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การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส ์(E-Book) เร่ือง กัมมันตภาพรังสี สําหรับใช้เป็นสื่อการเรียนรู้ 
เพ่ือเสริมการเรียนรู้ในรายวิชาฟิสิกสข์องนกัเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 4  

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี 
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บทคัดย่อ การวิจัยครั้งน้ีเป็นการวิจัยเชิงทดลองมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง 
กัมมันตภาพรังสี  สําหรับใช้เป็นสือ่การเรียนรู้เพ่ือเสริมการเรียนรู้ในรายวิชาฟิสิกส์ ของนักเรยีนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี และเพ่ือหาประสิทธิภาพของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง 
กัมมันตภาพรังสีท่ีพัฒนาข้ึน โดยกําหนดเกณฑ์ประสิทธิภาพ (E1/E2) เท่ากับ 80/80 นอกจากน้ีได้เปรยีบเทียบผล
การเรยีนรู้ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน โดยกลุ่มตัวอยา่งเป็นนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 4 จํานวน 100 คน เครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษาประกอบด้วย หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง 
กัมมันตภาพรังสี แบบทดสอบก่อนเรียน แบบฝึกหัด และแบบทดสอบหลังเรียน สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ 
ร้อยละ ค่าเฉลีย่ ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานโดยใช้ค่า t-test for dependent samples 
ผลการวิจัยพบว่า ผลการประเมินหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง กัมมนัตภาพรังสีท่ีพัฒนาข้ึน มีค่าเฉลีย่อยู่ในระดับดี

มาก )77.4( =x  มีประสิทธิภาพ เท่ากับ 83.0/81.4 และผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนของนักเรียนหลังเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 
คําสําคัญ : การพัฒนาหนังสืออิเลก็ทรอนิกส ์
 
Abstract : The purposes of this research were 1) to develop the electronics book on radioactivity 
as instructional media to support physics learning achievement of Mattayomsuksa 4 2) to find the 
efficiency of the electronics book on radioactivity, and 3) to compare the physics learning 
achievement of  Mattayomsuksa 4 students at Triamudomsuksa Pattanakan Nonthaburi School 
between pretest and posttest. The sampling group was 100 students. The experimental tools 
consisted of the electronics book on radioactivity, the pretest, exercise and the posttest. The 
result found that the assessment of electronics book on radioactivity stay in the good level 

