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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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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. 
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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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บทที่ 1 

บทนํา 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

วิทยาศาสตรมีบทบาทสําคัญยิ่งในสังคมโลกปจจุบันและอนาคต เพราะวิทยาศาสตรมีความ
เกี่ยวของกับทุกคน ทั้งในชีวิตประจําวันและการงานอาชีพตาง ๆ ตลอดจนเทคโนโลยี เครื่องมือ
เครื่องใชและผลผลิตตาง ๆ ที่มนุษยไดใชเพ่ืออํานวยความสะดวกในชีวิตและการทํางานเหลานี้ ลวน
เปนผลของความรูวิทยาศาสตร ผสมผสานกับความคิดสรางสรรคและศาสตรอ่ืน ๆ วิทยาศาสตรชวย
ใหมนุษยไดพัฒนาวิธีคิด ทั้งความคิดเปนเหตุเปนผล คิดสรางสรรค คิดวิเคราะห วิจารณ มีทักษะ
สําคัญในการคนควาหาความรู มีความสามารถในการแกปญหาอยางเปนระบบ สามารถตัดสินใจโดย
ใชขอมูลที่หลากหลายและมีประจักษพยานที่ตรวจสอบได วิทยาศาสตรเปนวัฒนธรรมของโลก
สมัยใหมซึ่งเปนสังคมแหงการเรียนรู (Knowledge-Based Society) ดังนั้นทุกคนจึงจําเปนตองไดรับ
การพัฒนาใหรูวิทยาศาสตร เพ่ือท่ีจะมีความรูความเขาใจในธรรมชาติและเทคโนโลยีที่มนุษย
สรางสรรคขึ้น สามารถนําความรูไปใชอยางมีเหตุผล สรางสรรค และมีคุณธรรม (สํานักวิชาการและ
มาตรฐานการศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ, 2551: 1) 

ซึ่งจะสอดคลองกับการปรับเปลี่ยนของสังคม และวิสัยทัศนการเรียนรูวิทยาศาสตรที่กําหนดแนวทาง
ใหแกผูบริหารสถานศึกษา ผูสอน บุคลากรทางการศึกษา ผูเรียน และชุมชนรวมกันพัฒนาการศึกษา
วิทยาศาสตร และปฏิบัติรวมกันสูความสําเร็จ โดยใชกรอบความคิดในเรื่องการพัฒนาการศึกษาเพ่ือ
เตรียมคนในสังคมแหงความรูและสอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542  
วิทยาศาสตรยังถือเปนกลุมสาระการเรียนรูหลัก ในโครงสรางหลัก สูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551 ที่มุงหวังใหผูเรียนไดเรียนรูวิทยาศาสตรที่เนนการเชื่อมโยงความรูกับกระบวนการ 
มีทักษะสําคัญในการคนควาและสรางองคความรู โดยใชกระบวนการในการสืบเสาะหาความรู และ
การแกปญหาที่หลากหลาย ใหผูเรียนมีสวนรวมในการเรียนรูทุกขั้นตอน มีการทํากิจกรรมดวยการลง
มือปฏิบัติจริง ตลอดจนการวัดผลประเมินผลการเรียนรูมีความสําคัญอยางยิ่ง เหมาะสมกับระดับชั้น
ของผูเรียน ตั้งแตชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปที่ 6 จงึจําเปนที่จะตองจัดหลักสูตรแกนกลาง
ที่มีการเรียงลําดับความยากงายของเนื้อหาสาระในแตละระดับชั้น พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 
พุทธศักราช 2542 มาตรา 22 ระบุวา การจัดการศึกษาตองยึดหลักวา ผูเรียนทุกคนมีความสามารถ
เรียนรูและพัฒนาตนเองได และถือวาผูเรียนมีความสําคัญที่สุด ในการจัดหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืน 
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ฐานกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรจึงไดยึดหลักการดังกลาวนี้ โดยในกระบวนการจัดการศึกษาตอง
สงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพของตน รวมถึงมีทักษะในการใช
เทคโนโลยีในการสืบคนขอมูลและการจัดการ สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
(สสวท.) ไดรับมอบหมายจากกระทรวงศึกษาธิการใหรับผิดชอบกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร กลุม
สาระวิทยาศาสตร และกลุมสาระที่เกี่ยวกับเทคโนโลยี ในสวนของกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 
สสวท. ไดกําหนดมาตรฐานการเรียนรูขั้นพ้ืนฐาน มาตรฐานการเรียนรูชวงชั้น และจัดทําสาระการ
เรียนรูแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กลุมวิทยาศาสตร (หลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช ,  
2551) 

มหาวิทยาลัยรามคําแหง (2554) ไดกลาวถึงปญหาที่พบในการเรียนการสอนวิทยาศาสตร ไว 
3 ประการ คือ ปญหาจากผูบริหารสถานศึกษา ปญหาจากผูสอน และปญหาจากผูเรียน สรุป ไดดังนี้ 
ปญหาจากผูบริหารสถานศึกษา เชน การมอบหมายภาระงานท่ีมาก หรือการจัดสรรผูสอนไมตรงกับ
สาขาวิชา เชน ใหผูสอนที่ไมจบวิชาวิทยาศาสตรมาสอนวิชาวิทยาศาสตร นอกจากน้ียังพบปญหาที่
เกี่ยวกับงบประมาณ เนื่องจากการสอนวิชาวิทยาศาสตรจะตองมีการจัดกิจกรรมใหผูเรียนไดเรียนรูแต
บางคร้ังงบประมาณท่ีสถานศึกษาแบงใหใชในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณไมเพียงพอทําใหจัดหาหองเรียน 
หองปฏิบัติการอุปกรณ เคร่ืองมือและสารเคมีไมคอยได ทําใหตองใชอุปกรณและสารเคมีที่เกาไมมี
ประสิทธิภาพ ลาหลังทําการทดลองก็ไมเห็นผลการเปลี่ยนแปลง เปนเหตุใหการจัดกิจกรรมการเรียนรู
ตองถูกลดทอนไปโดยปริยาย ปญหาจากผูสอน เกิดจากการผูสอนวิทยาศาสตรขาดความรูและทักษะ
ในการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย ผูสอนยังคงใชการบรรยายมากกวาการจัดกิจกรรมใหผูเรียน
เกิดการเรียนรู (กระทรวงศึกษาธิการ, 2554) รวมถึงผูสอนบางคนไมมีความชํานาญในการใชสื่อการ
เรียนการสอน ไมวาจะเปนอุปกรณการทดลอง หรือสื่อที่เปนโสตทัศนูปกรณ สุดทายปญหาจากผูเรียน 
ปญหานี้จะคลายคลึงกับสาขาวิชาอ่ืนๆ คือ ผูเรียนใหความสนใจ ใสใจในการทํากิจกรรมการเรียนการ
สอนนอย บางคนไมใหความรวมมือเลย ขาดทักษะในการเรียนรูดานตางๆ ทั้งขาดความสามารถใน
การแกปญหา ขาดความคิดริเริ่ม ไมกลาแสดงความคิดเห็น ขาดทักษะดานการทดลองคนควา ขาด
แคลนวัสดุอุปกรณที่ไดมาตรฐานในการฝกปฏิบัติการ นักเรียนไมเขาใจวิชาวิทยาศาสตรทําใหเกิด
ความเบื่อหนายตอการเรียน  

ในการปรับปรุงและแกไขปญหาสภาพการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตรนั้น จําเปนตอง
อาศัยแนวคิดและวิธีการท่ีเหมาะสมกับความแตกตางของผูเรียนมาชวยในการจัดการเรียนการสอน 
และในชวงระยะหลายสิบปที่ผานมาน้ี นักการศึกษาสวนใหญไดใหความสนใจกับทฤษฎีการเรียนรู
แบบสรางสรรคนิยม (Constructivism Learning Theory) ซึ่งเปนทฤษฎีการเรียนรูใหมที่มีแนวคิด
สอดคลองกับการจัดการศึกษาในศตวรรษท่ี 21 มากที่สุด คือ ใหนักเรียนสรางความรูใหมจากการใช
ปญหาที่เกิดข้ึนในโลกแหงความเปนจริงเปนบริบทของการเรียนรู เพ่ือใหนักเรียนเกิดทักษะในการคิด
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วิเคราะห และคิดแกปญหา รวมทั้งไดความรูตามศาสตรในสาขาวิชาที่ตนศึกษาดวย (ธนกฤตย มงคล
วงษ, 2556) ดวยเหตุผลนี้หองเรียนในศตวรรษท่ี 21 ผูเรียนควรไดลงมือปฏิบัติเอง สรางความรูที่เกิด
จากความรูความเขาใจของตนเอง และมีสวนรวมในการเรียนมากข้ึน การเรียนรูที่เกิดจากแนวคิดนี้มี
อยูหลายรูปแบบ และการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐาน ถือเปนการเรียนรูรูปแบบหนึ่งที่จะชวยสงเสริม
และพัฒนาความสามารถในการแกปญหาของผูเรียนไดอยางถูกตองเหมาะสมตรงกับสมรรถนะสําคัญ
ประการหนึ่งใน 5 สมรรถนะสําคัญของผูเรียน ตามที่กําหนดไวในหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 
2551 ดังน้ี 1) ความสามารถในการสื่อสาร 2) ความสามารถในการคิด 3)ความสามารถในการ
แกปญหา 4) ความสามารถในการใชทักษะ และ 5) ความสามารถในการใชเทคโนโลยี  

ในปจจุบันเทคโนโลยีคอมพิวเตอรไดเขามามีบทบาทสําคัญตอการดําเนินชีวิตประจําวันของ
มนุษยเปนอยางมาก เนื่องจากทําใหสามารถดําเนินกิจกรรมตางๆ ไดอยางสะดวกรวดเร็ว งายดาย
และมีคุณภาพ ทั้งในดานการศึกษา การทํางาน การติดตอส่ือสาร การจัดการ การอํานวยความสะดวก 
ทั้งความทันสมัย และเปนแหลงการเรียนรูที่ดีเยี่ยมที่ชวยในการคนควาหาความรูเปรียบไดกับหองสมุด
ขนาดใหญ ถือไดวาคอมพิวเตอรเปนเทคโนโลยีที่สามารถตอบสนองการทํางานไดอยางครบถวน ยิ่งใน
ปจจุบันจะเห็นวาไดมีการพัฒนาเทคโนโลยีคอมพิวเตอรเปนไปอยางรวดเร็ว และมีแนวโนมที่ไม
เพียงแตจะมีการพัฒนาคอมพิวเตอรแบบตั้งโตะ PC หรือคอมพิวเตอรโนตบุคเทานั้น แตมีการพัฒนา
ในสวนของคอมพิวเตอรพกพาแบบสัมผัส หรือท่ีเรียกวา “แท็บเล็ต” ซึ่งหมายถึง เครื่องคอมพิวเตอร
พกพาที่ใชหนาจอสัมผัสในการทํางานเปนหลักมีน้ําหนักเบา พกพางาย มีอุปกรณไรสายสําหรับ
เชื่อมตออินเตอรเน็ตและระบบเครือขายภายใน ซึ่งเหมาะสําหรับการใชงานที่ไมตองการประสิทธิภาพ
ของฮารดแวรมากนัก จึงทําใหเปนสื่อที่ถูกนํามาใชประโยชนในทุกกลุมอาชีพรวมทั้งการศึกษาและการ
เรียนรูของผูเรียนทุกระดับ เนื่องจากผูเรียนสามารถใชคอมพิวเตอรพกพาเรียนรูไดทุกเวลา และทุก
สถานที่ (Learn for all : anyone anywhere and anytime) ผูเรียนจะไดเรียนรูตามความสามารถ
และความสนใจของตนเองผานแอพลิเคชันเพ่ือการศึกษาที่ถูกบรรจุไวในรูปแบบตางๆ เชน เนื้อหา
บทเรียน , หนังสืออิเล็กทรอนิกส (Ebook) , เกมสการเรียนรู , คลิปวิดีโอจาก youtube และอ่ืนๆ อีก
มากมาย ที่ชวยตอบสนองการเรียนรูแบบเนนผูเรียนเปนสําคัญไดเปนอยางดี รวมถึงสงเสริมใหผูเรียน
แตละคน ไดพัฒนาความสามารถดานการฟง การพูด การอาน การเขียน การคิดของตนไดอยางสูงสุด 
ตามกําลังหรือศักยภาพของผูเรียนแตละคน จนผูเรียนสามารถนําเอาสิ่งท่ีเรียนรูนั้นไปประยุกตปฏิบัติ
ใชในการดําเนินชีวิตไดอยางถูกตองเหมาะสม ถึงแมวาในปจจุบันแอพลิเคชันเพ่ือการศึกษาน้ันมีให
เห็นอยูทั่วไปทั้งบน App store และ Google Play สําหรับสมารทโฟน และแท็บเล็ต อุปกรณ 
Mobile Device ที่เขาถึงนักเรียนและนักศึกษาไดมากท่ีสุดในปจจุบัน อยางไรก็ตามแอพลิเคชันนี้จะมี
เนื้อหาไมสอดคลองกับหลักสูตรที่ใชกันในสถานศึกษา ทําใหครูผูสอนโดยเฉพาะระดับประถมศึกษาไม
สามารถนําแอพลิเคชันที่มีอยูในปจจุบันมาใชในหองเรียนได โดยเฉพาะวิชาวิทยาศาสตรที่มุงเนนให
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ผูเรียนไดการเรียนรูจากการทดลอง จนเกิดทักษะและการเรียนรู การคิดวิเคราะหเพ่ือแกปญหาตาม
แนวทางวิทยาศาสตร ซึ่งถือเปนทักษะสําคัญสําหรับผูเรียนทุกคน 

การจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐาน เปนการจัดการเรียนรูที่เกิดขึ้นตามแนวคิด
ทฤษฎีการเรียนรูแบบสรางสรรคนิยม (Constructivist Learning Theory) โดยใหผูเรียนสรางความรู
ใหมจากการเชื่อมโยงกับความรูเดิม โดยใชปญหาเปนตัวกระตุนหรือนําทางใหผูเรียนตองไปแสวงหา
ความรูความเขาใจดวยตนเองเพ่ือจะไดคนพบคําตอบของปญหานั้น กระบวนการหาความรูดวยตนเอง 
จะทําใหผูเรียนเกิดทักษะในการแกปญหา (Problem Solving Skill) โดยมีขั้นตอนการจัดการเรียนรู 
ดังนี้ (สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา [สกศ.] , 2548) 1) ขั้นกําหนดปญหา 2) ขั้นทําความเขาใจ
ปญหา 3) ขั้นดําเนินการศึกษาคนควาผูเรียนแบงภาระงาน 4) ขั้นสังเคราะหความรู 5) ขั้นสรุปเปน
หลักการและประเมินคาของ 6) ขั้นนําเสนอและประเมินผลงาน  

ในการจัดการเรียนรูตามขั้นตอนนั้นจําเปนที่ครูตองฝกหัดบอยๆ จนเกิดนักเรียนทักษะ 
ความสําเร็จในการจัดการเรียนรูจะสําเร็จไดตองใชความพยายาม ความตั้งใจของครูผูสอนที่จะนํา
เทคนิคใหมมาใชในการจัดการเรียนรูโดยมุงที่ใชปญหาจริงหรือสถานการณจําลองเปนตัวเริ่มตน 
กระตุนการเรียนรูเพ่ือใหนักเรียนเกิดทักษะการคิดวิจารณญาณ ในขณะท่ีนักเรียนทํางานโดยใชปญหา
เปนศูนยกลาง หลังจากท่ีนักเรียนไดใชความรูพ้ืนฐานในการทําความเขาใจ และอธิบายแนวคิดตอ
ปญหาน้ันแลวสิ่งที่ยังหลงเหลืออยูในปญหาซึ่งนักเรียนไมเขาใจ จะเปนประเด็นที่ตองเรียนรูตอไป 
เพ่ือใหไดความรูมาอธิบายและแกปญหา โดยนักเรียนจะพัฒนาแผนการเรียนรูที่จะนําไปสูการสืบคน
ขอมูลจากแหลงตางๆ เพ่ือการเรียนรูในสวนยอยๆ ที่เก่ียวของกับสิ่งที่ไมเขาใจในปญหา ในการสืบคน 
นักเรียนจะไดรับมอบหมายเปนรายบุคคลหรือกลุมใหทําการสืบคน (พวงรัตน บุญญานุรักษ  2544: 

42) การเรียนที่ใชปญหาเปนหลัก ทําใหผูเรียนไดรับความรูในเนื้อหาวิชาท่ีเปนการบูรณาการ และ
สามารถนําความรูไปประยุกตใชเปนเครื่องมือในการจัดการปญหาไดอยางมีประสิทธิภาพ ชวยพัฒนา
ความสามารถในการแกปญหา การใชเหตุผลในการคิดวิเคราะห และตัดสินใจ อีกทั้งยังชวยพัฒนา
ทักษะในการเรียนรูดวยตนเอง เพราะการท่ีผูเรียนไดเรียนรูวิธีการเรียน โดยการกําหนดจุดมุงหมาย
การเรียนรูวิธีการแสวงหาความรูจากแหลงความรูตางๆ รวบรวมความรูและนํามาสรุปเปนความรูใหม 
เปนลักษณะของการเรียนรูดวยตนเอง ซึ่งใชเปนทักษะการเรียนรูไดตลอดชีวิต 

จากการศึกษาผลของงานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับเปรียบเทียบการเรียนแบบใชปญหาเปนฐานกับ
การเรียนแบบปกติ พบวาผูเรียนที่ไดเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐานจะมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีสูงกวา
ผูเรียนท่ีเรียนดวยการเรียนแบบปกติ และผูเรียนไดเกิดกระบวนการคิดแกปญหาอยางเปนระบบ 
(สมบัติ เผาพงคคลาย (2546) , เบญจวรรณ อวมมณี (2549) , อรรณพ ชุมเพ็งพันธ (2550), ณัฐกร 
สงคราม (2553) ) และหากนําคุณสมบัติเดนของเทคโนโลยีคอมพิวเตอรในอุปกรณแท็บเล็ตที่สามารถ
พกพาไปไดทุกที่ ทุกเวลา สามารถเชื่อมตออินเตอรเน็ต และสามารถสรางเนื้อหาตางๆที่เรียนใหอยูใน
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รูปแบบบทเรียนที่ประกอบดวย ภาพ  ภาพเคล่ือนไหว วิดีโอ เสียงประกอบ  เสียงบรรยาย และ
นํามาใชรวมกับการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐาน ก็จะนําไปสูการแสวงหาขอมูลใหมๆ 
โดยการเรียนรูดวยตนเอง การทํางานเปนกลุม ฝกการวิเคราะหปญหาและแกปญหารวมกันในกลุมท่ี
จะชวยใหผูเรียนเกิดความรูและความสามารถในการแกปญหาเพื่อนําไปใชในชีวิตประจําวันตอไป 

ดังนั้นจึงควรมีการศึกษาเกี่ยวกับการใชแอพลิเคชันเพ่ือการศึกษา รวมกับกิจกรรมการเรียนรู
แบบใชปญหาเปนฐาน ที่ชวยสรางความสามารถในการแกปญหาแกผูเรียน จากการทดลอง การคิด
วิเคราะหและสังเคราะห โดยอาศัยหลักเหตุและผลดวยตนเอง  เพ่ือควบคุมประเมินและเขาแกไข
สถานการณตางๆ ไดอยางถูกตอง ผูวิจัยจึงสนใจจะทําการศึกษาผลความสามารถในการแกปญหาทาง
วิทยาศาสตร รวมถึงเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดวยการเรียนดวยแอพลิเคชันเพ่ือการศึกษา1
แบบใชปญหาเปนฐานในกลุมสาระวิชาวิทยาศาสตร เรื่อง แรงและความดัน สําหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 5 ซึ่งนําไปใชเปนสื่อหลักในชั้นเรียนปกติในการเรียนการสอน เพ่ือสนับสนุนนักเรียน
ใหมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นและมีทักษะในการแกปญหา อันจะทําใหเกิดการเรียนการสอนที่มี
ประสิทธิภาพมากข้ึนตอไป 

 

กรอบแนวคิดการวิจัย 

 การวิจัยครั้งน้ีผูวิจัยไดจัดสรางแอพลิเคชันเพื่อการศึกษา เรื่อง แรงและความดันขึ้นเพื่อ “การ
พัฒนาแอพลิเคชันเพ่ือการศึกษาบนอุปกรณพกพา รวมกับกิจกรรมการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐาน 
วิชาวิทยาศาสตร เพ่ือสงเสริมความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตร ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 5” โดยไดทําการศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการจัดการเรียนรู
โดยใชปญหาเปนฐาน ซึ่งเปนแนวทางท่ีนํามากําหนดกรอบแนวคิดในการวิจัยดังนี้  

การเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน (Problem-based learning) เปนรูปแบบการเรียนที่นิยมใช
มากในการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญหรือการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปน
ศูนยกลาง ซึ่งไดมีการพัฒนามาจากความคิดของ John Dewey ที่กลาววานักศึกษาควรจะนําเสนอ
ปญหาในชีวิตจริงและชวยในการคนหาคําตอบโดยการคนพบขอมูลในการแกปญหาของนักศึกษาเอง 
และเริ่มมีการใชใหมอีกคร้ัง ในรูปแบบของการสอนแบบใฝรูในวิทยาศาสตร ซึ่งไดรับอิทธิพลมาจาก
ผลงานของ Bruner และ Piaget วิธีการเรียนรูที่ใชปญหาเปนหลักเปนการเรียนที่ใหผูเรียนเปน
ศูนยกลางการเรียนใชเทคนิคกระบวนการแกปญหาแบบกลุมและการเรียนเปนรายบุคคล ในประเทศ
ไทยนั้นไดมีการนําแนวคิดของการเรียนรูโดยใชปญหาเปนหลักมาใชครั้งแรกในหลักสูตรแพทยศาสตร
ที่จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เมื่อปพ.ศ.2531 และมีการนําไปประยุกตใชในหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร
และพยาบาลศาสตรของสถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษาอ่ืนๆ  (อาภรณ แสงรัศมี, 2543 : 12) 

ทั้งนี้กระบวนการเรียนรูโดยใชปญหาเปนหลักยังสอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 
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2542 หมวด 4 แนวการจัดการศึกษามาตรา 24 ที่กลาวถึงกระบวนการเรียนรูโดยใหมีการจัดเนื้อหา
สาระและกิจกรรมท่ีใหการฝกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ และการประยุกตความรูมาใชเพ่ือ
ปองกันและแกไขปญหา ผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณจริง ฝกการปฏิบัติผสมผสานสาระความรู
ตางๆ อยางไดสัดสวนสมดุลกัน 

จากการศึกษาพบวามีแนวคิดในการกําหนดขั้นตอนของกิจกรรมการเรียนรูแบบใชปญหาที่
หลากหลาย ตัวอยางเชน Barrows (1985) ไดอธิบายกระบวนการเรียนรูโดยใชปญหาไวดังนี้ 1) ทํา
ความเขาใจกับปญหา 2) แกปญหาดวยเหตุผลอยางมีทักษะ 3) คนหาความตองการการเรียนรูดวย
กระบวนการปฏิสัมพันธ 4) ศึกษาคนควาดวยตนเอง 5) นําความที่ไดมาใหมมาใชในการแกปญหา 6)
สรุปสิ่งที่ไดเรียนรูแลว Good (1973 : 25-30) ยังไดกลาวถึงกระบวนการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน
มี 7 ขั้นตอน คือ 1) กลุมผูเรียนทําความเขาใจคําศัพท ขอความที่ปรากฏอยูในปญหาใหชัดเจน โดย
อาศัยความรูพ้ืนฐานของสมาชิกในกลุม หรือการศึกษาคนควาจากเอกสารตําราหรือสื่ออ่ืนๆ 2 ) กลุม
ผูเรียนระบุปญหาหรือขอมูลสําคัญรวมกัน โดยทุกคนในกลุมเขาใจปญหา เหตุการณหรือปรากฏการณ
ใดท่ีกลาวถึงในปญหานั้น 3) กลุมผูเรียนระดมสมองเพ่ือวิเคราะหปญหาตางๆอธิบายความเชื่อมโยง
ตางๆของขอมูลหรือปญหา 4) กลุมผูเรียนกําหนดและจัดลําดับความสําคัญของสมมติฐาน พยายามหา
เหตุผลที่จะอธิบายปญหาหรือขอมูลที่พบ โดยใชพ้ืนฐานความรูเดิมของผูเรียน การแสดงความคิด
อยางมีเหตุผล ตั้งสมมติฐานอยางสมเหตุสมผลสําหรับปญหานั้น 5) กลุมผูเรียนกําหนดวัตถุประสงค
การเรียนรูเพ่ือคนหาขอมูลหรือความรูที่จะอธิบายหรือทดสอบสมมติฐานท่ีตั้งไว ผูเรียนสามารถบอก
ไดวาความรูสวนใดรูแลว สวนใดตองกลับไปทบทวน สวนใดยังไมรูหรือจําเปนตองไปคนควาเพ่ิมเติม 
6) ผูเรียนคนควารวบรวมสารสนเทศจากสื่อและแหลงการเรียนรูตางๆเพ่ือพัฒนาทักษะการเรียนรูดวย
ตนเอง 7) จากรายงานขอมูลหรือสารสนเทศใหมที่ไดมา กลุมผูเรียนนํามาอภิปราย วิเคราะห 
สังเคราะห ตามสมมติฐานที่ตั้งไว แลวนํามาสรุปเปนหลักการและประเมินผลการเรียนรู  Duch 

(1995) กลาววาการเรียนแบบใชปญหาเปนฐาน มีดังนี้ 1) นําเสนอดวยปญหา ปญหาอาจจะมาจาก
กรณีตัวอยาง เชน เทปโทรทัศน รายงานการคนควาใหผูเรียนในกลุมรวบรวมแนวคิดและความรูเดิม
เกี่ยวกับปญหานั้น 2) สรางประเด็นการเรียนในระหวางการอภิปรายภายในกลุม ประเด็นการเรียน
เปนการระบุวาส่ิงใดที่ยังไมรู คําถามอะไรที่ควรไปหาความรูมาเพ่ิมเติม  3) จัดลําดับความสําคัญของ
ประเด็นการเรียน และใหผูเรียนมอบหมายงานใหศึกษาเปนกลุมหรือรายบุคคลก็ได  4) สรุปความรูที่
ไดเรียนหลังจากแสวงหาความรูเพ่ิมเติม โดยความรูใหมที่ไดรวบรวมมาจะถูกนํามาสรุปและผสมผสาน
กับความรูเดิมที่มีอยูนําไปแกปญหา และสรุปความรูที่ไดเปนความรูใหม  สวน Kreger (1998) ยังได
เสนอข้ันตอนของการเรียนแบบใชปญหาเปนฐานมี 6 ขั้นตอนดังนี้  1) นําเสนอสถานการณปญหา
ใหแกผูเรียน 2) เขียนสิ่งที่รูเกี่ยวกับสถานการณปญหา ซึ่งอาจไดมาจากสถานการณหรือความรูเดิม
ของผูเรียน โดยผูเรียนในกลุมจดบันทึก 3) วิเคราะหปญหา 4) เขียนสิ่งที่ตองการคนหาขอมูลในสวนที่
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ขาดเปนคําตอบ 5) เขียนการกระทําท่ีเปนไปได เชน ขอเสนอ คําตอบ หรือสมมติฐาน 6) นําเสนอและ
สนับสนุนวิธีการแกไข และสมบัติ เผาพงคคลาย (2546) ที่ไดเสนอวิธีจัดการเรียนการสอนแบบใช
ปญหาเปนฐานตามขั้นตอน คือ 1) ขั้นนําเสนอปญหา เปนการนําเสนอสถานการณปญหาตาม
วัตถุประสงคและเนื้อหาที่ผูเรียนตองศึกษาหาความรูโดยเปนปญหาที่สอดคลองกับความเปนจริงท่ี
ปรากฏอยูในชุมชนหรือสังคม 2) ขั้นสรางประเด็นการเรียนรู เปนขั้นตอนของการเรียนเปนกลุม 3) 
ขั้นคนควาหาความรู สมาชิกในกลุมจะตองไปศึกษาคนควาหาความรูเพ่ิมเติมจากแหลงขอมูลตางๆที่
เกี่ยวของกับปญหานั้นๆ 4) ขั้นสรุป เปนขั้นตอนการอภิปรายเปนกลุม นักเรียนรวมกันสรุปความรู
หลักการตางๆที่ไดจากการศึกษาปญหา รวมทั้งเห็นแนวทางในการนําความรูและหลักการน้ันไปใชใน
การแกปญหาในสถานการณทั่วไปได เปนตน 

เมื่อพิจารณาแนวคิดดังกลาวแลวพบวามีข้ันตอนการจัดการเรียนรูที่คลายกันและแตกตางกัน
ในบางข้ันตอน ซึ่งผูวิจัยไดสังเคราะหขั้นตอนในการจัดการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐานประกอบดวย
ขั้นตอนดังนี้ ขั้นที่ 1 ขั้นกําหนดปญหา เปนขั้นที่ชวยกระตุนใหผูเรียนเกิดความสนใจและเห็นความสําคัญของ
ปญหา และเกิดความตองการท่ีจะคนหาคําตอบของปญหานั้น ขั้นที่ 2 ขั้นทําความเขาใจกับปญหา จะเนนให
ผูเรียนไดฝกกระบวนการคิดเพื่อหาคําตอบของปญหา ซึ่งอาจมีไดมากกวา 1 คําตอบ ขั้นท่ี 3 ขั้นดําเนินการ
ศึกษาคนควา เปดโอกาสใหผูเรียนไดลงมือศึกษาคนควาหาขอมูลเพ่ือหาคําตอบของปญหาดวยตนเอง ขั้นที่ 
4 สังเคราะหความรู ใหผูเรียนไดฝกรวบรวมขอมูลตางๆ จากการคนควาหรือทดลองใหเหลือเพียงขอมูลที่
สําคัญที่สุด ขั้นที่ 5 ขั้นสรุปและประเมินคาของคําตอบ ไดสรุปแนวทางการแกไขปญหาและประเมินความ
ถูกตองของคําตอบ และขั้นที่ 6 ขั้นนําเสนอและประเมินผลงาน ผูเรียนจะไดนําเสนอผลงานหนาชั้นเรียน ซึ่ง
ในการจัดการเรียนการสอนนี้จะใชรวมกับแอพลิเคชันเพื่อการศึกษาที่ผูวิจัยออกแบบและพัฒนาขึ้นโดยผาน
การประเมินคุณภาพของแอพลิเคชันเพ่ือการศึกษาจากผูเชี่ยวชาญในดานตางๆ เพื่อท่ีจะไดแอพลิเคชันเพ่ือ
การศึกษาที่สามารถชวยสงเสริมความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตรของผูเรี ยนไดอยางถูกตอง
และเหมาะสม ซึ่งวัดไดจากแบบวัดความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตรที่ผูวัยสรางขึ้นตาม
รูปแบบของสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (2546 : 46-48) อีกทั้งยังทําการ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ทั้งกอนและหลังเรียน ดวยแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง แรงและความดัน รวมถึงศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอแอ
พลิเคชันเพื่อการศึกษา โดยมีแนวคิดการวิจัยไดดังกรอบแนวคิดการวิจัยตอไปน้ี 
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แผนภูมิที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 

- ความสามารถในการ
แกปญหาทางวิทยาศาสตร
ของนักเรียน 
 

- ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ด ว ย แ อ พ ลิ เ ค ชั น เ พื่ อ
การศึกษา ของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปท่ี 5 
 

- ค ว า ม พึ ง พ อ ใ จ ข อ ง
นักเรียนที่ เรียนดวยแอ
พลิเคชันเ พ่ือการศึกษา 
รวมกับกิจกรรมการเรียนรู
แบบใชปญหาเปนฐาน 

แอพลิ เ ค ชัน เ พ่ื อ
ก า ร ศึ ก ษ า  บ น
อุ ป ก ร ณ พ ก พ า 
ร วมกั บกิ จกรรม
การเรียนรูแบบใช
ป ญ ห า เ ป น ฐ า น 
วิชาวิทยาศาสตร 
เ รื่ อ ง  “แร งและ
ความดัน” สําหรับ
นักเรียนระดับช้ัน
ประถมศึกษาปท่ี 5 

สื่อบทเรียนสําเร็จรูปบนอุปกรณพกพา หมายถึง 
สื่ อ ค อม พิ ว เ ต อ ร ช ว ย สอน  ( Computer Aids 

Instruction: CAI) ช นิ ด  Learning Object ใ น
รูปแบบ Interactive Animation และ Simulation 

ผูเรียนสามารถเรียนรูไดดวยตนเอง ในทุกเวลาและ
ทุกสถานท่ี โดยในการวิจัยครั้งน้ี ใชสื่อบทเรียน
สําเร็จรูป ลักษณะบทเรียนจะมีคําอธิบายการใชงาน 
เ น้ื อ หา  แบบฝ กหั ด  โ ดย มี คํ า บร ร ย าย และ
ภาพเคลื่อนไหวประกอบ ผูเรียนสามารถปฏิสัมพันธ
กับบทเรียนได โดยมีการเช่ือมตอกับระบบเครือขาย
สําหรับใชรวมกับกิจกรรมการเรียนรูแบบใชปญหา
เปนฐาน (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
2555) 

เนื้อหากลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรเรื่อง แรง
และความดัน สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 5 
ประกอบดวย 5 หนวยการเรียนรู คือ หนวยท่ี 1 แรง
ลัพธ หนวยท่ี 2 แรงเสียดทาน หนวยท่ี 3 ความดัน
อากาศ  หนวยท่ี 4 ความดันของของเหลว และหนวย
ท่ี 5 แรงลอยตัว (ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ัน
พื้นฐาน พุทธศักราช 2551) 

การจัดการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐาน  
เปนกระบวนการจัดการเรียนรูโดยใหผูเรียนสราง
ความรูใหมจากการเช่ือมโยงกับความรูเดิม โดยใช
ปญหาเปนตัวกระตุนหรือนําทางใหผูเรียนตองไป
แสวงหาความรูความเขาใจดวยตนเองเพื่อจะได
คนพบคําตอบของปญหาน้ัน เพื่อใหผูเรียนเกิดทักษะ
ในการแกปญหา โดยมีขั้นตอนการจัดการเรียนรู 
ดังน้ี 1) ขั้นกําหนดปญหา 2) ขั้นทําความเขาใจ
ปญหา  3 )ขั้นดํา เ นินการศึกษาคนควา  4)  ขั้ น
สังเคราะหความรู 5) ขั้นสรุปเปนหลักการ 6) ขั้น
นําเสนอและประเมินผล (Barrows (1985) , Good 

(1973), Duch (1995) , ส ม บั ติ  เ ผ า พ ง ค ค ล า ย 
(2546),สํานักมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาการเรียนรู 
(2550) , ปนนเรศ กาศอุดม (2542) , Kreger (1998) ) 
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คําถามในการวิจัย 
 1. ประสิทธิภาพของแอพลิเคชันเพ่ือการศึกษารวมกับกิจกรรมการเรียนรูแบบใชปญหา

เปนฐาน เรื่อง แรงและความดัน สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 เปนไปตามเกณฑที่กําหนด
หรือไม 

 2. ความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 

หลังเรียนดวยแอพลิเคชันเพ่ือการศึกษา รวมกับกิจกรรมการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐาน สูงกวากอน
เรียนหรือไม 

 3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 หลังเรียนดวยแอพลิเค
ชันเพื่อการศึกษา รวมกับกิจกรรมการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐาน สูงกวากอนเรียนหรือไม 

 4. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการเรียนดวยแอพลิเคชันเพื่อการศึกษารวมกับ
กิจกรรมการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐาน สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 อยูในระดับใด 

 

วัตถุประสงคการวิจัย 

 1. เพ่ือพัฒนาแอพลิเคชันเพ่ือการศึกษารวมกับกิจกรรมการเรียนรูแบบใชปญหาเปน
ฐาน เรื่อง แรงและความดัน สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 

 2. เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตรกอนเรียนและหลัง
เรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ที่เรียนดวยแอพลิเคชันเพ่ือการศึกษา รวมกับกิจกรรมการ
เรียนรูแบบใชปญหาเปนฐาน  

 3. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กอนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 5 ที่เรียนดวยแอพลิเคชันเพ่ือการศึกษา รวมกับกิจกรรมการเรียนรูแบบใชปญหา
เปนฐาน 

 4. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการเรียนดวยแอพลิเคชันเพื่อการศึกษา
รวมกับกิจกรรมการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐาน สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 

 

สมมติฐานในการวิจัย 

 1. แอพลิเคชันเพ่ือการศึกษารวมกับกิจกรรมการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐาน เรื่อง แรง
และความดัน สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 มีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 

 2. ความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตรหลังเรียนของนักเรียนที่เรียนดวย    
แอพลิเคชันเพื่อการศึกษารวมกับกิจกรรมการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐาน สูงกวากอนเรียน 

 3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนของนักเรียนที่เรียนดวยแอพลิเคชันเพ่ือการศึกษา 
รวมกับกิจกรรมการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐาน สูงกวากอนเรียน 
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ขอบเขตของการวิจัย 

 ขอบเขตของการวิจัยผูวิจัยไดกําหนดขอบเขตของการวิจัยดังตอไปนี้ 
 1. ประชากร/กลุมตัวอยาง 
  1.1 ประชากรท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ เปนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ที่กําลังศึกษา

ในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2557 ของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร  เขตพระนคร จํานวน 11 

โรงเรียน 
  1.2 กลุมตัวอยางที่ผูวิจัยใชในการวิจัยครั้งนี้ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ที่กําลัง

ศึกษาในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2557 โรงเรียนวัดอินทรวิหาร 1 หองเรียน จํานวน 24 คน โดย
วิธีการสุมอยางงาย (Simple Random Sampling) 

 2. ตัวแปรที่ศึกษา 
  2.1 ตัวแปรอิสระ (Independent  Variable)  ไดแก 

  2.1.1 แอพลิเคชันเพื่อการศึกษา รวมกับกิจกรรมการเรียนรูแบบใชปญหาเปน
ฐาน เรื่อง “แรงและความดัน” กลุมสาระวิชาวิทยาศาสตร สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5  

  2.2 ตัวแปรตาม (Dependent  Variable) ไดแก 
  2.2.1 ความสามารถการแกปญหาทางวิทยาศาสตร 
  2.2.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร 
  2.2.3 ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการเรียนดวยแอพลิเคชันเพื่อการศึกษา 
รวมกับกิจกรรมการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐาน 

 3. เนื้อหาท่ีใชในการทดลอง 
  เนื้อหาท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ เปนเนื้อหากลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร เรื่อง แรง

และความดัน สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้ นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551 ประกอบดวย 5 หนวยยอย คือ หนวยที่ 1 แรงลัพธ หนวยที่ 2 แรงเสียดทาน  
หนวยที่ 3 ความดันอากาศ  หนวยที่ 4 ความดันของของเหลว และหนวยที่ 5 แรงลอยตัว 
 4. ระยะเวลาท่ีใชในการทดลอง 
 ผูวิจัยไดดําเนินการทดลองใชแอพลิเคชันเพ่ือการศึกษา เรื่อง แรงและความดัน 
รวมกับกิจกรรมการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐานกับนักเรียนกลุมตัวอยางเปนระยะเวลา 5 สัปดาห 
สัปดาหละ 2 คาบ รวมจํานวน 10 ชั่วโมง 
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นิยามศัพทเฉพาะ 
 1. แอพลิเคชันเพ่ือการศึกษา หมายถึง โปรแกรมที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้น ซึ่งมีรูปแบบการ

ทํางานของคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย ชนิด Learning Object ในรูปแบบการปฏิสัมพันธ ภาพ เสียง และ
สถานการณจําลอง โดยนําเสนอเนื้อหากลุมวิชาวิทยาศาสตร เรื่อง แรงและความดัน สําหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ผูเรียนสามารถเรียนรูไดดวยตนเอง ในทุกเวลาและทุกสถานที่ ผูเรียนสามารถ
ปฏิสัมพันธกับบทเรียนได โดยมีการเชื่อมตอกับระบบเครือขายสําหรับใชรวมกับกิจกรรมการเรียนรู
แบบใชปญหาเปนฐาน 

 2. การจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐาน หมายถึง การเรียนการสอนที่เนนให
ผูเรียนไดฝกแกปญหาตางๆ จากสถานการณโดยผานกระบวนการคิดอยางเปนระบบผลท่ีไดจะชวย
พัฒนาใหผูเรียนสามารถตัดสินใจไดอยางมีเหตุผลประกอบดวย 6 ขั้น ดังนี้ ขั้นที่ 1 กําหนดปญหา ขั้น
ที่ 2 ทําความเขาใจกับปญหา ขั้นที่ 3 ดําเนินการศึกษาคนควา ขั้นที่ 4 สังเคราะหความรู ขั้นที่ 5 สรุป
เปนหลักการและประเมินคาของคําตอบ ขั้นที่ 6 นําเสนอและประเมินผล 

 3. ประสิทธิภาพตามเกณฑมาตรฐาน 80/80 หมายถึง ระดับคะแนนเฉลี่ยคิดเปนรอยละ 
ที่กําหนดไวในการหาประสิทธิภาพของแอพลิเคชันเพ่ือการศึกษา รวมกับกิจกรรมการเรียนรูแบบใช
ปญหาเปนฐาน 

80 ตัวแรก  หมายถึง  คะแนนเฉลี่ยคิดเปนรอยละ ของการทําแบบทดสอบระหวาง
เรียนดวยแอพลิเคชันเพื่อการศึกษา รวมกับกิจกรรมการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐาน 

80 ตัวหลัง  หมายถึง  คะแนนเฉลี่ยคิดเปนรอยละของการทดสอบ หลังเรียนดวย           
แอพลิเคชันเพื่อการศึกษา รวมกับกิจกรรมการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐาน ถาแอพลิเคชันเพื่อ
การศึกษาท่ีสรางขึ้นมีมาตรฐานตามเกณฑ ถือวาเปนแอพลิเคชันเพื่อการศึกษา ที่มีประสิทธิภาพสูง
และเชื่อถือได  

 4. ความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตร  หมายถึง ความสามารถในการคิดที่
ตองอาศัยกระบวนการทางสติปญญา ความคิดและประสบการณเดิมของบุคคลมาประกอบกัน เพ่ือ
แกปญหาท่ีประสบในสถานการณที่กําหนดมาให ซึ่งวัดไดจากแบบทดสอบวัดความสามารถในการ
แกปญหาทางวิทยาศาสตรที่ผูวิจัยสรางขึ้น และกําหนดรูปแบบตามแบบของสถาบันสงเสริมการสอน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (2546 : 46-48) โดยวัดความสามารถในการคิดแกปญหาทาง
วิทยาศาสตรของเวียร 4 ขั้น คือ ขั้นที่ 1 ระบุปญหา , ขั้นท่ี 2 บอกสาเหตุของปญหา , ขั้นที่ 3 
ตั้งสมมติฐาน ,ขั้นที่ 4 วิธีแกปญหาหรือผลลัพธที่ไดจากการแกปญหา 

 5. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง คะแนนท่ีไดจากการทําแบบทดสอบทั้งกอนและ
หลังเรียนของนักเรียนกลุมตัวอยางในการเรียนการสอน ดานความรู ความจํา ความเขาใจ สังเคราะห 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



12 
 

 

วิเคราะห การประเมินคาและการนําไปใช หลังจากการจัดการเรียนดวยแอพลิเคชันเพ่ือการศึกษา 
เรื่อง แรงและความดัน 

 6. ความพึงพอใจ หมายถึง ความรูสึกนึกคิดของผูเรียนที่มีตอการจัดการเรียนดวย      
แอพลิเคชันเพ่ือการศึกษา รวมกับกิจกรรมการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐาน  ให ซึ่งวัดไดจาก
แบบสอบถามความพึงพอใจที่ผูวิจัยสรางขึ้น แบงเปน 2 สวน คือ แบบสอบถามปลายปดมีลักษณะ
การตอบแบบมาตราสวนประเมินคา (Rating Scale) 3 ระดับ ซึ่งวัดโดยใชเกณฑในการวัดของ
ลิเคอรท (Likert) และแบบสอบถามปลายเปดเพื่อสอบถามความคิดเห็นตาง ๆ ของผูเรียน 

 7. นักเรียน หมายถึง ผูที่กําลังศึกษาอยูในระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ที่กําลังศึกษาใน
ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2557 โรงเรียนวัดอินทรวิหาร 
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บทที่ 2 

วรรณกรรมที่เกี่ยวของ 
 

 การวิจัย เรื่อง การพัฒนาแอพลิเคชันแบบแกปญหาบนอุปกรณพกพา รวมกับกิจกรรม
การเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐาน วิชาวิทยาศาสตร เพ่ือสงเสริมความสามารถในการแกปญหาทาง
วิทยาศาสตร ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ผูวิจัยไดศึกษาคนควาเอกสาร วรรณกรรมและ
ผลงานวิจัยที่เกี่ยวของโดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 1. เอกสารท่ีเกี่ยวของกับหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐานกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 
 1.1 ทําไมตองเรียนวิทยาศาสตร 
 1.2 เรียนรูอะไรในวิทยาศาสตร 
 1.3 สาระและมาตรฐานการเรียนรู 
 1.4 คุณภาพผูเรียน 

 1.5 ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรูแกนกลาง 
 2. เอกสารท่ีเกี่ยวของกับการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน 

 2.1 ความเปนมาของการจัดกิจกรรมเรียนรูโดยใชปญหาฐาน 

 2.2 ความหมายของการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน 

 2.3 กลไกพ้ืนฐานในการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน 

 2.4 กระบวนการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน 

 2.5 ลักษณะสําคัญของการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน 

 2.6 บทบาทผูสอนในการจัดการเรียนการสอนโดยใชปญหาเปนฐาน 

 2.7 ประโยชนของการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน 

 2.8 การประเมินผลการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน 

 3. เอกสารและเน้ือหาท่ีเกี่ยวกับแรงและความดัน 

 3.1 ความหมายของแรง 
 3.2 แรงลัพธ 
 3.3 แรงเสียดทาน 

 3.4 แรงลอยตัว 
 3.5 ความดัน 
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4. เอกสารท่ีเกี่ยวของกับอุปกรณพกพา 
 4.1 ความหมายและประเภทของอุปกรณพกพา 
 4.2 ความหมายของอุปกรณพกพา 
 4.3 ประเภทของอุปกรณพกพา 
 4.4 ความหมายและประเภทของ Mobile Application 

 4.5 ความหมายของ Mobile Application 

 4.6 ประเภทของ Mobile Application  
 5. เอกสารท่ีเกี่ยวของกับความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตร 

 5.1 ความหมายของความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตร 
 5.2 การเรียนการสอนกับการแกปญหา 
 5.3 กระบวนการแกปญหาทางวิทยาศาสตร 
 5.4 การวัดความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตร 

 6. งานวิจัยที่เกี่ยวของ  
 6.1 งานวิจัยในประเทศ 

 6.2 งานวิจัยตางประเทศ 
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1. เอกสารที่เกี่ยวของกับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 
 1.1 ทําไมตองเรียนวิทยาศาสตร 

 วิทยาศาสตรมีบทบาทสําคัญยิ่งในสังคมโลกปจจุบันและอนาคต เพราะวิทยาศาสตร
เกี่ยวของกับทุกคนทั้งในชีวิตประจําวันและการงานอาชีพตาง ๆ ตลอดจนเทคโนโลยี เครื่องมือ
เครื่องใชและผลผลิตตาง ๆ ที่มนุษยไดใชเพ่ืออํานวยความสะดวกในชีวิตและการทํางาน เหลานี้ลวน
เปนผลของความรูวิทยาศาสตร ผสมผสานกับความคิดสรางสรรคและศาสตรอ่ืน ๆ วิทยาศาสตรชวย
ใหมนุษยไดพัฒนาวิธีคิด ทั้งความคิดเปนเหตุเปนผล คิดสรางสรรค คิดวิเคราะห วิจารณ มีทักษะ
สําคัญในการคนควาหาความรู มีความสามารถในการแกปญหาอยางเปนระบบ สามารถตัดสินใจโดย
ใชขอมูลที่หลากหลายและมีประจักษพยานที่ตรวจสอบได วิทยาศาสตรเปนวัฒนธรรมของโลก
สมัยใหมซึ่งเปนสังคมแหงการเรียนรู (Knowledge-Based Society) ดังนั้นทุกคนจึงจําเปนตองไดรับ
การพัฒนาใหรูวิทยาศาสตร เพ่ือที่จะมีความรูความเขาใจในธรรมชาติและเทคโนโลยีที่มนุษย
สรางสรรคข้ึน สามารถนําความรูไปใชอยางมีเหตุผล สรางสรรค และมีคุณธรรม 

 1.2 เรียนรูอะไรในวิทยาศาสตร 
 กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรมุงหวังใหผูเรียน ไดเรียนรูวิทยาศาสตรที่เนนการ

เชื่อมโยงความรูกับกระบวนการ มีทักษะสําคัญในการคนควาและสรางองคความรู โดยใชกระบวนการ
ในการสืบเสาะหาความรู และการแกปญหาที่หลากหลาย ใหผูเรียนมีสวนรวมในการเรียนรูทุกข้ันตอน 
มีการทํากิจกรรมดวยการลงมือปฏิบัติจริงอยางหลากหลาย เหมาะสมกับระดับชั้น โดยไดกําหนด
สาระสําคัญไวดังนี้ 
 สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดํารงชีวิต สิ่งมีชีวิต หนวยพ้ืนฐานของส่ิงมีชีวิต โครงสราง
และหนาที่ของระบบตาง ๆ ของส่ิงมีชีวิต และกระบวนการดํารงชีวิต ความหลากหลายทางชีวภาพ 
การถายทอดทางพันธุกรรม การทํางานของระบบตาง ๆ ของสิ่งมีชีวิต วิวัฒนาการและความ
หลากหลายของส่ิงมีชีวิต และเทคโนโลยีชีวภาพ 

 ชีวิตกับสิ่งแวดลอม สิ่งมีชีวิตที่หลากหลายรอบตัว ความสัมพันธระหวางสิ่งมีชีวิตกับ
สิ่งแวดลอม ความสัมพันธของสิ่งมีชีวิตตาง ๆ ในระบบนิเวศ ความสําคัญของทรัพยากรธรรมชาติ การ
ใชและจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ในระดับทองถิ่น ประเทศ และโลก ปจจัยที่มีผลตอการอยูรอดของ
สิ่งมีชีวิตในสภาพแวดลอมตาง ๆ 

 สารและสมบัติของสาร สมบัติของวัสดุและสาร แรงยึดเหน่ียวระหวางอนุภาค การ
เปลี่ยนสถานะ การเกิดสารละลายและการเกิดปฏิกิริยาเคมีของสาร สมการเคมี และการแยกสาร 
 แรงและการเคล่ือนที่ ธรรมชาติของแรงแมเหล็กไฟฟา แรงโนมถวง แรงนิวเคลียร 
การออกแรงกระทําตอวัตถุ การเคลื่อนที่ของวัตถุ แรงเสียดทาน โมเมนตการเคลื่อนที่แบบตาง ๆ ใน
ชีวิตประจําวัน 
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 พลังงาน พลังงานกับการดํารงชีวิต การเปลี่ยนรูปพลังงาน สมบัติและปรากฏการณ
ของแสง เสียง และวงจรไฟฟา คลื่นแมเหล็กไฟฟา กัมมันตภาพรังสีและปฏิกิริยานิวเคลียร ปฏิสัมพันธ
ระหวางสารและพลังงานการอนุรักษพลังงาน ผลของการใชพลังงานตอชีวิตและสิ่งแวดลอม 

 กระบวนการเปล่ียนแปลงของโลก โครงสรางและองคประกอบของโลก ทรัพยากร
ทางธรณี สมบัติทางกายภาพของดิน หิน น้ํา อากาศ สมบัติของผิวโลก และบรรยากาศ กระบวนการ
เปลี่ยนแปลงของเปลือกโลก ปรากฏการณทางธรณี ปจจัยที่มีผลตอการเปลี่ยนแปลงของบรรยากาศ 

 ดาราศาสตรและอวกาศ วิวัฒนาการของระบบสุริยะ กาแล็กซี เอกภพ ปฏิสัมพันธ
และผลตอสิ่งมีชีวิตบนโลก ความสัมพันธของดวงอาทิตย ดวงจันทร และโลก ความสําคัญของ
เทคโนโลยีอวกาศ 

 ธรรมชาติของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กระบวนการทางวิทยาศาสตร การ
สืบเสาะหาความรู การแกปญหา และจิตวิทยาศาสตร 
 1.3 สาระและมาตรฐานการเรียนรู 

 สาระท่ี 1 สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดํารงชีวิต 

 มาตรฐาน ว 1.1 เขาใจหนวยพ้ืนฐานของส่ิงมีชีวิต ความสัมพันธของโครงสราง และ
หนาที่ของระบบตางๆ ของสิ่งมีชีวิตที่ทํางานสัมพันธกัน มีกระบวนการสืบเสาะหาความรูสื่อสารสิ่งที่
เรียนรูและนําความรูไปใชในการดํารงชีวิตของตนเองและดูแลสิ่งมีชีวิต 

 มาตรฐาน ว 1.2 เขาใจกระบวนการและความสําคัญของการถายทอดลักษณะทาง
พันธุกรรมวิวัฒนาการของส่ิงมีชีวิต ความหลากหลายทางชีวภาพ การใชเทคโนโลยี ชีวภาพที่มี
ผลกระทบตอมนุษยและสิ่งแวดลอม มีกระบวนการสืบเสาะหาความรูและจิตวิทยาศาสตร สื่อสาร สิ่ง
ที่เรียนรู และนําความรูไปใชประโยชน 

 สาระท่ี 2 ชีวิตกับสิ่งแวดลอม 

 มาตรฐาน ว 2.1 เขาใจสิ่งแวดลอมในทองถิ่น ความสัมพันธระหวางสิ่งแวดลอมกับ
สิ่งมีชีวิต ความสัมพันธระหวางสิ่งมีชีวิตตาง ๆ ในระบบนิเวศ มีกระบวนการสืบเสาะหาความรูและจิต
วิทยาศาสตรสื่อสารส่ิงที่เรียนรูและนําความรูไปใชประโยชน 

 มาตรฐาน  ว  2.2 เ ข า ใ จความสํ า คัญของทรั พยากรธร รมชา ติ  การ ใ ช
ทรัพยากรธรรมชา ติ ในระดับทองถิ่ น  ประเทศ  และโลกนํ าความรู ไปใช ในการ จัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในทองถิ่นอยางยั่งยืน 

 สาระท่ี 3 สารและสมบัติของสาร 
 มาตรฐาน ว 3.1 เขาใจสมบัติของสาร ความสัมพันธระหวางสมบัติของสารกับ

โครงสรางและแรงยึดเหน่ียวระหวางอนุภาค มีกระบวนการสืบเสาะหาความรูและจิตวิทยาศาสตร
สื่อสารสิ่งที่เรียนรู นําความรูไปใชประโยชน 

   ส
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 มาตรฐาน ว 3.2 เขาใจหลักการและธรรมชาติของการเปล่ียนแปลงสถานะของสาร 
การเกิดการละลายการเกิดปฏิกิริยา มีกระบวนการสืบเสาะ หาความรูและจิตวิทยาศาสตร สื่อสารสิ่ง
ที่เรียนรู และนําความรูไปใชประโยชน 

 สาระท่ี 4 แรงและการเคล่ือนที ่
 มาตรฐาน ว 4.1 เขาใจธรรมชาติของแรงแมเหล็กไฟฟา แรงโนมถวง และแรง

นิวเคลียรมีกระบวนการสืบเสาะหาความรู สื่อสารสิ่งที่เรียนรูและนําความรูไปใชประโยชนอยาง
ถูกตองและมีคุณธรรม 

 มาตรฐาน ว 4.2 เขาใจลักษณะการเคลื่อนที่แบบตางๆ ของวัตถุในธรรมชาติมี
กระบวนการสืบเสาะหาความรูและจิตวิทยาศาสตร สื่อสารสิ่งที่เรียนรูและนําความรูไปใชประโยชน 

 สาระท่ี 5 พลังงาน 

 มาตรฐาน ว 5.1 เขาใจความสัมพันธระหวางพลังงานกับการดํารงชีวิต การเปลี่ยน
รูปพลังงานปฏิสัมพันธระหวางสารและพลังงาน ผลของการใชพลังงานตอชีวิตและสิ่งแวดลอม มี
กระบวนการสืบเสาะหาความรู สื่อสารสิ่งที่เรียนรูและนําความรูไปใชประโยชน 

 สาระท่ี 6 กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก 

 มาตรฐาน ว 6.1 เขาใจกระบวนการตาง ๆ ที่เกิดขึ้นบนผิวโลกและภายในโลก 
ความสัมพันธของกระบวนการตาง ๆ ที่มีผลตอการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศ ภูมิประเทศ และสัณฐาน
ของโลก มีกระบวนการสืบเสาะหาความรูและจิตวิทยาศาสตร สื่อสารสิ่งที่เรียนรูและนําความรูไปใช
ประโยชน 

 สาระท่ี 7 ดาราศาสตรและอวกาศ 

 มาตรฐาน ว 7.1 เขาใจวิวัฒนาการของระบบสุริยะ กาแล็กซีและเอกภพการ
ปฏิสัมพันธภายในระบบสุริยะและผลตอสิ่งมีชีวิตบนโลก มีกระบวนการสืบเสาะ หาความรูและจิต
วิทยาศาสตร การสื่อสารส่ิงที่เรียนรูและนําความรูไปใชประโยชน 

 มาตรฐาน ว 7.2 เขาใจความสําคัญของเทคโนโลยีอวกาศท่ีนํามาใชในการสํารวจ
อวกาศและทรัพยากรธรรมชาติ ดานการเกษตรและการส่ือสาร มีกระบวนการสืบเสาะหาความรูและ
จิตวิทยาศาสตร สื่อสารส่ิงที่เรียนรูและนําความรูไปใชประโยชนอยางมีคุณธรรมตอชีวิตและ
สิ่งแวดลอม 

 สาระท่ี 8 ธรรมชาติของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

 มาตรฐาน ว 8.1 ใชกระบวนการทางวิทยาศาสตรและจิตวิทยาศาสตรในการสืบ
เสาะหาความรู การแกปญหา รูวาปรากฏการณทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นสวนใหญมีรูปแบบท่ีแนนอน
สามารถอธิบายและตรวจสอบได ภายใตขอมูลและเครื่องมือที่มีอยูในชวงเวลานั้นๆเขาใจวา 
วิทยาศาสตร เทคโนโลยี สังคม และสิ่งแวดลอม มีความเก่ียวของสัมพันธกัน 
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 1.4 คุณภาพผูเรียน 

 จบชั้นประถมศึกษาปที่ 6 

 เขาใจโครงสรางและการทํางานของระบบตางๆ ของสิ่งมีชีวิต และความสัมพันธของ
สิ่งมีชีวิตที่หลากหลายในสิ่งแวดลอมท่ีแตกตางกัน 

 เขาใจสมบัติและการจําแนกกลุมของวัสดุ สถานะของสาร สมบัติของสารและการทํา
ใหสารเกิดการเปลี่ยนแปลง สารในชีวิตประจําวัน การแยกสารอยางงาย 

 เขาใจผลท่ีเกิดจากการออกแรงกระทํากับวัตถุ ความดัน หลักการเบื้องตนของแรง
ลอยตัวสมบัติและปรากฏการณเบื้องตนของแสง เสียง และวงจรไฟฟา 
 เขาใจลักษณะ องคประกอบ สมบัติของผิวโลก และบรรยากาศ ความสัมพันธของ
ดวงอาทิตย โลก และดวงจันทรที่มีผลตอการเกิดปรากฎการณธรรมชาติ 
 ตั้งคําถามเก่ียวกับสิ่งที่จะเรียนรู คาดคะเนคําตอบหลายแนวทาง วางแผนและสํารวจ
ตรวจสอบโดยใชเครื่องมือ อุปกรณ วิเคราะหขอมูล และสื่อสารความรูจากผลการสํารวจตรวจสอบ 

 ใชความรูและกระบวนการทางวิทยาศาสตรในการดํารงชีวิต และการศึกษาความรู
เพ่ิมเติมทําโครงงานหรือชิ้นงานตามที่กําหนดใหหรือตามความสนใจ 

 แสดงถึงความสนใจ มุงม่ัน รับผิดชอบ รอบคอบและซ่ือสัตยในการสืบเสาะหาความรู 
 ตระหนักในคุณคาของความรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี แสดงความชื่นชม ยกยอง 
และเคารพสิทธิในผลงานของผูคิดคน 

 แสดงถึงความซาบซึ้ง หวงใย แสดงพฤติกรรมเก่ียวกับการใช การดูแลรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางรูคุณคา 
 ทํางานรวมกับผูอ่ืนอยางสรางสรรค แสดงความคิดเห็นของตนเองและยอมรับฟง
ความคิดเห็นของผูอ่ืน 

 1.5 ตัวช้ีวัดและสาระการเรียนรูแกนกลาง 
 สาระท่ี 4 แรงและการเคล่ือนที่ 

 มาตรฐาน ว 4.1 เขาใจธรรมชาติของแรงแมเหล็กไฟฟา แรงโนมถวง และแรง
นิวเคลียร มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู สื่อสารสิ่งที่เรียนรูและนําความรูไปใชประโยชนอยาง
ถูกตองและมีคุณธรรม 
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ตารางที่ 1 แสดงตัวชี้วัดและสาระการเรียนรูแกนกลาง สาระที่ 4 แรงและการเคล่ือนที ่มาตรฐาน ว  
 4.1 ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1-6 

 

ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรูแกนกลาง 

ป.1 

 

1. ทดลองและอธิบายการดึงหรือ
การผลักวัตถุ 
 

- การดึงและการผลักวัตถุ เปนการออกแรงกระทํา
ตอวัตถุ ซึ่งอาจทําใหวัตถุเคลื่อนที่หรือไมเคลื่อนท่ี 
และเปลี่ยนแปลงรูปรางหรืออาจไมเปลี่ยนแปลง
รูปราง 

ป.2 

 

1. ทดลองและอธิบายแรงที่เกิดจาก
แมเหล็ก 

- แม เหล็กมีแรงดึ งดูดหรือผลักระหวางแท ง
แมเหล็กรอบแทงแมเหล็ก มีสนามแมเหล็กและ
สามารถดึงดูดวัตถุที่ทําดวยสารแมเหล็ก 

2. อธิบายการนําแมเหล็กมาใช
ประโยชน 

- แมเหล็กมีประโยชนในการทําของเลน ของใช 
และนําไปแยกสารแมเหล็กออกจากวัตถุอ่ืนได 

3. ทดลองและอธิบายแรงไฟฟาที่
เกิดจากการถูวัตถุบางชนิด 

- เมื่อถูวัตถุบางชนิดแลวนําเขาใกลกัน จะดึงดูด
หรือผลักกันได แรงที่เกิดขึ้นนี้ เรียกวา แรงไฟฟา 
และวัตถุนั้นจะดึงดูดวัตถุเบา ๆได 

ป.3 1. ทดลองและอธิบายผลของการ
ออกแรงที่กระทําตอวัตถุ 

- การออกแรงกระทําตอวัตถุแลวทํา ให วัตถุ
เปลี่ยนแปลงการเคล่ือนที่ โดยวัตถุที่หยุดนิ่งจะ
เคลื่อนที่และวัตถุที่กําลังเคลื่อนที่จะเคล่ือนที่เร็ว
ขึ้นหรือเคลื่อนที่ชาลงหรือหยุดเคลื่อนท่ีหรือ
เปลี่ยนทิศทาง 

 2. ทดลองการตกของวัตถุสูพ้ืนโลก 
และอธิบายแรงที่โลกดึงดูดวัตถุ 

- วัตถุตกสูพ้ืนโลกเสมอเนื่องจากแรงโนมถวงหรือ
แรงดึงดูดของโลกกระทําตอวัตถุและแรงนี้คือ
น้ําหนักของวัตถุ 

ป.4 - - 
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ตารางที่ 1 แสดงตัวชี้วัดและสาระการเรียนรูแกนกลาง สาระที่ 4 แรงและการเคล่ือนที ่มาตรฐาน ว  
 4.1 ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1-6 (ตอ) 
 

ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรูแกนกลาง 

ป.5 

 

1. ทดลองและอธิบายการหาแรง
ลัพธของแรงสองแรง ซึ่งอยูในแนว
เดียวกันที่กระทําตอวัตถุ 

- แรงลัพธของแรงสองแรงที่กระทําตอวัตถุโดยแรง
ทั้งสองอยูในแนวเดียวกันเทากับผลรวมของแรงทั้ง
สองนั้น 

2.  ทดลองและอธิบายความดัน
อากาศ 

- อากาศมีแรงกระทําตอวัตถุ แรงที่อากาศกระทํา
ตั้งฉากตอหนึ่ งหนวยพ้ืนที่ เรียกวา  ความดัน
อากาศ 

3. ทดลองและอธิบายความดันของ
ของเหลว 

- ของเหลวมีแรงกระทําตอวัตถุทุกทิศทางแรงที่
ของเหลวกระทําตั้ งฉากตอหนึ่ งหนวย พ้ืนที่  
เรียกวา ความดันของของเหลว ซึ่งมีความสัมพันธ
กับความลึก 

4. ทดลองและอธิบายแรงพยุงของ
ของเหลว การลอยตัว และการจม
ของวัตถุ 

- ของเหลวมีแรงพยุงกระทําตอวัตถุที่ลอยหรือจม
ในของเหลว การจมหรือการลอยตัวของวัตถุขึ้นอยู
กับน้ําหนักของวัตถุและแรงพยุงของของเหลวน้ัน 

ป.6 - - 
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 สาระท่ี 4 แรงและการเคล่ือนที่ 
 มาตรฐาน ว 4.2 เขาใจลักษณะการเคลื่อนที่แบบตางๆ ของวัตถุในธรรมชาติ มี

กระบวนการสืบเสาะหาความรูและจิตวิทยาศาสตร สื่อสารสิ่งที่เรียนรูและนําความรูไปใชประโยชน 
 

ตารางที่ 2 แสดงตัวชี้วัดและสาระการเรียนรูแกนกลาง สาระที่ 4 แรงและการเคล่ือนที ่มาตรฐาน ว  
 4.2 ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1-6 

ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรูแกนกลาง 

ป.1 - - 

ป.2 - - 

ป.3 - - 

ป.4 - - 
ป.5 

 
1. ทดลองและอธิบาย แรงเสียด
ทานและนําความรูไปใชประโยชน 

- แรงเสียดทานเปนแรงตานการเคลื่อนที่ของวัตถุ 
แรงเสียดทานมีประโยชน เชน ในการเดินตอง
อาศัยแรงเสียดทาน 

ป.6 - - 
 

2. เอกสารที่เกี่ยวของกับการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน 

 2.1 ความเปนมาของการจัดกิจกรรมเรียนรูโดยใชปญหาฐาน 

 มัณฑรา ธรรมบุศย (2545 : 11-7) กลาววาการศึกษาความเปนมาของ PBL เกิดจาก
แนวคิดของนักการศึกษาในชวงแรกของศตวรรษที่ 20 จอหน ดิวอ้ี (John Dewey) นักการศึกษาชาว
อเมริกันซึ่งเปนผูคนคิดวิธีสอนแบบแกปญหาและเปนผูเสนอแนวคิดวา การเรียนรูเกิดจากการลงมือ
ทําดวยตัวเอง (Learning by Doing) แนวคิดของดิวอ้ีไดนําไปสูแนวคิด ในการสอนรูปแบบตางๆที่ ใช
กันอยูในปจจุบัน แนวคิด PBL ก็มีรากฐานแนวคิดมาจากดิวอ้ีเชนเดียวกัน PBL มีการพัฒนาขึ้นครั้ง
แรก โดยคณะวิทยาศาสตรสุขภาพ (Faculty of Health Sciences) ของ มหาวิทยาลัย McMaster ที่
ประเทศแคนนาดาไดนํามาใชในกระบวนการติว (Tutorial Process) ใหกับนักศึกษาแพทยฝกหัด 
มหาวิทยาลัย Case Western Reserve ไดนํามาใชเปนแหงแรก และไดจัดตั้งเปนหองทดลองพหุ
วิทยาการ (Multidiplomacy Laboratory) เพ่ือเปนหองปฏิบัติการสําหรับรูปแบบการสอนใหมๆ 
รูปแบบการสอนท่ีพัฒนาขึ้นมาน้ัน ไดกลายมาเห็นพ้ืนฐานในการพัฒนาหลักสูตรของโรงเรียนหลาย
แหงในสหรัฐอเมริกา ทั้งในระดับมัธยมศึกษา ระดับอุดมศึกษาและบัณฑิตวิทยาลัย ในประเทศไทย
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การเรียนแบบใชปญหาเปนฐานเร่ิมใชครั้งแรกในหลัก สูตรแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ใน
ป พ.ศ. 2531 และประยุกตใชในหลักสูตรสาธารณ สุขศาสตร พยาบาลศาสตร ทั้งนี้การเรียนแบบใช
ปญหาเปนฐานเปนวิธีการเรียนการสอนรูปแบบหน่ึง ที่นํามาปรับใชในหลายๆ กลุมสาระการเรียนรู
วิทยาศาสตร กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม กลุมสาระการเรียนรู
คณิตศาสตร ซึ่งการเรียนการสอนแบบใชปญหาเปนฐานน้ีเปนการเรียนการสอนที่ใหประสบการณทา
ทายความคิด ลักษณะนิสัยและการปฏิบัติ รวมกับการแกปญหา เปนการจูงใจผูเรียนใหเรียนรูการ
แกปญหาโดยผานการสืบเสาะหาความรู และเรียนรูดวยการคนพบตนเองและจากการทํางานเปนกลุม  
 2.2 ความหมายของการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน 

 สมทรง สิทธิ (ม.ป.ป. : 30) กลาววา การจัดการเรียนการสอนโดยใชปญหาเปนฐาน 
(Problem-Based Learning : PBL) หมายถึง เปนสภาพการจัดการเรียนการสอนท่ีใชปญหาเปน 
เครื่องมือในการชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรูตามเปาหมาย เนนการใหผูเรียนเผชิญสถานการณปญหา
จริง หรือสภาพการณใหผูเรียนเผชิญปญหา วิธีการเรียนรูที่เริ่มตนดวยการใชปญหาเปนตัวกระตุนให
ผูเรียนไปศึกษาคนควา แสวงหาความรู ดวยวิธีการตาง ๆ จากแหลงวิทยาการที่หลากหลาย เพ่ือ
นํามาใชในการแกปญหา โดยที่ไมไดมีการศึกษา หรือเตรียมตัวลวงหนาเกี่ยวกับปญหาดังกลาวมากอน  

 ชวลิต ชูกําแพง (2551 : 135) การเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน เปนรูปแบบการ
เรียนรู ที่เกิดจากแนวคิดตามทฤษฎีการเรียนรูแบบสรางสรรคนิยม โดยใหผูเรียนสรางความรูจากการ
ใชปญหาที่เกิดขึ้นในโลกแหงความเปนจริงเปนบริบทของการเรียนรู  

 มัณฑรา ธรรมบุศย (2545 : 11-17) กลาววา การเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน 
(Problem based Learning หรือ PBL) เปนรูปแบบการเรียนรูที่เกิดขึ้นตามแนวคิดตามทฤษฎีการ
เรียนรูแบบสรางสรรคนิยม (Constructivism) โดยใหผูเรียนสรางความรูใหมจากการใชปญหาที่เกิด 
ขึ้นในโลกแหงความเปนจริงเปนบริบท (Context) ของการเรียนรูเพ่ือใหผูเรียนเกิดทักษะในการคิด
วิเคราะหและการแกปญหา รวมทั้งไดความรูตามศาสตรในสาขากลุมสาระที่ตนศึกษาดวย การเรียนรู 
โดยใชปญหาเปนฐานจึงเปนผลมาจากกระบวนการทํางานที่ตองอาศัยความเขาใจและการแกไขปญหา
เปนหลัก 

 วัลลี สัตยาศัย (2547 : 16) กลาววา การเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน หรือ PBL คือ 
วิธีการเรียนรูที่เร่ิมตนดวยการใชปญหาเปนตัวกระตุนใหผูเรียนไปศึกษาคนควาศึกษาความรูดวย
วิธีการตางๆจากแหลงวิทยาการที่หลากหลาย เพ่ือนํามาใชในการแกปญหาโดยมีการศึกษาหรือเตรียม
ตัวลวงหนาเกี่ยวกับปญหาดังกลาวมากอน 

 การเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน คือ วิธีการที่นักเรียนเปนกลุมยอยเรียนรูโดยใช
ประเด็นสําคัญในกรณีปญหาที่เปนจริงหรือกําหนดขึ้น เปนตัวกระตุนใหนักเรียนศึกษาดวยตนเองโดย
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การสืบคนขอมูลหาความรูหรือทักษะตางๆแลวนําความรูที่คนหามาเลาสูกันฟงพรอมทั้งรวมกัน
อภิปรายรวมกันเรียนรูแลวลงสรุปความรูใหม 
 2.3 กลไกพื้นฐานในการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน 

 ในการเรียนการสอนโดยใชปญหาเปนหลักนั้นสิ่งที่สําคัญที่ตองคํานึงถึง คือ การให
ผูเรียนไดผานการเรียนรูตางๆอยางครบถวน 3 ประการ คือ  

 1. Problem-based Leaning คือ ขบวนการเรียนรูที่ผูเรียนใช “ปญหา” เปนหลัก
ในการแสวงหาความรูดวยกลวิธีหาขอมูลเพ่ือพิสูจนสมมติฐานอันเปนการแกปญหานั้น โดยผูเรียน
จะตองนําปญหาเชื่อมโยงกับความรูเดิม ความคิดท่ีมีเหตุผล และมีการแสวงหาความรู ใหมขบวนการ
เรียนรูแบบ Problem-based สามารถเกิดขึ้นไดกับการเรียนรายบุคคล หรือการเรียนกลุมยอยได แต
การเรียนแบบกลุมยอยจะชวยใหรวบรวมแนวคิดในการแกปญหาไดกวางขวางมากกวา  

 2. Self-directed Learning คือ ขบวนการเรียนรู ที่ใหผูเรียนมีเสรีภาพในการใช
ความรูความสามารถในการแสวงหาความรูดวยตนเอง โดยผูเรียนจะตองรับผิดชอบทั้งในดานการ
กําหนดการดําเนินงานของตนเอง และการประเมินผลของตนเอง ตลอดจนการวิพากษวิจารณงาน
ของตนเองดวย  

 3. Small-group Learning คือ การเรียนรูเปนกลุมยอย เปนวิธีการที่ทําใหผูเรียนได
พัฒนาความสามารถในการทํางานรวมกับผูอ่ืนเปนทีม และยอมรับประโยชนของการทํางานรวมกัน
คนควาหาแนวความคิดใหมๆ 

 2.4 กระบวนการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน 

 Barrows (1985) ไดอธิบายกระบวนการเรียนรูโดยใชปญหาไวดังนี้ 
 ขั้นที่ 1 ทําความเขาใจกับปญหาเปนอันดับแรก 

 ขั้นที่ 2 แกปญหาดวยเหตุผลอยางมีทักษะ 
 ขั้นที่ 3 คนหาความตองการการเรียนรูดวยกระบวนการปฏิสัมพันธ 
 ขั้นที่ 4 ศึกษาคนควาดวยตนเอง 
 ขั้นที่ 5 นําความที่ไดมาใหมมาใชในการแกปญหา 
 ขั้นที่ 6 สรุปสิ่งที่ไดเรียนรูแลว 
 Good (1973 : 25-30) ไดกลาวถึงกระบวนการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานมี 7 

ขั้นตอน ดังนี้  
 ขั้นที่ 1 กลุมผูเรียนทําความเขาใจคําศัพท ขอความท่ีปรากฏอยูในปญหาใหชัดเจน 

โดยอาศัยความรูพื้นฐานของสมาชิกในกลุม หรือการศึกษาคนควาจากเอกสารตําราหรือสื่ออ่ืนๆ  
 ขั้นที่ 2 กลุมผูเรียนระบุปญหาหรือขอมูลสําคัญรวมกัน โดยทุกคนในกลุมเขาใจ

ปญหา เหตุการณหรือปรากฏการณใดที่กลาวถึงในปญหานั้น  
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 ขั้นที่ 3 กลุมผูเรียนระดมสมองเพ่ือวิเคราะหปญหาตางๆอธิบายความเช่ือมโยงตางๆ
ของขอมูลหรือปญหา  

 ขั้นที่ 4 กลุมผูเรียนกําหนดและจัดลําดับความสําคัญของสมมติฐาน พยายามหา
เหตุผลที่จะอธิบายปญหาหรือขอมูลที่พบ โดยใชพ้ืนฐานความรูเดิมของผูเรียน การแสดงความคิด
อยางมีเหตุผล ตั้งสมมติฐานอยางสมเหตุสมผลสําหรับปญหานั้น  

 ขั้นที่ 5 กลุมผูเรียนกําหนดวัตถุประสงคการเรียนรูเพ่ือคนหาขอมูลหรือความรูที่จะ
อธิบายหรือทดสอบสมมติฐานที่ตั้งไว ผูเรียนสามารถบอกไดวาความรูสวนใดรูแลว สวนใดตองกลับไป
ทบทวน สวนใดยังไมรูหรือจําเปนตองไปคนควาเพิ่มเติม  

 ขั้นที่ 6 ผูเรียนคนควารวบรวมสารสนเทศจากสื่อและแหลงการเรียนรูตางๆเพ่ือ
พัฒนาทักษะการเรียนรูดวยตนเอง  

 ขั้นที่ 7 จากรายงานขอมูลหรือสารสนเทศใหมที่ไดมา กลุมผูเรียนนํามาอภิปราย 
วิเคราะห สังเคราะห ตามสมมติฐานที่ตั้งไว แลวนํามาสรุปเปนหลักการและประเมินผลการเรียนรู  

 Duch (1995) กลาวถึงข้ันตอนการเรียนแบบใชปญหาเปนฐาน มีดังนี้ 
 ขั้นที่ 1 นําเสนอดวยปญหา ปญหาอาจจะมาจากกรณีตัวอยาง เชน เทปโทรทัศน 

รายงานการคนควาใหผูเรียนในกลุมรวบรวมแนวคิดและความรูเดิมเก่ียวกับปญหานั้น 

 ขั้นที่ 2 สรางประเด็นการเรียนในระหวางการอภิปรายภายในกลุม ประเด็นการเรียน
เปนการระบุวาสิ่งใดท่ียังไมรู คําถามอะไรท่ีควรไปหาความรูมาเพ่ิมเติม 

 ขั้นที่ 3 จัดลําดับความสําคัญของประเด็นการเรียน และใหผูเรียนมอบหมายงานให
ศึกษาเปนกลุมหรือรายบุคคลก็ได 

 ขั้นที่ 4 สรุปความรูที่ไดเรียนหลังจากแสวงหาความรูเพ่ิมเติม โดยความรูใหมที่ได
รวบรวมมาจะถูกนํามาสรุปและผสมผสานกับความรูเดิมที่มีอยูนําไปแกปญหา และสรุปความรูที่ได
เปนความรูใหม 

 Kreger (1998) ไดเสนอขั้นตอนของการเรียนแบบใชปญหาเปนฐานมี 6 ขั้นตอนดังนี้ 
 ขั้นที่ 1 นําเสนอสถานการณปญหาใหแกผูเรียน 

 ขั้นที่ 2 เขียนสิ่งท่ีรูเกี่ยวกับสถานการณปญหา ซึ่งอาจไดมาจากสถานการณหรือ
ความรูเดิมของผูเรียน โดยผูเรียนในกลุมจดบันทึก 

 ขั้นที่ 3 วิเคราะหปญหา 
 ขั้นที่ 4 เขียนสิ่งที่ตองการคนหาขอมูลในสวนที่ขาดเปนคําตอบ 

 ขั้นที ่5 เขียนการกระทําที่เปนไปได เชน ขอเสนอ คําตอบ หรือสมมติฐาน 

 ขั้นที่ 6 นําเสนอและสนับสนุนวิธีการแกไข 
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 สํานักมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาการเรียนรู (2550 : 8) ไดแบงขั้นตอนการ
จัดการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐานไว ดังนี้  

 ขั้นที่ 1 เชื่อมโยงปญหาและระบุปญหา เปนขั้นที่ครูนําเสนอสถานการณปญหาเพ่ือ
กระตุนใหนักเรียนเกิดความสนใจและมองเห็นปญหา สามารถระบุสิ่งที่เปนปญหาที่นักเรียนอยากรู
อยากเรียนและเกิดความสนใจที่จะคนหาคําตอบ  

 ขั้นที่ 2 กําหนดแนวทางที่เปนไปได นักเรียนแตละกลุมวางแผนการศึกษา คนควาทํา
ความเขาใจอภิปรายปญหาภายในกลุม ระดมสมองคิดวิเคราะห เพ่ือหาวิธีการหาคําตอบ ครูคอย
ชวยเหลือกระตุนใหเกิดการอภิปรายภายในกลุมใหนักเรียนเขาใจวิเคราะหปญหาแหลงขอมูล  

 ขั้นที่ 3 ดําเนินการศึกษาคนควา นักเรียนกําหนดสิ่งที่ตองเรียน ดําเนินการศึกษา
คนควาดวยตนเองดวยวิธีการหลากหลาย  

 ขั้นที่ 4 สังเคราะหความรู นักเรียนนําขอคนพบความรูที่ไดคนความาแลกเปล่ียน
เรียนรูรวมกัน อภิปรายผลและสังเคราะหความรูที่ไดมาวามีความเหมาะสมหรือไมเพียงใด  

 ขั้นที่ 5 สรุปและประเมินคาของคําตอบ นักเรียนแตละกลุมสรุปผลงานของกลุม
ตนเอง และประเมินผลงานวาขอมูลท่ีศึกษาคนความีความเหมาะสมหรือไมเพียงใด โดยพยายาม
ตรวจสอบแนวคิดภายในกลุมของตนเองอยางอิสระทุกกลุมชวยกันสรุปองคความรูในภาพรวมของ
ปญหาอีกครั้ง  

 ขั้นที่ 6 นําเสนอและประเมินผลงาน นักเรียนนําขอมูลที่ไดมาจัดระบบองคความรู
และนําเสนอเปนผลงานในรูปแบบที่หลากหลาย ครูประเมินผลการเรียนรูและทักษะกระบวนการ  

 สมบัติ เผาพงคคลาย (2546) ไดประยุกตใชทฤษฎีพหุปญญาและแนวคิดของทิศนา 
แขมมณี (2545) พวงรัตน บุญญานุรักษ และ  Basanti Majumdar (2544) มัณฑรา ธรรมบุศย 
( 2545) Barrows and Tamblyn (1980) Evensen and Hmelo (2000) แ ล ะ  Savin-Baden 

(2000) โดยไดเสนอวิธีจัดการเรียนการสอนแบบใชปญหาเปนฐานดังนี้ 
 1. ขั้นนําเสนอปญหา เปนการนําเสนอสถานการณปญหาตามวัตถุประสงคและ

เนื้อหาที่ผูเรียนตองศึกษาหาความรูโดยเปนปญหาที่สอดคลองกับความเปนจริงที่ปรากฏอยูในชุมชน
หรือสังคม 

 2. ขั้นสรางประเด็นการเรียนรู เปนขั้นตอนของการเรียนเปนกลุม ซึ่งประกอบดวย 

 2.1 ระบุปญหา เปนการกําหนดปญหาและใหคําอธิบายของปญหาโดยสมาชิกใน
กลุมจะตองมีความเขาใจปญหาที่ถูกตองตรงกัน 

 2.2 วิเคราะหปญหา เปนการใหนักเรียนนําความรูเดิมมาระบุสาเหตุที่เปนไปไดที่
ทําใหเกิดปญหา 
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 2.3 กําหนดประเด็นการเรียนเปนการอภิปรายภายในกลุมและชวยเหลือกัน
กําหนดประเด็นการเรียนเพื่อไปคนควาหาขอมูลเพิ่มเติมนําไปสูการแกปญหาตามสาเหตุที่ระบุ 

 3. ขั้นคนควาหาความรู สมาชิกในกลุมจะตองไปศึกษาคนควาหาความรูเพ่ิมเติมจาก
แหลงขอมูลตางๆที่เก่ียวของกับปญหานั้นๆ 

 4. ขั้นสรุป เปนขั้นตอนการอภิปรายเปนกลุม ประกอบดวย 

 4.1 อภิปรายแลกเปลี่ยนความรู สมาชิกแตละคนจะนําความรูที่ไดจากการศึกษา
คนความาเสนอและอภิปรายแลกเปลี่ยนความรูภายในกลุม 

