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ผลการจดักจิกรรมการเรียนรู้ โดยใช้หนังสืออ่านเพิม่เตมิอิเลก็ทรอนิกส์ เร่ืองตํานานสถานที่สําคญัใน                    
อาํเภอเกาะสีชังและอาํเภอศรีราชา  จังหวดัชลบุรี สาระประวตัิศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา                                 

ศาสนาและวฒันธรรม สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที ่6 
Result of Learning Management Activities by Using Electronic Supplementary Book on “Important Places 

Legend in Sichang Island and Sriracha District of Chonburi Province” Of History Strand Of Social 
Studies, Religion And Culture Learning Area For Pathomsuksa VI Students   

 

พชัรี คาํวเิศษ (Patcharee Kumvised) *  ดร. มณเทียร ชมดอกไม ้(Montien Chomdokmai)** 
ลดัดา ศุขปรีดี (Ladda Sookpreedee)*** 

 

บทคัดย่อ 
การวิจยัในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือสร้างหนงัสืออ่านเพ่ิมเติมอิเล็กทรอนิกส์ เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

และเพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีเรียนดว้ยหนงัสืออ่านเพิ่มเติมอิเลก็ทรอนิกส์ เร่ือง ตาํนานสถานท่ีสาํคญัในอาํเภอ
เกาะสีชงัและอาํเภอศรีราชา จงัหวดัชลบุรี สาระประวติัศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม 
สาํหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี เป็นนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6/1 ภาคเรียนท่ี 1 
ปีการศึกษา 2556 โรงเรียนเทศบาลวดัราษฎร์นิยมธรรม อาํเภอศรีราชา จงัหวดัชลบุรี จาํนวน 31 คน ไดม้าโดยวธีิสุ่มตวัอยา่ง
แบบกลุ่ม เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล ไดแ้ก่ หนงัสืออ่านเพ่ิมเติมอิเล็กทรอนิกส์ เร่ือง ตาํนานสถานท่ีสาํคญัใน
อาํเภอเกาะสีชงัและอาํเภอศรีราชา จงัหวดัชลบุรี แผนการจดัการเรียนรู้ แบบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และแบบวดัความ
พึงพอใจของนกัเรียน วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิติ ค่าร้อยละ  ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการทดสอบทีแบบเป็น
อิสระต่อกนั ผลการวจิยัพบวา่   

1.  หนังสืออ่านเพ่ิมเติมอิเล็กทรอนิกส์  เร่ืองตํานานสถานท่ีสําคัญในอําเภอเกาะสีชังและอําเภอศรีราชา                      
จงัหวดัชลบุรี  มีประสิทธิภาพ  88.55/88.47 ซ่ึงสูงกวา่เกณฑ ์ 85/85 

2. นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีเรียนดว้ยหนงัสืออ่านเพ่ิมเติมอิเลก็ทรอนิกส์เร่ืองตาํนานสถานท่ีสาํคญัในอาํเภอ
เกาะสีชงัและอาํเภอศรีราชา จงัหวดัชลบุรี มีคะแนนเฉล่ียหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 

3. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 มีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้หนังสืออ่านเพ่ิมเติม
อิเล็กทรอนิกส์ เร่ืองตาํนานสถานท่ีสําคญัในอาํเภอเกาะสีชังและอาํเภอศรีราชา จงัหวดัชลบุรี อยู่ในระดับมากท่ีสุด                        
X  เท่ากบั 4.56 
 
 
*นิสิต หลกัสูตรการศึกษามหาบัณฑิต  สาขาวิชาหลกัสูตรและการสอน  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยับรูพา 
** อาจารย์ ภาควิชาการจัดการเรียนรู้ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยับูรพา 
***รองศาสตราจารย์ ภาควิชาเทคโนโลยทีางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยับูรพา 
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ABSTRACT 

These research aims were to create an electronic supplementary book, to compare learning achievement between 
before and after, to students ‘satisfaction of learning through an electronic supplementary book on important places legend 
in Sichang Island and Sriracha Districts of Chonburi  Province of  History Strand of Social Studies, religion and culture 
Learning area for Prathomsuksa VI students. The samples used in this research were 31 Prathomsuksa VI students of the 
first semester of academic year 2013 of Watratniyomtum Municipal School in Sriracha District of Chon Buri Province by 
Cluster Random Sampling. The research tools were an electronic supplementary book, lesson plans, learning achievement 
test, and satisfaction questionnaire. Statistics used in this research were percentage, mean, standard deviation and 
Dependent t – test. The results of research were as follows:  

1. An electronic supplementary book on important places legend in Sichang Island and Sriracha Districts of 
Chon Buri  Province of  History Strand of Social Studies, religion and culture learning area for Prathomsuksa 6 students 
had the efficiency criteria at  88.55/ 88.47 higher than the standard criterion of 85/85.   

2. The Prathomsuksa VI students learned by using an electronic supplementary book on important places 
legend in Sichang Island and Sriracha Districts of Chon Buri  Province of  History Strand of Social Studies, religion and 
culture Learning area for Prathomsuksa 6 students  get  posttest scores higher than pretest at the significant level .01 

3. The Prathomsuksa VI students  had satisfied by learning through an electronic supplementary book on 
important places legend in Sichang Island and Sriracha Districts of Chon Buri  Province of  History Strand of Social 
Studies, religion and culture Learning area  for Prathomsuksa VI students  on the highest level. X = 4.56 
 
