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ชื่อเร่ือง  การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  

  โดยใชหนังสืออิเล็กทรอนิกส (E-Book) เร่ือง วัสดุและสมบัติของวัสดุ  

  สําหรับนักเรียนชั้นประถมศกึษาปที่ 4 โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 

ผูวิจัย  นางสาวสิริยลริยา วศิริอารยา 

ปที่วิจัย  2563 

โรงเรียน  เทศบาลสวนสนุก เทศบาลนครขอนแกน จังหวัดขอนแกน  
 

บทคดัยอ 
 

การวิจัยในคร้ังนี้ มีวัตถุประสงค คือ (1) เพ่ือพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส (E-Book) กลุม

สาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ชั้นประถมศกึษาปที่ 4 เร่ือง วัสดุและสมบัติของวัสดุ ใหมี

ประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 และมีคาดัชนีประสิทธิผลตั้งแต 0.5 ขึ้นไป (2) เพ่ือเปรียบเทียบ

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ระหวางกอนเรียนและหลังเรียน ที่เรียนโดยใชหนังสืออิเล็กทรอนิกส (E-

Book) กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 เร่ือง วัสดุและสมบัติ

ของวัสดุ และ (3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนเทศบาลสวน

สนุก ที่มีตอการจัดการเรียนโดยใชหนังสืออิเล็กทรอนิกส (E-Book) กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี ช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 เรื่อง วัสดุและสมบัติของวัสดุ กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้ง

นี้ ไดแก นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4/1 โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก เทศบาลนครขอนแกน จังหวัด

ขอนแกน ที่เรียนในภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2563 จํานวน 34 คน ซึ่งไดมาโดยการสุมแบบกลุม 

(Cluster Random Sampling) โดยใชหองเรียนเปนหนวยการสุม เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย ไดแก (1) 

หนังสืออิเล็กทรอนิกส (E-Book) เร่ือง วัสดุและสมบัติของวัสดุ แบงเนื้อหาออกเปน 10 กิจกรรม และ 

10 แผนการจัดการเรียนรู รวมเวลาเรียนท้ังส้ินจํานวน 20 ชั่วโมง (2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียน ที่ผูวิจัยสรางขึ้น เปนแบบปรนัย เลือกตอบ ชนิด 4 ตัวเลือก จํานวน 30 ขอ ที่มีคาความ

ยากงายระหวาง 0.20-0.80 คาอํานาจจําแนก 0.20-0.64 และมีคาความเชื่อมั่นที่ 0.7908 และ (3) 

แบบสอบถามความพึงพอใจ ซึ่งเปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ จํานวน 1 

ฉบับ 10 ขอ สถิติที่ใชในการวิจัย ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย ( X ) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD.) และ

สถิติการทดสอบที (Paired Sample t-test) 

ผลการวิจัยพบวา 

  1. หนังสืออิเล็กทรอนิกส (E-Book) กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ชั้น

ประถมศึกษาปที่ 4 เร่ือง วัสดุและสมบัติของวัสดุ มีประสิทธิภาพ เทากับ 82.62/80.00 ซึ่งเปนไปตาม

เกณฑที่กําหนด และมีคาดัชนีประสิทธิผล (The Effectiveness Index : E.I.) เทากับ 0.63  
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  2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียน โดยใชหนังสืออิเล็กทรอนิกส (E-Book) กลุม

สาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 เร่ือง วัสดุและสมบัติของวัสดุ หลัง

เรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดบั .05 

 3. ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ที่มีตอการ

จัดการเรียนโดยใชหนังสืออิเล็กทรอนิกส (E-Book) กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 เร่ือง วัสดุและสมบัติของวัสดุ โดยรวมอยูในระดับ มาก ซึ่งมีคาเฉลี่ย เทากับ 

4.21 
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ABSTRACT 

This objectives of this research were (1) to develop an electronic book 

“Material and material properties” in Science and technology Group for Prathom 

Suksa 4 students, Saunsanuk municipal school to reach the 80/80 criterion and 

effectiveness Index : E.I of 0.5, ( 2)  to compare the learning achievement between 

before and after learning using electronic book “Material and material properties” in 

Science and technology Group for Prathom Suksa 4 students, and (3) to explore the 

students’ satisfaction with organization of learning activities to learning using 

electronic book “Material and material properties”. The cluster random sampling was 

applied for 34 Pratom Suksa 4/1 students, Saunsanuk municipal school attending in 

the second semester of the academic year 2020. The instruments used in this study 

were : (1) 10 lesson plans on learning using electronic book “Using electronic book 

“Material and material properties”, (2) 30 items with 4 multiple choices of the 

achievement test which its difficulty index is from 0.20-0.80, the discrimination is over 

0.20 and the reliability is 0.7908, and and (3) 10 items 5 rating scale of satisfaction 

test. The data were subsequently analyzed by percentage, mean, standard deviation 

and t-test (Paired Sample t-test). 

The research findings were summarized as follows :  

1. The efficiency of an electronic book “Material and material properties” in 

Science and technology Group for Prathom Suksa 4 students, Saunsanuk municipal 

school was found to be 82.62/80.00 which was higher than the established 

requirement of standard criterion, and effectiveness Index : E.I of 0.63. 
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2. The learning achievement between before and after learning, it was clearly  

found that after learning, the students who learnt using electronic book “Material 

and material properties” in Science and technology Group for Prathom Suksa 4 

students, Saunsanuk municipal school, the strand had higher learning achievement 

than before learning at .05 level. 

3. The participants were satisfied learnt using electronic book “Material and 

material properties” in Science and technology Group for Prathom Suksa 4 students, 

Saunsanuk municipal school which the overall aspect was evidently found at a high 

level. The mean was 4.21. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


