สุดควร
ต้องมีการออกแบบและวางแผนปฏิสัมพันธ์โดยน้าการออกแบบปฏิสัมพันธ์ในห้องเรียนปกติมาใช้เช่น
การก้าหนดขนาดของกลุ่ม การวางเป้าหมาย หน้าที่และความรับผิดชอบข้อมูลการติดต่อและการให้
คะแนน เป็นต้น
4. ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนและผู้อื่น (Learner - Other Human Interactions)การจัดให้
ผู้เรียนสามารถหาและใช้สารสนเทศจากหลายแหล่งผู้เรียนอาจสื่อสารกับับุคคลภายนอกบทเรียนเพื่อ
สนับสนุนการสร้างความรู้เช่น แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านบุคลากรที่สนับสนุน
งานวิช าการส้ าหรับ การเรียนการสอนในสถานประกอบการอาจให้ ผู้เรียนสื่ อสารกับผู้ จัดการหรือ
หัวหน้างาน โดยเป็นรูปแบบการสื่อสารแบบเผชิญหน้า (Face-to-Face) ก็ได้
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5. ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนและเนื้อหา (Learner-Content Interactions) เกิดขึ้นเมื่อ
ผู้เรียนเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศที่เป็นตัวแทนเนื้อหา ได้แก่ข้อความเสียง ภาพ และภาพเคลื่อนไหว
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนและเนื้อหาในระดั บที่ 2 เป็นการปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนและการเรียน
การสอน (Learner-Instruction Interactions) ทีม่ ุ่งเฉพาะเหตุการณ์ที่เกิดขึน้ ส่วนบุคคล
6. ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ เรียนและเครื่องมือ (Learner-Tool Interactions) ประกอบด้วย
งาน (Task) ทั้ ง ที่ ด้ า เนิ น การโดยตรงหรื อ ผ่ า นอุ ป กรณ์ พ่ ว งต่ อ คอมพิ ว เตอร์ เช่ น จดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) กระดานสนทนา (Forum Board) และการสนทนา (Chat) ซึ่งส่วนใหญ่
ถูกรวมไว้ในระบบบริการจัดการเรียนการสอน (LMS) เพื่อสนับสนุนปฏิสัมพันธ์ระหว่างคนเครื่องมือ
ส้าหรับ สร้างงาน เช่น โปรแกรมจัดการเอกสาร (Word Processors) ฐานข้อมูล เป็นต้นอุปกรณ์
พ่วงต่อคอมพิวเตอร์เช่นกล้องเป็นต้น โดยผู้สอนต้องเตรียมความพร้อมหรือจั ดอบรมเพื่อมั่นใจได้ว่า
ผู้เรียนสามารถใช้งานเครื่องมือได้
7. ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนและสภาพแวดล้อม (Learner - Environment Interactions)
เป็นปฏิสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นเมื่อผู้เรียนเยี่ ยมชมหรือท้างานในแหล่งทรัพยากรสารสนเทศนอกเหนือจาก
คอมพิวเตอร์ เป็นการน้าเสนอแนวคิดที่ว่ากิจกรรมการเรียนที่ไม่จ้าเป็นต้องเกิดขึ้นโดยการออนไลน์
ระดั บ ที่ 3 ปฏิ สั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งผู้ เ รี ย นและการเรี ย นการสอน (Learner - Instruction
Interactions) คือการจัดการที่เกี่ยวข้องกับการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้เป็น
ปฏิสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับกลยทธุ์ของการสร้างบทเรียนที่เป็นกระบวนการและมีขั้นตอนที่เป็นระบบ
จากการใช้ทฤษฎีด้านการเรียนรู้ของมนุษย์มาใช้วางเส้ นทางการออกแบบ โดยแต่ละสภาพการเรียน
การสอนที่เชื่อมโยงกับกลยทธุ์ซึ่งเสนอการปฏิสัมพันธ์ผู้ออกแบบการเรียนการสอนต้องวางแผนและ
จัดการชุดของบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์
3.งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
3.1 งานวิจัยในประเทศ
มูนีเร๊าะ ผดุง (2562) งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษากรอบการออกแบบหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์แบบมีปฏิสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาไทย 2) สร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบ
มีปฏิสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาไทย 3) ศึกษาประสิทธิภาพหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบมี
ปฏิสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาไทย 4) ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยด้วย
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบมีปฏิสัมพัน ธ์ของนักเรียนที่ใช้ภาษามลายูถิ่นเป็นภาษาแม่ในสามจังหวัด
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ชายแดนภาคใต้ กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านกาตอง อ้าเภอยะหา
จังหวัดยะลา จ้านวน 28 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 1) หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ฯ 2) แผนการ
จัดการเรียนรู้ 3) แบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้ก่อนเรียนและหลังเรียน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานด้วย t-test ผลการวิจัย
พบว่า 1) กรอบแนวคิดในการออกแบบมี 4 องค์ประกอบ ได้แก่ การออกแบบสื่ อประสม การ
ออกแบบปฏิสัมพันธ์ การออกแบบการเรียนรู้ และแก่นเรื่องทางวัฒนธรรม 2) รูปแบบการน้าเสนอ
เนื้อหาของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์สอดคล้องตามหลักการเรียนรู้ภาษาที่เน้นความเข้าใจตามธรรมชาติ
เน้นให้นักเรียนได้ฟังเนื้อหาทั้งหมดในบทนั้น ๆ ก่อนด้วยการน้าเสนอเนื้ อหาแบบ “เล่นอัตโนมัติ”
ตามด้ว ย “ก้าหนดการเล่ น เองแบบอ่านให้ ฟั ง ” แล้ วจึงฝึ กทั กษะการอ่านด้วยตนเองในรูปแบบ
“ก้าหนดการเล่นเองแบบอ่านด้วยตนเอง” ตามล้าดับ 3) การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบมี
ปฏิสัมพันธ์ส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาไทย มีประสิทธิภาพ 75.50/76.66 สูงกว่าเกณฑ์ที่ก้าหนดไว้ที่
75/75 4) ผลการเรียนรู้หลังเรียนด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบมีปฏิสัมพันธ์ส่งเสริมการเรียนรู้
ภาษาไทยสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส้าคัญที่ระดับ 0.01
ศิริพร น้ อยค้าอา (2561) งานวิจัยครั้งนี้เป็นงานวิจัยเชิงประยุกต์เพื่อมุ่งเน้นสนับสนุน
ส่งเสริมการเรียนของนิ สิต โดยการพัฒ นารูปแบบหนังสื ออิเล็ กทรอนิกส์ แบบมีปฏิสั มพันธ์เพื่อให้
หนังสือสามารถโต้ตอบกับนิสิตได้ด้วยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีซอฟต์แวร์มาช่วยให้เกิดประโยชน์
สูงสุดกับการเรียนการสอน ซึ่งผลการวิจัยพบว่า 1) รูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบมีปฏิสัมพันธ์
เป็ น หนั งสื อที่อยู่ ในรูป แบบดิจิทั ล ซึ่งประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ คือ (1) หน้าที่และลั กษณะ
เหมื อ นหนั งสื อ (2) การน้ าเสนอของหนั งสื อ ด้ ว ยเทคโนโลยี ซ อฟต์ แ วร์ และ (3) ปฏิ สั ม พั น ธ์ 2)
คุณภาพของรูปหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบมีปฏิสัมพันธ์โดยผู้เชี่ยวชาญจ้านวน 3 ท่าน พบว่าระดับ
คุณภาพโดยรวมอยู่ในระดับดีมาก และ 3) นิสิตมีความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบมี
ปฏิสัมพันธ์โดยรวมอยู่ในระดับดี
ปรัชพล ชั้วเจริญ (2558) การวิจัยเรื่อง ผลการใช้หนังสืออิเล็ กทรอนิกส์ เรื่อง ค้าควบ
กล้้า ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีระดับความสามารถในการอ่านต่างกัน มีวัตถุประสงค์
การวิจัยเพื่อ 1) ศึกษาความสามารถในการอ่านค้าควบกล้้ า ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
โรงเรียนเพชรพิทยาคม จังหวัดเพชรบูรณ์ ที่มีระดับความสามารถในการอ่านต่างกัน 2) ศึกษา
ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีต่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง ค้าควบกล้้า
กลุ่มตัวอย่างได้แก่ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเพชรพิทยาคม จังหวัดเพชรบูรณ์ ปี
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การศึกษา 2558 จ้านวน 30 คน ที่มีความสามารถในการอ่านต่างกันโดยพิจารณาจากผลคะแนน
ในการอ่านเชิงประจักษ์ก่อนเรียนและน้ามาแบ่งกลุ่มการเรียนตามเปอร์เซ็นต์ไทล์เป็น 3 กลุ่ม คือ
นักเรียนกลุ่มเก่ง มีคะแนนในการอ่านเปอร์เซนต์ไทล์ที่ 70 ขึ้นไป นักเรียนกลุ่มกลาง มีคะแนนใน
การอ่านเปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 30-69 และนักเรียนกลุ่มอ่อน มีคะแนนในการอ่านเปอร์เซ็นต์ไทล์ต่้ากว่า
29 ลงมา เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ในการวิ จั ย ประกอบด้ ว ย 1) แผนการจั ด การเรี ย นรู้ ด้ ว ยหนั ง สื อ
อิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง ควบกล้้า 2) หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง ค้าควบกล้้า 3) แบบประเมิน
ความสามารถในการอ่ า นเชิ ง ประจั ก ษ์ เรื่ อ ง ค้ า ควบกล้้ า 4) แบบสอบถามความพึ ง พอใจ
ผลการวิ จั ย พบว่ า 1) ความสามารถในการอ่ านควบกล้้ า ของนั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 1
โรงเรียนเพชรพิทยาคม จังหวัดเพชรบูรณ์ ที่มีระดับความสามารถในการอ่านต่างกัน หลังเรียนสูง
กว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และพบว่า การเรียนด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
เรื่อง ค้าควบกล้้า ท้าให้นักเรียนในกลุ่มกลางมีคะแนนเฉลี่ยในการอ่านสูงขึ้นมากกว่ากลุ่มอื่นๆ 2)
ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีต่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง ค้าควบกล้้า
พบว่า อยู่ในระดับมาก (𝒙̅ = 4.48, S.D. = 0.76)
ฐิตินันท์ ทรัพย์ธ้ารงค์ (2556) ศึกษาผลการใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่องมาตราตัวสะกด
ที่ ส่ งผลต่ อ ความสามารถในการอ่ านภาษาไทย ของนั กเรีย นชั้ น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 2 ที่ มี ระดั บ
ความสามารถในการอ่านแตกต่างกัน มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการอ่าน
ก่อนและหลังเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ที่มีระดับความสามารถในการอ่าน สูง กลาง
ต่้า 2) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนทีมีต่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เรื่องมาตราตัวสะกด กลุ่ม
ตัว อย่ างที่ใช้ในการวิจั ย คือ นั กเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โดยเลื อกจากคะแนนการอ่านแบ่ ง
นักเรียนออกเป็น 3 กลุ่ม คือ สูง กลาง ต่้า กลุ่มละ 10 คน โดยเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่
1) แผนการจั ด การเรี ย นรู้ เรื่ อ งมาตราตั ว สะกด ของนั กเรี ย นชั้ น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 2 ที่ มี
ความสามารถทางการอ่านแตกต่างกัน 2) หนังสื ออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง มาตราตัวสะกด ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ที่มีความสามารถทางการอ่าน สูง กลาง ต่้า 3) แบบทดสอบ
ความสามารถในการอ่าน 4) แบบสอบถามความพึงพอใจ เรื่ องมาตราตัวสะกด ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 2 สถิติที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนแบบมาตรฐาน สถิติทดสอบ
ค่าที (t-test แบบ dependent) ผลการวิจัยพบว่า 1) ความสามารถในการอ่านของนักเรียนที่
เรียนด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบปฏิสัมพัน ธ์โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยก่อเรียนเท่ากับ 47.87 และ
หลังเรียนเท่ากับ 60.13 ซึ่งอยู่ในระดับดีมาก โดยแบ่งเป็นกลุ่ม คือ กลุ่มกลางก่อนเรียนมีค่าเฉลี่ย
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เท่ากับ 44.80 และหลังเรียนเท่ากับ 57.60 มีค่าคะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส้าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีค่าเฉลี่ยมากขึ้นเท่ากับ 12.8 กลุ่มต่้าก่อนเรียนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 43.80
และหลังเรียนเท่ากับ 56.30 มีค่าคะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ
.01 โดยมีค่าเฉลี่ยมากขึ้นเท่ากับ 12.5 กลุ่มสูงก่อนเรียนมีค่าเฉลี่ยเท่ ากับ 55.00 และหลังเรียน
เท่ากับ 66.50 มีค่าคะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมี
ค่าเฉลี่ย มากขึ้นเท่ากับ 11.5 ตามล้าดับ 2) ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนมีค่าเฉลี่ ย
เท่ากับ 2.62 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานมีค่าเท่ากับ 0.57 โดยภาพรวมความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก
พัชรี สุขสบาย (2554) ศึกษาผลการใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์เรื่อง เล่าเรื่องเมืองชัยนาท
ที่มีต่อความสามารถในการอ่านจับใจความและเจตคติต่อท้องถิ่นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ชัยนาท จังหวัดชัยนาท มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนาความสามารถการ
อ่านจับใจความของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาศึกษาปีที่ 1 ก่อนเรียนและหลังเรียน ให้มีประสิทธืภาพ
ตามเกณฑ์ที่ก้าหนด 85/85 2) เปรียบเทียบความสามารถในการอ่านจับใจความส้าคัญของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้หนั งสื ออิเล็กทรอนิกส์ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ 1) หนังสื อ
อิเล็กทรอนิกส์ 2) แผนการจัดการเรียนรู้ 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ การอ่านจับใจความ 4)
แบบวัดเจตคติของนักเรียน สถิติที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ 1) ค่าร้อยละ 2) ค่าเฉลี่ย 3) ค่าเบี่ ยงเบน
มาตรฐาน 4) ค่าประสิทธิภาพ E1/E2 5) การทดสอบค่าที ผลการวิจัยพบว่า 1) การจัดการ
เรีย นรู้ด้วยหนั งสื ออิเล็กทรอนิ กส์ มีประสิทธิภ าพ 88.50/88.67 เป็นไปตามเกณฑ์ 2) คะแนน
ความสามารถในการอ่านจับใจความ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3) มีเจตคติต่อท้องถิ่นสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติระดับ .05
ศินันท์ธีรา บัวริวัน (2553) ศึกษาการพัฒ นาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เรื่อง ชีวิตพืข กลุ่ม
สาระการเรี ย นรู้ วิ ท ยาศาสตร์ ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 1 มี วั ต ถุ ป ระสงค์ 1) เพื่ อ พั ฒ น าหนั ง สื อ
อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ เรื่ อ งชี วิต พื ช กลุ่ ม สาระการเรีย นรู้ วิท ยาศาสตร์ ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 1 ให้ มี
ประสิทธิภาพ E1/E2 (80/80) 2) เพื่อประเมินคุณภาพหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่พัฒนาขึ้น 3) เพื่อ
เปรี ย บเที ย บผลสั ม ฤทธิ์ ห ลั งเรี ย นของผู้ เรี ย นกลุ่ ม ทดลองและกลุ่ ม ควบคุ ม 4) เพื่ อ ศึ ก ษาดั ช นี
ประสิทธิผลของการจัดการเรียนด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่พัฒนาขึ้น 5) เพื่อศึกษาความพึงพอใจ
ของผู้เรียนหลังได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยหนังสืออิเล็กทรอกนิกส์ที่พัฒนาขึ้น 6) เพื่อศึกษาความ
คงทนในการเรี ย นรู้ของผู้ เรีย นหลั งได้รับ การจั ดการเรียนรู้ด้ว ยหนังสื ออิเล็ กทรอนิกส์ ที่พั ฒ นาขึ้น
เครื่ อ งมื อ ที่ ใช้ ในการวิ จั ย ได้ แ ก่ 1) หนั ง สื อ อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ 2) แบบประเมิ น คุ ณ ภาพหนั ง สื อ
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อิเล็กทรอนิกส์ 3) แบบวัดผลสัมฤทธิ์ 4) แบบประเมินความพึงพอใจ สถิติที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ 1)
ค่าเฉลี่ย 2) ส่ว นเบี่ยงเบนมาตรฐาน 3) ค่าสถิติ t-test (Independent) ผลการวิจัยพบว่า 1)
ประสิ ทธฺภ าพของหนั งสื ออิเล็ กทรอนิกส์ ที่ พั ฒ นาขึ้น โดยรวมมี ประสิ ทธิภ าพตามเกณฑ์ E1/E2
เท่ากับ 86.93/84.67 สูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ 80/80 2) ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญโดยรวมอยู่ใ น
ระดับ มากที่สุ ด 3) ผลสัมฤทธิ์การเรียนหลั งเรียนของกลุ่มทดลองและกลุ่ มที่ควบคุมการทดลอง
แตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 4) ดัชนีประสิทธิผลของการจัดการเรียนรู้ด้วย
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์มีค่าเท่ากับ 0.7524 5) นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนรู้ด้วยหนังสืออิ
เล็กทรอนิกสืโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (𝒙̅ = 4.69, S.D. = 0.46)
วิชัย สีสุด (2555) ศึกษารูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบมีปฏิสัมพันธ์บนแท็บเล็ตด้วย
เทคนิ คการอ่านแบบเอสคิวสามอาร์เพื่อพัฒ นาความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษอย่างมีวิจาร
ญาณส้าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อออกแบบรูปแบบ 2) เพื่อศึกษาผล
การใช้รุปแบบ 3) เพื่อน้าเสนอรูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบมีปฏิสัมพันธ์บนแท็บเล็ตด้วยการ
อ่านแบบ SQ3R ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนชั้นประถมศึกษา มีการพัฒนาด้านความสามารถในการ
อ่านอย่ างมีวิจ ารญาณตลอด 6 สั ป ดาห์ มีความสามารถในการอ่านอย่างมีวิจารญาณหลั งการ
ทดลองสูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ .05
วรดา นาคเกษม พิชิต ขจรเดชะ และนิทัศน์ ทิพย์โสตนัยนา (2555) ศึกษาการพัฒนา
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบมีปฏิสัมพั นธ์ เรื่องกระบวนการก่องานผลิตสื่อ มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อ
พัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบมีปฏิสัมพันธ์ 2) เพื่อประเมินคุณภาพของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
แบบปฏิสัมพันธ์ 3) เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนกับหลังเรียนของผู้เรียน 4) เพื่อ
ประเมินความพึงพอใจของผู้เรียน ผลการวิจัยพบว่า คุณภาพสื่อมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.10 คุณภาพ
ด้านเนื้อหามีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.76 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ดี ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนสูงขึ้น อย่าง
มีนัยส้าคัญที่ 0.05 และความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อมีคุณ ภาพเท่ากับ 4.40 ซึ่งอยู่ใน
เกณฑ์ดี ซึ่งสามารถน้าหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบมีปฏสัมพันธ์ไปใช้ในการเรียนรู้ได้เป็นอย่างดี
3.2 งานวิจัยต่างประเทศ
Smith (2008) ศึกษาเกี่ยวกับการวิเคราะห์เชิงปริมาณของผลกระทบจากรูปแบบหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ที่มีต่อนักศึกษาในด้านการยอมรับ การใช้และความพึงพอใจ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา
วัด การรั บ รู้ ข องนั ก ศึ ก ษาที่ มี ต่ อ การใช้ ห นั ง สื อ และความพึ งพอใจในรู ป แบบต่ า งๆ ของหนั งสื อ
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อิเล็ กทรอนิ ก ส์ ผลการวิจั ย พบว่านั กศึ กษามี ความชื่ น ชอบในรูป แบบของหนั งสื ออิ เล็ กทรอนิ ก ส์
มากกว่าวิธีการสอนในใมหาวิทยาลัย
Marrone, A (2014) ศึกษาเกี่ยวกับผลกระทบของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์กับหนังสือสิ่งพิมพ์
แบบเดิมที่มีต่อผู้อ่านในด้านแรงจูงใจ ความเข้าใจและความอ่านคล่องในชั้นเรียนระดับประถมศึกษา
วัตถุประสงค์งานวิจัยคือการพิจารณาผลกระทบของการอ่านหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบปรับแต่งบน
iPad กับ หนังสือนิ ทานแบบดั้งเดิมในด้านแรงจูงใจ ในงานวิจัยใช้วิธีเก็บข้อมูลเชิงปริมาณและเชิง
คุณภาพเป็นเวลา 4 สัปดาห์ เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จ้านวน 22 คน ผลการวิจัยพบว่า
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์มีความสนใจมากกว่าหนังสือสิ่งพิมพ์แบบเดิม และมีความเข้าใจเท่า กับการใช้
แอพลิเคชันทางการศึกษา แสดงให้เห็นว่านักเรียนได้รับประโยชน์จากการใช้ร่วมกันระหว่างหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์กับหนังสือนิทานแบบดั้งเดิม ด้วยวิธีนี้ท้าให้ผู้อ่านมีความคล่องแคล่วในการอ่านและมี
ความเข้าใจเพิ่มขึ้น
Shu‐Yen, Lee, et.at (2018) ศึกษาเกี่ยวกับการใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบปฏิสัมพันธ์
ของสมาชิกในครอบครัวของผู้ป่วยในหน่วยงานรักษาผู้ป่วยหนัก : ความกังวล ผลการเรียนรู้และการ
รับรู้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒ นาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบปฏิสัมพันธ์ (interactive e-book) เพื่อ
น้าเสนอรายละเอียดที่มีเนื้อหาให้ความรู้ ด้านการดูแลผู้ป่วยให้กับสมาชิกในครอบครัวผู้ป่วยในห้อง
ICU จึงท้างานวิจัยเชิงทดลองท้าการเปรียบเทียบผลการเรียนรู้และการรับรู้ของสมาชิกในครอบครัว
ของผู้ป่วยที่เรียนรู้จากหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบปฏิสัมพันธ์กับสมาชิกในครอบครัวของผู้ป่วยที่เรียนรู้
จากวิธีการแบบดั้งเดิม ผลการวิจัยพบว่าหนังสืออิเล็กทรอนิกส์การดูแลผู้ป่วยสามารถพัฒนาผลการ
เรียนรู้ของสมาชิกในครอบครัวของผู้ป่วยในห้อง ICU ได้อย่างมีนัยส้าคัญถึงแม้ว่าจะความกังวลของคน
เหล่านี้จะไม่ได้ลดลงอย่างฉับพลันก็ตาม นอกจากนี้ สมาชิกในครอบครัวรับรู้ว่าหนังสืออิเล็กทรอนิก ส์
เป็ น ประโยชน์ แ ละใช้ ง่ าย รวมทั้ ง แสดงความพึ งพอใจอย่ า งสู งกั บ การใช้ ห นั งสื อ อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์
ผลการวิจัยนี้แสดงถึงศักยภาพของการใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบปฏิสัมพันธ์ในการพัฒนาคุณภาพ
ของการบริการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาล
Ying, HuHuiqiang Lyu (2019) ศึกษาเกี่ยวกับการท้าวิจัยด้านหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบ
ปฏิสัมพันธ์ที่มีประสิทธิภาพส้าหรับรายวิชาการโปรแกรม งานวิจัยนี้ศึกษาความชอบของผู้ร่วมงาน
วิจัยที่มีต่อการออกแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบปฏิสัมพันธ์รายวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และวัด
ความสามารถใช้ ง านได้ โดยพยายามที่ จ ะทบทวนและพั ฒนาแนวทางในการสร้ า งหนั ง สื อ
อิเล็กทรอนิกส์เพื่อการศึกษา งานวิจัยท้าการเปรียบเทียบความชอบระหว่างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
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แบบปฏิ สั มพัน ธ์ 3 ฉบั บ และชุดค้าสั่ งวิทเจ็ท (widget) สื่ อผสมเฉพาะที่ใช้ในหนังสื อ มีค้าแนะน้ า
แนวทางทั่วไปตามพื้นฐานผลการวิจัยเพื่อเพิ่มความสามารถใช้ง านได้ในหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบ
ปฏิสัมพันธ์และวิธีส่งเสริมคุณค่าทางการศึกษาของหนังสือเหล่านี้ ผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่าหนังสือ
อิเล็ กทรอนิ กส์แบบปฏิสั มพันธ์ของ เป็นหนังสื อที่มีประสิทธิภ าพต่อการศึกษาทางไกลในปัจจุบัน
ส้าหรับการสอนวิทยาการคอมพิวเตอร์
จากการศึกษางานวิจั ยทั้ งในประเทศและต่างประเทศพบว่า หนังสื ออิเล็ กทรอนิกส์ และ
หนั งสืออิเล็ กทรอนิ กส์แบบปฏิสัมพันธ์สามารถน้ามาแก้ปัญหาในเรื่องการเรียนของแต่ละรายวิช า
เป็นสื่อการสอนที่ช่วยพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
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บทที่ 3
วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบปฏิสัมพันธ์เรื่อง ระบบ
นิเวศ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีล้าดับขั้นตอนการด้าเนินการวิจัยตามล้าดับดังต่อไปนี้
1.ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
2. ระเบียบวิธีการวิจัย
3.เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
2.1 แผนการจัดการเรียนรู้
2.2 หนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบปฏิสัมพันธ์
2.3 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
2.4 แบบสอบถามความพึงพอใจ
4. ขั้นตอนการสร้างเครื่องมือวิจัยและหาคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
5. วิธีด้าเนินการวิจัย
6. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
1.ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1.1 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ส้านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเขต 1 นครปฐม จ้านวน 19 โรงเรียน 24 ห้องเรียน จ้านวน 694 คน
1.2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ ในการวิจัย ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านหนองงู
เหลือม (ประชารัฐบ้ารุง) ภาคเรียนที่ ปีการศึกษา 2564 จ้านวนนักเรียน 19 คน โดยการสุ่ม
แบบง่าย (Simple random sampling) โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยสุ่ม
1.3.ตัวแปรศึกษา
1.3.1 ตัวแปรต้น การเรียนโดยใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบปฏิสัมพันธ์
1.4 ตัวแปรตาม
1.4.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านหนองงู
เหลือม (ประชารัฐบ้ารุง)
1.4.2 ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม
(ประชารัฐบ้ารุง)
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2.ระเบียบวิธีการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ เป็น การทดลองโดยใช้แบบแผนการวิจัย แบบกลุ่มเดียวสอบก่อนและหลั ง
(one – group pretest posttest design)
ทดสอบก่อนเรียน