 
คาํสําคญั:  ตาํนานสถานท่ีสาํคญัในอาํเภอเกาะสีชงัและอาํเภอศรีราชา จงัหวดัชลบุรี 
Key Word:  Important Places Legend in Sichang Island and Sriracha Districts of Chonburi Provinc 
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บทนํา 
 ป ระ วัติ ศ าส ต ร์ เป็ น วิ ช า ท่ี มี คุ ณ ค่ าแ ล ะ
ความสาํคญัต่อการเรียนรู้ของมนุษย ์เพราะประวติัศาสตร์
เป็นศาสตร์ท่ีมีความสัมพนัธ์และเก้ือกูลกบัศาสตร์แขนง
ต่างๆ  ในฐานะ ท่ี เป็นพ้ืนฐานความรู้ของมนุษย์ท่ีได ้               
สั่ งสมและพัฒนาจนกลายเป็นความ รู้ใน ปัจ จุบัน                       
ซ่ึงความรู้ของศาสตร์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นแพทยศ์าสตร์ 
วิศวกรรมศาสตร์ รัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ ฯลฯ ก็ตอ้งอาศยั
ความรู้ทางประวติัศาสตร์หรือความรู้ความสามารถของ
คน ในอดีต เป็น พ้ืนฐานทั้ ง ส้ิ น  ดังนั้ น จึ งถื อได้ว่ า
ประวติัศาสตร์เป็นศาสตร์ท่ีมีประโยชน์ต่อสังคมของ
มนุษยใ์นปัจจุบนั (Chonthisa Chandu. 2545)  
 เน่ืองจากประวติัศาสตร์มีความสําคญัอย่างยิ่ง
ดังกล่าวข้างต้น กระทรวงศึกษาธิการจึงได้กาํหนดให ้                
ทุกโรงเรียนต้องจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์  ให้แก่
นักเรียน  เพ่ือช่วยให้นักเรียนรู้จักตนเอง และสังคม                
ขอ งตน เอ ง  เข้ า ใจพัฒ น าก ารด้ าน ต่ างๆ  รวมทั้ ง
ขนบธรรมเนียมประเพณี ในปัจจุบนั ท่ีเป็นผลของการ
สืบทอดมาจากอดีตท่ีบรรพบุรุษไดส้ร้างไวจ้นถึงปัจจุบนั 
นอกจากน้ียงัช่วยฝึกฝนให้นกัเรียนรู้จกัการใชเ้หตุผลใน
การวิเคราะห์ และรู้จกันาํเอาเหตุการณ์ในประวติัศาสตร์ 
มาเปรียบเทียบกับเหตุการณ์ในปัจจุบัน ซ่ึงจะช่วยให้
นกัเรียนเขา้ใจสภาพของสังคมในอดีตและผลท่ีเกิดข้ึนได้
จนสามารถท่ีจะนาํไปวางแผนสําหรับอนาคตไดอ้ย่างมี
ป ระสิ ท ธิภ าพ  โดยกําหนดมาตรฐานก าร เรียน รู้                       
สาระประวัติศาสตร์ไว้ว่า “ มาตรฐาน  ส  4.1 เข้าใจ
ความหมาย  ความสําคัญของเวลาและยุคสมัยทาง
ประวติัศาสตร์ สามารถใช้วิธีการทางประวติัศาสตร์มา
วเิคราะห์เหตุการณ์ต่างๆ อยา่งเป็นระบบ มาตรฐาน ส 4.2 
เขา้ใจพฒันาการของมนุษยชาติจากอดีตจนถึงปัจจุบัน             
ในดา้นความสัมพนัธ์และการเปล่ียนแปลงของเหตุการณ์
อย่างต่อเน่ือง ตระหนักถึงความสําคัญและสามารถ

วิเคราะห์ผลกระทบท่ี เกิด ข้ึน  และมาตรฐาน  ส  4.3                   
เข้ า ใ จ ค ว า ม เป็ น ม า ข อ ง ช า ติ ไ ท ย  วัฒ น ธ ร ร ม                     
ภู มิ ปั ญญ าไทย  มี ความ รัก  ความภู มิ ใจและธํารง                      
ค ว าม เป็ น ไท ย  (Ministry of Education. 2551)  แ ล ะ
กระทรวงศึกษาธิการยังได้ เสนอแนะให้ค รูผู ้สอน                   
สาระวิชาประวติัศาสตร์จะต้องจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ประวติัศาสตร์ท่ีส่งเสริมใหน้กัเรียนเกิดความตระหนกัถึง
ความสําคญัและเห็นคุณค่าของการเรียนประวติัศาสตร์ 
ไดเ้รียนรู้ความเป็นมาของชาติไทย วฒันธรรม ภูมิปัญญา
ไทย สามารถดาํรงชีวติไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ รวมทั้งได้
กาํหนดทิศทางของการสอนประวติัศาสตร์ในปัจจุบัน              
ไวว้่า การสอนประวติัศาสตร์ไม่ใช่การสอนเร่ืองราวใน
อดีต หรือเหตุการณ์ในอดีตอย่างเดียว แต่ตอ้งเช่ือมโยง
ประวติัศาสตร์กบัการคิดวเิคราะห์ โดยใชข้อ้มูลพ้ืนฐานท่ี
เป็นขอ้เท็จจริงในอดีต คิดวิพากษ์ วิจารณ์อย่างมีเหตุผล
และคิดตดัสินใจอยา่งมีวจิารณญาณ โดยโยงเขา้กบัปัญหา
ปัจจุบนั  
 นอกจากน้ี  กระทรวงศึกษาธิการย ังได้ให้
ความสาํคญักบัการศึกษาแหล่งเรียนรู้ในทอ้งถ่ินโดยเปิด
โอกาสให้นกัเรียนสังเกต สํารวจจากสถานท่ีจริง และได้
ส อบถ ามจากผู ้ รู้ เพ่ื อ ให้ นั ก เรี ยน ได้ คิ ด วิ เค ราะ ห์ 
ตรวจสอบขอ้มูลจากแหล่งความรู้ท่ีหลากหลายเพื่อคิด
พิจารณาว่าข้อมูลความรู้ท่ีได้รับน่าเช่ือถือมากน้อย
เพียงใด (Chonthisa Chandum. 2545)  
 อย่างไรก็ตาม นักการศึกษาและนักวิจยัพบว่า 
ครูผูส้อนไม่เข้าใจวตัถุประสงค์ของการเรียนการสอน
ประวติัศาสตร์ ยงัคงใช้วิธีการสอนแบบเดิมๆ ท่ีเน้นให้
นักเรียนท่องจาํความรู้ท่ีได้จากครู นักเรียนขาดทักษะ                    
ในการ คิด วิ เคราะห์  ดัง ท่ี  Winai Pongsripean. 2552)                        
กล่าววา่ “ครูผูส้อนประวติัศาสตร์มุ่งเนน้ใหน้กัเรียนจดจาํ
มากกว่าให้นัก เรียน  “สร้างองค์ความ รู้ให ม่” จาก
ประสบการณ์ท่ีผูวิ้จัยเคยสอนท่ีโรงเรียนแห่งหน่ึงใน                      
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อาํเภอศรีราชา จงัหวดัชลบุรี พบว่า นกัเรียนไม่มีความรู้
เก่ียวกบัท้องถ่ิน และโรงเรียนก็ไม่มีส่ือการเรียนรู้ท่ีจะ
ช่วยให้นักเรียนได้เรียนรู้เก่ียวกับเร่ืองราวในท้องถ่ิน                   
ทาํให้นักเรียนไม่มีโอกาสไดใ้ช้ขอ้มูลในท้องถ่ินท่ีเป็น
ขอ้เทจ็จริงในอดีตมาคิดเช่ือมโยงกบัเหตุการณ์ในปัจจุบนั 
และวพิากษ ์วิจารณ์อยา่งมีเหตุผล ซ่ึงเป็นเป้าหมายสาํคญั
ของการสอนประวติัศาสตร์ ผูวิ้จยัจึงเห็นความจาํเป็นท่ี
ตอ้งมีการพฒันาส่ือการเรียนรู้เก่ียวกบัทอ้งถ่ินเพ่ือใชเ้ป็น
เคร่ืองมือในการส่งเสริมให้นกัเรียนมีความรู้ความเขา้ใจ
เก่ียวกับท้องถ่ิน เพ่ิมมากยิ่งข้ึน รวมทั้ งใช้เป็นส่ือการ
เรี ย น รู้ ท่ี เ ป็ น ป ร ะ โ ย ช น์ ต่ อ ก า ร เรี ย น ก ารส อ น
ประวติัศาสตร์  ส่ือการเรียนรู้เก่ียวกบัทอ้งถ่ินท่ีน่าสนใจ 
คือ หนงัสืออ่านเพิ่มเติมอิเลก็ทรอนิกส์เก่ียวกบัทอ้งถ่ิน 
 Kanchot Malaiwong. (2540). กล่าวถึงหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ว่า หมายถึง รูปแบบของการจดัเก็บและ
นําเสนอข้อมูลหลากหลายรูปแบบ ทั้ งท่ีเป็นข้อความ 
ตัวเลข ภาพน่ิง ภาพเคล่ือนไหวและเสียงต่างๆ ข้อมูล
เหล่าน้ีมีวิธีเก็บในลกัษณะพิเศษ นั่นคือ จากแฟ้มขอ้มูล
หน่ึง ผูอ่้านสามารถเรียกดูขอ้มูลอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งไดท้นัที 
โดยท่ีข้อมูลนั้ นอาจจะอยู่ในแฟ้มข้อมูลเดียวกัน หรือ
อาจจะอยู่ในแฟ้มอ่ืนๆ ท่ีอยู่ห่างไกลก็ได้ หากข้อมูลท่ี
กล่าวมาน้ีเป็นขอ้ความท่ีเป็นตวัอกัษรหรือตวัเลข เรียกวา่
ขอ้ความหลายมิติ (Hypertext) และหากขอ้มูลนั้นรวมถึง
เสียงและภาพเคล่ือนไหวดว้ยก็เรียกว่า ส่ือประสม หรือ
ส่ือหลายมิติ  (Hypermedia)  

