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1. ควำมเป็นมำและควำมส ำคญัของปัญหำ 
 พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พุทธศกัราช 2542 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2)  
พ.ศ.2545 (ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ. 2545 : 7,12-14,37-38) ไดก้ าหนดความ 
มุ่งหมายของการจดัการศึกษาในสิทธิและหนา้ท่ีของการศึกษาไวว้า่ การจดัการศึกษาตอ้งจดัให้
บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกนั โดยมีแนวทางในการจดัการศึกษาคือ จะตอ้งยดึหลกัวา่ ผูเ้รียน 
ทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพฒันาตนเองไดแ้ละถือวา่ผูเ้รียนมีความส าคญัท่ีสุด กระบวนการ
จดัการศึกษาจะตอ้งส่งเสริมใหผู้เ้รียนสามารถพฒันาตามธรรมชาติและเตม็ศกัยภาพ ทั้งน้ีจะตอ้ง
เนน้ความส าคญัทั้งความรู้ คุณธรรม จริยธรรม กระบวนการเรียนรู้และบูรณาการตามความ
เหมาะสมของแต่ละระดบัการศึกษาโดยดา้นการจดักระบวนการเรียนรู้ใหส้ถานศึกษาและ
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งด าเนินการจดัเน้ือหาสาระและกิจกรรมใหส้อดคลอ้งกบัความสนใจและ 
ความถนดัของผูเ้รียน โดยค านึงถึงความแตกต่างระหวา่งบุคคล มีการฝึกทกัษะกระบวนการคิด  
การจดัการ การเผชิญสถานการณ์และประยกุตค์วามรู้มาใชเ้พื่อป้องกนัและแกปั้ญหา มีการจดั
กิจกรรมใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรู้จากประสบการณ์จริงโดยฝึกปฏิบติัใหคิ้ดเป็น ท าเป็น รักการอ่านและ
เกิดการใฝ่รู้อยา่งต่อเน่ือง นอกจากน้ียงัไดก้ าหนดใหมี้การใชเ้ทคโนโลยเีพื่อการศึกษาเขา้มา 
ช่วยพฒันาคลากรเพื่อใหมี้ความรู้ ความสามารถท่ีใชเ้ทคโนโลยท่ีีเหมาะสมอยา่งมีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพโดยก าหนดให้มีการพฒันาบุคลากรทั้งดา้นผูผ้ลิตและผูใ้ชเ้ทคโนโลยเีพื่อการศึกษา 
เพื่อใหมี้ความรู้ความสามารถและทกัษะในการผลิต รวมทั้งการใชเ้ทคโนโลยท่ีีเหมาะสม มีคุณภาพ
และประสิทธิภาพซ่ึงผูเ้รียนมีสิทธ์ิไดรั้บการพฒันาขีดความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยเีพื่อ
การศึกษาในโอกาสแรกท่ีท าได ้เพื่อใหมี้ความรู้และทกัษะเพียงพอท่ีจะใชเ้ทคโนโลยเีพื่อการศึกษา
ในการแสวงหาความรู้ดว้ยตนเองไดอ้ยา่งต่อเน่ืองตลอดชีวติ 
 หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 มุ่งพฒันาผูเ้รียนใหเ้ป็นคนดี  
มีปัญญา มีความสุข มีศกัยภาพในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ  มีคุณธรรม  จริยธรรม และ
ค่านิยมท่ีพึงประสงค ์ เห็นคุณค่าของตนเอง  มีวนิยัและปฏิบติัตนตามหลกัธรรมของ
พระพุทธศาสนา หรือศาสนาท่ีตนนบัถือ ยดึหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีความรู้
ความสามารถในการส่ือสาร การคิด การแกปั้ญหา การใชเ้ทคโนโลยแีละทกัษะชีวติ มีสุขภาพกาย
และสุขภาพจิตท่ีดี มีสุขนิสัย และรักการออกก าลงักาย มีความรักชาติ มีจิตส านึกในความเป็น
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พลเมืองไทยและพลโลก ยดึมัน่ในวถีิชีวติและการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอนัมี
พระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข มีจิตส านึกในการอนุรักษว์ฒันธรรมและภูมิปัญญาไทย  
การอนุรักษแ์ละพฒันาส่ิงแวดลอ้ม มีจิตสาธารณะท่ีมุ่งท าประโยชน์และสร้างส่ิงท่ีดีงามในสังคม 
และอยูร่่วมกนัในสังคมอยา่งมีความสุข (กระทรวงศึกษาธิการ.2551 : 4) 
 ดงันั้น จึงมีความจ าเป็นอยา่งยิง่ท่ีผูส้อนตอ้งจดัการเรียนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ ใหมี้ประสิทธิภาพซ่ึงจะส่งผลใหน้กัเรียนสามารถน าความรู้ความเขา้ใจและทกัษะ 
ท่ีไดไ้ปประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจ าวนัให้เกิดประโยชน์อยา่งเตม็ท่ีต่อไปในอนาคต 
 1.1 สภำพทีพ่งึประสงค์ 
  1.1.1 ดา้นหลกัสูตร พบวา่ การเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
เป็นการศึกษาท่ีตอ้งการใหผู้เ้รียนมีความรู้ความสามารถและมีทกัษะในการด าเนินชีวติตาม
หลกัสูตรแกนกลางการศึกษามาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 ท่ีระบุถึงการจดัการเรียนการสอน
คณิตศาสตร์ท่ีท าให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้อยา่งมีคุณภาพนั้นจะตอ้งใหมี้ความสมดุลระหวา่งสาระ
ดา้นความรู้ ทกัษะและกระบวนการควบคู่ไปกบัคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีพึงประสงค ์
(กระทรวงศึกษาธิการ.2552 : 3) 
  1.1.2 ดา้นวธีิการสอน พบวา่ การจดัการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ท่ีมีเน้ือหาท่ีเป็นทั้งพุทธิพิสัย ทกัษะพิสยัและจิตพิสัย ผูส้อนตอ้งเลือกรูปแบบ 
วธีิการสอนหรือการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกบัศกัยภาพของผูเ้รียนแต่ละคน 
ตอบสนองความสามารถ ความถนดัและความสนใจของผูเ้รียน 
  1.1.3 ดา้นส่ือการสอน พบวา่ ครูมีการใช่ส่ือคอมพิวเตอร์ประกอบการสอน 
เพื่อช่วยส่งเสริมใหก้ารเรียนรู้เป็นไปอยา่งมีคุณค่า น่าสนใจ ชวนคิด ชวนติดตาม เขา้ใจง่าย และ
รวดเร็วข้ึน รวมทั้งกระตุน้ให้ผูเ้รียนรู้จกัวธีิการแสวงหาความรู้ เกิดการเรียนรู้อยา่งต่อเน่ือง
ตลอดเวลา และจดักิจกรรมท่ีใหผู้เ้รียนมีส่วนร่วม ผูเ้รียนสามารถศึกษา ฝึกปฏิบติัและทบทวน
เน้ือหาไดด้ว้ยตนเอง ปัจจุบนัมีส่ือการสอนหลายอยา่งท่ีผูเ้รียนสามารถน าไปทบทวนบทเรียนได้
ดว้ยตนเอง หนงัสืออิเล็กทรอนิกส์เป็นส่ือการสอนแบบหน่ึงท่ีผูเ้รียนสามารถศึกษา ฝึกปฏิบติัและ
ทบทวนบทเรียนดว้ยตนเองไดต้ลอดเวลา ท าใหผ้ลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึน และผูเ้รียนมีความ 
พึงพอใจในการใชบ้ทเรียนแบบน้ี 
 1.2 สภำพทีเ่ป็นอยู่ 
  การจดัการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ครอบคลุม 3 ดา้นคือ 
  1.2.1 ดา้นหลกัสูตร พบวา่การจดัการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ใน
สถานศึกษา ก าหนดโครงสร้างหลกัสูตรในช่วงชั้นท่ี 2 สัปดาห์ละ 3 ชัว่โมง มีเน้ือหาท่ีมุ่งเนน้ให้
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ผูเ้รียนไดเ้กิดการพฒันาครบถว้นจากสาระต่าง ๆ สามารถน าความรู้ ทกัษะและกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ไปใชใ้นการแกปั้ญหาการด าเนินชีวติและศึกษาต่อ การมีเหตุมีผล มีเจตคติท่ีดี 
ต่อคณิตศาสตร์ พฒันาการคิดอยา่งเป็นระบบและสร้างสรรค ์
