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การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดว้ยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book)                       

เรื่อง กฎหมายใกล้ตัว ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
The Development of Electronic Book (E-book) 

in Law in Daily Life for Matthayomsuksa 1 Students 
 

กนกวรรณ  สมีดี1,  อภิชา  แดงจ ารูญ2 

 

บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อหาประสิทธิภาพของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) เรื่อง กฎหมายใกล้

ตัว ส าหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปี 1 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิชาสังคมศึกษา เรื่อง กฎหมายใกล้ตัว ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี 1 โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม  ที่สอนโดย
ใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) กับการสอนแบบปกติ 

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม ส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 อ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ที่ก าลังเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 
ซึ่งได้จาการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) โดยการจับฉลาก จ านวน 2 ห้อง รวมทั้งหมด 80 คน โดย
แบ่งเป็นกลุ่มทดลองที่เรียนโดยใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) เรื่อง กฎหมายใกล้ตัว จ านวน 40 คน และนักเรียน
กลุ่มควบคุมที่เรียนแบบปกติ จ านวน 40 คน 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วย 1) หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) เรื่อง กฎหมายใกล้ตัว                      
2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา เรื่อง กฎหมายใกล้ตัว ที่มีค่าความเชื่อมั่น  ของแบบทดสอบ
ทั้งฉบับเท่ากับ 0.83 3) แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง กฎหมายใกล้ตัว จ านวน 5 แผน  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าความยากง่าย  ค่าอ านาจจ าแนก ค่าความเชื่อมั่นและค่าสถิติที t–test 
(Independent samples)   
 ผลการวิจัยพบว่า 1) หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) เรื่อง กฎหมายใกล้ตัว ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 1 ที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพ  เท่ากับ 80.20/80.11 เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด 80/80  2) ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) เรื่อง กฎหมายใกล้ตัว ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
1 โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม สูงกว่านักเรียนที่เรียนด้วยวิธีการสอนแบบปกติ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
ค าส าคัญ : หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book),  กฎหมายใกล้ตัว,  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
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Abstract 
The purposes of this research were to:1)  to create and find out the efficiency of electronic 

book entitled law in daily life for Matthayomsuksa 1 students to attain standard criteria of 80/80, 2) 
to compare learning achievement of the students those who studied by using electronic book and 
by using regular lesson plans in Matthayomsuksa 1 at Poolcharoen Witthayakhom School . 
 The sample of this study were 80 of Matthayomsuksa 1 students at Poolcharoen 
Witthayakhom School which is under the secondary educational service area office 6, Bang phli  
Distric, Samut Prakan province. 40 students were selected by Simple Random Sampling to be 
experiment group and 40 students were control group. The study has taken in the semester 2 of 
2019 academic years.   
 The instruments of this study were 1) the electronic book (E-Book) entitled law in daily life, 
2) The learning achievement test in social study subject entitled law in daily life which had reliability 
at 0.83, 3)  five lesson plans entitled law in daily life. The data was analyzed by means of standard 
deviation (S. D.), reliability, difficulty, discriminative power, test and t–test (Independent samples) 
 The results achieved were as follows: 1) The results achieved were as follows: the efficiency 
value (E1/E2) of the developed E-book entitled law in daily life was 80.20/80.11 which was 
appropriate. 2)The achievements of the students at Poolcharoen Witthayakhom School who studied 
by using Electronic Book entitled law in daily life were significantly differently at .05 higher than the 
students who studied by using regular lesson plans.   
Keywords : Electronics Book  law in daily life  Learning Achievement 

 
ความส าคัญและที่มาของปัญหาการวิจัย 

ปัจจุบันความก้าวหน้าทางวิทยาการเป็นไปอย่างรวดเร็ว เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทและส่งผลให้ประสิทธิภาพ
และการส่งข้อมูลข่าวสารเป็นไปอย่างรวดเร็วและกว้างขวาง กระบวนการเรียนรู้จ าเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อ
เสริมสร้างศักยภาพของบุคคลทั้งด้านความรู้ ทักษะ ทัศนคติ และค่านิยม โดยการสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้เพื่อให้
ผู้เรียนบังเกิดนิสัยใฝ่รู้และการเรียนรู้ตลอดชีวิตจากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช  2542 มาตรา 22 
ระบุไว้ว่า “การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้ และพัฒนาตนเองได้และถือว่าผู้เรียนมี
ความส าคัญมากที่สุด  กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ” 
ซึ่งน ามาสู่การปฏิรูปการศึกษาและการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  เป็นการจัดเนื้อหาสาระและ
กิจกรรมที่หลากหลายสอดคล้องกับความสนใจและความแตกต่างระหว่างบุคคลและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต
ที่หลากหลายรูปแบบ (กรรณิการ์  ชัยชาญ  และคณะ, 2551)  