 4.2 รวบรวมความรูเพ่ือนํามาแกปญหา สมาชิกในกลุมวิเคราะหและรวบรวม
ความรูที่ไดเพ่ือนํามาเปนขอมูลในการอธิบายและแกปญหาตามประเด็นการเรียนที่กําหนด 

สรุปความรู นักเรียนรวมกันสรุปความรูหลักการตางๆที่ไดจากการศึกษาปญหา รวมทั้งเห็นแนวทางใน
การนําความรูและหลักการน้ันไปใชในการแกปญหาในสถานการณทั่วไปได 

 ปนนเรศ กาศอุดม (2542 : 24) ไดกลาวถึงกระบวนการสอนแบบใชปญหาเปนฐาน
โดยมีขั้นตอนดังนี้  

 1. การเตรียมแผนการสอน ไดแก การกําหนดวัตถุประสงค และเนื้อหาข้ันพ้ืนฐานท่ี
ผูเรียนจะตองศึกษาหาความรู การสรางปญหาที่สอดคลองกับความจริง ที่ปรากฏอยูในชุมชน หรือ
สังคม และแนวทางการประเมินผล เพ่ือเสริมการเรียนรูดวยตัวของผูเรียนเอง  

 2. การบริหารการเรียนการสอน ขั้นตอนนี้เปนการนําแผนซึ่งเตรียมไวในขั้นตอนที่ 1 

มาใชกับผูเรียน โดยใหผูเรียนผานกระบวนการที่สําคัญ 3 ประการ คือ  
 2.1 การระบุปญหา ผูเรียนจะพบกับปญหาที่ผูสอนไดตั้งไวให และผูเรียนจะตอง

คนควาหาความรูใหไดวา ปญหาที่แทจริงคืออะไร ใชกระบวนการคิดที่มีแหตุผลดวย วิธีการเชื่อมโยง
ความรูเดิมมาประยุกตใหเกิดความคิดในสิ่งใหม  

 2.2 การเรียนการสอนเปนกลุมยอย การจัดใหผูเรียน เรียนเปนกลุมยอย เปน
วิธีการท่ีเหมาะสมท่ีสุด ทั้งน้ีเพ่ือใหผูเรียนมีโอกาสแลกเปล่ียนความคิดเห็นระดมความรูมาชวย
แกปญหา และเกิดความรูใหม ในเวลาเดียวกัน ผูเรียนและผูสอนไดแลกเปล่ียนความรูความคิดที่
กําหนดไวในระยะน้ี ผูเรียนจะกําหนดแนวทางการคนควา หาความรูเพ่ือนํามาแกไขตอไป ดวยการ
แบงภาระหนาที่ใหสมาชิกไปศึกษาหาความรู  

 3. การประเมินผลการเรียนการสอน การประเมินผลการเรียนรูเนนที่การใหผูเรียนได
ประเมินตนเอง และประเมินผลสมาชิกในกลุมดวย ฉะนั้นการประเมินผลจึงนิยมใชเพ่ือการประเมิน
ความกาวหนาของผูเรียนผูสอนจะทําการประเมินเนนที่กระบวนการเรียนรูของผูเรียน และนําขอมูล
มาบอกผูเรียนเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนตอไป  
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ตารางที่ 3 ผลการเปรียบเทียบการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐานของนักการศึกษา 
   ตางๆ จําแนกตามลําดับขั้นตอน ลักษณะและกลุมที่ศึกษา 

 

การเรียนรูแบบใชปญหาเปน
ฐาน 

Good 
(1973) 

ปนนเรศ 
กาศอุดม 
(2542) 

Duch 

(1995) 
Kreger 

(1998) 
Barrows 

(1985) 

สมบัติ 
เผาพงค
คลาย 
(2546) 

สํานัก
มาตรฐาน

การศึกษาและ
พัฒนาการ

เรียนรู (2550) 
ขั้นที่ 1 กําหนดปญหา        
ขั้นที ่2 ทําความเขาใจกับปญหา        

ขั้นที ่3 ดําเนินการศึกษาคนควา        

ขั้นที่ 4 สังเคราะหความรู        
ขั้นที ่5 สรุปและประเมินคาหา
คําตอบ 

       

ขั้นที ่6 นําเสนอและประเมินผล
งาน 
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ตารางที่ 4 ผลการสังเคราะหการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐานของนักการศึกษาตางๆ  
 จําแนกตามลําดับขั้นตอน ลักษณะและกลุมที่ศึกษา 

ลําดับขั้นตอน ลักษณะของกระบวนการแกปญหา กลุมผูที่ศึกษา 
ขั้นที่ 1  
กําหนดปญหา 

- ระบุปญหาหรือขอมูลสําคัญ โดยทุก
คนในกลุมเขาใจปญหา เหตุการณหรือ
ปรากฏการณใดท่ีกลาวถึงในปญหานั้น 

- นําเสนอสถานการณปญหาใหแก
ผูเรียน 

- นําเสนอดวยปญหา ปญหาอาจจะมา
จากกรณีตัวอยาง 
- ระบุวาสิ่งใดที่ยังไมรู คําถามอะไรท่ี
ควรไปหาความรูมาเพ่ิมเติม 

- เชื่อมโยงปญหาและระบุปญหา 
- ใหคําอธิบายของปญหาโดยสมาชิกใน
กลุ มจะตองมีความเขา ใจปญหาที่
ถูกตองตรงกัน 

Good (1973)  

Duch (1995) 

สมบัติ เผาพงคคลาย 
(2546) 

สํานักมาตรฐานการศึกษา
และพัฒนาการเรียนรู 
(2550)  
ปนนเรศ กาศอุดม 
(2542) 

Kreger (1998) 

ขั้นที ่2  ทํา
ความเขาใจกับ
ปญหา 

- อันดับแรกทําความเขาใจกับปญหา 
- ทําความเขาใจคําศัพท ขอความที่
ปรากฏอยูในปญหาใหชัดเจน 

- เขียนสิ่งที่รูเกี่ยวกับสถานการณปญหา 
ซึ่งอาจไดมาจากสถานการณหรือความรู
เดิมของผูเรียน โดยการจดบันทึก 

- วิเคราะหปญหา 
- กําหนดแนวทางท่ีเปนไปไดเพ่ือหา
วิธีการหาคําตอบ 

- วิเคราะหปญหา เปนการใหนักเรียน
นําความรูเดิมมาระบุสาเหตุที่เปนไปได
ที่ทําใหเกิดปญหา 

Barrows (1985) 
Good (1973)  

Kreger (1998) 
สมบัติ เผาพงคคลาย 
(2546) 

สํานักมาตรฐานการศึกษา
และพัฒนาการเรียนรู 
(2550) 
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ตารางที่ 4 ผลการสังเคราะหการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐานของนักการศึกษาตางๆ  
   จําแนกตามลําดับขั้นตอน ลักษณะและกลุมที่ศึกษา (ตอ) 
ลําดับขั้นตอน ลักษณะของกระบวนการแกปญหา กลุมผูที่ศึกษา 
ขั้นที ่3  
ดําเนินการ 
ศึกษาคนควา 

- ศึกษาคนควาดวยตนเอง 
- คนควารวบรวมสารสนเทศจากสื่อ
และแหลงการเรียนรูตางๆเพ่ือพัฒนา
ทักษะการเรียนรูดวยตนเอง 
- ดําเนินการศึกษาคนควาดวยวิธีการที่
หลากหลาย 

- คนควาหาความรู สมาชิกในกลุมไป
ศึกษาคนควาหาความรู เ พ่ิมเติมจาก
แหลงขอมูลตางๆที่เก่ียวของกับปญหา 

Barrows (1985) 

Good (1973)  

สมบัติ เผาพงคคลาย 
(2546) 

สํานักมาตรฐานการศึกษา
และพัฒนาการเรียนรู 
(2550) 

ปนนเรศ กาศอุดม 
(2542) 

ขั้นที่ 4  
สังเคราะห
ความรู 

- ระดมสมองเพ่ือวิเคราะหปญหาตางๆ
อธิบายความเชื่อมโยงตางๆของขอมูล
หรือปญหา 
- นําขอคนพบ ความรูที่ไดคนความา 
แลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน อภิปรายผล
และสังเคราะหความรูที่ไดมาวามีความ
เหมาะสมหรือไมเพียงใด 
- แลกเป ล่ียนความคิด เห็นระดม
ความรูมาชวยแกปญหา และเกิด
ความรูใหม ในเวลาเดียวกัน 

Good (1973)  

สมบัติ เผาพงคคลาย 
(2546) 

สํานักมาตรฐานการศึกษา
และพัฒนาการเรียนรู 
(2550) 

ปนนเรศ กาศอุดม 
(2542) 

ขั้นที ่5  สรุป
และประเมินคา
หาคําตอบ 

- สรุปสิ่งที่ไดเรียนรูแลว 
- สรุปความรูที่ไดเรียนหลังจากแสวงหา
ความรู เ พ่ิมเติม โดยความรู ใหมที่ ได
ร วบ ร วมมาจะถู กนํ า มาส รุ ป และ
ผสมผสานกับความรูเดิมท่ีมีอยูนําไป
แกปญหา 
- สรุปผลงานของกลุมตนเอง  และ
ประเมินผลงานวาขอมูลท่ีศึกษาคนควา
มีความเหมาะสมหรือไมเพียงใด 

Barrows (1985) 
Duch (1995) 

สมบัติ เผาพงคคลาย 
(2546) 
สํานักมาตรฐานการศึกษา
และพัฒนาการเรียนรู 
(2550) 
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ตารางที่ 4 ผลการสังเคราะหการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐานของนักการศึกษาตางๆ  
   จําแนกตามลําดับขั้นตอน ลักษณะและกลุมที่ศึกษา (ตอ) 
ลําดับขั้นตอน ลักษณะของกระบวนการแกปญหา กลุมผูที่ศึกษา 
ขั้นที ่6  
นําเสนอและ
ประเมินผลงาน 

- นําผล ท่ีไดมาอภิปราย  วิ เคราะห  
สังเคราะห ตามสมมติฐานที่ตั้งไว  
แล ว นํ า ม าส รุ ป เ ป นหลั ก ก า รแล ะ
ประเมินผลการเรียนรู 
- นําเสนอและสนับสนุนวิธีการแกไข 

- นําขอมูลที่ไดมาจัดระบบองคความรู
และนําเสนอเปนผลงานในรูปแบบที่
หลากหลาย 

Good (1973)  

Kreger (1998) 
สมบัติ เผาพงคคลาย 
(2546) 

สํานักมาตรฐานการศึกษา
และพัฒนาการเรียนรู 
(2550) 

ปนนเรศ กาศอุดม 
(2542) 

 

 จากแนวคิดของกลุมนักการศึกษาขางตน ในการจัดการเรียนรูครูผูสอนตองกําหนด
ขั้นตอนใหเหมาะสมกับนักเรียน ระดับชั้น สาระวิชา ตลอดจนเนื้อหาสาระในการเรียนแตละครั้ง 
สําหรับการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดสังเคราะหและสรุปขั้นตอนการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน สําหรับใช
ในการวิจัยครั้งนี้ได 6 ขั้นตอน ดังนี้ 

 ขั้นที่ 1  กําหนดปญหา ระบุปญหา โดยจัดสถานการณปญหาหรือกรณีตัวอยางเพ่ือ
กระตุนใหผูเรียนเกิดความสนใจ และมองเห็นปญหา   

 ขั้นที่ 2  ทําความเขาใจกับปญหา ผูเรียนศึกษาและทําความเขาใจปญหาสถานการณ
ปญหาประจําหนวยการเรียน รวมถึงตัดสินใจเลือกวิธีการที่จะใชใหการหาคําตอบของปญหา 

 ขั้นที่ 3  ดําเนินการศึกษาคนควา ผูเรียนศึกษาคนควาดวยตนเองดวยวิธีการหลากหลาย 
จากทั้งหนังสือและอินเตอรเน็ต 

 ขั้นที่ 4  สังเคราะหความรู  ผูเรียนรวมกันแลกเปล่ียนและระดมความคิดเห็นกับสมาชิก
ภายในกลุม อภิปรายรวมกันเพื่อทําความเขาใจและกําหนดประเด็นปญหา 

 ขั้นที่ 5  สรุปและประเมินคาหาคําตอบ ผูเรียนแตละกลุมสรุปและกําหนดประเด็น
ปญหาจากสถานการณปญหาที่ไดจากการอภิปรายรวมกันภายในกลุมและสงใหผูสอน 

 ขั้นที่ 6  นําเสนอและประเมินผลงาน ผูเรียนแตละกลุมรวมกันปรับปรุงแกไขงานตาม
ขอเสนอแนะ เมื่อเสร็จสมบูรณแลวจึงสงงานนําเสนอในชั้นเรียน 
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 2.5 ลักษณะสําคัญของการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน 

 มัณฑรา ธรรมบุศย (2545 : 11-7) กลาววา ลักษณะที่สําคัญของ PBL ไดแก  
 1. ผูเรียนเปนศูนยกลางของการเรียนรูอยางแทจริง  
 2. การเรียนรูเกิดจากกลุมผูเรียนที่มีขนาดเล็ก  
 3. ครูเปนผูอํานวยความสะดวกหรือผูใหคําแนะนํา  
 4. ใชปญหาเปนตัวกระตุนใหเกิดการเรียนรู  
 5. ปญหาที่ใชมีลักษณะคลุมเครือ ไมชัดเจนปญหาหน่ึงอาจมีคําตอบไดหลาย

คําตอบหรือแกไขปญหาไดหลายทาง  
 6. ผูเรียนแกไขปญหาดวยการแสวงหาความรูใหมๆดวยตนเอง  
 7. ประเมินผลจากสถานการณจริง โดยดูจากความสามารถในการปฏิบัติ  

 2.6 ประโยชนของการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน 

 โสภณ บํารุง และสมหวัง ไตรตนวงศ (2536 : 25-35) กลาวถึงประโยชนไวดังนี้  
 1. ชวยใหผูเรียนสามารถปรับตัวไดดีขึ้นตอการเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็วในเรื่อง

ขอมูลขาวสารในโลกปจจุบัน  
 2. เสริมสรางความสามารถในการใชทรัพยากรของผูเรียนไดดีข้ึน  
 3. สงเสริมการสะสมการเรียนรู และการคงรักษาขอมูลใหมไวไดดีขึ้น  
 4. เมื่อใชในการแกปญหาของสหสาขาวิชา ทําใหสนับสนุนความรวมมือมากกวา

การแขงขัน  
 5. ชวยใหเกิดการตัดสินใจแบบองครวมหรือแบบสหสาขาวิชาสําหรับปญหา

สุขภาพท่ีสําคัญ  
 2.7 การประเมินผลการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน 

 พวงรัตน บุญญานุรักษ (2544 : 123-128) กลาวถึงการประเมินผลของการเรียนรู 
โดยใชปญหาเปนฐานวา เมื่อไดมีการพัฒนาวิธีการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน เครื่องมือการ
ประเมินผลสอดคลองกับแนวทฤษฎีที่ตองใชในการประเมินการพัฒนาของผูเรียนมีการบูรณาการ
วิธีการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานเขาไวเปนการพัฒนาแผนการเรียนรู วิธีการประเมินผลการเรียนรู
โดยใชปญหาเปนฐาน ไดแก  

 1. แฟมงานการเรียนรู     
 2. บันทึกการเรียนรู     
 3. การประเมินตนเอง  
 4. ขอมูลยอนกลับจากเพ่ือน 

 5. การประเมินผลรวบยอด 
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 แนวคิด 

 เปนกระบวนการจัดการเรียนรูที่เริ่มตนจากปญหาที่เกิดขึ้นโดยสรางความรูจาก
กระบวนการทํางานกลุม ตัวปญหาจะเปนจุดต้ังตนของกระบวนการเรียนรู และเปนตัวกระตุนการ
พัฒนาทักษะการแกปญหาดวยเหตุผล และการสืบคนหาขอมูลเพ่ือเขาใจกลไกของตัวปญหา รวมทั้ง
วิธีการแกปญหาการจัดกิจกรรมการเรียนรู 
 ขั้นตอนการจัดการเรียนรู 

 1. กําหนดปญหาจัดสถานการณตาง ๆ กระตุนใหผูเรียนเกิดความสนใจ มองเห็น
ปญหากําหนดสิ่งที่เปนปญหาที่ผูเรียนอยากรูอยากเรียน และเกิดความสนใจที่จะคนหาคําตอบ 

 2. ทําความเขาใจกับปญหา ผูเรียนจะตองสามารถอธิบายสิ่งตาง ๆ ที่เกี่ยวขอกับ
ปญหาได 

 3. ดําเนินการศึกษาคนควา กําหนดส่ิงที่ตองการเรียนและดําเนินการศึกษา
คนควาอยางหลากหลาย 

 4. สังเคราะหความรู ผูเรียนนําความรูที่ไดคนความาแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน 
อภิปรายผลและสังเคราะหความรูที่ไดมาวามีความเหมาะสมหรือไม 

 5. สรุปและประเมินคาของคําตอบ ผูเรียนแตละกลุมสรุปผลงานของกลุมตนเอง 
ประเมินผลงานวาขอมูลที่ไดศึกษาคนความีความเหมาะสมเพียงใด โดยการตรวจสอบแนวคิดภายใน
กลุมของตนเองอยางอิสระ ทุกกลุมรวมกันสรุปองคความรูในภาพรวมของปญหาอีกครั้ง 

 6. นําเสนอและประเมินผลงาน ผูเรียนนําขอมูลท่ีไดมาจัดระบบองคความรูและ
นําเสนอในรูปแบบผลงานที่หลากหลาย ผูเรียนทุกคนและผูเกี่ยวของกับปญหา รวมกันประเมินผลงาน 

  

3. เอกสารและเนื้อหาที่เกี่ยวกับแรงและความดัน 

 3.1 ความหมายของแรง 
  แรง  หมายถึง  สิ่งท่ีทําใหวัตถุเปลี่ยนสภาพจากหยุดนิ่งใหเคลื่อนที่ หรือเปลี่ยนจาก
เคลื่อนท่ีอยูแลวเปนหยุดนิ่ง เร็วขึ้น ชาลง หรือเปล่ียนทิศทาง นอกจากนี้ ยังทําใหวัตถุเปลี่ยนแปลง
รูปทรงและขนาดไดในการดํารงชีวิตแตละวัน เราตองใชแรงเพ่ือทํากิจกรรมตาง ๆ มากมาย และ
ลักษณะของแรงท่ีใชมีลักษณะท่ีแตกตางกันไป  

ในทางวิทยาศาตรมักจะใชเสนและลูกศรแทนขนาดและทิศทางของแรง 
 

แรง ก 

 

แรง ข 

 

แรง ค 

ภาพที่ 1 แสดงทิศทางของแรง 
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  จากรูปเสนและลูกศรแทนแรง แสดงวา แรง ข มีมากกวาแรง ก เพราะเสนลูกศร
แทนแรง ข มีความยาวมากกวาเสนลูกศร แทนแรง ก โดยท้ังแรง ก และแรง ข มีทิศทางไปเดียวกัน 
คือ ทางขาวมือ  แตกตางจากแรง ค ที่มีทิศทางไปทางซายมือ  

 ชนิดของแรง 
 สามารถแบงออกได 2 ประเภทใหญ ๆ ดังนี้  
 1.  แรงที่ไดจากธรรมชาติ ซึ่งแบงออกไดดังนี้  

                       1.1  แรงที่ไดจากส่ิงไมมีชีวิต เชน แรงลม แรงน้ํา แรงแมเหล็ก แรงโนมถวงของ
โลก เปนตน  

                      1.2  แรงที่เกิดจากสิ่งมีชีวิต เชน แรงที่คนใชปนจักรยาน แรงที่ใชหิ้วของ แรงที่ใช
ยกสิ่งของตาง ๆ เปนตน  

                2.  แรงที่ไดจากเครื่องจักร หรือเครื่องมือที่มนุษยสรางขึ้น เชน แรงท่ีเกิดจากการ
ทํางานของมอเตอรพัดลม แรงที่เกิดจากการทํางานของเครื่องยนตในรถประเภทตาง ๆ เปนตน  

 3.2 แรงลัพธ 
ความหมายของแรงลัพธ  

  แรงลัพธ  การออกแรงหลายแรงกระทําตอวัตถุในทิศทางเดียวกัน จะมีคาเทากับแรง
เพียงแรงเดียว ผลลัพธของแรงหลายแรงน้ี เรียกวา แรงลัพธ 

 ตัวอยาง 
 เด็ก  1 คน เข็นรถ กับเด็ก 2 คน เข็นรถ แรงที่ทําใหรถเคล่ือนที่จะแตกตางกัน เด็ก 

2 คน  ชวยกันรถยอมมีแรงกระทําตอรถมากกวา จึงทําใหรถเคลื่อนที่ไดเร็วกวา เพราะแรงของเด็ก 2 

คน ที่กระทําตอรถในทิศทางเดียวกันเทากับผลรวมของแรงทั้งสองแรงน้ัน  ในชีวิตประจําวัน มีการนํา
ประโชนจากแรงลัพธไปใชประโยชนหลายอยาง การประดิษฐกระถางแขวน โดยใชลวด 3 เสน ชวยยึด 
กระถางไว ลวด 3 เสน แทนแรง 3 แรง เกิดแรงลัพธ แรงในแนวเดียวกับขอที่ใชแขวน ทําใหเกิดความ
สมดุล เมื่อนําไปแขวนไว กระถางตนไมจึงไมเอียงไปดานใดดานหนึ่ง 

 หนวยของแรง 
 แรง มีหนวยเปนนิวตัน ( N ) สามารถเขียนแทนดวยลูกศร ความยาวของลูกศรแทน
ขนาดของแรง และหัวลูกศรแทนทิศทางของแรงนั้น การหาขนาดของแรงลัพธ จึงตองพิจารณาจาก
ขนาดและทิศทางของแรง  

 ประโยชนของแรงลัพธ 
 ในชีวิตประจําวันของเรา มีการนําแรงลัพธมาใชประโยชนมากมาย ตัวอยาง เชน 
การสรางสะพานแขวน การปนจักรยานพวง การใชสุนัขหลาย ๆ ตัวหลากเล่ือน  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพที่ 2 สะพานแขวน 

ที่มา :  สะพานแขวนในกรุงเทพ, เขาถึงเมื่อ 14 สิงหาคม 2557, เขาถึงไดจาก 
http://www.siamzone.com/board/view.php?sid=1140657 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 3 สุนัขลากเลื่อน 
ที่มา : แรงลัพธ , เขาถึงเมื่อ 5 กรกฎาคม 2557 , เขาถึงไดจาก
http://thaigoodview.com/node/45978  

 เพิ่มเติม 

 ถาแรงลัพธที่กระทําตอวัตถุ ทําใหวัตถุเปลี่ยนแปลงสภาพการเคลื่อนท่ี แรงลัพธที่เกิดข้ึน
นั้นไมเปนศูนย แตถาแรงท่ีกระทําตอวัตถุนั้นไม ทําใหวัตถุเปลี่ยนแปลงสภาพการเคลื่อนที่ แรงลัพธที่
เกิดข้ึนจะมีคาเปนศูนย  
 3.3 แรงเสียดทาน  

 แรงเสียดทาน หมายถึง แรงที่เกิดขึ้นระหวางผิวสัมผัสของวัตถุ 2 ชิ้นที่สัมผัสกัน ซึ่ง
แรงนี้เปนแรงที่ผิววัตถุผิวหน่ึงตานทาน การเคล่ือนที่ของผิววัตถุอีกผิวหนึ่ง สงผลทําใหวัตถุเคลื่อนที่ชา
ลงเรื่อย ๆจนกระท่ังหยุดนิ่งในที่สุด 

 ปจจัยท่ีมีผลตอแรงเสียดทาน  

 1. น้ําหนักหรือแรงกดของวัตถุท่ีกดลงบนพ้ืน   
  ถานํ้าหนักหรือแรงกดของวัตถุมาก จะเกิดแรงเสียดทานมาก ถาน้ําหนักหรือแรงกด
ของวัตถุนอยจะเกิดแรงเสียดทานนอย  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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 2. ลักษณะของพ้ืนผิวสัมผัส  
  ถาพ้ืนผิวเรียบ เชน กระเบื้อง กระจก พลาสติก เปนตน จะเกิดแรงเสียดทานนอย 
เนื่องจากพ้ืนผิวเรียบมีการเสียดสีระหวางกันนอย  

 พื้นผิวเรียบ 

   

                    
 

 

 

          ภาพที่ 4 กระเบ้ือง        ภาพที่ 5  กระจก                 ภาพที่ 6 พลาสติก  

ที่มา : สุกัญญา , แรงและความดัน วิทยาศาสตร ป.5, เขาถึงเมื่อ 22 สิงหาคม 2557 , เขาถึงไดจาก 
https://sukanyablog.wordpress.com/แรงเสียดทาน 
  

 ถาพ้ืนผิวขรุขระ เชน พื้นทราย พ้ืนหญา พ้ืนหินกรวด เปนตน จะเกิดแรงเสียดทานมาก 
เนื่องจากพ้ืนผิวขรุขระมีการเสียดสีระหวางกันมาก จึงมีแรงเสียดทานที่ตานการเคลื่อนที่ของวัตถุ
เกิดข้ึน  

 

 พื้นผิวขรุขระ 

 

      ภาพที่ 7 พ้ืนทราย            ภาพที่ 8 พ้ืนหญา        ภาพที่ 9 พ้ืนหินกรวด  
ที่มา : สุกัญญา , แรงและความดัน วิทยาศาสตร ป.5, เขาถึงเมื่อ 22 สิงหาคม 2557 , เขาถึงไดจาก 
https://sukanyablog.wordpress.com/แรงเสียดทาน 

 
 ประโยชนของแรงเสียดทาน  เราสามารถใชประโยชนจากแรงเสียดทาน ในการทํา

กิจกรรมตาง ๆ ในชีวิตประจําวันไดมากมาย เชน  
 1.  ทําใหวัตถุหยุดนิ่งไมเคลื่อนที่ เชน ชวยหยุดรถยนตที่กําลังเคลื่อนที่ ยางรถที่มี
ดอกยางชวยใหรถเกาะถนนไดดี เปนตน   

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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 2.  การสรางพ้ืนถนนตองทําใหพ้ืนถนนเกิดแรงเสียดทานพอสมควร รถจึงจะ
เคลื่อนท่ีบนถนนโดยที่ลอรถไมหมุนอยูกับที่ได  
 3.  ชวยในการหยิบจับสิ่งของโดยไมลื่นไหลไปมา  
 4.  ชวยในการเดินไมใหลื่นไหล  
 3.4 แรงลอยตัว 
 แรงลอยตัว  คือ แรงพยุงของของเหลวและแกส ที่กระทําตอวัตถุที่อยูในของเหลว
และแกสน้ัน ทําใหวัตถุลอยอยูได ในชีวิตประจําวันเราจะพบวาวัตถุบางชนิดลอยอยูในน้ําได เพราะ
แรงลอยตัวที่กระทําตอวัตถุนั้นมีคาเพียงพอ ที่จะตานน้ําหนักของวัตถุที่ เกิดจากแรงโนมถวงของโลก
ได แตสําหรับวัตถุบางชนิดที่จมลงนน้ํา แสดงวาแรงลอยตัวที่กระทําตอวัตถุนั้นมีคานอยกวาน้ําหนัก
ของวัตถุ  

 ปจจัยท่ีมีตอการลอยการจมของวัตถุ  
 1.  ความหนาแนนของวัตถุ วัตถุแตละชนิดจะมีความหนาแนนไมเทากัน  

  1.1  ถาวัตถุมีความหนาแนนนอยกวาของเหลววัตถุจะลอยในของเหลว  
 

 

   

 

 

ภาพที่ 10 แสดงการลอยตัวของวัตถุมีความหนาแนนนอยกวาของเหลว 
 

 1.2  ถาวัตถุมีความหนาแนนเทากันกับของเหลววัตถุจะลอยปร่ิมในของเหลว  
 

   

 

 

 

ภาพที่ 11 แสดงการลอยตัวของวัตถทุี่มีความหนาแนนเทากันกับของเหลว 
 

 

 

 

หนาแนนเทากนกบขอ

   ส
ำนกัหอ
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 1.3  ถาวัตถุมีความหนาแนนมากกวาของเหลววัตถุจะจมในของเหลว  
 

 

 

 

 

ภาพที่ 12 แสดงการจมของวัตถุความหนาแนนมากกวากับของเหลว 
  

 2. ความหนาแนนของของเหลว  
 ของเหลวท่ีมีความหนาแนนมากจะมีแรงลอยตัวมาก ทําใหพยุงวัตถุใหลอยขึ้นได
มากกวาของเหลวที่มีความหนาแนนนอย เชน น้ําเกลือมีความหนาแนนมากกวาน้ําเปลา เมื่อนําไขไก
ไปใสในน้ําเกลือเปรียบเทียบกับน้ําเปลาไขไกลอยในน้ําเกลือ แตจมลงในน้ําเปลา 
 3.5  ความดัน  

 ความดันอากาศ 
 อากาศเปนสิ่งที่มีตัวตน มีน้ําหนัก ตองการที่อยู และสัมผัสได น้ําหนักของอากาศมี
แรงกดหรือแรงดัน  อนุภาคของอากาศเคลื่อนที่ไปมาไดอยางอิสระ และตลอดเวลาในทุกทิศทาง โดย
จะเคลื่อนท่ีชนกันเองและชนกับวัตถุตาง ๆ ที่ลอมรอบ ทําใหเกิดแรงดันรอบทิศทาง เรียก แรงดัน
อากาศ เชน ถาเปาลูกโปง อากาศที่เขาไปดานในจะดันลูกโปงใหพองออกและมีขนาดใหญขึ้น 
ขณะเดียวกัน อากาศที่อยูภายนอกก็ออกแรงดันลูกโปงทุกทิศทางดวยเชนกัน เปนตน      

 แรงดันอากาศ  หมายถึง แรงที่อากาศกดลงบนผิวของวัตถุในทุกทิศทาง  
 ความดันอากาศ หมายถึง แรงที่อากาศกระทําตอหนึ่งหนวยพ้ืนที่ที่รองรับแรงดัน  

 ปจจัยท่ีมีผลตอความดันอากาศ 

 ขนาดของแรงที่กระทํา (น้ําหนักของวัตถุ) 
 

 

 

 

 

       แรงกดทับนอย  ความดันนอย                แรงกดทับมาก  ความดันมาก  
  
    ภาพที่ 13 แรงกดทับนอย          ภาพที่ 14 แรงกดทับมาก 

หนาแนนมากกวาของเห

   ส
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 พ้ืนทีท่ี่ถูกแรงกระทํา (พ้ืนที่ที่ถูกกดทับดวยวัตถุ) 
 

  
 

 

    

         พ้ืนที่นอย     ความดันมาก                        พ้ืนที่มาก  ความดันนอย 

         ภาพที่ 15 พ้ืนที่ที่ถูกแรงกระทํานอย     ภาพที่ 16 พ้ืนที่ที่ถูกแรงกระทํามาก 

 ประโยชนของแรงดันอากาศ  

  1.  การดูดน้ําออกจากขวด โดยใชหลอดดูด  
  2.  การดูดของเหลว เขาหลอดหยด หรือ เข็มฉีดยา  
  3.  การเจาะกระปองนมตองเจาะ 2 รู เพ่ือใหอากาศในกระปองนมมีความ
ดันอากาศ เทากับความดัน ภายนอกกระปองนมทําใหสามารถเทนมออกจากกระปองนมได  
  4.  การถายของเหลว โดยสายยางจากภาชนะหนึ่งไปยังอีกภาชนะหนึ่งที่อยู
ตางระดับกัน เรียกวา กาลักน้ํา  
  5.  การใชแปนยางดูดติดกับกระจก  เพ่ือยึดสิ่งของใหติดกับกระจก 

เนื่องจากความดันอากาศภายนอกมากกวาความดันอากาศภายในแปนยาง จึงกดหัวแปนยางใหดูดติด
กับกระจก  
 ความดันของของเหลว  
 ความดันของของเหลวมีลักษณะคลายกับความดันอากาศ คือ เกิดจากน้ําหนักของ
ของเหลวท่ีมีอยูเหนือตําแหนงนั้น ๆ กดทับลงมา ยิ่งในระดับที่ลึกมากข้ึน ของเหลวที่อยูเหนือตําแหนง
นั้นก็จะมีมากข้ึน ทําใหน้ําหนักของของเหลวมีมากข้ึน  

 ปจจัยท่ีมีผลตอความดันของของเหลว  
 1.  ความลึกของของเหลว  

  ของเหลวไมวาจะอยูในภาชนะรูปรางใดก็ตาม ถาที่ระดับความลึกเดียวกัน ความดัน
ของของเหลวจะเทากัน ที่ระดับความลึกเดียวกัน น้ําจะมีความดันเทากัน 

 
ภาพที่ 17 แสดงระดับความลึกเดียวกัน 

   ส
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  แตถาระดับความลึกตางกัน ของเหลวท่ีอยูระดับลึกกวาจะมีความดันมากกวา ที่
ระดับความลึกตางกัน น้ําที่ระดับความลึกมากกวาจะมีความดันมากกวา 

 
ภาพที่ 18 แสดงระดับความลึกตางกัน 

  

 2.  ความหนาแนนของของเหลว   

 ของเหลวตางชนิดกันจะมีความดันตางกัน โดยของเหลวที่มีความหนาแนนมาก จะมี
ความดันสูงกวาของเหลวท่ีมีความหนาแนนนอย 

 ประโยชนของความดันของของเหลว  
  เรานําความรูเกี่ยวกับความดันของของเหลวไปใชประโยชน เชน การสรางเขื่อน ตอง
สรางใหฐานเขื่อนมีความกวาง มากกวาสันเขื่อน เพราะแรงดันของนํ้าบริเวณฐานเขื่อนมากกวาแรงดัน
ของน้ําบริเวณสันเขื่อน 

 

 
 

ภาพที่ 19 เขื่อนตองสรางใหฐานเขื่อนกวางกวาสันเขื่อน 

ที่มา : สุกัญญา , แรงและความดัน วิทยาศาสตร ป.5, เขาถึงเมื่อ 22 สิงหาคม 2557 , เขาถึงไดจาก 
https://sukanyablog.wordpress.com/แรงดันของเหลว 

   ส
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4. เอกสารที่เกี่ยวของกับอุปกรณพกพา 
 4.1 ความหมายของอุปกรณพกพา  

 คอมพิวเตอรพกพา (Mobile computer) และอุปกรณพกพา (mobile device) 

เปนคอมพิวเตอรสวนบุคคลที่ผูใชสามารถพกพาไปไดทุกที่ และอุปกรณพกพา หมายถึง อุปกรณ
เกี่ยวกับคอมพิวเตอรที่มีขนาดเล็กพอที่สามารถถือไวในมือได (พ.ท.รศ.ดร. เศรษฐพงค มะลิสุวรรณ, 

2550) 
 Mobile Device  หมายถึง อุปกรณขนาดเล็กท่ีสามารถพกพาได เชน โทรศัพทมือถือ 

เครื่อง PDA และ Notebook 

 4.2 ประเภทของอุปกรณพกพา 
 แมปที่ผานมาอุปกรณพกพาจําพวกคอมพิวเตอรโนตบุค, โทรศัพทมือถือ, พ็อกเก็ต

พีซี, เครื่องเลนเอ็มพีสาม, เครื่องเลนวิดีโอแบบพกพา, เครื่องเลนเกมแบบพกพา หรือแมแตสื่อบันทึก
ขอมูลหลายๆ ประเภทมีการปรับปรุงท้ังรูปลักษณและคุณสมบัติ การเปลี่ยนแปลงไปของอุปกรณ
เหลานี้สงผลใหยอดขายของสินคากลุมนี้เติบโต ปจจุบันอุปกรณเหลานี้ยังถูกปรับเปลี่ยนในแงของ
รูปลักษณและคุณสมบัติอยางตอเนื่อง ใหมีขนาดเล็กลงเพ่ือตอบสนองความตองการการพกพางาย
และสะดวก รวมทั้งการใสความสามารถทางดานการเชื่อมตอไรสายหลากหลายประเภทเอาไวในตัว 
เพ่ือตอบสนองการเขาถึงโลกอินเทอรเน็ตที่กลายเปนอีกปจจัยหนึ่งที่หลายคนใชเลือกพิจารณา 

 4.2.1 โนตบุค / แล็ปท็อปคอมพิวเตอร  
 ความหมายของโนตบุค 
 โนตบุคคอมพิวเตอร (Notebook Computer) เปนไมโครคอมพิวเตอรที่มีขาด

ใหญและมีความหนามากกวาแล็ปท็อป น้ําหนักประมาณ 1.5 –3 กิโลกรัม จอภาพแสดงผลเปนแบบ
ราบชนิดมีทั้งแบบแสดงผลสีเดียว และแบบหลายสี โนตบุคที่มีขายท่ัวไปมีประสิทธิภาพและ
ความสามารถเหมือนกับแล็ปท็อป 

 โนตบุค คอมพิวเตอร ( Notebook Computer ) เปนเครื่องคอมพิวเตอรที่มี
ความสามารถเหมือนกับคอมพิวเตอรแบบตั้งโตะ แตถูกยอใหมีขนาดเล็ก น้ําหนักบา เพ่ือสามารถให
ผูใชสามารถหิ้วไปไหนมาไหนไดสะดวก เหมาะที่จะนําติดตัวไปตามสถานที่ตาง ๆ ได 

 โนตบุค คือ คอมพิวเตอรที่มีขนาดเล็กกวาไมโครคอมพิวเตอร ถูกออกแบบไวเพ่ือ
นําติดตัวไปใชตามที่ตางๆ มีขนาดเล็ก และน้ําหนักเบา 

 แล็ปท็อปคอมพิวเตอร  
 แล็บท็อปคอมพิวเตอร (Laptop Computer) เปนไมโครคอมพิวเตอรขนาดเล็ก 

จอภาพใชเปนแบบแบนราบ ชนิดจอภาพผนึกเหลว (Liquid crystal Display : LCD) มีน้ําหนักของ
เครื่อง เบาประมาณ 3-8 กิโลกรัม 
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 แล็ปท็อปคอมพิวเตอร (อังกฤษ: laptop computer) หรือเรียกยอวา แล็ปท็อป 
(นิยมอานในภาษาไทยวา แหล็ป-ท็อป) หรือ โนตบุกคอมพิวเตอร (Notebook computer) เปน
เครื่องคอมพิวเตอร ที่ถูกออกแบบมาใหมีขนาดเล็ก สามารถขนยายหรือพกพาไดสะดวก โดยปกติจะมี
น้ําหนักอยูที่ประมาณ 1-3 กก. การทํางานของแล็ปท็อปจะใชพลังงานไฟฟาจากแบตเตอรี และใน
ขณะเดียวกันยังสามารถใชพลังงานไฟฟาไดโดยตรงจากการเสียบปลั๊กไฟ ประสิทธิภาพของแล็ปท็อป
โดยทั่วไปนั้นเทียบเทากับคอมพิวเตอรตั้งโตะแบบปกติ ในขณะท่ีราคาของแล็ปท็อปจะสูงกวา โดย
สวนที่จะแตกตางกับคอมพิวเตอรทั่วไปคือ จอภาพจะเปนลักษณะจอแอลซีดี และจะมีทัชแพดที่ใช
สําหรับควบคุมการทํางานของลูกศรบริเวณหนาจอ 

 ขอแตกตางของ Laptop กับ Notebook 

 ในสมัยกอน คอมพิวเตอรตั้งโตะหรือ Desktop เปนท่ีนิยมอยางมาก จนมีผู
คิดคนและพัฒนา Desktop ใหสามารถพกพาได และมีขนาดเล็กลงจนสามารถวางบนตักเวลานํามาใช
งาน เลยเปนที่มาของคําวา Laptop ซึ่งถาแปลตามตัวเลยก็คือ Lap แปลวา ตัก Top แปลวา อยู
ขางบน รวมๆ แลวก็คือ วางไวขางบนตัก ตอมาไดมีการพัฒนา Laptop ใหสามารถพกพาไดสะดวก
มากย่ิงขึ้น โดยมีประสิทธิภาพสูงและขนาดเล็กลง แตเนื่องจากความรอนของตัวเคร่ืองนั้นสูงเกินไปจน
ไมสามารถวางบนตักได เลยถูกเปลี่ยนชื่อเรียกเปน Notebook แทน Laptop ซ่ึงขอแตกตางดังนี้ 

 1. Notebook จะมีขนาดหนาจอประมาณ 12-14 นิ้ว ในขณะที่ Laptop มีขนาด
หนาจอ 14-17 นิ้ว 

 2. Notebook ไมมีไดรฟในตัว ในขณะท่ี Laptop จะมีพวก DVD-ROM หรือ 
DVD-RW 

 3. Notebook น้ําหนักเบากวา Laptop 

 4. ระยะเวลาของแบตเตอรี่ของ Notebook อยูไดประมาณ 4-5 ชั่วโมง ในขณะ
ที่ Laptop จะอยูไดประมาณ 3 ชั่วโมงเศษๆ 

 5. ระบบปฏิบัติการและฟงกชั่นของ Laptop จะมีประสิทธิภาพมากกวา 
Notebook ถาเปรียบเทียบในระดับราคาที่ใกลเคียงกัน 

 4.2.2 แท็บแล็ต 

 ประวัติและความเปนมาของแท็บแล็ต 

 สุรศักดิ์ ปาเฮ (2554ข: 5) ไดกลาวถึงประวัติความเปนมาของแท็บเล็ตไววา
การศึกษาในเชิงประวัติศาสตรและหลักฐานตางๆ ที่คนพบของการใชเทคโนโลยีประเภทแท็บเล็ตนั้นมี
ขอสันนิษฐานและกลาวกันวาแท็บเล็ตในยุคประวัติศาสตรไดเริ่มตนจากการที่มนุษยไดคิดคนเครื่องมือ
สําหรับการพิมพหรือบันทึกขอมูลจากแผนเยื่อไมที่เคลือบดวยขี้ผึ้งบนแผนไมในลักษณะของการ
เคลือบประกบกันทั้ง 2 ดาน ใชประโยชนในการบันทึกอักขระขอมูลหรือการพิมพภาพซึ่งปรากฏ
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หลักฐานที่ชัดเจนจากบันทึกของซิเซโรชาวโรมันเกี่ยวกับลักษณะของการใชเทคนิคดังกลาวนี้จะมีชื่อ
เรียกวา “Cerae” ที่ใชในการพิมพภาพบนฝาผนังที่วินโดแลนดาบนฝาผนังที่ชื่อผนังฮาเดรียน 
(Hadrian’s Wall) หลักฐานชิ้นอ่ืนๆท่ีปรากฏจากการใชแท็บเล็ตยุคโบราณที่เรียกวา  Wax Tablet 

ปรากฏในงานเขียนบทกวีของชาวกรีกชื่อโฮเมอรซึ่งเปนบทกวีที่ถูกนําไปอางอิงไวในนิยายปรัมปรา
ของชาวกรีกที่ชื่อวา Bellerophon โดยแสดงใหเห็นจากการเขียนอักษรกรีกโบราณจากการใช
เครื่องมือดังกลาว นอกจากนี้ยังมีหลักฐานที่บงบอกถึงแนวคิดการใชเทคโนโลยีแท็บเล็ตโบราณใน
ลักษณะของการบันทึกเนื้อหาลงในวัสดุอุปกรณในยุคประวัติศาสตรคือภาพแผนหินแกะสลักลายนูน
ต่ําที่ขุดคนพบในดินแดนแถบตะวันออกกลางท่ีอยูระหวางรอยตอของซีเรียและปาเลสไตนเปน
หลักฐานสําคัญที่สันนิษฐานวาจะมีอายุราวกอนคริสตศตวรรษที่ 640-615 ทั้งนี้บริเวณที่ขุดคนพบจะ
อยูแถบตะวันตกเฉียงใตของพระราชวังโบราณท่ี Nineveh ของอิรักนอกจากน้ียังไดพบอุปกรณของ
การเขียน Wax Tablet โบราณของชาวโรมันที่เปนลักษณะคลายแทงปากกาที่ทําจากงานชางซึ่ง
หลักฐานท่ีปรากฏเหลานี้ตางเปนสิ่งท่ียืนยันถึงวิวัฒนาการและแนวคิดการบันทึกขอมูลในลักษณะของ
การใชแท็บเล็ตในปจจุบัน ความหมายของแท็บเล็ต กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
(2553) ไดอธิบายวา แท็บเล็ต หมายถึงแผนจารึกท่ีเอาไวบันทึกขอความตาง ๆโดยการเขียน อาจจะ
เปนกระดาษ ดิน ขี้ผื้ง ไม หินชนวนและมีการใชกันมานานแลวในอดีต  แตในปจจุบันมีการพัฒนา
คอมพิวเตอรที่ใชแนวคิดนี้ขึ้นมาแทนที่ในปจจุบันถูกพัฒนาใหมีความสามารถใกลเคียงเคร่ือง
คอมพิวเตอรโนตบุค  

 ความหมายของแท็บเล็ต 

 กระทรวงศึกษาธิการ (2555) ไดอธิบายวา แท็บเล็ต หมายถึง คอมพิวเตอรขนาด
เล็กรูปรางเปนแผนบาง มีหนาจอแบนอยูในเคร่ืองเดียวกัน ออกแบบใหทํางานไดโดยสัมผัสหนาจอ 
(TouchScreen) แปนพิมพเสมือนจริง (Virtual Keypad) และดินสอเขียนบนจอ (Stylus) เพ่ือให
สามารถทํางานไดเหมือนกับกระดานชนวนหรือแผนจารึกท่ีอยูในรูปแผนหิน แผนไม แผนดินเหนียว 
แผนไมเคลือบขี้ผึ้งที่เคยมีใชในอดีตท่ีเรียกเปนภาษาอังกฤษวา Tablet  

 ไพฑูรย ศรีฟา (2554: 2) ไดอธิบายวา แท็บเล็ต หมายถึง คอมพิวเตอรสวนบุคคล
ชนิดหน่ึงมีขนาดเล็กกวาคอมพิวเตอรโนตบุคพกพางาย น้ําหนักเบา มีคียบอรดในตัว หนาจอเปน
ระบบสัมผัส ปรับหมุนจอไดอัตโนมัติแบตเตอรรี่ใ ชงานไดนานกวาคอมพิวเตอรพกพาทั่วไป
ระบบปฏิบัติการมีทั้งที่เปน Android IOS และ Windows ระบบการเชื่อมตอสัญญาณเครือขาย
อินเทอรเน็ต มีทั้งท่ีเปน Wi-Fiและ Wi-Fi + 3G ซอฟตแวรที่ใชกับแท็บเล็ต นิยมเรียกวา แอปพลิเคชั่น 
(Applications) 

 สุรศักดิ์ ปาเฮ (2554ข: 2) ไดอธิบายวา แท็บเล็ต หมายถึงแผนจารึกที่เอาไว
บันทึกขอความตางๆโดยการเขียนซึ่งมีมานานแลวในอดีต แตในปจจุบันมีการพัฒนาคอมพิวเตอรที่มี
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การปรับใชแนวคิดนี้ขึ้นมาแทนที่ ซึ่งจะมีหลายบริษัทที่ไดใหคํานิยามหรือการเรียกชื่อท่ีแตกตางกัน
ออกไปเชน แท็บเล็ตพีซีซึ่งมาจากคําวา Tablet Personal Computer และ แท็บเล็ตคอมพิวเตอร  

 อดิเทพ ไชยสิทธิ์ (2554) ไดอธิบายวา แท็บเล็ตหมายถึง เครื่องคอมพิวเตอรสวน
บุคคลท่ีสามารถพกพาไดและใชหนาจอสัมผัสในการทํางานเปนอันดับแรก ออกแบบใหสามารถ
ทํางานไดดวยตัวมันเอง ดังนั้น แท็บเล็ต หมายถึง คอมพิวเตอรสวนบุคคลซึ่งมีลักษณะคลายโนตบุค 
แตมีระบบสัมผัสและมีคียบอรดในตัว ซึ่งระบบปฏิบัติการมีทั้งที่เปน Android IOS และ Windows 

และระบบเชื่อมตอสัญญาณอินเตอรเน็ตมีทั้งแบบ Wi-Fi 3G และ Edge เปนตน 

 

 
 

ภาพที่ 20 รูปแบบโครงสรางภายนอกของแท็บเล็ตทั่วไป  
ที่มา: สรุศักดิ์ ปาเฮ , รูปแบบโครงสรางภายนอกของแท็บเล็ตทั่วไป, เขาถึงเมื่อ 22 สิงหาคม 2557 , 
เขาถึงไดจาก http://www.baanjomyut.com/library_3/extension-2/tablet/01.html 

 แท็บเล็ต เปนเทคโนโลยีระบบคอมพิวเตอรที่ใหคุณสามารถพกติดตัวไดโดย
วัตถุประสงคเพ่ือทดแทนสมุดหรือกระดาษ  "แท็บเล็ต - Tablet" ในความหมาย คือ แผนจารึกท่ี
เอาไวบันทึกขอความตางๆโดยการเขียน (อาจจะเปนกระดาษ, ดิน, ขี้ผื้ง, ไม, หินชนวน) และมีการใช
กันมานานแลวในอดีต แตในปจจุบันมีการพัฒนาคอมพิวเตอรที่ใชแนวคิดนี้ขึ้นมาแทนที่ซึ่งมีหลาย
บริษัทไดใหคํานิยามที่แตกตางกันไป หลัก ๆแลวก็มี 2 ความหมายดวยกันคือ "แท็บเล็ต พีซี - Tablet 

PC (Tablet Personal Computer)" และ "แท็บเล็ต คอมพิวเตอร - Tablet Computer" หรือ "แท็บ
เล็ต - Tablet" 
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 ในปจจุบันถูกพัฒนาใหมีความสามารถใกลเคียงเครื่ องคอมพิวเตอรโนตบุค  
เครื่องแท็บเล็ตพีซี มีขนาดไมใหญมากสามารถถือไดดวยมือเดียวและน้ําหนักเบากวาเคร่ือง
คอมพิวเตอรโนตบุค แท็บเล็ต พีซี - Tablet PC (Tablet personal computer) “แท็บเล็ต พีซี - 
Tablet PC (Tablet personal computer)” คือ “เครื่องคอมพิวเตอรสวนบุคคลท่ีสามารถพกพาได
และใชหนาจอสัมผัสในการทํางานเปนอันดับแรก ออกแบบใหสามารถทํางานไดดวยตัวมันเอง” ซึ่ง
เปนแนวคิดที่ไดรับความสนใจเปนอยางมากหลังจากทาง Microsoft ไดทําการเปดตัว Microsoft 

Tablet PC ในป  2001 แต ไม เปนที่นิยมมากนัก "แท็บเล็ต  พีซี  -  Tablet PC" ไม เหมือนกับ
คอมพิวเตอรตั้งโตะหรือ Laptops ที่ไมมีแปนพิมพในการใชงาน แตอาจจะใชแปนพิมพเสมือนจริงใน
การใชงานแทน (มีแปนพิมพปรากฏบนหนาจอใชการสัมผัสในการพิมพ) "แท็บเล็ต พีซี - Tablet PC"  
ทุกเครื่องจะมีอุปกรณไรสายสําหรับการเชื่อมตออินเตอรเน็ตและระบบเครือขายภายใน แท็บเล็ต 
คอมพิวเตอร - Tablet Computer หรือ แท็บเล็ต - Tablet "แท็บเล็ต คอมพิวเตอร - Tablet 

Computer" หรือเรียกสั้น ๆ วา "แท็บเล็ต - Tablet" คือ "เครื่องคอมพิวเตอรที่สามารถใชในขณะ
เคลื่อนท่ีไดขนาดกลางและใชหนาจอสัมผัสในการทํางานเปนอันดับแรก มีคียบอรดเสมือนจริงหรือ
ปากกาดิจิตอลในการใชงานแทนที่แปนพิมพคียบอรด และมีความหมายครอบคลุมถึงโนคบุคแบบ 
convertible ที่มีหนาจอแบบสัมผัสและมีแปนพิมพคียบอรดติดมาดวยไมวาจะเปนแบบหมุนหรือ
แบบสไลดก็ตาม" เหตุผลสําคัญที่แท็บเล็ต ( Tablet PC ) เปนที่นิยม เนื่องมาจากคุณประโยชนอัน
หลากหลายและรูปแบบที่ทันสมัย พกพาไดสะดวกสบาย ใชประโยชนไดหลากหลายเชนใชตอ
อินเทอรเน็ตได ถายรูปได เปนแหลงคนควาหาความรู ตรวจสอบขอมูลขาวสาร อานหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส ( e-Book ) ยังขึ้นอยูกับวัตถุประสงคของการใชสื่อชนิดนี้เปนสําคัญ 

 การใชแท็บเล็ตในฐานะเครื่องมือสูการศึกษา 
 1. แนวคิดภควันตภาพ 

 1.1 ความหมายของภควันตภาพ (ศ.ดร.ชัยยงค พรหมวงศ , 2553) คําวา ภควันต 
แปลวา มีภาคหรือมีสวนยอย มาจากคําวา ภค แปลวา ภาค สวน วนต แปลวา มี รวมกันแปลว า มี
ภาค สภาวะที่มีการแบงภาคสวน หมายถึง การแผกระจายจากจุดกําเนิดไปโดยรอบ ใกลหรือไกล
แลวแตแรงสงสวนจะสงไปเปนสัญญาณหรือพลังงานที่สงไปตามสายหรือไรสาย เชน สัญญาณ
วิทยุกระจายเสียง สัญญาณวิทยุโทรทัศน และสัญญาณพลังจิตที่เรียกวา “โทรจิต”  

 คําวา ภควันตะ ในสมัยกอนจะใชเรียกเทพผูมีอนุภาพในการแผสัญญาณไปไดไกล 
อาทิ พระพุทธเจา พระผูเปนเจา พระวิษณุ พระอิศวร เปนตนในทางโลกวัตถุ คําวา ภควันต ตรงกับ
วา Broadcast หรือ Ubiquitous หมายถึงคําวา การแพรกระจายและการทําใหปรากฏอยูทุกแหงหน 
สามารถรับฟง รับชม และรับรูไดทุกเวลา เรียกรวมวา ภควันตภาพ ศาสตรที่วา ดวยการแพรกระจาย
ความรู ขอมูลขาวสารหรือสภาวะตาง ๆ เรียกวา ภควันตวิทยา ตรงกับภาษาอังกฤษวา Ubiquitology 
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หรือ Pakawantology (อานวา ภะ-คะ-วัน-โต-โล-ยี) เมื่อนําคําวา ภควันตภาพ ไปใชจะอยูในรูปคํา
ขยาย เชน หองเรียน (แบบ)ภควันตภาพ (U-Classroom) โรงเรียนภควันตภาพ (U-School) องคกร
ภควันตภาพ (U-Organization) ชุมชนภควัตภาพ (U-community) การดําเนินการใหเกิดผลทางภค
วันตภาพจําเปนที่จะตองใชเทคโนโลยี เขามาชวย เรียกวา เทคโนโลยีภควันตภาพ เทคโนโลยีภควันต
ภาพเปนศาสตรที่วาดวยการวางแผน เตรียมการ ดําเนินการ ถายทอด การจัดสภาพแวดลอม และการ
ประเมินความรู ประสบการณ และทักษะความชํานาญไปปรากฏอยูทุกแหงหน 

 1.2 บทบาทภควันตภาพตอพัฒนาทรัพยากรมนุษย เทคโนโลยีภควันตภาพมี
บทบาทในการพัฒนาศูนยความรู จัดการศูนยความรูและประสบการณ และพัฒนาความรูและ
ประสบการณเพ่ือใหมนุษยสามารถพัฒนาทรัพยากรตนเองไดทุกท่ีทุกเวลา 

 2. บทบาทแท็บเล็ตตอการสรางภควันตภาพ  

 ภควันตภาพจะเกิดไมไดหากขาดคอมพิวเตอรมาใชในการขับเคลื่อนแท็บเล็ต มี
บทบาทในการสรางภควันตภาพทางการศึกษา 6 ประการ คือ 

 2.1 เปนศูนยการเรียน (Learning Center) สําหรับนักเรียนนักศึกษา โดยบรรจุ
บทเรียนในรูปแบบตําราอิเล็กทรอนิกส วิดิทัศน เอกสารในรูปแบบ PDF และภาพชุดในรูปแบบตาง ๆ 

 2.2 เปนแหลงเชื่อมตอกับศูนยความรูออนไลน (Online Knowledge Center) 

ตางๆ เชน Google, You tube 

 2.3 เปนเวทีการส่ือสารปฏิสัมพันธกับเครือขายสื่อสังคม เชน Face book, Line, 

WhatsApp เปนตน 

 2.4 เปนหองปฏิบัติการเสมือนจริง (Virtual Laboratory) สําหรับการทดลอง
ทางวิทยาศาสตร และวิทยาการตางๆ ตามท่ีกําหนดไดในบทเรียน 

 2.5 เปนแหลงทําโครงการนวัตกรรม เพ่ือสงเสริมความคิดริเริ่มสรางสรรค 
สําหรับวิชาศิลปะตาง ๆ 

 2.6 เปนแหลงสืบคนขอมูลการวิจัยสําหรับการศึกษาหาความรูประกอบ
คนควาวิจัย 

 3. ขอบขายการใชแท็บเล็ตเพื่อการศึกษา 
 การใชแท็บเล็ตเพ่ือการศึกษามี 3 ขอบขาย คือ 1) การใชแท็บเล็ตสําหรับงาน

บริหาร (Administration) 2) งานวิชาการ (Academic) และ 3) งานบริการ (Services) 

 3.1 การใชแท็บเล็ตสําหรับงานบริหาร (Administration)เปนการใชคอมพิวเตอร
พกพาเพ่ือชวยผูบริหารมีขอมูลสําหรับการตัดสินใจ กํากับดูแล และประเมินกิจกรรมหรือโครงการตาง 
ๆ ดวยการบันทึกขอมูลและเชื่อมตอขอมูลกับฐานขอมูลออนไลน 
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 3.2 การใชแท็บเล็ตสําหรับงานวิชาการ (Academic) เปนการใชแท็บเล็ตเพ่ือการ
เรียนการสอนโดยใชแท็บเล็ตเปนสื่อหลัก การใชแท็บเล็ตเปนสื่อเสริม และการใชแท็บเล็ตแบบ
ผสมผสาน 

 3.2.1 การใชแท็บเล็ตเปนสื่อหลัก (Tablet as core media)เปนการใชแท็บ
เล็ตในระบบการเรียนการสอนที่ออกแบบการสอนบนแท็บเล็ต เชน ระบบการสอนแบบอิงการใชแท็บ
เล็ต (Tablet Experience Based Learning Approach-TEBLA) 

 3.2.2 การใชแท็บเล็ตเปนสื่อเสริม (Tablet as Supplementary)เปนการใช
แท็บเล็ตในระบบการสอนที่ยึดครูเปนกลาง โดยใชแท็บเล็ตเปนสื่อสนับสนุนการเรียนการสอน เชน 
ระบบการสอนแบบบูรณาการแท็บเล็ต (Tablet-Integrated Instruction System-TIIS) 

 3.2.3 การใชแท็บเล็ตแบบผสมผสาน (Tablet-Blended Learning-TBL) 
เปนการใชแท็บเล็ตผสมกับการสอนแบบอ่ืน โดยใชเปนแหลงความรู แหลงปฏิบัติการ และแหลง
ทํางานสงครูอาจารย หรือวิธีการสอนแบบอิงประสบการณผาน คอมพิวเตอรพกพา (Tablet 

Experiece-Based Approach-TEBA) 

 3.3 การใชแท็บเล็ตสําหรับงานบริการ (Services) เปนการใชแท็บเล็ตสําหรับการ
บริการความรู เชน หองสมุด ศูนยความรู และบริหารถามตอบขอสงสัย 

 ขอบขายการใชแท็บเล็ตเพ่ือการศึกษา 
 ศักยภาพของสื่อและเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาประเภทคอมพิวเตอรพกพาเพ่ือ

การศึกษา ที่เริ่มมีความสําคัญและมีอิทธิพลตอผูใชในทุกระดับในสังคม สารสนเทศในปจจุบัน 
เนื่องจากในยุคแหงสังคมออนไลนหรือยุคเทคโนโลยีคอมพิวเตอรนั้น สื่อเทคโน โลยีประเภท
คอมพิวเตอรพกพาเพ่ือการศึกษานี้จะมีศักยภาพในการปรับใชคอนขางสูงและปรากฏชัดใน
หลากหลายปจจัยที่สนับสนุนเหตุผลดังกลาวทั้งนี้เนื่องจากคอมพิวเตอรพกพาเพ่ือการศึกษา จะมี
คุณลักษณะสําคัญดังนี้ (สุรศักดิ์ ปาเฮ, 2554) 

 1. สนองตอความเปนเอกัตบุคคล ( Individualization ) เปนสื่อที่สนองตอ
ความสามารถในการ ปรับตัวเขากับความตองการทางการเรียนรูของรายบุคคล ซึ่งความเปนเอกัตภาพ
นั้นจะมีความตองการในการติดตามชวยเหลือเพ่ือใหผูเรียนหรือผูใชบรรลุผลและมีความกาวหนา
ทางการเรียนรูตามที่เขาตองการ 

 2. เปนสื่อที่กอใหเกิดการสรางปฏิสัมพันธอยางมีความหมาย ( Meaningful 

Interactivity ) ปจจุบันการเรียนรูที่กระบวนการเรียนตองมีความกระตือรือรนจากการใชระบบขอมูล
สารสนเทศและการประยุกตใชในชีวิตประจําวันจากสภาพทางบริบทของสังคมโลกท่ีเปนจริง บางครั้ง
ตองอาศัยการจําลองสถานการณเพ่ือการเรียนรูและการแกไขปญหาที่เกิดขึ้น ซึ่งสถานการณตางๆ
เหลานี้สื่อแท็บเล็ตจะมีศักยภาพสูงในการชวยผูเรียนเกิดการเรียนรูแบบมีปฏิสัมพันธได 
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 3. เกิดการแบงปนประสบการณ ( Shared Experience ) สื่อแท็บเล็ตจะชวยให
นักเรียนเกิดการแบงปนประสบการณความรูซึ่งกันและกันจากชองทางการสื่อสารเรียนรูหลากหลาย
ชองทาง เปนลักษณะของการประยุกตการเรียนรูรวมกันของบุคลในการส่ือสารหรือสื่อความหมายท่ีมี
ประสิทธิภาพ 

 4. มีการออกแบบหนวยการเรียนรูที่ชัดเจนและยืดหยุน ( Flexible and Clear 

Course Design ) ในการเรียนรูจากสื่อแท็บเล็ตนี้จะมีการออกแบบเน้ือหา หรือหนวยการเรียนรูที่
เสริมสรางหรืออํานวยความสะดวกใหผูเรียนเกิดการเรียนรู และเกิดการพัฒนาทางสติปญญา อารมณ
ความรูสึก ซึ่งการสรางหนวยการเรียนรูตองอยูบนพ้ืนฐานและหลักการที่สามารถปรับยืดหยุนได 
ภายใตวัตถุประสงคการเรียนรูที่ชัดเจนซึ่งตัวอยางหนวยการเรียนรูในเชิงเนื้อหาไดแกการเรียนจาก e-

Book เปนตน 

 5. ใหการสะทอนผลตอผูเรียน/ผูใชไดดี ( Learner Reflection ) สื่อแท็บเล็ต
ดังกลาวจะสามารถ ชวยสะทอนผลความกาวหนาทางการเรียนรูจากเนื้อหาที่เรียน ซึ่ งจะชวยให
ผูเรียนสามารถปรับปรุงตนเองในการเรียนรูเนื้อหาสาระ และสามารถประเมินและประยุกตเนื้อหาได
อยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 

 6. สนองตอคุณภาพดานขอมูลสารสนเทศ ( Quality Information ) เนื่องจาก
สื่อดังกลาวจะมีประสิทธิภาพคอนขางสูงตอผูเรียนหรือผูใชในการเขาถึงเนื้อหาสาระของขอมูล
สารสนเทศที่มีคุณภาพ ซึ่งขอมูลเชิงคุณภาพจะเปนคําตอบท่ีชัดเจนถูกตองในการกําหนดมโนทัศนที่ดี 
อยางไรก็ตามการไดมาซึ่งขอมูลเชิงคุณภาพ ( Quality ) ยอมตองอาศัยขอมูลในเชิงปริมาณ                 
( Quantity ) เปนองคประกอบสําคัญท่ีตองมีการจัดเก็บรวบรวมไวใหเพียงพอและถูกตองสมบูรณ 

 ขอเสนอแนะเพื่อการนําแท็บเล็ตไปใชใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

 ในการนําเอาส่ือเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาประเภทคอมพิวเตอรแท็บเล็ตไป
ใชในการเรียนการสอนน้ัน มีประเด็นสําคัญที่ทุกฝายนาจะนํามารวมวิเคราะหและพิจารณารวมกัน
ดังนี้ (สุรศักดิ์ ปาเฮ, 2554) 

 1. การพัฒนาหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนโดยการใช Tablet 

 2. การพัฒนาครูผูสอนใหมีความรูเรื่องการใชอุปกรณ Tablet เพ่ือการจัดการ
เรียนการสอน 

 3. การพัฒนาเนื้อหาบทเรียนและกิจกรรมที่ใชประกอบการเรียนการสอน 

 4. การกําหนดหนวยงานที่รับผิดชอบดานการบํารุงรักษา การแกปญหาเรื่อง
อุปกรณและการใชงาน 

 5. อุปกรณ Tablet เปลี่ยนรุนเร็วมากและเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ดังนั้น 
Tablet ที่จัดหามานั้นมีความเปนมาตรฐานรองรับกับ Applications มากนอยเพียงใด 
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 6. การจํากัดไมใหผูเรียนเขาถึงแหลงเรียนรู (อินเทอรเน็ต) ไดอยางอิสระ 
 4.2.3 สมารทโฟน 

 ในปจจุบันเทคโนโลยีของโทรศัพทมือถือไดพัฒนาไปอยางรวดเร็ว โดยไดพัฒนา
ใหโทรศัพทมือถือมีหนาจอที่กวางข้ึนและเปนระบบสัมผัส ที่มีความสะดวกสบายในการใชงานและมี
รูปลักษณที่สวยงามนาใชมากขึ้น และชื่อที่ใชในการเรียกก็เปลี่ยนไป จากโทรศัพทมือถือ ก็กลายมา
เปน “สมารทโฟน”ซึ่งสมารทโฟนจะมีหลักการทํางานท่ีเดนคือ หนาจอกวางกวาโทรศัพทมือถือท่ัวไป 
หนาจอเปนระบบสัมผัส และสามารถรองรับระบบ 3G ได คือ สามารถเลนอินเตอรเน็ตไดทุกที่ทุก
เวลา 

 ปจจุบันตลาดสมารทโฟนมีการแขงขันที่สู งมาก บริษัทรายใหญตางให
ความสําคัญกับสมารทโฟนกันมากขึ้น เพราะสมารทโฟนสามารถตอบโจทยการใชชีวิตของคนในยุค
ปจจุบันได นอกจากสมารทโฟนแลว มีแท็บเล็ตที่มีความนิยมไมแพกัน แท็บเล็ต คือ คอมพิวเตอร
ยอสวน ที่มีการทํางานคลาย ๆ คอมพิวเตอร ไมวาจะเปนการรับ-สงอีเมล พิมพงานเอกสาร มีหนาจอ
ที่กวาง 7 นิ้ว ข้ึนไป และเปนระบบสัมผัส แตระบบปฏิบัติการจะไมเหมือนในคอมพิวเตอร 
ระบบปฏิบัติการสวนจะเปน Android, iOS , Windows Phone ขึ้นอยูกับผูผลิต เชนเดียวกับสมารท
โฟนก็ใชระบบปฏิบัติการเหมือนกัน เชน Sumsung จะใชระบบปฏิบัติการเปน Android สวนของ 
Apple จะใชระบบปฏิบัติการเปน iOS หรือจะเปนยี่หอ Nokia จะใชระบบปฏิบัติการ Windows 

Phone เปนตน ซึ่งระบบปฏิบัติการของแตละบริษัทก็จะมีความแตกตาง ทั้งในเรื่องของ Application 

หรือการดีไซนหนาจอ 

 

 
 

ภาพที่ 21 สมารทโฟน 
ที่มา : สมารต' ตามศัพทบัญญัติราชบัณฑิตยสถานและคลังศัพทไทย โดย สวทช. ,3 กรกฎาคม 
2557 , เขาถึงไดจากhttp://www.si.mahidol.ac.th/antivirus/admin/news_images/201_1.jpg 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



49 
 

 

 Smartphone คือ โทรศัพทเคลื่อนที่ที่ไดรวมเอาฟงกชั่นของโทรศัพทมือถือ, 

PDA (Personal Digital Assistant) หรืออุปกรณจัดการขอมูล เชน สมุดโทรศัพท, ปฎิทิน และบันทึก
งานตาง ๆ เขาไวดวยกัน ถือเปนการเพ่ิมแอพลิเคชันพ้ืนฐานสูโทรศัพท ซึ่งแอพลิเคชันเหลานี้อาจถูก
พัฒนาโดยผูผลิตอุปกรณเอง หรือผูใหบริการ หรือนักพัฒนาซอฟทแวรตาง ๆ นอกจากนี้ยังมีฟงกชั่น
อ่ืน ๆ รวมอยูดวย เชน คียบอรดที่เรียกวา QWERTY (เปนคียบอรดคอมพิวเตอรที่นิยมใชกันใน
ปจจุบัน ชื่อน้ีมาจากตัวอักษร 6 ตัวบนคียบอรด ผูออกแบบและจดสิทธิบัตร คือ Chirstopher 

Sholes ในป 1868 และขายตอใหกับ Remingtion ในป 1873), touch screen หรือฟงกชั่นการเขา
สูเมลของบริษัท ตัวอยางเชน ในอุปกรณ Blackberry Smartphone เครื่องแรกเรียกวา Simon 

ออกแบบโดย IBM ในป 1992 และมีการนําออกแสดงและขายในป 1993 แมจะเปนมือถือที่มี
ความสามารถมากขึ้น แตกลุมการใชงานก็ยังใหความสําคัญในการติดตอทางเสียงอยูคอนขาง และไม
เนนการใชงานดานเอกสารหนักๆ เหมือนกับพ็อกเก็ตพีซี กลุมผูใชสมารทโฟนจะยังตองการ
ความสามารถดานมัลติมีเดียมากกวา 

 สิ่งท่ีทําใหสมารทโฟนเปนอัจฉริยะ 
 เทคโนโลยีโทรศัพทมือถือเติบโตแพรหลายอยางรวดเร็วมากในชวง 2-3 ปที่ผาน

มา โทรศัพทมีประสิทธิภาพมากขึ้นจนแทบไมอาจเรียกไดวาโทรศัพทอีกตอไป ดังนั้น เราจึงเรียก
อุปกรณที่ใชโทรออก เลนวิดีโอ ถายภาพ และอีกมากมายวาสมารทโฟน หรืออุปกรณฉลาดลํ้าที่เปน
มากกวาแคโทรศัพท 

 4.2.4 แฟบเล็ต (Phablet) 

 ความหมายและประวัติความเปนมาของแฟบเล็ต 
 แฟบเล็ต (อังกฤษ: Phablet , / fæbl t/) เปนสิ่งที่เรียกอุปกรณที่อยูระหวาง 

"มือถือ" (Phone) กับ "แท็บเล็ต" (Tablet) ซึ่งจะเปนสมารตโฟน ที่มีขนาดหนาจอระหวาง 5 ถึง 7 นิ้ว 
โดยแฟบเล็ตถูกสรางออกมาเพ่ือใหสามารถมีฟงกชันสําหรับทํางานระหวางสมารตโฟนกับแท็บเล็ต 
โดยแฟบเล็ต จะมีขนาดใหญกวาสมารตโฟนทั่วไป แตจะเล็กกวาแท็บเล็ตท่ีมีขนาดหนาจอใหญกวา 
ทําใหมีความสะดวกสบายในการพกพามากกวาแท็บเล็ต แฟบเล็ตนั้นจะเหมาะสมกับการเขา
อินเทอรเน็ต และการใชสื่อมัลติมีเดียตางๆ ซึ่งมีความเหมาะสมมากกวาสมารตโฟนปกติ แฟบเล็ตนั้น
เริ่มมีมากข้ึนในยุคปจจุบัน ยกตัวอยางเชน ในชุดของ กาแลคซี โนต โดย ซัมซุง ซึ่งซอฟตแวรออกแบบ
มาสําหรับการใชปากกาสไตลัส ในการเขียนหรือวาด 
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ภาพที่ 22 แสดงลักษณะของแฟบเล็ต 
ที่มา : Costea Lestoc , Phablet vs Smartphone vs Tablet? Which One Do You 

Prefer?, เขาถึงเมื่อ 22 กันยายน 2557 , เขาถึงไดจาก http://sweetlemonmag.com/wp-

content/uploads/2013/10/0298_what_is_phablet_768x432_main.jpg  

 

 แฟบเล็ตที่ไดรับความนิยมมากที่สุดตั้งแตการเปดตัวคือ กาแลคซี โนต โดยใน
เดือนมกราคม พ.ศ. 2556 ไอเอชเอส ไดรายงานวา แฟบเล็ตรุนนี้ถูกขายไปแลว 25.6 ลานเครื่องในป 
พ.ศ. 2555 และคาดวาจะเติบโตเปน 60.4 ลานเครื่องในป พ.ศ. 2556 และ 146 ลานเครื่ อง ในป 
พ.ศ. 2559 แฟบเล็ตในชวงแรกถูกออกแบบมาเพ่ือตลาดเอเชียท่ีผูบริโภคไมตองการสมารตโฟนที่มี
ขนาดเล็กเกินไปและแท็บเล็ตที่มีขนาดใหญเกินไป โดยผูใชที่มีอายุมาก ตองการอุปกรณที่มีขนาดจอ
ใหญๆเชนกัน เนื่องจากปญหาดานสายตา ขณะที่ผูผลิตในปจจุบันก็ผลิตแฟบเล็ตท่ีมีขนาดหนาจอ 5 
ถึง 7 นิ้วมากขึ้น สวนทางดานแอ็ปเปล (ในยุคของ สตีฟ จ็อบส) ปฏิเสธท่ีจะผลิตอุปกรณที่มีหนาจอ
ใหญกวา ไอโฟน ที่มีขนาดหนาจอ 3.5 นิ้ว และเล็กกวา ไอแพด ที่มีขนาดหนาจอ 9.7 นิ้ว ในป พ.ศ. 
2555 

 แฟบเล็ต คืออุปกรณสมารทโฟนกึ่งแท็บเล็ต ที่มีขนาดหนาจออยูระหวางสมารท
โฟนและแท็บเล็ต (5-7 นิ้ว) ถูกออกแบบมาเพ่ือเปนทางเลือกใหกับผูที่ตองการท้ังสมารทโฟนและแท็บ
เล็ต แตไมสะดวกพกพาอุปกรณทั้งสองชิ้นในเวลาเดียวกัน โดย Phablet เกิดจากการผสมคําวา "Ph 

+ ablet" จากคําวา "Phone" และ "Tablet" เขาดวยกัน นักวิจัยตลาดคาดวาอุปกรณแฟบเล็ตจะ
กลายเปนสินคาที่นาจับตามองในอนาคต โดยกระแสของ Phablet ในป 2011-2012 ถือวาเริ่มตนมา
ไดดี และคาดวาในอนาคตจะมีอุปกรณแฟบเล็ตเขาสูตลาดเปนทางเลอืกใหผูบริโภคมากข้ึน 
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ภาพที่ 23 แฟบเล็ต 
ที่มา : Jason L. Baptiste, The Phablet – More than just a Phad , เขาถึงเมื่อ 22 กันยายน 
2557 , เขาถึงไดจาก http://notebookspec.com/web/wp-content/uploads/2013/09 

/Onswipe-Phablet-.jpg 

  

 4.3 ความหมายและประเภทของ Mobile Application 

 อุปกรณสื่อสารท่ีไดรับความนิยมมากในปจจุบันคือโทรศัพทมือถือแบบสมารทโฟน 
(Smartphone) โดยสัดสวนของยอดจําหนายสมารทโฟนเพ่ิมขึ้นมาก เนื่องจากการพัฒนา
ความสามารถของโทรศัพทมือถือที่แตเดิมมีไวสนทนากันเทานั้น แตปจจุบันผูใชมีกิจกรรมเพ่ิมข้ึนจาก
การใชงานโทรศัพทมือถือ เชน การเชื่อมตอเขาสูอินเทอรเน็ต การเปดรับขอมูลขาวสาร การดูหนัง
หรือฟงเพลง การเลมเกมท้ังออนไลนและออฟไลน ทั้งนี้เปนผลมาจากแอพลิเคชันบนอุปกรณพกพาท่ี
มีการพัฒนาตอยอดมากขึ้น ทั้งจากคายผูใหบริการโทรศัพทหรือจากท่ีบริษัทพัฒนาซอฟตแวรหลาย
บริษัทหันมาพัฒนาโปรแกรมบนโทรศัพทมือถือ โดยเชื่อวาจะมีอัตราการดาวนโหลดเพ่ือใชงานที่
เติบโตอยางเห็นไดชัด 

 4.4 ความหมายของ Mobile Application 

 Mobile Application ประกอบข้ึนดวยคําสองคํา คือ Mobile กับ Application ซ่ึง
มีความหมายดังนี้ 

 Mobile คืออุปกรณสื่อสารที่ใชในการพกพา ซึ่งนอกจากจะใชงานไดตามพ้ืนฐานของ
โทรศัพทแลว ยังทํางานไดเหมือนกับเครื่องคอมพิวเตอร เนื่องจากเปนอุปกรณที่พกพาได จึงมี
คุณสมบัติเดน คือ ขนาดเล็ก น้ําหนักเบา ใชพลังงานคอนขางนอย ปจจุบันมักใชทําหนาที่ไดหลาย
อยาง ติดตอ แลกเปล่ียนขาวสารกับคอมพิวเตอรได และที่สําคัญคือสามารถเพิ่มหนาที่การทํางานได 
สําหรับ  Application จะหมายถึ ง  ซอฟตแวรที่ ใช เ พ่ือชวยการทํา งานของผู ใช  (User) โดย 
Application จะตองมีสิ่งที่เรียกวา สวนติดตอกับผูใช (User Interface หรือ UI) เพ่ือเปนตัวกลางการ
ใชงานตางๆ ดังนั้น Mobile Application หมายถึง แอพพลิเคชันที่ชวยการทํางานของผูใชอุปกรณ
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สื่อสารแบบพกพา เชน โทรศัพทมือถือ ซึ่งแอพลิเคชันเหลานั้นทํางานบนระบบปฏิบัติการ (OS) ที่
แตกตางกันไป ตัวอยางของระบบปฏิบัติการบนอุปกรณเคลื่อนที่ ไดแก Symbian OS ที่ใชกันอยูใน
มือถือหลายคาย ไดแก โนเกีย Windows mobile ของคาย Microsoft BlackBerry OS ของคาย 
RIM (Research In Motion) Web OS ของ คาย Palm iPhone OS ของคาย Apple และ Android 

OS ของคาย Google ซึ่งเปนคายลาสุดในขณะนี้ เปนตน 

 โทรศัพทมือถือ แบบ Smartphone เปน Mobile Device ที่ไดรับความนิยมจาก
ผูใชงานมากท่ีสุดในยุคปจจุบันและมีแนวโนมการใชงานเติบโตขึ้นเรื่อยๆ เพราะมีระบบปฏิบัติการ ซึ่ง
เปน System Software ที่สามารถรองรับการใชแอพลิเคชันตางๆ บนโทรศัพทมือถือได จึงตอบสนอง
ผูใชงานไดทุกวัยในยุคดิจิทัลและสังคมออนไลนทุกวันนี้ 

 

 
 

ภาพที่ 24 ตราสินคาของระบบปฏิบัติการบนโทรศัพทมือถือท่ีไดรับความนิยมในปจจุบัน 

ที่มา : ระบบปฏิบัติการบนมือถือแบบไหน ที่ตรงใจคุณ, 

3 กรกฎาคม 2557 , เขาถึงไดจาก http://sum-r-mmay.exteen.com/20110212/entry-2 

 4.5 ประเภทของ Mobile Application 

 แอพลิเคชันที่ทํางานบนโทรศัพทมือถือ แบงเปน 2 ประเภท ดังนี้ 
 1. แอพลิเคชันระบบ เปนสวนซอฟตแวรระบบที่รองรับการใชงานของแอพลิเคชัน

หรือโปรแกรมตางๆ ได ปจจุบันระบบปฏิบัติการที่นิยมจากคายอุปกรณเคลื่อนที่ตางๆ มีดังนี้ 
 1.1 Symbian OS จุดเดนอยูที่รูปแบบของสวนติดตอผูใชงาน (UI) ที่ดูเรียบงาย 

มีฟงกชั่นการใชงานพ้ืนฐานอยางครบครัน อีกท้ังยังติดตั้งแอพพลิเคชัน รวมทั้งไฟลสื่อตางๆ ไมวาจะ
เปนรูปภาพ หนัง หรือเพลงไดอยางสะดวก เพราะมีทรัพยากรหนวยความจําในเครื่องที่มีประสิทธิภาพ 
จุดเดนของ Symbian คือเหมาะสําหรับผูที่ชอบความงายในการติดตั้งโปรแกรมและลงเพลงตางๆ 

และรองรับการใชงานทีห่ลากหลาย 
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 1.2 Windows Mobile พัฒนาโดยบริษัทไมโครซอฟท ที่ผลิตระบบปฏิบัติการที่
รองรับการทeงานของคอมพิวเตอรมากมาย ไดแก Windows XP, Windows Vista หรือ Windows 

7 เปนตน ลักษณะการใชงานของ Windows Mobile คลายคลึงกับ Windows ในเครื่องคอมพิวเตอร 
ตัวอยางสมารทโฟนท่ีใช Windows Mobile ไดแก HTC, Acer เปนตน 

 1.3 BlackBerry OS พัฒนาโดยบริษัท RIM เพ่ือรอรองรับการทํางานของแอพ
พลิเคชันตางๆ ของ BlackBerry โดยตรง จะเนนการใชงานทางดานอีเมลเปนหลัก ซึ่งเมื่อมีอีเมลเขา
มาสูระบบเซิรฟเวอรจะทําการสงตอมายัง BlackBerry โดยจะมีการเตือนสถานะที่หนาจอ เพ่ือใหผูใช
ไดรับขอมูลอยางทันทวงที ซึ่งระบบอีเมลของ BlackBerry จะมีความปลอดภัยสูงดวยการเขารหัส
ขอมูล สวนจุดเดนสําคัญอีกอยางหนึ่งคือระบบการสนทนาผานแบล็คเบอรรี่ แมสเซนเจอร ซึ่งจะทําให
สามารถพิมพขอความสนทนากับเพื่อนๆ ที่มีแบล็คเบอรรี่เชนกันเปนแบบเรียลไทมดวย ความสามารถ
ในการเชื่อมตออินเทอรเน็ตและมีการเปดใหรับ-สงขอมูลกับเครือขายมือถืออยูตลอดเวลา เหมาะ
สําหรับผูที่ตองติดตองานตางๆ ผานอีเมลและกลุมวัยรุนที่รักการสนทนาผานคอมพิวเตอร 

 1.4 iPhone OS พัฒนาโดยบริษัท Apple เพ่ือรองรับการทํางานของแอพพลิเค
ชันตางๆ ของ iPhone โดยตรง โดยกลุมท่ีนิยมใช iPhone มักจะเปนผูที่ชอบมัลติมีเดีย เชน การฟง
เพลง ดูหนัง หรือการเลนเกม เปนตน บริษัทเกมหลายแหงจึงผลิตเกมชึ้นมาเพ่ือรองรับการทํางานบน 
iPhone โดยเฉพาะซ่ึงผูใชสามารถซ้ือขายแอพพลิเคชันตาง ๆ บนอินเทอรเน็ต แลวชําระเงินผานทาง
บัตรเครดิต ซึ่งเปนธุรกิจอีกหนึ่งประเภทที่กําลังเติบโตไปพรอมกับธุรกิจในกลุมสมารทโฟน 

 1.5 Android พัฒนาโดยบริษัท Google เปนระบบปฏิบัติการลาสุดที่กําลังเปนที่
นิยม รองรับการเชื่อมตออินเทอรเน็ตแบบเรียลไทม เพ่ือใชบริการจากกูเกิ้ลไดอยางเต็มท่ี ทั้ง Search 

Engine , Gmail , Google Calendar , Google Docs และ  Google Maps มี จุ ด เ ด น  คื อ เ ป น
ระบบปฏิบัติการแบบ Open Soure ซึ่งทําใหมีการพัฒนาไปอยางรวดเร็ว ซึ่งตอนนี้มีโปรแกรมตางๆ 
ใหเลือกใชงานมากมาย จึงเหมาะสําหรับผูที่ตองใชงานบริการตางๆ จากทางกูเกิ้ล รวมทั้งตองการ
เชื่อมตออินเทอรเน็ตอยูตลอดเวลา 

 

