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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาแอพพลิเคชั่นเพื่อการเรียนรู้ ตามแนวทฤษฎีการเรียนรู้อย่างมีความหมาย
เรื่อง การสืบค้นข้อมูลบนอินเทอร์เน็ต สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 2) ประเมินความเหมาะสมของ แอพพลิเคชั่นเพื่อ
การเรียนรู้ ตามแนวทฤษฎีการเรียนรู้อย่างมีความหมาย เรื่อง การสืบค้นข้อมูลบนอินเทอร์เน็ต สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 2 3) ศึกษาดัชนีประสิทธิผลของแอพพลิเคชั่นเพื่อการเรียนรู้ ตามแนวทฤษฎีการเรียนรู้ อย่างมีความหมาย เรื่อง การ
สืบค้นข้อมูลบนอินเทอร์เน็ต สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 2 4) ศึกษาความพึงพอใจ ของผู้เรียนที่มีต่อแอพพลิเคชั่นเพื่อ
การเรียนรู้ ตามแนวทฤษฎีการเรียนรู้อย่างมีความหมาย เรื่อง การสืบค้นข้อมูลบน อินเทอร์เน็ต สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 2 กลุ่มเป้าหมายคือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จานวน 34 คน โรงเรียนมอสวนขิงพิทยาสรรพ์ ได้มาจากการเลือกแบบ
เจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แอพพลิเคชั่นเพื่อการเรียนรู้ แบบประเมินความเหมาะสม แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนและแบบประเมิ นความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ดัชนี
ประสิทธิผล และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิ จั ย พบว่ า 1) ได้ แ อพพลิ เ คชั่ น เพื่ อ การเรี ย นรู้ เรื่ อ ง การสื บ ค้ น ข้ อ มู ล บนอิ น เทอร์ เ น็ ต ส าหรั บ ชั้ น
มัธยมศึกษาปีที่ 2 มี 14 องค์ประกอบ 2) ความเหมาะสมของแอพพลิเคชั่นเพื่อการเรียนรู้ โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด 3)
ดัชนีประสิทธิผลของแอพพลิเคชั่นเพื่อการเรียนรู้ โดยรวมอยู่ในระดับสูงมาก มีค่าเท่ากับ 0.84 หรือ ร้อยละ 84 และ 4) ผล
การประเมินความพึงพอใจต่อแอพพลิเคชั่นเพื่อการเรียนรู้ โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด
คาสาคัญ : แอพพลิเคชั่นเพื่อการเรียนรู้, การสืบค้นข้อมูลบนอินเทอร์เน็ต

ABSTRACT
The purposes of this research were 1) to develop an applications for learning on the search on the
Internet for Mathayomsuksa 2. 2) to evaluate the appropriate of an applications for learning on the search
on the internet for Mathayomsuksa 2. 3) to study the effectiveness index learning and 4) to study the
learning retention of the students who learned with an applications for learning on the search on the
internet for Mathayomsuksa 2. The taget group population were 34 students at mathayomsuksa 2 at
Mosuankhing pittayasan School. namon district, Kalasin province. The research instruments were an
application for learning, an achievement test, an evaluation from of the lesson and the gvestionnaire of the
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satisfaction with the application for learning. The resrarch statistics used were percentage, mean,
effectiveness index and standard deviation.
Result of the research was as follows: 1) The applications for learning on the search on the internet
for Mathayomsuksa 2 has 14 component. 2) The result showed that the suitability of an applications for
learning on the search on the internet for Mathayomsuksa 2 was in high level. 3) The effectiveness index
of the applications for learning on the search on the internet for Mathayomsuksa 2. With the advancement
of high learning (0.8 4 ) ,84% 4) The satisfaction of students for using an applications for learning on The
searched on the Internet for Mathayomsuksa 2. created was in the highest level.
Keyword : Applications for Learning, Search on the Internet

