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ชื่อผูศ้ ึกษา
ตาแหน่ง
ปีการศึกษา

รายงานผลการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การสร้างหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) ด้วยโปรแกรม Desktop Author โดยใช้รูปแบบการ
จัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นการปฏิบัติจริง กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
และเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
นายนวนพ ระมาศจาย
ครูชานาญการ โรงเรียนบ้านแม่ระมาดราษฎร์บารุง
2560

บทคัดย่อ
รายงานผลการพั ฒ นาชุ ด กิ จกรรมการเรีย นรู้ เรื่อง การสร้างหนั งสื อ อิเล็ กทรอนิ ก ส์
(e-Book) ด้วยโปรแกรม Desk top Author โดยใช้รูป แบบการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้ น
การปฏิ บั ติ จ ริ ง กลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้ ก ารงานอาชี พ และเทคโนโลยี ชั้ น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 5
มี วั ต ถุ ป ระสงค์ 1) เพื่ อ ศึ ก ษาผลการสร้ า งชุ ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ เรื่ อ ง การสร้ า งหนั ง สื อ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) ด้วยโปรแกรม Desk top Author โดยใช้รูปแบบการจัดกระบวนการ
เรียนรู้ที่เน้นการปฏิบัติจริง กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 5 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียน
และหลังเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่
5 ที่ เรี ย นโดยใช้ ชุด กิจ กรรมการเรี ยนรู้ เรื่อ ง การสร้างหนั งสื ออิ เล็ ก ทรอนิก ส์ (e-Book) ด้ ว ย
โปรแกรม Desk top Author โดยใช้ รูป แบบการจัด กระบวนการเรียนรู้ที่ เน้ น การปฏิ บั ติ จริง
3) เพื่อศึกษาค่าดัชนีประสิทธิผลการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่เรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การสร้างหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) ด้วยโปรแกรม Desk top Author โดยใช้รูปแบบการจัดกระบวนการ
เรียนรู้ที่เน้นการปฏิบัติจริง4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่มีต่อ
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
(e-Book) ด้ ว ยโปรแกรม Desk top Author โดยใช้ รูป แบบการจั ดกระบวนการเรียนรู้ที่ เน้ น
การปฏิบัติจริง ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียน
บ้านแม่ระมาดราษฎร์บารุง สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ซึ่งกาลัง
ศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 จานวน 2 ห้องเรียน รวมทั้งสิ้นจานวน 52 คน กลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1 โรงเรียนบ้านแม่ระมาดราษฎร์บารุง
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ซึ่งกาลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 1 ปี
การศึกษา 2560 จานวน 26 คน ซึ่งได้มาด้วยวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)
เครื่ อ งมื อ ที่ ใช้ ในการศึ ก ษา ได้ แ ก่ 1) ชุ ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ เรื่ อ ง เรื่ อ ง การสร้ า งหนั ง สื อ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) ด้วยโปรแกรม Desktop Author โดยใช้รูปแบบการจัดกระบวนการ
เรียนรู้ที่เน้นการปฏิบัติจริง กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษา
ปี ที่ 5 จ านวน 6 ชุ ด 2) แบบทดสอบวั ด ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย น เรื่ อ ง การสร้ างหนั ง สื อ