  1.2.2 ดา้นวธีิการสอน พบวา่รูปแบบการสอนท่ีครูผูส้อนใชใ้นการจดัการเรียน  
การสอนส่วนใหญ่เป็นรูปแบบท่ียดึครูเป็นศูนยก์ลาง คือ ใชก้ารสอนแบบบรรยาย ระยะเวลาในการ
จดัการเรียนการสอนในชั้นเรียนมีจ ากดั การจดักิจกรรมการเรียนการสอนไม่เร้าใจ ขาดการฝึกฝน 
ฝึกปฏิบติัดว้ยตนเอง ท าใหผู้เ้รียนขาดสมาธิและเบ่ือ ไม่เอ้ือต่อการเรียนรู้ในระดบัการวิเคราะห์ 
สังเคราะห์ซ่ึงเป็นความสามารถขั้นสูงและไม่ค่อยจะเกิดการพฒันาดา้นเจตคติและทกัษะพิสัย 
  1.2.3 ดา้นส่ือการสอน พบวา่การจดัการเรียนการสอน ผูส้อนใชส่ื้อส่ิงพิมพเ์ป็น
หลกั คือหนงัสือแบบเรียน รูปภาพ และมีส่ือเสริม เช่น สไลดค์อมพิวเตอร์ประกอบค าบรรยาย จาก
การสังเกตพฤติกรรมพบวา่นกัเรียนไม่ใหค้วามสนใจเน้ือหาท่ีครูน าเสนอ และรู้สึกเบ่ือหน่ายไม่มี
ความกระตือรือร้นในการท าแบบฝึกปฏิบติัและกิจกรรมการเรียน ส่งผลใหน้กัเรียนมีผลการเรียนต ่า 
 1.3 ปัญหำทีเ่กดิขึน้ 
      ในการจดัการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์สภาพท่ีเป็นอยูปั่จจุบนั 
พบวา่ มีปัญหาในการจดัการเรียนการสอน 3 ดา้น ไดแ้ก่ 
      1.3.1 ดา้นหลกัสูตร พบวา่ โครงสร้างหลกัสูตรท่ีมีเวลาจ ากดัในการเรียน ท าใหผู้เ้รียน
ไม่มีเวลาท าความเขา้ใจกบับทเรียนใหม้ากยิง่ข้ึน 
      1.3.2 ดา้นวธีิการสอน พบวา่ ครูผูส้อนยงัยดึวธีิการสอนแบบครูเป็นศูนยก์ลาง ใชว้ิธีการ
สอนแบบบรรยาย ผูเ้รียนมีความแตกต่างระหวา่งบุคคล นกัเรียนบางคนเรียนชา้ เรียนไม่ทนัเพื่อน 
ไม่เขา้ใจส่ิงท่ีครูสอน ไม่สามารถน าไปประยกุตใ์ชใ้นการด ารงชีวิตไดถู้กตอ้ง ขาดส่ือท่ีสนองความ
ตอ้งการของผูเ้รียน ท าใหผู้เ้รียนไม่มีความสนใจท่ีจะเรียนและไม่สามารถฝึกทบทวนความรู้ไดด้ว้ย
ตนเอง 
      1.3.3 ดา้นส่ือการสอน พบวา่ ส่ือท่ีใชส่้วนใหญ่เป็นหนงัสือแบบเรียน รูปภาพหรือ 
สไลดค์อมพิวเตอร์ ซ่ึงไม่ทนัสมยั ไม่มีปฏิสัมพนัธ์กบัผูเ้รียน มกัเป็นส่ือดา้นเดียวไม่ตอบสนอง
ความแตกต่างระหวา่งบุคคล ไม่สามารถกระตุน้ใหผู้เ้รียนเกิดการอยากเรียนรู้ เน่ืองจากนกัเรียนมี
ความสามารถในการเรียนรู้ท่ีแตกต่างกนั นกัเรียนบางคนเขา้ใจเน้ือหาและปฏิบติัไดอ้ยา่งรวดเร็ว 
ในขณะท่ีนกัเรียนบางคนอาจตอ้งฟังการบรรยายและดูตวัอยา่งซ ้ าแลว้ซ ้ าอีกจึงจะเกิดความเขา้ใจ
และปฏิบติัได ้จึงตอ้งการส่ือการสอนท่ีมีวธีิการใชง้านง่ายและสะดวก สามารถทบทวนเน้ือหาได้
ตลอดเวลาและเป็นอิสระในการเรียน 
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 1.4 ควำมพยำยำมในกำรแก้ปัญหำ 
  จากสภาพปัญหาท่ีไดก้ล่าวมา จะเห็นไดว้า่การเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์และกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน ๆ มีปัญหาในดา้นการเรียนการสอนในลกัษณะเดียวกนั 
ดงันั้นจึงไดมี้ความพยายามในการแกปั้ญหา โดยส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 18 ท่ี
รับผดิชอบดา้นการศึกษาในระดบัมธัยมศึกษามีนโยบายใหโ้รงเรียนในสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษามธัยมศึกษาเขต 18 ด าเนินการพฒันาศกัยภาพของครูผูส้อน 3 ประเด็นหลกั คือ 
  1.4.1 การฝึกอบรม เพื่อพฒันาความสามารถดา้นการจดัการเรียนการสอน 
