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การศึ ก ษาวิ จัย เรื่ อ ง การพั ฒ นาเว็ บ แอปพลิ เคชัน วี ดิ ทั ศ น์ ป ฏิ สัม พั น ธ์ เพื่ อ การ
เรี ยนรู้ สาหรับนิสติ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒในครัง้ นี ้ มีวตั ถุประสงค์ดงั นี ้ 1)
พั ฒ นาเว็ บ แอปพลิ เคชัน วี ดิ ทั ศ น์ ป ฏิ สัม พั น ธ์ เพื่ อ การเรี ย นรู้ ส าหรั บ นิ สิ ต ระดับ ปริ ญ ญาตรี
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ ผลจากการรวบรวมความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญนามาคานวณหา
ค่า IOC โดยใช้ ดชั นีความสอดคล้ อง (Index of Item Congruence) ของผู้เชี่ยวชาญมาคานวณ
ค่าดัชนี ความสอดคล้ องแล้ วเลือกค่าดัชนี ความสอดคล้ องตัง้ แต่ 0.5 ขึน้ ไป พบว่ามี ค่าความ
สอดคล้ อ งเท่ า กับ 0.67 – 1.00 แสดงว่าแบบประเมิ น ประสิ ท ธิ ภ าพเว็บ แอปพลิ เคชัน วี ดิ ทัศ น์
ปฏิสมั พันธ์ เพื่อการเรี ยนรู้ สาหรับนิสิตระดับปริ ญญาตรี มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ สามารถ
นาไปใช้ ได้ 2) เพื่อศึกษาผลการใช้ งานเว็บแอปพลิเคชันวีดิทศั น์ปฏิสมั พันธ์ เพื่อการเรี ยนรู้ สาหรับ
นิสติ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ กลุม่ ตัวอย่างที่ใช้ ในการวิจยั 1)ครูผ้ สู อนและ
ผู้เชี่ยวชาญด้ านเทคโนโลยีการศึกษาจานวน 10 คน ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของครูที่มีตอ่ เว็บ
แอปพลิเคชันวีดิทศั น์ปฏิสมั พันธ์เพื่อการเรี ยนรู้ สาหรับนิสติ ระดับปริ ญญาตรี มหาวิทยาลัยศรี นคริ
นทรวิโรฒ พบว่า เว็บแอปพลิเคชันวีดิทศั น์ปฏิสมั พันธ์เพื่อการเรี ยนรู้ สาหรับนิสติ ระดับปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ มีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับมากที่สดุ ( = 4.57, SD = 0.56) จากการ
ประเมิ น จึ ง สรุ ป ได้ ว่า เว็ บ แอปพลิ เคชัน วี ดิ ทัศ น์ ป ฏิ สัม พัน ธ์ เพื่ อ การเรี ย นรู้ ส าหรั บ นิ สิ ต ระดับ
ปริ ญญาตรี มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเรี ยนรู้ สามารถแบ่งเบา
ภาระของครูผ้ สู อนในการเตรี ยมเนื ้อหาได้ มากที่สดุ และสามารถนาไปใช้ เป็ นรู ปแบบการเรี ยนรู้ได้
จริง 2) นิสิตระดับปริญญาตรี จานวน 1 ห้ องเรี ยน จานวน 32 คน วิเคราะห์ข้อมูลด้ วยค่าเฉลี่ย และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิเคราะห์ ความคิดเห็นของนิสิตที่มีต่อเว็บแอปพลิเคชันวีดิทัศน์
ปฏิสมั พันธ์เพื่อการเรี ยนรู้ สาหรับนิสติ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ พบว่า เว็บ
แอปพลิเคชันวีดิทศั น์ปฏิสมั พันธ์เพื่อการเรี ยนรู้ สาหรับนิสติ ระดับปริ ญญาตรี มหาวิทยาลัยศรี นคริ
นทรวิโรฒ มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สดุ ( = 4.51, SD = 0.56) สรุ ปได้ เว็บแอปพลิเคชันวีดิ

จ
ทัศน์ปฏิสมั พันธ์ เพื่อการเรี ยนรู้ สาหรับนิสิตระดับปริ ญญาตรี มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ ช่วย
เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพในการเรี ย นรู้ สามารถเรี ย นรู้ ได้ ทุก ที่ ทุก เวลาผ่านเว็บ แอปพลิเคชัน วีดิ ทัศ น์
ปฏิสมั พันธ์ เพื่อการเรี ยนรู้ สาหรับนิสิตระดับปริ ญญาตรี มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ สามารถ
นาไปใช้ เป็ นรู ปแบบการเรี ยนรู้ ได้ จริ ง และผลการประเมินผลงานของนิสิตหลังจากการใช้ งานเว็บ
แอปพลิเคชันวีดิทศั น์ปฏิสมั พันธ์เพื่อการเรี ยนรู้ สาหรับนิสติ ระดับปริ ญญาตรี มหาวิทยาลัยศรี นคริ
นทรวิโรฒ ประเมินโดยครูผ้ สู อน พบว่า เว็บแอปพลิเคชันวีดิทศั น์ปฏิสมั พันธ์ เพื่อการเรี ยนรู้ สาหรับ
นิสติ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ อยู่ในระดับดีที่สดุ โดยค่าคะแนนเท่ากับร้ อย
ละ 46.57 คะแนน สรุ ปได้ เว็บแอปพลิเคชันวีดิทัศน์ ปฏิสมั พันธ์ เพื่อการเรี ยนรู้ สาหรับนิสิตระดับ
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ สามารถนาไปใช้ เป็ นรูปแบบการเรี ยนรู้ได้ จริง