ประเทศไทยในปัจจุบันนับว่ามีปัญหาเกี่ยวกับระบบการจัดการศึกษาค่อนข้างมาก  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ในหลายวิชามีแนวโน้มต่ าลง การทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) มีคะแนนในเกณฑ์ต่ า อีกทั้งระบบ
การศึกษายังไม่ได้ส่งเสริมพัฒนาให้นักเรียนเป็นผู้มีความรู้ความสามารถและมีทักษะที่เพียงพอส าหรับโลกยุคใหม่ 
รวมถึงกระแสสังคมออนไลน์ (Social Network) ในยุคปัจจุบันที่ท าให้บทบาทของการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียน
ค่อนข้างลดลง เด็กขาดการค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม ทักษะกระบวนการคิด ในด้านการจัดการเรียนการสอนในวิชา
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สังคมครูยังเน้นที่เนื้อหา ยังยึดการสอนโดยเป็นผู้ให้ความรู้แต่เพียงฝ่ายเดียว วิธีการสอนของครู ยังเน้นการสอนแบบ
บอกเล่า บรรยาย และเป็นการสอนที่เน้นเนื้อหารายละเอียดที่นักเรียนต้องท่องจ า ท าให้เด็กส่วนใหญ่คิดไม่เป็น เมื่อ
รวมกับกระแสในโลกยุคสังคมออนไลน์ด้วยแล้ว ยิ่งส่งผลให้เด็กไม่ชอบอ่านหนังสือ ไม่ค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง ไม่
เน้นกระบวนการคิด จึงไม่สามารถน าความรู้ที่ได้รับไปใช้ในชีวิตประจ าวันในสภาพสังคมปัจจุบันได้ นอกจากนี้การสอน
ด้วยการท่องจ าเนื้อหายังส่งผลให้การเรียนการสอนในรายวิชาสังคมไม่ประสบผลส าเร็จโดยมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ า 
หรือไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน 

เทคโนโลยีทางการศึกษาจึงเป็นเครื่องมือในการพัฒนาการศึกษา โดยการน าวิทยาการใหม่ ๆ และการจัดการ
แหล่งทรัพยากรการเรียนรู้มาใช้ เพื่อให้นักเรียนสามารถศึกษาค้นคว้าได้ตามความต้องการ ส่งผลให้เกิดการเรียนรู้และ
พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต โดยมุ่งเน้นให้เยาวชนเติบโตเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์เป็น
อีกทางเลือกหนึ่งที่น ามาใช้ในกระบวนการจัดการเรียนการสอนวิชาสังคมศึกษา เพื่อให้นักเรียนสามารถศึกษาค้นคว้า 
เรียนรู้ด้วยตนเอง ตามความสามารถและความสนใจ มีอิสระในการคิด ค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล นักเรียน
สามารถเรียนรู้ด้วยตนเองมากกว่าที่จะให้ครูบอกหรือก าหนดให้ โดยครูเป็นผู้สร้างโอกาสทางการเรียนการสอน ซึ่ง
สอดคล้องกับธรรมชาติของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาที่มีความกระตือรือร้น อยากรู้อยากเห็น อยากค้นคว้าในสิ่งต่าง 
ๆ ตรงกับแนวคิดในการจัดการเรียนการสอนของบลูม ที่กล่าวว่า การจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้ปฏิบัติตามที่ตนต้องการ 
นักเรียนย่อมกระท ากิจกรรมนั้นด้วยความกระตือรือร้น ท าให้เกิดความมั่นใจ เกิดการเรียนรู้ได้เร็ว และประสบ
ความส าเร็จสูง ท าให้เกิดความพึงพอใจได้ดีในที่สุด (Bloom, 1976) การจัดการเรียนรู้โดยใช้คอมพิวเตอร์เป็นสื่อที่ช่วย
น าเสนอเนื้อหาให้กับนักเรียน นักเรียนสามารถอ่านท าความเข้าใจกี่ครั้งก็ได้จนกว่าจะเข้าใจ โดยไม่ต้องรอใครหรือ
รีบเร่งเพื่อให้ทันกับเพื่อนนักเรียนคนอื่น  อีกทั้งคอมพิวเตอร์ยังมีการโต้ตอบกับนักเรียนและไม่ล าเอียงอีกด้วย ท าให้
นักเรียนเรียนอย่างมีความสุข  