บทนา
ในสังคมยุคข่าวสารข้อมูลได้ส่งผลกระทบถึงวิธีการเรียนรู้ของคนเนื่องจากสามารถรับรู้ข่าวสารข้อมูลต่างๆ โดยผ่าน
สื่อที่มีมากมาย ดังนั้นการจัดการเรียนการสอนในปัจจุบันนอกจากจะให้ความรู้ ความเข้าใจในเนื้อหาแล้ว จาเป็นต้องฝึกฝนให้
ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดแก้ไขปัญหาและตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพดังที่พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.
2542 กาหนดให้การจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเป็นสาคัญ(คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2542: 15-16)
จากที่ผู้ศึกษาได้ทาการสัมภาษณ์อาจารย์ผู้สอนวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เรื่อง
การสืบค้นข้อมูลบนอินเทอร์เน็ต(รจนา พันธุ์นิล . 2559: สัมภาษณ์) พบว่า นักเรียนมีปัญหาในการสืบค้นข้อมูลสารสนเทศ
นักเรียนไม่สามารถกาหนดคาค้นให้เฉพาะเจาะจงและชัดเจนได้ , นักเรียนไม่มีพื้นฐานในการสืบค้น ทางโรงเรียนจึงมีความ
ต้องการสื่อการเรียนการสอนในรูปแบบแอพพลิเคชั่น ซึ่งทางโรงเรียนได้รับการจัดสรรงบประมาณให้จัดซื้ออุปกรณ์ แท็บเล็ ต
มาใช้เป็นอุปกรณ์ในการจัดการเรียนการสอน จากสภาพปัญหาและการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง ผู้วิจัยจึงมีความมุ่งหมายที่จะ
พัฒนาบทเรียนแอพพลิเคชั่น เพื่อการเรียนรู้ โดยคาดหวังว่าจะสามารถแก้ปัญหาในการจัดการเรียนการสอนและส่งเสริมให้
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพต่อไป
ในการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ ทฤษฎีการเรียนรู้จึงเข้ามามีบทบาทโดยการนาเอา
ทฤษฏีการเรียนรู้อย่างมีความหมายตามแนวคิดของออซูเบล มาเป็นพื้นฐานในการออกแบบร่วมกับแอพพลิเคชั่นเพื่อการ
เรียนรู้ ดังนั้นหลักการจัดการเรียนการสอนตามทฤษฎีการเรียนรู้อย่างมีความหมาย คือ มีการนาเสนอความคิดรวบยอดหรือผัง
มโนทัศน์ ให้แก่ผู้เรียนก่อนการสอนเนื้อหาสาระนั้นๆ ใช้เทคนิคเพื่อสร้างความสนใจแก่ผู้เรียนก่อนเริ่มเรียนโดยผสมผสาน
ข้อมูลและการออกแบบบทนาที่เร้าความสนใจในการศึกษาบทเรียนอย่างต่อเนื่อง ด้วยวิธีการและรูปแบบที่แตกต่างกันออกไป
ควรเปิดโอกาสให้ผู้เรียนทบทวนความรู้เดิมที่สัมพันธ์กับความรู้ใหม่ในรูปแบบที่เหมาะสม กิจกรรมการเรียนการสอนควร
ผสมผสานให้ความรู้ การให้คาถามเพื่อให้ผู้เรียนคิดวิเคราะห์หาคาตอบ สร้างแรงจูงใจ โดยเน้นความพึงพอใจที่เกิดขึ้นจาก
ความสาเร็จในการเรียนรู้ จะช่วยให้ผู้เรียนได้เรียนเนื้อหาสาระนั้นอย่างมีความหมาย
จากข้อความข้างต้นที่กล่าวมา ผู้วิจัย ให้ความสาคัญ จึงได้พัฒนาการพัฒนาแอพพลิเคชั่นเพื่อการเรียนรู้ เรื่อง การ
สืบค้นข้อมูลบนอินเทอร์เน็ต สาหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เพื่อใช้เป็นสื่อเสริมประกอบการเรียนการสอน เพื่อให้
ผู้เรียนมีความสนใจในการเรียนและมีความรู้เข้าใจเกี่ยวกับเทคนิคการใช้คาค้น เพื่อสืบค้นข้อมูลได้ดียิ่งขึ้น
1. วัตถุประสงค์การวิจัย
1.1 เพื่อพัฒนาแอพพลิเคชั่นเพื่อการเรียนรู้ ตามแนวทฤษฎีการเรียนรู้อย่างมีความหมาย เรื่อง การสืบค้นข้อมูลบน
อินเทอร์เน็ต สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
2 | การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม
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1.2 เพื่อประเมินความเหมาะสมของแอพพลิเคชั่นเพื่อการเรียนรู้ ตามแนวทฤษฎีการเรียนรู้อย่างมีความหมาย