Buphachart Thanhikorn.  ( 2540) .  มี ค ว า ม
คิดเห็นว่าหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ หมายถึง การคลิกเปิด
เอกสารขอ้ความหลายมิติและส่ือหลายมิติ ไดท้าํให้ผูใ้ช้
เขา้ถึงขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง เช่ือมโยงไดอ้ยา่งสะดวก รวดเร็ว 
พ ร่ั งพ ร้อ ม ด้ ว ยข อ มู ล มั ล ติ มี เดี ย ใน รู ป ห นั ง สื อ
อิเล็กทรอนิกส์  ซ่ึงจะเป็น ส่ือในการเรียนรู้ ท่ีผู ้เรียน
สามารถเลือกเรียนไดต้ามเวลาและสถานท่ีท่ีตนสะดวก 

  Saowalak Yansombut.(2545) .  ไ ด้ ก ล่ า ว ถึ ง
ประโยชนข์องหนงัสืออิเลก็ทรอนิกส์ไวว้า่ สามารถแสดง
ทั้งขอ้ความ ภาพน่ิง ภาพเคล่ือนไหว และเสียงไดพ้ร้อม
กัน  หรือจะเลือกให้แสดงอย่างใดอย่างหน่ึง นักเรียน
สามารถคน้หาขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกนัในเร่ืองท่ีกาํลงัศึกษา
จากแฟ้มเอกสารอ่ืนๆ ท่ีเช่ือมโยงไดอ้ย่างไม่จาํกดั และ
เสริมสร้างให้นักเรียนเป็นผู ้มี เหตุผล  มีความคิดและ
ทศันะท่ีเป็นเหตุผล (Logical) เพราะการโตต้อบกบัเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ นกัเรียนจะตอ้งทาํอยา่งมีขั้นตอน มีระเบียบ 
และมีเหตุผล เป็นการฝึกลกัษณะนิสยัท่ีดีแก่นกัเรียน 

อาจกล่าวได้ว่า ส่ืออิเล็กทรอนิกส์เป็นแหล่ง
เรียนรู้ ท่ีให้ประโยชน์ทั้ งต่อนักเรียนและครูผู ้สอน
ประวติัศาสตร์ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์จะเป็นตวักระตุน้
รวมทั้งสร้างความสนใจให้กบันกัเรียน ทาํให้นกัเรียนมี
ส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนมากข้ึน 
และช่วยให้นักเรียนเรียนรู้ดวัยตวัเอง รู้จกัคิด วิเคราะห์ 
ประโยชน์ ต่ อค รู  คื อ  ทําให้ ค รู เรี ย งลําดับ เน้ื อห า 
ความสําคญัและสามารถสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ             
ไม่ติดขัด สะดวก ประหยดัเวลาและสอนได้ตรงตาม
จุ ด ป ร ะ ส ง ค์ ก า ร เ รี ย น รู้  แ ล ะ ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ                          
Thapanee Thammtha.  ( 2541) .  ท่ี ก ล่ า ว ว่ า  ส่ื อ
อิเล็กทรอนิกส์เป็นแหล่งเรียนรู้ท่ีถือว่ามีความสาํคญัมาก
ต่อการจดัการเรียนการสอนสาระประวติัศาสตร์เพราะ
เป็นเสมือนตวักลางในการถ่ายทอดความรู้ไปสู่ผูเ้รียนทาํ
ให้ผูเ้รียน เกิดการเรียนรู้เร่ืองราวต่างๆ ได้เป็นอย่างดีมี
ประสิทธิภาพ  

จากความสําคัญ  ประโยชน์และข้อ ดีของ
ห นั ง สื อ อิ เล็ ก ท ร อ นิ ก ส์  ผู ้ วิ จั ย พ บ ว่ า  ห นั ง สื อ
อิเล็กทรอนิกส์ สามารถจดัการกับปัญหาการเรียนการ
สอนประวัติศาสตร์ให้ มีประสิทธิภาพ   ส่งเสริมให้
นักเรียนเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง  รู้จ ักคิดวิเคราะห์และ               
มีเหตุผล สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ Somchai Sattanan. 
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(2552).ได้สร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เร่ือง ผลการใช้
หนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ วิชาภาษาไทย ท่ีมีต่อผลสัมฤทธ์ิ
และเจตคติทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษา             
ปี ท่ี  5 โรงเรียนบ้าน ทุ่งสว่าง  จังหวัดบุ รี รัมย์ พบว่า                    
หนงัสืออิเล็กทรอนิกส์วิชาภาษาไทย มีประสิทธิภาพตาม
เกณฑ์มาตรฐาน 81.79/87.08 เป็นไปตามเกณฑ์ และ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน หลงัเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ  .01 และ
นั ก เรี ยน มี เจ ต ค ติ ท างก าร เรี ยน โด ย ใช้ห นั ง สื อ
อิเลก็ทรอนิกส์อยูใ่นระดบัมาก   

Siriporn Boonraung. (2556). ได้สร้างหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ เร่ือง การพฒันาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 
เร่ืองการอ่านจบัใจความของนักเรียนชั้นประถมศึกษา     
ปี ท่ี  4 โ ร ง เรี ย น วัด ด อ น ห ว า ย  พ บ ว่ า  ห นั ง สื อ
อิเล็กทรอนิกส์ วิชาภาษาไทย เร่ือง การอ่านจบัใจความ              
มี ป ระ สิท ธิภ าพ  83 .1 8 /82 .74  เป็ น ไปต าม เกณฑ ์
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ  .05 และ
นั ก เรี ยน มี เจ ต ค ติ ท างก าร เรี ยน โด ย ใช้ห นั ง สื อ
อิเลก็ทรอนิกส์เร่ือง การอ่านจบัใจความ อยูใ่นระดบัมาก 