(x=4.77) , the overall education efficiency index of the electronics book on radioactivity was 
83.0/81.4, and students’ learning achievement by studying in the electronics book on 
radioactivity had higher level of learning achievement than pre-learning at the .01 of significance. 
Keywords : The development of electronic books 
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บทนํา ในปัจจุบันน้ีเป็นยุคแห่งวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งเข้ามามีบทบาทสําคัญในด้านการพัฒนาการศึกษา 
วิทยาศาสตร์มีความเก่ียวข้องกับการดําเนินชีวิตประจาํวัน รวมท้ังเป็นความรู้พ้ืนฐานในการสร้างเทคโนโลยี 
เครื่องมือและสื่อต่างๆ เพ่ืออํานวยความสะดวกสบายให้กับมนุษย์ วิทยาศาสตร์เป็นวัฒนธรรมของโลกสมัยใหมซ่ึ่ง
เป็นสังคมแห่งการเรยีนรู้ (knowledge-based society) ดังน้ันทุกคนจึงต้องได้รับการพัฒนาความรูท้างด้าน
วิทยาศาสตร์ เพ่ือท่ีจะมีความรู้ความเข้าใจในธรรมชาติและเทคโนโลยีท่ีมนุษย์สร้างสรรค์ข้ึน สามารถนําความรูไ้ปใช้
อย่างมีเหตผุล สร้างสรรค์ และมคุีณธรรม (หลักสูตรแกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์. 2551) วิชาฟิสิกส์ 
ซึ่งเป็นวิทยาศาสตร์แขนงหน่ึงท่ีมคีวามสําคัญต่อการศึกษาเก่ียวกับความจริงท่ีเกิดข้ึนในธรรมชาติ เพ่ือให้ผู้เรียน
เข้าใจการเปลี่ยนแปลงปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ นอกจากน้ีวิชาฟิสิกส์ยังเป็นพ้ืนฐานสําคัญของการนําความรูไ้ป
ประยุกต์ใช้ให้เกิดนวัตกรรม และเทคโนโลยีท่ีทันสมัย (สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.  
2546 : 9) 
 หลักสตูรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 มุ่งพัฒนาผู้เรยีนทุกคนให้เป็นมนุษย์ท่ีมี
ความสมดุลท้ังด้านร่างกาย ความรู้ คุณธรรม  มีความรู้ และทักษะพ้ืนฐานท่ีจําเป็นต่อการศึกษาต่อการประกอบ
อาชีพและการศึกษาตลอดชีวิต โดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญบนพ้ืนฐานความเช่ือว่า ทุกคนสามารถเรยีนรู้และพัฒนา
ตนเองได้เต็มตามศักยภาพ และไดนํ้าหลักการทางดา้นวิทยาศาสตรม์าใช้ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
(กระทรวงศึกษาธิการ. 2551 : 3-4)  ดังน้ันบทบาทของครูท่ีสอนเฉพาะความรู้ จําเป็นต้องเปลี่ยนแปลงไป จาก
บทบาทของครูท่ีเป็นผู้บอกความรูใ้ห้นักเรียนโดยตรง ต้องมีการปรบัเปลี่ยนให้นักเรียนรู้จักการแสวงหาความรู้ด้วย
ตนเอง มีการพัฒนารูปแบบการจดัการเรียนรู้ท่ีหลากหมาย และมีความเหมาะสมกับสภาพของพฤติกรรมการเรยีน
ของนักเรียนอีกท้ังต้องส่งเสรมิให้นักเรียนรูจ้ักแสวงหาความรู้ใหม่ๆ  ด้วยตนเอง รวมท้ังมีการนําสื่อและเทคโนโลยี
ต่างๆ ท่ีทันสมัย มาปรับใช้ในการจัดการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม (ทิศนา แขมมณ.ี 2544 : 41)  
 การท่ีเทคโนโลยีมคีวามเจริญก้าวหน้า อินเทอร์เน็ตจึงกลายเป็นเครือ่งมือสําคัญในการแสวงหาความรู ้
ปัจจุบันจึงมีการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองผ่านทางอินเทอร์เน็ตมากกว่าการแสวงหาความรู้จากหนังสอื ซึ่งมีความ
รวดเร็วและสะดวกสบายมากข้ึน เป็นการส่งเสริมใหม้นุษย์สามารถเรียนรูไ้ด้จากทุกสถานท่ีและทุกเวลา การพัฒนา
หนังสือในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ไฟล์จึงเกิดข้ึน เพ่ือเป็นการส่งเสริมการอ่านผ่านทางอินเทอร์เน็ต หนังสือดังกล่าว
เรียกว่า หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ และเน้ือหาของรายวิชาฟิสิกส์พ้ืนฐาน เรื่อง กัมมันตภาพรังสีในหนังสือเรียนน้ัน เป็น
เรื่องท่ีมีเน้ือหาสาระแบบพรรณนาด้วยข้อความตัวหนังสือเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งไมด่ึงดูดความสนใจของผู้เรยีน และยัง
พบว่านักเรียนส่วนใหญ่เก็บหนังสอืเรียนไว้ในโต๊ะเรียนของตนเอง ไม่นํากลับไปอ่านทบทวน  
 จากสภาพปัญหาการจัดการเรยีนรู้ในปัจจุบันระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายของโรงเรียนเตรียม
อุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี  นักเรียนไม่ศึกษาความรู้มาก่อนเข้าห้องเรียนและไม่อ่านทบทวนบทเรยีนหลังเรยีน
จากตําราเรียน อีกท้ังชอบเก็บหนังสือเรียนไว้ในโต๊ะเรียน ผู้วิจัยจึงมคีวามสนใจท่ีจะพัฒนาสื่อการเรียนรู้โดยใช้
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง กัมมนัตภาพรังสี เพ่ือเสริมการเรียนรู้ในรายวิชาฟิสิกส์ ของนักเรยีนช้ันมธัยมศึกษาปีท่ี 4 
เพ่ือเป็นการแก้ปัญหาดังท่ีได้กล่าวมาข้างต้น โดยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ท่ีผู้วิจัยสร้างข้ึนประกอบการวิจัยในครั้งน้ี 
เป็นหนังสือในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ท่ีพัฒนาข้ึนในลักษณะรูปเล่มแบบหนังสือจากการพิมพ์ รูปแบบเลื่อน
หน้ากระดาษได้ ประกอบไปด้วยไฟล์ภาพ เสยีง และวิดโีอ ท่ีผู้วิจัยสร้างข้ึนและนําไปเผยแพรผ่่านทางระบบศูนย์
นวัตกรรมการเรียนรู้ ของมหาวิทยาลัยรังสิต โดยมเีน้ือหาเรื่องกัมมนัตภาพรังสี ท่ีสอดคล้องกับหลักสตูรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ผู้เรียนสามารถอ่านหนังสืออิเล็กทรอนิกสไ์ดโ้ดยเข้าไปท่ีแอพพลิเคช่ัน RSU  
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Book ของแท็บเล็ตระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ ซึ่งเป็นการช่วยอํานวยความสะดวกให้ผูเ้รียนสามารถอ่านเน้ือหาได ้
ทุกเวลาและสถานท่ีโดยไม่ต้องพกพาตําราเรียน และสร้างความดึงดดูใจให้แก่ผู้เรียนด้วยภาพ และวีดีโอ ประกอบใน
เน้ือหาดังกล่าว 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพ่ือพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง กัมมันตภาพรังสี สําหรับใช้เป็นสื่อการเรียนรูเ้พ่ือเสริม   
การเรยีนรู้ในรายวิชาฟิสิกส์ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ให้มีประสิทธิภาพให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 
 2. เพ่ือเปรียบเทียบผลการเรียนรูข้องนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ระหว่างก่อนเรยีนและหลังเรียน 
 