ทดลอง

ทดสอบหลังเรียน

T1

X

T2

เมื่อ

T1
T2
X

คือ การทดสอบก่อนเรียน
คิอ การทดสอบหลังเรียน
คือ การเรียนด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบปฏิสัมพันธ์
เรื่องระบบนิเวศ

3.เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ผู้วิจัยได้แบ่งดังนี้
1. แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง ระบบนิเวศ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
2. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบปฏิสัมพันธ์ เรื่อง ระบบนิเวศ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ระบบนิเวศ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่
3
4. แบบสอบถามความพึงพอใจ เรื่อง ระบบนิเวศ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
4.ขั้นตอนการสร้างเครื่องมือวิจัยและหาคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
4.1 แผนการจัดการเรียนรู้ด้วยหนังสือิเล็กทรอนิกส์แบบปฏิสัมพันธ์ เรื่อง ระบบนิเวศ
ผู้วิจัยได้ด้าเนินการสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ โดยมีขั้นตอนการสร้างและตรวจสอบ
คุณภาพดังนี้
4.1.1 ศึกษาจุดประสงค์หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
รายวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่องระบบนิเวศ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
4.1.2 ศึกษาเนื้อหาและรายละเอียดเพื่อก้าหนดแผนการจัดการเรียนรู้ของระบบนิเวศ
เพื่อให้ตรงกับจุดประสงค์กับการเรียน โดยจัดท้าแผนการจัดการเรียนรู้ทั้งหมด 6 แผน
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4.1.3 น้ า แผนการจั ด การเรีย นรู้เสนอต่ อ อาจารย์ ที่ ป รึ ก ษา เพื่ อ ท้ า การตรวจสอบและ
ปรับปรุงแก้ไข
4.1.4 น้ าแผนการจัดการเรียนรู้ที่ได้ท้าการปรับแก้แล้ว เสนอต่อผู้ เชี่ยวชาญ ด้าเนิน การ
ตรวจสอบตามเนื้อหา (Content Validity) เพื่อตรวจสอบและหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index
of Item Objective Congruence: IOC) และด้าเนินปรับ แก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้ เชี่ยวชาญ
โดยให้ผู้เชี่ยวชาญพิจารณา ดังนี้
+1 หมายถึง แน่ใจว่าแผนการจัดการเรียนรู้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
0 หมายถึง ไม่แน่ใจว่าแผนการจัดการเรียนรู้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
-1 หมายถึง แน่ใจว่าไม่สอดคล้องแผนการจัดการเรียนรู้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
จากนั้ น ผู้ วิจั ย ด้ าเนิ น การค้านวณค่ า IOC และพิ จารณาเลื อ กค่ า IOC ที่ มากกว่าหรือ
เท่ากับ 0.5 และด้าเนินปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งผลวิการวิเคระห์หาค่าดัชนี
ความสอดคล้อง (IOC) แผนการจัดการเรียนรู้ โดยผู้เชี่ยวชาญจ้านวน 3 ท่าน พบว่า มีค่าเท่ากับ
0.67 - 1.00 สามารถน้าแผนการจัดการเรียนรู้ไปใช้ส้าหรับการวิจัยต่อไปได้ (ดังภาคผนวก ค)
4.1.5 น้าแผนการจัดการเรียนรู้ที่ได้ผ่านการตรวจสอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาและ
ผู้เชี่ยวชาญ ไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างการวิจัย
4.2 หนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบปฏิสัมพันธ์ เรื่อง ระบบนิเวศ
ผู้วิจัยได้สร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบปฏิสัมพันธ์ เรื่องระบบนิเวศ นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยมีขั้นตอนการสร้างและตรวจสอบคุณภาพดังนี้
4.2.1 ศึกษาบทเรียนและจุดประสงค์กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่องระบบนิเวศ
เพื่อศึกษาเป็นแนวทางในการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบปฏิสัมพันธ์ เรื่องระบบนิเวศ
4.2.2 ก้าหนดรูปแบบในการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบปฏิสัมพันธ์ เรื่องระบบนิเวศ
4.2.3 รูปแบบการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบปฏิสัมพันธ์ เรื่องระบบนิเวศ ประกอบไป
ด้วยเนื้อหาในหนังสือเรียน จะมีเนื้อหาในแต่ละหน่วยการเรียนรู้ 6 หน่วยการเรียนรู้ ประกอบไป
ด้วย ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม, การถ่ายทอดพลังงานในระบบนิเวศ, ความสัมพันธ์
ระหว่างสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ, วัฎจักรของสารในระบบนิเวศ, ความหลากหลายทางชีวภาพ และ
ประชากร จะเป็ น ลั กษณะการน้ าเสนอในรูป แบบของเนื้ อหา การบรรยายด้ วยเสี ยง และมี วิดี
ประกอบให้ดูช่วงเริ่มต้นของแต่ละบทเรียน เป็นสื่อประสมที่มีทั้งเสียงและภาพ เป็นรูปแบบของ
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่เน้นการมีปฏิสัมพันธ์ร่วมระหว่างบทเรียนและผู้เรียน สามารถโต้ตอบกับ

44
บทเรียนในได้ สามารถเลือกเรื่องที่นักเรียนมีความสนใจหรือกลับไปทบทวนบทเรียนได้ จึงเป็นสิ่งที่
ท้าให้ผู้เรียนเกิดความอยากจะเรียนรู้และสนใจในสิ่งที่อยู่ในหนังสืออิเล็กทรอนิกส์มากกว่าในหนังสือ
เรียน
4.2.4 จัดท้าสตอรี่บอร์ด (Storyborad) ซึ่งรายละเอียดในสตอรี่บอร์ดจะประกอบไปด้วย
หน้าชื่อเรื่อง จุดประสงค์การเรียนรู้ หน้าสารบัญ บรรณานุกรม และเนื้อหาเรื่องระบบนิเวศทั้งหมด
6 หน่วยการเรียนรู้ประกอบไปด้วย 1) ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม 2) การถ่ายทอด
พลังงานในระบบนิเวศ 3) ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ 4) วัฎจักรของสารในระบบ
นิเวศ 5) ความหลากหลายทางชีวภาพ 6) ประชากร ซึ่งการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบ
ปฏิสัมพันธ์จะมีดังนี้
รูปแบบการน้าเสนอในแต่ละหน่วยการเรียนรู้จะมีการออกแบบการจัดวางเนื้อหา การจัดวาง
ต้าแหน่งของรูป สัญลักษณ์ของปุ่มกดต่าง ๆ และในส่วนของเนื้อหาจะสามารถคลิกดูวิดีโอที่เป็น
ลักษณะของการอธิบายของเนื้อหาแต่ละหน่วยการเรียนรู้ หรือจะคลิกเพื่อฟังข้อความเสียงบรรยาย
ส่ ว นรู ป ภาพสามารถคลิ ก ดู โดยจะมี ชื่ อ ของรู ป ภาพปรากฏขึ้ น มา ในบางบทเรี ย นจะสร้ า งเป็ น
สัญ ลั กษณ์ ไอคอนรูป สัตว์แต่ล ะประเภทเพื่ อที่จะสามารถคลิ กเข้ าไปดูเนื้อหาได้ บางหน้ าจะเป็ น
รูปแบบของข้อความที่ผู้เรียนสามารถคลิกเข้าไปดูเนื้อหาของบทเรียนนั้นได้ และก้าหนดสัญลักษณ์
ไอคอนหนังสือและแว่นขยายที่ผู้เรียนจะสามารถคลิกเข้าไปอ่านเนื้อหาเพิ่มเติมได้เช่นกัน
4.2.5 น้าหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบปฏิสัมพันธ์ไปให้ผู้เ ชี่ยวชาญด้านการออกแบบหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์และผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา จ้านวนด้านละ 5 คน รวมเป็น 10 คน เพื่อประเมิน
คุณภาพ โดยใช้แบบประเมินหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบปฏิสัมพันธ์ เรื่องระบบนิเวศ โดยก้าหนดค่า
ระดับความคิดเห็นแต่ละช่วงคะแนนและความหมายดังนี้
ระดับ 5 หมายถึง เรียนด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบปฏิสัมพันธ์มีความเหมาะสมดีมาก
ระดับ 4 หมายถึง เรียนด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบปฏิสัมพันธ์มีความเหมาะสมดี
ระดับ 3 หมายถึง เรียนด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบปฏิสัมพันธ์มีความเหมาะสมปาน
กลาง
ระดับ 2 หมายถึง เรียนด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบปฏิสัมพันธ์มีความเหมาะสมพอใช้
ระดับ 1 หมายถึง เรียนด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบปฏิสั มพันธ์มีความเหมาะสมต้อง
ปรับปรุง
ผู้วิจัยได้ก้าหนดเกณฑ์การแปลความจากแนวคิดของเบสท์ (Best 1986 : 195) ดังนี้
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คะแนนเฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง หนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบปฏิสัมพันธ์มีคุณภาพดี
มาก
คะแนนเฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมายถึง หนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบปฏิสัมพันธ์มีคุณภาพดี
คะแนนเฉลี่ย 2.51 – 3.50 หมายถึง หนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบปฏิสัมพันธ์มีคุณภาพปาน
กลาง
คะแนนเฉลี่ย 1.51 – 2.50 หมายถึง หนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบปฏิสัมพันธ์มีคุณภาพ
พอใช้
คะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.50 หมายถึง หนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบปฏิสัมพันธ์มีคุณภาพต้อง
ปรับปรุง
จากนั้ น ผู้ วิ จั ย ได้ ป รั บ ปรุ ง หนั ง สื อ อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ แ บบปฏิ สั ม พั น ธ์ ตามค้ า แนะน้ า ของ
ผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหาและด้า นการออกแบบ โดยเทียบเกณฑ์การประเมินของเบสท์ (Best) โดย
เกณฑ์ที่ยอมรับได้คือ 3.50 ขึ้นไป และน้าไปให้ผู้เชี่ยวชาญประเมินคุณภาพ เพื่อปรับปรุงแก้ไขให้มี
คุณภาพมากขึ้น
4.2.8 น้าหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบปฏิสัมพันธ์ไปทดลองใช้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ที่ ไม่ ใช่ กลุ่ ม ตั ว อย่ าง จ้ านวน 19 คน เพื่ อ ทดสอบการใช้งานและความเหมาะสมของหนั งสื อ
อิเล็กทรอนิกส์แบบปฏิสัมพันธ์ ซึ่งผลของข้อเสนอแนะกลุ่มทดลอง พบว่า ควรเพิ่มค้าอธิบายของแต่
ละปุ่ม เพราะไม่เข้าใจ ควรมีเสียงบรรยายให้มากกว่านี้ ภาพประกอบบางภาพไม่ชัดเจน และอยาก
ให้มีการเพิ่มวิดีโอของแต่ละบทเรียนให้มากกว่านี้
4.2.9 น้าข้อเสนอแนะจากกลุ่มทดลองที่เรียนด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบปฏิสัมพันธ์ มา
ปรับปรุงแก้ไข
4.2.10 น้าหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบปฏิสัมพันธ์ไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างจริงต่อไป
4.3 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ผู้วิจัยได้สร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ที่ใช้เป็นแบบทดสอบก่อนเรียนละหลัง
เรียน ผลการใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบปฏิสมัพันธ์ เรื่องระบบนิเวศ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่
3 มีขั้นตอนการสร้างและตรวจสอบคุณภาพดังนี้
4.3.1 ศึกษาบทเรียนและวัตถุประสงค์กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่องระบบนิเวศ
เพื่อศึกษาเป็นแนวทางในการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนเรียนและหลังเรียน
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4.3.2 สร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแบบปรนัย เรื่องระบบนิเวศ จ้านวน
45 ข้อ เพื่อน้าไปใช้จริงจ้านวน 30 ข้อ
4.3.3 น้ าแบบทดสอบวัดผลสั มฤทธิ์ทางการเรียนเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อท้าการ
ตรวจสอบและแก้ไขปรับปรุง
4.3.4 น้ า แบบทดสอบวั ด ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นที่ ได้ ท้ า การปรั บ แก้ ไข้ แ ล้ ว เสนอต่ อ
ผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา จ้านวน 3 คน ด้าเนินการตรวจสอบความเที่ยงตรงตามเนื้อหา (Content
Validity) เพื่อตรวจสอบและหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item Objective Congruence:
IOC) และด้าเนินปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ โดยให้ผู้เชี่ยวชาญพิจารณา ดังนี้
+1 หมายถึง แน่ใจว่าสอดคล้อง
0 หมายถึง ไม่แน่ใจว่าสอดคล้อง
-1 หมายถึง แน่ใจว่าไม่สอดคล้อง
จากนั้ น ผู้ วิจั ย ด้ าเนิ น การค้านวณค่ า IOC และพิ จารณาเลื อ กค่ า IOC ที่ มากกว่าหรือ
เท่ากับ 0.5 และด้าเนินปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งผลวิการวิเคระห์หาค่าดัชนี
ความสอดคล้อง (IOC) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ โดยผู้เชี่ยวชาญจ้านวน 3 ท่าน พบว่า ได้ค่า
ดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ต่้าสุดเท่ากับ 0.67 สูงสุดเท่ากับ 1.00 (ดังภาคผนวก ค)
4.3.5 น้าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ผ่านการตรวจสอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา
และผู้เชี่ยวชาญ ไปทดลองใช้กับกลุ่มนักเรียน ที่ได้ผ่านการเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์ จ้านวน 30
คน เรื่องระบบนิเวศ จ้านวน 45 ข้อ เพื่อหาคุณภาพของแบบทดสอบ โดยน้าคะแนนที่ได้มาหา
ความยากง่าย (p) และค่าอ้านาจจ้า แนก (r) โดยให้อยู่ในเกณฑ์ มีระดับความยากง่ายของข้อสอบ
0.20 – 0.80 และค่าอ้านาจจ้าแนกตั้งแต่ 0.20 ขึ้นไป แล้วจึงคัดเลือกไปเป็นแบบทดสอบจ้านวน
30 ข้อ ผลการตรวจสอบพบว่า มีค่าความยากง่าย (P) อยู่ที่ระหว่าง 0.47 – 0.77 ค่าอ้านาจ
จ้าแนก (r) อยู่ที่ระหว่าง 0.27 – 0.63
4.3.6 น้าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไปวิเคราะห์หาค่าความเชื่อมั่น โดยใช้สูตร
KR-20 ของ Kuder Richardson โดยได้ค่าความเชื่อมั่น (KR-20) เท่ากับ 0.73
4.3.7 น้าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไปทดลองใช้เป็นแบบทดสอบก่อนเรียนและ
หลังเรียน ซึ่งเป็นข้อสอบชุดเดียวกัน แต่สลับข้อค้าถาม ชองกลุ่มตัวอย่าง โรงเรียนบ้านหนองงู
เหลือม (ประชารัฐบ้ารุง) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จ้านวน 1 ห้องเรียน
4.4 แบบสอบถามความพึงพอใจ
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ผู้วิจัยได้สร้างแบบสอบถามความพึงพอใจ ผลการใช้ห นังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบปฏิสมัพันธ์
เรื่องระบบนิเวศ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยมีเกณฑ์การประเมินความพึงพอใจทั้งหมด 5
ระดับ ได้แก่ (5) มากที่สุด (4) มาก (3) ปานกลาง (2) น้อย (1) น้อยที่สุด มีขั้นตอนการ
สร้างและตรวจสอบคุณภาพดังนี้
4.4.1 ศึกษาเอกสาร ต้าราและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องต่างๆ เพื่อศึกษาเป็นแนวทางในการสร้าง
แบบสอบถามความพึงพอใจ
4.4.2 ร่างประเด็นค้าถาม ทั้งนี้แบบประเมินความพึงพอใจแบ่งออกเป็น 3 ตอน ได้แก่
ตอนแรกเป็นข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเป็นการตรวจสอบรายการ (Checklist)
ตอนที่ 2 เป็ น ประเด็ น ค้ า ถามเกี่ ย วกั บ ความพึ ง พอใจต่ อ ผลการใช้ ห นั ง สื อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
แบบปฏิสมัพันธ์ เรื่องระบบนิเวศ มีลักษณะเป็นมาตราส่วนค่าประเมิน 5 ระดับ (Rating Scale)
ตามวิธีของลิเคอร์ท (Likest)
5 หมายถึง มีความพึงพอใจระดับมากที่สุด
4 หมายถึง มีความพึงพอใจระดับมาก
3 หมายถึง มีความพึงพอใจระดับปานกลาง
2 หมายถึง มีความพึงพอใจระดับน้อย
1 หมายถึง มีความพึงพอใจระดับน้อยที่สุด
เกณฑ์การแปลความหมายมีค่าระดับคะแนนเฉลี่ย ดังนี้
ค่าเฉลี่ย 4.51-5.00 มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด
ค่าเฉลี่ย 3.51-4.50 มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก
ค่าเฉลี่ย 2.51-3.50 มีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง
ค่าเฉลี่ย 1.51-2.50 มีความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อย
ค่าเฉลี่ย 1.00-1.50 มีความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อยที่สุด
และตอนที่ 3 เป็นข้อเสนอแนะ มีลักษณะเป็นแบบปลายเปิด
4.4.3 น้าแบบประเมินความพึงพอใจที่สร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว เสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษา
เพื่อท้าการตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไข
4.4.4 น้าแบบประเมินความพึงพอใจที่ได้ท้าการปรับแก้แล้วเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ ด้าเนินการ
ตรวจสอบตามเนื้อหา (Content Validity) เพื่อตรวจสอบและหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index
of Item Objective Congruence: IOC) ทั้งนี้ผู้ก้าหนดระดับค่า ดังนี้
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+1 หมายถึง แน่ใจว่าสอดคล้อง
0 หมายถึง ไม่แน่ใจว่าสอดคล้อง
-1 หมายถึง แน่ใจว่าไม่สอดคล้อง
จากนั้ น ผู้ วิจั ย ด้ าเนิ น การค้านวณค่ า IOC และพิ จารณาเลื อ กค่ า IOC ที่ มากกว่าหรือ
เท่ากับ .50 และด้าเนินปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งผลวิการวิเคระห์หาค่าดัชนี
ความสอดคล้อง (IOC) แบบสอบถามความพึงพอใจ โดยผู้เชี่ยวชาญจ้านวน 3 ท่าน พบว่า มีค่า
เท่ากับ 1.00 สามารถน้าแบบสอบถามความพึงพอใจไปใช้ส้าหรับการวิจัยต่อไปได้ (ดังภาคผนวก
ค)
4.4.5 น้าแบบประเมินความพึงพอใจที่ได้ผ่านการตรวจสอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาและ
ผู้เชี่ยวชาญ ไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย
5.วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยได้ด้าเนินการทดลองกับกลุ่มตัวอย่าง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้าน
หนองงูเหลือม (ประชารัฐบ้ารุง) จังหวัดนครปฐม โดยใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบปฏิสัมพันธ์
เรื่องระบบนิเวศ ซึ่งมีวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลวิจัยดังนี้
5.1 ประสานงานกับคุณครูประจ้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์เพื่อรับตารางสอน
และเข้ามาด้าเนินการตาม วัน เวลา ให้ตรงกับตารางสอนของผู้เรียน
5.2 น้าโปรแกรมมาติดตั้งคอมพิวเตอร์ทั้งหมด 12 เครื่อง ก่อนน้าหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
แบบปฏิสัมพันธ์ เรื่องระบบนิเวศ มาทดลองใช้ในการเรียนกับผู้เรียน
5.3 ชี้แจงจุดประสงค์ในการเรียนและวิธีการใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบปฏิสัมพันธ์ เรื่อง
ระบบนิเวศ ให้กับกลุ่มตัวอย่างรับทราบโดยพร้อมเพียงกัน
5.4 ท้าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียน (pre-test) จ้านวน 30 ข้อ โดย
ใช้เวลาในการท้าแบบทดสอบ 50 นาที
5.5 เริ่มเข้าสู่กระบวนการเรียนด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบปฏิสัมพันธ์ เรื่องระบบนิเวศ
โดยจัดการเรียนการสอนตามแผนการเรียนรู้ ที่จัดท้าไว้ทั้งหมด 6 แผนการเรียนรู้ และมีหน่วยการ
เรียนทั้งหมด 6 หน่วยการเรียนรู้ ดังนี้ ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม, การถ่ายทอด
พลังงานในระบบนิเวศ, ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ, วัฎจักรของสารในระบบนิเวศ,
ความหลากหลายทางชีวภาพ และประชากร โดยใช้เวลาการเรียนทั้งหมด 12 ชั่วโมง เป็นเวลา 6
สัปดาห์
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5.6 เมื่อสิ้นสุดกระบวนการเรียนการสอนจะมีการซักถามผู้เรียนว่าเข้าใจในเนื้อหาที่เรียนไป
หรือไม่
5.7 จัดอภิปรายรายกลุ่มรวมกับคุณครูผู้สอน เพื่อให้ผู้เรียนมีความเข้าใจในเนื้อหามากยิ่งขึ้น
5.9 ท้าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน (post-test) จ้านวน 30 ข้อ
โดยแบบทดสอบชุดเดียวกับก่อนเรียนโดยสลับข้อค้าถาม ใช้เวลาในการท้าแบบทดสอบ 50 นาที
5.10 ให้นักเรียนท้าแบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบปฏิสัมพันธ์
เรื่องระบบนิเวศ
5.11 น้าข้อมูลมารวบรวมเพื่อไปวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติและสรุปผล
6.สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจั ยได้ใช้ส ถิติในการวิเคราะห์ ข้อมูล ดังนี้ 6.1) ค่าดัช นีความสอดคล้ อง (IOC) 6.2)
ความยากง่าย (p) และค่าอ้านาจจ้าแนก (r) ของแบบทดสอบ 6.3) ความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ
(KR-20) 6.4) ค่ า เฉลี่ ย (Mean) 6.5) ค่ า ส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน (S.D.) 6.6) T-Test
dependent
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บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาผลการใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบปฏิสัมพันธ์ เรื่อง ระบบ
นิเวศ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยมีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านหนองงู
เหลื อม (ประชารั ฐบ้ ารุง) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 เป็ นกลุ่ มตัวอย่างในการวิจัย มี
วัตถุประสงค์ดังนี้ ผู้วิจัยได้น้าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลเป็น 3 ตอน ดังต่อไปนี้
ตอนที่ 1 ผลการประเมินคุณภาพหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบปฏิสัมพันธ์ เรื่อง ระบบนิเวศ
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ตอนที่ 2 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์แบบปฏิสัมพันธ์ เรื่อง ระบบนิเวศ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจจากแบบสอบถามความพึงพอใจของกลุ่ม
ตัวอย่างที่มีต่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบปฏิสัมพันธ์ เรื่อง ระบบนิเวศ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 3
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ตอนที่ 1 ผลการประเมินคุณภาพของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบปฏิสัมพันธ์ เรื่อง ระบบนิเวศ
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
การประเมินคุณภาพหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบปฏิสัมพันธ์ เรื่องระบบนิเวศ ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีผลการประเมินคุณภาพจากผู้เชี่ยวชาญ 2 ด้าน ได้แก่ ด้านการออกแบบ
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบปฏิสัมพันธ์ จ้านวน 5 ท่าน และด้านเนื้อหาระบบนิเวศ จ้านวน 5
ท่าน มีผลการประเมินคุณภาพดังต่อไปนี้
ตารางที่ 4 ตารางแสดงผลการวิ เคราะห์ ก ารประเมิ น คุ ณ ภาพด้ า นการออกแบบของหนั ง สื อ
อิเล็กทรอนิกส์แบบปฏิสัมพันธ์ เรื่อง ระบบนิเวศ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ผลการประเมิน
ข้อ

รายการประเมิน

คะแนนเฉลี่ย
(𝒙̅)

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.)