อาํเภอเกาะสีชงัและอาํเภอศรีราชา เป็นอาํเภอ
ในจังหวดัชลบุรี ท่ีมีสถานท่ีท่องเท่ียวต่างๆ มากมาย             
ท่ีมีตาํนานเร่ืองเล่าเก่ียวกบัความเป็นมาของสถานท่ีนั้นๆ 
และปรากฏว่าโรงเรียนต่างๆ ในอาํเภอศรีราชา รวมถึง
โรงเรียนเทศบาลวดัราษฎร์นิยมธรรมยงัไม่มีการจดัทาํส่ือ
การเรียนการสอนเก่ียวกับท้องถ่ิน ผูว้ิจัยจึงสนใจท่ีจะ
จดัทาํหนังสืออ่านเพ่ิมเติมอิเล็กทรอนิกส์ เร่ือง ตาํนาน
สถานท่ีสําคัญในอําเภอเกาะสีชังและอําเภอศรีราชา 
จงัหวดัชลบุรี ซ่ึงจะเป็นส่ือการเรียนรู้ ท่ีจะนําไปใช้ใน
การจดักิจกรรมการเรียน  การสอนสาระประวติัศาสตร์ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม 
สําหรับนักเรียนชั้ นประถมศึกษาปี ท่ี  6 ข้ึน  โดยใช้

โปรแกรม Flip Album 6 Pro สร้างหนังสืออ่านเพ่ิมเติม
อิเล็กทรอนิกส์ท่ีมีเน้ือเร่ืองเก่ียวกบัตาํนานสถานท่ีสาํคญั
ในอําเภอเกาะสีชังและอําเภอศรีรา จังหวดัชลบุรี ท่ี
สามารถสร้างแรงจูงใจในการเรียนแก่นักเรียนด้วย 
ภาพวาด ภาพเคล่ือนไหว สี เสียง และวีดีโอ สามารถเปิด
อ่านจากหน้าจอคอมพิวเตอร์  แท็บ เล็ต  ได้ทุก เวลา                    
ทุ กส ถ าน ท่ี และ ส่ ง เส ริม ให้ นั ก เรี ยนส าม ารถนํ า                     
หนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ไปใชใ้นการเรียนรู้ดว้ยตนเองได้
อีกดว้ย 

วตัถุประสงค์การวจิยั 
 1. เ พ่ื อ ส ร้ า ง ห นั ง สื อ อ่ า น เ พ่ิ ม เ ติ ม                 
อิ เล็ ก ท รอ นิ ก ส์  เ ร่ื อ ง  ตํ าน าน ส ถ าน ท่ี สํ าคัญ ใน                       
อําเภอเกาะสีชัง  และอําเภอศรีราชา  จังหวัดชลบุ รี                      
สาระประวติัศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
ศาสนาและวฒันธรรม สําหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษา 
ปีท่ี 6 ใหมี้ประสิทธิภาพตามเกณฑ ์85/85 
 2. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ประวติัศาสตร์ด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้
หนงัสืออ่านเพ่ิมเติมอิเล็กทรอนิกส์ เร่ือง ตาํนานสถานท่ี
สาํคญัในอาํเภอเกาะสีชงัและอาํเภอศรีราชา จงัหวดัชลบุรี 
ระหวา่งก่อนเรียนและหลงัเรียน 
 3. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อ      
การจดักิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้หนังสืออ่านเพ่ิมเติม
อิ เล็ ก ท รอ นิ ก ส์  เ ร่ื อ ง  ตํ าน าน ส ถ าน ท่ี สํ าคัญ ใน                         
อําเภอ เกาะสีชังและอําเภอศ รีราชา  จังหวัดชลบุ รี                                
สาระประวติัศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
ศาสนาและวฒันธรรม สําหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษา        
ปีท่ี 6 

สมมติฐานของการวจิยั 
 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนประวติัศาสตร์ดว้ยการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้  โดยใช้หนังสืออ่านเพ่ิมเติม 
อิ เล็ ก ท รอ นิ ก ส์ เร่ื อ ง  ตํ าน าน ส ถ าน ท่ี สํ าคัญ ใน                           
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อาํเภอเกาะสีชังและอาํเภอศรีราชา  จงัหวดัชลบุรี หลงั
เรียนสูงกวา่ก่อนเรียน 

ขอบเขตการวจิยั 
 ประชากร  นักเรียนชั้ นประถมศึกษาปี ท่ี  6                    
ภาค เรียน ท่ี  1   ปีการศึกษา  2556 โรงเรียน เทศบาล                   
วดัราษฎร์นิยมธรรม  จํานวน  3 ห้องเรียน  มีนักเรียน
ทั้งหมด 88 คน  
 กลุ่มตวัอย่าง นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6/1 
ภาคเรียนท่ี  1 ปีการศึกษา 2556 โรงเรียนเทศบาลวัด
ราษฎร์นิยมธรรม อาํเภอศรีราชา จงัหวดัชลบุรี จาํนวน 1 
ห้องเรียน  มีนักเรียนทั้ งหมด  31 คน  ได้มาด้วยวิธีสุ่ม
ตัวอย่างแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) โดยใช้
หอ้งเรียนเป็นหน่วยสุ่ม  

ตัวแปรทีศึ่กษา 
1. ตวัแปรตน้ คือ การจดักิจกรรมการเรียนรู้โดย

ใช้หนังสืออ่านเพ่ิมเติมอิเล็กทรอนิกส์  เร่ือง ตํานาน
สถานท่ีสําคัญในอําเภอเกาะสีชังและอําเภอศรีราชา 
จงัหวดัชลบุรี                               
  2. ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ 

3.2.1 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนประวติัศาสตร์                     
เร่ือง  ตํานานสถานท่ีสําคัญในอําเภอเกาะสีชังและ                     
อาํเภอศรีราชา จงัหวดัชลบุรี  

3.2.2 ความพึงพอใจของนัก เรียนต่อการ               
จัดกิจกรรมการเรียนรู้  โดยใช้หนังสืออ่านเพ่ิมเติม
อิ เล็ ก ท รอ นิ ก ส์  เ ร่ื อ ง  ตํ าน าน ส ถ าน ท่ี สํ าคัญ ใน                         
อาํเภอเกาะสีชงัและอาํเภอศรีราชา จงัหวดัชลบุรี 

วธีิดําเนินการวิจัย 
 การวิจัยในคร้ังน้ีเป็นการวิจัยแบบกลุ่มเดียว 
โดยทําการสอบก่อนเรียนและหลังเรียน  (One Group 
Pretest-Posttest Design)   

เคร่ืองมือในการวจิยั 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ีประกอบดว้ย 
1. หนั งสื ออ่ าน เพ่ิ ม เติ ม อิ เล็ กท รอ นิ ก ส์                   

ผู ้วิจัยศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน                    
พุทธศักราช  2551 เก่ี ยวกับ  หลักการ  จุด มุ่ งหมาย 
โครงสร้างการจดัหลกัสูตร การจดัเวลาเรียน ศึกษาคู่มือ
ก ารจัด กิ จกรรมก าร เรี ยน รู้ส าระป ระวัติ ศ าส ต ร์                         
ศึกษาวิธีการสร้างหนังสืออ่านเพิ่มเติมและวิธีการสร้าง
หนังสืออิ เล็กทรอนิกส์  สร้างหนังสืออ่านเพ่ิม เติม
อิ เล็ ก ท รอ นิ ก ส์  เ ร่ื อ ง  ตํ าน าน ส ถ าน ท่ี สํ าคัญ ใน                            
อาํเภอเกาะสีชงัและอาํเภอศรีราชา จาํนวน 10 เร่ือง ให้มี
ลักษณะเป็นหนังสืออิ เล็กทรอนิกส์  ท่ี มีทั้ งภาพน่ิง 
ภาพเคล่ือนไหว และวดีีโอ ท่ีนกัเรียนสามารถเปิดอ่านได้
เหมือนเปิดจากหนงัสือ  