5. เอกสารที่เกี่ยวของกับความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตร 
 5.1 ความหมายของความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตร 

 ความสามารถในการแกปญหา เปนกระบวนการทางความคิดที่มีความสําคัญ 
เนื่องจากเปนสิ่งที่จําเปนสําหรับมนุษยในการดําเนินชีวิต และเปนทักษะที่ตองมีการฝกฝนอยูเสมอ ผูที่
มีความสามารถในการแกปญหาไดจะประสบความสําเร็จในการดําเนินชีวิต ดังนั้นบุคคลจึงตองมี
ความรูในการแกปญหา ไดรับการฝกหัดในการแกปญหา นอกจากนี้ความสามารถในการแกปญหายัง
ขึ้นอยูกับปจจัยอ่ืนๆ อีก เชน ความสามารถของเชาวปญญา การเรียนรู และประสบการณเดิม เปนตน 
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 สําหรับความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตร ไดมีนักการศึกษาหลายทาน
ไดใหความหมายไว ดังนี้ 

 กาเย (Gagne. 1970: 63) ไดกลาววา ความสามารถในการคิดแกปญหา เปน
แบบของการเรียนรูอยางหน่ึงที่ตองอาศัยการเรียนรูประเภทหลักการที่มีความเกี่ยวของกันตั้งแตสอง
ประเภทขึ้นไป และใชหลักการน้ันผสมผสานกันจนเปนความสามารถชนิดใหมที่เรียกวา ความสามารถ
ดานการแกปญหา โดยการเรียนรูประเภทหลักการนี้ตองอาศัยหลักการเรียนรูเปนพ้ืนฐานของการ
เรียนรูประเภทน้ี กาเยไดอธิบายวา เปนการเรียนรูอีกประเภทหน่ึงท่ีตองอาศัยความสามารถในการ
มองเห็นลักษณะรวมกันของส่ิงเราทั้งหมด 

 กูด (Good. 1973: 518) กลาววา วิธีทางวิทยาศาสตร คือการแกปญหานั่นเอง 
ซึ่งการแกปญหาเปนแบบแผน หรือวิธีดําเนินการซึ่งอยูในสภาวะที่ยากลําบาก ยุงยาก หรืออยูใน
สภาวะที่พยายามตรวจขอมูลที่หามาได ซึ่งความเกี่ยวของกับปญหามีการตั้งสมมติฐาน และมีการ
ตรวจสมมติฐานภายใตการควบคุม มีการเก็บรวบรวมขอมูลจากการทดลองเพ่ือหาความสัมพันธและ
ทดสอบสมมติฐานนั้นวาเปนจริงหรือไม 

 โซเดน (Soden. 1994: 27) กลาววาความสามารถในการแกปญหาเปนทักษะ
ดานการคิดเชนเดียวกับการเรียนรูที่เปนทักษะทางดานความคิดดวยเชนกัน นักเรียนจะตองรูวิธีการที่
จะกระทํากับขอมูลใหมๆ ที่ไดมาเพ่ือการปญหา และบุคคลที่จะเปนผูเรียนรูไดดีนั้น จะตองเปนผูที่มี
ความสามารถในการแกปญหาที่ดีดวย 

 นารีรัตน ฟกสมบูรณ (2541: 48) ไดสรุปไววา ความสามารถในการคิดแกปญหา
เปนพฤติกรรมหรือคุณลักษณะท่ี บุคคลเลือกกระทําหรือปฏิบัติ ในการหาทางออกกับปญหาหรือ
สถานการณตางๆ ที่ตองเผชิญ มีลักษณะเฉพาะเอกัตบุคคล เปนกิจกรรมที่เปนทั้งการแสดงความรู  
ความคิด และเปนทักษะอยางหนึ่งที่ตองฝกฝน และควรฝกใหกับนักเรียน ความสามารถในการคิด
แกปญหายังขึ้นอยูกับองคประกอบหลายดาน เชน ความรูหรือประสบการณเดิม ความสามารถทาง
สติปญญา เปนตน 

 สุวิทย มูลคํา (2547: 15) ไดใหความหมายของความสามารถของการคิด
แกปญหาหมายถึง ความสามารถทางสมองในการขจัดสภาวะความไมสมดุลท่ีเกิดขึ้ นโดยพยายาม
ปรับตัวเองและสิ่งแวดลอมใหผสมกลมกลืนกลับมาสูสภาวะที่เราคาดหวัง 

 อุดมลักษณ นกพ่ึงพุม (2545: 62) สรุปไววา ความสามารถในการแกปญหาทาง
วิทยาศาสตร หมายถึง การนําความรูทางวิทยาศาสตรมาใชในการคิดแกปญหาที่พบเพ่ือใหบรรลุ
จุดหมายตามที่ตองการ 

 จากความหมายของความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตรที่ นัก
การศึกษาไดกลาวมาแลวขางตนสามารถสรุปไดวา ความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตร 
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หมายถึง ความสามารถในการนําความรู และวิธีการทางวิทยาศาสตรมาใชในการแกปญหาที่พบเพ่ือให
บรรลุจุดมุงหมายหรือวัตถุประสงคตามท่ีตองการ 
 5.2 การเรียนการสอนกับการแกปญหา 

 ความสามารถในการแกปญหาของแตละบุคคลนั้นจะแตกตางกันออกไป เพราะ
คนเราจะมีความสามารถในการคิดแกปญหาไดดีหรือไมดีนั้นขึ้นอยูกับวาบุคคลนั้นมีระดับสติปญญา 
ความรู อารมณ และประสบการณ ในการจัดการเรียนการสอนมีผลตอความสามารถในการคิด
แกปญหาของนักเรียน มีนักการศึกษาหลายทานไดกลาวถึงการเรียนการสอนกับการแกปญหา ดังนี้ 

 ความสามารถในการแกปญหาเปนทักษะอยางหน่ึงท่ีตองมีการฝกฝนอยูเสมอ แมวา
ครูไมอาจจะฝกฝนใหนักเรียนมีทักษะในการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตรอยางเดียวกับท่ีเราฝกใหเด็ก
เลนดนตรี แตการใหเด็กมีโอกาสฝกฝนอยูเสมอนั้นยอมเปนประโยชนแกเด็กอยางแนนอน วิธีการ
ตางๆที่ครูจะชวยฝกใหเด็กมีความสามารถในการคิดแกปญหาไดนั้น  มังกร ทองสุขดี (2522: 5-10) 

กลาวไวดังนี้ 
 1. ฝกใหเด็กทํางานอยูเสมอ (The Persistency Process) วิธีการแบบนี้เปนวิธีการ

ที่ใชกันมานาน เปนวิธีการที่มีประโยชนอยูเสมอ การทํางานชวยใหเรามีประสบการณเพ่ิมขึ้นยอมจะ
ชวยใหเรามีหนทางในการคิดแกปญหามากข้ึน 

 2. ฝกใหเด็กมีการทดสอบอยูเสมอ (The Testimonial Process) บางครั้งครูอาจ
กําหนดปญหาใหนักเรียนชวยกันหาคําตอบ โดยแนะใหนักเรียนกระทํากิจกรรมบางอยาง หรือการ
แสดงการสาธิตเพ่ือใหนักเรียนหาคําตอบใหได นักเรียนที่มีโอกาสฝกการคิดแกปญหาอยูเสมอนั้นอาจ
หาแนวทางตางๆ ชวยไดเปนอยางดี การสอนเนื้อหาวิชา บางครั้งครูไมอาจทําการทดลองได เชน การ
วัดระยะทางจากโลกกับดวงดาวในทองฟา ใหนักเรียนคิดแกปญหา โดยการทดลองคนควาจากแหลง
วิชาการตางๆ 

 3. ฝกใหนักเรียนเปนผูมีเหตุผลแกตัวเอง (the Innate Process) การฝกแบบนี้เปน
การฝกใหนักเรียนมีความเชื่อมั่นในตนเอง บางคร้ังอาจเปนการเชื่อแบบลางสังหรณ  ซึ่งเปนสัญชาติ
ญาณของตนเอง มีผลงานของนักวิทยาศาสตรหลายอยางที่เกิดจากลางสังหรณ เชน กรณีที่ชวาป 
(Schwab) ไดคนพบจุดดับในดวงอาทิตย 

 4. ใหรูจักการวิจารณ (Critical Thinking) จอหน ดิวอ้ี นักการศึกษาผูมีชื่อเสียงได
กําหนดวิธีการคิดแกปญหาโดยการวิเคราะหปญหาออกเปนข้ันๆ ดังนี้ 

 4.1 การกําหนดปญหา 
 4.2 รวบรวมขอเท็จจริง 
 4.3 ตั้งสมมติฐาน 

 4.4 ประเมินผล 
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 วิธีการคิดแกปญหาโดยวิธีนี้ครูควรฝกใหนักเรียนใชอยูเสมอ เพราะสามารถนําไปใช
ในอนาคตไดอีกดวย นอกจากน้ันครูควรแนะหาทางชวยใหนักเรียนรูจักคิดหรือทําในเร่ืองเหลานี้โดย 

1. ฝกใหรูจักวิเคราะห-สังเคราะห (Analysis-Synthesis) 

2. ฝกใหรูจักออกความเห็น (Suggestion) 

 การฝกหรือกระตุนใหนักเรียนรูจักแสดงความคิดเห็นอยูเสมอนั้นเปนการชวยใหนักเรียน
ไดฝกการใชความคิดของตนเอง เพราะการคิดชวยใหการเรียนของ นักเรียนดีขึ้นดีกวาการฝกให
นักเรียนใชแตความจําเพียงอยางเดียว ครูตองคอยชวยเหลือนักเรียนอยูเสมอ เพราะนักเรียนอาจ
แสดงออกทางความคิดเห็นในสิ่งที่ไมถูกตองมากนัก 

 กรมวิชาการ (2546: 221) กลาววา การเรียนการสอนวิทยาศาสตร มีจุดมุงหมาย
ประการหนึ่ง คือ เนนใหนักเรียนไดฝกแกปญหาตางๆโดยผานกระบวนการคิดและปฏิบัติอยางมีระบบ
ผลที่ไดจากการฝกจะชวยใหนักเรียนสามารถตัดสินใจแกปญหาตางๆ ดวยวิธีการคิดอยาง
สมเหตุสมผลโดยใชกระบวนการหรือวิธีการ ความรู ทักษะตางๆ และความเขาใจในปญหานั้นมา
ประกอบกันเพ่ือเปนขอมูลในการแกปญหา 

 ทิศนา แขมมณี (2548: 9-14) ไดกลาวถึงกระบวนการสําคัญของครูที่จะชวยสงเสริม
ใหผูเรียนเกิดความคิดมี ดังนี้ 

1. การสังเกต / การสงสัย 

2. การอยากรูคําตอบในสิ่งที่สงสัย 

3. การแสวงหาคําตอบในเร่ืองท่ีสงสัย 

4. การคาดคะเนคําตอบในเรื่องที่สงสัย โดยเรื่องโยงความรูและประสบการณเดิม
การใชเหตุผล การคิดริเริ่ม การใชจินตนาการ 

5. การรวบรวมขอมูลในเรื่องที่สงสัย โดยวางแผนเก็บรวบรวมขอมูล การแจกแจง
ขอมูล การกําหนดแหลงขอมูล การลงมือเก็บขอมูล 

6. การพิจารณาขอมูลและสรุปขอมูลในเรื่องที่สงสัย โดยการวิเคราะหขอมู ล
เปรียบเทียบ การแยกแยะขอมูล การหาความสัมพันธของขอมูล การเชื่อมโยงขอมูล การใชเหตุผล 
การประเมินขอมูล และการลงสรุปขอมูล 

7. การทดสอบคําตอบในเร่ืองท่ีสงสัย และสรุปผลการทดลอง 
8. การสรุปคําตอบในเร่ืองท่ีสงสัย 

 จากแนวคิดเกี่ยวกับการเรียนการสอนกับการแกปญหาที่กลาวมาขางตน สรุปไดวา การ
ฝก การคิดแกปญหาของผูเรียนน้ันจะดีหรือไมดี ไดผลหรือไมนั้นผูสอนมีสวนสําคัญมากในการจัด
บรรยากาศการเรียนการสอนที่เปนการกระตุนยั่วยุใหผูเรียนฝกคิดการใหคําปรึกษาแนะนําตลอดจน
การสงเสริมการคิดแกปญหาของนักเรียน เพราะหากครูจัดบรรยากาศการเรียนการสอน เสนอปญหา
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ที่ผูเรียนไมสนใจก็มักสงผลใหผูเรียนเกิดความเบ่ือหนายในการเรียน ไมอยากหาคําตอบ หรือปญหาที่
ครูใหนั้น มีความยากจนเกินไปไมเหมาะกับระดับสติปญญาของผูเรียนจะทําใหผูเรียนเกิดความทอแท
ไมอยากแกปญหานั้น อีกซึ่งทําใหการฝกการแกปญหาของผูเรียนนั้นลมเหลว ครูควรแนะนําหรือชวย
เสนอแนะเก่ียวกับการแกปญหาใหกับนักเรียนหรือใหกําลังใจกับนักเรียน เพ่ือใหนักเรียนพยายามหา
แนวทางในการแกปญหาใหลุลวงไปได 
 5.3 กระบวนการแกปญหาทางวิทยาศาสตร 

 ไดมีนักการศึกษาและนักจิตวิทยาหลายทานไดเสนอแนวคิดเกี่ยวกับวิธีการ และ
ขั้นตอนในการแกปญหาไวหลายแนวคิด เชน  

 Dewey (1933) ระบุวิธีการแกปญหาวามีการดําเนินการตามขั้นตอนวิธีการทาง
วิทยาศาสตร(Scientific Method) ดังนี้ 

1. การระบุปญหา 
2. การตั้งสมมติฐาน  
3. ทําการทดลอง  
4. สังเกตขณะทดลอง  
5. รวบรวมและวิเคราะหขอมูล  
6. ตรวจสอบขอมูล  
7. สรุปผลการทดลอง  

   Polya (1957) ไดสรุปขั้นตอนการแกปญหาเปน 4 ขั้นตอนดังนี้ 
1. การทําความเขาใจ โดยผูแกปญหาตองพิจารณาวา ปญหาที่ตองแกไขคืออะไร  
2. การวางแผนแกปญหา โดยผูแกปญหาพิจารณาวาเคยเผชิญกับสถานการณนี้

หรือไมมีทฤษฎีใดที่จะนํามาชวยในการแกปญหา 
3. การดําเนินการตามแผน โดยผูแกปญหาลงมือปฏิบัติการตามแผนท่ีวางไวแต

ละข้ัน  
4. การตรวจสอบผลท่ีได  

  Guilford (1967: 313) ไดระบุข้ันตอนของกระบวนการแกปญหาไว 4 ขั้นตอนดังนี้ 
1. ขั้นเตรียมการ (Preparation) หมายถึง ขั้นในการตั้งปญหาวา ปญหาที่แทจริง

ของเหตุการณนั้นคืออะไร  
2. ขั้นการวิเคราะหปญหา (Analysis) หมายถึง ขั้นท่ีพิจารณาวาสิ่งใดเปนสาเหตุ

ที่สําคัญปญหา หรือสิ่งใดไมใชสาเหตุที่สําคัญของปญหา 
3. ขั้นเสนอแนวทางแกไขปญหา (Production) หมายถึง การหาวิธีการแกปญหา

ใหตรงสาเหตุแลวเสนอรูปแบบออกมา  
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4. ขั้นตรวจสอบ (Verification) หมายถึง การเสนอเกณฑเพ่ือตรวจสอบวิธีการ
แกปญหาที่เสนอไว ถาเห็นวายังไมไดผลลัพธที่ถูกตอง ตองเสนอวิธีการแกปญหาใหมจนกวาจะได
วิธีการที่ถูกตองท่ีสุด  

 Good (1973: 518) ไดอธิบายเกี่ยวกับการคิดแกปญหาสรุปไดว า  การคิด
แกปญหาเปนการนําวิธีการทางวิทยาศาสตรมาแกไขสถานการณอยางมีแบบแผน โดยมีการดําเนิน 4 
ขั้นดังนี้  

1. การตรวจหาขอมูลที่เกี่ยวของกับปญหา 
2. การตั้งสมมติฐาน  
3. การตรวจสอบสมมติฐานภายใตการควบคุม  
4. รวบรวมขอมูลจากการทดลองเพ่ือหาความสัมพันธที่จะทดสอบวาสมมติฐาน

นั้นเปนจริงหรือไม 
 Alan (1974: 81) อธิบายวาการทํางานทางวิทยาศาสตรจําเปนตองใชกระบวนการ

ทางวิทยาศาสตรในการหาคําตอบหรือแกปญหาแตในชั้นเรียนวิทยาศาสตรนั้นการทําการทดลองเปน
ฝกการแกปญหาซึ่งประกอบดวย 3 ขั้นตอนดังนี้  

1. การระบุหรือกําหนดปญหา 
2. การรวบรวมขอมูลที่จะนําไปใชในการแกปญหา 
3. การเสนอวิธีการแกปญหาและทดสอบวิธีการนั้นวาถูกตองแมนยําหรือไม 

   Wier (1974: 17-18) ไดสรุปแนวทางการแกปญหาไว 4 ขอดังนี้ 
1. การระบุปญหา เปนความสามารถในการระบุขอบเขตของปญหาตาม

สถานการณท่ีกําหนด  
2. การวิเคราะหปญหา เปนความสามารถในการพิจารณา วิเคราะหแยกสาเหตุ

ของปญหา 
3. การเสนอวิธีการแกปญหาเปนความสามารถในการคิดคนและเสนอวิธีการ

แกปญหาจากสาเหตุของปญหา 
4. การตรวจสอบผล เปนความสามารถในการอธิบายผลที่เกิดข้ึน  

  Llewellyn (2002: 87-89) กลาวถึงกระบวนการแกปญหาทางวิทยาศาสตรวามี
ลักษณะเปนขั้นตอน 6 ขั้นตอน ดังนี้  

1. การระบุปญหาท่ีตองการแกไข (Defining the problem to be solved) 

นักเรียนจะตองตระหนักถึงปญหาที่เกิดขึ้นและระบุปญหาหลักจากสถานการณที่กําหนดรวมกัน เปน
ปญหาท่ีมีความหมายตอนักเรียนและควรแกการใชเวลาเพ่ือหาทางแกไข โดยสวนใหญแลวจะ

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



59 
 

 

พิจารณาระหวางสภาพท่ีเปนอยูในปจจุบันและสภาพที่ปรารถนาใหเปนเพ่ือชวยใหนักเรียนสามารถ
ระบุปญหาที่เปนรูปธรรมและเขาใจได 

2. การรวบรวมและวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับปญหา (Collecting and analyzing 

information about the problem) นักเรียนใชทักษะการคิดวิพากษวิจารณและการคนควาเพ่ือ
รวบรวมขอมูลที่เกี่ยวของ โดยนักเรียนแตละคนใชวัสดุ อุปกรณ และแหลงเรียนรูตาง ๆ เพ่ือวิเคราะห
ปญหาที่ระบุไวและหาวิธีแกไขปญหาที่เปนไปได 

3. การสรางแนวทางในการแกปญหา (Generating possible solutions to the 

problem) นักเรียนหาวิธีแกไขปญหาที่เปนไปไดและประเมินวิธีแกปญหาแตละแบบ โดยมีการ
แลกเปล่ียนความคิดเห็นและเสนอแนะวิธีแกปญหาที่หลากหลายภายในกลุม และใชแบบจําลองสอง
มิติหรือสามมิติเพ่ืออธิบายวิธีแกปญหาที่เปนไปได 

4. การเลือกและออกแบบกลยุทธเพ่ือแกปญหา (Selecting and designing a 

strategy or plan) นักเรียนเลือกวิธีแกปญหาที่ดีที่สุดภายในกลุมและกําหนดข้ันตอนเพ่ือแกปญหา 
โดยเรียงลําดับอยางเหมาะสม ตลอดจนระบุวัสดุและอุปกรณท่ีจําเปน  

5. การลงมือปฏิบัติตามแผนท่ีกําหนด ( Implementing a plan to solve the 

problem) นักเรียนสรางสิ่งประดิษฐตามแผนการและขั้นตอนที่ไดกําหนดไวเพ่ือแกปญหาและ
รวบรวมขอมูล ซึ่งจัดกระทําในรูปของกราฟหรือตาราง  

6. การประเมินและส่ือสาร (Evaluating and communicating the results) 

นักเรียนทบทวนขอมูลที่ไดเก็บมาและประเมินวิธีแกปญหา โดยการเขียนบันทึกหรือการนําเสนอหนา
ชั้นเรียน ซึ่งขอมูลที่ได สนับสนุนวิธีแกปญหา แตในบางกรณีจะตองมีการคิดวิธีแกปญหาใหม ซึ่งจะทํา
ใหนักเรียนตองกลับไปดําเนินการในข้ันตอนท่ี 2 อีกครั้ง  

 Nitko (2004: 208) กลาวถึงข้ันตอนการแกปญหาไว 4 ขั้นตอนดังนี้  
1. ระบุปญหาหรืออุปสรรคได  
2. ระบุแนวทางในการแกปญหา 
3. เลือกแนวทางในการแกปญหา 
4. ทดสอบและประเมินแนวทางในการแกปญหา 

  Barry (2006: 32) เสนอขั้นตอนการแกปญหาไว 8 ขั้นตอน คือ  
1. การระบุปญหา 
2. การคนหาวัตถุประสงคในการแกปญหา 
3. วิเคราะหการปฏิบัติ เพ่ือแกปญหา 
4. การหาวิธีการแกปญหาจากการศึกษาขอมูล  
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5. การประเมินความเปนไปไดของขอมูลที่จะเลือกนําไปปฏิบัติตามลําดับขั้นการ
ปฏิบัติที่สามารถปฏิบัติไดจริง รวมถึงราคาคาใชจาย  

6. การตัดสินใจเลือกแนวทางแกไข  
7. การลงมือปฏิบัติการแกปญหาโดยดําเนินการตามขั้นตอนดวยวิธีการท่ี

เฉพาะเจาะจง  
8. การประเมินผลการแกปญหา 

  David (2008: Online) สรุปวาการแกปญหาทางวิทยาศาสตร ประกอบดวย
กระบวนการดังนี้  

1. ตั้งคําถามที่ไดจากการสังเกต หรือจากประสบการณเดิม  
2. การตั้งสมมติฐาน เพ่ือนําไปสูการสืบสอบหาคําตอบ  
3. การออกแบบการทดลอง การเก็บรวบรวมขอมูล  
4. การบันทึกผลขอมูลที่ไดจากการสังเกตและสืบสอบ  
5. การสรุปผลท่ีไดจากการสังเกต หรือประสบการณ และการใชขอมูลในการ

อธิบายอยางเปนเหตุเปนผล  
 Hidetoshi Shibata (2009) อธิบายวากระบวนการคิดแกปญหาประกอบดวย 5 

ขั้นตอน คือ  
1. การระบุจุดประสงคของการแกปญหา 
2. การหาสาเหตุของปญหา 
3. การระบุปญหา คือ การศึกษาหาปญหาที่แทจริง  
4. การหาสาเหตุของปญหา คือ การระบุที่มาของปญหาและวางแผนการแกไข

อยางมีข้ันตอน  
5. การดําเนินการแกปญหา คือ การลงมือปฏิบัติการเพ่ือแกไขปญหาโดยเลือก

วิธีการที่เจาะจง  
 5.4 การวัดความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตร 

  สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (2546: 13) ระบุพฤติกรรมการ
แสดงออกของการแกปญหา ดังนี้ 1) มีการทําความเขาใจปญหา 2) มีการวางแผนแกปญหา 3) มีการ
ลงมือแกปญหาและประเมินผลการแกปญหาไปใชโดยสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี (2546: 46-48) เสนอเคร่ืองมือ และวิธีการวัดความสามารถในการแกปญหา ไวดังนี้  
   1. การสังเกตเปนเครื่องมือที่ใชระหวางการสอนของครู โดยจะสะทอนความสามารถ 
ในการแกปญหาของนักเรียน ชวยใหเห็นการพัฒนาดานการคิดอยางชัดเจน การสังเกตการณ
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แกปญหามี 2 วิธีคือ การสังเกตแบบไมตั้งใจ ซึ่งสามารถเกิดขึ้นไดตลอดเวลาและการสังเกตแบบต้ังใจ 
เปนการสังเกตที่มีการบันทึกขอมูลอยางเปนระบบ มีการจัดทําแบบสังเกตลวงหนา  

  2. การประเมินตนเอง คือ การใหผูเรียนไดประเมินตนเอง เกี่ยวกับพฤติกรรมในเรื่อง
การแกปญหา เมื่อพบปญหาอยางใดอยางหนึ่ง ซึ่งจะสะทอนกระบวนการแกปญหาของแตละคน  

  3. แบบสํารวจรายการ ใชประเมินพฤติกรรมของผูเรียนในการแกปญหาซึ่งเปน
ประโยชนตอการเก็บขอมูลที่เปนกระบวนการท่ีแยกการกระทําตาง ๆ ไวอยางชัดเจน  

  4. แบบทดสอบขอเขียน เปนการสะทอนใหเห็นถึงความสามารถในการแกปญหาโดย
มีการกําหนดสถานการณท่ีเปนปญหา และผูเรียนอธิบายขั้นตอนการแกปญหาแตละขั้น มีการกําหนด
เกณฑการใหคะแนนอยางชัดเจน  
   Nitko (2004: 214-232) เสนอแนวทางในการประเมินความสามารถในการคิด
แกปญหา ดังนี้  

   1. การระบุปญหา เปนการประเมินความสามารถในการอธิบายรายละเอียดของ
สถานการณซึ่งคําถามสวนใหญที่ใชจะถามวาปญหาจากสถานการณนี้คืออะไร  

   2. การระบุสิ่งท่ีไมเกี่ยวของ เปนการประเมินความสามารถในการระบุขอมูลที่ไม
เกี่ยวของ  

   3. การระบุขอสันนิษฐาน เปนการประเมินความสามารถในการระบุวิธีการ
แกปญหา และขอสันนิษฐานที่เกี่ยวกับสถานการณที่เปนปญหา 

   4. การอธิบายวิธีการแกปญหาที่หลากหลาย เปนการประเมินความสามารถใน
การคิดแกปญหาโดยใชแนวทางตาง ๆ  

   5. การตัดสินเลือกวิธีการแกปญหา เปนการประเมินความสามารถในการ
ตัดสินใจเลือกวิธีการแกปญหา 1 วิธี จากหลายวิธีแกปญหาที่เปนไปได และสามารถระบุเหตุผลที่เลือก
วิธีแกปญหานั้น   

   6. การรวมขอมูลเขาดวยกัน เปนการประเมินความสามารถในการคิดขั้นตอน
สําหรับวิธีการแกปญหา โดยใชขอมูลตาง ๆ ที่อยูในสถานการณที่กําหนดให  

   7. การสรางทางเลือก เปนการประเมินความสามารถในการคิดแกปญหาอยาง
นอย 2 วิธีขึ้นไป  

   8. การใชวิธีการอุปมาอุปไมย เปนการประเมินความสามารถในการอธิบายวิธี
แกปญหา โดยการเปรียบเทียบกับวิธีแกปญหาที่มีลักษณะคลายกัน  

   9. การประเมินวิธีแกปญหา เปนการประเมินความสามารถในการใหเหตุผลที่
ตัดสินใจเลือกวิธีการแกปญหานั้น โดยสามารถระบุวามีขอดีมากกวาวิธีแกปญหาอื่น 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



62 
 

 

 จากขอความขางตนสามารถสรุปความหมายของการแกปญหาทางวิทยาศาสตรไดวา คือ 
ความสามารถในการพิจารณาสาเหตุของปญหา นําเสนอวิธีการแกปญหาอยางมีขั้นตอนโดยใช
กระบวนการทางวิทยาศาสตร เพ่ือนําไปสูการแกปญหาที่เหมาะสม การแกปญหาทางวิทยาศาสตร  
ประกอบดวยความสามารถ 4 ดาน คือ 1) การระบุปญหา คือ ความสามารถในการคิดหาปญหาที่
แทจริงของเหตุการณได 2) การวิเคราะหสาเหตุของปญหา คือความสามารถในการพิจารณา ถึง
สาเหตุที่สําคัญของเหตุการณและสิ่งใดไมใชสาเหตุของปญหา 3) การเสนอแนวทางแกไขปญหา คือ 
ความสามารถในการหาวิธีการแกไขปญหาไดตรงตามสาเหตุและเสนอแนวทางแกไข และ 4) การ
ตรวจสอบผลตรวจสอบผลที่ได คือ ความสามารถในการเสนอเกณฑตรวจสอบวิธีการแกปญหาที่เสนอ
ไว 
 

6. งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ ผูวิจัยไดศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของสรุปไดดังนี้ 
 6.1 งานวิจัยในประเทศ 

  กอบวิทย พิริยะวัฒน (2553) ไดทําการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร
และความสามารถในการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่ไดรับการ
จัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน และการจัดการเรียนรู โดยใชกลวิธีเมตาคอคนิชันในการแกโจทย
ปญหาวิทยาศาสตร การศึกษาวิจัยครั้งน้ีมีความมุงหมายเพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิทยาศาสตรและความสามารถในการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 
ที่ไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน และการจัดการเรียนรูโดยใชกลวิธีเมตาคอคนิชันในการ
แกโจทยปญหาวิทยาศาสตร ประชากรเปาหมายที่ใชในการวิจัยในคร้ังนี้ เปนนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2553 โรงเรียนนนทรีวิทยา จํานวน 60 คน จํานวน 20 
ชั่วโมง ซึ่งไดมาจากการสุมแบบกลุม (Cluster Random Sampling) จํานวน 2 หองเรียน แลวสุม
อยางงายอีกครั้งหนึ่ง โดยวิธีจับฉลากเปนกลุมทดลองท่ี 1 ดําเนินการจัดการเรียนรู โดยใชปญหาเปน
ฐาน และกลุมทดลองท่ี 2 ดําเนินการจัดการเรียนรู โดยใชกลวิธีเมตาคอคนิชันในการแกโจทยปญหา
วิทยาศาสตร โดยใชแบบแผนการทดลองแบบ Nonrandomized control group pretest-posttest 

design เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตรแบบปรนัยมี
คาความเชื่อมั่น .92  และแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตรแบบ
ปรนัยมีความเชื่อมั่น .94  การวิเคราะหขอมูลใชวิธีการทางสถิติแบบ  t-test Dependent Samples 

และ t-test for Independent Sample ในรูป  Difference Score ผลการวิจัยสรุปได ดังนี้  1. 

นักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน กับนักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูโดยใช
กลวิธีเมตาคอคนิชันในการแกโจทยปญหาวิทยาศาสตร มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิ ทยาศาสตร
แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 2. นักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชปญหา
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เปนฐาน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 3. นักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชกลวิธี เมตาคอคนิชันในการแกโจทยปญหา
วิทยาศาสตร มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 4. นักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน กับนักเรียนที่ไดรับการ
จัดการเรียนรูโดยใชกลวิธีเมตาคอคนิชันในการแกโจทยปญหาวิทยาศาสตร มีความสามารถในการคิด
แกปญหาทางวิทยาศาสตรแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 5. นักเรียนที่ไดรับการ
จัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน มีความสามารถในการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตร หลังเรียนสูง
กวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 6. นักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชกลวิธีเม
ตาคอคนิชันในการแกโจทยปญหาวิทยาศาสตร มีความสามารถในการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตร 
หลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

  จารึก อัตตะชีวะ (2556) ไดทําการวิจัย เร่ือง การพัฒนาบทเรียนบนแท็บเล็ต พีซี 
เรื่องการใชโปรแกรม Paint สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 มีจุดมุงหมาย 1) เพ่ือสรางและ
พัฒนาบทเรียนบนแท็บเล็ต พีซี เรื่องการใชโปรแกรม Paint สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 2) 
เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์กอนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ที่เรียนดวย
บทเรียนบนแท็บเล็ต พีซี เรื่องการใชโปรแกรม Paint สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 3) เพ่ือ
ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ที่เรียนดวยบทเรียนบนแท็บเล็ต พีซี เรื่อง  
การใชโปรแกรม Paint สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาคนควา 
ไดแก นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนชุมชนบานคลองลาน อําเภอคลองลาน จังหวัด
กําแพงเพชร ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2555 จํานวน 1 หองเรียน เปนจํานวนนักเรียน 30 คน ไดมา
โดยการสุมอยางงาย เคร่ืองมือที่ใชในการศึกษาคนควา ไดแก 1) บทเรียนบทเรียนบนแท็บเล็ต พีซี 
เรื่องการใชโปรแกรม Paint สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 2) แบบประเมินประสิทธิภาพ
บทเรียนบนแท็บเล็ต พีซี เร่ืองการใชโปรแกรม Paint สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 3) 
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 4) แบบประเมินความพึงพอใจ สถิติที่ใชในการศึกษาคนควา
ไดแก คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐานและ t-test Dependent ผลการศึกษาคนควาพบวา บทเรียน
บนแท็บเล็ต พีซี เร่ืองการใชโปรแกรม Paint สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ที่สรางขึ้นมี
ประสิทธิภาพ 81.58/83.25 เปนไปตามเกณฑที่ตั้งไว 80/80 ผลการประเมินประสิทธิภาพของ
บทเรียนบนแท็บเล็ต พีซี เรื่องการใชโปรแกรม Paint อยูในระดับเหมาะสมมาก โดยมีคาเฉลี่ย 4.09 
เมื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหวางคะแนนกอนเรียนและหลังเรียนพบวา คะแนนสอบ
หลังเรียนของนักเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 นักเรียนมีความพึงพอใจ
ตอบทเรียนบนแท็บเล็ต พีซี เรื่องการใชโปรแกรม Paint อยูในระดับมาก โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 4.49 
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  จิราวรรณ  สอนสวัสดิ์ (2554) ไดทําการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร
และความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่ไดรับการ
จัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานและการจัดการเรียนรูดวยชุดกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร การ
ศึกษาวิจัยคร้ังนี้มีความมุงหมายเพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียนวิทยาศาสตรและ
ความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่ไดรับการจัดการ
เรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานและการจัดการเรียนรูดวยชุดกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร ประชากร
เปาหมายท่ีใชในการศึกษาคนควาครั้งนี้ เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนวัดระเบาะไผ 
อําเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกา 2553 ที่เรียนวิชาวิทยาศาสตร จํานวน 
2 หองเรียน จํานวนนักเรียน 74 คน ซึ่งไดมาโดยวิธีการสุมแบบหลายขั้นตอน (Multistage) โดย
ขั้นตอนแรกเปนการสุมแบบกลุม (Cluster Random Sampling) แลวสุมอยางงาย (Sample 

Random Sampling) อีกครั้งหนึ่ง โดยวิธีจับสลาก เพ่ือแบงเปนกลุมทดลองที่ 1 และกลุมทดลองที่ 2 

ดังนี้ กลุมทดลองท่ี 1 ไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน กลุมทดลองที่ 2 ไดรับการจัดการ
เรียนรูดวยชุดกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร โดยใชแบบแผนการทดลองแบบ Randomized control 

group pretest-posttest design เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยเปนแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิทยาศาสตรแบบปรนัยมีคาความเชื่อมั่น .91 และแบบทดสอบวัดความสามารถในการแกปญหา
ทางวิทยาศาตรแบบปรนัยมีความเชื่อมั่น .75 การวิเคราะหขอมูลใชวิธีการทางสถิติแบบ t-test 

Dependent Samples แ ล ะ  t-test for independent Sample ใ น รู ป  Difference Score 

ผลการวิจัยสรุปไดดังนี้ 1. นักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานกับนักเรียนที่ไดรับ
การจัดการเรียนรูดวยชุดกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร
แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญ 2. นักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิทยาศาสตรหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 3. นักเรียนที่
ไดรับการจัดการเรียนรูดวยชุดกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตรมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร
หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 4. นักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรู
โดยใชปญหาเปนฐานกับนักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูดวยชุดกิจกรรมโครงงาน มีความสามารถใน
การแกปญหาทางวิทยาศาสตรแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญ 5. นักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูโดย
ใชปญหาเปนฐานมีความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตรหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 6. นักเรียนท่ีไดรับการจัดการเรียนรูดวยชุดกิจกรรมโครงงาน
วิทยาศาสตรมีความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตรหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

  ธีระภัทร ประสมสุขและคณะ (2555) ไดทําการศึกษา การใชแท็บเล็ตพีซี เพ่ือ
ยกระดับคณุภาพนักเรียนในโรงเรียนขนาดเล็ก การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) ศึกษาการใชแท็บ

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



65 
 

 

เล็ตพีซี เพ่ือยกระดับคุณภาพนักเรียนในโรงเรียนขนาดเล็ก 2) ศึกษาแนวทางการใชแท็บเล็ตพีซี ใน
การจัดการเรียนรูที่สามารถยกระดับคุณภาพนักเรียนในโรงเรียนขนาดเล็ก กลุมเปาหมายที่ใชในการ
วิจัย ไดแก (ผูบริหารและครูโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา ใน 4 
ภูมิภาค รวม 48 โรงเรียน ๆ ละ 2 คน รวมทั้งสิ้น 96 คน) รวมประชุมปฏิบัติการวิเคราะหสถานภาพ
ความพรอมใชแท็บเล็ตพีซี (ผูบริหาร ครูนักเรียน และผูปกครองโรงเรียนนํารองโครงการหน่ึง
คอมพิวเตอรแท็บเล็ตตอหน่ึงนักเรียนและโรงเรียนพรอมใชแท็บเล็ตพีซี จํานวน 7 โรงเรียน รวมทั้งสิ้น 
107 คน) ใหขอมูลดานรูปแบบและแนวทางการใชแท็บเล็ตพีซี ดวยการสัมภาษณเชิงลึก (เฉพาะ
ผูบริหารและครู 74 คน) ตอบแบบสอบถามและตอบแบบสํารวจรายการ (ผูเชี่ยวชาญดานตาง ๆ 
จํานวน 10 คน ประชุมสัมมนา อิงผูเชี่ยวชาญ (Connoisseurship) เพ่ือตรวจสอบ ยืนยัน เสนอแนะ
รูปแบบและแนวทางการใชแท็บเล็ตพีซี ความเปนไปไดและความสามารถในการนําไปใชยกระดับ
คุณภาพนักเรียนในโรงเรียนขนาดเล็ก (ผูบริหารและครูโรงเรียนขนาดเล็ก จาก 4 ภูมิภาค รวม 14 
โรงเรียน ๆ ละ 2 คน รวมทั้งส้ิน 28 คน) ประชุมสัมมนา (Symposium) เพ่ือตรวจสอบ ประเมิน
ยืนยันรูปแบบและแนวทางการใชแท็บเล็ตพีซี เพ่ือยกระดับคุณภาพนักเรียนในโรงเรียนขนาดเล็ก
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล ประกอบดวย แบบวิเคราะหสถานภาพความพรอมใชแท็บเล็ต
พีซี แบบสัมภาษณแบบกึ่งมีโครงสรางสําหรับผูบริหารและครูแบบสัมภาษณกึ่งมีโครงสรางสาหรับ
นักเรียน แบบสัมภาษณกึ่งมีโครงสราง สําหรับผูปกครองแบบสอบถามความคิดเห็นของผูบริหาร
เกี่ยวกับรูปแบบการใช แท็บเล็ตพีซีแบบสอบถามความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับรูปแบบการใชแท็บเล็ต
พีซี แบบสํารวจผลการดําเนินการใชแท็บเล็ตพีซี ของผูบริหารและครูเพ่ือการจัดการเรียนรูในโรงเรียน 
แบบประเมินรูปแบบการใชแท็บเล็ตพีซี และแบบประเมินแนวทางการใชแท็บเล็ตพีซี ผลการวิจัย
พบวาองคประกอบของการพัฒนารูปแบบและแนวทางการใชแท็บเล็ต พีซี ในโรงเรียนขนาดเล็ก 
ประกอบดวย 1) รูปแบบการใชแท็บเล็ตพีซี เพ่ือยกระดับคุณภาพนักเรียนในโรงเรียนขนาดเล็ก มี
องคประกอบ ไดแก นโยบาย/การดําเนินงานของรัฐบาล 1 . นโยบาย/การดําเนินงานของสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 2 . นโยบายหรือโครงการของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษา  3. การนํานโยบายสูการปฏิบัติของโรงเรียนขนาดเล็ก 4. การยกระดับคุณภาพนักเรียน
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 5. การติดตาม/ประเมินผลระดับโรงเรียน 6 การติดตาม/
ประเมินผลระดับสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 7. และการติดตาม/ประเมินผลระดับชาติ 
2) แนวทางการใชแท็บเล็ต พีซี เพ่ือยกระดับคุณภาพนักเรียนในโรงเรียนขนาดเล็กระดับโรงเรียน
ประกอบดวย ดานผูบริหาร ดานครูผูสอน ดานบุคลากรสนับสนุน ดานนักเรียน ดานผูปกครอง ดาน
การบริหารจัดการ ดานโครงสรางพ้ืนฐาน ดานครุภัณฑ ดานสื่อสนับสนุน และดานงบประมาณ 3) 
แนวทางการใชแท็บเล็ตพีซี เพ่ือยกระดับคุณภาพนักเรียนในโรงเรียนขนาดเล็ก ระดับชั้นเรียน
ประกอบดวย ดานการจัดการเรียนรู ดานการบริหารจัดการชั้นเรียนและดานครูผูสอน 
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  ธีรศักดิ์  ซื่อสัตย  (2552)  ไดทําการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา
วิทยาศาสตร เรื่อง แรงและความดัน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนกันทราราม (นุน
ศึกษาคาร) จังหวัดสุรินทร ปการศึกษา 2552 โดยใชวิธีสอนแบบใชสื่อประสม โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือ 
1) ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร เรื่องแรงและความดัน ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 5  โรงเรียนกันทราราม (นุนศึกษาคาร) โดยวิธีการสอนแบบใชสื่อประสม  2) เพ่ือ
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร เรื่องแรงและความดัน ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 5  โรงเรียนกันทราราม (นุนศึกษาคาร) กอนเรียนและหลังเรียน โดยวิธีการสอนแบบ
ใชสื่อประสม  3)  เพ่ือศึกษาความพึงพอใจในการเรียนวิชาวิทยาศาสตร เรื่องแรงและความดัน ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5  โรงเรียนกันทราราม(นุนศึกษาคาร) ภายหลังเรียน โดยวิธีการสอน
แบบใชสื่อประสม  ผลการวิจัยพบวา 1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร เรื่องแรงและ
ความดัน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 พบวา นักเรียนจํานวน 20 คน หรือรอยละ 100 ผาน
เกณฑการวัดผลและประเมินผลตามระเบียบของโรงเรียนกันทราราม(นุนศึกษาคาร)ทุกคน ซึ่ง
สอดคลองกับสมมุติฐานของการวิจัยที่ตั้งไว 2. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา
วิทยาศาสตร เร่ืองแรงและความดัน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 กอนเรียนและหลังเรียน 
พบวาคะแนนการสอบหลังเรียนสูงกวากอนเรียนจริงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่ง
สอดคลองกับสมมุติฐานของการวิจัยที่ตั้งไว  3. การศึกษาความพึงพอใจในการเรียนรายวิชา
วิทยาศาสตร เรื่องแรงและความดัน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 พบวาผูเรียนสวนมากมีความ
พึงพอใจในการเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร เรื่องแรงและความดัน อยูในระดับดีมากทุกดาน ซึ่ง
สอดคลองกับสมมุติฐานของการวิจัยที่ตั้งไว 

  ณัฐศักดิ์ ธีระกุล (2533: 54-57) ไดแสดงความคิดเห็นวาสื่อมีอิทธิพลและสามารถที่
จะจูงใจใหผูเรียนสนใจเรียนทําใหเกิดการเรียนรูไดมากขึ้น จําไดนานข้ึน ซึ่งบางครั้งผูสอนไมสามารถ
สรางแรงจูงใจไดดีเทากับส่ือนอกจากนี้ยังสามารถชวยปรับปรุงแกไขเจตคติของผูเรียนใหคลอยตาม
และจากการท่ีผูวิจัยไดสังเกตพฤติกรรมของผูเรียนกลุมตัวอยางบางคนซึ่งเดิม เคยมีพฤติกรรมไมสนใจ
การเรียนเทาที่ควร เมื่อเรียนดวยสื่อคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย พบวาผูเรียนมีการต่ืนตัว ใหความสนใจ
และมีความมุงม่ันที่จะทําการเรียนดวยสื่อคอมพิวเตอรมัลติมีเดียอยางตั้งใจ 

  พิมพพร ชํานาญ (2553) เรื่อง การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  เรื่อง การ
ดํารงชีวิตของสัตว กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ที่พบวาผล
การศึกษาระดับความพึงพอใจของนักเรียน ที่มีตอการใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง การ
ดํารงชีวิตของสัตว กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 พบวาอยูใน
ระดับมาก   
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  นงลักษณ  สุขสวัสด์ิและคณะ (2551) ไดทําการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวย
สอนโดยใชกระบวนการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตร เรื่อง โลกและการเปล่ียนแปลง สําหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 วัตถุประสงคของการศึกษาคนควา 1) เพ่ือพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
โดยใชกระบวนการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตร เรื่อง โลกและการเปลี่ยนแปลง สําหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 2 2) เพ่ือศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนท่ีเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอร
ชวยสอนโดยใชกระบวนการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตร เรื่อง โลกและการเปล่ียนแปลง และ 3) 
เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง โลกและการ
เปลี่ยนแปลง กลุมตัวอยาง ไดแก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ปการศึกษา 2551 โรงเรียนน้ําปา
กชนูปถัมภ อําเภอนํ้าปาด จังหวัดอุตรดิตถ จํานวน 30 คน ไดมาโดยวิธีการสุมอยางงาย (Simple 

Random Sampling) สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล คาเฉลี่ย (Mean) คาเปลี่ยนเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) และ t-test Dependent ผลการศึกษาพบวา 1) บทเรียนคอมพิวเตอรชวย
สอน โดยใชกระบวนการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตร เรื่อง โลกและการเปล่ียนแปลง ที่สรางขึ้น มี
ประสิทธิภาพ 83.17/81.67 2) ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอร
ชวยสอนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3) นักเรียนท่ีเรียนดวย
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน มีความคิดเห็นตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน โดยใชกระบวนการ
คิดแกปญหาทางวิทยาศาสตร เรื่องโลกและการเปลี่ยนแปลงอยูในระดับมาก  

  มรีจิ คงทรัตน (2553) ไดศึกษาผลของการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตรโดยใช
เทคนิคแนวเทียบรวมกับวงจรการเรียนรู 5E ที่มีตอความสามารถในการแกปญหาและเจตคติตอ
วิทยาศาสตรของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน การวิจัยนี้เปนการวิจัยกึ่งทดลองมีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) 
เปรียบเทียบความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตรของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตนระหวาง
กลุมที่ดวยเทคนิคแนวเทียบรวมกับวงจรการเรียนรู 5E และกลุมที่เรียนดวยวงจรการเรียนรู 5E 2) 
เปรียบเทียบความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตร ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตนระหวาง
กอนเรียนและหลังเรียนดวยเทคนิคแนวเทียบรวมกับวงจรการเรียนรู 5E 3) เปรียบเทียบเจตคติตอ
วิทยาศาสตรของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตนหลังเรียนระหวางกลุมที่เรียนดวยเทคนิคแนวเทียบ
รวมกับวงจรการเรียนรู5E และกลุมท่ีเรียนดวยวงจรการเรียนรู 5E 4) เปรียบเทียบเจตคติตอ
วิทยาศาสตรของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตนระหวางกอนเรียนและหลังเรียนดวยเทคนิคแนวเทียบ
รวมกับวงจรการเรียนรู 5E กลุมตัวอยางของการวิจัยเปนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ป
การศึกษา 2553 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรีแบงเปน 2 กลุมคือ กลุมทดลองเรียนดวย
เทคนิคแนวเทียบรวมกับวงจรการเรียนรู 5E และ กลุมเปรียบเทียบเรียนดวยวงจรการเรียนรู 5E มี
การเก็บรวบรวมขอมูลกอนและหลังการทดลอง เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ 1) แบบวัดความสามารถ
ในการแกปญหาทางวิทยาศาสตรมีความเท่ียง 0.73 และ 2) แบบวัดเจตคติตอวิทยาศาสตรมีความ
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เที่ยง 0.88 และเก็บขอมูลสนับสนุนโดยใชแบบสังเกตพฤติกรรมการมีเจตคติตอวิทยาศาสตร และ
แบบสัมภาษณเจตคติตอวิทยาศาสตร วิเคราะหขอมูลดวยสถิติคาเฉลี่ยเลขคณิต คาเฉลี่ยรอยละ สวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐาน ดวยสถิติทดสอบ t-test และวิเคราะหเนื้อหาจากการ
สัมภาษณ ผลการวิจัยสรุปไดดังนี้ 1) กลุมทดลอง มีคาเฉล่ียของคะแนนความสามารถในการแกปญหา
ทางวิทยาศาสตรหลังเรียนสูงกวากลุมเปรียบเทียบอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 2) กลุม
ทดลองมีคาเฉลี่ยคะแนนความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตรหลังเรียนสูงกวากอนเรียน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  3)กลุมทดลองมีคาเฉลี่ยคะแนนเจตคติตอวิทยาศาสตรหลัง
เรียนสูงกวากลุมเปรียบเทียบอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .054) กลุมทดลองมีคาเฉล่ียคะแนน
เจตคติตอวิทยาศาสตรหลังเรียนสูงกวากอนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

  มณฑนา บรรพสุทธิ (2553) ไดทําการศึกษาการพัฒนาความสามารถในการคิด
แกปญหาทักษะชีวิต ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ดวยการจัดการเรียนรูแบบปญหาเปนฐาน การ
วิจัยในครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research) แบบแผนการวิจัยแบบ One Group 

Pretest - Posttest Design มีวัตถุประสงคการวิจัยเพ่ือ 1) เปรียบเทียบความสามารถในการคิด
แกปญหาทักษะชีวิตของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 กอนและหลังการจัดการเรียนรูแบบปญหาเปน
ฐาน 2) ศึกษาพัฒนาการของความสามารถในการคิดแกปญหาทักษะชีวิตของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 2 ที่จัดการเรียนรูแบบปญหาเปนฐาน และ 3) ศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการจัดการ
เรียนรูแบบปญหาเปนฐาน กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2/1 โรงเรียน
วัดศรีมหาโพธิ์ อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ปการศึกษา 2552 จํานวน 24 คน เครื่องมือท่ีใชใน
การวิจัยประกอบดวย แผนการจัดกิจกรรมแนะแนวท่ีจัดการเรียนรูแบบปญหาเปนฐาน แบบทดสอบ
ความสามารถในการแกปญหา และแบบประเมินความสามารถในการคิดแกปญหาทักษะชีวิตดวยการ
จัดการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐาน และแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการจัดการ
เรียนรูแบบใชปญหาเปนฐาน สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ใชคาเฉลี่ย  ( X ) คาสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน  (S.D.) และการทดสอบคาที ( t – test) แบบ  dependent  ผลการวิจัยพบวา  1. 
ความสามารถในการคิดแกปญหาทักษะชีวิตของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 กอนและหลังการ
จัดการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐานแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยคาเฉล่ียของ
คะแนน การคิดแกปญหาทักษะชีวิตของนักเรียนหลังการจัดการเรียนรู มีคาเฉลี่ยของคะแนนสูงกวา
กอนการจัดการเรียนรู  2. ความสามารถในการคิดแกปญหาทักษะชีวิต ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป
ที่ 2 ที่จัดการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐาน มีคาเฉลี่ยของคะแนนอยูในระดับปานกลาง และพัฒนาการ
ของความสามารถในการคิดแกปญหาทักษะชีวิตดวยการจัดการเรียนรูแบบปญหาเปนฐานของ
นักเรียนเพ่ิมสูงขึ้นในแตละแผนกิจกรรมแนะแนว โดยนักเรียนมีพัฒนาการอยูในระดับปานกลางเปน
อันดับที่ 1 คือ พิจารณาแนวทางแกไขปญหาโดยกําหนดเกณฑ เพ่ือประเมินแนวทางแกปญหา และ
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เสนอแนวทางแกปญหาและพัฒนาแผนปฏิบัติงานอยูในระดับต่ําเปนอันดับสุดทาย 3. ความคิดเห็น
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่มีตอการจัดการเรียนรูแบบปญหาเปนฐานอยูในระดับเห็นดวยมาก
ทั้ง 3 ดาน โดยนักเรียนเห็นดวยมากเปนอันดับที่ 1 คือ ดานบรรยากาศการเรียนรู รองลงมาคือ ดาน
การจัดกิจกรรมการเรียนรู และดานประโยชนที่ไดรับตามลําดับ 

  สุภามาส เทียนทอง (2553 : 80) ไดศึกษาการพัฒนาความสามารถในการแกปญหา
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ที่จัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน การวิจัยในครั้งนี้เปนการวิจัย
เชิงทดลอง (Experimental Research) แบบแผนการวิจัยแบบ One Group Pretest-Posttest 

Design มีวัตถุประสงคการวิจัยเพ่ือ 1) ศึกษาความสามารถในการแกปญหาของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 5 หลังไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน 2) เปรียบเทียบผลการเรียนรู 
เรื่อง การถนอมอาหารกอนและหลังการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน และ 3) ศึกษาความ
คิดเห็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ที่มีตอการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน กลุมตัวอยาง
ที่ใชในการวิจัย คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนบานเขาชาง อําเภอไทรโยค จังหวัด
กาญจนบุรี ปการศึกษา 2553 จํานวน 20 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ประกอบดวย แผนการจัดการ
เรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน แบบทดสอบวัดผลการเรียนรู แบบประเมินความสามารถในการแกปญหา 
และแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน สถิติที่ใชใน
การวิเคราะหขอมูล ใชคาเฉลี่ย ( X ) คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และ การทดสอบคาที (t-test) 

แบบ dependence ผลการวิจัยพบวา 1) ความสามารถในการแกปญหาของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปที่ 5 หลังการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานโดยการทําโครงงาน พบวา นักเรียนมีความสามารถ
ในการแกปญหาอยูในระดับสูง 2) ผลการเรียนรู เรื่อง การถนอมอาหาร ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปที่ 5 หลังการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานสูงกวากอนไดรับการจัดการเรียนรู 3) ความคิดเห็น
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ที่มีตอการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน อยูในระดับเห็นดวย
มากท้ัง 3 ดาน โดยนักเรียนเห็นดวยมากเปนอันดับที่ 1 คือ ดานบรรยากาศการเรียนรู รองลงมา  คือ 
ดานการจัดกิจกรรมการเรียนรู และดานประโยชนที่ไดรับตามลําดับ 

  เสาวนีย เวชพิทักษ (2551 : บทคัดยอ) ไดทําการวิจัย เรื่อง การเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร ความสามารถในการแกปญหาทาง
วิทยาศาสตรและความคงทนในการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 เรื่อง แรงและความดัน ที่
เรียนโดยใชโปรแกรมบทเรียนแบบจําลองสถานการณและการเรียนแบบสืบเสาะหาความรู โปรแกรม
บทเรียนแบบจําลองสถานการณเปนนวัตกรรมการศึกษาที่สามารถนํามาใชในการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนไดอยางมีประสิทธิภาพ เนื่องจากเปนสื่อการเรียนการสอนที่ตอบสนองความแตกตาง
ระหวางบุคคลไดเปนอยางดีผูเรียนสามารถที่จะควบคุมการเรียนรูตามความสนใจของตนเองการวิจัย
ครัง้นี้มีความมุงหมายเพือ่พัฒนาโปรแกรมบทเรียนแบบจําลองสถานการณ เรื่อง แรงและความดัน ชั้น
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ประถมศึกษาปที่ 5 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 เพ่ือศึกษาดัชนีประสิทธิผลของโปรแกรม
บทเรียนแบบจําลองสถานการณที่พัฒนาขึ้นเพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตรความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตรความคงทนในการเรียน
และศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนโดยใชโปรแกรมบทเรียนแบบจําลองสถานการณและ
นักเรียนที่ เ รียนแบบสืบเสาะหาความรู  กลุมตัวอยางที่ ใชในการวิจัยครั้ งนี้ เปนนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนบานวังคูณและโรงเรียนชุมชนหนองเม็ก สังกัด สํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาขอนแกนเขต 3 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2550 จํานวน 2 หองเรียนจํานวน 54 คนซึ่ง
ไดมาโดยวิธีการสุมแบบสุมกลุม (Cluster Random Sampling) แบงเปนกลุมทดลอง 2 กลุมคือกลุม
ทดลองที่ 1 เรียนดวยโปรแกรมบทเรียนแบบจําลองสถานการณและกลุมทดลองที่ 2 เรียนแบบสืบ
เสาะหาความรู เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยที่ผูวิจัยสรางขึ้น ไดแก โปรแกรมบทเรียนแบบจําลอง
สถานการณ แผนการจัดการเรียนรูดวยโปรแกรมบทเรียน แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบสืบ
เสาะหาความรู แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนซ่ึงมีคาอํานาจจําแนกต้ังแต 0.29 ถึง 0.67 มี
คาความเชื่อมัน่เทากับ 0.94 แบบทดสอบทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรมีคาความยากงายตั้งแต 
0.23 ถึง 0.73 มีคาอํานาจจําแนกตั้งแต 0.23 ถึง 0.68 มีคาความเชื่อมั่นเทากับ 0.90 แบบทดสอบ
ความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตรมีคาความยากงายตั้งแต 0.50 ถึง 0.75 มีคาอํานาจ
จําแนกตัง้แต 0.25 ถึง 0.67 มีคาความเชื่อมัน่เทากับ 0.96 สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล คือ รอยละ
คา เฉลี่ ยส วน เบี่ ย ง เบนมาตรฐาน  t-test (Independents Samples) และ  F-test (One-way 

ANCOVA) ผลการวิจัยปรากฏดังน้ี1. ประสิทธิภาพของโปรแกรมบทเรียนแบบจําลองสถานการณ 
เรื่อง แรงและความดัน  ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ที่ผู วิจัยสรางขึ้นมีประสิทธิภาพมีค าเทากับ 
82.52/85.74 ซึ่งเปนไปตามเกณฑที่กําหนดไวคือเกณฑ 80/80 2. ดัชนีประสิทธิผล (Effectiveness 

Index) ของโปรแกรมบทเรียนแบบจําลองสถานการณที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้นมีคาเทากับ 0.74 แสดงวา
นักเรียนมีความกาวหนาในการเรียนรอยละ 74  3.นักเรียนท่ีเรียนดวยโปรแกรมบทเรียนแบบจําลอง
สถานการณ เรื่อง แรงและความดัน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร
และความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตรสูงกวานักเรียนที่เรียนแบบสืบเสาะหาความรูอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 4.นักเรียนที่เรียนดวยโปรแกรมบทเรียนแบบจําลองสถานการณมี
ความคงทนในการเรียนรูสูงกวานักเรียนที่เรียนแบบสืบเสาะหาความรูอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 5.นักเรียนที่เรียนดวยโปรแกรมบทเรียนแบบจําลองสถานการณและนักเรียนที่เรียนแบบ
สืบเสาะหาความรูมีความพึงพอใจโดยรวมอยูในระดับมาก โดยสรุปโปรแกรมบทเรียนแบบจําลอง
สถานการณ เรื่อง แรงและความดัน ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ที่พัฒนาขึ้นมปีระสิทธิภาพและประสิทธิผล
เหมาะสมจึงควรสงเสริมใหครนูําไปใชในการเรียนการสอนเพ่ือใหนักเรียนบรรลุผลตามจุดมุงหมาย 
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  สุนันทา ยินดีรมย บุญเรือง ศรีเหรัญ และชาตรีเกิดธรรม (2557) ไดทําการพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดวยสื่อประสม กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร สําหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่3 การวิจัยในคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) พัฒนาสื่อประสม กลุมสาระการเรียนรู
วิทยาศาสตร 2) พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนท่ีไดรับการสอนดวยสื่อประสม กอนเรียน 
ระหวางเรียนและหลังเรียนของนักเรียนหลังไดรับการจัดการเรียนรูดวยส่ือประสมที่พัฒนาขึ้น และ 3) 

เพ่ือศึกษาเจตคติตอวิชาวิทยาศาสตรของนักเรียนหลังไดรับการจัดการเรียนรูดวยสื่อประสมส่ือ กลุม
ตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งน้ี เปนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนลาดบัวหลวง (นิ่มนวล
อุทิศ) อําเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่กําลังศึกษาอยูในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 
2556 จํานวน 2 หองเรียน จํานวนนักเรียน 60 คน ซึ่งไดมาโดยใชวิธีการสุมแบบกลุม (Cluster 

randomsampling) และใชการสุมอยางงายเพ่ือเลือกหองหน่ึงเปนหองทดลอง อีกหองหน่ึงเปน
หองควบคุมเรียนโดยใชวิธีการสอนเมื่อใชสื่อประสม เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ประกอบดวย 1) 

แผนการจัดการเรียนรู จํานวน 4 แผนๆ ละ 2 ชั่วโมง 2) สื่อประสมประกอบดวยบทเรียนคอมพิวเตอร
ชวยสอน แบบฝกและเกม จํานวน 4 เรื่อง 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ชนิด 4 ตัวเลือก
จํานวน 30 ขอ ที่มีความเชื่อมั่นเทากับ 0.80 คาอํานาจจําแนกระหวาง 0.27 – 0.80 และคาความยาก
ระหวาง 0.27 – 0.80 4) แบบวัดเจตคติตอวิชาวิทยาศาสตรของนักเรียนที่สอนโดยใชสื่อประสมแบบ
มาตรสวนประเมินคา 5 ระดับ 5) แบบประเมินคุณภาพของส่ือประสม สถิติพรรณนาที่ใชในการ
วิเคราะหขอมูลคือ คาเฉลี่ย คารอยละ คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติที่ใชทดสอบสมมุติฐาน
ความแตกตาง คาเฉลี่ยของคะแนนจากแบบทดสอบวัดผล สัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใชสื่อประสม ซึ่ง
ใชการวิเคราะหความแปรปรวนสองทางแบบวัดซา (Repeated measure two ways ANOVA) ผล
การศึกษาวิจัยพบวา 1) สื่อประสมที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพ 81.03/89.00 ซึ่งเปนไปตามเกณฑที่
กําหนด 2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนท่ีเรียนดวยสื่อประสมสูงกวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียนที่ไมไดเรียนดวยสื่อประสมและมีพัฒนาการของผลสัมฤทธิ์เปนไปในทางที่เพ่ิมขึ้น
ตามลําดับข้ันของการทดลอง 3) เจตคติตอวิชาวิทยาศาสตรของนักเรียนท่ีสอนโดยใชสื่อประสมหลัง
การเรียนดวยสื่อประสมอยูในระดับดีมาก 

  สูศึก รูปเหล่ียม (2554) ไดทําการศึกษาผลของการใชสื่อมัลติมีเดียท่ีใชปญหาเปน
ฐาน เรื่อง โมเมนตัม ที่มีตอตัวแทนความคิดและความสามารถในการแกโจทยปญหาของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 5 การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) สรางสื่อมัลติมีเดียที่ใชปญหาเปนฐานเรื่อง
โมเมนตัมสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑมาตรฐาน 2) เปรียบเทียบ
ตัวแทนความคิดและความสามารถในการแกโจทยปญหาเรื่องโมเมนตัมของนักเรียนกอนและหลังการ
จัดกิจกรรมการเรียนรูและ 3) ศึกษาความสัมพันธระหวางตัวแทนความคิดและความสามารถในการ
แกโจทยปญหาเรื่อง โมเมนตัมของนักเรียนหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรูดวยสื่อมัลติมีเดียที่ใชปญหา

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



72 
 

 

เปนฐาน กลุมตัวอยางในการวิจัยครั้งนี้เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5/1 โรงเรียนหวานใหญวิทยา 
อําเภอหวานใหญ จังหวัดมุกดาหาร ที่กําลังเรียนในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2554 ที่ไดจากการสุม
อยางงาย จํานวน 28 คน เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ไดแก 1) กิจกรรมการจัดการเรียนรูโดยใช
รูปแบบการสอนแบบใชปญหาเปนฐาน 2) สื่อมัลติมีเดียที่ใชปญหาเปนฐานเรื่องโมเมนตัม 3) แบบวัด
ตัวแทนความคิดเรื่องโมเมนตัมแบบอัตนัย และ 4) แบบวัดความสามารถในการแกโจทยปญหาเรื่อง
โมเมนตัมแบบปรนัย ทําการวิเคราะหขอมูลโดยการหาคาความถี่และรอยละ จําแนกกลุมตัวแทน
ความคิดของนักเรียนโดยใชเกณฑรูบริค อภิปรายผลตัวแทนความคิดของนักเรียนโดยใชกรอบแนวคิด
ของ Brewer (1999) ทําการเปรียบเทียบผลของตัวแทนความคิดและความสามารถในการแกโจทย
ปญหาของนักเรียนกอนเรียนและหลังเรียน ทดสอบนัยสําคัญโดยอาศัยการแจกแจงของ t-test และ
ทําการวิเคราะหความสัมพันธระหวางตัวแทนความคิดและความสามารถในการแกโจทยปญหาดวย
การหาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธอยางงายของเพียรสัน ผลการวิจัยพบวา 1) กิจกรรมการเรียนรูดวย
สื่อมัลติมีเดียที่ใชปญหาเปนฐานเร่ืองโมเมนตัม มีประสิทธิภาพ เทากับ 82.17/80.33 ซึ่งสูงกวาเกณฑ
มาตรฐาน 80/80 ที่ตั้งไว 2) นักเรียนที่ไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูดวยสื่อมัลติมีเดียท่ีใชปญหา
เปนฐานเร่ืองโมเมนตัมมีคะแนนตัวแทนความคิดหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 3) นักเรียนที่ไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูดวยสื่อมัลติมีเดียท่ีใชปญหาเปนฐานเรื่อง
โมเมนตัม มีคะแนนความสามารถในการแกโจทยปญหาหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .05 4) คะแนนตัวแทนความคิดและคะแนนความสามารถในการแกโจทยปญหา เรื่อง
โมเมนตัมของนักเรียนหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรูดวยสื่อมัลติมีเดียที่ใชปญหาเปนฐานไมมี
ความสัมพันธกันที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05 

  วะรานุช ชินวงศ (2556) ไดศึกษาผลของการพัฒนาการเรียนรูโดยใชชุดกิจกรรม
เสริมทักษะทางวิทยาศาสตรชั้นประถมศึกษาปที่ 5 เรื่อง แรงและความดัน การวิจัยครั้งนี้ มี
วัตถุประสงค คือ 1) เพ่ือหาคาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมเสริมทักษะทางวิทยาศาสตร ชั้น
ประถมศึกษาปที่ 5 เร่ือง แรงและความดัน ไดมีประสิทธิภาพตามเกณฑ มาตรฐาน 80/80 2) เพ่ือ
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรกอนเรียนและหลังเรียนโดยใชชุดกิจกรรมเสริม
ทักษะทางวิทยาศาสตร ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 เรื่อง แรงและความดัน 3) เพ่ือหาคาคะแนนเฉลี่ยความ
พึงพอใจของสําหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนสุโขทัย สํานักงาน เขตดุสิต 
กรุงเทพมหานคร ที่มีตอชุดกิจกรรมเสริมทักษะทางวิทยาศาสตร ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 เรื่อง แรงและ
ความดัน กลุมเปาหมายที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ไดแก นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5/2 โรงเรียนสุโขทัย 
สํานักงานเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2556 จํานวน 31 คนโดยการเลือก
แบบเจาะจง (Purposive Sampling) ดําเนินการโดยใชแบบแผนการทดลองแบบ One Group Pre 

– test Post – test Design เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลประกอบดวย แผนการจัดการ
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เรียนรูสําหรับใชประกอบชุดกิจกรรมจํานวน 5 แผน ชุดกิจกรรมเสริมทักษะทางวิทยาศาสตรจํานวน 
5 ชุด แบบวัดความพึงพอใจและแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร หนวยการ
เรียนรู แรงและความดัน สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และการทดสอบคา t ผลการวิจัยพบวา 1. ชุดกิจกรรมเสริมทักษะทางวิทยาศาสตร ชั้น
ประถมศึกษาปที่ 5 เรื่อง แรงและความดัน มีประสิทธิภาพเทากับ 87.90/84.65 สูงกวาเกณฑ
ประสิทธิภาพมาตรฐาน 80/80 เปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว และดัชนีประสิทธิผลทางการเรียน
เพ่ิมขึ้น รอยละ 74  2. นักเรียนที่ เรียนโดยใชชุดกิจกรรมเสริมทักษะทางวิทยาศาสตร ชั้น
ประถมศึกษาปที่ 5 เรื่อง แรงและความดัน ปการศึกษา 2556 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูง
กวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  3. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการเรียนโดย
ใชชุดกิจกรรมเสริมทักษะทางวิทยาศาสตร ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 เรื่อง แรงและความดัน โดย
ภาพรวมมีคาเฉล่ียอยูในระดับมาก   

  หฤทัย  ภวะโชติ (2552) การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่องการดํารง
พันธุของส่ิงมีชีวิต กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 การวิจัยนี้
มีจุดมุงหมายเพ่ือ 1) พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่องการดํารงพันธุของสิ่งมีชีวิต กลุมสาระ
การเรียนรูวิทยาศาสตร สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ใหมีประสิทธิภาพมีต่ํากวาเกณฑ 
85/85 2) หาคาดัชนีประสิทธิผลการเรียนรู โดยกําหนดผลการเรียนรูตองไมต่ํากวา0.60 3) เพ่ือ
เปรียบเทียบผลการเรียนรู กอนเรียนและหลังเรียนบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง การดํารงพันธุ
ของสิ่งมีชีวิต 4) เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผูเรียนท่ีมีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  เครื่องมือที่
ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ 1) บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่องการดํารงพันธุของส่ิงมีชีวิต กลุ มสาระ
การเรียนรูวิทยาศาสตร สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 2) แบบประเมินประสิทธิภาพบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอนดานเนื้อหาและดานเทคโนโลยีการศึกษา 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน 4) แบบวัดความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  ผลการวิจัยพบวา 1) 
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่องการดํารงพันธุของสิ่งมีชีวิตกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ที่
ผูวิจัยพัฒนามีประสิทธิภาพเทากับ 85.67/88.56 เปนไปตามเกณฑที่กําหนด 2) ดัชนีประสิทธิผลของ
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่องการดํารงพันธุของสิ่งมีชีวิตมีคา 0.71 สูงกวาเกณฑท่ีกําหนดไว 3) 
ผลการเรียนจากบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเร่ืองการดํารงพันธุของส่ิงมีชีวิตคะแนนสอบหลังเรียน
สูงกวากอนเรียนแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 4) ความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอ
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนโดยรวมอยูในระดับพึงพอใจมาก ไดคาเฉลี่ยรวมเทากับ 4.38 

  อนุธิดา สารทอง (2551) ไดทําการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรและ
ความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนโยธินบํารุง 
ที่ไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานและการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู การ
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ศึกษาวิจัยคร้ังนี้มีความมุงหมายเพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรและ
ความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่ไดรับการจัดการ
เรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานและการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย
ครั้งนี้เปนนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนโยธินบํารุง จังหวัดนครศรีธรรมราช ภาคเรียนที่ 1 ป 
การศึกษา 2551 จํานวน 80 คน โดยวิธีการสุมแบบกลุม (Cluster Random Sampling) หองเรียน
ละ 40 คน แลวสุมอยางงายอีกคร้ังหนึ่งโดยวิธีการจับสลากเปนกลุมทดลองไดรับการจัดการเรียนรูโดย
ใชปญหาเปนฐานและกลุมควบคุมไดรับการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู เครื่องมือที่ใชในการ
วิจัยครั้งนี้ ไดแก แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรและแบบทดสอบวัด
ความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตร แบบแผนการทดลองแบบ  Randomized 

ControlGroup Pretest-Posttest Design กา ร วิ เ ค ร า ะห ข อ มู ล ใ ช วิ ธี ท า ง ส ถิ ติ  t-test แบบ 
Independent Sample ในรูป Difference Score ผลการวิจัย พบวา 1. นักเรียนที่ไดรับการจัดการ
เรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานกับนักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิทยาศาสตรแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 2. นักเรียนที่ไดรับการ
จัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานกับนักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรูมีความ
สามรถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตรแตกตางกันที่ระดับ .01 

 6.2 งานวิจัยตางประเทศ    

  Becta ICTResearch (2005) ไดศึกษาผลการใชงานแท็บเล็ตพีซีประกอบการเรียน
การสอนในโรงเรียนระดับประถมศึกษาจํานวน 12 แหง ในประเทศอังกฤษชวงระหวางป ค.ศ. 2004-

2005 ซึ่งมีผลการศึกษาการใชแท็บเล็ตพีซี โดยใหผูเรียนและผูสอนมีแท็บเล็ตพีซี เปนของตนเองอยาง
ทั่วถึงเปนปจจัยสําคัญที่ชวยใหเกิดการใชงานอยางมีประสิทธิผลโดยพบวาการใชแท็บเล็ตพีซีชวยเพ่ิม
แรงจูงใจของผูเรียนและมีผลกระทบในทางบวกตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รวมท้ังสนับสนุนใหเกิด
การเรียนรูดวยตนเอง ชวยสงเสริมใหเกิดการคนควาและการเขาถึงองคความรูนอกหองเรียนอยาง
กวางขวาง รวมท้ังสงเสริมการเรียนรูแบบมีสวนรวมของผูเรียน สําหรับในดานหลักสูตรและการ
จัดการเรียนการสอนของผูสอนน้ัน พบวาการใชแท็บเล็ตพีซีนั้นชวยสงเสริมใหมีใชเทคโน โลยีในการ
เรียนการสอนและสงเสริมใหมีการพัฒนาหลักสูตรหรือการจัดการเรียนการสอนท่ีมีเทคโนโลยี
สารสนเทศเปนสวนประกอบมากขึ้น โดยตองอาศัยปจจัยสนับสนุนและการจัดการดานตางๆ จาก
ผูบริหาร โดยเฉพาะอยางยิ่งการสนับสนุนใหมีเครือขายสื่อสารแบบไรสาย (Wireless Network) และ
เครื่องฉายภาพแบบไรสาย (Wireless Data Projector) ที่มีประสิทธิภาพ เพ่ือใหสามารถสรางใหเกิด
ประโยชนการใชงานสูงสุด รวมทั้งควรจัดใหมีการการวางแผนจัดหาทรัพยากรสนับสนุนอยางเปน
ระบบ ซึ่งทายที่สุดจะพบวาการใชแท็บเล็ตพีซีนั้น จะสามารถสรางใหเกิดประโยชนที่หลากหลายและ
มีความคุมคามากกวาการใชคอมพิวเตอรเดสกทอป และแล็ปทอปประกอบการเรียนการสอนท่ีมีใช
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งานกันอยูในสถานศึกษาโดยทั่วไป อนึ่ง สิ่งที่ผูบริหารควรใหความสําคัญประเด็นตางๆดังตอไปนี้  1. 