สมมุติฐานการวิจัย ผลการเรียนรูข้องนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี  
ท่ีเรียนด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง กัมมันตภาพรังสี เพ่ิมข้ึนอยา่งมีนัยสําคัญท่ีระดับ .05 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 1. ประชากร ท่ีใช้ในการวิจัยครั้งน้ี เป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 แผนการเรียนวิทยาศาสตร-์
คณิตศาสตร์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี ท่ีกําลังศึกษาในภาคเรยีนท่ี 1 ปีการศึกษา 2557  
จํานวน 3 ห้องเรียน รวมท้ังสิ้น 150 คน 
 2. กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ห้องเรียน ม.4/2 และ ม.4/3 ท่ีกําลังศึกษาใน
ภาคเรยีนท่ี 1 ปีการศึกษา 2557 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี จํานวน 100 คน ได้มาจากการสุม่
แบบเฉพาะเจาะจง โดยใช้ห้องเรยีนเป็นหน่วยในการสุ่ม 
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 1. หนังสืออิเล็กทรอนิกส ์เรื่อง กัมมันตภาพรังส ี
 2. แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง กัมมันตภาพรังสี ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4  
 3. แบบทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง กัมมันตภาพรังสี ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4  
โดยใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ซึ่งเป็นชนิด 4 ตัวเลือก จํานวน 20 ข้อ 
 ขั้นตอนการสร้างและการหาคุณภาพเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 1. หนังสืออิเลก็ทรอนิกส ์เร่ือง กัมมันตภาพรังส ี
     1.1 การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง กัมมันตภาพรังส ี
     1) ศึกษาหลักสตูรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ ในรายวิชาฟิสิกส์พ้ืนฐาน และหนังสือเรียนรายวิชาฟิสกิส์พ้ืนฐาน 
     2) ศึกษาวิธีการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ท่ีจะนําไปเผยแพร่ผ่านทางระบบศูนย์นวัตกรรม
การเรยีนรู้ ของมหาวิทยาลัยรังสติ 
     3) สร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง กัมมันตภาพรังสี ท่ีสามารถเปิดอ่านไดผ้่านทาง
แอพพลิเคช่ัน RSU Book ของแท็บเล็ตระบบปฏิบัติการแอนดรอยด ์
     1.2 การหาคุณภาพของหนังสอือิเล็กทรอนิกส ์
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     1) สร้างแบบประเมินคุณภาพหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ สําหรบัผู้เช่ียวชาญ เพ่ือประเมินหนังสือ 
อิเล็กทรอนิกส์ โดยแบ่งออกเป็น 2 ด้าน ได้แก่ ด้านเน้ือหา และด้านเทคโนโลยีการศึกษา เป็นแบบประเมินท่ีมี
ลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ คือ 5, 4, 3, 2, 1 โดยกําหนดความหมายของคะแนนไว้ดังน้ี 5 
หมายถึง มีคุณภาพระดับดมีาก 4 หมายถึง มีคุณภาพระดับดี 3 หมายถึง มีคุณภาพระดับปานกลาง 2 หมายถึง  
มีคุณภาพระดับพอใช้ 1 หมายถึง ควรปรับปรุง 
     2) นําหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ท่ีสร้างข้ึน ไปให้ผู้เช่ียวชาญ 3 ท่าน ได้แก่ ผู้เช่ียวชาญการสอน
รายวิชาฟิสิกส์ ท่ีมีประสบการณส์อนวิชาฟิสิกส์ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย มากกว่า 5 ปี จํานวน 2 ท่าน และ
ผู้เช่ียวชาญทางด้านการศึกษา จํานวน 1 ท่าน และปรับปรุงแก้ไขก่อนนําไปใช้จริง 
     3) สร้างแบบประเมินดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือให้
ผู้เช่ียวชาญพิจารณาค่าดัชนีความสอดคล้อง โดยพิจารณาเรื่องความเหมาะสมของเน้ือหา ความสอดคล้องกับตัวช้ีวัด 
การจัดการเรยีนรู้ ภาษาและการออกแบบ แล้วนําผลไปปรับปรุงแก้ไขตามคําแนะนําของผู้เช่ียวชาญ 