เรื่อง การสืบค้นข้อมูลบนอินเทอร์เน็ต สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
1.3 เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลของแอพพลิเคชั่นเพื่อการเรียนรู้ ตามแนวทฤษฎีการเรียนรู้อย่างมีความหมาย
เรื่อง การสืบค้นข้อมูลบนอินเทอร์เน็ต สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
1.4 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนที่มตี ่อแอพพลิเคชั่นเพื่อการเรียนรู้ ตามแนวทฤษฎีการเรียนรู้อย่างมี
ความหมาย เรื่อง การสืบค้นข้อมูลบนอินเทอร์เน็ต สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
2. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
การศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาแอพพลิเคชั่น เรื่อง การสืบค้นข้อมูลบนอินเทอร์เน็ต ผู้วิจัยได้
ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องทั้งหมดดังต่อไปนี้
2.1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับแอพพลิเคชั่น
ศั ก ดิ์ ด า เตทะรวง ( 2556 : 5 ) กล่ า วว่ า แอพพลิ เ คชั่ น เป็ น การใช้ เ ทคโนโลยี ร ะบบหรื อ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ค าศั พ ท์
แอพพลิเคชั่นเป็นคาย่อของ application program หรือโปรแกรมประยุกต์ ซึ่ง เป็นโปรแกรมที่ได้รับการออกแบบ ให้ทางาน
ด้วยหน้าที่ ที่เจาะจงโดยตรงสาหรับผู้ใช้ หรือในบางกรณี สาหรับโปรแกรมประยุกต์อื่นๆ
พร้อมเลิศ หล่อวิจิตร (2556 : 19) กล่าวว่า แอพพลิเคชั่น (Application) ส่วนบน ของสถาปัตยกรรมแอนดรอยด์
ก็คือ แอพพลิเ คชั่ นต่า งๆ ที่ติด ตั้งมากั บเครื่องอยู่ แล้ว (Core Application) เช่ น Phone, dialer, Email, Contacts, Web
browser และ Google Play (Android Market เดิม) เป็นต้น รวมถึงแอพพลิเคชั่นที่เราสร้างขึ้นด้วย ซึ่งแอพพลิเคชั่นทั้งหมด
ในส่วนนี้จะเขียนด้วยภาษาจาวา
สรุปได้ว่า แอพพลิเคชั่น หมายถึงโปรแกรมแอพพลิเคชั่น (อังกฤษ: application software) คือซอฟต์แวร์ประเภท
หนึ่งสาหรับใช้งานสาหรับงานเฉพาะทาง ซึ่งแตกต่างกับซอฟต์แวร์ประเภทอื่น เช่น ระบบปฏิบัติการ
2.2 ทฤษฎีการเรียนรู้อย่างมีความหมาย ของเดวิด ออซูเบล
ความหมายของทฤษฎีการเรียนรู้อย่างมีความหมาย
ณัฐกร สงคราม (2553 : 2) กล่าวไว้ว่า การการเรียนรู้จะมีความหมายแก่ผู้เรียนหากการเรียนรู้นั้นตัวผู้เรียนเอง
สามารถเชื่อมโยงกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่มาก่อน การที่ผู้สอนอธิบายสิ่งที่จะต้องเรียนรู้ให้ทราบและผู้เรียนรับฟังด้วยความเข้าใจ
โดยผู้เรียนเห็นความสัมพันธ์กับสิ่งที่เรียนรู้กับโครงสร้างทางปัญญาทีเ่ ก็บไว้ในความทรงจา และสามารถนามาใช้ในอนาคต
สิ่งนี้เรียกว่าการเรียนรู้อย่างมีความหมายออซูเบล
สรุปได้ว่า ทฤษฎีการเรียนรู้อย่างมีความหมาย คือการเน้นความสาคัญของผู้เรียน ซึ่งมีการเรียนรู้ด้วยความหมายโดย
การเรียนรูสิ่งใหม่มีการเชื่อมโยงพื้นฐานความรู้เดิม เป็นการแสดงให้ผู้เรียนได้เห็นถึงความสัมพันธ์ของเนื้อหาความรู้ใหม่กับสิ่ง
ที่ผู้เรียนมีประสบการณ์ผ่านมาแล้ว การทบทวนตั้งแต่ต้น เป็นการทบทวนด้วยการให้ผู้เรียนศึกษาในเนื้อหาบทเรียน การเสริม
ความแม่นยา เป็นการหาความรู้เพิ่มเติมในบทเรียนรู้ไว้ได้ประโยชน์ทาให้ผู้เรียนถ่ายโอนการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