การจัดใหมีโครงสรางพ้ืนฐานเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีดีอยางเพียงพอ เพ่ือสนับสนุนการใชงานท้ังใน
ดานสถานท่ี/จุดท่ีสามารถใชงานเครือขายไรสาย โครงขาย และเครื่องแมขายท่ีมีประสิทธิภาพและใช
งานไดอยางตอเน่ือง 2. การพัฒนาบุคลากร โดยเฉพาะอยางยิ่งผูสอน เพ่ือลดความกังวลในการใชงาน 
ใหมีความเช่ียวชาญในซอฟตแวรสนับสนุนตางๆ รวมทั้งใหมีความสามารถและความชํานาญ ในการ
เขาถึงระบบเครือขาย (LAN) ของสถานศึกษา 3. การเสริมสรางความมั่นใจของผูสอน โดยจัดใหมีการ
แลกเปล่ียนแนวคิด มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางกัน 4. การจัดการดานความปลอดภัยในการใช
งาน โดยแจกจายแท็บเล็ตพีซีใหกับผูเรีย สามารถติดตามการจัดเก็บ การใชงานและการบํารุงรักษาได 
5. ความสามารถใชงานไดอยางตอเนื่องของแท็บเล็ตพีซี ซึ่งเปนอีกปจจัยสําคัญอีกประการหนึ่งเพ่ือให
การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพสูงสุด 6. การจัดใหผูสอนมีเวลาเพียงพอ สําหรับจัดเตรียมบทเรียน 
สื่อการสอน แบบทดสอบที่ใชงานรวมกับแท็บเล็ตพีซี รวมทั้งการจัดใหมีเวลาเพียงพอสาหรับปรับแตง
แท็บเล็ตพีซี ใหเหมาะสมกับการเรียนการสอน 7. การจัดระบบที่ประสิทธิภาพใหผูเรียนสามารถ
จัดเก็บและนําสงผลงานของตนเอง โดยใหพิจารณาถึงการจัดเก็บและนําสงงานผานระบบเครือขายไร
สาย รวมทั้งการการจัดเก็บและนําสงดวยแฟลชไดรฟในกรณีท่ีเครือขายไมสามารถใชงานได 8. ความ
กวางและความสวางของหนาจอแท็บเล็ตพีซี รวมทั้งความสวางและระบบแสงที่เหมาะสมของ
หองเรียน เพราะสงผลตอความสนใจและแรงจูงใจของผูเรียน 

  Jamie  Cromack (2008) การเรียนรูของนักเรียนดีขึ้นเมื่อการเรียนการสอนผาน
เทคโนโลยี โดยใชคอมพิวเตอร แท็บเล็ต พีซี เปนศูนยกลางในการเรียนรู เปนการใชนวัตกรรมที่เกิด
ประโยชนและไดนําคอมพิวเตอร แท็บเล็ต พีซี มาสอนในชั้นเรียนนักเรียนไดรับประโยชนดังน้ี 1) เนน
นักเรียนเปนศูนยกลางสงเสริมการเรียนรูดวยตนเอง 2) ใชการเรียนรูปจจุบันกําหนดอนาคต 3) 
นกัเรียนสามารถปฏิบัติงานไดเมื่อเรียนผานเทคโนโลยี คอมพิวเตอร แท็บเล็บ พีซี นักเรียนในชั้นเรียน
มีการปรับตัวในการเรียน เทคโนโลยี คอมพิวเตอร แท็บเล็ต พีซี สงเสริมนักเรียนทํางานเปนหมูคณะ 
รวมมือในการทํางาน กระตุนใหนักเรียนเกิดการเรียนรูในการใชงานใหนักเรียนรูจักคิดและใชเวลาใน
การทาํงานอยางคุมคา ใชสื่อสารได 

  จากการศึกษางานวิจัยในประเทศและตางประเทศที่เก่ียวของสามารถสรุปไดวา การ
เรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานและการใชอุปกรณพกพาในการจัดการเรียนการสอน จะชวยเพ่ิมแรงจูงใจ
และทําใหผู เ รียนมีทัศนคติที่ดีตอการเรียน ชวยตอบสนองความแตกตางระหวางบุคคลที่มี
ความสามารถในการแกไขปญหาแตกตางกัน ผูเรียนสามารถควบคุมการเรียนไดดวยตนเอง จึงทําให
ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น และชวยใหมีความคงทนในการเรียนรู  รวมถึงเกิดทักษะการ
แกปญหาอีกดวย 
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บทที่ 3 

วิธีดําเนินการวิจัย 

 

 การวิจัย เรื่อง การพัฒนาแอพลิเคชันเพ่ือการศึกษาบนอุปกรณพกพา รวมกับกิจกรรม
การเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐาน วิชาวิทยาศาสตร เพ่ือสงเสริมความสามารถในการแกปญหาทาง
วิทยาศาสตร ของนักเ รียนชั้นประถมศึกษาปที่  5 เปนการวิจัยเชิ งพัฒนา (Research and 

Development)  โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) เพ่ือพัฒนาแอพลิเคชันเพ่ือการศึกษารวมกับกิจกรรมการ
เรียนรูแบบใชปญหาเปนฐาน เร่ือง แรงและความดัน สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ใหมี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ 2) เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตรกอนเรียน
และหลังเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ที่เรียนดวยแอพลิเคชันเพ่ือการศึกษา รวมกับ
กิจกรรมการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐาน  3) เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กอนเรียนและ
หลังเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ที่เรียนดวยแอพลิเคชันเพ่ือการศึกษา รวมกับกิจกรรม
การเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐาน  4) เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอการเรียนดวย            
แอพลิเคชันเพ่ือการศึกษารวมกับกิจกรรมการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐาน สําหรับนักเรียนชั้ น
ประถมศึกษาปที่ 5 โดยผูวิจัยขอเสนอ 4 ขั้นตอน ดังตอไปน้ี 

 ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาสภาพและความตองการในการใชแอพลิเคชันเพื่อการศึกษาบน
อุปกรณพกพา รวมกับกิจกรรมการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐานดังนี้  
  1. ศึกษาขอมูลเกี่ยวกับสภาพการจัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตรดวยอุปกรณ
พาพา เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของ และการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนดวยอุปกรณพกพา 
  2. สังเคราะหเอกสารและหลักการทฤษฎีที่เก่ียวของสําหรับการออกแบบและพัฒนา
แอพลิเคชันเพื่อการศึกษาบนอุปกรณพกพา รวมกับกิจกรรมการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐาน 

  3. ศึกษาสภาพและความตองการในการใชแอพลิเคชันเพ่ือการศึกษาบนอุปกรณ
พกพา รวมกับกิจกรรมการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐาน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โดย
สัมภาษณผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหาวิชาวิทยาศาสตรที่การจัดการเรียนการสอน ดานการออกแบบ         
แอพลิเคชันเพ่ือการศึกษา และสัมภาษณความตองการในการใชแอพลิเคชันเพ่ือการศึกษาของ
ครูผูสอน รวมถึงสอบถามความตองการในการใชแอพลิเคชันเพ่ือการศึกษานักเรียนชั้นประถมศึกษาป
ที่ 5 เพ่ือนํามาใชเปนแนวทางในการออกแบบและพัฒนาแอพลิเคชันเพื่อการศึกษา

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



77 

 

 

 ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนาแอพลิเคชันเพ่ือการศึกษาบนอุปกรณพกพา รวมกับกิจกรรม
การเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐาน วิชาวิทยาศาสตร เพ่ือสงเสริมความสามารถในการแกปญหาทาง
วิทยาศาสตร ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 สามารถอธิบายเปนขั้นตอนไดดังนี้ 
  1. กําหนดจากกรอบแนวคิดในการพัฒนาแอพลิเคชันเพ่ือการศึกษาบนอุปกรณ
พกพา รวมกับกิจกรรมการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐาน และการประเมินผล  
  2. รางรูปแบบและตรวจสอบรูปแบบ จากที่ปรึกษางานวิจัยและผูเชี่ยวชาญ และ
สรางแอพลิเคชันเพื่อการศึกษาบนอุปกรณพกพา รวมกับกิจกรรมการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐาน 

  3. ประเมินแอพลิเคชันเพ่ือการศึกษาบนอุปกรณพกพา รวมกับกิจกรรมการเรียนรู
แบบใชปญหาเปนฐานจากผูเชี่ยวชาญ 
  4. พัฒนาแอพลิเคชันเพ่ือการศึกษาบนอุปกรณพกพา รวมกับกิจกรรมการเรียนรู
แบบใชปญหาเปนฐาน 

  5. ประเมินคุณภาพของแอพลิเคชันเพ่ือการศึกษาบนอุปกรณพกพา รวมกับกิจกรรม
การเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐาน 

  6. พัฒนาเครื่องมือสําหรับการประเมินผล 

 ขั้นตอนท่ี 3 การทดลองใชแอพลิเคชันเพ่ือการศึกษาบนอุปกรณพกพา รวมกับกิจกรรม
การเรียนแบบใชปญหาเปนฐาน สามารถอธิบายเปนขั้นตอนยอยไดดังนี้ 
  1. ดําเนินการหาประสิทธิภาพของแอพลิเคชันเพ่ือการศึกษาจากกลุมตัวอยาง
รายบุคคล และทําการสัมภาษณเพ่ือปรับปรุงแอพลิเคชันเพื่อการศึกษา 
  2. หาประสิทธิภาพของแอพลิเคชันเพ่ือการศึกษาจากกลุมทดลองแบบกลุมยอย 9 

คน กลุมใหญ 30 คน จากนั้นทําการสอบถามความคิดเห็นจากกลุมทดลองเพ่ือปรับปรุงแอพลิเคชัน
เพ่ือการศึกษา 
  3. ทดลองใชแอพลิเคชันเพ่ือการศึกษารวมกับกิจกรรมการเรียนแบบใชปญหาเปน
ฐาน กับนักเรียนกลุมตัวอยาง เพ่ือรวบรวมขอมูลและประเมินผลการทดลอง 
 ขั้นตอนท่ี 4 พัฒนาและประเมินผลการใชแอพลิเคชันเพื่อการศึกษารวมกับกิจกรรมการ
เรียนแบบใชปญหาเปนฐาน สามารถอธิบายเปนขั้นตอนยอยไดดังนี้ 
  1. นําผลของแอพลิเคชันเพ่ือการศึกษาที่ผานการทดลองกับนักเรียนกลุมตัวอยาง
แลวมาสรุปและวิเคราะหขอมูล 

  2. ทําการแกไขปรับปรุงแอพลิเคชันเพ่ือการศึกษาและนําเสนอเปนรายงานวิจัยตอไป 
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 ขั้นตอนท่ี 1 ศึกษาสภาพและความตองการในการใชแอพลิเคชันเพ่ือการศึกษาบน
อุปกรณพกพา รวมกับกิจกรรมการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐาน 

 วัตถุประสงค  

  เพ่ือศึกษาสภาพและความตองการในการใชแอพลิเคชันเพ่ือการศึกษาบนอุปกรณ
พกพา รวมกับกิจกรรมการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐาน 

 1. ศึกษาสภาพและแนวทางในการออกแบบแอพลิเคชันเพื่อการศึกษาบนอุปกรณ
พกพา รวมกับกิจกรรมการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐาน จากผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา และดานการ
ออกแบบแอพลิเคชันเพื่อการศึกษา 

 ผูใหขอมูลสําคัญ (Key informants) 

  ผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหาวิชาวิทยาศาสตรที่เกี่ยวของหรือมีประสบการณดานการ
จัดการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐาน จํานวน 3 ทานและผูเชี่ยวชาญดานการออกแบบแอพลิเคชันเพ่ือ
การศึกษา ซึ่งเปนผูเกี่ยวของหรือมีประสบการณดานการออกแบบและพัฒนาสื่อสําหรับอุปกรณพกพา 
จํานวน 3 ทาน 

 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย  
  แบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง 
  ผูวิจัยใชแบบสัมภาษณแบบมีโครงสรางนี้เพ่ือวัตถุประสงคในการนําไปใชสอบถาม

ความคิดเห็นและขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญเพ่ือเปนแนวทางในการออกแบบแอพลิเคชันเพ่ือ
การศึกษารวมกับกิจกรรมการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐาน มีข้ันตอนในการสรางดังนี้ 

  1. ศกึษาเน้ือหา ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับแอพลิเคชันเพื่อการศึกษา 
  2. นําทฤษฎีและขอมูลที่ไดจากการศึกษาและการวิเคราะหเนื้อหา (Content  

Analysis) มาสรางแบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง โดยศึกษาวิธีการสรางแบบสัมภาษณจากเอกสาร
ตําราที่เกี่ยวของ เพ่ือนํามาสรางประเด็นสัมภาษณผูเชี่ยวชาญ 2 ดาน คือ ดานเนื้อหาวิทยาศาสตร 
และดานการออกแบบแอพลิเคชันเพ่ือการศึกษา 

  3. รางแบบสัมภาษณแบบมีโครงสรางสําหรับใชสัมภาษณผูเชี่ยวชาญทั้ง 2 ดาน 

  4. นําแบบรางแบบสัมภาษณแบบมีโครงสรางเสนอตออาจารยที่ปรึกษาเพ่ือ
ตรวจสอบประเด็นคําถามและความถูกตองเหมาะสม 

  5. ปรับปรุงประเด็นขอคําถามของแบบสัมภาษณแบบมีโครงสรางตามขอเสนอแนะ
ของอาจารยที่ปรึกษา 

  6. นําแบบสัมภาษณที่ผูวิจัยสรางขึ้นใหผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 ทาน ตรวจสอบความ
เที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) ทั้ง 2 ดาน นํามาหาคาดัชนีความสอดคลอง ( Item 
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Objective Congruence : IOC) โดยใหผูเชี่ยวชาญพิจารณาดังนี้ (รายละเอียดในภาคผนวก ค หนา 
185 ) 

 +1 หมายถึง    แนใจวารายการพิจารณาขอคําถามแตละขอสอดคลองกับเนื้อหา 
  0 หมายถึง    ไมแนใจวารายการพิจารณาขอคําถามแตละขอสอดคลองกับเนื้อหา 
 -1  หมายถึง    แนใจวารายการพิจารณาขอคําถามแตละขอไมสอดคลองกับเนื้อหา 
  7. นําขอมูลที่ไดจากผูเชี่ยวชาญมาวิเคราะหหาคาเฉล่ียของขอคําถาม โดยคัดเลือก

ขอที่มีคาดัชนีความสอดคลองตั้งแต 0.50 ขึ้นไปไวใชในแบบสัมภาษณและปรับปรุงแกไขขอคําถามท่ี
ยังไมสมบูรณตามคําแนะนําผลการพิจารณาของผูเชี่ยวชาญ เพ่ือใชในการสรางแบบสัมภาษณ
ผูเชี่ยวชาญในข้ันตอไป โดยแบบสัมภาษณแบบมีโครงสรางสําหรับผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา และดาน
การออกแบบน้ีมีคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) เทากับ 1.00 

  8. นําแบบสัมภาษณแบบมีโครงสรางท่ีผานการปรับปรุงแกไขเรียบรอยแลวไป
สัมภาษณผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหาวิชาวิทยาศาสตรที่เกี่ยวของหรือมีประสบการณดานการจัดการเรียนรู
แบบใชปญหาเปนฐาน จํานวน 3 ทานและผูเชี่ยวชาญดานการออกแบบแอพลิเคชันเพ่ือการศึกษา ซึ่ง
เปนผูเกี่ยวของหรือมีประสบการณดานการออกแบบและพัฒนาสื่อสําหรับอุปกรณพกพา จํานวน 3 
ทาน เพ่ือใชเปนแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนรวมกับการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐาน
ตอไป (รายละเอียดในภาคผนวก ง หนา 233) 
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 การสรางแบบสัมภาษณแบบมีโครงสรางดังแผนภูมิที่ 2 ดังนี้ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมทิี่ 2 ขั้นตอนการสรางแบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง 
  

 วิธีการดําเนินการ 
  1. ศึกษาเอกสาร ตํารา งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ เพ่ือกําหนดแนวทางในการพัฒนา            

แอพลิเคชันเพื่อการศึกษา รวมกับกิจกรรมการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐาน โดยเปนหนังสือ บทความ 
วารสาร ผลการวิจัย วิทยานิพนธและเอกสารอ่ืน ๆ ทั้งในและตางประเทศท่ีเกี่ยวกับการพัฒนา       
แอพลิเคชันเพื่อการศึกษา รวมกับกิจกรรมการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐาน 

  2. กําหนดแนวทางในการพัฒนาแอพลิเคชันเพ่ือการศึกษา รวมกับกิจกรรมการ
เรียนรูแบบใชปญหาเปนฐานโดยการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหาวิชาวิทยาศาสตรที่เกี่ยวของหรือ
มีประสบการณดานการจัดการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐาน และผูเชี่ยวชาญดานการออกแบบ                    
แอพลิเคชันเพ่ือการศึกษา ซึ่งเปนผูเกี่ยวของหรือมีประสบการณดานการออกแบบและพัฒนาสื่อ

นําแบบสัมภาษณไปสมัภาษณผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหาและดานการออกแบบ 

แอพลิเคชันเพื่อการศึกษา รวมกับกิจกรรมการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐาน 

ไดแบบสัมภาษณแบบมโีครงสรางที่ผานการปรับปรุง 

นําขอมูลที่ไดจากผูเชี่ยวชาญมาวิเคราะหหาคาเฉลี่ยของขอคําถาม โดยคัดเลือกขอที่มีคา
ดัชนีความสอดคลองตั้งแต 0.5 ขึ้นไปปรับปรุง 

ผูเชี่ยวชาญตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) แลวนํามาหาคาดัชนี
ความสอดคลองของแบบสัมภาษณ ดานเน้ือหาและดานออกแบบแอพลิเคชันเพ่ือการศึกษา  

ศึกษาเน้ือหารายวิชา ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับการออกแบบแอพลิเคชันเพื่อการศึกษา 

นําทฤษฎีและขอมลูที่ไดจากการศกึษาและผลการวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) 

มาสรางแบบสัมภาษณแบบมีโครงสรางเพ่ือนํามาสรางประเด็นสมัภาษณผูเช่ียวชาญ 2 ดาน
คือ ดานเน้ือหา และดานการออกแบบแอพลิเคชันเพ่ือการศึกษา 
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สําหรับอุปกรณพกพา โดยใชแบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง เพ่ือใหไดแนวทางการออกแบบและ
พัฒนาแอพลิเคชันที่เหมาะสม     

  3. สรุปประเด็นการสัมภาษณแนวทางในการออกแบบและพัฒนาแอพลิเคชันเพ่ือ
การศึกษา จากผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหาและดานการออกแบบ เพ่ือกําหนดแนวทางในการพัฒนา                 
แอพลิเคชันเพื่อการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพตอไป  

 การเก็บรวบรวมขอมูล 

  1. ศึกษาเอกสาร แนวคิดทฤษฎี หลักการท่ีเกี่ยวของกับการพัฒนาแอพลิเคชันเพ่ือ
การศึกษา รวมกับกิจกรรมการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐาน และวิเคราะหขอมูลเนื้อหาจําแนกตาม
ประเด็น เพ่ือนํามาสรางเปนประเด็นการสอบถาม 

  2. สัมภาษณผูเชี่ยวชาญทางดานเนื้อหาวิชาวิทยาศาสตร ดานการออกแบบแอพลิเค
ชันเพื่อการศึกษา โดยมีขั้นตอนการสอบถาม ดังนี้ 

 2.1 ติดตอประสานงานผูเชี่ยวชาญเพ่ือนัดวันสัมภาษณ 
 2.2 สงหนังสือขอความอนุเคราะหไปยังผูเชี่ยวชาญ พรอมประเด็นการสอบถาม

และการสัมภาษณเพ่ือใหผูเชี่ยวชาญไดศึกษาคําถามกอนตอบแบบสอบถาม 

 2.3 ดําเนินการสอบถามและสัมภาษณกับกลุมผูเชี่ยวชาญตามวันเวลาที่นัดหมาย 
พรอมบันทึกเสียงระหวางการสอบถาม 

 2.4 ผูวิจัยนําแบบสัมภาษณพรอมเทปบันทึกเสียงการสัมภาษณมาวิเคราะหขอมูล 
เพ่ือสรุปประเด็นจากการสัมภาษณ โดยในระหวางการสนทนาผูวิจัยจะตั้งประเด็นคําถามตาง ๆ ตาม
บริบทการวิจัย    

 การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใชในการวิจัย  
  ทั้งนี้เคร่ืองมือในการวิจัย ไดแก แบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง ที่ผูวิจัยสรางข้ึน โดย

ผานผูเชี่ยวชาญดานภาษา และดานเนื้อหา ตรวจสอบความเที่ยงตรง (Validity) และความนาเชื่อถือ 
(Reliability) ดังนี้ 

  1. วิเคราะหขอมูลจาก ตํารา เอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวของโดยวิเคราะหเนื้อหา 
(Content Analysis) เพ่ือนํามาสรางแอพลิเคชันเพ่ือการศึกษาบนอุปกรณพกพา รวมกับกิจกรรมการ
เรียนรูแบบใชปญหาเปนฐาน 

  2. วิเคราะหขอมูลจากการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญโดยวิเคราะหเนื้อหา (Content 

Analysis) เพ่ือนํามาสรางแอพลิเคชันเพ่ือการศึกษาบนอุปกรณพกพา รวมกับกิจกรรมการเรียนรูแบบ
ใชปญหาเปนฐาน 
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การสัมภาษณขอมูลจากการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญทั้ง 2 ดาน ไดขอสรุป ดังนี้ 
 สรุปผลการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา 
 ผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา ใหความเห็นวาเนื้อหาของแอพลิเคชันเพ่ือการศึกษา รวมกับการ

จัดการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐาน เรื่อง แรงและความดัน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ควร
เปนหัวขอที่ตรงตามหลักสูตรแกนกลางขั้นพ้ืนฐานไดกําหนดไวเพ่ือที่ผูเรียนจะไดนําความรูที่ไดรับไป
ตอยอดและปรับใชในชีวิตประจําวันได การนําเขาสูบทเรียน ควรจะอยูในรูปแบบเกม ใหนักเรียนได
ลองเลน ไดลงมือทดลอง การลําดับเนื้อหาเร่ิมจากความหมายของแรง , ชนิดของแรง , แรงลัพธ , 
แรงเสียดทาน , แรงดัน , แรงลอยตัว ขั้นตอนและวิธีการดําเนินการสอนควรมีดังนี้ 1. กําหนดปญหา
หรือสื่อที่นาสนใจ 2. ใหนักเรียนทําความเขาใจปญหา 3. ใหนักเรียนลงมือศึกษาคนควาขอมูล 4. เติม
เต็มความรูโดยการหาขอมูลเพ่ิมเติม 5. ใหนักเรียนชวยกันคิดหาแนวทางการแกไขปญหา 6. ครูผูสอน
สามารถประเมินผลจากผลท่ีไดจากแนวทางการแกปญหา ในแตละสัปดาหควรนําขั้นตอนการจัดการ
เรียนรูแบบใชปญหาเปนฐาน เขามาใชในการจัดการเรียนการสอนทุกขั้นโดยจัดแบงขั้นตอนในแตละ
สัปดาหตามหัวขอคือ โดยอาจทําการจัดแบงเวลาในการจัดการเรียนการสอนในครั้งนั้นๆ ออกเปน 2 
ระยะ คือ ระยะท่ี 1 ใชเวลา 1 ชั่วโมง จัดการเรียน ขั้นที่ 1  – 3 และระยะที่ 2 ใชเวลา 1 ชั่วโมง 
จัดการเรียน ขั้นที่ 4 – 6 กิจกรรมที่เหมาะสมกับการจัดการเรียนการสอนดวยแอพลิเคชันเพ่ือ
การศึกษา ควรจัดใหนักเรียนไดทดลองปฏิบัติจริง ควรมีแบบฝกหัดใหแกผูเรียน เชน วาดรูปหรือเขียน
ผังมโนทัศนที่เกี่ยวของกับแรงตางๆ ในการประเมินควรทําการประเมินผลตามสภาพจริง โดยประเมิน
จากรายงานการนําเสนอผลงานหรือชิ้นงาน การมีสวนรวม เปนตน นอกจากนี้ผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา
ไดใหขอเสนอแนะเพิ่มเติม คือควรพิจารณาความแตกตางของผูเรียนในการเรียนรู  , ความถนัด 
ความสามารถในการใชอุปกรณและส่ือแอพลิเคชันเพ่ือการศึกษา , ความพรอมของผูเรียนและสถานท่ี 

 สรุปผลการสัมภาษณผูเช่ียวชาญดานการออกแบบ 

 ผูเชี่ยวชาญดานการออกแบบ ใหความเห็นวาเหมาะสมท่ีจะนําแอพลิเคชันเพื่อการศึกษา
ไปใชในการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร เรื่อง แรงและความดัน เพราะเปนการผสมผสานส่ือ
หลากหลายประเภทเพ่ือใหนําเสนอเร่ืองราว ไดมากขึ้นกวาการใชหนังสือปกติเพียงอยางเดียว ควร
ออกแบบโดยใชการตูนหรือสิ่งตางๆ ใกลตัวเด็กทําใหเด็กสามารถเห็นแลวไปทําการทดลอง ตองเปน
สถานการณในชีวิตประจําวัน ควรมีภาพที่คลายคลึง หรือภาพจริง หรือเกมสเปนสวนนึงที่จะถายทอด
ความรูใหผูเรียน โครงสรางของแอพลิเคชันเพื่อการศึกษามีปญหาเปนตัวนําเขาสูบทเรียนอาจเปนภาพ
การตูน หรือภาพตัวอยางในการนําเสนอเนื้อเรื่อง ทุกขั้นตอนตองมีการทบทวนความรู ดานมัลติมีเดีย
ที่สําคัญ รูปแบบของเน้ือเรื่อง เนื้อเรื่องเปนสถานการณจําลอง ที่มีภาพ มีปฏิสัมพันธ มีเสียง ตัวอักษร/
ขอความ ตัวอักษรควรมีความชัดเจนใหญและอานงาย ไมตองใชสีมาก ภาพประกอบ เปนภาพของจริง 
มีการเนนภาพใหไดชัดเจน กราฟกประกอบ (พ้ืนหลัง/ฉาก) เปนภาพที่สรางขึ้น ไมตองมีความซับซอน
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มาก อาจจะทําใหมองเห็นไดยาก เสียงบรรยายมีความชัดเจน โดยใชน้ําเสียงบรรยายที่ใกลเคียงกับวัย
ของผูเรียน เสียงดนตรีประกอบมีไดแตควรมีระดับความดังที่ต่ํากวาเสียงบรรยายเนื้อหาหลัก  ผล
ปอนกลับอาจอยูในรูปแบบของแบบฝกหัดหรือเกมสแทรกภายในบทเรียน ควรมีรูปแบบของการ
เชื่อมโยงบทเรียนตามลําดับข้ันตอนการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐานภายในหนวยการเรียนรู และใน
การสรางแอพลิเคชันแนะนําใหใชโปรแกรมสําเร็จรูปที่จะมีเครื่องมือตางๆ มาใชสามารถเลือกใชไดเลย 
ตัวอยางเชน IbuildApp , AppInventor , Appbuilder , Appinvetor เปนตน นอกจากน้ีผูเชี่ยวชาญ
ดานการออกแบบไดใหขอเสนอแนะเพ่ิมเติม คือ ดวยความท่ีใชรูปแบบการเรียนรูแบบใชปญหาเปน
ฐาน ควรมีคูมือใหผูเรียนไดทราบวาเริ่มเรียนที่ขั้นใด และในขณะนี้กําลังดําเนินการอยูขั้นใด เพราะ
ฉนั้นตัวผูวิจัยหรือตัวผูสอนจะมีบทบาทสําคัญอยางมากตอการจัดการเรยีนการสอน  

 

 2. ศึกษาสภาพและความตองการในการใชแอพลิเคชันเพ่ือการศึกษาบนอุปกรณ
พกพา รวมกับกิจกรรมการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐาน จากครูผูสอน 

 ผูใหขอมูลสําคัญ (Key informants) 

  อาจารยผูสอนในระดับประถมศึกษาท่ีสอนวิชาวิทยาศาสตร โดยใชอุปกรณพกพาใน
การจัดการเรียนการสอน จํานวน 10 ทาน โดยใชการเลือกอยางเจาะจง (Purposive Sampling) 

 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
  แบบสัมภาษณความตองการในการใชแอพลิเคชันเพ่ือการศึกษา รวมกับกิจกรรม

การเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐาน เรื่อง แรงและความดัน ของครูผูสอน 

  ผูวิจัยสรางแบบสัมภาษณความตองการในการใชแอพลิเคชันเพ่ือการศึกษา รวมกับ
กิจกรรมการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐาน เรื่อง แรงและความดัน ของครูผูสอนน้ี เพ่ือวัตถุประสงคใน
การนําไปใชสอบถามความคิดเห็นและขอเสนอแนะจากครูผูสอนวิชาวิทยาศาสตรที่สอนเรื่อง แรงและ
ความดัน เพ่ือเปนแนวทางในการออกแบบแอพลิเคชันเพ่ือการศึกษารวมกับกิจกรรมการเรียนรูแบบใช
ปญหาเปนฐาน มีขั้นตอนในการสรางดังนี้ 

  1. ศึกษาเน้ือหา ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับเนื้อหาวิชาวิทยาศาสตรและ        
แอพลิเคชันเพื่อการศึกษา 

  2. นําทฤษฎีและขอมูลที่ไดจากการศึกษาและการวิเคราะหเนื้อหา (Content  

Analysis) มาสรางแบบสอบถามความตองการในการใชแอพลิเคชันเพื่อการศึกษา เรื่อง แรงและความ
ดัน ของครูผูสอน โดยศึกษาวิธีการสรางแบบสัมภาษณจากเอกสารตําราที่เกี่ยวของ เพ่ือนํามาสราง
ประเด็นสัมภาษณครูผูสอน 

  3. รางแบบสัมภาษณความตองการในการใชแอพลิเคชันเพ่ือการศึกษา สําหรับใช
สัมภาษณครูผูสอน 
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  4. นําแบบรางแบบสัมภาษณความตองการในการใชแอพลิเคชันเพ่ือการศึกษาเสนอ
ตออาจารยที่ปรึกษาเพ่ือตรวจสอบประเด็นคําถามและความถูกตองเหมาะสม 

  5. ปรับปรุงประเด็นขอคําถามของแบบสัมภาษณความตองการในการใชแอพลิเคชัน
เพ่ือการศึกษา สําหรับใชสัมภาษณครูผูสอนตามขอเสนอแนะของอาจารยที่ปรึกษา 

  6. นําแบบสัมภาษณที่ผูวิจัยสรางขึ้นใหผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 ทาน ตรวจสอบความ
เที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) นํามาหาคาดัชนีความสอดคลอง ( Item Objective 

Congruence : IOC) โดยใหผูเชี่ยวชาญพิจารณาดังนี้ (รายละเอียดในภาคผนวก ค หนา 184) 
 +1 หมายถึง    แนใจวารายการพิจารณาขอคําถามแตละขอสอดคลองกับเนื้อหา 
  0 หมายถึง    ไมแนใจวารายการพิจารณาขอคําถามแตละขอสอดคลองกับเนื้อหา 
 -1  หมายถึง    แนใจวารายการพิจารณาขอคําถามแตละขอไมสอดคลองกับเนื้อหา 
  7. นําขอมูลที่ไดจากผูเชี่ยวชาญมาวิเคราะหหาคาเฉล่ียของขอคําถาม โดยคัดเลือก

ขอที่มีคาดัชนีความสอดคลองตั้งแต 0.50 ขึ้นไปไวใชในแบบสัมภาษณและปรับปรุงแกไขขอคําถามท่ี
ยังไมสมบูรณตามคําแนะนําผลการพิจารณาของผูเชี่ยวชาญ โดยแบบสัมภาษณความตองการในการใช
แอพลิเคชันเพื่อการศึกษา สําหรับครูผูสอนนี้มีคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) เทากับ 1.00 

  8. นําแบบสัมภาษณความตองการในการใชแอพลิเคชันเพ่ือการศึกษา เรื่อง แรงและ
ความดัน ของครูผูสอนที่ผานการปรับปรุงแกไขเรียบรอยแลวไปสัมภาษณความตองการของครูผูสอน
วิชาวิทยาศาสตรที่สอนเร่ือง แรงและความดัน  โดยใชอุปกรณพกพาในการจัดการเรียนการสอน 
จํานวน 10 ทาน เพ่ือใชเปนแนวทางในการออกแบบแอพลิเคชันเพ่ือการศึกษารวมกับการเรียนรูแบบ
ใชปญหาเปนฐานตอไป (รายละเอียดในภาคผนวก ง หนา 230) 
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 การสรางแบบสัมภาษณความตองการในการใชแอพลิเคชันเพ่ือการศึกษา รวมกับ
กิจกรรมการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐาน เรื่อง แรงและความดัน ของครูผูสอนดังแผนภูมิที่ 3 ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมทิี่ 3 ขั้นตอนการสรางแบบสัมภาษณความตองการในการใชแอพลิเคชันเพ่ือการศึกษา รวมกับ
กิจกรรมการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐาน เรื่อง แรงและความดัน ของครูผูสอน 

  

  

 

ไดแบบสัมภาษณความตองการใชแอพลิเคชันเพื่อการศึกษาท่ีผานการปรับปรุง 

นําแบบสัมภาษณตองการใชแอพลิเคชันเพื่อการศึกษา รวมกับกิจกรรมการเรยีนรูแบบใช
ปญหาเปนฐาน ท่ีสมบรณูไปใชกับครูผูสอนตอไป 

นําขอมูลที่ไดจากผูเชี่ยวชาญมาวิเคราะหหาคาเฉลี่ยของขอคําถาม โดยคัดเลือกขอที่มีคา
ดัชนีความสอดคลองตั้งแต 0.5 ขึ้นไปปรับปรุง 

ศึกษาเน้ือหารายวิชา ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับเนื้อหาวิชาวิทยาศาสตร และ 
การออกแบบแอพลิเคชันเพื่อการศึกษา 

นําทฤษฎีและขอมลูที่ไดจากการศกึษาและการวเิคราะหเนื้อหา (Content Analysis) 

มาสรางแบบสัมภาษณ เพื่อนํามาสรางประเด็นสัมภาษณครูผูสอน  

ผูเชี่ยวชาญตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) แลวนํามาหาคาดัชนี
ความสอดคลองของแบบสัมภาษณครผููสอน 

นําแบบรางแบบสัมภาษณความตองการในการใชแอพลิเคชันเพื่อการศึกษาเสนอตออาจารย
ที่ปรึกษาเพื่อตรวจสอบประเด็นคาํถามและความถูกตองเหมาะสม 
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 วิธีการดําเนินการ 
  1. ศึกษาสภาพการจัดการเรียนการสอน เพ่ือพัฒนาแอพลิเคชันเพ่ือการศึกษา 

รวมกับกิจกรรมการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐาน โดยเปนขอมูลเกี่ยวกับสภาพการจัดการเรียนการ
สอนวิชาวิทยาศาสตรดวยอุปกรณพกพาและการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐานในปจจุบัน เรียงลําดับ
ความสําคัญที่เกี่ยวของกับแอพลิเคชันเพ่ือการศึกษาและใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบเพ่ือนํามาสราง
แนวทางในการพัฒนาแอพลิเคชันเพื่อการศึกษา รวมกับกิจกรรมการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐาน  

  2. กําหนดแนวทางในการพัฒนาแอพลิเคชันเพ่ือการศึกษา รวมกับกิจกรรมการ
เรียนรูแบบใชปญหาเปนฐานโดยการสัมภาษณความตองการในการใชแอพลิเคชันเพ่ือการศึกษาของ
ครูผูสอนในระดับชั้นประถมศึกษาที่สอนวิชาวิทยาศาสตรดวยอุปกรณพกพา จํานวน 10 คน โดยใช
แบบสัมภาษณ 
  3. สรุปประเด็นการสัมภาษณความตองการในการใชแอพลิเคชันของครูผูสอนเพ่ือ
กําหนดแนวทางในการพัฒนาแอพลิเคชันเพื่อการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพตอไป  

 การเก็บรวบรวมขอมูล 

  1. ศึกษาเอกสาร แนวคิดทฤษฎี หลักการที่เกี่ยวของกับการพัฒนาแอพลิเคชันเพ่ือ
การศึกษา รวมกับกิจกรรมการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐาน และวิเคราะหขอมูลเนื้อหาจําแนกตาม
ประเด็น เพ่ือนํามาสรางเปนประเด็นการสอบถาม 

  2. สัมภาษณความตองการใชแอพลิเคชันเพ่ือการศึกษาของครูผูสอนโดยมีขั้นตอน
การสอบถาม ดังนี้ 

 2.1 ติดตอประสานกับโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครท่ีมีการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนดวยแอพลิเคชันเพื่อการศึกษาโดยใชอุปกรณพกพา 

 2.2 สงหนังสือขอความอนุเคราะหเพ่ือในการติดตอประสานงานในการขอ
สัมภาษณความตองการในการใชแอพลิเคชันเพื่อการศึกษากับครูผูสอน 

 2.3 ผูวิจัยไดสรางแบบสัมภาษณความตองการในการใชแอพลิเคชันเพ่ือการศึกษา 
โดยผูวิจัยไดสัมภาษณผูสอนจากกลุมตัวอยางจํานวน 10 คน เพ่ือสอบถามความความตองการในการ
ใชแอพลิเคชันเพื่อการศึกษาบนอุปกรณพกพาสําหรับการจัดการเรียนการสอนในสภาพปจจุบัน  

 2.4 นําแบบสัมภาษณความตองการในการใชแอพลิเคชันพรอมเทปบันทึกเสียง
การสัมภาษณมาวิเคราะหขอมูลเนื้อหา ขอเสนอแนะ และสรุปเปนประเด็นตามท่ีกําหนดไวในตอนตน 

 การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใชในการวิจัย  
  ทั้งนี้เคร่ืองมือในการวิจัย ไดแก แบบสัมภาษณความตองการในการใชแอพลิเคชัน

เพ่ือการศึกษา รวมกับกิจกรรมการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐาน เรื่อง แรงและความดัน ของครูผูสอน 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



87 

 

 

ที่ผูวิจัยสรางข้ึน โดยผานผูเชี่ยวชาญดานภาษา และดานเนื้อหา ตรวจสอบความเท่ียงตรง (Validity) 

และความนาเชื่อถือ (Reliability) ดังนี้ 
  1. วิเคราะหขอมูลจาก ตํารา เอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวของโดยวิเคราะหเนื้อหา 

(Content Analysis) เพ่ือนํามาสรางแอพลิเคชันเพ่ือการศึกษาบนอุปกรณพกพา รวมกับกิจกรรมการ
เรยีนรูแบบใชปญหาเปนฐาน 

  2. วิเคราะหขอมูลจากการสัมภาษณครูผูสอนโดยวิเคราะหเนื้อหา (Content 

Analysis) เพ่ือนํามาสรางแอพลิเคชันเพ่ือการศึกษาบนอุปกรณพกพา รวมกับกิจกรรมการเรียนรูแบบ
ใชปญหาเปนฐาน    

การสัมภาษณความตองการในการใชแอพลิเคชันเพ่ือการศึกษาของครูผูสอน 

 สรุปผลการสัมภาษณครูผูสอน 
 ครูผูสอนแตละทานจะมีรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่แตกตางกัน แตจะเนนให

นักเรียนไดลงมือปฏิบัติจริงและฝกทักษะการสังเกตเกี่ยวกับ เรื่อง แรงและความดัน ดวยตนเอง แลว
ใชคําถามเพ่ือกระตุนใหนักเรียนคิดตาม ครูผูสอน เห็นดวยกับการมีสื่อแอพลิเคชันเพ่ือการศึกษา เรื่อง 
แรงความดัน ที่รองรับและสงเสริมการเรียนการสอน เพราะจะชวยใหนักเรียนไดเรียนรู และทบทวน
ความรูไดดวยตนเอง ผานสื่อมัลติมีเดียที่ชวยทําใหนักเรียนสนใจเกิดการเรียนรูมากขึ้น ครูผูสอนแตละ
ทานตองการใหแอพลิเคชันเพ่ือการศึกษารูปแบบที่แตกตางกันออกไป เชน กรณีศึกษา สถานการณ
จําลอง มีคําถามทายบท มีแบบทดสอบประจําบท มีการทดลอง สงเสริมการสืบเสาะแสวงหาความรู 
และเกมการศึกษา ควรกําหนดตามตัวชี้วัดในหลักสูตร วัตถุประสงค ควรมีทั้งจุดประสงคปลายทาง
และนําทางในสวนแตละสาระเนื้อหา และควรเนนใหนักเรียนสามารถนําความรูไปในชีวิตประจําวัน 
และสามารถนําความรูที่ไดจากการเรียนไปใชแกปญหาเกิดขึ้นใกลตัวได การจัดกิจกรรมควรเนนทักษะ
กระบวนการคิดแกนักเรียน โดยครูเปนผูคอยดูแลและแนะนําชวยเหลือ ขั้นการสอนแบบการใชปญหา
เปนฐานควรแบงเปน 1.ขั้นสังเกต 2. ขั้นตั้งสมมติฐาน 3. ขั้นการจดจํา 4. ขั้นทดลอง 5. ขั้นสรุปผลโดย
มีแนวทางในการวัดและประเมินผลจากการสังเกตจากการเรียนรูและประเมินผลงานตามสภาพจริง
การฝกปฏิบัติ การตอบคําถาม การเขียนแผนภาพความคิด (Mind Mapping) กิจกรรมกลุมจากการ
ทดลอง ความสามารถในการระบุปญหาจากสถานการณที่เกิดข้ึนในชีวิตประจําวัน นอกจากนี้ครูผูสอน
ไดใหขอเสนอแนะเพ่ิมเติม คือ ควรพิจารณาความแตกตางของผูเรียนในการเรียนรู ความถนัด ควร
แบงนักเรียนเปนกลุมๆ (เกง ปานกลาง ออน) ความสามารถในการใชอุปกรณและส่ือ ความพรอมของ
ผูเรียน โรงเรียน  
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 3. ศึกษาสภาพและความตองการในการใชแอพลิเคชันเพ่ือการศึกษาบนอุปกรณ
พกพา รวมกับกิจกรรมการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐาน จากนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 

 ประชากร/กลุมตัวอยาง 
  ประชากรที่ใชในการศึกษาสภาพและความตองการในการใชแอพลิเคชันเพ่ือ

การศึกษาคร้ังนี้ เปนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ที่กําลังศึกษาในภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2557 
ของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร เขตพระนคร จํานวน 11 โรงเรียน 

   กลุมตัวอยางที่ผูวิจัยใชในการศึกษาสภาพและความตองการในการใชแอพลิเคชัน
เพ่ือการศึกษาคร้ังนี้ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร เขตพระ
นครจํานวน 117 คน ไดมาจากการเลือกอยางเจาะจง (Purposive Sampling) โดยเปนนักเรียนจาก
โรงเรียนวัดพระเชตุพน จํานวน 17 คน โรงเรียนวัดสุทัศน จํานวน 32 คน โรงเรียนวัดตรีทศเทพ 
จํานวน 17 คน โรงเรียนใหมอมตรส จํานวน 27 คน และโรงเรียนวัดอินทรวิหาร จํานวน 24 คน 

 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
  แบบสอบถามความตองการในการใชแอพลิเคชันเพ่ือการศึกษา รวมกับกิจกรรม

การเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐาน เรื่อง แรงและความดัน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 5 

  ผูวิจัยสรางแบบสอบถามความตองการในการใชแอพลิเคชันเพ่ือการศึกษา รวมกับ
กิจกรรมการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐาน เรื่อง แรงและความดัน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 
นี้ เพ่ือวัตถุประสงคในการนําไปใชสอบถามความตองการและขอเสนอแนะจากของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 5 เรื่อง แรงและความดัน เพ่ือเปนแนวทางในการออกแบบแอพลิเคชันเพ่ือการศึกษา
รวมกับกิจกรรมการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐาน มีข้ันตอนในการสรางดังนี้ 

  1. ศึกษาเน้ือหา ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับเนื้อหาวิชาวิทยาศาสตรและ     
แอพลิเคชันเพื่อการศึกษา 

  2. นําทฤษฎีและขอมูลที่ไดจากการศึกษาและการวิเคราะหเนื้อหา (Content  

Analysis) มาสรางแบบสอบถามความตองการในการใชแอพลิเคชันเพ่ือการศึกษารวมกับกิจกรรมการ
เรียนรูแบบใชปญหาเปนฐาน เรื่อง แรงและความดัน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โดยกําหนด
รูปแบบเปนแบบสอบถามปลายปด ประเภทเลือกตอบเพียง 1 คําตอบ และใหเลือกตอบไดหลาย
คําตอบ แบงเปน 3 ตอน ดังนี้  
  ตอนท่ี 1 ขอมูลเกี่ยวกับผูตอบแบบสอบถาม   

  ตอนท่ี 2 สภาพการใชสื่อการเรียนรูในกลุมสาระวิชาวิทยาศาสตร ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร เขตพระนคร  
  ตอนท่ี 3 ความตองการใชสื่อการเรียนรูในกลุมสาระวิชาวิทยาศาสตร เรื่อง 
แรงและความดัน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร เขตพระนคร 
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  3. รางแบบสอบถามความตองการในการใชแอพลิเคชันเพื่อการศึกษาสําหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 

  4. นําแบบรางแบบสอบถามความตองการในการใชแอพลิเคชันเสนอตออาจารยที่
ปรึกษาเพ่ือตรวจสอบประเด็นคําถามและความถูกตองเหมาะสม 

  5. ปรับปรุงประเด็นขอคําถามของแบบสอบถามความตองการในการใชแอพลิเคชัน
ตามขอเสนอแนะของอาจารยที่ปรึกษา 

  6. นําแบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึ้นใหผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 ทาน ตรวจสอบความ
เที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) นํามาหาคาดัชนีความสอดคลอง ( Item Objective 

Congruence : IOC) โดยใหผูเชี่ยวชาญพิจารณาดังนี้ (รายละเอียดในภาคผนวก ค หนา 179) 
 +1 หมายถึง    แนใจวารายการพิจารณาขอคําถามแตละขอสอดคลองกับเนื้อหา 
  0 หมายถึง    ไมแนใจวารายการพิจารณาขอคําถามแตละขอสอดคลองกับเนื้อหา 
 -1  หมายถงึ    แนใจวารายการพิจารณาขอคําถามแตละขอไมสอดคลองกับเนื้อหา 
  7. นําขอมูลที่ไดจากผูเชี่ยวชาญมาวิเคราะหหาคาเฉล่ียของขอคําถาม โดยคัดเลือก

ขอที่มีคาดัชนีความสอดคลองตั้งแต 0.50 ขึ้นไปไวใชในแบบสอบถามและปรับปรุงแกไขขอคําถามท่ียัง
ไมสมบูรณตามคําแนะนําผลการพิจารณาของผูเชี่ยวชาญ เพ่ือใชในการสรางแบบสอบถามความ
ตองการของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ในขั้นตอไป โดยแบบสอบถามความตองการในการใช           
แอพลิเคชันเพ่ือการศึกษาสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 นี้มีคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) 
เทากับ 1.00 

  8. นําแบบสอบถามความตองการในการใชแอพลิเคชันเพ่ือการศึกษา รวมกับการ
เรียนรูแบบใชปญหาเปนฐาน เรื่อง แรงและความดัน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ที่ผานการ
ปรับปรุงแกไขเรียบรอยแลวไปสอบถามความตองการของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 5 จํานวน 
117 คน ไดมาจากการเลือกอยางเจาะจง (Purposive Sampling) เพ่ือใชเปนแนวทางในการออกแบบ
แอพลิเคชันเพ่ือการศึกษารวมกับกิจกรรมการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐานตอไป (รายละเอียดใน
ภาคผนวก ง หนา 221) 
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การสรางแบบสอบถามความตองการในการใชแอพลิเคชันเพ่ือการศึกษา รวมกั บ
กิจกรรมการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐาน เรื่อง แรงและความดัน  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 
แผนภูมทิี่ 4 ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมทิี่ 4 ขั้นตอนการสรางแบบสอบถามความตองการในการใชแอพลิเคชันเพ่ือการศึกษา รวมกับ
กิจกรรมการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐาน เรื่อง แรงและความดัน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 

  

 

 

ผูเชี่ยวชาญตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) แลวนํามาหาคาดัชนี
ความสอดคลองของแบบสอบถามความตองการในการใช 

แอพลิเคชันเพื่อการศึกษา รวมกับกิจกรรมการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐาน 

นําแบบสอบถามความตองการใชแอพลิเคชันเพื่อการศึกษา รวมกับกิจกรรมการเรียนรู 
แบบใชปญหาเปนฐานที่สมบรณูไปใชกับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 5 ตอไป 

ไดแบบสอบถามความตองการใชแอพลิเคชันเพื่อการศึกษา ที่ผานการปรับปรุง 

นําขอมูลที่ไดจากผูเชี่ยวชาญมาวิเคราะหหาคาเฉลี่ยของขอคําถาม โดยคัดเลือกขอที่มีคา
ดัชนีความสอดคลองตั้งแต 0.5 ขึ้นไปปรับปรุง 

นําทฤษฎีและขอมลูที่ไดจากการศกึษาและการวเิคราะหเนื้อหา (Content Analysis) 

แบบสอบถามปลายปด ประเภทเลือกตอบเพียง 1 คําตอบ และใหเลือกหลายคําตอบ 

นําแบบรางแบบสอบถามความตองการในการใชแอพลิเคชันเสนอตออาจารยที่ปรึกษาเพ่ือ
ตรวจสอบประเด็นคําถามและความถูกตองเหมาะสม 

ศึกษาเน้ือหารายวิชา ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับเนื้อหาวิชาวิทยาศาสตร  
และการออกแบบแอพลิเคชันเพ่ือการศึกษา 
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 วิธีการดําเนินการ 
  1. ศึกษาสภาพการจัดการเรียนการสอน เพ่ือพัฒนาแอพลิเคชันเพ่ือการศึกษา 

รวมกับกิจกรรมการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐาน โดยเปนขอมูลเกี่ยวกับสภาพการจัดการเรียนการ
สอนวิชาวิทยาศาสตรดวยอุปกรณพกพาและการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐานในปจจุบัน เรียงลําดับ
ความสําคัญที่เกี่ยวของกับแอพลิเคชันเพ่ือการศึกษาและใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบเพ่ือนํามาสราง
แนวทางในการพัฒนาแอพลิเคชันเพื่อการศึกษา รวมกับกิจกรรมการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐาน  

  2. กําหนดแนวทางในการพัฒนาแอพลิเคชันเพ่ือการศึกษา รวมกับกิจกรรมการ
เรียนรูแบบใชปญหาเปนฐานโดยการสอบถามความตองการในการใชแอพลิเคชันเพ่ือการศึกษา  ของ
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 5 จํานวน 117 คน ดวยแบบสอบถาม  

  3. สรุปผลการสอบถามความตองการ จากนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 เพ่ือ
กําหนดแนวทางในการพัฒนาแอพลิเคชันเพื่อการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพตอไป  

 การเก็บรวบรวมขอมูล 

  1. ศึกษาเอกสาร แนวคิดทฤษฎี หลักการท่ีเกี่ยวของกับการพัฒนาแอพลิเคชันเพ่ือ
การศึกษา รวมกับกิจกรรมการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐาน และวิเคราะหขอมูลเนื้อหาจําแนกตาม
ประเด็น เพ่ือนํามาสรางเปนประเด็นการสอบถาม 

  2. สอบถามความตองการใชแอพลิเคชันเพ่ือการศึกษาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาป
ที่ 5 โดยมีขั้นตอนการสอบถาม ดังนี้ 

 2.1 ติดตอประสานกับโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครท่ีมีการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนดวยแอพลิเคชันเพื่อการศึกษาโดยใชอุปกรณพกพา 

 2.2 สงหนังสือขอความอนุเคราะหเพ่ือในการติดตอประสานงานในการสอบถาม
ความตองการในการใชแอพลิเคชันเพื่อการศึกษากับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 

 2.3 ผูวิจัยไดสรางแบบสอบถามความตองการในการใชแอพลิเคชันเพ่ือการศึกษา 
และนําไปใชสอบถามความตองการเกี่ยวกับสภาพปจจุบันในการจัดการเรียนการสอนและการใช                
แอพลิเคชันเพื่อการศึกษา จากนักเรียนกลุมตัวอยางจํานวน 117 คน  

 2.4 นําแบบสอบถามความตองการมาวิเคราะหขอมูล โดยการสรางตาราง
วิเคราะหเน้ือหา และการแจงขอมูลเปนความถ่ีนําผลการวิเคราะหเนื้อหามาสรุปประเด็นจากการ
สอบถาม 

 การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใชในการวิจัย  
  ทั้งนี้เคร่ืองมือในการวิจัย ไดแก แบบสอบถามความตองการในการใชแอพลิเคชันเพ่ือ

การศึกษา รวมกับกิจกรรมการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐาน เรื่อง แรงและความดัน  ของนักเรียนชั้น
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ประถมศึกษาปที่ 5 ที่ผูวิจัยสรางขึ้น โดยใหผูเชี่ยวชาญดานภาษา และดานเนื้อหา ตรวจสอบความ
เที่ยงตรง (Validity) และความนาเชื่อถือ (Reliability) ดังนี้ 

  1. วิเคราะหขอมูลจาก ตํารา เอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวของโดยวิเคราะหเนื้อหา 
(Content Analysis) เพ่ือนํามาสรางแอพลิเคชันเพ่ือการศึกษาบนอุปกรณพกพา รวมกับกิจกรรมการ
เรียนรูแบบใชปญหาเปนฐาน 

  2. สถิติพ้ืนฐาน ไดแก 
 3.1   รอยละ 
 3.2   คาเฉล่ีย (X )    
 3.3   คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

การสอบถามความตองการในการใชแอพลิเคชันเพื่อการศึกษาของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปท่ี 5  

 สรุปผลการสอบถามนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 5 
 จากนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร เขตพระนคร

ผูตอบแบบสอบถามจํานวน 117 คน สวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน 72 คน และเพศชาย จํานวน 45 
คน ซึ่งนักเรียนสวนใหญมีอุปกรณพกพาสําหรับใชสวนตัวหรือที่บานจํานวน 82 คน โดยเปนโทรศัพท 
smart phone จํานวน 29 คน , แท็บเล็ต จํานวน 26 คน , ไอแพด จํานวน 15 คน และโนตบุค 
จํานวน 12 คน และมีนักเรียนที่ไมมีอุปกรณพกพา สําหรับใชสวนตัวหรือท่ีบาน จํานวน 35 คน แต
เคยใชอปุกรณพกพาที่โรงเรียน จํานวน 17 คน , เคยใชอุปกรณพกพาที่หองสมุด จํานวน 13 คน , เคย
ใชอุปกรณพกพาที่แหลงเรียนรูภายในชุมชน จํานวน 5 คน และอ่ืนๆ จํานวน 1 คน โดยนักเรียนสวน
ใหญใชอุปกรณพกพาเพ่ือสงงานหรือการบาน จํานวน 60 คน ใชสืบคนขอมูล จํานวน 54 คน , 
สนทนา/chat เชน line , facebook ฯลฯ จํานวน 53 คน  

 ดานสภาพการใชสื่อการเรียนรู ในกลุมสาระวิชาวิทยาศาสตร ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร เขตพระนคร สื่อการจัดการเรียนการสอนที่
นักเรียนเคยใชในวิชาวิทยาศาสตรสวนใหญ คือ หนังสือ จํานวน  66 คน , ใบงาน แบบฝกหัด 
แบบทดสอบ จํานวน 64 คน และวิดีทัศน/วิดีโอ จํานวน 41 คน โดยนักเรียนสวนใหญเคยใชแอพลิเค
ชันเพ่ือการศึกษาในการเรียนวิชาวิทยาศาสตรมากอน จํานวน 67 คน และไมเคยใชแอพลิเคชันเพ่ือ
การศึกษาในการเรียนวิชาวิทยาศาสตรมากอน จํานวน 50 คน และนักเรียนสวนใหญเห็นวาควรที่จะ
ใหมีแอพลิเคชันเพ่ือการศึกษาในวิชาวิทยาศาสตร จํานวน 102 คน และไมควรที่จะใหมีแอพลิเคชัน
เพ่ือการศึกษาในวิชาวิทยาศาสตร จํานวน 15 คน  

 ดานความตองการใชสื่อการเรียนรูในกลุมสาระวิชาวิทยาศาสตร เรื่อง แรงและความดัน 
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร เขตพระนคร นักเรียนสวนใหญ
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ตองการแอพลิเคชันเพ่ือการศึกษาท่ีสามารถใชเรียนรูไดดวยตนเองได จํานวน 61 คน ลองลงมาคือ
เขาใจงาย จํานวน 60 คน และชวยสงเสริมดานการคนควา จํานวน 53 คน รูปแบบของแอพลิเคชัน
เพ่ือการศึกษา เรื่อง แรงและความดัน ที่นักเรียนสวนใหญตองการใหเปนแบบเกม จํานวน 76 คน ลอง
ลงมาคือ จําลองสถานการณดวยการตูน จํานวน 36 คน และรูปแบบอ่ืนๆ จํานวน 5 คน ตามลําดับ 

โดยตองการใหแอพลิเคชันเพ่ือการศึกษามีตัวการตูน จํานวน 66 คน ลองลงมาคือเสียงประกอบ 
จํานวน 65 คน และเสียงบรรยาย จํานวน 63 คน และพบวานักเรียนสวนใหญลักษณะภาพประกอบ
ในแอพลิเคชันเพ่ือการศึกษาที่เปนภาพการตูน จํานวน 40 คน ลองลงมาคือ ภาพท่ีตรงตามเนื้อหา
จํานวน 36 คน และภาพที่เขาใจงาย จํานวน 16 คน   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



94 

 

 

 ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนาแอพลิเคชันเพื่อการศึกษาบนอุปกรณพกพา รวมกับกิจกรรม
การเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐาน เรื่อง แรงและความดัน วิชาวิทยาศาสตร เพื่อสงเสริม
ความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตร ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 5 

 วัตถุประสงค  
  1. เพ่ือพัฒนาแอพลิเคชันเพ่ือการศึกษาบนอุปกรณพกพา รวมกับกิจกรรมการเรียนรู

แบบใชปญหาเปนฐาน เร่ือง แรงและความดัน วิชาวิทยาศาสตร เพ่ือสงเสริมความสามารถในการ
แกปญหาทางวิทยาศาสตร ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 

  2. เพ่ือพัฒนาเคร่ืองมือที่ใชในการรวบรวมขอมูลและการวัดประเมินผล ไดแก 
แผนการจัดการเรียนรูดวยแอพลิเคชันเพ่ือการศึกษาบนอุปกรณพกพา รวมกับกิจกรรมการเรียนรูแบบ
ใชปญหาเปนฐาน เรื่อง แรงและความดัน วิชาวิทยาศาสตร เพื่อสงเสริมความสามารถในการแกปญหา
ทางวิทยาศาสตร ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 , แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชา
วิทยาศาสตร เรื่อง แรงและความดัน , แบบทดสอบความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตร  ,
แบบสอบถามความพึงพอใจท่ีมีตอการเรียนดวยแอพลิเคชันเพ่ือการศึกษารวมกับกิจกรรมการเรียนรู
แบบใชปญหาเปนฐาน 

 กลุมตัวอยาง 
  1. ผูเชี่ยวชาญตรวจประเมินคุณภาพส่ือ 
  1.1 ผูเชี่ยวชาญสําหรับประเมินคุณภาพแผนการจัดการเรียนรู เรื่อง แรงและความ

ดัน ซึ่งเปนผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหาวิชาวิทยาศาสตร และดานวิธีสอน จํานวนดานละ 3 ทาน โดยใชการ
เลือกอยางเจาะจง (Purposive Sampling) 

  1.2 ผูเชี่ยวชาญสําหรับประเมินคุณภาพแอพลิเคชันเพ่ือการศึกษา เรื่อง แรงและ
ความดัน ซึ่งเปนผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหาวิชาวิทยาศาสตร ดานการออกแบบและดานวิธีสอน จํานวน
ดานละ 3 ทาน โดยใชการเลือกอยางเจาะจง (Purposive Sampling) 

  1.3 ผูเชี่ยวชาญสําหรับประเมินคุณภาพแบบทดสอบความสามารถในการแกปญหา
ทางวิทยาศาสตร เรื่อง แรงและความดัน ซึ่งเปนผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหาวิชาวิทยาศาสตร จํานวน 3 
ทาน โดยใชการเลือกอยางเจาะจง (Purposive Sampling) 

  1.4 ผูเชี่ยวชาญสําหรับประเมินคุณภาพแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง แรง
และความดัน ซึ่งเปนผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหาวิชาวิทยาศาสตร จํานวน 3 ทาน โดยใชการเลือกอยาง
เจาะจง (Purposive Sampling) 

  1.5 ผูเชี่ยวชาญสําหรับประเมินคุณภาพแบบสอบถามความพึงพอใจท่ีมีตอการเรียน
ดวยแอพลิเคชันเพ่ือการศึกษา เรื่อง แรงและความดัน จํานวน 3 ทาน โดยใชการเลือกอยางเจาะจง 
(Purposive Sampling) 
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  2. กลุมตัวอยางท่ีใชในการทดลอง 
  นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ที่เคยเรียนวิชาวิทยาศาสตร เรื่อง แรงและ

ความดัน กลุมทดลองแบงเปนกลุมเดี่ยว 3 คน , กลุมยอย 9 คนและกลุมใหญ 30 คน ไดมาจากการ
สุมอยางงาย (Simple Random Sampling) สําหรับการทดลองหาประสิทธิภาพของแอพลิเคชันเพ่ือ
การศึกษา 

 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

 1. แผนการจัดการเรียนรูดวยแอพลิเคชันเพ่ือการศึกษา รวมกับกิจกรรมการเรียนรู
แบบใชปญหาเปนฐาน 

  สําหรับการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดออกแบบกิจกรรมการเรียนรูดวยแอพลิเคชันเพ่ือ
การศึกษา รวมกับกิจกรรมการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐานโดยมีวิธีดําเนินการดังนี้ 

  1. ศึกษารูปแบบการจัดการเรียนรูดวยแอพลิเคชันเพ่ือการศึกษา จากเอกสารตางๆ 
และงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

  2. ผูวิจัยทําการออกแบบกิจกรรมการเรียนแอพลิเคชันเพ่ือการศึกษา รวมกับ
กิจกรรมการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐาน จากผลการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหาและดาน
ออกแบบแอพลิเคชันเพื่อการศึกษา 

  3. กําหนดเนื้อหาของแผนการจัดการเรียนรูดวยแอพลิเคชันเพ่ือการศึกษา รวมกับ
กิจกรรมการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐาน จํานวน 5 แผน และกําหนดระยะเวลาในการจัดการเรียนรู
แผนละ 2 ชั่วโมง สําหรับการจัดการเรียนรูเปนเวลา 5 สัปดาห รวมทั้งสิ้น 10 ชั่วโมง ประกอบดวย 5 
หนวยยอย คือ หนวยที่ 1 แรงลัพธ หนวยที่ 2 แรงเสียดทาน หนวยที่ 3 ความดันอากาศ หนวยที่ 4 
ความดันของของเหลว และหนวยที่ 5 แรงลอยตัว 

  4. เขียนแผนการจัดการเรียนรู กําหนดกิจกรรมการเรียนรูดวยแอพลิเคชันเพ่ือ
การศึกษา รวมกับกิจกรรมการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐาน ตามรูปแบบท่ีไดวิเคราะหจากการ
สัมภาษณผูเชี่ยวชาญและคําแนะนําของอาจารยที่ปรึกษา 

  5. นําแผนการจัดการเรียนรูเสนอตออาจารยที่ปรึกษาเพ่ือตรวจสอบความถูกตอง
เหมาะสมและปรับปรุงตามขอเสนอแนะของอาจารยที่ปรึกษา 

  6. สรางแบบประเมินคุณภาพแผนการจัดการเรียนรูสําหรับผูเชี่ยวชาญทั้ง 2 ดาน 
และนําใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา แลวจึงนํามาหาคาดัชนีความสอดคลอง โดย
ใหผูเชี่ยวชาญพิจารณาโดยมีเกณฑในการประเมินดังนี้ (รายละเอียดในภาคผนวก ค หนา 189) 
 +1  หมายถึง    แนใจวาแผนการจัดการเรียนรูสอดคลองกับเนื้อหา 
  0   หมายถึง    ไมแนใจวาแผนการจัดการเรียนรูสอดคลองกับเนื้อหา 
 -1  หมายถึง    แนใจวาแผนการจัดการเรียนรูไมสอดคลองกับเนื้อหา 
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7. นําแผนการจัดการเรียนรูดวยแอพลิเคชันเพ่ือการศึกษา  รวมกับกิจกรรมการ
เรียนรูแบบใชปญหาเปนฐานที่ปรับปรุงแกไขเรียบรอยแลว ใหผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหาวิชาวิทยาศาสตร 
และดานวิธีสอน จํานวนดานละ 3 ทาน เพ่ือประเมินและตรวจสอบความถูกตองเหมาะสม  

  โดยกําหนดรูปแบบการประเมินคุณภาพแผนการจัดการเรียนรูดวยแอพลิเคชันเพ่ือ
การศึกษา แบงออกเปน 3 สวน คือ ขอมูลท่ัวไปของผูเชี่ยวชาญ การประเมินคุณภาพของแผนการ
จัดการเรียนรูดวยแอพลิเคชันเพ่ือการศึกษาเปนแบบปลายปดมีลักษณะการตอบแบบมาตราสวน
ประเมินคา (Rating Scale) 5 ระดับ และแบบสอบถามปลายเปดเพื่อสอบถามความคิดเห็นตาง ๆ  

  5    หมายถงึ   คุณภาพอยูในระดับความเหมาะสมมากท่ีสุด 

  4    หมายถึง   คุณภาพอยูในระดับความเหมาะสมมาก 

  3    หมายถึง   คุณภาพอยูในระดับความเหมาะสมปานกลาง 
  2    หมายถึง   คุณภาพอยูในระดับความเหมาะสมนอย 

  1    หมายถึง   คุณภาพอยูในระดับความเหมาะสมนอยท่ีสุด 

  โดยผูวิจัยกําหนดเกณฑแปลความหมายไวดังนี้  
 คะแนนเฉลี่ย  4.50-5.00 หมายความวา เหมาะสมมากที่สุด 

 คะแนนเฉลี่ย  3.50-4.49  หมายความวา เหมาะสมมาก 

 คะแนนเฉลี่ย  2.50-3.49 หมายความวา เหมาะสมปานกลาง 
 คะแนนเฉลี่ย  1.50-2.49 หมายความวา เหมาะสมนอย 

 คะแนนเฉลี่ย  1.00-1.49 หมายความวา เหมาะสมนอยที่สุด 

  จากผลการประเมินคุณภาพแผนการจัดการเรียนรูดวยแอพลิเคชันเพื่อการศึกษา รวมกับ
กิจกรรมการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐาน เรื่อง แรงและความดัน  โดยผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา ทั้ง 3 
ทาน พบวาความคิดเห็นโดยภาพรวมของผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.60 อยูในเกณฑ 
เหมาะสมมากท่ีสุด (รายละเอียดในภาคผนวก ง หนา 239) นอกจากนี้ผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหาวิชา
วิทยาศาสตรไดใหขอเสนอแนะ เพื่อนํามาปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรูใหมีความเหมาะสมมากย่ิงขึ้น 
ในดานเนื้อหาของบทเรียน เชน เนื้อหาบทเรียนครอบคลุมตัวชี้วัดดี ตรงตามจุดประสงคการเรียนรูดี มี
กิจกรรมข้ันนําเขาสูบทเรียนมีความหลากหลายนาสนใจ การประเมินผลควรปรับใหเหมาะสมใน
บางสวน และผลการประเมินคุณภาพแผนการจัดการเรียนรูดวยแอพลิเคชันเพ่ือการศึกษา รวมกับ
กิจกรรมการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐาน เรื่อง แรงและความดัน โดยผูเชี่ยวชาญดานวิธีสอน ทั้ง 3 
ทาน พบวาความคิดเห็นโดยภาพรวมของผูเชี่ยวชาญดานวิธีสอน มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.67 อยูในเกณฑ 
เหมาะสมมากที่สุด (รายละเอียดในภาคผนวก ง หนา 247) ทั้งนี้ผูเชี่ยวชาญดานวิธีสอนไดใหแนะนํา
เกี่ยวกับแผนการจัดการเรียนรูวา ในขั้นนําแตละหนวยเรียนมีรูปแบบการทดลองท่ีหลากหลายใน
ผูเรียนไดลงมือทําดวยตนเองนาสนใจดี ควรมีสถานการณปญหาหรือตัวอยางท่ีเปนเรื่องใกลตัวผูเรียน 
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เพ่ือใหผูเรียนสามารถนําความรูนั้นมาเทียบเคียงกับสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นในชีวิตประจําวันได ในแตละขั้น
การเรียนรูควรมีผูคอยใหแนวทางและคําแนะนําในการเรียนรูแกผูเรียนอยางใกลชิด  เพ่ือใหผูเรียน
สามารถเรียนรูตามแตละข้ันไดอยางถูกตองและเหมาะสมตรงตามจุดประสงคการเรียนรูที่ตั้งไว 

  8. นําแผนการจัดการเรียนรูที่จัดกิจกรรมการเรียนรูดวยแอพลิเคชันเพ่ือการศึกษา 
ไปใชเปนเครื่องมือในการวิจัย  

การสรางแผนการจัดการเรียนรูดวยแอพลิเคชันเพ่ือการศึกษา รวมกับกิจกรรมการ
เรียนรูแบบใชปญหาเปนฐาน ดังแผนภูมิที่ 5 ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมทิี่ 5  แสดงขั้นตอนการสรางแผนการจัดการเรียนรูดวยแอพลิเคชันเพ่ือการศึกษา รวมกับ
กิจกรรมการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐาน 

ออกแบบแผนการจัดการเรียนรูดวยแอพลิเคชันเพื่อการศึกษา 
รวมกับกิจกรรมการเรยีนรูแบบใชปญหาเปนฐาน 

ศึกษาคนควารวบรวมขอมูลที่เกีย่วกับการคิดแกปญหาจากเอกสารตางๆ 

และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

ศึกษาผลการเรียนรูที่คาดหวัง จุดประสงคการเรียนรู เนื้อหาสาระการเรยีนรู 
และกําหนดกิจกรรมการเรียนรูโดยใช 

ปญหาเปนฐานแลวดําเนินการเขยีนแผนการจดัการเรียนรู 

นําแผนการจดัการเรียนรูที่จัดการเรียนรูดวยแอพลเิคชันเพ่ือการศึกษา รวมกับกิจกรรม 

การเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐานไปใชเปนเครื่องมือในการวิจัย 

นําแผนการจดัการเรียนรูใหผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหาและดานวิธีสอน จํานวนดานละ 3 ทาน 
ทําการตรวจสอบเนื้อหา แลวนําขอเสนอแนะมาปรับปรุงแกไข 

ดําเนินการเขียนแผนการจัดการเรยีนรูดวยแอพลิเคชันเพ่ือการศึกษา  
รวมกับกิจกรรมการเรยีนรูแบบใชปญหาเปนฐาน 

และนําใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบคาดัชนีความสอดคลอง (ioc) 
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 2. แอพลิเคชันเพื่อการศึกษา รวมกับกิจกรรมการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐาน เรื่อง 
แรงและความดัน   

  การพัฒนาแอพลิเคชันเพ่ือการศึกษารวมกับกิจกรรมการเรียนรูแบบใชปญหาเปน
ฐาน ผูวิจัยดําเนินการสราง และปรับปรุง คุณภาพของแอพลิเคชันเพ่ือการศึกษารวมกับกิจกรรมการ
เรียนรูแบบใชปญหาเปนฐาน เรื่อง แรงและความดัน โดยวางแผนและกําหนดขั้นตอน ดังนี้ 

  1. คนควาแนวคิดทฤษฎีที่เก่ียวของกับแอพลิเคชันเพื่อการศึกษาจากหนังสือ เอกสาร 
ตํารา งานวิจัย และวารสาร เพ่ือเปนแนวทางในการกําหนดเนื้อหา การกําหนดรูปแบบของการสราง
แอพลิเคชันเพื่อการศึกษารวมกับกิจกรรมการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐาน เรื่อง แรงและความดัน   

  2. นําขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา ดานการออกแบบแอพลิเค
ชันเพ่ือการศึกษา และจากการสัมภาษณความตองการในการใชแอพลิเคชันเพ่ือการศึกษาของ
ครูผูสอน รวมถึงสอบถามความตองการของผูเรียนมาใชเปนแนวทางในการออกแบบและพัฒนา     
แอพลิเคชันเพื่อการศึกษา รวมกับการจัดกิจกรรมแบบใชปญหาเปนฐาน 

  3. กําหนดผลการเรียนรูที่คาดหวังของแอพลิเคชันเพ่ือการศึกษารวมกับกิจกรรมการ
เรียนรูแบบใชปญหาเปนฐาน กลุมสาระวิชาวิทยาศาสตร เรื่อง แรงและความดัน สําหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 5 ไดกําหนดเปนวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม และกําหนดเกณฑในการทดสอบให
สัมพันธกับจุดประสงค  

  4. แบงเนื้อหาของบทเรียนแตละหนวยและเขียนผังมโนทัศน (Mind Map) เพ่ือ
จัดลําดับโครงเรื่องและแยกเน้ือหาออกเปนสวนๆ 

  5. เขียนผังงานของแอพลิเคชันเพ่ือการศึกษารวมกับกิจกรรมการเรียนรูแบบใช
ปญหาเปนฐาน แสดงการดําเนินงานของบทเรียนในสวนของรายการหลักและรายการยอยในแตละ
สวน ซึ่งวางโครงเร่ืองตามเนื้อหาของบทเรียน รวมทั้งจัดทําแผนภาพ (Storyboard) และสรุปลักษณะ
การใชงานรวมกันระหวางแอพลิเคชันและการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐาน นําไปปรึกษาอาจารยที่
ปรึกษา เพ่ือตรวจสอบความเหมาะสม และความถูกตองในการออกแบบแอพลิเคชันเพ่ือการศึกษา 
และนําขอสรุปมาปรับปรุงแกไข  
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 สรุปลักษณะการใชงานแอพลิเคชันเพ่ือการศึกษาตามขั้นตอนการเรียนรูแบบใช
ปญหาเปนฐาน 

การเรียนรู 
แบบใชปญหาเปนฐาน 

แอพลิเคชันเพ่ือการศึกษา ภายในชั้นเรียน 

ขั้นที่ 1 

กําหนดปญหา 

ศึกษาตัวอยางของสถานการณ
ปญหา และแนวทางการแกปญหา
จากแอพลิเคชันเพื่อการศึกษา  

นักเรียนทุกกลุมกําหนดหัวขอปญหาที่
สอดคลองกับหนวยที่เรียนแตละสัปดาห 

ขั้นที่ 2 

ทําความเขาใจกับปญหา 

(นักเรียนสามารถบันทึกขอมูล 

ที่ไดลงในแอพลิเคชันเพื่อการศึกษา 
สวนเมนบูันทึกขอมูล) 

รวมกันพิจารณาปญหา และอธิบายสิง่ทําให
เกิดปญหา และบนัทึกขอมูลลง “สาเหตุของ

ปญหา” ของแบบบนัทึกขอมูล 

ขั้นที่ 3 

ดําเนินการศึกษาคนควา 

ใหนักเรียนทําการศึกษาคนควา
ขอมูลเพื่อแกไขปญหาจากบทเรียน
มัลติมีเดีย วิดีโอ หรืออินเตอรเน็ต  

ศึกษาจากหนังสือเรียนหรือทําการทดลอง
ศึกษาปญหา หากสามารถนาํวัสดุ อุปกรณ
หรือสิ่งของที่ผูเรียนมีอยูมาใชทาํการทดลอง 

ขั้นที่ 4 

สังเคราะหความรู 

(นักเรียนสามารถบันทึกขอมูล 

ที่ไดลงในแอพลิเคชันเพื่อการศึกษา 
สวนเมนบูันทึกขอมูล) 

แลกเปล่ียนขอมูลทีไ่ดจากการคนควาและ
รวบรวมขอมูล เพื่อบันทึกใหเหลือเพียงขอมูล
ที่สําคัญขอมูลเดียวลงในแบบบนัทึกขอมูล 

ขั้นที่ 5 

สรุปและประเมินคา 
ของคําตอบ 

(นักเรียนสามารถบันทึกขอมูล 

ที่ไดลงในแอพลิเคชันเพื่อการศึกษา 
สวนเมนบูันทึกขอมูล) 

แตละกลุม สรุปแนวทางการแกไขปญหา 
ภายใตขอมูลความรูที่ไดไปศึกษาคนควาหรือ
ทดลองมา และบนัทึกขอมูลที่ไดลงในสวน 

“แนวทางการแกปญหา” 

ขั้นที่ 6 

นําเสนอและประเมินผล 
- 

สงตัวแทนรายงานผลการศึกษา  
รวมกันประเมินผลงานจากทัง้กลุมตนเองและ

กลุมเพื่อน 

 

  6. สรางโปรแกรมใหครอบคลุมเนื้อหา และผลการเรียนรูที่คาดหวัง และเสนอตอ
อาจารยที่ปรึกษาเพ่ือตรวจสอบความถูกตองและปรับปรุงแกไข 

  7. นําแอพลิเคชันเพ่ือการศึกษา รวมกับกิจกรรมการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐาน 
เรื่อง แรงและความดัน ที่สรางขึ้น ใหผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา ดานการออกแบบแอพลิเคชันเพ่ือ
การศึกษา และดานวิธีสอน จํานวนดานละ 3 ทาน เพ่ือประเมินและตรวจสอบความถูกตองเหมาะสม  
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   โดยกําหนดรูปแบบการประเมินคุณภาพ แอพลิเคชันเพ่ือการศึกษา แบงออกเปน 3 
สวน คือ ขอมูลทั่วไปของผูเชี่ยวชาญ การประเมินคุณภาพของแอพลิเคชันเพ่ือการศึกษาเปนแบบ
ปลายปดมีลักษณะการตอบแบบมาตราสวนประเมินคา (Rating Scale) 5 ระดับ และแบบสอบถาม
ปลายเปดเพื่อสอบถามความคิดเห็นตาง ๆ 

 5    หมายถึง   คุณภาพของแอพลิเคชันเพ่ือการศึกษาอยูในระดับความเหมาะสมมากท่ีสุด 

 4    หมายถึง   คุณภาพของแอพลิเคชันเพ่ือการศึกษาอยูในระดับความเหมาะสมมาก 

 3    หมายถึง   คุณภาพของแอพลิเคชันเพ่ือการศึกษาอยูในระดับความเหมาะสมปานกลาง 
 2    หมายถึง   คุณภาพของแอพลิเคชันเพ่ือการศึกษาอยูในระดับความเหมาะสมนอย 

 1    หมายถึง   คุณภาพของแอพลิเคชันเพ่ือการศึกษาอยูในระดับความเหมาะสมนอยท่ีสุด 
  โดยผูวิจัยกําหนดเกณฑแปลความหมายไวดังนี้ 
 คะแนนเฉลี่ย  4.50-5.00 หมายความวา เหมาะสมมากที่สุด 

 คะแนนเฉลี่ย  3.50-4.49  หมายความวา เหมาะสมมาก 

 คะแนนเฉลี่ย  2.50-3.49 หมายความวา เหมาะสมปานกลาง 
 คะแนนเฉลี่ย  1.50-2.49 หมายความวา เหมาะสมนอย 

 คะแนนเฉลี่ย  1.00-1.49 หมายความวา เหมาะสมนอยที่สุด 
 

ตารางที่ 5 แสดงผลการวิเคราะหการประเมินคุณภาพของแอพลิเคชันเพ่ือการศึกษา รวมกับกิจกรรม 

             การเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐาน เรื่อง แรงและความดัน โดยผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา         
             (รายละเอียดในภาคผนวก ง หนา 255) 

รายการประเมิน X  S.D. แปลผล 

ดานออกแบบบทเรียน 4.57 0.58 มากท่ีสุด 

ดานเนื้อหา 4.67 0.45 มากท่ีสุด 

ดานการประเมินผล 4.83 0.29 มากท่ีสุด 

รวม 4.69 0.44 มากท่ีสุด 

 

 จากตารางที่ 5 ผลการวิเคราะหการประเมินคุณภาพของแอพลิเคชันเพ่ือการศึกษา 
รวมกับกิจกรรมการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐาน เรื่อง แรงและความดัน  โดยผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา 
ทั้ง 3 ทาน พบวามีคาเฉลี่ยรวมเทากับ 4.69 อยูในเกณฑ เหมาะสมมากที่สุด นอกจากนี้ผูเชี่ยวชาญ
ดานเนื้อหาไดใหขอเสนอแนะ เพ่ือนํามาปรับปรุงแอพลิเคชันเพ่ือการศึกษา ใหมีความเหมาะสมมาก
ยิ่งขึ้น ในดานเนื้อหาของบทเรียน เชน รูปแบบของแอพลิเคชันเพ่ือการศึกษาชวยกระตุนความสนใจ
นักเรียนดี และชวยสรางเสริมใหผูเรียนไดศึกษาคนควาขอมูลความรูดวยตนเอง เนื้อหาบทเรียนตรง
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ตามจุดประสงคการเรียนรู ควรปรับระดับความความยาก งายของเน้ือหาบทเรียน และแบบทดสอบให
เหมาะสม 
 

ตารางที่ 6 แสดงผลการวิเคราะหการประเมินคุณภาพของแอพลิเคชันเพื่อการศึกษา รวมกับกิจกรรม 

             การเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐาน เรื่อง แรงและความดัน โดยผูเชี่ยวชาญดานการออกแบบ  

             (รายละเอียดในภาคผนวก ง หนา 257) 

รายการประเมิน X  S.D. แปลผล 

ดานการออกแบบบทเรียน 4.33 0.45 มาก 

ดานมัลติมีเดีย ( ภาพ  เสียง  ตัวอักษรและสี ) 4.43 0.35 มาก 

ดานความคลองตัวในการใชงาน 4.50 0.29 มากท่ีสุด 

รวม 4.42 0.36 มาก 
 

 จากตารางที่ 6 ผลการวิเคราะหการประเมินคุณภาพของแอพลิเคชันเพ่ือการศึกษา 
รวมกับกิจกรรมการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐาน เรื่อง แรงและความดัน  โดยผูเชี่ยวชาญดานการ
ออกแบบ ทั้ง 3 ทาน พบวามีคาเฉลี่ยรวมเทากับ 4.42 อยูในเกณฑ เหมาะสมมาก นอกจากนี้
ผูเชี่ยวชาญดานการออกแบบไดใหขอเสนอแนะ เพ่ือนํามาปรับปรุงแอพลิเคชันเพ่ือการศึกษา ใหมี
ความเหมาะสมมากย่ิงขึ้น เชน แบงเนื้อหาชัดเจน การออกแบบภาพการตูน สีพ้ืนหลังและตัวอักษร
เหมาะสมนาสนใจ ควรเพ่ิมคําแนะนําในการใชแอพลิเคชัน หรือคูมือไวในแอพลิเคชันดวย อาจแทรก
อยูในหนาหลักหรือหนาที่เริ่มมีตัวสถานการณปญหาใหผูเรียนก็ได 

 

ตารางที่ 7 แสดงผลการวิเคราะหการประเมินคุณภาพของแอพลิเคชันเพื่อการศึกษา รวมกับกิจกรรม 

             การเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐาน เรื่อง แรงและความดัน โดยผูเชี่ยวชาญดานวิธีสอน  

             (รายละเอียดในภาคผนวก ง หนา 259) 

รายการประเมิน X  S.D. แปลผล 

ดานการออกแบบบทเรียน 4.30 0.64 มาก 

ดานการจัดกิจกรรมการเรียนรู 4.40 0.66 มาก 

รวม 4.35 0.65 มาก 
 

 จากตารางที่ 7 ผลการวิเคราะหการประเมินคุณภาพของแอพลิเคชันเพ่ือการศึกษา 
รวมกับกิจกรรมการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐาน เรื่อง แรงและความดัน  โดยผูเชี่ยวชาญดานการวิธี
สอน ทั้ง 3 ทาน พบวามีคาเฉลี่ยรวมเทากับ 4.35 อยูในเกณฑ เหมาะสมมาก นอกจากนี้ผูเชี่ยวชาญ
ดานวิธีสอนไดใหขอเสนอแนะ เพ่ือนํามาปรับปรุงแอพลิเคชันเพ่ือการศึกษา ใหมีความเหมาะสมมาก
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ยิ่งขึ้น เชน แอพลิเคชันเพ่ือการศึกษามีการแบงขอมูลแตละสวนตามขั้นตอนการเรียนรูแบบใชปญหา
เปนฐานไดดี ควรมีคําแนะนําในการใชบทเรียนเพ่ืออธิบายข้ันตอนการเรียนรูและบทบาทของผูเรียน 
หรืออาจมีการเพ่ิมคําแนะนําสําหรับครูผูสอนดวย 

  8. ขั้นทดลองเดี่ยว (One to one Try out) โดยนําแอพลิเคชันเพ่ือการศึกษา 
รวมกับกิจกรรมการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐาน เรื่อง แรงและความดัน และนําไปทดลองสอนเปน
รายบุคคลกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ที่ไมใชกลุมตัวอยาง ที่มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน สูง กลาง 
และต่ํา จํานวน 3 คน เพ่ือตรวจดูความชัดเจนของภาษาที่ใช ความยากงายของบทเรียนเวลาท่ีใชใน
การเรียน ความคลองตัวในการใชบทเรียน และลําดับขั้นตอนการทํางานของแอพลิเคชันเพ่ือการศึกษา 
ใหมีความเหมาะสมกอนท่ีจะนําไปใชในการวิจัย หลังจากน้ันนําคะแนนที่ไดจากการทําแบบฝกหัด
ระหวางเรียน และคะแนนทดสอบหลังเรียน มาคํานวณหาประสิทธิภาพของแอพลิเคชันเพ่ือการศึกษา
ตามเกณฑ 80/80 ซึ่งไดเทากับ 81.11/83.33 ไดผลดังรายละเอียดในตารางที่ 8 
 

ตารางที่ 8 แสดงผลการหาประสิทธิภาพ ของแอพลิเคชันเพื่อการศึกษา รวมกับกิจกรรมการเรียนรู 
             แบบใชปญหาเปนฐาน เรื่อง แรงและความดัน ตามเกณฑ 80/80 กับนักเรียนรายบุคคล  
             (One-to-one Tryout) 

ประสิทธิภาพ 
จํานวน
นักเรียน 

คะแนนเต็ม X  S.D. 
ประสิทธิภาพของ
แอพลิเคชัน 

กระบวนการ (E1) 3 30 24.33 1.53 81.11 

ผลลัพธ (E2) 3 30 25 3.61 83.33 
 

 นอกจากนี้ ผูวิจัยไดสัมภาษณนักเรียนท้ัง 3 คน เพ่ือนําขอมูลมาปรับปรุงแกไขแอพลิเค
ชันเพ่ือการศึกษา จากการสัมภาษณนักเรียนไดขอคิดเห็นและขอเสนอแนะเพ่ิมเติมดังนี้  คือ แอพลิเค
ชันเพ่ือการศึกษาใชงาย สามารถเรียนไดดวยตนเอง เนื้อหาเขาใจงาย ภาพการตูนและภาพเคลื่อนไหว
ที่ใชประกอบเรียนนาสนใจ แตเสียงบรรยายในบทเรียนแตละหนวยดังไมสม่ําเสมอกัน จากขอบกพรอง
ที่เกิดข้ึนจากข้ันทดลองเดี่ยว ผูวิจัยจึงไดทําการปรับปรุงแกไขเพ่ือนําไปทดลองกับนักเรียนแบบกลุม   
( Small Group Tryout ) ตอไป 

  9. ขั้นทดลองแบบกลุม (Small Group Try out) นําแอพลิเคชันเพ่ือการศึกษา 
รวมกับกิจกรรมการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐาน เรื่อง แรงและความดัน  ที่ปรับปรุง แกไขแลวไป
ทดลองสอนกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 จํานวน 9 คน ซึ่งไมใชกลุมตัวอยาง โดยการสุมอยาง
งาย คัดเลือกนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สูง กลาง และต่ํา กลุมละ 3 คน เพื่อหาประสิทธิภาพ 
80/80 ปรับปรุงและหาขอบกพรอง หลังจากนั้นนําคะแนนท่ีไดจากการทําแบบฝกหัดระหวางเรียน  
และคะแนนทดสอบหลังเรียน มาคํานวณหาประสิทธิภาพของแอพลิเคชันเพ่ือการศึกษาตามเกณฑ 
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80/80 ซึ่งไดเทากับ 80.37/84.07 แสดงวาแอพลิเคชันเพ่ือการศึกษาไดประสิทธิภาพตามเกณฑ
มาตรฐานที่กําหนดไว ดังรายละเอียดในตารางที่ 9 
 

ตารางที่ 9 แสดงผลการหาประสิทธิภาพ ของแอพลิเคชันเพื่อการศึกษา รวมกับกิจกรรมการเรียนรู 
             แบบใชปญหาเปนฐาน เรื่อง แรงและความดัน ตามเกณฑ 80/80 กับนักเรียนแบบกลุม  
             (Small Group Try out) 

ประสิทธิภาพ 
จํานวน
นักเรียน 

คะแนนเต็ม X  S.D. 
ประสิทธิภาพของ
แอพลิเคชัน 

กระบวนการ (E1) 9 30 24.11 2.10 80.37 

ผลลัพธ (E2) 9 30 25.22 2.28 84.07 
 

 ในขั้นนี้ผูวิจัยไดสัมภาษณนักเรียนทั้ง 9 คน ไดขอคิดเห็นและขอเสนอแนะเพ่ิมเติมดังนี้ 
คือ แอพลิเคชันมีความนาสนใจ มีภาพการตูนทําใหอยากที่จะเรียนรู และสามารถใชเรียนรูไดดวย
ตนเอง ผูวิจัยไดปรับปรุงแกไขและนําไปทดลองหาประสิทธิภาพตามเกณฑกับนักเรียนแบบกลุม
ภาคสนาม (Field Tryout) 

  10. ขั้นทดลองภาคสนาม (Field Tryout) นําแอพลิเคชันเพ่ือการศึกษา รวมกับ
กิจกรรมการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐาน เรื่อง แรงและความดัน ที่ปรับปรุง แกไขแลวไปทดลองสอน
กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 จํานวน 30 คน ซึ่งไมใชกลุมตัวอยาง โดยการสุมอยางงาย คัดเลือก
นักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สูง กลาง และต่ํา กลุมละ 10 คน เพ่ือหาประสิทธิภาพ 80/80 
และตรวจสอบความครบถวนสมบรูณของแอพลิเคชันเพ่ือการศึกษารวมกับกิจกรรมการเรียนรูแบบใช
ปญหาเปนฐาน 

 

ตารางที่ 10 แสดงผลการหาประสิทธิภาพ ของแอพลิเคชันเพื่อการศึกษา รวมกับกิจกรรมการเรียนรู 
               แบบใชปญหาเปนฐาน เรื่อง แรงและความดัน ตามเกณฑ 80/80 กับนักเรียนแบบ 

               ภาคสนาม (Field Tryout) 

ประสิทธิภาพ 
จํานวน
นักเรียน 

คะแนนเต็ม X  S.D. 
ประสิทธิภาพ
ของแอพลิเคชัน 

กระบวนการ (E1) 30 30 24.93 1.48 82.56 

ผลลัพธ (E2) 30 30 25.93 2.21 85.11 
  

 11. ไดแอพลิเคชันเพ่ือการศึกษารวมกับกิจกรรมการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐาน เรื่อง 
แรงและความดัน มาปรับปรุงแกไขคร้ังสุดทาย และนําไปทดลองสอนกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 
5 ซึ่งเปนกลุมทดลอง จํานวน 24 คน ตอไป 
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 การสรางแอพลิเคชันเพ่ือการศึกษา รวมกับกิจกรรมการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐาน  
เรื่อง แรงและความดัน ดังแผนภูมิที่ 6 ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

แผนภูมิที่ 6  แสดงขั้นตอนการสรางและพัฒนาแอพลิเคชันเพ่ือการศึกษา รวมกับกิจกรรมการเรียนรู
แบบใชปญหาเปนฐาน  เรื่อง แรงและความดัน 

ทดลองเดี่ยว (One to one Try out) หาประสิทธิภาพ 80/80 

ไดแอพลิเคชันเพื่อการศึกษารวมกบักิจกรรมการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐาน พรอมทดลองจริง 
กับกลุมตัวอยาง ( Experimental Group Try out ) จํานวน 24 คน หาประสิทธิภาพ 80/80 

สรางแอพลิเคชันเพื่อการศึกษารวมกับกิจกรรมการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐาน 

และใหผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา ดานการออกแบบ และดานวิธีสอน ประเมินคุณภาพ 

ศึกษาหลักสตูรและรวบรวมขอมลู จากแหลงขอมูลตางๆ เพื่อจัดแบงเนื้อหา 

กําหนดผลการเรียนรูที่คาดหวังของบทเรียนรูปแบบเนื้อหาและเกณฑวัดผล 

ทดลองภาคสนาม (Field Tryout) หาประสิทธิภาพ 80/80 

นําขอมูลคําแนะนาํจากผูเชี่ยวชาญเปนแนวทางในการปรับปรุงบทเรียน 

แบงเนื้อหาของบทเรียนแตละหนวยและเขยีนผังมโนทัศน (Mind Map)  
เพื่อจัดลําดับโครงเรื่องและแยกเนือ้หาออกเปนสวนๆ 

เขียนผังงานของบทเรียน แสดงการดําเนินงานของบทเรียนในสวนของรายการหลัก  

และรายการยอยในแตละสวน ซึ่งวางโครงเรื่องตามเนื้อหาของบทเรยีน และ storyboard 

ทดลองแบบกลุม (Small Group Try out) หาประสิทธิภาพ 80/80 
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 3. แบบทดสอบความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตร 
  1. ศึกษาเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของทั้งในและตางประเทศ ดานแนวคิดทฤษฏีที่