     4) นําหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรือ่ง กัมมันตภาพรังสี ไปทดลองใช้กับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา 
ปีท่ี 5 จํานวน 5 คน ท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอย่าง เพ่ือหาข้อบกพร่องในการใช้ภาษาและความเหมาะสมของกระบวน       
การเรยีนรู้ตามระยะเวลาท่ีกําหนด 
     5) นําผลจากการประเมิน มาพิจารณาหาค่าเฉลี่ย โดยใช้เกณฑ์ในการแปลความหมายข้อมูล
ของการประเมิน ดังน้ี คะแนนเฉลีย่ 4.51 – 5.00 หมายถึง มีคณุภาพระดับดมีาก คะแนนเฉลี่ย 3.51 – 4.50 
หมายถึง มีคุณภาพระดับดี คะแนนเฉลี่ย 2.51 – 3.50 หมายถึง มีคณุภาพระดับปานกลางคะแนนเฉลีย่  
1.51 – 2.50 หมายถึง มีคณุภาพระดับพอใช้ คะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.50 หมายถึง ควรปรับปรุง 
     6) นําหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ท่ีปรับปรุงแล้ว ไปทดลองใช้กับนักเรยีนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 
จํานวน 30 คน ท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง เพ่ือหาประสิทธิภาพของเครื่องมือ ซึ่งพิจารณาจากการตอบคําถามในหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาฟิสิกส์  
 2. แผนการจัดการเรียนรู้เร่ืองกัมมันตภาพรังสี  
     2.1 การสร้างแผนการจดัการเรียนรู้เรื่องกัมมันตภาพรังส ี
     1) ศึกษาหลักสตูรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ของกลุ่มสาระการเรยีนรู้
วิทยาศาสตร์ รายวิชาฟิสิกส์พ้ืนฐาน เรื่องกัมมันตภาพรังสี  
     2) จัดทําแผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง กัมมันตภาพรังสี โดยใช้รูปแบบการจัดการเรยีนรู้แบบ
สืบเสาะหาความรู้ (5E) และใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกสเ์ป็นสื่อการเรยีนรู้  
     2.2 วิธีการหาคุณภาพของแผนการจัดการเรยีนรู ้
     1) สร้างแบบประเมินคุณภาพของแผนการจัดการเรยีนรูส้ําหรบัผู้เช่ียวชาญ โดยศึกษาเอกสาร
เก่ียวกับวิธีการสร้างแบบประเมินแผนการจดัการเรียนรู ้พิจารณาหวัข้อ และจุดมุ่งหมายของแบบประเมินเพ่ือให้
สอดคล้องกับข้อมลูท่ีต้องการทราบ และดําเนินการสร้างแบบประเมินสําหรับผูเ้ช่ียวชาญเพ่ือประเมินแผนการ
จัดการเรียนรู้ ซึ่งเป็นแบบประเมินท่ีมีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั  
     2) นําแผนการจดัการเรียนรู้ท่ีสร้างข้ึน ให้ผู้เช่ียวชาญ 3 ท่าน ได้แก่ ผู้เช่ียวชาญการสอนวิชา
ฟิสิกส์ ท่ีมีประสบการณส์อนวิชาฟิสิกส์ ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย มากกว่า 5 ปี จํานวน 2 ท่าน และ
ผู้เช่ียวชาญทางด้านการศึกษา จํานวน 1 ท่าน และปรับปรุงแก้ไขก่อนนําไปใช้จริง 
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     3) สร้างแบบประเมินดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของแผนการจัดการเรยีนรู้ เรื่อง 
กัมมันตภาพรังสี เพ่ือให้ผูเ้ช่ียวชาญพิจารณาค่าดัชนีความสอดคล้อง  
     4) นําผลจากการประเมินแผนการจัดการเรยีนรู้ มาพิจารณาหาค่าเฉลี่ย และแปลความหมาย
ข้อมูลของการประเมิน  
     5) ปรับปรุงแก้ไขแผนการจดัการเรียนรู้ตามคําแนะนําของผูเ้ช่ียวชาญก่อนนําไปใช้จริงกับ 
กลุ่มตัวอย่างของการวิจัย 
 3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟิสิกส์พ้ืนฐาน เร่ือง กัมมันตภาพรังส ี
     3.1 การสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง กัมมนัตภาพรังส ี
     1) ศึกษาเอกสารเก่ียวกับการวัดและการประเมินผลการศึกษา และวิธีการสร้างแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนฟิสิกส์และการเขียนข้อสอบ  
     2) ศึกษามาตรฐานการเรียนรู้ และสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4  
