
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะปฏิบัติ โดยใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 

ส าหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 
 

THE DEVELOPMENT OF LEARNING ACHIEVEMENT AND PRACTICAL SKILLS 
USING ELECTRONICS BOOK OF THE OCCUPATIONS AND TECHNOLOGY  

LEARNING AREA FOR PRATHOMSUKSA 5 STUDENTS 
 

สนธยา   กวนส าโรง   ศักดิ์   สุวรรณฉาย  และชาตรี   เกิดธรรม 
Sontaya   Kuansamrong, Sak  Suwonnachaiy and Chatree  Gerdtham 

 
หลักสตูรครุศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน  บัณฑิตวิทยาลัย 

มหาวิทยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
______________________________ 

 
บทคัดย่อ 

 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะปฏิบัติ โดยใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์กลุ่มสาระ
การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  ส าหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มีวัตถุประสงค์ 
เพ่ือพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ให้มีคุณภาพตามเกณฑ์ 80/80 เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนกับเกณฑ์ร้อยละ 70 ของคะแนนเต็ม และพัฒนาทักษะปฏิบัติ โดยใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 
กลุ่มตัวอย่า งที่ใช้ ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นนัก เรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จ านวน 30 คน    
ที่เรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2556 โรงเรียน
เทศบาล 2 (วัดศรีบุรีรตนาราม) สังกัดส านักการศึกษาเทศบาลเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี ได้มาโดย
การสุ่มแบบกลุ่ม (cluster random sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย หนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบ
เลือกตอบ จ านวน 30 ข้อ ซึ่งมีค่าความเชื่อมั่น 0.87 และแบบประเมินทักษะปฏิบัติที่ สถิติในการวิจัย
ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าท ีของกลุ่มตัวอย่าง 1 กลุ่ม (one sample t-test) 
 ผลการวิจัยพบว่า 
 1. ประสิทธิภาพของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ส าหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่สร้าง
ขึ้นมีคุณภาพตามเกณฑ์ 81.21/82.89  
 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี โดยใช้หนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ ส าหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ร้อยละ 84.67 ของคะแนนเต็มสูงกว่า
เกณฑ์ท่ีตั้งไว้คือ ร้อยละ 70 ของคะแนนเต็ม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ .05 
 3. ผลการประเมินทักษะปฏิบัติกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  โดยใช้
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ส าหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 อยู่ในเกณฑ์ ดีมาก 
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ABSTRACT 
The Development of Learning Achievement and Practical Skills Using 

Electronics Book of the Occupations and Technology Learning Area for Prathomsuksa 
5 Students aimed to develop the electronics book at the 80/80 criterion, compare 
the learning achievement of students with the 70 percent criterion and develop the 
practical skills using electronics book. The samples consisted of 30 Prathomsuksa 5 
students who studied in the Occupations and Technology Learning Area, in the first 
semester of the 2013 academic year from Tessaban 2 Watsriburiratanaram School, 
Education Municipality of Saraburi, Saraburi province. This sample was selected by 
cluster random sampling. The research instrument consisted of the Electronics Book 
entitled Information and Communication Technology, 30 items in a multiple-choice 
for achievement test having the reliability value of 0.87 and the practical skills 
assessment. The research statistics were mean, standard deviation and one sample t-test.  
 The research findings were as follows: 
 1. The efficiency level of the Electronics Book for Prathomsuksa 5 students 
was 81.21/82.89 
 2. The learning achievement of Prathomsuksa 5 students who studied with 
the Electronics Book were higher than the 70 percent criterion, with an average of 
84.67 percent, at the significance of .05  
 3. The result of the practical skills assessment by using the Electronics Book 
for Prathomsuksa 5 students was excellent. 