เกี่ยวของกับความสามารถในการแกปญหาและการแกปญหาทางวิทยาศาสตร องคประกอบขั้นตอน 
กระบวนการคิดแกปญหา วิธีการวัดความสามารถในการแกปญหา และการแกปญหาทางวิทยาศาสตร 
ของ Guilford (1967: 313), Good (1973 : 518), Llewellyn (2002: 87-89) , กันติกาน สืบกินร 
(2551 : 78 - 82) , วิชุดดา  อวนศรีเมือง (2554 : 56 – 58) , บุญนํา อินทนนท (2551 : 86 – 87) 
และสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (2546 : 16-19) เพ่ือเปนแนวทางในการสราง
แบบวัดความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตร 

  2. กําหนดลักษณะและสรางแบบวัดความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตร
ตามแบบของสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (2546 : 46-48) เปนแบบปรนัย
ประกอบดวยสวนสถานการณและสวนขอคําถาม ซึ่งเปนสถานการณปญหาเก่ียวของกับบทเรียน
จํานวน 5 สถานการณ คือ แรงลัพธ, แรงเสียดทาน ,ความดันอากาศ ,ความดันของของเหลว และแรง
ลอยตัว โดยวัดความสามารถในการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตรของเวียร 4 ขั้น คือ ขั้นที่ 1 ขั้นระบุ
ปญหา , ขั้นที่ 2 ขั้นนิยามสาเหตุของปญหา , ขัน้ท่ี 3 คนหาแนวทางแกปญหาหรือต้ังสมมติฐาน ,ขั้นที่ 
4 พิสูจนวิธีแกปญหาหรือผลลัพธที่ไดจากการแกปญหา รวมขอคําถามจํานวน 20 ขอ กําหนดเกณฑ
การใหคาคะแนน ถูกได 1 คะแนน ผิดไดหรือเวนไวไมตอบ หรือตอบเกิน 1 ตัวเลือกได 0 คะแนน ใช
เวลาในการทดสอบ 30 นาท ี

  3. นําแบบรางแบบวัดความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตรเสนอตอ
อาจารยที่ปรึกษาเพ่ือตรวจสอบประเด็นคําถามและความถูกตองเหมาะสม 

  4. ปรับปรุงประเด็นขอคําถามของแบบวัดความสามารถในการแกปญหาทาง
วิทยาศาสตรตามขอเสนอแนะของอาจารยที่ปรึกษา 

  5. นําแบบทดสอบวัดความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตร ไปให
ผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหาวิชาวิทยาศาสตร 3 ทาน เพ่ือวิเคราะหหาคาดัชนีความถูกตองระหวางขอสอบ
กับเนื้อหา แลวเลือกแบบทดสอบ ที่มีคาความสอดคลองตั้งแต 0.5 ขึ้น โดยใชเกณฑการประเมินดังนี้  
   +1  แนใจวาขอสอบนั้นสอดคลองกับเนื้อหา 
    0   ไมแนใจวาขอสอบน้ันสอดคลองกับเนื้อหา 
   -1   แนใจวาขอสอบน้ันไมสอดคลองกับเนื้อหา 

  6. นําขอมูลที่ไดจากผูเชี่ยวชาญมาวิเคราะหหาคาเฉล่ียของขอคําถาม โดยคัดเลือก
ขอที่มีคาดัชนีความสอดคลองตั้งแต 0.50 ขึ้นไป ไวใชในแบบทดสอบวัดความสามารถในการแกปญหา
ทางวิทยาศาสตร และปรับปรุงแกไขขอคําถามท่ียังไมสมบูรณตามคําแนะนําผลการพิจารณาของ
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ผูเชี่ยวชาญ โดยแบบทดสอบวัดความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตรนี้มีคาดัชนีความ
สอดคลอง (IOC) ต่ําสุด 0.67 และสูงสุด 1.00 (รายละเอียดในภาคผนวก ค หนา 204) 

  7. นําแบบทดสอบวัดความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตร ที่ปรับปรุง
แกไขแลวไปทดลองใชกับนักเรียนประถมศึกษาปที่ 5 ซึ่งเปนนักเรียนที่ไมใชกลุมตัวอยาง เพ่ือหาคา
ความยากงาย (p) และคาอํานาจจําแนกของแบบทดสอบรายขอ 

  8. นํากระดาษคําตอบที่นักเรียนตอบแลวมาตรวจใหคะแนน แลววิเคราะหหาความ
ยากงาย (p) ที่มีคาระหวาง .20-.80 และคาอํานาจจําแนก (r) .20 ขึ้นไป โดยวิเคราะหขอสอบเปนราย
ขอ ซึ่งแบบทดสอบวัดความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตรนี้ มีคาความยากงาย (p) อยู
ระหวาง 0.50 ถึง 0.87 และ มีคาอํานาจจําแนก (r) อยูระหวาง 0.20 ถึง 0.47 (รายละเอียดใน
ภาคผนวก ค หนา 213) 

  9. นําแบบทดสอบวัดความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตรที่คัดเลือกไวไป
ทดสอบกับนักเรียนที่ไมใชกลุมตัวอยาง เพ่ือหาความเชื่อมั่น ของแบบทดสอบทั้ง ฉบับโดยคํานวณจาก
สูตร KR-20 ของคูเดอรและริชารดสัน โดยวิเคราะหขอสอบเปนรายขอ ซึ่ งแบบทดสอบวัด
ความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตรนี้มีคาความเชื่อมั่น 0.89 ซึ่งอยูในเกณฑที่ยอมรับได
(รายละเอียดในภาคผนวก ค หนา 215) 

  10. นําแบบทดสอบวัดความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตรที่ไดไปใชกับ
กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยตอไป 
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 การสรางแบบทดสอบความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตร ดังแผนภูมิที่ 7 
ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิที่ 7  แสดงขั้นตอนการสรางแบบทดสอบความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตร 

 

 

 

 

นําแบบทดสอบวัดความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตรทีไ่ดไปใชกับกลุมตัวอยาง
ที่ใชในการวิจัยตอไป 

นําแบบทดสอบวัดความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตรทีป่รับปรุงแกไขแลวไป
ทดลองใชกับนักเรียนที่ไมใชกลุมตวัอยางเพื่อหาคาความยากงายและคาอํานาจจําแนก 

นํากระดาษคาํตอบมาตรวจใหคะแนน แลววิเคราะหหาความยากงาย 

และคาอํานาจจําแนกโดยวิเคราะหขอสอบเปนรายขอ โดยความยากงายมีคาระหวาง 
.20-.80 และคาอํานาจจําแนกมีคา.20 ข้ึนไป 

ศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับความสามารถในการแกปญหา 

สรางแบบทดสอบวัดความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตรใหผูเชี่ยวชาญ
ตรวจสอบลักษณะการใชคําถาม และคัดเลือกขอสอบที่มคีาดัชนีความสอดคลอง 

นําแบบทดสอบวัดความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตรทีไ่ดปรับปรุงแลวเสนอตอ 
อาจารยตรวจพิจารณาอีกครั้งแลวนํามาปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะใหเรียบรอย 

นําแบบทดสอบวัดความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตรทีค่ัดเลือกไวไปทดสอบ
กับนักเรียนที่ไมใชกลุมตัวอยาง เพือ่หาความเช่ือมั่น 
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 4. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน   
  การสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนและหลังเรียน วิชาวิทยาศาสตร 

เรื่อง แรงและความดัน สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ซึ่งเปนแบบทดสอบชุดเดียวกันแตสลับ
ขอ จํานวน 30 ขอ โดยดําเนินการสรางตามข้ันตอนดังนี้ 
  1. ศึกษาแนวทางการสรางแบบทดสอบ จากแนวทางการวัดผลประเมินผลการเรียน
ตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 และเอกสารที่เกี่ยวของ 
  2. ศึกษาจุดประสงคของหลักสูตร วิเคราะหผลการเรียนรูที่คาดหวัง ศึกษาเนื้อหาท่ี
ใชในการสรางบทเรียน แลวสรางแบบทดสอบเปนปรนัย 4 ตัวเลือก จํานวน 60 ขอ  

  3. นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเสนอต ออาจารยที่ปรึกษาเพ่ือ
ตรวจสอบประเด็นคําถามและความถูกตองเหมาะสม 

  4. ปรับปรุงประเด็นขอคําถามของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตาม
ขอเสนอแนะของอาจารยที่ปรึกษา 

  5. นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไปใหผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหาวิชา
วิทยาศาสตร 3 ทาน เพ่ือวิเคราะห หาคาดัชนีความถูกตองระหวางขอสอบกับจุดประสงค แลวเลือก
แบบทดสอบ ที่มีคาความสอดคลองตั้งแต 0.5 ขึ้นไป โดยใชเกณฑการประเมินดังนี้  
   +1  แนใจวาขอสอบนั้นสอดคลองกับจุดประสงค 
    0   ไมแนใจวาขอสอบน้ันสอดคลองกับจุดประสงค 
   -1   แนใจวาขอสอบน้ันไมสอดคลองกับจุดประสงค 

  6. นําขอมูลที่ไดจากผูเชี่ยวชาญมาวิเคราะหหาคาเฉล่ียของขอคําถาม โดยคัดเลือก
ขอที่มีคาดัชนีความสอดคลองตั้งแต 0.50 ขึ้นไปไวใชในแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ
ปรับปรุงแกไขขอคําถามที่ยังไมสมบูรณตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญ โดยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนน้ีมีคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ต่ําสุด 0.67 และสูงสุด 1.00 (รายละเอียดในภาคผนวก 
ค หนา 206) 
  7. นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ผานการวิเคราะหคาดัชนีความ
สอดคลองเรียบรอยแลว ไปใชกับนักเรียนที่เคยเรียนวิชาวิทยาศาสตร เรื่อง แรงและความดัน มาแลว 
มีจํานวน 30 คน เพื่อนํามาวิเคราะหหาคุณภาพของแบบทดสอบ 

  8. นําคะแนนท่ีไดมาวิเคราะหหาคาความยากงาย (p) และคาอํานาจจําแนก (r) ของ
แบบทดสอบเปนรายขอโดยใชเกณฑความยากงาย (p) ที่มีคาระหวาง 0.20-0.80 และคาอํานาจ
จําแนก (r) ที่มีคา .20 ขึ้นไป โดยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์นี้ มีคาความยากงาย (p) อยูระหวาง 0.57 
ถึง 0.80 และมีคาอํานาจจําแนก (r) อยูระหวาง 0.20 ถึง 0.60 (รายละเอียดในภาคผนวก ค หนา 
216) 
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  9. นําคะแนนมาตรวจสอบหาคาความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบทดสอบโดยการ
ใชสูตร KR – 20 ของ คูเดอร และ ริชารดสัน (Kuder – Richardson) ซึ่งแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์นี้
มีคาความเชื่อมั่นเทากับ 0.87 ซึ่งอยูในเกณฑท่ียอมรับได (รายละเอียดในภาคผนวก ค หนา 219) 
  10. ไดแบบทดสอบท่ีเปนไปตามเกณฑที่กําหนดไดจํานวน 54 ขอ และคัดเลือกให
เหลือจํานวน 30 ขอ อีกคร้ังเพ่ือนําไปใชในการทดลองจริงตอไป 

 

การสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ดังแผนภูมิที่ 8 ดังนี้ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมทิี่ 8  แสดงขั้นตอนการสรางแบบทดสอบความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตร 
 

 

 

 

 

 

ศึกษาแนวทางการสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

นําแบบทดสอบไปใชทดสอบกับนักเรียนที่เคยเรียนเนื้อหาเรื่อง แรงและความดัน มาแลว 

นําแบบทดสอบไปใหผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา ตรวจสอบคา IOC 

ศึกษาวัตถุประสงค สรางแบบทดสอบเปนปรนยั 4 ตัวเลือก จํานวน 60 ขอ 

วิเคราะหความยากงาย ( p ) และคาจําแนก ( r ) ของแบบทดสอบรายขอ  

เลือกขอสอบที่เปนไปตามเกณฑที่กําหนดเพื่อนําไปใชในการทดลองจริงตอไป 

นําคะแนนมาตรวจสอบหาคาความเช่ือมั่น (Reliability) ของแบบทดสอบโดยสตูร KR–20 
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ตารางที่ 11 แสดงการวิเคราะหขอสอบแบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง แรงและความดัน  
               สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 

 

เนื้อหา 
พุทธพิสัย 

รวม ความรู 
ความจํา 

ความ
เขาใจ 

การ 
วิเคราะห 

การ
สังเคราะห 

การ 
ประเมินคา 

การ
นําไปใช 

หนวยที่ 1 

แรงลัพธ 
1 1 1 1 - 2 6 

หนวยที่ 2 

แรงเสียดทาน 
2 1 2 - - 1 6 

หนวยที่ 3 

ความดันอากาศ 
2 - - 1 1 2 6 

หนวยที่ 4 

ความดันของ
ของเหลว 

3 1 1 - 1 - 6 

หนวยที่ 5 

แรงลอยตัว 
1 2 1 1 - 1 6 

รวม 9 5 5 3 2 6 30 

อันดับ
ความสําคัญ 

1 3 3 4 5 2 - 
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 5. แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีตอการเรียนดวยแอพลิเคชันเพื่อการศึกษา 
รวมกับกิจกรรมการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐาน 

  การสรางแบบสอบถามความพึงพอใจที่มีตอการเรียนดวยแอพลิเคชันเพ่ือการศึกษา 
รวมกับกิจกรรมการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐาน ดําเนินการโดยศึกษาหลักการและเอกสารตาง ๆ ที่
เกี่ยวของกับแบบสอบถามความพึงพอใจ ซึ่งมีข้ันตอนดังนี้ 
  1. ศึกษาหลักการสรางแบบสอบถามพึงพอใจจากเอกสารและตําราที่เกี่ยวของกับ
การวัดและประเมินผล 

  2. กําหนดรูปแบบของแบบสอบถามความพึงพอใจออกเปน 2 สวน คือ แบบปลาย
ปดมีลักษณะการตอบแบบมาตราสวนประเมินคา (Rating Scale) 3 ระดับ และแบบสอบถาม
ปลายเปดเพื่อสอบถามความคิดเห็นตาง ๆ โดยมีระดับมาตราสวนประเมินคาดังนี้ 
   ระดับ 3 หมายถึง  มาก 
   ระดับ 2 หมายถึง  ปานกลาง 
   ระดับ 1 หมายถึง  นอย 

  สําหรับการใหความหมายของคาท่ีวัด ไดกําหนดเกณฑที่ใชในการใหความหมาย โดย
ใชแนวคิดของลิเคอรท (Likert Scale) ซึ่งใหความหมายของคาเฉล่ียเปนชวงคะแนนและเปนรายขอ 
ดังตารางตอไปน้ี (บุญชม ศรีสะอาด. 2546  :  68-76)   

ตารางแสดงคะแนนเฉล่ียของแบบสอบถามความพึงพอใจ 

การใหคะแนน คะแนนเฉล่ีย คุณภาพ 

3 2.50-3.00 มาก 
2 1.50-2.49 ปานกลาง 
1 1.00-1.49 นอย 

 

  3. รางแบบสอบถามความพึงพอใจท่ีมีตอการเรียนดวยแอพลิเคชันเพ่ือการศึกษา 

ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 

  4. นําแบบรางแบบสอบถามความพึงพอใจท่ีมีตอการเรียนดวยแอพลิเคชันเพ่ือ
การศึกษา เสนอตออาจารยที่ปรึกษาเพ่ือตรวจสอบประเด็นคําถามและความถูกตองเหมาะสม 

  5. ปรับปรุงประเด็นขอคําถามของแบบสอบถามความพึงพอใจท่ีมีตอการเรียนดวย
แอพลิเคชันเพื่อการศึกษา ตามขอเสนอแนะของอาจารยที่ปรึกษา 

  6. นําแบบสอบถามความพึงพอใจที่ผูวิจัยสรางขึ้นใหผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 ทาน
ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) นํามาหาคาดัชนีความสอดคลอง (Item 

Objective Congruence : IOC) โดยใหผูเชี่ยวชาญพิจารณาดังนี้  
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 +1 หมายถึง    แนใจวารายการพิจารณาขอคําถามแตละขอสอดคลองกับเนื้อหา 
  0 หมายถึง    ไมแนใจวารายการพิจารณาขอคําถามแตละขอสอดคลองกับเนื้อหา 
 -1  หมายถึง    แนใจวารายการพิจารณาขอคําถามแตละขอไมสอดคลองกับเนื้อหา 
  7. นําขอมูลที่ไดจากผูเชี่ยวชาญมาวิเคราะหหาคาเฉล่ียของขอคําถาม โดยคัดเลือก

ขอที่มีคาดัชนีความสอดคลองตั้งแต 0.50 ขึ้นไปไวใชในแบบสอบถามความพึงพอใจและปรับปรุงแกไข
ขอคําถามที่ยังไมสมบูรณตามคําแนะนําผลการพิจารณาของผูเชี่ยวชาญ โดยแบบสอบถามความพึง
พอใจน้ีมีคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ต่ําสุด 0.67 และสูงสุด 1.00 (รายละเอียดในภาคผนวก ค หนา 
201) 

  8. ไดแบบสอบถามความพึงพอใจท่ีมีตอการเรียนดวยแอพลิเคชันเพ่ือการศึกษา 
รวมกับกิจกรรมการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐานที่พรอมนําไปใชกับกลุมตัวอยาง ที่เปนนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 5 

 

 การสรางแบบสอบถามความพึงพอใจที่มีตอการเรียนดวยแอพลิเคชันเพ่ือการศึกษา 
รวมกับกิจกรรมการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐานดังแผนภูมิที่ 9 ดังนี้ 

 
 

 
 

 

 

 

 

       

 

 

 

แผนภูมิที่ 9 แสดงขั้นตอนการสรางแบบสอบถามความพึงพอใจที่มีตอการเรียนดวยแอพลิเคชันเพื่อ
การศึกษา รวมกับกิจกรรมการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐาน 

 

ไดแบบสอบถามความพึงพอใจไปทดสอบกับกลุมตัวอยาง 

ปรังปรุง 

ปรับปรุงแกไขตามคําแนะนําผูเชี่ยวชาญ 

นําแบบสอบถามใหอาจารยผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 ทาน ตรวจสอบความถูกตอง 
และความตรงของแบบสอบถามความพึงพอใจ (IOC) 

สรางแบบสอบถามใหเหมาะสมครอบคลุมเนื้อหา 

ศึกษาการสรางแบบสอบถามจากเอกสารและตําราท่ีเกี่ยวของ 
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 วิธีดําเนินการ 
  1. ศึกษาขอมูลจากเอกสาร ตํารางานวิจัยที่เกี่ยวของ กับการออกแบบและพัฒนา       

แอพลิเคชันเพื่อการศึกษา และการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐาน  
  2. นําผลท่ีไดการวิเคราะหจากการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหาวิชาวิทยาศาสตร 

ดานการออกแบบแอพลิเคชันเพ่ือการศึกษา และจากการสัมภาษณความตองการในการใชแอพลิเคชัน
เพ่ือการศึกษาของครูผูสอน รวมถึงสอบถามความตองการของผูเรียนมาใชเปนแนวทางในการ
ออกแบบและพัฒนาแผนการจัดการเรียนรูและแอพลิเคชันเพ่ือการศึกษา รวมกับการจัดกิจกรรมแบบ
ใชปญหาเปนฐาน 

  3. สรางและนําแผนการจัดการเรียนรูและแอพลิเคชันเพ่ือการศึกษา ใหผูเชี่ยวชาญ
ทําการประเมินคุณภาพสื่อซึ่งไดแก ผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหาวิทยาศาสตร และผูเชี่ยวชาญดานวิธีสอน 
จํานวนดานละ 3 ทาน  

  4. สรางและนําแอพลิเคชันเพ่ือการศึกษาใหผูเชี่ยวชาญทําการประเมินคุณภาพสื่อซึ่ง
ไดแก ผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหาวิทยาศาสตร ผูเชี่ยวชาญดานการออกแบบและผูเชี่ยวชาญดานวิธีสอน 
จํานวนดานละ 3 ทาน 

  5. ปรับปรุงแกไขแผนการจัดการเรียนรู และแอพลิเคชันเพื่อการศึกษาตาม
ขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญ กอนนําไปใชกับกลุมทดลอง 
  6. นําแผนการจัดการเรียนรู และแอพลิเคชันเพ่ือการศึกษา รวมกับการจัดกิจกรรม
แบบใชปญหาเปนฐานที่ผานการปรับปรุงไปทดลองใขกับผูเรียนกลุมทดลองแบงเปน กลุมเดี่ยว 3 คน 
กลุมยอย 9 คน และกลุมใหญ 30 คน เพื่อหาประสิทธิภาพ 80/80  
  7. นําแผนการจัดการเรียนรู และแอพลิเคชันเพ่ือการศึกษารวมกับกิจกรรมการ
เรียนรูแบบใชปญหาเปนฐาน เรื่อง แรงและความดัน  มาปรับปรุงแกไขครั้งสุดทาย เพ่ือนําไปใชกับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ซึ่งเปนกลุมตัวอยาง จํานวน 24 คน  

 การเก็บรวบรวมขอมูล 

  1. ศึกษาเอกสาร แนวคิดทฤษฎี หลักการท่ีเกี่ยวของกับแผนการเรียนรูและการ
พัฒนาแอพลิเคชันเพื่อการศึกษา รวมกับกิจกรรมการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐาน  

  2. การออกแบบและพัฒนาแผนการจัดการเรียนรูดวยแอพลิเคชันเพ่ือการศึกษา 
รวมกับกิจกรรมการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐาน โดยมีขั้นตอนดังนี้ 

 2.1 ติดตอประสานงานเชิญผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา และดานวิธีสอนเพ่ือทําการ
ประเมินแผนการจัดการเรียนรูดวยแอพลิเคชันเพ่ือการศึกษา รวมกับกิจกรรมการเรียนรูแบบใชปญหา
เปนฐาน  
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 2.2 สงหนังสือขอความอนุเคราะหเพ่ือในการติดตอประสานงานในการตรวจ
ประเมิน 

 2.3 ผูวิจัยนําแผนการจัดการเรียนรูดวยแอพลิเคชันเพ่ือการศึกษา รวมกับ
กิจกรรมการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐาน เรื่อง แรงและความดัน ที่สรางขึ้น ใหผูเชี่ยวชาญทั้ง 2 ดาน 
ตรวจประเมินคุณภาพสื่อ 

 2.4 ผูวิจัยนําผลการประเมินแผนการจัดการเรียนรูดวยแอพลิเคชันเพ่ือการศึกษา 
รวมกับกิจกรรมการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐาน  และขอเสนอแนะจากผูเชี่ยวชาญมาปรับปรุง
แผนการสอนเพ่ือนําไปใชกับกลุมตัวอยางตอไป 

  3. การออกแบบและพัฒนาแอพลิเคชันเพ่ือการศึกษา รวมกับกิจกรรมการเรียนรู
แบบใชปญหาเปนฐาน โดยมีขั้นตอนดังนี้ 

 3.1 ติดตอประสานงานผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา ดานการออกแบบ และดานวิธีสอน
เพ่ือทําการประเมินแอพลิเคชันเพื่อการศึกษา รวมกับกิจกรรมการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐาน  

 3.2 สงหนังสือขอความอนุเคราะหเพ่ือในการติดตอประสานงานในการตรวจ
ประเมิน 

 3.3 ผูวิจัยนําแอพลิเคชันเพ่ือการศึกษา รวมกับกิจกรรมการเรียนรูแบบใชปญหา
เปนฐาน เรื่อง แรงและความดัน ที่สรางขึ้นจากการสัมภาษณและสอบถามทั้งผูเชี่ยวชาญ ครูผูสอน 
และผูเรียนในขางตน ใหผูเชี่ยวชาญทั้ง 3 ดาน ตรวจประเมินคุณภาพสื่อ 

 3.4 ผูวิจัยนําผลการประเมินแอพลิเคชันเพื่อการศึกษา รวมกับกิจกรรมการเรียนรู
แบบใชปญหาเปนฐาน และขอเสนอแนะจากผูเชี่ยวชาญมาปรับปรุงแอพลิเคชันเพ่ือการศึกษา เพ่ือ
นําไปใชกับกลุมทดลองตอไป 

 3.5 นําแอพลิเคชันเพ่ือการศึกษา รวมกับกิจกรรมการเรียนรูแบบใชปญหาเปน
ฐานไปทดลองใช (try out) เพ่ือตรวจสอบความถูกตองและหาขอบกพรองของแอพลิเคชัน และนํามา
ปรับปรุงประสิทธิภาพกอนนําไปใชกับกลุมตัวอยางตอไป 

  4. การออกแบบและพัฒนาแบบทดสอบความสามารถในการแกปญหาทาง
วิทยาศาสตร เรื่อง แรงและความดัน โดยมีขั้นตอนดังนี้ 

 4.1 ติดตอประสานงานผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหาวิชาวิทยาศาสตร จํานวน 3 ทาน 
เพ่ือทําการประเมินแบบทดสอบความสามารถในการแกไขปญหาทางวิทยาศาสตร เรื่อง แรงและความ
ดัน 

 4.2 สงหนังสือขอความอนุเคราะหเพ่ือในการติดตอประสานงานในการตรวจ
ประเมิน 
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 4.3 ผูวิจัยนําแบบทดสอบความสามารถในการแกไขปญหาทางวิทยาศาสตรที่
สรางข้ึน ใหผูเชี่ยวชาญทั้ง 3 ทาน ตรวจประเมินคุณภาพ 

 4.4 ผูวิจัยนําผลการประเมินแบบทดสอบความสามารถในการแกปญหาทาง
วิทยาศาสตร และขอเสนอแนะจากผูเชี่ยวชาญมาปรับปรุงแบบทดสอบความสามารถในการแกปญหา
ทางวิทยาศาสตร เพ่ือนําไปใชกับกลุมตัวอยางตอไป 

  5. การออกแบบและพัฒนาแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง แรงและความดัน 

โดยมีขั้นตอนดังนี้ 
 5.1 ติดตอประสานงานผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหาวิชาวิทยาศาสตร จํานวน 3 ทาน 

เพ่ือทําการประเมินแบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง แรงและความดัน 

 5.2 สงหนังสือขอความอนุเคราะหเพ่ือในการติดตอประสานงานในการตรวจ
ประเมิน 

 5.3 ผูวิจัยนําแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง แรงและความดัน ที่สรางขึ้นให
ผูเชี่ยวชาญทั้ง 3 ทาน ตรวจประเมินคุณภาพ 

 5.4 ผูวิจัยนําผลการประเมินแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง แรงและความ
ดัน และขอเสนอแนะจากผูเชี่ยวชาญมาปรับปรุงแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เพ่ือนําไปใชกับกลุม
ตัวอยางตอไป 

  6. การออกแบบและพัฒนาแบบสอบถามความพึงพอใจท่ีมีตอการเรียนดวยแอพลิเค
ชันเพื่อการศึกษา เรื่อง แรงและความดัน โดยมีขั้นตอนดังนี้ 

 6.1 ติดตอประสานงานผูเชี่ยวชาญดานวิชาการเพ่ือทําการประเมินแบบสอบถาม
ความพึงพอใจท่ีมีตอการเรียนดวยแอพลิเคชันเพื่อการศึกษา  

 6.2 สงหนังสือขอความอนุเคราะหเพ่ือในการติดตอประสานงานในการตรวจ
ประเมิน 

 6.3 ผูวิจัยนําแบบสอบถามความพึงพอใจที่มีตอแอพลิเคชันเพื่อการศึกษา รวมกับ
กิจกรรมการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐาน เรื่อง แรงและความดัน ที่สรางขึ้นใหผูเชี่ยวชาญดานวิชาการ 
ตรวจประเมินความสอดคลองเหมาะสม 

 6.4 ผูวิจัยนําผลการประเมินแบบสอบถามความพึงพอใจที่มีตอการเรียนดวย           
แอพลิเคชันเพ่ือการศึกษา และขอเสนอแนะจากผูเชี่ยวชาญมาปรับปรุง เพ่ือนําไปใชกับกลุมตัวอยาง
ตอไป 

 การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใชในการวิจัย  
  ทั้งนี้เคร่ืองมือในการวิจัย ไดแก แผนการจัดการเรียนรูดวยแอพลิเคชันเพ่ือการศึกษา

บนอุปกรณพกพา รวมกับกิจกรรมการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐาน เพ่ือสงเสริมความสามารถในการ
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แกปญหาทางวิทยาศาสตร ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 , แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชา
วิทยาศาสตร เรื่อง แรงและความดัน , แบบทดสอบความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตร ,
แบบสอบถามความพึงพอใจท่ีมีตอการเรียนดวยแอพลิเคชันเพ่ือการศึกษารวมกับกิจกรรมการเรียนรู
แบบใชปญหาเปนฐาน และ แอพลิเคชันเพ่ือการศึกษา รวมกับกิจกรรมการเรียนรูแบบใชปญหาเปน
ฐาน เร่ือง แรงและความดัน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ที่ผูวิจัยสรางขึ้น โดยใหผูเชี่ยวชาญ
ตรวจสอบเครื่องมือโดยการทดสอบความเท่ียงตรง (Validity) และความนาเชื่อถือ (Reliability) ดังนี้ 

  1. วิเคราะหขอมูลจาก ตํารา เอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวของโดยวิเคราะหเนื้อหา 
(Content Analysis) เพ่ือนํามาสรางแอพลิเคชันเพ่ือการศึกษาบนอุปกรณพกพา รวมกับกิจกรรมการ
เรียนรูแบบใชปญหาเปนฐาน 

  2. วิเคราะหขอมูลจากการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญ โดยวิเคราะหเนื้อหา (Content 

Analysis) เพ่ือนํามาสรางแอพลิเคชันเพ่ือการศึกษาบนอุปกรณพกพา รวมกับกิจกรรมการเรียนรูแบบ
ใชปญหาเปนฐาน 

  3. วิเคราะหคาความสอดคลอง โดยเกณฑในการพิจารณาไดแก 
  ใหคะแนน        1   หมายถึง ขอคําถามวัดไดตรงตามวัตถุประสงค 
  ใหคะแนน        0 หมายถึง ไมแนใจขอคําถามวัดไดตรงตามวัตถุประสงค 
  ใหคะแนน       -1    หมายถึง ขอคําถามวัดไดไมตรงตามวัตถุประสงค  

  การแปลความหมายคาเฉลี่ยของการตอบแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
และแบบทดสอบความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตร 
  คา IOC ตั้งแต 0.50 – 1.00   หมายถึง  ขอคําถามมีคาความเท่ียงตรงสูง นําไปใชได 
  4. สถิติพ้ืนฐาน ไดแก 
   4.1   คาเฉลี่ย (X )    
   4.2   คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
  วิเคราะหโดยคํานวณหาคาเฉล่ีย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของแผนการจัดการ
เรียนรูดวยแอพลิเคชันเพ่ือการศึกษา รวมกับกิจกรรมการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐาน , แอพลิเคชัน
เพ่ือการศึกษา รวมกับกิจกรรมการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐานโดยมีเกณฑในการแปลผลดังนี้ 
  คาเฉล่ีย  4.50-5.00 หมายถึง  เหมาะสมมากที่สุด 

  คาเฉล่ีย  3.50-4.49  หมายถึง  เหมาะสมมาก 

  คาเฉล่ีย  2.50-3.49 หมายถึง  เหมาะสมปานกลาง 
  คาเฉล่ีย  1.50-2.49 หมายถึง  เหมาะสมพอใช 
  คาเฉล่ีย  1.00-1.49 หมายถึง  ควรปรับปรุง 
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  5. คาความยากงาย ( p ) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและแบบวัด
ความสามารถในการแกไขปญหาทางวิทยาศาสตร 
  6. คาอํานาจจําแนก ( r ) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและแบบวัด
ความสามารถในการแกไขปญหาทางวิทยาศาสตร โดยใชสูตร KR-20 ของ Kuder - Richardson 

  7. คาความเช่ือม่ัน ( Reliability ) ของแบบทดสอบทั้งฉบับโดยใชสูตร KR-20 ของ 
Kuder - Richardson 

  8. คาประสิทธิภาพของแอพพฃลิเคชันเพื่อการศึกษาตามเกณฑ 80/80 
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 ขั้นตอนที่ 3 การทดลองใชแอพลิเคชันเพ่ือการศึกษาบนอุปกรณพกพา รวมกับ
กิจกรรมการเรียนแบบใชปญหาเปนฐาน  

 วัตถุประสงค 
  1. เพ่ือหาประสิทธิภาพแอพลิเคชันเพ่ือการศึกษาบนอุปกรณพกพา รวมกับกิจกรรม
การเรียนแบบใชปญหาเปนฐาน เรื่อง แรงและความดัน วิชาวิทยาศาสตร เพื่อสงเสริมความสามารถใน
การแกปญหาทางวิทยาศาสตร ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 

  2. เพ่ือทดลองใชแอพลิเคชันเพ่ือการศึกษาบนอุปกรณพกพา รวมกับกิจกรรมการ
เรียนแบบใชปญหาเปนฐาน เรื่อง แรงและความดัน วิชาวิทยาศาสตร เพ่ือสงเสริมความสามารถในการ
แกปญหาทางวิทยาศาสตร ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 

 กลุมตัวอยาง 
  กลุมตัวอยางที่ผูวิจัยใชในการวิจัยครั้งนี้ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ที่กําลังศึกษา
ในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2557 โรงเรียนวัดอินทรวิหาร 1 หองเรียน จํานวน 24 คน โดยวิธีการสุม
อยางงาย (Sample Random Sampling) 
 ระเบียบการวิจัย 

  เนื่องจากการวิจัยครั้งนี้ เปนการวิจัยเชิงพัฒนา (Research and Development) 

โดยใชแผนการทดลองแบบ The  One  Group Pretest – Protest Design  มีรูปแบบการวิจัยดังนี้   
 

ตารางที่ 12 แสดงแผนการวิจัยแบบ One – group  pretest – posttest  design 

กอนเรียน ทดลอง หลังเรียน 

T1 X T2 

 

เมื่อ  T1 คือ การทดสอบกอนเรียน 

   X คือ การสอนดวยแอพลิเคชันเพื่อการศึกษา  
   T2 คือ การทดสอบหลังเรียน 

 
  วิธีดําเนินการ 

ผูวิจัยไดวางแผนการดําเนินการทดลอง โดยมีลําดับขั้นตอนดังนี้ 
1. ขั้นเตรียม 
 1.1 ผูวิจัยติดตอประสานงานกับอาจารยผูสอนรายวิชาวิทยาศาสตรและเจาหนาที่

ผูดูแลอุปกรณพกพา (แท็บเล็ต) เพ่ือเตรียมสถานที่ กําหนดวันและเวลาที่ใชในการทดลอง 
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 1.2 สงหนังสือขอความอนุเคราะหเพ่ือในการติดตอประสานงานในการทดลองใช
เครื่องมือและเก็บรวบรวมขอมูล 

 1.3 เลือกกลุมตัวอยางเปนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ที่กําลังศึกษาในภาค
เรียนที่ 1 ปการศึกษา 2557 โรงเรียนวัดอินทรวิหาร 1 หองเรียน จํานวน 24 คน  

 1.4 เตรียมความพรอมกอนการทดลอง 
1.4.1 เตรียมสถานที่ที่ใชในการทดลองแอพลิเคชันเพ่ือการศึกษา รวมกับ

กิจกรรมการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐาน โดยจัดใหผูเรียน 1 คน ประจําอุปกรณพกพา 1 เครื่อง  
1.4.2 ตรวจสอบความเรียบรอยในการใชงานของแอพลิ เคชันเพ่ือ

การศึกษากอนการทดลอง 
2. ขั้นทดลอง 
ผูวิจัยไดดําเนินการทดลองเปนระยะเวลา 5 สัปดาห สัปดาหละ 2 คาบ จํานวน 10 

ชั่วโมง โดยไดดําเนินการตามข้ันตอน ดังนี้ 
 2.1 ปฐมนิเทศนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 กลุมทดลอง โดยชี้แจงวัตถุประสงค

การเรียนรู ดวยแอพลิเคชันเพ่ือการศึกษา รวมกับกิจกรรมการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐาน เพ่ือ
สงเสริมความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาตร โดยผูวิจัยไดกําหนดบทบาทผูสอนและบทบาท
ผูเรียนไว 

 2.2 ใหนักเรียนทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและแบบทดสอบ
ความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตรกอนเรียน แลวแบงนักเรียนเปนกลุมละ 5 - 6 คน 
เพ่ือใหผูเรียนไดเกิดการแลกเปลี่ยนความรูและระดมความคิดในการแกปญหา ระหวางทํากิจกรรม
ทดลองตามท่ีกําหนดไวในแผนการจัดการเรียนรู  

 2.3 เริ่มกิจกรรมการเรียนรูดวยแอพลิเคชันเพ่ือการศึกษา รวมกับกิจกรรมการ
เรียนรูแบบใชปญหาเปนฐาน โดยดําเนินการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู ซึ่งผูวิจัยจะเสนอ
สถานการณปญหา โดยใหนักเรียนแตละคนดูสถานการณปญหาและศึกษาแนวทางการแกปญหา จาก
แอพลิเคชันเพื่อการศึกษา  

 2.4 ใหนักเรียนแตละกลุมฝกกําหนดหัวขอปญหาที่สอดคลองกับหัวขอที่เรียนแต
ละสัปดาห โดยมีผูวิจัยคอยชี้แนะแนวทางปญหาใหกลุมผูเรียนที่ไมสามารถกําหนดปญหาได  ให
นักเรียนทําความเขาใจกับปญหาโดยชวยกันพิจารณาและแสดงความคิดเห็นเพ่ืออธิบายสิ่งที่ทําใหเกิด
ปญหาแลวบันทึกขอมูลที่ไดลงในสวน “สาเหตุของปญหา”  

 2.5 นักเรียนในกลุมรวมกันกําหนดประเด็นที่ตองศึกษาเพ่ิมเติมแลวแบงหนาที่
เพ่ือทําการคนควา ทั้งจากแอพลิเคชันเพ่ือการศึกษา หนังสือเรียน บทเรียนมัลติมีเดีย วิดีโอ หรือ
อินเตอรเน็ต ฯลฯ และนําขอมูลที่ไดจากการคนควาทดลองมาแลกเปลี่ยน พรอมทั้งสังเคราะหขอมูลที่
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สําคัญเพ่ือมาสรุปเปนแนวทางการแกไขปญหาและผลที่ไดจากการแกไขปญหา สุดทายสงตัวแทนกลุม
มานําเสนอผลหนาชั้นเรียน  

3. ขั้นหลังทดลอง 
 3.1 หลังจากท่ีนักเรียนเรียนจบตามขั้นตอนตางๆ แลว ผูวิจัยใหนักเรียนทํา

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและแบบทดสอบความสามารถในการแกปญหาทาง
วิทยาศาสตรหลังเรียน 

 3.2 ใหนักเรียนทําแบบสอบถามความพึงพอใจท่ีมีตอแอพลิเคชันเพ่ือการศึกษา
รวมกับกิจกรรมการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐาน 

 3.3 เก็บรวบรวมขอมูลของนักเรียนกลุมตัวอยางที่ใชในการทดลองแลวนําผล ไป
วิเคราะหขอมูลทางสถิติตอไป 
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 ขั้นตอนท่ี 4 การประเมินผลการใชแอพลิเคชันเพื่อการศึกษารวมกับกิจกรรมการ
เรียนแบบใชปญหาเปนฐาน สามารถอธิบายเปนขั้นตอนไดดังนี้ 

 วัตถุประสงค 
  เพ่ือศึกษาและประเมินผลการใชแอพลิเคชันเพ่ือการศึกษารวมกับกิจกรรมการเรียน

แบบใชปญหาเปนฐาน 

 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
  1. แบบทดสอบความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตร 
  2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน   
  3. แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีตอการเรียนดวยแอพลิเคชันเพื่อการศึกษา รวมกับ

กิจกรรมการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐาน 

 การเก็บรวบรวมขอมูล 

  หลังจากท่ีผูวิจัยไดนําเครื่องมือในการวิจัย ไดแก แผนการจัดการเรียนรูดวยแอพลิเค
ชันเพ่ือการศึกษาบนอุปกรณพกพา รวมกับกิจกรรมการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐาน เพ่ือสงเสริม
ความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตร ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 , แบบวัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาวิทยาศาสตร เรื่อง แรงและความดัน , แบบทดสอบความสามารถในการ
แกปญหาทางวิทยาศาสตร ,แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีตอการเรียนดวยแอพลิเคชันเพ่ือการศึกษา
รวมกับกิจกรรมการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐาน และ แอพลิเคชันเพ่ือการศึกษา รวมกับกิจกรรมการ
เรียนรูแบบใชปญหาเปนฐาน เรื่อง แรงและความดัน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ที่ไดผานการ
ออกแบบและพัฒนา รวมทั้งหาประสิทธิภาพแลว ผูวิจัยไดนําเครื่องมือการวิจัยที่กลาวมาในขางตน ไป
ทดลองจัดการเรียนการสอนดวยแอพลิเคชันเพ่ือการศึกษาบนอุปกรณพกพา รวมกับกิจกรรมการเรียน
แบบใชปญหาเปนฐาน เรื่อง แรงและความดัน กับกลุมตัวอยางเปนระยะเวลา 5 สัปดาห สัปดาหละ 2 

คาบ จํานวน 10 ชั่วโมง และทําการเก็บรวบรวมผลท่ีไดจากแบบทดสอบความสามารถในการแกปญหา
ทางวิทยาศาสตร , แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบสอบถามความพึงพอใจ ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ดังนี้ 

  1. ศึกษาเอกสาร แนวคิดทฤษฎี หลักการท่ีเกี่ยวของกับการวัดและประเมินผลของ
แบบทดสอบความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตร , แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
และแบบสอบถามความพึงพอใจ 

  2. การประเมินผลการใชแบบทดสอบความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตร 
โดยมีขั้นตอนดังนี้ 
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 2.1 รวบรวมผลคะแนนความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตร  ที่ไดจาก
การทําแบบทดสอบความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตรทั้งกอนและหลังเรียนของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 

 2.2 ผูวิจัยนําผลคะแนนความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตรมาทําการ
วิเคราะหขอมูลดวยคาสถิติ t - test แบบ Dependent 

  3. การประเมินผลการใชแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน โดยมีขั้นตอนดังนี้ 
 3.1 รวบรวมคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ไดจากการทําแบบทดสอบวัดผล

สัมฤทธิ์ทางการเรียนทั้งกอนและหลังเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 

 3.2 ผูวิจัยนําคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมาทําการวิเคราะหขอมูลดวยคาสถิติ 
t - test แบบ Dependent 

  4. การประเมินผลแบบสอบถามความพึงพอใจ โดยมีขั้นตอนดังนี้ 
 4.1 รวบรวมผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 

จากแบบสอบถามความพึงพอใจ ที่มีตอแอพลิเคชันเพ่ือการศึกษา รวมกับกิจกรรมการเรียนรูแบบใช
ปญหาเปนฐาน 

 4.2 ผูวิจัยนําผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 มา
ทําการวิเคราะหขอมูล คํานวณหาคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และแปลผล 

 การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใชในการวิจัย  
  ทั้งนี้เคร่ืองมือในการวิจัย ไดแก แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาวิทยาศาสตร 

เรื่อง แรงและความดัน , แบบทดสอบความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตร ,แบบสอบถาม
ความพึงพอใจท่ีมีตอการเรียนดวยแอพลิเคชันเพ่ือการศึกษารวมกับกิจกรรมการเรียนรูแบบใชปญหา
เปนฐาน เรื่อง แรงและความดัน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ที่ผูวิจัยสรางขึ้น โดยให
ผูเชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือโดยการทดสอบความเที่ยงตรง (Validity) และความนาเชื่อถือ 
(Reliability) ดังนี้ 

  1. วิเคราะหขอมูลจาก ตํารา เอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวของโดยวิเคราะหเนื้อหา 
(Content Analysis) เพ่ือนํามาสรางแอพลิเคชันเพ่ือการศึกษาบนอุปกรณพกพา รวมกับกิจกรรมการ
เรียนรูแบบใชปญหาเปนฐาน 

  2. สถิติพ้ืนฐาน ไดแก 
   2.1   คาเฉลี่ย (X )    
   2.2   คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
   วิเคราะหโดยคํานวณหาคาเฉล่ีย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของ
แบบสอบถามความพึงพอใจโดยมีเกณฑในการแปลผลดังนี้ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



123 

 

 

  คาเฉล่ีย  2.50-3.00 หมายถึง  พึงพอใจมาก 

  คาเฉล่ีย  1.50-2.49 หมายถึง  พึงพอใจปานกลาง 
  คาเฉล่ีย  1.00-1.49 หมายถึง  พึงพอใจนอย 

  3. คาสถิติ t - test แบบ Dependent  
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บทที่ 4 

ผลการวิเคราะหขอมูล 

 

 การวิเคราะหขอมูลที่ศึกษาในงานวิจัย เรื่อง การพัฒนาแอพลิเคชันเพ่ือการศึกษาบน
อุปกรณพกพา รวมกับกิจกรรมการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐาน วิชาวิทยาศาสตร เพ่ือสงเสริม
ความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตร ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 มีขั้นตอนการ
วิเคราะหขอมูลตามลําดับ ดังนี้ 
 ตอนท่ี 1 ผลการหาประสิทธิภาพของแอพลิเคชันเพ่ือการศึกษารวมกับกิจกรรมการ
เรียนรูแบบใชปญหาเปนฐาน เรื่อง แรงและความดัน สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 

 ตอนท่ี 2 ผลการเปรียบเทียบคะแนนความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตรกอน
เรียนและหลังเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ที่เรียนดวยแอพลิเคชันเพ่ือการศึกษา รวมกับ
กิจกรรมการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐาน 

 ตอนที่ 3 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กอนเรียนและหลังเรียนของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ที่เรียนดวยแอพลิเคชันเพ่ือการศึกษา รวมกับกิจกรรมการเรียนรูแบบ
ใชปญหาเปนฐาน 
 ตอนท่ี 4 ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการเรียนดวยแอพลิเคชันเพื่อ
การศึกษารวมกับกิจกรรมการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐาน สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5
 สําหรับรายละเอียดผลการวิเคราะหขอมูลในแตละขั้นตอนมีดังนี้ 
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 ตอนที่ 1  
 ผลการหาประสิทธิภาพของแอพลิเคชันเพ่ือการศึกษารวมกับกิจกรรมการเรียนรู
แบบใชปญหาเปนฐาน เรื่อง แรงและความดัน สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 5 

 ขั้นทดลองแบบภาคสนาม (Field Tryout) กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ที่ไมใช
กลุมตัวอยาง จํานวน 30 คน ที่ศึกษาดวยแอพลิเคชันเพ่ือการศึกษารวมกับกิจกรรมการเรียนรูแบบใช
ปญหาเปนฐาน เรื่อง แรงและความดัน สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 แลวทําแบบทดสอบ
ระหวางเรียน ทายหนวยการเรียนแตละหนวย จากน้ันนําคะแนนท่ีไดจากการทดสอบทายหนวยการ
เรียนกับคะแนนทดสอบหลังเรียน (posttest) ดวยแอพลิเคชันเพ่ือการศึกษามาคํานวณหา
ประสิทธิภาพบทเรียน ตามเกณฑ 80/80 ไดผลดังนี้ 
ตารางที่ 13 แสดงผลการวิเคราะหหาประสิทธิภาพของแอพลิเคชันเพื่อการศึกษารวมกับกิจกรรมการ 
               เรียนรูแบบใชปญหาเปนฐาน เรื่อง แรงและความดัน สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  
               5 ตามเกณฑ 80/80 ของภาคสนาม (Field Tryout) 

 

ประสิทธิภาพ 
นักเรียน

(N) 
คะแนนเต็ม X  S.D. 

ประสิทธิภาพ
ของแอพลิเคชัน 

กระบวนการ (E1) 30 30 24.93 1.48 82.56 

ผลลัพธ (E2) 30 30 25.93 2.21 85.11 

 

จากตารางท่ี 13 ประสิทธิภาพของแอพลิเคชันเพ่ือการศึกษา กลุมสาระการเรียนรูวิชา
วิทยาศาสตร เรื่อง แรงและความดัน ที่ผานการทดลองหาประสิทธิภาพพบวา รอยละของคาคะแนน
เฉลี่ยของคะแนนการทดลองระหวางเรียน มีคาเทากับ 82.56 และรอยละของคาคะแนนเฉลี่ย ของ
คะแนนทดสอบหลังเรียน มีคาเทากับ 85.11 ประสิทธิภาพของแอพลิเคชันเพ่ือการศึกษา กลุมสาระ
การเรียนรูวิชาวิทยาศาสตร เรื่อง แรงและความดัน มีคาเทากับ 82.56/85.11 เมื่อเปรียบเทียบกับ
เกณฑ 80/80 พบวาแอพลิเคชันเพ่ือการศึกษา เรื่อง แรงและความดัน ที่สรางขึ้นมีประสิทธิภาพสูง
กวาเกณฑท่ีกําหนด 
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 ตอนที่ 2  
 ผลการเปรียบเทียบคะแนนความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตรกอนเรียน

และหลังเรียนของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 5 ที่เรียนดวยแอพลิเคชันเพ่ือการศึกษา รวมกับ
กิจกรรมการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐาน 

 การวิเคราะหคะแนนความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 5 ที่เรียนดวยแอพลิเคชันเพ่ือการศึกษา รวมกับกิจกรรมการเรียนรูแบบใชปญหา
เปนฐาน ผูวิจัยไดใหนักเรียนกลุมตัวอยางทั้ง 24 คน ทําแบบทดสอบความสามารถในการแกปญหา
ทางวิทยาศาสตรกอนเรียนและหลังเรียนดวยแอพลิเคชันเพ่ือการศึกษา วิชาวิทยาศาสตร เรื่อง แรง
และความดัน มีรายละเอียดดังนี้ 
ตารางที ่14 แสดงผลวิเคราะหการเปรียบเทียบคะแนนความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตร 
               กอนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนกลุมตัวอยางที่เรียนดวยแอพลิเคชันเพื่อการศึกษา  
               เรื่อง แรงและความดัน สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 

 

การทดสอบ นักเรียน(N) คะแนนเต็ม X  S.D. t 
Sig. 

(2-tailed) 

กอนเรียน 24 20 6.83 2.70 
24.91 .000** 

หลังเรียน 24 20 15.04 2.54 

 

จากตารางที่ 14 พบวาคะแนนความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตรเฉลี่ยกอนเรียน
มีคาเทากับ 6.83 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานมีคาเทากับ 2.70 และคะแนนความสามารถในการแกปญหา
ทางวิทยาศาสตรเฉลี่ยหลังเรียนมีคาเทากับ 15.04 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานมีคาเทากับ 2.54 โดย
คะแนนเฉล่ียหลังเรียนสูงกวากอนเรียน เมื่อนํามาทดสอบคา t ไดเทากับ 24.91 ซึ่งมากกวาในตาราง
เมื่อนําไปเทียบกับคา t ที่  df (24-1) = 23 แสดงวาคะแนนความสามารถในการแกปญหาทาง
วิทยาศาสตรเฉลี่ยหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  
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 ตอนที่ 3  
 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน กอนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปท่ี 5 ที่เรียนดวยแอพลิเคชันเพ่ือการศึกษา รวมกับกิจกรรมการเรียนรูแบบใชปญหา
เปนฐาน 

 การวิเคราะหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดวยแอพลิเคชันเพ่ือการศึกษา กลุมสาระการ
เรียนรูวิชาวิทยาศาสตร เรื่อง แรงและความดัน  สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ผูวิจัยไดให 
กลุมตัวอยางทั้ง 24 คน ทําแบบทดสอบกอนเรียนและหลังเรียนดวยแอพลิเคชันเพ่ือการศึกษา วิชา
วิทยาศาสตร เรื่อง แรงและความดัน มีรายละเอียดดังนี้ 
ตารางที่ 15 แสดงผลวิเคราะหการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดวยแอพลิเคชันเพื่อการศึกษา  
               เรื่อง แรงและความดัน กลุมสาระการเรียนรูวิชาวิทยาศาสตร สําหรับนักเรียนชั้น 

               ประถมศึกษาปที่ 5 

 

การทดสอบ นักเรียน(N) คะแนนเต็ม X  S.D. t 
Sig. 

(2-tailed) 

กอนเรียน 24 30 12.92 3.03 
23.54 .000** 

หลังเรียน 24 30 24.33 2.46 

 

จากตารางท่ี 15 พบวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดวยแอพลิเคชันเพ่ือการศึกษา เรื่อง แรงและ
ความดัน เฉลี่ยกอนเรียนมีคาเทากับ 12.92 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานมีคาเทากับ 3.03 และผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนดวยแอพลิเคชันเพ่ือการศึกษา เรื่อง แรงและความดัน เฉลี่ยหลังเรียนมีคาเทากับ 24.33 
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานมีคาเทากับ 2.46 โดยคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกวากอนเรียน  เมื่อนํามา
ทดสอบคา t ไดเทากับ 23.54 ซึ่งมากกวาในตารางเม่ือนําไปเทียบกับคา t ที่  df (24-1) = 23 แสดง
วาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉล่ียหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  

  

 

 

 

 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



128 
 

 

 

ตอนที่ 4 

 ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการเรียนดวยแอพลิเคชันเพื่อ
การศึกษารวมกับกิจกรรมการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐาน สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 

 ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการเรียนดวยแอพลิเคชันเพ่ือการศึกษารวมกับ
กิจกรรมการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐาน เรื่อง แรงและความดัน กลุมสาระวิชาวิทยาศาสตร สําหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 จํานวน 24 คน ดังรายละเอียดในตารางที่ 18 

ตารางที ่16 แสดงผลการวิเคราะหความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการเรียนดวยแอพลิเคชันเพื่อ 

               การศึกษา เรื่อง แรงและความดัน สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 

รายการประเมิน  S.D. แปลผล ลําดับที่ 

ดานการจัดกิจกรรมการเรียนรู 
1. นักเรียนมีอิสระในการศึกษาคนควา และ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น 

2.71 0.46 มาก 2 

2. นักเรียนมีโอกาสไดลงมือปฏิบัติจริง 2.33 0.64 ปานกลาง 7 
3. นักเรียนมีความสนุกสนานในกิจกรรมการ
เรียนรู 

2.75 0.44 มาก 1 

4. นักเรียนไดแลกเปลี่ยนความรู และความ
คิดเห็นกับเพ่ือน 

2.38 0.58 ปานกลาง 5 

5. แอพลิเคชันสงเสริมใหนักเรียนไดเรียนรูจาก
สถานการณปญหาที่เกิดข้ึนจริง 

2.46 0.59 ปานกลาง 4 

6. แอพลิเคชันสงเสริมใหนักเรียนไดฝกคิด และ
แกปญหาอยางสรางสรรค 

2.63 0.49 มาก 3 

7. แอพลิเคชันสงเสริมใหนักเรียนไดฝกหาวิธีการ
แกปญหา มีการวางแผนและการปฏิบัติจริงใน
การแกปญหา 

2.63 0.49 มาก 3 

ผลเฉลี่ยรายดาน 2.55 0.53 มาก 
ดานการใชแอพลิเคชันเพื่อการศึกษา 
8.เปดโอกาสใหนักเรียนโตตอบกับแอพลิเคชัน
เพ่ือการศึกษา 

2.71 0.46 มาก 2 

9.แอพลิเคชันใชงานไดงายและสะดวก  2.75 0.44 มาก 1 
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ตารางที ่16 แสดงผลการวิเคราะหความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการเรียนดวยแอพลิเคชันเพื่อ 

               การศึกษา เรื่อง แรงและความดัน สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 (ตอ) 

รายการประเมิน  S.D. แปลผล ลําดับที่ 

10.มีความยืดหยุน สามารถเลือกหนวยการเรียน
ไดตามความตองการ 

2.58 0.50 มาก 4 

11.ตัวอักษรอานงายชัดเจนและมีสีสันสวยงาม 2.54 0.66 มาก 5 
12.เสียงบรรยายและเสียงดนตรีประกอบชัดเจน
เหมาะสม 

2.67 0.64 มาก 3 

13.ภาพประกอบสวยงามและเขาใจงายเหมาะสม
กับเนื้อหา 

2.46 0.59 ปานกลาง 7 

14.แอพลิเคชันเพิ่อการศึกษา มีภาพเคลื่อนไหว
ชวยเราความสนใจในการเรียน 

2.50 0.72 มาก 6 

15.นักเรียนสามารถนําความรูจากเนื้อหา
บทเรียนไปใชในชีวิตประจําวันได 

2.54 0.59 มาก 5 

ผลเฉลี่ยรายดาน 2.59 0.58 มาก 
ดานขั้นตอนการเรียนรู 
16.นักเรียนรูสึกพึงพอใจกับการเรียนรูในชั้นที่ 1 

กําหนดปญหา 
2.29 0.81 ปานกลาง 5 

17.นักเรียนรูสึกพึงพอใจกับการเรียนรูในขั้นที่ 2 

ทําความเขาใจกับปญหา  
2.21 0.66 ปานกลาง 7 

18.นักเรียนรูสึกพึงพอใจกับการเรียนรูในขั้นที่ 3 

ดําเนินการศึกษาคนควา  
2.50 0.72 มาก 3 

19.นักเรียนรูสึกพึงพอใจกับการเรียนรูในขั้นที่ 4 

สังเคราะหความรู  
2.17 0.70 ปานกลาง 8 

20.นักเรียนรูสึกพึงพอใจกับการเรียนรูในขั้นที่ 5 

สรุปเปนหลักการและประเมินคาของคําตอบ  
2.29 0.69 ปานกลาง 4 

21.นักเรียนรูสึกพึงพอใจกับการเรียนรูในขั้นที่ 6 

นําเสนอและประเมินผล 
2.25 0.68 ปานกลาง 6 
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ตารางที ่16 แสดงผลการวิเคราะหความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการเรียนดวยแอพลิเคชันเพื่อ 

               การศึกษา เรื่อง แรงและความดัน สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 (ตอ) 

รายการประเมิน  S.D. แปลผล ลําดับที่ 

22.นักเรียนรูสึกพึงพอใจในการจัดกิจกรรมการ
เรียนรูแบบกลุม 

2.54 0.66 มาก 2 

23.นักเรียนรูสึกพึงพอใจในบทบาทและหนาที่ที่
ไดรับระหวางการเรียนรูทั้งของตนเองและสมาชิก
ในกลุม 

2.75 0.44 มาก 1 

ผลเฉลี่ยรายดาน 2.38 0.67 ปานกลาง 
ดานประโยชนที่ไดรับจากการเรียนรู 
24. การเรียนครั้งนี้ชวยใหนักเรียนมีการทํางานที่
เปนระบบ และมีข้ันตอนในการทํางาน 

2.38 0.49 ปานกลาง 5 

25. การเรียนครั้งนี้ชวยใหนักเรียนสามารถศึกษา
ความรูจากแหลงขอมูลตางๆ และสามารถสื่อสาร
กับบุคคลไดดีขึ้น 

2.63 0.49 มาก 2 

26. การเรียนครั้งนี้ชวยใหนักเรียนสามารถนํา
กระบวนการคิดไปใชในชีวิตประจําวันได และ
สามารถนําไปใชกับสาระการเรียนรูอื่นๆ 

2.50 0.66 มาก 3 

27. การเรียนครั้งนี้ชวยใหนักเรียนมี
ความสามารถในการคิดแกปญหาอยางมีเหตุผล 
กลาแสดงออกและมีความเช่ือม่ันในตนเอง 

2.67 0.48 มาก 1 

28. นักเรียนมีความพึงพอใจโดยภาพรวมตอ        
แอพลิเคชันเพื่อการศึกษาบนอุปกรณพกพา 
รวมกับกิจกรรมการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐาน 
วิชาวิทยาศาสตรในระดับใด 

2.46 0.51 ปานกลาง 4 

ผลเฉลี่ยรายดาน 2.53 0.53 มาก 

ผลเฉลี่ยรวม 2.51 0.58 มาก 
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 จากตารางที่ 16 ผลวิเคราะหความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอการเรียนดวยแอพลิเคชันเพ่ือ
การศึกษารวมกับกิจกรรมการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐาน  เรื่อง แรงและความดัน กลุมสาระวิชา
วิทยาศาสตร สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 พบวาคาเฉลี่ยรวมมีคาเทากับ 2.51 คาเฉลี่ยของ
ความพึงพอใจสูงสุด ( = 2.75 , S.D. = 0.44) อยูในระดบัมาก จากเกณฑคะแนนเฉลี่ย (2.50 - 3.00 
พึงพอมาก) (1.50 - 2.49 พึงพอปานกลาง ) (1.00 - 1.49 พึงพอนอย) และเมื่อพิจารณาความพึง
พอใจของนักเรียนที่เรียนดวยแอพลิเคชันเพ่ือการศึกษารวมกับกิจกรรมการเรียนรูแบบใชปญหาเปน
ฐาน เรื่อง แรงและความดัน สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที ่5 เปนรายขอไดดังนี้ 
 ดานการจัดกิจกรรมการเรียนรู ในภาพรวมอยูในระดับมาก ( = 2.55 , S.D. = 0.53) โดย
นักเรียนมีความเห็นวา นักเรียนมีความสนุกสนานในกิจกรรมการเรียนรู ( = 2.75 , S.D. = 0.44) 
รองลงมาคือ นักเรียนมีอิสระในการศึกษาคนควา  และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ( =2.71, 

S.D.=0.46) แอพลิเคชันสงเสริมใหนักเรียนไดฝกคิด และแกปญหาอยางสรางสรรค ( = 2.63, S.D. 

= 0.49) ตามลําดับ 

 ดานการใชแอพลิเคชันเพ่ือการศึกษาในภาพรวมอยูในระดับมาก ( = 2.59, S.D.= 0.58) 
โดยนักเรียนมีความเห็นวา แอพลิเคชันใชงานไดงายและสะดวก ( = 2.75, S.D. = 0.44) รองลงมา
คือ เปดโอกาสใหนักเรียนโตตอบกับแอพลิเคชันเพ่ือการศึกษา  ( = 2.71 , S.D. = 0.44) เสียง
บรรยายและเสียงดนตรีประกอบชัดเจนเหมาะสม ( = 2.67, S.D. = 0.64) ตามลําดับ 
 ดานขั้นตอนการเรียนรูในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง ( = 2.38 , S.D. = 0.67) โดย
นักเรียนมีความเห็นวา นักเรียนรูสึกพึงพอใจในบทบาทและหนาที่ที่ไดรับระหวางการเรียนรูทั้งของ
ตนเองและสมาชิกในกลุม ( = 2.75, S.D. = 0.44) รองลงมาคือ นักเรียนรูสึกพึงพอใจในการจัด
กิจกรรมการเรียนรูแบบกลุม ( = 2.54, S.D. = 0.66) นักเรียนรูสึกพึงพอใจกับการเรียนรูในขั้นที่ 3 
ดําเนินการศึกษาคนควา ( = 2.50, S.D. = 0.72) ตามลําดับ 
 ดานประโยชนที่ไดรับจากการเรียนรู ในภาพรวมอยูในระดับมาก ( = 2.53, S.D. = 0.53) 
โดยนักเรียนมีความเห็นวา การเรียนครั้งนี้ชวยใหนักเรียนมีความสามารถในการคิดแกปญหาอยางมี
เหตุผล กลาแสดงออกและมีความเช่ือมั่นในตนเอง ( = 2.67, S.D. = 0.48) การเรียนครั้งนี้ชวยให
นักเรียนสามารถศึกษาความรูจากแหลงขอมูลตางๆ และสามารถสื่อสารกับบุคคลไดดีขึ้น ( = 2.63, 

S.D. = 0.49) การเรียนครั้งนี้ชวยใหนักเรียนสามารถนํากระบวนการคิดไปใชในชีวิตประจําวันได และ
สามารถนําไปใชกับสาระการเรียนรูอื่นๆ ( = 2.50, S.D. = 0.66) ตามลําดับ 
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บทที่ 5 

สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 
 

 การวิจัย เรื่อง การพัฒนาแอพลิเคชันเพ่ือการศึกษาบนอุปกรณพกพา รวมกับกิจกรรม
การเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐาน วิชาวิทยาศาสตร เพ่ือสงเสริมความสามารถในการแกปญหาทาง
วิทยาศาสตร ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 เปนการวิจัย และพัฒนา (Research and 

Development)  ดังนี ้
 

วัตถุประสงคการวิจัย 

 1. เพ่ือพัฒนาแอพลิเคชันเพ่ือการศึกษารวมกับกิจกรรมการเรียนรูแบบใชปญหาเปน
ฐาน เรื่อง แรงและความดัน สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 

 2. เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตรกอนเรียนและหลัง
เรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ที่เรียนดวยแอพลิเคชันเพ่ือการศึกษา รวมกับกิจกรรมการ
เรียนรูแบบใชปญหาเปนฐาน  

 3. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กอนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 5 ที่เรียนดวยแอพลิเคชันเพ่ือการศึกษา รวมกับกิจกรรมการเรียนรูแบบใชปญหา
เปนฐาน 

 4. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการเรียนดวยแอพลิเคชันเพื่อการศึกษา
รวมกับกิจกรรมการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐาน สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 

 

สมมติฐานในการวิจัย 

 1. แอพลิเคชันเพ่ือการศึกษารวมกับกิจกรรมการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐาน เรื่อง แรง
และความดัน สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 มีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 

 2. ความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตรหลังเรียนของนักเรียนที่เรียนดวย                
แอพลิเคชันเพื่อการศึกษารวมกับกิจกรรมการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐาน สูงกวากอนเรียน 

 3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนของนักเรียนที่เรียนดวยแอพลิเคชันเพ่ือการศึกษา 
รวมกับกิจกรรมการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐาน สูงกวากอนเรียน 
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ประชากร/กลุมตัวอยาง 
 1. ประชากร 

  1.1 ประชากรท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ เปนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ที่กําลังศึกษา
ในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2557 ของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร เขตพระนคร จํานวน 11 

โรงเรียน 
 2. กลุมตัวอยาง  

  1.2 กลุมตัวอยางที่ผูวิจัยใชในการวิจัยครั้งนี้ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ที่กําลัง
ศึกษาในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2557 โรงเรียนวัดอินทรวิหาร 1 หองเรียน จํานวน 24 คน โดย
วิธีการสุมอยางงาย (Simple Random Sampling) 

 

เนื้อหาท่ีใชในการทดลอง 
 เนื้อหาท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ เปนเนื้อหากลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร เรื่อง แรงและ

ความดัน สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551 ประกอบดวย 5 หนวยยอย คือ หนวยที่ 1 แรงลัพธ หนวยที่ 2 แรงเสียดทาน  
หนวยที่ 3 ความดันอากาศ  หนวยที่ 4 ความดันของของเหลว และหนวยที่ 5 แรงลอยตัว 

 

ระยะเวลาท่ีใชในการทดลอง 
 ผูวิจัยไดดําเนินการทดลองใชแอพลิเคชันเพื่อการศึกษา เรื่อง แรงและความดัน รวมกับ
กิจกรรมการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐานกับนักเรียนกลุมตัวอยางเปนระยะเวลา 5 สัปดาห สัปดาห
ละ 2 คาบ รวมจํานวน 10 ชั่วโมง 
 

ตัวแปรที่ศึกษา มีดังนี ้
  1.1 ตัวแปรอิสระ (Independent  Variable)  ไดแก 

  2.1.1 แอพลิเคชันเพื่อการศึกษา รวมกับกิจกรรมการเรียนรูแบบใชปญหาเปน
ฐาน เรื่อง “แรงและความดัน” กลุมสาระวิชาวิทยาศาสตร สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5  

  1.2 ตัวแปรตาม (Dependent  Variable) ไดแก 
  1.2.1 ความสามารถการแกปญหาทางวิทยาศาสตร 
  1.2.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร 
  1.2.3 ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการเรียนดวยแอพลิเคชันเพื่อการศึกษา 
รวมกับกิจกรรมการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐาน 
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เครื่องมือที่ใชในการวิจัย  
 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ประกอบดวยเครื่องมือตางๆ ดังนี้ 
 1. แบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง สําหรับใชสัมภาษณผูเชี่ยวชาญเกี่ยวกับแอพลิเคชัน
เพ่ือการศึกษา แบงเปน 2 ดาน ไดแก ดานเนื้อหาและดานการออกแบบแอพลิเคชันเพื่อการศึกษา 
 2. แบบสัมภาษณความตองการในการใชแอพลิเคชันเพ่ือการศึกษาของครูผูสอน 

 3. แบบสอบถามความตองการในการใชงาน แอพลิเคชันเพ่ือการศึกษาของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 5 

 4. แผนการจัดการเรียนรูดวยแอพลิเคชันเพ่ือการศึกษา รวมกับกิจกรรมการเรียนรูแบบ
ใชปญหาเปนฐาน เรื่อง แรงและความดัน จํานวน 5 แผน 

 5. แอพลิเคชันเพ่ือการศึกษา รวมกับกิจกรรมการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐาน เรื่อง 
“แรงและความดัน” 
 6. แบบทดสอบความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตร แบบปรนัย 4 ตัวเลือก 
ตัวเลือกสําหรับใชในการทดลอง กอนเรียนและหลังเรียน จํานวน 20 ขอ 

 7. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง “แรงและความดัน” สําหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 5 แบบปรนัย 4 ตัวเลือก ตัวเลือกสําหรับใชในการทดลอง กอนเรียนและหลังเรียน 
จํานวน 30 ขอ 

 8. แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีตอการเรียนดวยแอพลิเคชันเพ่ือการศึกษา รวมกับ
กิจกรรมการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐาน 

  

วิธีการดําเนินการวิจัย 

 การวิจัยครั้งนี้ ดําเนินการวิจัยตามระเบียบวิธีวิจัยเชิงพัฒนา ซึ่งมีข้ันตอนตาง ๆ ดังนี้ 
 1. ศึกษาและวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับสภาพการจัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร
ดวยอุปกรณพาพา เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ และการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนดวย
อุปกรณพกพากิจกรรมการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐาน 
 2.  ศึกษาสภาพและความตองการในการใชแอพลิเคชันเพ่ือการศึกษาบนอุปกรณพกพา 
รวมกับกิจกรรมการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐาน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โดยสัมภาษณ
ผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหาวิชาวิทยาศาสตร ดานการออกแบบ และสัมภาษณความตองการในการใช          
แอพลิเคชันเพ่ือการศึกษาของครูผูสอน รวมถึงสอบถามความตองการในการใชแอพลิเคชันเพ่ือ
การศึกษานักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 เพ่ือนํามาใชเปนแนวทางในการออกแบบและพัฒนา          
แอพลิเคชันเพื่อการศึกษา 
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 3.  พัฒนาแอพลิเคชันเพ่ือการศึกษาบนอุปกรณพกพา รวมกับกิจกรรมการเรียนรูแบบ
ใชปญหาเปนฐาน วิชาวิทยาศาสตร เพ่ือสงเสริมความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตร ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 และเครื่องมือสําหรับเก็บรวบรวมขอมูล 
 4.  ตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ โดยผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหาวิทยาศาสตร ดานการ
ออกแบบ และดานวิธีสอน 

 5. ทดลองใชแอพลิเคชันเพ่ือการศึกษาบนอุปกรณพกพา รวมกับกิจกรรมการเรียนรู
แบบใชปญหาเปนฐาน เปนระยะเวลา 5 สัปดาห สัปดาหละ 2 คาบ จํานวน 10 ชั่วโมง 
 6.  เก็บรวบรวมขอมูล วิเคราะหผล  
 7.  สรุปผลและอภิปรายผลการวิจัย  
 

การวิเคราะหขอมูล 

 สถิติที่ใชในการวิเคราะหและประเมินผลการทดลองของการวิจัย เรื่อง การพัฒนา      
แอพลิเคชันเพ่ือการศึกษาบนอุปกรณพกพา รวมกับกิจกรรมการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐาน วิชา
วิทยาศาสตร เพ่ือสงเสริมความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตร ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 5 ดังนี้ 
 1. การประเมินความสอดคลองของแบบสัมภาษณแบบมีโครงสรางสําหรับผูเชี่ยวชาญ 
การโดยวิเคราะหหาคาดัชนีความสอดคลอง (Index of Congruency : IOC) 

 2. การประเมินความสอดคลองของแบบสัมภาษณความตองการในการใชแอพลิเคชัน
เพ่ือการศึกษาของครูผูสอน การโดยวิเคราะหหาคาดัชนีความสอดคลอง ( Index of Congruency : 

IOC)  

 3. การประเมินความสอดคลองของแบบสอบถามความตองการในการใชงานแอพลิเคชัน
เพ่ือการศึกษาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 การโดยวิเคราะหหาคาดัชนีความสอดคลอง ( Index 

of Congruency : IOC) และประเมินผลความตองการ โดยวิเคราะหหาคารอยละ 
 4. การประเมินความสอดคลองของแผนการจัดการเรียนรูดวยแอพลิเคชันเพื่อการศึกษา
การโดยวิเคราะหหาคาดัชนีความสอดคลอง (Index of Congruency : IOC) และประเมินความ
เหมาะสม โดยวิเคราะหหาคาคะแนนเฉล่ีย (X ), สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
 5. การประเมินความเหมาะสมของแอพลิเคชันเพ่ือการศึกษาบนอุปกรณพกพา รวมกับ
กิจกรรมการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐาน โดยวิเคราะหหาคาคะแนนเฉลี่ย ( X ), สวนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (S.D.) 
 6. การวิเคราะหหาระดับความยากงาย (p) คาอํานาจจําแนก (r) และหาคาความเชื่อม่ัน
ของแบบทดสอบความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตร โดยใชสูตร KR-20 ของ Kuder – 
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Richardson และเปรียบเทียบผลคะแนนความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตร  กอนเรียน
และหลังเรียน โดยวิเคราะหหาคา t-test Dependent Samples  

 7. การวิเคราะหหาระดับความยากงาย (p) คาอํานาจจําแนก (r) และหาคาความเชื่อม่ัน
ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง “แรงและความดัน” สําหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 5 โดยใชสูตร KR-20 ของ Kuder – Richardson และเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน กอนเรียนและหลังเรียน โดยวิเคราะหหาคา t-test Dependent Samples 

 8. การวิเคราะหผลความพึงพอใจท่ีมีตอการเรียนดวยแอพลิเคชันเพ่ือการศึกษา รวมกับ
กิจกรรมการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐาน โดยวิเคราะหหาคาคะแนนเฉลี่ย ( X ) และการหาคาสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
 

สรุปผลการวิจัย  
 การวิจัย เรื่อง การพัฒนาแอพลิเคชันเพ่ือการศึกษาบนอุปกรณพกพา รวมกับกิจกรรม
การเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐาน วิชาวิทยาศาสตร เพ่ือสงเสริมความสามารถในการแกปญหาทาง
วิทยาศาสตร ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 สามารถสรุปผลการวิจัยไดดังนี้ 
 1. ผลการหาประสิทธิภาพของแอพลิเคชันเพ่ือการศึกษารวมกับกิจกรรมการเรียนรูแบบ
ใชปญหาเปนฐาน เรื่อง แรงและความดัน สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5  มีคาเทากับ 
82.56/85.11 เปนไปตามเกณฑที่กําหนดไว 

 2. ผลการเปรียบเทียบคะแนนความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตรกอนเรียน
และหลังเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  5 ที่เรียนดวยแอพลิเคชันเพ่ือการศึกษา รวมกับ
กิจกรรมการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐานพบวาคะแนนความสามารถในการแกปญหาทาง
วิทยาศาสตรเฉลี่ยหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 3. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กอนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 5 ที่เรียนดวยแอพลิเคชันเพ่ือการศึกษา รวมกับกิจกรรมการเรียนรูแบบใชปญหา
เปนฐาน พบวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉล่ียหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 

 4. ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการเรียนดวยแอพลิเคชันเพ่ือ
การศึกษารวมกับกิจกรรมการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐาน สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 

พบวาอยูในระดับพึงพอใจมาก โดยมีคาเฉลี่ยรวมเทากับ 2.51 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานมีคาเฉลี่ย
รวมเทากับ 0.58 
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อภิปรายผล 

 จากผลการวิจัย เรื่อง การพัฒนาแอพลิเคชันเพ่ือการศึกษาบนอุปกรณพกพา รวมกับ
กิจกรรมการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐาน วิชาวิทยาศาสตร เพ่ือสงเสริมความสามารถในการแกปญหา
ทางวิทยาศาสตร ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 สามารถนํามาอภิปรายผลการวิจัย ไดดังนี้ 
 1. ผลการหาประสิทธิภาพของแอพลิเคชันเพ่ือการศึกษารวมกับกิจกรรมการเรียนรูแบบ
ใชปญหาเปนฐาน เรื่อง แรงและความดัน สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 มีคาเทากับ 
82.56/85.11 สูงกวาเกณฑที่กําหนดไว 

  ผลการวิจัยเปนไปตามสมมติฐานที ่ตั ้งไวว า  แอพลิเคชันเพ่ือการศึกษารวมกับ
กิจกรรมการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐาน เรื่อง แรงและความดัน สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 
5 มีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 เพราะในการออกแบบและพัฒนาแอพลิเคชันเพ่ือการศึกษา
รวมกับกิจกรรมการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐาน เรื่อง แรงและความดัน สําหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 5 นี้ผูวิจัยไดมีการศึกษาสภาพการจัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร เรื่อง แรง
และความดัน ในปจจุบันและไดทําการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหาวิทยาศาสตร และผูเชี่ยวชาญ
ดานการออกแบบแอพลิเคชันเพ่ือการศึกษาเพ่ือนํามาใชเปนแนวทางในการสรางแอพลิเคชันเพ่ือ
การศึกษา เรื่อง แรงและความดัน อยางเปนระบบและถูกตองเหมาะสมกับการเรียนรูของผูเรียนกลุม
ตัวอยาง โดยผานการตรวจสอบและประเมินคุณภาพทุกขั้นตอนจากผูเชี่ยวชาญ ทั้ง 3 ดาน ไดแก 
ผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหาวิชาวิทยาศาสตร ผูเชี่ยวชาญดานการออกแบบแอพลิเคชันเพ่ือการศึกษา และ
ผูเชี่ยวชาญดานวิธีสอน ซึ่งผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหาไดใหขอเสนอแนะ เชน รูปแบบของแอพลิเคชันเพ่ือ
การศึกษาชวยกระตุนความสนใจนักเรียนดี และชวยสรางเสริมใหผูเรียนไดศึกษาคนควาขอมูลความรู
ดวยตนเอง เนื้อหาบทเรียนตรงตามจุดประสงคการเรียนรู ควรปรับระดับความความยาก งายของ
เนื้อหาบทเรียน และแบบทดสอบใหเหมาะสม , ผูเชี่ยวชาญดานการออกแบบไดใหขอเสนอแนะเพ่ือ
นํามาปรับปรุงแอพลิเคชันเพ่ือการศึกษา เชน แบงเนื้อหาชัดเจน การออกแบบภาพการตูน สีพ้ืนหลัง
และตัวอักษรเหมาะสมนาสนใจ ควรเพ่ิมคําแนะนําในการใชแอพลิเคชัน หรือคูมือไวในแอพลิเคชัน
ดวย อาจแทรกอยูในหนาหลักหรือหนาที่เริ่มมีตัวสถานการณปญหาใหผูเรียนก็ได และผูเชี่ยวชาญดาน
วิธีสอนไดใหขอเสนอแนะ เชน แอพลิเคชันเพ่ือการศึกษามีการแบงขอมูลแตละสวนตามขั้นตอนการ
เรียนรูแบบใชปญหาเปนฐานไดดี ควรมีคําแนะนําในการใชบทเรียนเพ่ืออธิบายขั้นตอนการเรียนรูและ
บทบาทของผูเรียน หรืออาจมีการเพ่ิมคําแนะนําสําหรับครูผูสอนดวย จากนั้นผูวิจัยไดทําการปรับปรุง
ขอบกพรองตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญ แลวจึงนําไปใชทดลองหาประสิทธิภาพกับกลุมตัวอยางได
ประสิทธิภาพเทากับ 82.56/85.11 ซึ่งสูงกวาเกณฑที่ไดกําหนดไว ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของจารึก 
อัตตะชีวะ (2556) ไดทําการวิจัย เรื่อง การพัฒนาบทเรียนบนแท็บเล็ต พีซี เรื่องการใชโปรแกรม 
Paint สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ผลการศึกษาคนควาพบวา บทเรียนบนแท็บเล็ต พีซี 
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เรื่องการใชโปรแกรม Paint สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  1 ที่สรางขึ้นมีประสิทธิภาพ 
81.58/83.25 เปนไปตามเกณฑที่ตั้งไว 80/80 สอดคลองกับงานวิจัยของวะรานุช ชินวงศ (2556) ได
ศึกษาผลของการพัฒนาการเรียนรูโดยใชชุดกิจกรรมเสริมทักษะทางวิทยาศาสตรชั้นประถมศึกษาปที่ 
5 เร่ือง แรงและความดัน ผลการวิจัยพบวา ชุดกิจกรรมเสริมทักษะทางวิทยาศาสตร ชั้นประถมศึกษา
ปที่ 5 เร่ือง แรงและความดัน มีประสิทธิภาพเทากับ 87.90/84.65 สูงกวาเกณฑประสิทธิภาพ
มาตรฐาน 80/80 เปนไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว และดัชนีประสิทธิผลทางการเรียนเพ่ิมขึ้น รอยละ74 
จากผลการวิจัยสรุปไดวาชุดกิจกรรมเสริมทักษะทางวิทยาศาสตร ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 เรื่อง แรง
และความดัน เปนชุดกิจกรรมที่มีประสิทธิภาพตาเกณฑประสิทธิภาพมาตรฐานที่ตั้งไว และนักเรียนมี
ประสิทธิผลทางการเรียนเพ่ิมข้ึนรอยละ 74 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอน
เรียน และนักเรียนมีความพึงพอใจตอการเรียนโดยใชชุดกิจกรรมเสริมทักษะทางวิทยาศาสตรอยูใน
ระดับมาก จึงควรพัฒนาชุดกิจกรรมเสริมทักษะทางวิทยาศาสตร ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 เรื่อง แรง
และความดัน ใหมีประสิทธิภาพมากข้ึนและนําไปใชในการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรในระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ในปการศึกษาตอไป และยัง
สอดคลองกับที่สุนันทา ยินดีรมย บุญเรือง ศรีเหรัญ และชาตรีเกิดธรรม (2557) ไดทําการพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดวยสื่อประสม กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร สําหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 3 ผลการศึกษาวิจัยพบวา สื่อประสมที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพ 81.03/89.00 ซึ่ง
เปนไปตามเกณฑที่กําหนด ทั้งน้ีงานวิจัยท่ีไดกลาวมาไดมีการนําสื่อหรือชุดการสอนไปทดสอบดวย
กระบวนการสองขั้นตอนคือ การทดสอบประสิทธิภาพใชเบื้องตน (Try Out) ไปและทดลอบ
ประสิทธิภาพสอนจริง (Trial Run) เพ่ือหาคุณภาพของสื่อตามข้ันตอนที่กําหนดใน 3 ประเด็น คือการ
ทําใหผูเรียนมีความรเพ่ิมขึ้น การชวยใหผเรียนผานกระบวนการเรียนและทําแบบประเมินสุดทายไดดี
และการทําใหผเรียนมีความพึงพอใจ นําผลที่ไดมาปรับปรุงแกไข ซึ่งเปนไปตามแนวคิดเกี่ยวกับความ
จําเปนที่จะตองหาประสิทธิภาพของชัยยงค พรหมวงศ (2520 : 135 - 143) ที่กลาววาสื่อหรือชุดการ
สอนที่ผานการทดสอบประสิทธิภาพ จะทําหนาที่เปนเคร่ืองมือชวยสอนไดดีในการสรางสภาพการ
เรียนใหผูเรียนไดเปล่ียนแปลงพฤติกรรมตามท่ีมุงหวังบางครงชุดการสอนตองชวยครูสอน บางครง
ตองสอนแทน ครู (อาทิในโรงเรียนครูคนเดียว) ดังนน กอนนําสื่อหรือชุดการสอนไปใชครูจึงควรมั่นใจ
วา ชุดการสอนนนมีประสิทธิภาพในการชวยใหนักเรียนเกิดการเรียนจริงการทดสอบประสิทธิภาพ
ตามลําดับขั้นจะชวยใหเราไดสื่อหรือชุดการสอนที่มีคุณคาทางการสอนจริงตามเกณฑที่กําหนดไว  