เรื่อง กัมมันตภาพรังสี  โดยแบ่งพฤติกรรมด้านต่างๆ ออกเป็น 4 ด้าน คือ ความรู้ – ความจํา  ด้านความเข้าใจ   
ด้านการนําไปใช้  และด้านการวิเคราะห์ ให้ครอบคลุมจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมในเน้ือหาของรายวิชาฟิสิกส์พ้ืนฐาน 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551  เรื่อง 
กัมมันตภาพรังสี  (กระทรวงศึกษาธิการ. 2551) 
     3) สร้างแบบทดสอบวัดผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง กัมมันตภาพรังสี แบบปรนัย 4 ตัวเลือก 
จํานวน 35 ข้อ  
     3.2 การหาคุณภาพของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
     1) นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ให้ผูเ้ช่ียวชาญ 3 ท่าน ได้แก่ ผู้เช่ียวชาญการ
สอนวิชาฟิสิกส์ ท่ีมีประสบการณ์สอนวิชาฟิสิกส์ ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย มากกว่า 5 ปี จํานวน 2 ท่าน และ
ผู้เช่ียวชาญทางด้านการศึกษา จํานวน 1 ท่าน ตรวจสอบลักษณะการใช้คําถาม ตัวเลือก ความถูกต้องตามเน้ือหา 
ความถูกต้องของภาษา และวิเคราะห์ความเท่ียงตรงตามเน้ือหา (Content Validity) กับพฤติกรรม 4 ด้าน เพ่ือ
ปรับปรุงแก้ไข 
     2) นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน มาปรับปรุงแก้ไขตามข้อแนะนํา แล้วนําไป
ทดสอบ (try out) กับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างในการทดลอง จํานวน 30 คน เพ่ือหา
คุณภาพข้อสอบ 
     3) นําผลการทดสอบมาวิเคราะห์ข้อสอบรายข้อ หาค่าความยากง่าย (p) ค่าอํานาจจําแนก (r) 
(สุวิมล ตริกานันท์. 2556 : 154) โดยเลือกข้อสอบข้อท่ีมีความยากง่ายระหว่าง .20 ถึง .80 และ มีค่าอํานาจจําแนก 
.20 ข้ึนไป จํานวน 20 ข้อ 
     4) นําผลการทดสอบมาวิเคราะห์หาค่าความเช่ือมั่นของแบบทดสอบท้ังฉบับ โดยวิธีคูเดอร์ -  
ริชาร์ดสัน สูตร KR-20 (สุวิมล ติรกานันท์. 2556 : 154) โดยมีค่าความเช่ือมั่น (Reliability) ควรมีค่าตัง้แต่ 0.70  
ข้ึนไป  
     5) นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนฟิสิกส์พ้ืนฐาน เรื่อง กัมมันตภาพรังสี ไปเก็บ
ข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างต่อไป 
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การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 1. ดําเนินการทดสอบก่อนเรียน (Pretest) ใช้เวลา 50 นาที โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทาง   
การเรยีนวิชาฟิสิกส์พ้ืนฐาน เรื่อง กัมมันตภาพรังสี แบบปรนัย 4 ตัวเลือก จํานวน 20 ข้อ  
 2. ดําเนินการจดัการเรียนรู้ด้วยแผนการจดัการเรียนรู้เรื่องกัมมันตภาพรังสี โดยการใช้หนังสือ
อิเล็กทรอนิกสเ์ป็นสื่อการเรยีนรู้ โดยผู้วิจยัเป็นผูด้ําเนินการเอง เป็นเวลา 5 คาบ 
 3. เมื่อสิ้นสดุการจดัการเรียนรู ้จึงทําการทดสอบหลังเรยีน (Posttest) ใช้เวลา 50 นาที เป็น
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาฟิสิกส์พ้ืนฐาน เรื่อง กัมมันตภาพรังส ี
 4. ตรวจผลการทดสอบแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาฟิสิกส์พ้ืนฐานเรื่อง 
กัมมันตภาพรังส ีแล้วนําคะแนนท่ีได้มาวิเคราะห ์โดยวิธีการทางสถิติเพ่ือตรวจสอบสมมติฐานต่อไป 
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
 1. วิเคราะห์คณุภาพเครื่องมือจากค่าดัชนีความสอดคล้อง ค่าความยากง่าย ค่าอํานาจจําแนก และ 
ค่าความเช่ือมั่นของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
 2. วิเคราะห์ประสิทธิภาพของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง กัมมันตภาพรังสี เป็นไปตามเกณฑ์ E1/E2 
เท่ากับ 80/80 
 3. วิเคราะห์เปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ระหว่างก่อนเรียน
และหลังเรียนโดยใช้สถิติ t-test แบบ Dependent Sample  
 
