บทคัดย่อ
เรื่ อง
ผูว้ จิ ยั
ปี

การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่ อง ระบบการย่อยอาหาร
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2
นางจันทราวดี ศุภโชคพาณิ ชย์
2559

การวิ จ ั ย เพื่ อ ศึ ก ษาผลของการจั ด การเรี ยนรู ้ ด้ ว ยหนั ง สื อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ เรื่ อง
ระบบการย่อ ยอาหาร ชั้นมัธยมศึก ษาปี ที่ 2 ใช้กลุ่ ม ตัว อย่า งเป็ นนักเรี ยนชั้นมัธยมศึก ษาปี ที่ 2
ปี การศึกษา 2559 โรงเรี ยนนวมินทราชิ นูทิศ บดิ นทรเดชา แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง
จานวน 45 คน เพื่อหา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนก่อนและหลังเรี ยนของกลุ่มตัวอย่าง และความพึง
พอใจของผูเ้ รี ยน โดยผ่านการตรวจสอบและแนะนาจากผูเ้ ชี่ยวชาญด้านเนื้ อหาและด้านเทคโนโลยี
เครื่ องมือที่ใช้ ประกอบด้วยหนังสื ออิเล็กทรอนิ กส์ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน และ
แบบประเมินความพึงพอใจของผูเ้ รี ยน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ประสิ ทธิภาพ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ( X )
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D และการทดสอบค่าที (t-test Dependent)
ผลก ารวิ จ ั ย ปราก ฏว่ า หนั ง สื อ อิ เ ล็ ก ทรอ นิ กส์ เรื่ อ ง ระบ บก ารย่ อ ยอา หา ร
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนหลังเรี ยนด้วยหนังสื ออิเล็กทรอนิ กส์ มีคะแนนเฉลี่ ย
หลังเรี ยนสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยก่อนเรี ยน ทดสอบความแตกต่างทางสถิติโดยใช้ค่าที (t-test) พบว่า
มีความแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ.01 และความพึงพอใจของผูเ้ รี ยนที่มี ต่อการเรี ยน
ด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์อยูใ่ นระดับมากที่สุด

บทคัดย่อ
เรื่ อง
ผูว้ จิ ยั
ปี

การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่ อง การสังเคราะห์ดว้ ยแสง
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1
นางรจนา กิตติศรี วรพันธุ์
2559

การวิ จ ั ย เพื่ อ ศึ ก ษาผลของการจั ด การเรี ยนรู ้ ด้ ว ยหนั ง สื อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ เรื่ อง
การสังเคราะห์ด้วยแสง ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 ใช้กลุ่ ม ตัวอย่างเป็ นนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1
ปี การศึกษา 2559 โรงเรี ยนนวมินทราชิ นูทิศ บดิ นทรเดชา แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง
จานวน 31 คน เพื่อหา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนก่อนและหลังเรี ยนของกลุ่มตัวอย่าง และความพึง
พอใจของผูเ้ รี ยน โดยผ่านการตรวจสอบและแนะนาจากผูเ้ ชี่ยวชาญด้านเนื้ อหาและด้านเทคโนโลยี
เครื่ องมือที่ใช้ ประกอบด้วยหนังสื ออิเล็กทรอนิ กส์ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน และ
แบบประเมินความพึงพอใจของผูเ้ รี ยน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ประสิ ทธิภาพ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ( X )
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D และการทดสอบค่าที (t-test Dependent)
ผลการวิ จ ั ย ปรากฏว่ า หนั ง สื ออิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ เรื่ อง การสั ง เคราะห์ ด้ ว ยแสง
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนหลังเรี ยนด้วยหนังสื ออิเล็กทรอนิ กส์ มีคะแนนเฉลี่ ย
หลังเรี ยนสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยก่อนเรี ยน ทดสอบความแตกต่างทางสถิติโดยใช้ค่าที (t-test) พบว่า
มีความแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ.01 และความพึงพอใจของผูเ้ รี ยนที่มีต่อการเรี ยน
ด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์อยูใ่ นระดับมากที่สุด

บทคัดย่อ
เรื่ อง
ผูว้ จิ ยั
ปี

การพัฒนาแบบฝึ ก เรื่ อง การดุลสมการรี ดอกซ์
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6
นางสาวกาญจนา แสงแก้ว
2559