ระดับ
คุณภาพ

1
2
3
4
6

การออกแบบหน้าจอมีความเหมาะสม
รูปแบบตัวอักษรและขนาดอ่านง่ายมีความชัดเจน
สีพื้นหลังและสีตัวอักษรมีความเหมาะสม
ผู้เรียนสามารถทบทวนบทเรียนซ้้าได้
มีการเชื่อมโยงบทเรียนไปยังเนื้อหาส่วนต่าง ๆ
คุณภาพของเสียงประกอบการบรรยายบทเรียนมี
ความชัดเจน
การใช้งานสื่อเข้าถึงได้ง่ายและสะดวกรวดเร็ว
ความสะดวกในการย้อนกลับไปยังเนื้อหาของบทเรียน
ผู้เรียนสามารถเลือกบทเรียนได้ตามความต้องการ
เทคนิคการน้าเสนอมีความเหมาะสมกับผู้เรียน
ภาพประกอบมีความละเอียดและคมชัด
ปุ่มควบคุมมีความถูกต้องชัดเจน

5.00
5.00
5.00
5.00
5.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก

4.80

0.45

ดีมาก

5.00
5.00
4.80
4.80
5.00
4.40

0.00
0.00
0.45
0.45
0.00
0.55

ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดี

7
8
9
10
11
12
13
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ตารางที่ 4 ตารางแสดงผลการวิ เคราะห์ ก ารประเมิ น คุ ณ ภาพด้ านการออกแบบของหนั ง สื อ
อิเล็กทรอนิกส์แบบปฏิสัมพันธ์ เรื่อง ระบบนิเวศ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ต่อ)
ผลการประเมิน
ข้อ

รายการประเมิน

การปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนและบทเรียนมีความ
เหมาะสม
15 การปฏิสัมพันธ์มีการโต้ตอบที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน
ภาพรวมความเหมาะสมของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
16
แบบปฏิสัมพันธ์สามารถน้าไปเผยแพร่ได้
14

คะแนนเฉลี่ย
(𝒙̅)

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.)

ระดับ
คุณภาพ

4.60

0.55

ดีมาก

4.60

0.55

ดีมาก

4.60

0.55

ดีมาก

จากตารางผลการวิเคราะห์การประเมินคุณภาพหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบปฏิสัมพันธ์ เรื่อง
ระบบนิเวศ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบในภาพรวมพบว่า
อยู่ในเกณฑ์ดีมาก มีค่าเฉลี่ยรวม (𝒙̅) เท่ากับ 4.85 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน S.D. เท่ากับ 0.26
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยในระดับดีมาก มีจ้านวน 15 ข้อได้แก่ การออกแบบ
หน้ าจอมีค วามเหมาะสมมี ค่าเฉลี่ ย (𝒙̅) เท่ ากั บ 5.00 ส่ ว นเบี่ ยงเบนมาตรฐาน S.D. เท่ากั บ
0.00, รู ป แบบตั ว อั กษรและขนาดอ่ านง่ายมี ค วามชั ด เจนมี ค่ าเฉลี่ ย (𝒙̅) เท่ ากับ 5.00 ส่ ว น
เบี่ยงเบนมาตรฐาน S.D. เท่ากับ 0.00, สีพื้นหลังและสีตัวอักษรมีความเหมาะสมมีค่าเฉลี่ย (𝒙̅)
เท่ากับ 5.00 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน S.D. เท่ากับ 0.00
ยังมีข้อเสอนแนะเพิ่มเติม จากการตรวจแบบประเมินคุณ ภาพด้านการออกแบบหนังสื อ
อิเล็กทรอนิกส์แบบปฏิสัมพันธ์ ได้แก่ ปรับการเชื่อมโยงในแต่ละหน้าเป็นบางส่วน เนื่องจากยังมี
บ้างส่วนที่มีการเชื่อมโยงไปผิดหน้า ควรมีการเพิ่มเสียงบรรยายให้มากกว่านี้
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ตารางที่ 5 ตารางแสดงผลการวิเคราะห์การประเมินคุณภาพด้านเนื้อหาของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
แบบปฏิสัมพันธ์ เรื่อง ระบบนิเวศ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ผลการประเมิน
ส่วนเบี่ยงเบน
คะแนน
ข้อที่
รายการประเมิน
มาตรฐาน
เฉลี่ย (𝒙̅)
(S.D.)
ด้านการนาเสนอเนื้อหา (content)
1 เนื้อหาที่น้าเสนอตรงตามจุดประสงค์การเรียนรู้
4.60
0.55
2 เนื้อหามีความยากง่ายเหมาะสมกับผู้เรียน
4.80
0.45
3 ปริมาณเนื้อหาในแต่ละบทเรียนมีความเหมาะสม
4.60
0.55
4 การล้าดับเนื้อหาแต่ละบทเรียนมีความเหมาะสม
4.60
0.55
5 ภาษาที่ใช้ในการสื่อสารมีความหมายชัดเจน
4.60
0.55
6 ภาพประกอบมีความสอดคล้องกับเนื้อหา
4.80
0.45
7 กระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้
4.80
0.45
8 การเชื่อมโยงเนื้อหามีความเหมาะสม
4.80
0.45
9 ความยาวของเนื้อหาในแต่ละหน่วยมีความเหมาะสม
4.40
0.55
10 เนื้อหาบทเรียนมีความถูกต้องครบถ้วน
4.80
0.45
11 ความชัดเจนในการอธิบายเนื้อหาของแต่ละหน่วย
4.60
0.55
12 ใช้ภาษาเหมาะสมกับระดับชั้นของผู้เรียน
4.60
0.55
13 แบบทดสอบก่อน – หลัง มีความสอดคล้องกับเนื้อหา
4.80
0.45
14 ความสะดวกในการย้อนกลับไปยังเนื้อหาของบทเรียน
4.80
0.45
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบปฏิสัมพันธ์มีประโยชน์ต่อการ
15
4.40
0.55
เรียนการสอน
ผลรวม
4.67
0.05
จากตารางผลการวิเคราะห์การประเมินคุณภาพหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบปฏิสัมพันธ์ เรื่อง
ระบบนิเวศ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหาในภาพรวมพบว่า อยู่ใน
เกณฑ์ดีมาก มีค่าเฉลี่ยรวม (𝒙̅) เท่ากับ 4.65 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน S.D. เท่ากับ 0.05 เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยในระดับดีมาก มีจ้านวน 13 ข้อได้แก่ เนื้อหาที่น้าเสนอ

ระดับ
คุณภาพ
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดี
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดี
ดีมาก
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ตรงตามจุดประสงค์การเรียนรู้มีค่าเฉลี่ย (𝒙̅) เท่ากับ 4.60 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน S.D. เท่ากับ
0.05, เนื้ อ หามี ค วามยากง่ายเหมาะสมกั บ ผู้ เรีย นมี ค่ าเฉลี่ ย (𝒙̅̅) เท่ ากั บ 4.80 ส่ ว นเบี่ ย งเบน
มาตรฐาน S.D. เท่ากับ 0.45 ปริมาณเนื้อหาในแต่ล ะบทเรียนมีความเหมาะสมมีค่าเฉลี่ย (𝒙̅)
เท่ากับ 4.60 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน S.D. เท่ากับ 0.45
ยั ง มี ข้ อ เสอนแนะเพิ่ ม เติ ม จากการตรวจแบบประเมิ น คุ ณ ภาพด้ า นเนื้ อ หาหนั ง สื อ
อิเล็กทรอนิกส์แบบปฏิสัมพันธ์ เรื่องระบบนิเวศ ได้แก่ ควรมีการปรับเนื้อหาบ้างช่วงให้เหมาะสมกับ
ภาพประกอบ รูปแบบปฏิสัมพันธ์บ้างส่วนควรปรับให้เข้ากับเนื้อหา
ตอนที่ 2 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์แบบปฏิสัมพันธ์ เรื่อง ระบบนิเวศ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
จากการทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบ
ปฏิสัมพัน ธ์ เรื่อง ระบบนิ เวศ ของนักเรียนชั้นมัธ ยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านหนองงูเหลื อม
(ประชารัฐบ้ารุง) จ้านวน 19 คน ด้วยแบบทดสอบแบบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก จ้านวน 30
ข้อ ได้ผลดังนี้
ตารางที่ 6 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนที่เรียนด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบ
ปฏิสัมพันธ์ เรื่อง ระบบนิเวศ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
การทดสอบ
คะแนนเต็ม
ทดสอบก่อนเรียน
30
ทดสอบหลังเรียน
30
**ระดับนัยสาคัญทางสถิติ .05

(𝒙̅)
12.37
22.37

S.D
2.39
1.57

df

t

p

18

17.63

0.00

จากตารางที่ 6 ผลการวิ เคราะห์ ข้ อ มู ล ผลสั ม ฤทธิ์ ข องนั ก เรี ย นที่ เรี ย นด้ ว ยหนั ง สื อ
อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ แ บบปฏิ สั ม พั น ธ์ เรื่ อ ง ระบบนิ เวศ ของนั ก เรีย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 3 พบว่ า
คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบปฏิสัมพันธ์ เรื่องระบบนิเวศ
ของกลุ่มทดลองมีค่าเฉลี่ย (𝒙̅) เท่ากับ 12.37 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน S.D. เท่ากับ 2.39 และ
คะแนนผลสั มฤทธิ์ท างการเรีย นหลั งเรียนของกลุ่ มทดลองมีค่าเฉลี่ ย (𝒙̅) เท่ากับ 22.37 ส่ ว น
เบี่ยงเบนมาตรฐาน S.D. เท่ากับ 1.57 พบว่าคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุ่มทดลองหลัง
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เรียนด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบปฏิสัมพันธ์ เรื่องระบบนิเวศ มีค่าสูงกว่าคะแนนผลสัมฤทธิ์ก่อน
เรียน อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจจากแบบสอบถามของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์แบบปฏิสัมพันธ์ เรื่อง ระบบนิเวศ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
การวิเคราะห์ ผลความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ แบบปฏิสัมพัน ธ์
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จ้านวน 19 คน
ตารางที่ 7 ผลการวิเคราะห์แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
แบบปฏิสัมพันธ์ เรื่อง ระบบนิเวศ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ข้อ

รายการประเมิน

ผลการประเมิน
ส่วนเบี่ยงเบน
คะแนน
มาตรฐาน
เฉลี่ย (𝒙̅)
(S.D.)

ระดับ
คุณภาพ

1 การน้าเสนอเนื้อหามีความสอดคล้องและน่าสนใจ
2 เนื้อหาบทเรียนตรงตามวัตถุประสงค์ในบทเรียน

4.47
4.79

0.61
0.42

มาก
มากที่สุด

3 การใช้สื่อรูปภาพมีความสอดคล้องกับบทเรียน

4.74

0.45

มากที่สุด

4 การเชื่อมโยงลิงค์ในบทเรียนสามารถท้าได้ง่าย

4.42

0.61

มาก

5 ขนาดตัวอักษร สีตัวอักษร อ่านง่าย เหมาะสม

4.47

0.61

มาก

6 ภาษาที่ใช้สื่อในบทเรียนอ่านเข้าใจง่าย

4.63

0.50

มากที่สุด

7 สื่อการเรียนการสอนมีความเหมาะสมกับเนื้อหาวิชา
ผู้เรียนมีความชอบบทเรียนที่ใช้สื่อเทคโนโลยีประกอบในการ
8
เรียนการสอน

4.89

0.32

มากที่สุด

4.53

0.61

มากที่สุด

9 นักเรียนสามารถย้อนกลับมาทบทวนบทเรียนซ้้าได้

4.84

0.37

มากที่สุด

นั ก เรี ย นมี ค วามพึ ง พอใจต่ อ หนั ง สื อ อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ แ บบ
4.89
0.32
มากที่สุด
ปฏิสัมพันธ์
เฉลี่ย
4.67
0.51 มากที่สุด
จากตารางผลการวิเคราะห์ข้อมูล ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
แบบปฏิสัมพันธ์ เรื่อง ระบบนิเวศ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 พบว่า อยู่ในเกณฑ์มากที่สุด

10

มีค่าเฉลี่ยรวม (𝒙̅) เท่ากับ 4.67 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน S.D. เท่ากับ 0.51 เมื่อพิจารณาเป็น

56
รายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยในระดับมากที่สุด มีจ้านวน 7 ข้อได้แก่ นักเรียนมีความพึงพอใจต่อ
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบปฏิสัมพันธ์ เรื่องระบบนิเวศในระดับใดมีค่าเฉลี่ย (𝒙̅) เท่ากับ 4.89 ส่วน
เบี่ ยงเบนมาตรฐาน S.D. เท่ากับ 0.32 สื่อการเรียนการสอนมีความเหมาะสมกับเนื้อหาวิชามี
ค่ า เฉลี่ ย (𝒙̅) เท่ า กั บ 4.89 ส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน S.D. เท่ า กั บ 0.32 นั ก เรี ย นสามารถ
ย้อนกลั บ มาทบทวนบทเรี ยนซ้้าได้มีค่าเฉลี่ ย (𝒙̅) เท่ากับ 4.84 ส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน S.D.
เท่ากับ 0.37
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บทที่ 5
สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
การวิจัยครั้งนี้เป็น การศึกษาผลการใช้หนังสืออิเล็ กทรอนิกส์แบบปฏิสัมพันธ์ เรื่องระบบ
นิเวศ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยมีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านหนองงู
เหลื อม (ประชารั ฐบ้ ารุง) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 เป็ นกลุ่ มตัวอย่างในการวิจัย มี
วัตถุประสงค์เพื่อการวิจัย ดังนี้ 1) เพื่อพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบปฏิสัมพันธ์ เรื่อง ระบบ
นิเวศ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม (ประชารัฐบ้ารุง) 2) เพื่อ
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ผลการเรียนก่อนและหลังเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียน
บ้านหนองงูเหลือม (ประชารัฐบ้ารุง) 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
โรงเรีย นบ้ านหนองงูเหลื อม (ประชารัฐ บ้ารุง) ผลการใช้ห นังสื ออิเล็ กทรอนิ กส์ แบบปฏิ สั มพั น ธ์
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ครั้งนี้ ได้แก่ 1) แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง ระบบนิเวศ นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปี ที่ 3 2) หนั งสื ออิเล็ กทรอนิกส์ แ บบปฏิ สั มพั น ธ์ เรื่อง ระบบนิ เวศ นั กเรียนชั้ น
มัธยมศึกษาปี ที่ 3 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรีย น เรื่อง ระบบนิเวศ นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 4) แบบสอบถามความพึงพอใจ เรื่อง ระบบนิเวศ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่
3
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยได้ใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้
1. ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC)
2. ความยากง่าย (p) และค่าอ้านาจจ้าแนก (r) ของแบบทดสอบ
3. ความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ (KR-20)
4. ค่าเฉลี่ย (Mean)
5. ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
6. T-Test dependent
สรุปการวิจัย
การวิจัย เรื่อง ผลการใช้ห นังสืออิเล็กทรอนิกส์ แบบปฏิสัมพันธ์ เรื่อง ระบบนิเวศ ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สรุปผลการวิจัยได้ดังนี้
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1. ผลจากการประเมินคุณภาพหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบปฏิสัมพันธ์ เรื่องระบบนิเวศ ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยภาพรวมพบว่าอยู่ในเกณฑ์ดีมาก มีค่าเฉลี่ย (𝒙̅) เท่ากับ 4.76
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน S.D. เท่ากับ 0.24
2. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
แบบปฏิสัมพันธ์ เรื่องระบบนิเวศ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 พบว่า ผลทดสอบหลังเรียนสูง
กว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3. ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจ ที่มีต่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบปฏิสัมพันธ์ เรื่องระบบ
นิเวศ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 พบว่า ในภาพรวมนักเรียนมีความพึงพอใจในระดับมาก
ที่สุด ค่าเฉลี่ย (𝒙̅) เท่ากับ 4.67 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) เท่ากับ 0.01
อภิปรายผลการวิจัย
จากการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยเรื่อง ผลการใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบปฏิสัมพันธ์ เรื่อง
ระบบนิเวศ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 อภิปรายผลการวิจัยได้ดังต่อไปนี้
1.ผลจากการประเมินคุณภาพหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบปฏิสัมพันธ์ เรื่องระบบนิเวศ ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยภาพรวมพบว่าอยู่ในเกณฑ์ดีมาก มีค่าเฉลี่ย (𝒙̅) เท่ากับ 4.76
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน S.D. เท่ากับ 0.24 โดยสามารถแยกรายละเอียดแต่ละด้านได้ดัง นี้ ด้าน
การออกแบบ อยู่ ในเกณฑ์ดี มาก มีค่าเฉลี่ ย (𝒙̅) เท่ากับ 4.76 ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน S.D.
เท่ากับ 0.24 ด้านเนื้อหาอยู่ในเกณฑ์ดีมาก มีค่าเฉลี่ย (𝒙̅) เท่ากับ 4.67 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
S.D. เท่ากับ 0.05 เป็นเพราะว่าการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบปฏิสัมพันธ์ ได้มีการศึกษา
จุดประสงค์กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ หนังสือวิทยาศาสตร์ เรื่องระบบนิเวศ เพื่อใช้เป็น
แนวทางในการน้าเสนอเนื้อหาให้มีความสอดคล้องเข้าใจง่าย สั้นกระชับ รัดตรงตามบทเรียน อีกทั้ง
ยังมีการออกแบบบทเรียนหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบปฏิสัมพันธ์ให้เกิดความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น โดย
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบปฏิสัมพันธ์ เรื่องระบบนิเวศ ซึ่งผู้วิจัยได้มีการออกแบบขึ้นมาประกอบไป
ด้วยหน้าปก จุดประสงค์ สารบัญ และบทน้า ในส่วนของเนื้อหาเรื่องระบบนิเวศประกอบไปด้วย
6 หน่วยการเรียนรู้ ดังนี้ 1) ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม 2) การถ่ายทอดพลังงาน
ในระบบนิเวศ 3) ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ 4) วัฎจักรของสารในระบบนิเวศ
5) ความหลากหลายทางชีวภาพ 6) ประชากร โดยในหนังสืออิเล็กทรอนิ กส์แต่ละหน้ าจะมีการ
ก้าหนดปุ่มต่อไป ย้อนกลับ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถคลิกไปดูหน้าอื่น ๆ ได้ตามความต้องการ ส่วน
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ของเนื้อหาจะสามารถคลิกดูวิดีโอที่เป็นการอธิบายของเนื้อหาแต่ละหน่วยการเรียนรู้หรือจะคลิกเพื่อ
ฟังข้อความเสียงบรรยายย ส่วนรูปภาพสามารถคลิกดูโดยจะมีชื่อของรูปภาพปรากฏขึ้นมา บางหน้า
จะเป็ น รูป แบบของข้อความที่ผู้เรียนสามารถคลิกเข้าไปดูเนื้อหาของบทเรียนนั้นได้ และก้าหนด
สัญลักษณ์ไอคอนหนังสือและแว่นขยายที่ผู้เรียนจะสามารถคลิกเข้าไปอ่านเนื้อหาเพิ่มเติมได้เช่นกัน
รู ป แบบในหนั ง สื อ อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ จ ะเป็ น ในรู ป แบบปฏิ สั ม พั น ธ์ กั บ ผู้ เรี ย นโดยตรง ซึ่ ง หนั ง สื อ
อิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบปฏิสัมพันธ์ เป็นรูปแบบที่เน้นการมีปฏิสัมพันธ์ร่วมระหว่างบทเรียนและ
ผู้ เรี ย น ผู้ เรี ย นสามารถโต้ต อบกับ บทเรียนได้ และยังสามารถคลิ กดูภ าพประกอบ ดู วิดีโอของ
บทเรียนในแต่ละหน่วยการเรียนรู้ที่นักเรียนอยากรับชมก่อนได้ กลับไปทบทวนบทเรียนได้ในกรณีที่
เกิดความไม่เข้าใจ โดยผู้เรียนเป็นคนควบคุมการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง ซึ่งเนื้อหาในแต่ละหน่วยจะมี
ทั้งข้อความ เสียงบรรยาย ภาพประกอบการเคลื่อนไหวและวิดีโอ คลิกไปที่รูปภาพแล้วข้อความ
ปรากฎขึ้นมาหรือคลิกไปที่เนื้อแล้วปรากฎภาพ สิ่งนี้จะท้าให้ผู้เรียนได้เกิดความเข้าใจมากขึ้นหรือการ
น้าภาพประกอบที่มีความสอดคล้องกับเนื้อหาจะท้าให้ผู้เรียนมีความเข้าใจเพิ่มมากขึ้น ซึ่งมีความ
สอดคล้องกับ Marrone (2015) ได้ศึกษาเกี่ยวกับผลกระทบของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์กับหนังสือ
สิ่ งพิ ม พ์ แบบเดิ ม ที่ มี ต่ อผู้ อ่านในด้ านแรงจู งใจ ความเข้ าใจและความอ่ านคล่ องในชั้น เรีย นระดั บ
ประถมศึกษา ผลการวิจัยพบว่าหนังสืออิเล็กทรอนิกส์มีความสนใจมากกว่าหนังสือสิ่งพิมพ์แบบเดิม
และมีความเข้าใจเท่ากับการใช้แอพลิเคชันทางการศึกษา แสดงให้เห็นว่านักเรียนได้รับประโยชน์จาก
การใช้ร่วมกันระหว่างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์กับหนังสือนิทานแบบดั้งเดิม ด้วยวิธีนี้ท้าให้ผู้อ่านมีความ
คล่องแคล่วในการอ่านและมีความเข้าใจเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ วิชัย สีสุด
(2555) ได้ศึกษารูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบมีปฏิสัมพันธ์บนแท็บเล็ตด้วยเทคนิคการอ่านแบบ
เอสคิวสามอาร์เพื่อพัฒนาความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษอย่างมีวิจารญาณส้าหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษา มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อออกแบบรูปแบบ 2) เพื่อศึกษาผลการใช้รุปแบบ 3) เพื่อ
น้ า เสนอรู ป แบบหนั งสื อ อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ แ บบมี ป ฏิ สั ม พั น ธ์ บ นแท็ บ เล็ ต ด้ ว ยการอ่ า นแบบ SQ3R
ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนชั้นประถมศึกษา มีการพัฒนาด้านความสามารถในการอ่านอย่างมีวิจาร
ญาณตลอด 6 สัปดาห์ มีความสามารถในการอ่านอย่างมีวิจารญาณหลังการทดลองสูงกว่าก่อนการ
ทดลองอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ .05
2. ผลการเปรียบเทียบผลสั มฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียนด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
แบบปฏิสัมพันธ์ เรื่องระบนิเวศ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 พบว่าคะแนนผลสัมฤทธิ์ก่อน
เรียนมีค่า เฉลี่ยเท่ากับ (𝒙̅) 12.37 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) เท่ากับ 2.39 และคะแนน
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ผลสัมฤทธิ์ห ลังเรียนมีค่าเฉลี่ย (𝒙̅) เท่ากับ 22.37 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) เท่ากับ
1.57 เมื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียนด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบ
ปฏิสัมพันธ์ เรื่องระบบนิเวศ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 พบว่าคะแนนเฉลี่ยของนักเรียน
หลั งเรีย นสู งกว่าก่อ นเรี ย น เนื่ องด้ว ยการเรียนด้วยหนั งสื ออิเล็ กทรอนิ กส์ แบบปฏิสั มพั นธ์ เป็ น
รูปแบบของหนั งสืออิเล็กทรอนิกส์ที่เน้นการมีปฏิสัมพันธ์ร่วมระหว่างบทเรียนและผู้เรียน ผู้เรียน
สามารถโต้ตอบกับ บทเรียนได้ และยังสามารถคลิกดูภาพประกอบ วิดีโอหรือ บทเรียนที่นักเรียน
อยากเรียนรู้ก่อนได้ กลับไปทบทวนบทเรียนได้ในกรณีที่เกิดความไม่เข้าใจ โดยผู้เรียนเป็นคนควบคุม
การเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง ซึ่งเนื้อหาในแต่ละหน่วยจะมีทั้งข้อความ เสียงบรรยาย ภาพประกอบการ
เคลื่อนไหวและวิดีโอ คลิกไปที่รูปภาพแล้วข้อความปรากฎขึ้ นมาหรือคลิกไปที่เนื้อแล้วปรากฎภาพ
สิ่งนี้จะท้าให้ผู้เรียนได้เกิดความเข้าใจมากขึ้น หนังสืออิเล็กทรอนิกส์จึงเป็นสื่อที่ท้าให้ผู้เรียนเกิดความ
กระตือรือร้นที่อยากจะเรียนรู้ มีความสนุกสนานไปกับเนื้อหาที่อยู่ในหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ซึ่งมีความ
สอดคล้องกับ ฐิตินั นท์ ทรัพย์ธ้ารงค์ (2556) ได้วิจัยเกี่ยวกับผลการใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง
มาตราตัวสะกด ที่ส่งผลต่อความสามารถในการอ่านภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
ที่มีระดับความสามารถในการอ่านแตกต่างกัน ผลการวิจัยพบว่า 1) ความสามารถในการอ่านของ
นั กเรีย นที่ เรีย นด้ว ยหนั งสื ออิเล็ กทรอนิ กส์ แบบปฏิสั มพัน ธ์โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ ยก่อเรียนเท่ากับ
47.87 และหลังเรียนเท่ากับ 60.13 ซึ่งอยู่ในระดับดีมาก โดยแบ่งเป็นกลุ่ม คือ กลุ่มกลางก่อน
เรียนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 44.80 และหลังเรียนเท่ากับ 57.60 มีค่าคะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
อย่ างมีนั ย ส้ าคัญ ทางสถิ ติที่ ระดั บ .01 โดยมีค่ าเฉลี่ ยมากขึ้น เท่ ากั บ 12.8 กลุ่ ม ต่้าก่อนเรียนมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 43.80 และหลังเรียนเท่ากับ 56.30 มีค่าคะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นั ยส้ าคัญ ทางสถิติที่ ระดับ .01 โดยมีค่าเฉลี่ยมากขึ้นเท่ากับ 12.5 กลุ่มสู งก่อนเรียนมีค่าเฉลี่ ย
เท่ากับ 55.00 และหลังเรียนเท่ากับ 66.50 มีค่าคะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส้าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีค่าเฉลี่ยมากขึ้นเท่ากับ 11.5 ตามล้าดับ 2) ผลการศึกษาความพึง
พอใจของนักเรียนมีค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 2.62 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานมีค่าเท่ากับ 0.57 โดยภาพรวม
ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ ศินันท์ธีรา บัวริวัน (2553)
ได้วิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เรื่อง ชีวิตพืช กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้น
มัธ ยมศึ กษาปี ที่ 1 ผลการวิจั ย พบว่า 1) ประสิ ท ธฺภ าพของหนังสื อ อิเล็ กทรอนิก ส์ ที่ พั ฒ นาขึ้ น
โดยรวมมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ E1/E2 เท่ากับ 86.93/84.67 สูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ 80/80 2)
ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด 3) ผลสัมฤทธิ์การเรียนหลังเรียนของกลุ่ม
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ทดลองและกลุ่มที่ควบคุมการทดลองแตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 4) ดัชนี
ประสิทธิผลของการจัดการเรียนรู้ด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์มีค่าเท่ากับ 0.7524 5) นักเรียนมีความ
พึงพอใจต่อการเรียนรู้ด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกสืโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (𝒙̅ = 4.69, S.D. =
0.46) วรดา นาคเกษม พิชิต ขจรเดชะ และนิทัศน์ ทิพย์โสตนัยนา (2555) ได้วิจัยเกี่ยวกับการ
พัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบมีปฏิสัมพันธ์ เรื่องกระบวนการก่องานผลิตสื่อ ผลการวิจัยพบว่า
คุณภาพสื่อมีค่าเฉลี่ยเท่า กับ 4.10 คุณภาพด้านเนื้อหามีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.76 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ดี
ผลสั มฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนสู งขึ้น อย่างมีนัยส้ าคัญที่ 0.05 และความพึงพอใจของกลุ่ ม
ตัวอย่างที่มีต่อมีคุณภาพเท่ากับ 4.40 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ดี ซึ่งสามารถน้าหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบมี
ปฏิสัมพันธ์ไปใช้ในการเรียนรู้ได้เป็นอย่างดี
3. ผลการวิ เคราะห์ ค วามพึ ง พอใจของนั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 3 ที่ มี ต่ อ หนั ง สื อ
อิเล็กทรอนิกส์แบบปฏิสัมพันธ์ เรื่องระบบนิเวศ พบว่า ในภาพรวมนักเรียนมีความพึงพอใจในระดับ
มากที่สุ ด (𝒙̅) 4.67, S.D. = 0.01) เนื่องจากหนังสืออิเล็ กทรอนิกส์ แบบปฏิสัมพัน ธ์ เป็นสื่ อที่
นักเรียนสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองตลอดทั้งเรื่อง มีทั้งภาพ เสียง วิดีโอ การบรรยาย การเลือก
หัวข้อที่ตนเองสนใจ สามารถกลับมาทบทวนเนื้อหาที่เรียนได้ จึงท้าให้นักเรียนเกิดความสนใจ มี
ความสนุกสนานกับการเรียนรู้ และตื่นตัวที่อยากจะเรียนมากกว่าเรียนในหนังสือ ซึ่งสอดคล้องกับ
วรดา นาคเกษม พิชิต ขจรเดชะ และนิทัศน์ ทิพย์โสตนัยนา (ม.ป.ป) ได้วิจัยเกี่ยวกับเรื่องศึกษา
การพัฒ นาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบมีปฏิสัมพันธ์ เรื่องกระบวนการก่องานผลิตสื่อ ผลการวิจัย
พบว่า คุณภาพสื่อมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.10 คุณ ภาพด้านเนื้อหามีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.76 ซึ่งอยู่ใน
เกณฑ์ดี ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนสูงขึ้น อย่างมีนัยส้าคัญที่ 0.05 และความพึงพอใจของ
กลุ่มตัวอย่างที่มีต่อมีคุณภาพเท่ากับ 4.40 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ดี ซึ่งสามารถน้าหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
แบบมีปฏสัมพันธ์ไปใช้ในการเรียนรู้ได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ ศินันท์ธี
รา บัวริวัน (2553) ได้วิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เรื่อง ชีวิตพืข กลุ่มสาระการ
เรี ย นรู้ วิ ท ยาศาสตร์ ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ ผลการวิ จั ย พบว่ า 1) ประสิ ท ธฺ ภ าพของหนั ง สื อ
อิเล็กทรอนิกส์ที่พัฒนาขึ้น โดยรวมมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ E1/E2 เท่ากับ 86.93/84.67 สูง
กว่ าเกณฑ์ ที่ ตั้ ง ไว้ 80/80 2) ความคิ ด เห็ น ของผู้ เชี่ ย วชาญโดยรวมอยู่ ในระดั บ มากที่ สุ ด 3)
ผลสั ม ฤทธิ์ก ารเรี ย นหลั งเรี ย นของกลุ่ ม ทดลองและกลุ่ ม ที่ ค วบคุ ม การทดลองแตกต่ างกัน อย่ างมี
นัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 4) ดัชนีประสิทธิผลของการจัดการเรียนรู้ด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
มีค่าเท่ากับ 0.7524 5) นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนรู้ด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกสืโดยรวมอยู่
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ในระดับมากที่สุด (𝒙̅ = 4.69, S.D. = 0.46) นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ ฐิตินันท์
ทรัพย์ธ้ารงค์ (2556) ได้วิจัยเกี่ยวกับเรื่องผลการใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่องมาตราตัวสะกด ที่
ส่ ง ผลต่ อ ความสามารถในการอ่ านภาษาไทย ของนั ก เรี ย นชั้ น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 2 ที่ มี ร ะดั บ
ความสามารถในการอ่านแตกต่างกัน ผลการวิจัยพบว่า 1) ความสามารถในการอ่านของนักเรียนที่
เรียนด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบปฏิสัมพันธ์โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยก่อนเรียนเท่ากับ 47.87 และ
หลังเรียนเท่ากับ 60.13 ซึ่งอยู่ในระดับดีมาก โดยแบ่งเป็นกลุ่ม คือ กลุ่มกลางก่อนเรียนมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 44.80 และหลังเรียนเท่ากับ 57.60 มีค่าคะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส้าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีค่าเฉลี่ยมากขึ้นเท่ากับ 12.8 กลุ่มต่้าก่อนเรียนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 43.80
และหลังเรียนเท่ากับ 56.30 มีค่าคะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ
.01 โดยมีค่าเฉลี่ยมากขึ้นเท่ากับ 12.5 กลุ่มสูงก่อนเรียนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 55.00 และหลังเรียน
เท่ากับ 66.50 มีค่าคะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมี
ค่าเฉลี่ย มากขึ้นเท่ากับ 11.5 ตามล้าดับ 2) ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนมีค่าเฉลี่ ย
เท่ากับ 2.62 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานมีค่าเท่ากับ 0.57 โดยภาพรวมความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก
จากการสอบถามนักเรียนที่เรียนด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบปฏิสัมพันธ์ เรื่ องระบบนิเวศ
พบว่า นักเรียนชอบรูปแบบการเรียนด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เพราะว่าสามารถคลิกเลือกบทเรียน
จากหน้าสารบัญที่อยากเรียนก่อนได้และสามารถกลับมาทบทวนบทเรียนในกรณีที่ไม่เข้าใจ มีวิดี
ภาพประกอบสีสันสวยงาม และมีเสียงบรรยาย อยากให้โรงเรียนมีการน้าหนังสื ออิเล็กทรอนิกส์มา
สอนในรายวิชาอื่น ๆ เพิ่มเติม
ข้อเสนอแนะ
จากการสรุปและอภิปรายผลงานวิจัย ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะในการท้าวิจัยครั้งต่อไป ดังนี้
1. ครูผู้สอน ควรมีการจัดเตรียมความพร้อมด้านอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ให้เพียงพอต่อการใช้
งานของนักเรียน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานมากยิ่งขึ้น
2. ก่อนน้าหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบปฏิสัมพันธ์ไปใช้งาน ครูผู้สอนควรให้ค้าแนะน้าและ
วิธีการใช้งาน เพื่อป้องกันการเกิดข้อผิดพลาดในระหว่างเรียน
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ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรมีการพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบปฏิสัมพันธ์ในรูปแบบของออนไลน์เพื่อเพิ่มช่อง
ทางการใช้ส้าหรับผู้ใช้งาน
2. ควรมีการพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบปฏิสัมพันธ์ในรายวิชาอื่น ให้มากขึ้น
3. ควรพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบปฏิสัมพันธ์ ให้สามารถใช้งานได้กับสมาร์ทโฟนทุก
ประเภท(.)
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วิทยาลัยเทคนิคนิคนครปฐม
3. นางรัตนา หิรัญโรจน์
ครูวิทยฐานะช้านาญการพิเศษ โรงเรียนวัดห้วยจรเข้ วิทยาคม
4. นางสาวบุญชู จันทร์ทิพย์วารี
ครูช้านาญการพิเศษ โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา
5. อาจารย์รุ่งลาวรรณ เชวงเกียรติกุล
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
รายชื่อผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบ

1. นางสาวนุชสรา กิจพิทักษ์
ครูช้านาญการพิเศษ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย

2. นางสาวณัฏฐลภัส จันทร์เดชาสุข
ครูช้านาญการพิเศษ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย

3. นางสาววราภรณ์ แป้นแจ้ง ครูช้านาญการพิเศษ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
4. นางสาววาสนา โมกขพันธ์
ครูช้านาญการพิเศษ โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา

5. นายจตุรงค์ เสริมสุข
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล
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รายนามผู้เชี่ยวชาญ ในการตรวจสอบแบบประเมินค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) แผนการ
จัดการเรียนรู้

1. นางรัตนา หิรัญโรจน์
ครูวิทยฐานะช้านาญการพิเศษ โรงเรียนวัดห้วยจรเข้ วิทยาคม

2. นางสาวบุญชู จันทร์ทิพย์วารี
ครูช้านาญการพิเศษ โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา

3. นางศิริวรรณ สืบพันธ์โกย
ครูช้านาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือ (ประชารัฐบ้ารุง)
รายนามผู้เชี่ยวชาญ ในการตรวจสอบแบบประเมินค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) แบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

1. อาจารย์รุ่งลาวรรณ เชวงเกียรติกุล
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

2. นางรัตนา หิรัญโรจน์
ครูวิทยฐานะช้านาญการพิเศษ โรงเรียนวัดห้วยจรเข้ วิทยาคม

3. นางสาวบุญชู จันทร์ทิพย์วารี
ครูช้านาญการพิเศษ โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา
รายนามผู้เชี่ยวชาญ ในการตรวจสอบแบบประเมินค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC)
แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

1. นางสาววาสนา โมกขพันธ์
ครูช้านาญการพิเศษ โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา

2. นางรัตนา หิรัญโรจน์
ครูวิทยฐานะช้านาญการพิเศษ โรงเรียนวัดห้วยจรเข้ วิทยาคม

3. นางสาวบุญชู จันทร์ทิพย์วารี
ครูช้านาญการพิเศษ โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา
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ภาคผนวก ข
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
แผนการจัดการเรียนรู้
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบปฏิสัมพันธ์
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
แบบสอบถามความพึงพอใจ
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แผนการจัดการเรียนรู้ด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบปฏิสัมพันธ์ เรื่อง ระบบนิเวศ
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
แผนการจัดการเรียนรู้
รายวิชา วิทยาศาสตร์
รหัสวิชา
หน่วยการเรียนรู้ 4
เรื่อง ระบบนิเวศ
จ้านวน 12
ชั่วโมง
แผนการจัดการเรียนรู้ 1
เรื่อง ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม เวลา 3
ชั่วโมง
สอนวันที่...........................เดือน.............................................พ.ศ..............................ชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 3
1.มาตรฐานการเรียนรู้
มาตรฐาน ว 1.1 เข้าใจความหลากหลายของระบบนิเวศ ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งไม่มีชีวิต
กับ สิ่ งมีชี วิต และความสัมพัน ธ์ร ะหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่ งมีชีวิตต่างๆ ในระบบนิเวศ การถ่ายทอด
พลังงาน การเปลี่ยนแปลงแทนที่ในระบบนิเวศ ความหมายของประชากร ปัญหาและผลกระทบที่มี
ต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แนวทางในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการแก้ไข
ปัญหาสิ่งแวดล้อมรวมทั้งน้าความรู้ไปใช้ประโยชน์
2. ตัวชี้วัด
ม.3/1 ส้ารวจระบบนิ เวศต่าง ๆ ในท้องถิ่นและอธิบาย ความสั มพั นธ์ขององค์ประกอบ
ภายในระบบนิเวศ
3. สาระสาคัญ
ระบบนิเวศ คือ บริเวณที่กลุ่มของสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่มีความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมที่มีชีวิตและ
ไม่มีชีวิต ระบบนิเวศในท้องถิ่นมีความหลากหลายและแตกต่างกัน ความสมดุลของระบบนิเวศจะมี
สภาวะที่มีความเหมาะสมในการอยู่ร่วมกันของสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิต ถ้าระบบนิเวศขาดความสมดุล
จะท้าให้เกิดปัญหาของระบบนิเวศได้
4. สาระการเรียนรู้
ระบบนิเวศ (ecosystem) หมายถึง ระบบความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่
ร่วมกันในบริเวณนั้นและความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มสิ่งมีชีวิตกับสภาพแวดล้อมของแหล่งที่อยู่ ได้แก่
ดิน น้้า แสงในระบบนิเวศจะมีการถ่ายทอดพลังงานระหว่างกลุ่มสิ่งมีชีวิตกลุ่มต่าง ๆ และมีการ
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หมุนเวียนสารต่าง ๆ จากสิ่งแวดล้อมสู่สิ่งมีชีวิตและจากสิ่งมีชีวิตสู่สิ่งแวดล้อม องค์ประกอบของระบบ
นิเวศ ประกอบด้วย
1. กลุ่มสิ่งมีชีวิต (community) หมายถึง สิ่งมีชีวิตต่าง ๆ ที่อยู่รวมกันในแหล่งที่อยู่มี
หลากหลาย ชนิดทั้งพืช สัตว์ และสิ่งมีชีวิตขนาดเล็ก ซึ่งมีความแตกต่างกันตามชนิดและจ้านวน
2. แหล่งที่อยู่ (habitat) หมายถึง บริเวณที่อยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิต จ้าแนกได้เป็นแหล่งที่อยู่ใน
น้้า ได้แก่ แหล่งน้้าจืด ทะเล มหาสมุทร แหล่งที่อยู่บนบก ได้แก่ ที่ราบลุ่ ม ที่ราบสูง ทุ่งหญ้า ป่า
ทะเลทราย ดินแดนหิมะ
3. สิ่งแวดล้อม (Environment) คือ สิ่งต่าง ๆ ที่อยู่รอบตัวเราอาจจะเป็นสิ่งมีชีวิตหรือไม่มีก็
ได้ สามารถมองเห็นได้และมองไม่เห็น แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ
3.1 สิ่งแวดล้อมที่มีชีวิต
3.2 สิ่งแวดล้อมที่ไม่มีชีวิต
5.จุดประสงค์
5.1 ส้ารวจระบบนิเวศในท้องถิ่นและอธิบายความสัมพันธ์ขององค์ประกอบที่มีชีวิตกับ
องค์ประกอบที่ไม่มีชีวิต
5.2 อธิบายความหมายของแหล่งที่อยู่ กลุ่มสิ่งมีชีวิต และระบบนิเวศ
5.3 อธิบายบทบาทและความส้าคัญของผู้ผลิต ผู้บริโภค และผู้ย่อยสลายอินทรีย์
6.สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
6.1 มีความสามารถในการสื่อสาร
6.2 มีความสามารถในการคิด
6.3 มีความสามารถในการแก้ปัญหา
6.4 มีความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
6.5 มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
7.คุณลักษณะอันพึงประสงค์
7.1 รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์
7.2 ซื่อสัตย์สุจริต
7.3 มีวินัย
7.4 ใฝ่เรียนรู้
7.5 อยู่อย่างพอเพียง
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7.6 มุ่งมั่นในการท้างาน
7.7 รักความเป็นไทย
7.8 มีจิตสาธารณะ
8.กิจกรรมการเรียนการสอน
ชั่วโมงที่ 1-2
ขั้นนา
1. คุณ ครูชี้แจงวัตถุประสงค์ในการเรียนด้วยหนังสื ออิเล็ กทรอนิกส์ แบบปฏิสัมพันธ์ เรื่อง
ระบบนิเวศ
2. ให้นักเรียนทุกคนในชั้นเรียนท้าแบบทดสอบก่อนเรียนเรื่อง ระบบนิเวศ จ้านวน 30 ข้อ
(ผู้วิจัยได้ด้าเนิน การแยกแบบทดสอบก่อนเรียนและหลั งเรียนออกจากหนังสื ออิเล็กทรอนิกส์แบบ
ปฏิสัมพันธ์)
3. ครูให้ นั กเรียนดูรูป ภาพต่าง ๆ เช่น แนวปะการัง ป่าไม้ พื้นที่เมือง พร้อมตั้งค้าถามกับ
นักเรียน เช่น
- จากภาพนักเรียนเห็นสิ่งใดบ้าง (แนวคาตอบ ขึ้นอยู่กับรูปภาพที่ครูให้นักเรียนดู)
- จากภาพนักเรียนคิดว่าเป็นระบบนิเวศหรือไม่ เพราะอะไร (แนวคาตอบ ขึ้นอยู่
กับดุลยพินิจของครู)
- จากภาพระบบนิเวศที่นักเรียนเห็นประกอบไปด้วยอะไรบ้าง (แนวคาตอบ ขึ้นอยู่
กับภาพและดุลยพินิจของครู)
ขั้นสอน
1. ครูให้นักเรียนแบ่งเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 5 คน เพื่อศึกษาในเรื่อง ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตกับ
สิ่งแวดล้อม
2. ครู ได้ จั ด เตรี ย มแหล่ งการเรีย นรู้ ไว้ ให้ นั ก เรี ย น รวมไปถึ ง หนั งสื อ อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ แ บบ
ปฏิสัมพันธ์ เรื่องระบบนิเวศ
3. ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันอภิปรายและเปลี่ยนความรู้กันภายในกลุ่ม และสรุปความรู้
ลงในสมุด
4. ครูให้นักเรียนในแต่ละกลุ่มน้าเสนอข้อมูลที่ได้หน้าชั้นเรียน พร้อมกับให้เพื่อนนักเรียนกลุ่ม
อื่นๆ อภิปรายแลกเปลี่ยนข้อมูลที่ได้จากการศึกษา
5. ครูให้นักเรียนท้าใบงาน เรื่อง ความสัมพันธ์ขอสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
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ขั้นสรุป
1. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปบทเรียนเป็นแผนที่ความคิด
2. ครูให้นักเรียนน้าความรู้ที่ได้จากการเรียนรู้ไปน้าเสนอ
9.สื่อการสอน
1. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบปฏิสัมพันธ์ เรื่องระบบนิเวศ
2. แบบทดสอบก่อนเรียน – หลังเรียน เรื่อง ระบบนิเวศ
10.การวัดผลและประเมินผล
1. แบบทดสอบก่อนเรียน – หลังเรียน เรื่อง ระบบนิเวศ
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แผนการจัดการเรียนรู้
รายวิชา วิทยาศาสตร์
รหัสวิชา
หน่วยการเรียนรู้ 4
เรื่อง ระบบนิเวศ
จ้านวน 12
ชั่วโมง
แผนการจัดการเรียนรู้ 2
เรื่อง การถ่ายทอดพลังงานในระบบนิเวศ
เวลา 1
ชั่วโมง
สอนวันที่...........................เดือน.............................................พ.ศ...............................ชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 3
1.มาตรฐานการเรียนรู้
มาตรฐาน ว 1.1 เข้าใจความหลากหลายของระบบนิเวศ ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งไม่มีชีวิต
กับสิ่งมีชีวิต และความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตต่างๆ ในระบบนิเวศ การถ่ายทอด
พลั ง งาน การเปลี่ ย นแปลงแทนที่ ในระบบนิ เวศ ความหมายของประชากร ปั ญ หาและ
ผลกระทบที่มีต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แนวทางในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมรวมทั้งน้าความรู้ไปใช้ประโยชน์
2. ตัวชี้วัด
ม.3/2 วิเคราะห์และอธิบายความสัมพันธ์ของการถ่ายทอดพลังงานของสิ่งมีชีวิตในรูปของโซ่
อาหารและสายใยอาหาร
3.สาระสาคัญ
กลุ่มสิ่งมีชีวิตชนิดต่างๆ ที่อยู่ร่วมกันและมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน ถ้าจ้าแนกตามลัก ษณะ
การด้ารงชีวิตหรือตามลักษณะการกิน แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้
1.1 ผู้ผลิต (producer)
1.2 ผู้บริโภค (consumer)
1.3 ผู้ย่อยสลายสาร (decomposer)
กลุ่มสิ่งมีชีวิตต่างๆ ที่อาศัยอยู่ในระบบนิเวศ จะมีความสัมพันธ์กันในแง่ที่เป็นอาหาร ถ่ายเท
พลังงานต่อกันเป็นทอด ๆ ในลักษณะของห่วงโซ่อาหาร (food chain)
4.สาระการเรียนรู้
ในระบบนิเวศจะมีการถ่ายทอดพลังงานจากสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งไปยังสิ่งมีชีวิตหนึ่งเริ่มต้น จาก
ผู้ ผ ลิ ต ได้ รั บ พลั งงานแสงจากดวงอาทิ ต ย์ มี น้ าและแก๊ ส คาร์บ อนไดออกไซด์ เป็ น วัต ถุ ดิ บ ซึ่ งจาก
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กระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงพลังงานแสงจากดวงอาทิตย์เปลี่ยนไปอยู่ในรูปของสารอาหาร และ
ถ่ายทอดไปยังผู้บริโภคซึ่งมี 2 ลักษณะ ดังนี้
1. โซ่อาหาร (food chain) เป็นความสั มพั นธ์ชองสิ่งมีชีวิตที่มีการกินเป็นทอด ๆ ในแนว
เดียวกัน การเขียนโซ่อาหารท้าได้โดยเขียนลูกศรระหว่างสิ่ งมีชีวิตโดยสิ่ งมี ชีวิตที่ถูกกินอยู่ทางซ้าย
ส่วนผู้บริโภคอยู่ทางขวา
2. สายใยอาหาร (food web) เป็น ความสั มพัน ธ์ของสิ่งมีชีวิตที่มีการถ่ายทอดพลั งงานที่
ซับซ้อนมีโซ่อาหารที่มีความสัมพันธ์กันหลาย ๆ โซ่อาหารในระบบนิเวศ
5. จุดประสงค์
- อธิบายการถ่ายทอดพลังงานของสิ่งมีชีวิตโดยผ่านโซ่อาหารและสายใยอาหารได้
- เขียนแผนภาพแสดงการถ่ายทอดพลังงานของสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ
6.สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
6.2 มีความสามารถในการสื่อสาร
6.2 มีความสามารถในการคิด
6.3 มีความสามารถในการแก้ปัญหา
6.4 มีความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
6.5 มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
7.คุณลักษณะอันพึงประสงค์
7.1 รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์
7.2 ซื่อสัตย์สุจริต
7.3 มีวินัย
7.4 ใฝ่เรียนรู้
7.5 อยู่อย่างพอเพียง
7.6 มุ่งมั่นในการท้างาน
7.7 รักความเป็นไทย
7.8 มีจิตสาธารณะ
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8.กิจกรรมการเรียนการสอน
ขั้นนา
1. คุณครูชี้แจงวัตถุป ระสงค์ในการเรียนด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบปฏิสั มพันธ์ เรื่อง
ระบบนิเวศ
2. ครูให้นักเรียนดูสารคดีเกี่ยวกับการหาอาหารของสัตว์ป่า แล้วตั้งค้าถามถามนักเรียน เช่น
- จากสารคดีนักเรียนคิดว่าการหาอาหารของสัตว์แต่ละชนิด แตกต่างกันอย่างไร
(แนวค้าตอบ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของครู)
- จากสารคดี การหาอาหารของสั ต ว์แต่ ล ะชนิ ดมี ค วามสั ม พั น ธ์กั น อย่ างไร (แนว
ค้าตอบ เป็นไปตามห่วงโซ่อาหาร)
ขั้นสอน
1. ครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่มออกเป็น 3 กลุ่ม โดยคละตามความสามารถ เพื่อให้นักเรียนศึกษา
ในเรื่อง ดังต่อไปนี้
1.1 ผู้ผลิต (producer)
1.2 ผู้บริโภค (consumer)
1.3 ผู้ย่อยสลายสาร (decomposer)
2. ครู จั ด เตรี ย มสื่ อ การเรี ย นรู้ แ ละแหล่ งการเรี ย นรู้ รวมถึ ง หนั งสื อ อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ แ บบ
ปฏิสัมพันธ์ เรื่องระบบนิเวศ เพื่อไว้ให้นักเรียนศึกษา
3. ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันอภิปรายความรู้ กันภายในกลุ่มและสรุปข้อมูลลงในใบงาน
เรื่อง การถ่ายทอดพลังงานในระบบนิเวศ
4. ครูสุ่มนักเรียนในแต่ละกลุ่มให้ออกมาน้าเสนอข้อมูลที่หน้าชั้นเรียน และให้เพื่อนๆ ร่วมกัน
อภิปรายแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างกัน
5. ครูให้นักเรียนแต่ละคนแก้ไขค้าตอบในใบงานของตนเองให้ถูกต้องและเหมาะสม
ขั้นสรุป
1. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปบทเรียนเป็นแผนที่ความคิด
2. ครูให้นักเรียนน้าความรู้ที่ได้จากการเรียนรู้ไปน้าเสนอ
9.สื่อการสอน
9.1 หนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบปฏิสัมพันธ์ เรื่องระบบนิเวศ
9.2 แบบทดสอบก่อนเรียน – หลังเรียน เรื่อง ระบบนิเวศ
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9.3 วิดีโอสารคดีเกี่ยวกับการหาอาหารของสัตว์ป่า
10.การวัดผลและประเมินผล
10.1 แบบทดสอบก่อนเรียน – หลังเรียน เรื่อง ระบบนิเวศ
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แผนการจัดการเรียนรู้
รายวิชา วิทยาศาสตร์
รหัสวิชา
หน่วยการเรียนรู้ 4
เรื่อง ระบบนิเวศ
จ้านวน 12
ชั่วโมง
แผนการจัดการเรียนรู้ 3
เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ เวลา 2
ชั่วโมง
สอนวันที่...........................เดือน.............................................พ.ศ...............................ชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 3
1.มาตรฐานการเรียนรู้
มาตรฐาน ว 1.1 เข้าใจความหลากหลายของระบบนิเวศ ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งไม่มีชีวิต
กับสิ่งมีชีวิต และความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตต่างๆ ในระบบนิเวศ การถ่ายทอด
พลังงาน การเปลี่ยนแปลงแทนที่ในระบบนิเวศ ความหมายของประชากร ปัญหาและ
ผลกระทบที่มีต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แนวทางในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมรวมทั้งน้าความรู้ไปใช้ประโยชน์
2.ตัวชี้วัด
ม.3/4 ส้ ารวจระบบนิ เวศต่าง ๆ ในท้องถิ่น และอธิบ าย ความสั มพั นธ์ขององค์ป ระกอบ
ภายในระบบนิเวศ
3.สาระสาคัญ
สิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศต่าง ๆ จะมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันทั้งสิ่งมีชีวิตชนิดเดียวกันและต่าง
ชนิดกัน โดยรูปแบบของความสัมพันธ์มีได้หลายลักษณะ ดังนี้
1) ภาวะการได้ประโยชน์ร่วมกัน
2) ภาวะพึ่งพากัน
3) ภาวะอิงอาศัย
4) ภาวะปรสิต
5) ภาวะแข่งขัน
6) ภาวะล่าเหยื่อ
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4.สาระการเรียนรู้
ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อมในสถานที่ต่าง ๆ บนพื้นโลกท้าให้เกิดระบบนิเวศ
มากมายสิ่งมีชีวิตทุกชนิดที่อาศัยอยู่ในระบบนิเวศใด ๆ ก็ตามจะไม่สามารถอยู่โดดเดี่ยวโดยปราศจาก
การมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งมีชีวิตอื่น ๆ ซึ่งอาจจะท้าให้สิ่งมีชีวิตบางชนิดได้ประโยชน์ หรือเสียประโยชน์
ดังนั้น ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตที่เกิดขึ้นในระบบนิเวศ สามารถแบ่งได้เป็น 3 ลักษณะ ดังนี้
1. การอยู่ร่วมกันของสิ่งมีชีวิตโดยต่างฝ่ายต่างให้ประโยชน์ซึ่งกันและกัน สามารถแบ่งได้ 2
รูปแบบ คือ ภาวะได้ประโยชน์ร่วมกัน และภาวะพึ่งพากัน
2. การอยู่ร่วมกันของสิ่งมีชีวิตโดยฝ่ายหนึ่งได้ประโยชน์อีกฝ่ายหนึ่งไม่ได้และไม่เสียประโยชน์
ซึ่งมีเพียงรูปแบบเดียว คือ ภาวะอิงอาศัย หรือภาวะเกื้อกูล
3. การอยู่ ร่ ว มกั น ของสิ่ งมีชี วิต โดยฝ่ ายหนึ่ งได้ ป ระโยชน์ และอี ก ฝ่ ายหนึ่ งเสี ย ประโยชน์
สามารถแบ่งได้ 4 รูปแบบ คือ ภาวะปรสิต ภาวะล่าเหยื่อ ภาวะย่อยสลาย และภาวะแข่งขัน
5.จุดประสงค์
1.1 ยกตัวอย่าง อธิบายและวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตต่างชนิดที่อาศัยอยู่ร่วมกัน
ในรูปแบบต่าง ๆ
1.2 บอกความส้าคัญของการอยู่ร่วมกันระหว่างสิ่งมีชีวิต
6.สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
6.3 มีความสามารถในการสื่อสาร
6.2 มีความสามารถในการคิด
6.3 มีความสามารถในการแก้ปัญหา
6.4 มีความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
6.5 มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
7.คุณลักษณะอันพึงประสงค์
7.1 รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์
7.2 ซื่อสัตย์สุจริต
7.3 มีวินัย
7.4 ใฝ่เรียนรู้
7.5 อยู่อย่างพอเพียง
7.6 มุ่งมั่นในการท้างาน
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7.7 รักความเป็นไทย
7.8 มีจิตสาธารณะ
8. กิจกรรมการเรียนการสอน
ขั้นนา
1. คุณครูชี้แจงวัตถุป ระสงค์ในการเรียนด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบปฏิสั มพันธ์ เรื่อง
ระบบนิเวศ
2. ครูให้นักเรียนเล่นเกมจับคู่ของสัตว์กับอาหารที่กิน โดยแบ่งนักเรียนเป็น 2 ทีม ทีมหนึ่ง
เป็นสัตว์ประเภทต่างๆ อีกทีม 1 เป็นอาหารประเภทต่างๆ แล้วให้นักเรียนเลือกจับคู่ให้ถูกต้อง
ขั้นสอน
1. ครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่มออกเป็น 6 กลุ่ม โดยมีสมาชิกเท่าๆ กัน คละตามความสามารถ
เพื่อศึกษาเกี่ยวกับเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ ดังนี้
1. ภาวะการได้ประโยชน์ร่วมกัน
2. ภาวะพึ่งพากัน
3. ภาวะอิงอาศัย
4. ภาวะปรสิต
5. ภาวะแข่งขัน
6. ภาวะล่าเหยื่อ
โดยครูก้าหนดให้กลุ่มที่นักเรียนอยู่เรียกว่า กลุ่มบ้าน (Home Group) ในการศึกษาข้อมูล
ครูจะให้เด็กนักเรียนในแต่ละกลุ่มกระจายไปศึกษาข้อมูลตามหัวข้อที่ตนเองได้รับมอบหมาย โดยกลุ่ม
นี้เรียกว่า กลุ่มผู้เชี่ยวชาญ (Expert Group)
2. ครูได้จัดเตรียมแหล่งการเรียนรู้และสื่อการเรียนรู้ รวมไปถึง หนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบ
ปฏิสัมพันธ์ เรื่องระบบนิเวศ เพื่อไว้ให้นักเรียนศึกษา
3. เมื่อเริ่มกิจกรรมครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มบ้าน (Home Group) แยกตัวออกไปศึกษาข้อมูล
ที่ตนเองได้รับมอบหมายในกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ (Expert Group) โดยการอภิปรายแลกเปลี่ยนความรู้
ภายในกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ (Expert Group)
4. เมื่อครบก้าหนดเวลาให้กลุ่มผู้เชี่ยวชาญ (Expert Group) แยกย้ายกลับไปตามกลุ่มบ้าน
(Home Group) ของตนเอง และน้าความรู้ที่ได้พูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้กันภายในกลุ่มบ้าน (Home
Group)
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5. ครูให้นักเรียนแต่ละคนท้าใบงาน เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ
ขั้นสรุป
1. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปบทเรียนเป็นแผนที่ความคิด
2. ครูให้นักเรียนน้าความรู้ที่ได้จากการเรียนรู้ไปน้าเสนอ
9.สื่อการสอน
9.1 หนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบปฏิสัมพันธ์ เรื่องระบบนิเวศ
9.2 แบบทดสอบก่อนเรียน – หลังเรียน เรื่อง ระบบนิเวศ
9.3 เกมจับคู่ของสัตว์กับอาหารที่กิน
10.การวัดผลและประเมินผล
10.1 แบบทดสอบก่อนเรียน – หลังเรียน
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แผนการจัดการเรียนรู้
รายวิชา วิทยาศาสตร์
รหัสวิชา
หน่วยการเรียนรู้ 4
เรื่อง ระบบนิเวศ
จ้านวน 12
ชั่วโมง
แผนการจัดการเรียนรู้ 4
เรื่อง วัฎจักรของสารในระบบนิเวศ
เวลา 1
ชั่วโมง
สอนวันที่...........................เดือน.............................................พ.ศ...............................ชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 3
1.มาตรฐานการเรียนรู้
มาตรฐาน ว 1.1 เข้าใจความหลากหลายของระบบนิเวศ ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งไม่มีชีวิต
กับสิ่งมีชีวิต และความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตต่าง ๆ ในระบบนิเวศ การถ่ายทอด
พลั ง งาน การเปลี่ ย นแปลงแทนที่ ในระบบนิ เวศ ความหมายของประชากร ปั ญ หาและ
ผลกระทบที่มีต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แนวทางในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมรวมทั้งน้าความรู้ไปใช้ประโยชน์
2.ตัวชี้วัด
ว.2.1 ม.3/3 อธิบายวัฏจักรน้้า วัฏจักรคาร์บอน และความส้าคัญที่มีต่อระบบนิเวศ
3.สาระสาคัญ
วัฎจักรน้้าและวัฎจักรคาร์บอนเป็นองค์ประกอบในสิ่งมีชีวิต วัฎจักรน้้าและวัฎจักรคาร์บอน
จะมีการหมุนเวียนเป็นวัฎจักรในระบบนิเวศ ท้าให้สิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศน้าไปใช้ประโยชน์ได้
4.สาระการเรียนรู้
การหมุน เวียนของแร่ธาตุและการถ่ายทอดพลังงานเป็นหัวใจส้ าคัญของระบบนิเวศท้า ให้
ระบบนิ เวศคงอยู่ ได้ก ารหมุน เวีย นของแร่ธ าตุเป็ น วัฏ จัก รจากสิ่ งแวดล้ อมเข้าสู่ สิ่ งมี ชี วิตและจาก
สิ่งมีชีวิตถูกปลดปล่อยออกสู่สิ่ งแวดล้อม หมุนเวียนสับเปลี่ยนกันไป ที่เกิดจากการท้างานร่วมกัน
ระหว่างกระบวนการทางชีวภาพ กระบวนการทางกายภาพ และกระบวนการทางเคมีที่เกิดขึ้ นทั้งใน
สิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม ท้าให้แร่ธาตุเกิดการหมุนเวียนอยู่ในระบบนิเวศได้แต่วัฏจักรที่ส้าคัญ ซึ่งเป็น
การหมุนเวียนธาตุอาหารหลักของสิ่งมีชีวิต มีดังนี้
- วัฏจักรของน้้า (Water Cycle)
- วัฏจักรของคาร์บอน (Carbon Cycle)
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- วัฏจักรของไนโตรเจน (Nitrogen Cycle)
- วัฏจักรฟอสฟอรัส (Phosphorus Cycle)
5.จุดประสงค์
1.1 อธิบายวัฎจักรของน้้า วัฏจักรคาร์บอน
1.2 สรุปความส้าคัญของวัฏจักรน้้าและวัฏจักรคาร์บอนที่มีต่อสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ
1.3 เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างการถ่ายทอดพลังงานและการหมุนเวียนของสารในระบบ
นิเวศ
6.สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
6.4 มีความสามารถในการสื่อสาร
6.2 มีความสามารถในการคิด
6.3 มีความสามารถในการแก้ปัญหา
6.4 มีความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
6.5 มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
7.คุณลักษณะอันพึงประสงค์
7.1 รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์
7.2 ซื่อสัตย์สุจริต
7.3 มีวินัย
7.4 ใฝ่เรียนรู้
7.5 อยู่อย่างพอเพียง
7.6 มุ่งมั่นในการท้างาน
7.7 รักความเป็นไทย
7.8 มีจิตสาธารณะ
8.กิจกรรมการเรียนการสอน
ขั้นนา
1. คุณครูชี้แจงวัตถุป ระสงค์ในการเรียนด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบปฏิสั มพันธ์ เรื่อง
ระบบนิเวศ
2. ครูให้นั กเรียนให้นักเรียนดูวิดีโอเกี่ยวกับเรื่อง วัฎ จักรของสารในระบบนิเวศ แล้วครูให้
นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็น
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ขั้นสอน
1. ครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 3 คน เพื่อร่วมกันศึกษาและอภิปรายความรู้เรื่อง วัฎจักร
ของสารในระบบนิเวศ แล้วสรุปความรู้ลงในใบงาน เรื่อง วัฎจักรของสารในระบบนิเวศ
2. ครูจัดเตรียมสื่อการเรียนรู้และแหล่งการเรียนรู้ รวมถึงหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบ
ปฏิสัมพันธ์ เรื่องระบบนิเวศ เพื่อไว้ให้นักเรียนศึกษา
3. ครูให้ นักเรีย นแต่ละกลุ่มออกมาน้าเสนอข้อมูลที่ได้จากการศึกษาหน้าชั้นเรียน และให้
เพื่อนๆ ร่วมกันอภิปรายแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างกัน
4. ครูให้นักเรียนแต่ละคนแก้ไขค้าตอบในใบงานของตนเองให้ถูกต้องและเหมาะสม
ขั้นสรุป
1. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปบทเรียนเป็นแผนที่ความคิด
2. ครูให้นักเรียนน้าความรู้ที่ได้จากการเรียนรู้ไปน้าเสนอเสียงตามสายยามเช้า
9.สื่อการสอน
9.1 หนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบปฏิสัมพันธ์ เรื่องระบบนิเวศ
9.2 แบบทดสอบก่อนเรียน – หลังเรียน เรื่อง ระบบนิเวศ
9.3 วิดีโอเกี่ยวกับเรื่อง วัฎจักรของสารในระบบนิเวศ
10.การวัดผลและประเมิน
10.1 แบบทดสอบก่อนเรียน - หลังเรียน
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แผนการจัดการเรียนรู้
รายวิชา วิทยาศาสตร์
รหัสวิชา
หน่วยการเรียนรู้ 4
เรื่อง ระบบนิเวศ
จ้านวน 12
ชั่วโมง
แผนการจัดการเรียนรู้ 5
เรื่อง ความหลากหลายทางชีวภาพ
เวลา 3
ชั่วโมง
สอนวันที่...........................เดือน.............................................พ.ศ...............................ชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 3
1.มาตรฐานการเรียนรู้
มาตรฐาน ว 1.1 เข้าใจความหลากหลายของระบบนิเวศ ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งไม่มีชีวิต
กับสิ่งมีชีวิต และความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตต่าง ๆ ในระบบนิเวศ การถ่ายทอด
พลั ง งาน การเปลี่ ย นแปลงแทนที่ ในระบบนิ เวศ ความหมายของประชากร ปั ญ หาและ
ผลกระทบที่มีต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แนวทางในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมรวมทั้งน้าความรู้ไปใช้ประโยชน์
2.ตัวชี้วัด
ว 1.2 ม.3/4 ส้ารวจและอธิบายความหลากหลายทางชีวภาพในท้องถิ่นที่ท้าให้สิ่งมีชีวิต
ด้ารงชีวิตอยู่ได้อย่างสมดุล
3.สาระสาคัญ
ความหลากหลายทางชีวภาพส่งผลท้าให้มนุษย์และสิ่งมีชีวิตอื่น ๆ ได้ใช้ประโยชน์ในแง่ของ
การเป็นอาหาร ที่อยู่อาศัย แหล่งสืบพันธุ์และขยายพันธุ์ท้าให้สิ่งมีชีวิตสามารถด้ารงพันธุ์อยู่ได้ และ
สิ่งมีชีวิตมีความหลากหลายทางชีวภาพมีความต้องการปัจจัยต่าง ๆ ในการด้ารงชีวิตแตกต่างกัน ซึ่ง
จะช่วยรักษาสมดุลของระบบนิเวศบนโลกได้
4.สาระการเรียนรู้
ความหลากหลายทางชีวภาพที่ท้า ให้สิ่งมีชีวิตอยู่อย่างสมดุล ขึ้นอยู่กับความหลากหลายของ
ระบบนิเวศ ความหลากหลายของชนิดสิ่งมีชีวิต และความหลากหลายทางพันธุกรรม
5.จุดประสงค์
5.1 ส้ารวจความหลากหลายทางชีวภาพในท้องถิ่น
5.2 อธิบายผลของความหลากหลายทางชีวภาพที่มีต่อมนุษย์ สัตว์ พืช และสั่งแวดล้อม
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5.3 อธิบายความหลากหลายทางชีวภาพในท้องถิ่นที่ท้าให้สิ่งมีชีวิตด้ารงชีวิตได้อย่างสมดุล
6.สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
6.5 มีความสามารถในการสื่อสาร
6.2 มีความสามารถในการคิด
6.3 มีความสามารถในการแก้ปัญหา
6.4 มีความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
6.5 มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
7.คุณลักษณะอันพึงประสงค์
7.1 รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์
7.2 ซื่อสัตย์สุจริต
7.3 มีวินัย
7.4 ใฝ่เรียนรู้
7.5 อยู่อย่างพอเพียง
7.6 มุ่งมั่นในการท้างาน
7.7 รักความเป็นไทย
7.8 มีจิตสาธารณะ
8.กิจกรรมการเรียนการสอน
ขั้นนา
1. คุณ ครูชี้แจงวัตถุประสงค์ในการเรียนด้วยหนังสื ออิเล็ กทรอนิกส์ แบบปฏิสัมพันธ์ เรื่อง
ระบบนิเวศ
2. ครูให้นักเรียนดูภาพภูมิประเทศแบบต่าง ๆ เช่น ภูเขา ป่าไม้ ทะเล แล้วตั้งค้าถามถาม
นักเรียนเช่น
- ภูมิประเทศแบบที่เห็นมีมีระบบนิเวศเป็นอย่างไร (แนวค้าตอบ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจ
ของครู)
- ภูมิประเทศแบบที่เห็นมีมีสิ่งมีชีวิตอะไรบ้าง (แนวค้าตอบ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของ
ครู)
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ขั้นสอน
1. ครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่มเป็นกลุ่มละ 3 คน โดยคละตามความสามารถ เพื่อให้นักเรียนศึกษา
ในเรื่อง ความหลากหลายทางชีวภาพ
2. ครู จั ด เตรี ย มสื่ อ การเรี ย นรู้ แ ละแหล่ งการเรี ย นรู้ รวมถึ ง หนั งสื อ อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ แ บบ
ปฏิสัมพันธ์ เรื่องระบบนิเวศ เพื่อไว้ให้นักเรียนศึกษา
3. ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันอภิปรายความรู้กันภายในกลุ่มและสรุปข้อมูลลงในใบงาน
เรื่อง ความหลากหลายทางชีวภาพ
4. ครูสุ่มนักเรียนในแต่ละกลุ่มให้ออกมาน้าเสนอข้อมูลที่หน้าชั้นเรียน และให้เพื่อนๆ ร่วมกัน
อภิปรายแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างกัน
5. ครูให้นักเรียนแต่ละคนแก้ไขค้าตอบในใบงานของตนเองให้ถูกต้องและเหมาะสม
ขั้นสรุป
1. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปบทเรียนเป็นแผนที่ความคิด
2. ครูให้นักเรียนน้าความรู้ที่ได้จากการเรียนรู้ไปน้าเสนอเสียงตามสายยามเช้า
9.สื่อการสอน
9.1 หนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบปฏิสัมพันธ์ เรื่องระบบนิเวศ
9.2 แบบทดสอบก่อนเรียน – หลังเรียน เรื่อง ระบบนิเวศ
9.3 ภาพภูมิประเทศแบบต่าง ๆ
10.การวัดผลและประเมินผล
10.1 แบบทดสอบก่อนเรียน – หลังเรียน เรื่อง ระบบนิเวศ
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แผนการจัดการเรียนรู้
รายวิชา วิทยาศาสตร์
รหัสวิชา
หน่วยการเรียนรู้ 4
เรื่อง ระบบนิเวศ
จ้านวน 12
ชั่วโมง
แผนการจัดการเรียนรู้ 6
เรื่อง ประชากร
เวลา 2
ชั่วโมง
สอนวันที่...........................เดือน.............................................พ.ศ...............................ชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 3
1.มาตรฐานการเรียนรู้
มาตรฐาน ว ๑.๑ เข้ า ใจความหลากหลายของระบบนิ เวศ ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า ง
สิ่งไม่มีชีวิตกับสิ่ งมี ชีวิต และความสัมพันธ์ระหว่างสิ่ งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตต่างๆ ในระบบนิเวศ
การถ่ายทอดพลังงาน การเปลี่ยนแปลงแทนที่ในระบบนิเวศ ความหมายของประชากร ปัญหา
และผลกระทบที่ มี ต่ อ ทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม แนวทางในการอนุ รั ก ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมรวมทั้งน้าความรู้ไปใช้ประโยชน์
2.ตัวชี้วัด
2.1ว 2.1 ม. 3/4 อธิบายปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงขนาดของประชากรในระบบนิเวศ
3.สาระสาคัญ
ประชากรในระบบนิเวศ คือ สิ่งมีชีวิตชนิดเดียวกันที่อยู่ร่วมกันในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งและเป็น
ส่วนหนึ่งของชุมชน คุณลักษณะของประชากรประกอบด้วย
3.1 ขนาด หมายถึง จ้านวนของประชากรในแต่ละพื้นที่
3.2 โครงสร้าง หมายถึง องค์ประกอบของประชากร ซึ่งแบ่งตามอายุ และ เพศ
3.3 ความหนาแน่น หมายถึง จ้านวนประชากรที่นับต่อหนึ่งหน่วยพื้นที่ เช่น จ้านวนต้น ไม้
๑๕๐ ต้น ต่อไร่
3.4 การเพิ่มจ้านวน หมายถึง การเปลี่ยนแปลงขนาดของประชากรที่เป็นผลรวมสุทธิระหว่าง
อัตราการเกิด การตาย การย้ายถิ่นเข้า และการย้ายถิ่นออก โดยมีขีดความสามารถของสิ่งแวดล้อมใน
พื้นที่นั้น เป็นตัวก้าหนดให้ประชากรในพื้นที่เพิ่มจ้านวนในอัตราที่เหมาะสม นั่นคือ การเพิ่มจ้านวน
ของประชากรแต่ละชนิด จะต้องอยู่ภายในอิทธิพลของประชากรอื่นในสิ่งแวดล้อมเดียวกัน ถ้าเมื่อใดที่
จ้านวนประชากรเพิ่มมากขึ้นเกินระดับความเหมาะสม ส่วนที่เกินนั้นก็จะถูกชีวิตอื่นก้าจัดให้ลดลง
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4. สาระการเรียนรู้
ระบบนิเวศแต่ละพื้นที่ จะมีสิ่งมีชีวิ ตแต่ละชนิดอยูรวมกันเป็นกลุ่ม กลุ่มของสิ่งมีชีวิตที่เป็น
ชนิดเดียวกัน อยู่ในพื้นที่เดียวกัน ในชวงเวลาใดเวลาหนึ่ง เรียกวา ประชากร ขนาดของประชากร คือ
จ้านวนสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ในแต่ละบริเวณ และแต่ละชวงเวลา จะมีการเปลี่ ยนแปลงตลอดเวลา
อัตราการเกิด อัตราการตาย อัตราการอพยพเข้า และอัตราการอพยพออกของสิ่งมีชีวิต มีผลต่อ การ
เปลี่ยนแปลงขนาดของประชากรในระบบนิเวศ
5. จุดประสงค์
1.1 อธิบายความหมายของประชากร
1.2 สรุปปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงขนาดของประชากร
1.3 ท้ากิจจกรรมศึกษาจ้านวนประชากร
6.สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
6.6 มีความสามารถในการสื่อสาร
6.2 มีความสามารถในการคิด
6.3 มีความสามารถในการแก้ปัญหา
6.4 มีความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
6.5 มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
7.คุณลักษณะอันพึงประสงค์
7.1 รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์
7.2 ซื่อสัตย์สุจริต
7.3 มีวินัย
7.4 ใฝ่เรียนรู้
7.5 อยู่อย่างพอเพียง
7.6 มุ่งมั่นในการท้างาน
7.7 รักความเป็นไทย
7.8 มีจิตสาธารณะ
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8.กิจกรรมการเรียนการสอน
ขั้นนา
1. คุณ ครูชี้แจงวัตถุประสงค์ในการเรียนด้วยหนังสื ออิเล็ กทรอนิกส์ แบบปฏิสัมพันธ์ เรื่อง
ระบบนิเวศ
2. ครูให้นักเรียนดูรูปภาพต่าง ๆ เช่น ฝูงปลา ฝูงม้าลาย พร้อมตั้งค้าถามกับนักเรียน เช่น
- จากภาพนักเรียนเห็นสิ่งใดบ้าง (แนวค้าตอบ ขึ้นอยู่กับรูปภาพที่ครูให้นักเรียนดู)
- จากภาพนักเรียนคิดว่าเป็นระบบนิเวศหรือไม่ เพราะอะไร (แนวค้าตอบ ขึ้นอยู่กับ
ดุลยพินิจของครู)
- จากภาพนักเรียนคิดว่ามีความเป็นระบบนิเวศหรือไม่ เพราะอะไร (แนวค้าตอบ
ขึ้นอยู่กับภาพและดุลยพินิจของครู)
ขั้นสอน
1. ครูให้นักเรียนแบ่งเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 5 คน เพื่อศึกษาใน เรื่อง ประชากร
2. ครู ได้ จั ด เตรี ย มแหล่ งการเรีย นรู้ ไว้ ให้ นั ก เรี ย น รวมไปถึ ง หนั งสื อ อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ แ บบ
ปฏิสัมพันธ์ เรื่องระบบนิเวศ
3. ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันอภิปรายและเปลี่ยนความรู้กันภายในกลุ่ม และสรุปความรู้
ลงในสมุด
4. ครูให้นักเรียนในแต่ละกลุ่มน้าเสนอข้อมูลที่ได้หน้าชั้นเรียน พร้อมกับให้เพื่อนนักเรียนกลุ่ม
อื่นๆ อภิปรายแลกเปลี่ยนข้อมูลที่ได้จากการศึกษา
5. ครูให้นักเรียนท้าใบงาน เรื่อง ประชากร
ขั้นสรุป
1. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปบทเรียนเป็นแผนที่ความคิด
2. ให้นักเรียนทุกคนในชั้นเรียนท้าแบบทดสอบหลังเรียนเรื่อง ระบบนิเวศ จ้านวน 30 ข้อ
(ผู้วิจัยได้ด้าเนิน การแยกแบบทดสอบก่อนเรียนและหลั ง เรียนออกจากหนังสื ออิเล็กทรอนิกส์แบบ
ปฏิสัมพันธ์)
3. ครูให้นักเรียนน้าความรู้ที่ได้จากการเรียนรู้ไปน้าเสนอเสียงตามสายยามเช้า
9.สื่อการสอน
9.1 หนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบปฏิสัมพันธ์ เรื่องระบบนิเวศ
9.2 แบบทดสอบก่อนเรียน – หลังเรียน เรื่อง ระบบนิเวศ
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9.4 รูปภาพต่าง ๆ เช่น ฝูงปลา ฝูงม้าลาย
10.การวัดผลและประเมินผล
10.1 แบบทดสอบก่อนเรียน – หลังเรียน เรื่อง ระบบนิเวศ
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แบบประเมินความสอดคล้องของแผนการเรียนรู้
ตอนที่ 1 ข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
1.1 ชื่อ-นามสกุล.........................................................................................................
1.2 เพศ ( ) ชาย ( ) หญิง
1.3 วุฒิการศึกษา ( ) ปริญญาตรี ( ) ปริญญาโท ( ) ปริญญาเอก
1.4 ต้าแหน่งการท้างาน………………………………………………………………………...............
1.5 ประสบการณ์การท้างาน ................ปี
คาชี้แจง : ให้ท่านพิจารณาความเหมาะสมและควาสอดคล้องของแผนการจัดการเรียนรู้ ในแต่ละ
ด้านที่ก้าหนดไว้ โดยท้าเครื่องหมาย  ลงในช่องว่าง ตามความคิดเห็นของท่าน พร้อมให้
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม โดยใช้เกณฑ์พิจารณา ดังนี้
+1 แน่ใจว่ามีความสอดคล้องเหมาะสม
0
ไม่แน่ใจว่ามีความสอดคล้องเหมาะสม
-1
แน่ใจว่าไม่มีความสอดคล้องเหมาะสม
ตอนที่ 2 ระดับความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ
รายการประเมิน
1.สาระสาคัญ
1.1 มีความสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้
1.2 มีความสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้และ
ตัวชี้วัด
1.3 มีความสอดคล้องกับสื่อการสอน
2.สาระการเรียนรู้
2.1 มีความสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้
2.2 มีความสอดคล้องกับสื่อการสอน
3.จุดประสงค์การเรียนรู้
3.1 จุดประสงค์การเรียนรู้มีความสอดคล้องกับ
มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด
3.2 มีความสอดคล้องกับสื่อการสอน