จากเหตุผลดังกล่าว ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) เรื่อง กฎหมายใกล้ตัว ส าหรับ
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม เพื่อเป็นสื่อการสอน ที่ช่วยเพิ่มความน่าสนใจให้กับ
บทเรียน ช่วยให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้และเข้าใจในเนื้อหาบทเรียนได้ดียิ่งขึ้น 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

1.  เพื่อหาประสิทธิภาพของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์  (E-book)  เรื่อง  กฎหมายใกล้ตัว  ส าหรับนักเรียน  ชั้นมัธยมศึกษาปี  1  ให้
มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  80/80 

2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา เรื่อง กฎหมายใกล้ตัว ส าหรับนัก เรียน                
ชั้นมัธยมศึกษาปี 1 โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม ที่สอนโดยใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) กับการสอนแบบปกติ 
 
สมมติฐานการวิจัย  

 1. หนังสืออิ เล็กทรอนิกส์  (E-book) เรื่อง กฎหมายใกล้ตัว ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1                                     
ที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 
 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง กฎหมายใกล้ตัว ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียน  พูลเจริญ
วิทยาคม ที่เรียนด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) สูงกว่านักเรียนที่เรียนด้วยการสอนแบบปกติ อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 
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วิธีด าเนินการวิจัย  
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

1. ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามั ธยมศึกษา เขต 6 อ าเภอบางพลี  จั งหวัดสมุทรปราการ จ านวน 6 ห้องเรี ยน นักเรี ยนจ านวน 240 คน                                              
 2. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม ส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 อ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา  2562 ซึ่งได้มาจาก
การสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) โดยวิธีการจับฉลาก ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 2 ห้องเรียน 
นักเรียนจ านวน 80 คน โดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/7 จ านวน 40 คน เป็นกลุ่มทดลอง  ที่เรียนด้วยหนังสือ
อิ เล็ กทรอนิกส์  (E-book) เ รื่ อ ง  กฎหมายใกล้ ตั ว  และนัก เรี ยนชั้ นมั ธยมศึ กษาปีที่  1/9 จ านวน 40 คน                                       
เป็นกลุ่มควบคุมใช้วิธีการสอนแบบปกติ 
 2.1 กลุ่มตัวอย่างเพื่อทดสอบหาประสิทธิภาพของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E book) คือ นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม ซึ่งได้มาจากการสุ่มอย่างง่ายโดยวิธีการจับฉลาก จ านวน 42 คน  
      2.2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการทดลองหาประสิทธิภาพของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์  (E-book)                                 
เรื่อง กฎหมายใกล้ตัว แบบรายบุคคล จ านวน 3 คน โดยเป็นนักเรียนที่มีระดับสติปัญญาเก่ง 1 คน ปานกลาง 1 คน 
อ่อน 1 คน  
      2.3 กลุ่มตัวอย่างที่ ใช้ในการทดลองหาประสิทธิภาพของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ( E-book)                                     
เรื่อง กฎหมายใกล้ตัว แบบกลุ่มย่อย จ านวน 9 คน โดยเป็นนักเรียนที่มีระดับสติปัญญาเก่ง 3 คน ปานกลาง 3 คน อ่อน 
3 คน  