การวิจ ัยเพื่อ ศึ ก ษาผลของการจัดการเรี ยนรู ้ด้ว ยแบบฝึ ก เรื่ อง การดุ ล สมการรี ดอกซ์
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6 ใช้กลุ่มตัวอย่างเป็ นนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6
ปี การศึกษา 2559
โรงเรี ยนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง จานวน 36 คน เพื่อหา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนก่อนและหลังเรี ยนของกลุ่มตัวอย่าง และความพึงพอใจของผูเ้ รี ยน โดยผ่าน
การตรวจสอบและแนะน าจากผู ้เ ชี่ ย วชาญด้า นเนื้ อ หา เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ประกอบด้ว ยแบบฝึ ก
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน และแบบประเมินความพึงพอใจของผูเ้ รี ยน สถิติที่ใช้ใน
การวิเคราะห์ประสิ ทธิภาพ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ( X ) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D และการทดสอบค่าที
(t-test Dependent)
ผลการวิ จ ัย ปรากฏว่ า แบบฝึ ก เรื่ อ ง การดุ ล สมการรี ด อกซ์ ชั้ นมั ธยมศึ กษาปี ที่ 6
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนหลังเรี ยนด้วยแบบฝึ ก มีคะแนนเฉลี่ยหลังเรี ยนสู งกว่าคะแนนเฉลี่ยก่อน
เรี ยน ทดสอบความแตกต่างทางสถิติโดยใช้ค่าที (t-test) พบว่า มีความแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิ ติที่ ระดับ .01 และความพึง พอใจของผูเ้ รี ย นที่ มี ต่อ การเรี ย นด้ว ยแบบฝึ ก อยู่ใ นระดับ
มากที่สุด

บทคัดย่อ
เรื่ อง
ผูว้ จิ ยั
ปี

การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่ อง การเคลื่อนที่
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4
นายจักรกฤษ นุชอยู่
2559

การวิ จ ั ย เพื่ อ ศึ ก ษาผลของการจั ด การเรี ยนรู ้ ด้ ว ยหนั ง สื อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ เรื่ อง
การเคลื่ อ นที่ ชั้ นมั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 4 ใช้ ก ลุ่ ม ตัว อย่ า งเป็ นนั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 4
ปี การศึกษา 2559 โรงเรี ยนนวมินทราชิ นูทิศ บดิ นทรเดชา แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง
จานวน 40 คน เพื่อหา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนก่อนและหลังเรี ยนของกลุ่มตัวอย่าง และความพึง
พอใจของผูเ้ รี ยน โดยผ่านการตรวจสอบและแนะนาจากผูเ้ ชี่ยวชาญด้านเนื้ อหาและด้านเทคโนโลยี
เครื่ องมือที่ใช้ ประกอบด้วยหนังสื ออิเล็กทรอนิ กส์ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน และ
แบบประเมินความพึงพอใจของผูเ้ รี ยน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ประสิ ทธิภาพ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ( X )
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D และการทดสอบค่าที (t-test Dependent)
ผลการวิจยั ปรากฏว่า หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่ อง การเคลื่อนที่
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4
มีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนหลังเรี ยนด้วยหนังสื ออิ เล็กทรอนิ กส์ มี คะแนนเฉลี่ยหลังเรี ยนสู งกว่า
คะแนนเฉลี่ยก่อนเรี ยน ทดสอบความแตกต่างทางสถิติโดยใช้ค่าที (t-test) พบว่า
มีความ
แตกต่างอย่างมี นัยสาคัญทางสถิ ติที่ระดับ.01 และความพึงพอใจของผูเ้ รี ยนที่มีต่อ การเรี ยนด้วย
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์อยูใ่ นระดับมากที่สุด

บทคัดย่อ
เรื่ อง
ผูว้ จิ ยั
ปี

การพัฒนาหนังสื ออิเล็กทรอนิ กส์ เรื่ อง การใช้ประโยชน์ขอ้ มูลธรณี วิทยา วิชาโลกและ
ดาราศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4
นางสาวจันทร์เพ็ญ พรสี่ภาค
2559

การวิ จ ัย เพื่ อ ศึ ก ษาผลของการจัด การเรี ย นรู ้ ด้ว ยหนั ง สื อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ เรื่ อ ง
การใช้ประโยชน์ขอ้ มูลธรณี วิทยา วิชาโลกและดาราศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4ใช้กลุ่มตัวอย่าง
เป็ นนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 ปี การศึกษา 2559 โรงเรี ยนนวมิ นทราชินูทิศ บดิ นทรเดชา
แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง จานวน 40 คน เพื่อหา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนก่อนและหลัง
เรี ยนของกลุ่ ม ตัวอย่าง และความพึงพอใจของผูเ้ รี ย น โดยผ่านการตรวจสอบและแนะนาจาก
ผูเ้ ชี่ ยวชาญด้านเนื้ อหาและด้านเทคโนโลยี เครื่ องมื อที่ใช้ ประกอบด้วยหนังสื ออิ เล็กทรอนิ กส์
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน และแบบประเมินความพึงพอใจของผูเ้ รี ยน สถิติที่ใช้ใน
การวิเคราะห์ประสิทธิภาพ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ( X ) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D และการทดสอบค่าที (ttest Dependent)
ผลการวิจยั ปรากฏว่า หนังสื ออิเล็กทรอนิ กส์ เรื่ อง การใช้ประโยชน์ขอ้ มูลธรณี วิทยา
วิชาโลกและดาราศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนหลังเรี ยนด้วยหนังสื อ
อิเล็กทรอนิกส์ มีคะแนนเฉลี่ยหลังเรี ยนสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยก่อนเรี ยน ทดสอบความแตกต่างทาง
สถิติโดยใช้ค่าที (t-test) พบว่า มีความแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ.01 และความพึง
พอใจของผูเ้ รี ยนที่มีต่อการเรี ยนด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์อยูใ่ นระดับมากที่สุด