โ ด ย ใ ช้ โ ป ร แ ก ร ม  Flip album Pro 6                          
นําหนังสืออ่านเพ่ิมเติมอิเล็กทรอนิกส์ท่ีสร้างข้ึนเสนอ
คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ตรวจสอบและแกไ้ข
ข้อบกพร่อง นําหนังสืออ่านเพ่ิมเติมอิเล็กทรอนิกส์ท่ี
ปรับปรุงแกไ้ขแลว้เสนอผูเ้ช่ียวชาญเพ่ือตรวจสอบความ
ถูกตอ้งของเน้ือหา จดัทาํฉบบัจริงเพ่ือนําไปทดลองใช้
ต่อไป 

2. แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยศึกษา
เอกสารเก่ียวกบัหลักการ จุดมุ่งหมาย การจดัหลกัสูตร                  
การจัดเวลาเรียน  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา                  
ขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 ศึกษาวิธีการและเทคนิค
การเขียนแผน  รูปแบบและขั้ นตอนการจัดทําแผน                     
การจัด กิ จกรรมการ เรียน รู้  เขี ยนแผนรายชั่วโมง                       
ให้สอดคล้องกับหนังสืออ่านเพ่ิมเติมอิเล็กทรอนิกส์                 
ท่ีสร้างข้ึน จาํนวน 10 แผน จากนั้ นนําแผนท่ีสร้างข้ึน
เสนอคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ตรวจสอบและ
แก้ไขข้อบกพร่อง นําแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้                
ท่ีปรับปรุงแก้ไขแล้วเสนอผู ้เช่ียวชาญเพื่อตรวจสอบ
ความถูกตอ้ง จดัทาํฉบบัจริงแลว้นาํไปทดลองใชต่้อไป 
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3. แบบฝึกหัดและแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน  ผู ้วิจัยสร้างแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนก่อนเรียนและหลงัเรียนซ่ึงเป็นขอ้สอบชุด
เดียวกัน  โดยศึกษาเอกสารเก่ียวกับการจัดการเรียน                      
การสอนประวัติศาสตร์  แนวการวดัผล  ประเมินผล                                   
สาระประวติัศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
ศาสนาและวฒันธรรม ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้ น พ้ื น ฐ าน พุ ท ธศั ก ร าช  2551 แล ะวิ ธี ก ารส ร้ าง
แบบทดสอบ วิธีการหาคุณภาพแบบทดสอบ กาํหนด
จุดประสงคข์องแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ให้สอดคล้องกับตัว ช้ีว ัดและมาตรฐานการเรียน รู้                    
สร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเป็น
แบบทดสอบปรนัย ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จาํนวน                
50 ข้อ  จากนั้ น นํ าแบบทดสอบ ท่ี ส ร้ าง ข้ึ น เสน อ
คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ตรวจสอบและแกไ้ข
ขอ้บกพร่อง นาํแบบทดสอบท่ีปรับปรุงแกไ้ขแลว้เสนอ
ผูเ้ช่ียวชาญ จาํนวน 5 ท่าน พิจารณาความสอดคลอ้งของ
แบบทดสอบกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ โดยเลือกขอ้สอบ
ท่ีมีความสอดคลอ้งตั้งแต่ 0.50 ข้ึนไป ซ่ึงพบวา่ขอ้สอบท่ี
ไดมี้ค่าดชันีความสอดคลอ้ง 1.00  นาํแบบทดสอบวดัผล
สัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีสร้างข้ึนไปทดลองใช้ (Try out) 
ภาคสนามกบันักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6/2 และ 6/3 
โรงเรียนเทศบาลวดัราษฎร์นิยมธรรมท่ีเรียนในภาคเรียน
ท่ี 1 ปีการศึกษา 2556 จาํนวน 57 คน ซ่ึงเป็นกลุ่มนกัเรียน
ท่ีเคยเรียนเน้ือหาท่ีกําลังวิจัยและไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง 
จากนั้ นนําแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน               
ก่อนเรียนและหลงัเรียนไปหาค่าความยาก (P) อยูร่ะหวา่ง 
.26 - .64 แ ล ะ อํ าน า จ จํ า แ น ก  ( r)  ตั้ ง แ ต่  .28 - .64               
ตดัแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิขอ้ท่ีมีค่าความยาก (P) และ
อาํนาจจาํแนก (r) ตํ่ากว่าเกณฑ์ เหลือแบบทดสอบวดั
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 40 ข้อแล้วนํามาหาค่าความ
เช่ือมัน่ของขอ้สอบทั้งฉบบั มีค่าเท่ากบั .92 

4. แบบวดัความพึงพอใจ โดยศึกษาแนวคิด
ทฤษ ฎีความ พึ งพอใจ  วิ ธีก ารส ร้าง  ส ร้างแบบวัด                  
ความพึงพอใจ  ซ่ึงเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า               
5 ระดับ ตามวิธีการของลิเคิร์ท (Likert) จาํนวน 25 ข้อ 
จากนั้ นนําแบบวัดความพึงพอใจท่ีส ร้างข้ึน เสนอ
คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ตรวจสอบและแกไ้ข
ขอ้บกพร่อง นําแบบวดัความพึงพอใจท่ีปรับปรุงแก้ไข
แลว้เสนอผูเ้ช่ียวชาญเพ่ือพิจารณาความถูกตอ้งแลว้นาํไป
ทดลองใช้ นาํผลท่ีไดไ้ปหาค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์
ร ะห ว่ า งค ะแน น ขอ งแ ต่ ล ะข้ อ กั บ ค ะแน น รวม                          
โดยคัดเลือกข้อท่ี มี ค่าอํานาจจําแนกตั้ งแต่  .20 – 1.0 
จาํนวน 20 ขอ้ วิเคราะห์หาค่าความเช่ือมัน่ของแบบวดั
ความพึงพอใจทั้งฉบบัไดเ้ท่ากบั .86 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