  1.4.2 ส่งเสริมใหค้รูมีการใชส่ื้อการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย โดยการส่งครูในสังกดัไป
ฝึกอบรมตามหลกัสูตรการผลิตและการใชส่ื้อการเรียนรู้กบัหน่วยงานต่าง ๆ ท่ีจดัข้ึนและ 
  1.4.3 จดัประกวดแข่งขนัการผลิตส่ือคอมพิวเตอร์ มีการรวบรวมส่ือจดัตั้งเป็นศูนย์
ส่ือเทคโนโลยขีองส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 18  
 ผูว้จิยัไดศึ้กษาแนวทางในการแกปั้ญหาดงักล่าว ท่ีเหมาะสมกบัสภาพปัจจุบนัคือการใช้
หนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ในการจดัการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์พบวา่หนงัสือ
อิเล็กทรอนิกส์เป็นส่ือท่ีมีประสิทธิภาพในการน ามาแกปั้ญหา ดงัรายงานผลการวิจยัท่ีรวบรวมมา
ในช่วงปี พ.ศ. 2553 – 2557 จ านวน 4 เร่ือง มีผลสรุปจากการวจิยัดงัน้ี (1)  เนตรนภิส แนบชิตร์ 
(2553 : 80) ไดท้  าการพฒันาหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ เร่ือง การวดัต าแหน่งขอ้มูล ระดบัชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 6 ผลการวจิยัพบวา่ หนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ท่ีพฒันาข้ึนมีประสิทธิภาพ เท่ากบั 
85.97/83.07 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนหลงัเรียนท่ีเรียนโดยใชห้นงัสืออิเล็กทรอนิกส์กบั
นกัเรียนท่ีเรียนแบบปกติมีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 โดยการเรียนดว้ย
หนงัสืออิเล็กทรอนิกส์มีคะแนนเฉล่ียสูงกวา่นกัเรียนแบบปกติและนกัเรียนท่ีเรียนดว้ยหนงัสือ
อิเล็กทรอนิกส์มีความพึงพอใจท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้ดว้ยหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์  โดยรวมอยูใ่น
ระดบัมากท่ีสุด  (2) พรพรรณ เสนาจกัร (2553 : 78) ไดท้  าการวจิยัเก่ียวกบัผลของการสอนโดยใช้
หนงัสือเรียนอิเล็กทรอนิกส์ เร่ืองพหุนาม ท่ีมีต่อผลสัมฤทธ์ิและความสนใจทางการเรียนวชิา
คณิตศาสตร์ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ผลการวจิยัพบวา่ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวชิา
คณิตศาสตร์ของนกัเรียนหลงัการสอนโดยใชห้นงัสืออิเล็กทรอนิกส์เร่ือง พหุนามสูงกวา่เกณฑ ์ 
ร้อยละ 60 อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01  (3) พรรณทิพย ์ ผลเกิด  (2557 : 71) ไดท้  าการ
พฒันาหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์วชิาคณิตศาสตร์เร่ืองเศษส่วนและทศนิยม ส าหรับนกัเรียนระดบัชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 1 ผลการวจิยัพบวา่ หนงัสืออิเล็กทรอนิกส์วชิาคณิตศาสตร์เร่ืองเศษส่วนและ
ทศนิยม ส าหรับนกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 มีประสิทธิภาพเทา่กบั 81.33/83.78 ผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนของนกัเรียนหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนดว้ยหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์อยา่งมีนยัส าคญัทาง
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สถิติท่ีระดบั .05  และความพึงพอใจของผูใ้ชท่ี้มีต่อหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์มีความพึงพอใจอยูใ่น