 
ค าส าคัญ 
 หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และ ทักษะปฏิบัติ กลุ่มสาระการเรียนรู้การ
งานอาชีพและเทคโนโลยี 

 
ความส าคัญของปัญหา 
 ปัจจุบันความเจริญก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารเจริญรุดหน้าไป
อย่างรวดเร็ว  การพัฒนาความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารของเยาวชนจึงเป็น
สิ่งจ าเป็น  การพัฒนาการเรียนการสอนเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารให้ผู้เรียนที่จะเป็นก าลัง
ส าคัญของชาติให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงโดยการจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคน  มี
ความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมีความส าคัญที่สุด กระบวนการจัดการ
ศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติ และเต็มตามศักยภาพ ซึ่งจะท าให้การจัด
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานเป็นไปตามเจตนารมณ์พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 
(แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พุทธศักราช 2545) หมวด 4 แนวการจัดการศึกษา ในมาตรา 22 ซึ่งจะส่งผล
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ให้ผู้เรียนคิดเป็น ท าเป็น และแก้ปัญหาเป็น ตลอดจนส่งผลให้เกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2546) 
 แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
พุทธศักราช 2554 – 2556 (ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ, 2554) 
กระทรวงศึกษาธิการก าหนดทิศทางการพัฒนาด้าน ICT ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ไว้ว่า  การศึกษาแห่ง
อนาคตเป็นจริงได้ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (Enabling Future Education with ICT) นักการศึกษา
พยายามที่จะสร้างโอกาสและทางเลือกในการศึกษาไม่ให้มีข้อจ ากัดเฉพาะกลุ่มอีกต่อไปโดยการน าเอา 
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็น รูปแบบการน าเสนอข้อมูลผ่านสื่อที่ ใช้คอมพิวเตอร์เป็นฐานการ
ติดต่อสื่อสารระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต หรือข้อมูลในลักษณะ e – Content เป็นสื่อการถ่ายทอดที่
เปิดโลกการเรียนรู้แบบใหม่สามารถเสนอข้อมูลตัวอักษรจากการคลิกเปิดเอกสารในรูปแบบ
ไฮเปอร์เท็กซ์ (hypertext) ข้อมูล ภาพนิ่ง เสียง และรวมถึงภาพเคลื่อนไหว เรียกว่า ไฮเปอร์มีเดีย 
(hypermedia) โดยการประสานและเชื่อมโยงสัมพันธ์เนื้อหาอย่างไร้รอยต่อของข้อมูลที่อยู่ในแฟ้ม
เดียวกัน หรือ อยู่คนละแฟ้มเข้าด้วยกันเป็นหนึ่งเดียว ซึ่งผู้เรียนสามารถที่จะเลือกเรียนได้ตามความ
ต้องการไม่จ ากัดเวลาและสถานที่ ท าให้ค้นหาข้อมูลที่ต้องการได้อย่างมีประสิทธิภาพ (อัครเดช ศรีมณีพันธ์, 
2547) 
 ในการจัดท าหนังสือแต่เดิมที่มีการพิมพ์ไว้บนกระดาษ มีความยุ่งยาก ในการเพ่ิมเติม ลบ 
หรือแก้ไขเนื้อหา   ข้อความ   กรณีที่ต้องการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขส่วนใดส่วนหนึ่งของหนังสือจะมี
ผลต่อสารบัญและดัชนีของเอกสารนั้น ในปัจจุบันสื่อหลายประเภทได้มีการผลิตออกมาในรูปสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ด้วยเหตุว่ายุคสมัยและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปสู่มิติของระบบการใช้เครื่องมือและ 