บทคัดย่อ
เรื่ อง
ผูว้ จิ ยั
ปี

การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่ อง ปิ โตรเลียม วิชาวิทยาศาสตร์ (เคมี)
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4
นางสาวจิรัชชา ขวัญผิว
2559

การวิ จ ั ย เพื่ อ ศึ ก ษาผลของการจั ด การเรี ยนรู ้ ด้ ว ยหนั ง สื อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ เรื่ อง
ปิ โตรเลี ย ม วิช าวิท ยาศาสตร์ (เคมี ) ชั้น มัธยมศึ ก ษาปี ที่ 4 ใช้ก ลุ่ ม ตัวอย่า งเป็ นนัก เรี ย นชั้น
มัธยมศึกษาปี ที่ 4 ปี การศึกษา 2559 โรงเรี ยนนวมิ นทราชิ นูทิศ บดินทรเดชา แขวงวังทองหลาง
เขตวังทองหลาง จานวน 43 คน เพือ่ หา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนก่อนและหลังเรี ยนของกลุ่มตัวอย่าง
และความพึงพอใจของผูเ้ รี ยน โดยผ่านการตรวจสอบและแนะนาจากผูเ้ ชี่ ยวชาญด้านเนื้ อหาและ
ด้านเทคโนโลยี เครื่ องมือที่ใช้ ประกอบด้วยหนังสื ออิเล็กทรอนิ กส์ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยน และแบบประเมินความพึงพอใจของผูเ้ รี ยน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ประสิ ทธิภาพ
ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ( X ) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D และการทดสอบค่าที (t-test Dependent)
ผลการวิจยั ปรากฏว่า หนังสื ออิเล็กทรอนิ กส์ เรื่ อง ปิ โตรเลี ยม วิชาวิทยาศาสตร์ (เคมี )
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนหลังเรี ยนด้วยหนังสื ออิเล็กทรอนิ กส์ มีคะแนนเฉลี่ ย
หลังเรี ยนสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยก่อนเรี ยน ทดสอบความแตกต่างทางสถิติโดยใช้ค่าที (t-test) พบว่า
มีความแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ.01 และความพึงพอใจของผูเ้ รี ยนที่มีต่อการเรี ยน
ด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์อยูใ่ นระดับมากที่สุด

บทคัดย่อ
เรื่ อง
ผูว้ จิ ยั
ปี

การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่ อง ของแข็ง ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5
นางสาวเซียดฟ้ า เสรี รัตนเกียรติ
2559

การวิ จ ัย เพื่ อ ศึ ก ษาผลของการจัด การเรี ย นรู ้ ด้ว ยหนั ง สื อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ เรื่ อ ง
ของแข็ง ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5 ใช้กลุ่มตัวอย่างเป็ นนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5 ปี การศึกษา
2559 โรงเรี ยนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง จานวน 40 คน
เพือ่ หา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนก่อนและหลังเรี ยนของกลุ่มตัวอย่าง และความพึงพอใจของผูเ้ รี ยน
โดยผ่านการตรวจสอบและแนะนาจากผูเ้ ชี่ยวชาญด้านเนื้ อหาและด้านเทคโนโลยี เครื่ องมือที่ใช้
ประกอบด้วยหนังสื ออิเล็กทรอนิ กส์ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน และแบบประเมิ น
ความพึงพอใจของผูเ้ รี ยน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ประสิ ทธิภาพ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ( X ) ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D และการทดสอบค่าที (t-test Dependent)
ผลการวิจยั ปรากฏว่า หนังสื อ อิ เล็ กทรอนิ ก ส์ เรื่ อง ของแข็ง ชั้นมัธ ยมศึ กษาปี ที่ 5
มีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนหลังเรี ยนด้วยหนังสื ออิ เล็กทรอนิ กส์ มีคะแนนเฉลี่ ยหลังเรี ยนสู งกว่า
คะแนนเฉลี่ยก่อนเรี ยน ทดสอบความแตกต่างทางสถิติโดยใช้ค่าที (t-test) พบว่า มีความแตกต่าง
อย่างมี นัยสาคัญทางสถิ ติที่ระดับ.01 และความพึงพอใจของผูเ้ รี ยนที่มีต่อการเรี ยนด้วยหนังสื อ
อิเล็กทรอนิกส์อยูใ่ นระดับมากที่สุด