ระดบัมาก และ (4) ศรีวมิล สังขวงษ ์(2557 : 70) ไดท้  าการพฒันาหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์  เร่ือง
จ านวนจริง กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษามธัยมศึกษาศรีสะเกษ  เขต 28  ผลการวจิยัพบวา่ หนงัสืออิเล็กทรอนิกส์เร่ืองจ านวนจริง
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4  มีประสิทธิภาพเท่ากบั 81.21/81.16  
การวเิคราะห์ปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งวธีิการสอนและการสอบก่อนเรียนเร่ืองจ านวนจริงของนกัเรียน  
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 ท่ีไดรั้บการสอนโดยการใชห้นงัสืออิเล็กทรอนิกส์กบัวธีิการสอนแบบปกติ  
ผลปรากฏวา่ไม่มีปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งวธีิการสอนและการสอบก่อนเรียนท่ีระดบันยัส าคญั .05 โดย
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนระหวา่งกลุ่มท่ีมีการสอบก่อนเรียนกบัไม่มีการสอบก่อนเรียน   
ไม่แตกต่างกนัท่ีระดบันยัส าคญั .05 และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนระหวา่งกลุ่มทดลองและ
กลุ่มควบคุมแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบันยัส าคญั .05 โดยกลุ่มทดลองมีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนสูงกวา่ 
 จากงานวจิยัท่ีเก่ียวกบัการใชห้นงัสืออิเล็กทรอนิกส์ในการจดัการเรียนการสอนกลุ่มสาระ
การเรียนรู้คณิตศาสตร์พบวา่ หนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ท่ีสร้างข้ึนมีประสิทธิภาพตามเกณฑท่ี์ก าหนด 
นกัเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติและนกัเรียนมี
ความพึงพอใจท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้ดว้ยหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก 
 1.5 แนวทำงในกำรด ำเนินกำรแก้ปัญหำ 
  จากขอ้มูลดงักล่าวจะเห็นวา่ปัญหาท่ีเกิดข้ึนในการเรียนการสอนประการหน่ึงก็คือ
ไม่มีส่ือการเรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพ ดงันั้นแนวทางในการแกปั้ญหา ผูว้จิยัจึงมีแนวคิดท่ีจะ
ท าการวจิยัและพฒันาหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ (E - Book) ซ่ึงมีคุณลกัษณะท่ีสอดคลอ้งกบัสภาพท่ี  
พึงประสงคใ์นการจดัการเรียนรู้ คือ (1) คุณลกัษณะดา้นหลกัสูตร ตอ้งมีการใชส่ื้อการสอน
ประกอบรายวชิาท่ีตอบสนองต่อวตัถุประสงคข์องหลกัสูตร และมุ่งน าเสนอเน้ือหาท่ีหลากหลาย
วธีิการ (2) คุณลกัษณะดา้นวิธีการสอน ตอ้งใชว้ธีิการสอนใหเ้กิดประสบการณ์การเรียนรู้เหมาะสม
กบัศกัยภาพของผูเ้รียนแต่ละคน ตอบสนองความสามารถ ความถนดัและความสนใจของผูเ้รียน 
และ (3) คุณลกัษณะดา้นส่ือการสอน มีการใชส่ื้อคอมพิวเตอร์ประกอบการสอนเพื่อช่วยส่งเสริม 
ใหก้ารเรียนรู้เป็นไปอยา่งมีคุณค่า น่าสนใจ ชวนคิดชวนติดตาม เขา้ใจง่าย และรวดเร็วข้ึน รวมทั้ง
กระตุน้ใหผู้เ้รียนรู้จกัวธีิการแสวงหาความรู้ เกิดการเรียนรู้อยา่งต่อเน่ืองตลอดเวลา หนงัสือ
อิเล็กทรอนิกส์เป็นส่ือท่ีมีความเป็นมลัติมีเดีย สามารถดึงดูดความสนใจแก่นกัเรียนไดเ้ป็นอยา่งดี   
