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อาจารยท์ี่ปรกึษารว่ม อาจารย ์ดร. นฤมล ศิระวงษ์  

  
การวิจยัครัง้นีม้ีวตัถปุระสงคเ์พื่อ 1) เพื่อพฒันาเว็บแอปพลิเคชนัเก่ียวกบัการส่งเสริมสขุภาพช่อง

ปาก และฟัน ส าหรบันกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีที่ 3 2) เพื่อศึกษาคณุภาพของเว็บแอปพลิเคชนั เพื่อการส่งเสริม
สขุภาพช่องปากและฟัน ส าหรบันกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 3 3) เพ่ือเปรียบเทียบคะแนนผลสมัฤทธ์ิทางการ
เรียน ของคะแนนก่อนเรียนและหลงัเรียนดว้ยเว็บแอปพลิเคชนั เพื่อการส่งเสรมิสขุภาพช่องปากและฟัน ส าหรบั
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 4) เพื่อศึกษาผลการใชง้านของครูและนักเรียนที่มีต่อเว็บแอปพลิเคชัน  กลุ่ม
ตัวอย่าง คือ ครูกลุ่มสาระการเรียนรูสุ้ขศึกษาและพลศึกษา  และนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  3 ของ
โรงเรียนวดันาวง  จ.ปทมุธานี  ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2563 ไดโ้ดยการสุ่มอย่างง่ายไดโ้ดยการสุ่มอย่างง่าย 
โดยการจับสลาก จ านวน 1 หอ้งเรียน จ านวน 30 คน เครื่องมือในการวิจัยไดแ้ก่ 1) เว็ปแอปพลิเคชันเพื่อการ
ส่งเสริมสุขภาพช่องปากและฟัน ส าหรบันักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  2) แบบประเมินคุณภาพของเว็ปแอป
พลิเคชัน  3) แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน  เรื่อง การส่งเสริมสุขภาพช่องปากและฟัน  ระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3 4) แบบประเมินความพึงพอใจของครูและนักเรียนที่มีต่อการใช้งานเว็บแอปพลิเคชัน  
ผลการวิจัยพบว่า 1)ไดเ้ว็บแอปพลิเคชันเก่ียวกับการส่งเสริมสุขภาพช่องปาก  และฟัน  ส าหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3  2) คุณภาพของเว็บแอปพลิเคชันการส่งเสริมสุขภาพช่องปากและฟัน ส าหรบันักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3  มีคุณภาพอยู่ในระดบัดี  3) คะแนนแบบทดสอบหลังเรียนของผูเ้รียนที่เรียนรูผ่้านเว็บแอป
พลิเคชนั สงูกว่าคะแนนแบบทดสอบก่อนเรียนอย่าง มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 4) ผลการใชง้านของครู
และนกัเรียนมีต่อเว็บแอปพลิเคชนั อยู่ในระดบัมากที่สดุ 
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The objectives of this research were as follows: (1) to develop web applications for 

encouraging oral and dental health of third grade students; (2) to study the quality of web 
applications for encouraging oral and dental health of third grade students; (3) to compare the 
academic achievement scores of pre- and post-study scores with web applications; (4) to study the 
effect of teachers and students on web applications for encouraging the oral and dental health of 
third grade students. The sample used in this research consisted of teachers and third grade 
students at Wat Na Wong School in the second semester of the 2020 academic year by simple 
random number one classroom. The research tools included the following: (1) a web application for 
web applications to encourage oral and dental health among third grade students; (2) Quality 
Assessment Form of Web Applications for web applications encouraging the oral and dental health 
of third grade students; (3) a pre-test and post-test study; (4) Satisfaction Assessment Form on the 
use of web applications for encouraging the oral and dental health of third grade students. The 
results were as follows: (1) the quality of developed web applications for encouraging the oral and 
dental health of third grade students had better quality; and (2) the effect of teachers and students 
on web applications for encouraging the oral and dental health of third grade students was at the 
highest level. 

 
Keyword : Web application, Academic achievement, Satisfaction, Oral and dental health 
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กิตติกรรมประ กาศ 
 

กิตติกรรมประกาศ 
  

ปรญิญานิพนธฉ์บบันีส้  าเร็จลงไดด้ว้ยความกรุณาอย่างยิ่งของผูช้่วยศาสตราจารยด์ร .แจ่ม
จันทร  ์ศรีอรุณรัศมี และอาจารย์ดร.นฤมล ศิระวงษ์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ รอง
ศาสตราจารย์ ดร.ประกอบ กรณีกิจ ผูท้รงคุณวุฒิ และผูช้่วยศาสตราจารยด์ร. รฐัพล ประดับเวทย ์
คณะกรรมการสอบปริญญานิพนธ์ที่มอบความกรุณาใหค้ าแนะน าตรวจสอบแกไ้ขขอ้บกพร่อง  จน
สามารถก่อใหเ้กิดการด าเนินการจดัท าปรญิญานิพนธไ์ดส้  าเรจ็ ขอขอบพระคณุไว ้ณ โอกาสนี ้

ขอขอบพระคุณ คณาจารยภ์าควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตรม์หาวิทยาลยั  
ศรีนครนิทรวิโรฒ ที่ไดม้อบความรูใ้หค้  าแนะน าในการใหข้อ้ชีแ้นะในการท าปรญิญานิพนธ์ 

ขอขอบพระคณุ ผูช้่วยศาสตราจารย.์ดร.จิราพร  รอดพ่วง  ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.ดวงใจ สี
เขียว  และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.พนิดา ศกุนตนาค ที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเครื่องมือวัด  ผู้ช่วย
ศาสตราจารย.์ดร.ณัฐพงศ ์กาญจนฉายา อาจารย ์ดร.ชุติวฒัน ์  สุวัตถิพงศ ์และรองศาสตราจารย์.
ดร.สูติเทพ ศิริพิพัฒนกุล  ที่เป็นผูเ้ชี่ยวชาญดา้นเทคโนโลยีการศึกษา  นางสาวพัชรี เสือพงษ์ใหญ่ 
นางสาวย์นงลักษณ์  แซ่ลี ้ และนายณัฐกานต์ ธงภักดิ์  ที่ เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเนื ้อหา  กรุณาให้
ค าแนะน าในการตรวจเว็บแอปพลิเคชนั ซึ่งเป็นประโยชนอ์ย่างยิ่งในการพฒันาเว็บแอปพลิเคชนั เพื่อ
สง่เสรมิสขุภาช่องปากและฟัน ส าหรบันกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีที่ 3  ในครัง้นี ้

ขอขอบพระคณุว่าที่รอ้ยตรีจิรตัน์ อยู่ยืน ผูอ้  านวยการโรงเรียนวดันาวง จังหวัดปทุมธานี ที่
ใหค้วามอนเุคราะหใ์นการทดลองและเก็บขอ้มลู รวมถึงนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีที่ 3 โรงเรียนวดันา
วงจงัหวดัปทุมธานี ที่ใหค้วามร่วมมือในการด าเนินการวิจยัและเก็บขอ้มลู  ซึ่งเป็นประโยชนอ์ย่างยิ่ง 
ทา้ยสุดนีข้อขอบพระคุณเพื่อนร่วมรุ่นในสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาทุกท่าน ที่เป็นก าลังใจและ
ช่วยเหลือ ในทกุๆ ดา้น 

รวมทัง้บุคคลที่อยู่เบือ้งหลังที่มิไดก้ล่าวนาม  ที่มีส่วนช่วยให้ ปริญญานิพนธ์ฉบบันีส้  าเร็จ
ลุล่วงตามเป้าหมายคุณค่า และประโยชน์ที่พึงมีของปริญญานิพนธ์ฉบับนี ้ ผูว้ิจัยขอน้อมบูชาแด่
พระคุณบิดา มารดา ครูอาจารยค์รอบครวัและผูม้ีพระคุณทุกท่านที่ไดอ้บรม ใหค้วามรูใ้หค้  าแนะน า 
คอยใหก้ าลังใจ และสนับสนุนจนท าใหผู้ว้ิจัยประสบความส าเร็จในการศึกษา  ส าเร็จลุล่วง หากมี
ขอ้บกพรอ่งในสว่นใดผูว้ิจยัขอนอ้มรบัไวเ้พื่อปรบัปรุงในโอกาสต่อไป 
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บทที ่1  
บทน า 

ทีม่าและความส าคัญของปัญหา 
โรคฟันผุเป็นปัญหาสุขภาพที่เกิดจากเชือ้แบคทีเรีย มีสาเหตุจากพฤติกรรมการดูแล

สขุภาพ ช่องปากไม่ดีและไม่ถูกตอ้ง โรคฟันผุในเด็กเป็นปัญหาที่บั่นทอนต่อสุขภาพทางกายและ
จิตใจได ้เด็กที่เป็นโรคฟันผุและลกุลามจนสญูเสียฟันจะสง่ผลต่อการบดเคีย้วอาหาร เกิดภาวะทุพ
โภชนาการตามมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากเกิดในเด็กวัยเรียนอายุ 7-15 ปี เพราะเป็นช่วงวัยที่
ร่างกายเจริญเติบโต และมีฟันแท้ขึน้เกือบครบ 28 ซี่ การส ารวจพบว่านักเรียน มีความรูแ้ละ
พฤติกรรมการปฏิบัติในการดูแล สุขภาพช่องปากที่ไม่ถูกต้อง ปัจจัยสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ
ภายในโรงเรียนที่เอือ้ต่อ การเกิดปัญหาโรคฟันผุในนกัเรียน และสิ่งแวดลอ้ม บุคคลจากครูประจ า
ชัน้และผูป้กครองที่ขาดการสนบัสนุนใหน้กัเรียนเกิดพฤติกรรมการดแูลสขุภาพ ช่องปากที่ถูกตอ้ง
และสม ่าเสมอเป็นสาเหต ุใหอ้ตัราการเกิด ฟันผุและไม่ไดร้บัการรกัษาในนกัเรียนชัน้ประถมศึกษา
ปีที่ 3 จากสถานการณด์งักล่าวสะทอ้นถึงปัญหาการสขุภาพช่องปากของนกัเรียนชัน้ประถมศึกษา
ตอนตน้ โดยเฉพาะพฤติกรรมการท าความสะอาดช่องปากจึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งในการศึกษา
เก่ียวกบัพฤติกรรมดงักลา่ว (กรมอนามยั กระทรวงสาธารณสขุ, 2561) 

ในการเรียนการสอนในรายวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ของโรงเรียนวัดนาวง จังหวัด
ปทุมธานี ยังไม่ได้มีการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบเว็บแอปพลิเคชันมากเพียงใด จึงท าให้
ผูเ้รียนขาดความกระตือรือรน้ในดา้นการดูแลสขุภาพช่องปากและฟัน เนื่องจากสื่อการสอนไม่ได้
รบัความน่าสนใจ ครูไม่สามารถจดัการเรียนการสอนที่เอือ้ต่อผูเ้รียนไดดี้เท่าที่ควร จึงท าใหน้กัเรียน
ในระดบัชัน้ประถมศึกษาขาดความรูค้วามเขา้ใจเก่ียวกบัเรื่องการดแูลช่องปากและฟันโดยการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในรูปแบบที่ผูเ้รียนสามารถพัฒนาความรูค้วามสามารถของ
ตนเองไดต้รงกบัศกัยภาพ ความตอ้งการ ความถนดั ความสนใจโดยไม่มีขอ้จ ากดั อีกทัง้เพื่อใหก้าร
เรียนการสอนมีความน่าสนใจมากขึน้ ท าใหผู้เ้รียนมีความกระตือรือรน้ มีผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน 
เพิ่มขึน้และยงัช่วยแบ่งเบาภาระของครูผูส้อนอีกดว้ย โดยส่วนใหญ่เป็นเนือ้หาทฤษฎีที่ผูเ้รียนตอ้ง
เรียนรูถ้ึงหลักการเบือ้งตน้เก่ียวกับโรคควรรู ้อาหารและสุขภาพ และการดูแลฟันของเรา ท าให้
พบว่า นักเรียนไม่สนใจเรียน เนื่องจากรูปแบบในการจัดการเรียนการสอนของครูยังเป็นการสอน
แบบบรรยายและยังตอ้งการสื่อการสอนที่หลากหลาย จึงท าใหน้ักเรียนในระดับชัน้ประถมศึกษา
ขาดความรูค้วามเข้าใจเก่ียวกับเรื่องการดูแลช่องปากและฟัน ดังนั้นผูว้ิจัยจึงได้มีแนวคิดที่จะ
พฒันาเว็บแอปพลิเคชันที่ช่วยในการจดัการเรียนการสอนของครู โดยเว็บแอปพลิเคชันที่ผูว้ิจัยจะ
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พฒันาขึน้จะช่วยจดัการเรียนการสอนเขา้ใจง่ายย่ิงขึน้โดยท าใหผู้เ้รียนเขา้ใจเนือ้หาจากง่ายไปยาก 
เพื่อความรูค้วามสามารถของผูเ้รียนไดเ้ป็นอย่างดี รวมทัง้ท าใหเ้กิดการพัฒนาครูผูส้อนดา้นการ
จดัการเรียน และผูเ้รียนใหม้ีความสามารถ มีทกัษะตลอดจนผู้เรียนใหม้ีประสิทธิภาพที่จะพัฒนา
เพื่อใหเ้กิดความรูค้วามสามารถและทกัษะเพียงพอที่จะใชเ้ทคโนโลยีเพื่อการศกึษา ในการแสวงหา
ความรูด้ว้ยตนเองไดอ้ยางต่อเนื่องตลอดชีวิต  

ซึ่งในการจดัการเรียนการสอนในปัจจุบนันิยมน าเว็บแอปพลิเคชนัมาใชใ้นการเรียนการ
สอน เพื่ออ านวยความสะดวกและเป็นช่องทางในการเรียนรู ้โดยเฉพาะการใชเ้ว็บแอปพลิเคชนัเป็น
หอ้งเรียนออนไลนม์ากมาย ซึ่งไดค้วามนิยมและถูกใชง้านมาก เนื่องจากครูผูส้อนสามารถแบ่งปัน
เนือ้หา สรา้งบทเรียน การออกขอ้สอบ รวมไปถึงการน าสื่อการสอนในรูปแบบต่างๆ มาประยุกตใ์ช้
กบัเว็บแอปพลิเคชนัได ้อาทิเช่น รูปภาพ วิดีโอ หรือสามารถเชื่อมโยงไปเว็บไซตต่์างๆ ที่ตอ้งการให้
ผู้เรียนได้ศึกษาเพิ่มเติม ทั้งนีเ้ว็บแอปพลิเคชันยังช่วยให้ผู้เรียนบรรลุผล และมีความก้าวหน้า
ทางการเรียนรูต้ามตอ้งการ สรา้งแรงจูงใจใหผู้เ้รียน มีความกระตือรือรน้ ในการเรียน ผูเ้รียนเกิด
การเรียนรูแ้บบมีปฏิสมัพันธ ์เกิดการแบ่งปันประสบการณ์ความรูซ้ึ่งกันและกัน จากช่องทางการ
สื่อสารเรียนรู ้โดยพบว่าการใชแ้อปพลิเคชันนั้นช่วยเพิ่มแรงจูงใจในการเรียนของผูเ้รียนท าใหม้ี
ผูเ้รียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึน้ อีกทั้งยังสนับสนุนให้ผู ้เรียนเกิดการเรียนรูด้้วยตนเอง 
สามารถศึกษาคน้ควา้หาความรูน้อกหอ้งเรียนอย่าง กวา้งขวาง รวมทัง้ส่งเสริมการเรียนรูแ้บบมี
สว่นรว่มของผูเ้รียน  

ดังนีผู้ว้ิจัยจึงมีแนวคิดในการพัฒนาเครื่องที่ช่วยตอบสนองการจัดการเรียนของครูโดย
การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชนัในการเพิ่มสมรรถนะของครูในการเรียนการสอน โดยพัฒนาเว็บแอป
พลิเคชนัผูว้ิจยัมองว่าจะเป็นอีกนึงเครื่องมือที่จะท าใหก้ารจดัการเรียนการสอนของครูสะดวกสบาย
มากขึน้ สามารถสรา้งปฏิสมัพันธร์ะหว่างผูเ้รียนกบัสื่อการสอน และปฏิบติัสมัพันธร์ะหว่างผูเ้รียน
ดว้ยกนั เว็บแอปพลิเคชนัยงัสามารถจดัการเก็บขอ้มลูเพิ่มขอ้มลูในฐานระบบเพื่อช่วยในการเรียกดู
ขอ้มูลไดอ้ย่างรวดเร็ว เว็บแอปพลิเคชันยังสามารถใชง้านได้กับอุปกรณ์ที่หลากหลายเพื่อเพิ่ม
ความสะดวกสบายในการเข้าถึงสามารถเรียนรูไ้ด้ทุกที่ทุกเวลา ดังนั้นครูผู้สอนจึงจะต้องน า
เทคโนโลยีเขา้มาช่วยอย่าง เช่น ชุดการสอนบทเรียนคอมพิวเตอรบ์ทเรียนส าเร็จรูปเพื่อมุ่งเนน้ให้
ผู ้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีดีขึน้มีทักษะความรูด้้านการเรียนมากขึน้จากปัญหาและ
ความส าคญัที่กลา่วมาทัง้หมด  

ผูว้ิจยัจึงมีความสนใจที่จะพัฒนาเว็บแอปพลิเคชนัเพื่อส่งเสริมสขุภาพช่องปากและฟัน
ส าหรบันักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  3 เพื่อเป็นเครื่องมือส าหรบัการจัดการเรียนการสอนการ
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ออกแบบเนือ้หาผ่านเว็บแอปพลิเคชนัอีกครัง้จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการจดัการเรียนการสอน
ซึ่งจะช่วยสง่ผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนของผูเ้รียนใหดี้ขึน้กว่าเดิมโดยเป็นการน าเอาเทคโนโลยีเขา้มา
ช่วยประยุกตใ์ชก้ับเทคนิคการสอนของครูเขา้ดว้ยกันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนการสอน
ต่อไป 

วัตถุประสงคก์ารวิจัย 
การวิจยัครัง้นีผู้ว้ิจยัไดต้ัง้วตัถปุระสงคไ์วด้งันี ้

     1. เพื่อพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันเก่ียวกับการส่งเสริมสุขภาพช่องปาก และฟัน ส าหรบั
นกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีที่ 3 

      2. เพื่อศึกษาคุณภาพของเว็บแอปพลิเคชัน เพื่อการส่งเสริมสขุภาพช่องปากและฟัน 
ส าหรบันกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีที่ 3 

      3. เพื่อเปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของคะแนนก่อนเรียนและหลัง
เรียนด้วยเว็บแอปพลิเคชัน เพื่ อการส่งเสริมสุขภาพช่องปากและฟัน ส าหรับนักเ รียนชั้น
ประถมศกึษาปีที่ 3 

      4. เพื่อศึกษาผลการใชง้านดว้ยเว็บแอปพลิเคชนั เพื่อส่งเสรมิสขุภาพช่องปากและฟัน 
ส าหรบันกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีที่ 3 

ความส าคัญของการวิจัย 
1.ไดเ้ว็บแอปพลิเคชันเก่ียวกับการส่งเสริมสุขภาพช่องปากและฟัน ส าหรบันักเรียนชั้น

ประถมศกึษา 
2. การสรา้งเว็บแอปพลิเคชันเก่ียวกับการส่งเสริมสุขภาพช่องปาก และฟัน ส าหรับ

นกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 3 เป็นสื่อการเรียนรูท้ี่สามารถเผยแพร่ขอ้มูลใหท้ั่วถึง และครอบคลุม
กลุม่ตวัอย่าง  

3. เป็นแนวทางในการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน ส าหรบันักเรียนชั้นประถมศึกษา และ
สามารถน าความรูท้ี่ไดจ้ากเว็บแอปพลิเคชนัไปประยกุตใ์ชไ้ดใ้นดา้นอ่ืนๆ 

 
 
 



  4 

ขอบเขตการวิจัย 
ประชากรในการวิจัยคร้ังนี้  

โรงเรียนในเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาปทมุธานี เขต 1   
กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยคร้ังนี้ 

ไดแ้ก่ คณุครูในกลุม่สาระการเรียนรูว้ิชาสขุศกึษาและพลศกึษา จ านวน 10 คน  
และนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  3 ของโรงเรียนวัดนาวง  จ.ปทุมธานี ภาคเรียน ที่  2 ปี
การศกึษา 2563 ไดโ้ดยการสุม่อย่างง่าย โดยการจบัสลาก จ านวน 1 หอ้งเรียน จ านวน 30 คน 

ขอบเขตเนือ้หาในการวิจัย 
รายวิชาสขุศกึษาและพลศกึษา ระดบัชัน้ประถมศกึษาปีที่ 3 เรื่อง การสง่เสรมิ 

สุขภาพช่องปากและฟัน เนือ้หาทั้งหมด 4 เรื่อง ไดแ้ก่ 1.ฟันของเรา 2.การดูแลรกัษาฟัน 3.การ
แปรงฟันอย่างถกูตอ้ง 4.การรบัประทานอาหารหลกั 5 หมู่ 

ตัวแปรทีศ่ึกษา 
1.ตวัแปรตน้ 
     1.1 เว็บแอปพลิเคชนัเพื่อการสง่เสรมิสขุภาพช่องปากและฟัน ส าหรบันกัเรียน 

ชัน้ประถมศกึษาปีที่ 3 
2. ตวัแปรตาม 
     2.1 คณุภาพของเว็บแอปพลิเคชนั  
     2.2 ผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน 
     2.2 ผลการใชง้านดว้ยเว็บแอปพลิเคชนั  

นิยามศัพทเ์ฉพาะ 
วงจรการพัฒนาระบบ (Systems Development Life Cycle : SDLC) หมายถึง 

กระบวนการของการวิเคราะหอ์อกแบบและสรา้งระบบสารสนเทศ ตัง้แต่เริ่มตน้วิเคราะหปั์ญหา
ระบบจนกระทั่งน าระบบไปใช้ เป็นวงจรที่แสดงถึงกิจกรรมต่าง ๆ ในแต่ละขั้นตอนตั้งแต่เริ่ม
จนกระทั่งส าเร็จ วงจรการพัฒนาระบบนีจ้ะท าใหเ้ขา้ใจถึงกิจกรรมพืน้ฐานและรายละเอียดต่าง ๆ 
ในการพัฒนาระบบ ประกอบด้วย 7 ระยะ ดังนี ้  1.ก าหนดปัญหา (Problem Definition)                        
2.วิเคราะห์ (Analysis) 3.ออกแบบ (Design) 4.พัฒนา (Development)  5.ทดสอบ (Testing)                
6.ติดตัง้ (Implementation) 7.บ ารุง (Maintenance) 
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เว็บแอปพลิเคชัน หมายถึง โปรแกรมประยุกต์ที่เข้าถึงด้วยโปรแกรมค้นดูเว็บผ่าน
เครือข่ายคอมพิวเตอรอ์ย่างอินเทอรเ์น็ต ที่สามารถใชง้านไดร้่วมกันพรอ้มกับ Smart Device ทุก
ชนิดทัง้ Smartphone และ Tablet สามารถใชง้านง่ายไดส้ะดวกทกุที่ ทกุเวลา  

เว็บแอปพลิเคชันการส่งเสริมสุขภาพช่องปากและฟัน หมายถึง เว็บแอปพลิเคชนัที่
มีการน าเสนอเก่ียวกับบทเรียน ประกอบดว้ย เนือ้หาบทเรียนทัง้หมด จ านวน 4 เรื่อง คือ ฟันของ
เรา การดูแลรกัษาฟัน การแปรงฟันอย่างถูกตอ้ง และการรบัประทานอาหารหลกั 5 หมู่ โดยมีค า
บรรยาย และภาพเคลื่อนไหวประกอบ  โดยจะมีแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน ผู้เรียน
สามารถปฏิสัมพันธ์กับบทเรียนได ้สามารถสนองต่อความสามารถในการ  ปรบัตัวเขา้กับความ
ตอ้งการทางการเรียนรูข้องรายบคุคล ผูเ้รียนเกิดการเรียนรูแ้บบมีปฏิสมัพนัธ ์และในการวิจยัครัง้นี ้  
มีเนือ้หาเก่ียวกบัเรื่องสขุภาพช่องปากและฟัน กลุ่มสาระการเรียนรูว้ิชาสขุศึกษาและพลศึกษา ชัน้
ประถมศกึษาปีที่ 3 

คุณภาพเว็บแอปพลิเคชัน หมายถึง การประเมินเว็บแอปพลิเคชนัการส่งเสริมสขุภาพ
ช่องปากและฟัน ระดับชัน้ประถมศึกษาปีที่ 3 โดยใชแ้บบประเมินคุณภาพจากผูเ้ชี่ยวชาญดา้น
เนือ้หาจ านวน 3 ท่าน และดา้นเทคโนโลยีการศกึษา จ านวน 3 ท่าน 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง คะแนนสอบของนกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้
จากการท าแบบทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน ราชวิชาสุขศึกษาและพลศึกษาเรื่อง การส่งเสริม
สขุภาพช่องปากและฟัน ที่ผูว้ิจยัสรา้งขึน้ 

ความพึงพอใจ หมายถึง ระดบัความรูส้ึก และทศันะของบุคคล ที่มีต่อเว็บแอปพลิเคชนั
การสง่เสรมิสขุภาพช่องปากและฟัน ส าหรบัชัน้ประถมศกึษาปีที่ 3 
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กรอบแนวคิดการวิจัย 
จากแนวคิดต่างๆที่ไดก้ลา่วมาขา้งตน้  ผูว้ิจยัไดก้ าหนดกรอบแนวคิดในการวิจยั ดงันี ้

 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิด 

สมมติฐานการวิจัย 
1. คณุภาพของเว็บแอปพลิเคชนัการสง่เสรมิสขุภาพช่องปากและฟัน ส าหรบันกัเรียนชัน้ 

ประถมศกึษาปีที่ 3 มีคณุภาพอยู่ในเกณฑดี์ขึน้ไป 
2. คะแนนผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนของคะแนนหลงัเรียนสงูกว่าคะแนนก่อนเรียนอย่างมี 

นยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05  
3. ผลการใช้งานเว็บแอปพลิเคชันมีระดับความพึงพอใจของผู้เรียนและผู้สอน อยู่ใน

ระดบัมากขึน้ไป 
 
 
 
 

เว็บแอปพลิเคชนัเพื่อการส่งเสรมิสขุภาพช่องปากและฟันส าหรบันกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีที่ 3 

เว็บแอปพลิเคชนั 
วงจรการพฒันาระบบ 

(System Development Life Cycle) 
 

เว็บแอปพลิเคชนั 

การส่งเสรมิสขุภาพช่องปากและฟัน 

1. คณุภาพของเว็บแอปพลิเคชนั    2. ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน     3. ผลการใชง้านเว็บแอปพลิเคชนั 



 

 

บทที ่2  
เอกสารและงานวิจัยทีเ่ก่ียวข้อง 

ในการวิจยัครัง้นี ้ผูว้ิจยัไดศ้กึษาเอกสารและงานวิจยัที่เก่ียวขอ้ง ตามหวัขอ้ต่อไปนี ้
 
1. หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื ้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู ้              

สขุศกึษาและพลศกึษา 
1.1 ความส าคญัของสขุศกึษาและพลศกึษา 
1.2 สาระและมาตรฐานการเรียนรู ้
1.3 คณุภาพผูเ้รียน 
1.4 ตวัชีว้ดัและสาระการเรียนรูแ้กนกลาง 

2. แนวความคิดเก่ียวกับการวิเคราะห์ระบบ และการออกแบบ (System Analysis and 
Design) 

2.1 การวิเคราะหร์ะบบ และการออกแบบ (System Analysis and Design) 
2.2 แนวความคิดเก่ียวกบัการพฒันาระบบ (System Development Life Cycle : 

SDLC)  
2.3 แนวความคิดเก่ียวกบัรูปแบบวงจรการพฒันาระบบ (SDLC Model) 

3. แนวความคิดเก่ียวกบัระบบฐานขอ้มลู (Database) 
3.1 ความหมายของฐานขอ้มลู (Database) 
3.2 หนา้ที่ของระบบจดัการฐานขอ้มลู 
3.3 องคป์ระกอบของระบบฐานขอ้มลู 
3.4 ผลกระทบของการประมวลผลดว้ยระบบฐานขอ้มลู 

4. แนวคิดเก่ียวกบัแอปพลิเคชนั (Application) 
4.1 ความหมายของแอปพลิเคชนั 
4.2 ประเภทของโมบายแอปพลิเคชนั (Mobile Application) 
4.3 ความหมายของเว็บแอปพลิเคชนั (Web application) 
4.4 สว่นประกอบของเว็บแอปพลิเคชนั (Web application) 
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5. แนวคิดเก่ียวกบัสื่อการเรียนรู ้
5.1 หลกัการและแนวคิดของสื่อการเรียนรู ้ 
5.2 ความหมายและประเภทสื่อการเรียนรู ้ 
5.3 ประเภทสื่อการเรียนรู ้ 
5.4 ประโยชนข์องสื่อการสอนที่มีต่อครู   
5.5 ประโยชนข์องสื่อการสอนที่มีต่อนกัเรียน         
5.6 การทดสอบประสิทธิภาพสื่อการเรียนรู ้

6. งานวิจยัที่เก่ียวขอ้ง 
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1.หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุข
ศึกษาและพลศึกษา 

กระทรวงศึกษาธิการไดป้ระกาศใชห้ลกัสูตรการศึกษาขัน้พืน้ฐาน พุทธศักราช 2544 ให้
เป็นหลกัสูตรแกนกลางของประเทศ โดยก าหนดจุดหมาย และมาตรฐานการเรียนรูเ้ป็นเป้าหมาย
และกรอบทิศทางในการพัฒนาคุณภาพผูเ้รียนใหเ้ป็นคนดี มีปัญญา มีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีขีด
ความสามารถในการแข่งขันในเวทีระดับโลก (กระทรวงศึกษาธิการ , 2544) พรอ้มกันนีไ้ด้ปรบั
กระบวนการพัฒนาหลกัสูตรใหม้ีความสอดคลอ้งกับเจตนารมณ์แห่งพระราชบญัญัติการศึกษา
แห่งชาติพ.ศ. 2542 และที่แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ ที่มุ่งเนน้การกระจายอ านาจทาง
การศึกษาใหท้อ้งถิ่นและสถานศึกษาไดม้ีบทบาทและมีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตร เพื่อให้
สอดคลอ้งกบัสภาพและความตอ้งการของทอ้งถิ่น (กระทรวงศกึษาธิการ, 2551) 

เอกสารหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ฐาน พุทธศักราช 2551 นีจ้ัดท าขึน้ส  าหรบั
ทอ้งถิ่นและสถานศึกษาไดน้ าไปใชเ้ป็นกรอบและทิศทางในการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา และ
จดัการเรียนการสอนเพื่อพฒันาเด็ก และเยาวชนทุกคน ในระดบัการศึกษาขัน้พืน้ฐานใหม้ีคณุภาพ
ดา้นความรู ้และทักษะที่จ  าเป็นส าหรบัการด ารงชีวิตในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลง และแสวงหา
ความรูเ้พื่อพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง มาตรฐานการเรียนรู้ และตัวชีว้ัดที่ก าหนดไวใ้นเอกสารนี ้
ช่วยท าใหห้น่วยงานที่เก่ียวขอ้งในทุกระดบัเห็นผลคาดหวงัที่ตอ้งการ ในการพฒันาการเรียนรูข้อง
ผู้เรียนที่ชัดเจนตลอดแนว ซึ่งจะสามารถช่วยให้หน่วยงานที่ เก่ียวข้องในระดับท้องถิ่น  และ
สถานศึกษาร่วมกนัพฒันาหลกัสตูรไดอ้ย่างมั่นใจ ท าใหก้ารจดัท าหลกัสตูร ในระดบัสถานศึกษามี
คุณภาพและมีความเป็นเอกภาพยิ่งขึน้ อีกทั้งยังช่วยให้เกิดความชัดเจน เรื่องการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรูแ้ละช่วยแก้ปัญหาการเทียบโอนระหว่างสถานศึกษา ดังนั้น ในการพัฒนา
หลักสูตรในทุกระดับตั้งแต่ระดับชาติจนกระทั่ งถึงสถานศึกษา จะต้องสะท้อนคุณภาพ ตาม
มาตรฐานการเรียนรูแ้ละตวัชีว้ดัที่ก าหนดไวใ้นหลกัสตูรแกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐาน รวมทัง้เป็น
กรอบทิศทางในการจัดการศึกษาทุกรูปแบบและครอบคลุมผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมายในระดับ
การศกึษาขัน้พืน้ฐาน (กระทรวงศกึษาธิการ, 2551) 

1.1 ความส าคัญของสุขศึกษาและพลศึกษา 
สขุภาพ หรือ สขุภาวะ หมายถึง ภาวะของมนษุยท์ี่สมบรูณท์ัง้ทางกาย ทางจิต 

ทางสงัคมและทางปัญญาหรือจิตวิญญาณ สขุภาพหรือสขุภาวะจึงเป็นเรื่องส าคญั เพราะเก่ียวโยง
กบัทุกมิติของชีวิต ซึ่งทุกคนควรจะไดเ้รียนรูเ้รื่องสขุภาพ เพื่อจะไดม้ีความรูค้วามเขา้ใจที่ถูกตอ้งมี
เจตคติคุณธรรมและค่านิยมที่เหมาะสม รวมทัง้มีทักษะปฏิบติัดา้นสุขภาพจนเป็นกิจนิสยั อันจะ
สง่ผลใหส้งัคมโดยรวมมีคณุภาพ (กระทรวงศกึษาธิการ, 2551) 
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สขุศกึษาและพลศกึษา เป็นการศกึษาดา้นสขุภาพที่มีเปา้หมาย เพื่อการด ารง 
สขุภาพการสรา้งเสรมิสขุภาพและการพฒันาคณุภาพชีวิตของบคุคล ครอบครวั  

และชมุชนใหย้ั่งยืน 
สขุศกึษา มุ่งเนน้ใหผู้เ้รียนพฒันาพฤติกรรมดา้นความรู ้เจตคติ คณุธรรม ค่านิยม 