บทคัดย่อ
เรื่ อง
ผูว้ จิ ยั
ปี

การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6
โดยใช้แบบฝึ ก เรื่ อง การจัดหมวดหมู่ของสิ่งมีชีวติ
นางสาวดวงรัตน์ สานประดิษฐ์
2559

การวิจยั การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6 โดยใช้
แบบฝึ ก เรื่ อง การจัดหมวดหมู่ของสิ่ งมีชีวิต ใช้กลุ่มตัวอย่างเป็ นนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6 ปี
การศึก ษา 2559 โรงเรี ย นนวมิ น ทราชิ นู ทิศ บดิ นทรเดชา แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง
จานวน 40 คน เพื่อหา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนก่อนและหลังเรี ยนของกลุ่มตัวอย่าง และความพึง
พอใจของผูเ้ รี ยน โดยผ่านการตรวจสอบและแนะนาจากผูเ้ ชี่ ยวชาญด้านเนื้ อหา เครื่ องมือที่ใช้
ประกอบด้วยแบบฝึ ก แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน และแบบประเมินความพึงพอใจของ
ผูเ้ รี ยน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ประสิทธิภาพ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ( X ) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D และ
การทดสอบค่าที (t-test Dependent)
ผลการวิจยั ปรากฏว่า การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6
โดยใช้แบบฝึ ก เรื่ อง การจัดหมวดหมู่ของสิ่งมีชีวติ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนหลังเรี ยนด้วยคะแนน
เฉลี่ยหลังเรี ยนสู งกว่าคะแนนเฉลี่ยก่ อนเรี ยน ทดสอบความแตกต่างทางสถิติโดยใช้ค่าที (t-test)
พบว่า มีความแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ.01 และความพึงพอใจของผูเ้ รี ยนที่มีต่อ
การเรี ยนด้วยแบบฝึ ก เรื่ อง การจัดหมวดหมู่ของสิ่งมีชีวติ อยูใ่ นระดับมากที่สุด

บทคัดย่อ
เรื่ อง
ผูว้ จิ ยั
ปี

การพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย เรื่ อง การหายใจระดับเซลล์
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4
นางทองทิพย์ ตระกูลพัว
2559

การวิจยั เพือ่ ศึกษาผลของการจัดการเรี ยนรู ้ดว้ ยสื่ อมัลติมีเดีย เรื่ อง การหายใจระดับเซลล์
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 ใช้กลุ่มตัวอย่างเป็ นนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4
ปี การศึกษา 2559
โรงเรี ยนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง จานวน 45 คน เพื่อหา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนก่อนและหลังเรี ยนของกลุ่มตัวอย่าง และความพึงพอใจของผูเ้ รี ยน โดยผ่าน
การตรวจสอบและแนะน าจากผู ้เ ชี่ ย วชาญด้า นเนื้ อ หาและด้า นเทคโนโลยี เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้
ประกอบด้วยสื่ อมัลติมีเดีย แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน และแบบประเมินความพึง
พอใจของผูเ้ รี ยน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ประสิทธิภาพ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ( X ) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(S.D และการทดสอบค่าที (t-test Dependent)
ผลการวิจยั ปรากฏว่า สื่ อมัล ติมี เดี ย เรื่ อง การหายใจระดับเซลล์ ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนหลังเรี ยนด้วยสื่ อมัลติมีเดีย มีคะแนนเฉลี่ยหลังเรี ยนสู งกว่าคะแนนเฉลี่ย
ก่อนเรี ยน ทดสอบความแตกต่างทางสถิ ติโดยใช้ค่าที (t-test) พบว่า มีความแตกต่างอย่างมี
นัยส าคัญ ทางสถิ ติที่ร ะดับ .01 และความพึงพอใจของผูเ้ รี ยนที่ มี ต่อ การเรี ยนด้วยสื่ อมัลติมี เดี ย
อยูใ่ นระดับมากที่สุด

บทคัดย่อ
เรื่ อง
ผูว้ จิ ยั
ปี

ผลการพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่ อง วิทยาศาสตร์กบั ความงาม
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1
นางทิตยา ธนากิจเจริ ญสุข
2559