มีความยดืหยุน่สนองต่อความแตกต่างของนกัเรียนเป็นรายบุคคล นกัเรียนไดท้  ากิจกรรมการเรียน
และไดผ้ลยอ้นกลบัเพื่อปรับปรุงขอ้บกพร่องไดท้นัที ท าใหน้กัเรียนมีความรู้ความเขา้ใจในบทเรียน
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ไดม้ากยิง่ข้ึนและเพื่อใหเ้กิดความเช่ือมัน่วา่หนงัสืออิเล็กทรอนิกส์จะมีประสิทธิภาพสามารถพฒันา
นกัเรียนใหมี้ความกา้วหนา้ทางการเรียนไดจ้ริง 
  ดว้ยเหตุผลขา้งตน้ ผูว้ิจยัจึงพฒันาหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ เร่ืองทศนิยมและเศษส่วน ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1  โรงเรียนพนสั 
พิทยาคาร โดยใชก้ระบวนการทดสอบประสิทธิภาพ 
 

2.วตัถุประสงค์ของกำรวจิัย 
 2.1 วตัถุประสงค์ทัว่ไป 
  เพื่อพฒันาหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ วชิาคณิตศาสตร์พื้นฐาน รหสัวชิา ค 21102 เร่ือง
ทศนิยมและเศษส่วน ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1  
 2.2 จุดประสงค์เฉพำะ 
  2.2.1 เพื่อพฒันาหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์วชิาคณิตศาสตร์พื้นฐาน รหสัวชิา ค 21102 
เร่ืองทศนิยมและเศษส่วน ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ใหมี้ประสิทธิภาพตามเกณฑท่ี์ก าหนด 85/85 
  2.2.2 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลงัเรียนของนกัเรียน
ท่ีเรียนจากหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์วชิาคณิตศาสตร์พื้นฐาน รหสัวชิา ค 21102 เร่ืองทศนิยมและ
เศษส่วน ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1  
  2.2.3 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ วชิา
คณิตศาสตร์พื้นฐาน รหสัวชิา ค 21102  เร่ืองทศนิยมและเศษส่วน ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1  
 

3. สมมติฐำนของกำรวจิัย 
 3.1 หนงัสืออิเล็กทรอนิกส์วชิาคณิตศาสตร์พื้นฐาน รหสัวิชา ค 21102 เร่ืองทศนิยมและ
เศษส่วน  ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 มีประสิทธิภาพตามเกณฑ ์85/85 
 3.2 นกัเรียนเรียนดว้ยหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์วชิาคณิตศาสตร์พื้นฐาน รหสัวชิา ค 21102 
เร่ืองทศนิยมและเศษส่วน ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน 
 3.3 นกัเรียนมีความพึงพอใจต่อหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์วชิาคณิตศาสตร์พื้นฐาน รหสัวิชา    
ค 21102  เร่ืองทศนิยมและเศษส่วน  ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 อยูร่ะดบัมาก 
 

4.ขอบเขตกำรวจิัย 
 4.1 รูปแบบกำรวจัิย การวิจยัเชิงวจิยัและพฒันา 
 4.2 ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 
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  4.2.1 ประชำกรทีใ่ช้ในกำรวจัิยคร้ังนี้ ไดแ้ก่ นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียน
พนสัพิทยาคาร ปีการศึกษา 2558 จ านวน 8 หอ้งเรียน จ านวนนกัเรียน 400 คน  
  4.2.2 กลุ่มตวัอยา่ง เป็นนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1/3 โรงเรียนพนสัพิทยาคาร       