ผลการวิจัย 
 1. ประสิทธิภาพของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง กัมมันตภาพรังสี ท่ีสร้างข้ึน มีค่าเท่ากับ 83.0/81.4 
ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ท่ีกําหนดไว้ ดังรายละเอียดแสดงในตารางท่ี 1 และผลการประเมินหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง 
กัมมันตภาพรังส ีท่ีพัฒนาข้ึนน้ัน ด้านเน้ือหา ได้ผลการประเมินเฉลีย่เท่ากับ 4.87 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ดีมาก และด้าน
เทคโนโลยีการศึกษา ไดผ้ลการประเมินเฉลี่ยเท่ากับ 4.70 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ดมีากเช่นกัน 
 
ตาราง 1 ประสิทธิภาพของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 
 

กลุ่มตัวอย่าง 
ระหว่างเรียน หลังเรียน 

E1/ E2 คะแนน
เต็ม 

ค่าเฉลี่ย E1 
คะแนน

เต็ม 
ค่าเฉลี่ย E2 

ห้องเรียน ม.4/2 20 16.64 83.2 20 16.44 82.2 83.2/82.2 
ห้องเรียน ม.4/3 20 16.56 82.8 20 16.12 80.6 82.8/80.6 

 เฉลี่ย 83.0  เฉลี่ย 81.4 83.0/81.4 
 
 จากตาราง 1 แสดงประสิทธิภาพของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ท่ีใช้ในการทดลองกับกลุม่ตัวอย่าง  
โดยใช้คะแนนจากแบบฝึกหัดระหว่างเรียน (E1) และคะแนนทดสอบหลังเรียน (E2) กําหนดเกณฑ์ 80/80  
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ผลการวิจัย พบว่า E1/E2 เท่ากับ 83.0/81.4 ซึ่งถือว่าสูงกว่าเกณฑ์ท่ีกําหนดไว้ 
 2. เปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนฟิสิกส์ เรื่อง กัมมันตภาพรังส ีผู้วิจัย
นําเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมลู ผลปรากฏดังตาราง 2 
 
ตาราง 2 เปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนระหว่างก่อนเรยีนและหลังเรียน 
 

รายการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย 
N x S.D. t-test 

ห้องเรียน การทดสอบ 

ม. 4/2 
ก่อนเรียน 20 7.16 2.32 

5.70 
หลังเรียน 20 16.44 1.84 

ม. 4/3 
ก่อนเรียน 20 7.20 2.36 

5.79 
หลังเรียน 20 16.12 1.89 

 
 จากตาราง 2 แสดงการเปรยีบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนของกลุ่ม
ตัวอย่าง เรื่อง กัมมันตภาพรังสี ของนักเรียนท่ีไดร้ับการจดัการเรียนรู้โดยใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกสเ์ป็นสื่อการเรียนรู้ 
พบว่า คะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าคะแนนเฉลีย่ก่อนเรียน อย่างมนัียสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 
 