การวิจยั เพือ่ ศึกษาผลของการจัดการเรี ยนรู ้ดว้ ยหนังสื ออิเล็กทรอนิ กส์ เรื่ อง วิทยาศาสตร์
กั บ ความงาม ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 1 ใช้ ก ลุ่ ม ตัว อย่ า งเป็ นนั ก เรี ย นชั้ นมั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 1
ปี การศึกษา 2559 โรงเรี ยนนวมินทราชิ นูทิศ บดิ นทรเดชา แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง
จานวน 31 คน เพื่อหา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนก่อนและหลังเรี ยนของกลุ่มตัวอย่าง และความพึง
พอใจของผูเ้ รี ยน โดยผ่านการตรวจสอบและแนะนาจากผูเ้ ชี่ยวชาญด้านเนื้ อหาและด้านเทคโนโลยี
เครื่ องมือที่ใช้ ประกอบด้วยหนังสื ออิเล็กทรอนิ กส์ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน และ
แบบประเมินความพึงพอใจของผูเ้ รี ยน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ประสิ ทธิภาพ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ( X )
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D และการทดสอบค่าที (t-test Dependent)
ผลการวิ จ ัย ปรากฏว่ า หนั ง สื อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ เรื่ อ ง วิ ท ยาศาสตร์ กั บ ความงาม
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนหลังเรี ยนด้วยหนังสื ออิเล็กทรอนิ กส์ มีคะแนนเฉลี่ ย
หลังเรี ยนสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยก่อนเรี ยน ทดสอบความแตกต่างทางสถิติโดยใช้ค่าที (t-test) พบว่า
มีความแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ.01 และความพึงพอใจของผูเ้ รี ยนที่มีต่อการเรี ยน
ด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์อยูใ่ นระดับมากที่สุด

บทคัดย่อ
เรื่ อง
ผูว้ จิ ยั
ปี

การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่ อง โมเมนตัมและการชน
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5
นางสาวปราณี พรหมบุตร
2559

การวิ จ ั ย เพื่ อ ศึ ก ษาผลของการจั ด การเรี ยนรู ้ ด้ ว ยหนั ง สื อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ เรื่ อง
โมเมนตัมและการชน ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5 ใช้กลุ่ ม ตัวอย่างเป็ นนักเรี ยนชั้นมัธยมศึก ษาปี ที่ 5
ปี การศึกษา 2559 โรงเรี ยนนวมินทราชิ นูทิศ บดิ นทรเดชา แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง
จานวน 13 คน เพื่อหา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนก่อนและหลังเรี ยนของกลุ่มตัวอย่าง และความพึง
พอใจของผูเ้ รี ยน โดยผ่านการตรวจสอบและแนะนาจากผูเ้ ชี่ยวชาญด้านเนื้ อหาและด้านเทคโนโลยี
เครื่ องมือที่ใช้ ประกอบด้วยหนังสื ออิเล็กทรอนิ กส์ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน และ
แบบประเมินความพึงพอใจของผูเ้ รี ยน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ประสิ ทธิภาพ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ( X )
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D และการทดสอบค่าที (t-test Dependent)
ผลการวิ จ ั ย ปรากฏว่ า หนั ง สื ออิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ เรื่ อง โมเมนตั ม และการชน
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนหลังเรี ยนด้วยหนังสื ออิเล็กทรอนิ กส์ มีคะแนนเฉลี่ ย
หลังเรี ยนสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยก่อนเรี ยน ทดสอบความแตกต่างทางสถิติโดยใช้ค่าที (t-test) พบว่า
มีความแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ.01 และความพึงพอใจของผูเ้ รี ยนที่มี ต่อการเรี ยน
ด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์อยูใ่ นระดับมากที่สุด

บทคัดย่อ
เรื่ อง
ผูว้ จิ ยั
ปี

การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่ อง งานและพลังงาน
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3
นางสาวรัชดาภรณ์ สามพรม
2559

การวิ จ ั ย เพื่ อ ศึ ก ษาผลของการจั ด การเรี ยนรู ้ ด้ ว ยหนั ง สื อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ เรื่ อง
งานและพลัง งาน ชั้น มัธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 3 ใช้ก ลุ่ ม ตัว อย่า งเป็ นนัก เรี ย นชั้น มัธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 3
ปี การศึกษา 2559 โรงเรี ยนนวมินทราชิ นูทิศ บดิ นทรเดชา แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง
จานวน 45 คน เพื่อหา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนก่อนและหลังเรี ยนของกลุ่มตัวอย่าง และความพึง
พอใจของผูเ้ รี ยน โดยผ่านการตรวจสอบและแนะนาจากผูเ้ ชี่ยวชาญด้านเนื้ อหาและด้านเทคโนโลยี
เครื่ องมือที่ใช้ ประกอบด้วยหนังสื ออิเล็กทรอนิ กส์ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน และ
แบบประเมินความพึงพอใจของผูเ้ รี ยน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ประสิ ทธิภาพ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ( X )
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D และการทดสอบค่าที (t-test Dependent)
ผลการวิจยั ปรากฏว่า หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่ อง งานและพลังงาน ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3
มีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนหลังเรี ยนด้วยหนังสื ออิ เล็กทรอนิ กส์ มี คะแนนเฉลี่ยหลังเรี ยนสู งกว่า
คะแนนเฉลี่ยก่อนเรี ยน ทดสอบความแตกต่างทางสถิติโดยใช้ค่าที (t-test) พบว่า มีความแตกต่าง
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิ ติที่ระดับ .01 และความพึงพอใจของผูเ้ รี ยนที่มี ต่อการเรี ยนด้วยหนังสื อ
อิเล็กทรอนิกส์อยูใ่ นระดับมากที่สุด