ผู ้วิจัยดําเนินการวิจัย  เพ่ื อ ศึกษาผลการใช้
หนงัสืออ่านเพ่ิมเติมอิเล็กทรอนิกส์ เร่ืองตาํนานสถานท่ี
สาํคญัในอาํเภอเกาะสีชงัและอาํเภอศรีราชา จงัหวดัชลบุรี 
และในการเก็บรวบรวมขอ้มูล ผูว้จิยัไดด้าํเนินการทดลอง
ดว้ยตนเอง พร้อมการเก็บรวบรวมขอ้มูลในภาคเรียนท่ี 1              
ปีการศึกษา  2557 โดยเร่ิมทําการทดสอบก่อนเรียน                    
(Pre-test) โดยใชแ้บบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน
ป ระ วั ติ ศ าส ต ร์  เ ร่ื อ งตํ าน าน ส ถ าน ท่ี สํ า คัญ ใน                         
อาํเภอเกาะสีชงัและอาํเภอศรีราชา จงัหวดัชลบุรี ท่ีผูว้ิจยั
สร้างข้ึน  ก่อนดําเนินการทดลองใช้ 1 ชั่วโมง ต่อไป                      
ผูว้ิจัยดําเนินการสอนนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง ตามแผน                 
การจดักิจกรรมการเรียนรู้ประวติัศาสตร์ โดยใชห้นงัสือ
อ่านเพิ่มเติมอิเลก็ทรอนิกส์ เร่ือง ตาํนานสถานท่ีสาํคญัใน   
อาํเภอเกาะสีชงัและอาํเภอศรีราชา จงัหวดัชลบุรี ท่ีผูว้ิจยั
สร้างข้ึน  จํานวน  10 แผน  แผนละ 1 ชั่วโมง ใช้เวลา                      
10 สัปดาห์  รวมทั้ งส้ิน 10 ชั่วโมง หลังจากดาํเนินการ
ทดลองครบตามท่ีกําหนดในแผนการจัดกิจกรรม                   
การเรียนรู้ ผูว้ิจัยทําการทดสอบหลังเรียนกับนักเรียน     
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กลุ่มตัวอย่าง (Post-test) โดยใช้แบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธ์ิทางการเรียนชุดเดิมกับแบบทดสอบก่อนเรียน 
จากนั้นผูว้ิจยันําข้อมูลท่ีได้จากผลการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้  โดยใชห้นังสืออ่านเพ่ิมเติมอิเล็กทรอนิกส์  เร่ือง 
ตํ าน าน ส ถ าน ท่ี สํ าคัญ ใน อํ า เภ อ เก าะ สี ชั งแ ล ะ                   
อํา เภ อศ รีราช า  จังห วัดชล บุ รี  มาวิ เค ราะห์ ห าค่ า
ประสิทธิภาพของกระบวนการ( 1E ) จากคะแนนการทาํ
แบบฝึกหัดท้ายเร่ืองทั้ ง 10 เร่ือง และวิเคราะห์หาค่า
ประสิทธิภาพของผลลพัธ์ ( 2E ) จากคะแนนผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนประวติัศาสตร์ ก่อนเรียน-หลังเรียน และ
ผูวิ้จยั วดัความพึงพอใจของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 
6 ท่ีมีต่อการจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้หนังสืออ่าน
เพ่ิมเติมอิเล็กทรอนิกส์ เร่ืองตํานานสถานท่ีสําคัญใน
อาํเภอ เกาะสีชงัและอาํเภอศรีราชา   จงัหวดัชลบุรี  

การวเิคราะห์ข้อมูล 
 ผูว้จิยัดาํเนินการวเิคราะห์ขอ้มูลดงัน้ี 
 1. การหาประสิทธิภาพของหนงัสืออ่านเพิ่มเติม
อิ เล็ ก ท รอ นิ ก ส์  เ ร่ื อ ง  ตํ าน าน ส ถ าน ท่ี สํ าคัญ ใน                               
อําเภอเกาะสีชังและอําเภอศ รีราชา  จังหวัดชลบุ รี                               
สาระประวติัศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
ศาสนาและวฒันธรรม สําหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษา     
ปีท่ี 6 ตามเกณฑ ์85/85 (Phachern Kitrakarn. 2544) ดงัน้ี 
 1.1 การหาประสิทธิภาพของกระบวนการ                   
( 1E ) โดยประเมินจาก  คะแนนการทดสอบย่อยและ
กิจกรรม เส ริมการเรียน รู้ท้ายหนังสืออ่าน เพ่ิม เติม
อิ เล็ ก ท รอ นิ ก ส์  เ ร่ื อ ง  ตํ าน าน ส ถ าน ท่ี สํ าคัญ ใน                           
อาํเภอเกาะสีชงัและอาํเภอศรีราชา จงัหวดัชลบุรี ทั้ง 10 
เร่ือง นาํมาหาค่าเฉล่ียแลว้คิดเป็นร้อยละ 
 1.2 การหาประสิทธิภาพของผลลพัธ์ ( 2E )        
โดยประเมินจากคะแนนทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนประวัติศาสตร์  เร่ือง ตํานานสถานท่ีสําคัญใน                          

อาํเภอเกาะสีชงั และอาํเภอศรีราชา จงัหวดัชลบุรี นาํมา
หาค่าเฉล่ียแลว้คิดเป็นร้อยละ 
 2. การวิเคราะห์ความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมี
ต่อการเรียนโดยใช้หนังสืออ่านเพ่ิมเติมอิเล็กทรอนิกส์ 
เร่ือง  ตํานานสถานท่ีสําคัญในอําเภอเกาะสีชังและ                 
อาํเภอศรีราชา จงัหวดัชลบุรี โดยหาค่าเฉล่ียแล้วนํามา
แปลความหมายค่าเฉล่ีย (Buonchom Srisa-ard. 2543) 

ผลการวิจยั 
1. หนั ง สื อ อ่ าน เพ่ิ ม เติ ม อิ เล็ กท รอ นิ ก ส์                   

เร่ือง  ตํานานสถานท่ีสําคัญในอําเภอเกาะสีชังและ                        
อาํเภอศรีราชา จงัหวดัชลบุรี มีประสิทธิภาพ 88.55/88.47                        
ซ่ึงเป็นไปตามเกณฑ ์

2. นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีเรียนดว้ย 

การจดักิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้หนังสืออ่านเพ่ิมเติม

อิ เล็ ก ท รอ นิ ก ส์  เ ร่ื อ ง  ตํ าน าน ส ถ าน ท่ี สํ าคัญ ใน                                

อาํเภอเกาะสีชงัและอาํเภอศรีราชา จงัหวดัชลบุรี มีค่าของ

คะแนนเฉล่ียของคะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน                    

อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 

3. นั ก เ รี ย น ชั้ น ป ร ะ ถ ม ศึ ก ษ า ปี ท่ี  6                                
มี ค วาม พึ งพ อ ใจ ต่ อ ก าร จัด กิ จก รรม ก าร เรี ยน รู้
ประวติัศาสตร์ โดยใชห้นงัสืออ่านเพิ่มเติมอิเล็กทรอนิกส์ 
เร่ือง  ตํานานสถานท่ีสําคัญในอําเภอเกาะสีชังและ                   
อาํเภอศรีราชา จงัหวดัชลบุรี อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด                                            