อภิปรายผล 
 1. การประเมินหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง กัมมันตภาพรังสี จากการประเมินของผู้เช่ียวชาญ 3 ท่าน 
โดยภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก มีคา่เฉลี่ยเท่ากับ 4.77 โดยด้านเน้ือหา พบว่าเน้ือหาท่ีนํามาสร้างเป็นหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์น้ัน เป็นเน้ือหาท่ีผ่านการพิจารณาในด้านของการกําหนดระยะเวลาในการเรียนรู้ มีภาพและวีดโิอ
ประกอบ ซึ่งช่วยเพ่ิมความสนใจให้แก่ผู้เรยีน และด้านเทคโนโลยีการศึกษาน้ัน หนังสืออิเล็กทรอนิกสท่ี์สร้างข้ึนน้ัน
เป็นหนังสือในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ท่ีพัฒนาข้ึนในลักษณะรูปเล่มแบบหนังสือจากการพิมพ์ ประกอบด้วยไฟล์
ภาพ เสียง วิดีโอ และเผยแพรโ่ดยศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยรังสิต เปิดอ่านผ่านทางแอพพลิเคช่ัน RSU 
Book โดยหนังสืออิเล็กทรอนิกสป์ระเภทน้ี สามารถเลือกดูวีดิโอท่ีอยู่ในเน้ือหาได้ทันที และการสร้างหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์น้ี ไดผ้่านการออกแบบโดยคํานึงถึงความเหมาะสมทางด้านขนาด รูปแบบ สีของตัวอักษร รวมท้ังสี
ของพ้ืนหลังท่ีจะปรากฏบนจอเครือ่งมือท่ีใช้อ่านหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ความเหมาะสมของขนาดไฟล์ ท้ังด้านเน้ือหา 
รูปภาพ และวีดิโอ เพ่ือไม่ให้มีปญัหาในเรื่องของการดาวโหลดไฟล์หนังสืออิเล็กทรอนิกสผ์่านระบบอินเทอร์เน็ตด้วย
ความเร็วสูง ผลจากการประเมินหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ด้านเทคโนโลยีการศึกษาน้ัน โดยภาพรวมน้ัน อยู่ในระดับดี
มาก 
 การจัดการเรยีนรู้โดยใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ สามารถสรา้งประสิทธิภาพในการเรยีนรู้และ       
ความสนใจในการเรียนเพ่ิมมากข้ึน เพราะเป็นนวัตกรรมใหม่ ท่ีเร้าความสนใจของนักเรียน กระตุ้นให้ผู้เรยีนเกิด
พฤติกรรมการเรียนรูด้้วยตนเองมากข้ึน นักเรียนมีความสุขในการเรยีนรู้ สนุกสนาน และเพลิดเพลินในการเรยีนเพ่ิม
มากข้ึน การเรยีนรู้จากสื่อหนังสืออิเล็กทรอนิกสส์นองความต้องการของนักเรียนไดเ้ป็นอย่างดี เน่ืองจากเด็กวัยน้ี
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ชอบ ความอิสระในการเรียนรู้ และมีความเข้าถึงเทคโนโลยีได้เป็นอย่างดี นักเรียนจึงมคีวามสนใจในการใช้สื่อ 
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ในการจัดการเรยีนรู้ท่ีเน้นผู้เรยีนเป็นสําคัญ ซึง่สอดคล้องกับแนวคิดของ วุฒิชัย ประสารลอย  
(2543: 12) ท่ีกล่าวว่า การจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ จะต้องเปิดโอกาสให้ผู้เรียนสามารถควบคุมอัตรา
การเรยีนรู้ด้วยตนเอง ตามความตอ้งการ และเน้ือหาท่ีต้องการในช่วงเวลาท่ีเหมาะสม และสอดคล้องกับ เฮจ 
(Hage. 2006 : 97)  ซึ่งได้ทําการศึกษาเก่ียวกับเทคโนโลย ีE-Book ซึ่งจะเป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารท่ีอยู่ใน
รูปของเอกสารดิจิตอล  เขาไดศึ้กษาความสัมพันธ์ระหว่างประสิทธิภาพของระดับการใช้งาน อายุ และเพศของผู้ใช้ 
ซึ่งผลการทดลองพบว่าประสิทธิภาพของระดับการใช้งานกับอายุมีความแตกต่างกันทางสถิติ  และเพศไม่มีความ
แตกต่างทางสถิต ิ
 2. ผลของการจัดการเรียนรูโ้ดยใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง กัมมนัตภาพรังสี  
 จากผลการวิจัย พบว่า นักเรียนท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้หนังสอือิเล็กทรอนิกส์ ได้คะแนนเฉลี่ย
จากการทําแบบฝึกหัดระหว่างเรยีนและแบบทดสอบหลังเรียนโดยรวมร้อยละ 83.0/81.4 สูงกว่าตามเกณฑ์ท่ี
กําหนดไว้ เน่ืองจากมีการออกแบบรูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ท่ีช่วยกระตุ้นให้ผูเ้รียนเกิดความสนใจในการเรียนรู้ 
ซึ่งผู้เรียนท่ีเรียนด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง กัมมันตภาพรังสี มผีลการเรยีนรู้เพ่ิมข้ึนอย่างมีนัยสาํคัญท่ีระดับ 
.01 เน่ืองมาจาก หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ท่ีสร้างข้ึนน้ัน เป็นส่วนท่ีช่วยสร้างความสนใจให้กับผู้เรยีน อีกท้ังมีสะดวกต่อ