บทคัดย่อ
เรื่ อง
ผูว้ จิ ยั
ปี

การพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย เรื่ อง สารชีวโมเลกุล
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4
นายศิริเดช เทพศิริ
2559

การวิจ ัย เพื่อ ศึ ก ษาผลของการจัด การเรี ย นรู ้ ด้ว ยสื่ อ มัล ติ มี เ ดี ย เรื่ อ ง สารชี ว โมเลกุ ล
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 ใช้กลุ่มตัวอย่างเป็ นนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4
ปี การศึกษา 2559
โรงเรี ยนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง จานวน 45 คน เพื่อหา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนก่อนและหลังเรี ยนของกลุ่มตัวอย่าง และความพึงพอใจของผูเ้ รี ยน โดยผ่าน
การตรวจสอบและแนะน าจากผู ้เ ชี่ ย วชาญด้า นเนื้ อ หาและด้า นเทคโนโลยี เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้
ประกอบด้วยสื่ อมัลติมีเดีย แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน และแบบประเมินความพึง
พอใจของผูเ้ รี ยน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ประสิทธิภาพ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ( X ) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(S.D และการทดสอบค่าที (t-test Dependent)
ผลการวิจยั ปรากฏว่า สื่อมัลติมีเดีย เรื่ อง สารชีวโมเลกุล ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยนหลังเรี ยนด้วยสื่ อมัลติมี เดี ย มี คะแนนเฉลี่ ยหลังเรี ยนสู งกว่าคะแนนเฉลี่ยก่ อ นเรี ยน
ทดสอบความแตกต่างทางสถิติโดยใช้ค่าที (t-test) พบว่า มีความแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิ ติ ที่ ร ะดับ .01 และความพึง พอใจของผูเ้ รี ยนที่ มี ต่ อ การเรี ย นด้ว ยสื่ อ มัล ติ มี เ ดี ย อยู่ใ นระดับ
มากที่สุด

บทคัดย่อ
เรื่ อง
ผูว้ จิ ยั
ปี

การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่ อง พันธุกรรมและสิ่งแวดล้อม
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4
นางสาณี พร สันติกุล
2559

การวิ จ ั ย เพื่ อ ศึ ก ษาผลของการจั ด การเรี ยนรู ้ ด้ ว ยหนั ง สื อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ เรื่ อง
พันธุกรรมและสิ่งแวดล้อม ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 ใช้กลุ่มตัวอย่างเป็ นนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4
ปี การศึกษา 2559 โรงเรี ยนนวมินทราชิ นูทิศ บดิ นทรเดชา แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง
จานวน 45 คน เพื่อหา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนก่อนและหลังเรี ยนของกลุ่มตัวอย่าง และความพึง
พอใจของผูเ้ รี ยน โดยผ่านการตรวจสอบและแนะนาจากผูเ้ ชี่ยวชาญด้านเนื้ อหาและด้านเทคโนโลยี
เครื่ องมือที่ใช้ ประกอบด้วยหนังสื ออิเล็กทรอนิ กส์ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน และ
แบบประเมินความพึงพอใจของผูเ้ รี ยน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ประสิ ทธิภาพ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ( X )
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D และการทดสอบค่าที (t-test Dependent)
ผลการวิ จ ัย ปรากฏว่ า หนั ง สื อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ เรื่ อ ง พัน ธุ ก รรมและสิ่ ง แวดล้ อ ม
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนหลังเรี ยนด้วยหนังสื ออิเล็กทรอนิ กส์ มีคะแนนเฉลี่ ย
หลังเรี ยนสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยก่อนเรี ยน ทดสอบความแตกต่างทางสถิติโดยใช้ค่าที (t-test) พบว่า
มีความแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ.01 และความพึงพอใจของผูเ้ รี ยนที่มีต่อการเรี ยน
ด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์อยูใ่ นระดับมากที่สุด

บทคัดย่อ
เรื่ อง
ผูว้ จิ ยั
ปี

การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6
โดยใช้แบบฝึ ก เรื่ อง ไฟฟ้ าสถิต
นางสายเงิน กองก่า
2559