และการปฏิบติัเก่ียวกบัสขุภาพควบคู่ไปดว้ยกนั 
พลศกึษา มุ่งเนน้ใหผู้เ้รียนใชก้ิจกรรมการเคลื่อนไหว การออกก าลงักาย การเลน่ 

เกมและกีฬา เป็นเครื่องมือในการพฒันาโดยรวมทัง้ดา้นร่างกาย จิตใจ อารมณ ์สงัคม สติปัญญา 
รวมทัง้สมรรถภาพเพื่อสขุภาพและกีฬาสาระที่เป็นกรอบเนือ้หาหรือขอบข่ายองคค์วามรูข้องกลุ่ม
สาระการเรียนรูส้ขุศกึษาและพลศกึษาประกอบดว้ย 

การเจรญิเติบโตและพฒันาการของมนษุย ์ผูเ้รียนจะไดเ้รียนรูเ้รื่องธรรมชาติของ 
การเจรญิเติบโตและพฒันาการของมนุษย ์ปัจจยัที่มีผลต่อการเจรญิเติบโต ความสมัพนัธเ์ชื่อมโยง
ในการท างานของระบบต่าง ๆ ของร่างกาย รวมถึงวิธีปฏิบัติตนเพื่อให้เจริญเติบโต และมี
พฒันาการที่สมวยั 

ชีวิตและครอบครวั ผูเ้รียนจะไดเ้รียนรูเ้รื่องคณุค่าของตนเองและครอบครวั การ 
ปรบัตัวต่อการเปลี่ยนแปลงทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ความรู้สึกทางเพศ การสรา้งและรกัษา
สมัพนัธภาพ กบัผูอ่ื้น สขุปฏิบติัทางเพศ และทกัษะในการด าเนินชีวิต 

การเคลื่อนไหว การออกก าลงักาย การเลน่เกม กีฬาไทย และกีฬาสากล ผูเ้รียนได ้
เรียนรูเ้รื่องการเคลื่อนไหวในรูปแบบต่าง ๆ การเขา้รว่มกิจกรรมทางกายและกีฬา ทัง้ประเภทบคุคล
และประเภททีมอย่างหลากหลายทั้งไทยและสากล การปฏิบัติตามกฎ กติกา ระเบียบ และ
ขอ้ตกลงในการเขา้รว่มกิจกรรมทางกาย และกีฬา และความมีนน า้ใจนกักีฬา 

การสรา้งเสรมิสขุภาพ สมรรถภาพ และการปอ้งกนัโรค ผูเ้รียนจะไดเ้รียนรู ้
เก่ียวกับหลักและวิธีการเลือกบริโภคอาหาร ผลิตภัณฑ์และบริการสุขภาพ การสร้างเสริม
สมรรถภาพเพื่อสขุภาพและการปอ้งกนัโรคทัง้โรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ 

ความปลอดภยัในชีวิต ผูเ้รียนจะไดเ้รียนรูเ้รื่องการปอูงกนัตนเองจากพฤติกรรม 
เสี่ยงต่าง ๆ ทัง้ความเสี่ยงต่อสขุภาพ อบุติัเหต ุความรุนแรง อนัตรายจากการใชย้าและสารเสพติด 
รวมถงึแนวทางในการสรา้งเสรมิความปลอดภยัในชีวิต 
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1.2 สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ 
สาระที่ 1 การเจรญิเติบโตและพฒันาการของมนษุย ์
มาตรฐาน พ 1.1 เขา้ใจธรรมชาติของการเจรญิเติบโตและพฒันาการของมนษุย ์
สาระที่ 2 ชีวิตและครอบครวั 
มาตรฐาน พ 2.1 เขา้ใจและเห็นคณุค่าตนเอง ครอบครวั เพศศกึษา และมีทกัษะ 

ในการด าเนินชีวิต 
สาระที่ 3 การเคลื่อนไหว การออกก าลงักาย การเลน่เกม กีฬาไทย และกีฬาสากล 
มาตรฐาน พ 3.1 เขา้ใจ มีทกัษะในการเคลื่อนไหว กิจกรรมทางกาย การเลน่เกม   

และกีฬา 
มาตรฐาน พ 3.2 รกัการออกก าลงักาย การเลน่เกม และการเลน่กีฬาปฏิบติัเป็น 

ประจ าอย่างสม ่าเสมอ มีวินัย เคารพสิทธิกฎ กติกา มีน า้ใจนักกีฬา มีจิตวิญญาณในการแข่งขัน
และชื่นชมในสนุทรียภาพของการกีฬา 

สาระที่ 4 การสรา้งเสรมิสขุภาพ สมรรถภาพและการปอ้งกนัโรค 
มาตรฐาน พ 4.1 เห็นคณุค่าและมีทกัษะในการสรา้งเสรมิสขุภาพ การด ารง 

สขุภาพการปอ้งกนัโรคและการสรา้งเสรมิสมรรถภาพเพื่อสขุภาพ 
สาระที่ 5 ความปลอดภยัในชีวิต 
มาตรฐาน พ 5.1 ปอ้งกนัและหลีกเลี่ยงปัจจยัเสี่ยง พฤติกรรมเสี่ยงต่อสขุภาพ 

อบุติัเหตกุารใชย้าสารเสพติด และความรุนแรง 
 

1.3 คุณภาพผู้เรียน 
จบชัน้ประถมศกึษาปีที่ 3 
มีความรู ้และเขา้ใจในเรื่องการเจรญิเติบโตและพฒันาการของมนุษย ์ปัจจยัที่มี 

ผลต่อการเจรญิเติบโตและพฒันาการ วิธีการสรา้งสมัพนัธภาพในครอบครวัและกลุม่เพื่อน 
มีสขุนิสยัที่ดีในเรื่องการกิน การพกัผ่อนนอนหลบั การรกัษาความสะอาดอวยัวะ 

ทกุสว่นของรา่งกาย การเลน่และการออกก าลงักาย 
ปอ้งกนัตนเองจากพฤติกรรมที่อาจน าไปสู่การใชส้ารเสพติด การลว่งละเมิดทาง 

เพศและรูจ้กัปฏิเสธในเรื่องที่ไม่เหมาะสมควบคมุการเคลื่อนไหวของตนเองไดต้ามพฒันาการในแต่
ละช่วงอาย ุ 

มีทกัษะการเคลื่อนไหวขัน้พืน้ฐานและมีสว่นรว่มในกิจกรรมทางกาย กิจกรรม 
สรา้งเสรมิสมรรถภาพทางกายเพื่อสขุภาพ และเกม ไดอ้ย่างสนกุสนาน และปลอดภยั 
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มีทกัษะในการเลือกบรโิภคอาหาร ของเลน่ ของใช ้ที่มีผลดีต่อสขุภาพ หลีกเลี่ยง 
และป้องกันตนเองจากอุบัติเหตุไดป้ฏิบัติตนไดอ้ย่างถูกตอ้งเหมาะสมเมื่อมีปัญหาทางอารมณ ์
และปัญหาสขุภาพ 

ปฏิบติัตนตามกฎ ระเบียบขอ้ตกลง ค าแนะน า และขัน้ตอนต่าง ๆ และใหค้วาม 
รว่มมือกบัผูอ่ื้นดว้ยความเต็มใจจนงานประสบความส าเรจ็ 

ปฏิบติัตามสิทธิของตนเองและเคารพสิทธิของผูอ่ื้นในการเลน่เป็นกลุม่ 
 
1.4 ตัวชีว้ัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง 

สาระที่ 4    การสรา้งเสรมิสขุภาพ  สมรรถภาพและการปอ้งกนัโรค 
มาตรฐาน พ 4.1   เห็นคณุค่าและมีทกัษะในการสรา้งเสรมิสขุภาพ  การด ารง 

สขุภาพ การปอ้งกนัโรค และการสรา้งเสรมิสมรรถภาพเพื่อสขุภาพ 

ตาราง 1 ตวัชีว้ดัและสาระการเรียนรูแ้กนกลาง 

ชัน้ ตวัชีว้ดั  สาระการเรียนรูแ้กนกลาง 
ป.1 1. ปฏิบติัตนตามหลกัสขุบญัญัติแห่งชาติ

ตามค าแนะน า 
  การปฏิบติัตนตามหลกัสขุบญัญัติ
แห่งชาติ 

 2. บอกอาการเจ็บป่วยท่ีเกิดขึน้กบัตนเอง   ลกัษณะอาการเจ็บป่วยท่ีเกิดขึน้กบั
ตนเอง 
-  ปวดศีรษะ 
-  ตวัรอ้น 
-  มีน า้มกู 
-  ปวดทอ้ง 
-  ผื่นคนั (หนงัศีรษะ  ผิวหนงั) 
-  ฟกช า้ ฯลฯ 

 3. ปฏิบติัตนตามค าแนะน าเมื่อมีอาการ
เจ็บป่วย 

  วิธีปฏิบติัตนเมื่อมีอาการเจ็บป่วยที่
เกิดขึน้กบัตนเอง 
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ตาราง 1 (ต่อ) 

ชัน้ ตวัชีว้ดั  สาระการเรียนรูแ้กนกลาง 
ป. 2 1. บอกลกัษณะของการมีสขุภาพดี   ลกัษณะของการมีสขุภาพดี 

-  รา่งกายแข็งแรง 
-  จิตใจ  รา่เรงิ  แจ่มใส 
-  มีความสขุ 
- มีความปลอดภยั 

 2. เลือกกินอาหารที่มีประโยชน ์   อาหารที่มีประโยชนแ์ละไม่มี
ประโยชน ์

 3. ระบขุองใชแ้ละของเลน่ที่มีผลเสียต่อ
สขุภาพ 

  ของใชแ้ละของเลน่ที่มีผลเสียต่อ
สขุภาพ 

 4. อธิบายอาการและวิธีปอ้งกนัการ
เจ็บป่วย การบาดเจ็บที่อาจเกิดขึน้ 

  อาการและวิธีปอ้งกนัการเจ็บป่วย 
-  ตาแดง  ทอ้งเสีย  ฯลฯ 
  อาการและวิธีปอ้งกนัการบาดเจ็บ 
-  ถกูของมีคม  แมลงสตัวก์ดัต่อย หก
ลม้ ฯลฯ 

 5. ปฏิบติัตามค าแนะน าเมื่อมีอาการ
เจ็บป่วยและบาดเจ็บ 

  วิธีปฏิบติัตนเมื่อเจ็บป่วยและบาดเจ็บ 
 

ป. 3 1. อธิบายการติดต่อและวิธีการปอ้งกนัการ
แพรก่ระจายของโรค 

  การติดต่อและวิธีการป้องกนัการ
แพรก่ระจายของโรค 

 2. จ าแนกอาหารหลกั 5 หมู่   อาหารหลกั 5 หมู่ 
 3. เลือกกินอาหารที่หลากหลายครบ 5 หมู่ 

ในสดัสว่นที่เหมาะสม 
  การเลือกกินอาหารที่เหมาะสม 
-  ความหลากหลายของชนิดอาหารใน
แต่ละหมู่ 
-  สดัส่วนและปรมิาณของอาหาร 
(ตามธงโภชนาการ) 
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ตาราง 1 (ต่อ) 

ชัน้ ตวัชีว้ดั  สาระการเรียนรูแ้กนกลาง 
ป.3 4. แสดงการแปรงฟันใหส้ะอาดอย่างถกูวิธี   การแปรงฟันใหส้ะอาดอย่างถกูวิธี 

(ครอบคลมุบรเิวณขอบเหงือกและคอ
ฟัน) 

 5. สรา้งเสรมิสมรรถภาพทางกายไดต้าม
ค าแนะน า 

  การสรา้งเสรมิสมรรถภาพทางกาย
เพื่อสขุภาพ 
-  วิธีการทดสอบสมรรถภาพทางกาย 
-  วิธีการสรา้งเสรมิสมรรถภาพเพื่อ
สขุภาพ  โดยการออกก าลงักาย การ
พกัผ่อน  และกิจกรรมนนัทนาการ 

ป. 4 1. อธิบายความสมัพนัธร์ะหว่างสิ่งแวดลอ้ม
กบัสขุภาพ 

  ความสมัพนัธร์ะหว่างสิ่งแวดลอ้ม
กบัสขุภาพ   
   การจดัสิ่งแวดลอ้มที่ถกูสขุลกัษณะ
และเอือ้ต่อสขุภาพ 
 
 

 2. อธิบายสภาวะอารมณ ์ความรูส้กึที่มีผล
ต่อสขุภาพ 
 

   สภาวะอารมณแ์ละความรูส้กึ  เช่น
โกรธ  หงุดหงิด  เครียด  เกลียด  เสียใจ  
เศรา้ใจ  วิตกกงัวล  กลวั  กา้วรา้ว  
อิจฉา  ริษยา  เบื่อหน่าย  ทอ้แท ้ดีใจ  
ชอบใจ  รกั ชื่นชม  สนกุ  สขุสบาย  
   ผลที่มีต่อสขุภาพ 
ทางบวก :  สดชื่น  ยิม้แยม้  แจ่มใส   
รา่เรงิ ฯลฯ 
ทางลบ :  ปวดศีรษะ  ปวดทอ้ง   
เบื่ออาหาร  อ่อนเพลีย ฯลฯ 
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ตาราง 1 (ต่อ) 

ชัน้ ตวัชีว้ดั  สาระการเรียนรูแ้กนกลาง 
ป.4 3. วิเคราะหข์อ้มลูบนฉลากอาหารและ

ผลิตภณัฑส์ขุภาพ เพื่อการเลือกบริโภค 
  การวิเคราะหข์อ้มลูบนฉลากอาหาร
และผลิตภณัฑส์ขุภาพ 
 

 4. ทดสอบและปรบัปรุงสมรรถภาพทางกาย
ตามผลการตรวจสอบสมรรถภาพทางกาย 

 การทดสอบสมรรถภาพทางกาย 
  การปรบัปรุงสมรรถภาพทางกาย
ตามผลการทดสอบสมรรถภาพทาง
กาย 

ป. 5 1. แสดงพฤติกรรมที่เห็นความส าคญัของ
การปฏิบติัตนตามสขุบญัญัติแห่งชาติ 

  ความส าคญัของการปฏิบติัตนตาม
สขุบญัญัติแห่งชาติ 
 

 2. คน้หาขอ้มลูข่าวสารเพื่อใชส้รา้งเสรมิ
สขุภาพ 

  แหลง่และวิธีคน้หาขอ้มลูข่าวสาร
ทางสขุภาพ 
  การใชข้อ้มลูข่าวสารในการสรา้ง
เสรมิสขุภาพ 

 3. วิเคราะหส์ื่อโฆษณาในการตดัสินใจ
เลือกซือ้อาหาร และผลิตภณัฑส์ขุภาพ
อย่างมีเหตผุล 

  การตดัสินใจเลือกซือ้อาหารและ
ผลิตภณัฑส์ขุภาพ (อาหาร 
เครื่องส าอาง  ผลิตภณัฑด์แูลสขุภาพ
ในช่องปาก ฯลฯ) 

 4. ปฏิบติัตนในการปอ้งกนัโรคที่พบบ่อย
ในชีวิตประจ าวนั 

การปฏิบติัตนในการป้องกนัโรคที่พบ
บ่อยในชีวิตประจ าวนั 
- ไขห้วดั 
- ไขเ้ลือดออก 
-  โรคผิวหนงั 
-  ฟันผแุละโรคปริทนัต ์ 
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ตาราง 1 (ต่อ) 

ชัน้ ตวัชีว้ดั  สาระการเรียนรูแ้กนกลาง 
ป.5 5. ทดสอบและปรบัปรุงสมรรถภาพทางกาย

ตามผลการทดสอบสมรรถภาพทางกาย 
  การทดสอบสมรรถภาพทางกาย 
  การปรบัปรุงสมรรถภาพทางกาย
ตามผลการทดสอบสมรรถภาพทาง
กาย 

ป. 6 1.แสดงพฤติกรรมในการป้องกนัและแกไ้ข
ปัญหาสิ่งแวดลอ้มที่มีผลต่อสขุภาพ 

  ความส าคญัของสิ่งแวดลอ้มที่มีผล
ต่อสขุภาพ 
  ปัญหาของสิ่งแวดลอ้มที่มีผลต่อ
สขุภาพ 
  การปอ้งกนัและแกไ้ขปัญหา
สิ่งแวดลอ้มที่มีผลต่อสขุภาพ 
 

 2.วิเคราะหผ์ลกระทบที่เกิดจากการระบาด
ของโรคและเสนอแนวทางการปอ้งกนั
โรคติดต่อส าคญัที่พบในประเทศไทย 

  โรคติดต่อส าคญัที่ระบาดในปัจจบุนั 
  ผลกระทบที่เกิดจากการระบาดของ
โรค 
  การปอ้งกนัการระบาดของโรค 
 

 3.แสดงพฤติกรรมที่บ่งบอกถึง                      
ความรบัผิดชอบต่อสขุภาพของสว่นรวม 

 พฤติกรรมที่แสดงออกถึงความ
รบัผิดชอบต่อสขุภาพของสว่นรวม 

 4.สรา้งเสรมิและปรบัปรุงสมรรถภาพทาง
กายเพื่อสขุภาพอย่างต่อเนื่อง 

 วิธีทดสอบสมรรถภาพทางกาย 
  การสรา้งเสรมิและปรบัปรุง
สมรรถภาพทางกายตามผลการ
ทดสอบสมรรถภาพทางกาย 
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จากการศึกษาหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2551 กลุ่มสาระการ

เรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ผู้วิจัยมีความสนใจเก่ียวกับสาระที่  4 การสร้างเสริมสุขภาพ 
สมรรถภาพและการป้องกนัโรค มาตรฐาน พ 4.1 เห็นคณุค่าและมีทกัษะในการสรา้งเสรมิสขุภาพ 
การด ารงสขุภาพการป้องกนัโรคและการสรา้งเสริมสมรรถภาพเพื่อสขุภาพ ระดบัชัน้ประถมศึกษา
ปีที่ 3 โดยสาระที่ 4 จะมีเนือ้หาเก่ียวกับการสรา้งเสริมสุขภาพเก่ียวกับการดูแลสุขภาพช่องปาก
และฟัน การแปรงฟันอย่างถูกวิธี รวมทั้งการเลือกรบัประทานอาหารที่เหมาะกับช่วยวัย และ 
เพื่อใหม้ีการเตรียมผูเ้รียนใหม้ีความพรอ้มที่จะเรียนรู้และช่วยส่งเสริมสุขภาพช่องปากและฟัน ซึ่ง
เป็นพืน้ฐานที่เก่ียวขอ้งกับใชช้ีวิตประจ าวันของผูเ้รียน ผูว้ิจัยไดเ้ล็งเห็นความส าคัญของการดูแล
ช่องปากและฟัน จึงไดก้ารพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันเพื่อส่งเสริมสุขภาพ ช่องปากและฟัน ส าหรบั
นกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 3 โดยยึดหลกัสตูรแกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2551 
กลุม่สาระการเรียนรู ้สขุศกึษาและพลศกึษา ระดบัชัน้ประถมศกึษาปีที่ 3  
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2. แนวความคิดเกี่ยวกับการวิเคราะหร์ะบบ และการออกแบบ (System Analysis and 
Design) 

2.1 ความหมายของการวิเคราะหร์ะบบ และการออกแบบ (System Analysis and 
Design) 

การวิเคราะหร์ะบบ คือ การส ารวจหาความตอ้งการ (Requirement) ของระบบ
สารสนเทศว่า คือ อะไร หรือตอ้งการเพิ่มเติมอะไรเขา้มาในระบบ ส่วนการออกแบบระบบ ก็คือการ
น าเอาความต้องการของระบบมาเป็นแบบแผน หรือที่ เรียกว่า  พิมพ์เขียว ในการสรา้งระบบ
สารสนเทศนัน้ใหส้ามารถน ามาปรบัใชง้านไดจ้ริง ผูท้ี่ท  าหนา้ที่นี ้ก็คือ นักวิเคราะห ์และออกแบบ 
(System Analysis: SA)e34 

(วิทวฒัน ์พฒันา, 2553, น.21) การวิเคราะหแ์ละออกแบบระบบ คือ วิธีการที่ใช้
ในการสรา้งระบบสารสนเทศขึน้มาใหม่ในองคก์รหนึ่งหรือระบบย่อยของธุรกิจ นอกจากการสรา้ง
ระบบสารสนเทศใหม่แลว้ การวิเคราะหร์ะบบ ช่วยในการแกไ้ขระบบสารสนเทศเดิมที่มีอยู่แลว้ใหดี้
ขึน้ดว้ยก็ได ้

ในการพฒันาระบบนกัวิเคราะหร์ะบบจะตอ้งอาศยัแบบจ าลอง (Models) เทคนิค 
(Techniques) และเครื่องมือ (Tools) ชนิดต่างๆในการท างานโดยแบบจ าลองจะช่วยใหส้ามารถ
จ าลองข้อเท็จจริงด้านต่างๆ ของระบบได้ชัดเจนขึน้ ส่ วนเทคนิคจะเป็นเสมือนแนวทางการ 
ด าเนินงานขัน้ตอนต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพและเครื่องมือในที่นีห้มายถึงซอฟตแ์วรท์ี่จะน ามา
ช่วยนกัวิเคราะหร์ะบบสรา้งแบบจ าลองและจดัท าเอกสารต่างๆ ไดง้่ายและรวดเรว็ขึน้ 

 
2.2 แนวความคิดเกี่ยวกับการพัฒนาระบบ (System Development Life Cycle : 

SDLC)  
การพฒันาระบบสารสนเทศ การพฒันาระบบสารสนเทศเป็นการสรา้งระบบงาน

ใหม่ หรือปรบัเปลี่ยนระบบงานเดิมที่มีอยู่แลว้ ใหส้ามารถท างานเพื่อแกปั้ญหาการด าเนินงานได้
ตามความตอ้งการของผูใ้ช ้โดยอาจน า คอมพิวเตอรม์าช่วยในการด าเนินงาน ตัง้แต่การน าขอ้มูล
เขา้สูร่ะบบเพื่อประมวลผล เรียบเรียง และ จดัเก็บ ทัง้นีส้ิ่งแวดลอ้มต่างๆ ในสงัคมก็มีวงจรชีวิตของ
ตนเอง แมแ้ต่ระบบสารสนเทศ ส าหรบั นักวิเคราะหร์ะบบก็มองว่า มีวงจรชีวิต (Lift Cycle) ที่เริ่ม
จาก เกิด แก่ เจ็บ ตาย เหมือนกับสิ่งมีชีวิต ทั่วไป  เช่นกัน ระบบสารสนเทศถูกสรา้งขึน้มา ใชง้าน
ไปเรื่อย ๆ บางครั้งอาจเกิดการผิดพลาดขึน้ก็  จะต้องแก้ไขระบบงานให้สามารถท างานได้
เหมือนเดิม แต่เมื่อพบว่าระบบนั้นลา้สมัย ไม่ ตอบสนองความตอ้งการที่เพิ่มขึน้ได ้จึงตอ้งมีการ
ซ่อมบ ารุงระบบใหม้ีประสิทธิภาพมากขึน้ตาม 7 ความตอ้งการ ถา้พิจารณาแลว้พบว่าไม่สามารถ
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แกไ้ขหรือปรบัปรุงไดไ้ม่ว่าจะดว้ยเหตใุด ก็จะตอ้ง สรา้งระบบใหม่ขึน้มา ทัง้สองกรณีขา้งตน้ก็ท าให้
ระบบตอ้งเริ่มวงจรชีวิตใหม่เช่นกนั จากวงจรชีวิตขา้งตน้ของกระบวนการพฒันาระบบสารสนเทศ 
จึงเรียกวงจรดงักล่าวว่า “วงจรการพฒันาระบบ” (System Development Life Cycle : SDLC) ซึ่ง
เป็นกระบวนการทาง ความคิด เพื่อแกปั้ญหาทางธุรกิจ และตอบสนอง ความตอ้งการของผูใ้ช ้ 

(โอภาส เอี่ยมสิริวงศ,์ 2555, น.17) ไดอ้ธิบายเก่ียวกบัวงจรการพฒันาระบบไวว้่า
การพฒันาซอฟตแ์วร ์มี 3 สว่นหลกั คือ การวิเคราะห ์(Analysis), การออกแบบ (Design) และการ
น าไปใช้ (Implementation) แต่หากกล่าวถึงแนวทางในการพัฒนาระบบแบบ SDLC แล้ว จะ
ประกอบไปดว้ย 5 ขัน้ตอนหลกัดว้ยกนั คือ 

1. การวางแผนโครงการ 
2. การวิเคราะห ์ 
3. การออกแบบ  
4. การน าไปใช ้ 
5. การบ ารุงรกัษา  

(กิ ต ติ  ภั ก ดี วัฒ น ะ กุ ล , 2 5 5 1 , น .2 0 )  ก ล่ า ว ว่ า  ว ง จ ร  SDLC แ บ่ ง
กระบวนการพฒันาออกเป็น 5 ระยะ ดงันี ้ 

1.การวางแผน (Planning) เป็นระยะเริ่มแรกที่จะตอ้งส ารวจความ 
ตอ้งการของ ผูใ้ช ้เพื่อคน้หาโครงการพฒันาระบบที่สามารถตอบสนองความตอ้งการอของผูใ้ชไ้ด ้
แลว้จึงคัดเลือกโครงการที่เหมาะสม โดยศึกษาจากความเป็นไปได ้จัดท าตารางการด าเนินงาน 
วางแผนการใชท้รพัยากร และจดัท างบประมาณ  

2.การวิเคราะห ์(Analysis) นกัวิเคราะหร์ะบบจะตอ้งศกึษาขัน้ตอนการ  
ด าเนินงานของระบบเดิมเพื่อท าความเขา้ใจกบัปัญหา รวบรวมความตอ้งการในระบบงานใหม่จาก
ผูใ้ชน้ าสิ่งเหลา่นัน้มาศกึษา วิเคราะห ์เพื่อหาทางแกไ้ข  

3.การออกแบบ (Design) เป็นระยะที่ตอ้งออกแบบระบบสารสนเทศที่ 
จะน ามาใช้แก้ปัญหาหรือตอบสนองความต้องการของผู้ใช้โดยก าหนดรายละเอียดของ
องคป์ระกอบ ต่างๆ ของระบบ เรียกว่า “ขอ้ก าหนดของการออกแบบ”   

 4. การพฒันาและติดตัง้ (Implementation) เป็นการสรา้งระบบ  
ทดสอบ และติดตัง้ระบบ และจะตอ้งเตรียมผูใ้ชง้านที่ตอ้งปรบัเปลี่ยนจากระบบเก่ามาใชร้ะบบ
ใหม่  

5.การบ ารุงรกัษา (Maintenance) หลงัจากการพฒันาและติดตัง้แลว้  
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จะตอ้งมีคนคอยดแูลสนบัสนนุ ช่วยเหลือ ผูใ้ชเ้มื่อเกิดปัญหาการใชง้าน  
(Kendall, 1998 , p.38 )  ได้ ก ล่ า ว ว่ า  ว งจ รก า รพัฒ น า ระบบ  (System 

Development Life Cycle) เป็นวงจรที่แสดงถึงกิจกรรม ต่าง ๆ ในแต่ละขั้นตอน ในการพัฒนา
ระบบ โดยมีอยู่ 7 ขัน้ตอนดว้ยกนั คือ  

1. ก าหนดปัญหา (Problem Definition) ก าหนดขอบเขตของปัญหา สาเหต ุ
   ของ ปัญหาจากการด าเนินงานในปัจจบุนั การรวบรวมขอ้มลูจากการด าเนินงานต่าง ๆ เพื่อท าการ
สรุปเป็นขอ้ก าหนดที่ชดัเจน  

2. วิเคราะห ์(Analysis) การวิเคราะหเ์ป็นขัน้ตอนของการวิเคราะหก์าร 
   ด าเนินงานของระบบปัจจุบัน ที่ได้มาจากขั้นตอนแรกมาวิเคราะห์ในรายละเอียด เพื่อท าการ
พฒันาเป็นแบบจ าลอง  

3. ออกแบบ (Design) การออกแบบเป็นขัน้ตอนของการน าผลลพัธท์ี่ไดจ้าก 
   การวิเคราะหโ์ดยน ามาออกแบบจ าลองขอ้มลู การออกแบบ รายงาน และการออกแบบจอภาพใน
การติดต่อกบัผูใ้ชง้าน การจดัท าขอ้มลู  

4. พฒันา (Development) การพฒันาเป็นขัน้ตอนของการพฒันาโปรแกรม  
   ดว้ยการสรา้งชดุค าสั่งหรือเขียน โปรแกรมเพื่อการสรา้งระบบงาน  

5. การทดสอบระบบ (Testing) เป็นขัน้ตอนของการทดสอบระบบก่อนที่จะ 
   น าไปปฏิบติัการใชง้านจรงิ  

6. ติดตัง้ (Implementation) ขัน้ตอนต่อมาหลงัจากท่ีไดท้ าการทดสอบ จน 
    มีความมั่นใจแลว้ว่าระบบสามารถท างานได ้จรงิและตรงกบัความตอ้งการของผูใ้ชร้ะบบ  

7. บ ารุง (Maintenance) เป็นขัน้ตอนปรบัปรุงแกไ้ขระบบหลงัจากท่ีไดม้ีการ 
    และฮารด์แวร ์(System Maintenance and Software Maintenance)  
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3.แนวความคิดเกี่ยวกับระบบฐานข้อมูล 
3.1 ความหมายของฐานข้อมูล  

ฐานขอ้มูล หมายถึง แหล่งที่ใชเ้ก็บรวบรวมขอ้มูลต่าง ๆ ไวด้ว้ยกนั ซึ่งขอ้มูลนั้น  
จะต้องเก่ียวข้องสัมพันธ์กันอย่างมีโครงสร้าง เช่น ฐานข้อมูลพนักงาน  ฐานข้อมูลวารสาร
อิเล็กทรอนิกส ์ 

ฐานขอ้มลู มีหลายท่านไดใ้หค้วามหมายต่าง ๆ ดงันี ้
(วิเชียร เปรมชยัสวสัดิ์, 2555, น.2) บอกว่าฐานขอ้มลู หมายถึง ชดุของขอ้มลูที่มี

ความสัมพันธ์กันที่ถูกน ามาจัดเก็บไวด้ว้ยกัน เพื่อให้สามารถใชข้้อมูลเหล่านั้นร่วมกันไดอ้ย่าง
รวดเรว็และมีประสิทธิภาพ 

(พงษ์ศักดิ์ ผกามาศ, 2553, น.145) ใหค้วามหมายของฐานขอ้มูล หมายถึง ชุด
ของขอ้มลูไอซีทีที่มีโครงสรา้งสม ่าเสมอ โดยชดุของขอ้มลูไอซีทีใด ๆ ก็อาจเรียกว่าเป็นฐานขอ้มลูได ้
ถึงกระนัน้ค าว่าฐานขอ้มูลนีม้กัใช้อา้งถึงขอ้มูลที่ประมวลผลดว้ยคอมพิวเตอรแ์ละถูกใชส้่วนใหญ่
เฉพาะในวิชาการคอมพิวเตอร ์บางครัง้ค านีก้็ถูกใชเ้พื่ออา้งถึงขอ้มูลที่ยังมิได้ประมวลผลด้วย
คอมพิวเตอรเ์ช่นกนั ในแง่ของการวางแผนใหข้อ้มลูดงักลา่วสามารถประมวลผลดว้ยคอมพิวเตอร ์

(โอภาส เอี่ยมสิริวงศ,์ 2544, น.115) กลา่วถึงฐานขอ้มลู ประกอบดว้ยแฟ้มขอ้มลู
ต่าง ๆ ซึ่งแต่ละแฟ้มจะมีความข้องเก่ียวกันในรูปแบบของการก าหนดความสัมพันธ์ แต่ละ
แฟ้มขอ้มลูนัน้จะไม่มีขอ้มูลที่ซ  า้ซอ้น ท าให้ประหยัดเนือ้ที่การจัดเก็บ และในการปรบัปรุงขอ้มูลก็
สามารถปรบัเปลี่ยนขอ้มลูในแฟ้มขอ้มลูต่าง ๆ ที่เก่ียวขอ้ง 

(โอภาส เอ่ียมสิริวงศ์, 2555, น.176) ใหค้วามหมายของฐานขอ้มูลว่า เป็นแหล่ง
รวมของแฟ้มขอ้มลูต่าง ๆ โดยจะมีการเชื่อมโยงแฟ้มขอ้มลูต่าง ๆ เหลา่นีเ้ขา้ดว้ยกนัอย่างมีระบบ 

สรุปไดว้่า ฐานขอ้มลูนบัเป็นสิ่งส าคญัอย่างมากของโปรแกรมประยุกต ์เนื่องจาก
ฐานข้อมูลเป็นแหล่งรวมข้อมูลทั้งหมดของกิจการ ข้อมูลเป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับองค์กรในการ
ปฏิบติังาน โดยถา้ขอ้มูลเก่ียวกับภาพลกัษณ์ สภาพแวดลอ้มประวัติและอนาคตขององคก์ร เป็น
ขอ้มูลที่ถูกตอ้งจะช่วยใหอ้งคก์รสามารถอยู่รอดในสภาพแวดลอ้มที่มีการเปลี่ยนแปลง ในทาง
ตรงกนัขา้ม ถา้ภาพลกัษณไ์ม่ดีองคก์รอาจสญูเสียได ้ 

ระบบฐานขอ้มลู หมายถึง การเก็บรวบรวมขอ้มลูที่เก่ียวขอ้งสมัพนัธก์นัไวอ้ย่างมี
ระบบ โดยมีองคป์ระกอบของฮารด์แวร ์ซอฟตแ์วร ์บุคลากรที่เก่ียวขอ้งกบัระบบ  ฐานขอ้มลู ขอ้มูล
ที่ตอ้งการเก็บ เป็นตน้ ซึ่งท าใหผู้ใ้ชส้ามารถจัดการขอ้มลู  ไดง้่าย เช่น เพิ่มเติมขอ้มลู เรียกดูขอ้มูล  
แกไ้ข ขอ้มลู หรือลบขอ้มลู ไดอ้ย่างสะดวกและรวดเรว็  
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ระบบจัดการฐานขอ้มูล หมายถึง สถาปัตยกรรมซอฟตแ์วร ์อาจมีไดห้ลายแบบ 
เช่น ส าหรบัฐานขอ้มูลขนาดเล็กที่มีผูใ้ชค้นเดียว ฐานขอ้มูลขนาดใหญ่ที่มีผูใ้ชจ้  านวนมาก ซึ่งใช้
เครื่องบริการกลาง (Client-server) ท าหน้าที่เป็นตัวประสานการใช้งานของผู้ใช้ กับฐานขอ้มูล 
ดแูลรกัษา ความปลอดภยัของขอ้มลู เป็นตน้  