ท่ีก าลงัศึกษาอยูใ่นภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2558 จ านวน 1หอ้งเรียน รวมนกัเรียน จ านวน 50 คน
ซ่ึงไดม้าโดยวธีิการสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม ( Cluster Random Sampling ) โดยใชห้อ้งเรียนเป็นหน่วยใน
การสุ่ม เน่ืองจากมีการจดั ชั้นเรียนแบบคละผลการเรียนและคุณลกัษณะของนกัเรียนมีความ
คลา้ยคลึงกนั 
 4.3 เน้ือหำสำระทีใ่ช้ในกำรผลติหนังสืออิเลก็ทรอนิกส์ เป็นเน้ือหาในหลกัสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ เร่ือง ทศนิยมและ
เศษส่วน โดยแบ่งไดเ้ป็น 15 เล่ม ดงัน้ี 

เล่มท่ี 1 ทศนิยมและเปรียบเทียบทศนิยม 
เล่มท่ี 2 การบวกทศนิยม 
เล่มท่ี 3 การลบทศนิยม 
เล่มท่ี 4 การแกโ้จทยปั์ญหาเก่ียวกบัการบวกและการลบทศนิยม 
เล่มท่ี 5 การคูณทศนิยม 
เล่มท่ี 6 การหารทศนิยม 
เล่มท่ี 7 การบวก ลบ คูณ หารทศนิยม 
เล่มท่ี 8 เศษส่วนและการเปรียบเทียบเศษส่วน 
เล่มท่ี 9 การบวกเศษส่วน 
เล่มท่ี 10 การลบเศษส่วน 
เล่มท่ี 11 การแกโ้จทยเ์ก่ียวกบัการบวกและการลบเศษส่วน 
เล่มท่ี 12 การคูณเศษส่วน 
เล่มท่ี 13 การหารเศษส่วน 
เล่มท่ี 14 การบวก ลบ คูณ หารเศษส่วน 
เล่มท่ี 15 ความสัมพนัธ์ระหวา่งทศนิยมและเศษส่วน 

 4.4 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในกำรวจัิย 
  4.4.1 หนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ วชิาคณิตศาสตร์พื้นฐาน รหสัวชิา ค 21102 เร่ือง
ทศนิยมและเศษส่วน ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1  
  4.4.2 แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวชิาคณิตศาสตร์พื้นฐาน รหสัวชิา   
ค 21102  เร่ืองทศนิยมและเศษส่วน ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 
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  4.4.3 แบบประเมินความพึงพอใจต่อหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์วชิาคณิตศาสตร์
พื้นฐาน รหสัวชิา ค 21102 เร่ืองทศนิยมและเศษส่วน ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 
 4.5 ตัวแปรทีศึ่กษำ 
  4.5.1 ตวัแปรตน้ ไดแ้ก่ การจดัการเรียนรู้โดยใชห้นงัสืออิเล็กทรอนิกส์วชิา           
คณิตศาสตร์พื้นฐาน รหสัวชิา ค 21102  เร่ืองทศนิยมและเศษส่วน ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 
  4.5.2 ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ ประสิทธิภาพของหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์วชิาคณิตศาสตร์
พื้นฐาน รหสัวชิา ค 21102 เร่ืองทศนิยมและเศษส่วน ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ของนกัเรียนท่ีเรียนวชิาคณิตศาสตร์พื้นฐาน รหสัวชิา ค 21102 เร่ืองทศนิยมและเศษส่วน ชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 1 และความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ วชิาคณิตศาสตร์
พื้นฐาน รหสัวชิา ค 21102 เร่ืองทศนิยมและเศษส่วน   ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 
 4.6 ระยะเวลำด ำเนินกำร ระหวา่งเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2558 ถึงเดือนธนัวาคม 2558 
 

5.นิยำมศัพท์เฉพำะ 