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This research study focused on the development of VDO interaction
with web applications for learning among undergraduate students at Srinakharinwirot
University and had the following objectives; (1) development of web applications and
video interaction for learning. For undergraduate students at Srinakharinwirot University,
the results of the expert opinion collection were used to calculate an IOC value using the
consistency index (Index of Item Congruence) of experts to calculate the consistency
index and selected the consistency index from 0.5 and up It was found that the
consistency value was 0.67 - 1.00, indicating that the web application evaluation form,
video application for learning could be used; (2) to study the results of the web
applications, video applications and interactions for learning among undergraduate
students at Srinakharinwirot University in a sample group used in the research; (1) ten
teachers and educational technology experts, the results of the opinions of teachers on
web applications and video interaction for learning among undergraduate students at
Srinakharinwirot University found that web applications and video interactions for
learning among undergraduate students at Srinakharinwirot University with a highest
level of opinion ( x- = 4.57, SD = 0.56) Based on the assessment, it could be concluded
that Web applications and video interactions for learning among undergraduate
students at Srinakharinwirot University as follows (1) to help increase learning efficiency,
(2) to ease the burden of teachers in preparing the content as much as possible, and
can be used as a true learning style; (2) There were thirty-two undergraduate students,
who were analyzed in terms of mean and standard deviation. The results of the analysis

ช
of the opinions of students on web applications and video interaction for learning among
undergraduate students in Srinakharinwirot University found that the Web applications
and video interactions for learning among undergraduate students at Srinakharinwirot
University. There were opinions at the highest level ( x- = 4.51, SD = 0.56) A summary of
web applications and video interactions for learning among undergraduate students at
Srinakharinwirot University to help increase learning efficiency, can learn anywhere and
anytime through web video applications for learning interaction among undergraduate
students at Srinakharinwirot University Can be used as a true learning style. The results
of student performance evaluation after using the web application, video interaction for
learning For undergraduate students at Srinakharinwirot University. The evaluation of the
teachers found that Web applications and video interactions for learning among
undergraduate students at Srinakharinwirot University at the best level with a score of
forty six dot five seven percent summary of web applications and video interactions for
learning among undergraduate students at Srinakharinwirot University can be used as a
true learning style.
Keyword : Web application development web application video interactive
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ปริ ญญานิพนธ์นี ้สาเร็จลุลว่ งไปได้ ด้วยดีเป็ นเพราะผู้วิจยั ได้ รับความกรุณาเป็ นอย่างยิ่งจาก
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญหญิ ง ศรี ประเสริ ฐภาพ ซึ่งเป็ นอาจารย์ ที่ปรึ กษาปริ ญญานิพนธ์ และ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฤทธิชัย อ่อนมิ่ง อาจารย์ที่ปรึ กษาร่ วม ที่ได้ กรุ ณาให้ คาปรึ กษา ข้ อคิดเห็น