3.2 หน้าทีข่องระบบจัดการฐานข้อมูล 
1. จดัเก็บ และดแูลขอ้มลู ขอ้มลูถกูกรอกเขา้สูร่ะบบฐานขอ้มลู และจดัเก็บขอ้มลู 

ไวด้ว้ยกนั โดยมีระบบจดัการฐานขอ้มลูผูด้แูลรกัษาขอ้มลูเหลา่นัน้ 
2. ประสานงานกบัระบบปฏิบติัการ จะเป็นตวัที่ท าหนา้ที่ประสานงานกบัส่วน 

จดัการแฟ้มขอ้มลูในการจดัเก็บ เรียกใช ้และแกไ้ขขอ้มลูในฐานขอ้มลูนัน้ ๆ 
3. ควบคมุรกัษาความปลอดภยัของขอ้มลูเพื่อป้องกนัไม่ใหบุ้คคลที่ไม่พงึประสงค ์

เขา้มาล่วงละเมิดการใชฐ้านขอ้มูล ซึ่งจะไม่ใหผู้ท้ี่ไม่ไดร้บัอนุญาตเขา้มาเรียกดูขอ้มูล หรือ แกไ้ข
ขอ้มลู 

4.ควบคมุความคงสภาพของขอ้มลู ระบบจดัการฐานขอ้มลูและควบคมุค่าของ 
ขอ้มลูใหอ้ยู่ในกรอบที่เป็นไปได ้ตามที่ไดก้ าหนดไวใ้นสว่นของฐานขอ้มลู                     
   5.ควบคุมการใช้ข้อมูลพร้อมกันของผู้ใช้ ฐานข้อมูลมักน ามาใช้งานระบบ
คอมพิวเตอรท์ี่ผูใ้ชห้ลายคน สามารถเรียกใชข้อ้มลูเดียวกนัไดพ้รอ้มกนั  

3.3 องคป์ระกอบของระบบฐานข้อมูล 
ระบบฐานข้อมูลโดยทั่ วไปจะแบ่งออกเป็น 5 ส่วน ซึ่งสอดคล้องกับระบบ

สารสนเทศ ไดแ้ก่ ฮารด์แวร ์ซอฟตแ์วร ์ขอ้มลู บุคลากร และขัน้ตอนการปฏิบติังาน มีรายละเอียด 
ดงันี ้

1. ฮารด์แวร ์อปุกรณต่์าง ๆ ที่เก่ียวกบัการระบบฐานขอ้มลูที่พรอ้มอ านวยความ 
สะดวกให้กับผู้ใช้ในการเรียกใช้ข้อมูลในฐานข้อมูล  เป็นอุปกรณ์รับข้อมูลเข้า/ออก รวมถึง
หน่วยความจ าส ารองเพื่อใชเ้ก็บขอ้มลู และอปุกรณเ์ครือข่ายคอมพิวเตอร ์เพื่อรองรบัการเชื่อมโยง 
ไปยงัคอมพิวเตอรท์กุ ๆ เครื่อง ใหส้ามารถแบ่งปันทรพัยากรรว่มกนัได ้

2. ซอฟตแ์วร ์เป็นสว่นที่ท าหนา้ที่ประสานการท างานใหผู้ใ้ชส้ามารถติดต่อก[ั 
ฐานขอ้มลู ซึ่งจะมีซอฟตแ์วรฐ์านขอ้มลู 2 ประเภท ไดแ้ก่ 

1.ซอฟตแ์วรป์ระยกุต ์เป็นโปรแกรมที่พฒันาขึน้มา อาจพฒันาเองหรือ 
โปรแกรมส าเร็จรูป ซึ่งการเลือกใชโ้ปรแกรมจะแตกต่างกนัออกไป ขึน้อยู่กบัผูใ้ชง้านขอ้มลูแต่ละคน
ว่าจะใชโ้ปรแกรมอะไรท างานกบัขอ้มลูในฐานขอ้มลู  

2.ระบบจดัการฐานขอ้มลู ท าหนา้ที่ควบคมุดแูล จดัการใชข้อ้มลู และ 
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รกัษาความปลอดภัยของขอ้มูลที่เก็บไวใ้นฐานขอ้มูล ซึ่งถือว่าเป็นสื่อกลางระหว่างผูใ้ชโ้ปรแกรม
ประยกุต ์และฐานขอ้มลู เพื่อใหผู้ใ้ชส้ามารถท างานไดส้ะดวกมากยิ่งขึน้ 

3. ขอ้มูล ที่จัดเก็บลงในฐานขอ้มูล จะเป็นขอ้มลูที่เก็บรวบรวมไวอ้ยู่ที่ศูนยก์ลาง 
ซึ่งข้อมูลในฐานข้อมูลนั้นสามารถเข้าถึง และเรียกใช้ จากหลาย ๆ คน ที่ เ ชื่อมต่อเข้าระบบ
เครือข่ายได ้ 

4. บคุลากร (People) 
บคุลากรที่เก่ียวขอ้งกบัระบบฐานขอ้มลู มีดงันี ้

4.1ผูใ้ชท้ั่วไป เป็นบคุคลที่เขา้มาใชข้อ้มลูจากฐานขอ้มลู การเขา้ใชง้าน 
ในฐานขอ้มลู  

4.2 พนกังานปฏิบติัการ (Operator) เป็นผูท้ี่ท  าหนา้ที่ปอ้นขอ้มลูเขา้ 
ระบบฐานขอ้มลู หรือการตรวจสอบความถกูตอ้งของขอ้มลูก่อนน าเขา้สู่ระบบ ผูค้วบคมุเครื่องเป็น
ตน้ 

4.3 นกัวิเคราะหแ์ละออกแบบระบบ (System Analyst) เป็นผูศ้กึษา 
ความเป็นไปได้ของการพัฒนาระบบฐานข้อมูลที่ใชใ้นองคก์ร และท าการวิเคราะห์การจัดเก็บ
ขอ้มลู รวบรวมความตอ้งการของผูใ้ช ้ 

4.4 โปรแกรมเมอร ์(Programmer) เป็นบคุคลที่ท าหนา้ที่เขียนโปรแกรม 
ประยกุต ์(Application Program) ตามที่นกัวิเคราะหแ์ละออกแบบระบบไดท้ าเอาไว ้ 

4.5 ผูบ้รหิารฐานขอ้มลู (Database Administrator) เป็นบคุคลที่ท า 
หนา้ที่ดแูล ควบคมุการบรหิารจดัการงานต่าง ๆ ของระบบฐานขอ้มลูทัง้หมด  

5.ขัน้ตอนการปฏิบติังาน (Procedure) การใชข้อ้มลูในระบบฐานขอ้มลูจะมี 
ขัน้ตอนในการใชง้าน ซึ่งการพัฒนาระบบฐานขอ้มูลขึน้มาใหม่จะยังไม่เคยมีใครใชง้านมาก่อน 
ดงันัน้ผูพ้ฒันาระบบฐานขอ้มลู จึงควรจดัท าเอกสารที่ระบุถึงขัน้ตอนการท างานของหนา้ที่งาน ให้
ชดัเจน   

3.4 ข้อดีและเสียของการประมวลผลของระบบฐานข้อมูล 
       ขอ้ดีของการประมวลผลของระบบฐานขอ้มลู 

1. ลดความซ า้ซอ้นของขอ้มลู  อาจท าใหข้อ้มลูประเภทเดียวกนัถกูเก็บไวห้ลาย 
ที่ท าใหเ้กิดความซ า้ซอ้นของขอ้มลูขึน้ได ้

2. หลีกเลี่ยงความขดัแยง้ของขอ้มลูได ้การจดัเก็บขอ้มลูในลกัษณะเป็น 
แฟ้มขอ้มลู  
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โดยที่ขอ้มลูเป็นเรื่องเดียวกนั อาจมีอยู่ในหลายแฟ้ม ซึ่งก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ของขอม้ลูขึน้ได ้  
จดัการฐานขอ้มลู  

3. สามารถใชข้อ้มลูรว่มกนัได ้เนื่องจากระบบฐานขอ้มลูเป็นการจดัเก็บขอ้มลู 
ไวใ้นที่เดียวกัน เมื่อผู้ใชต้้องการเรียกใชข้อ้มูลจากแฟ้มขอ้มูลที่แตกต่างกัน ก็จะสามารถท าได้
โดยง่าย 

4. สามารถก าหนดระบบความปลอดภยัของขอ้มลูได ้เนื่องจากระบบจะท าการ 
ก าหนดระดบัของผูใ้ชแ้ต่ละคน ตามล าดบัความส าคญัของผูใ้ชด้ังนัน้จึงสามารถที่จะควบคุมและ
ดแูลความปลอดภยัของขอ้มลูภายในระบบไดดี้ยิ่งขึน้ 

ขอ้เสียของการประมวลผลของระบบฐานขอ้มลู 
1.   การออกแบบด าเนินการและการบ ารุงรกัษามีตน้ทนุที่สงู เนื่องจากระบบ 

ตอ้งใชผู้เ้ชี่ยวชาญเฉพาะในการออกแบบระบบ รวมไปถึงราคาอปุกรณท์ี่ใชม้ีราคาค่อนขา้งสงู 
2.   มีความซบัซอ้นจ าเป็นตอ้งมีผูด้แูลระบบที่ถูกฝึกมาอย่างดี เพื่อรองรบั 

สถานการณท์ี่ผิดพลาดอนัอาจจะเกิดขึน้ได ้
3.   เสี่ยงต่อการหยดุชะงกัของระบบ เนื่องจากขอ้มลูอาจถกูจดัเก็บรวมกนั 

อาจท าใหร้ะบบฐานขอ้มลูโดยรวมหยุดชะงกัการท างานได ้
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4. แนวคิดเกี่ยวกับแอปพลิเคชัน  
4.1 ความหมายของแอปพลิเคชัน 

โปรแกรมอ านวยความสะดวกในด้านต่างๆ ที่ออกแบบมาส าหรับแท็บเล็ต
โดยเฉพาะ ซึ่งในแต่ละระบบปฏิบติัการจะมีผูพ้ฒันาการแอพพลิเคชนัขึน้มามากมายเพื่อใหต้รงกบั
ความตอ้งการของผูใ้ชง้าน ซึ่งจะมีใหด้าวนโ์หลดทัง้ที่ฟรี  และไม่ฟรี ทัง้ในดา้นการศึกษา ดา้นการ
สื่อสารหรือดา้นความบนัเทิงต่างๆ เหลา่นีเ้ป็นตน้ 

โมบายแอปพลิเคชนั (Mobile Application) 
ประกอบขึน้ดว้ยค าสองค า คือ Mobile กบั Application มีความหมายดงันี ้
Mobile เป็นอุปกรณ์สื่อสารที่ ใช้ในการพกพา ซึ่งนอกจากจะใช้งานได้ตาม

พืน้ฐานของโทรศพัทแ์ลว้ ยงัท างานไดเ้หมือนกบัเครื่องคอมพิวเตอร ์เนื่องจากเป็นอปุกรณท์ี่พกพา
ไดจ้ึงมีคณุสมบติัเด่น คือ ขนาดเล็กน า้หนกัเบา ปัจจุบนัมกัใชท้ าหนา้ที่ไดห้ลายอย่างในการติดต่อ
แลกเปลี่ยนข่าวสารกบัคอมพิวเตอร ์ส าหรบั 

Application เป็นซอฟตแ์วรท์ี่ใชเ้พื่อช่วยการท างานของผูใ้ช ้(User) โดยจะตอ้งมี
สิ่งที่ เรียกว่า ส่วนติดต่อกับผู้ใช้ (User Interface หรือ UI) เพื่อเป็นตัวกลางการใช้งานต่าง ๆ 
สรุปว่า แอปพลิเคชนั เป็นซอฟตแ์วรท์ี่ถกูสรา้งขึน้ เพื่อช่วยใหส้ามารถเขา้ถึงบรกิาร ในโลกออนไลน์
ได้อย่างรวดเร็ว มีอิทธิพลต่อในชีวิตประจ าวันเรามากขึน้ ในเรื่องการติดต่อสื่อสารตลอดจน
แลกเปลี่ยนขอ้มลูข่าวสารในการท างาน เพื่อใหเ้กิดประโยชนต่์อการท างานสงูสดุ  

4.2 ความหมายของเว็บแอปพลิเคชัน  
โปรแกรมซอฟต์แวรค์อมพิวเตอรท์ี่ท างานบนเว็บเซิรฟ์เวอร์ ซึ่งแตกต่างจาก

โปรแกรมซอฟต์แวรท์ี่ ใช้บนคอมพิวเตอร ์สมารท์โฟน และแท็บเล็ต ที่ ได้รับการจัดเก็บไว้ใน
ระบบปฏิบติัการ (OS) ของอปุกรณ ์เว็บแอปพลิเคชนัสามารถเขา้ถึงได ้โดยใชผ้่านเว็บเบราวเ์ซอร์
ที่มีการเชื่อมต่ออินเทอรเ์น็ต ซึ่งท าใหเ้หมาะสมส าหรบังานที่ตอ้งการขอ้มลูแบบ Real Time จะพบ
ขอ้ดีของเว็บแอปพลิเคชนั คือขอ้มลูต่างๆ ที่อยู่ในระบบ มีการไหลเวียนในแบบ Online จึงสามารถ
โตต้อบกบั 

ผูใ้ชบ้ริการแบบ Real Time ซึ่งเป็นโปรแกรมที่ใชบ้นอปุกรณไ์ดใ้นทนัที ในการใช้
งานไม่จ าเป็นตอ้งติดตัง้โปรแกรมบนอุปกรณใ์ดๆ ส่งผลใหผู้ใ้ชบ้ริการสามารถใชโ้ปรแกรมไดจ้าก
ทุกแห่งในโลกตัวอย่างระบบออนไลนท์ี่เหมาะกับเว็บแอปพลิเคชัน เช่น ระบบการจองสินค้าหรือ
บริการต่างๆ ระบบงานบุคลากรระบบงานแผนการตลาดระบบการสั่งซือ้แบบพิเศษ และระบบงาน
ในโรงเรียน 
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4.3 ส่วนประกอบของเว็บแอปพลิเคชัน  
สามารถแยกสว่นประกอบของการท างานของเว็บแอปพลิเคชนัออกเป็นสองส่วน

หลัก คือ เทคโนโลยีฝ่ังผูใ้ชง้าน (client-side technology) และ เทคโนโลยีฝ่ังเซิรฟ์เวอร ์(server-
side technology)  ("สว่นประกอบของ Web Application," 2016) 
 
 
 
 
 

 

 

ภาพประกอบ 2 สว่นประกอบของเว็บแอปพลิเคชนั (Web application) 

ที่มา ("สว่นประกอบของ Web Application," 2016) 

ส่วนประกอบฝ่ังผู้ใช้งาน (Client-side Technology) จากรูปภาพทางดา้นบน 
ดา้นขวาของรูปเป็นเทคโนโลยีฝ่ังผูใ้ชง้านประกอบไปดว้ย 3 สว่น 

1.เว็บเบราวเ์ซอร ์  
เป็นซอฟตแ์วรท์ี่ผูใ้ชง้านใชใ้นการเขา้ถึงเว็บแอปพลิเคชนั โดยที่เมื่อเริ่มตน้  

ผูใ้ชง้านท าการใส่ URL หรือว่าชื่อของเว็บไซตท์ี่ตอ้งการเขา้ใชง้าน เช่น https://www.google.com 
เมื่อ บราวเ์ซอรไ์ดร้บัชื่อของเว็บไซตก์็จะท าการแปลงจากชื่อของเว็บไซตเ์ป็น IP address ผ่านทาง 
DNS หนา้ที่ของเว็บบราวเ์ซอรจ์ะประกอบไปดว้ยการรบัขอ้มูลและค าสั่งจากผูใ้ชง้านแปลงค าสั่ง
ของผูใ้ช้งานให้เป็น HTTP request เพื่อส่งไปให้กับเว็บเซิรฟ์เวอรป์ระมวลผล HTTP response 
และแสดงผลใหก้บัผูใ้ชง้านจดจ าขอ้มลูผูใ้ชง้าน 

2. ส่ วน ต่อความสามารถ เว็บ และบราว์เซอร์ (Web Plugin และ  Browser Add-
on/Extension)  

โปรแกรมที่ถกูเขียนใหท้ างานรว่มกบัเว็บบราวเ์ซอร ์Web Plugin ที่เป็นที่รูจ้กักนัดี 
เช่น Adobe Flash, PDF reader, Silverlight, Java Applet, และอื่น  
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3.ระบบปฏิบติัการ   

ระบบปฏิบติัการท าหนา้ที่ในการจดัการกบัทรพัยากรของเครื่องคอมพิวเตอร ์ท า 
หน้าที่ ในการรับ HTTP request จากเบราว์เซอร์และส่งต่อไปให้กับอินเทอร์เน็ต DNS ใน
ระบบปฏิบัติการท าหน้าที่ในการแปลง URL ใหเ้ป็น IP Address เพื่อคน้หาเครื่องเว็บเซิรฟ์เวอร ์
สรา้งการเชื่อมต่อ (TCP connection) ระหว่างเครื่องผูใ้ชง้านและเครื่องเซิรฟ์เวอร ์ 

สว่นประกอบฝ่ังเซิรฟ์เวอร ์  
เว็บเซิรฟ์เวอรท์ี่ท าหนา้ที่เป็นผูใ้หบ้รกิารแก่ผูใ้ชง้านเว็บไซตป์ระกอบไปดว้ย 

เทคโนโลยีและซอฟตแ์วรห์ลายสว่นท างานร่วมกนั โดยซอฟตแ์วรห์ลกัที่ใชใ้นการใหบ้ริการของเว็บ
เซิรฟ์เวอรป์ระกอบไปดว้ย 3 สว่นประกอบหลกั 

1. เว็บแอปพลิเคชนั  
เป็นหวัใจหลกัของเว็บไซตเ์นื่องจากท าหนา้ที่ติดต่อกบัผูใ้ชง้าน รบัและแสดง 

ขอ้มูล ประมวลผลขอ้มูล จัดการขอ้มูลในฐานขอ้มูล และอ่ืน ๆ เรียกไดว้่าเว็บแอปพลิเคชันเป็น
ซอฟตแ์วรท์ี่ใหบ้ริการผูใ้ชง้านทั่วโลกผ่านอินเทอรเ์น็ต แลว้ก็จะสามารถแบ่งเว็บแอปพลิเคชนัออก
ไดเ้ป็นสามสว่นหลกั ๆ คือ 

1.ติดต่อกบัผูใ้ชง้านเพื่อรบัขอ้มลูและแสดงผล  
2.ประมวลผลการท างาน  
3.จดัการกบัขอ้มลูและฐานขอ้มลู  

นักพัฒนาสามารถพัฒนาเว็บแอปพลิ เคชันได้ด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ที่
หลากหลาย เราสามารถแบ่งภาษาที่ใชใ้นการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันออกเป็น 2 ส่วนคือ Front-
End Technology ใช้ส  าหรับติดต่อกับผู้ใช้งาน และ Back-End Technology  ใช้ส  าหรับการ
ประมวลผลและจดัการขอ้มลู 

Front-End Web Technology หมายถึง สว่นของเทคโนโลยีที่ใชใ้นการสรา้งสว่น 
ติดต่อกับผู้ใช้งาน ในการสร้างเว็บแอปพลิเคชัน  ที่ เป็นที่แพร่หลายได้แก่ HTML, CSS, และ 
JavaScript ซึ่งภาษาคอมพิวเตอรเ์หล่านีถู้กใชอ้ย่างแพร่หลายในการสรา้งส่วนติดต่อกบัผูใ้ชง้าน
ของเว็บแอปพลิเคชัน เพื่อใหผู้พ้ัฒนาบราวเ์ซอรใ์หแ้สดงผลขอ้มูลในรูปแบบเดียวกัน เพื่อความ
สะดวกแก่ผูใ้ชง้านและนกัพฒันา  
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Back-End Web Technology หม ายถึ ง  ส่ วน ขอ ง เท ค โน โลยี ที่ เ ป็ น ส่ วน
ประมวลผลตรรกะและการท างานของเว็บแอปพลิเคชัน การเรียกดูและจดัเก็บขอ้มูล การท างาน
ของเว็บแอปพลิเคชนัในสว่นของ Back-End จะเริ่มหลงัจากเว็บแอปพลิเคชนัไดร้บั HTTP request 
มาจากผูใ้ชง้านท าการประมวลผล และสง่ขอ้มลูกลบัไปใหก้บัผูใ้ชง้าน  

2. เว็บเซิรฟ์เวอรซ์อฟตแ์วร ์ 
เป็นโปรแกรมที่ท างานอยู่บน web server ซึ่งหนา้ที่หลกัของ web server  

Software คือ การประมวลผล HTTP request ที่ ได้รับมาและตอบกลับด้วย HTTP response 
ใหก้บัผูใ้ชง้าน  

3.ระบบปฏิบติัการ   
ระบบปฏิบติัการบนฝ่ังของเซิรฟ์เวอรม์ีหนา้ที่ในการจดัการกบัทรพัยากรของ 

เครื่องเซิรฟ์เวอร ์  เช่น CPU memory และ bandwidth เป็นตน้ เนื่องจาก web application เป็น
บริการที่เปิดใหผู้ใ้ชง้านเขา้ถึงไดต้ลอดเวลา ดังนั้น ระบบปฏิบติัการบนเซิรฟ์เวอรจ์ึงตอ้งมีความ
เสถียรและสามารถจดัการกบัทรพัยากรของเครื่องไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 

ดงันัน้ ผูว้ิจยัจึงไดน้ าหลกัการและทฤษฎีเก่ียวกบัการออกแบบเว็บแอปพลิเคชนั 
มาใชใ้นการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันในครัง้นี ้ซึ่งผูว้ิจัยไดแ้บ่งองคป์ระกอบของเว็บแอปพลิเคชัน
เป็น 2 ส่วน คือ Front-End Technology เป็นส่วนติดต่อผูใ้ช ้(User interface) ไม่ว่าจะเป็น หน้า
โฮม หนา้เว็บ เนือ้หาต่างๆ รูปภาพ ลิงก ์เป็นตน้ เป็นส่วนที่ผูใ้ชท้ั่วไปสามารถเห็นและเขา้มาใชง้าน
ไดข้องเว็บแอปพลิเคชนั ส่วนนีจ้ะแสดงหนา้ตาของเว็บแอปพลิเคชนั ใหผู้เ้ขา้ชมเห็น การออกแบบ
ก็เป็นส่วนที่ช่วยดึงดูด และท าใหผู้อ่ื้นสนใจเว็บแอปพลิเคชัน และส่วน Back-End Technology 
เป็นส่วนการจดัการเนือ้หารวมถึงโครงสรา้งของเว็บแอปพลิเคชนั ส าหรบัใหผู้ด้แูลเว็บแอปพลิเคชัน 
เขา้มาบริหารจัดการเว็บแอปพลิเคชัน ซึ่งเป็นส่วนจ าเป็นในการออกแบบพัฒนาระบบที่จะท าให้
สามารถ เพิ่มเติมขอ้มูล เรียกดูขอ้มูล  แก้ไขขอ้มูล  หรือลบขอ้มูล  ไม่ว่าจะเป็นการรกัษาความ
ปลอดภยัของขอ้มลู ทัง้ Username และ Password ขอ้มลูต่างๆ ของเว็บแอปพลิเคชนั  

ในการพัฒนาระบบนีจ้  าเป็นที่จะตอ้งมีการวิเคราะห์และออกแบบ ในส่วนของ
โปรแกรม และฐานขอ้มลู เนื่องจากการท างานที่มีการวางแผนก่อนลงมือปฏิบติังานนัน้ จะช่วยท า
ใหง้านส าเรจ็ลลุว่งไปไดด้ว้ยดี เพราะว่าหากมีปัญหาเกิดขึน้สามารถท าการแกไ้ขไดโ้ดยง่าย ตรงจุด 
อีกทัง้การท างานแบบเป็นระบบจะช่วย ท าใหส้ามารถบอกถึงก าหนดเวลาที่ค่อนขา้งแน่นอน ของ
การพฒันาโปรแกรมได ้ซึ่งถือว่ามีประโยชนม์ากในการพฒันาโปรแกรมในปัจจบุนั  
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ภาพประกอบ 3 หลกัการท างานของระบบเครือข่ายแบบ Client-Server 

ที่มา URL : https://www.snc.co.th/Article/Detail/111211/-Client-Server 

ระบบจะถูกออกแบบใหอ้ยู่ในพืน้ฐานของระบบ Client/Server โดยฝ่ัง Client จะ
มีผูใ้ชเ้ป็นทัง้ User และ Admin โดยใช ้Web Application เป็นตวัด าเนินการท างานและใช ้Server 
เป็นตัวประมวลผล และจัดการกบัฐานขอ้มลูต่างๆของระบบ สิ่งที่แสดงอยู่ในสถาปัตยกรรม ดา้น
ของ Client คือ เครื่องของผูใ้ชง้านทั่วไป (User) และผูดู้แลระบบ (Admin) ที่ไปขอใชบ้ริการอย่าง
ใดอย่างหนึ่งจาก Server โดยการส่งค่า Request ไปยัง Server ดา้นของ Server คือ เครื่องที่ท า
หน้าที่ในการใหบ้ริการแก่ Client โดยการรบัค่าค ารอ้งจาก Client มาประมวลผล แลว้ท าการส่ง 
Response กลบัไปยงั Client สิ่งที่แสดงอยู่ในสถาปัตยกรรม โดยมีการออกแบบระบบดงันี ้

1. Client คือ เครื่องของผูใ้ชท้ั่วไป (User) และผูดู้แลระบบ (Admin) ที่ไปขอใช้
บรกิารอย่างใดอย่างหนึ่งจาก Server โดยการสง่ค่าค ารอ้งไปยงั Server 

2. Server คือ เครื่องที่ท าหนา้ที่ในการใหบ้ริการแก่ Client โดยการรบัค่าค ารอ้ง
จาก Client มาประมวลผล แลว้ท าการสง่ Response กลบัไปยงั Client 

3. ระบบของผูใ้ชง้านแยกเป็น 2 อย่างคือ ผูใ้ชง้าน (User)  จะเป็นการใชง้านของ
นกัเรียน และ ผูด้แูล (Admin) จะเป็นการใชง้านในสว่นของคณุครู ในการเพิ่มขอ้มลูต่าง ๆ ได ้

4. Function ใน Server มีดงัต่อไปนี ้
4.1 Check User and Password ใชใ้นการเช็ค Username และ Password 

เพื่อใชต้รวจสอบในขัน้ตอนการ Login 
4.2 Logout เอาไว้ออกจากระบบ เมื่องานเสร็จเพื่อนความปลอดภัยของ

ขอ้มลู 
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5.แนวคิดเกี่ยวกับส่ือการเรียนรู้  
5.1 หลักการและแนวคิดของส่ือการเรียนรู้  

การจดัการเรียนรูต้ามหลกัสตูรการศึกษาขัน้พืน้ฐานและหลกัสตูรสถานศกึษา มุ่ง
ส่งเสริมใหผู้เ้รียนเรียนรู ้ดว้ยตนเอง เรียนรูอ้ย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต มีความยึดหยุ่น สนองความ
ตอ้งการของผูเ้รียน ชมุชน สงัคมและประเทศชาติ ผูเ้รียนสามารถเรียนรู  ้ไดจ้ากเครือข่ายการเรียนรู้
ต่าง ๆ  ที่มีอยู่ในทอ้งถิ่น ชุมชน และแหล่งอ่ืน ๆ สื่อที่จะน ามาใชเ้พื่อจดัการเรียนรูต้ามหลกัสตูรจะ
มีลกัษณะดงันี ้ 

1. เนน้สื่อเพื่อการคน้ควา้หาความรูด้ว้ยตนเองทัง้ของผูเ้รียนและผูส้อน  
2. ผูเ้รียนและผูส้อนสามารถจดัท า หรือพฒันาสื่อการเรียนรูข้ึน้เอง  
3. รูปแบบของสื่อการเรียนรูค้วรมีความหลากหลาย เพื่อสง่เสริมใหก้ารเรียนรู ้ 

เป็นไปอย่างมีคุณค่า กระตุน้ให ้ผูเ้รียนรูจ้ักวิธีการแสวงหาความรู ้เกิดการเรียนรูอ้ย่างกวา้งขวาง  
และต่อเนื่องตลอดเวลา  

สื่อการสอน หมายถึง สิ่งใดก็ตามที่เป็นตัวกลางในการถ่ายทอดเนือ้หาความรู้
ทศันคติ ทกัษะตลอดจนความคิดต่างๆ จากผูส้อนไปยงัผูเ้รียนเพื่อใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรูต้รงตาม 
วตัถุประสงคข์องการเรียน สื่อการสอนจึงเป็นองคป์ระกอบส าคญัในการเรียนการสอนไดม้ีการน า  
สื่อการเรียนการสอนมาใชต้ามความกา้วหนา้ทางดา้นการสอน หรือเทคโนโลยีทางการสอน ซึ่งแต่  
เดิมจะเรียกสื่อการสอนว่า โสตทศันปูกรณ ์ 

5.2 ความหมายความหมายของค าว่าส่ือ 
ความหมายของค าว่าสื่อ 
(กิดานนัท ์ มลิทอง, 2544, น.1) กล่าวถึง สื่อที่บรรจุเนือ้หาเก่ียวกบัการเรียนการ

สอนและฝึกอบรมในรูปแบบวัสดุ  อุปกรณ์  และเทคนิควิธีการ  โดยอาจเป็นหนังสือ  รูปภาพ  
รวมถึงการน าเทคโนโลยีสารสนเทศในรูปแบบเครือข่ายมาใชร้่วมในการสอนและฝึกอบรมให้มี
ประสิทธิภาพสงูสดุและไดป้ระสิทธิผลเพิ่มพนูยิ่งขึน้ดว้ย 

(ชาญชัย ยมดิษฐ์, 2548, น.417) อธิบายว่า  สื่อการเรียนการสอนเป็นตัวกลาง
เชื่อมโยงความรู้ ความเข้าใจระหว่างสารที่ครูส่งไปยังนักเรียน  ท าให้นัก เรียนเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมไปตามวัตถุประสงคท์ี่ครูก าหนดไว ้โดยสื่อที่ครูใชส้อนเรียกว่า  สื่อการเรียนการสอนก็
แปลว่า  นกัเรียนก็เรียนรู ้ ครูก็ใชส้อนดว้ยนั่นเอง 

(สิริพัชร ์เจษฎาวิโรจน,์ 2550, น.71) กล่าวว่า  สื่อการเรียนรู ้ หมายถึง  สิ่งใด ๆ                   
ที่เป็นเครื่องช่วยถ่ายทอดความรูจ้ากบทเรียนไปสู่นักเรียน ซึ่งจะช่วยท าใหน้ักเรียนเกิดการเรียนรู้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
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นักการศึกษามักจะเรียกการน าสื่อการเรียนการสอนชนิดต่าง ๆ มารวมกันว่า 
เทคโนโลยีทางการศึกษา (Educational Technology) หมายถึง การน าเอาวัสดุอุปกรณ์  และ
วิธีการ มาใชร้่วมกันอย่างมีระบบในการจัดการเรียนการสอน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการ
สอน 

5.3 ประเภทของส่ือการเรียนรู้ 
ประเภทของสื่อการเรียนรู ้สื่อการเรียนรูส้ามารถจ าแนกออกตามลกัษณะไดเ้ป็น                        

7 ประเภท คือ  
1. สื่อสิ่งพิมพ ์หมายถึง หนงัสือและเอกสารสิ่งพิมพต่์างๆ มีสาระความรูต่้าง ๆ  

โดยใชต้ัวหนังสือและภาพในการแสดงความหมายสื่อสิ่งพิมพม์ีหลายชนิด  ไดแ้ก่ เอกสาร หนงัสือ
เรียน หนงัสือพิมพน์ิตยสาร วารสาร บนัทกึ รายงาน ฯลฯ  

2. สื่อเทคโนโลยี หมายถึง สื่อประเภทวสัดทุี่ใชร้ว่มกบัอปุกรณท์างโสตทศัน ์เช่น               
วีดิทัศนแ์ถบบนัทึกเสียง ภาพนิ่ง รวมถึงเทคโนโลยีใหม่ ๆ เช่น คอมพิวเตอร ์ที่เก่ียวขอ้งกบัการน า
เทคโนโลยีมาประยกุตใ์ชใ้นกระบวนการเรียนรู ้ 

3. สื่อบคุคล หมายถึง ผูท้ี่มีความรู ้ความสามารถ ความเชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ  
ซึ่งสามารถถ่ายทอด สาระความรู ้แนวคิดและประสบการณไ์ปสูบ่คุคลอ่ืน เช่น บคุคลส าคญั  

4. ธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม หมายถึง สิ่งมี อยู่ตามธรรมชาติ และ  
สภาพแวดลอ้มตวัผูเ้รียน เช่น พืชผกัผลไม ้ปรากฎการณ ์หอ้งปฏิบติัการ เป็นตน้ 

5. กิจกรรม หมายถึง กระบวนการที่ผูส้อน และผูเ้รียนก าหนดขึน้เพื่อสรา้งเสรมิ  
ประสบการณ์การเรียนรู ้ใช้ในการฝึกทักษะ ซึ่งต้องใช้กระบวนการคิด  การปฏิบัติ การเผชิญ
สถานการณแ์ละ การประยกุตค์วามรูข้องผูเ้รียน เช่น ประสบการณแ์สดง เกม เพลง เตน้ เป็นตน้  

6. สื่อวสัด ุหมายถึง สื่อที่ผลิตเพื่อประกอบการเรียนรู ้เช่น หุ่นจ าลอง แผนภมูิ  
แผนที่ ตาราง สถิติ รวมถึงสื่อประเภทเครื่องมือและอปุกรณท์ี่จ  าเป็นตอ้งใชใ้นการปฏิบติังานต่าง ๆ                
เช่น อปุกรณท์ดลองวิทยาศาสตร ์เครื่องมือการเกษตร เป็นตน้  