 5.1 หนังสืออิเลก็ทรอนิกส์ หมายถึง บทเรียนท่ีสร้างข้ึนในรูปแบบหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ 
ซ่ึงประกอบไปดว้ย ปกหนงัสือ ค าน า สารบญั เน้ือหา แบบฝึกทกัษะ แบบทดสอบ และ
บรรณานุกรม ซ่ึงสามารถเปิดอ่านดว้ยคอมพิวเตอร์ น าเสนอขอ้มูลไดท้ั้งตวัอกัษร ภาพน่ิง 
ภาพเคล่ือนไหว และเสียง น าเสนอเน้ือหาเร่ืองทศนิยมและเศษส่วน ส าหรับนกัเรียนมธัยมศึกษา    
ปีท่ี 1 ซ่ึงผูใ้ชส้ามารถคน้หาขอ้มูลท่ีตอ้งการไดอ้ยา่งรวดเร็วและมีประสิทธิภาพโดยผูเ้รียนสามารถ
ท่ีจะเลือกเรียนไดต้ามความตอ้งการไม่จ  ากดัเวลาและสถานท่ี 
 5.2 กำรจัดกำรเรียนรู้โดยใช้หนังสืออเิลก็ทรอนิกส์ หมายถึง การจดัการเรียนการสอน    
โดยใชส่ื้อคอมพิวเตอร์ในรูปแบบซีดี (CD) ท่ีผูว้จิยัสร้างข้ึน ในรายวชิาคณิตศาสตร์พื้นฐาน รหสั
วชิา ค 21102    เร่ืองทศนิยมและเศษส่วน ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 
 5.3 เกณฑ์ประสิทธิภำพของหนังสืออเิลก็ทรอนิกส์ วชิำคณติศำสตร์พืน้ฐำน รหัสวชิำ       
ค 21102 เร่ืองทศนิยมและเศษส่วน ช้ันมัธยมศึกษำปีที ่1 85/85 หมายถึง ระดบัประสิทธิภาพของ
หนงัสืออิเล็กทรอนิกส์วชิาคณิตศาสตร์พื้นฐาน รหสัวชิา ค 21102 เร่ืองทศนิยมและเศษส่วน ชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีช่วยใหน้กัเรียนเกิด  การเรียนรู้ท่ีไดจ้ากการประเมินกระบวนการและการ
ประเมินผลลพัธ์ ค่า 85 ตวัแรก หมายถึง  ค่าประสิทธิภาพของกระบวนการ ( 1E ) ไดจ้ากร้อยละของ
คะแนนเฉล่ียจากแบบฝึกทกัษะระหวา่งเรียน ค่า 85 ตวัหลงั หมายถึง ค่าประสิทธิภาพของผลลพัธ์   
( 2E ) ไดจ้ากร้อยละของ คะแนนเฉล่ียจากการท าแบบทดสอบหลงัเรียน 
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 5.4 ผลสัมฤทธ์ิของกำรเรียน หมายถึง ความรู้ของผูเ้รียนซ่ึงไดจ้ากการเรียนดว้ยหนงัสือ
อิเล็กทรอนิกส์ วชิาคณิตศาสตร์พื้นฐาน รหสัวชิา ค 21102 เร่ืองทศนิยมและเศษส่วน ชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 1 ซ่ึงวดัจากแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเร่ืองทศนิยมและเศษส่วน        
ท่ีผูว้จิยัสร้างข้ึน 
 5.5 ควำมพงึพอใจ หมายถึง ความรู้สึกของผูเ้รียนท่ีมีต่อหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์วชิา
คณิตศาสตร์พื้นฐาน รหสัวชิา ค 21102  เร่ืองทศนิยมและเศษส่วน ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 เก่ียวกบั
ความพึงพอใจในดา้นต่างๆ ในแบบวดัความพึงพอใจ ซ่ึงวดัไดจ้ากการตอบแบบวดัความพึงพอใจ  
ท่ีผูว้จิยัสร้างข้ึน 
 

6. ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับ 
 6.1 ไดห้นงัสืออิเล็กทรอนิกส์ วชิาคณิตศาสตร์พื้นฐาน รหสัวชิา ค 21102  เร่ืองทศนิยมและ
เศษส่วน ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีมีประสิทธิภาพตามเกณฑ ์85/85 และท าใหน้กัเรียนมีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนสูงข้ึน 
 6.2 ไดต้น้แบบในการผลิตหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์วชิาคณิตศาสตร์พื้นฐาน รหสัวชิา           
ค 21102 ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ในบทเรียนอ่ืน ๆ ท่ีมีคุณภาพ 
 
 