2.3 เนื้อหาหลักการและวิธีการแก้ปัญหาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
2.2.1 เตรียมคาค้นไว้หลายๆ คา คาค้นดังกล่าวควรมีความเฉพาะเจาะจงตรงกับเรื่องที่ต้องการค้น ควรเตรียม
คาค้นที่เป็นคาพ้องความหมาย (Synonyms) ไว้หลายๆ คา เพื่อป้องกันปัญหาค้นได้ผลลัพธ์จานวนน้อย
2.3.2 ใช้คาค้นที่เฉพาะเจาะจง ใช้ในกรณีที่ได้คาตอบมากเกินไป
2.3.3 ใช้ตรรกะบูลีน (Boolean Logic) คือ ใช้ตัวเชื่อม AND, OR, NOT เชื่อมคาค้น ซึ่งบางฐานข้อมูลอาจใช้
เครื่องหมายอื่น ๆ แทนตัวเชื่อม ฐานข้อมูลที่มีขนาดใหญ่มาก
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2.3.4 การค้นทั้งวลีโดยใช้เครื่องหมายอัญประกาศ ใช้เมื่อต้องการค้นวลีที่เป็นชื่อเฉพาะ ประกอบด้วยคาหลายคา
และต้องเรียงลาดับตามนั้น เช่น ชื่อภาพยนตร์ ชื่อเพลง ชื่อสถานที่
2.4 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
พงษ์พัฒน์ ปักกาโล (2558 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาวิจัย เรื่อง การพัฒนาแอพพลิเคชั่นเกมเพื่อการเรียนรู้สู่แท็บเล็ต
สาหรับครูชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ผลการวิจัยพบว่า เรื่อง การพัฒนาแอพพลิเคชั่นเกมเพื่อการเรียนรู้สู่แท็บเล็ต สาหรับครูชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1 มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ (X̅ = 4.59, S.D. = 0.68)
บรรฑูรณ์ สิงห์ดี (2556 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนาสือ่ แอพพลิเคชั่นบนแท็บเล็ตระบบปฏิบัติการแอน
ดรอย รายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ผลวิจัยพบว่า ดัชนีประสิทธิผลของแอพพลิเคชั่นบนแท็บเล็ต
ระบบปฏิบตั ิการแอนดรอย รายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยีชนั้ มัธยมศึกษาปีที่ 1 มีค่าเท่ากับ 87.80 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ร้อย
ละ 80 แสดงว่าผูเ้ รียนมีอัตราความก้าวหน้าทางการเรียนอยู่ในระดับสูงมาก
เสาวภา สมจิตร (2556 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการกลุ่มร่วมกับ
แอพพลิเคชั่นบนคอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาหรับ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่
3 โรงเรี ย นบ้ า นน้ าฉา ผลการวิ จั ย พบว่ า ผู้ เ รี ย นมี ค วามพึ งพอใจต่ อ การจั ด การเรี ย นรู้ โ ดยใช้ ก ระบวนการกลุ่ ม ร่ ว มกั บ
แอพพลิเคชั่นบนคอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอยู่ในระดับมากที่สุด (X̅ = 4.62, S.D.
= 0.50)
อมรรัตน์ ศรีแก้ว และ สวียา สุรมณี (2558 : บทคัดย่อ) การพัฒนาแอพพลิเคชั่นเพื่อการเรียนรู้บนแท็บเล็ต
เรื่ อ ง ระบบสารสนเทศ ส าหรั บ ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 1 มี ส่ ว นประกอบ 13 หน้ า ดั งนี้ 1) หน้ า แรกแอพพลิ เ คชั่ น 2) หน้ า
ลงทะเบียนและยินดีต้อนรับ 3) หน้าเมนูหลัก 4) หน้าแนะนาบทเรียน 5) หน้าแบบทดสอบก่อนเรียน 6) หน้าผังมโนทัศน์
7) หน้าวัตถุประสงค์ 8) หน้าคาถามชวนคิด 9) หน้าเนื้อหา 10) หน้าเกม 11) หน้าแบบทดสอบหลังเรียน 12) หน้าอ้างอิง
และ 13) หน้าผู้จัดทา
ดังนั้นการจัดกิจกรรมการเรียนรูโ้ ดยใช้กระบวนการกลุ่มร่วมกับแอพพลิเคชั่นบนคอมพิวเตอร์พกพา (Tablet)
เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีคุณภาพสามารถนาไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้จริง

วิธีดาเนินการวิจัย
1. ขั้นตอนการดาเนินการวิจัยประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ดังนี้
ผู้วิจัยดาเนินการวิจยั ตามกระบวนการเชิงระบบ ADDIE 5 ขั้นตอนดังนี้ (พิสุทธา อารีราษฎร์.อ้างอิงใน
อัญญปารย์ ศิลปนิลมาลย์. 2558 : 84) ดังต่อไปนี้
1.1 ขั้นการวิเคราะห์ โดยศึกษาสภาพปัญหาการจัดการเรียนการสอน จากเอกสารต่างๆ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
1.2 ขั้นการออก แบบเป็นขั้นตอนการออกแบบแอพพลิเคชั่นเพื่อการเรียนรู้ ออกแบบเนื้อหาของแอพพลิเคชั่นตาม
ทฤษฎีการเรียนรู้อย่างมีความหมายของเดวิด ออซูเบล
1.3 ขั้นการพัฒนาเป็นขั้นการสร้างและตรวจสอบความเหมาะสมแอพพลิเคชั่นเพื่อการเรียนรู้ โดยใช้โปรแกรม
Adobe Captivate 8 และนาแอพพลิเคชั่นไปตรวจสอบความเหมาะสม โดยผู้เชี่ยวชาญจานวน 3 ท่าน
1.4 ขั้นการทดลองใช้ ผู้วิจัยได้นาแอพพลิเคชั่นเพื่อการเรียนรู้ ไปทดลองใช้กับกลุ่มเป้าหมาย จานวน 34 คน
1.5 ขั้นการประเมินผล นาผลทีไ่ ด้จากการทดลอง มาทาการวิเคราะห์ ร้อยละ ดัชนีประสิทธิผล โดยใช้สถิติค่าเฉลี่ย
และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทียบกับเกณฑ์ที่กาหนด
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2. เครื่องมือการวิจัย
2.1 แอพพลิเคชั่นเพื่อการเรียนรู้ เรื่อง การสืบค้นข้อมูลบนอินเทอร์เน็ต สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
2.2 แบบประเมินความเหมาะสมแอพพลิเคชั่นเพื่อการเรียนรู้
2.3 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การสืบค้นข้อมูลบนอินเทอร์เน็ต
2.4 แบบประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มตี ่อแอพพลิเคชั่นเอการเรียนรู้
3. ประชากรและกลุม่ เป้าหมาย
3.1 ประชากร คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนมอสวนขิงพิทยาสรรพ์ อาเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์
จานวนนักเรียนทั้งหมด 34 คน
3.2 กลุ่มเป้าหมาย คือ นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนมอสวนขิงพิทยาสรรพ์ อาเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์
จานวน 34 คน ได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง
4. สถิติที่ใช้ในการวิจัย คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และดัชนีประสิทธิผล โดยนาผลที่ได้เทียบกับเกณฑ์
การประเมิน (พิสุทธา อารีราษฎร์. อ้างอิงในอัญญปารย์ ศิลปนิลมาลย์. 2558 : 75)
ช่วงคะแนน 4.50 – 5.00 หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด
ช่วงคะแนน 3.50 – 4.49 หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก
ช่วงคะแนน 2.50 – 3.49 หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง
ช่วงคะแนน 1.50 – 2.49 หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อย
ช่วงคะแนน 1.00 – 1.49 หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อยที่สุด

ผลการวิจัย
การพัฒนาแอพพลิเคชั่นเพื่อการเรียนรู้ เรื่อง การสืบค้นข้อมูลบนอินเทอร์เน็ต สาหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีผลการ
ดาเนินการ ดังนี้
1. แอพพลิเคชั่นเพื่อการเรียนรู้ เรื่อง การสืบค้นข้อมูลบนอินเทอร์เน็ต สาหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีคุณสมบัติครอบคลุม
ด้านมัลติมีเดีย และสามารถเรียนรูไ้ ด้ด้วยตนเอง มี 14 องค์ประกอบ

1.หน้าแรกของแอพพลิเคชั่น 2.หน้าลงชื่อเข้าใช้/ยินดีต้อนรับ

3.หน้าเมนู

4.หน้าแนะนาบทเรียน

5.หน้าแบบทดสอบก่อนเรียน 6.หน้าผังมโนทัศน์

7.หน้าจุดประสงค์การเรียนรู้ 8.หน้าคาถามชวนคิด

9.หน้าเนื้อหา

11.หน้าเกม

10.หน้าวีดีโอสรุปบทเรียน

12.หน้าแบบทดสอบหลังเรียน
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13.หน้าอ้างอิง

14.หน้าผู้จัดทา

ภาพที่ 1 คู่มือการใช้งานแอพพลิเคชั่นเพื่อการเรียนรู้ เรื่อง การสืบค้นข้อมูลบนอินเทอร์เน็ต
จากภาพที่ 1 คู่ มื อ การใช้ งานแอพพลิ เคชั่ นเพื่ อ การเรี ย นรู้ เรื่ อ ง การสื บ ค้น ข้ อ มูล บนอิ น เทอร์ เน็ ต ส าหรั บ ชั้ น
มัธยมศึกษาปีที่ 2 ประกอบด้วย 1) หน้าแรกของแอพพลิเคชั่น 2) หน้าลงชื่อเข้าใช้/ยินดีต้อนรับ 3) หน้าเมนู 4) หน้าแนะนา
บทเรียน 5) หน้าแบบทดสอบก่อนเรียน 6) หน้าผังมโนทัศน์ 7) หน้าจุดประสงค์การเรียนรู้ 8) หน้าคาถามชวนคิด 9) หน้า
เนื้อหา 10) วีดีโอสรุปบทเรียน 11) หน้าเกม 12) หน้าแบบทดสอบหลังเรียน 13) หน้าอ้างอิง 14) หน้าผู้จัดทา
2. ผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมของแอพพลิเคชัน่ เพื่อการเรียนรู้ เรื่อง การสืบค้นข้อมูลบนอินเทอร์เน็ต สาหรับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยผู้เชี่ยวชาญจานวน 3 ท่าน แสดงในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมของแอพพลิเคชั่นเพื่อการเรียนรู้
รายการ
1. เนื้อหาและการดาเนินเรื่อง
2. ภาพ ภาษา เสียง และวีดีโอ
3. ตัวอักษร และสี
4. แบบทดสอบก่อนเรียน/หลังเรียน
5. การจัดการแอพพลิเคชั่น

4.67
4.62
4.73
4.59
4.63
4.64

โดยรวม

S.D.
0.48
0.50
0.46
0.56
0.56
0.51

ระดับความคิดเห็น
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

จากตารางที่ 1 พบว่า ผู้เชี่ยวชาญประเมินความเหมาะสมแอพพลิเคชั่นเพื่อการเรียนรู้ อยู่ในระดับมากที่สุด (X̅ =
4.64, S.D. = 0.51)
3. ผลการวิเคราะห์ดัชนีประสิทธิผลของแอพพลิเคชั่นเพื่อการเรียนรู้ เรื่อง การสืบค้นข้อมูลบนอินเทอร์เน็ต สาหรับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2 แสดงในตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์ดัชนีประสิทธิผลของแอพพลิเคชั่นเพื่อการเรียนรู้
จานวนนักเรียน
34

คะแนนเต็ม
10

คะแนนก่อนเรียน
102

คะแนนหลังเรียน
302

ดัชนีประสิทธิผล
0.84

ร้อยละ
84

จากตารางที่ 2 พบว่า ดัชนีประสิทธิผลของแอพพลิเคชั่นเพื่อการเรียนรู้ อยู่ในระดับสูงมาก คิดเป็นค่าร้อยละ 84
4. ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อแอพพลิเคชั่นเพื่อการเรียนรู้ เรื่อง การสืบค้นข้อมูลบนอินเทอร์เน็ต
สาหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 แสดงในตารางที่ 3
ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อแอพพลิเคชั่นเพื่อการเรียนรู้
รายการประเมิน
1. แอพพลิเคชั่นมีความน่าสนใจ และดึงดูดใจ
2. การแบ่งหัวข้อของเนื้อหาชัดเจนไม่สับสน
3. การนาเสนอเนื้อหาง่ายต่อการทาความเข้าใจ
4. ปริมาณของเนื้อหากาลังดี ไม่มาก ไม่น้อยเกินไป
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X̅
4.83
4.80
4.57
4.80

SD.
0.70
0.58
0.60
0.40

ระดับความพึงพอใจ
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

The 3rd National Conference on Technology and Innovation Management
NCTIM 2017 | RajabhatMahaSarakhamUniversity | MahaSarakham | Thailand | 2-3 March 2017
5. ส่วนนาเข้าแอพพลิเคชั่น มีความเร้าใจและน่าสนใจ
6. สีสันของแอพพลิเคชั่น และความสวยงามบนหน้าจอ
7. ตัวอักษรชัดเจนอ่านได้ง่าย
8. ภาพประกอบมีความสวยงามคมชัด
9. ปุ่มต่างๆ มีการจัดวางเหมาะสม ใช้งานได้ง่าย
10. การใช้งานแอพพลิเคชั่น ง่าย และสะดวก ไม่มีขอ้ ติดชัด
11. ได้ทบทวนความรู้ทาให้เข้าใจเนื้อหามากขึ้น
12. เสียงประกอบเหมาะสม
13. แบบทดสอบใช้ง่าย
14. ระยะเวลาในการศึกษาแอพพลิเคชัน่
15. นักเรียนได้ความรู้เพิ่มขึ้นหลังจากศึกษาแอพพลิเคชั่น เรื่อง การ
สืบค้นข้อมูลบนอินเทอร์เน็ต
โดยรวม

4.63
4.74
4.69
4.74
4.77
4.89
4.91
4.94
5.00
5.11

0.68
0.50
0.67
0.84
0.86
0.98
1.23
1.31
1.55
1.56

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

4.86

1.82

มากที่สุด

4.82

0.44

มากที่สุด

จากตารางที่ 3 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนแอพพลิเคชั่น โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (X̅ = 4.82, S.D. = 0.44)