ตรวจสอบ และแก้ ไขร่างปริญญานิพนธ์มาโดยตลอด ผู้เขียนจึงขอกราบขอบพระคุณไว้ ณ โอกาสนี ้
ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์ ดร.เกี ยรติศักดิ์ พันธ์ ลาเจี ยก ที่ กรุ ณ าให้
เกี ยรติเป็ นประธานโดยมี อาจารย์ ดร.แจ่มจันทร์ ศรี อรุ ณ รัศมี เป็ นกรรมการในการสอบปริ ญ ญา
นิ พ นธ์ ซึ่ ง ได้ กรุ ณ าตรวจแก้ ไขปริ ญ ญานิ พ นธ์ นี ใ้ ห้ ถู ก ต้ องสมบู ร ณ์ ยิ่ ง ขึ น้ รวมไปถึ ง ผู้ ช่ ว ย
ศาสตราจารย์ ดร.จารุ วัส หนู ท อง ที่ ไ ด้ ให้ เกี ย รติ เป็ นประธานการสอบเค้ าโครง และ ผู้ ช่ ว ย
ศาสตราจารย์ ดร.มนตา ตุลย์เมธาการ อาจารย์ ดร.ธนกร ขันทเขตต์ อาจารย์ ดร.เมธี คชาไพร และ
อาจารย์สุรเชษฐ์ มีฤทธิ์ ที่กรุ ณาเป็ นผู้เชี่ยวชาญให้ คาแนะนา ตรวจสอบเนือ้ หา และคุณภาพของ
เครื่ องมือวิจยั เล่มนี ้จนเสร็จสมบูรณ์
ผู้วิจยั ขอกราบขอบพระคุณอาจารย์ทกุ ท่านที่ให้ ความรู้แก่ผ้ วู ิจยั ในการศึกษาตามหลักสูตร
เทคโนโลยีการศึกษา ซึง่ ทาให้ ผ้ วู ิจยั สามารถนาความรู้ที่ได้ มาใช้ ในการทาปริ ญญานิพนธ์ นี ้จนสาเร็ จ
ไปได้ ด้วยดี
ท้ ายนี ้ผู้วิจยั ขอน้ อมราลึกถึงอานาจบารมีของคุณพระศรี รัตนตรัย และสิง่ ศักดิส์ ิทธิ์ทงหลาย
ั้
ที่อยู่ในสากลโลก อันเป็ นที่ พึ่งให้ ผ้ ูวิจัยมีสติปัญ ญาในการจัดทาปริ ญ ญานิพนธ์ ให้ สาเร็ จลุล่วงไป
ด้ วยดี ผู้วิจยั ขอให้ เป็ นกตเวทิตาแด่บิดา มารดา ครอบครัวของผู้วิจยั ตลอดจนผู้เขียนหนังสือ และ
บทความต่าง ๆ ที่ให้ ความรู้แก่ผ้ วู ิจยั จนสามารถให้ ปริญญานิพนธ์ฉบับนี ้สาเร็จลุลว่ งไปได้ ด้วยดี
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บทที่ 1
บทนา
ความเป็ นมาและความสาคัญของปั ญหา
เมื่อโลกเกิดการพัฒนาทางด้ านเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง เราจึงไม่อาจปฏิเสธได้ เลยว่า
โลกในยุคปั จจุบนั นี ้ เทคโนโลยีได้ มีการพัฒนามากขึ ้นและยังมีบทบาทที่สาคัญต่อการดาเนินชีวิต
ในหลากหลายด้ าน ทังนี
้ ้ก็เพื่ออานวยความสะดวกในด้ านต่าง ๆ เช่น การติดต่อสื่อสารที่รวดเร็ ว
ประหยัด และสะดวกสบาย ลดอุปสรรคเกี่ยวกับระยะทางทังภายในประเทศ
้
และต่างประเทศ ลด
ต้ นทุน การผลิต ทาให้ เกิดความเท่าเทียมกันในสังคม และเกิดการกระจายโอกาสในด้ านต่าง ๆ
มากมาย ช่วยในการจัดการระบบข่าวสารที่มีจานวนมหาศาลให้ เข้ าถึงได้ อย่างง่ายดาย รวมทังยั
้ ง
เป็ นแหล่งความบันเทิงให้ กบั ผู้ใช้ งานได้ ผ่อนคลายหลังจากการทางานที่เหนื่อยล้ า โดยใช้ งานผ่าน
อุปกรณ์ ที่ ก ล่าวได้ ว่าเป็ น ปั จจัย ที่ สาคัญ ในการดารงชี วิตของมนุษ ย์ ในปั จจุบัน ก็ ว่าได้ นั่น ก็ คือ
โทรศัพท์มือถือ Smart Phone , Tablet , Computer ฯลฯ
ความก้ าวหน้ าของเทคโนโลยี ท าให้ ข้ อมู ล ข่ า วสารและความรู้ ซึ่ ง ประกอบกั น
เป็ น “สารสนเทศ” นัน้ สามารถลื่นไหลได้ สะดวก รวดเร็ว จนสามารถประยุกต์ใช้ ได้ อย่างกว้ างขวาง
ตังแต่
้ ระดับบุคคลขึ ้นไปถึงระดับองค์กรอุตสาหกรรม ภาคสังคม ตลอดจนในระดับประเทศและ
ระหว่างประเทศ จนกระทัง่ ภาวะ “ไร้ พรหมแดน” อันเนื่องมาจากอิทธิพลของเทคโนโลยีสารสนเทศ
ดังกล่าว ได้ เกิดขึ ้นในกิจกรรมและวงการต่าง ๆ และนับเป็ นความกลมกลืนสอดคล้ องกันอย่างยิ่ง
ที่การพัฒนาบุคลากรในสังคมอันประกอบด้ วยภาคการศึกษา และการฝึ กอบรมเป็ นเรื่ องราวของ
การเรี ย นรู้ สารสนเทศในรู ป แบบต่า ง ๆ ทัง้ ที่ เป็ น ข้ อ มูล (Data) ข่ า วสาร (Information) (ไพรั ช
ธัชยพงษ์ และ พิเชษฐ์ ดุรงคเวโรจน์. 2541)
เทคโนโลยีในปั จจุบนั มีความเจริ ญก้ าวหน้ าอย่างต่อเนื่อง ซึง่ รวมไปถึงการนาเทคโนโลยี
มาใช้ ในด้ าน ของการจัดกิจกรรมรูปแบบการเรี ยนการสอน ซึง่ รัฐบาลได้ เล็งเห็นถึงความสาคัญของ
การนาเทคโนโลยีที่ทนั สมัยมาใช้ พฒ
ั นาในเรื่ องของการศึกษาของประเทศ รวมไปถึงการปลูกฝังให้
เด็ ก ๆ มี ค วามสามารถในเรื่ อ งของเทคโนโลยี เป็ น ส าคัญ ดัง นัน้ รู ป แบบการเรี ย นการสอนจึ ง
ปรับเปลี่ยนและได้ นาเทคโนโลยีต่าง ๆ เข้ ามาบูรณาการให้ สอดคล้ องกับนโยบายที่รัฐบาลได้ ให้