7. แหลง่การเรียนรูอ่ื้นๆ เช่น หอ้งสมดุ พิพิธภณัฑ ์รวมถึงแหลง่เรียนรูใ้นทอ้งถิ่น                      
ภมูิปัญญาชาวบา้น 
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(สิริพัชร ์เจษฎาวิโรจน์, 2550, น.71-72)  จ าแนกประเภทของสื่อได้เป็น 6 
ประเภทใหญ่ๆ ดงันี ้

1. สื่อสิ่งพิมพ ์มีทัง้พิมพท์ี่จดัท าขึน้เพื่อสนองการเรียนรูต้ามหลกัสตูรโดยตรง  
เช่น หนังสือเรียน คู่มือครู แผนการเรียนรู ้แบบฝึกหัด ใบงาน ใบความรู ้และสิ่งพิมพ์ทั่ วไปที่
สามารถน ามาใชใ้นกระบวนการเรียนรู ้เช่น วารสาร นิตยสาร หนังสือพิมพ ์จดหมาย โปสเตอร ์
แผ่นพบั เป็นตน้ 

2. สื่อบคุคล หมายถึง ตวับคุคลที่ท าหนา้ที่ถ่ายทอดสาระความรู ้แนวคิด และวิธี 
ปฏิบัติตนไปสู่บุคคลอ่ืน นับเป็นสื่อการเรียนรูท้ี่มีบทบาทส าคัญ โดยเฉพาะในดา้นการโน้มน้าว
จิตใจของนักเรียน สื่อบุคคลอาจเป็นบุคลากรที่อยู่ในสถานศึกษา เช่น ผู้บริหาร ครู บุคลากร
ทางการศกึษา  

3. สื่อวสัด ุเป็นสื่อที่รวบรวมสาระความรูเ้อาไว ้จ าแนกออกเป็น 2 ลกัษณะ คือ 

    3.1 วัสดุประเภทที่สามารถถ่ายทอดความรูอ้ยู่ได้ด้วยตัวเอง เช่น รูปภาพ 
หุ่นจ าลอง เป็นตน้ 

    3.2 วัสดุประเภทที่ไม่สามารถถ่ายทอดความรูไ้ดโ้ดยตนเองจ าเป็นตอ้งอาศัย
อปุกรณอ่ื์นช่วย เช่น ฟิลม์ ภาพยนตร ์เทปบนัทกึเสียง เป็นตน้ 

4. สื่ออปุกรณ ์หมายถึง สิ่งที่เป็นตวักลางหรือตวัผ่าน ท าใหข้อ้มลูหรือความรูท้ี่ 
บันทึกในวัสดุสามารถถ่ายทอดอกมาให้เห็นหรือได้ยิน เช่น เครื่องฉายแผ่นโปร่งใส เครื่องฉาย
สไลด ์เครื่องฉายภาพยนตร ์เครื่องคอมพิวเตอร ์เป็นตน้ 

5. สื่อบรบิท เป็นสื่อที่สง่เสรมิหรือสนบัสนนุการเรียนการสอน ไดแ้ก่  
สภาพแวดลอ้ม และสถานการณ์ต่าง ๆ เช่น หอ้งเรียน หอ้งปฏิบติัการ แหล่งวิทยาการหรือแหล่ง
เรียนรูอ่ื้น ๆ เช่น หอ้งสมดุ หรือเป็นสิ่งที่เกิดขึน้เองตามธรรมชาติในรูปของสิ่งมีชีวิต เช่น พืช ผลไม ้
สตัวช์นิดต่างๆ  

6. สื่อกิจกรรม เป็นกิจกรรมหรือกระบวนการที่จดัขึน้เพื่อเสรมิสรา้ง 
ประสบการณ์การเรียนรู้ให้กับนักเรียน ได้แก่  การแสดงละคร บทบาทสมมติ การสาธิต 
สถานการณจ์ าลอง การจดันิทรรศการ การไปทศันศกึษานอกสถานที่ การท าโครงงาน 
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วงการทางเทคโนโลยีการศกึษา ไดจ้ าแนกสื่อการสอนเป็น 3 ประเภทใหญ่ 
1. สื่อประเภทวสัด ุหมายถึง สื่อที่มีขนาดเล็ก สามารถเก็บขอ้มลูไวใ้นรูปแบบ 

ต่างๆ ไดแ้ก่ ตัวอกัษร สญัลกัษณ์ ภาพและเสียง มีการสิน้เปลืองหรือช ารุดเสียหายไดง้่ายหากไม่
ดแูลรกัษาสื่อวสัดแุบ่งได ้2 ชนิดคือ 

1.1 วสัด ุที่ใชน้ าเสนอไดโ้ดยไม่ตอ้งใชอ้ปุกรณร์ว่ม เช่น รูปภาพ แผนที่  
สิ่งพิมพต่์างๆ แผนภมูิ แผนสถิติ  

1.2 วสัดทุี่ตอ้งน าเสนอรว่มกบัอปุกรณ ์เช่น ฟิลม์ภาพยนตร ์ฟิลม์สไลด ์แผ่น 
ภาพโปรง่ใส มว้นเทปเสียง แผ่นวีดีทศัน ์เป็นตน้ 

2. สื่ออปุกรณ ์หมายถึง สื่อที่ใชไ้ฟฟ้า และสื่ออิเล็กทรอนิกสท์ัง้ที่เป็นระบบแอนา 
ลอก และระบบดิจิทลั ใชเ้ป็นเครื่องมือในการ ถ่ายทอดสดเนือ้หา จากสื่อวสัด ุตวัอย่างสื่อประเภท
นี ้ไดแ้ก่ เครื่องฉายต่างๆ เครื่องคอมพิวเตอร ์เป็นตน้ 

3. สื่อประเภทกิจกรรม เทคนิค และวิธีการ หมายถึง สื่อที่มีการกระท า ที่เป็น 
กระบวนการ มีการวางแผนการปฏิบติัที่เป็นชัน้ตอนหรือเป็นการแสดง อาจจะใชส้ื่อและอุปกรณ์
รว่มดว้ย เช่น นิทรรศการ การสาธิต การแสดง และการศกึษานอกสถานที่ 

สื่อการสอนตามประสบการณก์ารเรียนรู ้ 
เอดการ ์เดล (Dale, 1969, p.107) ไดอ้ธิบายถึงความสมัพนัธร์ะหว่างสื่อแบ่งสื่อ

การสอนออกเป็น 11 ประเภท ซึ่งพิจารณาจากลกัษณะ ของประสบการณท์ี่ไดร้บัจากสื่อ การสอน
ประเภทนั้น และยึดเอาความเป็นรูปธรรมและ  นามธรรมเป็นหลักในการแบ่งประเภท และได้
เรียงล าดับจากประสบการณ์ที่ เป็นรูปธรรมที่สุด  จนถึงประสบการณ์ที่ เป็นนามธรรมที่สุด 
(Abstract Concrete Continuum) เรียกว่า “กรวยประสบการณ์”(Cone of Experience) โดยการ
แบ่งเป็นขัน้ตอนดงันี ้

         1. ประสบการณต์รง เป็นประสบการณข์ัน้ที่เป็นรูปธรรมมากที่สดุโดยการใหผู้เ้รียน 
ไดร้บัประสบการณ ์โดยตรงจากของจริง สถานการณจ์ริง หรือดว้ยการกระท าของตนเอง เช่น การ
สมัผสั และการมองเห็น เป็นตน้ 

         2. ประสบการณ์รอง เป็นการเรียนรูโ้ดยใหผู้เ้รียนเรียนจากสิ่งที่ใกลเ้คียงความเป็น
จรงิที่สดุ ซึ่งอาจเป็นของจ าลอง หรือสิ่งจ าลอง 



  34 

         3. ประสบการณน์าฏกรรมหรือการแสดง เป็นการแสดงบทบาทสมมติหรือการแสดง
ละคร เพื่อเป็นการจดัประสบการณใ์หแ้ก่ผูเ้รียนในเรื่องที่มีขอ้จ ากดัดว้ยยุคสมยั เวลา และสถานที่ 
เช่น เหตกุารณใ์นประวติัศาสตร ์

         4. การสาธิต เป็นการแสดงหรือกระท าประกอบค าอธิบายเพื่อใหเ้ป็นล าดบัขัน้ตอน
ของการกระท านัน้  

         5. การศึกษานอกสถานที่ เป็นการใหผู้ ้เรียนไดร้บัและเรียนรูป้ระสบการณ์ต่าง ๆ 
ภายนอกสถานที่เรียน อาจเป็นการเยี่ยมชมสถานที่ต่าง ๆ การสมัภาษณบ์คุคลต่าง ๆ เป็นตน้ 

         6. นิทรรศการ เป็นการจัดแสดงสิ่งของต่าง ๆ การจัดป้ายนิ เทศ ฯลฯ เพื่อให้
สารประโยชน ์และความรูแ้ก่ผูช้ม  

         7. โทรทศัน ์โดยใชท้ัง้โทรทศันก์ารศึกษา และโทรทศันก์ารสอน เพื่อใหข้อ้มลูความรู้
แก่ผูเ้รียนหรือผูช้มที่อยู่ในหอ้งเรียน หรืออยู่ทางบา้น  

8. ภาพยนตร ์เป็นภาพที่บนัทกึเรื่องราวเหตกุารณล์งบนฟิลม์เพื่อใหผู้เ้รียนไดร้บั 
ประสบการณ ์ทัง้ภาพและเสียง โดยใชป้ระสาทตาและหู 

9. การบนัทกึเสียง วิทย ุภาพนิ่ง การบนัทกึเสียงอาจเป็นทัง้ในรูปแผ่นเสียงหรือ 
เทปบนัทึกเสียง วิทยุเป็นสื่อที่ใหเ้ฉพาะเสียง ส่วนภาพนิ่งอาจเป็นรูปภาพ สไลด ์โดยเป็นภาพวาด 
ภาพลอ้ หรือภาพเสมือนจรงิก็ไดข้อ้มลูที่อยู่ในสื่อขัน้นีจ้ะใหป้ระสบการณแ์ก่ผูเ้รียนที่ถึงแมจ้ะอ่าน
หนงัสือไม่ออก เนื่องจากเป็นการนบัหรือดภูาพเท่านัน้  

10. ทศันสญัลกัษณ ์เช่น แผนที่ แผนภมูิ แผนสถิติ หรือเครื่องหมายต่าง ๆ ซึ่งเป็น 
สิ่งที่เป็นสญัลกัษณแ์ทนความเป็นจรงิของสิ่งต่าง ๆ หรือขอ้มลูที่ตอ้งการใหเ้รียนรู ้

11. วจนสญัลกัษณ ์เป็นประสบการณข์ัน้ที่เป็นนามธรรมมากที่สดุ ไดแ้ก่  
ตวัหนงัสือในภาษาเขียนและเสียงของค าพดูในภาษาพดู 

จากกรวยประสบการณ ์สามารถอธิบายไดว้่าการเรียนรูจ้ะเริ่มจาก การที่ผูเ้ รียน 
ได ้เป็นผูม้ีสวนรว่มหรืออยู่ในประสบการณจ์รงิ จากนัน้จะเป็นการเรียนรู ้จากสิ่งที่เป็นนามธรรมขึน้ 
โดยผูเ้รียนจะเปลี่ยนมาเป็นสังเกตจากประสบการณ์จริง แลว้ต่อมาเป็นผูส้ังเกตจากเหตุการณ ์
หรือสภาพการณ์ผ่านสื่อต่างๆ ทัง้ที่เป็นภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว จนกระทั่ งเป็นการเรียนรูจ้าก 
สญัลกัษณ์ ภาษาเขียน และภาษาพูด การใชส้ื่อการสอนตามการแบ่งประเภทของสื่อจากกรวย
ประสบการณ์ อาจไม่จา เป็น พิจารณาใชส้ื่อจากฐานกรวยเสมอไป ทัง้นีเ้พราะสื่อไดถู้กแบ่งตาม
ระดบัประสบการณ ์การสรา้งกรวยประสบการณ ์สอดคลอ้งกบัแนวคิดการเรียนรูข้องนักจิตวิทยา 
เจโรม บรูเนอร ์(Jerome Bruner) ที่กลา่วว่ากิจกรรมการเรียนประกอบดว้ย การกระท าโดยตรง 
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(Bruner, 1966, p.22-28) ไดอ้อกแบบโครงสรา้งของกิจกรรมการสอนไว  ้รูปแบบ
หนึ่งโดยประกอบดว้ยมโนทัศนด์า้นการกระท าโดยตรง การเรียนรูด้ว้ยภาพ และการเรียนรูด้ว้ย 
นามธรรม เมื่อเปรียบเทียบกับกรวยประสบการณ์ ของเดลกับลกัษณะส าคัญ 3 ประการของการ
เรียนรูข้อง บรูนเนอรแ์ลว้จะเห็นว่า มีลักษณะใกลเ้คียงและเป็นคู่ขนานกัน ดังแสดงใหเ้ห็นการ
เปรียบเทียบ 

 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 4 กรวยประสบการณ”์(Cone of Experience) ของ เอดการ ์เดล 

ที่มา : ตวงแสง ณ นคร และศยามน อินสะอาด. (2558). การใชส้ื่อการเรียนรู ้Utilization 
of learning media (พิมพค์รัง้ที่1): กรุงเทพฯ : ส านกัพิมพม์หาวิทยาลยัรามค าแหง. 

โดนลัด ์พี. อีลี (Donald P, 1972, p.36-42) ไดจ้ าแนกสื่อการ เรียนการสอนตาม
ทรพัยากร การเรียนรู ้5 รูปแบบ โดยแบ่งไดเ้ป็นสื่อที่ออกแบบขึน้เพื่อ จุดมุ่งหมายทางการศึกษา 
(by design) และสื่อที่มีอยู่ทั่วไปแลว้น ามาประยกุตใ์ชใ้นการเรียน การสอน ไดแ้ก่ 

1. คน หมายถึง บคุคลที่อยู่ใน ระบบของโรงเรียน ไดแ้ก่ ครู ผูบ้รหิาร ผูช้่วยสอน 
หรือผูท้ี่อ  านวยความ สะดวกดา้นต่างๆเพื่อใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู ้ส่วน “คน” ตามความหมายของ
การประยุกตใ์ช ้ไดแ้ก่คนที่ท างานหรือมีความช านาญงานในแต่ละสาขาซึ่งมีอยู่ในวงสงัคมทั่วไป 
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คนเหล่านีเ้ป็น “ผูเ้ชี่ยวชาญ” ซึ่งถึงแมม้ิใช่นักศึกษาแต่สามารถจะช่วยความสะดวกหรือเชิญมา
เป็นวิทยาการ เพื่อใหค้วามรู ้อาทิเช่น พระ ศิลปิน นกัการเมือง นกัธุรกิจ  

2. วสัด ุในการศกึษาโดยตรงเป็นประเภทที่บรรจเุนือ้หาบทเรียน โดยรูปแบบของ 
วสัดมุิใช่สิ่งส  าคญัที่ตอ้งค านึงถึง เช่น หนงัสือ สไลด ์แผนที่ แผ่นซีดี หรือสื่อ ต่างๆ  

3. อาคารสถานที่ หมายถึง ตวัตกึ ที่ว่าง สิ่งแวดลอ้ม ซึ่งมีผลเก่ียวกบั ทรพัยากร 
รูปแบบอ่ืนๆ ที่กล่าวมาแลว้และมีผลกบัผูเ้รียนดว้ย สถานที่ส  าคญัในการศึกษา ไดแ้ก่ อาคารเรียน 
และ หอ้งสมดุ หอประชมุ เป็นตน้ 

4. เครื่องมือและอปุกรณ ์เป็นทรพัยากรทางการเรียนรูเ้พื่อช่วยในการผลิตหรือ 
ใชร้ว่มกบัทรพัยากรอ่ืนๆ สว่นมากมกัเป็น โสตทศันปูกรณ ์หรือ เครื่องมือต่างๆ  

5. กิจกรรม โดยทั่วไปแลว้กิจกรรมที่ใชใ้นการเรียนการสอนมกัจดัขึน้เพื่อรว่ม 
กระท าทรพัยากรอ่ืนๆ หรือเป็นเทคนิควิธีการพิเศษเพื่อการเรียนการสอน เช่น เกม การสมัมนา การ
จดัทศันศกึษา  

5.4 ประโยชนข์องส่ือการสอนทีม่ีต่อครู 
        (อาภรณ ์ ใจเที่ยง, 2546, น.188) กลา่วถึง  ประโยชนข์องสื่อการสอนที่มีต่อครู ดงันี ้

           1.   ใหบ้รรยากาศในการเรียนน่าสนใจยิ่งขึน้ ท าใหค้รูมีความสนุกสนาน และมี
ความเชื่อมั่นในตนเองเพิ่มมากขึน้ 
            2.   สามารถแบ่งเบาภาระของครูในดา้นการเตรียมเนือ้หา  
            3.   กระตุน้ใหค้รูต่ืนตวัอยู่เสมอในการเตรียมและผลิตวสัดใุหม่ๆ  

       (ศกัดศ์รี ปาณะกลุ, 2550, น.6-7) กลา่วถึงคณุค่าของสื่อการเรียนรูต่้อครู ดงันี ้
            1.   สรา้งบรรยากาศการจดัการเรียนรูท้ี่ดี น่าสนใจ สนุกสนาน มีความน่าเชื่อถือ
จึงสรา้งความเชื่อมั่นใหก้บัครูได ้
            2.   ท าใหค้รูพูดนอ้ยลง ถ่ายทอดเนือ้หาดว้ยตนเองนอ้ยลง โดยที่นักเรียนเรียนรู้
ไดเ้อง  
            3.   กระตุน้ใหค้รูเตรียม ผลิต หรือพฒันาสื่อใหม่ ๆ  
            4.   แก้ปัญหาและทดแทนสิ่งที่ครูไม่ถนัด เช่น พูดไม่เก่ง  ขาดความเชื่อมั่นใน
ตนเอง   
            5.   ครูสามารถจดัประสบการณก์ารเรียนรูไ้ดห้ลากหลายรูปแบบ ส าหรบัการสอน
ที่เป็นกลุม่ใหญ่ กลุม่ย่อย และเป็นรายบคุคล   
            6.   ครูสามารถวดัและประเมินผลการเรียนรูไ้ดต้รงจดุมุ่งหมาย 
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            7. ช่วยให้ครูได้รับทราบผลสะท้อนกลับจากนักเรียน และน าข้อมูลที่ ได้ไป
ปรบัปรุงแกไ้ขหรือพฒันาสื่อและการจดัการเรียนรูข้องตนไดต้ลอดเวลา 

      (สิรพิชัร ์เจษฎาวิโรจน,์ 2550, น.77) กลา่วถึง  ประโยชนข์องสื่อการสอนต่อครู  ดงันี ้
            1.   ใหค้วามสะดวกแก่ครูในการสอน การสอนเป็นไปดว้ยดี 
            2.   ช่วยผ่อนแรงในการอธิบาย อธิบายไดต้รงประเด็น 
            3.   ประหยดัเวลาในการสอน 
            4.   ท าใหใ้หค้รูและนกัเรียนมีความเขา้ใจตรงกนั 
            5.   ครูมีความมั่นใจในการสอนมากขึน้ 
 

5.5 ประโยชนข์องส่ือการสอนทีม่ีต่อนักเรียน          
      (ระวิวรรณ ศรีครา้มครนั, 2551, น.93) กลา่วถึง  ประโยชนข์องสื่อการสอน  ดงันี ้

            1. เพิ่มพูนประสบการณ์ให้แก่นักเรียน  ท าให้นักเรียนมีประสบการณ์มากขึน้
เนื่องจากไดเ้ห็นของจรงิ ไดย้ินหรือสมัผสั   
            2. กระตุน้หรือเรา้ความสนใจของนกัเรียน ซึ่งสิ่งต่าง ๆ ที่น ามาเสรมิการเรียนรูข้อง
นกัเรียนนอกเหนือจากการเรียนปกติในชัน้เรียน   

 (อาภรณ์  ใจเที่ยง, 2546, น.188) อธิบายถึงประโยชนข์องสื่อการสอนที่มีต่อนักเรียนไว ้ 
ดงันี ้
            1.   ช่วยใหน้กัเรียนเกิดความเขา้ใจ เนือ้หาบทเรียนที่ยุ่งยากซบัซอ้นไดง้่ายขึน้  
            2.   ช่วยกระตุน้และสรา้งความสนใจใหก้ับนักเรียน ท าใหเ้กิดความสนุกและไม่
เบื่อหน่ายการเรียน 
            3.   นกัเรียนมีความเขา้ใจตรงกนั  และเกิดประสบการณใ์นวิชาที่เรียนนัน้ 
            4.   นักเรียนไดม้ีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอนมากขึน้ ท าใหเ้กิดมนุษย์
สมัพนัธอ์นัดีในระหว่างนกัเรียนดว้ยกนัเองและกบัครู 
            5.   สรา้งเสรมิลกัษณะนิสยัที่ดีในการศกึษาคน้ควา้หาความรู ้และช่วยใหน้กัเรียน
เกิดความคิดสรา้งสรรคจ์ากการใชส้ื่อ 

    (สิริพัชร ์เจษฎาวิโรจน์, 2550, น.75-77) กล่าวถึง  ประโยชน์ของสื่อการสอนที่มีต่อ
นกัเรียน ดงันี ้
            1.    ช่วยใหป้ระสบการณท์ี่เป็นรูปธรรมแก่นกัเรียน 
            2.    ช่วยใหส้ามารถเรียนรูใ้นสิ่งที่เรียนรูไ้ดย้ากไดง้่ายขึน้  
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           (ศักด์ศรี ปาณะกุล, 2550, น.7-8) กล่าวถึงคุณค่าของสื่อการเรียนรูต่้อนักเรียน 
ดงันี ้
            1.   นักเรียนเรียนรูไ้ดดี้ขึน้ดว้ยการเปลี่ยนแปลงประสบการณ์ที่เป็นนามธรรมให้
เป็นรูปธรรมที่สามารถสมัผสั และเขา้ใจไดง้่ายขึน้ 
            2.   นกัเรียนเรียนรูไ้ดม้ากขึน้ในเวลาที่ก าหนด  

3.   นกัเรียนจดจ าสิ่งที่เรียนไดม้าก  แม่นย า   
            4.   นกัเรียนไดร้บัประสบการณก์ารเรียนรูอ้ย่างกวา้งขวาง  
            5.   นกัเรียนไดร้บัประสบการณต์รง แปลกใหม่  

ผูว้ิจยัจึงสรุปไดว้่า ในปัจจุบนัเทคโนโลยีกา้วไกลส่งผลใหส้ื่อการเรียนการสอนมี
ความทันสมัยมากขึน้ ครูยุคใหม่จึงตอ้งรูจ้ักใชยุ้ทธวิธีที่หลากหลายในกระบวนการจัดการเรียนรู ้
การจัดเรียนการสอนสมัยใหม่ และต้องค านึงว่าจะน ามาใช้อย่างไรให้เหมาะสม  ไม่ว่าจะเป็น
เทคโนโลยีสารสนเทศหรือการสื่อสารในรูปแบบต่าง ๆ ครูผูส้อนจะตอ้งมีความรูค้วามเขา้ใจในเรื่อง
ของแนวคิดหลักการ เนือ้หาสาระวิชาที่สอนแลว้ยังจ าเป็นต้องมีความรูค้วามเขา้ใจในเรื่องของ
เครื่องมือที่จะใชแ้สวงหาความรูเ้พื่อช่วยเติมเต็มความรูใ้หก้บัผูเ้รียนเกิดทกัษะ ความรู ้สรา้งสรรค์
ประสบการณ ์ และความสามารถในการคิดวิเคราะหแ์ละแกปั้ญหาไดอ้นัจะเกิดประโยชนส์งูสดุต่อ
ผูเ้รียนทกุคน   

ดงันัน้ สื่อการเรียนรูไ้ม่ว่าจะเป็นสื่อบุคคล วัสด ุอปุกรณ ์ตลอดจนเทคนิควิธีการ
ล้วนเป็นสื่อกลางที่ท าให้ผู ้เรียนเกิดการเรียนรูต้ามวัตถุประสงค์การเรียนรูท้ี่ก  าหนดไว้ถือเป็น
เครื่องมือส าคญัส าหรบัผูเ้รียน ใหผู้เ้รียนเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเป็นไปตามจดุมุ่งหมายของ
การเรียนรูไ้ดอ้ย่างถกูตอ้งเหมาะสม และมีประสิทธิภาพมากท่ีสดุ  

5.6 การทดสอบประสิทธิภาพส่ือหรือการเรียนรู้ 
(เผชิญ กิจระการ,2544, น.44) ได้กล่าวถึง ประสิทธิภาพของสื่อการเรียนการ

สอนว่าความสามารถของบทเรียนในการสรา้งผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน ใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรูต้าม 
จดุประสงคถ์ึงระดบัเกณฑท์ี่คาดไว ้

(ชัยยงค ์พรหมวงศ์, 2556, น.1-16) ไดก้ล่าวว่า เมื่อไดผ้ลิตสื่อหรือชุดการสอน
แลว้ ก่อนน าไปใชจ้ะตอ้ง น าสื่อหรือชุดการสอนที่ผลิตขึน้ไปทดสอบประสิทธิภาพ ประเมินว่าสื่อ
หรือชุดการสอน ท าให้กการเรียนการสอนไปอย่างมีประสิทธิภาพเพียงใด มีความสัมพันธ์กับ
ผลลพัธห์รือไม่ และผูเ้รียนมีความพงึพอใจต่อการเรียนจากสื่อ ในระดบัใดบา้ง 
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จึงท าให้ผูผ้ลิตสื่อการสอนจ าเป็นจะต้องน าสื่อหรือชุดการสอนไปหาคุณภาพ 
เรียกว่า การทดสอบประสิทธิภาพ  

ความหมายของประสิทธิภาพ 
ความหมายของประสิทธิภาพ หมายถึง สภาวะ หรือคุณภาพของ สมรรถนะใน

การด าเนินงาน เพื่อใหง้านหรือความส าเร็จโดยใชเ้วลา ความพยายาม  และค่าใชจ้่ายคุม้ค่าที่สุด
ตามจดุมุ่งหมายท่ีก าหนดไว ้  

ความหมายของการทดสอบประสิทธิผล หมายถึง การหาคณุภาพของสื่อ หรือชุด
การสอน โดยพิจารณาตามขัน้ตอนของการพฒันาสื่อหรือชุดการสอนแต่ละขัน้  

จึงท าใหส้่วนมาก ค าว่า ประสิทธิภาพ มกัสบัสนกบัค าว่า ประสิทธิผล ซึ่งเป็นค า
ที่คลมุเครือไม่เนน้ปรมิาณ และมุ่งหวงัใหบ้รรลวุตัถปุระสงค ์ 

การผลิตสื่อ และเครื่องมือ การทดสอบประสิทธิภาพ หมายถึง การน าสื่อ หรือ
เครื่องมือการสอนไปทดสอบดว้ย 2 วิธีการ คือ การทดสอบประสิทธิภาพใชเ้บือ้งตน้ (Try Out) ไป
และทดสอบประสิทธิภาพสอนจริง เพื่อหาคุณภาพของสื่อตามขั้นตอนที่ก าหนด คือ การท าให้
ผูเ้รียนมีความรูเ้พิ่มขึน้ การช่วยใหผู้เ้รียนผ่านกระบวนการเรียน และท าแบบประเมินสุดทา้ยไดดี้ 
ท าใหผู้เ้รียนมีความพึงพอใจในการเรียนการสอน น าผลที่ไดม้าปรบัปรุง แกไ้ข ก่อนที่จะเผยแพร ่
เมื่อทดสอบแล้ว ให้เทียบกับค่าคะนน เพื่อดูว่าสามารถจะยอมรบัประสิทธิภาพหรือไม่ ซึ่งการ
ยอมรบัประสิทธิภาพของนวตักรรมมี 3 ระดบั  

1. เมื่อคะแนนสงูกว่าเกณฑ ์เมื่อนวตักรรมของประสิทธิภาพสงูกว่าเกณฑ ์
ที่ตัง้ไวม้ีค่าไม่เกิน 2.5 %  

2. เมื่อคะแนนเท่ากบัเกณฑ ์เมื่อประสิทธิภาพของนวตักรรมเท่ากบัที่ตัง้ไว ้ 
3.  เมื่อคะแนนต ่ากว่าเกณฑ ์แต่ยอมรบัว่ามีประสิทธิภาพ เมื่อ 

ประสิทธิภาพของนวตักรรมต ่ากว่า เกณฑท์ี่ตัง้ไวม้ีค่าไม่เกิน 2.5 % 
จากการศึกษาเก่ียวกับการหาประสิทธิภาพสื่อ สรุปได้ว่า ในการพัฒนาสื่อการ

เรียนการสอนตอ้งน าสื่อที่ผลิตไปทดลองหาประสิทธิภาพของสื่อก่อน แลว้น ามาปรบัปรุงแกไ้ขตาม
เกณฑ์ที่ตั้งไว ้จึงจะถือได้ว่าสื่อการเรียนการสอนที่ผลิตขึน้สามารถน าไปใช้ในการเก็บรวบรวม
ขอ้มลูในการวิจยัครัง้ต่อไป 
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6.งานวิจัยทีเ่กี่ยวข้อง 
(ภาณุวฒัน ์วรพิทยเ์บญจา, จ ารสั กลิ่นหนู, และ ณรงคศ์กัดิ ์ศรีสม, 2558) ไดท้ าการวิจยั

เรื่อง แอพพลิเคชั่นการจดัการเรียนการสอนในหอ้งเรียนเสมือนจริงบนอปุกรณเ์คลื่อนที่โดยน าวงจร
การพัฒนา ระบบ (SDLC) มาเป็นแนวทางในการพัฒนา คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยวิธีการสุ่ม
ตวัอย่างแบบกลุ่ม ไดก้ลุ่มตวัอย่างเป็นนกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 6 ในกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนทุ่ง
ผึง้ สงักดัเขตพืน้ที่ การศึกษาประถมศึกษาล าปางเขต 3 จ านวน 30 คน จากจ านวนทัง้สิน้ 17 กลุ่ม
เครือข่าย และครูผู้สอนจ านวน 15 คน ผลการทดลองพบว่าแอพพลิเคชั่นสามารถใช้งานผ่าน
อุปกรณ์เคลื่อนที่ ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อนักเรียนใชแ้อพพลิเคชั่นในการทบทวนเนือ้หาวิชา
เรียนนอกเหนือจาก การเรียนการสอนในชั้นเรียนปกติ ช่วยใหน้ักเรียนเขา้ใจและสามารถจดจ า
เนือ้หาวิชาเรียนไดดี้ยิ่งขึน้ โดยผลการประเมินความพึงพอใจของนกัเรียนที่ทดลองใชแ้อพพลิเคชั่น 
ในภาพรวมมีความพึงพอใจ อยู่ในระดบัมาก ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.10 จาก 5.00 และความพึงพอใจของ
ครูผูส้อนที่ทดลองใช ้แอพพลิเคชั่นในภาพรวมมีความพงึพอใจอยู่ในระดบัมาก ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.09  

(วีนา โชติช่วง, ชิติพทัธ ์ปานเกษม, และ วิจิตรา สายแสง, 2562) ไดท้ าการวิจยัเรื่อง การ
พฒันาแอปพลิเคชันสื่อเสริมการเรียนรูร้ะบบสุริยะดว้ยเทคโนโลยีเสมือนจริง ไดส้  าเร็จสมบูรณ์ มี
ผลความพึงพอใจ จากกลุม้เป้าหมายที่ท าการทดลอง ในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก ทัง้นีเ้กิดจากใน
กระบวนการพฒันา ไดม้ีการแบ่งการท างานอย่าง ชดัเจนเป็นขัน้ตอนตามแนวทางของการพฒันา
ด้วยหลักการของ System Development Life Cycle (SDLC) มีการออกแบบ หน้าจอของแอป
พลเคชนั การออกแบบมารค์เกอร ์และโมเดลสามมิติ ตามความตอ้งการของกลุ่มเป้าหมาย มีการ
กระตุน้ความ น่าสนใจใหก้ับผูเ้รียนตามหลักการเรียนรูม้ากกว่าการอ่านหนังสือเรียนโดยทั่วไป                 
มีรูปภาพและวีดีทัศนป์ระกอบที่น่าสนใจและ  เหมาะสมกับเนือ้หา ในการน าเสนอนัน้เนน้ความ
กระชับ เขา้ใจง่าย และสามารถเรียนรูไ้ดด้ว้ย ตัวเองเป็นสื่อเสริมการเรียนอีกชิน้หนึ่ง ส  าหรบัการ
พัฒนาแอปพลิเคชันเพื่อใช้งานในระบบปฏิบัติการแอนดรอย์นั้น ผู้วิจัยได้ใช้โปรแกรม Unity 
ร่วมกับ Vuforia เพื่อท าการเชื่อมโยงมารค์เกอร ์ผ่านกล้องสมารท์โฟนและแสดงภาพสามมิติที่
ตรงกันได ้การใชง้านจ าเป็นตอ้งใชร้่วมกับหนังสือสื่อเสริมการเรียนรู ้ที่ออกแบบเนือ้หาสรุปสาระ
ความรู ้ในรูปแบบของหนงัสือ ผลทดสอบประสิทธิภาพการใชง้านในภาพรวมอยู่ในระดับที่ดีมาก 
โดยมีความถูกตอ้งในการท างาน ความเหมาะสมและความ  สะดวก รวดเร็วในการท างาน การ
น าเสนอเนื ้อหามีความเข้าใจง่าย  (ค่าเฉลี่ย = 4.03,S.D.=0.50) สามารถเรียนรูไ้ด้ด้วยตัวเอง 
(ค่าเฉลี่ย = 4.07,S.D.= 0.53) 
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(รุง้นภาพร ภูชาดา และ สวียา สรุมณี, 2558) : ไดท้ าการวิจยัเรื่อง พัฒนาแอพพลิเคชั่น 
เพื่อการเรียนรูบ้นแท็บเล็ต เรื่อง องคป์ระกอบของระบบสารสนเทศ ส าหรบัชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 4 
โดยมีมีวัตถุประสงค ์1)เพื่อพัฒนาแอพพลิเคชั่นเพื่อการเรียนรูบ้นแท็บเล็ต เรื่ององคป์ระกอบของ
ระบบสารสนเทศ 2) ศกึษาคณุภาพของแอพพลิเคชั่นเพื่อการเรียนรูบ้นแท็บเล็ต เรื่อง องคป์ระกอบ
ของระบบสารสนเทศ และ 3) ศึกษาความพึงพอใจของ ผูเ้รียนที่มีต่อแอพพลิเคชั่นเพื่อการเรียนรู้
บนแท็บเล็ต เรื่ององคป์ระกอบของระบบสารสนเทศ กลุ่มทดลองที่ใชเ้ป็นนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษา
ชั้นปี  ที่  4  โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม จังหวัดกาฬสินธุ์  จ านวน 34 คน เครื่องมือที่ ใช้ คือ 
แอพพลิเคชั่น เพื่อการเรียนรูบ้นแท็บเล็ต เรื่ององคป์ระกอบของระบบสารสนเทศ ส าหรบัชัน้ แบบ
ประเมินคุณภาพแอพพลิเคชั่นเพื่อการเรียนรูบ้นแท็บเล็ต และแบบสอบถามความพึงพอใจของ 
ผูเ้รียน สถิติที่ใช ้คือ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจยัพบว่า 1) แอพพลิเคชั่นเพื่อ
การเรียนรูบ้นแท็บเล็ต เรื่ององคป์ระกอบของ ระบบสารสนเทศ ส าหรบัชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 4 และ
คุณภาพโดยรวมอยู่ในระดับมาก 2) นักเรียนมีความพึงพอใจต่อแอพพลิเคชั่นเพื่อการเรียนรูบ้น
แท็บเล็ตที่พฒันาขึน้ อยู่ในระดบัมากท่ีสดุ 