 2. ผลการเปรียบเทียบคะแนนความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตรกอนเรียน
และหลังเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ที่เรียนดวยแอพลิเคชันเพ่ือการศึกษา รวมกับ
กิจกรรมการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐานพบวาคะแนนความสามารถในการแกปญหาทาง
วิทยาศาสตรเฉลี่ยหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
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  ผลการวิจัยเปนไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไววา ความสามารถในการแกปญหาทาง
วิทยาศาสตรหลังเรียนของนักเรียนที่เรียนดวยแอพลิเคชันเพ่ือการศึกษารวมกับกิจกรรมการเรียนรู
แบบใชปญหาเปนฐาน สูงกวากอนเรียน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของเสาวนีย เวชพิทักษ (2551) ได
ทําการวิจัย เรื่อง การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร
ความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตรและความคงทนในการเรียนของนักเรี ยนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 5 เรื่อง แรงและความดัน ที่เรียนโดยใชโปรแกรมบทเรียนแบบจําลองสถานการณ
และการเรียนแบบสืบเสาะหาความรู ผลการวิจัยปรากฏดังนี้นักเรียนที่เรียนดวยโปรแกรมบทเรียน
แบบจําลองสถานการณ เรื่อง แรงและความดัน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตรและความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตรสูงกวานักเรียนท่ีเรียนแบบสืบ
เสาะหาความรู อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  โดยสรุปโปรแกรมบทเรียนแบบจําลอง
สถานการณเรื่องแรงและความดันชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
เหมาะสมจึงควรสงเสริมใหครูนําไปใชในการเรียนการสอนเพ่ือใหนักเรียนบรรลุผลตามจุดมุงหมาย 
และสอดคลองกับงานวิจัยของจิราวรรณ สอนสวัสด์ิ (2554) ไดทําการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิทยาศาสตรและความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  1 ที่
ไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานและการจั ดการเรียนรูดวยชุดกิจกรรมโครงงาน
วิทยาศาสตร ผลการวิจัยสรุปไดดังนี้ นักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานมี
ความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตรหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 และยังสอดคลองกับงานวิจัยของกอบวิทย พิริยะวัฒน (2553) ไดทําการศึกษาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิทยาศาสตรและความสามารถในการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 1 ที่ไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน และการจัดการเรียนรู โดยใชกลวิธี
เมตาคอคนิชันในการแกโจทยปญหาวิทยาศาสตร ผลการวิจัยสรุปได ดังนี้ นักเรียนที่ไดรับการจัดการ
เรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน มีความสามารถในการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตร หลังเรียนสูงกวา
กอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการจัดการเรียนรูโดยใชปญหา
เปนฐานเปนการจัดการเรียนรูที่นําปญหาหรือสถานการณที่เกิดขึ้นจริงในชีวิตประจําวันมาใชเปน
ตัวกระตุนการเรียนรูใหนักเรียนรับรูและตระหนักถึงปญหาที่เกิดขึ้น รวมถึงสามารถคิดหาแนวทางใน
การศึกษาคนควาหาขอมูลเพ่ือแกปญหานั้นๆ ซึ่งการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานแตละขั้นตอน
ที่ผูวิจัยใชในการทดลองคร้ังน้ี จะชวยมุงเนนใหผูเรียนไดพัฒนาความสามารถในการแกปญหาทาง
วิทยาศาสตร เชน ในขั้นที่ 1 ขั้นกําหนดปญหา ชวยกระตุนใหผูเรียนเกิดความสนใจและเห็น
ความสําคัญของปญหา อยากท่ีจะคนหาคําตอบของปญหานั้น ขั้นที่ 2 ขั้นทําความเขาใจกับปญหา 
เนนใหผูเรียนไดฝกกระบวนการคิดเพ่ือหาประเด็นท่ีเปนคําตอบของปญหา ซึ่งอาจมีไดมากกวา 1 

ประเด็น ขั้นที่ 3 ขั้นดําเนินการศึกษาคนควา เปดโอกาสใหผูเรียนไดลงมือทดลองหรือศึกษาคนควาหา
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ขอมูลที่เปนคําตอบของปญหาดวยตนเอง ขั้นที่ 4 สังเคราะหความรู เนนใหผูเรียนไดฝกรวบรวมขอมูล
ตางๆ จากการคนควาหรือทดลองใหเหลือเพียงขอมูลที่สําคัญท่ีสุด ขั้นที่ 5 ขั้นสรุปและประเมินคาของ
คําตอบ ไดสรุปแนวทางการแกไขปญหาและประเมินความถูกตองของคําตอบ และขั้นสุดทายขั้น
นําเสนอและประเมินผลงาน ผูเรียนจะไดนําเสนอผลงานของผูเรียนหนาชั้นเรียน โดยข้ันตอนทั้งหมด
ที่กลาวมาจะเปนการฝกความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตร ใหผูเรียนไดพัฒนาการคิด
แกปญหาโดยตามวิธีการทางวิทยาศาสตร และในการสรางแบบวัดความสามารถทางวิทยาศาสตร 
ผูวิจัยไดทําการศึกษาเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของทั้งในและตางประเทศ ดานแนวคิดทฤษฏีที่เกี่ยวของ
กับความสามารถในการแกปญหาและการแกปญหาทางวิทยาศาสตร จากนั้นกําหนดลักษณะและ
สรางแบบวัดความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตรตามแบบของสถาบันสงเสริมการสอน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (2546 : 46-48) เปนแบบปรนัยประกอบดวยสวนสถานการณและสวน
ขอคําถาม ซึ่งเปนสถานการณปญหาเกี่ยวของกับบทเรียนจํานวน 5 สถานการณ แลวนําแบบทดสอบ
วัดความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตร ไปใหผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหาวิชาวิทยาศาสตรทํา
การตรวจประเมินความถูกตองเหมาะสม พรอมทั้งปรับปรุงแกไขตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญ เพ่ือ
นํามาใชวัดผลคะแนนความสามารถในการแกไขปญหาทางวิทยาศาสตรของผู เรียนไดอยางมี
ประสิทธิภาพและถูกตองตามความเปนจริง 
 3. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กอนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 5 ที่เรียนดวยแอพลิเคชันเพ่ือการศึกษา รวมกับกิจกรรมการเรียนรูแบบใชปญหา
เปนฐาน พบวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 

  เนื่องจากผูวิจัยไดทําการศึกษาทฤษฎี เนื้อหา และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับกลุมสาระ
วิชาวิทยาศาสตร เรื่อง แรงและความดัน เพ่ือทําการรวบรวมและสังเคราะหขอมูลสําคัญไวเปนเนื้อหา
บทเรียนสําหรับแอพลิเคชันเพ่ือการศึกษา นอกจากนี้ยังไดทําการศึกษาเกี่ยวกับรูปแบบการวัดและ
ประเมินผลที่เหมาะสมกับระดับนักเรียนกลุมตัวอยาง โดยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่
ผูวิจัยสรางข้ึนไดผานการตรวจประเมินคุณภาพจากผูเชี่ยวชาญ และนําไปหาคาความยากงาย คา
อํานาจจําแนกและคาความเชื่อม่ันกับนักเรียนในระดับประถมศึกษาปที่ 5 ที่ไมใชกลุมตัวอยาง เพ่ือให
ไดแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ที่ถูกตอง ครอบคลุมกับเน้ือหา มีความยากงายที่เหมาะสม และมี
ประสิทธิภาพ พรอมสําหรับนําไปใชทดลองกับกลุมตัวอยาง ทําใหผลการวิจัยเปนไปตามสมมติฐาน
ที่ตั้งไววา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนของนักเรียนท่ีเรียนดวยแอพลิเคชันเพ่ือการศึกษา รวมกับ
กิจกรรมการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐาน สูงกวากอนเรียน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของธีรศักดิ์ 
ซื่อสัตย (2552) ไดทําการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร เรื่อง แรงและความดัน 
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ผลการวิจัยพบวา 1. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร 
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เรื่องแรงและความดัน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 พบวา นักเรียนจํานวน 20 คน หรือรอยละ 
100 ผานเกณฑการวัดผลและประเมินผลตามระเบียบของโรงเรียนกันทราราม (นุนศึกษาคาร) ทุกคน 
ซึ่งสอดคลองกับสมมุติฐานของการวิจัยที่ตั้งไว 2. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา
วิทยาศาสตร เร่ืองแรงและความดัน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 กอนเรียนและหลังเรียน 
พบวาคะแนนการสอบหลังเรียนสูงกวากอนเรียนจริงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่ง
สอดคลองกับสมมุติฐานของการวิจัยที่ตั้งไว และสอดคลองกับงานวิจัยของสุภามาส เทียนทอง (2553 
: 80) ไดศึกษาการพัฒนาความสามารถในการแกปญหาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ที่จัดการ
เรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน ผลการวิจัยพบวา ผลการเรียนรู เรื่อง การถนอมอาหาร ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 5 หลังการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานสูงกวากอนไดรับการจัดการเรียนรู 
และยังสอดคลองกับงานวิจัยของอนุธิดา สารทอง (2551) ไดทําการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิทยาศาสตรและความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 
โรงเรียนโยธินบํารุง ที่ไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานและการจัดการเรียนรูแบบสืบ
เสาะหาความรู ผลการวิจัย พบวานักเรียนท่ีไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานกับนักเรียนที่
ไดรับการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรแตกตางกันอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 จากงานวิจัยที่กลาวมาจะเห็นไดวาการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐาน
นั้นชวยใหผูเรียนไดพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน การคิดแกปญหา การศึกษาคนควาและทดลองผาน
สถานการณปญหาที่เกิดขึ้นในชีวิตประจําวันหรือมักเกิดขึ้นใกลตัวเรียนเอง ทําใหผูเรียนสามารถนํา
ปญหาเดิมที่เคยพบเจอมาใชเทียบเคียงกับปญหาใหมที่เกิดขึ้นแลวสามารถคิดหาแกปญหานั้นไดอยาง
เปนระบบและถูกตองเหมาะสม นอกจากน้ีสื่อการเรียนรูก็มีสวนสําคัญในการชวยกระตุนความสนใจ
ใหผูเรียนเกิดความตองการท่ีจะเรียนรู สามารถเขาใจและเขาถึงบทเรียนไดโดยงาย รวมไปจนถึง
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใหสูงขึ้นอีกดวย ซึ่งเปนไปตามที่ Becta ICTResearch (2005) ได
ศึกษาผลการใชงานแท็บเล็ตพีซีประกอบการเรียนการสอนในโรงเรียนระดับประถมศึกษาจํานวน 12 
แหง ในประเทศอังกฤษชวงระหวางป ค.ศ. 2004-2005 ซึ่งมีผลการศึกษาสําคัญหลายประการท่ีควร
จะพิจารณาและสามารถนํามาประยุกตใชไดกับบริบทดานการศึกษาของไทยโดยสามารถสรุปผลลัพธ
สําคัญจากการศึกษาดังกลาวไดดังนี้ การใชแท็บเล็ตพีซี โดยใหผูเรียนและผูสอนมีแท็บเล็ตพีซี เปน
ของตนเองอยางทั่วถึงเปนปจจัยสําคัญที่ชวยใหเกิดการใชงานอยางมีประสิทธิผลโดยพบวาการใชแท็บ
เล็ตพีซีชวยเพ่ิมแรงจูงใจของผูเรียนและมีผลกระทบในทางบวกตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รวมทั้ง
สนับสนุนใหเกิดการเรียนรูดวยตนเอง ชวยสงเสริมใหเกิดการคนควาและการเขาถึงองคความรูนอก
หองเรียนอยางกวางขวาง รวมทั้งสงเสริมการเรียนรูแบบมีสวนรวมของผูเรียน สําหรับในดานหลักสูตร
และการจัดการเรียนการสอนของผูสอนนั้น พบวาการใชแท็บเล็ตพีซีนั้นชวยสงเสริมใหมีใชเทคโนโลยี
ในการเรียนการสอนและสงเสริมใหมีการพัฒนาหลักสูตรหรือการจัดการเรียนการสอนที่มีเทคโนโลยี
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สารสนเทศเปนสวนประกอบมากข้ึน สอดคลองกับJamie  Cromack (2008) ที่กลาววาการเรียนรู
ของนักเรียนดีขึ้นเมื่อการเรียนการสอนผานเทคโนโลยี โดยใชคอมพิวเตอร แท็บเล็ต พีซี เปน
ศูนยกลางในการเรียนรู เปนการใชนวัตกรรมที่เกิดประโยชนและไดนําคอมพิวเตอร แท็บเล็ต พีซี มา
สอนในชั้นเรียนนักเรียนไดรับประโยชนดังนี้ 1) เนนนักเรียนเปนศูนยกลางสงเสริมการเรียนรูดวย
ตนเอง 2) ใชการเรียนรูปจจุบันกําหนดอนาคต 3) นักเรียนสามารถปฏิบัติงานไดเมื่อเรียนผาน
เทคโนโลยี คอมพิวเตอร แท็บเล็บ พีซี นักเรียนในชั้นเรียนมีการปรับตัวในการเรียน เทคโนโลยี 
คอมพิวเตอร แท็บเล็ต พีซี สงเสริมนักเรียนทํางานเปนหมูคณะ รวมมือในการทํางาน กระตุนให
นักเรียนเกิดการเรียนรูในการใชงานใหนักเรียนรูจักคิดและใชเวลาในการทํางานอยางคุมคา ใชสื่อสาร
ได 
 4. ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการเรียนดวยแอพลิเคชันเพ่ือ
การศึกษารวมกับกิจกรรมการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐาน สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 

พบวาอยูในระดับพึงพอใจมาก โดยมีคาเฉลี่ยรวมเทากับ 2.51 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานมีคาเฉลี่ย
รวมเทากับ 0.58 
  ทั้งนี้ผูวิจัยไดออกแบบและสรางแอพลิเคชันเพื่อการศึกษา เรื่อง แรงและความ
ดัน ใหมีรูปแบบการใชงานที่งาย ไมยุงยากซับซอน และไดนํามาใชควบคูกับ ขั้นของการเรียนรู
แบบใชปญหาเปนฐาน โดยจะเปดโอกาสใหผูเรียนสามารถกําหนดปญหาตามความสนใจและ
ทําการศึกษาคนควาเพื ่อแกไขปญหาที ่กําหนดไวไดด วยตนเองทั ้งจากเว็บไซต , บทเรียน
มัลติม ีเดีย  เรื ่อง  แรงและความดันที ่ผู ว ิจ ัยสรางขึ ้น  ,คนควาจากหนังสือ , หองสมุด  และ
ภายนอกหองเรียน รวมถึงสงเสริมใหผูเรียนไดทํางานเปนกลุม โดยสมาชิกในกลุมแตละคนจะ
มีหนาที่รับผิดชอบของตนและชวยกันระดมความคิด แลกเปลี่ยนความรูกันเพื่อแกไขปญหาท่ี
กําหนดขึ ้น  ทํา ให ผู เ ร ียนมีส วนร วมกับการจัดกิจกรรมการ เร ียนรู ครั ้งนี ้อย าง เต ็มที ่ ซึ ่ง
ผลการวิจัยเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไววา ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการเรียนดวยแอพลิเค
ชันเพ่ือการศึกษา รวมกับกิจกรรมการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐานอยูในระดับมาก ซึ่งสอดคลองกับ
งานวิจัยของพิมพพร ชํานาญ (2553) เรื่อง การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  เร่ือง การ
ดํารงชีวิตของสัตว กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ที่พบวาผล
การศึกษาระดับความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง การ
ดํารงชีวิตของสัตว กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 พบวาอยูใน
ระดับมาก สอดคลองกับนงลักษณ สุขสวัสดิ์และคณะ (2551) ที่ไดทําการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร
ชวยสอนโดยใชกระบวนการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตรเรื่อง โลกและการเปลี่ยนแปลง สําหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ผลการศึกษาพบวานักเรียนท่ีเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน มี
ความคิดเห็นตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน โดยใชกระบวนการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตร เรื่อง

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



143 
 

 

 

โลกและการเปล่ียนแปลงอยูในระดับมาก และยังสอดคลองกับงานวิจัยของหฤทัย  ภวะโชติ (2552) 
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่องการดํารงพันธุของสิ่ งมีชีวิต กลุมสาระการเรียนรู
วิทยาศาสตร สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ผลการวิจัยพบวาความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอ
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนโดยรวมอยูในระดับพึงพอใจมาก ไดคาเฉล่ียรวมเทากับ 4.38 เมื่อผูวิจัย
พิจารณาผลความพึงพอใจของผูเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ที่มีตอการเรียนดวยแอพลิเคชันเพ่ือ
การศึกษาเปนรายดานไดดังนี้ ดานการใชแอพลิเคชันเพ่ือการศึกษา ดานการจัดกิจกรรมการเรียนรู 
ดานประโยชนที่ไดรับจากการเรียนรู และดานขั้นตอนการเรียนรูตามลําดับ เนื่องจากผูวิจัยไดให
ความสําคัญกับความตองการของท้ังผูเรียนและครูผูสอน โดยไดสัมภาษณครูสอนและสอบถามผูเรียน
เกี่ยวกับความตองการในการใชแอพลิเคชันเพ่ือการศึกษา เรื่อง แรงและความดัน เพ่ือไดแอพลิเคชัน
เพ่ือการศึกษาที่สามารถตอบสนองความแตกตางในการเรียนรูของผูเรียนแตละคนไดอยางเหมาะสม 
โดยมีการเลือกใชสีสันที่เหมาะสมกับวัยของผูเรียน มีการนําสื่อมัลติมีเดียทั้ง ตัวอักษร ภาพนิ่ง ภาพ
การตูน ภาพเคล่ือนไหว (VDO) และเสียงบรรยาย เสียงดนตรีประกอบ เขามาใชในการนําเสนอ
บทเรียนเพ่ือกระตุนความสนใจของผูเรียน ทําใหแอพลิเคชันเพ่ือการศึกษานี้มีความนาสนใจกระตุน
ความตองการท่ีจะเรียนรูของผูเรียน ผูเรียนสามารถศึกษาและคนควาขอมูลไดจากสถานการณปญหา
และแนวทางการแกไขปญหาที่มีอยูไดดวยตนเอง อีกทั้งยังสามารถกลับมาเรียนรู หรือทบทวน
บทเรียนไดดวยตนเองตามความตองการ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ณัฐศักด์ิ ธีระกุล (2533: 54-

57) ไดแสดงความคิดเห็นวาสื่อมีอิทธิพลและสามารถที่จะจูงใจใหผูเรียนสนใจเรียนทําใหเกิดการ
เรียนรูไดมากขึ้น จําไดนานขึ้น ซึ่งบางครั้งผูสอนไมสามารถสรางแรงจูงใจไดดีเทากับสื่อนอกจากนี้ยัง
สามารถชวยปรับปรุงแกไขเจตคติของผูเรียนใหคลอยตามและจากการท่ีผูวิจัยไดสังเกตพฤติกรรมของ
ผูเรียนกลุมตัวอยางบางคนซ่ึงเดิม เคยมีพฤติกรรมไมสนใจการเรียนเทาที่ควร เมื่อเรียนดวย
สื่อคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย พบวาผูเรียนมีการต่ืนตัว ใหความสนใจและมีความมุงมั่นที่จะทําการเรียน
ดวยสื่อคอมพิวเตอรมัลติมีเดียอยางตั้งใจ และสอดคลองกับที่ฤทธิชัย ออนมิ่ง (2547: 9-12) กลาววา
การเรียนการสอนโดยใชคอมพิวเตอรมัลติมีเดียมีขอไดเปรียบอยูมาก ไดแก สีสันของบทเรียนท่ีดึงดูด
ความสนใจไดมากกวาในหนังสือ เสียงท่ีใชโตตอบไปมาในการตอบคําถาม ดานกราฟกโดยเฉพาะ
ภาพเคลื่อนไหวที่ตอเนื่องชวยสรางความเขาใจและความสนใจใหกับผูเรียน ดานการศึกษารายบุคคล 
ดานกิจกรรมรวมระหวางผูเรียนคอมพิวเตอรดานปฏิสัมพันธที่สรางแรงจูงใจในการเรียนและดาน
กระตุนความอยากรูอยากเห็น  
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ขอเสนอแนะจากการวิจัย 

 ขอเสนอแนะท่ัวไป 

 1. ในการนําแอพลิเคชันเพ่ือการศึกษาไปใชจัดการเรียนการสอน ผูสอนควรศึกษาคูมือ
คําแนะนําในการใชแอพลิเคชันเพ่ือการศึกษากอน เพ่ือเปนการเตรียมความพรอมและซักซอมความ
เขาใจเก่ียวกับการทํางานของส่ือและควรทําการทดสอบอุปกรณที่ใชในการจัดการเรียนรูทุกครั้ง เพ่ือ
ปองกันความผิดพลาดที่อาจเกิดข้ึน 

 2. เพ่ือใหนักเรียนสามารถใชแอพลิเคชันเพ่ือการศึกษาไดดี ควรใหคําแนะนํานักเรียน
กอนทุกครั้ง เพ่ือจะไดทราบถึงขั้นตอนและวิธีการที่ถูกตอง ซึ่งจะชวยลดและปองกันปญหาและความ
ยุงยากตอการใชแอพลิเคชันเพ่ือการศึกษาในภายหลังและครูควรอยูดูแลคอยใหคําแนะนําชวยเห ลือ
และแกไขปญหาที่เกิดขึ้นระหวางเรียนใกลชิด 

 ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป 

 1. ควรมีการศึกษาวิจัยเก่ียวกับการนํารูปแบบการสอนวิธีการสอนแบบอื่นๆ  มาใช
รวมกับแอพลิเคชัน เพ่ือประโยชนในการนําไปประยุกตใชในการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการ
สอนที่เหมาะสมตอไป 

 2. การสรางแอพลิเคชันเพ่ือการศึกษาควรมีการวิจัยและพัฒนาอยางตอเนื่องในกลุม
สาระการเรียนรูวิชาวิทยาศาสตร ในเน้ือหาหนวยอ่ืนๆ เพ่ือใหมีความสมบรูณครบทุกหนวยการเรียนรู
ซึ่งจะเปนประโยชนตอผูเรียนและผูสนใจที่นํามาใชเรียนรูมากข้ึน 

 3. ควรมีการวิจัยดานพฤติกรรมการเรียนจากแอพลิเคชันเพ่ือการศึกษาในสาระการ
เรียนรูอื่นๆ 
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มหาวิทยาลัย 

 3.  ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุรพล บุญลือ 

 อาจารยประจําภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม
และเทคโนโลยี 
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รายนามผูเชี่ยวชาญตรวจสอบคาดัชนีความสอดคลองของคําถาม (IOC) ของแบบสัมภาษณ
ผูเชี่ยวชาญ แบบสัมภาษณครูผูสอน แบบสอบถามความตองการ แบบประเมินคุณภาพสื่อ และ
แบบสอบถามความพึงพอใจ 
 1.  ผูชวยศาสตราจารย ดร. ธีรศักดิ์  อุนอารมยเลิศ 

 อาจารยประจําภาควิชาพ้ืนฐานทางการศึกษา  คณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัย
ศิลปากร 

 2.  อาจารยสาธิต  จันทรวินิจ 
อาจารยประจําภาควิชาพ้ืนฐานทางการศึกษา  คณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัย
ศิลปากร 

 3.  อาจารยวรวุฒิ  มั่นสุขผล 

 อาจารยประจําภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัย
ศิลปากร 

รายช่ือผูเชี่ยวชาญขอสัมภาษณดานการออกแบบแอพลิเคชันเพ่ือการศึกษา 
 1.  ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุรพล บุญลือ 

อาจารยประจําภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม
และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 

 2.  อาจารย สิทธชัย ลายเสมา 
 อาจารยประจําภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัย
ศิลปากร 

 3.  อาจารย ดร.สรกฤช มณีวรรณ 

 อาจารยประจําภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม
และเทคโนโลยี  

รายช่ือผูเชี่ยวชาญขอสัมภาษณดานเนื้อหาของแอพลิเคชันเพ่ือการศึกษา 
 1. อาจารยอัญเชิญ  เทียนมั่น 

  อาจารยระดับชํานาญการพิเศษ โรงเรียนวัดศรีวิชัย จังหวัดชัยนาท 
 2.  อาจารยวิชัย  แกนเฟอง 

  อาจารยระดับชํานาญการพิเศษ โรงเรียนวัดศรีวิชัย จังหวัดชัยนาท 
 3. นางโสภี  แสงบุญรัตน  

  อาจารยระดับชํานาญการพิเศษ  โรงเรียนอนุบาลชัยนาท       
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ภาคผนวก ข 
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

 
- แบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง สําหรับผูเชี่ยวชาญ (ดานเนื้อหา) 
- แบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง สําหรับผูเชี่ยวชาญ (ดานการออกแบบ) 
- แบบประเมินคุณภาพแอพลิเคชันเพื่อการศึกษาสําหรับผูเชี่ยวชาญ ดานเนื้อหา 

- แบบประเมินคุณภาพแอพลิเคชันเพื่อการศึกษาสําหรับผูเชี่ยวชาญ ดานการออกแบบ 

- แบบสอบถามความพึงพอใจ 
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แบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง สําหรับผูเชี่ยวชาญ (ดานเนื้อหา) 
 

เรื่อง การพัฒนาแอพลิเคชันเพ่ือการศึกษาบนอุปกรณพกพา รวมกับกิจกรรมการเรียนรูแบบใช
ปญหาเปนฐาน วิชาวิทยาศาสตร เพ่ือสงเสริมความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตร 
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 

ผูวิจัย 

นางสาวสิริธร  บุญประเสริฐ  นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา  คณะ
ศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
1) เพ่ือพัฒนาแอพลิเคชันเพ่ือการศึกษารวมกับกิจกรรมการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐาน 
เรื่อง แรงและความดัน สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 
2) เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตรกอนเรียนและหลังเรียน
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ที่เรียนดวยแอพลิเคชันเพื่อการศึกษา รวมกับกิจกรรมการ
เรียนรูแบบใชปญหาเปนฐาน 3) เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กอนเรียนและหลัง
เรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ที่เรียนดวยแอพลิเคชันเพ่ือการศึกษา รวมกับ
กิจกรรมการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐาน  4) เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการ
เรียนดวยแอพลิเคชันเพ่ือการศึกษารวมกับกิจกรรมการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐาน สําหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 

นิยามศัพทเฉพาะ 
1) แอพลิเคชันเพ่ือการศึกษา หมายถึง โปรแกรมท่ีผูวิจัยพัฒนาขึ้น ซึ่งมีรูปแบบการทํางาน
ของคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย ชนิด Learning Object ในรูปแบบการปฏิสัมพันธ ภาพ เสียง 
และสถานการณจําลอง โดยนําเสนอเน้ือหากลุมวิชาวิทยาศาสตร เรื่อง แรงและความดัน 
สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ผูเรียนสามารถเรียนรูไดดวยตนเอง ในทุกเวลาและทุก
สถานที่ ผูเรียนสามารถปฏิสัมพันธกับบทเรียนได โดยมีการเชื่อมตอกับระบบเครือขายสําหรับ
ใชรวมกับกิจกรรมการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐาน 
2) การจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐาน หมายถึง การเรียนการสอนที่เนนให
ผูเรียนไดฝกแกปญหาตางๆ จากสถานการณโดยผานกระบวนการคิดอยางเปนระบบผลท่ีได
จะชวยพัฒนาใหผูเรียนสามารถตัดสินใจไดอยางมีเหตุผลประกอบดวย 6 ขั้น ดังนี้ ขั้นที่ 1 
กําหนดปญหา ขั้นที่ 2 ทําความเขาใจกับปญหา ขั้นท่ี 3 ดําเนินการศึกษาคนควา ขั้นที่ 4 
สังเคราะหความรู ขั้นที่ 5 สรุปเปนหลักการและประเมินคาของคําตอบ ขั้นที่ 6 นําเสนอและ
ประเมินผล  
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3) เนื้อหาที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ เปนเนื้อหากลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร เรื่อง แรงและ
ความดัน สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551 ประกอบดวย 5 หนวยยอย คือ หนวยท่ี 1 แรงลัพธ หนวยที่ 2 แรงเสียด
ทาน  หนวยที่ 3 ความดันอากาศ  หนวยที่ 4 ความดันของของเหลว และหนวยที่ 5 แรง
ลอยตัว 

คําชี้แจง  
แบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง สําหรับผูเชี่ยวชาญ ดานเนื้อหาของแอพลิเคชันเพ่ือการศึกษา 
เร่ือง “แรงและความดัน”นี้ มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาความคิดเห็นและขอเสนอแนะของ
ผูเชี่ยวชาญเพ่ือเปนแนวทางในการออกแบบแอพลิเคชันเพ่ือการศึกษารวมกับกิจกรรมการ
เรียนรูแบบใชปญหาเปนฐาน ผูวิจัยขอแบงออกเปน 2 ตอน ดังนี้ 

 

ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูเชี่ยวชาญ 

ชื่อ-นามสกุล.......................................................................................................................................... 
 

ตําแหนง………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

วุฒกิารศึกษา………………………………………………………………………………………………………………….......... 
 

ประสบการณในการทํางานที่เกี่ยวของ…………………………………………………………………………….......... 
 

สังกัดหนวยงาน............................................................................................................................. ........ 
 

หมายเลขโทรศัพท หรือ อีเมลที่สามารถติดตอได ............................................................................... 
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ตอนที่ 2 แนวทางในการสัมภาษณ 
ประเด็นที่ 1 ทานคิดวาเนื้อหาของแอพลิเคชันเพื่อการศึกษา รวมกับการจัดการเรียนรูแบบใช

ปญหาเปนฐาน เรื่อง แรงและความดัน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ควรประกอบดวยเรื่อง
ใดบาง (ความหมาย , ความสําคัญ , การนําใชประโยชน ฯลฯ) 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ประเด็นที่ 2 ทานคิดวาการนําเขาสูบทเรียนเพ่ือเชื่องโยงไปสูเนื้อหา เรื่อง แรงและความดัน 
สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ควรมีลักษณะอยางไร 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ประเด็นที่ 3 ทานคิดวาลําดับเนื้อหา เรื่อง แรงและความดัน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 
5 ควรเปนอยางไร 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ประเด็นที่ 4 ทานคิดวาขั้นตอนและวิธีการดําเนินการสอนดวยแอพลิเคชันเพ่ือการศึกษา 
รวมกับการใชกิจกรรมการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐาน เรื่อง แรงและความดัน ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 5 ควรมีขั้นตอนและวิธีการดําเนินการสอนอยางไร 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ประเด็นที่ 5 ทานคิดวาในแตละสัปดาหควรนําขั้นตอนการจัดการเรียนรูแบบใชปญหาเปน
ฐานทั้ง 6 ขั้น (ขั้นที่ 1 กําหนดปญหา ขั้นท่ี 2 ทําความเขาใจกับปญหา ขั้นที่ 3 ดําเนินการศึกษา
คนควา ขั้นที่ 4 สังเคราะหความรู ขั้นที่ 5 สรุปเปนหลักการและประเมินคาของคําตอบ ขั้นท่ี 6 
นําเสนอและประเมินผล) เขามาใชในการจัดการเรียนการสอนทุกขั้นหรือไม หรือควรมีการจัดแบง
ขั้นตอนในแตละสัปดาหอยางไร 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ประเด็นที่ 6 ทานคิดวากิจกรรมท่ีเหมาะสมกับการจัดการเรียนการสอนดวยแอพลิเคชันเพ่ือ
การศึกษา รวมกับการใชกิจกรรมการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐาน เรื่อง แรงและความดัน ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ควรมีลักษณะอยางไร 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ประเด็นที่ 7 ทานคิดวาแอพลิเคชันเพื่อการศึกษา รวมกับการใชกิจกรรมการเรียนรูแบบใช
ปญหาเปนฐาน เรื่อง แรงและความดัน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ควรมีแบบฝกหัดใหแก
ผูเรียนในรูปแบบใด 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ประเด็นที่ 8 ทานคิดวาการประเมินผลที่เหมาะสมกับการเรียนการสอนดวยแอพลิเคชันเพ่ือ
การศึกษา รวมกับการใชกิจกรรมการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐาน เรื่อง แรงและความดัน ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ควรเปนอยางไร 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

ขอเสนอแนะอ่ืนๆ 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

                     
ขอขอบคุณผูเชี่ยวชาญที่กรุณาใหความอนุเคราะหในการใหสัมภาษณในครั้งนี้ 

ชื่อ  ...………………………………………... 

ตําแหนง ……………………………………………….. 

..……………./………………../…………….. 
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แบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง สําหรับผูเชี่ยวชาญ (ดานการออกแบบ) 
 

เรื่อง การพัฒนาแอพลิเคชันเพ่ือการศึกษาบนอุปกรณพกพา รวมกับกิจกรรมการเรียนรูแบบใช
ปญหาเปนฐาน วิชาวิทยาศาสตร เพ่ือสงเสริมความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตร 
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 

ผูวิจัย 

นางสาวสิริธร  บุญประเสริฐ  นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา  คณะ
ศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
1) เพ่ือพัฒนาแอพลิเคชันเพ่ือการศึกษารวมกับกิจกรรมการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐาน 
เรื่อง แรงและความดัน สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 
2) เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตรกอนเรียนและหลังเรียน
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ที่เรียนดวยแอพลิเคชันเพื่อการศึกษา รวมกับกิจกรรมการ
เรียนรูแบบใชปญหาเปนฐาน 3) เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กอนเรียนและหลัง
เรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ที่เรียนดวยแอพลิเคชันเพ่ือการศึกษา รวมกับ
กิจกรรมการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐาน  4) เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการ
เรียนดวยแอพลิเคชันเพ่ือการศึกษารวมกับกิจกรรมการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐาน สําหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 

นิยามศัพทเฉพาะ 
1) แอพลิเคชันเพ่ือการศึกษา หมายถึง โปรแกรมท่ีผูวิจัยพัฒนาขึ้น ซึ่งมีรูปแบบการทํางาน
ของคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย ชนิด Learning Object ในรูปแบบการปฏิสัมพันธ ภาพ เสียง 
และสถานการณจําลอง โดยนําเสนอเน้ือหากลุมวิชาวิทยาศาสตร เรื่อง แรงและความดัน 
สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ผูเรียนสามารถเรียนรูไดดวยตนเอง ในทุกเวลาและทุก
สถานที่ ผูเรียนสามารถปฏิสัมพันธกับบทเรียนได โดยมีการเชื่อมตอกับระบบเครือขายสําหรับ
ใชรวมกับกิจกรรมการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐาน 
2) การจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐาน หมายถึง การเรียนการสอนที่เนนให
ผูเรียนไดฝกแกปญหาตางๆ จากสถานการณโดยผานกระบวนการคิดอยางเปนระบบผลท่ีได
จะชวยพัฒนาใหผูเรียนสามารถตัดสินใจไดอยางมีเหตุผลประกอบดวย 6 ขั้น ดังนี้ ขั้นที่ 1 
กําหนดปญหา ขั้นที่ 2 ทําความเขาใจกับปญหา ขั้นท่ี 3 ดําเนินการศึกษาคนควา ขั้นที่ 4 
สังเคราะหความรู ขั้นที่ 5 สรุปเปนหลักการและประเมินคาของคําตอบ ขั้นที่ 6 นําเสนอและ
ประเมินผล  
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3) เนื้อหาที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ เปนเนื้อหากลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร เรื่อง แรงและ
ความดัน สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551 ประกอบดวย 5 หนวยยอย คือ หนวยท่ี 1 แรงลัพธ หนวยท่ี 2 แรงเสียด
ทาน หนวยที่ 3 ความดันอากาศ  หนวยที่ 4 ความดันของของเหลว และหนวยที่ 5 แรง
ลอยตัว 
 

คําชี้แจง  
แบบประเมินคุณภาพแบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง สําหรับผูเชี่ยวชาญ ดานออกแบบของ
แอพลิเคชันเพ่ือการศึกษา เ ร่ือง “แรงและความดัน”นี้มีวัตถุประสงคเพ่ือนําไปใชในการ
สอบถามความคิดเห็นและขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญเพ่ือเปนแนวทางในการออกแบบแอ
พลิเคชันเพ่ือการศึกษารวมกับกิจกรรมการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐาน  ผูวิจัยขอแบง
ออกเปน 2 ตอน ดังนี้ 

 

ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูเชี่ยวชาญ 

ชื่อ-นามสกุล............................................................................ .............................................................. 
 

ตําแหนง………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

วุฒกิารศึกษา…………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

ประสบการณในการทํางานที่เกี่ยวของ…………………………………………………………………………………….. 
 

สังกัดหนวยงาน............................................................................................................................. ........ 
 

หมายเลขโทรศัพท หรือ อีเมลที่สามารถติดตอได .................................................................. ............. 
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ตอนที่ 2 แนวทางในการสัมภาษณ 
ประเด็นที่ 1 ทานคิดวาการนําแอพลิเคชันเพ่ือการศึกษาไปใชในการเรียนการสอนวิชา

วิทยาศาสตร เรื่อง แรงและความดัน มีความเหมาะสมหรือไมอยางไร 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ประเด็นที่ 2 ทานคิดวาควรออกแบบแอพลิเคชันเพ่ือการศึกษา เรื่อง แรงและความดัน ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 อยางไร ใหกระตุนความสนใจและทําใหผูเรียนเกิดความสนุกสนานใน
การเรียนรู (จําลองสถานการณ เกม ฯลฯ) 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ประเด็นที่ 3 ทานคิดวาควรออกแบบโครงสรางของแอพลิเคชันเพื่อการศึกษา เรื่อง แรงและ
ความดัน สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 (ตามท่ีทานเลือกในประเด็นที่ 2) อยางไร ใหสามารถ
เขาสูบทเรียนไดอยางเหมาะสม และไมทําใหผูเรียนเกิดความสับสนในระหวางเรียน 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ประเด็นที่ 4 ทานคิดวาในการออกแบบแอพลิเคชันเพื่อการศึกษา รวมกับการจัดการเรียนรู
แบบใชปญหาเปนฐาน เรื่อง แรงและความดัน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 (ตามที่ทานเลือกใน
ประเด็นที่ 2) ควรมีลักษณะองคประกอบดานมัลติมีเดียที่สําคัญอยางไร ดังหัวขอตอไปน้ี 

รูปแบบของเนื้อเรื่อง………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………..……

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……….….………………………….....................................................................................................................  

   ส
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ตัวอักษร/ขอความ…………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………..……

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……….….………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ภาพประกอบ……………………………………………………………………………………………………………………....... 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……….….…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………….….…………………………......................................................................................................  

กราฟกประกอบ (พ้ืนหลัง/ฉาก)………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………..……

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………….….…………………………...................................................................................................... 

เสียงบรรยาย/เสียงดนตรีประกอบ………………………………………………………………………………………....... 

………………………………………………………………………………………………………………………………………..……

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……….….…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

ผลปอนกลับ……………………………..………………………………………………………………………………………....... 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………….….…………………………...................................................................................................... 

ประเด็นที่ 5 ทานคิดวาแอพลิเคชันเพื่อการศึกษา รวมกับการใชกิจกรรมการเรียนรูแบบใช
ปญหาเปนฐาน เรื่อง แรงและความดัน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 (ตามที่ทานเลือกใน
ประเด็นที่ 2) ควรมีรูปแบบของการเชื่อมโยงบทเรียนในแตละสวนอยางไร 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ประเด็นที่ 6 ทานคิดวาควรใชโปรแกรมตัวใดในสรางการแอพลิเคชันเพ่ือการศึกษา รวมกับ
การใชกิจกรรมการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐาน เรื่อง แรงและความดัน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปที่ 5  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ขอเสนอแนะอ่ืนๆ 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

ขอขอบคุณผูเชี่ยวชาญที่กรุณาใหความอนุเคราะหในการใหสัมภาษณในครั้งนี้ 
 

      ชื่อ  ...………………………………………...

 ตําแหนง ……………………………………………….. 

..……………./………………../…………….. 
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แบบประเมินคุณภาพแอพลิเคชันเพื่อการศึกษา 
สําหรับผูเชี่ยวชาญ ดานเนื้อหาแอพลิเคชันเพื่อการศึกษา เรื่อง “แรงและความดัน”  

 
เรื่อง การพัฒนาแอพลิเคชันเพ่ือการศึกษาบนอุปกรณพกพา รวมกับกิจกรรมการเรียนรูแบบใช

ปญหาเปนฐาน วิชาวิทยาศาสตร เพ่ือสงเสริมความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตร 
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 

ผูวิจัย 

นางสาวสิริธร  บุญประเสริฐ  นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา  คณะ
ศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
1) เพ่ือพัฒนาแอพลิเคชันเพ่ือการศึกษารวมกับกิจกรรมการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐาน 
เรื่อง แรงและความดัน สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 
2) เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตรกอนเรียนและหลังเรียน
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ที่เรียนดวยแอพลิเคชันเพื่อการศึกษา รวมกับกิจกรรมการ
เรียนรูแบบใชปญหาเปนฐาน 3) เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กอนเรียนและหลัง
เรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ที่เรียนดวยแอพลิเคชันเพ่ือการศึกษา รวมกับ
กิจกรรมการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐาน  4) เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการ
เรียนดวยแอพลิเคชันเพ่ือการศึกษารวมกับกิจกรรมการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐาน สําหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 

นิยามศัพทเฉพาะ 
1) แอพลิเคชันเพ่ือการศึกษา หมายถึง โปรแกรมท่ีผูวิจัยพัฒนาขึ้น ซึ่งมีรูปแบบการทํางาน
ของคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย ชนิด Learning Object ในรูปแบบการปฏิสัมพันธ ภาพ เสียง 
และสถานการณจําลอง โดยนําเสนอเน้ือหากลุมวิชาวิทยาศาสตร เรื่อง แรงและความดัน 
สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ผูเรียนสามารถเรียนรูไดดวยตนเอง ในทุกเวลาและทุก
สถานที่ ผูเรียนสามารถปฏิสัมพันธกับบทเรียนได โดยมีการเชื่อมตอกับระบบเครือขายสําหรับ
ใชรวมกับกิจกรรมการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐาน 
2) การจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐาน หมายถึง การเรียนการสอนที่เนนให
ผูเรียนไดฝกแกปญหาตางๆ จากสถานการณโดยผานกระบวนการคิดอยางเปนระบบผลท่ีได
จะชวยพัฒนาใหผูเรียนสามารถตัดสินใจไดอยางมีเหตุผลประกอบดวย 6 ขั้น ดังนี้ ขั้นที่ 1 
กําหนดปญหา ขั้นที่ 2 ทําความเขาใจกับปญหา ขั้นท่ี 3 ดําเนินการศึกษาคนควา ขั้นที่ 4 

   ส
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สังเคราะหความรู ขั้นที่ 5 สรุปเปนหลักการและประเมินคาของคําตอบ ขั้นที่ 6 นําเสนอและ
ประเมินผล  
3) เนื้อหาที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ เปนเนื้อหากลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร เรื่อง แรงและ
ความดัน สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551 ประกอบดวย 5 หนวยยอย คือ หนวยท่ี 1 แรงลัพธ หนวยที่ 2 แรงเสียด
ทาน  หนวยที่ 3 ความดันอากาศ  หนวยที่ 4 ความดันของของเหลว และหนวยที่ 5 แรง
ลอยตัว 

คําชี้แจง  
แบบประเมินคุณภาพแอพลิเคชันเพ่ือการศึกษา สําหรับผูเชี่ยวชาญ ดานเนื้อหาของแอพลิเค
ชันเพ่ือการศึกษา เ ร่ือง “แรงและความดัน”นี้มีวัตถุประสงค เ พ่ือตรวจสอบและให
ขอเสนอแนะดานเนื้อหา ความถูกตองในการใชภาษา เนื้อหาบทเรียน แบบทดสอบ ของ           
แอพลิเคชันเพื่อการศึกษาผูวิจัยขอแบงออกเปน 3 ตอน ดังนี้ 

 

ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูเชี่ยวชาญ 

ชื่อ-นามสกุล.................................................................................................................................... 
 

ตําแหนง…………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

วุฒกิารศึกษา…………………………………………………………………………………………………………………… 
 

ประสบการณในการทํางานที่เกี่ยวของ………………………………………………………………………………. 
 

สังกัดหนวยงาน............................................................................................................................. .. 
 

หมายเลขโทรศัพท หรือ อีเมลที่สามารถติดตอได ......................................................................... 
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ตอนที่ 2 การประเมินคุณภาพของแอพลิเคชันเพ่ือการศึกษา 
คําชี้แจง   ขอใหทานพิจารณาขอคําถามตอไปน้ี แลวทําเคร่ืองหมาย   ลงในชองทางดาน

ขวามือ ใหตรงกับความคิดเห็นของทาน โดยกําหนดระดับความคิดเห็น ดังนี้ 
5    หมายถึง   คุณภาพของบทเรียนอยูในระดับความเหมาะสมมากท่ีสุด 

4    หมายถึง   คุณภาพของบทเรียนอยูในระดับความเหมาะสมมาก 

3    หมายถึง   คุณภาพของบทเรียนอยูในระดับความเหมาะสมปานกลาง 
2    หมายถึง   คุณภาพของบทเรียนอยูในระดับความเหมาะสมพอใช 
1    หมายถึง   คุณภาพของบทเรียนอยูในระดับควรปรับปรุง 

  

ขอ รายการประเมิน 
ผลการประเมิน 

หมายเหตุ 
5 4 3 2 1 

         ดานออกแบบบทเรียน 

1. มีการนําเขาสูบทเรียนมีความนาสนใจ       

2. 
มีการใหขอมูลพ้ืนฐานที่จําเปน  ( จุดประสงค , 
เมนูตางๆ ) 

      

3. 
การออกแบบมีความนาสนใจ ดึงดูดความสนใจ
ของผูเรียนได 

      

4. 
รูปแบบของแอพลิเคชันท่ีนํามาใชความ
เหมาะสมกับเนื้อหา 

      

5. 
แอพลิเคชันสามารถยืดหยุนไดและตอบสนอง
ความแตกตางของผูเรียน 

      

6. 
ใชรูปภาพประกอบตรงตามเน้ือหาท่ีจะนําเสนอ
ไดถูกตองเหมาะสม 

      

7. 
มีการใหผลขอมูลยอนกลับและมีการเสริมแรง
อยางเหมาะสม 

      

          ดานเนื้อหา 

8. 
วัตถุประสงคของแอพลิเคชันเพ่ือการศึกษา 
รวมกับกิจกรรมการเรียนรูแบบใชปญหาเปน
ฐาน มีความชัดเจนสอดคลองเนื้อหา 

      

9. 
เนื้อหาในแอพลิเคชันเพื่อการศึกษา มีความ
ชัดเจน เขาใจงาย 

      

   ส
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ขอ รายการประเมิน 
ผลการประเมิน 

หมายเหตุ 
5 4 3 2 1 

10. 
เนื้อหามีความถูกตองตามหลักสูตร มี
แหลงขอมูลอางอิงที่ชัดเจน เชื่อถือได 

      

11. ปริมาณเนื้อหาแตละหนวยมีความเหมาะสม       

12. 
ความยากงายของเนื้อหามีความเหมาะสมกับ
ระดับผูเรียน 

      

13. การจัดลําดับเนื้อหามีความเหมาะสม       

14. 
การใชภาษาถูกตองเหมาะสม และสื่อ
ความหมายไดอยางชัดเจน 

      

15. 
เนื้อหาในแอพลิเคชันเพื่อความศึกษาเหมาะสม
กับระยะเวลาท่ีใชเรียน 

      

16 
มีการจัดแบงเน้ือหาตามข้ันตอนการเรียนรูแบบ
ใชปญหาเปนฐานไดอยางเหมาะสม 

      

         ดานการประเมินผล 

17. 
แบบทดสอบมีความเหมาะสมสอดคลองกับ
วัตถุประสงค 

      

18. ความยากงายของแบบทดสอบมีเหมาะสม       

19. 
สถานการณปญหาชวยสงเสริมความสามารถใน
การแกปญหาใหแกผูเรียน 

      

20. 

ความคิดเห็นโดยภาพรวมท่ีมีตอแอพลิเคชันเพ่ือ
การศึกษาการศึกษา รวมกับกิจกรรมการเรียนรู
แบบใชปญหาเปนฐาน 

      

 

ตอนที่ 3 ขอเสนอแนะ/ขอคิดเห็นเพิ่มเติมจากการตรวจประเมิน 
1. เกี่ยวกับการเชื่อมโยงเน้ือหาการนําเขาสูบทเรียน  

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

   ส
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2. เกี่ยวกับการแบงเนื้อหาบทเรียน 
…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3. เกี่ยวกับการประเมินแบบทดสอบ 

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

4. เกี่ยวกับมัลติมีเดียเพื่อประกอบในเนื้อหา 
…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

ขอเสนอแนะเพ่ิมเติมอ่ืนๆ 

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

          ขอขอบคุณผูเชี่ยวชาญที่กรุณาใหความอนุเคราะหในการประเมินคุณภาพสื่อในครั้งนี้ 
 

     ชื่อ  ...……………………………………….. 

ตําแหนง ……………………………………………….. 

..……………./………………../…………….. 
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แบบประเมินคุณภาพแอพลิเคชันเพื่อการศึกษา 
สําหรับผูเชี่ยวชาญ ดานออกแบบแอพลิเคชันเพื่อการศึกษา เรื่อง “แรงและความดัน” 

 
เรื่อง การพัฒนาแอพลิเคชันเพ่ือการศึกษาบนอุปกรณพกพา รวมกับกิจกรรมการเรียนรูแบบใช

ปญหาเปนฐาน วิชาวิทยาศาสตร เพ่ือสงเสริมความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตร 
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 

ผูวิจัย 

นางสาวสิริธร  บุญประเสริฐ  นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา  คณะ
ศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
1) เพ่ือพัฒนาแอพลิเคชันเพ่ือการศึกษารวมกับกิจกรรมการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐาน 
เรื่อง แรงและความดัน สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 
2) เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตรกอนเรียนและหลังเรียน
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ที่เรียนดวยแอพลิเคชันเพื่อการศึกษา รวมกับกิจกรรมการ
เรียนรูแบบใชปญหาเปนฐาน 3) เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กอนเรียนและหลัง
เรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ที่เรียนดวยแอพลิเคชันเพ่ือการศึกษา รวมกับ
กิจกรรมการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐาน  4) เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการ
เรียนดวยแอพลิเคชันเพ่ือการศึกษารวมกับกิจกรรมการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐาน สําหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 

นิยามศัพทเฉพาะ 
1) แอพลิเคชันเพ่ือการศึกษา หมายถึง โปรแกรมท่ีผูวิจัยพัฒนาขึ้น ซึ่งมีรูปแบบการทํางาน
ของคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย ชนิด Learning Object ในรูปแบบการปฏิสัมพันธ ภาพ เสียง 
และสถานการณจําลอง โดยนําเสนอเน้ือหากลุมวิชาวิทยาศาสตร เรื่อง แรงและความดัน 
สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ผูเรียนสามารถเรียนรูไดดวยตนเอง ในทุกเวลาและทุก
สถานที่ ผูเรียนสามารถปฏิสัมพันธกับบทเรียนได โดยมีการเชื่อมตอกับระบบเครือขายสําหรับ
ใชรวมกับกิจกรรมการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐาน 
2) การจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐาน หมายถึง การเรียนการสอนที่เนนให
ผูเรียนไดฝกแกปญหาตางๆ จากสถานการณโดยผานกระบวนการคิดอยางเปนระบบผลท่ีได
จะชวยพัฒนาใหผูเรียนสามารถตัดสินใจไดอยางมีเหตุผลประกอบดวย 6 ขั้น ดังนี้ ขั้นที่ 1 
กําหนดปญหา ขั้นที่ 2 ทําความเขาใจกับปญหา ขั้นที่ 3 ดําเนินการศึกษาคนควา ขั้นที่ 4 

   ส
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สังเคราะหความรู ขั้นที่ 5 สรุปเปนหลักการและประเมินคาของคําตอบ ขั้นที่ 6 นําเสนอและ
ประเมินผล  
3) เนื้อหาที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ เปนเนื้อหากลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร เรื่อง แรงและ
ความดัน สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551 ประกอบดวย 5 หนวยยอย คือ หนวยท่ี 1 แรงลัพธ หนวยท่ี 2 แรงเสียด
ทาน  หนวยที่ 3 ความดันอากาศ หนวยที่ 4 ความดันของของเหลว และหนวยที่ 5 แรง
ลอยตัว 

คําชี้แจง  
แบบประเมินคุณภาพแอพลิเคชันเพื่อการศึกษา สําหรับผูเชี่ยวชาญ ดานออกแบบแอพลิเคชัน
เพ่ือการศึกษา เรื่อง “แรงและความดัน”นี้มีวัตถุประสงคเพ่ือนําไปใชในการประเมินคุณภาพ
ของแอพลิเคชันเพ่ือการศึกษารวมกับกิจกรรมการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐาน ผูวิจัยขอแบง
ออกเปน 3 ตอน ดังนี้ 

 

ตอนที่  1 ขอมูลทั่วไปของผูเชี่ยวชาญ 

ชื่อ-นามสกุล............................................................................ .......................................................... 
 

ตําแหนง……………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

วุฒกิารศึกษา…………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

ประสบการณในการทํางานที่เกี่ยวของ………………………………………………………………………………… 
 

สังกัดหนวยงาน............................................................................................................................. ... 
 

หมายเลขโทรศัพท หรือ อีเมลที่สามารถติดตอได .................................................................. ........ 
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ตอนที่ 2 การประเมินคุณภาพของแอพลิเคชันเพ่ือการศึกษา 
คําชี้แจง   ขอใหทานพิจารณาขอคําถามตอไปน้ี แลวทําเคร่ืองหมาย   ลงในชองทางดาน

ขวามือ ใหตรงกับความคิดเห็นของทาน โดยกําหนดระดับความคิดเห็น ดังนี้ 
5    หมายถึง   คุณภาพของบทเรียนอยูในระดับความเหมาะสมมากท่ีสุด 

4    หมายถึง   คุณภาพของบทเรียนอยูในระดับความเหมาะสมมาก 

3    หมายถึง   คุณภาพของบทเรียนอยูในระดับความเหมาะสมปานกลาง 
2    หมายถึง   คุณภาพของบทเรียนอยูในระดับความเหมาะสมพอใช 
1    หมายถึง   คุณภาพของบทเรียนอยูในระดับควรปรับปรุง 

 

ขอ รายการประเมิน 
ผลการประเมิน 

หมายเหตุ 
5 4 3 2 1 

         ดานการออกแบบบทเรียน 
1. การนําเขาสูบทเรียนมีความเหมาะสม       

2. การนําเสนอเมนูหลักของบทเรียนมีความเหมาะสม       

3. 
การออกแบบหนาจอและภาพนําทางบทเรียนมีความ
เหมาะสม 

      

4. 
การจัดวางสัดสวนของหนาจอ เชน ขอความ รูปภาพ 
มีความเหมาะสม 

      

5. ความนาสนใจของวิธีการโตตอบบทเรียน       

6. การปอนขอมูลยอนกลับมีความเหมาะสม       

7. 
เนื้อหาและรูปแบบของบทเรียนมีความสอดคลองกับ
ระยะเวลาในการเรียน 

      

8. การวางโครงสรางของบทเรียนมีความเหมาะกับผูเรียน       

9. 
มีการจัดแบงข้ันตอนการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐาน
ไดอยางเหมาะสม  

      

         ดานมัลติมีเดีย ( ภาพ  เสียง  ตัวอักษรและสี ) 
10. ขนาดของภาพท่ีใชประกอบบทเรียนมีความเหมาะสม       

11. 
ความสอดคลองระหวางปริมาณของภาพกับปริมาณ
เนื้อหา 

      

12. ภาพกราฟกท่ีใชประกอบบทเรียนมีความเหมาะสม       

13. ภาพเคล่ือนไหวที่ใชประกอบบทเรียนมีความเหมาะสม       

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



173 
 

 

ขอ รายการประเมิน 
ผลการประเมนิ 

หมายเหตุ 
5 4 3 2 1 

14. เสียงดนตรีที่ใชประกอบบทเรียนมีความเหมาะสม       

15. เสียงบรรยายที่ใชสอดคลองกับเนื้อหาบทเรียน       

16. ขนาดของภาพท่ีใชสอดคลองกับเนื้อหาบทเรียน       

17. รูปแบบตัวอักษรที่ใชในการนําเสนอถูกตองเหมาะสม       

18. 
ขนาดของตัวอักษรท่ีใชในการนําเสนอถูกตอง
เหมาะสม 

      

19. สีพื้นหลังของบทเรียน โดยภาพรวม       

        ดานความคลองตัวในการใชงาน 

20. การใชงานแอพลิเคชัน มีความสะดวกไมยุงยาก       

21. 

การเรียนดวยแอพลิเคชันเพื่อการศึกษา ชวยทําให
เขาใจเน้ือหาไดงายขึ้น และทบทวนความรูไดตาม
ความตองการ 

      

22. 
มีการเปดโอกาสใหผูเรียนไดควบคุมการเรียนรูดวย
ตนเอง 

      

23. 

ความคิดเห็นโดยภาพรวมท่ีมีตอแอพลิเคชันเพ่ือ
การศึกษาการศึกษา รวมกับกิจกรรมการเรียนรูแบบใช
ปญหาเปนฐาน 

      

 

ตอนที่ 3 คําแนะนําเพิ่มเติมเพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาแอพลิเคชัน เรื่อง “แรงและความดัน” 
1. ดานการออกแบบบทเรียน 

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. ดานมัลติมีเดีย 

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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3. ดานความคลองตัวในการใชงาน  
…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ขอเสนอแนะเพ่ิมเติมอ่ืนๆ 

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

          ขอขอบคุณผูเชี่ยวชาญที่กรุณาใหความอนุเคราะหในการประเมินคุณภาพสื่อในคร้ังนี้ 
                           

ชื่อ  ...………………………………………... 

 ตําแหนง ……………………………………………….. 

..……………./………………../…………….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 5 

ที่มีตอการเรียนดวยแอพลิเคชันเพื่อการศึกษาวิชาวิทยาศาสตร รวมกับกิจกรรมการเรียนรู 
แบบใชปญหาเปนฐาน เรื่อง “แรงและความดัน” 

คําชี้แจง 
ใหนักเรียนตอบคําถามโดยทําเครื่องหมาย   ลงในชองดานขวามือ ใหตรงกับความรูสึกที่
แทจริงของนักเรียน  

ระดับ 3     หมายถึง     ความพึงพอใจอยูในระดับมาก 
ระดบั 2     หมายถึง     ความพึงพอใจอยูในระดับปานกลาง 
ระดับ 1     หมายถึง     ความพึงพอใจอยูในระดับนอย 

 

รายการประเมิน 
ผลการประเมิน 

หมายเหตุ 
3 2 1 

ดานการจัดกิจกรรมการเรียนรู 
1. นักเรียนมีอิสระในการศึกษาคนควา และแลกเปล่ียน
ความคิดเห็น 

    

2. นักเรียนมีโอกาสไดลงมือปฏิบัติจริง     

3. นักเรียนมีความสนุกสนานในกิจกรรมการเรียนรู     

4. นักเรียนไดแลกเปลี่ยนความรู และความคิดเห็นกับเพ่ือน     

5. แอพลิเคชันสงเสริมใหนักเรียนไดเรียนรูจากสถานการณ
ปญหาที่เกิดขึ้นจริง 

    

6. แอพลิเคชันสงเสริมใหนักเรียนไดฝกคิด และแกปญหา
อยางสรางสรรค 

    

7. แอพลิเคชันสงเสริมใหนักเรียนไดฝกหาวิธีการแกปญหา 
มีการวางแผนและการปฏิบัติจริงในการแกปญหา 

    

ดานการใชแอพลิเคชันเพื่อการศึกษา 
8.เปดโอกาสใหนักเรียนโตตอบกับแอพลิเคชันเพ่ือ
การศึกษา 

    

9.แอพลิเคชันใชงานไดงายและสะดวก      

10.มีความยืดหยุน สามารถเลือกหนวยการเรียนไดตาม
ความตองการ 

    

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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รายการประเมิน 
ผลการประเมิน 

หมายเหตุ 
3 2 1 

11.ตัวอักษรอานงายชัดเจนและมีสีสันสวยงาม     

12.เสียงบรรยายและเสียงดนตรีประกอบชัดเจนเหมาะสม     

13.ภาพประกอบสวยงามและเขาใจงายเหมาะสมกับเนื้อหา     

14.แอพลิเคชันเพิ่อการศึกษา มีภาพเคลื่อนไหวชวยเรา
ความสนใจในการเรียน 

    

15.นักเรียนสามารถนําความรูจากเนื้อหาบทเรียนไปใชใน
ชีวิตประจําวันได 

    

ดานข้ันตอนการเรียนรู 
16.นักเรียนรูสึกพึงพอใจกับการเรียนรูในชั้นท่ี 1 กําหนด
ปญหา 

    

17.นักเรียนรูสึกพึงพอใจกับการเรียนรูในขั้นที่ 2 ทําความ
เขาใจกับปญหา  

    

18.นักเรียนรูสึกพึงพอใจกับการเรียนรูในขั้นที่ 3 ดําเนิน
การศึกษาคนควา  

    

19.นักเรียนรูสึกพึงพอใจกับการเรียนรูในขั้นที่ 4 สังเคราะห
ความรู  

    

20.นักเรียนรูสึกพึงพอใจกับการเรียนรูในขั้นที่ 5 สรุปเปน
หลักการและประเมินคาของคําตอบ  

    

21.นักเรียนรูสึกพึงพอใจกับการเรียนรูในขั้นที่ 6 นําเสนอ
และประเมินผล 

    

22.นักเรียนรูสึกพึงพอใจในการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ
กลุม 

    

23.นักเรียนรูสึกพึงพอใจในบทบาทและหนาที่ที่ไดรับ
ระหวางการเรียนรูทั้งของตนเองและสมาชิกในกลุม 

    

ดานประโยชนที่ไดรับจากการเรียนรู 
24. การเรียนครั้งนี้ชวยใหนักเรียนมีการทํางานที่เปนระบบ 
และมีขั้นตอนในการทํางาน 

    

 

   ส
ำนกัหอ
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รายการประเมิน 
ผลการประเมิน 

หมายเหตุ 
3 2 1 

25. การเรียนครั้งนี้ชวยใหนักเรียนสามารถศึกษาความรูจาก
แหลงขอมูลตางๆ และสามารถส่ือสารกับบุคคลไดดีขึ้น 

    

26. การเรียนครั้งนี้ชวยใหนักเรียนสามารถนํากระบวนการ
คิดไปใชในชีวิตประจําวันได และสามารถนําไปใชกับสาระ
การเรียนรูอ่ืนๆ 

    

27. การเรียนครั้งนี้ชวยใหนักเรียนมีความสามารถในการคิด
แกปญหาอยางมีเหตุผล กลาแสดงออกและมีความเชื่อมั่น
ในตนเอง 

    

28. นักเรียนมีความพึงพอใจโดยภาพรวมตอแอพลิเคชัน
เพ่ือการศึกษาบนอุปกรณพกพา รวมกับกิจกรรมการเรียนรู
แบบใชปญหาเปนฐาน วิชาวิทยาศาสตรในระดับใด 

    

 

      
 ขอขอบคุณทุกทานที่สละเวลาในการตอบแบบสอบถามในคร้ังนี้ 

                           
ชื่อ  ...………………………………………... 

..……………./………………../…………….. 
 

 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ค 

การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

 
- ผลการหาดัชนีความสอดคลอง 

- การวิเคราะหหาประสิทธิภาพ ของแอพลิเคชันเพื่อการศึกษา 

- คาความยากงาย อํานาจจําแนกและคาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

- คาความยากงาย อํานาจจําแนกและคาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบวัดความสามารถในการ
แกปญหาทางวิทยาศาสตร 
 

  

   ส
ำนกัหอ
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สรุปผลการหาดัชนีความสอดคลอง 
ตารางที ่17 แสดงผลการวิเคราะหคาความสอดคลองของแบบสอบถามความตองการในการใชงาน        
               แอพลิเคชันเพื่อการศึกษาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 

ขอ รายการประเมิน 
ผูเชี่ยวชาญ 

IOC แปลผล 
1 2 3 

         ตอนที่ 1 ขอมูลเกี่ยวกับผูตอบแบบสอบถาม 
1. เพศ 

 ชาย  หญิง 
+1 +1 +1 1.00 ใชได 

2. นักเรียนมีอุปกรณพกพา ดังตอไปน้ี แท็บเล็ต 
, โทรศัพท smart phone , โนตบุค ฯลฯ 
สําหรับใชสวนตัวหรือที่บานหรือไม  

 มี   ไมมี 

+1 +1 +1 1.00 ใชได 

3. ถามี อุปกรณพกพาของนักเรียนเปนชนิดใด 
(ถาไมมีขอใหนักเรียนขามไปขอท่ี 4) 

 โทรศัพท smart phone  

 แท็บเล็ต  
 โนตบุค 

 ไอแพด   

 แล็บทอป 

 อ่ืนๆ ………………. 

+1 +1 +1 1.00 ใชได 

4. หากไมมี แตนักเรียนเคยใชอุปกรณพกพาจาก
ที่ใด 

 โรงเรียน    

 หองสมุด 

 แหลงเรียนรูภายในชุมชน 

 อ่ืนๆ …………………….. 

+1 +1 +1 1.00 ใชได 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที ่17  แสดงผลการวิเคราะหคาความสอดคลองของแบบสอบถามความตองการในการใชงาน 

                แอพลิเคชันเพื่อการศึกษาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 (ตอ) 

ขอ รายการประเมิน 
ผูเชี่ยวชาญ 

IOC แปลผล 
1 2 3 

5. ปจจุบันนักเรียนมีใชอุปกรณพกพาเพ่ือการ
สําหรับวัตถุประสงคใดตอไปนี้ (ตอบได
มากกวา 1 ขอ) 

 ใชในกระบวนการเรียน    

 ใชสืบคนขอมูล 
 สนทนา/chat เชน line , facebook  

 ความบันเทิง         เลนเกม  

 สงงานหรือการบาน  ทําแบบฝกหัด 

 ถายรูป/ถายวิดีโอ   ฟงวิทยุ 
 รับ-สง email        อ่ืนๆ 

+1 +1 +1 1.00 ใชได 

         ตอนที่ 2 สภาพการใชสื่อการเรียนรูในกลุมสาระวิชาวิทยาศาสตร ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร เขตพระนคร 
6. นักเรียนเคยใชสื่อการจัดการเรียนการสอน 

ใดบาง ในวิชาวิทยาศาสตร (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

 หนังสือ  สไลด (powerpoint)  
 รูปภาพ/แผนภาพ  วิดีทัศน/วิดิโอ 

 ใบงาน แบบฝกหัด แบบทดสอบ 

 การศึกษานอกสถานที่ 
 บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  
 แอพลิเคชันเพ่ือการศึกษา 
 การเรียนรูบนระบบ e-Learning  

 การทดลอง/ของจริง 
 หนังสืออิเล็กทรอนิกส  ของจําลอง 
 อุปกรณทางวิทยาศาสตร เชน หลอด

ทดลอง , ตะเกียง , บีกเกอร  
 คอมพิวเตอร   อ่ืนๆ  

+1 +1 +1 1.00 ใชได 

   ส
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ตารางที่ 17  แสดงผลการวิเคราะหคาความสอดคลองของแบบสอบถามความตองการในการใชงาน
แอพลิเคชันเพื่อการศึกษาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 (ตอ) 

ขอ รายการประเมิน 
ผูเชี่ยวชาญ 

IOC แปลผล 
1 2 3 

7. นักเรียนเคยใชแอพลิเคชันเพื่อการศึกษาใน
การเรียนวิชาวิทยาศาสตร หรือวิชาอ่ืนๆ 
หรือไม 

 เคย    

 ไมเคย 

+1 +1 +1 1.00 ใชได 

8. นักเรียนคิดวาควรมีแอพลิเคชันเพื่อการศึกษา
ในวิชาวิทยาศาสตร หรือไม 

 ควร    

 ไมควร 

+1 +1 +1 1.00 ใชได 

          ตอนที่ 3 ความตองการใชสื่อการเรียนรูในกลุมสาระวิชาวิทยาศาสตร เรื่อง แรงและความ
ดัน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร เขตพระนคร 

9. นักเรียนตองการแอพลิเคชันเพื่อการศึกษา 
เรื่อง แรงและความดัน ใหมีลักษณะใด (ตอบ
ไดมากกวา 1 ขอ) 

 สอดคลองกับวัตถุประสงคการ
เรียนรู 

 มีความทันสมัย 

 เขาใจงาย    

 สามารถใชเรียนรูไดดวยตนเองได 
 ชวยสงเสริมดานการคนควา  

 เลือกเรียนแตละหนวยการเรียนได 
 ทําใหเรียนรูไดอยางสนุกสนาน  

 มีผลขอมูลปอนกลับทันที 
 อ่ืนๆ ………………………. 

+1 +1 +1 1.00 ใชได 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที ่17  แสดงผลการวิเคราะหคาความสอดคลองของแบบสอบถามความตองการในการใชงาน 

                แอพลิเคชันเพื่อการศึกษาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 (ตอ) 

ขอ รายการประเมิน 
ผูเชี่ยวชาญ 

IOC แปลผล 
1 2 3 

10. รูปแบบของแอพลิเคชันเพ่ือการศึกษา เรื่อง 
แรงและความดัน ที่นักเรียนตองการเปนแบบ
ใดมากท่ีสุด  

 จําลองสถานการณดวยการตูน  

 เกม     

 อ่ืนๆ ………………………. 

+1 +1 +1 1.00 ใชได 

11. นักเรียนตองการใหแอพลิเคชันเพื่อการศึกษา
มีสื่อมัลติมีเดียอะไรบาง 

 ขอความ/ตัวอักษร   ตัวการตูน 

 เสียงประกอบ        ภาพนิ่ง 
 เสียงบรรยาย        วิดีโอ  

 ภาพเคล่ือนไหว   

 อ่ืนๆ ………………………. 

+1 +1 +1 1.00 ใชได 

12. นักเรียนตองการใหตัวอักษรในแอพลิเคชัน
เพ่ือการศึกษา เรื่อง แรงและความดัน ที่เปน
แบบใด 

  มีขนาดเล็ก  มีขนาดใหญ 
 มีขนาดพอเหมาะ   

 รูปแบบอักษรอานงายชัดเจน 

 สีสันสวยงาม ฉูดฉาด   

 สีสันสดใส ไมฉูดฉาด 

 ตัวอักษรนอยแตอธิบายเนื้อหาได
ครอบคลุม  

 ตัวอักษรมากใหนักเรียนสามารถ
อานเนื้อหาไดดวยตนเอง 

 อ่ืนๆ ………………………. 

+1 +1 +1 1.00 ใชได 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที ่17  แสดงผลการวิเคราะหคาความสอดคลองของแบบสอบถามความตองการในการใชงาน 

                แอพลิเคชันเพื่อการศึกษาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 (ตอ) 

ขอ รายการประเมิน 
ผูเชี่ยวชาญ 

IOC แปลผล 
1 2 3 

13. ลักษณะภาพประกอบในแอพลิเคชันเพื่อ
การศึกษา เรื่อง แรงและความดัน ที่นักเรียน
ตองการเปนแบบใด 

 ภาพจริง    

 ภาพการตูน 

 ภาพเคล่ือนไหว   

 ภาพที่เขาใจงาย 

 ภาพที่ตรงตามเนื้อหา   

 อ่ืนๆ ………………………. 

+1 +1 +1 1.00 ใชได 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที ่18 แสดงผลการวิเคราะหคาความสอดคลองของแบบสัมภาษณความตองการในการใช         
               แอพลิเคชันเพื่อการศึกษาของครูผูสอน 

รายการประเมิน 
ผูเชี่ยวชาญ 

IOC 
แปล
ผล 1 2 3 

ประเด็นที่ 1 ทานมีวิธีการจัดการเรียนการสอน เรื่อง แรงและ
ความดัน กลุมสาระวิชาวิทยาศาสตร สําหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 5 ในปจจุบันอยางไร 

+1 +1 +1 1.00 ใชได 

ประเด็นที่ 2 หากมีแอพลิเคชันเพ่ือการศึกษา เรื่อง แรงความ
ดัน  กลุ มสาระวิชาวิทยาศาสตร  สํ าหรับนัก เรี ยนชั้ น
ประถมศึกษาปที่ 5 ที่รองรับ และสงเสริมการเรียนการสอน
ทานเห็นดวยหรือไม อยางไร 

+1 +1 +1 1.00 ใชได 

ประเด็นที่ 3 หากมีแอพลิเคชันเพ่ือการศึกษา เรื่อง แรงและ
ความดัน ทานความตองการใหมีองคประกอบและ รูปแบบ
สําคัญๆ ใดบาง (กรณีศึกษา , สถานการณจําลอง ฯลฯ) 

+1 +1 +1 1.00 ใชได 

ประเด็นที่ 4 แอพลิเคชันเพ่ือการศึกษา เรื่อง แรงและความ
ดัน ที่ทานคิดวาเหมาะสมนั้น ควรกําหนดวัตถุประสงค 
เนื้ อหา  สาระ  อะไรบ า ง  ที่ จ ะสามารถช วยส ง เ ส ริ ม
ความสามารถในการแกปญหาแกผูเรียนได 

+1 +1 +1 1.00 ใชได 

ประเด็นที่ 5 หากมีแอพลิเคชันเพ่ือการศึกษา เรื่อง แรงและ
ความดัน  ทานความตองการใหมีกิจกรรมและวิธีการ
ดําเนินการจัดการเรียนการสอนอยางไร 

+1 +1 +1 1.00 ใชได 

ประเด็นที่ 6 หากจะจัดการเรียนการสอนดวยแอพลิเคชันเพื่อ
การศึกษาบนอุปกรณพกพา รวมกับการเรียนรูแบบใชปญหา
เปนฐาน ควรจะมีขั้นการสอนแบบการใชปญหาเปนฐานก่ี
ขั้นตอน อยางไร 

+1 +1 +1 1.00 ใชได 

ประเด็นที่ 7 ทานจะมีแนวทางในการวัดและประเมินผลการ
ใชแอพลิเคชันเพ่ือการศึกษา เรื่อง แรงและความดัน อยางไร 
เพ่ือบงชี้วาผูเรียนเกิดความสามารถในการคิดแกปญหา 

+1 +1 +1 1.00 ใชได 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที ่19 แสดงผลการวิเคราะหคาความสอดคลองของแบบสัมภาษณแบบมีโครงสรางสําหรับ 

               ผูเชี่ยวชาญ (ดานเนื้อหา) 

รายการประเมิน 
ผูเชี่ยวชาญ 

IOC แปลผล 
1 2 3 

ประเด็นที่ 1 ทานคิดวาเนื้อหาของแอพลิเคชันเพ่ือ
การศึกษา รวมกับการจัดการเรียนรูแบบใชปญหาเปน
ฐาน  เ รื่ อ ง  แรงและความดั น  ของ นัก เ รี ยนชั้ น
ประถมศึกษาปที่  5 ควรประกอบดวยเรื่องใดบาง 
(ความหมาย , ความสําคัญ , การนําใชประโยชน ฯลฯ) 

+1 +1 +1 1.00 ใชได 

ประเด็นที่  2 ทานคิดวาการนําเขาสูบทเ รียนเ พ่ือ
เชื่อมโยงไปสูเนื้อหา เร่ือง แรงและความดัน สําหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ควรมีลักษณะอยางไร 

+1 +1 +1 1.00 ใชได 

ประเด็นที่ 3 ทานคิดวาลําดับเนื้อหา เรื่อง แรงและ
ความดัน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ควรเปน
อยางไร 

+1 +1 +1 1.00 ใชได 

ประเด็นที่ 4 ทานคิดวาขั้นตอนและวิธีการดําเนินการ
สอนดวยแอพลิเคชันเพ่ือการศึกษา รวมกับการใช
กิจกรรมการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐาน เรื่อง แรงและ
ความดัน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  5 ควรมี
ขั้นตอนและวิธีการดําเนินการสอนอยางไร 

+1 +1 +1 1.00 ใชได 

ประเด็นที่ 5 ทานคิดวาในแตละสัปดาหควรนําขั้นตอน
การจัดการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐานท้ัง 6 ขั้น (ขั้นที่ 
1 กําหนดปญหา ขั้นที่ 2 ทําความเขาใจกับปญหา ขั้นที่ 
3 ดําเนินการศึกษาคนควา ขั้นที่ 4 สังเคราะหความรู 
ขั้นที่ 5 สรุปเปนหลักการและประเมินคาของคําตอบ ขั้น
ที่ 6 นําเสนอและประเมินผล) เขามาใชในการจัดการ
เรียนการสอนทุกขั้นหรือไม หรือควรมีการจัดแบง
ขั้นตอนในแตละสัปดาหอยางไร 

+1 +1 +1 1.00 ใชได 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที ่19  แสดงผลการวิเคราะหคาความสอดคลองของแบบสัมภาษณแบบมีโครงสรางสําหรับ 

                ผูเชี่ยวชาญ (ดานเนื้อหา)(ตอ) 

รายการประเมิน 
ผูเชี่ยวชาญ 

IOC แปลผล 
1 2 3 

ประเด็นที่ 6 ทานคิดวากิจกรรมที่เหมาะสมกับการ
จัดการเรียนการสอนดวยแอพลิเคชันเพ่ือการศึกษา 
รวมกับการใชกิจกรรมการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐาน 
เรื่อง แรงและความดัน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 
5 ควรมีลักษณะอยางไร 

+1 +1 +1 1.00 ใชได 

ประเด็นที่  7 ทานคิดวาแอพลิเคชันเพ่ือการศึกษา 
รวมกับการใชกิจกรรมการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐาน 
เรื่อง แรงและความดัน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 
5 ควรมีแบบฝกหัดใหแกผูเรียนในรูปแบบใด 

+1 +1 +1 1.00 ใชได 

ประเด็นที่ 8 ทานคิดวาการประเมินผลที่เหมาะสมกับ
การเรียนการสอนดวยแอพลิเคชันเพื่อการศึกษา รวมกับ
การใชกิจกรรมการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐาน เรื่อง 
แรงและความดัน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 

ควรเปนอยางไร 

+1 +1 +1 1.00 ใชได 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที ่20 แสดงผลการวิเคราะหคาความสอดคลองของแบบสัมภาษณแบบมีโครงสรางสําหรับ 

               ผูเชี่ยวชาญ (ดานการออกแบบ) 

รายการประเมิน 
ผูเชี่ยวชาญ 

IOC แปลผล 
1 2 3 

ประเด็นที่  1 ทานคิดวาควรออกแบบแอพลิ เคชันเ พ่ือ
การ ศึกษา  เ ร่ื อง  แรงและความดัน  ของนัก เรี ยนชั้ น
ประถมศึกษาปที่ 5 อยางไร ใหกระตุนความสนใจของผูเรียน 

+1 +1 +1 1.00 ใชได 

ประเด็นที่  2 ทานคิดวาควรออกแบบแอพลิ เคชันเ พ่ือ
การ ศึกษา  เ ร่ื อง  แรงและความดัน  ของนัก เรี ยนชั้ น
ประถมศึกษาปที่ 5 อยางไร ใหกระตุนความสนใจและทําให
ผูเรียนเกิดความสนุกสนานในการเรียนรู (จําลองสถานการณ 
เกม ฯลฯ) 

+1 +1 +1 1.00 ใชได 

ประเด็นที่ 3 ทานคิดวาควรออกแบบโครงสรางชองแอพลิเค
ชันเพ่ือการศึกษา เรื่อง แรงและความดัน สําหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 5 อยางไร ใหสามารถเขาสูบทเรียนไดอยาง
เหมาะสม และไมทําใหผูเรียนเกิดความสับสนในระหวางเรียน 

+1 +1 +1 1.00 ใชได 

ประเด็นที่ 4 ทานคิดวาในการออกแบบแอพลิเคชันเพ่ือ
การศึกษา รวมกับการจัดการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐาน 
เรื่อง แรงและความดัน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 
ควรมีลักษณะองคประกอบดานมัลติมีเดียที่สําคัญอยางไร ดัง
หัวขอตอไปน้ี 

 รูปแบบของเน้ือเร่ือง 
 ตัวอักษร/ขอความ 

 ภาพประกอบ 

 กราฟกประกอบ (พ้ืนหลัง/ฉาก) 
 เสียงบรรยาย/เสียงดนตรีประกอบ 

 ผลปอนกลับ 

+1 +1 +1 1.00 ใชได 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที ่20 แสดงผลการวิเคราะหคาความสอดคลองของแบบสัมภาษณแบบมีโครงสรางสําหรับ 

               ผูเชี่ยวชาญ (ดานการออกแบบ) (ตอ) 

รายการประเมิน 
ผูเชี่ยวชาญ 

IOC แปลผล 
1 2 3 

ประเด็นที่ 5 ทานคิดวาแอพลิเคชันเพื่อการศึกษา รวมกับการ
ใชกิจกรรมการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐาน เรื่อง แรงและ
ความดัน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ควรมีรูปแบบ
ของการเชื่อมโยงบทเรียนในแตละสวนอยางไร 

+1 +1 +1 1.00 ใชได 

ประเด็นที่ 6 ทานคิดวาควรใชโปรแกรมตัวใดในสรางการ  
แอพลิเคชันเพ่ือการศึกษา รวมกับการใชกิจกรรมการเรียนรู
แบบใชปญหาเปนฐาน เรื่อง แรงและความดัน ของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 

+1 +1 +1 1.00 ใชได 
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ตารางที่ 21 แสดงผลการวิเคราะหคาความสอดคลองของแบบประเมินแผนการจัดการเรียนรูดวยแอพลิเคชันเพื่อการศึกษา เรื่อง แรงและความดัน สําหรับ 

               ผูเชี่ยวชาญ (ดานเนื้อหา) 

รายการประเมิน 
ความสอดคลอง IOC (N=3) 

แปลผล แผนการเรียนรูที่ 1

แรงลัพธ 
แผนการเรียนรูที่ 2

แรงเสียดทาน 
แผนการเรียนรูที่ 3 

ความดันอากาศ 
แผนการเรียนรูที่ 4 

ความดันของเหลว 
แผนการเรียนรูที่ 5

แรงลอยตัว 

1. สาระสําคัญ  

1.1 สาระสําคัญสอดคลองกับจุดประสงคการ
เรียนรูและเนื้อหา 

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 ใชได 

2. จุดประสงคการเรียนรู 
2.1 จุ ดประสงค ก า ร เ รี ยนรู ส อดคล อ งและ
เหมาะสมกับเนื้อหา 

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 ใชได 

2 .2 จุดประสงค การ เรี ยนรู สอดคล องและ
เหมาะสมกับกิจกรรมการเรียนการสอน 

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 ใชได 

2 .3 จุดประสงค การ เรี ยนรู สอดคล องและ
เหมาะสมกับการประเมินผล 

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 ใชได 

3. เนื้อหา 
3.1 เนื้อหาสอดคลองและเหมาะสมกับคําอธิบาย
รายวิชา 

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 ใชได 
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ตารางที่ 21 แสดงผลการวิเคราะหคาความสอดคลองของแบบประเมินแผนการจัดการเรียนรูดวยแอพลิเคชันเพื่อการศึกษา เรื่อง แรงและความดัน สําหรับ 

               ผูเชี่ยวชาญ (ดานเนื้อหา) (ตอ) 

รายการประเมิน 
ความสอดคลอง IOC (N=3) 

แปลผล แผนการเรียนรูที่ 1

แรงลัพธ 
แผนการเรียนรูที่ 2

แรงเสียดทาน 
แผนการเรียนรูที่ 3 

ความดันอากาศ 
แผนการเรียนรูที่ 4 

ความดันของเหลว 
แผนการเรียนรูที่ 5

แรงลอยตัว 

3.2 การกําหนดระยะเวลาเรียนมีความเหมาะสม 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 ใชได 
3.3 การกําหนดระยะเวลาในการทําแบบทดสอบ
ตางๆมีความเหมาะสม 

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 ใชได 

4. กิจกรรมการเรียนรู 
4.1 กิจกรรมหลากหลายเหมาะสมและสอดคลอง
กับความสามารถผูเรียน 

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 ใชได 

4.2 กิจกรรมเนนทักษะกระบวนการคิด การลงมือ
ปฏิบัติ และแกปญหาไดดวยตนเอง 

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 ใชได 

4.3 การกําหนดระยะเวลาในการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนมีความเหมาะสม 