2.4 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการทดลองหาประสิทธิภาพของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book)  เรื่อง 
กฎหมายใกล้ตัว แบบภาคสนาม จ านวน 30 คน โดยเป็นนักเรียนที่มีระดับสติปัญญา เก่ง 10 คน ปานกลาง   10 คน 
อ่อน 10 คน  
 ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย  
 1. ตัวแปรต้น  
  -  การจัดการเรียนรู้โดยใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) เรื่อง กฎหมายใกล้ตัว 
 2. ตัวแปรตาม   
  -  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา เรื่อง กฎหมายใกล้ตัว 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 การวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยดังนี้  
     1. แผนการจัดการเรียนรู้ก าหนดเนื้อหาเป็น 5 แผนการเรียนรู้ แผนละ 2 ชั่วโมง รวมทั้งหมด 10 ชั่วโมง 
ประกอบด้ วย 2 รู ปแบบ คื อ แผนการจั ดการเรี ยนรู้ ที่ ใช้ หนั งสื ออิ เล็ กทรอนิ กส์  (E-book) เรื่ อง กฎหมายใกล้ ตั ว                                                                               
ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที ่1 จ านวน 10 ชั่วโมง และแผนการจัดการเรียนรู้ แบบปกติ จ านวน 10 ชั่วโมง 
     2. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์  (E-book) เรื่อง กฎหมายใกล้ตัว ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1               
ใช้เวลาเรียน 10 คาบ คาบละ 60 นาที แบ่งเนื้อหาออกเป็น 5 เรื่อง 

    3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน รายวิชาสังคมศึกษา จ านวน 1 ฉบับ        
เรื่องกฎหมายใกล้ตัว ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เป็นแบบเลือกตอบปรนัย 4 ตัวเลือก                               มี
จ านวน 30 ข้อ ซึ่งแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนเป็นชุดเดียวกัน โดยจะน าแบบทดสอบวัดความรู้ทางการเรียน 
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จ านวนรวม 60 ข้อไปเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน เพื่อประเมินความสอดคล้องของข้อค าถามกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 
(IOC) แล้วคัดเลือกข้อสอบที่มีค่า IOC ตั้งแต่ 0.50 ขึ้นไป (ล้วน และอังคณา สายยศ, 2539) จ านวน 58 ข้อ จากนั้นน า
ข้อสอบที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกไปทดลองใช้กับนักเรียนที่ผ่านการเรียนเนื้อหา เรื่อง กฎหมายใกล้ตัวจ านวน 40 คน 
แล้วน าผลการทดสอบมาหาค่าความยากง่าย (p) และค่าอ านาจจ าแนก (r) โดยจะคัดเลือกข้อสอบที่มีค่าความยากง่าย 
(p) ระหว่าง 0.20 - 0.80 และมีค่าอ านาจจ าแนก (r) ระหว่าง 0.20 – 1.00 มีข้อสอบที่ผ่านเกณฑ์จ านวน 51 ข้อ 
จากนั้นจึงคัดเลือกข้อสอบที่ผ่านเกณฑ์ จ านวน 30 ข้อ ซึ่งพิจารณาการตัดข้อสอบจากข้อสอบที่วัดจุดประสงค์การ
เรียนรู้เดียวกันและมีข้อค าถามที่คล้ายคลึงกัน แล้วน าไปหาค่าความเชื่อมั่นแบบทดสอบทั้งฉบับตามวิธีคูเดอร์ ริชาร์ด
สัน (Kuder Richardson Method) โดยใช้สูตร KR-20 (ล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ , 2539) พบว่า ค่าความ
เชื่อมั่นของแบบทดสอบมีค่าเท่ากับ 0.83 หมายความว่า แบบทดสอบฉบับนี้มีค่าความเชื่อมั่นสูง  
 วิธีด าเนินการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลองเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book)  
เรื่อง  กฎหมายใกล้ตัว  ส าหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 ผู้วิจัยได้ก าหนดรายละเอียดในการด าเนินการตาม
ขั้นตอนดังนี้ 

1. การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง กฎหมายใกล้ตัว ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  โรงเรียนพูล
เจริญวิทยาคม ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้ 

 1.1 การหาประสิทธิภาพของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) เรื่อง กฎหมายใกล้ตัว ส าหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 แบบรายบุคคล โดยน าไปทดลองใช้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนพูลเจริญ
วิทยาคม เป็นนักเรียนที่มีระดับสติปัญญาเก่ง 1 คน ปานกลาง 1 คน อ่อน 1 คน รวมทั้งสิ้น 3 คน หลังเรียนจบให้ท า
แบบทดสอบท้ายเล่ม เพื่อดูความเหมาะสมของเนื้อหา และความยากง่ายของแบบทดสอบท้ายเล่ม แล้วน าผลมาหาค่า
ประสิทธิภาพของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) เรื่อง กฎหมายใกล้ตัว ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มี
ประสิทธิภาพ  เท่ากับ  81.33/80.00   