การวิจยั การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6 โดยใช้
แบบฝึ ก เรื่ อง ไฟฟ้ าสถิ ต ใช้กลุ่ มตัวอย่างเป็ นนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6 ปี การศึกษา 2559
โรงเรี ยนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง จานวน 40 คน เพื่อหา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนก่อนและหลังเรี ยนของกลุ่มตัวอย่าง และความพึงพอใจของผูเ้ รี ยน โดยผ่าน
การตรวจสอบและแนะน าจากผู ้เ ชี่ ย วชาญด้า นเนื้ อ หา เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ประกอบด้ว ยแบบฝึ ก
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน และแบบประเมินความพึงพอใจของผูเ้ รี ยน สถิติที่ใช้ใน
การวิเคราะห์ประสิทธิภาพ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ( X ) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D และการทดสอบค่าที (ttest Dependent)
ผลการวิจยั ปรากฏว่า การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6
โดยใช้แบบฝึ ก เรื่ อง ไฟฟ้ าสถิต มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนหลังเรี ยนด้วยคะแนนเฉลี่ยหลังเรี ยนสู ง
กว่าคะแนนเฉลี่ยก่อนเรี ยน ทดสอบความแตกต่างทางสถิติโดยใช้ค่าที (t-test) พบว่า มีความ
แตกต่างอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ.01 และความพึงพอใจของผูเ้ รี ยนที่มีต่อการเรี ยนด้วยแบบ
ฝึ ก เรื่ อง การจัดหมวดหมู่ของสิ่งมีชีวติ อยูใ่ นระดับมากที่สุด

บทคัดย่อ
เรื่ อง

ผูว้ จิ ยั
ปี

การพัฒนารู ปแบบการเรี ยนการสอนแบบผสมผสาน โดยใช้กระบวนการเรี ยน
แบบสืบเสาะหาความรู ้ ผ่านระบบออนไลน์เพือ่ พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรี ยน
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5
นางสุภาภรณ์ สิงห์หนั
2559

การวิจยั การพัฒนารู ปแบบการเรี ยนการสอนแบบผสมผสาน โดยใช้กระบวนการเรี ยน
แบบสื บ เสาะหาความรู ้ ผ่ า นระบบออนไลน์ เ พื่อ พัฒ นาทัก ษะการคิ ด วิเ คราะห์ ข องนัก เรี ย น
ชั้น มัธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 5ใช้ก ลุ่ ม ตัว อย่า งเป็ นนั ก เรี ย นชั้น มัธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 5 ปี การศึ ก ษา 2559
โรงเรี ยนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง จานวน 40 คน เพื่อหา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนก่อนและหลังเรี ยนของกลุ่มตัวอย่าง และความพึงพอใจของผูเ้ รี ยน โดยผ่าน
การตรวจสอบและแนะนาจากผูเ้ ชี่ยวชาญด้านเนื้อหา เครื่ องมือที่ใช้ ประกอบด้วยบทเรี ยนออนไลน์
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน และแบบประเมินความพึงพอใจของผูเ้ รี ยน สถิติที่ใช้ใน
การวิเคราะห์ประสิ ทธิภาพ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ( X ) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D และการทดสอบค่าที
(t-test Dependent)
ผลการวิจยั ปรากฏว่า การพัฒนารู ปแบบการเรี ยนการสอนแบบผสมผสาน โดยใช้
กระบวนการเรี ยน แบบสืบเสาะหาความรู ้ ผ่านระบบออนไลน์เพือ่ พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ของ
นักเรี ยน ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนหลังเรี ยนด้วยคะแนนเฉลี่ยหลังเรี ยนสู งกว่า
คะแนนเฉลี่ยก่อนเรี ยน ทดสอบความแตกต่างทางสถิติโดยใช้ค่าที (t-test) พบว่า มีความแตกต่าง
อย่างมี นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และความพึงพอใจของผูเ้ รี ยนที่มี ต่อการเรี ยนด้วยบทเรี ยน
ออนไลน์ อยูใ่ นระดับมากที่สุด

บทคัดยอ
รืไอง
ผูຌวิจัย
ปี

การพัฒนาหนังสืออิลใกทรอนิกส์ รืไอง การคลืไอนทีไบบหมุน
ชัๅนมัธยมศึกษาปีทีไ 5
นายอกสิทธิ์ คามุงคุณ
2559