อุปกรณ์ด้านสารสนเทศ เช่นเดียวกับสื่อการเรียนการสอนก็เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมด้วย ตัวอย่าง เช่น 
ปัจจุบันการจัดระบบการเรียนการสอนจะใช้สื่อ และนวัตกรรมที่ผลิตจากเครื่องคอมพิวเตอร์มี
โปรแกรมช่วยในการจัดการหนังสือ เปลี่ยนเป็น  หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (Electronics Book) ซึ่ง
สามารถสร้างและผลิตออกมาให้มีความน่าสนใจและมีลักษณะพิเศษจากหนังสือแบบเรียนในสมัยก่อน 
เช่น หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ สามารถปรับปรุงให้ทันสมัยได้ตลอดเวลา สามารถแทรก Link เชื่อมโยง
เอกสาร แทรกภาพ แทรกมัลติมีเดีย  ท าให้มีความน่าสนใจกว่าหนังสือธรรมดา ปัจจุบันการสร้าง
หนังสือไม่ใช่เรื่องยาก เพียงแต่ศึกษาวิธีการใช้โปรแกรมส าเร็จรูปในการสร้างงานด้วยเครื่อง
คอมพิวเตอร์ ก็จะมีสื่อการเรียนการสอนที่เป็นหนังสือให้กับนักเรียนได้อย่างน่าอัศจรรย์ (ไพฑูรย์ ศรีฟ้า, 
2550)  
 ส าหรับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช 2551 (กระทรงศึกษาธิการ, 
2551) ได้ให้ความส าคัญกับการใช้เทคโนโลยีในการเรียนก าหนดให้กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
และเทคโนโลยี เป็นทักษะพื้นฐานในการเรียนรู้ ส าหรับชั้นประถมศึกษา  โดยเฉพาะชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 5  เป็นสาระที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเข้าใจ เห็นคุณค่าและใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการ
สืบค้นข้อมูล การเรียนรู้ การสื่อสาร การแก้ปัญหา  การท างาน  และอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล และมีคุณธรรม มุ่งพัฒนาผู้เรียนแบบองค์รวม  เพื่อให้มีความรู้ความสามารถ  มีทักษะใน
การท างาน เห็นแนวทางในการประกอบอาชีพและการศึกษาต่อได้อย่างมีประสิทธิภาพ  และหลักสูตร
สถานศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี   ของ กลุ่มโรงเรียนสังกัดส านักการศึกษา
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เทศบาลเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี ได้ยึดหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551  
เป็นแนวทางหรือข้อก าหนดของการจัดการศึกษาของ โรงเรียนเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพได้
มาตรฐานสากลเพื่อการแข่งขันในยุคปัจจุบัน 
 ในการจัดการเรียนรู้นอกจากต้องการให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพ่ิมสูงขึ้นทาง ด้าน
ความรู้ ความจ า ความเข้าใจแล้วต้องให้ผู้เรียนน าไปใช้ได้ด้วยคือ การเรียนรู้ด้วยทักษะปฏิบัติ (Skill) 
ซึ่งมีกระบวนการที่แตกต่างออกไปจากการเรียนการสอนโดยทั่วไป สุชาติ ศิริสุขไพบูลย์ (2526) กล่าว
ไว้ว่า การปฏิบัติเป็นภาวะภายนอกของการเรียนรู้อย่างหนึ่งที่เกิดจากการตอบสนองซ้ า ๆ ต่อสิ่งเร้า 
หากได้กระท าบ่อยเพียงใดย่อมมีผลท าให้ผู้เรียนมีความคงทนในการเรียนรู้มากเท่านั้น โดยเฉพาะการ
สอนทักษะจ าเป็นต้องให้ผู้เรียนปฏิบัติจริงจึงจะช่วยให้เกิดความช านาญ นอกจากนี้ การเรียนการสอน
ทักษะปฏิบัติจะเน้นในเรื่องการฝึกทักษะ โดยให้ผู้เรียนฝึกฝนเพ่ือเกิดการปฏิบัติได้ ช่วยเสริมความรู้ 