 1.2 ปรับปรุงหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) เรื่อง กฎหมายใกล้ตัว ส าหรับนักเรียน ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 มาหาประสิทธิภาพของแบบกลุ่มย่อย โดยน าไปทดลองใช้กับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียน
พูลเจริญวิทยาคม เป็นนักเรียนที่มีระดับสติปัญญาเก่ง 3 คน ปานกลาง 3 คน อ่อน 3 คน รวมทั้งสิ้น 9 คน (โดยไม่ซ้ า
กับข้อ 1.1) หลังเรียนจบให้ท าแบบทดสอบท้ายเล่ม แล้วน าผลมาหาค่าประสิทธิภาพของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-
book) เรื่อง กฎหมายใกล้ตัว ส าหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 80.00/80.37 

 1.3  น าหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) เรื่อง กฎหมายใกล้ตัว ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1   มาหา
ประสิทธิภาพแบบภาคสนาม โดยน าไปทดลองใช้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม เป็น
นักเรียนที่มีระดับสติปัญญาเก่ง 10 คน ปานกลาง 10 คน อ่อน 10 คน รวมทั้งสิ้น 30 คน (โดยไม่ซ้ ากับข้อ 1 .1 และ 
1.2) หลังเรียนจบให้ท าแบบทดสอบท้ายเล่ม แล้วน าผลมาหาค่าประสิทธิภาพของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง  
กฎหมายใกล้ตัว ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีประสิทธิภาพ เท่ากับ 80.20/80.11 

2. การตรวจสอบคุณภาพรูปแบบการสอนและแผนการจัดการเรียนรู้ที่ใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) 
เรื่อง กฎหมายใกล้ตัว จ านวน 5 แผน น าแผนการจัดการเรียนรู้เสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมของ
แผนการจัดการเรียนรู้ พบว่าผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นต่อความเหมาะสมของแผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง กฎหมายใกล้
ตัว โดยภาพรวมอยู่ในระดับเหมาะสมมากที่สุด (M = 4.83, SD = 0.03)  
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3. สร้างแบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ านวน 60 ข้อ น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ให้
ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3 ท่าน เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาจุดประสงค์ตัวชี้วัดและวิเคราะห์ดัชนีความ
สอดคล้องระหว่างแบบทดสอบกับจุดประสงค์ คัดเลือกข้อสอบที่มีดัชนีค่าความยากง่ายระหว่าง 0.20 – 0.80 และค่า
อ านาจจ าแนก 0.20 ขึ้นไป จ านวน 30 ข้อ ไปวิเคราะห์หาความเชื่อมั่น โดยใช้สูตร Kuder Richardson 20 (ล้วน สาย
ยศ และ อังคณา สายยศ. 2536) ได้ค่าความเชื่อมั่น 0.83 จากนั้นน าไปใช้เป็นแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

4. การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม โดยใช้
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์  เรื่ อง กฎหมายใกล้ตัว วิชาสังคมศึกษา แบบปรนัย 4 ตัวเลือก จ านวน 30 ข้อ                 
โดยผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลในการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนต่อการใช้แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์  ดังนี้   

 4.1 กลุ่มตัวอย่างท าการทดสอบก่อนเรียน (Pretest) โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ก่อนการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ วิชาสังคมศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 แบบปรนัย 4 ตัวเลือก 
จ านวน 30 ข้อ ทั้งกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม 

 4.2 ด าเนินการทดลองกับกลุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยจัดการเรียนรู้โดยใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง  
กฎหมายใกล้ตัว ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จ านวน 5 เล่ม ร่วมกับแผนการจัดการ เรียนรู้ 5 แผน             ใช้
เวลา 10 ชั่วโมง และจัดการเรียนรู้โดยการสอนแบบปกติ 