การอภปิรายผล 
 ก า ร วิ จั ย เ ร่ื อ ง  ห นั ง สื อ อ่ า น เ พ่ิ ม เ ติ ม
อิ เล็ ก ท รอ นิ ก ส์  เ ร่ื อ ง   ตําน าน สถ าน ท่ี สํ าคัญ ใน                            
อาํเภอเกาะสีชงัและอาํเภอศรีราชา จงัหวดัชลบุรี  ผูว้ิจยัมี
ประเดน็สาํคญันาํมาอภิปรายผล  ดงัน้ี 
 1. หนั งสื อ อ่ าน เพ่ิ ม เติ ม อิ เล็ กท รอ นิ ก ส์                   
เร่ือง  ตํานานสถานท่ีสําคัญในอําเภอเกาะสีชังและ               
อํา เภ อ ศ รี ร าช า  จังห วัด ช ล บุ รี   มี ป ระ สิ ท ธิ ภ าพ 
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88.55/88.47 ซ่ึ ง เป็ น ไป ต าม เกณ ฑ์  85/85 ทั้ ง น้ี อ าจ
เน่ืองมาจากว่าหนงัสืออ่านเพ่ิมเติมอิเล็กทรอนิกส์ท่ีผูว้ิจยั
ส ร้ าง ข้ึน  ได้ผ่ านขั้ น ตอนการส ร้างอย่าง มี ระบบ                        
โดยมีการกําหนดวัตถุประสงค์ เน้ือหา  โครงสร้าง 
รูปแบบและลกัษณะหนงัสืออ่านเพ่ิมเติมอิเล็กทรอนิกส์ 
เร่ือง  ตํานานสถานท่ีสําคัญในอําเภอเกาะสีชังและ                  
อําเภอศ รีราชา  จังหวัดชลบุ รี  ให้ มี สีสัน  ภาพวาด                      
ภาพสถานท่ีจริง และวีดีโอประกอบ  มีการเรียบเรียง 
ถ่ายทอดถ้อยคาํให้สละสลวย กระชับรัดกุม มีคุณภาพ  
เหมาะสมกับวยัผูเ้รียน กระตุ้นให้ผูเ้รียนเกิดแรงจูงใจ 
และความสนใจในการเรียนรู้เพ่ิมมากข้ึน เน่ืองจากผูว้ิจยั
ได้ออกแบบการนําเสนอให้อยู่ในรูปแบบภาพวาด              
ภาพสถานท่ีจริง วีดีโอ และมีสีสัน ประกอบสวยงาม                  
ซ่ึ งส อดคล้อ งกับห ลักก ารส ร้ างหนั ง สื อ ท่ี ดี ของ                    
Jintana Baikazuyee. (2534).   ท่ีกล่าวว่า  หนังสือท่ีดีนั้น 
เน้ือหาควรมีวตัถุประสงค์และแก่นเร่ืองอย่างชัดเจน
เน้ือหามีความยากง่ายเหมาะสมกบัวยั ความสนใจ เน้ือหา
มีความสนุกสนาน  มีตัวละครในการดํา เนิน เร่ือง
เหมาะสม  รูปแบบการเขียนเน้ือหาเลือกใช้ให้ถูกต้อง
เหมาะสม โดยยดึหลกัใหเ้ด็กอ่านเขา้ใจง่ายและรู้เร่ืองเร็ว                               
มีภาพประกอบท่ีเหมาะสมตามวยัของเด็กท่ีอ่าน  สาํนวน
ภาษาท่ีใช้ ใช้ภาษาง่าย ถูกต้องเหมาะสม สั้ นกระชับ
ใจความสละสลวย  เป็นภาษาท่ี ดี  ใช้ประโยคสั้ นๆ                          
ไม่ซับซ้อนและหนังสืออ่านเพิ่มเติมอิเล็กทรอนิกส์                
ท่ีผูว้ิจัยสร้างข้ึน ยงัได้ผ่านการตรวจสอบคุณภาพจาก
ผูเ้ช่ียวชาญ  การหาคุณภาพโดยการทดลองใช้มาแล้ว               
อีกทั้ งมีการนําเร่ืองราวของท้องถ่ินใกล้ตัวนักเรียน                          
มาบู รณ าการตามหลัก สู ตร  สาระประวัติ ศ าสต ร์                                              
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม 
เพ่ือปลูกฝังให้นักเรียนเกิดความรัก ความภาคภูมิใจใน
ท้ อ ง ถ่ิ น ข อ งต น  จึ งทํ า ให้ ห นั ง สื อ อ่ าน เพ่ิ ม เติ ม
อิ เล็ ก ท รอ นิ ก ส์  เ ร่ื อ ง  ตํ าน าน ส ถ าน ท่ี สํ าคัญ ใน                         