และเปลี่ยนแปลงทัศนคติ จุดมุ่งหมายของการเรียนการสอนทักษะปฏิบัติก็คือ การให้ผู้เรียนได้ลงมือ
ปฏิบัติในสิ่งที่เรียนนั้น แล้วรู้ว่าสิ่งที่ท านั้นเป็นอย่างไร การเรียนรู้จะเกิดขึ้นจากการลงมือท าเอง 
ผู้เรียนรู้จักและคุ้นเคยกับเครื่องมือและอุปกรณ์ รู้จักการวางแผนและทดลองใช้เครื่องมือต่างๆ เพ่ือ
ฝึกฝนและพัฒนาความสามารถในการฝึกปฏิบัติที่ดีและความเหมาะสม (สุชาติ ศิริสุขไพบูลย์. 2526) 
โดยน าเอาทฤษฏีการเรียนรู้ของบลูมเป็นหลักในการจัดการเรียนรู้ ดังนั้นการเรียนการสอนด้านทักษะ
ปฏิบัติให้ได้ผลต้องศึกษาและท าความเข้าใจธรรมชาติการเรียนรู้ด้านการฝึกทักษะปฏิบัติ  เพ่ือน ามา
ส่งเสริมผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้ทักษะและปฏิบัติได้ดียิ่งขึ้นจากการศึกษารูปแบบการเรียนการสอน
ทักษะปฏิบัติของแฮร์โรว์(Harrow)ได้มี ทฤษฏี  / หลักการ  / แนวคิดของรูปแบบทักษะปฏิบัติไว้  5 
ขั้น โดยเริ่มจากระดับที่ซับซ้อนน้อยไปจนถึงระดับที่มีความซับซ้อนมาก สามารถใช้เป็นแนวทางใน
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาทักษะด้านต่าง ๆ ของนักเรียน เช่น ในกลุ่มสาระการงานอาชีพ
และเทคโนโลยี พลศึกษา ศิลปศึกษา และวิชาอ่ืน ๆ ก็สามารถน าไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับธรรมชาติ
ของวิชา เป็นรูปแบบที่มุ่งช่วยพัฒนาความสามารถของผู้เรียนในด้านการปฏิบัติ การแสดงออก เป็น
การฝึกประสบการณ์ให้กับผู้เรียนพัฒนาผู้เรียน ทีละขั้นตอนจากง่าย ๆ ไปจนถึงขั้นตอนยาก ซึ่งผู้วิจัย
คิดว่ารูปแบบการเรียนการสอนแบบทักษะปฏิบัติของแฮร์โรว์ (Harrow) เหมาะสมกับการจัดการเรียน
การสอนในกลุ่มวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยีมากที่สุด 
 จากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาด้านความสามารถทางการเรียน  ปีการศึกษา  2555  
สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  ของกลุ่มโรงเรียนสังกัดส านัก
การศึกษาเทศบาลเมืองสระบุรี  ต าบลปากเพรียว  อ าเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ  
69.06   ซึ่งต่ ากว่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้  ผู้วิจัยในฐานะครูผู้รับผิดชอบการสอนสาระการเรียนรู้การ
งานอาชีพและเทคโนโลยีได้ศึกษาปัญหาและสาเหตุดังกล่าวพบว่า การเรียนการสอน ยังขาดสื่อการ
เรียนรู้  ขาดเครื่องมือวัดและประเมินผลด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบประเมินทักษะปฏิบัติที่
เป็นรูปแบบที่ชัดเจนและสอดคล้องกับวิธีการจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงเห็นความส าคัญและ
จ าเป็นอย่างยิ่ง ที่จะท าการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และทักษะการปฏิบัติ โดยการสร้างหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ขึ้นมาเพ่ือ 
แก้ปัญหาการเรียนรู้ของผู้เรียนให้มีความเข้าใจเนื้อหา มีทักษะในการปฏิบัติงานกลุ่มสาระการเรียนรู้
การงานอาชีพและเทคโนโลยีมากยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นประโยชน์แกผู้เรียนและผู้สนใจต่อไป 
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โจทย์วิจัย/ปัญหาวิจัย 
 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะปฏิบัติ โดยใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ได้ตามเกณฑ์หรือไม ่