          4.3 กลุ่มตัวอย่างท าการทดสอบหลังเรียน (Posttest)  โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน                                                           
แบบปรนัย 4 ตัวเลือก จ านวน 30 ข้อ น าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ด้วยวิธีการทางสถิติ         
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 1. วิธีการค านวณหาประสิทธิภาพของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) เรื่อง กฎหมายใกล้ตัว ส าหรับนักเรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้สูตร E1 /E 2    
 2. วิเคราะห์เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง กฎหมายใกล้ตัว ของนักเรียนกลุ่มทดลองที่ใช้
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) เรื่อง กฎหมายใกล้ตัว กับนักเรียนกลุ่มควบคุมที่ใช้การสอนแบบปกติ โดยใช้สถิติใน
การทดสอบค่า t แบบเป็นอิสระต่อกัน (t-test for independent Samples) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
สรุปผลการวิจัย 
ตารางที่ 1 ผลการหาประสิทธิภาพของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) เรื่อง กฎหมายใกล้ตัว ส าหรับนักเรียน      ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 รายวิชาสังคมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

การทดลอง 
จ านวน
นักเรียน 

คะแนนระหว่างเรียน 
คะแนนเต็ม 50 คะแนน 

คะแนนทดสอบหลังเรียน 
คะแนนเต็ม 30 คะแนน 

ประสิทธิภาพ 

ค่าเฉลี่ย ร้อยละ( 𝚬𝟏) ค่าเฉลี่ย ร้อยละ( 𝚬𝟐) (𝚬𝟏/ 𝚬𝟐) 
หนึ่งต่อหนึ่ง 3 40.67 81.33 24.00 80.00 81.33/80.00   
กลุ่มย่อย 9 40.08 80.17 24.33 81.11 80.00/80.37   
ภาคสนาม 30 40.10 80.20 24.03 80.11 80.20/80.11   

 
จากตารางที่ 1 ผลการหาประสิทธิภาพหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) เรื่อง กฎหมายใกล้ตัว ส าหรับ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 รายวิชาสังคมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ตามล าดับ
ขั้นตอนของการหาประสิทธิภาพของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ทั้ง 3 ขั้นตอน พบว่า การหาประสิทธิภาพ     ขั้น
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ที่ 1 (แบบรายบุคคล) มีประสิทธิภาพเท่ากับ 81.33/80.00 ขั้นที่ 2 (แบบกลุ่มย่อย) มีประสิทธิภาพเท่ากับ 80.00/80.37 
และขั้นที่ 3 (แบบภาคสนาม) มีประสิทธิภาพเท่ากับ 80.20/80.11 แสดงให้เห็ นว่า ประสิทธิภาพของหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ (E-book) เรื่อง กฎหมายใกล้ตัว ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 รายวิชาสังคมศึกษา     มี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 

 
ตารางที่ 2 แสดงผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน วิชาสังคมศึกษา ของนักเรียนกลุ่มทดลองและ
กลุ่มควบคุม  

กลุ่ม n x  S.D. t Sig 
 

กลุ่มทดลอง 
 

40 
 

24.65 
 

1.62 
6.520 .000* กลุ่มควบคุม 40 21.83 2.20 

 

 
 
จากตารางที่ 2 การเปรียบเทียบคะแนนหลังเรียนของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม พบว่า คะแนนหลังเรียน

ของกลุ่มทดลองมีค่าเท่ากับ (Χ̅ = 24.65, S.D. = 1.62)  คะแนนหลังเรียนของกลุ่มควบคุมมีค่าเท่ากับ (Χ̅ = 21.83, 
S.D. = 2.20) โดยค่า t-test มีค่าเท่ากับ 6.520 จึงสรุปได้ว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนของกลุ่มทดลองสูงกว่า
กลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
 
การอภิปรายผล 

จากการวิจัยเรื่องการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) เรื่อง กฎหมายใกล้
ตัว ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้ 

1. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) เรื่อง กฎหมายใกล้ตัว วิชาสังคมศึกษา ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  โรงเรียนพูล
เจริญวิทยาคม ที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพ 80.20/80.11 ซึ่งมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 ตามที่ก าหนดไว้ แสดงว่า 
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) เรื่อง กฎหมายใกล้ตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา  และวัฒนธรรม 
ส าหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ผู้วิจัยได้พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้เนื่องมาจากผู้วิจัยได้พัฒนาหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ขึ้นอย่างมีขั้นตอน มีระบบ ผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-
book) และได้ด าเนินการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ตามขั้นตอนที่วางไว้ มีการพัฒนารูปแบบของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
ให้มีความน่าสนใจ โดยการสร้างเป็น Story board ตัวละครที่ใช้ เป็นตัวการ์ตูน เช่น แมว ปลา คน เป็นต้น ซึ่งลักษณะ
ของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์จะเป็นหนังสือการ์ตูน มีภาพประกอบ ช่วยเพิ่มอรรถรส  และจินตนาการให้นักเรียน
เพลิดเพลินไปกับเรื่องที่อ่าน มีเรื่องราวเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องกฎหมายใกล้ตัว นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองและ
ช่วยให้นักเรียนทบทวนความรู้ ได้ตลอดเวลา ในหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ประกอบ    ไปด้วยเรื่องราวเหตุการณ์ที่น่าสนใจ 
ชวนให้ติดตาม และได้สาระไปพร้อมๆกัน มีการเล่าเรื่องโดยใช้บทสนทนาระหว่างตัวละครแต่ละตัว ภาษาที่ใช้ ถูกต้อง
เหมาะสม สื่อความหมายได้ชัดเจน อ่านเข้าใจง่าย เหมาะสมกับระดับผู้เรียน ภาพประกอบมีความเหมาะสม ชัดเจน 
สอดคล้องกับเนื้อหา และมีความสวยงาม น่าสนใจ น่าติดตาม  โปรแกรมใช้งานง่าย สะดวก ท าให้บทเรียนน่าสนใจ ทั้ง
ภาพเคลื่อนไหว รวมถึงองค์ประกอบของหน้า ที่มีการออกแบบ และจัดวางให้มีความเหมาะสมและลงตัว ผู้วิจัยได้
สังเกตดูพฤติกรรมการเข้าเรียนและความสนใจของนักเรียนกลุ่มทดลอง นักเรียนมีความกระตือรือร้นในการเรียนมาก

*p ≤  .05 
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ขึ้น ตื่นเต้น สนุกสนาน มีความสุขในขณะที่อ่านหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ นักเรียนให้ความสนใจและมีส่วนร่วมในการท า
กิจกรรมตามแผนการจัดการเรียนรู้  นักเรียนให้ข้อมูลย้อนกลับผ่านทางค าพูด และจากพฤติกรรมที่นักเรียนแสดงออก
ผ่านทางสีหน้า แววตา และค าพูด แสดงให้เห็นถึงการตั้งใจเรียน และสนใจในบทเรียนมากขึ้น นักเรียน มีความเข้าใจใน
เนื้อหา สามารถคิดต่อยอดไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้จริง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ทองสุข  ค าแก้ว (2553) ศึกษา
เรื่อง การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
ผลการวิจัยพบว่า หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
ที่มีประสิทธิภาพ 80.06/81.06 ซึ่งมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้คือ 80/80 และผู้เรียนมีความพึงพอใจ ต่อ
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 อยู่ในระดับมาก 
โดยมีค่าเฉลี่ย (Χ̅) เท่ากับ 4.44 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.74 