การทบทวนเน้ือหาท่ีเรียนไดต้ลอดเวลา ซึ่งสอดคล้องกับ พิเชษฐ เพียรเจริญ (2546 : 67) ได้ทําการพัฒนาหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง สื่อการสอน ผลการวิจัยพบว่า หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง สื่อการสอน มีประสิทธิภาพ 
82.0/82.5 สูงกว่าเกณฑม์าตรฐาน และผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนของนักเรียนหลังเรียนด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 
เรื่อง สื่อการสอน สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 พิรุณโปรย สําโรงทอง (2554: 95) ได้ศึกษา
เปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ก่อนการทดลองและหลังการทดลองท่ี
ได้รับการจัดการเรียนรูโ้ดยใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ พบว่า นักเรียนมีผลการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติ .05 และสอดคล้องกับ อดิศักดิ์ สามหมอ (2551:  70) ได้ทําการศึกษาผลการจัดการเรียนรู้ด้วย
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ท่ีมีผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนวิทยาศาสตรแ์ละความสามารถในการจดัทําแฟ้มสะสมงาน
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  3 ท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์น้ัน พบว่า นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนหลังเรยีนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 
 จากการวิจัย นักเรียนท่ีได้รับการจดัการเรียนรูโ้ดยใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อการเรยีนรู้น้ัน มี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดบั .05 เป็นผลมาจาก สื่อท่ีใช้มี
ความน่าสนใจ และสะดวกต่อการใช้งาน จึงเป็นสิ่งช่วยกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความสนใจในการเรยีนรู้ สนใจใน
การศึกษาข้อมูลและทําแบบฝึกหดัท้ายบทเรียนอย่างตั้งใจ การจัดการเรยีนรู้ในแตล่ะคาบใช้วิธีการท่ีหลากหลาย
ควบคู่กันไป โดยพิจารณาให้สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรยีนรู้และเน้ือหาในบทเรียน จึงส่งผลใหผ้ลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนหลังเรยีนสูงกว่าก่อนเรียน 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะท่ัวไปเพ่ือนําผลการวิจัยไปใช้ 
 1. ควรนําหนังสืออิเล็กทรอนิกส์มาใช้เป็นสื่อประกอบการจัดการเรยีนรู้ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืนๆ 
ท้ังน้ี เพราะการการจัดการเรยีนรู้โดยใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์เป็นสือ่การเรียนรู้น้ันสามารถเร้าความสนใจใคร่เรียนรู้
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ของนักเรียน เรียนรู้ได้อย่างอิสระ และนักเรียนยังสามารถทบทวนเน้ือหาในส่วนท่ีไม่เข้าใจหรือต้องการ ได้อย่าง
รวดเร็วและตลอดเวลา 
 2. การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส ์เพ่ือใช้เป็นสื่อการเรยีนรู้น้ัน ต้องคํานึงถึงเน้ือหาสาระการเรียนรู้  
และระดับช้ันของผู้เรียนท่ีเหมาะสม คือ ควรเป็นเน้ือหาท่ียากต่อการเข้าใจ หรือยากต่อการให้เห็นของจริง หรือม ี
ข้อจํากัดในการเรยีนรู้อ่ืนๆ ท่ีไม่ตอบสนองต่อความต้องการของนักเรียนได ้
 3. ควรหาวิธีการจัดการเรียนรู้ท่ีมคีวามหลากหลาย เพ่ือนํามาพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชา
ฟิสิกส์ โดยพิจารณาให้เหมาะสมดบัเน้ือหา 
 4. ควรคํานึงถึงศักยภาพในการเข้าถึงสื่อท่ีต้องอาศัยเครื่องมือในการอ่าน ว่ามีเพียงพอและตอบสนอง
ต่อการใช้งานได้เพียงใด  
 ข้อเสนอแนะสําหรับการทํากรวิจยัคร้ังต่อไป 
 1. ควรมีการทําการวิจัยเพ่ือศึกษาผลของการจดัการเรียนรู้ด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ กับตัวแปรอ่ืนๆ 
เช่น ความคิดสร้างสรรค์ การคิดวิเคราะห์ เจตคตติ่อการเรียน เป็นตน้ 
 2. ควรมีการทําการวิจัยเพ่ือศึกษาผลของการจดัการเรียนรู้ด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส ์ในเน้ือหาอ่ืนๆ 
ของกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และกลุ่มสาระอ่ืนๆ  
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