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 ใชได 

5. การประเมินผล 

5.1 การประเมินผลการเรียนรูสอดคลองและ
เหมาะสมกับเนื้อหา 

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 ใชได 
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ตารางที่ 21 แสดงผลการวิเคราะหคาความสอดคลองของแบบประเมินแผนการจัดการเรียนรูดวยแอพลิเคชันเพื่อการศึกษา เรื่อง แรงและความดัน สําหรับ 

               ผูเชี่ยวชาญ (ดานเนื้อหา) (ตอ) 

รายการประเมิน 
ความสอดคลอง IOC (N=3) 

แปลผล แผนการเรียนรูที่ 1

แรงลัพธ 
แผนการเรียนรูที่ 2

แรงเสียดทาน 
แผนการเรียนรูที่ 3 

ความดันอากาศ 
แผนการเรียนรูที่ 4 

ความดันของเหลว 
แผนการเรียนรูที่ 5

แรงลอยตัว 

5.2 การประเมินผลการเรียนรูสอดคลองและ
เหมาะสมกับกิจกรรมการเรียนการสอน 

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 ใชได 

6. สื่อ/แหลงเรียนรู 
6.1 สื่อ/แหลงเรียนรูสอดคลองกับเนื้อหาแตละ
หนวย 

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 ใชได 

6.2 สื่อ/แหลงเรียนรูสอดคลองกับกิจกรรมและ
จุดประสงคการเรียนรู 

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 ใชได 
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ตารางที่ 22 แสดงผลการวิเคราะหคาความสอดคลองของแบบประเมินแผนการจัดการเรียนรูดวยแอพลิเคชันเพื่อการศึกษา เรื่อง แรงและความดัน สําหรับ 

               ผูเชี่ยวชาญ (ดานวิธีสอน) 

รายการประเมิน 
ความสอดคลอง IOC (N=3) 

แปลผล แผนการเรียนรูที่ 1

แรงลัพธ 
แผนการเรียนรูที่ 2

แรงเสียดทาน 
แผนการเรียนรูที่ 3 

ความดันอากาศ 
แผนการเรียนรูที่ 4 

ความดันของเหลว 
แผนการเรียนรูที่ 5

แรงลอยตัว 

1. สาระสําคัญ  

1.1 สาระสําคัญ มีความสอดคลองกับการจัดการ
เรียนรูแบบใชปญหาเปนฐาน 

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 ใชได 

2. จุดประสงคการเรียนรู 
2.1 จุดประสงคการเรียนรู มีความสอดคลองกับ
การจัดการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐาน 

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 ใชได 

3. เนื้อหา 
3.1 เนื้อหา มีความสอดคลองกับการจัดการเรียนรู
แบบใชปญหาเปนฐาน 

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 ใชได 

3.2 การกําหนดชวงเวลาเรียนมีความสอดคลอง
กับการจัดการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐาน 

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 ใชได 
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ตารางที่ 22 แสดงผลการวิเคราะหคาความสอดคลองของแบบประเมินแผนการจัดการเรียนรูดวยแอพลิเคชันเพื่อการศึกษา เรื่อง แรงและความดัน สําหรับ 

               ผูเชี่ยวชาญ (ดานวิธีสอน) (ตอ) 

รายการประเมิน 
ความสอดคลอง IOC (N=3) 

แปลผล แผนการเรียนรูที่ 1

แรงลัพธ 
แผนการเรียนรูที่ 2

แรงเสียดทาน 
แผนการเรียนรูที่ 3 

ความดันอากาศ 
แผนการเรียนรูที่ 4 

ความดันของเหลว 
แผนการเรียนรูที่ 5

แรงลอยตัว 

4. กิจกรรมการเรียนรู 
4.1 กิจกรรมการเรียนรูในขั้นที่ 1 กําหนดปญหา 
มีความสอดคลองกับการจัดการเรียนรูแบบใช
ปญหาเปนฐาน 

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 ใชได 

4.2 กิจกรรมการเรียนรูในขั้นที่ 2 ทําความเขาใจ
กับ สอดคลองกับการจัดการเรียนรูแบบใชปญหา
เปนฐาน 

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 ใชได 

4.3 กิจกรรมการเรียนรูในขั้นที่ 3 ดําเนินการศึกษา 
สอดคลองกับการจัดการเรียนรูแบบใชปญหาเปน
ฐาน 

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 ใชได 

4.4 กิจกรรมการเรียนรู ในขั้นที่ 4 สังเคราะห
ความรู สอดคลองกับการจัดการเรียนรูแบบใช
ปญหาเปนฐาน 

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 ใชได 
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ตารางที่ 22 แสดงผลการวิเคราะหคาความสอดคลองของแบบประเมินแผนการจัดการเรียนรูดวยแอพลิเคชันเพื่อการศึกษา เรื่อง แรงและความดัน สําหรับ 

               ผูเชี่ยวชาญ (ดานวิธีสอน) (ตอ) 

รายการประเมิน 
ความสอดคลอง IOC (N=3) 

แปลผล แผนการเรียนรูที่ 1

แรงลัพธ 
แผนการเรียนรูที่ 2

แรงเสียดทาน 
แผนการเรียนรูที่ 3 

ความดันอากาศ 
แผนการเรียนรูที่ 4 

ความดันของเหลว 
แผนการเรียนรูที่ 5

แรงลอยตัว 

4.5 กิจกรรมการเรียนรู ในขั้นที่  5 สรุปเปน
หลักการและประเมินคาของคําตอบ สอดคลองกับ
การจัดการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐาน 

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 ใชได 

4.6 กิจกรรมการเรียนรูในขั้นที่ 6 นําเสนอและ
ประเมินผล สอดคลองกับการจัดการเรียนรูแบบ
ใชปญหาเปนฐาน 

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 ใชได 

5. การประเมินผล 

5.1 การประเมินผลการเรียนรูสอดคลองกับการ
จัดการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐาน 

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 ใชได 

6. สื่อ/แหลงเรียนรู 
6.1 สื่อ/แหลงเรียนรูสอดคลองกับการจัดการ
เรียนรูแบบใชปญหาเปนฐาน 

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 ใชได 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่ 23 แสดงผลการวิเคราะหคาความสอดคลองของแบบประเมินแอพลิเคชันเพื่อการศึกษา  
               เรื่อง แรงและความดันสําหรับผูเชี่ยวชาญ (ดานเนื้อหา) 

รายการประเมิน 
ผูเชี่ยวชาญ 

IOC แปลผล 
1 2 3 

ดานออกแบบบทเรียน 
1. มีการนําเขาสูบทเรียนมีความนาสนใจ +1 +1 +1 1.00 ใชได 
2. มีการใหขอมูลพ้ืนฐานที่จําเปน (จุดประสงค,
เมนตูางๆ) 

+1 +1 +1 1.00 ใชได 

3. การออกแบบมีความนาสนใจ ดึงดูดความ
สนใจของผูเรียนได 

+1 +1 +1 1.00 ใชได 

4. รูปแบบของแอพลิเคชันที่นํามาใชความ
เหมาะสมกับเนื้อหา 

+1 +1 +1 1.00 ใชได 

5.แอพลิเคชันสามารถยืดหยุนไดและตอบสนอง
ความแตกตางของผูเรียน 

+1 +1 +1 1.00 ใชได 

6. ใชรูปภาพประกอบตรงตามเน้ือหาท่ีจะ
นําเสนอไดถูกตองเหมาะสม 

+1 +1 +1 1.00 ใชได 

7. มีการใหผลขอมูลยอนกลับและมีการเสริมแรง
อยางเหมาะสม 

+1 +1 +1 1.00 ใชได 

ดานเนื้อหา 
8. วัตถุประสงคของแอพลิเคชันเพื่อการศึกษา 
รวมกับกิจกรรมการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐาน 
มีความชัดเจนสอดคลองเน้ือหา 

+1 +1 +1 1.00 ใชได 

9. เนื้อหาในแอพลิเคชันเพ่ือการศึกษา มีความ
ชัดเจน เขาใจงายและนาสนใจ 

+1 +1 +1 1.00 ใชได 

10. เนื้อหามีความถูกตองตรงตามหลักวิชา มี
แหลงขอมูลอางอิงที่ชัดเจน เชื่อถือได 

+1 +1 +1 1.00 ใชได 

11. ปริมาณเนื้อหาแตละหนวยมีความเหมาะสม +1 +1 +1 1.00 ใชได 
12. ความยากงายของเนื้อหามีความเหมาะสมกับ
ระดับผูเรียน 

+1 +1 +1 1.00 ใชได 

   ส
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ตารางที ่23 แสดงผลการวิเคราะหคาความสอดคลองของแบบประเมินแอพลิเคชันเพื่อการศึกษา  
               เรื่อง แรงและความดันสําหรับผูเชี่ยวชาญ (ดานเนื้อหา) (ตอ) 

รายการประเมิน 
ผูเชี่ยวชาญ 

IOC แปลผล 
1 2 3 

13. การจัดลําดับเนื้อหามีความเหมาะสม +1 +1 +1 1.00 ใชได 
14. การใชภาษาถูกตองเหมาะสม และสื่อ
ความหมายไดอยางชัดเจน 

+1 +1 +1 1.00 ใชได 

15. เนื้อหาในแอพลิเคชันเพื่อความศึกษา
เหมาะสมกับระยะเวลาท่ีใชเรียน 

+1 +1 +1 1.00 ใชได 

16. มีการจัดแบงเนื้อหาตามข้ันตอนการเรียนรู
แบบใชปญหาเปนฐานไดอยางเหมาะสม 

+1 +1 +1 1.00 ใชได 

ดานการประเมินผล 
17. แบบทดสอบมีความเหมาะสมสอดคลองกับ
วัตถุประสงค 

+1 +1 +1 1.00 ใชได 

18. ความยากงายของแบบทดสอบมีเหมาะสม +1 +1 +1 1.00 ใชได 
19. สถานการณปญหาชวยสงเสริมความสามารถ
ในการแกปญหาใหแกผูเรียน 

+1 +1 +1 1.00 ใชได 

20. ความคิดเห็นโดยภาพรวมท่ีมีตอแอพลิเคชัน
เพ่ือการศึกษาการศึกษา รวมกับกิจกรรมการ
เรียนรูแบบใชปญหาเปนฐาน  

+1 +1 +1 1.00 ใชได 
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ตารางที่ 24 แสดงผลการวิเคราะหคาความสอดคลองของแบบประเมินแอพลิเคชันเพ่ือการศึกษา  
               เรื่อง แรงและความดัน สําหรับผูเชี่ยวชาญ (ดานการออกแบบ) 

รายการประเมิน 
ผูเชี่ยวชาญ 

IOC แปลผล 
1 2 3 

ดานการออกแบบบทเรียน 
1. การนําเขาสูบทเรียนมีความเหมาะสม +1 +1 +1 1.00 ใชได 
2. การนําเสนอเมนูหลักของบทเรียนมีความ
เหมาะสม 

+1 +1 +1 1.00 ใชได 

3. การออกแบบหนาจอและภาพนําทางบทเรียน
มีความเหมาะสม 

+1 +1 +1 1.00 ใชได 

4. ความนาสนใจของหนาจอภาพบทเรียน
โดยรวม 

0 +1 +1 0.67 ใชได 

5. ความนาสนใจของวิธีการโตตอบบทเรียน +1 +1 +1 1.00 ใชได 
6. การปอนขอมูลยอนกลับมีความเหมาะสม +1 +1 +1 1.00 ใชได 
7. การวางเนื้อหาและรูปแบบของบทเรียนมี
ความสอดคลองกับระยะเวลา 

+1 +1 +1 1.00 ใชได 

8. การวางโครงสรางของบทเรียนมีความเหมาะ
กับผูเรียน 

+1 +1 +1 1.00 ใชได 

9. มีการจัดแบงข้ันตอนการเรียนรูแบบใชปญหา
เปนฐานไดอยางเหมาะสม 

+1 +1 +1 1.00 ใชได 

ดานมัลติมีเดีย ( ภาพ  เสียง  ตัวอักษรและสี ) 
10. ขนาดของภาพท่ีใชประกอบบทเรียนมีความ
เหมาะสม 

+1 +1 +1 1.00 ใชได 

11. ความสอดคลองระหวางปริมาณของภาพกับ
ปริมาณเนื้อหา 

+1 +1 +1 1.00 ใชได 

12. ภาพกราฟกท่ีใชประกอบบทเรียนมีความ
เหมาะสม 

+1 +1 +1 1.00 ใชได 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่ 24 แสดงผลการวิเคราะหคาความสอดคลองของแบบประเมินแอพลิเคชันเพ่ือการศึกษา  
               เรื่อง แรงและความดัน สําหรับผูเชี่ยวชาญ (ดานการออกแบบ) (ตอ) 

รายการประเมิน 
ผูเชี่ยวชาญ 

IOC แปลผล 
1 2 3 

13. ภาพเคล่ือนไหวที่ใชประกอบบทเรียนมีความ
เหมาะสม 

+1 +1 +1 1.00 ใชได 

14. เสียงดนตรีที่ใชประกอบบทเรียนมีความ
เหมาะสม 

+1 +1 +1 1.00 ใชได 

15. เสียงบรรยายที่ใชประกอบบทเรียนถูกตอง
เหมาะสม 

+1 +1 +1 1.00 ใชได 

16. ขนาดของภาพท่ีใชประกอบบทเรียนมีความ
เหมาะสม 

+1 +1 +1 1.00 ใชได 

17. รูปแบบตัวอักษรที่ใชในการนําเสนอถูกตอง
เหมาะสม 

+1 +1 +1 1.00 ใชได 

18. ขนาดของตัวอักษรท่ีใชในการนําเสนอ +1 +1 +1 1.00 ใชได 
19. สีพื้นหลังของบทเรียน โดยภาพรวม +1 +1 +1 1.00 ใชได 
ดานความคลองตัวในการใชงาน 
20. การใชงานแอพลิเคชัน มีความสะดวกไม
ยุงยาก 

+1 +1 +1 1.00 ใชได 

21. การเรียนดวยแอพลิเคชันเพ่ือการศึกษา ชวย
ทําใหเขาใจเนื้อหาไดงายขึ้น และทบทวนความรู
ไดตามความตองการ 

+1 +1 +1 1.00 ใชได 

22. มีการเปดโอกาสใหผูเรียนไดควบคุมการ
เรียนรูดวยตนเอง 

+1 +1 +1 1.00 ใชได 

23. ความคิดเห็นโดยภาพรวมท่ีมีตอแอพลิเคชัน
เพ่ือการศึกษาการศึกษา รวมกับกิจกรรมการ
เรียนรูแบบใชปญหาเปนฐาน 

+1 +1 +1 1.00 ใชได 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่ 25 แสดงผลการวิเคราะหคาความสอดคลองของแบบประเมินแอพลิเคชันเพ่ือการศึกษา  
               เรื่อง แรงและความดัน สําหรับผูเชี่ยวชาญ (ดานวิธีสอน) 

รายการประเมิน 
ผูเชี่ยวชาญ 

IOC แปลผล 
1 2 3 

         ดานการออกแบบบทเรียน 

1 .การนําเขาสูบทเรียนมีความนาสนใจ +1 +1 +1 1.00 ใชได 
2. การนําเสนอเมนูหลักของแอพลิเคชันเพ่ือการศึกษา
มีความเหมาะสมกับการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐาน 

+1 +1 +1 1.00 ใชได 

3. การออกแบบหนาจอของแอพลิเคชันเพ่ือการศึกษา
มีความเหมาะสมกับการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐาน 

+1 +1 +1 1.00 ใชได 

4. ภาพประกอบแอพลิเคชันเพื่อการศึกษามีความ
เหมาะสมกับการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐาน 

+1 +1 +1 1.00 ใชได 

5. วิธีการโตตอบของแอพลิเคชันเพื่อการศึกษามีความ
นาสนใจและเหมาะสมกับการเรียนรูแบบใชปญหาเปน
ฐาน 

+1 +1 +1 1.00 ใชได 

6. การปอนขอมูลยอนกลับมีความเหมาะสมกับการ
เรียนรูแบบใชปญหาเปนฐาน 

+1 +1 +1 1.00 ใชได 

7.รูปแบบของแอพลิเคชันเพ่ือการศึกษาท่ีนํามาใช
ความเหมาะสมกับการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐาน 

+1 +1 +1 1.00 ใชได 

8.การวางเนื้อหามีความสอดคลองการเรียนรูแบบใช
ปญหาเปนฐาน 

+1 +1 +1 1.00 ใชได 

9.การวางโครงสรางของบทเรียนมีความเหมาะ
สอดคลองการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐาน 

+1 +1 +1 1.00 ใชได 

10.แอพลิเคชันเพื่อการศึกษามีการจัดแบงขั้นตอนการ
เรียนรูแบบใชปญหาเปนฐานไดอยางเหมาะสม 

+1 +1 +1 1.00 ใชได 

         ดานการจัดกิจกรรมการเรียนรู 
11.แอพลิเคชันเพื่อการศึกษามีการใหอิสระใน
การศึกษาคนควา และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 

+1 +1 +1 1.00 ใชได 

12. แอพลิเคชันเพื่อการศึกษามีตัวชวยนําทางให
ผูเรียนระหวางการเรียนรู 

+1 +1 +1 1.00 ใชได 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที ่25 แสดงผลการวิเคราะหคาความสอดคลองของแบบประเมินแอพลิเคชันเพ่ือการศึกษา  
                เรื่อง แรงและความดัน สําหรับผูเชี่ยวชาญ (ดานวิธีสอน) (ตอ) 

รายการประเมิน 
ผูเชี่ยวชาญ 

IOC แปลผล 
1 2 3 

13. การใชแอพลิเคชันเพ่ือการศึกษาบนอุปกรณพกพา 
รวมกับกิจกรรมการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐานชวย
สงเสริมใหผูเรียนไดฝกคิดแกปญหา 

+1 +1 +1 1.00 ใชได 

14.การใชแอพลิเคชันเพ่ือการศึกษาเพ่ือการศึกษาบน
อุปกรณพกพา รวมกับกิจกรรมการเรียนรูแบบใช
ปญหาเปนฐานชวยสงเสริมใหนักเรียนไดมีการวางแผน
ในการแกปญหา 

+1 +1 +1 1.00 ใชได 

15.ความคิดเห็นโดยภาพรวมท่ีมีตอแอพลิเคชันเพ่ือ
การศึกษาการศึกษา รวมกับกิจกรรมการเรียนรูแบบ
ใชปญหาเปนฐาน 

+1 +1 +1 1.00 ใชได 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที ่26 แสดงผลการวิเคราะหคาความสอดคลองของแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช           
               แอพลิเคชันเพื่อการศึกษา 

รายการประเมิน 
ผูเชี่ยวชาญ 

IOC แปลผล 
1 2 3 

ดานการจัดกิจกรรมการเรียนรู 
1. นักเรียนมีอิสระในการศึกษาคนควาและแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น 

+1 +1 +1 1.00 ใชได 

2. นักเรียนมีโอกาสไดลงมือปฏิบัติจริง +1 +1 +1 1.00 ใชได 
3. นักเรียนมีความสนุกสนานในกิจกรรมการเรียนรู +1 +1 +1 1.00 ใชได 
4. นักเรียนไดแลกเปลี่ยนความรู และความคิดเห็นกับ
เพ่ือน 

+1 +1 +1 1.00 ใชได 

5. แอพลิเคชันสงเสริมใหนักเรียนไดเรียนรูจาก
สถานการณปญหาที่เกิดข้ึนจริง 

+1 +1 +1 1.00 ใชได 

6. แอพลิเคชันสงเสริมใหนักเรียนไดฝกคิด และ
แกปญหาอยางสรางสรรค 

+1 +1 +1 1.00 ใชได 

7. แอพลิเคชันสงเสริมใหนักเรียนไดฝกหาวิธีการ
แกปญหา มีการวางแผนและการปฏิบัติจริงในการ
แกปญหา 

+1 +1 +1 1.00 ใชได 

ดานการใชแอพลิเคชันเพื่อการศึกษา 
8.แอพลิเคชันเปดโอกาสใหนักเรียนโตตอบกับแอพลิเค
ชันได 

0 +1 +1 0.67 ใชได 

9. แอพลิเคชันใชงานไดงายและสะดวก ทําใหนักเรียน
สามารถเรียนรูไดดวยตนเอง 

+1 +1 +1 1.00 ใชได 

10. นักเรียนสามารถเลือกเรียนแตละหนวยการเรียน 
ไดตามความตองการ 

+1 +1 +1 1.00 ใชได 

11. ตัวอักษรอานงายชัดเจนและมีสีสันสวยงาม +1 +1 +1 1.00 ใชได 
12. เสียงบรรยายและเสียงดนตรีประกอบชัดเจน
เหมาะสม 

+1 +1 +1 1.00 ใชได 

13. ภาพประกอบสวยงามและเขาใจงายเหมาะสมกับ
เนื้อหา 

+1 +1 +1 1.00 ใชได 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที ่26 แสดงผลการวิเคราะหคาความสอดคลองของแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช              
               แอพลิเคชันเพื่อการศึกษา (ตอ) 

รายการประเมิน 
ผูเชี่ยวชาญ 

IOC แปลผล 
1 2 3 

14. แอพลิเคชันเพิ่อการศึกษา มีภาพเคล่ือนไหวชวย
เราความสนใจในการเรียน 

+1 +1 +1 1.00 ใชได 

 15. นักเรียนสามารถนําความรูจากเนื้อหาบทเรียนไป
ใชในชีวิตประจําวันได 

+1 +1 +1 1.00 ใชได 

ดานข้ันตอนการเรียนรู 
16. นักเรียนรูสึกพึงพอใจกับการเรียนรูในชั้นที่ 1 

กําหนดปญหา 
+1 +1 +1 1.00 ใชได 

17. นักเรียนรูสึกพึงพอใจกับการเรียนรูในขั้นที่ 2 ทํา
ความเขาใจกับปญหา  

+1 +1 +1 1.00 ใชได 

18. นักเรียนรูสึกพึงพอใจกับการเรียนรูในขั้นที่ 3 

ดําเนินการศึกษาคนควา  
+1 +1 +1 1.00 ใชได 

19. นักเรียนรูสึกพึงพอใจกับการเรียนรูในขั้นที่ 4 

สังเคราะหความรู  
+1 +1 +1 1.00 ใชได 

20.นักเรียนรูสึกพึงพอใจกับการเรียนรูในขั้นที่ 5 สรุป
เปนหลักการและประเมินคาของคําตอบ  

+1 +1 +1 1.00 ใชได 

21. นักเรียนรูสึกพึงพอใจกับการเรียนรูในขั้นที่ 6 

นําเสนอและประเมินผล 
+1 +1 +1 1.00 ใชได 

22. นักเรียนรูสึกพึงพอใจในการจัดกิจกรรมการเรียนรู
แบบกลุม 

+1 +1 +1 1.00 ใชได 

23. นักเรียนรูสึกพึงพอใจในบทบาทและหนาที่ที่ไดรับ
ระหวางการเรียนรูทั้งของตนเองและสมาชิกในกลุม 

+1 +1 +1 1.00 ใชได 

ดานประโยชนที่ไดรับจากการเรียนรู 
24. การเรียนครั้งนี้ชวยใหนักเรียนมีการทํางานที่เปน
ระบบ และมีขั้นตอนในการทํางาน 

+1 +1 +1 1.00 ใชได 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที ่26 แสดงผลการวิเคราะหคาความสอดคลองของแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช                 
               แอพลิเคชันเพื่อการศึกษา (ตอ) 

รายการประเมิน 
ผูเชี่ยวชาญ 

IOC แปลผล 
1 2 3 

25. การเรียนครั้งนี้ชวยใหนักเรียนสามารถศึกษา
ความรูจากแหลงขอมูลตางๆ และสามารถสื่อสารกับ
บุคคลไดดีขึ้น 

+1 +1 +1 1.00 ใชได 

26. การเรียนครั้งนี้ชวยใหนักเรียนสามารถนํา
กระบวนการคิดไปใชในชีวิตประจําวันได และสามารถ
นําไปใชกับสาระการเรียนรูอ่ืนๆ 

+1 +1 +1 1.00 ใชได 

27. การเรียนครั้งนี้ชวยใหนักเรียนมีความสามารถใน
การคิดแกปญหาอยางมีเหตุผล กลาแสดงออกและมี
ความเชื่อมั่นในตนเอง 

+1 +1 +1 1.00 ใชได 

28. นักเรียนมีความพึงพอใจโดยภาพรวมตอแอพลิเค
ชันเพื่อการศึกษาบนอุปกรณพกพา รวมกับกิจกรรม
การเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐาน วิชาวิทยาศาสตรใน
ระดับใด 

+1 +1 +1 1.00 ใชได 
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ตารางที่ 27 แสดงการวิเคราะหคาความสอดคลองแบบทดสอบความสามารถในการแกไขปญหาทาง 
               วิทยาศาสตร *IOC (Index Objective Congruency) ตองมีคาดัชนีไมต่ํากวา 0.5 

ขอ 
ผูเชี่ยวชาญ 

IOC แปลผล 
1 2 3 

1 +1 +1 +1 1.00 ใชได 
2 +1 +1 0 0.67 ใชได 
3 0 +1 +1 0.67 ใชได 
4 +1 +1 +1 1.00 ใชได 
5 +1 +1 +1 1.00 ใชได 
6 +1 +1 +1 1.00 ใชได 
7 +1 +1 +1 1.00 ใชได 
8 +1 +1 +1 1.00 ใชได 
9 +1 +1 +1 1.00 ใชได 
10 +1 +1 +1 1.00 ใชได 
11 +1 +1 +1 1.00 ใชได 
12 +1 +1 0 0.67 ใชได 
13 0 +1 +1 0.67 ใชได 
14 +1 +1 +1 1.00 ใชได 
15 +1 +1 +1 1.00 ใชได 
16 +1 +1 +1 1.00 ใชได 
17 +1 +1 +1 1.00 ใชได 
18 +1 +1 0 0.67 ใชได 
19 +1 +1 +1 1.00 ใชได 
20 +1 +1 +1 1.00 ใชได 
21 0 +1 +1 0.67 ใชได 
22 +1 +1 +1 1.00 ใชได 
23 +1 +1 0 0.67 ใชได 
24 +1 +1 +1 1.00 ใชได 
25 +1 +1 0 0.67 ใชได 
26 +1 +1 +1 1.00 ใชได 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่ 27 แสดงการวิเคราะหคาความสอดคลองแบบทดสอบความสามารถในการแกไขปญหาทาง 
               วิทยาศาสตร *IOC (Index Objective Congruency) ตองมีคาดัชนีไมต่ํากวา 0.5 (ตอ) 

ขอ 
ผูเชี่ยวชาญ 

IOC แปลผล 
1 2 3 

27 +1 +1 +1 1.00 ใชได 
28 +1 +1 +1 1.00 ใชได 
29 +1 +1 +1 1.00 ใชได 
30 +1 +1 +1 1.00 ใชได 
31 +1 +1 +1 1.00 ใชได 
32 +1 +1 +1 1.00 ใชได 
33 +1 +1 +1 1.00 ใชได 
34 +1 +1 +1 1.00 ใชได 
35 +1 +1 +1 1.00 ใชได 
36 +1 0 +1 0.67 ใชได 
37 +1 +1 0 0.67 ใชได 
38 +1 +1 +1 1.00 ใชได 
39 +1 +1 +1 1.00 ใชได 
40 +1 +1 +1 1.00 ใชได 

 

*** จากตาราง ขอสอบท่ีใชไดมีคา IOC ระหวาง 0.67 – 1.00*** 
 

 

 

 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่ 28 แสดงการวิเคราะหคาความสอดคลองแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน *IOC  

               (Index Objective Congruency) ตองมีคาดัชนีไมต่ํากวา 0.5 

ขอ ประเภท 
ผูเชี่ยวชาญ 

IOC แปลผล 
1 2 3 

1 การนําไปใช +1 +1 +1 1.00 ใชได 
2 การวิเคราะห -1 +1 0 0.00 คัดออก 

3 ความรูความจํา +1 +1 0 0.67 ใชได 
4 การสังเคราะห +1 +1 +1 1.00 ใชได 
5 การวิเคราะห +1 +1 +1 1.00 ใชได 
6 ความรูความจํา +1 +1 0 0.67 ใชได 
7 ความเขาใจ +1 +1 0 0.67 ใชได 
8 การวิเคราะห +1 +1 +1 1.00 ใชได 
9 ความรูความจํา +1 +1 +1 1.00 ใชได 
10 ความเขาใจ +1 +1 +1 1.00 ใชได 
11 ความรูความจํา +1 +1 +1 1.00 ใชได 
12 ความเขาใจ +1 +1 +1 1.00 ใชได 
13 การวิเคราะห +1 +1 +1 1.00 ใชได 
14 ความเขาใจ +1 +1 +1 1.00 ใชได 
15 การนําไปใช +1 +1 +1 1.00 ใชได 
16 ความรูความจํา +1 +1 +1 1.00 ใชได 
17 การวิเคราะห +1 +1 +1 1.00 ใชได 
18 ความรูความจํา +1 +1 +1 1.00 ใชได 
19 การวิเคราะห +1 +1 0 0.67 ใชได 
20 การวิเคราะห +1 +1 +1 1.00 ใชได 
21 การประเมินคา +1 +1 +1 1.00 ใชได 
22 การวิเคราะห +1 +1 +1 1.00 ใชได 
23 ความรูความจํา +1 +1 +1 1.00 ใชได 
24 ความเขาใจ +1 +1 +1 1.00 ใชได 
25 การนําไปใช +1 +1 +1 1.00 ใชได 
26 การนําไปใช +1 +1 0 0.67 ใชได 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่ 28 แสดงการวิเคราะหคาความสอดคลองแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน *IOC  

               (Index Objective Congruency) ตองมีคาดัชนีไมต่ํากวา 0.5 (ตอ) 

ขอ ประเภท 
ผูเชี่ยวชาญ 

IOC แปลผล 
1 2 3 

27 ความรูความจํา +1 +1 +1 1.00 ใชได 
28 ความรูความจํา +1 +1 +1 1.00 ใชได 
29 การประเมินคา +1 +1 +1 1.00 ใชได 
30 การสังเคราะห +1 +1 +1 1.00 ใชได 
31 ความรูความจํา +1 +1 +1 1.00 ใชได 
32 ความรูความจํา +1 +1 +1 1.00 ใชได 
33 การวิเคราะห +1 +1 +1 1.00 ใชได 
34 ความเขาใจ +1 +1 +1 1.00 ใชได 
35 ความรูความจํา +1 +1 +1 1.00 ใชได 
36 การนําไปใช +1 +1 +1 1.00 ใชได 
37 ความเขาใจ 0 +1 +1 0.67 ใชได 
38 ความรูความจํา 0 +1 +1 0.67 ใชได 
39 ความรูความจํา +1 +1 +1 1.00 ใชได 
40 การประเมินคา +1 +1 0 0.67 ใชได 
41 ความรูความจํา +1 +1 +1 1.00 ใชได 
42 ความรูความจํา +1 +1 +1 1.00 ใชได 
43 การนําไปใช +1 +1 +1 1.00 ใชได 
44 ความรูความจํา +1 +1 +1 1.00 ใชได 
45 ความเขาใจ +1 +1 +1 1.00 ใชได 
46 ความรูความจํา +1 +1 0 0.67 ใชได 
47 ความเขาใจ +1 +1 +1 1.00 ใชได 
48 ความรูความจํา +1 +1 +1 1.00 ใชได 
49 การนําไปใช +1 +1 +1 1.00 ใชได 
50 การวิเคราะห +1 +1 +1 1.00 ใชได 
51 ความรูความจํา +1 +1 +1 1.00 ใชได 
52 ความเขาใจ +1 +1 +1 1.00 ใชได 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



208 
 

 

ตารางที่ 28 แสดงการวิเคราะหคาความสอดคลองแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน *IOC  

               (Index Objective Congruency) ตองมีคาดัชนีไมต่ํากวา 0.5 (ตอ) 

ขอ ประเภท 
ผูเชี่ยวชาญ 

IOC แปลผล 
1 2 3 

53 ความเขาใจ +1 +1 +1 1.00 ใชได 
54 การสังเคราะห +1 +1 +1 1.00 ใชได 
55 การนําไปใช +1 +1 +1 1.00 ใชได 
56 ความรูความจํา +1 +1 +1 1.00 ใชได 
57 การนําไปใช +1 +1 +1 1.00 ใชได 
58 การวิเคราะห +1 +1 +1 1.00 ใชได 
59 ความเขาใจ +1 +1 +1 1.00 ใชได 
60 ความเขาใจ +1 +1 +1 1.00 ใชได 

 

*** จากตาราง ขอสอบท่ีใชไดมีคา IOC ระหวาง 0.67 – 1.00*** 
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ตารางที่ 29  ผลการหาประสิทธิภาพของแอพลิเคชันเพ่ือการศึกษา รวมกับกิจกรรมการเรียนรูแบบใช 
                ปญหาเปนฐาน เรื่อง แรงและความดัน ตามเกณฑ 80/80 กับนักเรียนรายบุคคล                      
                (One-to-one Tryout) 

นักเรียน
คนที่ 

คะแนนทดสอบระหวางเรียน 

หนวยละ 6 ขอ 
รวมคะแนน 

ระหวางเรียน 

(30 คะแนน) 

รวมคะแนน 

หลังเรียน 

(30 คะแนน) หนวยที่ 
1 

หนวยที่ 
2 

หนวยที่ 
3 

หนวยที่ 
4 

หนวยที่ 
5 

1 5 5 5 4 5 24 26 

2 5 6 5 5 5 26 28 

3 4 5 5 5 4 23 21 

รวมคะแนน 24.33 25 

เฉลี่ย E1 =   81.11 E2 =  83.33 
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สมุดกลาง
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ตารางที่ 30 ผลการหาประสิทธิภาพของแอพลิเคชันเพื่อการศึกษา รวมกับกิจกรรมการเรียนรูแบบใช 
              ปญหาเปนฐาน เรือ่ง แรงและความดัน ตามเกณฑ 80/80 กับนักเรียนแบบกลุม 

              (Small Group Try out) 

นักเรียน
คนที่ 

คะแนนทดสอบระหวางเรียน 

หนวยละ 6 ขอ 
รวมคะแนน 

ระหวางเรียน  
(30 คะแนน) 

รวมคะแนน 

หลังเรียน 

(30 คะแนน) หนวยที่ 
1 

หนวยที่ 
2 

หนวยที่ 
3 

หนวยที่ 
4 

หนวยที่ 
5 

1 4 5 4 3 4 20 21 

2 5 6 4 5 3 23 23 

3 5 5 5 4 5 24 25 

4 5 4 4 5 3 21 25 

5 5 6 5 4 5 25 24 

6 6 5 5 5 4 25 27 

7 6 5 5 5 5 26 27 

8 5 6 5 6 5 27 27 

9 5 6 5 5 5 26 28 

รวมคะแนน 24.11 25.22 

เฉลี่ย E1 =   80.37 E2 =  84.07 
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ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่ 31 แสดงผลคะแนนความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตรกอนเรียนและหลังเรียน 

               ของนักเรียนกลุมตัวอยางที่เรียนดวยแอพลิเคชันเพื่อการศึกษา เรื่อง แรงและความดัน  
               สําหรับนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปที่ 5 

คนที่ 
คะแนนกอนเรียน  

( X1) 
คะแนนหลังเรียน  

( X2) 
คะแนนความกาวหนา 

D=(X2-X1) 
1 5 12 7 

2 8 17 9 

3 7 17 10 

4 5 16 11 

5 9 18 9 

6 10 18 8 

7 3 12 9 

8 6 13 7 

9 5 14 9 

10 7 16 9 

11 7 11 4 

12 4 13 9 

13 6 14 8 

14 5 13 8 

15 5 15 10 

16 13 18 7 

17 12 19 7 

18 9 17 8 

19 6 14 8 

20 5 12 7 

21 11 19 8 

22 8 16 8 

23 3 11 8 

24 5 16 11 

รวม 6.83 15.04 8.21 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่ 32 แสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนกลุมตัวอยางที่เรียน 

               ดวยแอพลิเคชันเพื่อการศึกษา เรื่อง แรงและความดัน กลุมสาระการเรียนรูวิชา 
               วิทยาศาสตร สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 

คนที่ 
คะแนนกอนเรียน 

( X1) 
คะแนนหลังเรียน 

( X2) 
คะแนนความกาวหนา 

D=(X2-X1) 
1 13 25 12 

2 12 26 14 

3 8 19 11 

4 11 23 12 

5 16 25 9 

6 15 24 9 

7 13 27 14 

8 17 27 10 

9 10 25 15 

10 8 23 15 

11 13 26 13 

12 14 22 8 

13 13 20 7 

14 16 28 12 

15 12 26 14 

16 10 23 13 

17 14 25 11 

18 20 29 9 

19 15 26 11 

20 17 24 7 

21 9 23 14 

22 13 25 12 

23 11 22 11 

24 10 21 11 

รวม 12.92 24.33 11.42 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่ 33 แสดงคาความยากงาย (p) และคาอํานาจจําแนก (r) ของแบบทดสอบความสามารถใน 

               การแกไขปญหาทางวิทยาศาสตร 
ขอที่ คาความยากงาย (p) คาอํานาจจําแนก (r) ผลการวิเคราะหขอสอบ 

1 0.77 0.20 ใชได 
2 0.77 0.20 ใชได 
3 0.63 0.20 ใชได 
4 0.73 0.27 ใชได 
5 0.60 0.13 ใชไมได 
6 0.50 0.20 ใชได 
7 0.70 0.20 ใชได 
8 0.57 0.20 ใชได 
9 0.73 0.27 ใชได 
10 0.70 -0.07 ใชไมได 
11 0.87 0.13 ใชไมได 
12 0.80 0.27 ใชได 
13 0.80 0.27 ใชได 
14 0.73 0.13 ใชไมได 
15 0.80 0.27 ใชได 
16 0.80 0.40 ใชได 
17 0.77 0.20 ใชได 
18 0.73 0.27 ใชได 
19 0.80 0.27 ใชได 
20 0.73 0.13 ใชไมได 
21 0.77 0.33 ใชได 
22 0.70 0.20 ใชได 
23 0.70 0.33 ใชได 
24 0.77 0.47 ใชได 
25 0.73 0.27 ใชได 
26 0.77 0.20 ใชได 
27 0.70 0.20 ใชได 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่ 33 แสดงคาความยากงาย (p) และคาอํานาจจําแนก (r) ของแบบทดสอบความสามารถใน 

               การแกไขปญหาทางวิทยาศาสตร (ตอ) 
ขอที่ คาความยากงาย (p) คาอํานาจจําแนก (r) ผลการวิเคราะหขอสอบ 
28 0.70 0.20 ใชได 
29 0.67 0.27 ใชได 
30 0.77 0.20 ใชได 
31 0.57 -0.07 ใชไมได 
32 0.73 0.00 ใชไมได 
33 0.63 0.20 ใชได 
34 0.77 0.33 ใชได 
35 0.77 0.20 ใชได 
36 0.70 0.33 ใชได 
37 0.67 0.40 ใชได 
38 0.63 0.20 ใชได 
39 0.50 0.47 ใชได 
40 0.60 0.40 ใชได 

 

แบบทดสอบความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตรที่ผานเกณฑ ตองมีคาความ
ยากงาย (p) อยูระหวาง 0.2 ถึง 0.8 และคาอํานาจจําแนก (r) ตั้งแต 0.2 ขึ้นไป ซึ่งไดขอสอบที่ผาน
เกณฑ จํานวน 33 ขอ 
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ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่  34  แสดงคาความเช่ือมั่นของแบบทดสอบความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตร 

คนที่ คะแนนท่ีได (X) (X)2 คนที่ คะแนนท่ีได (X) (X)2 

1 38 1444 16 28 784 

2 37 1369 17 27 729 

3 36 1296 18 27 729 

4 35 1225 19 26 676 

5 34 1156 20 26 676 

6 34 1156 21 25 625 

7 33 1089 22 25 625 

8 33 1089 23 24 576 

9 32 1024 24 24 576 

10 32 1024 25 23 529 

11 31 961 26 23 529 

12 31 961 27 22 484 

13 30 900 28 19 361 

14 30 900 29 19 361 

15 29 841 30 18 324 

  ∑x    =    851 

  ∑x2   =    26,019 

  ∑pq  =    8.60 

 

การหาคาความเชื่อมั่น (Reliability) ของขอทดสอบโดยใชสูตร KR 20 ของ Kuder Richardson 

S2 =  

S2 = 64.79 

rtt =  

rtt  =    

rtt  =  1.026 [ 1- 0.1327 ] 

rtt  =  1.026 [ 0.867 ] 

rtt  =   0.89 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่ 35 แสดงคาความยากงาย (p) และคาอํานาจจําแนก (r) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ 
               ทางการเรียน 

ขอที่ คาความยากงาย (p) คาอํานาจจําแนก (r) ผลการวิเคราะหขอสอบ 
1 0.63 0.33 ใชได 
2 0.63 0.07 ใชไมได 
3 0.80 0.27 ใชได 
4 0.67 0.27 ใชได 
5 0.57 0.47 ใชได 
6 0.73 0.27 ใชได 
7 0.70 0.33 ใชได 
8 0.67 0.27 ใชได 
9 0.63 0.20 ใชได 
10 0.67 0.27 ใชได 
11 0.70 0.33 ใชได 
12 0.77 0.07 ใชไมได 
13 0.73 0.27 ใชได 
14 0.77 0.20 ใชได 
15 0.60 0.27 ใชได 
16 0.67 0.27 ใชได 
17 0.70 0.20 ใชได 
18 0.80 0.27 ใชได 
19 0.70 0.60 ใชได 
20 0.63 0.13 ใชไมได 
21 0.67 0.27 ใชได 
22 0.63 0.20 ใชได 
23 0.77 0.20 ใชได 
24 0.73 0.27 ใชได 
25 0.80 0.40 ใชได 
26 0.73 0.27 ใชได 
27 0.63 0.33 ใชได 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่ 35 แสดงคาความยากงาย (p) และคาอํานาจจําแนก (r) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ 
               ทางการเรียน (ตอ) 

ขอที่ คาความยากงาย (p) คาอํานาจจําแนก (r) ผลการวิเคราะหขอสอบ 
28 0.70 0.33 ใชได 
29 0.77 0.47 ใชได 
30 0.73 0.40 ใชได 
31 0.70 0.20 ใชได 
32 0.77 0.33 ใชได 
33 0.80 0.27 ใชได 
34 0.67 0.40 ใชได 
35 0.70 -0.07 ใชไมได 
36 0.80 0.27 ใชได 
37 0.77 0.20 ใชได 
38 0.73 0.40 ใชได 
39 0.57 0.33 ใชได 
40 0.77 0.47 ใชได 
41 0.73 0.27 ใชได 
42 0.73 0.27 ใชได 
43 0.57 0.47 ใชได 
44 0.70 0.33 ใชได 
45 0.57 0.60 ใชได 
46 0.77 0.20 ใชได 
47 0.57 0.20 ใชได 
48 0.60 0.27 ใชได 
49 0.67 0.27 ใชได 
50 0.37 0.33 ใชได 
51 0.57 0.20 ใชได 
52 0.67 0.27 ใชได 
53 0.63 0.20 ใชได 
54 0.57 0.07 ใชไมได 
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ตารางที่ 35 แสดงคาความยากงาย (p) และคาอํานาจจําแนก (r) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ 
               ทางการเรียน (ตอ) 

ขอที่ คาความยากงาย (p) คาอํานาจจําแนก (r) ผลการวิเคราะหขอสอบ 
55 0.63 0.20 ใชได 
56 0.57 0.20 ใชได 
57 0.57 0.33 ใชได 
58 0.63 0.20 ใชได 
59 0.57 0.33 ใชได 

 

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ผานเกณฑ ตองมีคาความยากงาย (p) อยู
ระหวาง 0.2 ถึง 0.8 และคาอํานาจจําแนก (r) ตั้งแต 0.2 ขึ้นไป ซึ่งไดขอสอบท่ีผานเกณฑ จํานวน 54

ขอ 
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ตารางที่  36  แสดงคาความเช่ือมั่นของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

คนที่ คะแนนท่ีได (X) (X)2 คนที่ คะแนนท่ีได (X) (X)2 

1 53 2809 16 41 1681 

2 51 2601 17 39 1521 

3 51 2601 18 37 1369 

4 50 2500 19 36 1296 

5 50 2500 20 35 1225 

6 49 2401 21 32 1024 

7 49 2401 22 32 1024 

8 49 2401 23 32 1024 

9 48 2304 24 31 961 

10 47 2209 25 30 900 

11 47 2209 26 28 784 

12 46 2116 27 27 729 

13 45 2025 28 26 676 

14 44 1936 29 25 625 

15 42 1764 30 23 529 

  ∑x    =    1,195 

  ∑x2   =    50,145 

  ∑pq  =    12.52 

 

การหาคาความเชื่อมั่น (Reliability) ของขอทดสอบโดยใชสูตร KR 20 ของ Kuder Richardson 

S2 =  

S2 = 87.730 

rtt =  

rtt  =    

rtt  =  1.017 [ 1- 0.1427 ] 

rtt  =  1.017 [ 0.857 ] 

rtt  =   0.87

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ง 
การศึกษาความตองการในการใชแอพลิเคชันเพ่ือการศึกษาและผลการประเมินคุณภาพ 

 

- สรุปความตองการในการใชงาน แอพลิเคชันเพื่อการศึกษาของนักเรียน 

- ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 

- สรุปความตองการในการใชแอพลิเคชันเพ่ือการศึกษาของครูผูสอนจากการสัมภาษณ 
- สรุปความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญจากการสัมภาษณ 
- ผลการประเมินแผนการจัดการเรียนรู โดยผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา 
- ผลการประเมินแผนการจัดการเรียนรู โดยผูเชี่ยวชาญดานวิธีสอน 

- ผลการประเมินคุณภาพของแอพลิเคชันเพ่ือการศึกษา โดยผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา 
- ผลการประเมินคุณภาพของแอพลิเคชันเพ่ือการศึกษา โดยผูเชี่ยวชาญดานการออกแบบ 

- ผลการประเมินคุณภาพของแอพลิเคชันเพ่ือการศึกษา โดยผูเชี่ยวชาญดานวิธีสอน 
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 สรุปความตองการในการใชงาน แอพลิเคชันเพื่อการศึกษาของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปท่ี 5 

 จากแบบสอบถามความตองการในการใชงาน แอพลิเคชันเพ่ือการศึกษาบนอุปกรณ
พกพา เรื่อง แรงและความดัน ที่สงใหนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ที่กําลังศึกษาอยูในภาคเรียนที่ 1 
ปการศึกษา 2557 ของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร เขตพระนคร 5 โรงเรียน จํานวน 117 คน 
ไดรับแบบสอบถามกลับคืน จํานวน 117 ฉบับ คิดเปนรอยละ 100 โดยผูวิจัยเสนอผลการวิเคราะห
ขอมูลที่ไดจากแบบสอบถาม แบงเปน 3 ตอน ดังนี้ 
 

ตอนที่ 1 ขอมูลเกี่ยวกับผูตอบแบบสอบถาม 

ตารางที่ 37 แสดงจํานวนและรอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามเพศ  (N=117) 
 

รายการ จํานวน รอยละ อันดับ 

เพศชาย 

เพศหญิง 
45 

72 

38.46 

62.54 

2 

1 

 

 จากตารางที่ 37 พบวานักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปน
เพศหญิงจํานวน 72 คน คิดเปนรอยละ 62.54 เพศชาย จํานวน 45 คน คิดเปนรอยละ 38.46 

 

ตารางที่ 38 แสดงจํานวนและรอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามการมีอุปกรณพกพา สําหรับใช 
               สวนตัวหรือที่บาน (N=117) 
 

รายการ จํานวน รอยละ อันดับ 

มี 

ไมมี 

82 

35 

70.09 

29.91 

1 

2 

 

จากตารางที่ 38 พบวานักเรียนสวนใหญมีอุปกรณพกพา สําหรับใชสวนตัวหรือที่บาน
จํานวน 82 คน คิดเปนรอยละ 70.09 และไมมีอุปกรณพกพา สําหรับใชสวนตัวหรือที่บาน จํานวน 35 

คน คิดเปนรอยละ 29.91 
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ตารางที่ 39 แสดงจํานวนและรอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามชนิดอุปกรณพกพาท่ีนักเรียนมี 

               สําหรับใชสวนตัวหรือที่บาน (N=82) 
 

รายการ จํานวน รอยละ อันดับ 

โทรศพัท smart phone 

แท็บเล็ต 

โนตบุค 

ไอแพด 

อ่ืนๆ ………………. 

29 

26 

12 

15 

0 

24.79 

22.22 

10.26 

12.82 

0 

1 

2 

4 

3 

- 

 

 จากตารางที่ 39 พบวานักเรียนสวนใหญมีโทรศัพท smart phone สําหรับใชสวนตัว
หรือท่ีบาน จํานวน 29 คน คิดเปนรอยละ 24.79 มีแท็บเล็ตสําหรับใชสวนตัวหรือที่บาน จํานวน 26 

คน คิดเปนรอยละ 22.22 มีไอแพดสําหรับใชสวนตัวหรือท่ีบาน จํานวน 15 คน คิดเปนรอยละ 12.82 
และมีโนตบุคสําหรับใชสวนตัวหรือที่บาน จํานวน 12 คน คิดเปนรอยละ 10.26 ตามลําดับ 
 

ตารางที่ 40 แสดงจํานวนและรอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามแหลงที่เคยใชอุปกรณพกพาของ 
               นักเรียนที่ไมมีอุปกรณพกพาใชสวนตัว (N=35) 
 

รายการ จํานวน รอยละ อันดับ 

โรงเรียน 

หองสมุด 

แหลงเรียนรูภายในชุมชน 

อ่ืนๆ …………………….. 

17 

13 

5 

1 

14.53 

11.11 

4.27 

0 

1 

2 

3 

- 

 

 จากตารางที่ 40 พบวานักเรียนที่ไมมีอุปกรณพกพาใชสวนตัวสวนใหญเคยใชอุปกรณ
พกพาที่โรงเรียน จํานวน 17 คน คิดเปนรอยละ 14.53 เคยใชอุปกรณพกพาท่ีหองสมุด จํานวน 13 

คน คิดเปนรอยละ 11.11 และตเคยใชอุปกรณพกพาท่ีแหลงเรียนรูภายในชุมชน จํานวน 5 คน คิด
เปนรอยละ 4.27 ตามลําดับ 
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ตารางที่ 41 แสดงจํานวนและรอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามวัตถุประสงคการในใชอุปกรณ 
               พกพา (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) (N=117) 
 

รายการ จํานวน รอยละ อันดับ 

ใชในกระบวนการเรียน 

ใชสืบคนขอมูล 

สนทนา/chat เชน line , facebook ฯลฯ 

ความบันเทิง 
เลนเกม 

สงงานหรือการบาน 

ทําแบบฝกหัด 

รับ-สง email 

ถายรูป/ถายวิดีโอ 

ฟงวิทยุ 
อ่ืนๆ ………………. 

45 

54 

53 

25 

50 

60 

49 

22 

21 

6 

1 

38.46 

46.15 

45.30 

21.37 

43.74 

51.28 

42.88 

18.80 

17.95 

5.13 

0.85 

6 

2 

3 

7 

4 

1 

5 

8 

9 

10 

11 

 

 จากตารางท่ี 41 พบวานักเรียนสวนใหญมีวัตถุประสงคการใชอุปกรณพกพาเพ่ือสงงานหรือ
การบาน จํานวน 60 คน คิดเปนรอยละ 51.28 ใชสืบคนขอมูล จํานวน 54 คน คิดเปนรอยละ 46.15

สนทนา/chat เชน line , facebook ฯลฯ จํานวน 53 คน คิดเปนรอยละ 45.30 เลนเกม จํานวน 50 

คน คิดเปนรอยละ 43.74 ทําแบบฝกหัด จํานวน 49 คน คิดเปนรอยละ 42.88 ใชในกระบวนการ
เรียน จํานวน 45 คน คิดเปนรอยละ 38.46 ความบันเทิง จํานวน 25 คน คิดเปนรอยละ 21.37 รับ-
สง email จํานวน 22 คน คิดเปนรอยละ 18.80 ถายรูป/ถายวิดีโอ จํานวน 21 คน คิดเปนรอยละ 
17.95 ฟงวิทยุจํานวน 6 คน คิดเปนรอยละ 5.13 และอ่ืนๆ จํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 0.85 
ตามลําดับ 
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ตอนที่ 2 สภาพการใชสื่อการเรียนรูในกลุมสาระวิชาวิทยาศาสตร ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 

โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร เขตพระนคร 
ตารางที่ 42 แสดงจํานวนและรอยละของส่ือการจัดการเรียนการสอน ที่นักเรียนเคยใชในวิชา 
               วิทยาศาสตร (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) (N=117) 
 

รายการ จํานวน รอยละ อันดับ 

หนังสือ 

รูปภาพ/แผนภาพ 

วิดีทัศน/วิดิโอ 

บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน (CAI) 

การเรียนรูบนระบบ e-Learning 

หนังสืออิเล็กทรอนิกส (E-book) 

ใบงาน แบบฝกหัด แบบทดสอบ 

สไลด (power point) 

การศึกษานอกสถานที่ 
แอพลิเคชันเพื่อการศึกษา 
การทดลอง/ของจริง 

ของจําลอง 
อุปกรณทางวิทยาศาสตร 

เชน หลอดทดลอง , ตะเกียง , บีกเกอร ฯลฯ 

คอมพิวเตอร 
อ่ืนๆ ………………………. 

66 

32 

41 

23 

20 

23 

64 

15 

32 

27 

30 

14 
 

20 
 

24 

0 

56.41 

27.35 

35.04 

19.66 

17.09 

19.66 

54.70 

12.82 

27.35 

23.08 

25.64 

11.97 
 

17.09 
 

20.51 

0 

1 

4 

3 

8 

9 

8 

2 

10 

4 

6 

5 

11 
 

9 
 

7 

- 

 

 จากตารางท่ี 42 พบวาสื่อการจัดการเรียนการสอน ที่นักเรียนเคยใชในวิชาวิทยาศาสตร
สวนใหญ คือ หนังสือ จํานวน 66 คน คิดเปนรอยละ 56.41 ใบงาน แบบฝกหัด แบบทดสอบ จํานวน 

64 คน คิดเปนรอยละ 54.70 วิดีทัศน/วิดิโอ จํานวน 41 คน คิดเปนรอยละ 35.04 รูปภาพ/แผนภาพ 

จํานวน 32 คน คิดเปนรอยละ 27.35 การศึกษานอกสถานท่ี จํานวน 32 คน คิดเปนรอยละ 27.35 

การทดลอง/ของจริง จํานวน 30 คน คิดเปนรอยละ 25.64 แอพลิเคชันเพ่ือการศึกษา จํานวน 27 คน 
คิดเปนรอยละ 23.08 คอมพิวเตอร จํานวน 24 คน คิดเปนรอยละ 20.51 บทเรียนคอมพิวเตอรชวย
สอน (CAI) จํานวน 23 คน คิดเปนรอยละ 19.66 หนังสืออิเล็กทรอนิกส (E-book) จํานวน 23 คน คิด

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



225 
 

 

เปนรอยละ 19.66 อุปกรณทางวิทยาศาสตร เชน หลอดทดลอง , ตะเกียง , บีกเกอร ฯลฯ จํานวน 20 
คน คิดเปนรอยละ 17.09 การเรียนรูบนระบบ e-Learning จํานวน 20 คน คิดเปนรอยละ 17 สไลด 
(power point) จํานวน 15 คน คิดเปนรอยละ 12.82 ของจําลอง จํานวน 14 คน คิดเปนรอยละ 
11.97 ตามลําดับ 
 

ตารางที ่43 แสดงจํานวนและรอยละของการใชแอพลิเคชันเพ่ือการศึกษาในการเรียนวิชา  

             วิทยาศาสตร (N=117) 
 

รายการ จํานวน รอยละ อันดับ 

เคย 

ไมเคย 

67 

50 

57.26 

42.74 

1 

2 

 

 จากตารางที่ 43 พบวานักเรียนสวนใหญเคยใชแอพลิเคชันเพื่อการศึกษาในการเรียน
วิชาวิทยาศาสตรมากอน จํานวน 67 คน คิดเปนรอยละ 57.26 ไมเคยใชแอพลิเคชันเพื่อการศึกษาใน
การเรียนวิชาวิทยาศาสตรมากอน จํานวน 50 คน คิดเปนรอยละ 42.74 

 

ตารางที่ 44 แสดงจํานวนและรอยละของความคิดเห็นใหมีแอพลิเคชันเพ่ือการศึกษาในวิชา  

              วิทยาศาสตร (N=117) 
 

รายการ จํานวน รอยละ อันดับ 

ควร 
ไมควร 

102 

15 

87.18 

12.82 

1 

2 

 

 จากตารางที่ 44 พบวานักเรียนสวนใหญเห็นวาควรที่จะใหมีแอพลิเคชันเพ่ือการศึกษาใน
วิชาวิทยาศาสตร จํานวน 102 คน คิดเปนรอยละ 87.18 และไมควรท่ีจะใหมีแอพลิเคชันเพ่ือ
การศึกษาในวิชาวิทยาศาสตร จํานวน 15 คน คิดเปนรอยละ 12.82 
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ตอนที่ 3 ความตองการใชสื่อการเรียนรูในกลุมสาระวิชาวิทยาศาสตร เรื่ อง แรงและความดัน ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร เขตพระนคร 
ตารางที่ 45 แสดงจํานวนและรอยละตามลักษณะของแอพลิเคชันเพื่อการศึกษา เรื่อง แรงและความ 

               ดัน ที่นักเรียนตองการ (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) (N=117) 
 

รายการ จํานวน รอยละ อันดับ 

สอดคลองกับวัตถุประสงคการเรียนรู 
เขาใจงาย 

ชวยสงเสริมดานการคนควา 
ทําใหเรียนรูไดอยางสนุกสนาน 

มีความทันสมัย 

สามารถใชเรียนรูไดดวยตนเองได 
เลือกเรียนแตละหนวยการเรียนได 

มีผลขอมูลปอนกลับทันที 
อ่ืนๆ 

49 

60 

53 

50 

34 

61 

32 

9 

0 

41.88 

51.28 

45.30 

42.74 

29.06 

52.14 

27.35 

7.69 

0 

5 

2 

3 

4 

6 

1 

7 

8 

- 
 

 จากตารางท่ี 45 พบวานักเรียนสวนใหญตองการแอพลิเคชันเพ่ือการศึกษาที่สามารถใช
เรียนรูไดดวยตนเองได จํานวน 61 คน คิดเปนรอยละ 52.14 ลองลงมาคือเขาใจงาย จํานวน 60 คน 
คิดเปนรอยละ 51.28 ชวยสงเสริมดานการคนควา จํานวน 53 คน คิดเปนรอยละ 45.30 ทําใหเรียนรู
ไดอยางสนุกสนาน จํานวน 50 คน คิดเปนรอยละ 42.74 สอดคลองกับวัตถุประสงคการเรียนรู  
จํานวน 49 คน คิดเปนรอยละ 41.88 มีความทันสมัย จํานวน 34 คน คิดเปนรอยละ 29.06 เลือก
เรียนแตละหนวยการเรียนได จํานวน 32 คน คิดเปนรอยละ 27.35 และมีผลขอมูลปอนกลับทันที 
จํานวน 9 คน คิดเปนรอยละ 7.69 
 

ตารางที่ 46 แสดงจํานวนและรอยละของรูปแบบของแอพลิเคชันเพื่อการศึกษา เรื่อง แรงและความ 

               ดัน ที่นักเรียนตองการ (N=117) 
 

รายการ จํานวน รอยละ อันดับ 

จําลองสถานการณดวยการตูน 

เกม 

อ่ืนๆ ………………………. 

36 

76 

5 

30.77 

64.96 

4.27 

2 

1 

3 
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 จากตารางที่ 46 พบวานักเรียนสวนใหญตองการใหรูปแบบของแอพลิเคชันเพ่ือ
การศึกษา เรื่อง แรงและความดันเปนแบบเกม จํานวน  76 คน คิดเปนรอยละ 64.96 ลองลงมาคือ 

จําลองสถานการณดวยการตูน จํานวน 36 คน คิดเปนรอยละ 30.77 และรูปแบบอ่ืนๆ จํานวน 5 คน 
คิดเปนรอยละ 4.27 ตามลําดับ 
 

ตารางที่ 47 แสดงจํานวนและรอยละของประเภทของสื่อมัลติมีเดียที่นักเรียนตองการใหมีใน 

               แอพลิเคชันเพื่อการศึกษา (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) (N=117) 
 

รายการ จํานวน รอยละ อันดับ 

ขอความ/ตัวอักษร 
เสียงประกอบ 

ภาพนิ่ง 
วิดีโอ 

ตัวการตูน 

เสียงบรรยาย 

ภาพเคล่ือนไหว 
อ่ืนๆ 

48 

65 

26 

28 

66 

63 

56 

0 

41.03 

55.56 

22.22 

23.93 

56.41 

53.85 

47.86 

0 

5 

2 

7 

6 

1 

3 

4 

- 

 

 จากตารางที่ 47 พบวานักเรียนสวนใหญตองการแอพลิเคชันเพ่ือการศึกษามีตัวการตูน 
จํานวน 66 คน คิดเปนรอยละ 56.41 ลองลงมาคือเสียงประกอบ จํานวน 65 คน คิดเปนรอยละ 
55.56 เสียงบรรยาย จํานวน 63 คน คิดเปนรอยละ 53.85 ภาพเคลื่อนไหวจํานวน 56 คน คิดเปน
รอยละ 47.86 ขอความ/ตัวอักษร จํานวน 48 คน คิดเปนรอยละ 41.03 วิดีโอจํานวน 28 คน คิดเปน
รอยละ 23.94 และภาพนิ่ง จํานวน 26 คน คิดเปนรอยละ 22.22 ตามลําดับ 
 

ตารางที่ 48 แสดงจํานวนและรอยละของรูปแบบตัวอักษรที่นักเรียนตองการในแอพลิเคชันเพื่อ 

               การศึกษา เรื่อง แรงและความดัน (N=117) 
 

รายการ จํานวน รอยละ อันดับ 

มีขนาดเล็ก 

มีขนาดพอเหมาะ 
4 

28 
3.42 

23.93 

7 

1 
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ตารางที่ 48 แสดงจํานวนและรอยละของรูปแบบตัวอักษรที่นักเรียนตองการในแอพลิเคชันเพื่อ 

               การศึกษา เรื่อง แรงและความดัน (N=117) (ตอ)  
 

รายการ จํานวน รอยละ อันดับ 

สีสันสวยงาม ฉูดฉาด 

ตัวอักษรนอยแตอธิบายเนื้อหาไดครอบคลุม
ตัวอักษรมากใหนักเรียนสามารถ 

อานเนื้อหาไดดวยตนเอง 
มีขนาดใหญ 

รูปแบบอักษรอานงายชัดเจน 

สีสันสดใส ไมฉูดฉาด 

อ่ืนๆ 

7 

15 
 

20 
 

7 

22 

14 

0 

5.98 

12.82 
 

17.09 
 

5.98 

18.80 

11.97 

0 

6 

4 
 

3 
 

6 

2 

5 

- 
 

 จากตารางที่ 48 พบวานักเรียนสวนใหญตองการใหตัวอักษรมีขนาดพอเหมาะ จํานวน 

28 คน คิดเปนรอยละ 23.93 ลองลงมาคือ รูปแบบอักษรอานงายชัดเจน จํานวน 22 คน คิดเปนรอย
ละ 18.80 ตัวอักษรมากใหนักเรียนสามารถอานเนื้อหาไดดวยตนเอง จํานวน 20 คน คิดเปนรอยละ 
17.09 ตัวอักษรนอยแตอธิบายเน้ือหาไดครอบคลุม จํานวน 15 คน คิดเปนรอยละ 12.82 สีสันสดใส 
ไมฉูดฉาดจํานวน 14 คน คิดเปนรอยละ 11.97 มีขนาดใหญ จํานวน 7 คน คิดเปนรอยละ 5.98 สีสัน
สวยงาม ฉูดฉาดจํานวน 7 คน คิดเปนรอยละ 5.98 และมีขนาดเล็ก จํานวน 4 คน คิดเปนรอยละ 
3.42 ตามลําดับ 

 

ตารางที่ 49 แสดงจํานวนและรอยละของลักษณะภาพประกอบในแอพลิเคชันเพื่อการศึกษา (N=117) 
 

รายการ จํานวน รอยละ อันดับ 

ภาพจริง 
ภาพเคล่ือนไหว 

ภาพที่ตรงตามเนื้อหา 
ภาพการตูน 

ภาพที่เขาใจงาย 

อ่ืนๆ 

10 
15 

36 

40 

16 

0 

8.55 

12.82 

30.77 

34.19 

13.68 

0 

5 

4 

2 

1 

3 

- 
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 จากตารางท่ี 49 พบวานักเรียนสวนใหญลักษณะภาพประกอบในแอพลิเคชัน เพ่ือ
การศึกษาที่เปนภาพการตูน จํานวน 40 คน คิดเปนรอยละ 34.19 ลองลงมาคือ ภาพที่ตรงตามเนื้อหา
จํานวน 36 คน คิดเปนรอยละ 30.77 ภาพที่ เขาใจงาย จํานวน 16 คน คิดเปนรอยละ 13.68 
ภาพเคลื่อนไหว จํานวน 15 คน คิดเปนรอยละ 12.82 และภาพจริงจํานวน 10 คน คิดเปนรอยละ 
8.55 ตามลําดับ 
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 สรุปผลความตองการในการใชแอพลิเคชันเพ่ือการศึกษาจากการสัมภาษณครูผูสอน 

 ประเด็นที่ 1 ทานมีวิธีการจัดการเรียนการสอน เรื่อง แรงและความดัน กลุมสาระวิชา
วิทยาศาสตร สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ในปจจุบันอยางไร 

 ครูผูสอนแตละทานจะมีรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่แตกตางกัน เชน ใชการ
อธิบายทฤษฎี และทําการทดลองตามหลักทางวิทยาศาสตร  ใชวิธีการสอนแบบสาธิต มีการจัดการ
เรียนการสอนที่เนนทักษะกระบวนการ และจัดการเรียนรูแบบการสือเสาะหาความรู ตามแบบ สสวท. 
(5E) เปนตน แตจะเนนใหนักเรียนไดลงมือปฏิบัติจริงและฝกทักษะการสังเกตเก่ียวกับ เรื่อง แรงและ
ความดัน ดวยตนเอง แลวใชคําถามเพ่ือกระตุนใหนักเรียนคิดตาม ครูจะออกแบบการทดลองเรื่องแรง
และความดันใหนักเรียนทําการทดลอง ตั้งสมมุติฐาน อธิบายผล สรุปผลครูและนักเรียนรวมกัน
สรุปผลการทดลอง โดยครูอธิบายเพ่ิมเติมในประเด็นที่นักเรียนสงสัย หลังจากการจัดกิจกรรมให
นักเรียนไดเรียนรูเสร็จสิ้นแลว จะใหนักเรียนตอบคําถามทายบท เพ่ือสรุปความเขาใจในเนื้อหาการ
เรียนการสอน 

 ประเด็นที่ 2 หากมีแอพลิเคชันเพ่ือการศึกษา เรื่อง แรงความดัน กลุมสาระวิชา
วิทยาศาสตร สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ที่รองรับ และสงเสริมการเรียนการสอนทานเห็น
ดวยหรือไม อยางไร 

 ครูผูสอน เห็นดวยกับการมีสื่อแอพลิเคชันเพ่ือการศึกษา เรื่อง แรงความดัน กลุมสาระ
วิชาวิทยาศาสตร สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ที่รองรับและสงเสริมการเรียนการสอน 
เพราะแอพลิเคชันเพื่อการศึกษาถือเปนเทคโนโลยีที่จะชวยใหนักเรียนไดเรียนรู และทบทวนความรูได
ดวยตนเอง ผานสื่อมัลติมีเดียทั้งภาพที่เคลื่อนไหวไดเหมือนจริงชวยทําใหนักเรียนสนใจเกิดการเรียนรู
มากขึ้น เสียงท่ีบรรยาย เสียงประกอบและวิดีโอ ที่ชวยใหนักเรียนเขาใจเน้ือหาที่เปนสวนสําคัญไดงาย
ขึ้นและมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึ้น ทั้งนี้ครูจะมีสวนรวมในการสงเสริมนักเรียน กลาวคือ ครูเปนผู
คอยใหคําชี้แจงและคําแนะนําในการใชแอพลิเคชันเพ่ือการศึกษาใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
สูงสุด 

 ประเด็นที่ 3 หากมีแอพลิเคชันเพ่ือการศึกษา เรื่อง แรงและความดัน ทานความตองการ
ใหมีองคประกอบและ รูปแบบสําคัญๆ ใดบาง (กรณีศึกษา , สถานการณจําลอง , เกม ฯลฯ) 

 ครูผูสอนแตละทานตองการใหแอพลิเคชันเพ่ือการศึกษามีรูปแบบที่แตกตางกันออกไป
ทั้งรูปแบบท่ีเปนกรณีศึกษา สถานการณจําลอง มีคําถามทายบท มีแบบทดสอบประจําบท มีการ
ทดลอง สงเสริมการสืบเสาะแสวงหาความรู และเกมการศึกษา โดยครูผูสอนทุกทานตองการให          
แอพลิเคชันเพ่ือการศึกษามีองคประกอบดานเนื้อหา ดานการนําเสนอและดานการนําไปใชรวมกับสื่อ
มัลติมีเดียตางๆ ทั้งภาพประกอบ ภาพเคลื่อนไหว ตัวการตูน มีเสียงและตัวอักษรบรรยายเพ่ือดึงดูด
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ความสนใจของนักเรียน และชวยอธิบายหลักการ พรอมวิธีการทดลองท่ีถูกตอง รวมถึงผลปอนกลับใน
รูปแบบของการถาม-ตอบ ตามข้ันตอนการสอนทางวิทยาศาสตร  

 ประเด็นที่ 4 แอพลิเคชันเพ่ือการศึกษา เรื่อง แรงและความดัน ที่ทานคิดวาเหมาะสม
นั้น ควรกําหนดวัตถุประสงค เนื้อหา สาระ อะไรบาง ที่จะสามารถชวยสงเสริมความสามารถในการ
แกปญหาแกผูเรียนได 

 ควรกําหนดตามตัวชี้วัดในหลักสูตร วัตถุประสงค ควรมีทั้งจุดประสงคปลายทางและนํา
ทางในสวนแตละสาระเนื้อหา เนื้อหาสาระควรเพ่ิมเรื่อง ความหนาแนนของวัตถุดวย และควรเนนให
นักเรียนสามารถนําความรูไปในชีวิตประจําวัน และสามารถนําความรูที่ไดจากการเรียนไปใชแกปญหา
เกิดข้ึนใกลตัวได ตองใหนักเรียนไดทราบวาแรงและความดันมีความแตกตางกัน เชน สามารถแยกแยะ
วาอะไรเปนแรงและอะไรเปนความดัน ความหมายของแรง แรงลัพธ อากาศมีแรงกระทําตอวัตถุ
หรือไม ของเหลวมีแรงกระทําตอวัตถุหรือไม ความสัมพันธของเหลวกับความลึก แรงลอยตัวคืออะไร 
แรงเสียดทานเปนอยางไร แรงเสียดทานมีประโยชนหรือไม และนักเรียนสามารถนําความรูไปใชได
อยางไรในชีวิตประจําวัน เปนตน 

 ประเด็นที่ 5 หากมีแอพลิเคชันเพ่ือการศึกษา เรื่อง แรงและความดัน ทานความตองการ
ใหมีกิจกรรมและวิธีการดําเนินการจัดการเรียนการสอนอยางไร 

 จัดกิจกรรมที่ใชสื่อแอพลิเคชันเพ่ือการศึกษาประกอบการเรียนการสอนหลังจากครู
อธิบายเน้ือหา ขั้นตอนที่เนนทักษะกระบวนการคิดแกนักเรียน และดําเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู
แบบสืบเสาะหาความรูและการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐาน โดยครูเปนผูคอยดูแลและแนะนํา
ชวยเหลือ อาจมีมีแบบทดสอบในรูปแบบเกมการศึกษาเนื้อเรื่อง เด็กเขาใจงาย ทบทวนหรือฝกปฏิบัติ
และใหนักเรียนเรียนสรุปความรูที่ไดรับ จากคําตอบทายบท 

 ประเด็นที่ 6 หากจะจัดการเรียนการสอนดวยแอพลิเคชันเพ่ือการศึกษาบน รวมกับการ
เรียนรูแบบใชปญหาเปนฐาน ควรจะมีข้ันการสอนแบบการใชปญหาเปนฐานก่ีข้ันตอน อยางไร 
 ใชปญหาที่สอดคลองกับสถานการณจริงหรือสถานการณใกลตัวเปนตัวกระตุนในการหา
ความรู เนนกระบวนการคิดอยางมีเหตุผลและเปนระบบ เนนการตอบโตระหวางครูผูสอนและ
นักเรียน มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น สงเสริมใหผูเรียนไดคนควาหาคําตอบของปญหาที่นักเรียน
กาํลังเผชิญ สามารถบูรณาการความรู จากเนื้อหาวิชาอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของกับเนื้อหาที่เรียน ตามข้ันตอน
การแกปญหา คือ 1.ขั้นสังเกตุ 2. ขั้นตั้งสมมติฐาน 3. ขั้นการจดจํา 4. ขั้นทดลอง 5. ขั้นสรุปผล 

 ประเด็นที่ 7 ทานจะมีแนวทางในการวัดและประเมินผลการใชแอพลิเคชันเพ่ือ
การศึกษา เรื่อง แรงและความดัน อยางไร เพ่ือบงชี้วาผูเรียนเกิดความสามารถในการคิดแกปญหา 
 สังเกตจากการเรียนรูและประเมินผลงานตามสภาพจริงการฝกปฏิบัติ แบบสังเกต
พฤติกรรม การตอบคําถาม การเขียนแผนภาพความคิด (Mind Mapping) กิจกรรมกลุมจากการ
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ทดลอง ความสามารถในการระบุปญหาจากสถานการณที่เกิดขึ้นในชีวิตประจําวัน สถานการณใกลตัว 
สถานการณที่กําลังเกิดข้ึนในขณะน้ัน ไดอยางถูกตองและคิดแกปญหาไดอยางมีสมเหตุสมผล และ
จากการทดสอบโดยการใหผูเรียนฝกปฏิบัติจริงแลวทดสอบความสามารถในการแกปญหาโดยทดสอบ
ช้ําหลาย ๆ ครั้ง 

 ขอเสนอแนะอ่ืนๆ 

 การจัดการเรียนการสอนดวยแอพลิเคชันเพ่ือการศึกษา ควรพิจารณาความแตกตางของ
ผูเรียนในการเรียนรู ความถนัด ควรแบงนักเรียนเปนกลุมๆ (เกง ปานกลาง ออน) ความสามารถใน
การใชอุปกรณและสื่อแอพลิเคชันเพ่ือการศึกษาความพรอมของผูเรียน โรงเรียน ในการจัดการเรียน
การสอนดวยสื่อแอพลิเคชันเพ่ือการศึกษาหรือไม ศึกษาความพรอมและอุปกรณประกอบการใชสื่อฯ 
ของนักเรียนมีความเหมาะสมมากนอยเพียงใด และตองเขาใจวาในการสรางแอพลิเคชันเพ่ือการศึกษา 
หรือสื่ออิเล็กทรอนิกสอ่ืน ๆ เพ่ือใชเปนสื่อในการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนที่ไดรับสื่อดังกลาวมี
อุปกรณสนับสนุนในการเปดเพ่ือใชงานหรือไม เพ่ือใหสื่อที่สรางเกิดประโยชนสูงสุดในการจัดการเรียน
การสอน บางโรงเรียนไดรับสื่อแตไมมีอุปกรณสนับสนุน สื่อนั้นก็จะไรประโยชนในทันที 
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 สรุปผลการวิเคราะหขอมูลจากการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญ 

 จากการวิเคราะหขอมูลจากการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญทั้ง 2 ดาน ไดขอสรุป ดังนี้ 
 ผลการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา 
 ประเด็นที่ 1 ทานคิดวาเนื้อหาของแอพลิเคชันเพ่ือการศึกษา รวมกับการจัดการเรียนรู

แบบใชปญหาเปนฐาน เรื่อง แรงและความดัน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ควรประกอบดวย
เรื่องใดบาง (ความหมาย , ความสําคัญ , การนําใชประโยชน ฯลฯ) 

 ควรเปนหัวขอที่ตรงตามหลักสูตรแกนกลางขั้นพ้ืนฐานไดกําหนดไว โดยหลักๆ ควรให
นักเรียนไดทราบถึง ความสําคัญ,ประเภท,ปจจัยตาง ๆ ที่มีผลตอแรง,ผลลัพธของแรงประเภทตาง ๆ 
การเพ่ิม-ลดแรงเสียดทาน ความหนาแนนของวัตถุ เครื่องมือและการวัดแรงและความดัน ประโยชน
ของการใชแรงประเภทตาง ๆ , ประยุกตนําไปใชประโยชนการทําโครงงานสิ่งประดิษฐ เปนตน เพ่ือที่
ผูเรียนจะไดนําความรูที่ไดรับไปตอยอดและปรับใชในชีวิตประจําวันได 

 ประเด็นที่ 2 ทานคิดวาการนําเขาสูบทเรียนเพื่อเชื่องโยงไปสูเนื้อหา เรื่อง แรงและความ
ดัน สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ควรมีลักษณะอยางไร 

 การนําเขาสูบทเรียน ควรจะอยูในรูปแบบเกม ใหนักเรียนไดลองเลน ไดลงมือทดลอง
และไดสังเกตการณเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากใชแรงกระทําตอวัตถุไดลงมือกระทําและปฏิบัติจริง เชน 
เลนชักเยอ, กระโดดเชือก เปนตน และควรมีการนําสื่อ อุปกรณตางๆ หรือรูปภาพท่ีเกี่ยวของกับแรง
และความดัน มาใชควบคูกับการนําเขาสูบทเรียนเพ่ือเปนการกระตุนความอยากรูอยากเห็น และสราง
ความเขาใจของนักเรียนใหตรงกันเกี่ยวกับเรื่องท่ีกําลังจะเรียนรู 

 ประเด็นที่ 3 ทานคิดวาลําดับเนื้อหา เรื่อง แรงและความดัน สําหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 5 ควรเปนอยางไร 
 1. เรื่องความหมายของแรง ควรมีการยกตัวอยางท่ีเปนรูปธรรมใหนักเรียนเห็นไดงาย
และชัดเจน 

 2. ชนิดของแรง ควรมีตัวอยางแรงเปนภาพแตละชนิด 

 3. แรงลัพธ ทั้งความหมาย ลักษณะและประโยชนของแรงลัพธ ควรมีตัวอยางที่เปน
รูปภาพ ภาพเคลื่อนไหว ใหนักเรียนไดลงมือปฏิบัติจริง 
 4. แรงเสียดทาน ความหมาย ลักษณะ การเพ่ิม-ลดแรงเสียดทานและประโยชนของแรง
เสียดทาน ควรมีตัวอยางที่เปนรูปภาพ ภาพเคลื่อนไหว ใหนักเรียนไดลงมือปฏิบัติจริง 
 5. แรงดัน ควรแบงเปนความหมาย ลักษณะ ปจจัยท่ีทําใหเกิดความดัน ผลลัพธของ
ความดัน และประโยชนความดันทั้งความดันอากาศและความดันของของเหลว 
 6. แรงลอยตัว ควรแบงคลายกับเรื่องความดันที่จะประกอบไปดวย ความหมาย ลักษณะ 
ปจจัยท่ีทําใหเกิดแรงลอยตัว ผลลัพธของแรงลอยตัว และประโยชนของแรงลอยตัว 
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 ประเด็นที่ 4 ทานคิดวาขั้นตอนและวิธีการดําเนินการสอนดวยแอพลิเคชันเพ่ือ
การศึกษา รวมกับการใชกิจกรรมการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐาน เรื่อง แรงและความดัน ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ควรมีขั้นตอนและวิธีการดําเนินการสอนอยางไร 
 1. กําหนดปญหาหรือสื่อท่ีนาสนใจ เพ่ือใหนักเรียนไดเรียนรูจากการต้ังประเด็นคําถาม 

สถานการณปญหา หรือภาพตัวอยางปญหา 
 2. ใหนักเรียนภายในกลุมทําความเขาใจปญหาหรือสิ่งที่นาสนใจเพื่อหาคําตอบ 

 3. ใหนักเรียนลงมือศึกษาคนควาขอมูล ทําการทดลองเพ่ือการแกปญหา ถูก – ผิด จาก
สื่อแอพลิเคชันเพื่อการศึกษา เก็บรวบรวมขอมูลนํามาอธิบายและลงขอสรุป 

 4. เติมเต็มความรูโดยการหาขอมูลเพิ่มเติม 

 5. ใหนักเรียนชวยกันคิดหาแนวทางการแกไขปญหา 
 6. ครูผูสอนสามารถประเมินผลจากผลที่ไดจากแนวทางการแกปญหา การสังเกตสภาพ
จริงและทดสอบความรู จากแบบฝกหัด แบบทดสอบ รายงาน/แสดงผลงานโครงงาน ผลงานและ
สิ่งประดิษฐที่ชวยแกปญหาเก่ียวกับแรงตางๆ  

 ประเด็นที่ 5 ทานคิดวาในแตละสัปดาหควรนําขั้นตอนการจัดการเรียนรูแบบใชปญหา
เปนฐานท้ัง 6 ขั้น (ขั้นที่ 1 กําหนดปญหา ขั้นที่ 2 ทําความเขาใจกับปญหา ขั้นที่ 3 ดําเนินการศึกษา
คนควา ขั้นที่ 4 สังเคราะหความรู ขั้นที่ 5 สรุปเปนหลักการและประเมินคาของคําตอบ ขั้นที่ 6 
นําเสนอและประเมินผล) เขามาใชในการจัดการเรียนการสอนทุกขั้นหรือไม หรือควรมีการจัดแบง
ขั้นตอนในแตละสัปดาหอยางไร 
 หากแบงหนวยการเรียนรูตามหัวขอคือ คือ หนวยท่ี 1 แรงลัพธ หนวยที่ 2 แรงเสียด
ทาน หนวยท่ี 3 ความดันอากาศ หนวยท่ี 4 ความดันของของเหลว และหนวยที่ 5 แรงลอยตัว จะตอง
แบงออกเปน 5 สัปดาหและควรจัดการเรียนการสอนทุกขั้นตอนในแตละหนวยการเรียนรู เพ่ือให
ผูเรียนไดมีความรูความเขาใจตรงตามวัตถุประสงค โดยอาจทําการจัดแบงเวลาในการจัดการเรียนการ
สอนในครั้งนั้นๆ ออกเปน 2 ระยะ คือ 
 ระยะที่ 1 ใชเวลา 1 ชั่วโมง จัดการเรียน ขั้นที่ 1 – 3 

 ระยะที่ 2 ใชเวลา 1 ชั่วโมง จัดการเรียน ขั้นที่ 4 – 6 

 ประเด็นที่ 6 ทานคิดวากิจกรรมที่เหมาะสมกับการจัดการเรียนการสอนดวยแอพลิเคชัน
เพ่ือการศึกษา รวมกับการใชกิจกรรมการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐาน เรื่อง แรงและความดัน ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ควรมีลักษณะอยางไร 
 หากใชขั้นตอนการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐานท้ัง 6 ขั้นตอน กิจกรรมท่ีเหมาะสมกับ
การจัดการเรียนการสอนดวยแอพลิเคชันเพ่ือการศึกษา ควรจัดใหนักเรียนไดทดลองปฏิบัติจริง และมี
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เนื้อหา หรือขอมูลที่ชวยสงเสริมดานการคนควา และจัดใหนักเรียนสามารถโตตอบกับครูผูสอนไดดวย
แอพลิเคชันเพื่อการศึกษา  

 ประเด็นที่ 7 ทานคิดวาแอพลิเคชันเพื่อการศึกษา รวมกับการใชกิจกรรมการเรียนรูแบบ
ใชปญหาเปนฐาน เรื่อง แรงและความดัน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ควรมีแบบฝกหัดใหแก
ผูเรียนในรูปแบบใด 
 ควรใหนักเรียนไดวาดรูปท่ีเกี่ยวของกับแรงตางๆ เขียนผังมโนทัศนที่เกี่ยวของกับแรง
เปนรายกลุมหรือรายบุคคลก็ได ไดทดลองลงมือปฏิบัติใหเห็นจริง มีกิจกรรมในรูปแบบของเกมตาง ๆ 
มีการแขงขันเก็บคะแนน รางวัล หรือใหนักเรียนแบบฝกหัดปรนัย 4 ตัวเลือก การเขียนตอบ บันทึก
ขอมูลรายงานผลการปฏิบัติ ผานทางแอพลิเคชันได 