2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมพบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนที่สอนโดยใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book)  เรื่อง กฎหมายใกล้ตัว ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  รายวิชาสังคมศึกษา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม แตกต่างกับวิธีการสอนแบบปกติ  อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .05 
ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ ทั้งนี้เป็นเพราะหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book)  เรื่อง กฎหมายใกล้ตัว เป็นสื่อ การ
สอนที่มีสีสัน มีค าอธิบาย มีขนาดตัวอกัษรที่ชัดเจน อ่านง่าย เนื้อหามีความน่าสนใจ เนื้อหาให้ความรู้ที่มีประโยชน์ และ
มีการน าเสนอเข้าใจง่าย สนุกสนาน มีภาพและเสียงที่จูงใจให้อ่าน  นักเรียนมีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้และสนใจเรียนมาก
ขึ้น  นอกจากนี้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง กฎหมายใกล้ตัว  ยังช่วยให้นักเรียนที่มีความสามารถในการเรียนรู้แตกต่างกันรู้สึก
พอใจกับการเรียน และไม่เกิดความกดดันขณะเรียนเมื่อนักเรียนเรียนไม่ทัน หากไม่เข้าใจก็สามารถกลับไปทบทวนใหม่
ได้ และสามารถเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลาตามที่นักเรียนต้องการ ท าให้นักเรียนไม่รู้สึกเบื่อหน่ายระหว่างเรียน จึงส่งผลให้
ผู้เรียนมีประสิทธิภาพในการเรียนสูงขึ้น  สอดคล้องกับงานวิจัยของศักรินทร์ ศรีทอง (2555) ศึกษาเรื่องการพัฒนาหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์เรื่อง มหาสวัสดิ์บ้านเรา  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ส าหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 
6 ผลการวิจัยพบว่า ประสิทธิภาพของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง มหาสวัสดิ์บ้านเรา มีประสิทธิภาพเท่ากับ 83 /82.38 
และนักเรียน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดย
มีความพึงพอใจ ต่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เรื่องมหาสวัสดิ์บ้านเรา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 อยู่ในระดับดี   
 จากการด าเนินการวิจัย เรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) เรื่อง 
กฎหมายใกล้ตัว ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในครั้งนี้เกิดประโยชนต่อนักเรียนใน ด้านการเรียนรู้ นักเรียนมี
ความรู้ในเรื่องกฎหมายใกล้ตัว สังเกตได้จากนักเรียนมีการคิดต่อยอดว่าจะน าความรู้ที่ได้เรียนไปปรับใช้ในชีวิตประจ า
วัน นักเรียนสนใจเรียนมากขึ้น เข้าเรียนตรงเวลา มีความกระตือรือร้น มีความกระฉับกระเฉงพร้อมที่จะเรียน ไม่คุย
หรือเล่นในขณะเรียนหนังสือ แสดงสีหน้า แววตา รอยยิ้ม มีความสนุกสนานในการเรียน จากพฤติกรรม  ที่นักเรียน
แสดงออกเกิดประโยชน์ ต่อครูผู้สอนในด้านการสร้างและพัฒนานวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
และสามารถน าข้อมูลสะท้อนจากนักเรียนมาปรับปรุงและพัฒนาตนเอง ในด้านกิจกรรมการเรียนการสอน และพัฒนา
ตนเองได้อย่างต่อเนื่อง 
 
ข้อเสนอแนะ 

1. ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการน าไปใช้ 
ข้อเสนอแนะในการน าไปจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยการใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) เรื่อง  
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กฎหมายใกล้ตัว ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 รายวิชาสังคมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา  
และวัฒนธรรม 

 1.1 ในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) เรื่อง กฎหมายใกล้ตัว  
ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 รายวิชาสังคมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  ครู
ควรดูแลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของนักเรียนอย่างใกล้ชิดและทั่วถึง เพื่อให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้อย่างเข้าใจตาม
วัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ 
   1.2 การใช้สีควรค านึงถึงความเหมาะสมและความต้องการของนักเรียนในแต่ละวัย 
  1.3 ความสามารถในการอ่านของนักเรียนมีผลต่อการเรียนด้วยหนังสือ อิเล็กทรอนิกส์ (E-book)  
ดังนั้นในการน าหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ไปใช้ ครูควรจะอธิบายหรือสร้างข้อตกลง ให้นักเรียนฟังก่อนหลังจากนั้นจึงให้
นักเรียนศึกษาด้วยตนเอง  

1.4 การเรียนด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ไม่ควรจ ากัดเวลา เพราะความสามารถในการเรียนรู้ของ
แต่ละคนแตกต่างกัน ควรเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ใช้เวลาอย่างเต็มท่ีตามความต้องการ จนกว่าจะเข้าใจในบทเรียน 

2. ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 
         2.1 ควรสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ให้เหมาะสมกับวัยของนักเรียน ในระดับชั้นอื่น ๆ 

ต่อไป 
                   2.2 ควรมีการพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ในหัวข้อเนื้อหาอื่น ๆ ส าหรับในการเรียนใน
รายวิชาอื่น ๆ เพื่อจะได้สื่อการเรียนรู้ที่หลากหลาย น่าสนใจเหมาะสมกับผู้เรียน 
  2.3 ควรพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ให้สามารถเรียนรู้โดยผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เพื่อให้
นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลา 
  2.4 ควรมีการวิจัยด้านเทคนิคการออกแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ในด้านต่าง ๆ เช่น สีและขนาด
ตัวอักษรท่ีใช้ในบทเรียน ภาพประกอบทั้งภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว ตลอดจนเสียงประกอบที่ใช้ในบทเรียน  ทั้งนี้เพื่อ
เป็นแนวทางในการพัฒนาการผลิตหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ให้น่าสนใจและทันสมัยมากขึ้น 
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