ความสาคัญและส่งผลต่อการหาแนวทางเพื่อแก้ ปัญหาทางด้ านการศึกษา เนื่องจากการศึกษามี
ส่ว นท าให้ ป ระเทศมี ก ารพั ฒ นาอย่ า งมี นัย ยะส าคัญ ในขณะที่ สัง คมโลกในปั จ จุบัน นัน้ ยกให้
การศึกษาเป็ นตัวกาหนดความอยู่รอดของประเทศ ส่งผลให้ นานาประเทศมีการขยับตัวทางด้ าน
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การศึกษามากยิ่งขึ ้น บวกกับภาวะของการแข่งขันในด้ านต่าง ๆ ที่ สงู ขึ ้นอย่างต่อเนื่องและไม่มีที่
สิ น้ สุด Thailand 4.0 เป็ นวิ สัย ทั ศ น์ เชิ ง นโยบายที่ เปลี่ ย นเศรษฐกิ จ แบบเดิ ม ไปสู่เศรษฐกิ จ ที่
ขับ เคลื่อนด้ วยนวัต กรรม “ประเทศไทย 4.0” ให้ เป็ น เศรษฐกิ จใหม่ (New Engines of Growth)
มี ร ายได้ สู ง โดยวางเป้ า หมายให้ เกิ ด ภายใน 5-6 ปี นี ้ คล้ าย ๆ กั บ การวางภาพอนาคต
ทางเศรษฐกิจที่ชดั เจน ของประเทศ ที่พฒ
ั นา เช่น สหรัฐอเมริ กา “A Nation of Makers” อังกฤษ
“Design of Innovation” อินเดีย “Made in India” หรื อ ประเทศเกาหลีใต้ ที่วางโมเดล เศรษฐกิจ
ในชื่อ “Creative Economy” Thailand 4.0 เป็ น วิสยั ทัศน์เชิงนโยบายที่เปลี่ยนเศรษฐกิจแบบเดิม
ไปสู่เศรษฐกิจที่ขบั เคลื่อนด้ วยนวัตกรรม โดยเปลี่ยนจากการผลักดันสินค้ าโภคภัณฑ์ไปสู่สินค้ า
เชิงนวัตกรรม เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้ วยภาคอุตสาหกรรมไปสู่การขับเคลื่อนด้ วย
เทคโนโลยีและความคิดสร้ างสรรค์ เปลี่ยนจากการเน้ นภาคการผลิตสินค้ าไปสูก่ ารเน้ นภาคบริ การ
มากขึ ้น
กล่าวโดยสรุ ป คือ จากการเปลี่ยนแปลงของประเทศไทยตัง้ แต่อดีตมาจนถึงปั จจุบัน
จะสามารถเห็นได้ ว่าเทคโนโลยีสารสนเทศ และคอมพิวเตอร์ เข้ ามามีบทบาทในการดารงชีวิตของ
มนุษย์มากขึ ้น รวมไปถึงการนา แอปพลิเคชัน และ เวปแอปพลิเคชัน เข้ ามาใช้ ร่วมกับการจัดการ
เรี ยนการสอน ซึ่งกล่าวได้ ว่าการศึกษามีความสาคัญเป็ นอย่างมากในการพัฒนาและขับเคลื่อน
ประเทศ ให้ มีความเจริ ญก้ าวหน้ าทัดเทียมนานาประเทศเป็ นการเข้ าสู่ยคุ แห่งเทคโนโลยี สมัยใหม่
อย่างแท้ จริ งและแนวโน้ มในอนาคตเทคโนโลยีสารสนเทศจะมีบทบาทสาคัญและเป็ นส่วนหนึ่งของ
วิ ถี ชี วิ ต โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง ด้ านการจั ด การศึ ก ษาการจั ด การศึ ก ษาของประเทศไทยได้ ให้
ความสาคัญ ต่อการใช้ เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาอย่างมากโดยได้ กาหนดไว้ ในพระราชบัญ ญั ติ
การศึก ษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2542 (พระราชบัญ ญั ติ ก ารศึก ษาแห่ งชาติ : 2544) หมวด 9 ว่าด้ วย
เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา กาหนดให้ รัฐต้ องรับผิดชอบในการสนับสนุนให้ มีการผลิตและพัฒนา
เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา รวมไปถึงการพัฒนาบุคคลากรที่เกี่ยวข้ อง ตลอดจนสนับสนุนด้ านอื่น ๆ
ยิ่งไปกว่านัน้ รัฐยังได้ กาหนดแผนนโยบายระดับชาติขึ ้นอีกหลายฉบับเพื่อเป็ นการกาหนดทิศทาง
และผลักดันให้ เกิดการพัฒนาทางด้ านเทคโนโลยี
ในปั จจุบนั มีการใช้ เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาหลากหลายรู ปแบบและรู ปแบบที่แพร่ หลาย
และถูกนามาใช้ เป็ นอย่างมากได้ แก่ วีดิทศั น์ และ แอปพลิเคชัน ที่มีการนาเสนอเนื ้อหาความรู้ผ่าน
สื่อสังคมออนไลน์ ยกตัวอย่างเช่น Khan Academy , Coursera , Mooc เป็ นต้ น เนื่องจากการใช้
วีดิทัศน์ ในการจัดการเรี ยนการสอน สามารถถ่ายทอดเนื อ้ หาความรู้ ได้ ละเอียดและเข้ าใจกว่า
ภาพถ่ายช่วยให้ ผ้ ูเรี ยนเข้ าถึงองค์ความรู้ ที่ผ้ ูสอนได้ ถ่ายทอดออกมาในเนือ้ หาของวีดีโอมีความ
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น่าสนใจดึงดูดให้ ผ้ เู รี ยนมีอารมณ์ร่วมกับเนื ้อหาของวีดิทศั น์ นอกจากนี ้วีดิทศั น์ยงั ช่วยลดข้ อจากัด
ในเรื่ องของเวลา ระยะทาง สถานที่ และสามารถมีปฏิสมั พันธ์กบั ผู้เรี ยนได้ โดยการปฏิสมั พันธ์เป็ น
การติ ด ต่ อ สื่ อ สารกัน ระหว่า งผู้เรี ย นกับ คอมพิ ว เตอร์ ผ้ ูเรี ย นจะมี ก ารโต้ ต อบกับ คอมพิ ว เตอร์