 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพ่ือพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ส าหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ให้มี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ มาตรฐาน 80/80 
 2. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี โดยใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ส าหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 กับเกณฑ์ 70 
 3. เพ่ือศึกษาการพัฒนาทักษะปฏิบัติกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี   
โดยใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ส าหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 1.1 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยเป็นนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  5 ที่เรียนในภาค
เรียนที่ 1 ปการศึกษา 2556 ของกลุ่มโรงเรียนสังกัดส านักการศึกษาเทศบาลเมืองสระบุรี จังหวัด
สระบุรี จ านวน 404 คน 
 1.2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเป็นนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  โรงเรียน
เทศบาล 2 (วัดศรีบุรีรตนาราม) สังกัดส านักการศึกษาเทศบาลเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี ที่เรียนใน
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2556 จ านวน 30 คน
ได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling)  
 2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 2.1 หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กลุ่มสาระการ
เรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5   
 2.2   แบบประเมินคุณภาพหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ส าหรับผู้เชี่ยวชาญ 
 2.3  แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกลุ่มสาระการ
เรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์  
จ านวน 13 แผน  แผนละ 1 ชั่วโมง  รวมทั้งหมด 13 ชั่วโมง 
   2.4  แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกลุ่ม
สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 แบบทดสอบแบบชนิด
ปรนัย  จ านวน 30 ข้อ โดยมีค่า IOC=0.94, ค่าความยากง่าย=0.75, ค่าความเชื่อม่ัน=0.81  
 2.5  แบบประเมินทักษะปฏิบัติ เรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกลุ่มสาระการ
เรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5   
 3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 3.1 หาค่าคุณภาพจากหนังสืออิเล็กทรอนิกส์  
 3.2 หาค่าคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ 
 3.3 น าผลการตรวจสอบแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมาวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ 
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 3.4 ประเมินผลจากแบบประเมินทักษะปฏิบัติ 
 4. การวิเคราะห์ข้อมูล 
 4.1 วิเคราะห์คุณภาพของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์   
 4.2 วิเคราะห์คุณภาพของแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 4.3 วิเคราะห์คุณภาพของแบบแบบประเมินทักษะปฏิบัติ 
         5. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 5.1 ใช้สูตรการหาประสิทธิภาพของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ตามเกณฑ์ E1/E2  
 5.2 วิเคราะห์เปรียบเทียบผลการท าแบบฝึกหัดระหว่างเรียนและแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 
 1) ค่าร้อยละ ( Percentage)   
 2) ค่าเฉลี่ย (Mean)       
 3) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
 5.3 สถิติในการวิเคราะห์คุณภาพตรวจสอบความเที่ยงตรงถูกต้องเที่ยงตรง 
 5.4 สถิติในการวิเคราะห์คุณภาพของแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 1) สูตรค่าความยากง่าย (Difficulty) 
 2) การหาค่าอ านาจจ าแนก (Discrimination) 
 3) ค่าความเชื่อมั่น (Reliability)   
 5.5 สถิติในการวิเคราะห์ความเชื่อม่ันของแบบประเมินทักษะปฏิบัติ 
 1) ค่าความเชื่อม่ันโดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์แอลฟา ของครอนบาค  
 2) ค่าความเชื่อมั่นของผู้สังเกต 2 คน  โดยใช้สูตรสหสัมพันธ์อย่างง่ายของเพียร์สัน  
  