 ประเด็นที่ 8 ทานคิดวาการประเมินผลท่ีเหมาะสมกับการเรียนการสอนดวยแอพลิเคชัน
เพ่ือการศึกษา รวมกับการใชกิจกรรมการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐาน เรื่อง แรงและความดัน ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ควรเปนอยางไร 
 ในการประเมินควรทําการประเมินผลตามสภาพจริง โดยประเมินจากรายงานการ
นําเสนอผลงานหรือชิ้นงาน การมีสวนรวมของสมาชิกภายในกลุม เกมการแขงขัน และแบบทดสอบให
นักเรียนไดมีการเขียนตอบ (พิมพคําตอบ)  และสามารถตรวจสอบผลคําตอบของตนเองได โดย
แบบทดสอบนั้นจะเปนปรนัยแบบเลือกตอบ 4 คําตอบ เติมคําหรืออัตนัยก็ได แตควรพิจารณาความ
ยาก งายใหเหมาะสมกับผูเรียนดวย 

 ขอเสนอแนะอ่ืนๆ 

 การจัดการเรียนการสอนดวยแอพลิเคชันเพื่อการศึกษา ควรพิจารณาดังตอไปนี้ 
 1. ความแตกตางของผูเรียนในการเรียนรู 
 2. ความถนัด ความสามารถในการใชอุปกรณและส่ือแอพลิเคชันเพื่อการศึกษา 
 3. ความพรอมของผูเรียน โรงเรียน ในการจัดการเรียนการอสนดวยแอพลิเคชันเพื่อ
การศึกษาหรือไม 
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 ผลการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญดานการออกแบบ 

 ประเด็นที่ 1 ทานคิดวาการนําแอพลิเคชันเพ่ือการศึกษาไปใชในการเรียนการสอนวิชา
วิทยาศาสตร เรื่อง แรงและความดัน มีความเหมาะสมหรือไมอยางไร 
 เหมาะสม เพราะแอพลิเคชันเปนการผสมผสานส่ือหลากหลายประเภทเพ่ือใหนําเสนอ
เรื่องราว หรือเนื้อหาเร่ืองแรงและความดัน ซึ่งเปนเรื่องที่ตองใชสื่อมัลติมีเดียมาชวยเพ่ือทําใหผูเรียน
เห็นภาพชัดเจนเปนรูปธรรม และเปนการเรียนรูแบบเติมความเขาใจมากข้ึน ชวยครูผูสอน สามารถที่
จะอธิบายเรื่องราวตางๆ ไดมากข้ึนกวาการใชหนังสือปกติเพียงอยางเดียว และแอพลิเคชันมีอยูหลาย
รูปแบบที่การปฏิสัมพันธ การทดลอง โดยตองวิเคราะหพฤติกรรมผูเรียนเชน เคาชอบอะไร นักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ชอบการตูนแบบไหน และดวยวิชาวิทยาศาสตรควรจะลองใหนักเรียนไดทํา
ดวยตนเอง  

 ประเด็นที่ 2 ทานคิดวาควรออกแบบแอพลิเคชันเพ่ือการศึกษา เรื่อง แรงและความดัน 
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 อยางไร ใหกระตุนความสนใจและทําใหผูเรียนเกิดความสนุกสนาน
ในการเรียนรู (จําลองสถานการณ เกม ฯลฯ) 
 ใชการตูนหรือสิ่งตางๆ ใกลตัวเด็กทําใหเด็กสามารถเห็นแลวไปทําการทดลองขึ้นมา และ
ตัวแอพลิเคชันเพ่ือการศึกษาตองเปนสถานการณในชีวิตประจําวัน มีการยกตัวอยางและโยงเขาสู
เนื้อหาบทเรียนที่จะสอน โดยหลักแลวแอพลิเคชันเพ่ือการศึกษานั้นเหมาะสมกับนักเรียนทุกระดับชั้น 
ตองสรางสิ่งที่เราความสนใจผูเรียนพอสมควร โดยการออกแบบควรมีภาพท่ีคลายคลึง หรือภาพจริง 
หรือเกมสเปนสวนนึงที่จะถายทอดความรูใหผูเรียน เชน ใหนักเรียนไดดูสถานการณนั้นแลวให
นักเรียนลองคิดวาตองใชแรงขนาดเทาไรที่จะทําใหเกิดการเคล่ือนที่ของวัตถุ เพ่ือใหผูเรียนสามารถ
เทียบเคียงสิ่งที่ไดเรียนมากับสิ่งที่มีอยูในชีวิตประจําวัน หากมีสถานการณใหแยกเร่ืองใหผูเรี ยนให
นักเรียนไดทําลอง และใหสามารถเลนซ้ําได จะยิ่งทําใหผูเรียนเกิดความสนใจมากยิ่งข้ึน  

 ประเด็นที่ 3 ทานคิดวาควรออกแบบโครงสรางของแอพลิเคชันเพ่ือการศึกษา เรื่อง แรง
และความดัน สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 อยางไร ใหสามารถเขาสูบทเรียนไดอยาง
เหมาะสม และไมทําใหผูเรียนเกิดความสับสนในระหวางเรียน 
 ออกแบบโครงสราง โดยมีปญหาเปนตัวนํา intro นําเขาสูบทเรียนอาจเปนภาพการตูน 
หรือภาพตัวอยาง ในการนําเสนอเนื้อเรื่อง สามารถใชเปนเรื่องของเกมสนําเสนอขอมูล หรือในเชิง
คําถามแลวใหลองทดสอบทําดู หรือมีสถานการณขึ้นมาวาจะเกิดอะไร หรือจะมีเปนเนื้อหาแลวมี
สถานการณใหดู แลวสามารถทดลองซํ้าได เชน เปนวิดีโอ ขอความและเปนสถานการณ สุดทายควรมี
ตัวที่ใหความรู หรือสรุปความรู วาปญหาที่เกิดขึ้น มันเกิดจากอะไร แลวสามารถเชื่อมโยงไปสิ่งอ่ืน 
หรือสิ่งที่อยูในชีวิตประจําวันไดหรือไม ทุกขั้นตอนตองมีการทบทวนความรูในการใชเครื่องมือใหเด็ก
ลองทดสอบตัวเอง 
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 ประเด็นที่ 4 ทานคิดวาในการออกแบบแอพลิเคชันเพ่ือการศึกษา รวมกับการจัดการ
เรียนรูแบบใชปญหาเปนฐาน เรื่อง แรงและความดัน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ควรมี
ลักษณะองคประกอบดานมัลติมีเดียที่สําคัญอยางไร ดังหัวขอตอไปน้ี 

 รูปแบบของเนื้อเรื่อง เนื้อเรื่องเปนสถานการณจําลอง ที่มีภาพ มีปฏิสัมพันธ มีเสียง   
 ตัวอักษร/ขอความ  ตัวอักษรควรมีความชัดเจนใหญและอานงาย ไมตองใชสีมาก ไมใส
เงาหรือลวดลาย เชน พ้ืนดําหรือพ้ืนเขม ตัวอักษรสีสวาง เพราะการมองจอภาพบนอุปกรณพกพาท่ีมี
ความสวางเมื่อมองไปนานๆ จะเกิดการแสบตา ไมควรมีพ้ืนผิวหรือลวดลาย และควรคํานึงถึงขนาด
ของตัวอักษร เพราะอุปกรณ mobile device แตละประเภทจะมีขนาดและความละเอียดของภาพที่
แตกตางกัน ทําใหเกิดขอจํากัดที่มาก 
 ภาพประกอบ ภาพประกอบ เปนภาพของจริง มีการเนนภาพ เชน ภาพขวด ใหทําภาพท่ี
เนนที่ขวดโดยทําฉากหลังใหเบลอ เปนตน โดยตองสามารถสื่อความหมายของเร่ืองท่ีตองการใหผูเรียน
เรียนรูไดชัดเจน 
 กราฟกประกอบ (พ้ืนหลัง/ฉาก)  เปนภาพท่ีสรางขึ้น จากโปรแกรม Adobe illustrator 

หรือ Adobe photoshop ไมตองมีความซับซอนมาก อาจจะทําใหมองเห็นไดยาก แตใหเนนพ้ืนหลัง
สีสบายตา ขอความเห็นชัด รูปภาพประกอบชัดเจน ภาพเคล่ือนไหวชัดเจน  
 เสียงบรรยาย/เสียงดนตรีประกอบ  เสียงบรรยายตองมีความชัดเจน โดยใชน้ําเสียง
บรรยายท่ีใกลเคียงกับวัยของผูเรียน เสียงดนตรีประกอบมีไดแตควรมีระดับความดังท่ีต่ํากวาเสียง
บรรยายเนื้อหาหลัก 
 ผลปอนกลับ  อาจอยูในรูปแบบของแบบฝกหัดหรือเกมสแทรกภายในบทเรียน หรือผล
ปอนกลับของคะแนนที่ทําแบบทดสอบระหวางหรือหลังเรียน 
 ประเด็นที่ 5 ทานคิดวาแอพลิเคชันเพื่อการศึกษา รวมกับการใชกิจกรรมการเรียนรูแบบ
ใชปญหาเปนฐาน เรื่อง แรงและความดัน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ควรมีรูปแบบของการ
เชื่อมโยงบทเรียนในแตละสวนอยางไร 
 แมวาเนื้อหาของบทเรียนแตละหนวยจะมีแตกตางกัน แตละเรื่องควรมีขั้นตอนการ
เรียนรูแบบใชปญหาเปนฐานที่คลายกันเพ่ือใหผูเรียนเขาไปเรียนในแตละครั้งไดงาย และสามารถ
เชื่อมโยงในสถานการณ เชน เมื่อเรียนจบสถานการณที่ 1 ใหจบกอนแลว สามารถเรียนสถานการณที่ 
2 ตอ ตามลําดับ หรือใชสถานการณเปนตัวเลาเรื่อง รูปแบบการเชื่อมโยง สามารถทําแยกสถานการณ
ตามหัวเร่ืองแยกแตละเรื่องไดตามกระบวนการการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐาน และ ควรมีการจัด
ครูผูสอนเขาควบคุมดูแลใหคําแนะนําผูเรียนอยางใกลชิด ควรมีคูมือของครู คําอธิบายสื่ออธิบาย
ขั้นตอนการเรียนรูเพ่ือใหครูผูสอนและนักเรียนเกิดความเขาใจที่ตรงกัน 
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 ประเด็นที่ 6 ทานคิดวาควรใชโปรแกรมตัวใดในสรางการแอพลิเคชันเพ่ือการศึกษา 
รวมกับการใชกิจกรรมการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐาน เรื่อง แรงและความดัน ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 5  

 โปรแกรมที่ใชในการสรางแอพลิเคชัน หากใชโปรแกรม Adobe Flash จะทําใหสามารถ
สรางลูกเลนใหแกตัวแอพลิเคชันไดนอย เชน การวัดการสั่นของเครื่อง เพราะ เครื่องมือของโปรแกรม 
Adobe Flash ไมมีสวนน้ีให จําเปนที่จะตองเขียนโคตข้ันสูงทําใหเกิดความยุงยาก จึงแนะนําใหใช
โปรแกรมสําเร็จรูปที่จะมีเครื่องมือตางๆ มาใชสามารถเลือกใชไดเลย ตัวอยางเชน IbuildApp , 

AppInventor , Appbuilder , Appinvetor เปนตน 

 ขอเสนอแนะอ่ืนๆ 

 ดวยความที่ใชรูปแบบการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐาน ควรมีคูมือใหผูเรียนไดทราบวา
เริ่มเรียนที่ขั้นใด และในขณะน้ีกําลังดําเนินการอยูขั้นใด เพราะฉนั้นตัวผูวิจัยหรือตัวผูสอนจะมี
บทบาทสําคัญอยางมากตอการจัดการเรียนการสอน  
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ตารางที่ 50 แสดงผลการประเมินคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู เรื่อง แรงและความดัน หนวยที่  
              1 แรงลัพธ ของผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา   

รายการประเมิน X  S.D. แปลผล 

 1. สาระสําคัญ  

1.1 สาระสําคัญสอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรูและ
เนื้อหา 

4.67 0.58 มากท่ีสุด 

2. จุดประสงคการเรียนรู 
2.1 จุดประสงคการเรียนรูสอดคลองและเหมาะสมกับ
เนื้อหา 

5.00 0.00 มากท่ีสุด 

2.2 จุดประสงคการเรียนรูสอดคลองและเหมาะสมกับ
กิจกรรมการเรียนการสอน 

4.67 0.58 มากท่ีสุด 

2.3 จุดประสงคการเรียนรูสอดคลองและเหมาะสมกับ
การประเมินผล 

4.33 0.58 มาก 

3. เนื้อหา 
3.1 เนื้อหาสอดคลองและเหมาะสมกับคําอธิบายรายวิชา 

5.00 0.00 มากท่ีสุด 

3.2 การกําหนดระยะเวลาเรียนมีความเหมาะสม 4.33 0.58 มาก 

3.3 การกําหนดระยะเวลาในการทําแบบทดสอบตางๆมี
ความเหมาะสม 

4.33 0.58 มาก 

4. กิจกรรมการเรียนรู 
4.1 กิจกรรมหลากหลายเหมาะสมและสอดคลองกับ
ความสามารถผูเรียน 

4.67 0.58 มากท่ีสุด 

4.2 กิจกรรมเนนทักษะกระบวนการคิด การลงมือปฏิบัติ 
และแกปญหาไดดวยตนเอง 

5.00 0.00 มากท่ีสุด 

4.3 การกําหนดระยะเวลาในการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนมีความเหมาะสม 

4.33 1.15 มาก 

5. การประเมินผล 

5.1 การประเมินผลการเรียนรูสอดคลองและเหมาะสมกับ
เนื้อหา 

4.67 0.58 มากท่ีสุด 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่ 50 แสดงผลการประเมินคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู เรื่อง แรงและความดัน หนวยที่  
               1 แรงลัพธ ของผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา  (ตอ) 

รายการประเมิน X  S.D. แปลผล 

5.2 การประเมินผลการเรียนรูสอดคลองและ
เหมาะสมกับกิจกรรมการเรียนการสอน 

4.67 0.58 มากท่ีสุด 

6. สื่อ/แหลงเรียนรู 
6.1 สื่อ/แหลงเรียนรูสอดคลองกับเนื้อหาแตละ
หนวย 

4.67 0.58 มากท่ีสุด 

6.2 สื่อ/แหลงเรียนรูสอดคลองกับกิจกรรมและ
จุดประสงคการเรียนรู 

4.67 0.58 มากท่ีสุด 

ผลเฉลี่ยรวม 4.64 0.49 มากท่ีสุด 

 

ตารางที่ 51 แสดงผลการประเมินคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู เรื่อง แรงและความดัน หนวยที่  
               2 แรงเสียดทาน ของผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา   

รายการประเมิน X  S.D. แปลผล 

 1. สาระสําคัญ  

1.1 สาระสําคัญสอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู
และเนื้อหา 

4.33 1.15 มาก 

2. จุดประสงคการเรียนรู 
2.1 จุดประสงคการเรียนรูสอดคลองและเหมาะสม
กับเนื้อหา 

4.67 0.58 มากท่ีสุด 

2.2 จุดประสงคการเรียนรูสอดคลองและเหมาะสม
กับกิจกรรมการเรียนการสอน 

4.67 0.58 มากท่ีสุด 

2.3 จุดประสงคการเรียนรูสอดคลองและเหมาะสม
กับการประเมินผล 

4.33 0.58 มาก 

3. เนื้อหา 
3.1 เนื้อหาสอดคลองและเหมาะสมกับคําอธิบาย
รายวิชา 

5.00 0.00 มากท่ีสุด 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่ 51 แสดงผลการประเมินคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู เรื่อง แรงและความดัน หนวยที่  
               2 แรงเสียดทาน ของผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา  (ตอ) 

รายการประเมิน X  S.D. แปลผล 

3.2 การกําหนดระยะเวลาเรียนมีความเหมาะสม 4.00 1.00 มาก 

3.3 การกําหนดระยะเวลาในการทําแบบทดสอบ
ตางๆมีความเหมาะสม 

4.67 0.58 มากท่ีสุด 

4. กิจกรรมการเรียนรู 
4.1 กิจกรรมหลากหลายเหมาะสมและสอดคลอง
กับความสามารถผูเรียน 

4.33 0.58 มาก 

4.2 กิจกรรมเนนทักษะกระบวนการคิด การลงมือ
ปฏิบัติ และแกปญหาไดดวยตนเอง 

5.00 0.00 มากท่ีสุด 

4.3 การกําหนดระยะเวลาในการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนมีความเหมาะสม 

4.67 0.58 มากท่ีสุด 

5. การประเมินผล 

5.1 การประเมินผลการเรียนรูสอดคลองและ
เหมาะสมกับเนื้อหา 

4.67 0.58 มากท่ีสุด 

5.2 การประเมินผลการเรียนรูสอดคลองและ
เหมาะสมกับกิจกรรมการเรียนการสอน 

4.67 0.58 มากท่ีสุด 

6. สื่อ/แหลงเรียนรู 
6.1 สื่อ/แหลงเรียนรูสอดคลองกับเนื้อหาแตละ
หนวย 

4.67 0.58 มากท่ีสุด 

6.2 สื่อ/แหลงเรียนรูสอดคลองกับกิจกรรมและ
จุดประสงคการเรียนรู 

4.67 0.58 มากท่ีสุด 

ผลเฉลี่ยรวม 4.60 0.57 มากท่ีสุด 

 

 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่ 52 แสดงผลการประเมินคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู เรื่อง แรงและความดัน หนวยที่  
               3 ความดันอากาศ ของผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา   

รายการประเมิน X  S.D. แปลผล 

 1. สาระสําคัญ  

1.1 สาระสําคัญสอดคลองกับจุดประสงคการ
เรียนรูและเนื้อหา 

4.67 0.58 มากท่ีสุด 

2. จุดประสงคการเรียนรู 
2.1 จุดประสงคการเรียนรูสอดคลองและเหมาะสม
กับเนื้อหา 

4.67 0.58 มากท่ีสุด 

2.2 จุดประสงคการเรียนรูสอดคลองและเหมาะสม
กับกิจกรรมการเรียนการสอน 

4.67 0.58 มากท่ีสุด 

2.3 จุดประสงคการเรียนรูสอดคลองและเหมาะสม
กับการประเมินผล 

4.67 0.58 มากท่ีสุด 

3. เนื้อหา 
3.1 เนื้อหาสอดคลองและเหมาะสมกับคําอธิบาย
รายวิชา 

5.00 0.00 มากท่ีสุด 

3.2 การกําหนดระยะเวลาเรียนมีความเหมาะสม 4.00 0.00 มาก 

3.3 การกําหนดระยะเวลาในการทําแบบทดสอบ
ตางๆมีความเหมาะสม 

4.00 1.00 มาก 

4. กิจกรรมการเรียนรู 
4.1 กิจกรรมหลากหลายเหมาะสมและสอดคลอง
กับความสามารถผูเรียน 

4.67 0.58 มากท่ีสุด 

4.2 กิจกรรมเนนทักษะกระบวนการคิด การลงมือ
ปฏิบัติ และแกปญหาไดดวยตนเอง 

4.67 0.58 มากท่ีสุด 

4.3 การกําหนดระยะเวลาในการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนมีความเหมาะสม 

4.67 0.58 มากท่ีสุด 

5. การประเมินผล 

5.1 การประเมินผลการเรียนรูสอดคลองและ
เหมาะสมกับเนื้อหา 

4.67 0.58 มากท่ีสุด 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่ 52 แสดงผลการประเมินคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู เรื่อง แรงและความดัน หนวยที่  
               3 ความดันอากาศ ของผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา (ตอ)  

รายการประเมิน X  S.D. แปลผล 

5.2 การประเมินผลการเรียนรูสอดคลองและ
เหมาะสมกับกิจกรรมการเรียนการสอน 

4.67 0.58 มากท่ีสุด 

6. สื่อ/แหลงเรียนรู 
6.1 สื่อ/แหลงเรียนรูสอดคลองกับเนื้อหาแตละ
หนวย 

4.67 0.58 มากท่ีสุด 

6.2 สื่อ/แหลงเรียนรูสอดคลองกับกิจกรรมและ
จุดประสงคการเรียนรู 

4.67 0.58 มากท่ีสุด 

ผลเฉลี่ยรวม 4.60 0.53 มากท่ีสุด 

 

ตารางที่ 53 แสดงผลการประเมินคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู เรื่อง แรงและความดัน หนวยที่  
               4 ความดันของของเหลว ของผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา   

รายการประเมิน X  S.D. แปลผล 

 1. สาระสําคัญ  

1.1 สาระสําคัญสอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู
และเนื้อหา 

4.67 0.58 มากท่ีสุด 

2. จุดประสงคการเรียนรู 
2.1 จุดประสงคการเรียนรูสอดคลองและเหมาะสม
กับเนื้อหา 

4.67 0.58 มากท่ีสุด 

2.2 จุดประสงคการเรียนรูสอดคลองและเหมาะสม
กับกิจกรรมการเรียนการสอน 

4.67 0.58 มากท่ีสุด 

2.3 จุดประสงคการเรียนรูสอดคลองและเหมาะสม
กับการประเมินผล 

4.33 0.58 มาก 

3. เนื้อหา 
3.1 เนื้อหาสอดคลองและเหมาะสมกับคําอธิบาย
รายวิชา 

5.00 0.00 มากท่ีสุด 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่ 53 แสดงผลการประเมินคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู เรื่อง แรงและความดัน หนวยที่  
               4 ความดันของของเหลว ของผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา  (ตอ) 

รายการประเมิน X  S.D. แปลผล 

3.2 การกําหนดระยะเวลาเรียนมีความเหมาะสม 4.33 0.58 มาก 

3.3 การกําหนดระยะเวลาในการทําแบบทดสอบ
ตางๆมีความเหมาะสม 

4.33 0.58 มาก 

4. กิจกรรมการเรียนรู 
4.1 กิจกรรมหลากหลายเหมาะสมและสอดคลอง
กับความสามารถผูเรียน 

4.67 0.58 มากท่ีสุด 

4.2 กิจกรรมเนนทักษะกระบวนการคิด การลงมือ
ปฏิบัติ และแกปญหาไดดวยตนเอง 

4.67 0.58 มากท่ีสุด 

4.3 การกําหนดระยะเวลาในการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนมีความเหมาะสม 

4.33 0.58 มาก 

5. การประเมินผล 

5.1 การประเมินผลการเรียนรูสอดคลองและ
เหมาะสมกับเนื้อหา 

4.67 0.58 มากท่ีสุด 

5.2 การประเมินผลการเรียนรูสอดคลองและ
เหมาะสมกับกิจกรรมการเรียนการสอน 

4.33 0.58 มาก 

6. สื่อ/แหลงเรียนรู 
6.1 สื่อ/แหลงเรียนรูสอดคลองกับเนื้อหาแตละ
หนวย 

4.67 0.58 มากท่ีสุด 

6.2 สื่อ/แหลงเรียนรูสอดคลองกับกิจกรรมและ
จุดประสงคการเรียนรู 

4.67 0.58 มากท่ีสุด 

ผลเฉลี่ยรวม 4.57 0.54 มากท่ีสุด 

 

 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่ 54 แสดงผลการประเมินคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู เรื่อง แรงและความดัน หนวยที่  
               5 แรงลอยตัว ของผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา   

รายการประเมิน X  S.D. แปลผล 

 1. สาระสําคัญ  

1.1 สาระสําคัญสอดคลองกับจุดประสงคการ
เรียนรูและเนื้อหา 

4.67 0.58 มากท่ีสุด 

2. จุดประสงคการเรียนรู 
2.1 จุดประสงคการเรียนรูสอดคลองและเหมาะสม
กับเนื้อหา 

5.00 0.00 มากท่ีสุด 

2.2 จุดประสงคการเรียนรูสอดคลองและเหมาะสม
กับกิจกรรมการเรียนการสอน 

4.67 0.58 มากท่ีสุด 

2.3 จุดประสงคการเรียนรูสอดคลองและเหมาะสม
กับการประเมินผล 

4.33 0.58 มาก 

3. เนื้อหา 
3.1 เนื้อหาสอดคลองและเหมาะสมกับคําอธิบาย
รายวิชา 

5.00 0.00 มากท่ีสุด 

3.2 การกําหนดระยะเวลาเรียนมีความเหมาะสม 4.00 0.00 มาก 

3.3 การกําหนดระยะเวลาในการทําแบบทดสอบ
ตางๆมีความเหมาะสม 

4.00 1.00 มาก 

4. กิจกรรมการเรียนรู 
4.1 กิจกรรมหลากหลายเหมาะสมและสอดคลอง
กับความสามารถผูเรียน 

4.67 0.58 มากท่ีสุด 

4.2 กิจกรรมเนนทักษะกระบวนการคิด การลงมือ
ปฏิบัติ และแกปญหาไดดวยตนเอง 

5.00 0.00 มากท่ีสุด 

4.3 การกําหนดระยะเวลาในการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนมีความเหมาะสม 

4.33 0.58 มาก 

5. การประเมินผล 

5.1 การประเมินผลการเรียนรูสอดคลองและ
เหมาะสมกับเนื้อหา 

4.33 0.58 มาก 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



246 
 

 

ตารางที่ 54 แสดงผลการประเมินคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู เรื่อง แรงและความดัน หนวยที่  
               5 แรงลอยตัว ของผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา  (ตอ) 

รายการประเมิน X  S.D. แปลผล 

5.2 การประเมินผลการเรียนรูสอดคลองและ
เหมาะสมกับกิจกรรมการเรียนการสอน 

4.67 0.58 มากท่ีสุด 

6. สื่อ/แหลงเรียนรู 
6.1 สื่อ/แหลงเรียนรูสอดคลองกับเนื้อหาแตละ
หนวย 

4.67 0.58 มากท่ีสุด 

6.2 สื่อ/แหลงเรียนรูสอดคลองกับกิจกรรมและ
จุดประสงคการเรียนรู 

4.67 0.58 มากท่ีสุด 

ผลเฉลี่ยรวม 4.57 0.44 มากท่ีสุด 
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สมุดกลาง
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ตารางที่ 55 แสดงผลการประเมินคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู เรื่อง แรงและความดัน หนวยที่  
              1 แรงลัพธ ของผูเชี่ยวชาญดานวิธีสอน 

รายการประเมิน X  S.D. แปลผล 

 1. สาระสําคัญ  

1.1 สาระสําคัญ มีความสอดคลองกับการจัดการเรียนรู
แบบใชปญหาเปนฐาน 

5.00 0.00 มากท่ีสุด 

2. จุดประสงคการเรียนรู 
2.1 จุดประสงคการเรียนรู มีความสอดคลองกับการ
จัดการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐาน 

5.00 0.00 มากท่ีสุด 

3. เนื้อหา 
3.1 เนื้อหา มีความสอดคลองกับการจัดการเรียนรู
แบบใชปญหาเปนฐาน 

4.67 0.58 มากท่ีสุด 

3.2 การกําหนดชวงเวลาเรียนมีความสอดคลองกับการ
จัดการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐาน 

4.33 0.58 มาก 

4. กิจกรรมการเรียนรู 
4.1 กิจกรรมการเรียนรูในขั้นที่ 1 กําหนดปญหา มี
ความสอดคลองกับการจัดการเรียนรูแบบใชปญหาเปน
ฐาน 

4.67 0.58 มากท่ีสุด 

4.2 กิจกรรมการเรียนรูในข้ันที่ 2 ทําความเขาใจกับ 
สอดคลองกับการจัดการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐาน 

4.67 0.58 มากท่ีสุด 

4.3 กิจกรรมการเรียนรูในขั้นที่ 3 ดําเนินการศึกษา 
สอดคลองกับการจัดการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐาน 

4.33 0.58 มาก 

4.4 กิจกรรมการเรียนรูในขั้นที่ 4 สังเคราะหความรู 
สอดคลองกับการจัดการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐาน 

4.33 0.58 มาก 

4.5 กิจกรรมการเรียนรูในขั้นที่ 5 สรุปเปนหลักการ
และประเมินคาของคําตอบ สอดคลองกับการจัดการ
เรียนรูแบบใชปญหาเปนฐาน 

4.33 0.58 มาก 

 

 

   ส
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ตารางที่ 55 แสดงผลการประเมินคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู เรื่อง แรงและความดัน หนวยที่  
               1 แรงลัพธ ของผูเชี่ยวชาญดานวิธีสอน (ตอ) 

รายการประเมิน X  S.D. แปลผล 

4.6 กิจกรรมการเ รียนรู ในขั้นที่  6 นําเสนอและ
ประเมินผล สอดคลองกับการจัดการเรียนรูแบบใช
ปญหาเปนฐาน 

4.67 0.58 มากท่ีสุด 

5. การประเมินผล 

5.1 การประเมินผลการเรียนรูสอดคลองกับการจัดการ
เรียนรูแบบใชปญหาเปนฐาน 

4.33 0.58 มาก 

6. สื่อ/แหลงเรียนรู 
6.1 สื่อ/แหลงเรียนรูสอดคลองกับการจัดการเรียนรู
แบบใชปญหาเปนฐาน 

5.00 0.00 มากท่ีสุด 

ผลเฉลี่ยรวม 4.61 0.43 มากท่ีสุด 

 

ตารางที่ 56 แสดงผลการประเมินคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู เรื่อง แรงและความดัน หนวยที่  
               2 แรงเสียดทาน ของผูเชี่ยวชาญดานวิธีสอน 

รายการประเมิน X  S.D. แปลผล 

 1. สาระสําคัญ  

1.1 สาระสําคัญ มีความสอดคลองกับการจัดการเรียนรู
แบบใชปญหาเปนฐาน 

5.00 0.00 มากท่ีสุด 

2. จุดประสงคการเรียนรู 
2.1 จุดประสงคการเรียนรู มีความสอดคลองกับการ
จัดการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐาน 

4.67 0.58 มากท่ีสุด 

3. เนื้อหา 
3.1 เนื้อหา มีความสอดคลองกับการจัดการเรียนรู
แบบใชปญหาเปนฐาน 

5.00 0.00 มากท่ีสุด 

3.2 การกําหนดชวงเวลาเรียนมีความสอดคลองกับการ
จัดการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐาน 

4.67 0.58 มากท่ีสุด 

 

   ส
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ตารางที่ 56 แสดงผลการประเมินคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู เรื่อง แรงและความดัน หนวยที่  
               2 แรงเสียดทาน ของผูเชี่ยวชาญดานวิธีสอน (ตอ) 

รายการประเมิน X  S.D. แปลผล 

4. กิจกรรมการเรียนรู 
4.1 กิจกรรมการเรียนรูในขั้นที่ 1 กําหนดปญหา มี
ความสอดคลองกับการจัดการเรียนรูแบบใชปญหาเปน
ฐาน 

5.00 0.00 มากท่ีสุด 

4.2 กิจกรรมการเรียนรูในข้ันที่ 2 ทําความเขาใจกับ 
สอดคลองกับการจัดการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐาน 

4.67 0.58 มากท่ีสุด 

4.3 กิจกรรมการเรียนรูในขั้นที่ 3 ดําเนินการศึกษา 
สอดคลองกับการจัดการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐาน 

4.67 0.58 มากท่ีสุด 

4.4 กิจกรรมการเรียนรูในขั้นที่ 4 สังเคราะหความรู 
สอดคลองกับการจัดการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐาน 

4.33 0.58 มาก 

4.5 กิจกรรมการเรียนรูในขั้นที่ 5 สรุปเปนหลักการ
และประเมินคาของคําตอบ สอดคลองกับการจัดการ
เรียนรูแบบใชปญหาเปนฐาน 

4.33 0.58 มาก 

4.6 กิจกรรมการเ รียนรู ในขั้นที่  6 นําเสนอและ
ประเมินผล สอดคลองกับการจัดการเรียนรูแบบใช
ปญหาเปนฐาน 

4.33 0.58 มาก 

5. การประเมินผล 

5.1 การประเมินผลการเรียนรูสอดคลองกับการจัดการ
เรียนรูแบบใชปญหาเปนฐาน 

4.67 0.58 มากท่ีสุด 

6. สื่อ/แหลงเรียนรู 
6.1 สื่อ/แหลงเรียนรูสอดคลองกับการจัดการเรียนรู
แบบใชปญหาเปนฐาน 

4.67 0.58 มากท่ีสุด 

ผลเฉลี่ยรวม 4.67 0.43 มากท่ีสุด 
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ตารางที่ 57 แสดงผลการประเมินคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู เรื่อง แรงและความดัน หนวยที่  
               3 ความดันอากาศ ของผูเชี่ยวชาญดานวิธีสอน 

รายการประเมิน X  S.D. แปลผล 

 1. สาระสําคัญ  

1.1 สาระสําคัญ มีความสอดคลองกับการจัดการเรียนรู
แบบใชปญหาเปนฐาน 

5.00 0.00 มากท่ีสุด 

2. จุดประสงคการเรียนรู 
2.1 จุดประสงคการเรียนรู มีความสอดคลองกับการ
จัดการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐาน 

4.67 0.58 มากท่ีสุด 

3. เนื้อหา 
3.1 เนื้อหา มีความสอดคลองกับการจัดการเรียนรู
แบบใชปญหาเปนฐาน 

4.67 0.58 มากท่ีสุด 

3.2 การกําหนดชวงเวลาเรียนมีความสอดคลองกับการ
จัดการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐาน 

4.33 0.58 มาก 

4. กิจกรรมการเรียนรู 
4.1 กิจกรรมการเรียนรูในขั้นที่ 1 กําหนดปญหา มี
ความสอดคลองกับการจัดการเรียนรูแบบใชปญหาเปน
ฐาน 

5.00 0.00 มากท่ีสุด 

4.2 กิจกรรมการเรียนรูในข้ันที่ 2 ทําความเขาใจกับ 
สอดคลองกับการจัดการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐาน 

4.67 0.58 มากท่ีสุด 

4.3 กิจกรรมการเรียนรูในขั้นที่ 3 ดําเนินการศึกษา 
สอดคลองกับการจัดการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐาน 

5.00 0.00 มากท่ีสุด 

4.4 กิจกรรมการเรียนรูในขั้นที่ 4 สังเคราะหความรู 
สอดคลองกับการจัดการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐาน 

4.33 0.58 มาก 

4.5 กิจกรรมการเรียนรูในขั้นที่ 5 สรุปเปนหลักการ
และประเมินคาของคําตอบ สอดคลองกับการจัดการ
เรียนรูแบบใชปญหาเปนฐาน 

4.33 0.58 มาก 
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ตารางที่ 57 แสดงผลการประเมินคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู เรื่อง แรงและความดัน หนวยที่  
               3 ความดันอากาศ ของผูเชี่ยวชาญดานวิธีสอน (ตอ) 

รายการประเมิน X  S.D. แปลผล 

4.6 กิจกรรมการเ รียนรู ในขั้นที่  6 นําเสนอและ
ประเมินผล สอดคลองกับการจัดการเรียนรูแบบใช
ปญหาเปนฐาน 

4.33 0.58 มาก 

5. การประเมินผล 

5.1 การประเมินผลการเรียนรูสอดคลองกับการจัดการ
เรียนรูแบบใชปญหาเปนฐาน 

4.33 0.58 มาก 

6. สื่อ/แหลงเรียนรู 
6.1 สื่อ/แหลงเรียนรูสอดคลองกับการจัดการเรียนรู
แบบใชปญหาเปนฐาน 

5.00 0.00 มากท่ีสุด 

ผลเฉลี่ยรวม 4.64 0.38 มากท่ีสุด 

 

ตารางที่ 58 แสดงผลการประเมินคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู เรื่อง แรงและความดัน หนวยที่  
              4 ความดันของของเหลว ของผูเชี่ยวชาญดานวิธีสอน 

รายการประเมิน X  S.D. แปลผล 

 1. สาระสําคัญ  

1.1 สาระสําคัญ มีความสอดคลองกับการจัดการ
เรียนรูแบบใชปญหาเปนฐาน 

5.00 0.00 มากท่ีสุด 

2. จุดประสงคการเรียนรู 
2.1 จุดประสงคการเรียนรู มีความสอดคลองกับการ
จัดการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐาน 

4.67 0.58 มากท่ีสุด 

3. เนื้อหา 
3.1 เนื้อหา มีความสอดคลองกับการจัดการเรียนรู
แบบใชปญหาเปนฐาน 

5.00 0.00 มากท่ีสุด 

3.2 การกําหนดชวงเวลาเรียนมีความสอดคลองกับการ
จัดการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐาน 

4.67 0.58 มากท่ีสุด 

 

   ส
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ตารางที่ 58 แสดงผลการประเมินคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู เรื่อง แรงและความดัน หนวยท่ี  
               4 ความดันของของเหลว ของผูเชี่ยวชาญดานวิธีสอน (ตอ) 

รายการประเมิน X  S.D. แปลผล 

4. กิจกรรมการเรียนรู 
4.1 กิจกรรมการเรียนรูในขั้นที่ 1 กําหนดปญหา มี
ความสอดคลองกับการจัดการเรียนรูแบบใชปญหาเปน
ฐาน 

5.00 0.00 มากที่สุด 

4.2 กิจกรรมการเรียนรูในข้ันที่ 2 ทําความเขาใจกับ 
สอดคลองกับการจัดการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐาน 

5.00 0.00 มากท่ีสุด 

4.3 กิจกรรมการเรียนรูในขั้นที่ 3 ดําเนินการศึกษา 
สอดคลองกับการจัดการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐาน 

5.00 0.00 มากท่ีสุด 

4.4 กิจกรรมการเรียนรูในขั้นที่ 4 สังเคราะหความรู 
สอดคลองกับการจัดการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐาน 

4.67 0.58 มากท่ีสุด 

4.5 กิจกรรมการเรียนรูในขั้นที่ 5 สรุปเปนหลักการ
และประเมินคาของคําตอบ สอดคลองกับการจัดการ
เรียนรูแบบใชปญหาเปนฐาน 

4.33 0.58 มาก 

4.6 กิจกรรมการเ รียนรู ในขั้นที่  6 นําเสนอและ
ประเมินผล สอดคลองกับการจัดการเรียนรูแบบใช
ปญหาเปนฐาน 

4.33 0.58 มาก 

5. การประเมินผล 

5.1 การประเมินผลการเรียนรูสอดคลองกับการจัดการ
เรียนรูแบบใชปญหาเปนฐาน 

4.67 0.58 มากท่ีสุด 

6. สื่อ/แหลงเรียนรู 
6.1 สื่อ/แหลงเรียนรูสอดคลองกับการจัดการเรียนรู
แบบใชปญหาเปนฐาน 

4.67 0.58 มากท่ีสุด 

ผลเฉลี่ยรวม 4.75 0.34 มากท่ีสุด 

 

 

 

 

   ส
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ตารางที่ 59 แสดงผลการประเมินคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู เรื่อง แรงและความดัน หนวยที่  
               5 แรงลอยตัว ของผูเชี่ยวชาญดานวิธีสอน 

รายการประเมิน X  S.D. แปลผล 

 1. สาระสําคัญ  

1.1 สาระสําคัญ มีความสอดคลองกับการจัดการเรียนรู
แบบใชปญหาเปนฐาน 

4.67 0.58 มากท่ีสุด 

2. จุดประสงคการเรียนรู 
2.1 จุดประสงคการเรียนรู มีความสอดคลองกับการ
จัดการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐาน 

5.00 0.00 มากท่ีสุด 

3. เนื้อหา 
3.1 เนื้อหา มีความสอดคลองกับการจัดการเรียนรู
แบบใชปญหาเปนฐาน 

4.67 0.58 มากท่ีสุด 

3.2 การกําหนดชวงเวลาเรียนมีความสอดคลองกับการ
จัดการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐาน 

4.33 0.58 มาก 

4. กิจกรรมการเรียนรู 
4.1 กิจกรรมการเรียนรูในข้ันที่ 1 กําหนดปญหา มี
ความสอดคลองกับการจัดการเรียนรูแบบใชปญหาเปน
ฐาน 

4.67 0.58 มากท่ีสุด 

4.2 กิจกรรมการเรียนรูในข้ันที่ 2 ทําความเขาใจกับ 
สอดคลองกับการจัดการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐาน 

4.33 0.58 มาก 

4.3 กิจกรรมการเรียนรูในขั้นที่ 3 ดําเนินการศึกษา 
สอดคลองกับการจัดการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐาน 

5.00 0.00 มากท่ีสุด 

4.4 กิจกรรมการเรียนรูในขั้นที่ 4 สังเคราะหความรู 
สอดคลองกับการจัดการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐาน 

4.33 0.58 มาก 

4.5 กิจกรรมการเรียนรูในขั้นที่ 5 สรุปเปนหลักการ
และประเมินคาของคําตอบ สอดคลองกับการจัดการ
เรียนรูแบบใชปญหาเปนฐาน 

4.67 0.58 มากท่ีสุด 

 

 

   ส
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ตารางที่ 59 แสดงผลการประเมินคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู เรื่อง แรงและความดัน หนวยที่  
               5 แรงลอยตัว ของผูเชี่ยวชาญดานวิธีสอน (ตอ) 

รายการประเมิน X  S.D. แปลผล 

4.6 กิจกรรมการเ รียนรู ในขั้นที่  6 นําเสนอและ
ประเมินผล สอดคลองกับการจัดการเรียนรูแบบใช
ปญหาเปนฐาน 

4.67 0.58 มากท่ีสุด 

5. การประเมินผล 

5.1 การประเมินผลการเรียนรูสอดคลองกับการจัดการ
เรียนรูแบบใชปญหาเปนฐาน 

4.67 0.58 มากท่ีสุด 

6. สื่อ/แหลงเรียนรู 
6.1 สื่อ/แหลงเรียนรูสอดคลองกับการจัดการเรียนรู
แบบใชปญหาเปนฐาน 

5.00 0.00 มากท่ีสุด 

ผลเฉลี่ยรวม 4.67 0.43 มากท่ีสุด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่ 60 แสดงผลการประเมินคุณภาพของแอพลิเคชันเพื่อการศึกษา รวมกับกิจกรรมการเรียนรู 
               แบบใชปญหาเปนฐาน เรื่อง แรงและความดัน โดยผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา 

ขอ รายการประเมิน X  S.D. แปลผล 

      ดานออกแบบบทเรียน 

1. มีการนําเขาสูบทเรียนมีความนาสนใจ 4.67 0.58 มากท่ีสุด 

2. 
มีการใหขอมูลพ้ืนฐานที่จําเปน  ( จุดประสงค 
, เมนูตางๆ ) 

4.67 0.58 มากท่ีสุด 

3. 
การออกแบบมีความนาสนใจ ดึงดูดความ
สนใจของผูเรียนได 

4.33 0.58 มาก 

4. 
รูปแบบของแอพลิ เคชันที่นํ ามาใชความ
เหมาะสมกับเนื้อหา 

4.67 0.58 มากท่ีสุด 

5. 
แอพลิเคชันสามารถยืดหยุนไดและตอบสนอง
ความแตกตางของผูเรียน 

4.67 0.58 มากท่ีสุด 

6. 
ใชรูปภาพประกอบตรงตามเนื้อหา ท่ีจะ
นําเสนอไดถูกตองเหมาะสม 

4.67 0.58 มากท่ีสุด 

7. 
มีการใหผลขอมูลยอนกลับและมีการเสริมแรง
อยางเหมาะสม 

4.33 0.58 มาก 

ผลเฉลี่ยรายดาน 4.57 0.58 มากท่ีสุด 

      ดานเนื้อหา 

8. 
วัตถุประสงคของแอพลิเคชันเพ่ือการศึกษา 
รวมกับกิจกรรมการเรียนรูแบบใชปญหาเปน
ฐาน มีความชัดเจนสอดคลองเน้ือหา 

5.00 0.00 มากท่ีสุด 

9. 
เนื้อหาในแอพลิเคชันเพ่ือการศึกษา มีความ
ชัดเจน เขาใจงาย 

4.67 0.58 มากท่ีสุด 

10. 
เ น้ื อหา มีความ ถูกต อ งตามหลั กสู ตร  มี
แหลงขอมูลอางอิงที่ชัดเจน เชื่อถือได 

4.33 0.58 มาก 

11. ปริมาณเน้ือหาแตละหนวยมีความเหมาะสม 4.67 0.58 มากท่ีสุด 

12. 
ความยากงายของเนื้อหามีความเหมาะสมกับ
ระดับผูเรียน 

4.67 0.58 มากท่ีสุด 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่ 60 แสดงผลการประเมินคุณภาพของแอพลิเคชันเพื่อการศึกษา รวมกับกิจกรรมการเรียนรู 
               แบบใชปญหาเปนฐาน เรื่อง แรงและความดัน โดยผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา (ตอ) 

ขอ รายการประเมิน X  S.D. แปลผล 

13. การจัดลําดับเนื้อหามีความเหมาะสม 4.67 0.58 มากท่ีสุด 

14. 
การใชภาษา ถูกตอง เหมาะสม  และสื่ อ
ความหมายไดอยางชัดเจน 

4.33 0.58 มาก 

15. 
เ น้ื อหา ในแอพลิ เ คชั น เ พ่ื อคว าม ศึกษา
เหมาะสมกับระยะเวลาท่ีใชเรียน 

4.67 0.58 มากท่ีสุด 

16 
มีการจัดแบงเนื้อหาตามขั้นตอนการเรียนรู
แบบใชปญหาเปนฐานไดอยางเหมาะสม 

5.00 0.00 มากท่ีสุด 

ผลเฉลี่ยรายดาน 4.67 0.45 มากท่ีสุด 

      ดานการประเมินผล 

17. 
แบบทดสอบมีความเหมาะสมสอดคลองกับ
วัตถุประสงค 

4.67 0.58 มากท่ีสุด 

18. ความยากงายของแบบทดสอบมีเหมาะสม 4.67 0.58 มากท่ีสุด 

19. 
สถานการณปญหาชวยสงเสริมความสามารถ
ในการแกปญหาใหแกผูเรียน 

5.00 0.00 มากท่ีสุด 

20. 

ความคิดเห็นโดยภาพรวมที่มีตอแอพลิเคชัน
เพ่ือการศึกษาการศึกษา รวมกับกิจกรรมการ
เรียนรูแบบใชปญหาเปนฐาน 

5.00 0.00 มากท่ีสุด 

ผลเฉลี่ยรายดาน 4.83 0.29 มากท่ีสุด 

ผลเฉลี่ยรวม 4.69 0.44 มากท่ีสุด 

 

 

 

 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่ 61 แสดงผลการประเมินคุณภาพของแอพลิเคชันเพื่อการศึกษา รวมกับกิจกรรมการเรียนรู 
               แบบใชปญหาเปนฐาน เรื่อง แรงและความดัน โดยผูเชี่ยวชาญดานการออกแบบ 

ขอ รายการประเมิน X  S.D. แปลผล 

      ดานการออกแบบบทเรียน 

1. การนําเขาสูบทเรียนมีความเหมาะสม 4.00 0.00 มาก 

2. การนําเสนอเมนูหลักของบทเรียนมีความ
เหมาะสม 

4.33 0.58 มาก 

3. การออกแบบหนาจอและภาพนําทางบทเรียน
มีความเหมาะสม 

4.33 0.58 มาก 

4. การจัดวางสัดสวนของหนาจอ เชน ขอความ 
รูปภาพ มีความเหมาะสม 

4.33 0.58 มาก 

5. ความนาสนใจของวิธีการโตตอบบทเรียน 4.33 0.58 มาก 

6. การปอนขอมูลยอนกลับมีความเหมาะสม 4.00 0.00 มาก 

7. เนื้อหาและรูปแบบของบทเรียนมีความ
สอดคลองกับระยะเวลาในการเรียน 

4.67 0.58 มากท่ีสุด 

8. การวางโครงสรางของบทเรียนมีความเหมาะ
กับผูเรียน 

4.33 0.58 มาก 

9. มีการจัดแบงขั้นตอนการเรียนรูแบบใชปญหา
เปนฐานไดอยางเหมาะสม  

4.67 0.58 มากท่ีสุด 

ผลเฉลี่ยรายดาน 4.33 0.45 มาก 

      ดานมัลติมีเดีย ( ภาพ  เสียง  ตัวอักษรและสี ) 

10. 
ขนาดของภาพที่ใชประกอบบทเรียนมีความ
เหมาะสม 

5.00 0.00 มากท่ีสุด 

11. 
ความสอดคลองระหวางปริมาณของภาพกับ
ปริมาณเนื้อหา 

4.33 0.58 มาก 

12. 
ภาพกราฟกที่ ใชประกอบบทเรียนมีความ
เหมาะสม 

4.33 0.58 มาก 

13. 
ภาพเคลื่อนไหวที่ใชประกอบบทเรียนมีความ
เหมาะสม 

4.00 0.00 มาก 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่ 61 แสดงผลการประเมินคุณภาพของแอพลิเคชันเพื่อการศึกษา รวมกับกิจกรรมการเรียนรู 
               แบบใชปญหาเปนฐาน เรื่อง แรงและความดัน โดยผูเชี่ยวชาญดานการออกแบบ (ตอ) 

ขอ รายการประเมิน X  S.D. แปลผล 

14. 
เสียงดนตรีที่ ใชประกอบบทเรียนมีความ
เหมาะสม 

4.00 0.00 มาก 

15. 
เสี ยงบรรยาย ท่ี ใช สอดคลองกับ เนื้ อหา
บทเรียน 

4.00 0.00 มาก 

16. 
ขนาดของภาพท่ีใชสอดคลองกับเนื้อหา
บทเรียน 

4.67 0.58 มากท่ีสุด 

17. 
รูปแบบตัวอักษรท่ีใชในการนําเสนอถูกตอง
เหมาะสม 

5.00 0.00 มากท่ีสุด 

18. 
ขนาดของตัวอักษรท่ีใชในการนําเสนอถูกตอง
เหมาะสม 

4.67 0.58 มากท่ีสุด 

19. สีพื้นหลังของบทเรียน โดยภาพรวม 4.33 1.15 มาก 

ผลเฉลี่ยรายดาน 4.43 0.35 มาก 

      ดานความคลองตัวในการใชงาน 

20. 
การใชงานแอพลิเคชัน มีความสะดวกไม
ยุงยาก 

4.00 0.00 มาก 

21. การเรียนดวยแอพลิเคชันเพ่ือการศึกษา ชวย
ทําใหเขาใจเน้ือหาไดงายขึ้น และทบทวน
ความรูไดตามความตองการ 

5.00 0.00 มากท่ีสุด 

22. 
มีการเปดโอกาสใหผู เ รียนไดควบคุมการ
เรียนรูดวยตนเอง 

4.67 0.58 มากท่ีสุด 

23. 

ความคิดเห็นโดยภาพรวมที่มีตอแอพลิเคชัน
เพ่ือการศึกษาการศึกษา รวมกับกิจกรรมการ
เรียนรูแบบใชปญหาเปนฐาน 

4.33 0.58 มาก 

ผลเฉลี่ยรายดาน 4.50 0.29 มากท่ีสุด 

ผลเฉลี่ยรวม 4.42 0.36 มาก 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่ 62 แสดงผลการประเมินคุณภาพของแอพลิเคชันเพื่อการศึกษา รวมกับกิจกรรมการเรียนรู 
               แบบใชปญหาเปนฐาน เรื่อง แรงและความดัน โดยผูเชี่ยวชาญดานวิธีสอน 

ขอ รายการประเมิน X  S.D. แปลผล 

      ดานการออกแบบบทเรียน 

1. การนําเขาสูบทเรียนมีความนาสนใจ 5.00 0.00 มากท่ีสุด 

2. การนําเสนอเมนูหลักของแอพลิเคชันเ พ่ือ
การศึกษามีความเหมาะสมกับการเรียนรูแบบ
ใชปญหาเปนฐาน 

4.00 1.00 มาก 

3. การออกแบบหนาจอของแอพลิ เคชันเ พ่ือ
การศึกษามีความเหมาะสมกับการเรียนรูแบบ
ใชปญหาเปนฐาน 

3.67 1.53 มาก 

4. ภาพประกอบแอพลิเคชันเพ่ือการศึกษามีความ
เหมาะสมกับการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐาน 

4.67 0.58 มากท่ีสุด 

5. การโตตอบและปฏิสัมพันธของแอพลิเคชันเพ่ือ
การศึกษามีความนาสนใจและเหมาะสมกับการ
เรียนรูแบบใชปญหาเปนฐาน 

4.00 0.00 มาก 

6. การปอนขอมูลยอนกลับมีความเหมาะสมกับ
การเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐาน 

4.00 1.00 มาก 

7. รูปแบบของแอพลิเคชันเพ่ือการศึกษาที่นํามาใช
ความเหมาะสมกับการเรียนรูแบบใชปญหาเปน
ฐาน 

4.33 0.58 มาก 

8. การวางเนื้อหามีความสอดคลองการเรียนรูแบบ
ใชปญหาเปนฐาน 

4.33 0.58 มาก 

9. การวางโครงสรางของแอพลิเคชันเพ่ือการศึกษา
มีความเหมาะสอดคลองการเรียนรูแบบใช
ปญหาเปนฐาน 

4.33 0.58 มาก 

10. แอพลิเคชันเพ่ือการศึกษามีการจัดแบงขั้นตอน
การเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐานไดอยาง
เหมาะสม 

4.67 0.58 มากท่ีสุด 

ผลเฉลี่ยรายดาน 4.30 0.64 มาก 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่ 62 แสดงผลการประเมินคุณภาพของแอพลิเคชันเพื่อการศึกษา รวมกับกิจกรรมการเรียนรู 
               แบบใชปญหาเปนฐาน เรื่อง แรงและความดัน โดยผูเชี่ยวชาญดานวิธีสอน (ตอ) 

ขอ รายการประเมิน X  S.D. แปลผล 

      ดานการจัดกิจกรรมการเรียนรู 
11. แอพลิเคชันเพ่ือการศึกษาเปดโอกาสใหผูเรียน

ไดมีอิสระในการศึกษาคนควา  
4.67 0.58 มากท่ีสุด 

12. แอพลิเคชันเพ่ือการศึกษามีตัวชวยนําทางให
ผูเรียนระหวางการเรียนรู 

4.00 1.00 มาก 

13. การใชแอพลิเคชันเพ่ือการศึกษาบนอุปกรณ
พกพา รวมกับกิจกรรมการเรียนรูแบบใชปญหา
เป นฐานช ว ยส ง เ ส ริม ให ผู เ รี ยน ได ฝ กคิ ด
แกปญหา 

4.33 0.58 มาก 

14. การใชแอพลิเคชันเพ่ือการศึกษาเพ่ือการศึกษา
บนอุปกรณพกพา รวมกับกิจกรรมการเรียนรู
แบบใชปญหาเปนฐานชวยสงเสริมใหนักเรียนได
มีการวางแผนในการแกปญหา 

4.33 0.58 มาก 

15. ความคิดเห็นโดยภาพรวมที่มีตอแอพลิเคชันเพ่ือ
การศึกษาการศึกษา รวมกับกิจกรรมการเรียนรู
แบบใชปญหาเปนฐาน 

4.67 0.58 มากท่ีสุด 

ผลเฉลี่ยรายดาน 4.40 0.66 มาก 

ผลเฉลี่ยรวม 4.35 0.65 มาก 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก จ 

ตัวอยางสตอรี่บอรดและแอพลิเคชันเพ่ือการศึกษาบนอุปกรณพกพา 
เรื่อง แรงและความดัน 

 

 

 

 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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สตอรี่บอรดแอพลิเคชันเพื่อการศึกษาบนอุปกรณพกพา เรื่อง แรงและความดัน 

เอกสารการออกแบบแอพลิเคชันเพ่ือการศึกษา 

ชื่อวิชา แรงและความดัน หัวเรื่อง นําเขาสูบทเรียน 

การแสดงผลหนาจอ 

 
เทคนิคการนําเสนอ 

 แสดงขอความ 

 แสดงภาพ 
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เอกสารการออกแบบแอพลิเคชันเพื่อการศึกษา 

ชื่อวิชา แรงและความดัน หัวเรื่อง หนาหลัก 

การแสดงผลหนาจอ 

 
เทคนิคการนําเสนอ 

 แสดงขอความ 

 แสดงภาพ 
 คลิก กลับสูรายการหลัก 
 คลิก ไปสถานการณปญหา 

 คลิก ไปคนควา 

 คลิก ไปบันทึกขอมูล 

 คลิก ไปแบบทดสอบ 
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 เอกสารการออกแบบแอพลิเคชันเพื่อการศึกษา 

ชื่อวิชา แรงและความดัน หัวเรื่อง สถานการณปญหา 

การแสดงผลหนาจอ 

 
เทคนิคการนําเสนอ 

 แสดงขอความ 

 แสดงภาพ 
 คลิก กลับสูรายการหลัก 
 คลิก ไปสถานการณปญหา 

 คลิก ไปคนควา 

 คลิก ไปบันทึกขอมูล 

 คลิก ไปแบบทดสอบ 

 คลิก ไปคําแนะนําในการใชแอพลิเค
ชันเพื่อการศึกษา 

 คลิก ไปสถานการณปญหา แรงลัพธ 
 คลิก ไปสถานการณปญหา แรงเสียด

ทาน 

 คลิก ไปสถานการณปญหา ความดัน
อากาศ 

 คลิก ไปสถานการณปญหา ความดัน
ของของเหลว 

 คลิก ไปสถานการณปญหา แรงลอยตัว 
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เอกสารการออกแบบแอพลิเคชันเพื่อการศึกษา 

ชื่อวิชา แรงและความดัน หัวเรื่อง บันทึกขอมูล 

การแสดงผลหนาจอ 

 
เทคนิคการนําเสนอ 

 แสดงขอความ 

 แสดงภาพ 
 คลิก กลับสูรายการหลัก 
 คลิก ไปสถานการณปญหา 

 คลิก ไปคนควา 

 คลิก ไปบันทึกขอมูล 

 คลิก ไปแบบทดสอบ 
 

 คลิก ไป งานชิ้นที่ 1 

 คลิก ไป งานชิ้นที่ 2 

 คลิก ไป งานชิ้นที่ 3 

 คลิก ไป งานชิ้นที่ 4 

 คลิก ไป งานชิ้นที่ 5 
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เอกสารการออกแบบแอพลิเคชันเพื่อการศึกษา 

ชื่อวิชา แรงและความดัน หัวเรื่อง คนควา 

การแสดงผลหนาจอ 

 
เทคนิคการนําเสนอ 

 แสดงขอความ 

 แสดงภาพ 
 คลิก กลับสูรายการหลัก 
 คลิก ไปสถานการณปญหา 

 คลิก ไปคนควา 

 คลิก ไปบันทึกขอมูล 

 คลิก ไปแบบทดสอบ 

 คลิก ไปบทเรียนแรงและความดัน 

 คลิก ไป VDO แรงลัพธ 
 คลิก ไป VDO แรงเสียดทาน 

 คลิก ไป VDO ความดันอากาศ 

 คลิก ไป VDO ความดันของของเหลว 

 คลิก ไป VDO แรงลอยตัว 

 คลิก ไปสืบคนจากเว็บไซต Google , 

Ask , bing , Yahoo 
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เอกสารการออกแบบแอพลิเคชันเพื่อการศึกษา 

ชื่อวิชา แรงและความดัน หัวเรื่อง แบบทดสอบ 

การแสดงผลหนาจอ 

 
เทคนิคการนําเสนอ 

 แสดงขอความ 

 แสดงภาพ 
 คลิก กลับสูรายการหลัก 
 คลิก ไปสถานการณปญหา 

 คลิก ไปคนควา 

 คลิก ไปบันทึกขอมูล 

 คลิก ไปแบบทดสอบ 

 คลิก ไปแบบทดสอบกอนเรียน 

 คลิก ไป แบบทดสอบระหวางเรียน 

แรงลัพธ , แรงเสียดทาน , ความดัน
อากาศ , ความดันของของเหลว , แรง
ลอยตัว 

 คลิก ไปแบบทดสอบหลังเรียน 

ผูจัดทํา นางสาวสิริธร  บุญประเสริฐ สาขาเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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ตัวอยางแอพลิเคชันเพื่อการศึกษาบนอุปกรณพกพา เร่ือง แรงและความดัน 

 

 

 

  

 

 

ภาพที่ 25 แสดงหนาจอนําเขาสูบทเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 26 แสดงหนาจอหลัก 
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ภาพที่ 27 แสดงหนาจอสถานการณปญหา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 28 แสดงหนาจอชิ้นงาน 
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ภาพที่ 29 แสดงหนาจอคนควา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 30 แสดงหนาจอเมนูแบบทดสอบ

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาคผนวก ฉ 

ตัวอยางแผนการจัดการเรียนรู แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

และแบบวัดความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตร เรื่อง แรงและความดัน 
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ตัวอยางแผนการจัดการเรียนรูที่ 1 

แรงลัพธ 
สาระท่ี 4 แรงและการเคล่ือนท่ี    หนวยการเรียนรูที่ 5 แรงและความดัน 

ชั้นประถมศึกษาปท่ี 5                  เวลา 2 ช่ัวโมง 
โดย นางสาวสิริธร  บุญประเสริฐ             สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา 
 
1. สาระสําคัญ 

เมื่อมีแรงสองแรงกระทําตอวัตถุในทิศทางเดียวกัน แรงลัพธ คือ ผลรวมของแรงท้ัง 2 แรงซึ่ง
มีทิศทางเดียวกับแรงที่มากระทํา และเมื่อแรงสองแรงกระทําตอวัตถุในทิศทางตรงกันขาม แรงลัพธ 
คือ แรงทั้งสองแรงหักลางกันซึ่งมีทิศทางเดียวกับแรงที่มากกวา 
2. ตัวชี้วัดชั้นป 

ทดลองและอธิบายการหาแรงลัพธของแรงสองแรง ซึ่งอยูในแนวเดียวกันท่ีกระทําตอกัน              
(ว 4.1 ป. 5/1)  
3. จุดประสงคการเรียนรู 

1. ทดสอบและอธิบายการหาแรงลัพธของแรงสองแรงที่กระทําตอวัตถุในแนวเดียวกัน พรอม
กับยกตัวอยางได 

2. ทดลองหาแรงลัพธที่กระทําตอวัตถุได 
3. บอกประโยชนที่ไดจากแรงลัพธพรอมยกตัวอยางได 
4. สื่อสารและนําความรูเรื่องแรงลัพธไปใชแกปญหาในชีวิตประจําวันได 

4. สาระการเรียนรู 
การออกแรงหลายแรงมากระทําตอวัตถุในทิศทางเดียวกัน จะมีคาเทากับการรวมแรงเปนแรง

เดียว แรงที่เปนผลรวมของแรงหลายแรงนี้ เรียกวา แรงลัพธ 
ลักษณะของแรงลัพธ 

แรงมีหนวยเปนนิวตัน(N) สามารถเขียนแทนดวยลูกศร ความยาวของลูกศรแทนขนาดของ
แรงและหวัลูกศรแทนทิศทางของแรงน้ัน 

ประโยชนของแรงลัพธ ในชีวิตประจําวันของเรามีการนําแรงลัพธมาใชประโยชนมากมาย 
ตัวอยางเชน การสรางสะพานแขวนการปนจักรยานพวง การใชสุนัขหลาย ๆ ตัวหลากเลื่อน 

5. กิจกรรมการเรียนรู 
ผูสอนดําเนินการทดสอบกอนเรียนโดยใหนักเรียนทําแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และ

แบบทดสอบความสามารถในการแกไขปญหากอนเรียน เพ่ือตรวจสอบความพรอมและพ้ืนฐานความรู
เกี่ยวกับเรื่อง “แรงและความดัน” ของผูเรียน 
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1. ขั้นนําเขาสูบทเรียน (10 นาที) 
 แจงจุดประสงคการเรียนรู วิธีการเรียนรู และบทบาทของนักเรียน 

 ผูสอนนําเชือกมาในชั้นเรียน โดยใหนักเรียนที่มีรูปรางตางกัน 2 คนออกมาหนาชั้น
แลวจับปลายเชือกแตละขาง ขางละ 1 คน โดยคนตัวเล็กอยูอีกฝายหนึ่ง สวนอีกฝาย
เปนคนตัวใหญ แลวถามนักเรียนวา 

- ถาเลนชักเยอฝายใดจะเปนผูชนะ เพราะเหตุใด 

 นักเรียนชวยกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการเลนชักเยอ เพ่ือเชื่อมโยงไปสูการ
เรียนรู เรื่อง แรงลัพธ 

2. ขั้นจัดกิจกรรมการเรียนรู 
จัดกิจกรรมการเรียนรู โดยใชการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐาน ซึ่งมีข้ันตอนดังนี ้

ขั้นที่ 1 กําหนดปญหา (10 นาที) 
 แบงนักเรียนออกเปนกลุมคละความสามารถ เกง ปานกลาง และออน กลุมละ 5-6 
คน  

 ผูสอนเสนอสถานการณปญหา โดยใหนักเรียนแตละคนดูสถานการณปญหาจาก           
แอพลิเคชันเพื่อการศึกษา เรื่อง “แรงและความดัน” หนวยที่ 1 แรงลัพธ และศึกษา
แนวทางการแกปญหา  

 ใหนักเรียนแตละกลุมรวมกันฝกกําหนดหัวขอปญหาที่สอดคลองกับสถานการณที่
กําหนดใหจากสิ่งที่นักเรียนเคยพบเห็น หรือที่เกิดขึ้นในชีวิตประจําวัน  และบันทึก
หัวขอปญหาลงในสวน “กําหนดหัวขอปญหา” ของแบบบันทึกขอมูลที่ 1 แรงลัพธ 

 โดยมีผูสอนคอยตรวจสอบความยากงายของปญหาที่ผูเรียนชวยกันกําหนด หรือ
ชี้แนะแนวทางปญหาใหกลุมผูเรียนที่ไมสามารถกําหนดปญหาได 

ขั้นที่ 2 ทําความเขาใจกับปญหา (15 นาที) 
 ใหนักเรียนในกลุมทุกคนชวยกันพิจารณาปญหา และแสดงความคิดเห็นของตนเพ่ือ
อธิบายส่ิงตางๆ ที่เกี่ยวของและทําใหเกิดปญหาตามท่ีผูเรียนไดรวมกันกําหนดข้ึน 

และใหนักเรียนบันทึกขอมูลที่ไดลงในสวน “สาเหตุของปญหา” ของแบบบันทึก
ขอมูลที่ 1 แรงลัพธ 

 ผูสอนใหนักเรียนเสนอแนวคิดยอยๆ จากปญหาท่ีกําหนด โดยเปดโอกาสใหนักเรียน
มีอิสระในการรวมกันอภิปรายในการระบุแนวคิดยอยๆ และนําเสนอหนาชั้นเรียน 

 นักเรียนในกลุมรวมกันกําหนดประเด็นและวางแผนการดําเนินการศึกษาคนควา ให
นักเรียนบันทึกขอมูลท่ีไดลงในสวน “ประเด็นที่ตองศึกษาเพ่ิมเติม” ของแบบบันทึก
ขอมูลที่ 1 แรงลัพธ 
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 ผูสอนจะทําหนาที่คอยตรวจสอบความยากงายและคัดกรองประเด็นที่นักเรียนจะ
ศึกษาคนควา ทดลองเพ่ิมเติม หรือชี้แนะประเด็นในสวนท่ียังขาด 

ขั้นที่ 3 ดําเนินการศึกษาคนควา (20 นาที) 
 ใหนักเรียนทําการศึกษาคนควาขอมูล ตามประเด็นที่ไดรวมกันกําหนดไวกอนหนา 
ทั้งจากหนังสือเรียน บทเรียน วิดีโอ หรืออินเตอรเน็ต เพ่ือใชในการแกปญหา หรือ
ทําการทดลองศึกษาปญหา หากเปนเร่ืองที่ใกลตัว ที่สามารถนําวัสดุ อุปกรณที่มีอยู
ภายในหองเรียนหรือสิ่งของท่ีผูเรียนมีอยูมาใชทําการทดลองได 

 ในการคนควาขอมูล นักเรียนสามารถดําเนินการศึกษาเปนรายกลุมหรือรายบุคคลก็
ได โดยใหนักเรียนศึกษาขอมูลใหละเอียดและสามารถนํามาอธิบายใหสมาชิกคนอ่ืน
ในกลุมเขาใจได 

 โดยมีผูสอนคอยดูแลตรวจสอบความเหมาะสมและความยากงายของขอมูลที่ผูเรียน
ทําการศึกษาคนควา 

 เมื่อนักเรียนในกลุมไดคนควาขอมูลหรือทําการศึกษาทดลองปญหาจนไดขอมูล
ตามที่ตองการแลว ใหนักเรียนบันทึกขอมูลที่ไดลงในสวนตารางการศึกษาคนควา
ของแบบบันทึกขอมูลที่ 1 แรงลัพธ 

ขั้นที่ 4 สังเคราะหความรู (15 นาที) 
 นักเรียนนําขอมูลที่ไดจากการคนควาทดลองมาแลกเปล่ียน ชวยกันแสดงความ
คิดเห็นและรวบรวมขอมูลตางๆ ที่นักเรียนภายในกลุมไดไปศึกษาหรือทดลอง ให
เหลือเพียงขอมูลท่ีสําคัญที่สุด และชวยกันพิจารณาวาความรูที่ไดจากการศึกษา
คนความาน้ันเพียงพอ ครอบคลุมประเด็นท่ีตองการศึกษาหรือไม และเพียงพอ
สําหรับใชในการแกปญหาหรือไม หากยังไมเพียงพอใหทําการศึกษาคนควาเพิ่มเติม 

 ผูสอนจะคอยสังเกต และเขาไปใหคําแนะนําคอยตรวจสอบดูแล 

ขั้นที่ 5 สรุปและประเมินคาของคําตอบ (20 นาที) 
 นักเรียนแตละกลุม สรุปแนวทางการแกไขปญหาท่ีไดรวมกันกําหนดข้ึน โดยให
นักเรียนไดแสดงความคิดเห็นกันภายในกลุมของตนเองอยางอิสระ ภายใตขอมูล
ความรูที่ไดไปศึกษาคนควาหรือทดลองมา และใหนักเรียนบันทึกขอมูลท่ีไดลงใน
สวน “แนวทางการแกปญหา” ของแบบบันทึกขอมูลที่ 1 แรงลัพธ 

 ใหนักเรียนแตละกลุมชวยกันสรุปความรูในภาพรวมของปญหาอีกครั้งเพ่ือหาผลที่
เกิดจากการแกไขปญหา และใหนักเรียนบันทึกขอมูลที่ไดลงในสวน “ผลที่เกิดจาก
การแกปญหา” ของแบบบันทึกขอมูลที่ 1 แรงลัพธ 

 โดยผูสอนชวยตรวจสอบและแนะนําเพิ่มเติม 

   ส
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ขั้นที่ 6 นําเสนอและประเมินผล (20 นาที) 
 ผูสอนสุมตัวแทนแตละกลุมรายงานผลการศึกษาคนควาโดยใหรายงานและผลสรุปที่
ไดจากการแกปญหา เปนแผนผังความคิดหรือผังมโนทัศนหนาชั้นเรียน ผูสอนเปด
โอกาสใหนักเรียนคนอ่ืนซักถามเพ่ือแลกเปลี่ยนความรูขอมูลที่แตกตางออกไปจาก
นักเรียนแตละกลุม 

 นักเรียนรวมกันประเมินผลงานจากทั้งกลุมตนเองและกลุมเพ่ือน 

 ใหนักเรียนแตละคนทําแบบทดสอบระหวางเรียน เรื่อง แรงลัพธ 
 ใหนักเรียนทําใบงานท่ี 1 เรื่อง แรงลัพธ ในชั้นเรียนหรือทําเปนการบาน และนํามา
สงในสัปดาหถัดไป 

3 ขั้นสรุปผลการเรียนรู (10 นาที) 
นักเรียนและผูสอนรวมกันอภิปรายความหมาย ลักษณะของแรงลัพธและประโยชนที่ไดรับ

จากแรงลัพธ เพ่ือใหนักเรียนสามารถนําความรูที่ไดไปใชแกปญหาในชีวิตประจําวันได  
6. สื่อ/แหลงการเรียนรู 

1) เชือก 

2) แอพลิเคชันเพื่อการศึกษาเร่ือง “แรงและความดัน” 

3) ใบงานที่ 1 เรื่อง แรงลัพธ 
4) แบบบันทึกขอมูลที่ 1 เรื่อง แรงลัพธ 
5) หนังสือเรียน รายวิชาพ้ืนฐาน วิทยาศาสตร ชั้น ป.5 บริษัท สํานักพิมพวัฒนาพานิช จํากัด  
6) อินเตอรเน็ต 

7. การวัดและประเมินผล 

วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

เครื่องมือวัดและประเมินผล ผูประเมิน/ผูถูกประเมิน 

ผลคะแนน แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ครูผูสอน / นักเรียนรายบุคคล 

ผลคะแนน 
แบบทดสอบความสามารถในการ

แกไขปญหา 
ครูผูสอน / นักเรียนรายบุคคล 

ตรวจแบบบันทึกขอมูล แบบบันทึกขอมูลที่ 1 เรื่อง แรงลัพธ ครูผูสอน / นักเรียนรายกลุม 

ผลคะแนน 
แบบทดสอบระหวางเรียน 

เรื่อง แรงลัพธ 
ครูผูสอน / นักเรียนรายบุคคล 

ตรวจใบงาน ใบงานที่ 1 เรื่อง แรงลัพธ ครูผูสอน / นักเรียนรายบุคคล 
 

(ลงชื่อ)......................................................ผูสอน 

   ส
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ใบงานท่ี 1  “แรงลัพธ” 
 

ชื่อ – สกุล ............................................................. ......................................  เลขที่....................... 

 

คําชี้แจง  ใหนักเรียนรวมกันศึกษาและเติมคําหรือขอความลงในชองวางใหถูกตอง 
1. แรงลัพธ  หมายถึง  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
2. แรงลัพธ มีประโยชนหรือโทษหรือไม อยางไร 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3. ในการแขงกีฬาสี ทีมชักเยอสีเขียวและสีมวง มีผูเลนทีมละ 5 คน หากเพ่ิมผูเลนใหทีมสีเขียว 3 คน 
และเพ่ิมใหทีมสีมวง 2 คน แรงจะเคล่ือนที่ไปในทิศทางใด เพราะเหตุใด 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

4. ใหนักเรียนหาภาพหรือวาดภาพที่เก่ียวกับแรงลัพธ และชวยกันอธิบายวาเกี่ยวกับแรงลัพทธอยางไร 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพนี้คือ  
……………………………………………………………………………………………………………………… 

เขียนลักษณะของแรงลัพธวาเกิดข้ึนในทิศทางใด 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

การใชประโยชน 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
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แบบบันทึกขอมูลที่ 1 “แรงลัพธ” 
 

   รายชื่อสมาชิก 
 ชื่อ – สกุล ............................................... ชื่อ – สกุล .......................................................... 
 ชื่อ – สกุล ............................................... ชื่อ – สกุล .......................................................... 
 ชื่อ – สกุล ............................................... ชื่อ – สกุล .......................................................... 
 

 

กําหนดหัวขอปญหา 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

สาเหตุของปญหา 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ประเด็นที่ตองศึกษาเพ่ิมเติม 

……………………………………………………………………………………………………………………………………..……… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………..……… 

วิธีการศึกษา/แหลงคนควา 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ผลการศึกษา 
……………………………………………………………………………………………………………………………………..……… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………..……… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………..……… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………..……… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
แนวทางการแกไขปญหา 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ผลท่ีเกิดจากการแกปญหา 
……………………………………………………………………………………………………………………………………..……… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………..……… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

   ส
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เกณฑการประเมินแบบบันทึกขอมูลที่ 1 “แรงลัพธ” 

 

รายการ เกณฑการประเมิน 

1. สามารถกําหนดหัวขอ
ปญหา 

3 หมายถึง สามารถกําหนดปญหาไดสอดคลองกับสถานการณที่กําหนดใหชัดเจน 
2 หมายถึง สามารถกําหนดปญหาไดสอดคลองกับสถานการณที่กําหนดให แตไมชัดเจน  
1 หมายถึง ไมสามารถกําหนดปญหาได หรือไมตอบ  

2. สามารถบอกสาเหตุ
ของปญหา 

3 หมายถึง สามารถระบปุญหาไดถูกตอง ชัดเจน สอดคลองกับ 

2 หมายถึง สามารถระบปุญหาไดถูกตอง แตไมชัดเจน สอดคลองกับ 

1 หมายถึง ไมสามารถระบุปญหาได 
3. สามารถบอกแนว
ทางการแกไขปญหา 

3 หมายถึง สามารถเลือกวิธีการแกไขปญหาไดเหมาะสม 
2 หมายถึง สามารถเลือกวิธีการแกไขปญหาไดเหมาะสม แตเปนไปไดนอย 
1 หมายถึง สามารถเลือกวิธีการแกไขปญหาไมเหมาะสม 

4. สามารถบอกประเด็น
ที่ตองศึกษาเพ่ิมเติม 

3 หมายถึง สามารถระบปุระเดน็ท่ีตองศึกษาเพิ่มเติมไดมากกวา 3 ประเด็นข้ึนไป 
2 หมายถึง สามารถระบปุระเดน็ท่ีตองศึกษาเพิ่มเติมได 2-3 ประเด็น 

1 หมายถึง สามารถระบปุระเดน็ท่ีตองศึกษาเพิ่มเติมไดเพียง 1 ประเด็น 

5. สามารถบอกวิธี
การศึกษา/แหลงคนควา
และผลการศึกษา 

3 หมายถึง สามารถระบวุิธีการศึกษา/แหลงคนควา/ผลการศึกษาไดมากกวา 3 วิธีขึ้นไป 
2 หมายถึง สามารถระบวุิธีการศึกษา/แหลงคนควา/ผลการศึกษาได 2-3 วิธี 
1 หมายถึง สามารถระบวุิธีการศึกษา/แหลงคนควา/ผลการศึกษาไดเพียง 1 วิธี 

6. สามารถสรุปผลที่เกดิ
จากการแกปญหา 

3 หมายถึง สามารถสรุปผลที่เกิดจากการแกปญหาไดถูกตองชดัเจน 
2 หมายถึง สามารถสรุปผลที่เกิดจากการแกปญหาไดถูกตอง แตไมชัดเจน 

1 หมายถึง ไมสามารถสรุปผลทีเ่กิดจากการแกปญหา หรือไมตอบ 

 

เกณฑการประเมิน 

คะแนน   12 – 18 มีความสามารถในการแกไขปญหาอยูในระดับดี 
คะแนน    6 – 11 มีความสามารถในการแกไขปญหาอยูในระดับพอใช 
คะแนน    0 – 5  มีความสามารถในการแกไขปญหาอยูในระดับปรับปรุง 
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ตัวอยางแบบทดสอบความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตร 
เรื่อง “แรงและความดัน” สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 5 

คําชี้แจง  
แบบทดสอบชุดน้ี เปนแบบวัดชนิด 4 ตัวเลือก ซึ่งประกอบไปดวยสถานการณปญหา 5 

สถานการณ และคําถามท้ังหมด 20 ขอ ใหนักเรียนทําทุกขอใชเวลาในการทําแบบทดสอบ 30 นาที 
 

สถานการณที่ 1  
ในคาบเรียนวิชาศิลปะ ครูใหนักเรียนสรางผลงานศิลปะดวยสีน้ําตามจินตนาการ เด็กหญิง

โบว จึงเลือกที่จะหยดสีน้ําลงบนแผนกระดาษและใชปากเปาสีน้ําแรงๆ ใหไหลไปในทิศทางตางๆ จน
ทั่ว แต เด็กหญิงโบว กลับไมสามารถควบคุมทิศทางของสีได ทําใหสีไหลเลอะเทอะ ไมไดรูปราง 

จากสถานการณท่ีกําหนดใหจงตอบคําถาม ขอ 1 - 4 

1. ขอใดเปนปญหาที่สําคัญที่สุดของสถานการณนี้คืออะไร 
ก. เกิดขอผิดพลาดระหวางผสมสี 
ข. สีซึมลงกระดาษเร็วเกินไป 
ค. สีไมซึมลงสูกระดาษ 
ง. ควบคุมทิศทางของสีไมได 

2. สาเหตุของปญหาในสถานการณนี้คืออะไร 
ก. สีน้ําที่ใชมีความเขมขนนอย 
ข. แรงดันอากาศจากการเปาทําใหสีกระจายไปท่ัว 
ค. ด.ญ.โบวหยดสีน้ํามากเกินไป 
ง. ด.ญ.โบวขาดสมาธิในการทํางาน 

3. จากปญหาที่เกิดขึ้นนักเรียนจะมีแนวทางการแกไขปญหาอยางไร 
ก. เปาสีน้ําดวยหลอดกาแฟ 
ข. หยดสีดวยหลอดกาแฟ 
ค. ใชกระดาษท่ีมีความหนากวาเดิม 

ง. เปาสีใหแรงและเร็วขึ้น 

4. จากแนวทางการแกไขปญหาดังกลาว นักเรียนคิดวาผลที่เกิดจากการแกปญหานี้คืออะไร 
ก. ควบคุมทิศทางสีไดดีขึ้น 
ข. ผลงานมีสีสันสดใสยิ่งขึ้น 
ค. เปาสีไดเร็วขึ้น 
ง. ลดอาการหนามืดตาลายระหวางที่เปา 
 

   ส
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ตัวอยางแบบทดสอบกอนเรียน เรื่อง แรงและความดัน  
กลุมสาระวิชาวิทยาศาสตร  ชั้นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 5 

ชื่อ – สกุล .................................................................... ................................................... 
คําชี้แจง : ใหนักเรียนทํา X ทับตัวอักษรตรงกับคําตอบที่ถูกตองเพียงขอเดียว (30 ขอ)

1. สิ่งของในขอใดใชประโยชนจากแรงลัพธ 
 ก. กระถางตนไมแบบแขวน 

 ข. หลอดหยด 

 ค. หลอดฉีดยา 
 ง. กาลักน้ํา 
2. คาของแรงลัพธมีหนวยเปนอะไร 
 ก. กรัม                      

 ข. นิวตัน 

 ค. เวกเตอร              

 ง. ปาสคาล 

3. ถาเด็ก 2 คนมีแรงเทากับผูใหญ 1 คน ถา
การเลนชักเยอฝายหนึ่งมีเปนผูใหญ 3 คน อีก
ฝายควรจะเปนเด็กกี่คนจึงจะยุติธรรม 

 ก. 5 คน  
 ข. 6 คน 

 ค. 7 คน 

 ง. 8 คน 

4. ขอใดจะเกิดแรงลัพธมากท่ีสุด 

 ก. เด็ก 2 คน ชวยกันเข็นลัง 
 ข. เด็ก 3 คน ชวยกันเข็นลัง 
 ค. เด็ก 5 คน ชวยกันเข็นลัง 
 ง. เด็ก 7 คน ชวยกันเข็นลัง 
5. เครื่องมือชนิดใดที่ใชในการคาหามวล 

 ก. ถวยยูรีกา 
 ข. สายวัดตัว 
 ค. เครื่องชั่งสปริง 
 ง. ไมเมตร 
 

6. ขอใดไมใชประโยชนของแรงลัพธ 
 ก. กระถางตนไมแบบแขวน 
 ข. นาฬิกาแขวนติดผนัง 
 ค. ไมแขวนเสื้อ 

 ง. ดอกยางลอรถยนต 
7. การกระทําในขอใด มีขนาดของแรงเสียด
ทานนอยที่สุด 

 ก. กลิ้งลูกปงปองบนพื้นหอง 
 ข. กลิ้งลูกปงปองบนสนามหญา 
 ค. กลิ้งลูกมะกรูดบนพ้ืนหอง 
 ง. กลิ้งลูกมะกรูดบนสนามหญา 
8. การเข็นรถเข็นบนพื้นผวิในขอใดที่ทําใหเกิด
แรงเสียดทานนอยที่สุด  

 ก. พื้นกระเบื้อง                           
 ข. พ้ืนหินกรวด 

 ค. พ้ืนทราย                                
 ง. พ้ืนหญา 
9. เราควรเลือกใชกระเบ้ืองปูพ้ืนหองน้ําที่มี
พ้ืนผิวขรุขระเล็กนอย เพราะอะไร 
 ก. ทําใหดูสวยงาม 

 ข. ทําความสะอาดไดงาย 

 ค. ทําใหแรงเสียดทานนอย 

 ง. ทําใหไมลื่นเมื่อพ้ืนเปยกน้ํา 
10. กิจกรรมใดไมเกี่ยวของกับแรงเสียดทาน 

 ก ฝนลากเกาอ้ี 

 ข สุและโสยกหนังสือ 

 ค หญิงเขียนจดหมาย 

    ง เหมียวเลนแบดมินตัน
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ประมวลภาพการเรียนรูดวยแอพลิเคชันเพ่ือการศึกษารวมกับการเรียนรู 
แบบใชปญหาเปนฐาน เรื่อง แรงและความดัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



282 
 

 

การเรียนรูดวยแอพลิเคชันเพ่ือการศึกษารวมกับการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐาน 

เรื่อง แรงและความดัน 
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