มีการเลือกเนื ้อหาบทเรี ยน ได้ รับ การเสริมแรงจากการได้ รับข้ อมูลย้ อนกลับทันที เป็ นการเรี ยนรู้ใน
รู ป แบบการสื่อสารสองทาง (Two-Way Communication) การเรี ยนรู้ ในลักษณะนี ม้ ี ข้อดีห ลาย
ประการ เช่น ความรวดเร็ วของโปรแกรมที่ สร้ างความเข้ าใจให้ แก่ผ้ ูเรี ยนได้ ในทัน ที ง่ายต่อการ
ถ่ายทอดความรู้และมีประสิทธิภาพผู้เรี ยนเกิดความเข้ าใจสามารถซักถามผู้สอนได้ ตลอดเวลา
การใช้ วี ดิ ทั ศ น์ ใ นการเรี ย นการสอนที่ ผ่ า นมามี ข้ อจ ากั ด ในเรื่ อ งของระยะเวลา
การนาเสนอ และการมีปฏิสมั พันธ์ในการเรี ยน จึงได้ มีการออกแบบเนื ้อหาและรูปแบบการนาเสนอ
ต่าง ๆ ที่ตอบสนองต่อการเรี ยนรู้ แต่ก็ยงั ประสบปั ญหาในการนาเสนอ โดยเฉพาะหัวข้ อเรื่ องที่มี
เนื ้อหาจานวนมาก จากที่กล่าวมาข้ างต้ น จะเห็นได้ ว่าการนาแอปพลิเคชันวีดิทศั น์ปฏิสมั พันธ์ มา
ใช้ ในการเรี ยนการสอน มีความจาเป็ นอย่างมากในปั จจุบนั เพื่อ เป็ นการพัฒนาให้ ผ้ เู รี ยนมีความรู้
ความสามารถ ตรงตาม เนื ้อหาที่ผ้ สู อนกาหนด ผู้วิจยั จึ งมีความสนใจในเรื่ องของเวปแอปพลิชนั
วีดิทศั น์ปฏิสมั พันธ์ มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒสาหรับนิสิตระดับปริ ญญาตรี เพื่อที่จะพัฒนาให้
แอปพลิเคชัน วีดิทัศน์ ปฏิสัมพัน ธ์ มหาวิท ยาลัยศรี นคริ น ทรวิโรฒสาหรับนิ สิตระดับปริ ญ ญาตรี
มีรูปแบบที่น่าสนใจตอบสนองต่อความต้ องการของผู้สอนและเพื่อให้ ผ้ เู รี ยนได้ เรี ยนรู้ บทเรี ยนได้
อย่างครบถ้ วนและมีประสิทธิภาพตอบโจทย์ตอ่ ความต้ องการของคนในยุคของ Thailand4.0
จากเหตุผลและที่มาดังกล่าวผู้วิจยั จึงสนใจพัฒนาเวปแอปพลิเคชันวีดิทศั น์ปฏิสมั พันธ์
มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒที่สนับสนุนการเรี ยนรู้เพื่อให้ ครูผ้ สู อนได้ นาไปใช้ ในการจัดการเรี ยนรู้
แบบมีปฏิสมั พันธ์ ผ่านสื่อวีดิทศั น์ได้ สะดวกรวดเร็ วโดยไม่มีข้อจากัดในเรื่ องของเนื ้อหาและเพื่อให้
ผู้เรี ยนเกิดการเรี ยนรู้ที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ ้น โดยการฝึ กฝนผ่านสื่อวีดิทศั น์ปฏิสมั พันธ์และเป็ น
การสร้ างแรงจูงใจในการเรี ยนรู้
ความมุ่งหมายของการวิจยั
1. เพื่อพัฒนาเวปแอปพลิเคชันวีดิทศั น์ปฏิสมั พันธ์ มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒสาหรับ
นิสติ ระดับปริญญาตรี
2. เพื่ อ ศึ ก ษาผลการใช้ งานเวปแอปพลิ เ คชั น วี ดิ ทั ศ น์ ป ฏิ สั ม พั น ธ์ ม หาวิ ท ยาลั ย
ศรี นครินทรวิโรฒสาหรับนิสติ ระดับปริญญาตรี
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ความสาคัญของการวิจัย
ผลการวิจัยจากการพัฒนาเวปแอปพลิเคชัน วีดิทัศน์ ปฏิสมั พันธ์ เพื่อการเรี ยนการสอน
จะทาให้ ครู ผ้ สู อนสามารถผลิตสื่อวีดิทัศน์ปฏิสมั พันธ์ ได้ สะดวกรวดเร็ ว ลดระยะเวลาการทางาน
และยังส่งผลให้ ผ้ เู รี ยนได้ เข้ าถึงเนื ้อหารายวิชาที่ต้องการได้ ทุกที่ทุกเวลา สามารถทบทวนเนื ้อหา
รายวิชาที่เรี ยนไปแล้ วได้ ตามความต้ องการผ่านเวปไซต์และแอปพลิเคชัน มีปฏิสมั พันธ์ กบั เนื ้อหา
เพื่อเป็ นการสร้ างแรงจูงใจในการทบทวนเนือ้ หาบทเรี ยนให้ ผ้ ูเรี ยนได้ เข้ าใจในเนื อ้ หารายวิชาได้
มากขึ ้น
ขอบเขตของงานวิจัย
1. ประชากรและกลุม่ ตัวอย่าง
กลุ่ ม ที่ 1 ครู ผ้ ู สอนและผู้ เชี่ ย วชาญด้ านเทคโนโลยี ก ารศึ ก ษาจ านวน 10 คน
ประกอบด้ วยครู ผ้ สู อนจานวน 5 คน ผู้เชี่ยวชาญด้ านเทคโนโลยีการศึกษาจานวน 5 คน โดยเลือก
แบบเจาะจง
กลุ่มที่ 2 นิสิตระดับปริ ญญาตรี จานวน 1 ห้ องเรี ยน ได้ จากการสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม
ใช้ เป็ นกลุม่ ตัวอย่างในการศึกษาผลการใช้ จานวน 32 คน
2. ตัวแปรที่ใช้ ในการวิจยั
2.1 ตัวแปรต้ น คือ เว็บแอปพลิเคชันวีดิทศั น์ปฏิสมั พันธ์ เพื่อการเรี ยนรู้ สาหรับนิสิต
ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ
2.2 ตัวแปรตาม คือ ผลการใช้ เว็บแอปพลิเคชันวีดิทัศน์ ปฏิสมั พันธ์ เพื่อการเรี ยนรู้
มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒสาหรับนิสติ ระดับปริญญาตรี
3. ขอบเขตเนื ้อหา