อําเภอเกาะสีชังและอําเภอศรีราชา   จังหวัดชลบุ รี               
มีความเหมาะสมในการเป็นส่ือประกอบการเรียนการ
สอนและการ ศึกษ าค้นคว้า เพ่ิ ม เติ มของนัก เรี ยน 
ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ  Luckna Rodson. (2540). ห นั ง สื อ                              
อ่านเพ่ิมเติมเป็นส่ือการสอนท่ีมีประโยชน์ทั้งผูส้อนและ
ผูเ้รียนเป็นแหล่งในการศึกษาคน้ควา้เพ่ิมเติม เป็นหนงัสือ
ท่ีช่วยส่งเสริมให้ผูอ้่านเกิดทักษะการอ่านและมีความรู้
กว้างขวางยิ่ง ข้ึน  เช่น เด่ี ยวกับ  Chonthisa Chandum. 
(2545). กล่าวว่า หนังสืออ่านเพ่ิมเติมเป็นหนังสือท่ีมี   
สาระเก่ียวกับประสบการณ์จริงในชาติหรือในท้องถ่ิน
ของนัก เรี ยน  เป็นการปลู ก ฝั งให้นั ก เรียน รักช าติ               
รักทอ้งถ่ิน สามารถตอบสนองเจตนารมณ์ของหลกัสูตร
การศึกษาชาติและสอดคล้องกับ Sirinee Jantharachart. 
(2556). กล่าวว่า หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ช่วยกระตุ ้นให้
ผูเ้รียนสนใจเร่ืองท่ีเรียนมากข้ึนและจดจาํไดน้าน รูปของ
ส่ือสามารถนําเสนอข้อมูลได้อย่างหลากหลายทั้ ง
ขอ้ความ ภาพ ภาพเคล่ือนไหวและเสียง 
  2. นัก เรี ยนชั้ นป ระถม ศึกษ าปี ท่ี  6                     
ท่ี เรียนด้วยหนังสืออ่านเพ่ิมเติมอิเล็กทรอนิกส์   เร่ือง  
ตํ าน าน ส ถ าน ท่ี สํ าคัญ ใน อํ า เภ อ เก าะ สี ชั งแ ล ะ                           
อาํเภอศรีราชาจงัหวดัชลบุรี มีค่าเฉล่ียของคะแนนหลงั
เรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั  
.01 ซ่ึ งเป็นไปตามเกณฑ์ ท่ีกําหนด  แสดงว่าการจัด
กิ จกรรมการ เรียน รู้  โดยใช้หนั ง สื อ อ่ าน เพ่ิ ม เติ ม
อิเล็กทรอนิกส์ เร่ือง  ตาํนานสถานท่ีสาํคญัในอาํเภอเกาะ
สีชังและอําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี  มีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนสูงข้ึน มีความก้าวหน้าทางการเรียน ทั้งน้ี
เพ ราะนัก เรี ยน มี โอก าส ใช้หนั ง สื อ อ่ าน เพ่ิ ม เติ ม
อิเล็กทรอนิกส์ ซํ้ าๆ ในการทบทวนบทเรียนท่ีเรียนผ่าน
ไปแลว้ได ้ และหนงัสืออ่านเพิ่มเติมอิเล็กทรอนิกส์ เร่ือง 
ตาํนานอาํเภอเกาะสีชงัและอาํเภอศรีราชา จงัหวดัชลบุรี    
ยงัได้ออกแบบ ให้นักเรียนสามารถศึกษาหาความรู้ได้
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ดว้ยตนเองสอดคลอ้งกบั  Kannika Puangkasem. (2535). 
ท่ีกล่าวว่า การฝึกซํ้ าหลายๆ  คร้ัง  จะทําให้นักเรียน                    
เกิดความแม่นยาํ และเขา้ใจในบทเรียนท่ีกาํลงัเรียนอยู่
และแต่ละคร้ังท่ีนกัเรียนฝึกบทเรียนจะตอ้งรู้ว่าตนเองทาํ
ส่ิงท่ีถูกตอ้ง เพ่ือจะไดเ้กิดความแน่ใจ เม่ือทาํพฤติกรรม
นั้นซํ้ า ๆ จะมีการเสริมแรงของพฤติกรรม เกิดเป็นนิสัย
ใหม่ข้ึน สอดคลอ้งกบั Sirinya Madee. (2535). ท่ีกล่าวว่า  
หนังสืออ่านเพ่ิมเติมมีประโยชน์ต่อนักเรียนอย่างมาก                  
ซ่ึงหนงัสืออ่านเพ่ิมเติมนอกจากจะช่วยให้นกัเรียนไดรั้บ
ความรู้ในเน้ือหาวิชาท่ีเรียนตามหลักสูตรแล้วยงัช่วย
ขยายความรู้ของนักเรียนให้กวา้งขวางข้ึน ปลูกฝังนิสัย                  
รักการอ่าน  รักการค้นคว้าหาความรู้เพ่ิมเติมในเร่ือง             
ท่ีเหมาะสมกบันกัเรียนแต่ละวยั แต่ละบุคคล สนองความ
ตอ้งการในการอ่าน ฝึกทกัษะ โดยใช้เวลาอ่านไดท้ั้งใน
ห้องเรียนและนอกห้องเรียน นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้
ด้วยตนเองและสอดคล้องกับ  Thissana Khaemanee. 
(2557). กล่าวว่า การการสอนโดยใช้ส่ือท่ีจดัทาํข้ึนโดย
อาศยัเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ หรือการสอนโดยไม่มีครู 
(Instruction without teacher) มาประยุกต์ใช้ซ่ึ งเอ้ือให้
นักเรียน ดาํเนินการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง สามารถเลือก
เรียนตามหัวขอ้ท่ีตนเองสนใจก่อนหลงัได ้และสามารถ
ทบทวนบทเรียนหรือเร่ืองท่ีตนเองไม่เขา้ใจได ้ ในขณะท่ี
ผูส้อนมีบทบาทวางแผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้และ
ประเมินผลการเรียนรู้ของนกัเรียน 
  3. นัก เรี ยนชั้ นป ระถม ศึกษ าปี ท่ี  6                   
มีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้
หนงัสืออ่านเพิ่มเติมอิเลก็ทรอนิกส์  เร่ือง  ตาํนานสถานท่ี
สาํคญัในอาํเภอเกาะสีชงัและอาํเภอศรีราชา จงัหวดัชลบุรี 
อ ยู่ ใน ระดับ ม าก ท่ี สุ ด  ทั้ ง น้ี อ าจ เน่ื อ งม าจ าก ว่ า                          
การจดักิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้หนังสืออ่านเพ่ิมเติม
อิเล็กทรอนิกส์ เป็นการจดักิจกรรมท่ีให้ความสาํคญัและ
ความสนใจ วิธีการคิด  และวิธีการเรียนของนักเรียน                    

โดยคาํนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล  ท่ีนักเรียน
สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง และทราบผลการเรียนได้
ทนัที ทาํให้นักเรียนเกิดความสนใจ ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน เพราะ
ได้ใช้ความรู้  ความสามารถได้เหมาะสมกับความถนัด
ของตนเอง เกิดความภาคภูมิใจ และเห็นคุณค่าในตนเอง  
ส อ ด ค ล้ อ งกั บ   Preeyaporn Wonganutraroj.  (2543).                  
ท่ีกล่าววา่บทเรียนหรืองานท่ีให้นกัเรียนทาํอาจทาํให้เกิด
แรงจูงใจในการเรียนสูงหรือตํ่าได ้เช่น ความยากง่ายของ
บทเรียน ความยากง่ายน้ีอาจวดัจากทศันะของผูเ้รียน หรือ
อาจสัมพนัธ์กบัความสามารถ ความตอ้งการ ความพอใจ
ของนักเรียนแต่ละคน  นอกจากน้ีความน่าสนใจของ
บทเรียน ความท้าทายของบทเรียน หรือบทเรียนท่ีเปิด
โอกาสให้นักเรียนไดเ้ลือกทาํ เป็นแรงจูงใจให้นักเรียน
เกิดความต้องการท่ีจะทําให้สําเร็จ   การรู้ถึงผลของ                  
การเรียน เช่นการทดสอบ การแข่งขนัทาํให้นักเรียนถูก
กระตุ้นให้ใช้ความพยายาม  มีแรงจูงใจในการเรียน                   
แล ะก ารทํ า ง าน ได้  ส อด คล้อ งกับ ง าน วิ จัย ข อ ง                              
Kitsupa jaroendhorn. (2544). ไดศึ้กษาการสร้างหนังสือ
อ่านเพิ่มเติม เร่ืองแนวปะการังไทยบ้านหลังใหญ่ของ
ส่ิ งมี ชี วิต ใต้ท ะเล  สํ าห รับชั้ นประถม ศึกษ าปี ท่ี  6    
โรงเรียนเพลงชา้งเผือก จงัหวดัระยอง  ผลการวิจยัพบว่า 
ค วาม พึ งพ อ ใจข อ งนั ก เรี ยน อ ยู่ ใน เกณ ฑ์ ดี ม าก                         
และสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ aorathai Chaipan. 
(2549).  ได้พัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้  กลุ่มสาระ                   
การเรียนรู้ภาษาไทย โดยใช้หนังสืออ่านเพ่ิมเติมเร่ือง       
เดินตามรอยหลวงตามหาบัว  ชั้ นมัธยมศึกษาปี ท่ี  2 
ผลการวิจยัพบว่า  นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียน
ดว้ยแผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้หนังสืออ่าน
เพ่ิมเติมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด   

ข้อเสนอแนะเพ่ือนําผลการวิจยัไปใช้ 

 ในการจดัทาํหนงัสืออ่านเพิ่มเติมอิเลก็ทรอนิกส์        
ผู ้ ท่ี จ ะจัดทําหนั งสื อ อ่ าน เพ่ิ ม เติ ม อิ เล็ กท รอ นิ ก ส์                          
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ค ว ร อ อ ก แ บ บ ห นั ง สื อ ใ ห้ มี ค ว า ม เห ม า ะ ส ม                                      
สะดวกต่อการนาํไปใช ้ มีรูปภาพประกอบท่ีสัมพนัธ์กบั
เน้ือหาและเร้าความสนใจของนกัเรียน  
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