คะแนนพิจารณา
ข้อเสนอแนะ
+1 0 -1
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คะแนนพิจารณา ข้อเสนอแนะ
+1 0 -1

รายการประเมิน
3.3 มีความสอดคล้องกับการวัดผลและประเมินผล
4.กิจกรรมการเรียนการสอน
4.1 กิจกรรมการเรียนการสอนมีล้าดับขั้นตอนชัดเจน
4.2 มีความสอดคล้องกับการวัดผลและประเมินผล
4.3 เน้นผู้เรียนให้มีส่วนร่วมกับกิจกรรมการเรียนการ
สอน
5.สื่อการสอน
5.1 สื่อการสอนมีความเหมาะสมกับผู้เรียน
5.2 มีความสอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนการสอน
6.การวัดผลและประเมินผล
6.1 มีความสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้และ
ตัวชี้วัด
6.2 มีความสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้
6.3 มีความสอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนการสอน
ส่วนที่ 2 ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

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

……….…….……………………………………………
(...........................................................................)
ผู้เชี่ยวชาญ/ผู้ทรงคุณวุฒิ
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แบบประเมินคุณภาพหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบปฏิสัมพันธ์
เรื่องผลการใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบปฏิสัมพันธ์ เรื่อง ระบบนิเวศ ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 (สาหรับผู้ขี่ยวชาญด้านการออกแบบ)
วิทยานิพนธ์
เรื่อง ผลการใช้ห นั งสื ออิเล็ ก ทรอนิกส์ แบบปฏิสัมพันธ์ เรื่อง ระบบนิเวศ ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบปฏิสัมพันธ์ เรื่อง ระบบนิเวศ ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม (ประชารัฐบ้ารุง)
2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ผลการเรียนก่อนและหลังเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่
3 โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม (ประชารัฐบ้ารุง)
3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม
(ประชารัฐบ้ารุง) ผลการใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบปฏิสัมพันธ์
นิยามเฉพาะศัพท์
1.หนั ง สื อ อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ แ บบปฏิ สั ม พั น ธ์ (Interactive E-book) เป็ น รู ป แบบหนั ง สื อ
อิเล็กทรอนิกส์ที่เน้นการมีปฏิสัมพันธ์ร่วมระหว่างบทเรียนและผู้เรียนโต้ตอบกัน เพื่อส่งเสริมให้เกิด
กระบวนการเรี ย นรู้ โดยมีรู ป แบบการเก็ บข้ อมูล ที่อ ยู่ภ ายในโครงสร้างเดียวกัน ข้อมู ล ที่ อ่านอยู่
สามารถเชื่อมโยงไปยังอีกที่หนึ่งได้
2. ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย น หมายถึ ง ความส้ า เร็ จ ที่ นั ก เรี ย นได้ เรี ย นโดยใช้ หนั ง สื อ
อิเล็กทรอนิกส์แบบปฏิสัมพันธ์ เรื่อง ระบบนิเวศ นักเรียนสามารถโต้ตอบกับบทเรียน มีความเข้าใจ
ได้รับรู้ถึงกระบวนการต่าง ๆ ของวัฏจักรในระบบนิเวศของแต่ละหน่วยการเรียนรู้ที่มี โดยมีการวัดผล
จากคะแนนที่ได้ท้าการทดสอบหลังการเรียน
ชื่อผู้วิจัย
นางสาวนฤดี สงวนปุญญศิริ นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสนเทศ
ศาสตร์เพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร
ช่องทางการสื่อสารกับผู้วิจัย
1. โทรศัพท์มือถือ 0851905443
2. จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) narudee.2533@gmail.com
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แบบประเมินคุณภาพหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบปฏิสัมพันธ์
เรื่องผลการใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบปฏิสัมพันธ์ เรื่อง ระบบนิเวศ ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3
(สาหรับผู้ขี่ยวชาญด้านการออกแบบ)
คาชี้แจง : แบบประเมินนี้ใช้ส้าหรับการตรวจประเมินคุณภาพหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบปฏิสัมพันธ์
แบ่งเป็น
ตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนตัวเกี่ยวกับผู้เชี่ยวชาญ
1.1 ชื่อ-นามสกุล ผู้ประเมิน.........................................................................................................
1.2 เพศ ( ) ชาย ( ) หญิง
1.3 วุฒิการศึกษา ( ) ปริญญาตรี ( ) ปริญญาโท ( ) ปริญญาเอก
1.4 สาขาที่ส้าเร็จการศึกษา………………………………………………………………………
1.5 ประสบการณ์ท้างาน...........................ปี
1.6 ประสบการณ์ด้านที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบสื่อ ................ปี
คาชี้แจง : โปรดท้าเครื่องหมาย  ในช่องว่างตามความคิดเห็นของท่าน ตามเกณฑ์ระดับการ
ประเมิน
โดยก้าหนดระดับคุณภาพการประเมินแบ่งเป็น 5 ระดับ คือ
5
หมายถึง
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบปฏิสัมพันธ์มีความเหมาะสมมากที่สุด
4
หมายถึง
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบปฏิสัมพันธ์ความเหมาะสมมาก
3
หมายถึง
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบปฏิสัมพันธ์มีความเหมาะสมปานกลาง
2
หมายถึง
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบปฏิสัมพันธ์มีความเหมาะสมพอใช้
1
หมายถึง
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบปฏิสัมพันธ์มีความเหมาะสมปรับปรุง
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รายการประเมิน

5

4

3

2

1

1.การออกแบบหน้าจอมีความเหมาะสม
2.รูปแบบตัวอักษรและขนาดอ่านง่ายมีความชัดเจน
3.สีพื้นหลังและสีตัวอักษรมีความเหมาะสม
4.ผู้เรียนสามารถทบทวนบทเรียนซ้้าได้
5.ภาพประกอบมีความสอดคล้องกับเนื้อหาและมีความสวยงาม
6.มีการเชื่อมโยงบทเรียนไปยังเนื้อหาส่วนต่างๆ
7.คุณภาพของเสียงประกอบการบรรยายบทเรียนมีความชัดเจน
8.การใช้งานสื่อเข้าถึงได้ง่ายและสะดวกรวดเร็ว
9.ความสะดวกในการย้อนกลับไปยังเนื้อหาของบทเรียน
10.ผู้เรียนสามารถเลือกบทเรียนได้ตามความต้องการ
11.เทคนิคการน้าเสนอมีความเหมาะสมกับผู้เรียน
12.ภาพประกอบมีความละเอียดและคมชัด
13.ปุ่มควบคุมมีความถูกต้องชัดเจน
14.การปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนและบทเรียนมีความเหมาะสม
15.การปฏิสัมพันธ์มีการโต้ตอบที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน
16.ภาพรวมความเหมาะสมของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบ
ปฏิสัมพันธ์สามารถน้าไปเผยแพร่ได้
ตอนที่ 2 ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
……….…….……………………………………………
(...........................................................................)
ผู้เชี่ยวชาญ/ผู้ทรงคุณวุฒิ
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แบบประเมินคุณภาพหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบปฏิสัมพันธ์
เรื่อง ผลการใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบปฏิสัมพันธ์ เรื่อง ระบบนิเวศ ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (สาหรับผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา)
วิทยานิพนธ์
เรื่อง ผลการใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบปฏิสัมพันธ์ เรื่อง ระบบนิเวศ ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบปฏิสัมพันธ์ เรื่อง ระบบนิเวศ ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม (ประชารัฐบ้ารุง)
2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ผลการเรียนก่อนและหลังเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่
3 โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม (ประชารัฐบ้ารุง)
3. เพือ่ ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม
(ประชารัฐบ้ารุง) ผลการใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบปฏิสัมพันธ์
นิยามเฉพาะศัพท์
1.หนั ง สื อ อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ แ บบปฏิ สั ม พั น ธ์ (Interactive E-book) เป็ น รู ป แบบหนั ง สื อ
อิเล็กทรอนิกส์ที่เน้น การมีปฏิสัมพันธ์ร่วมระหว่างบทเรียนและผู้เรียนโต้ตอบกัน เพื่อส่งเสริมให้เกิด
กระบวนการเรี ย นรู้ โดยมีรู ป แบบการเก็ บข้ อมูล ที่อ ยู่ภ ายในโครงสร้างเดียวกัน ข้อมู ล ที่ อ่านอยู่
สามารถเชื่อมโยงไปยังอีกที่หนึ่งได้
2. ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย น หมายถึ ง ความส้ า เร็ จ ที่ นั ก เรี ย นได้ เรี ย นโดยใช้ ห นั ง สื อ
อิเล็กทรอนิกส์แบบปฏิสัมพันธ์ เรื่อง ระบบนิเวศ นักเรียนสามารถโต้ตอบกับบทเรียน มีความเข้าใจ
ได้รับรู้ถึงกระบวนการต่าง ๆ ของวัฏจักรในระบบนิเวศของแต่ละหน่วยการเรียนรู้ที่มี โดยมีการ
วัดผลจากคะแนนที่ได้ท้าการทดสอบหลังการเรียน
ชื่อผู้วิจัย
นางสาวนฤดี สงวนปุญญศิริ นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสนเทศ
ศาสตร์เพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร
ช่องทางการสื่อสารกับผู้วิจัย
3. โทรศัพท์มือถือ 0851905443
4. จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) narudee.2533@gmail.com
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แบบประเมินคุณภาพหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบปฏิสัมพันธ์
เรื่อง ผลการใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบปฏิสัมพันธ์ เรื่อง ระบบนิเวศ ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (สาหรับผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา)
คาชี้แจง : แบบประเมินนี้ใช้ส้าหรับการตรวจประเมินคุณภาพหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบปฏิสัมพันธ์
ตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนตัวเกี่ยวกับผู้ประเมิน
1.1 ชื่อ-นามสกุล ผู้ประเมิน.........................................................................................................
1.2 เพศ ( ) ชาย ( ) หญิง
1.3 วุฒิการศึกษา ( ) ปริญญาตรี ( ) ปริญญาโท ( ) ปริญญาเอก
1.4 สาขาที่ส้าเร็จการศึกษา………………………………………………………………………
1.5 ประสบการณ์ท้างาน...........................ปี
1.6 ประสบการณ์ด้านที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบสื่อ ................ปี
คาชี้แจง : โปรดท้าเครื่องหมาย  ในช่องว่างตามความคิดเห็นของท่าน ตามเกณฑ์ระดับการ
ประเมิน
โดยก้าหนดระดับคุณภาพการประเมินแบ่งเป็น 5 ระดับ คือ
5
หมายถึง
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบปฏิสัมพันธ์มีความเหมาะสมมากที่สุด
4
หมายถึง
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบปฏิสัมพันธ์ความเหมาะสมมาก
3
หมายถึง
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบปฏิสัมพันธ์มีความเหมาะสมปานกลาง
2
หมายถึง
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบปฏิสัมพันธ์มีความเหมาะสมน้อย
1
หมายถึง
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบปฏิสัมพันธ์มีความเหมาะสมน้อยที่สุด
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5

ระดับความเหมาะสม
4
3
2

1

ด้านการนาเสนอเนื้อหา (content)
1. เนื้อหาที่น้าเสนอตรงตามจุดประสงค์การเรียนรู้
2. เนื้อหามีความยากง่ายเหมาะสมกับผู้เรียน
3. ปริมาณเนื้อหาในแต่ละบทเรียนมีความเหมาะสม
4. การล้าดับเนื้อหาแต่ละบทเรียนมีความเหมาะสม
5. ภาษาที่ใช้ในการสื่อสารมีความหมายชัดเจน
6. ภาพประกอบมีความสอดคล้องกับเนื้อหา
7. กระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้
8. การเชื่อมโยงเนื้อหามีความเหมาะสม
9. ความยาวของเนื้อหาในแต่ละหน่วยมีความเหมาะสม
10. เนื้อหาบทเรียนมีความถูกต้องครบถ้วน
11. ความชัดเจนในการอธิบายเนื้อหาของแต่ละหน่วย
12. ใช้ภาษาเหมาะสมกับระดับชั้นของผู้เรียน
13. แบบทดสอบก่อน – หลัง มีความสอดคล้องกับเนื้อหา
14. ความสะดวกในการย้อนกลับไปยังเนื้อหาของบทเรียน
15. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบปฏิสัมพันธ์มีประโยชน์ต่อการ
เรียนการสอน
ตอนที่ 2 ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
.
(...........................................................................)
................................................................................
ผู้เชี่ยวชาญ/ผู้ทรงคุณวุฒิ
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แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1
เรื่อง ระบบนิเวศ
คาชี้แจง : 1. ข้อสอบฉบับนี้เป็นแบบปรนัย มีจ้านวนทั้งหมด 30 ข้อ ใช้เวลาในการสอบ 60
นาที
2. ให้นักเรียนท้าเครื่องหมาย × ข้อค้าตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว
1. ข้อใดกล่าวค้าว่า ระบบนิเวศได้ ได้ถูกต้อง
ก. ความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มสิ่งมีชีวิตกับแหล่งที่อยู่
ข. กลุ่มสิ่งมีชีวิต
ค. กลุ่มสิ่งไม่มีชีวิต
ง. กลุ่มสิ่งแวดล้อม
2. สิ่งมีชีวิตหลายชนิดที่อยู่ร่วมกัน เรียกว่าอะไร
ก. แหล่งที่อยู่
ข. ระบบนิเวศ
ค. กลุ่มสิ่งไม่มีชีวิต
ง. กลุ่มสิ่งมีชีวิต
3. ข้อใดจัดเป็นองค์ประกอบที่มีชีวิต
ก. น้้า
ข. จุลินทรีย์
ค. คาร์บอน
ง. อุณหภูมิ
4. วัวและควายจัดเป็นผู้บริโภคประเภทใด
ก. Omnivore
ข. Carnivore
ค. Herbivore
ง. Decompser
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5. ข้อใดจัดเป็นระบบนิเวศที่มีขนาดใหญ่
ก. ระบบนิเวศบนบก
ข. ระบบนิเวศโลก
ค. ระบบนิเวศป่าชายเลน
ง. ระบบนิเวศแหล่งน้้า
6. ข้อใดกล่าวถึงสายใยอาหารได้ถูกต้อง
ก. โซ่อาหารมีผู้บริโภคหลายล้าดับ
ข. โซ่อาหารมีพืชเป็นองค์ประกอบ
ค. หลายโซ่อาหารมีความสัมพันธ์กัน
ง. โซ่อาหารมีผู้ผลิตหลายล้าดับ
7. การถ่ายทอดพลังงานจากการกินเป็นทอด ๆ เรียกว่าอะไร
ก. ห่วงโซ่อาหาร
ข. พีระมิดพลังงาน
ค. สายใยอาหาร
ง. การล่าเหยื่อ
8. ข้อใดเป็นโซ่อาหารแบบผู้ล่า
ก. ควาย
ปรสิต
นกเอี้ยง
ข. ข้าว
หนู
งู
ค. เพลี้ย
ส้ม
นก
ง. หญ้า
ตั๊กแตน
กบ
9. กลุ่มสิ่งมีชีวิตใดเป็นผู้เปลี่ยนสารอินทรีย์ให้เป็นสารอนินทรีย์
ก. ผู้ย่อยสลาย
ข. ผู้บริโภค
ค. ผู้ผลิต
ง. ผู้บริโภคและผู้ผลิต
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10. การกินกันเป็นทอด ๆ ของสิ่งมีชีวิตในธรรมชาตินั้น มีเพื่ออะไร
ก. การถ่ายทอดพลังงาน
ข. ควบคุมปริมาณเหยื่อ
ค. ปรับสมดุลธรรมชาติ
ง. การก้าจัดศัตรู
11. ข้อใดแสดงฐานะของผู้บริโภคอันดับหนึ่งได้ชัดเจน
ก. ปลวกกินไม้
ข. งูกินไก่
ค. เสือกินวัวว
ง. วัวกินหญ้า
12. สัตว์ชนิดใดเป็นกลุ่มผู้บริโภคพืชทั้งหมด
ก. วัว ม้า กระต่าย
ข. แมว งู เสือ
ค. ปลา กบ นก
ง. จิ้งจก หนู เสือ
13. กล้วยไม้กับพลูด่างที่เกาะต้นไม้ใหญ่มีความสัมพันธ์กันแบบใด
ก. ภาวะพึ่งพากัน
ข. ภาวะล่าเหยื่อ
ค. ภาวะอิงอาศัย
ง. ภาวะปรสิต
14. ไลเคนเป็นการอยู่ร่วมกันของสิ่งมีชีวิตใด
ก. ต้นพลูด่าง
ข. รากับสาหร่าย
ค. รากับแหน
ง. รากับเห็ด
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15. ฝ่ายหนึ่งไม่ได้และไม่เสียประโยชน์เรียกความสัมพันธ์ลักษณะนี้ว่าอย่างไร
ก. ภาวะปรสิต
ข. ภาวะพึ่งพากัน
ค. ภาวะอิงอาศัย
ง. ภาวะล่าเหยื่อ
16. ข้อใดเป็นการอยู่ร่วมกันแบบภาวะพึ่งพากัน
ก. ผีเสื้อดูดน้้าหวานจากเกสร
ข. พยาธิอาศัยที่ตับ
ค. รากับแบคทีเรีย
ง. นกเอี้ยงเกาะบนหลังควาย
17. ข้อใดต่อไปนี้สอดคล้องกับภาวะการได้ประโยชน์ร่วมกัน
ก. กาฝากกับต้นไม้
ข. ปลาฉลามกับเหาฉลาม
ค. กล้วยไม้กับต้นไม้ใหญ่
ง. เสือกับกวาง
18. สิ่งใดที่ท้าให้วัฏจักรน้้าเกิดขึ้น
ก. แสงอาทิตย์
ข. มนุษย์
ค. พืช
ง. สัตว์
19. วัฏจักรของสารชนิดใดมีความส้าคัญต่อมนุษย์มากที่สุด
ก. วัฏจักรคาร์บอน
ข. วัฏจักรไนโตรเจน
ค. วัฏจักรน้้า
ง. วัฏจักรฟอสฟอรัส
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20. วัฏจักรคาร์บอนและแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์จะกลับคืนไปสู่ชั้นบรรยากาศด้วยกระบวนการใด
ก. การย่อยสลายสารอินทรียสาร
ข. การหายใจ
ค. การสังเคราะห์ด้วยแสง
ง. ก. และ ข.
21. พืชใช้แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงเพื่อสร้างอาหาร เกี่ยวข้อง
กับวัฏจักรในข้อใด
ก. วัฏจักรฟอสฟอรัส
ข. วัฏจักรไนโตรเจน
ค. วัฏจักรคาร์บอน
ง. วัฏจักรน้้า
22. การหมุนเวียนของวัฏจักรใดไม่จ้าเป็นต้องผ่านสิ่งมีชีวิต
ก. วัฏจักรฟอสฟอรัส
ข. วัฏจักรคาร์บอน
ค. วัฏจักรไนโตรเจน
ง. วัฏจักรน้้า
23. สัตว์ที่ได้รับสารประกอบไนโตรเจนด้วยวิธีใด
ก. กินสัตว์
ข. การหายใจ
ค. กินพิช
ง. กินซากเน่าเปื่อย
24. กระบวนการในข้อใดส่งผลให้ปริมาณไนโตรเจนในบรรยากาศสูง
ก. Nitrogen fixation
ข. Denitrification
ค. Ammonification
ง. Nitrification
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25. ข้อใดกล่าวถึงความหลากหลากหลายทางชีวภาพได้ถูกต้อง
ก. สิ่งมีชีวิตหลายชนิดอยู่รวมกัน
ข. สิ่งมีชีวิตหลากหลายชนิดพันธ์ในสถานที่หนึ่งหรือในระบบนิเวศใดระบบนิเวศหนึ่ง
ค. ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต
ง. ความหลากหลายของชนิดพันธ์สิ่งมีชีวิต
26. ความหลากหลายของระบบนิเวศตรงกับภาษาอังกฤษว่าอะไร
ก. Species Diversity
ข. Ecosystem Diversity
ค. Genetic Diversity
ง. Biologi Disity
27. ข้อใดเป็นสาเหตุท้าให้ความสมดุลในระบบนิเวศลดลง
ก. ป่าไม้ลดลง
ข. การทิง้ ขยะ
ค. การปล่อยน้้าเสีย
ง. สิ่งมีชีวิตสูญพันธ์เป็นจ้านวนมาก
28. สิ่งมีชีวิตชนิดเดียวกันที่อาศัยอยู่ที่เดียวกันในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง เรียกว่า
ก. อัตราประชากร
ข. ประชากร
ค. จ้านวนประชากร
ง. ความหนาแน่นของประชากร
29. ข้อใดไม่เกี่ยวข้องกับความหนาแน่นของประชากร
ก. อัตราการอพยพ
ข. อัตราการเกิด
ค. อัตราการป่วย
ง. อัตราการตาย
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30. ประชากรในข้อใดที่มีความหนาแน่นมากที่สุด
ก. บนพื้นที่ 10 ตารางเมตร มีต้นมะม่วง 2 ต้น
ข. บนพื้นที่ 100 ตารางเมตร มีต้นมะม่วง 25 ต้น
ค. บนพื้นที่ 75 ตารางเมตร มีต้นมะม่วง 15 ต้น
ง. บนพื้นที่ 150 ตารางเมตร มีต้นมะม่วง 35 ต้น
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เฉลยแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียน
ข้อ
1.
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4.
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แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์หลังเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
เรื่อง ระบบนิเวศ
คาชี้แจง : 1. ข้อสอบฉบับนี้เป็นแบบปรนัย มีจ้านวนทั้งหมด 30 ข้อ ใช้เวลาในการสอบ 60
นาที
2. ให้นักเรียนท้าเครื่องหมาย × ข้อค้าตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว
1. ข้อใดจัดเป็นระบบนิเวศที่มีขนาดใหญ่
ก. ระบบนิเวศบนบก
ข. ระบบนิเวศโลก
ค. ระบบนิเวศป่าชายเลน
ง. ระบบนิเวศแหล่งน้้า
2. วัวและควายจัดเป็นผู้บริโภคประเภทใด
ก. Omnivore
ข. Carnivore
ค. Herbivore
ง. Decompser
3. ข้อใดกล่าวค้าว่า ระบบนิเวศได้ ได้ถูกต้อง
ก. ความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มสิ่งมีชีวิตกับแหล่งที่อยู่
ข. กลุ่มสิ่งมีชีวิต
ค. กลุ่มสิ่งไม่มีชีวิต
ง. กลุ่มสิ่งแวดล้อม
4. ข้อใดกล่าวถึงสายใยอาหารได้ถูกต้อง
ก. โซ่อาหารมีผู้บริโภคหลายล้าดับ
ข. โซ่อาหารมีพืชเป็นองค์ประกอบ
ค. หลายโซ่อาหารมีความสัมพันธ์กัน
ง. โซ่อาหารมีผู้ผลิตหลายล้าดับ
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5. กลุ่มสิ่งมีชีวิตใดเป็นผู้เปลี่ยนสารอินทรีย์ให้เป็นสารอนินทรีย์
ก. ผู้ย่อยสลาย
ข. ผู้บริโภค
ค. ผู้ผลิต
ง. ผู้บริโภคและผู้ผลิต
6. ข้อใดจัดเป็นองค์ประกอบที่มีชีวิต
ก. น้้า
ข. จุลินทรีย์
ค. คาร์บอน
ง. อุณหภูมิ
7. ข้อใดเป็นโซ่อาหารแบบผู้ล่า
ก. ควาย
ปรสิต
นกเอี้ยง
ข. ข้าว
หนู
งู
ค. เพลี้ย
ส้ม
นก
ง. หญ้า
ตั๊กแตน
กบ
8. สิ่งมีชีวิตหลายชนิดที่อยู่ร่วมกัน เรียกว่าอะไร
ก. แหล่งที่อยู่
ข. ระบบนิเวศ
ค. กลุ่มสิ่งไม่มีชีวิต
ง. กลุ่มสิ่งมีชีวิต
9. กล้วยไม้กับพลูด่างที่เกาะต้นไม้ใหญ่มีความสัมพันธ์กันแบบใด
ก. ภาวะพึ่งพากัน
ข. ภาวะล่าเหยื่อ
ค. ภาวะอิงอาศัย
ง. ภาวะปรสิต
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10. ข้อใดเป็นการอยู่ร่วมกันแบบภาวะพึ่งพากัน
ก. ผีเสื้อดูดน้้าหวานจากเกสร
ข. พยาธิอาศัยที่ตับ
ค. รากับแบคทีเรีย
ง. นกเอี้ยงเกาะบนหลังควาย
11. การถ่ายทอดพลังงานจากการกินเป็นทอด ๆ เรียกว่าอะไร
ก. ห่วงโซ่อาหาร
ข. พีระมิดพลังงาน
ค. สายใยอาหาร
ง. การล่าเหยื่อ
12. ข้อใดแสดงฐานะของผู้บริโภคอันดับหนึ่งได้ชัดเจน
ก. ปลวกกินไม้
ข. งูกินไก่
ค. เสือกินวัวว
ง. วัวกินหญ้า
13. ฝ่ายหนึ่งไม่ได้และไม่เสียประโยชน์เรียกความสัมพันธ์ลักษณะนี้ว่าอย่างไร
ก. ภาวะปรสิต
ข. ภาวะพึ่งพากัน
ค. ภาวะอิงอาศัย
ง. ภาวะล่าเหยื่อ
14. ข้อใดเป็นสาเหตุท้าให้ความสมดุลในระบบนิเวศลดลง
ก. ป่าไม้ลดลง
ข. การทิ้งขยะ
ค. การปล่อยน้้าเสีย
ง. สิ่งมีชีวิตสูญพันธ์เป็นจ้านวนมาก
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15. วัฏจักรของสารชนิดใดมีความส้าคัญต่อมนุษย์มากที่สุด
ก. วัฏจักรคาร์บอน
ข. วัฏจักรไนโตรเจน
ค. วัฏจักรน้้า
ง. วัฏจักรฟอสฟอรัส
16. สัตว์ชนิดใดเป็นกลุ่มผู้บริโภคพืชทั้งหมด
ก. วัว ม้า กระต่าย
ข. แมว งู เสือ
ค. ปลา กบ นก
ง. จิ้งจก หนู เสือ
17. สิ่งใดที่ท้าให้วัฏจักรน้้าเกิดขึ้น
ก. แสงอาทิตย์
ข. มนุษย์
ค. พืช
ง. สัตว์
18. ไลเคนเป็นการอยู่ร่วมกันของสิ่งมีชีวิตใด
ก. ต้นพลูด่าง
ข. รากับสาหร่าย
ค. รากับแหน
ง. รากับเห็ด
19. ข้อใดกล่าวถึงความหลากหลากหลายทางชีวภาพได้ถูกต้อง
ก. สิ่งมีชีวิตหลายชนิดอยู่รวมกัน
ข. ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต
ค. สิ่งมีชีวิตหลากหลายชนิดพันธ์ในสถานที่หนึ่งหรือในระบบนิเวศใดระบบนิเวศหนึ่ง
ง. ความหลากหลายของชนิดพันธ์สิ่งมีชีวิต
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20. การหมุนเวียนของวัฏจักรใดไม่จ้าเป็นต้องผ่านสิ่งมีชีวิต
ก. วัฏจักรฟอสฟอรัส
ข. วัฏจักรคาร์บอน
ค. วัฏจักรไนโตรเจน
ง. วัฏจักรน้้า
21. ข้อใดต่อไปนี้สอดคล้องกับภาวะการได้ประโยชน์ร่วมกัน
ก. กาฝากกับต้นไม้
ข. ปลาฉลามกับเหาฉลาม
ค. กล้วยไม้กับต้นไม้ใหญ่ ผีเสื้อกับดอกไม้
ง. เสือกับกวาง
22. กระบวนการในข้อใดส่งผลให้ปริมาณไนโตรเจนในบรรยากาศสูง
ก. Nitrogen fixation
ข. Denitrification
ค. Ammonification
ง. Nitrification
23. พืชใช้แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงเพื่อสร้างอาหาร เกี่ยวข้อง
กับวัฏจักรในข้อใด
ก. วัฏจักรฟอสฟอรัส
ข. วัฏจักรไนโตรเจน
ค. วัฏจักรคาร์บอน
ง. วัฏจักรน้้า
24. สิ่งมีชีวิตชนิดเดียวกันที่อาศัยอยู่ที่เดียวกันในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง เรียกว่า
ก. อัตราประชากร
ข. ประชากร
ค. จ้านวนประชากร
ง. ความหนาแน่นของประชากร
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25. การกินกันเป็นทอด ๆ ของสิ่งมีชีวิตในธรรมชาตินั้น มีเพื่ออะไร
ก. การถ่ายทอดพลังงาน
ข. ควบคุมปริมาณเหยื่อ
ค. ปรับสมดุลธรรมชาติ
ง. การก้าจัดศัตรู
26. วัฏจักรคาร์บอนและแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์จะกลับคืนไปสู่ชั้นบรรยากาศด้วยกระบวนการใด
ก. การย่อยสลายสารอินทรียสาร
ข. การหายใจ
ค. การสังเคราะห์ด้วยแสง
ง. ก. และ ข.
27. ข้อใดไม่เกี่ยวข้องกับความหนาแน่นของประชากร
ก. อัตราการอพยพ
ข. อัตราการเกิด
ค. อัตราการป่วย
ง. อัตราการตาย
28. ความหลากหลายของระบบนิเวศตรงกับภาษาอังกฤษว่าอะไร
ก. Species Diversity
ข. Ecosystem Diversity
ค. Genetic Diversity
ง. Biologi Disity
29. ประชากรในข้อใดที่มีความหนาแน่นมากที่สุด
ก. บนพื้นที่ 10 ตารางเมตร มีต้นมะม่วง 2 ต้น
ข. บนพื้นที่ 100 ตารางเมตร มีต้นมะม่วง 25 ต้น
ค. บนพื้นที่ 75 ตารางเมตร มีต้นมะม่วง 15 ต้น
ง. บนพื้นที่ 150 ตารางเมตร มีต้นมะม่วง 35 ต้น
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30. สัตว์ที่ได้รับสารประกอบไนโตรเจนด้วยวิธีใด
ก. กินสัตว์
ข. การหายใจ
ค. กินพืช
ง. กินซากเน่าเปื่อย
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เฉลยแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์หลังเรียน
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แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ แบบปฏิสัมพันธ์
เรื่อง ระบบนิเวศ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ข้อมูลทั่วไป
□ เพศชาย
□ เพศหญิง
ระดับการประเมิน
ก้าหนดระดับความพึงพอใจในการประเมินเป็น 5 ระดับ ดังนี้
5
หมายถึง
มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด
4
หมายถึง
มีความพึงพอใจในระดับมาก
3
หมายถึง
มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง
2
หมายถึง
มีความพึงพอใจในระดับน้อย
1
หมายถึง
มีความพึงพอใจในระดับน้อยที่สุด
ตอนที่ 1 ให้นักเรียนท้าเครื่องหมาย √ ลงในช่องว่างให้ตรงกับความเป็นจริง