ค
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) ด้วยโปรแกรม Desktop Author โดยใช้รูปแบบการจัดกระบวนการ
เรียนรู้ที่เน้นการปฏิบัติจริง กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 5 และ 3) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) ด้วยโปรแกรม Desktop
Author โดยใช้ รู ป แบบการจั ดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้น การปฏิ บั ติจริง กลุ่ มสาระการเรียนรู้
การงานอาชีพและเทคโนโลยี สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ค่าดัชนี ความสอดคล้อง ค่าความเชื่อมั่น ค่าความยากง่าย ค่าอานาจจาแนก ร้อยละ และ ค่า
t–test Dependent
ผลการศึกษาค้นคว้าพบว่า
1. ผลการวิเคราะห์ ป ระสิท ธิภ าพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การสร้างหนั งสื อ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) ด้วยโปรแกรม Desktop Author โดยใช้รูปแบบการจัดกระบวนการ
เรียนรู้ที่เน้นการปฏิบัติจริง กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 5 พบว่าประสิทธิภาพของกระบวนการซึ่งประเมินจากกระบวนการเรียนโดยพิจารณาจาก
คะแนนระหว่างการจั ด การเรี ย นการสอนตามแผนการจั ด การเรี ย นรู้โดยการใช้ ชุ ด กิ จ กรรม
การเรียนรู้ เรื่อง การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) ด้วยโปรแกรม Desktop Author โดย
ใช้รูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นการปฏิบัติจริง ได้ประสิทธิภาพตัวแรกเท่ากับ 85.06
และประสิทธิภาพของผลลัพธ์ซึ่งเป็นการประเมินผลโดยนาคะแนนจากการประเมินผลหลังเรียน
ได้ประสิทธิภาพตัวหลังเท่ากับ 82.76 ดังนั้น จึงสรุปได้ว่าชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การสร้าง
หนั ง สื อ อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ (e-Book) ด้ ว ยโปรแกรม Desk top Author โดยใช้ รู ป แบบการจั ด
กระบวนการเรียนรู้ที่เน้นการปฏิบัติจริง กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้น
ประถมศึ กษาปี ที่ 5 สู งกว่าเกณฑ์ ม าตรฐาน 80/80 ที่ กาหนดไว้ โดยได้เกณฑ์ ป ระสิ ท ธิภ าพ
เท่ากับ 85.06/82.76
2. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ด้านการเรียน เรื่ อง การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
(e-Book) ด้ ว ยโปรแกรม Desk top Author โดยใช้ รูป แบบการจั ดกระบวนการเรียนรู้ที่ เน้ น
การปฏิ บั ติจ ริง ระหว่างก่อนและหลั งการใช้ ชุ ดกิ จกรรมการเรียนรู้ พบว่า คะแนนเฉลี่ ยของ
นักเรียนหลังจากการใช้ ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ การสร้างหนังสือ อิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) ด้วย
โปรแกรม Desk top Author โดยใช้รูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นการปฏิบัติจริง มี
คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 25.38 สูงกว่าก่อนใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ซึ่งมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 16.62
และเมื่อทาการทดสอบด้วยสถิติ t–test แบบDependent แล้วพบว่าผลสัมฤทธิ์ด้านการเรียน
เรื่อง การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) ด้วยโปรแกรม Desk top Author โดยใช้รูปแบบ
การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นการปฏิบัติจริง ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 หลังการใช้ชุด
กิจกรรมการเรียนรู้สูงกว่าก่อนใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 นั่น
แสดงว่า ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ สามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์ด้านการเรียนเรื่อง การสร้างหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) ด้วยโปรแกรม Desk top Author โดยใช้รูปแบบการจัดกระบวนการ
เรียนรู้ที่เน้นการปฏิบัติจริง ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐาน

ง
3. ผลการวิเคราะห์ค่าดัชนีประสิทธิผลของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การสร้างหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) ด้วยโปรแกรม Desk top Author โดยใช้รูปแบบการจัดกระบวนการ
เรียนรู้ที่เน้นการปฏิบัติจริง กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 5 มีค่าเท่ากับ 0.6551 หรือ คิดเป็นร้อยละ 65.51
4. ผลการวิเคราะห์ ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่มีต่อการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book)
ด้วยโปรแกรม Desk top Author โดยใช้รูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นการปฏิบัติจริง
พบว่า นักเรียนที่ได้รับการเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
(e-Book) ด้ ว ยโปรแกรม Desk top Author โดยใช้ รูป แบบการจั ดกระบวนการเรียนรู้ที่ เน้ น
การปฏิบัติจริง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด

