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55257205: สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา  
คําสําคัญ: แอพลิเคชันเพ่ือการศึกษา / การเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐาน / ความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตร 
 สิริธร บุญประเสริฐ : การพัฒนาแอพลิเคชันเพ่ือการศึกษาบนอุปกรณพกพา รวมกับกิจกรรมการเรียนรูแบบใช
ปญหาเปนฐาน วิชาวิทยาศาสตร เพื่อสงเสริมความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตร ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาป
ท่ี 5. อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ : ผศ.ดร.อนิรุทธ สติมั่น, ผศ.ดร.ไชยยศ ไพวิทยศิริธรรม และ ผศ.ดร.เอกนฤน บางทาไม. 
284 หนา.  
 

 การวิจัยครั้งน้ีมีจุดประสงคเพื่อ 1) เพ่ือพัฒนาแอพลิเคชันเพ่ือการศึกษารวมกับกิจกรรมการเรียนรูแบบใชปญหา
เปนฐาน เรื่อง แรงและความดัน สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 5 ใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 2) เพ่ือเปรียบเทียบ
ความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตรกอนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 5 ท่ีเรียนดวย                 
แอพลิเคชันเพ่ือการศึกษา รวมกับกิจกรรมการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐาน 3) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน กอน
เรียนและหลังเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 5 ท่ีเรียนดวยแอพลิเคชันเพ่ือการศึกษา รวมกับกิจกรรมการเรียนรูแบบ
ใชปญหาเปนฐาน 4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอการเรียนดวยแอพลิเคชันเพื่อการศึกษารวมกับกิจกรรมการ
เรียนรูแบบใชปญหาเปนฐาน สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 5  กลุมตัวอยางท่ีผูวิจัยใชในการวิจัยครั้งน้ี นักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปท่ี 5 ท่ีกําลังศึกษาในภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2557 โรงเรียนวัดอินทรวิหาร 1 หองเรียน จํานวน 24 คน โดย
วิธีการสุมอยางงาย (Simple Random Sampling) 

 เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 1) แบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง 2) แบบสัมภาษณความตองการในการใชแอพลิเคชัน
เพื่อการศึกษาของครูผูสอน 3) แบบสอบถามความตองการในการใชงานแอพลิเคชันเพื่อการศึกษาของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปท่ี 5 4) แผนการจัดการเรียนรู จํานวน 5 แผน 5) แอพลิเคชันเพื่อการศึกษา เรื่อง แรงและความดัน                    
6) แบบทดสอบความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตร 7) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8) แบบสอบถาม
ความพึงพอใจ สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คาเฉลี่ย ( X ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และสถิติทดสอบคาที              
(t-test Dependent)  

 ผลการวิจัยพบวา  
 1) ผลการหาประสิทธิภาพของแอพลิเคชันเพ่ือการศึกษารวมกับกิจกรรมการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐาน เร่ือง 
แรงและความดัน สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 5 มีคาเทากับ 82.56/85.11 เปนไปตามเกณฑที่กําหนดไว  
 2) ผลการเปรียบเทียบคะแนนความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 5 
ท่ีเรียนดวยแอพลิเคชันเพื่อการศึกษา รวมกับกิจกรรมการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐานพบวาคะแนนความสามารถในการ
แกปญหาทางวิทยาศาสตรเฉล่ียหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01  

 3) ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 5 ท่ีเรียนดวยแอพลิเคชันเพื่อ
การศึกษา รวมกับกิจกรรมการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐาน พบวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉล่ียหลังเรียนสูงกวากอนเรียน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01  

 4) ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอการเรียนดวยแอพลิเคชันเพ่ือการศึกษารวมกับกิจกรรมการ
เรียนรูแบบใชปญหาเปนฐาน สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 5 พบวาอยูในระดับพึงพอใจมาก (X  = 2.51, S.D.= 0.58) 

จากเกณฑการประเมินคา 3 ระดับ   
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SIRITHORN BOONPRASERT : THE DEVELOPMENT OF APPLICATION FOR EDUCATION ON PORTABLE  DEVICES WITH 

PROBLEM-BASED LEARNING ACTIVITIES IN SCIENCE SUBJECT TO ENHANCE SCIENTIFIC PROBLEM SOLVING ABILITY OF 

PRATHOMSUKSA FIVE STUDENTS. THESIS ADVISER : ASST.PROF. ANIRUT SATIMAN, Ed.D., ASST.PROF. CHAIYOS  

PAIWITHAYASIRITHAM, Ed.D., AND ASST.PROF.EKNARIN BANGTHAMAI, Ph.D. 284 pp. 

 

The purpose of this research were: 1) to develop application for education employed with problem-

based learning activities in the title of ‘force and pressure’ for prathomsuksa five students to be efficient according 

to the standard. 2) to compare scientific problem solving ability of pre and post learning of students learning by 

means of application for education aligned with problem-based learning activities. 3.) to compare pre and post 

learning achievement of prathomsuksa five students learning by means of application for education employed with 

problem-based learning activities. 4) to survey the satisfaction with application for education aligned with problem-

based learning activities applied for prathomsuksa five students. The participants of this study selected by the 

researcher included a class of 24 prathomsuksa five students of Wat Intharawihan School studying in the first 

semester of the education year 2014. They were selected through simple random sampling. 

The instruments of this research were 1.) structured interviews. 2.) interviews in the topic of the needs of 

using application for education for prathomsuksa five students. 4.) 5 lesson plans. 5.) the application for education 

in the topic of ‘force and pressure’.6.) the test of scientific problem solving ability. 7.) the test of learning 

achievement.8.) the satisfaction survey questionnaire. As the research statistics, mean (X ), standard deviation and 

t-test Dependent were employed to analyze the data. 

The results of this research are as follows:  

1. The results of efficiency validation of application for education used with problem-based learning 

activities in the title of ‘force and pressure’ for prathomsuksa five students are 82.56/85.11 according to the 

specified standard.  

2. The results of comparison of marks on scientific problem solving ability of prathomsuksa five students, 

learning through application for education employed with problem-based learning, reveal that after learning 

through application for education aligned with problem-based learning, their average marks on scientific problem 

solving ability of students are higher than their marks conducted before learning through application for education 

employed with problem-based learning with the statistical significance of the test statistic mean with an alpha level 

of .01.   

3. The results of comparison on learning achievement of prathomsuksa five students, learning by means 

of application for education applied with problem-based learning activities, demonstrate that post learning 

achievement of students is averagely higher than pre learning achievement with the statistical significance of the 

test statistic mean with an alpha level of .01.  

4. The findings of students satisfaction survey reveal that the satisfaction with application for education 

applied with problem-based learning activities employed for prathomsuksa five students is satisfactorily high ( X = 
2.51, S.D.= 0.58). from three levels of rating scale. 

 

Department of Educational Technology              Graduate School, Silpakorn University  

Student's signature ........................................                         Academic Year 2014 

Thesis Advisors' signature 1. ............................................ 2. ................................................. 3. ........................................................ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



ฉ 
 

กิตติกรรมประกาศ 

  
วิทยานิพนธ เรื่อง การพัฒนาแอพลิเคชันเพ่ือการศึกษาบนอุปกรณพกพา รวมกับกิจกรรม

การเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐาน วิชาวิทยาศาสตร เพ่ือสงเสริมความสามารถในการแกปญหาทาง
วิทยาศาสตร ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ฉบับนี้สําเร็จลุลวงไปไดดวยดี เพราะไดรับความ
กรุณาจากผูชวยศาสตราจารย ดร.อนิรุทธ สติมั่น ผูชวยศาสตราจารย ดร. ไชยยศ ไพวิทยศิริธรรม 
และผูชวยศาสตราจารย ดร.เอกนฤน บางทาไม ที่ปรึกษาวิทยานิพนธที่ใหความชวยเหลือและให
คําแนะนําที่เปนประโยชนอยางยิ่งตอผูวิจัย รวมทั้ง รองศาสตราจารยสมหญิง เจริญจิตรกรรม 
ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ และรองศาสตราจารย ดร.จินตวีร คลายสังข ผูทรงคุณวุฒิ ที่ได
กรุณาชี้แนะแนวทางใหคําปรึกษา และขอคิดเห็น ตลอดจนชวยแกไขขอบกพรองตางๆ ในการวิจัยครั้ง
นี้สําเร็จสมบูรณ อีกทั้งไดรับความอนุเคราะหจากคณาจารยคณะศึกษาศาสตรทุกทานท่ีใหการ
สนับสนุนในระหวางการดําเนินการทําวิทยานิพนธจนสําเร็จลุลวง ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณเปน
อยางสูงไว ณ โอกาสน้ี 

ขอขอบคุณอาจารยผูเชี่ยวชาญทั้ง 3 ดาน ทั้งดานเนื้อหาวิทยาศาสตร ดานการออกแบบ และ
ดานวิธีสอนที่ไดใหแนวทางในการออกแบบและพัฒนาเครื่องมือวิจัย พรอมทั้งใหความอนุเคราะห
ตรวจประเมินคุณภาพสื่อ และใหคําแนะนําเพ่ือใชในการปรับปรุงแกไขใหแอพลิเคชันเพ่ือการศึกษา
สมบรูณมากข้ึน 

ขอขอบพระคุณอาจารยและนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  5 กลุมตัวอยางท่ีใชในทดลอง
โรงเรียนวัดอินทรวิหารทุกคน ที่ใหความชวยเหลืออํานวยความสะดวก ในการเก็บรวบรวบรวมขอมูล
ในการวิจัย เพ่ือหาประสิทธิภาพสื่อ ขออุทิศความดีทั้งหลายแดบุพการี บิดา มารดาและครอบครัวที่
คอยใหการสนับสนุนทุนทรัพย ชวยสงเสริมดานการศึกษาอยางเต็มที่และเปนกําลังใจอยางดียิ่งตลอดเวลา
ที่ทําวิทยานิพนธ ซึ่งเปนสวนสําคัญของความสําเร็จทั้งหมดในวันนี้ 

ขอขอบคุณทุนอุดหนุนการทําวิทยานิพนธสําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  จากเงิน
งบประมาณแผนดิน (หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป) ของบัณฑิตวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ 2558 

ทายสุดนี้ผูวิจัยหวังเปนอยางยิ่งวาวิทยานิพนธนี้จะมีคุณคา สามารถเปนแนวทางในการเรียน
เพ่ือเสริมสรางการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพตอไป 
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