ผลการวิจัย 
 ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 
 5.1.1 ประสิทธิภาพของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ส าหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 
ทีส่ร้างข้ึนมีคุณภาพตามเกณฑ์ 81.21/82.89  
 5.1.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี โดยใช้
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ส าหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ร้อยละ 84.67 ของคะแนนเต็มสูง
กว่าเกณฑ์ท่ีตั้งไว้คือ ร้อยละ 70 ของคะแนนเต็ม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ .05 
 5.1.3 ผลการประเมินทักษะปฏิบัติกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี โดยใช้
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ส าหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 อยู่ในเกณฑ์ ดีมาก 

 
อภิปรายผล 
 จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยพบว่า 
 1. ประสิทธิภาพของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์  ผลการวิเคราะห์หนังสืออิเล็กทรอนิกส์นั้นมี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 81.21/82.89 ผู้เชี่ยวชาญประเมินตรวจสอบด้านเนื้อหา ได้
ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.55  มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.53  มีคุณภาพอยู่ในระดับ ดีมาก และด้าน
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เทคนิค มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.29  มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.56 มีคุณภาพอยู่ในระดับ ดี  
แล้วจึงน าไปทดลองแบบรายบุคคล แบบกลุ่มย่อย หาข้อบกพร่องจากนั้นน าไปทดลองแบบภาคสนาม 
เพ่ือหาค่าประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80  ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ  นวอร   แจ่มข า 
(2547)   ได้ท าวิจัย เรื่อง การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบโปรแกรม  เรื่อง เทคโนโลยี
สารสนเทศ ส าหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่  1  ผลการวิจัยพบว่า ประสิทธิภาพของหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ มีค่าเท่ากับ  81.38 / 80.63 
 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี โดยใช้หนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ ส าหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ซึ่งกลุ่มตัวอย่างมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
เท่ากับร้อยละ 84.67  สูงกว่าสมมติฐานที่ตั้งไว้ ร้อยละ 70  มาจากการที่ผู้วิจัยน าแบบทดสอบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จ านวน 60 ข้อ มาให้ผู้เชี่ยวชาญ ตรวจสอบความถูกต้อง  ได้ค่าดัชนีความ
สอดคล้องเฉลี่ย  0.94  จากนั้นน าข้อสอบทั้ง 60 ข้อ  ไปวิเคราะห์หาค่าความยากง่าย มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 0.75  ค่าอ านาจจ าแนกมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.27  ค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบทั้งฉบับมีค่า
เท่ากับ 0.81 ซึ่งมีความเหมาะสม แล้วน าไปทดลองกับกลุ่มตัวอย่างที่ ใช้ในการวิจัย  ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของพิสุทธา  อารีราษฎร์ (2551) ให้ความหมายว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เป็นการวัด
คุณภาพของสื่อได้เช่นกัน ถ้าสื่อมีคุณภาพดีเมื่อให้ผู้เรียนได้เรียนเนื้อหาผ่านสื่อแล้วท าให้ผู้เรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น และสอดคล้องกับงานวิจัยของ บุญตา  ศรีวรวิบูลย์ ที่พบว่า ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนหลังเรียนของผู้เรียนที่เรียนด้วยรูปแบบการเรียนการสอนอ่านเพ่ือความเข้าใจผ่าน
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตสูงกว่าก่อนเรียน 
 3. ผลการประเมินทักษะปฏิบัติกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี โดยใช้
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ส าหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ผลการทดลองกับกลุ่มตัวอย่าง
คะแนนทักษะปฏิบัติ เท่ากับ 4.51 อยู่ในเกณฑ์ดีมาก ผู้วิจัยน าแบบประเมินไปให้ผู้ เชี่ยวชาญ
ตรวจสอบความเที่ยงตรงของแบบประเมินทักษะปฏิบัติ ได้ค่าดัชนีความสอดคล้อง 1.00 และไป
ทดลองกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ผ่านการเรียนมาแล้ว จ านวน 10 คน เพ่ือหาค่าความ
เชื่อมั่นจากค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่า มีค่าเท่ากับ 0.77  และผลการวิเคราะห์ค่าความเชื่อมั่นของผู้
ประเมิน 2 คน จากสูตรสหสัมพันธ์อย่างง่ายของเพียร์สัน มีค่าเท่ากับ 0.92  แสดงว่าแบบประเมิน
ทักษะปฏิบัติชุดนี้มีค่าความเชื่อมั่นสูง  ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของอภิชาติ  อนุกูลเวช (2551) ได้ท า
การวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบการสอนฝึกทักษะปฏิบัติทางเทคนิคบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ส าหรับ
นักเรียนอาชีวศึกษา พบว่า ทักษะปฏิบัติของนักเรียนอาชีวศึกษาที่เรียนจากรูปแบบการเรียนการสอน
ฝึกปฏิบัติทางเทคนิคบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต อยู่ในระดับด ี  
 ผลการวิจัยครั้งนี้สรุปได้ว่า เมื่อได้น าหนังสืออิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการสอนกับกลุ่มตัวอย่าง 
ท าให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 84.67  สูงกว่าจากค่าเฉลี่ยเดิมของ
กลุ่มประชากรทีมี่คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 69.06 นอกจากนั้นยังช่วยให้ผู้เรียนมีทักษะปฏิบัติ อยู่ในเกณฑ์ 
ดีมาก  ดังจะเห็นได้จากผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์  ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน  และทักษะปฏิบัติ  เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ 
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ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
 1.1 การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์  ครูผู้สอนควรศึกษาแผนการจัดการเรียนรู้ ให้
สอดคล้องกับตัวชี้วัด พร้อมทั้งหาเทคนิคการน าเสนอหลากหลายรูปแบบเข้ามาไว้ในหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์  เพื่อให้นักเรียนเกิดความสนใจกระตือรือร้น เพลิดเพลินไปกับการเรียน 
 1.2 ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี และกลุ่มสาระอ่ืนๆ ควร
ให้ความสนใจในการหาสื่อการสอนอย่างเช่นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ มาใช้สอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่
ตนเองสอนอยู่ เพราะหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เป็นเทคโนโลยีทางการศึกษาอย่างหนึ่งที่สามารถพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะปฏิบัติของนักเรียน  ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 2. ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัย 
 2.1 ควรมีการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ในกลุ่มสาระการงานอาชีพ และเทคโนโลยี
เพ่ิมขึ้นนอกเหนือจากรายวิชาคอมพิวเตอร์  ในรายวิชางานบ้าน  งานประดิษฐ์และงานเกษตรเพ่ิมขึ้น
เพ่ือจะได้น าไปปรับปรุงการสอนให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมมากยิ่งข้ึน 
 2.2 ควรมีการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ส าหรับนักเรียนนกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน ๆ 
เพ่ิมมากข้ึนเพื่อเป็นการพัฒนาการเรียนรู้ในสาระอ่ืนต่อไป 
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