(จิตพิสทุธิ์ มั่นศิล, ธราดล เก่งการพานิช, มณฑา เก่งการพานิช, และ ศรณัญา เบญจกลุ, 
2562) ไดท้ าการวิจัยเรื่อง ผลของโปรแกรมส่งเสริมทนัตสุขภาพโดยประยุกตท์ฤษฎีปัญญาสงัคม
ต่อ การป้องกันโรคฟันผุในนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  4 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมี
วตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาประสิทธิผลของโปรแกรมส่งเสริมทันตสขุภาพโดยประยุกตท์ฤษฎีปัญญา
สังคมต่อการป้องกันโรคฟันผุ ในนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  4 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ด าเนินการในกลุม่ทดลอง 35 คน ใชเ้วลาด าเนินการทดลอง 8 สปัดาห ์วิเคราะหข์อ้มลูโดยใช ้สถิติ
รอ้ยละ ค่าเฉลี่ย สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน                              

ผลการศึกษา พบว่า หลงัการทดลอง กลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ยความรูเ้ก่ียวกบัการดแูล
สุขภาพช่องปาก และการป้องกันฟันผุ การรบัรูค้วามสามารถตนเองในการดูแลสุขภาพช่องปาก 
ความคาดหวงัผลของการดูแล สุขภาพช่องปาก การปฏิบติัตนในการดูแลทันตสุขภาพดีกว่ากลุ่ม
เปรียบเทียบอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<0.001) และค่าคะแนนเฉลี่ยคราบจุลินทรียบ์นตัวฟัน
น้อยลงกว่ากลุ่มเปรียบเทียบ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  (p<0.001) แสดงให้เห็นว่าโปรแกรม
ส่งเสริมทันตสุขภาพโดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีปัญญาสังคม มีประสิทธิผลต่อการเพิ่มขึน้ของ
พฤติกรรมการดูแลสุขภาพช่องปากของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  4 และลดปริมาณคราบ
จุลินทรียบ์นตัวฟันลงได ้ดังนัน้โรงเรียนที่มีบริบทคลา้ยคลึงกันสามารถน าโปรแกรมส่งเสริมทันต
สขุภาพไปประยกุตใ์ชไ้ด ้
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(จรรยา โชคกลาง, วุฒิชัย จันทะโยชน์, และ สุทธิกานต ์บ่อจักรพันธ์, 2559) ไดท้ าการ
วิจัยเรื่อง การพัฒนาสื่อการเรียนรูค้  าศัพทภ์าษาอังกฤษ  ส าหรบันักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
ด้วยเทคโนโลยีความจริงเสริม การศึกษาครัง้นี ้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนก่อนเรียนและหลงัเรียนของนกัเรียนที่ เรียนดว้ยสื่อการเรียนรู ้2) ศึกษาประสิทธิภาพ
สื่อการเรียนรูค้  าศัพทภ์าษาอังกฤษ ส าหรบัชัน้ประถมศึกษาปีที่ 1 ดว้ย เทคโนโลยีความจริงเสริม 
และ 3) ศึกษาดชันีประสิทธิผลของสื่อการเรียนรู ้กลุม่ตวัอย่างที่ใชเ้ป็นนกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 
1 โรงเรียนเทศบาล 1 โพศรี จังหวัดอุดรธานี ปีการศึกษา 2557 โดยการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย 28 
คน เครื่องมือที่ใช้ใน การวิจัย ประกอบด้วย 1) สื่อการเรียนรูค้  าศัพท์ภาษาอังกฤษ 2) แบบวัด
ผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน เร่ือง ค าศัพทภ์าษาอังกฤษ สถิติที่ใชใ้นการวิเคราะหข์อ้มูล รอ้ยละและ
ทดสอบ t-test  

ผลการศึกษาพบว่า 1) นักเรียนท่ีเรียนดว้ยการเรียนรูค้  าศัพทภ์าษาองักฤษมีผลสมัฤทธิ์

ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่า ก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 2) สื่อการเรียนรู้
ค  าศพัทภ์าษาองักฤษ ส าหรบัชัน้ประถมศกึษาปีที่ 1 ดว้ย เทคโนโลยีความจรงิเสรมิ มีประสิทธิภาพ 
76.43/75.54 3) สื่อการเรียนการสอนมัลติมีเดีย มีค่าดัชนีประสิทธิผล เท่ากับ 0.51 ที่เป็นเช่นนี ้
อาจเป็นเพราะว่านกัเรียนมีความสนใจกระตือรือรน้และไม่เบื่อหน่ายเนือ้หาวิชาที่จะเรียนทัง้นีก้าร
เรียนโดยใชส้ื่อการเรียนรูท้  าใหน้ักเรียนไดส้มัผัสและมีปฏิสมัพันธ์กับคอมพิวเตอรต์ลอดเวลา สื่อ
การเรียนรูน้บัว่าเป็นเทคโนโลยีทางการศึกษาอีกรูปแบบหนึ่งเหมาะที่จะน ามาใชใ้นการเรียนรูต้าม
ศักยภาพที่เนน้ผูเ้รียนเป็นส าคัญ ท าใหผู้เ้รียนคิดไดด้ว้ยตนเองสนองตอบความแตกต่างระหว่าง
บคุคล เป็นการกระตุน้ความสนใจใหน้กัเรียนอยากเรียนรูย้ิ่งขึน้ 

(จริยา  รองทอง และ อภิชาติ  เหล็กดี , 2560) : ได้ท าการวิจัยเรื่อง การพัฒนา
แอพพลิเคชั่นเสริมการเรียนรูสุ้ขศึกษาส าหรบันักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่2 บนระบบปฏิบัติการ
แอนดรอยด ์การวิจยัครัง้นีม้ีวตัถุประสงคเ์พื่อ 1) พฒันาแอพพลิเคชั่นเสริมการเรียนรูส้ขุศึกษา บน
ระบบปฏิบติัการแอนดรอยด ์2) ประเมินคณุภาพของแอพพลิเคชั่น 3) ศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อ
แอพพลิเคชั่นที่พัฒนาขึน้กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนชุมชนสีถาน
ด ารงวิทย ์จ านวน 30 คน เครื่องมือที่ใชใ้นการศึกษา คือ แอพพลิเคชั่นที่พัฒนาขึน้ แบบประเมิน
คุณภาพ และแบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อแอพพลิเคชั่น สถิติที่ใชใ้นการศึกษาคือรอ้ยละ 
ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจยัพบว่า 1) แอพพลิเคชั่นเสรมิการเรียนรูส้ขุศึกษา 
แบ่งออกเป็น 4 เรื่อง ไดแ้ก่ รา่งกายของเรา ชีวิตและครอบครวั รูท้นัโรค และความปลอดภยัในชีวิต 
2) ผลการประเมินคุณภาพของแอพพลิเคชั่นอยู่ในระดับมาก และ 3) ผลการสอบถามความพึง
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พอใจที่มีต่อแอพพลิเคชั่นอยู่ในระดบัชอบ  โดยความพึงพอใจที่มีต่อแอพพลิเคชั่นเสริมการเรียนรู้
สขุศึกษา ส าหรบันกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 2 อยู่ในระดบัมากที่สดุ ผูศ้ึกษาไดจ้ดัท าคู่มือเพื่อให้
ค าแนะในการใชแ้อพพลิเคชั่นบนแอนดรอยด ์ไวอ้ย่างชัดเจนผูเ้รียนเขา้ใจการใชแ้อพพลิเคชั่นบน
แอนดรอยดไ์ด้ดี การน าเสนอเนือ้หามีล  าดับขั้นตอน ผู้เรียนสามารถอ่านและท าความเขา้ใจใน
เนือ้หาไดด้ว้ยตนเอง แอพพลิเคชั่นบนแอนดรอยดใ์หท้ัง้ความรูค้วามเพลิดเพลินท าใหน้่าสนใจมาก
ขึน้ ท าใหผู้เ้รียนสนุกสนานต่ืนเตน้ ไม่น่าเบื่อ ประกอบกับการออกแบบ ขนาดและสีของตัวอักษร 
โดยค าบรรยายในเนือ้หามีความสอดคลอ้งกนั สง่ผลใหผู้เ้รียนมีความพงึพอใจในระดบัชอบ 



 

บทที ่3   
วิธีการด าเนินการวิจัย 

ในการวิจยัครัง้นีผู้ว้ิจยัไดด้  าเนินการตามขัน้ตอนดงันี ้
1. การก าหนดประชากรและกลุม่ตวัอย่าง 

ประชากร 
การเลือกกลุม่ตวัอย่าง 

2. การสรา้งเครื่องมือที่ใชใ้นการวิจยั 
เครื่องมือที่ใชใ้นการวิจยั  
ขัน้ตอนในการสรา้งเครื่องมือและวิธีการหาคณุภาพเครื่องมือ 

3. วิธีด าเนินการวิจยัและการเก็บรวบรวมขอ้มลู 
4. การวิเคราะหข์อ้มลูและสถิติที่ใชใ้นการวิจยั 
 

การก าหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรในการวิจัยคร้ังนี้  

โรงเรียนในเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาปทมุธานี เขต 1   
กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยคร้ังนี้ 

ไดแ้ก่ คณุครูในกลุม่สาระการเรียนรูว้ิชาสขุศกึษาและพลศกึษา จ านวน 10 คน  
และนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  3 ของโรงเรียนวัดนาวง  จ.ปทุมธานี ภาคเรียน ที่  2 ปี
การศกึษา 2563 ไดโ้ดยการสุม่อย่างง่าย โดยการจบัสลาก จ านวน 1 หอ้งเรียน จ านวน 30 คน 

การสร้างเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย  
การด าเนินการวิจยัในครัง้นี ้ผูว้ิจยัไดจ้ัดท าเครื่องมือที่ใชใ้นการวิจยั เรื่อง  การพฒันาเว็บ

แอปพลิเคชันเพื่อการส่งเสริมสุขภาพช่องปากและฟัน ส าหรบันักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 3  ซึ่ง
ประกอบดว้ย  

1, เว็ปแอปพลิเคชนัเพื่อการสง่เสรมิสขุภาพช่องปากและฟัน ส าหรบันกัเรียนชัน้ 
ประถมศกึษาปีที่ 3 

2. แบบประเมินคณุภาพของเว็ปแอปพลิเคชนัเพื่อการสง่เสรมิสขุภาพช่องปาก 
และฟัน ส าหรบันกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีที่ 3 
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3. แบบทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน รายวิชาสขุศกึษาและพลศกึษา เรื่อง  
การสง่เสรมิสขุภาพช่องและและฟัน ระดบัชัน้ประถมศกึษาปีที่ 3 

4. แบบสอบถามความพงึพอใจของครูและนกัเรียนที่มีต่อการใชง้านเว็บแอปพลิ 
เคชนั เพื่อการสง่เสรมิสขุภาพช่องปากและฟัน ส าหรบันกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีที่ 3 

 

ขั้นตอนในการสร้างเคร่ืองมือและวิธีการหาคุณภาพเคร่ืองมือ 
1. เว็บแอปพลิเคชนัเพื่อการสง่เสรมิสขุภาพช่องปากและฟัน ส าหรบันกัเรียนชัน้ 

ประถมศึกษาปีที่ 3 โดยผูว้ิจยัไดก้ารพัฒนาเว็บแอปพลิเคชนัเพื่อการส่งเสริมสุขภาพช่องปากและ
ฟัน ส าหรบันกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 3 โดยผูว้ิจยัไดแ้บ่งขัน้ตอนการด าเนินการวิจยัเป็น 2 ระยะ 
ดงันี ้

ระยะที่ 1 คือ ระยะการพฒันาแอปพลิเคชนั 
1. ขัน้ที่ 1 ขัน้การวิเคราะห ์(Analysis) 
 1.1 ศึกษาหลกัสตูรแกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐาน พุทธศกัราช 2551 กลุ่มสาระ

การเรียนรู ้  สขุศกึษาและพลศกึษา ระดบัชัน้ประถมศกึษาปีที่ 3  
 1.2 ศึกษาเอกสารงานวิจัย และทฤษฎีที่เก่ียวขอ้ง วิเคราะหห์ลกัสูตร ก าหนดผล

การเรียนรูท้ี่คาดหวงั และองคป์ระกอบในการสรา้งเว็บแอปพลิเคชัน การส่งเสริมสุขภาพช่องปาก
และฟัน ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  3 และท าการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้มา เพื่อให้ใช้
เครื่องมือในการพฒันาที่เหมาะสม 

2. ขัน้ที่ 2 ขัน้การออกแบบ (Design) 
2.1 ออกแบบและจดัท าโครงสรา้งเนือ้หาของพฒันาเว็บแอปพลิเคชนัเพื่อการ 

สง่เสริมสขุภาพช่องปากและฟัน ส าหรบันกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีที่ 3 เขียนแผนโครงเรื่อง (Story 
board) ในส่วนของการออกแบบการน าเสนอ เนือ้หา ตลอดจนองคป์ระกอบภาพตามทฤษฎี และ
งานวิจัยที่ได้ค้นคว้าตามรูปแบบที่ได้ เสร็จแล้วให้อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบความถูกต้อง 
หลงัจากนัน้น ามาปรบัปรุงแกไ้ขตามค าแนะน าของอาจารยท์ี่ปรกึษา  

2.2 น าโครงสรา้งเนือ้หาที่สรา้งเสรจ็แลว้ ตรวจสอบคณุภาพโดยใหผู้เ้ชี่ยวชาญ 
จ านวน 3 ท่าน   ท าการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนือ้หา (Content Validity) แลว้น ามาหาค่า
ดชันีความสอดคลอ้ง (IOC: Index of Item-Objective Congruence) ของเนือ้หาทัง้  4 เรื่อง  โดย
ใหผู้เ้ชี่ยวชาญพิจารณาดงันี ้
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+1 แน่ใจว่าแบบประเมินความสอดคลอ้ง มีความสอดคลอ้งกบัเนือ้หา  
0 ไม่แน่ใจว่าแบบประเมินความสอดคลอ้ง มีความสอดคลอ้งกบัเนือ้หา  
-1 แน่ใจว่าแบบแบบประเมินความสอดคลอ้ง ไม่มีความสอดคลอ้งกบัเนือ้หา   
2.3 คัดเลือกเนือ้หาที่มีค่า IOC ตั้งแต่ .05 ขึน้ไป และปรบัปรุงเพื่อน าเนือ้หาใชก้ับกลุ่ม

ตวัอย่าง 
3. ขัน้ที่ 3 ขัน้การพฒันา (Development) 

3.1 ด าเนินการสรา้งเว็บแอปพลิเคชนัเพื่อการสง่เสรมิสขุภาพช่องปากและฟัน  
ส าหรบันักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ตามขั้นตอนที่ไดว้างแผนออกแบบไวข้า้งตน้ ด าเนินการ
สรา้งเว็บแอปพลิเคชนัดว้ยโปรแกรม Open source software และใชโ้ปรแกรมดา้นอนิเมชัน เพื่อ
ใชใ้นการตกแต่งภาพเพื่อใหเ้ว็บแอปพลิเคชัน มีความสมบูรณ์ และน่าสนใจยิ่งขึน้ พรอ้มน าเว็บ
แอปพลิเคชันที่พัฒนาขึน้น าเสนอผู้เชี่ยวชาญ  จ านวน 3 ท่าน เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง
เหมาะสมและประเมินคุณภาพของแอปพลิเคชันและปรบัปรุงแก้ไข ตามข้อเสนอแนะมีความ
สมบรูณ ์และน่าสนใจยิ่งขึน้  

3.2 ผูว้ิจยัน าเว็บแอปพลิเคชนัเพื่อการสง่เสรมิสขุภาพช่องปากและฟัน ส าหรบั 
นกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีที่ 3 ที่ไดส้รา้งขึน้ใหอ้าจารยท์ี่ปรกึษาและผูเ้ชี่ยวชาญตรวจสอบคณุภาพ
บทเรียน โดยใช้แบบประเมินคุณภาพตามแบบประเมินที่ผู ้วิจัยสรา้งขึน้มีลักษณะเป็นมาตร
ประมาณค่า 5 ระดบั  

3.3 แกไ้ขเว็บแอปพลิเคชนั ตามค าแนะน าของประกอบดว้ย ผูเ้ชี่ยวชาญดา้น 
เทคโนโลยีการศกึษา และผูเ้ชี่ยวชาญดา้นเนือ้หา 

ระยะที่ 2 คือ ระยะศกึษาผลการใชเ้ว็บแอปพลิเคชนั 
4. ขัน้ที่ 4 ขัน้ทดลองใช ้(Implementation) 

4.1 ไดเ้ว็บแอปพลิเคชนัเพื่อการสง่เสรมิสขุภาพช่องปากและฟันส าหรบันกัเรียน 
ชัน้ประถมศึกษาปีที่ 3 โดยการทดสอบประสิทธิภาพใชเ้บือ้งตน้ (Try Out) กบั กลุ่มตัวอย่าง ไดแ้ก่ 
นกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 3 โรงเรียนวดันาวง ที่ศึกษา ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศกึษา 2563 จ านวน 
30 คน โดยการทดลองใชร้ะยะเวลา ในการทดลองจ านวน 4 สปัดาห ์สปัดาหล์ะ  1 ชั่วโมงโดยแบ่ง
เนือ้หาในการทดลองดงันี ้ 

เรื่อง สขุภาพช่องปากและฟัน    หน่วยที่ 1  การดแูลฟันของเรา  
ฟันของเรา    จ านวน 1 ชั่วโมง/สปัดาห ์
การแปรงฟันใหส้ะอาด   จ านวน 1 ชั่วโมง/สปัดาห ์
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การดแูลรกัษาฟัน   จ านวน 1 ชั่วโมง/สปัดาห ์
วิธีการเลือกรบัประทานอาหารอย่างถกูตอ้ง  จ านวน 1 ชั่วโมง/สปัดาห ์

น าไปทดลองกบักลุม่ตวัอย่างทัง้หมด 4 สปัดาห ์ทัง้หมด 4 เรื่อง หลงัจากผูเ้รียนใชง้านเว็บ
แอปพลิเคชนัเสร็จเรียบรอ้ยแลว้ ท าแบบประเมินความพึงพอใจต่อผูใ้ชง้านเว็บแอปพลิเคชัน เพื่อ
การสง่เสรมิสขุภาพช่องปากและฟันส าหรบันกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีที่ 3   

5.ขัน้ที่ 5 ขัน้ประเมินผล (Evaluation)  
5.1 ผูว้ิจยัน าผลที่ไดจ้ากแบบประเมินความพงึพอใจต่อผูใ้ชง้านเว็บแอปพลิเคชนั  

เพื่อการส่งเสริมสขุภาพช่องปากและฟันส าหรบันกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 3 และผลการประเมิน
คุณภาพของเว็บแอปพลิเคชัน มาวิเคราะหข์อ้มูลโดยใชค่้าสถิติ คือ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน เทียบกบัเกณฑท์ี่ก าหนด 

 
2.  แบบประเมินคุณภาพเว็บแอปพลิเคชัน เพื่อการส่งเสริมสุขภาพช่องปากและฟัน 

ส าหรบันักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ซึ่งมีขัน้ตอนในการสรา้งเครื่องมือและวิธีการหาคุณภาพ
เครื่องมือ ดงันี ้

2.1 ศกึษาเอกสาร ต าราที่เก่ียวขอ้งกบัการสรา้งประเมินคณุภาพเว็บแอปพลิเคชนั  
เพื่อการสง่เสรมิสขุภาพช่องปากและฟัน ส าหรบันกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีที่ 3  

2.2 วิเคราะหอ์งคป์ระกอบของแบประเมินคณุภาพเว็บแอปพลิเคชนั เพื่อการ 
ส่งเสริมสุขภาพช่องปากและฟัน ส าหรบันกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 3 ที่ควรประเมินและก าหนด
เป็นขอ้ค าถามในการประเมิน ประกอบดว้ย 

ดา้นเทคโนโลยีการศกึษา 
ดา้นน าเสนอเนือ้หา 
ความสอดคลอ้งของเนือ้หากบัวตัถุประสงค ์
ความชดัเจนของบทเรียน 
เวลาในการน าเสนอบทเรียน 
ความส าคญัและทนัสมยัของเนือ้หาบทเรียน 
ล าดบัในการน าเสนอจากง่ายไปยาก 

ดา้นสว่นประกอบของมลัติมีเดีย 
หนา้จอมีสดัสว่นที่เหมาะสม และง่ายต่อการใชง้าน 
ภาพคมชดั และสอดคลอ้งกบัเนือ้หา  
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เสียง และดนตรีประกอบบทเรียนมีความเหมาะสม ชดัเจน น่าสนใจ 
ความชดัเจนของเสียงบรรยายประกอบเนือ้หา 
มีเครื่องมือวดัในการใชง้านมลัติมีเดียชดัเจนและง่าย 

 ดา้นตวัอกัษรและสี 
ลกัษณะของสี และขนาดตวัอกัษร มีความคมชดั อ่านง่าย 
ความคมชดัของตวัอกัษรเหมาะสมกบัวยัของผูเ้รียน 

การออกแบบปฏิสมัพนัธ ์
การโตต้อบผูเ้รียน มีความสม ่าเสมอ 
สามารถยอ้นกลบัไปยงับทเรียนต่างๆ ไดง้่าย 
การใหป้อ้นกลบั (feedback) 

ดา้นเนือ้หา 
จดุประสงคก์บัเนือ้หาวิชามีความสอดคลอ้งกนั 
มีความถกูตอ้งตามหลกัสตูร 
ความถกูตอ้งของเนือ้หา 
สอดคลอ้งกบัวตัถปุระสงคท์ี่ตอ้งการน าเสนอ 
ปรมิาณความเหมาะสมของเนือ้หาแต่ละบทเรียน 
ความยากง่ายเหมาะสมต่อผูเ้รียน 

ดา้นความเหมาะสมในการน าเสนอเนือ้หา 
 มีการล าดบัขัน้ตอนในการน าเสนอเนือ้หาไดช้ดัเจน 
 ความน่าสนใจในการน าเสนอเนือ้หา 

ดา้นการใชภ้าษา 
ความถกูตอ้งของภาษาที่ใช ้
ความชดัเจนของภาษาที่ใชส้ื่อความหมาย 
ใชภ้าษาเหมาะสมกบัวยัของผูเ้รียน 

 ดา้นแบบทดสอบ 
ความชดัเจนของค าสั่งและแบบทดสอบ 
ความสอดคลอ้งระหว่างแบบทดสอบกบัจุดประสงค ์
ความเหมาะสมของจ านวนแบบทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน 
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2.3 น าแบบประเมินที่สรา้งขึน้ไปใหอ้าจารยท์ี่ปรกึษาตรวจสอบความถูกตอ้ง  
2.4 น าผลการตรวจสอบมาท าการปรบัปรุงแกไ้ขตามขอ้เสนอแนะของอาจารยท์ี่ 

ปรกึษา  
2.5 สรา้งแบบประเมินคณุภาพเว็บแอปพลิเคชนั เพื่อการสง่เสรมิสขุภาพช่องปาก 

และฟัน โดยก าหนดแบบประเมินเป็นแบบมาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale) 5 ระดบั ดงันี ้ 
ระดบั 5 หมายถึง เว็บแอปพลิเคชนั มีคณุภาพดีมาก  
ระดบั 4 หมายถึง เว็บแอปพลิเคชนั มีคณุภาพดี  
ระดบั 3 หมายถึง เว็บแอปพลิเคชนั มีคณุภาพปานกลาง  
ระดบั 2 หมายถึง เว็บแอปพลิเคชนั มีคณุภาพพอใช ้
ระดบั 1 หมายถึง เว็บแอปพลิเคชนั มีคณุภาพปรบัปรุง  

 โดยผูว้ิจยัก าหนดเกณฑแ์ปลความหมายไวด้งันี ้ 
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 4.51-5.00 หมายถึง เว็บแอปพลิเคชนั มีคณุภาพดีมาก  
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 3.51-4.50 หมายถึง เว็บแอปพลิเคชนั มีคณุภาพดี  
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 2.51-3.50 หมายถึง เว็บแอปพลิเคชนั มีคณุภาพปาน 

กลาง  
 ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.51-2.50 หมายถึง เว็บแอปพลิเคชนั มีคณุภาพพอใช ้ 
 ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.00-1.50 หมายถึง เว็บแอปพลิเคชนั มีคณุภาพ 

ปรบัปรุง 
2.6 วิเคราะหข์อ้มลูที่ไดจ้ากการประเมิน เพื่อน าไปใชเ้ป็นแนวทางในการสรา้งเว็บ 

แอปพลิเคชัน เพื่อการส่งเสริมสุขภาพช่องปากและฟัน และปรบัปรุงตาม ความคิดเห็นที่ไดจ้าก
ผูเ้ชี่ยวชาญ 

2.7 น าแบบประเมินคณุภาพเว็บแอปพลิเคชนั เพื่อการสง่เสรมิสขุภาพช่องปาก 
และฟัน ที่สรา้งขึน้เสนออาจารยท์ี่ปรกึษาเพื่อพิจารณา 

2.8 น าแบบประเมินคณุภาพเว็บแอปพลิเคชนั เพื่อการสง่เสรมิสขุภาพช่องปาก 
และฟัน ที่ใชก้บัผูเ้ชี่ยวชาญดา้นเทคโนโลยีการศึกษา และผูเ้ชี่ยวชาญดา้นเนือ้หา 

2.9 ผลการสอบถามความคิดเห็นของผูเ้ชี่ยวชาญ ดา้นเนือ้หา พบว่าคะแนน 
ระดบัคณุภาพมาก โดยมีค่าเฉลี่ยรวม เท่ากบั 4.27  

3.0 ผลการสอบถามความคิดเห็นของผูเ้ชี่ยวชาญ ดา้นเทคโนโลยีการศกึษาพบว่า  
คะแนนระดบัคณุภาพมากที่สดุ โดยมีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากบั 4.65 
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3.แบบทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน รายวิชาสขุศกึษาและพลศกึษา เรื่อง การสง่เสรมิ 

สขุภาพช่องและและฟัน ระดบัชัน้ประถมศกึษาปีที่ 3 มีขัน้ตอนในการสรา้งเครื่องมือและวิธีการหา
คณุภาพเครื่องมือ ดงันี ้

3.1 เขียนขอ้สอบวดัผลการเรียนรูโ้ดยสรา้งเป็นแบบปรนยัชนิด 3 ตวัเลือก จ านวน  
40 ขอ้ ใหค้รอบคลมุเนือ้หาวิชา สขุศกึษาและพลศกึษา ชัน้ประถมศกึษาปีที่ 3  

3.2 น าแบบทดสอบที่ไดเ้สนอต่ออาจารยท์ี่ปรกึษา หลงัจากผ่านอาจารยท์ี่ปรกึษา  
แล้วเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ ด้านเนือ้หา จ านวน 3 ท่าน น ามาหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC: 
Index of Item-Objective Congruence) ของขอ้ค าถามแต่ละขอ้ว่ามีความสอดคลอ้งหรือไม่ โดย
ใหผู้เ้ชี่ยวชาญพิจารณา ดงันี ้ 

+1 แน่ใจว่าแบบทดสอบมีความสอดคลอ้งกบัจุดประสงค ์  
0 ไม่แน่ใจว่าแบบทดสอบมีความสอดคลอ้งกบัจดุประสงค ์ 
-1 แน่ใจว่าแบบทดสอบไม่มีความสอดคลอ้งกบัจดุประสงค ์  

ผลการวิเคราะหค่์าดัชนีความสอดคลอ้ง (IOC: Index of Item-Objective Congruence) 
พบว่า แบบทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน มีความสอดคลอ้งระหว่าง จุดประสงค ์เนือ้หา และการ
จดักิจกรรมการเรียนรู ้

3.3 น าแบบทดสอบที่ปรบัปรุงแลว้ จ านวน 40 ขอ้ ไปทดลองใชก้บักลุม่นกัเรียนท่ี  
ใกลเ้คียงกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 30 คน ซึ่งเคยเรียนในเนือ้หานีม้าแลว้เพื่อตรวจสอบหาค่าความ
ยาก ง่าย (p) และค่าอ านาจจ าแนก (r) ของแบบทดสอบ โดยการวิเคราะหข์อ้สอบเป็นรายขอ้ โดย
ใชเ้กณฑ ์ความยากง่าย (p) ระหว่าง .20-.80 และค่าอ านาจจ าแนก (r) ตัง้แต่ .20 ขึน้ไป ขอ้สอบที่
ผ่านเกณฑ์ ต้องมีค่าความยากง่าย (p) อยู่ระหว่าง 0.20 ถึง 0.80 และค่าอ านาจจ าแนก (r) อยู่
ระหว่าง 0.20 ขึน้ไป  

ผลการวิเคราะหค่์าความเชื่อมั่น โดยใชส้ตูร KR-20 ของแบบทดสอบ วดั 
ผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน จ านวน 20 ขอ้ ไดค่้าความเชื่อมั่น 0.84 คัดเลือกแบบทดสอบ ที่ไดผ้่าน
การหาค่าความยากง่ายและค่าอ านาจจ าแนก แลว้ที่มีคุณภาพตามเกณฑ ์คือ ค่าความยากง่าย
ระหว่าง .20-.80 และค่าอ านาจจ าแนก .20 ขึน้ไป หาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบโดยใชส้ตูร KR-
20 ของ Kuder Richardson เพื่อน ามาเป็นแบบทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน น าขอ้สอบที่ผ่าน
ขัน้ตอนทัง้หมดไปใชท้ดลองจรงิ 
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4. แบบประเมินความพงึพอใจของครูที่มีต่อเว็บแอปพลิเคชนั การสง่เสรมิสขุภาพช่องปาก 

และฟัน ส าหรบันกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีที่ 3 
4.1 ศกึษาทฤษฎีวิธีการสรา้งแบบประเมินความพงึพอใจ จากต าราและเอกสาร  

ต่างๆ เพื่อเป็นแนวทางในการสรา้งแบบประเมินความพึงพอใจต่อการใชง้านเว็บแอปพลิเคชนั โดย
มีประเด็นการประเมินขอ้ค าถามในการประเมิน จ านวน 3 ดา้น ดงันี ้

ดา้นเนือ้หาของบทเรียน 
โครงสรา้งเนือ้หาชดัเจนมีความสมัพนัธต่์อเนื่อง  
การเรียงล าดบัเนือ้หาจากง่ายไปหายาก  
เนือ้หาที่น าเสนอตรงและครอบคลมุตามจดุประสงคก์ารเรียนรู ้ 
การใชภ้าษาถกูตอ้งเหมาะสม 
เนือ้หามีความเหมาะสมกบัระดบัผูเ้รียน  

ดา้นการออกแบบเว็บแอปพลิเคชนั  
มีความสะดวกในการใชแ้ละการเขา้ถึง  
การน าเสนอ ดงึดดูความสนใจ  
การปฏิสมัพนัธร์ะหว่างผูเ้รียนกบับทเรียน 
การปฏิสมัพนัธร์ะหว่างผูเ้รียนกบัผูส้อน  
การปฏิสมัพนัธร์ะหว่างผูเ้รียนกบัผูเ้รียน  
การเชื่อมโยงไปยงัแหลง่ความรูอ่ื้นๆ สามารถท าไดง้่าย 
การติดตามผลการเรียนสามารถท าไดง้่าย  

ดา้นประโยชนข์องเว็บแอปพลิเคชนั 
เว็บแอปพลิเคชนั ใชใ้นออกแบบการจดัการสอนของครูไดง้่ายขึน้ 
เว็บแอปพลิเคชนั ช่วยพฒันาการใชเ้ทคโนโลยีของครู 
เว็บแอปพลิเคชนั ช่วยเสรมิสรา้งสมรรถนะในการจดัการเรียนการสอน 
เว็บแอปพลิเคชนั ช่วยพฒันาผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนของผูเ้รียน 

4.2 โดยก าหนดแบบประเมินเป็นแบบมาตราสว่นประเมินค่า (Rating Scale) 5  
ระดบั ดงันี ้ 

ระดบั 5 หมายถงึ มีความพงึพอใจต่อเว็บแอปพลิเคชนั ในระดบัมากท่ีสดุ 
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ระดบั 4 หมายถึง มีความพงึพอใจต่อเว็บแอปพลิเคชนั ความพงึพอใจ  
ในระดบัมาก 