รายการประเมิน
1. การน้าเสนอเนื้อหามีความสอดคล้องและน่าสนใจ
2. เนื้อหาบทเรียนตรงตามวัตถุประสงค์ในบทเรียน
3. การใช้สื่อรูปภาพมีความสอดคล้องกับบทเรียน
4. การเชื่อมโยงลิงค์ในบทเรียนสามารถท้าได้ง่าย
5. ขนาดตัวอักษร สีตัวอักษร อ่านง่าย เหมาะสม
6. ภาษาที่ใช้สื่อในบทเรียนอ่านเข้าใจง่าย
7. สื่อการเรียนการสอนมีความเหมาะสมกับเนื้อหาวิชา
8. ผู้เรียนมีความชอบบทเรียนที่ใช้สื่อเทคโนโลยีประกอบในการเรียนการ
สอน
9. นักเรียนสามารถย้อนกลับมาทบทวนบทเรียนซ้้าได้
10. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบปฏิสัมพันธ์
เรื่องระบบนิเวศในระดับใด

ระดับความพึงพอใจ
5
4 3 2 1
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ส่วนที่ 2 ข้อเสนอแนะ
.......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................

........................................................................................ ..................................................................................
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ภาคผนวก ค
ผลตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัย
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ตารางที่ 8 ผลการวิ เคราะห์ ค่ า ดั ช นี ค วามสอดคล้ อ งแผนการเรี ย นรู้ เรื่ อ งผลการใช้ ห นั ง สื อ
อิเล็กทรอนิกส์แบบปฏิสัมพันธ์ เรื่อง ระบบนิเวศ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

รายการประเมิน
1.สาระสาคัญ
1.1 มีความสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้
1.2 มีความสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้และ
ตัวชี้วัด
1.3 มีความสอดคล้องกับสื่อการสอน
2.สาระการเรียนรู้
2.1 มีความสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้
2.2 มีความสอดคล้องกับสื่อกสารสอน
3.จุดประสงค์การเรียนรู้
3.1 จุดประสงค์การเรียนรู้มีความสอดคล้องกับ
มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด
3.2 มีความสอดคล้องกับสื่อการสอน
3.3 มีความสอดคล้องกับการวัดผลและประเมินผล
4.กิจกรรมการเรียนการสอน
4.1 กิจกรรมการเรียนการสอนมีล้าดับขั้นตอน
ชัดเจน
4.2 มีความสอดคล้องกับการวัดผลและประเมินผล
4.3 เน้นผู้เรียนให้มีส่วนร่วมกับกิจกรรมการเรียนร
การสอน
5.ด้านสื่อการเรียนการสอน
5.1 สื่อการเรียนการสอนมีความเหมาะสมกับ
ผู้เรียน

ความคิดเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญ
ผลรวม
ค่า IOC แปลผล
คนที่ คนที่ คนที่ ∑×
1
2
3
+1

+1

+1

3

1.00

ใช้ได้

+1

+1

+1

2

0.67

ใช้ได้

+1

+1

+1

3

1.00

ใช้ได้

+1
+1

+1
+1

+1
+1

3
3

1.00
1.00

ใช้ได้
ใช้ได้

+1

+1

+1

2

0.67

ใช้ได้

+1
+1

+1
+1

+1
+1

3
3

1.00
1.00

ใช้ได้
ใช้ได้

+1

+1

+1

3

1.00

ใช้ได้

+1

+1

+1

3

1.00

ใช้ได้

+1

+1

+1

3

1.00

ใช้ได้

+1

+1

+1

3

1.00

ใช้ได้
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ตารางที่ 8 ผลการวิ เคราะห์ ค่ า ดั ช นี ค วามสอดคล้ อ งแผนการเรี ย นรู้ เรื่ อ งผลการใช้ ห นั ง สื อ
อิเล็กทรอนิกส์แบบปฏิสัมพันธ์ เรื่อง ระบบนิเวศ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ต่อ)

รายการประเมิน
6.ด้านการวัดผลและประเมินผล
6.1 มีความสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้
และตัวชี้วัด
6.2 มีความสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้
6.3 มีความสอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนการ
สอน

ความคิดเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญ
ผลรวม
ค่า IOC แปลผล
คนที่ คนที่ คนที่ ∑×
1
2
3
+1

+1

+1

3

1.00

ใช้ได้

+1

+1

+1

2

0.67

ใช้ได้

+1

+1

+1

3

1.00

ใช้ได้
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ตารางที่ 9 ผลการวิ เคราะห์ ค่ า ดั ช นี ค วามสอดคล้ อ งด้ า นออกแบบ เรื่ อ ง ผลการใช้ ห นั ง สื อ
อิเล็กทรอนิกส์แบบปฏิสัมพันธ์ เรื่อง ระบบนิเวศ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ
ผลรวม
ข้อ
รายการประเมิน
IOC สรุปผล
คนที่ คนที่ คนที่ คนที่ คนที่
∑×
1
2
3
4
5
+1 +1 +1 +1 +1
1 การออกแบบหน้าจอมีความเหมาะสม
5
1.00 ใช้ได้
รูปแบบตัวอักษรและขนาดอ่านง่ายมีความ
2 ชัดเจน

+1

+1

+1

+1

+1

3 สีพื้นหลังและสีตัวอักษรมีความเหมาะสม

+1

+1

+1

+1

4 ผู้เรียนสามารถทบทวนบทเรียนซ้้าได้

+1

+1

+1

ภาพประกอบมีความสอดคล้องกับเนื้อหา
5 และมีความสวยงาม

+1

+1

6 มีการเชื่อมโยงบทเรียนไปยังเนื้อหาส่วนต่างๆ

+1

คุณภาพของเสียงประกอบการบรรยาย
7 บทเรียนมีความชัดเจน

5

1.00

ใช้ได้

+1

5

1.00

ใช้ได้

+1

+1

5

1.00

ใช้ได้

+1

+1

+1

5

1.00

ใช้ได้

+1

+1

+1

+1

5

1.00

ใช้ได้

+1

+1

+1

+1

+1

5

1.00

ใช้ได้

8 การใช้งานสื่อเข้าถึงได้ง่ายและสะดวกรวดเร็ว

+1

+1

+1

+1

+1

5

1.00

ใช้ได้

ความสะดวกในการย้อนกลับไปยังเนื้อหาของ
9 บทเรียน

+1

+1

+1

+1

+1

5

1.00

ใช้ได้

ผู้เรียนสามารถเลือกบทเรียนได้ตามความ
10 ต้องการ

+1

+1

+1

+1

+1

5

1.00

ใช้ได้

เทคนิคการน้าเสนอมีความเหมาะสมกับ
11 ผู้เรียน

+1

+1

+1

+1

+1

5

1.00

ใช้ได้

12 ภาพประกอบมีความละเอียดและคมชัด

+1

+1

+1

+1

+1

5

1.00

ใช้ได้

13 ปุ่มควบคุมมีความถูกต้องชัดเจน

+1

+1

+1

0

+1

3

0.60

ใช้ได้

+1

+1

+1

0

+1

4

0.80

ใช้ได้

14

การปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนและบทเรียนมี
ความเหมาะสม

123
ตารางที่ 9 ผลการวิ เคราะห์ ค่ าดั ช นี ค วามสอดคล้ อ งด้ า นออกแบบ เรื่ อ ง ผลการใช้ ห นั ง สื อ
อิเล็กทรอนิกส์แบบปฏิสัมพันธ์ เรื่อง ระบบนิเวศ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ต่อ)

ข้อ

รายการประเมิน

ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ
ผลรวม
IOC สรุปผล
คนที่ คนที่ คนที่ คนที่ คนที่
∑×
1
2
3
4
5

การปฏิสัมพันธ์มีการโต้ตอบที่เป็น
15 มาตรฐานเดียวกัน

+1

+1

+1

0

+1

4

0.80

ใช้ได้

ภาพรวมความเหมาะสมของหนังสือ
16 อิเล็กทรอนิกส์แบบปฏิสัมพันธ์สามารถ
น้าไปเผยแพร่ได้

+1

+1

+1

+1

+1

5

1.00

ใช้ได้

ข้อเสนอแนะ
ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 1
ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 2
ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 3
ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 4
- ปรับปรุงการเชื่อมโยงให้สอดคล้องกัน
- ควรมีเสียงเพลงเพราะเงียบเกินไป
ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 5
- ควรท้าสัญลักษณ์และปุ่มคลิกให้ชัดเจน
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ตารางที่ 10 ผลการประเมิน คุณ ภาพหนังสืออิเล็ กทรอนิกส์แบบปฏิสั มพันธ์ เรื่อง ระบบนิเวศ
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สาหรับผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบ
ข้อที่

รายการประเมิน

(𝒙̅)

S.D.

ระดับคุณภาพ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

การออกแบบหน้าจอมีความเหมาะสม
รูปแบบตัวอักษรและขนาดอ่านง่ายมีความชัดเจน
สีพื้นหลังและสีตัวอักษรมีความเหมาะสม
ผู้เรียนสามารถทบทวนบทเรียนซ้าได้
ภาพประกอบมีความสอดคล้องกับเนื้อหาและมีความสวยงาม
มีการเชื่อมโยงบทเรียนไปยังเนื้อหาส่วนต่างๆ
คุณภาพของเสียงประกอบการบรรยายบทเรียนมีความชัดเจน
การใช้งานสื่อเข้าถึงได้ง่ายและสะดวกรวดเร็ว
ความสะดวกในการย้อนกลับไปยังเนื้อหาของบทเรียน
ผู้เรียนสามารถเลือกบทเรียนได้ตามความต้องการ
เทคนิคการนาเสนอมีความเหมาะสมกับผู้เรียน
ภาพประกอบมีความละเอียดและคมชัด
ปุ่มควบคุมมีความถูกต้องชัดเจน
การปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนและบทเรียนมีความเหมาะสม
การปฏิสัมพันธ์มีการโต้ตอบที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน
ภาพรวมความเหมาะสมของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบ
ปฏิสัมพันธ์สามารถนาไปเผยแพร่ได้

5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
4.80
5.00
5.00
4.80
4.80
5.00
4.40
4.60
4.60

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.45
0.00
0.00
0.45
0.45
0.00
0.55
0.55
0.55

ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดี
ดีมาก
ดีมาก

4.60

0.55

ดีมาก

4.85

0.26

ดีมาก

16

ผลรวม
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ตารางที่ 11 ผลการวิ เ คราะห์ ค่ า ดั ช นี ค วามสอดคล้ อ งด้ า นเนื้ อ หาเรื่ อ ง ผลการใช้ ห นั ง สื อ
อิเล็กทรอนิกส์แบบปฏิสัมพันธ์ เรื่อง ระบบนิเวศ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ข้อ

รายการประเมิน
ด้านการนาเสนอเนื้อหา (content)

ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ
ผลรวม
IOC สรุปผล
คนที่ คนที่ คนที่ คนที่ คนที่
∑×
1
2
3
4
5

1 เนื้อหาที่นาเสนอตรงตามจุดประสงค์การ
เรียนรู้

+1

+1

+1

+1

+1

5

1.00 ใช้ได้

2 เนื้อหามีความยากง่ายเหมาะสมกับ
ผู้เรียน

0

+1

+1

+1

+1

4

0.80 ใช้ได้

3 ปริมาณเนื้อหาในแต่ละบทเรียนมีความ
เหมาะสม

+1

+1

+1

+1

+1

5

1.00 ใช้ได้

4 การลาดับเนื้อหาแต่ละบทเรียนมีความ
เหมาะสม

+1

+1

+1

+1

+1

5

1.00 ใช้ได้

5 ภาษาที่ใช้ในการสื่อสารมีความหมาย
ชัดเจน

+1

+1

+1

+1

+1

5

1.00 ใช้ได้

6 ภาพประกอบมีความสอดคล้องกับเนื้อหา

+1

+1

+1

+1

+1

7 กระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้

+1

+1

+1

+1

+1

8 การเชื่อมโยงเนื้อหามีความเหมาะสม

+1

+1

+1

+1

+1

5
5
5

1.00 ใช้ได้
1.00 ใช้ได้
1.00 ใช้ได้

9 ความยาวของเนื้อหาในแต่ละหน่วยมี
ความเหมาะสม

+1

+1

+1

+1

+1

5

1.00 ใช้ได้

10 เนื้อหาบทเรียนมีความถูกต้องครบถ้วน

+1

+1

+1

+1

+1

5

1.00 ใช้ได้

11 ความชัดเจนในการอธิบายเนื้อหาของแต่
ละหน่วย

+1

+1

+1

+1

+1

5

1.00 ใช้ได้

12 ใช้ภาษาเหมาะสมกับระดับชั้นของผู้เรียน

+1

+1

+1

+1

+1

5

1.00 ใช้ได้

13 .แบบทดสอบก่อน – หลัง มีความ
สอดคล้องกับเนื้อหา

+1

+1

+1

+1

+1

5

1.00 ใช้ได้
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ตารางที่ 11 ผลการวิ เคราะห์ ค่ า ดั ช นี ค วามสอดคล้ อ งด้ า นเนื้ อ หาเรื่ อ ง ผลการใช้ ห นั ง สื อ
อิเล็กทรอนิกส์แบบปฏิสัมพันธ์ เรื่อง ระบบนิเวศ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ต่อ)

ด้านการนาเสนอเนื้อหา (content)

ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ
ผลรวม
คนที่ คนที่ คนที่ คนที่ คนที่
∑×
1
2
3
4
5

14 ความสะดวกในการย้อนกลับไปยัง
เนื้อหาของบทเรียน

+1

+1

+1

+1

+1

5

1.00

ใช้ได้

15 หนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบปฏิสัมพันธ์มี
ประโยชน์ต่อการเรียนการสอน

+1

+1

+1

+1

+1

5

1.00

ใช้ได้

ข้อ

รายการประเมิน

ข้อเสนอแนะ
ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 1
ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 2
- ควรปรับภาษาบางช่วงให้เหมาะสมกับภาพประกอบ
ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 3
ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 4
ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 5
- ควรเพิ่มเสียงบรรยายในเนื้อหา
- ควรเพิ่มเนื้อหาในบางตอน

IOC

สรุปผล
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ตารางที่ 12 ผลการประเมิน คุณ ภาพหนังสืออิเล็ กทรอนิกส์แบบปฏิสั มพันธ์ เรื่อง ระบบนิเวศ
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สาหรับผู้เชี่ยวชาญด้านการเนื้อหา

ข้อที่

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

รายการประเมิน
ด้านการนาเสนอเนื้อหา (content)
เนื้อหาที่นาเสนอตรงตามจุดประสงค์การเรียนรู้
เนื้อหามีความยากง่ายเหมาะสมกับผู้เรียน
ปริมาณเนื้อหาในแต่ละบทเรียนมีความเหมาะสม
การลาดับเนื้อหาแต่ละบทเรียนมีความเหมาะสม
ภาษาที่ใช้ในการสื่อสารมีความหมายชัดเจน
ภาพประกอบมีความสอดคล้องกับเนื้อหา
กระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้
การเชื่อมโยงเนื้อหามีความเหมาะสม
ความยาวของเนื้อหาในแต่ละหน่วยมีความเหมาะสม
เนื้อหาบทเรียนมีความถูกต้องครบถ้วน
ความชัดเจนในการอธิบายเนื้อหาของแต่ละหน่วย
ใช้ภาษาเหมาะสมกับระดับชั้นของผู้เรียน
แบบทดสอบก่อน – หลัง มีความสอดคล้องกับเนื้อหา
ความสะดวกในการย้อนกลับไปยังเนื้อหาของบทเรียน
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบปฏิสัมพันธ์มีประโยชน์ต่อการ
เรียนการสอน
ผลรวม

(𝒙̅)

(S.D.)