3.1 การปฏิสมั พันธ์ของเว็บแอปพลิเคชันวีดิทศั น์ปฏิสมั พันธ์ มหาวิทยาลัยศรี นคริ นท
รวิโรฒสาหรับนิสติ ระดับปริญญาตรี มี 2 รูปแบบได้ แก่
1) แบบตัวเลือก
2) แบบถูกผิด
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กรอบแนวคิดการวิจัย
จากการศึกษาและพัฒ นาเว็บแอปพลิเคชันวีดิทัศน์ ปฏิสมั พันธ์ เพื่อการเรี ยนรู้ สาหรับ
นิสิตระดับปริ ญญาตรี มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒในครัง้ นี ้ ผู้วิจัยมีกรอบแนวคิดในการวิจัย
ดังนี ้

- สื่อวีดิทศั น์
- การพัฒนาเวปแอปพลิเคชัน

- การปฏิสมั พันธ์ในการเรี ยนการสอน
- การเรี ยนรู้ด้วยตนเอง

เว็บแอปพลิเคชันวีดทิ ศั น์ปฏิสมั พันธ์
เพื่อการเรี ยนรู้ สาหรับนิสติ ระดับปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ

ผลการใช้ เว็บแอปพลิเคชันวีดิทศั น์ปฏิสมั พันธ์เพื่อการเรี ยนรู้
สาหรับนิสติ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ
ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิ ดในการวิ จยั
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นิยามศัพท์ เฉพาะ
วีดิทัศน์ ปฏิสัมพันธ์ หมายถึง ภาพเคลื่อนไหวพร้ อมเสียงบรรยายของอาจารย์ผ้ สู อน
ของวิชานัน้ ๆ ที่มีแตกต่างไปจากเดิม คือ ผู้เรี ยนสามารถมีสว่ นร่วมในการตอบคาถามจากเนื ้อหาที่
ผู้สอนได้ กาหนดช่วงเวลาของเนื ้อหาที่สาคัญในช่วงนัน้ ๆ เป็ นการช่วยกระตุ้นให้ ผ้ เู รี ยนได้ ทบทวน
บทเรี ยนที่ได้ เรี ยนไปแล้ ว เมื่อผู้เรี ยนตอบคาถามได้ ถกู ต้ องก็จะได้ ชมวีดทิ ศั น์ในตอนต่อไปถ้ าผู้เรี ยน
ตอบผิดเนื ้อหาของวีดิทัศน์ก็จะย้ อนกลับไปในช่วงเวลาของเนื ้อหาที่ถูกต้ องอีกครัง้ หนึ่ง ซึ่งผู้เรี ยน
สามารถหยุด เพื่ อดูเนื อ้ หาที่ ต้อ งการซา้ ได้ ถ่ายทอดเรื่ องราวในอดี ต หรื อเหตุการณ์ ที่ เกิ ด ขึน้ ใน
สถานที่ต่าง ๆ ได้ ทนั ทีเหมาะกับทุกเพศทุกวัย เข้ าถึงกลุ่มคนได้ ทุกระดับประกอบด้ วย 2 รู ปแบบ
คาถามได้ แก่ 1) แบบตัวเลือก 2) แบบถูกผิด
เว็บแอปพลิเคชัน หมายถึง ระบบปฏิบตั ิการที่ผ้ วู ิจยั ได้ สร้ างขึ ้นเพื่อใช้ เป็ นเครื่ องมือใน
การสร้ างวีดิทศั น์ปฏิสมั พันธ์ ที่มีเนื ้อหาความรู้ และรู ปแบบปฏิสมั พันธ์ ที่หลากหลาย ดึงดูดความ
สนใจของผู้เรี ยนได้ ดีสนับสนุนการเรี ยนรู้ ในด้ านต่าง ๆ เพื่อให้ ครูผ้ สู อนได้ นาไปใช้ ในการจัดรูปแบบ
การเรี ยนรู้ แบบมีปฏิสมั พันธ์ ผ่านสื่อวีดิทศั น์ได้ สะดวก รวดเร็ วโดยไม่มีข้อจากัดในเรื่ องของเนื ้อหา
รวมไปถึง เพื่อให้ ผ้ เู รี ยนเกิดการเรี ยนรู้ ที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ ้น ซึ่งเว็บแอปพลิเคชันนี ส้ ามารถ
ทางานได้ บนระบบเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ต จึงทาให้ ผ้ เู รี ยนสามารถศึกษาหาข้ อมูลตามที่ต้องการได้
ทุกที่ ทุกเวลา
ผลการใช้ หมายถึง ความคิดเห็นของผู้สอนและผู้เรี ยนจากการใช้ เว็บแอปพลิเคชันวีดิ
ทัศน์ปฏิสมั พันธ์ เพื่อการเรี ยนรู้ สาหรับนิสิตระดับปริ ญญาตรี มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒด้ วย
แบบสอบถาม โดยวัด จากแบบสอบถามความคิ ด เห็ น ของผู้ใช้ ง านเว็ บ แอปพลิ เคชัน วี ดิ ทัศ น์
ปฏิสมั พันธ์ มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒสาหรับนิสิตระดับปริ ญญาตรี และแบบประเมินผลงาน
ผลิตวีดิทศั น์ของนิสติ ที่ผ้ สู อนประเมินผู้เรี ยน
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บทที่ 2
เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันวีดิทศั น์ปฏิสมั พันธ์เพื่อการเรี ยนรู้ สาหรับนิสติ ระดับปริญญา
ตรี มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ ผู้วิจยั รวบรวมงานเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องโดยเรี ยบเรี ยง
ตามหัวข้ อต่อไปนี ้
2.1 เอกสารเกี่ยวกับแอปพลิเคชัน (Application)
2.1.1 ความหมายของแอปพลิเคชัน
2.1.2 ประเภทของแอปพลิเคชัน
2.1.3 ส่วนประกอบของแอปพลิเคชัน (Application Component)
2.1.4 แอปพลิเคชันที่ตอบสนองความต้ องการของกลุม่ ผู้ใช้
2.1.5 แนวโน้ มการใช้ งานแอปพลิเคชันด้ านต่างๆ