ระดบั 3 หมายถึง มคีวามพงึพอใจต่อเว็บแอปพลิเคชนั ความพงึพอใจ  
ในระดบัปานกลาง  

ระดบั 2 หมายถึง มคีวามพงึพอใจต่อเว็บแอปพลิเคชนั ความพงึพอใจ  
ในระดบันอ้ย 

ระดบั 1 หมายถึง มคีวามพงึพอใจต่อเว็บแอปพลิเคชนั มความพงึพอใจ  
ในระดบันอ้ยมาก 

 โดยผูว้ิจยัก าหนดเกณฑแ์ปลความหมายไวด้งันี ้ 
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 4.51-5.00 หมายถึง มีความพงึพอใจต่อเว็บแอปพลิเค 

ชนัอยู่ในระดบัมากท่ีสดุ  
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 3.51-4.50 หมายถึง มีความพงึพอใจต่อเว็บแอปพลิเค 

ชนัอยู่ในระดบัมาก 
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 2.51-3.50 หมายถึง มีความพงึพอใจต่อเว็บแอปพลิเค 

ชนัอยู่ในระดบัปานกลาง  
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.51-2.50 หมายถึง มีความพงึพอใจต่อเว็บแอปพลิเค 

ชนัอยู่ในระดบันอ้ย 
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.00-1.50 หมายถึง มีความพงึพอใจต่อเว็บแอปพลิเค 

ชนัอยู่ในระดบันอ้ยมาก 
4.3 น าขอ้ค าถามที่สรา้งเสรจ็แลว้ตรวจสอบคณุภาพใหผู้เ้ชี่ยวชาญดา้นเครื่องมือ 

วัดจ านวน 3 ท่าน  แล้วน ามาหาค่าดัชนีความสอดคล้อง ( IOC: Index of Item-Objective 
Congruence) ของขอ้ค าถาม แต่ละขอ้ว่ามีความสอดคลอ้งหรือไม่ โดยให ้ผูเ้ชี่ยวชาญพิจารณา 
ดงันี ้ 

+1 แน่ใจว่าแบบสอบถามความคิดเห็น มีความสอดคลอ้งกบัเนือ้หา  
0 ไม่แน่ใจว่าแบบสอบถามความคิดเห็น มีความสอดคลอ้งกบัเนือ้หา  
 -1 แน่ใจว่าแบบสอบถามความคิดเห็น ไม่มีความสอดคลอ้งกบัเนือ้หา 

4.4 คดัเลือกขอ้ค าถามที่มีค่า IOC ตัง้แต่ .05 ขึน้ไป และปรบัปรุงเพื่อน าแบบ 
ประเมินความพงึพอใจใชก้บัครู 

4.5 ผลการประเมินความพงึพอใจของครูที่มีต่อเว็บแอปพลิเคชนั การสง่เสรมิ 
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สุขภาพช่องปากและฟัน ส าหรบันักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 คะแนนระดับคุณภาพมากที่สุด 
โดยมี มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากบั 4.82 และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.25 
 

5. แบบประเมินความพงึพอใจนกัเรียนที่มีต่อเว็บแอปพลิเคชนั การสง่เสรมิ 
สุขภาพช่องปากและฟัน ส าหรบันักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีขั้นตอนการสรา้งและการหา
คณุภาพตามล าดบั ดงันี ้ 

5.1 ศกึษาทฤษฎีวิธีการสรา้งแบบประเมินความพงึพอใจ จากต าราและเอกสาร  
ต่างๆ เพื่อเป็นแนวทางในการสรา้งแบบประเมินความพึงพอใจต่อการใชง้านเว็บแอปพลิเคชนั โดย
มีประเด็นการประเมินขอ้ค าถามในการประเมิน จ านวน 3 ดา้น ดงันี ้

ดา้นการออกแบบบทเรียน 
สี และรูปแบบของตวัอกัษรอ่านง่ายชดัเจน 
ภาพประกอบมีความน่าสนใจ และเขา้ใจง่าย 
เสียงบรรยายคมชดั และน่าฟัง 

ดา้นประโยชนจ์ากการจดัการเรียนรู ้
เว็บแอปพลิเคชนัเพื่อการสง่เสรมิสขุภาพช่องปากและฟัน  ความรู ้

เก่ียวกบัเนือ้หาไดเ้ช่นเดียวกบัเรียนจากครูผูส้อน 
เว็บแอปพลิเคชนัเพื่อการสง่เสรมิสขุภาพช่องปากและฟัน ท าใหส้ามารถ 

ศกึษาบทเรียนไดต้ลอดเวลา 
ดา้นเนือ้หา/บทเรียน 

ภาษาที่ใชใ้นบทเรียนเขา้ใจง่าย 
เนือ้หาวิชาเขา้ใจง่าย 
ปรมิาณเนือ้หาในแต่ละบทเรียนมีความเหมาะสม 

5.2 เลือกประเภทของแบบประเมินความพงึพอใจที่จะวดั คือ มีลกัษณะที่เป็น 
แบบมาตราสว่นประมาณค่า (Rating Scale) 3 ระดบั โดยมีเกณฑก์ารใหค้ะแนน ดงันี ้ 

  ระดบั 3 หมายถึง มีความพงึพอใจในระดบัมาก  
  ระดบั 2 หมายถึง มีความพงึพอใจในระดบัปานกลาง  
  ระดบั 1 หมายถึง มีความพงึพอใจในระดบันอ้ย  
 โดยผูว้ิจยัก าหนดเกณฑแ์ปลความหมายไวด้งันี ้ 

ค่าเฉลี่ยระหว่าง 2.34-3.00 หมายถึง มีความพงึพอใจในระดบัมาก  
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ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.68-2.33 หมายถึง มีความพงึพอใจในระดบัปานกลาง  
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.00-1.67 หมายถึง มีความพงึพอใจในระดบันอ้ย  

 
5.3 น าขอ้ค าถามที่สรา้งเสรจ็แลว้ตรวจสอบคณุภาพใหผู้เ้ชี่ยวชาญดา้นเครื่องมือ 

วดั 3 ท่าน แลว้น ามาหาค่าดัชนีความสอดคลอ้ง (IOC: Index of Item-Objective Congruence) 
ของขอ้ค าถาม แต่ละขอ้ว่ามีความสอดคลอ้งหรือไม่ โดยให ้ผูเ้ชี่ยวชาญพิจารณา ดงันี ้ 

+1 แน่ใจว่าแบบสอบถามความคิดเห็น มีความสอดคลอ้งกบัเนือ้หา  
0 ไม่แน่ใจว่าแบบสอบถามความคิดเห็น มีความสอดคลอ้งกบัเนือ้หา  
 -1 แน่ใจว่าแบบสอบถามความคิดเห็น ไม่มีความสอดคลอ้งกบัเนือ้หา   

และคดัเลือกขอ้ค าถามที่มีค่า IOC ตัง้แต่ .05 ขึน้ไป และปรบัปรุงเพื่อน าแบบ 
ประเมินความพงึพอใจใชก้บักลุม่ตวัอย่าง 

5.4 ผลการประเมินความพงึพอใจต่อการใชง้านเว็บแอปลพลิเคชนั เพื่อการ 
ส่งเสริมสุขภาพช่องปากและฟัน ส าหรบันักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 3 จากกลุ่มตวัอย่างจ านวน 
30 คน พบว่า คะแนนระดบัคณุภาพมาก โดยมีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากบั 2.81 

วิธีด าเนินการวิจัยและการเก็บรวบรวมข้อมูล 
ผูว้ิจยัไดด้  าเนินการทดลองในภาคเรียนที่ 2 ปีการศกึษา 2563 ตามขัน้ตอน ดงันี ้
ระยะที่ 1 ระยะการพฒันา 

1. วิเคราะหเ์นือ้หา เรื่อง การสง่เสรมิสขุภาพช่องปากและฟัน กลุม่สาระการเรียนรู ้
วิชา  สุขศึกษาและพลศึกษา และวิเคราะหอ์งคป์ระกอบการสรา้งเว็บแอปพลิเคชัน การส่งเสริม
สุขภาพช่องปากและฟัน ส าหรบันักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยตรวจสอบความถูกตอ้งของ
เนือ้หา โดยใหผู้เ้ชี่ยวชาญดา้นเนือ้หา จ านวน 3 ท่าน 

2. รา่งเว็บแอปพลิเคชนั ใหผู้เ้ชี่ยวชาญตรวจดา้นเทคโนโลยีการศกึษาจ านวน 3  
ท่าน 

3. รา่งเครื่องมือแบบประเมินความพงึพอใจต่อการใชเ้ว็บแอปพลิเคชนั และ 
ตรวจสอบคณุภาพโดยผูเ้ชี่ยวชาญดา้นเครื่องมือวดั จ านวน 3 ท่าน 

4. ด าเนินการพฒันาเว็บแอปพลิเคชนัการสง่เสรมิสขุภาพช่องปากและฟัน  
ส าหรบันักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยใชเ้ขียนโปรแกรมดว้ย Personal Home Page (PHP) 
เพื่อใหเ้ว็บแอปพลิเคชนั เกิดความสมบรูณ ์และน่าสนใจ มากยิ่งขึน้ 

5. น าเว็บแอปพลิเคชนัการสง่เสรมิสขุภาพช่องปากและฟัน ส าหรบันกัเรียนชัน้ 
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ประถมศึกษา ปีที่ 3 ที่ได้จากการพัฒนามาตรวจสอบคุณภาพจากผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี
การศกึษาจ านวน 3 ท่าน โดยผ่านการปรบัปรุงและแกไ้ข ก่อนน าไปใชก้บักลุม่ตวัอย่างจรงิ  

ระยะที่ 2 ระยะศกึษาผลการใชเ้ว็บแอปพลิเคชนั 
6. น าเว็บแอปพลิเคชนัการสง่เสรมิสขุภาพช่องปากและฟัน ส าหรบันกัเรียนชัน้ 

ประถมศึกษาปีที่ 3 ที่ผ่านการตรวจสอบคุณภาพจากผูเ้ชี่ยวชาญเรียบรอ้ยแลว้ น าไปทดลองกับ
กลุ่มตวัอย่างจริง จ านวน 30 คน โดยนกัเรียนกลุ่มตวัอย่างจะตอ้งด าเนินการท าแบบทดสอบก่อน
เรียนและหลงัเรียน จ านวน 20 ขอ้ เพื่อวดัผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนของนกัเรียนหลงัจากเรียนดว้ย
เว็บแอปพลิเคชัน ซึ่งเว็บแอปพลิเคชันจะประกอบดว้ยไดเ้นือ้หาทัง้หมด 4 เรื่อง ไดแ้ก่ ฟันของเรา 
การแปรงฟันใหส้ะอาด การดแูลรกัษาฟัน และวิธีการเลือกรบัประทานอาหารอย่างถูกตอ้ง  

7. น าคะแนนที่ไดจ้ากการท าแบบทดสอบก่อนเรียนไปหาค่าผลสมัฤทธิ์ทางการ 
เรียนโดยการหาค่า T-Test เพื่อเป็นการการเก็บรวบรวมขอ้มูล หลังจากที่กลุ่มตัวอย่างไดใ้ชง้าน
เว็บแอปพลิเคชันเพื่อการส่งเสริมสุขภาพช่องปากและฟัน ส าหรบันักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 3 
พรอ้มทั้งท าแบบประเมินความพึงพอใจต่อการใชง้านเว็บแอปพลิเคชัน เพื่อการส่งเสริมสุขภาพ
ช่องปากและฟัน ส าหรบันกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีที่ 3 

      8, ขัน้ประเมินผล น าผลจากแบบประเมินความพงึพอใจต่อการใชง้านเว็บแอปพลิเค 
ชัน เพื่อการส่งเสริมสุขภาพช่องปากและฟัน ส าหรบันักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  วิเคราะห์
ขอ้มลูหาผลรวมและหาค่าเฉลี่ยทางสถิติของขอ้มลู และน ามาเปรียบเทียบกบัสมมติฐาน  

การวิเคราะหข์้อมูล และสถิติทีใ่ช้ในการวิจัย 
การวิเคราะหข์อ้มลูเพื่อทดสอบสมมติฐานโดยใชเ้ว็บแอปพลิเคชนัเพื่อการส่งเสรมิสขุภาพ

ช่องปากและฟัน ส าหรบันกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีที่ 3 ใชส้ถิติในการค านวณ ดงันี ้

1. หาค่าเฉลี่ย  โดยค านวณจากสตูร ดังนี ้ (ลว้น สายยศ และ อังคณา สายยศ, 2538, 
หนา้ 53)  
   

เมื่อ   แทน     คะแนนเฉลี่ย 
     แทน     ผลรวมของคะแนนทัง้หมด 
     แทน     จ านวนขอ้มลู 
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8. หาค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ใชส้ตูร ดังนี ้ (ลว้น สายยศ และ องัคณา 
สายยศ, 2538, หนา้ 53) 

 
  สตูร 
 

 
 
 
เมื่อ S.D.  แทน     ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

      แทน     ผลรวมของคะแนนทัง้หมด 
   2   แทน     ผลรวมของก าลงัสองของคะแนนทัง้หมด 
      แทน         จ านวนขอ้มลู 
 
 
 

9. การวิเคราะหค่์าดชันีความสอดคลอ้งระหว่างขอ้ค าถามกบัวตัถุประสงค ์( Index 
of item Objective Congruence: IOC) (ล้วน สายยศ และ อังคณา สายยศ , 
2538, หนา้ 248-249) 

 
สตูร 

 
  เมื่อ     IOC  แทน ดชันีความสอดคลอ้ง  
   R  แทน ผลรวมคะแนนความคิดเห็นของผูเ้ชี่ยวชาญทัง้หมด     
       N  แทน จ านวนผูเ้ชี่ยวชาญทัง้หมด  
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4. ค่าความยากง่าย (P) ของแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนโดยใชส้ตูรดงันี ้ 
(ลว้น สายยศ และ องัคณา สายยศ, 2538, หนา้ 179) 
 
 

    สตูร   P =
N
R  

 
  เมื่อ 
    P         แทน ค่าความยากง่าย 
    R         แทน จ านวนผูเ้รียนที่ท าขอ้นัน้ถกู 
     N  แทน จ านวนผูเ้รียนทัง้หมด 
  

 
5.การเปรียบเทียบผลคะแนนแบบทดสอบสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน ซึ่งใช ้(t-test) แบบ 

Dependent โดยใชส้ตูรในการวิเคราะหด์งันี ้(พวงรตัน ์ทวีรตัน,์ 2540, หนา้ 165) 
 

สตูร  

 

 

เมื่อ  df แทน ค่า n-1 

D แทน ความแตกต่างระหว่างคะแนนก่อน-หลงัเรียน 

N แทน จ านวนนกัเรียน 
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 6. หาค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับของแบบทดสอบ  น าวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สูตร         
KR-20 ตามวิธีของคูเดอร ์ริชารค์สัน (Kuder-Richardson Method) (ลว้น สายยศ และ อังคณา 
สายยศ, 2538, หนา้ 168)  

    สตูร                rt= 












 −
− 2tS

pq1
1n

n  

    

2
tS  = 2N

2X)(2XN −  

   เมื่อ 

    rt  แทน สมัประสิทธิ์ของความเชื่อมั่นของแบบทดสอบทัง้ฉบบั 

     n  แทน จ านวนขอ้ของแบบทดสอบ   

    p  แทน สดัส่วนของผูเ้รียนที่ท าขอ้สอบขอ้นัน้ถกูกบัผูเ้รียนทัง้หมด 

    q  แทน สดัส่วนของผูเ้รียนที่ท าขอ้สอบขอ้นัน้ผิดกบัผูเ้รียนทัง้หมด 

    2
tS    แทน ความแปรปรวนของคะแนนสอบทัง้ฉบบั 

    N  แทน จ านวนผูเ้รียน 



 

บทที ่4  
ผลการวิเคราะหข์้อมูล 

การวิจัย เรื่อง เว็บแอปพลิเคชนัเพื่อการส่งเสริมสุขภาพช่องปากและฟันส าหรบันักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่  3 ผู้วิจัยได้น าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลโดยแบ่งออกเป็น 3 ตอน ตาม
วตัถปุระสงคก์ารวิจยั ดงันี ้คือ 

ตอนที่ 1 ผลการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันเก่ียวกับการส่งเสริมสุขภาพช่องปาก และฟัน 
ส าหรบันกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีที่ 3 

ตอนที่ 2 ผลการหาคุณภาพของเว็บแอปพลิเคชันการส่งเสริมสุขภาพช่องปากและฟัน 
ส าหรบันกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีที่ 3 

2.1 ผลการหาคณุภาพของเว็บแอปพลิเคชนัการสง่เสรมิสขุภาพช่องปาก 
และฟัน ส าหรบันกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีที่ 3 ดา้นเนือ้หา 

2.2 ผลการหาคณุภาพของเว็บแอปพลิเคชนัการสง่เสรมิสขุภาพช่อง 
ปากและฟัน ส าหรบันกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีที่ 3 ดา้นเทคโนโลยีการศกึษา 

2.3 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างคะแนนแบบทดสอบก่อน 
เรียนและหลงัเรียนของผูเ้รียนที่เรียนรูผ้่านเว็บแอปพลิเคชัน การส่งเสริมสุขภาพช่องปากและฟัน 
ส าหรบันกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีที่ 3 

ตอนที ่3 ผลการใชง้านดว้ยเว็บแอปพลิเคชนั เพื่อสง่เสรมิสขุภาพช่องปากและฟัน ส าหรบั
นกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีที่ 3 

3.1 ผลหาความพงึพอใจของครูที่มีต่อเว็บแอปพลิเคชนั การสง่เสรมิสขุภาพ 
ช่องปากและฟัน ส าหรบันกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีที่ 3 

3.2 ผลหาความพงึพอใจต่อการใชง้านของนกัเรียนที่มีต่อเว็บแอปพลิเคชนั  
การสง่เสรมิสขุภาพช่องปากและฟัน ส าหรบันกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีที่ 3 
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ตอนที ่1  
1.1 ผลการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันเพ่ือส่งเสริมสุขภาพช่องปาก และฟัน ส าหรับ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที ่3   
ผูว้ิจัยได้น ากระบวนการพัฒนาระบบโดย SDLC ( System Development Life Cycle : 

SDLC ) ในรูปแบบ Waterfall Model มาสรา้งและพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน เพื่อส่งเสริมสุขภาพ
ช่องปากและฟัน   ส าหรบันักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 3 ซึ่งเป็นกระบวนการพฒันาระบบที่แสดง
ถึงล าดับขั้นมีประกอบด้วย ส่วนต่าง ๆ ดังนี ้ (Kendall and Kendall, 1998: 34) คือ 1. ก าหนด
ปัญ หา (Problem Definition) 2 . วิ เค ราะห์  (Analysis) 3 . ออกแบบ  (Design) 4 . พัฒ นา 
(Development) 5. ทดสอบ (Testing) 6. ติดตัง้ (Implementation) 7. บ ารุง (Maintenance) 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพประกอบ 5 วงจรพฒันาระบบ (SDLC) 

ที่มา : (Kendall and Kendall, 1998: 34) 

ปัจจุบันกระบวนการพัฒนาระบบโดย SDLC (System Development Life Cycle) ใน
รูปแบบ  Waterfall Model ได้มี การปรับปรุงใหม่มี ชื่ อว่า  SDLC ใน รูปแบบแบบ  Adapted 
Waterfall เป็นรูปแบบในการพัฒนาระบบงานที่ปรบัปรุงมาจากแบบ Waterfall Model โดยในแต่
ละขัน้ตอน เมื่อด าเนินงานอยู่สามารถยอ้นกลบัมายังขัน้ตอนก่อนหนา้เพื่อแกไ้ขขอ้ผิดพลาดหรือ
สามารถยอ้นกลบัมาด าเนินการในขัน้ตอนที่ด  าเนินการไปก่อนแลว้  

1.ก าหนดปัญหา (Problem Definition) 

2. วิเคราะห ์(Analysis) 

3. ออกแบบ (Design) 

4. พฒันา (Development) 

5. ทดสอบ (Testing) 

6. ติดตัง้ (Implementation) 

7. บ ารุง (Maintenance) 
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ตอนที ่2  
2.1 ผลการศึกษาคุณภาพของเว็บแอปพลิเคชันการส่งเสริมสุขภาพช่องปากและ

ฟัน ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที ่3 ด้านเนือ้หา 
ตาราง 2 ผลการศกึษาคณุภาพของเว็บแอปพลิเคชนัการสง่เสรมิสขุภาพช่องปากและฟัน ส าหรบั
นกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีที่ 3 ดา้นเนือ้หา 

ล าดับ รายการประเมิน 
ผลการประเมิน 

𝑿 S.D. 
ระดับ
คุณภาพ 

 ดา้นเนือ้หา    
1 จดุประสงคก์บัเนือ้หาวิชามีความสอดคลอ้งกนั 5.00 0.00 ดีมาก 

2 มีความถูกตอ้งตามหลกัสตูร 5.00 0.00 ดีมาก 

3 ความถูกตอ้งของเนือ้หา 4.67 0.58 ดีมาก 

4 สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคท์ี่ตอ้งการน าเสนอ 5.00 0.00 ดีมาก 

5 ปรมิาณความเหมาะสมของเนือ้หาแต่ละบทเรียน 5.00 0.00 ดีมาก 

6 ความยากง่ายเหมาะสมต่อผูเ้รียน 4.67 0.58 ดีมาก 

 รวมด้านเนือ้หา 4.89 0.19 ดีมาก 
 ดา้นความเหมาะสมในการน าเสนอเนือ้หา    

7 มีการล าดบัขัน้ตอนในการน าเสนอเนือ้หาได้
ชดัเจน 

4.33 1.15 ดี 

8 ความน่าสนใจในการน าเสนอเนือ้หา 4.67 0.58 ดีมาก 

 รวมด้านความเหมาะสมในการน าเสนอ
เนือ้หา 

4.50 0.87 ดีมาก 

 ดา้นการใชภ้าษา    
9 ความถูกตอ้งของภาษาที่ใช ้ 4.67 0.58 ดีมาก 
10 ความชดัเจนของภาษาที่ใชส้ื่อความหมาย 4.67 0.58 ดีมาก 
 รวมด้านการใช้ภาษา 4.67 0.58 ดีมาก 
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ตาราง 2 (ต่อ) 

 
จากผลการวิเคราะหข์อ้มูลการหาประสิทธิภาพของเว็บแอปพลิเคชันการส่งเสริมสุขภาพ

ช่องปากและฟัน ส าหรบันกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 3 โดยผูเ้ชี่ยวชาญดา้นเนือ้หา ทัง้หมด 3 ท่าน 
ซึ่งแบบประเมินคณุภาพเว็บแอปพลิเคชนัการส่งเสริมสขุภาพช่องปากและฟัน ส าหรบันกัเรียนชัน้
ประถมศกึษาปีที่ 3 โดยผูว้ิจยัใชม้าตราสว่นประเมินค่า (Rating scale) ใชเ้กณฑ ์5 ระดบั                           

พบว่าประสิทธิภาพของเว็บแอปพลิเคชนัการสง่เสรมิสขุภาพช่องปากและฟัน ส าหรบั
นกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีที่ 3 ดา้นเนือ้หา โดยภาพรวมอยู่ในระดบัคณุภาพดีมาก มีคะแนนเฉลี่ย
เท่ากบั 4.65 สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.55 ซึ่งมีรายละเอียดดงันี ้

ดา้นที่ผูเ้ชี่ยวชาญดา้นเนือ้หา ประเมินคณุภาพ ตามล าดบั คือ 
1. ดา้นเนือ้หา มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากบั 4.89 และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.19 ซึ่งมีระดบั 

คณุภาพดีมาก  
2. ดา้นการใชภ้าษา มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากบั 4.67 และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.58 ซึ่งมี 

ระดบัคณุภาพดีมาก 
3. ดา้นแบบทดสอบ มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากบั 4.56 และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.55 ซึ่งมี 

ระดบัคณุภาพดีมาก 

ล าดับ รายการประเมิน 
ผลการประเมิน 

𝑿 S.D. 
ระดับ
คุณภาพ 

 ดา้นแบบทดสอบ    
11 ความชดัเจนของค าสั่งและแบบทดสอบ 4.33 0.58 ดีมาก 

12 ความสอดคลอ้งระหว่างแบบทดสอบกบั
จดุประสงค ์

4.67 0.58 ดีมาก 

13 ความเหมาะสมของจ านวนแบบทดสอบก่อน
เรียนและหลงัเรียน 

4.67 0.58 ดีมาก 

 รวมด้านแบบทดสอบ 4.56 0.58 ดีมาก 

 รวมทัง้หมด 4.65 0.55 ดีมาก 
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2.2 ผลการศึกษาคุณภาพของเว็บแอปพลิเคชันการส่งเสริมสุขภาพช่องปากและ
ฟัน ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที ่3 ด้านเทคโนโลยีการศึกษา 
ตาราง 3 ผลการศกึษาคณุภาพของเว็บแอปพลิเคชนัการสง่เสรมิสขุภาพช่องปากและฟัน ส าหรบั
นกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีที่ 3 ดา้นเทคโนโลยีการศึกษา 

 
 
 

ล าดับ 
 

รายการประเมิน 
 

ผลการประเมิน 

𝑿 S.D. 
ระดับ
คุณภาพ 

 ด้านน าเสนอเนือ้หา    
1 ความสอดคลอ้งของเนือ้หากบัวตัถปุระสงค ์ 4.67 0.58 ดีมาก 
2 ความชดัเจนของบทเรียน 4.67 0.58 ดีมาก 
3 เวลาในการน าเสนอบทเรียน 4.33 0.58 ดี 
4 ความส าคญัและทนัสมยัของเนือ้หาบทเรียน 4.33 1.15 ดี 
5 ล าดบัในการน าเสนอจากง่ายไปยาก 4.67 0.58 ดีมาก 
 รวมด้านน าเสนอเนือ้หา 4.53 0.69 ดีมาก 
 ด้านส่วนประกอบของมัลติมีเดีย    
6 หนา้จอมีสดัสว่นที่เหมาะสม และง่ายต่อการใชง้าน 4.33 1.15 ดี 
7 ภาพคมชดั และสอดคลอ้งกบัเนือ้หา  4.67 0.58 ดีมาก 
8 เสียง และดนตรีประกอบบทเรียนมีความเหมาะสม 

ชดัเจน น่าสนใจ 
4.00 1.00 ดี 

9 ความชดัเจนของเสียงบรรยายประกอบเนือ้หา 3.67 0.58 ดี 
10 มีเครื่องมือวดัในการใชง้านมลัติมีเดียชดัเจนและ

ง่าย 
4.33 1.15 ดี 

 รวมด้านส่วนประกอบของมัลติมีเดีย 4.20 0.89 ดี 
 ด้านตัวอักษรและสี    

11 ลกัษณะของสี และขนาดตวัอกัษร มีความคมชดั 
อ่านง่าย 

4.33 0.58 ดี 
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ตาราง 3 (ต่อ) 

 
จากผลการวิเคราะหข์อ้มลูการหาประสิทธิภาพของเว็บแอปพลิเคชนัการสง่เสรมิสขุภาพ

ช่องปากและฟัน ส าหรบันกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีที่ 3 โดยผูเ้ชี่ยวชาญดา้นเทคโนโลยีการศกึษา
ทัง้หมด 3 ท่าน ซึ่งแบบประเมินคณุภาพเว็บแอปพลิเคชนัการสง่เสรมิสขุภาพช่องปากและฟัน 
ส าหรบันกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีที่ 3 โดยผูว้ิจยัใชม้าตราสว่นประเมินค่า (Rating scale) ใช้
เกณฑ ์5 ระดบั  

พบว่าประสิทธิภาพของเว็บแอปพลิเคชันการส่งเสริมสุขภาพช่องปากและฟัน ส าหรบั
นกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีที่ 3 โดยภาพรวมอยู่ในระดบัคณุภาพดี มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากบั 4.27 สว่น
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.86 ซึ่งมีรายละเอียดดงันี ้

ดา้นที่ผูเ้ชี่ยวชาญดา้นเทคโนโลยีการศึกษา ประเมินคณุภาพตามล าดบั คือ 
1. ดา้นน าเสนอเนือ้หา มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากบั 4.53  และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.69  

ซึ่งมีระดบัคณุภาพดีมาก 
2. ดา้นสว่นประกอบของมลัติมีเดีย  มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากบั 4.20 และสว่นเบี่ยงเบน 

มาตรฐาน 0.89ซึ่งมีระดบัคณุภาพดี 
3. ดา้นตวัอกัษรและสี มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากบั 4.33 และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.87 

ซึ่งมีระดบัคณุภาพระดบัดี 

ล าดับ 
 

รายการประเมิน 
 

ผลการประเมิน 

𝑿 S.D. 
ระดับ
คุณภาพ 

12 ความคมชดัของตวัอกัษรเหมาะสมกบัวยัของผูเ้รียน 4.33 1.15 ดี 
 รวมด้านตัวอักษรและสี 4.33 0.87 ดี 
 การออกแบบปฏิสัมพันธ ์    

13 การโตต้อบผูเ้รียน มีความสม ่าเสมอ 4.00 1.00 ดี 
14 สามารถยอ้นกลบัไปยงับทเรียนต่างๆ ไดง้่าย 4.00 1.00 ดี 
15 การใหป้้อนกลบั (feedback) 4.00 1.00 ดี 
 รวมด้านการออกแบบปฏิสัมพันธ ์ 4.00 1.00 ดี 
 รวมทัง้หมด 4.27 0.86 ดี 
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ผูเ้ชี่ยวชาญไดใ้หข้อ้เสนอแนะ คือ 1.สีของตัวอักษรอ่านยาก  2. ขนาดของตัวหนังสือมี
ขนาดเล็กไป  

ซึ่งผูว้ิจยัไดด้  าเนินการปรบัปรุงแกไ้ขตามที่ผูเ้ชี่ยวชาญค าแนะน า ดงันี ้ 
1. ไดม้ีการปรบัปรุงสีของตวัอกัษรใหส้ามารถอ่านไดช้ดัเจนขึน้  
2.ปรบัขนาดของตวัอกัษรใหม้ีขนาดที่ใหญ่ขึน้ เพื่อใหเ้หมาะกบัระดบัชัน้ของผูเ้รียน 
 
 
2.3 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างคะแนนแบบทดสอบก่อนเรียนและ

หลังเรียนของผูเ้รียนที่เรียนรูผ้่านเว็บแอปพลิเคชนั การส่งเสริมสุขภาพช่องปากและฟัน ส าหรบั
นกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีที่ 3 จ านวน 30 คน ดว้ยแบบทดสอบจ านวน 20 ขอ้  

 
ตาราง 4 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างคะแนนแบบทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน 

 
 

จากตารางที่ 10 พบว่า คะแนนแบบทดสอบหลังเรียนของผู้เรียนที่เรียนรูผ้่านเว็บแอป
พลิเคชัน การส่งเสริมสุขภาพช่องปากและฟัน ส าหรบันักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  3  สูงกว่า
คะแนนแบบทดสอบก่อนเรียนอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 

 
 
 
 
 

 
 

การทดสอบ n คะแนนเต็ม 𝑿  
S.D. t - test 

ก่อนเรียน 30 20 9.17 1.71 
22.37 

หลังเรียน 30  20 16.57 0.88 
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ตอนที ่3  
3.1 ผลหาความพึงพอใจของครูที่มีต่อเว็บแอปพลิเคชัน การส่งเสริมสุขภาพช่อง

ปากและฟัน ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที ่3 โดยแบบประเมินความพงึพอใจของครูที่มี
ต่อเว็บแอปพลิเคชัน การส่งเสริมสุขภาพช่องปากและฟัน ส าหรบันักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 3 
โดยครูจ านวน 10 คน โดยผู้วิจัยใช้มาตราส่วนประเมินค่า (Rating scale) ใช้เกณฑ์ 5 ระดับ               
สรุปผลไดด้งัตารางที่ 5 
ตาราง 5 ผลหาความพงึพอใจของครูที่มีต่อเว็บแอปพลิเคชนั การสง่เสรมิสขุภาพช่องปากและฟัน 
ส าหรบันกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีที่ 3 
 

 
ล าดับ 

รายการประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ 

𝑿 S.D. ค าแปล 

 ด้านเนือ้หาของบทเรียน    
1 โครงสรา้งเนือ้หาชดัเจนมีความสมัพนัธต่์อเนื่อง  5.00 0.00 มากที่สดุ 
2 การเรียงล าดบัเนือ้หาจากง่ายไปหายาก  5.00 0.00 มากที่สดุ 

3 
เนือ้หาที่น าเสนอตรงและครอบคลมุตามจุดประสงค์
การเรียนรู ้ 

4.50 0.53 มากที่สดุ 

4 การใชภ้าษาถกูตอ้งเหมาะสม 4.80 0.42 มากที่สดุ 
5  เนือ้หามีความเหมาะสมกบัระดบัผูเ้รียน  4.60 0.52 มากที่สดุ 
 รวมด้านเนือ้หาของบทเรียน 4.78 0.27 มากที่สดุ 

 ด้านการออกแบบเว็บแอปพลิเคชัน     

6 มีความสะดวกในการใชแ้ละการเขา้ถึง  4.80 0.42 มากที่สดุ 
7 การน าเสนอ ดงึดดูความสนใจ  5.00 0.00 มากที่สดุ 
8 การปฏิสมัพนัธร์ะหว่างผูเ้รียนกบับทเรียน 4.70 0.48 มากที่สดุ 
9 การปฏิสมัพนัธร์ะหว่างผูเ้รียนกบัผูส้อน  5.00 0.00 มากที่สดุ 
10 การปฏิสมัพนัธร์ะหว่างผูเ้รียนกบัผูเ้รียน  4.80 0.42 มากที่สดุ 
11 การเชื่อมโยงไปยงัแหลง่ความรูอ่ื้นๆ  4.80 0.42 มากที่สดุ 
12 การติดตามผลการเรียนสามารถท าไดง้่าย  4.60 0.52 มากที่สดุ 
 รวมด้านการออกแบบเว็บแอปพลิเคชัน 4.81 0.22 มากที่สดุ 



  67 

 
ตาราง 5 (ต่อ) 

 
 

พบว่าความพึงพอใจของครูที่มีต่อเว็บแอปพลิเคชัน โดยภาพรวม มีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับมากที่สุด มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ  4.82 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ  0.25 ซึ่งมี
รายละเอียดดงันี ้