การวิจัยพืไอศึกษาผลของการจัดการรียนรูຌดຌวยหนังสืออิลใกทรอนิกส์ รืไอง การคลืไอนทีไ
บบหมุน ชัๅนมัธยมศึกษาปีทีไ 5 ฿ชຌกลุมตัวอยางป็นนักรียนชัๅนมัธยมศึกษาปีทีไ 5 ปีการศึกษา โ55้
รงรี ย นนวมิ น ทราชิ นู ทิ ศ บดิ น ทรดชา ขวงวั ง ทองหลาง ขตวั ง ทองหลาง จ านวน 29 คน
พืไ อ หาประสิ ท ธิ ภาพของหนั ง สื อ อิ ลใ ก ทรอนิก ส์ ฿หຌมี ป ระสิ ทธิ ภ าพตามกณฑ์ ม าตรฐาน ่เ/่เ
ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการรี ย นก อ นละหลั ง รี ย นของกลุ ม ตั ว อย า ง ละความพึ ง พอ฿จของผูຌ  รี ย น
ดยผานการตรวจสอบละนะนาจากผูຌชีไยวชาญดຌานนืๅอหาละดຌานทคนลยี มีขัๅนตอนของการ
พัฒนา 3 ครัๅง ครัๅงรกป็นการทดสอบบืๅองตຌน ใ คนพืไอหาขຌอบกพรองของหนังสืออิลใกทรอนิกส์
ครัๅงทีไ โ จานวน ้ คน พืไอหานวนຌมของประสิทธิภาพของบทรียนละครัๅงทีไ ใ จานวน ใเ คน
พืไอหาประสิทธิภาพของบทรียน ครืไองมือทีไ฿ชຌ ประกอบดຌวยหนังสืออิลใกทรอนิกส์ บบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการรียน ละบบประมินความพึงพอ฿จ ของผูຌรียน สถิติทีไ฿ชຌ฿นการวิคราะห์
ประสิทธิภาพ เดຌก คาฉลีไย ( X ) คาบีไยงบนมาตรฐาน (S.D.) หาประสิทธิภาพ (E1/E2) ละ
การทดสอบคาที (t-test Dependent)
ผลการวิจัยปรากฏวา หนังสืออิลใกทรอนิกส์ รืไอง การคลืไอนทีไบบหมุน ชัๅนมัธยมศึกษาปี
ทีไ 5 มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ 85.40/84.66
ผูຌ  รี ย นมี ผ ลสั ม ฤทธิ์ ท างการรี ย นหลั ง รี ย นดຌ ว ยหนั ง สื อ
อิลใกทรอนิกส์ มีคะนนฉลีไยหลังรียนสูงกวาคะนนฉลีไยกอนรียน ทดสอบความตกตางทาง
สถิติดย฿ชຌคาที (t-test) พบวามีความตกตางอยางมี นัยสาคัญทางสถิติทีไระดับ.เแ ละมืไอ
วิคราะห์คุณภาพการสอนของครู พบวาคาสัมประสิทธิ์การกระจาย ิC.V.ี รຌอยละ 4.97 ซึไงถือวา
คุ ณ ภาพการสอนอยู ฿ นระดั บ ดี ละความพึ ง พอ฿จของผูຌ  รี ย นทีไ มี ต อ การรี ย นดຌ ว ยหนั ง สื อ
อิลใกทรอนิกส์อยู฿นระดับมากทีไสุด

บทคัดย่อ
เรื่ อง
ผูว้ จิ ยั
ปี

การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่ อง การทดสอบวิตามินซี
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2
นางสาวอภิญญา จันทรัศมี
2559

การวิ จ ั ย เพื่ อ ศึ ก ษาผลของการจั ด การเรี ยนรู ้ ด้ ว ยหนั ง สื อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ เรื่ อง
การทดสอบวิตามิ นซี ชั้น มัธยมศึกษาปี ที่ 2 ใช้กลุ่ ม ตัวอย่างเป็ นนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2
ปี การศึกษา 2559 โรงเรี ยนนวมินทราชิ นูทิศ บดิ นทรเดชา แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง
จานวน 43 คน เพื่อหา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนก่อนและหลังเรี ยนของกลุ่มตัวอย่าง และความพึง
พอใจของผูเ้ รี ยน โดยผ่านการตรวจสอบและแนะนาจากผูเ้ ชี่ยวชาญด้านเนื้ อหาและด้านเทคโนโลยี
เครื่ องมือที่ใช้ ประกอบด้วยหนังสื ออิเล็กทรอนิ กส์ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน และ
แบบประเมินความพึงพอใจของผูเ้ รี ยน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ประสิ ทธิภาพ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ( X )
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D และการทดสอบค่าที (t-test Dependent)
ผลการวิจยั ปรากฏว่า หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่ อง การทดสอบวิตามินซี ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่
2 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนหลังเรี ยนด้วยหนังสื ออิเล็กทรอนิ กส์ มีคะแนนเฉลี่ ยหลังเรี ยนสู งกว่า
คะแนนเฉลี่ยก่อนเรี ยน ทดสอบความแตกต่างทางสถิติโดยใช้ค่าที (t-test) พบว่า มีความแตกต่าง
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิ ติที่ระดับ .01 และความพึงพอใจของผูเ้ รี ยนที่มี ต่อการเรี ยนด้วยหนังสื อ
อิเล็กทรอนิกส์อยูใ่ นระดับมากที่สุด