ระดับ
คุณภาพ

4.60
4.80
4.60
4.60
4.60
4.80
4.80
4.80
4.40
4.80
4.60
4.60
4.80
4.80

0.55
0.45
0.55
0.55
0.55
0.45
0.45
0.45
0.55
0.45
0.55
0.55
0.45
0.45

ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดี
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก

4.40

0.55

ดี

4.67

0.05

ดีมาก
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ตารางที่ 13 ผลการวิเคราะห์ ค่าดัชนีความสอดคล้องแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ เรื่อง ผลการใช้
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบปฏิสัมพันธ์ เรื่อง ระบบนิเวศ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 3

รายการประเมิน

ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ ผลรวม
IOC
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 ∑×

สรุปผล

1.ข้อใดกล่าวค้าว่า ระบบนิเวศได้ ได้ถูกต้อง
ก.ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิต
ข.กลุ่มสิ่งมีชีวิต
ค.กลุ่มสิ่งไม่มีชีวติ
ง.ถูกทุกข้อ

+1

+1

+1

3

1.00

ใช้ได้

2.พืชได้พลังงานมาจากแหล่งใด
ก.ดวงจันทร์
ข.ดวงอาทิตย์
ค.แหล่งน้้า
ง.อุณหภูมิ

+1

+1

+1

3

1.00

ใช้ได้

3.สิ่งมีชีวิตหลายชนิดที่อยู่ร่วมกัน เรียกว่าอะไร
ก.แหล่งที่อยู่
ข.ระบบนิเวศ
ค.กลุ่มสิ่งไม่มีชีวติ
ง.กลุ่มสิ่งมีชีวิต

+1

+1

+1

3

1.00

ใช้ได้

4.ข้อใดจัดเป็นองค์ประกอบที่มีชีวิต
ก.น้้า
ข.จุลินทรีย์
ค.สาหร่าย
ง.อุณหภูมิ

+1

+1

0

2

0.33

ตัดทิ้ง/
ปรับปรุ ง
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5.กลุ่มสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ คือข้อใด
ก.นกในรัง
ข.ไก่ในเล้า
ค.ปลา กบ จระเข้ ในน้า
ง.ต้นไม้ในป่า
6.ระบบนิเวศประกอบไปด้วยองค์ประกอบใด
ก.สิ่งมีชีวิต สิ่งไม่มีชีวิต สิ่งแวดล้อม
ข.สิ่งมีชีวิต สิ่งไม่มีชวี ิต
ค.สิ่งแวดล้อม สิ่งไม่มชี ีวิต
ง.สิ่งแวดล้อม แหล่งที่อยู่
7.วัวและควายจัดเป็นผูบ้ ริโภคประเภทใด
ก. Omnivore
ข. Carnivore
ค. Herbivore
ง. Decompser
8.ข้อใดจัดเป็นระบบนิเวศที่มีขนาดใหญ่
ก.ระบบนิเวศบนบก
ข.ระบบนิเวศโลก
ค.ระบบนิเวศป่าชายเลน
ง.ระบบนิเวศแหล่งน้้า

ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3

ผลรวม
IOC สรุปผล
∑×

+1

+1

+1

3

1.00

ใช้ได้

+1

+1

-1

1

0.33

ตัดทิ้ง/
ปรับปรุง

+1

+1

+1

3

1.00

ใช้ได้

+1

+1

+1

3

1.00

ใช้ได้
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9.ข้อใดกล่าวถึงสายใยอาหารได้ถูกต้อง
ก.โซ่อาหารมีผู้บริโภคหลายล้าดับ
ข.โซ่อาหารมีพืชเป็นองค์ประกอบ
ค.หลายโซ่อาหารมีความสัมพันธ์กัน
ง.ถูกทุกข้อ
10.การถ่ายทอดพลังงานจากโซ่อาหารหนึ่งไปยังอีก
โซ่อาหารหนึ่ง เรียกว่าอะไร
ก.ห่วงโซ่อาหาร
ข.พีระมิดพลังงาน
ค.สายใยอาหาร
ง.การล่าเหยื่อ
11.ข้อใดเป็นโซ่อาหารแบบผู้ลา่
ก. ควาย เห็บ นกเอี้ยง
ข. ข้าว
ตั๊กแตน
กบ
ค. เพลี้ย
ส้ม
นก
ง. เป็ด
หนู
งู
12.องค์ประกอบที่ส้าคัญของการถ่ายทอดพลังงาน
ระบบนิเวศคือข้อใด
ก.ผู้บริโภค ผู้ย่อยสลาย
ข.ผู้ผลิต ผูบ้ ริโภค
ค.ผู้ผลิต ผู้บริโภค ผู้ย่อยสลาย
ง.ผู้ผลิต ผู้ย่อยสลาย

ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3

ผลรวม
IOC สรุปผล
∑×

+1

+1

+1

3

1.00

ใช้ได้

+1

+1

+1

3

1.00

ใช้ได้

+1

0

+1

2

0.67

ตัดทิ้ง/
ปรับปรุง

+1

+1

+1

3

1.00

ใช้ได้
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11.ข้อใดเป็นโซ่อาหารแบบผู้ลา่
ก. ควาย เห็บ นกเอี้ยง
ข. ข้าว
ตั๊กแตน
กบ
ค. เพลี้ย
ส้ม
นก
ง. เป็ด
หนู
งู
12.องค์ประกอบที่ส้าคัญของการถ่ายทอดพลังงาน
ระบบนิเวศคือข้อใด
ก.ผู้บริโภค ผู้ย่อยสลาย
ข.ผู้ผลิต ผูบ้ ริโภค
ค.ผู้ผลิต ผู้บริโภค ผู้ย่อยสลาย
ง.ผู้ผลิต ผู้ย่อยสลาย
13.กลุ่มสิ่งมีชีวิตใดเป็นผู้เปลี่ยนสารอินทรีย์ให้เป็น
สารอนินทรีย์
ก.ผู้ย่อยสลาย
ข.ผู้บริโภค
ค.ผู้ผลิต
ง.ไม่มีข้อถูก
14.ระบบนิเวศในนาข้าวมีการถ่ายพลังงานอย่างไร
ก.ข้าว หนอน ไส้เดือน
ข.ข้าว ผีเสื้อ แมลง
ค.ข้าว หนู ดิน
ง.ข้าว หนู งู เหยี่ยว

ความคิดเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญ
คนที่ คนที่ คนที่
1
2
3

ผลรวม
∑×

IOC

สรุปผล

+1

0

+1

2

0.67

ตัดทิ้ง/
ปรับปรุง

+1

+1

+1

3

1.00

ใช้ได้

+1

+1

+1

3

1.00

ใช้ได้

+1

+1

+1

3

1.00

ใช้ได้

132
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15.การกินกันเป็นทอด ๆ ของสิ่งมีชีวิตในธรรมชาติ
นั้น มีเพื่ออะไร
ก.ปรับสมดุลธรรมชาติ
ข.ควบคุมปริมาณเหยื่อ
ค.การถ่ายทอดพลังงาน
ง.การก้าจัดศัตรู
16.ข้อใดแสดงฐานะของผู้บริโภคอันดับหนึ่งได้ชัดเจน
ก.ปลวกกินไม้
ข.งูกินไก่
ค.เสือกินวัวว
ง.วัวกินหญ้า
17.สัตว์ชนิดใดเป็นกลุ่มผู้บริโภคทั้งหมด
ก.วัว ม้า กระต่าย
ข.แมว งู เสือ
ค.ปลา กบ นก
ง.จิ้งจก หนู เสือ
18.กล้วยไม้กับพลูด่างมีความสัมพันธ์กันแบบใด
ก.ภาวะพึ่งพากัน
ข.ภาวะล่าเหยื่อ
ค.ภาวะอิงอาศัย
ง.ภาวะปรสิต

ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3

ผลรวม
IOC สรุปผล
∑×

+1

+1

+1

3

1.00

ใช้ได้

+1

+1

+1

3

1.00

ใช้ได้

+1

+1

+1

3

1.00

ใช้ได้

+1

+1

+1

3

1.00

ใช้ได้

133

รายการประเมิน
19.ไลเคนเป็นการอยู่ร่วมกันของสิ่งมีชีวติ ใด
ก.ต้นพลูด่าง
ข.รากับสาหร่าย
ค.รากับแหน
ง.รากับเห็ด
20.ฝ่ายหนึ่งไม่ได้และไม่เสียประโยชน์เรียก
ความสัมพันธ์ลักษณะนี้วา่ อย่างไร
ก.ภาวะปรสิต
ข.ภาวะพึ่งพากัน
ค.ภาวะอิงอาศัย
ง.ถูกทุกข้อ
21.เพลี้ยกับมดมีความสัมพันธ์กนั แบบใด
ก.ภาวะปรสิต
ข.ภาวะได้ประโยชน์ร่วมกัน
ค.ภาวะอิงอาศัย
ง.ภาวะหล่าเหยื่อ
22.การอยู่ร่วมกันแบบปรสิตเป็นการอยู่ร่วมกันของ
สิ่งมีชีวิตในลักษณะใด
ก.ฝ่ายหนึ่งได้ประโยชน์ ฝ่ายหนึ่งเสียประโยชน์
ข.ได้ประโยชน์ทงั้ สองฝ่าย
ค.เสียประโยชน์ทั้งสองฝ่าย
ง.ฝ่ายหนึ่งได้ประโยชน์แต่อีกฝ่ายไม่ได้และไม่เสีย
ประโยชน์

ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3

ผลรวม
IOC สรุปผล
∑×

+1

+1

+1

3

1.00

ใช้ได้

+1

+1

+1

3

1.00

ใช้ได้

+1

+1

+1

3

1.00

ใช้ได้

+1

+1

+1

3

1.00

ใช้ได้
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23.ข้อใดเป็นการอยู่ร่วมกันแบบภาวะพึง่ พากัน
ก.ผีเสื้อดูดน้้าหวานจากเกสร
ข.พยาธิอาศัยที่ตับ
ค.รากับแบคทีเรีย
ง.นกเอี้ยงเกาะบนหลังควาย
24.ข้อใดต่อไปนี้สอดคล้องกับภาวะการได้
ประโยชน์ร่วมกัน
ก.กาฝากกับต้นไม้
ข.ปลาฉลามกับเหาฉลาม
ค.กล้วยไม้กับต้นไม้ใหญ่
ง.เสือกับกวาง
25.สิ่งใดที่ท้าให้วัฏจักรน้้าเกิดขึ้น
ก.แสงอาทิตย์
ข.มนุษย์
ค.พืช
ง.สัตว์
26.วัฏจักรของสารชนิดใดมีความส้าคัญต่อมนุษย์
มากที่สุด
ก.วัฏจักรคาร์บอน
ข.วัฏจักรไนโตรเจน
ค.วัฏจักรน้า
ง.วัฏจักรฟอสฟอรัส

ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3

ผลรวม
IOC สรุปผล
∑×

+1

+1

+1

3

1.00

ใช้ได้

+1

0

+1

2

0.67

ตัดทิ้ง/
ปรับปรุง

+1

+1

+1

3

1.00

ใช้ได้

+1

+1

+1

3

1.00

ใช้ได้
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27.วัฏจักรคาร์บอนและแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์จะ
กลับคืนไปสูช่ ั้นบรรยากาศด้วยกระบวนการใด
ก.การย่อยสลายสารอินทรียสาร
ข.การหายใจ
ค.การสังเคราะห์ด้วยแสง
ง.ถูกทั้งข้อ ค. และ ก.
28.พืชใช้แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ในกระบวนการ
สังเคราะห์ด้วยแสงเพื่อสร้างอาหาร เกี่ยวข้อง
กับวัฏจักรในข้อใด
ก.วัฏจักรฟอสฟอรัส
ข.วัฏจักรไนโตรเจน
ค.วัฏจักรคาร์บอน
ง.วัฏจักรน้้า
29.การหมุนเวียนของวัฏจักรใดไม่จาเป็นต้องผ่าน
สิ่งมีชีวิต
ก.วัฏจักรฟอสฟอรัส
ข.วัฏจักรคาร์บอน
ค.วัฏจักรไนโตรเจน
ง.วัฏจักรน้า
30.สัตว์ที่ได้รับสารประกอบไนโตรเจนด้วยวิธีใด
ก.กินสัตว์
ข.การหายใจ
ค.กินพิช
ง.กินซากเน่าเปื่อย

ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ ผลรวม
IOC สรุปผล
∑×
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3

+1

+1

+1

3

1.00

ใช้ได้

+1

+1

+1

3

1.00

ใช้ได้

+1

+1

-1

1

0.33

ตัดทิ้ง/
ปรับปรุง

+1

+1

+1

3

1.00

ใช้ได้
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31.กระบวนการในข้อใดส่งผลให้ปริมาณไนโตรเจน
ในบรรยากาศสูง
ก.Nitrogen fixation
ข.Denitrification
ค.Ammonification
ง.Nitrification
32.วัฏจักรของสารใดไม่มีการหมุนเวียนสูช่ ั้น
บรรยากาศ
ก.ไนโตรเจน
ข.น้้า
ค.คาร์บอนไดออกไซด์
ง.ฟอสฟอรัส
33.ฟอสฟอรัสมีความส้าคัญต่อร่างกายมนุษย์ในส่วน
ใด
ก.กระดูก
ข.ผิวหนัง
ค.เส้นผม
ง.เล็บ
34.ข้อใดกล่าวถึงความหลากหลากหลายทางชีวภาพ
ได้ถูกต้อง
ก.สิ่งมีชีวิตหลายชนิดอยู่รวมกัน
ข.สิ่งมีชีวิตหลากหลายชนิดพันธ์ในสถานที่หนึ่งหรือ
ในระบบนิเวศใดระบบนิเวศหนึง่
ค.ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต
ง.ความหลากหลายของชนิดพันธ์สิ่งมีชีวิต

ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3

ผลรวม
IOC สรุปผล
∑×

+1

+1

-1

1

0.33

ตัดทิ้ง/
ปรับปรุง

+1

+1

+1

3

1.00

ใช้ได้

+1

+1

+1

3

1.00

ใช้ได้

+1

+1

+1

3

1.00

ใช้ได้
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ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3

35.ข้อใดเป็นองค์ประกอบของความหลากหลายทาง
ชีวภาพ
ก.ความหลากหลายระบบนิเวศ
ข.ความหลากหลายทางพันธุกรรม
ค.ความหลากหลายของชนิดสิ่งมีชีวิต
ง.ถูกทุกข้อ
36. ข้อใดกล่าวถึงการรักษาความหลากหลายทาง
ชีวภาพได้ถูกต้อง
ก.การรักษาสิ่งมีชีวิตที่หายากและใกล้สูญพันธ์
ข.การปล่อยน้้าเสียลงแม่นา้
ค.การท้าลายสิ่งแวดล้อม
ง.ไม่มีข้อถูก
37.บุคคลในข้อใดท้าให้เกิดมลพิษขึ้น
ก.ผู้ตัดไม้ท้าลายป่า
ข.ผู้ขับรถยนตร์ควันด้า
ค.ผู้เผาขยะ
ง.ถูกทุกข้อ
38.ความหลากหลายของระบบนิเวศตรงกับ
ภาษาอังกฤษว่าอะไร
ก. Species Diversity
ข. Ecosystem Diversity
ค. Genetic Diversity
ง. Biologi Disity

+1

ผลรวม
IOC สรุปผล
∑×

+1

+1

+1

3

1.00

ใช้ได้

+1

+1

+1

3

1.00

ใช้ได้

+1

+1

+1

3

1.00

ใช้ได้

+1

3

1.00

ใช้ได้

+1
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รายการประเมิน
39.ข้อใดเป็นสาเหตุท้าให้ความสมดุลในระบบนิเวศ
ลดลง
ก.ป่าไม้ลดลง
ข.การทิ้งขยะ
ค.การปล่อยน้้าเสีย
ง.สิ่งมีชีวิตสูญพันธ์เป็นจานวนมาก
40.สิ่งมีชีวิตชนิดเดียวกันที่อาศัยอยู่ที่เดียวกันใน
ช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง เรียกว่า
ก.อัตราประชากร
ข.ประชากร
ค.จ้านวนประชากร
ง.ความหนาแน่นของประชากร
41.ข้อใดไม่เกี่ยวข้องกับความหนาแน่นของ
ประชากร
ก.อัตราการอพยพ
ข.อัตราการเกิด
ค.อัตราการตาย
ง.อัตราการป่วย
42.ปัจจัยใดที่มีผลท้าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขนาด
ของประชากร
ก.อัตราการเกิด อัตราการตาย อัตราการอพยพ
ข.อัตราการเกิด
ค.อัตราการอพยพ
ง.อัตราการตาย

ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3

ผลรวม
IOC สรุปผล
∑×

+1

+1

+1

3

1.00

ใช้ได้

+1

+1

+1

3

1.00

ใช้ได้

+1

+1

+1

3

1.00

ใช้ได้

+1

3

1.00 ใช้ได้

+1

+1
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43.ข้อใดเป็นปัญหาที่เกิดจากการเพิ่มจ้านวน
ประชากร
ก.ความต้องการปัจจัยสี่เพิ่มขึ้น
ข.พื้นที่ทางการเกษตรลดลง
ค.การขาดแคลนพื้นที่อยู่อาศัย
ง.ถูกทุกข้อ
44.การเพิ่มประชากรของมนุษย์อย่างรวดเร็วมี
สาเหตุมาจากอะไร
ก.ด้านการแพทย์และสาธารณสุข
ข.ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ค.การขยายตัวทางเศรษฐกิจ
ง.การส่งเสริมวางแผนครอบครัว
45.ประชากรในข้อใดที่มีความหนาแน่นมากทีส่ ุด
ก.บนพื้นที่ 10 ตารางเมตร มีต้นมะม่วง 2
ต้น
ข.บนพื้นที่ 100 ตารางเมตร มีต้นมะม่วง 25
ต้น
ค.บนพื้นที่ 75 ตารางเมตร มีต้นมะม่วง 15
ต้น
ง.บนพืน้ ที่ 150 ตารางเมตร มีต้นมะม่วง 35
ต้น

ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3

ผลรวม
IOC
∑×

สรุปผล

+1

+1

-1

1

0.33

ตัดทิ้ง/
ปรับปรุ ง

+1

+1

-1

1

0.33

ตัดทิ้ง/
ปรับปรุ ง

+1

+1

+1

3

1.00

ใช้ได้
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ข้อเสนอแนะ
ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 1
- ในข้อค้าตอบไม่ควรใช้ค้าว่า ถูกทุกข้อ
- ควรขีดเส้นใต้หรือตัวหนาตรงข้อความปฏิเสธ
- การวางต้าแหน่งตัวเลือกควรเรียงล้าดับความยาวมาสั้น หรือสั้นไปยาว อย่างใดอย่างหนึ่ง
ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 2
ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 3
- ปรับข้อค้าถามในบ้างข้อให้ตรงกับค้าตอบ
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ตารางที่ 14 ผลการวิเคราะห์ค่าความยากง่าย (p) และค่าอานาจจาแนก (r) ของแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

24
25

ค่าความ
ยากง่าย
(p)
0.53
0.47

26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

0.77
0.63
0.70
0.70
0.47
0.50
0.80
0.77
0.67
0.83
0.80
0.77
0.53
0.67
0.70
0.53
0.87
0.73
0.40
0.70

ค่าความยาก ค่าอานาจ
ข้อที่
แปลผล ข้อที่
ง่าย (p) จาแนก (r)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

0.70
0.90
0.57
0.50
0.83
0.83
0.57
0.63
0.70
0.77
0.53
0.80
0.73
0.80
0.57
0.77
0.70
0.63
0.67
0.53
0.77
0.77
0.67

0.43
0.63
0.43
0.37
0.63
0.63
0.37
0.37
0.57
0.50
0.47
0.53
0.47
0.60
0.50
0.57
0.57
0.57
0.40
0.47
0.70
0.63
0.40

ใช้ได้
ตัดทิ้ง
ใช้ได้
ใช้ได้
ตัดทิ้ง
ตัดทิ้ง
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้

ค่าอานาจ
จาแนก (r)

แปลผล

0.27
0.33

ใช้ได้
ใช้ได้

0.43
0.63
0.50
0.50
0.40
0.37
0.60
0.50
0.60
0.43
0.47
0.50
0.33
0.47
0.37
0.40
0.60
0.53
0.13
0.57

ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ตัดทิ้ง
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ตัดทิ้ง
ใช้ได้
ตัดทิ้ง
ใช้ได้
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หมายเหตุ : ผู้วิจัยได้ทาการคัดเลือกข้อสอบไว้จานวน 30 ข้อ ได้แก่ข้อ 1, 3, 4, 7, 8, 9,
10, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 34, 38, 39, 40, 41,
45 และได้หาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ของข้อสอบจานวน 30 ข้อ พบว่าได้ค่าความเชื่อมั่น
เท่ากับ 0.73
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ตารางที่ 15 ผลการวิเคราะห์ค่าดัชนีความสอดคล้องแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน เรื่อง
ผลการใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบปฏิสัมพันธ์ เรื่อง ระบบนิเวศ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ความคิดเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญ
ผลรวม
คนที่ คนที่ คนที่ ∑×
1
2
3

ค่า
IOC

แปลผล

+1

+1

+1

3

1.00

ใช้ได้

+1

+1

+1

3

1.00

ใช้ได้

+1

+1

+1

3

1.00

ใช้ได้

4

การเชื่อมโยงลิงค์ในบทเรียนสามารถท้าได้
ง่าย

+1

+1

+1

3

1.00

ใช้ได้

5

ขนาดตัวอักษร สีตัวอักษร อ่านง่าย
เหมาะสม

+1

+1

+1

3

1.00

ใช้ได้

+1

+1

+1

3

1.00

ใช้ได้

+1

+1

+1

3

1.00

ใช้ได้

+1

+1

+1

3

1.00

ใช้ได้

นักเรียนสามารถย้อนกลับมาทบทวน
บทเรียนซ้้าได้

+1

+1

+1

3

1.00

ใช้ได้

นักเรียนมีความพึงพอใจต่อหนังสือ
10 อิเล็กทรอนิกส์แบบปฏิสัมพันธ์ เรื่องระบบ
นิเวศในระดับใด

+1

+1

+1

3

1.00

ใช้ได้

ข้อที่

1

รายการประเมิน
การน้าเสนอเนื้อหามีความสอดคล้องและ
น่าสนใจ
เนื้อหาบทเรียนตรงตามวัตถุประสงค์ใน

2 บทเรียน

การใช้สื่อรูปภาพมีความสอดคล้องกับ

3 บทเรียน

6 ภาษาที่ใช้สื่อในบทเรียนอ่านเข้าใจง่าย
สื่อการเรียนการสอนมีความเหมาะสมกับ

7 เนื้อหาวิชา

ผู้เรียนมีความชอบบทเรียนที่ใช้สื่อ

8 เทคโนโลยีประกอบในการเรียนการสอน
9
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ตารางที่ 16 ผลวิเคราะห์แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบ
ปฏิสัมพันธ์ เรื่อง ระบบนิเวศ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ข้อ

รายการประเมิน

1 การน้าเสนอเนื้อหามีความสอดคล้องและน่าสนใจ
2 เนื้อหาบทเรียนตรงตามวัตถุประสงค์ในบทเรียน

ผลการประเมิน
ส่วนเบี่ยงเบน
คะแนนเฉลี่ย
มาตรฐาน
(𝒙̅)
(S.D.)
4.47
0.61
4.79
0.42

ระดับ
คุณภาพ
มาก
มากที่สุด

3 การใช้สื่อรูปภาพมีความสอดคล้องกับบทเรียน

4.74

0.45

มากที่สุด

4 การเชื่อมโยงลิงค์ในบทเรียนสามารถท้าได้ง่าย

4.42

0.61

มาก

5 ขนาดตัวอักษร สีตัวอักษร อ่านง่าย เหมาะสม

4.47

0.61

มาก

6 ภาษาที่ใช้สื่อในบทเรียนอ่านเข้าใจง่าย

4.63

0.50

มากที่สุด

7 สื่อการเรียนการสอนมีความเหมาะสมกับเนื้อหาวิชา

4.89

0.32

มากที่สุด

4.53

0.61

มากที่สุด

4.84

0.37

มากที่สุด

4.89

0.32

มากที่สุด

4.67

0.51

มากที่สุด

8 ผู้ เ รี ย นมี ค วามชอบบทเรี ย นที่ ใ ช้ สื่ อ เทคโนโลยี
ประกอบในการเรียนการสอน
9 นักเรียนสามารถย้อนกลับมาทบทวนบทเรียนซ้้าได้
10 นั กเรี ย นมี ค วามพึ งพอใจต่ อหนั งสื อ อิเล็ ก ทรอนิ ก ส์
แบบปฏิสัมพันธ์
เฉลี่ย
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ภาคผนวก ง
ตัวอย่างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบปฏิสมั พันธ์ เรือ่ ง ระบบนิเวศ
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147

148

149

150

ภาคผนวก จ
ภาพการทดลองใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบปฏิสมั พันธ์ เรื่อง ระบบนิเวศ

151

152

153

154
ประวัติผู้เ ขียน

ประวัติผู้เขียน
ชื่อ-สกุล
วัน เดือน ปี เกิด
สถานที่เกิด
วุฒิการศึกษา
ที่อยู่ปัจจุบัน
ผลงานตีพิมพ์
รางวัลที่ได้รับ

นฤดี สงวนปุญญศิริ
4 ธันวาคม 2533
นครปฐม
ส้าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาบรรณารักษ์ศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จังหวัดนครปฐม
79 หมู่ 8 ต้าหนองปากโลง อ้าเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000
-