ดา้นที่ครูมีความพงึพอใจมากท่ีสดุ ตามล าดบั คือ 
1. ดา้นประโยชนของเว็บแอปพลิเคชนั มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากบั 4.87 และสว่นเบี่ยงเบน 

มาตรฐานเท่ากบั 0.26 มีความพงึพอใจอยู่ในระดบัมากท่ีสดุ 
2. ดา้นการออกแบบเว็บแอปพลิเคชนั มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากบั 4.81 และสว่นเบี่ยงเบน 

มาตรฐานเท่ากบั 0.22 มีความพงึพอใจอยู่ในระดบัมากที่สดุ 
3. ดา้นเนือ้หาของบทเรียน มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากบั 4.78 และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

เท่ากบั 0.27 มีความพงึพอใจอยู่ในระดบัมากที่สดุ 
 
 
 

 ด้านประโยชนข์องเว็บแอปพลิเคชัน    

13. 
เว็บแอปพลิเคชนั ใชใ้นออกแบบการจดัการสอนของ
ครูไดง้่ายขึน้ 

5.00 0.00 มากที่สดุ 

14. เว็บแอปพลิเคชนั ช่วยพฒันาการใชเ้ทคโนโลยีของครู 5.00 0.00 มากที่สดุ 

15 
เว็บแอปพลิเคชนั ช่วยเสรมิสรา้งสมรรถนะในการ
จดัการเรียนการสอนของครู 

4.67 0.48 มากที่สดุ 

16 
เว็บแอปพลิเคชนั ช่วยพฒันาผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน
ของผูเ้รียน 

4.80 0.42 มากที่สดุ 

 รวมด้านด้านประโยชนข์องเว็บแอปพลิเคชัน 4.87 0.26 มากที่สดุ 

 รวมทัง้หมด 4.82 0.25 มากที่สดุ 
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3.2 ผลหาความพึงพอใจต่อการใช้งานของนักเรียนที่มีต่อเว็บแอปพลิเคชัน การ
ส่งเสริมสุขภาพช่องปากและฟัน ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยแบบประเมิน
ความพึงพอใจนักเรียนที่มีต่อเว็บแอปพลิเคชัน การส่งเสริมสุขภาพช่องปากและฟัน ส าหรับ
นกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 3 จากกลุ่มตัวอย่างจ านวน 30 คน โดยผูว้ิจยัใชม้าตราส่วนประเมิน
ค่า (Rating scale) ใชเ้กณฑ ์3 ระดบั สรุปผลไดด้งัตารางที่ 6 

 
ตาราง 6 ผลหาความพงึพอใจต่อการใชง้านของนกัเรียนที่มีต่อเว็บแอปพลิเคชนั การส่งเสรมิ
สขุภาพช่องปากและฟัน ส าหรบันกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 3 

 

 
  
 

 
ล าดับ 

รายการประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ 

𝑿 S.D. ค าแปล 

 ด้านการออกแบบบทเรียน    

1  สี และรูปแบบของตวัอกัษรอ่านง่ายชดัเจน 2.80 0.41 มากที่สดุ 

2 ภาพประกอบมีความน่าสนใจ และเขา้ใจง่าย 2.87 0.35 มากที่สดุ 

3 เสียงบรรยายคมชดั และน่าฟัง 2.67 0.48 มากที่สดุ 

 รวมด้านการออกแบบบทเรียน 2.78 0.29 มากที่สดุ 

 ด้านประโยชนจ์ากการจัดการเรียนรู้    

4 
เว็บแอปพลิเคชนัเพื่อการสง่เสรมิสขุภาพช่องปากและ
ฟัน  ใหค้วามรูเ้ก่ียวกบัเนือ้หาไดเ้ช่นเดียวกบัเรียนจาก
ครูผูส้อน 

2.87 0.35 มากที่สดุ 

5 
เว็บแอปพลิเคชนัเพื่อการสง่เสรมิสขุภาพช่องปากและ
ฟัน ท าใหส้ามารถศึกษาบทเรียนไดต้ลอดเวลา 

2.87 0.35 มากที่สดุ 

 รวมด้านประโยชนจ์ากการจัดการเรียนรู้ 2.87 0.29 มากทีสุ่ด 
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ตาราง 6 (ต่อ) 

 
 
พบว่าความพึงพอใจของนกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 3 ที่เรียนดว้ย โดยภาพรวม มีความ

พงึพอใจอยู่ในระดบัมากท่ีสดุ มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากบั 2.81 และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.37 
ซึ่งมีรายละเอียดดงันี ้

ดา้นที่นกัเรียนมีความพงึพอใจมากท่ีสดุ ตามล าดบั คือ 
1. ดา้นประโยชนจ์ากการจดัการเรียนรู ้มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากบั 2.87 และสว่นเบี่ยงเบน 

มาตรฐานเท่ากบั 0.29 มีความพงึพอใจอยู่ในระดบัมากท่ีสดุ 
2.  ดา้นเนือ้หาบทเรียน มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากบั 2.79 และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั  

0.37 มีความพงึพอใจอยู่ในระดบัมากที่สดุ 
3. ดา้นการออกแบบบทเรียน มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากบั 2.78 และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

เท่ากบั 0.29 มีความพงึพอใจอยู่ในระดบัมากท่ีสดุ 

ล าดับ รายการประเมิน 𝑿 S.D. ค าแปล 

 ด้านเนือ้หา/บทเรียน    

6 ภาษาที่ใชใ้นบทเรียนเขา้ใจง่าย 2.87 0.35 มากที่สดุ 

7 เนือ้หาวิชาเขา้ใจง่าย 2.77 0.43 มากที่สดุ 

8 ปรมิาณเนือ้หาในแต่ละบทเรียนมีความเหมาะสม 2.73 0.45 มากที่สดุ 

 รวมด้านเนือ้หา/บทเรียน 2.79 0.37 มากที่สดุ 

 รวมทัง้หมด 2.81 0.37 มากที่สดุ 



 

บทที ่5  
สรุปผลการวิจัย อภปิรายผลการวิจัย ข้อเสนอแนะ 

ในการวิจัยเรื่อง การเว็บแอปพลิเคชันการส่งเสริมสุขภาพช่องปากและฟัน ส าหรับ
นกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 3 ผูว้ิจยัไดท้ าการประเมินประสิทธิภาพของเว็บแอปพลิเคชนั โดยการ
ประเมินผลการวิจัยจากผู้เชี่ยวชาญ  และกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 30 คน เพื่ อวิเคราะห์หา
ประสิทธิภาพของเว็บแอปพลิเคชัน หลังจากได้ผลการด าเนินงานแล้ว สามารถสรุปผลการ
ด าเนินงาน โดยแบ่งหวัขอ้ในการสรุปผลไดด้งัต่อไปนี ้

 
วตัถปุระสงคก์ารวิจยั 

การวิจยัครัง้นีผู้ว้ิจยัไดต้ัง้วตัถปุระสงคไ์วด้งันี ้
1. เพื่อพฒันาเว็บแอปพลิเคชนัเก่ียวกบัการสง่เสรมิสขุภาพช่องปาก และฟัน  

ส าหรบันกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีที่ 3 
2. เพื่อศกึษาคณุภาพของเว็บแอปพลิเคชนั เพื่อการสง่เสรมิสขุภาพช่องปาก 

และฟัน ส าหรบันกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีที่ 3 
3. เพื่อเปรียบเทียบคะแนนผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน ของคะแนนก่อนเรียนและ 

หลงัเรียนดว้ยเว็บแอปพลิเคชนั เพื่อการสง่เสริมสขุภาพช่องปากและฟัน ส าหรบัชัน้ประถมศึกษาปี
ที่ 3 

4. เพื่อศกึษาผลการใชง้านดว้ยเว็บแอปพลิเคชนั เพื่อสง่เสรมิสขุภาพช่องปาก 
และฟัน ส าหรบันกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีที่ 3 

 
ประชากรในการวิจยัครัง้นี ้ 

โรงเรียนในเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาปทมุธานี เขต 1   
กลุม่ตวัอย่างในการวิจยัครัง้นี ้

ไดแ้ก่ คณุครูในกลุม่สาระการเรียนรูว้ิชาสขุศกึษาและพลศกึษา จ านวน 10 คน  
และนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  3 ของโรงเรียนวัดนาวง  จ.ปทุมธานี ภาคเรียน ที่  2 ปี
การศกึษา 2563 ไดโ้ดยการสุม่อย่างง่าย โดยการจบัสลาก จ านวน 1 หอ้งเรียน จ านวน 30 คน 
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ขอบเขตเนือ้หาในการวิจยั 

รายวิชาสขุศกึษาและพลศกึษา ระดบัชัน้ประถมศกึษาปีที่ 3 เรื่อง การ 
สง่เสรมิสขุภาพช่องปากและฟัน เนือ้หาทัง้หมด 4 เรื่อง ไดแ้ก่ 1.ฟันของเรา 2.การดแูลรกัษาฟัน 3.
การแปรงฟันอย่างถกูตอ้ง 4.การรบัประทานอาหารหลกั 5 หมู่ 
 

ตวัแปรที่ศกึษา 
1.ตวัแปรตน้ 

1.1 เว็บแอปพลิเคชนัเพื่อการสง่เสรมิสขุภาพช่องปากและฟัน ส าหรบันกัเรียนชัน้ 
ประถมศกึษาปีที่ 3 

      2. ตวัแปรตาม 
         2.1 คณุภาพของเว็บแอปพลิเคชนั  
  2.2 ผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน 

2.2 ผลการใชง้านดว้ยเว็บแอปพลิเคชนั  
 

เครื่องมือที่ใชใ้นการวิจยั  
การด าเนินการวิจยัในครัง้นี ้ผูว้ิจยัไดจ้ดัท าเครื่องมือที่ใชใ้นการวิจยั เรื่อง การ 

พฒันาเว็บแอปพลิเคชนัเพื่อการส่งเสริมสขุภาพช่องปากและฟัน ส าหรบันกัเรียนชัน้ประถมศึกษา
ปีที่ 3  ซึ่งประกอบดว้ย  

1. เว็ปแอปพลิเคชนัเพื่อการสง่เสรมิสขุภาพช่องปากและฟัน ส าหรบันกัเรียนชัน้ 
ประถมศกึษาปีที่ 3 

2. แบบประเมินคณุภาพของเว็ปแอปพลิเคชนัเพื่อการสง่เสรมิสขุภาพช่องปาก 
และฟัน ส าหรบันกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีที่ 3 

3. แบบทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน รายวิชาสขุศกึษาและพลศกึษา เรื่อง  
การสง่เสรมิสขุภาพช่องและและฟัน ระดบัชัน้ประถมศกึษาปีที่ 3 

4. แบบสอบถามความพงึพอใจของครูและนกัเรียนที่มีต่อการใชง้านเว็บแอปพลิ               
เคชนั เพื่อการสง่เสรมิสขุภาพช่องปากและฟัน ส าหรบันกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีที่ 3 
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สรุปผลการวิจัย 
1.ผลการพฒันาเว็บแอปพลิเคชนัเก่ียวกบัการสง่เสรมิสขุภาพช่องปาก และฟัน ส าหรบั 

นักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 3 จากการวิจัยครัง้นี ้เป็นผลใหไ้ดก้ารพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน เพื่อ
การส่งเสริมสุขภาพช่องปากและฟัน ส าหรบันักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  โดยผู้วิจัยได้แบ่ง
องคป์ระกอบเป็น 2 ส่วน โดยส่วนแรก คือ Front End Development การพฒันาโปรแกรมในส่วน
ของหน้าบ้าน ซึ่งในส่วนนี ้จะเป็นการใช้งานจากผู้เรียน โดยสามารถ Login เข้าสู่ระบบได ้ 
แบบทดสอบก่อน-หลงัเรียน เขา้สู่บทเรียนต่างๆ ดูคะแนนสอบ และเก็บประวัติการเขา้เรียน และ
สว่นที่สอง คือ Back End Development การพฒันาโปรแกรมในส่วนของหลงับา้น ซึ่งในส่วนนีจ้ะ
เป็นการใชง้านจากผูส้อน โดยสามารถเพิ่มขอ้มูลนักเรียนได ้เช่น ชื่อ -สกุล ชั้นเรียน รหัสผูเ้รียน 
สามารถเพิ่มเนือ้หา วิดีโอ สื่อการสอนต่างๆ สามารถสรา้งขอ้สอบก่อนเรียนและหลงัเรียน สามารถ
ดผูลการเรียนของผูเ้รียนได ้และสามารถตรวจสอบการเขา้เรียนของผูเ้รียน  

2. ผลการหาคุณภาพของเว็บแอปพลิเคชัน พบว่าผลการหาคุณภาพของเว็บแอปพลิเค
ชันการส่งเสริมสุขภาพช่องปากและฟัน ส าหรบันักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยผูเ้ชี่ยวชาญ 
ดา้นเนือ้หา โดยภาพรวมเว็บแอปพลิเคชนั อยู่ในระดบัคุณภาพดีมาก มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.65 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.55 และผลการหาคุณภาพของเว็บแอปพลิเคชันการส่งเสริม
สุขภาพช่องปากและฟัน ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  3 โดยผู้เชี่ยวด้านเทคโนโลยี
การศึกษา จ านวนทั้งหมด 3 ท่าน พบว่าโดยภาพรวมคุณภาพเว็บแอปพลิเคชัน อยู่ในระดับดี มี
คะแนนเฉลี่ยเท่ากบั 4.27 สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.86  

ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างคะแนนแบบทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน
ของผูเ้รียนที่เรียนรูผ้่านเว็บแอปพลิเคชนั การส่งเสริมสุขภาพช่องปากและฟัน ส าหรบันักเรียนชัน้
ประถมศึกษาปีที่ 3 จ านวน 30 คน ดว้ยแบบทดสอบจ านวน 20 ขอ้ พบว่า คะแนนแบบทดสอบ
หลังเรียนของผูเ้รียนที่เรียนรูผ้่านเว็บแอปพลิเคชัน การส่งเสริมสุขภาพช่องปากและฟัน ส าหรบั
นักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 3 สูงกว่าคะแนนแบบทดสอบก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดบั 0.05 

3. ผลการใชง้านเว็บแอปพลิเคชนัการสง่เสรมิสขุภาพช่องปากและฟัน ส าหรบันกัเรียนชัน้
ประถมศึกษาปีที่ 3 พบว่า ความพึงพอใจของครูที่มีต่อเว็บแอปพลิเคชัน การส่งเสริมสุขภาพช่อง
ปากและฟัน ส าหรบันกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีที่ 3 มคีวามพงึพอใจอยู่ในระดบัมากที่สดุ มีคะแนน
เฉลี่ยเท่ากับ 4.82 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.29 โดยผูว้ิจัยใชม้าตราส่วนประเมินค่า 
(Rating scale) ใชเ้กณฑ ์5 ระดับ และพบว่า ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3               



  73 

ที่เรียนดว้ยโดยภาพรวมมีความพงึพอใจอยู่ในระดับมากที่สดุ มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากบั 2.81 และสว่น
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.37 โดยผูว้ิจัยใชม้าตราส่วนประเมินค่า (Rating scale) ใชเ้กณฑ ์3 
ระดบั 

อภปิรายผลการวิจัย 
จากผลการวิจัย เรื่อง การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน เพื่อการส่งเสริมสขุภาพช่องปากและ

ฟัน ส าหรบันกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีที่ 3 สามารถอภิปรายผลไดด้งันี ้
1.การพฒันาเว็บแอปพลิเคชนั เพื่อการส่งเสริมสขุภาพช่องปากและฟัน ส าหรบันกัเรียน

ชัน้ประถมศึกษา ปีที่ 3 โดยผูว้ิจัยไดพ้ัฒนาเว็บแอปพลิเคชันตามกระบวนการพัฒนาระบบโดย 
SDLC (System Development Life Cycle) ตามรูปแบบ Water fall Model มาใช้ในการพัฒนา
ระบบในการพฒันาเว็บแอปพลิเคชนั เพื่อการส่งเสริมสขุภาพช่องปากและฟัน ส าหรบันกัเรียนชัน้
ประถมศึกษาปีที่ 3 โดยมีขัน้ตอนในการพฒันาดงันี ้(Kendall and Kendall, 1998: 34) 1. ก าหนด
ปัญหา (Problem Definition) ผูว้ิจยัรบัรูส้ภาพปัญหาที่เกิดขึน้ สรุปหาสาเหตขุองปัญหา รวบรวม
ความตอ้งการ (Requirements) โดยก าหนดเนือ้หา สื่อ และการเลือกกลุ่มตัวอย่าง เครื่องมือใน
การพัฒนา ซึ่งผู้วิจัยใช้วิธีการวิเคราะห์เนือ้หาให้ตรงกับระดับผู้เรียนและแบ่งเนื ้อหาออกเป็น
ส่วนย่อย ๆ เรียงล าดับจากง่ายไปยาก 2. วิเคราะห์ (Analysis) เป็นการน า Requirements 
Specification ที่ไดม้าจากขัน้ตอนแรกมาวิเคราะหใ์นรายละเอียดเริ่มตน้จากการวิเคราะหร์ะบบ
การเรียนการสอนในปัจจุบัน โดยรวบรวมความต้องการ น าปัญหามาวิเคราะห์และสรุปเป็น
ขอ้ก าหนดที่ชัดเจนโดยผูว้ิจัยไดม้ีการวิเคราะห์เปรียบเทียบฟังก์ชันต่างๆของระบบที่จ  าเป็น 3. 
ออกแบบ (Design) ศึกษาวิธีการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันจากเอกสารที่เก่ียวขอ้ง คน้ควา้ขอ้มูล
จากแหล่งขอ้มลูต่างๆ โดยการออกแบบโดยโปรแกรมที่จะน ามาพัฒนา คือ การออกแบบจอภาพ 
(Input Design) การออกแบบข้อมูลน าเข้า และรูปแบบการรับข้อมูล  การออกแบบผังระบบ 
(System Flowchartการออกแบบฐานข้อมูล  (Database Design) และการสร้างต้นแบบ 
(Prototype) ที่ได้จากวิเคราะห์และการออกแบบนั้นมาสรา้งและพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน 4. 
พัฒนา (Development) พัฒนาโปรแกรมจากที่ไดท้ าการวิเคราะหแ์ละออกแบบไวเ้ลือกภาษาที่
เหมาะสม และพฒันาต่อไดง้่าย ซึ่งช่วยอ านวยความสะดวกต่อการพฒันาเว็บแอปพลิเคชนัในครัง้
นี ้5. ทดสอบ (Testing) )  ก่อนจะไปสู่ขั้นตอนการน าไปใช้นั้น ผู้วิจัยได้น าเว็บแอปพลิเคชันที่
พฒันาขึน้ เสนอผูเ้ชี่ยวชาญดา้นเทคโนโลยีจ านวน 3 ท่าน เพื่อนตรวจสอบความถูกตอ้งเหมาะสม
และประเมินคณุภาพของแอปพลิเคชนัและปรบัปรุงแกไ้ขตามขอ้เสนอแนะจากผูเ้ชี่ยวชาญ จากนัน้
ผูว้ิจยัไดน้ าเว็บแอปพลิเคชันเพื่อการส่งเสริมสขุภาพช่องปากและฟัน ไปทดสอบประสิทธิภาพใช้
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เบื ้องต้น (Try Out) กับกลุ่มตัวอย่างใกล้เคียงคือนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  4  6. ติดตั้ง 
(Implementation) ขั้นตอนต่อมาหลังจากที่ได้ท าการทดสอบ จนมีความมั่นใจแล้วว่าระบบ
สามารถท างานไดจ้ริงและตรงกับความตอ้งการของผูใ้ชร้ะบบ จากนั้นจึงด าเนินการติดตัง้ระบบ
เพื่อใชง้านจริงต่อไปได ้และไดจ้ดัท าคู่มือการใชง้านส าหรบัผูเ้รียนและส าหรบัครูผูใ้ชง้านเพื่อเพิ่ม
ความสะดวกสบายในการใชง้านเว็บแอปพลิเคชันมากขึน้ 7. บ ารุง (Maintenance) เป็นขัน้ตอน
ของการปรบัปรุงแก้ไขระบบหลังจากที่ได้มีการติดตั้งและใช้งานแลว้ ในขั้นตอนนีอ้าจเกิดจาก
ปัญหาของเว็บแอปพลิเคชนั โดยเว็บแอปพลิเคชนัจะตอ้งไดร้บัการบ ารุงรกัษาตลอดระยะเวลาที่มี
การใชง้าน เพื่อใหก้ารใชง้านมีประสิทธิภาพตลอดเวลา  

กระบวนการพัฒนาระบบโดย SDLC (System Development Life Cycle) ตามรูปแบบ 
Water fall Model เขา้มาควบคมุการด าเนินงานผลิตซอฟตแ์วรน์ัน้ เพื่อใหไ้ดซ้อฟตแ์วรท์ี่มีคณุภาพ
และตรงตามความตอ้งการของผูใ้ชร้ะบบการพฒันาระบบในการพฒันาเว็บแอปพลิเคชนั เพื่อการ
สง่เสรมิสขุภาพช่องปากและฟัน ส าหรบันกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีที่ 3 ปัจจบุนักระบวนการพฒันา
ระบบโดย SDLC (System Development Life Cycle) ใน รูปแบบ  Waterfall Model ได้มี การ
ปรับปรุงใหม่มีชื่อว่า SDLC ในรูปแบบแบบ  Adapted Waterfall เป็นรูปแบบในการพัฒนา
ระบบงานที่ปรบัปรุงมาจากแบบ Waterfall Model โดยในแต่ละขัน้ตอน เมื่อด าเนินงานอยู่สามารถ
ยอ้นกลับมายังขั้นตอนก่อนหน้าเพื่อแก้ไขข้อผิดพลาดหรือสามารถยอ้นกลับมาด าเนินการใน
ขัน้ตอนที่ด  าเนินการไปก่อนแลว้  

ผลการวิจยัครัง้นีไ้ดส้อดคลอ้งกบั(ธนากร อยุพานิชย ์และ จารุวรรณ เลิกเมือง, 2563, น.
10-12)  ไดพ้ัฒนาโมบายแอปพลิเคชันแนะน ารา้นหนังสืออิสระ ในเขตกรุงเทพมหานคร การวิจัย
ครัง้นีไ้ดน้ าวงจรพัฒนาระบบสารสนเทศ SDLC (System Development Life Cycle) ตามโมเดล
พืน้ฐานของ Water Fall model และ Kodular น ามาประยุกตใ์ชพ้ฒันาแอปพลิเคชนั ซึ่งสอดคลอ้ง
กบั (สายฝน พรมเทพ, กฤติกา สงัขวดี, และ ปัญญา สงัขวดี, 2559, น.1) ไดว้ิจยัเรื่อง การพฒันา
แอปพลิเคชันบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด ์เรื่อง กีฬา แบดมินตัน ที่พัฒนาขึน้มีประสิทธิภาพ
เท่ากับ 2.26 ซึ่งสงูกว่า 1.00 จึงถือว่าบทเรียนมีประสิทธิภาพตามโดยวิเคราะหก์ารออกแบบตาม
ทฤษฎี SDLC และความคิดเห็นของผูใ้ชท้ี่มีต่อแอปพลิเคชันบนระบบปฏิบติัการแอนดรอยด ์เรื่อง 
กีฬาแบดมินตันนี ้อยู่ในระดบัดี และไดส้อดคลอ้งกับ (วีนา โชติช่วง และคนอ่ืน ๆ, 2562, น.2) ได้
พฒันาแอปพลิเคชนัสื่อเสรมิการเรียนรูร้ะบบสรุยิะดว้ยเทคโนโลยีเสมือนจริง ไดส้  าเรจ็สมบูรณม์ีผล
ความพึงพอใจจากกลุ่มเป้าหมายที่ท าการทดลอง ในภาพรวมออยู่ในระดับมาก ทั้งนีเ้กิดจากใน
กระบวนการพัฒนา ไดม้ีการแบ่งการท างานอย่างชัดเจนเป็นขัน้ตอนตามแนวทางของการพัฒนา
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ด้วยหลักการของ System Development Life Cycle (SDLC) มีการออกแบบหน้าจอของแอป
พลิเคชนั การออกแบบมารค์เกอร ์และโมเดลสามมิติ ตามความตอ้งการของกลุ่มเป้าหมาย มีการ
กระตุน้ ความน่าสนใจใหก้ับผูเ้รียนตามหลกัการเรียนรูม้ากกว่าการอ่านหนังสือเรียนโดยทั่วไป มี
รูปภาพและวีดีทัศนป์ระกอบที่น่าสนใจและเหมาะสมกับเนือ้หาตามหลักสูตรประถมศึกษาตอน
ปลาย ในการน าเสนอนั้นเน้นความกระชับ เขา้ใจง่าย และสามารถเรียนรูปไดด้ว้ยตัวเองเป็นสื่อ
เสริมการเรียนอีกชิน้หนึ่ง ส าหรบัการพัฒนาแอปพลิเคชนัเพื่อใช้งานในระบบปฏิบติัการแอนดรอย์
นัน้ 

2. ผลการหาคุณภาพของเว็บแอปพลิเคชัน เพื่อการส่งเสริมสุขภาพช่องปาก  และฟัน 
ส าหรบันักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 สอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัย ซึ่งมีคุณภาพของเว็บ                

แอปพลิเคชันโดยดา้นเนือ้หา อยู่ในระดับคุณภาพดีมาก มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ( 𝑋  = 4.65 และ 

S.D. = 0.55 ) และโดยผูเ้ชี่ยวดา้นเทคโนโลยีการศึกษา อยู่ในระดบัมาก  (𝑋  = 4.27 และ S.D. = 
0.86)  ซึ่งผูว้ิจยัไดค้น้ควา้แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกบัเว็บแอปพลิเคชนั เพื่อการส่งเสรมิสขุภาพช่องปาก
และฟัน ส าหรบันกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 3 มีการวิเคราะหห์ลกัสตูรแกนกลางฯ ก าหนดผลการ
เรียนรูท้ี่คาดหวงัและสาระการเรียนรู ้วิเคราะหเ์นือ้หา ใหเ้หมาะสมกบัระดบัชัน้ของผู้ เรียน ซึ่งผ่าน
การประเมินเนือ้หากทัง้หมด จากผูเ้ชี่ยวชาญดา้นเนือ้หา จ านวน 3 ท่าน ซึ่งการออกแบบเว็บแอป
พลิเคชนั เพื่อการส่งเสรมิสขุภาพช่องปาก  และฟัน ส าหรบันกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 3 จดัท าผงั
งาน และสตอรี่บอรด์เพื่อก าหนดแนวทางการสรา้งและพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน เพื่อการส่งเสริม
สุขภาพช่องปากและฟัน ส าหรบันักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 3 ซึ่งทุกขัน้ตอนทางการสรา้งและ
พัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน ผ่านการประเมินคุณภาพจากผู้เชี่ยวชาญด้านเนือ้หา ด้านเทคโนโลยี
การศึกษา โดยผูว้ิจัยไดน้ าขอ้เสนอแนะไปปรบัปรุงและแกไ้ขก่อนน าไปใชจ้ริงกบักลุ่มตัวอย่างจริง 
ผู้วิจัยได้ด าเนินการน าเว็บแอปพลิเคชันไปท าการทดลองประสิทธิภาพเบื ้องต้น (Try Out)                    
ซึ่งสอดคล้องกับ (ชัยยงค์ พรหมวงศ์, 2556, น.1)  ได้กล่าวว่า การทดสอบประสิทธิภาพใช  ้

เบื ้องต้น เป็นการน าสื่อหรือชุดการสอนที่ผลิตขึ ้นเป็นต้นแบบ (Prototype) แล้วไปทดลอบ
ประสิทธิภาพใชต้ามขัน้ตอนที่ก าหนดไวใ้นแต่ละระบบ เพื่อปรบัปรุงประสิทธิภาพของสื่อหรือชุด
การสอนใหเ้ท่าเกณฑท์ี่ก าหนดไวแ้ละปรบัปรุงจนถึงเกณฑ ์  

ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างคะแนนแบบทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน
ของผูเ้รียนที่เรียนรูผ้่านเว็บแอปพลิเคชนั การส่งเสริมสุขภาพช่องปากและฟัน ส าหรบันักเรียนชัน้
ประถมศึกษาปีที่ 3 จ านวน 30 คน ดว้ยแบบทดสอบจ านวน 20 ขอ้ พบว่า คะแนนแบบทดสอบ
หลังเรียนของผูเ้รียนที่เรียนรูผ้่านเว็บแอปพลิเคชัน การส่งเสริมสุขภาพช่องปากและฟัน ส าหรบั
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นักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 3 สูงกว่าคะแนนแบบทดสอบก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดบั 0.05 ซึ่งสอดคลอ้งกบั (นุชจิรา แดงวนัสี, ปริญวรรณ สนุทรกัษ์, สนธิ พลชยัยา, และ กานต์
ตะรตัน ์วฒุิเสลาม, 2560, น.2) ไดท้ าการวิจยัเรื่อง ผลการจัดการเรียนรูแ้บบร่วมมือกบัแอปพลิเค
ชนับนระบบปฏิบติัการแอนดรอยดท่ี์มีต่อผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนส าหรบันกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปี
ท่ี 4 เร่ืองตารางธาตุดว้ยแบบทดสอบวัดผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนจ านวน 30 ขอ้ พบว่าผลสมัฤทธิ์

ทางการเรียนก่อนเรียนและหลงัเรียนมีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนเท่ากับ 25.52 สูงกว่าคะแนนเฉลี่ย
ก่อนเรียนเท่ากบั 6.80 อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 

3. ผลการศกึษาความพึงพอใจต่อเว็บแอปพลิเคชนั เพื่อการส่งเสริมสขุภาพช่องปากและ
ฟัน ส าหรบันกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 3 สอดคลอ้งกบัสมมติฐานการวิจยั พบว่า ความพึงพอใจ
ของครูที่มี ต่อเว็บแอปพลิเคชัน การส่งเสริมสุขภาพช่องปากและฟัน ส าหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3 มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.82 และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.29 โดยผูว้ิจัยใชม้าตราส่วนประเมินค่า (Rating scale) ใชเ้กณฑ ์5 
ระดับ และพบว่า ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่เรียนด้วยโดยภาพรวมมี
ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 2.81 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากบั 0.37 โดยผูว้ิจยัใชม้าตราสว่นประเมินค่า (Rating scale) ใชเ้กณฑ ์3 ระดบั 

ทั้งนีเ้ป็นเพราะผูว้ิจัยไดศ้ึกษาหลักการสรา้งเว็บแอปพลิเคชัน ท าใหก้ารน าเสนอสาระ
เนือ้หาของบทเรียนทั้ง รูปแบบ ล าดับขั้นการน าเสนอและการมีปฏิสัมพันธ์กับนักเรียนมีความ
น่าสนใจ มีการดงึดดูความสนใจของนกัเรียนท าใหม้ีความตัง้ใจในการเรียน  การทราบผลการเรียน
ของตนเองโดยทันทีเป็นการจูงใจให้นักเรียนมีความกระตือรือรน้ในการเรียน ซึ่งสอดคล้องกับ  
(รมณียา สุรธรรมจรรยา , 2559, น.69) ได้ศึกษาผลการใช้แอปพลิเคชันส าหรับสอนค าศัพท์
ภาษาองักฤษบนแท็บเล็ตวิชา ภาษาองักฤษส าหรบันกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 2 พบว่าเรียนดว้ย
แอพพลิเคชั่นส าหรบัสอนค าศัพทภ์าษาอังกฤษบนแท็บเล็ต วิชาภาษาอังกฤษของ  นักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 2 โดยรวมอยู่ในระดับมาก และสามารถสรา้งแรงจูงใจใหก้ับผูใ้ช ้ท าใหผู้ใ้ชเ้กิด
ความกระตือรือรน้ ใชง้านง่าย สะดวก สีสนัและรูปแบบมีความน่าสนใจ ประกอบกบัการออกแบบ
ตัวอักษร ขนาดตัวอักษร และสีของตัวอักษร รวมทั้งรูปภาพและค าบรรยายในเนือ้หามีความ
สอดคลอ้งกนั สง่ผลใหผู้เ้รียนมีความพงึพอใจในระดบัมาก ซึ่งสอดคลอ้งกบั (เอมยว์ิกา พทุธรกัษา, 
ธานิล ม่วงพลู, อวยไชย อินทรสมบติั, และ ปิติพล พลพบ, 2560, น.6) ไดศ้ึกษาเรื่องการพฒันาสื่อ
การเรียนรูเ้รื่อง ค าราชาศัพทบ์นระบบปฏิบติัการแอนดรอยด ์ซึ่งผลการวิจัยพบว่าผลการประเมิน
ความพงึพอใจของแอปพลิเคชนัอยู่ในระดบัมากเช่นกนั 
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ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะท่ัวไป 

1. เพื่อใหผู้เ้รียนไดเ้ต็มที่ตามศกัยภาพของตน ครูควรบรูณาการการเรียนการสอน 
ในหอ้งเรียนรว่มกบัเว็บแอปพลิเคชนั   

2. เพื่อใหก้ารเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากขึน้ ตอ้งมีการจดัเตรียมอปุกรณ ์
คอมพิวเตอรใ์หพ้รอ้มส าหรบัผูเ้รียน 

3. ผูใ้ชง้านเว็บแอปพลิเคชนัควรศกึษาคู่มือการใชง้านก่อนน าไปใชใ้นการเรียน 
การสอน 
 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
1, การพฒันาเว็บแอปพลิเคชนัรว่มกบัการจดัการเรียนรูรู้ปแบบอ่ืนๆเช่น การ 

เรียนรูแ้บบเพื่อนช่วยเพื่อน การเรียนรูแ้บบรว่มมือ เพื่อใหเ้กิดการเรียนรูท้ี่หลากหลาย              
2. การพฒันาเว็บแอปพลิเคชนัที่มีระบบปัญญาประดิษฐ์ (AI) มาช่วยในการ 

วิเคราะหผ์ูเ้รียน 
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ภาคผนวก ก 

หนังสือรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย ์
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ภาคผนวก ข 