อภิปรายผลการวิจัย
1. การพัฒนาแอพพลิเคชั่นเพื่อการเรียนรู้ เรื่อง การสืบค้นข้อมูลบนอินเทอร์เน็ต สาหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ผู้วิจัย
ได้ทาการศึกษาเนื้อหาในบทเรียน เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ซึ่งทาให้ได้แอพพลิเคชั่นเพื่อการเรียนรู้ที่มีส่วนประกอบ
คือ 1) หน้าแรกของแอพพลิเคชั่น 2) หน้าลงชื่อเข้าใช้/ยินดีต้อนรับ 3) หน้าเมนู 4) หน้าแนะนาบทเรียน 5) หน้าแบบทดสอบ
ก่อนเรียน 6) หน้าผังมโนทัศน์ 7) หน้าจุดประสงค์การเรียนรู้ 8) หน้าคาถามชวนคิด 9) หน้าเนื้อหา 10) วีดีโอสรุปบทเรียน 11)
หน้าเกม 12) หน้าแบบทดสอบหลังเรียน 13) หน้าอ้างอิง 14) หน้าผู้จัดทา สอดคล้องกับผลการวิจัยของ อมรรัตน์ ศรีแก้ว และ
สวียา สุรมณี (2558 : บทคัดย่อ) การพัฒนาแอพพลิเคชั่นเพื่อการเรียนรู้บนแท็บเล็ต เรื่อง ระบบสารสนเทศ สาหรับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 มีส่วนประกอบ ดังนี้ 1) หน้าแรกแอพพลิเคชั่น 2) หน้าลงทะเบียนและยินดีต้อนรับ 3) หน้าเมนูหลัก 4)
หน้าแนะนาบทเรียน 5) หน้าแบบทดสอบก่อนเรียน 6) หน้าผังมโนทัศน์ 7) หน้า วัตถุประสงค์ 8) หน้าคาถามชวนคิด 9) หน้า
เนื้อหา 10) หน้าเกม 11) หน้าแบบทดสอบหลังเรียน 12) หน้าอ้างอิง และ 13) หน้าผู้จัดทา
2. ความเหมาะสมของแอพพลิเคชั่นเพื่อการเรียนรู้ เรื่อง การสืบค้นข้อมูลบนอินเทอร์เน็ต สาหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่
2 ผลการประเมินความเหมาะสมของแอพพลิเคชั่นเพื่อการเรียนรู้ ที่ผู้ศึกษาพัฒนาขึ้น มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.64 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.51 สอดคล้องกับผลการวิจัยของ พงษ์พัฒน์ ปักกาโล (2558 :
บทคัด ย่ อ) ได้ ศึก ษาวิ จั ย เรื่อ ง การพั ฒนาแอพพลิ เคชั่ นเกมเพื่อ การเรีย นรู้ สู่ แท็ บ เล็ ต ส าหรั บครู ชั้น ประถมศึ กษาปีที่ 1
ผลการวิจัยพบว่า เรื่อง การพัฒนาแอพพลิเคชั่นเกมเพื่อการเรียนรู้สู่แท็บเล็ต สาหรับครูชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 มีความ
เหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ (X̅ = 4.59, S.D. = 0.68)
3. ดัชนีประสิทธิผลของแอพพลิเคชั่นเพื่อการเรียนรู้ เรื่อง การสืบค้นข้อมูลบนอินเทอร์เน็ต สาหรับชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 2 ดัชนีประสิทธิผลของแอพพลิเคชั่นเพื่อการเรียนรู้ ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น อยู่ในระดับสูง มาก มีค่าเท่ากับ 0.84 สอดคล้องกับ
ผลการวิจัยของ บรรฑูรณ์ สิงห์ดี (2556 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนาสื่อแอพพลิเคชั่นบนแท็บเล็ตระบบปฏิบัติการ
แอนดรอย รายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้ นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ผลวิจัยพบว่า ดัชนีประสิทธิผลของแอพพลิเคชั่นบน
แท็บเล็ตระบบปฏิบัติการแอนดรอย มีค่าเท่ากับ 87.80 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 80 เช่นกัน
4. ความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อ แอพพลิเคชั่นเพื่อการเรียนรู้ เรื่อง การสืบค้นข้อมูลบนอินเทอร์เน็ต สาหรับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2 จากผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่มีต่อแอพพลิเคชั่นเพื่อการเรียนรู้ที่ผู้วจิ ัย
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ที่สร้างขึ้น พบว่า ผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนด้วยแอพพลิเคชั่นเพื่อการเรียนรู้ มีความพึงพอใจโดยรวม
อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.82 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเม่ากับ 0.44 สอดคล้องกับ เสาวภา สมจิตร (2556 :
บทคัดย่อ) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการกลุ่มร่วมกับแอพพลิเคชั่นบนคอมพิวเตอร์พกพา
(Tablet) เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาหรับ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านน้าฉา ผลการวิจัย
พบว่ า ผู้เ รียนมีค วามพึงพอใจต่อการจัด การเรี ยนรู้โดยใช้ก ระบวนการกลุ่มร่ วมกับ แอพพลิ เคชั่นบนคอมพิวเตอร์พ กพา
(Tablet) พบว่าอยู่ในระดับมากที่สุด (X̅ = 4.62, S.D. = 0.50)

ข้อเสนอแนะ
1. การพัฒนาแอพพลิเคชั่นเพื่อการเรียนรู้ สามารถเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลา และมีความหลากหลาย
2. ควรมีการพัฒนาแอพพลิเคชั่นที่สามารถนาเสนอได้ทั้ง 2 ภาษา คือ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และควรมีการนา
แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อแอพพลิเคชั่นในเนื้อหาอืน่ ๆ ด้วย
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