รายชื่อผู้เชี่ยวชาญด้านเคร่ืองมือวัด ด้านเนือ้หา และด้านเทคโนโลยีการศึกษา 
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ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีการศึกษา 
1. ผศ.ดร.ณฐัพงศ ์กาญจนฉายา  
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3. รศ.ดร.สติูเทพ ศิรพิิพฒันกลุ                                                                                                               
ภาควิชาเทคโนโลยกีารศึกษา มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์
 
ผู้เชี่ยวชาญด้านเนือ้หา 
1.นางสาวพชัรี เสือพงษใ์หญ่ ต าแหน่ง ครูช านาญการ โรงเรียนวดันาวง จ.ปทมุธานี  
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3.นายณฐักานต ์ธงภกัดิ ์ต าแหน่ง ครูช านาญการ โรงเรียนวดันาวง จ.ปทมุธานี 
กลุม่สาระการเรียนรูว้ิชา สขุศกึษาและพลศกึษา  
 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ค 

หนังสือขอความอนุเคราะหผ์ู้เชี่ยวชาญ และการเก็บข้อมูล 
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ภาคผนวก ง 

คู่มือการใช้งานเว็บแอปพลิเคชัน ส าหรับครู 
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คู่มือการใช้งาน 
เว็บแอปพลิเคชันเพ่ือส่งเสริมสุขภาพช่องปากและฟัน  

ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที ่3 
ส าหรับครู 
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สารบัญ 

 

เรื่อง คู่มือการใช้งานเว็บแอปพลิเคชัน      หน้า 
ขั้นตอนการเข้าสู่ระบบ        3 
ขั้นตอนการใช้งานสำหรับคุณครู       4 
ขั้นตอนการเพ่ิมนักเรียน        5 
ขั้นตอนการเพ่ิมรายวิชา        6 
ขั้นตอนการออกข้อสอบ        7 
ขั้นตอนการดูคะแนนสอบ        9 
ขั้นตอนการออกจากระบบ       10 
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ขั้นตอนการเข้าสู่ระบบ 

การเข้าสู่ระบบ มีข้ันตอนการเข้าสู่ระบบดังนี้ 

เข้าไปที่ https://oralanddental.000webhostapp.com/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 1- 3 ให้กรอกข้อมูลเพื่อเข้าสู่ระบบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลำดับ คำอธิบาย 

1 กรอกชื่อผู้ใช้งาน Username : TEACHER_PE 
2 กรอกรหัสผ่าน Password : PE01 

3 กดปุ่มสีแดง เพ่ือเข้าสู่ระบบ 

1 

2 
3 

https://oralanddental.000webhostapp.com/
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ขั้นตอนการใช้งานสำหรับคุณครู 

 เมื่อเข้าสู่ระบบแล้ว จะเจอหน้าต่างที่ชื่อว่า หน้าจัดการ Admin (Admin System) โดย

คุณครูสามารถจัดการระบบได้ดังเมนูต่อไปนี้ 

 

รูปที่ 1- 5 หน้าจัดการ Admin (Admin System) 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลำดับ คำอธิบาย 

1 เพ่ิมนักเรียน 

2 เพ่ิมรายวิชา 

3 การออกข้อสอบ 

4 ดูผลคะแนนสอบ 

5 ลงชื่อออก 

1 

2 

3 

4 

5 
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ขั้นตอนการเพิ่มนักเรียน 

วิธีการเพ่ิมนักเรียนสามารถเพ่ิมได้โดย 2 วิธีดังนี้ 

 
 
 
1.เพิ่มโดยการนำเข้าโดยรูปแบบตารางนำเข้าจากโปรแกรม Excel โดยมีวิธีการดังนี้ 
  1.1 เลือกระดับชั้นปีที่ต้องการจะเพ่ิม 
 1.2 เลือก File Excel in put โดยทำการเลือกไฟล์รายชื่อนักเรียนที่ต้องการจะอัพโหลด  
2. เพิ่มโดยการเพิ่มนักเรียนรายบุคคลโดยมีวิธีการดังนี้ 

 2.1 กรอกรหัสนักเรียน 

 2.2 กรอกชื่อ 

 2.3 กรอกนามสกุล 

 2.4 เลือกระดับชั้นปีของนักเรียนที่ต้องการจะเพ่ิม 

เสร็จแล้วกดคำว่า บันทึก 
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ขั้นตอนการเพิ่มรายวิชา  

สามารถเพ่ิมรายวิชาได้ตามข้ันตอนต่อไปนี้ 
1. กดคำว่าสร้างวิชาใหม่ ปรากฏหน้าต่าง สำหรับกรอกชื่อรายวิชาที่ต้องการสร้าง หลังจาก

กรอกเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้กดคำว่า ตกลง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. หลังจากกดสร้างรายวิชาเรียบร้อยแล้ว ขั้นตอนต่อไปคือ การสร้างบทเรียน มีข้ันตอนดังนี้ 
2.1 โดยสามารถสร้างบทเรียน ตัวชี้วัดและเลือกระดับชั้นปี ในรายวิชานั้นๆ ได้   
2.2 สามารถเพ่ิมเนื้อหาโดยวิธีการพิมพ์ข้อความต่างๆ หรือ คลิปวิดีโอ หรือสามารถแปะลิงค์เว็บไซต์
ต่างๆ ที่ต้องการจะใช้ในการเรียนการสอน หากเพ่ิมเนื้อหาเรียบร้อยแล้วให้กดคำว่า บันทึก  
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ขั้นตอนการออกข้อสอบ 

สามารถออกข้อสอบได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้ 

1. การออกข้อสอบ 

1.1 กดเข้าไปตรงแถบเมนูคำว่า ออกข้อสอบ จะปรากฏหน้าต่างให้ ทำการเลือกรายวิชาที่ต้องการ

ออกข้อสอบ หลังจากที่เลือกรายวิชาเรียบร้อยแล้ว ให้กดคำว่า ยืนยัน 

 

 

 

 

 

 

2. การตั้งโจทย์ข้อสอบวิชา  

2.1 สามารถเพ่ิมข้อคำถามลงไปในช่องสี่เหลี่ยมที่กำหนดไว้ได้เลย 

2.2 สามารถเพ่ิมคำตอบหรือตัวเลือกของข้อคำถามได้ เมื่อเรียบร้อยแล้วกดคำว่า บันทึก 

2.3 หลังจากออกข้อสอบแล้ว สามารถตรวจเช็คความถูกต้องของคำถาม และจำนวน

ข้อสอบ หรือสามารถลบคำถามที่ต้องการได้ 
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ขั้นตอนการดูผลคะแนนนักเรียน 

สามารถดูผลคะแนนนักเรียนได้ตามข้ันตอนต่อไปนี้   

1. กดเลือกวิชาที่ต้องการจะดูคะแนนก่อนเรียน และหลังเรียน 

 

2. หลังจากกดเลือกวิชาแล้ว จะแสดงตารางคะแนนรายบุคคล จะปรากฏรายชื่อนักเรียน 

รหัสนักเรียน คะแนนก่อนเรียน คะแนนหลังเรียน และความคืบหน้าของนักเรียน 
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ขั้นตอนการออกจากระบบ 

หากใช้งานเรียบร้อยแล้ว สามารถลงชื่อออกจากระบบได้จากแถบเมนู คำว่า ลงชื่อออก  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลงช่ือออกจากระบบ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก จ 

คู่มือการใช้งานเว็บแอปพลิเคชัน ส าหรับนักเรียน 
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คู่มือการใช้งาน 

เว็บแอปพลิเคชันเพ่ือส่งเสริมสุขภาพช่องปากและฟัน 
ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที ่3 

ส าหรับนักเรียน 
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สารบัญ 

 

เรื่อง คู่มือการใช้งานเว็บแอปพลิเคชัน      หน้า 
ขั้นตอนการเข้าสู่ระบบ        3 
ขั้นตอนการเข้าสู่ข้อมูลนักเรียน       4 
ขั้นตอนการเข้าเรียน        5 
ขั้นตอนการออกจากระบบ       6 
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ขั้นตอนการเข้าสู่ระบบ 

การเข้าสู่ระบบ มีข้ันตอนการเข้าสู่ระบบดังนี้ 

เข้าไปที่ https://oralanddental.000webhostapp.com/ 

 

 

 

รูปที่ 1- 3 ให้กรอกข้อมูลเพื่อเข้าสู่ระบบ 

 

 

 

 

 

 

 

ลำดับ คำอธิบาย 

1 กรอกชื่อผู้ใช้งาน Username : รหัสนักเรียน 4 หลัก 
2 กรอกรหัสผ่าน Password : รหัสนักเรียน 4 หลัก 

3 กดปุ่มสีแดง เพ่ือเข้าสู่ระบบ 

1 

2 
3 

https://oralanddental.000webhostapp.com/
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ขั้นตอนการเข้าสู่ข้อมูลนักเรียน 

หลังจากนักเรียนเข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้ว ก็จะปรากฏหน้าต่างข้อมูลนักเรียน บทเรียนรายวิชา และ

ความคืบหน้าการในเรียน   

           

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จะปรากฏชื่อ-นามสกุล

ของนักเรียน 

รหัสนักเรียน ระดับชั้นปี 

 

รายวิชาที่นักเรียน 

จะมีปุ่ม เพ่ือกดเข้าบทเรียน

เรียน 

ความคืบหน้า 

จะแสดงสถานะ                

การเข้าเรียนของ

นักเรียน  
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ขั้นตอนการเข้าเรียน 

เข้าสู่บทเรียนได้ตามขั้นตอนต่อไป 

1. กดตรงเข้าว่า เข้าเรียน มุมล่างขวามือ      

      

 

 

 

 

 

 

 

2. หลังจากกดตรงคำว่า เข้าเรียน จะปรากฏหน้าต่าง ของบทเรียนทั้งหมด โดยมี

ส่วนประกอบดังนี้ 

2.1 แบบทดสอบก่อนเรียน จำนวน 10 ข้อ จากนั้นระบบจะแสดงผลคะแนนก่อนเรียน 

2.2 บทเรียนทั้งหมด  4 บทเรียน โดยนักเรียนจะต้องเรียนให้จบในแต่ละบทเรียน จึงจะ

สามารถเริ่มเรียนเนื้อหาบทเรียนต่อไปได้ 

2.3 หลังจากเรียนครบทั้ง 4 บทเรียนแล้ว ให้นักเรียนทำแบบทดสอบหลังเรียน จำนวน 

10 ข้อ 

2.4 ระบบจะแสดงผลคะแนนหลังเรียน จากนั้นนักเรียนสามารถกลับสู่หน้าหลักได้ 

         

 

 

 

 
กลับสู่หน้าหลัก 
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ขั้นตอนการออกจากระบบ 

 เมื่อนักเรียน เรียนครบตามจำนวนบทเรียน เรียบร้อยแล้ว สามารถออกจากระบบได้โดยการ
กด  คำว่า  ออกจากระบบ ที่อยู่มุมบนด้านขวามือได้เลย ตามภาพตัวอย่างด้านล่างนี้ 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กดเพื่อทำการ 

ออกจากระบบ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ฉ 

แบบประเมินคุณภาพเว็ปแอปพลิเคชันเพ่ือการส่งเสริมสุขภาพช่องปากและฟัน                
ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที ่3 ส าหรับผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี 
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แบบประเมินคุณภาพเว็ปแอปพลิเคชันเพือ่การส่งเสริมสุขภาพช่องปากและฟัน 

ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที ่3 ส าหรับผู้เช่ียวชาญด้านเทคโนโลยี
การศึกษา 

------------------------------------------------- 

ค าชีแ้จง : โปรดแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมตามรายการประเมินดว้ยการท า
เครื่องหมาย  ลงในช่องว่างที่ตรงกบัความคิดเห็นเป็นจรงิของท่านมากที่สดุ 
ระดบั 5 หมายถึง เว็ปแอปพลิเคชนัเพื่อการสง่เสรมิสขุภาพช่องปากและฟันมีคณุภาพดีมาก 
ระดบั 4 หมายถึง เว็ปแอปพลิเคชนัเพื่อการสง่เสรมิสขุภาพช่องปากและฟันมีคณุภาพดี 
ระดบั 3 หมายถึง เว็ปแอปพลิเคชนัเพื่อการสง่เสรมิสขุภาพช่องปากและฟัน มีคณุภาพปานกลาง 
ระดบั 2 หมายถึง เว็ปแอปพลิเคชนัเพื่อการสง่เสรมิสขุภาพช่องปากและฟัน มีคณุภาพพอใช ้
ระดบั 1 หมายถึง เว็ปแอปพลิเคชนัเพื่อการสง่เสรมิสขุภาพช่องปากและฟันมีคณุภาพปรบัปรุง 
 

รายการประเมิน 
ระดบัความคิดเห็น 
5 4 3 2 1 

1. ดา้นน าเสนอเนือ้หา      
1.1 ความสอดคลอ้งของเนือ้หากบัวตัถุประสงค ์      
1.2 ความชดัเจนของบทเรียน      
1.3 เวลาในการน าเสนอบทเรียน      
1.4 ความส าคญัและทนัสมยัของเนือ้หาบทเรียน      
1.5 ล าดบัในการน าเสนอจากง่ายไปยาก      
2. ดา้นส่วนประกอบของมลัติมีเดีย      
2.1 หนา้จอมีสดัส่วนที่เหมาะสม และง่ายต่อการใชง้าน      
2.2 ภาพคมชดั และสอดคลอ้งกบัเนือ้หา       
2.3 เสียง และดนตรีประกอบบทเรียนมีความเหมาะสม ชดัเจน น่าสนใจ      
2.4 ความชดัเจนของเสียงบรรยายประกอบเนือ้หา      
2.5 มีเครื่องมือวดัในการใชง้านมลัติมีเดียชดัเจนและง่าย      
3. ดา้นตวัอกัษรและสี      
3.1 ลกัษณะของสี และขนาดตวัอกัษร มีความคมชดั อ่านง่าย      
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ความคิดเหน็เพ่ิมเติม 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
 

 
ลงชื่อ……………………………………………ผูป้ระเมิน 

(……………………………………………) 
ต าแหน่ง………………………………………………………… 

 
 
 

 

 

 

 

3.2 ความคมชดัของตวัอกัษรเหมาะสมกบัวยัของผูเ้รียน      
4. การออกแบบปฏิสมัพนัธ ์      
4.1 การโตต้อบผูเ้รียน มีความสม ่าเสมอ      
4.2 สามารถยอ้นกลบัไปยงับทเรียนต่างๆ ไดง้่าย      
4.3 การใหป้้อนกลบั (feedback)      



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ช 

แบบประเมินคุณภาพเว็ปแอปพลิเคชันเพ่ือการส่งเสริมสุขภาพช่องปากและฟัน                
ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที ่3 ส าหรับผู้เชี่ยวชาญด้านเนือ้หา 
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แบบประเมินคุณภาพเว็ปแอปพลิเคชันเพ่ือการส่งเสริมสุขภาพช่องปากและฟัน  
ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที ่3 ส าหรับผู้เชี่ยวชาญด้านเนือ้หา 

ค าชีแ้จง : โปรดแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมตามรายการประเมินดว้ยการท าเครื่องหมาย  ลง
ในช่องว่างที่ตรงกบัความคิดเห็นเป็นจรงิของทา่นมากที่สดุ 

ระดบั 5 หมายถึง เว็ปแอปพลิเคชนัเพื่อการส่งเสรมิสขุภาพช่องปากและฟันมคีณุภาพดีมาก 
ระดบั 4 หมายถึง เว็ปแอปพลิเคชนัเพื่อการส่งเสรมิสขุภาพช่องปากและฟันมคีณุภาพดี 
ระดบั 3 หมายถึง เว็ปแอปพลิเคชนัเพื่อการส่งเสรมิสขุภาพช่องปากและฟัน มีคณุภาพปานกลาง 
ระดบั 2 หมายถึง เว็ปแอปพลิเคชนัเพื่อการส่งเสรมิสขุภาพช่องปากและฟัน มีคณุภาพพอใช ้
ระดบั 1 หมายถึง เว็ปแอปพลิเคชนัเพื่อการส่งเสรมิสขุภาพช่องปากและฟันมคีณุภาพปรบัปรุง 

รายการประเมิน 
ระดับความคิดเหน็ 

5 4 3 2 1 
1.ด้านเนือ้หา      
1.1 จุดประสงคก์บัเนือ้หาวิชามีความสอดคลอ้งกนั      
1.2 มีความถกูตอ้งตามหลกัสตูร      
1.3 ความถกูตอ้งของเนือ้หา      
1.4 สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคท์ี่ตอ้งการน าเสนอ      
1.5 ปรมิาณความเหมาะสมของเนือ้หาแต่ละบทเรียน      
1.6 ความยากง่ายเหมาะสมต่อผูเ้รียน      
2. ด้านความเหมาะสมในการน าเสนอเนื้อหา      
2.1 มีการล าดบัขัน้ตอนในการน าเสนอเนือ้หาไดช้ดัเจน      
2.2 ความน่าสนใจในการน าเสนอเนือ้หา      
3. ด้านการใช้ภาษา      
3.1 ความถกูตอ้งของภาษาที่ใช ้      
3.2 ความชดัเจนของภาษาที่ใชส้ื่อความหมาย      
3.3 ใชภ้าษาเหมาะสมกบัวยัของผูเ้รียน      
4. ด้านแบบทดสอบ      
4.1 ความชดัเจนของค าสั่งและแบบทดสอบ      
4.2 ความสอดคลอ้งระหว่างแบบทดสอบกบัจดุประสงค ์      
4.3 ความเหมาะสมของจ านวนแบบทดสอบก่อนเรียนและหลงั
เรียน 
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ความคิดเหน็เพ่ิมเติม 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
 

 
ลงชื่อ……………………………………………ผูป้ระเมิน 

(……………………………………………) 
ต าแหน่ง………………………………………………………… 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ซ 

แบบประเมินความพึงพอใจทีม่ีต่อการใช้เว็บแอปพลิเคชันเพ่ือการส่งเสริม
สุขภาพช่องปากและฟัน ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที ่3 ส าหรับครู 
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แบบประเมินความพึงพอใจทีม่ีต่อการใช้เว็บแอปพลิเคชันเพ่ือการส่งเสริมสุขภาพช่อง
ปากและฟัน ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที ่3 ส าหรับครู 

……………………………………………………………………………………………………… 
ค าชีแ้จง : โปรดแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมตามรายการประเมินดว้ยการท า
เครื่องหมาย  ลงในช่องว่างที่ตรงกบัความคิดเห็นเป็นจรงิของท่านมากที่สดุ 

ระดบั 5 หมายถึง มีความพงึพอใจต่อเว็ปแอปพลิเคชนัเพื่อการสง่เสรมิสขุภาพ 
ช่องปากและฟันมีคณุภาพมากท่ีสดุ 

ระดบั 4 หมายถึง มีความพงึพอใจต่อเว็ปแอปพลิเคชนัเพื่อการสง่เสรมิสขุภาพ 
ช่องปากและฟันมีคณุภาพมาก 

ระดบั 3 หมายถึง มีความพงึพอใจต่อเว็ปแอปพลิเคชนัเพื่อการสง่เสรมิสขุภาพ 
ช่องปากและฟันมีคณุภาพปานกลาง 

ระดบั 2 หมายถึง มีความพงึพอใจต่อเว็ปแอปพลิเคชนัเพื่อการสง่เสรมิสขุภาพ 
ช่องปากและฟันมีคณุภาพพอใช ้

ระดบั 1 หมายถึง มีความพงึพอใจต่อเว็ปแอปพลิเคชนัเพื่อการสง่เสรมิสขุภาพ 
ช่องปากและฟันมีคณุภาพนอ้ย 

รายการประเมิน 
ระดับความคิดเหน็ 

5 4 3 2 1 
ด้านเนือ้หา       
1.โครงสรา้งเนือ้หาชดัเจนมีความสมัพนัธต่์อเนื่อง       
2.การเรียงล าดบัเนือ้หาจากง่ายไปหายาก       
3.เนือ้หาที่น าเสนอตรงและครอบคลมุตามจดุประสงคก์าร
เรียนรู ้ 

     

4. การใชภ้าษาถกูตอ้งเหมาะสม      
 5. เนือ้หามีความเหมาะสมกบัระดบัผูเ้รียน       
ด้านการออกแบบเว็บแอปพลิเคชัน       
6. มีความสะดวกในการใชแ้ละการเขา้ถึง       
7. การน าเสนอ ดงึดดูความสนใจ       
8. การปฏิสมัพนัธร์ะหว่างผูเ้รียนกบับทเรียน      
9. การปฏิสมัพนัธร์ะหว่างผูเ้รียนกบัผูส้อน       
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ความคิดเหน็เพ่ิมเติม 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
 

 
ลงชื่อ……………………………………………ผูป้ระเมิน 

(……………………………………………) 
ต าแหน่ง………………………………………………………… 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

10. การปฏิสมัพนัธร์ะหว่างผูเ้รียนกบัผูเ้รียน       
11. การเชื่อมโยงไปยงัแหลง่ความรูอ่ื้นๆ สามารถท าไดง้่าย       
12. การติดตามผลการเรียนสามารถท าไดง้่าย       



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ฌ 

แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนทีม่ีต่อการใช้งานเว็บแอปพลิเคชัน               
เพ่ือการส่งเสริมสุขภาพช่องปากและฟัน ชั้นประถมศึกษาปีที ่3 
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แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนทีม่ีต่อการใช้งานเว็บแอปพลิเคชัน 
เพ่ือการส่งเสริมสุขภาพช่องปากและฟัน ชั้นประถมศึกษาปีที ่3   

ค าชี้แจง : แบบสอบถามนีม้ีจุดประสงคเ์พื่อสอบถามความพึงพอใจของผูเ้รียนที่มีต่อการเรียน
ดว้ย เว็บแอปพลิเคชนัเพื่อการส่งเสรมิสขุภาพช่องปากและฟัน โดยใหผู้เ้รียนอ่านรายการประเมิน 
แลว้ใส่เครื่องหมาย   ลงในช่องว่างแต่ละ ขอ้ที่ตรงกับความรูส้ึกของผูเ้รียน ระดบัการประเมิน
ก าหนดเกณฑต์ดัสินคณุภาพแบ่งเป็น 3 ระดบั ดงันี ้

ระดบั 3 หมายถึง มีความพงึพอใจในระดบัมาก 
ระดบั 2 หมายถึง มีความพงึพอใจในระดบัปานกลาง 
ระดบั 1 หมายถึง มีความพงึพอใจในระดบันอ้ย 

รายการประเมิน 
ระดับความคิดเหน็ 

3 2 1 

1. ด้านการออกแบบบทเรียน    

1.1 สี และรูปแบบของตวัอกัษรอ่านง่ายชดัเจน    

1.2 ภาพประกอบมีความน่าสนใจ และเขา้ใจง่าย    

1.3 เสียงบรรยายคมชดั และน่าฟัง    

2. ด้านประโยชนจ์ากการจัดการเรียนรู้    

2.1 เว็บแอปพลิเคชนัเพื่อการสง่เสรมิสขุภาพช่องปากและฟัน 
ใหค้วามรูเ้ก่ียวกบัเนือ้หาไดเ้ช่นเดียวกบัเรียนจากครูผูส้อน 

   

2.2 เว็บแอปพลิเคชนัเพื่อการสง่เสรมิสขุภาพช่องปากและฟัน 
ท าใหส้ามารถศึกษาบทเรียนไดต้ลอดเวลา 

   

3. ด้านเนือ้หา/บทเรียน    

3.1 ภาษาที่ใชใ้นบทเรียนเขา้ใจง่าย    

3.2 เนือ้หาวิชาเขา้ใจง่าย    

3.3 ปรมิาณเนือ้หาในแต่ละบทเรียนมีความเหมาะสม    

3.4 ผูเ้รียนสามารถอ่านและความเขา้ใจในเนือ้หาไดด้ว้ยตนเอง    
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ความคิดเหน็เพ่ิมเติม 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
 

 
ลงชื่อ……………………………………………ผูป้ระเมิน 

(……………………………………………) 
ต าแหน่ง………………………………………………………… 
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ภาคผนวก ญ 

ข้อสอบก่อนเรียนและหลังเรียนกับตัวชีว้ัด/ผลการเรียนรู้ 
รายวิชา สุขศึกศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที ่3 
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ขอ้สอบก่อนเรียนและหลงัเรียนกบัตวัชีว้ดั/ผลการเรียนรู ้

รายวิชา สขุศึกศกึษาและพลศกึษา ชัน้ประถมศึกษาปีที่ 3 จ านวน 20 ขอ้ 
 

 

ตัวชีว้ัด 
และผลการเรียนรู้ 

ข้อสอบ 

ตัวชีว้ัด : ความจ า 

ผลการเรียนรู ้: อธิบายลกัษณะของ
ฟันและความส าคญัของฟันได ้

1. ฟันน า้นมจะเริ่มขึน้ในวยัใด  
 ก. วยัรุน่  
 ข. วยัเรียน  
 ค. วยัทารก 
เฉลย ค. วยัทารก 
 

ตัวชีว้ัด : ความจ า 

ผลการเรียนรู ้: อธิบายลกัษณะของ
ฟัน 

และความส าคญัของฟันได ้

2. หากฟันน า้นมหลดุไป จะมีฟันชดุใดเกิดขึน้มาทดแทน  
ก. ฟันแท ้ 
ข. ฟันเหล็ก  
ค. ฟันเทียม 
เฉลย ก. ฟันแท ้ 

ตัวชีว้ัด : ความจ า 

ผลการเรียนรู ้: อธิบายลกัษณะของ
ฟัน 

และความส าคญัของฟันได ้

3. ฟันชนิดใดมีหนา้ที่กดัอาหาร  
ก. ฟันกราม 
ข. ฟันหนา้  
ค. ฟันเขีย้ว  
เฉลย ข. ฟันหนา้  

ตัวชีว้ัด : ความจ า 

ผลการเรียนรู ้: อธิบายลกัษณะของ
ฟัน 

และความส าคญัของฟันได ้

4. ขอ้ใดไม่ใช่โครงสรา้งของฟัน 
ก. เนือ้ฟัน  
ข. โพรงประสาทฟัน  
ค. เหงือก 
เฉลย  ค. เหงือก 
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ตัวชีว้ัด 
และผลการเรียนรู้ 

ข้อสอบ 

ตัวชีว้ัด : ความจ า 

ผลการเรียนรู ้: อธิบายลกัษณะของ
ฟัน 

และความส าคญัของฟันได ้

5. สิ่งใดในยาสีฟันที่ช่วยท าใหฟั้นแข็งแรง  
ก. สี  
ข. รสชาติ  
ค. ฟลอูอไรด ์
เฉลย  ค. ฟลอูอไรด ์

ตัวชีว้ัด : ความจ า 

ผลการเรียนรู ้: อธิบายลกัษณะของ
ฟัน 

และความส าคญัของฟันได ้

6.สว่นใดของฟันที่มีหนา้ที่ป้องกนัฟันจากการขบเคีย้วอาหาร  
ก. รากฟัน  
ข. ชัน้เคลือบฟัน  
ค. ขากรรไกร 
เฉลย  ข. ชัน้เคลือบฟัน  

ตัวชีว้ัด : ความรู้ 

ผลการเรียนรู ้: จ าแนกอาหารหลกั 5 

หมู่ไดถ้กูตอ้ง 

7. อาหารประเภทใดที่ท าใหฟั้นแข็งแรงขึน้  
ก. นม  
ข. ขนมปัง  
ค. แปง้ 
เฉลย  ก. นม  

ตัวชีว้ัด : น าไปใช้ 
ผลการเรียนรู ้: แสดงการแปรงฟัน
ให ้

สะอาดอย่างถูกวิธี 

8. แปรงสีฟันลกัษณะใดไม่เหมาะสมที่จะน ามาใช ้ 
ก. ขนอ่อน  
ข. ดา้มจบัถนดัมือ  
ค. หวัแปรงมีขนาดใหญ่  
เฉลย  ค. หวัแปรงมีขนาดใหญ่  
 

 
ตัวชีว้ัด : น าไปใช้ 
ผลการเรียนรู ้: แสดงการแปรงฟัน
ให ้

สะอาดอย่างถูกวิธี 

9. ถา้เราจะแปรงฟันกรามบน ควรท าอย่างไร  
ก. ปัดขนแปรงขึน้  
ข. ปัดขนแปรงลง  
ค. ถไูปมาบนตวัฟัน  
เฉลย  ข. ปัดขนแปรงลง  
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ตัวชีว้ัด 
และผลการเรียนรู้ 

ข้อสอบ 

ตัวชีว้ัด : ความรู้ 

ผลการเรียนรู ้: อธิบายลกัษณะของ
ฟันและความส าคญัของฟันได ้

10. ถา้แปรงฟันไม่สะอาดจะเกิดผลเสียอย่างไร  
ก. ฟันผ ุ 
ข. ฟันเก  
ค. ฟันคดุ 
เฉลย  ก. ฟันผ ุ 
 

ตัวชีว้ัด : น าไปใช้ 
ผลการเรียนรู ้: แสดงการแปรงฟัน
ให ้

สะอาดอย่างถูกวิธี 

11. สิ่งใดที่ไม่ควรท าในการแปรงฟัน  
ก. แปรงฟันแรงๆ  
ข. แปรงลิน้หลงัแปรงฟัน  
ค. ไม่ใชแ้ปรงสีฟันที่บานแลว้  
เฉลย  ก. แปรงฟันแรงๆ  

ตัวชีว้ัด : ความรู้ 

ผลการเรียนรู ้: จ าแนกอาหารหลกั 5  

หมู่ไดถ้กูตอ้ง 

12. อาหารชนิดใดที่ใหพ้ลงังานมากที่สดุ ถา้มีปรมิาณเท่ากนั  
ก. ปลา  
ข. คะนา้  
ค. เผือก  
เฉลย  ค. เผือก  

ตัวชีว้ัด : ความรู้ 

ผลการเรียนรู ้: จ าแนกอาหารหลกั 5  

หมู่ไดถ้กูตอ้ง 

13. ผกัและผลไม ้มีประโยชนอ์ย่างไร  
ก. ท าใหโ้ตเรว็ 
ข. ท าใหร้า่งกายแข็งแรง  
ค. ท าใหท้อ้งไม่ผกู  
เฉลย ค. ท าใหท้อ้งไม่ผกู  
 

ตัวชีว้ัด : น าไปใช้ 
ผลการเรียนรู ้: แสดงการแปรงฟัน
ให ้

สะอาดอย่างถูกวิธี 

14. ใครปฏิบติัตนในการแปรงฟันไดอ้ย่างเหมาะสม 
ก. แนนแปรงฟันหลงัเขา้หอ้งน า้ 
ข. หนนูาแปรงฟันทกุชั่วโมง  
ค. หน่อยแปรงฟันหลงัตื่นนอนตอนเชา้ 
เฉลย ค. หน่อยแปรงฟันหลงัตื่นนอนตอนเชา้ 
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ตัวชีว้ัด 
และผลการเรียนรู้ 

ข้อสอบ 

ตัวชีว้ัด : ความรู้ 

ผลการเรียนรู ้: จ าแนกอาหารหลกั 5  

หมู่ไดถ้กูตอ้ง 

15. ผกัต่าง ๆ มีประโยชนต่์อรา่งกายอย่างไร  
ก. ท าใหร้า่งกายอบอุ่น  
ข. ท าใหร้า่งกายเจริญเติบโต  
ค. ท าใหร้า่งกายมีความตา้นทานโรค 
เฉลย  ค. ท าใหร้า่งกายมีความตา้นทานโรค 
 

ตัวชีว้ัด : ความรู้ 

ผลการเรียนรู ้: จ าแนกอาหารหลกั 5  

หมู่ไดถ้กูตอ้ง 

16. อาหารหมู่ใดที่ท าใหร้า่งกายมีแรงมีก าลงัท างาน  
 
ก.หมู่ที่ 1 เนือ้ นม ไข่  
ข.หมู่ที่ 2 ขา้ว แปง้ น า้ตาล  
ค.หมู่ที่ 3 ผกัต่าง ๆ  
เฉลย ข. หมู่ที่ 2 ขา้ว แปง้ น า้ตาล  
 

ตัวชีว้ัด : ความรู้ 

ผลการเรียนรู ้: จ าแนกอาหารหลกั 5  

หมู่ไดถ้กูตอ้ง 

17. อาหารหมู่ใดที่ท าใหร้า่งกายเจรญิเติบโต ซ่อมแซมส่วนที่
สกึหรอ 
 
ก.หมู่ที่ 1 เนือ้ นม ไข่ 
ข.หมู่ที่ 2 ขา้ว แปง้ นา้ตาล 
ค. หมู่ที่ 4 ผลไมต่้าง ๆ 
เฉลย ก. หมู่ที่ 1 เนือ้ นม ไข่ 
 

ตัวชีว้ัด : ความรู้ 

ผลการเรียนรู ้: จ าแนกอาหารหลกั 5  

หมู่ไดถ้กูตอ้ง 

18.โรคฟันผ ุเกิดจากการรบัประทานอาหารประเภทใด 
ก. ผกั ผลไมต่้างๆ 
ข. นม ถั่ว 
ค. ช็อกโกแลต ลกูอม 
เฉลย  ค. ช็อกโกแลต ลกูอม 
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ตัวชีว้ัด 
และผลการเรียนรู้ 

ข้อสอบ 

ตัวชีว้ัด : น าไปใช้ 
ผลการเรียนรู ้: อธิบายลกัษณะของ
ฟัน 

และความส าคญัของฟันได ้

19. ขอ้ใดคือการดแูลรกัษาฟัน 
ก. รบัประทานขนมหวานเป็นประจ า 
ข. แปรงฟันหลงัทานอาหารทุกครัง้ 
ค. ด่ืมน า้อดัลมบ่อยๆ 
เฉลย  ข. แปรงฟันหลงัทานอาหารทกุครัง้ 

ตัวชีว้ัด : น าไปใช้ 
ผลการเรียนรู ้: อธิบายลกัษณะของ
ฟัน 

และความส าคญัของฟันได ้

20. นกัเรียนควรไปพบทนัตแพทย ์ 
ทกุๆ ก่ีเดือน 
 ก. 6 เดือน 
 ข. 3 เดือน  
 ค. 1 เดือน 
เฉลย  ก. 6 เดือน 

 
ความคิดเหน็เพ่ิมเติม 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
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