2.1.6 ความรู้เกี่ยวกับสมาร์ ทโฟน (Smartphone)
2.1.7 ความรู้เกี่ยวกับแท็บเล็ต (Tablet)
2.2 เอกสารที่เกี่ยวข้ องกับเกี่ยวกับเว็บแอปพลิเคชัน
2.2.1 ความหมายของเว็บแอปพลิเคชัน
2.2.2 ตัวอย่างของเว็บแอปพลิเคชัน
2.2.3 ค่าใช้ จ่ายในการทาเว็บแอปพลิเคชัน
2.2.4 จุดเด่นของเว็บแอปพลิเคชันฃ
2.2.5 ความแตกต่างระหว่าง เว็บไซต์ กับ เว็บแอพพลิเคชัน
2.3 เอกสารที่เกี่ยวข้ องกับวีดทิ ศั น์ปฏิสมั พันธ์
2.3.1 ความหมายของวีดิทศั น์
2.3.2 ความหมายของวีดิทศั น์ปฏิสมั พันธ์
2.3.3 คุณค่าของวีดทิ ศั น์ปฏิสมั พันธ์
2.3.4 การผลิตและออกแบบวีดิทศั น์ปฏิสมั พันธ์
2.3.5 การหาคุณภาพและประเมินสื่อวีดทิ ศั น์ปฏิสมั พันธ์
2.4 เอกสารที่เกี่ยวข้ องกับ (Learning Object)
2.4.1 ความหมายของ (Learning Object)
2.4.2 เป้าหมายในการผลิต (Learning Object)
2.4.3 รูปแบบของ (Learning Object)
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2.4.4 ลักษณะสาคัญของ (Learning Object)
2.5 ทฤษฎีการเรี ยนรู้ด้วยตนเอง
2.5.1 ความหมายของการเรี ยนรู้ด้วยตนเอง
2.5.2 รูปแบบกิจกรรมที่สง่ เสริมการเรี ยนรู้ด้วยตนเอง
2.6 งานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง
2.1 เอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องกับแอปพลิเคชัน (Application)
สาหรับการศึกษาเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องกับแอปพลิเคชัน (Application) ผู้วิจยั
ได้ จาแนกการศึกษาเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องออกเป็ น 9 ประเด็น ดังนี ้
2.1.1 ความหมายของแอปพลิเคชัน
2.1.2 ประเภทของแอปพลิเคชัน
2.1.3 ส่วนประกอบของแอปพลิเคชัน (Application Component)
2.1.4 แอปพลิเคชันที่ตอบสนองความต้ องการของกลุม่ ผู้ใช้
2.1.5 แนวโน้ มการใช้ งานแอปพลิเคชันด้ านต่างๆ
2.1.6 ความรู้เกี่ยวกับสมาร์ ทโฟน (Smartphone)
2.1.7 ความรู้เกี่ยวกับแท็บเล็ต (Tablet)
2.1.1 ความหมายของแอปพลิเคชัน
สุชาดา พลาชัยภิรมย์ศิล (2554) แอปพลิเคชัน (Application) จะหมายถึง ซอฟต์แวร์
ที่ใช้ เพื่อช่วยการทางานของผู้ใช้ (User) โดย Application จะต้ องมีสิ่งที่เรี ยกว่า ส่วนติดต่อกับผู้ใช้
(User Interface หรื อ UI) เพื่อเป็ นตัวกลางการใช้ งานต่างๆ
Ninetechno (2558) Application หมายถึ ง โปรแกรมประเภทหนึ่ ง ที่ เราเรี ย กว่ า
โปรแกรมประยุกต์ โปรแกรมเหล่านีจ้ ะถูกออกแบบมาให้ ทางานเฉพาะด้ าน เช่น พิมพ์ เอกสาร,
คานวณ, ตกแต่งรู ปภาพ เป็ นต้ น จากอดีตนันโปรแกรมเหล่
้
านี ้ทางานบนเครื่ องคอมพิวเตอร์ เพียง
อย่ า งเดี ย ว เราจึ ง มัก เรี ย กชื่ อ เต็ ม ๆ ว่า Application แต่เมื่ อ มี ก ารพัฒ นา Smartphone ขึน้ มา
Application ก็ได้ พฒ
ั นา และนาไปใช้ งานบนโทรศัพท์มือถือได้ อีกด้ วย และนิยมเรี ยกกันสัน้ ๆ ว่า
"App" นั่น เอง การท างานของ Application บนเครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ และบน Smartphone นัน้
ค่อนข้ างต่างกัน Application ที่ทางานบนเครื่ องคอมพิวเตอร์ นนมี
ั ้ ขนาดใหญ่ และมีความสามารถ
มากกว่า App ที่ทางานบน Smartphone ถึงแม้ App บน Smartphone จะมีขนาดเล็ก แต่ก็ใช้ งาน
ได้ สะดวกมากกว่ า ภาพด้ านล่ า งคื อ ภาพตั ว อย่ า งของ App ส าหรั บ Smartphone ที่ มี ใ ห้
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Download อยูบ่ น Google Play อย่างไรก็ดีในปั จจุบนั นี ้สมาร์ ทโฟนรุ่นใหม่ ๆ มีความจุเพิ่มมากขึ ้น
มีหน่วยประมวลผลที่เร็วขึ ้น Application จึงได้ รับการพัฒนาให้ มีความสามารถเพิ่มมากขึ ้นเช่นกัน
App (2558) แอปพลิเคชัน (Application) หมายถึง โปรแกรมประยุกต์หรื อชุดสัง่ ที่
ใช้ ควบคุมการทางานของคอมพิวเตอร์ เคลื่อนที่และอุปกรณ์ตอ่ พวงต่าง ๆ เพื่อให้ ทางานตามคาสัง่
และตอบสนองความต้ องการของผู้ใช้ งาน โดยแอปพลิเคชัน (Application) จะต้ องมีสิ่งที่เรี ยกว่า
ส่วนติดต่อกับผู้ใช้ (User Interface หรื อ UI) เพื่อเป็ นตัวกลางการใช้ งานต่าง ๆ
สรุ ปได้ ว่าแอปพลิเคชัน (Application) หมายถึง โปรแกรมประยุกต์ ที่ออกแบบมาเพื่อ
ประโยชน์ในการใช้ งานหรื อเพื่ออานวยความสะดวกในการใช้ งานด้ านต่าง ๆ และตอบสนองความ
ต้ องการของผู้ใช้ งาน โดยมีชุดคาสัง่ ที่ใช้ ควบคุมในการทางานของอุปกรณ์ ที่มีความหลากหลาย
โดยมีจดุ ประสงค์เพื่อให้ เกิดความสอดคล้ องและใช้ งานอย่างใดอย่างหนึ่ง หรื อเฉพาะด้ าน
2.1.2 ประเภทของแอปพลิเคชัน
ในอุปกรณ์ เคลื่อนที่ (Mobile Device) กันอย่างแพร่ หลายในปั จจุบนั สามารถแบ่ง
รู ป แบบของการพัฒ นาได้ 3 รู ป แบบ คื อ Native Application Hybrid Application และ Web
Application ดังนี ้
1. Native Application คือ แอปพลิเคชันที่ถกู พัฒนาขึ ้นโดยอาศัย Library หรื อ
SDK ของแพลตฟอร์ ม (Platform) นัน้ ๆ และจะต้ องพัฒนาด้ วยภาษาของแต่ละแพลตฟอร์ ม เช่น
แอนดรอยด์ (Android) ใช้ ภาษาจาวา (Java) วินโดวส์โฟน (Windows Phone) ใช้ ภาษาซีชาร์ ป
(C#) และไอโอเอส (iOS) ใช้ ภาษาอ็อปเจ็คซี (Object-C) เป็ นต้ น ทัง้ นี ข้ ้ อดีของการพัฒ นาแอป
พลิเคชันแบบ Native คือ สามารถดึงทรัพยากรของระบบมาใช้ งานได้ เต็มที่และมีประสิทธิภาพ
สูงสุด แต่ก็ยงั มีข้อเสียก็คือเมื่อต้ องการพัฒนาแอปพลิเคชันให้ สามารถใช้ งานกับแพลตฟอร์ มอื่นได้
จะต้ องเริ่มพัฒนาแอปพลิเคชันใหม่ ซึง่ ทาให้ ต้นทุนในการพัฒนาสูงและใช้ เวลานาน
2. Hybrid Application หรื อ Cross-platform Application คือ แอปพลิเคชันที่
พัฒ นาโดยอาศัยเฟรมเวิร์ค (Framework) ซึ่งจะใช้ ภาษาใดภาษาหนึ่งเป็ นตัวกลางสาหรับการ
พั ฒ นา แล้ วเฟรมเวิ ร์ ค ก็ จ ะท าการแปลงภาษานั น้ ๆให้ แอปพลิ เคชัน สามารถใช้ งานได้ ทุ ก
แพลตฟอร์ ม ข้ อดีของการพัฒนาแอปพลิเคชันแบบนี ้ก็คือสามารถลดระยะเวลาในการพัฒนาให้ สนั ้
ลงและแอปพลิเคชันยังสามารถใช้ งานทรัพยากรได้ ดีอีกด้ วย
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3. Web Application คือ แอปพลิเคชันที่แสดงหน้ าเว็บผ่านตัว Application
แทนการเข้ าเบราว์ เซอร์ (Browser) ซึ่ ง การใช้ ง านแอปพลิ เคชัน จะต้ อ งเชื่ อ มต่ อ อิ น เทอร์ เน็ ต
ตลอดเวลา และอาจจะไม่สามารถใช้ ทรัพยากรบางอย่างของระบบได้ ทัง้ นีข้ ้ อดีของการพัฒนา
แอปพลิเคชันแบบนี ้ก็คือใช้ เวลาในการพัฒนาได้ รวดเร็ว

ภาพประกอบ 2 Native Application Hybrid Application
สรุปได้ ว่าสาหรับการวิจยั ในครัง้ นี ้ ผู้วิจยั ได้ ออกแบบเว็บแอปพลิเคชันที่สามารถรองรับได้
ทังระบบปฏิ
้
บตั ิการแอนดรอยด์ (Android) วินโดวส์โฟน (Windows Phone) และไอโอเอส (IOS)
ซึง่ สอดคล้ อง กับวัตถุประสงค์ในการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันวีดิทศั น์ปฏิสมั พันธ์ มหาวิทยาลัยศรี
นครินทรวิโรฒ สาหรับนิสติ ระดับปริญญาตรี ในครัง้ นี ้
2.1.3 ส่วนประกอบของแอปพลิเคชัน (Application Component)
จักรชัย โสอินทร์ พงษ์ ศธร จันทร์ ยอย และณัฐณิชา วีระมงคลเลิศ (2561) สามารถ
แบ่งออกได้ เป็ น 4 ส่วนดังนี ้
1. Activity คือ Application Component ที่ใช้ ในการควบคุมการสร้ าง User Interface เช่น การ
แสดงผลหน้ าจอรายการอีเมล์, การแสดงหน้ าจอแบบฟอร์ มการส่งอีเมล์ เป็ นต้ น รวมถึงควบคุม
การมีปฏิสมั พันธ์ระหว่างผู้ใช้ กบั User Interface ด้ วย เช่น เมื่อผู้ใช้ เลือกรายการอีเมล์ก็จะทาการ
ตอบสนองผู้ใช้ โดยการแสดงข้ อมูลรายการ อีเมล์ที่เลือก เป็ นต้ น สาหรับการสร้ าง Activity นัน้ ทา
ได้ โดยการสร้ าง Class และให้ สืบทอดจาก Class Activity หรื อสืบทอดจาก Class ใด ๆ ก็ตามที่
ได้ รับการสืบทอดมาจาก Class Activity โดย Activity หนึง่ ๆ จะควบคุมการแสดงผล User
Interface หนึง่ ๆ เท่านัน้ และนัน่ แสดงให้ เห็นว่า Application หนึง่ ๆ จะประกอบด้ วย Activity
จานวนมากที่ทางานร่วมกันอยู่ อย่างไรก็ตามถึงแม้ วา่ Activity จะทางานร่วมกัน แต่ Activity
เหล่านันยั
้ งคงเป็ นอิสระจากกัน
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2. Service คือ Application Component ที่ไม่มี User Interface และจะทาการประมวลผลใน
Background กล่าวคือเป็ นการประมวลผลที่ดาเนินไปพร้ อมกับที่ผ้ ใู ช้ สามารถไปใช้ งาน
Application อื่น ๆ ได้ หรื อกล่าวอีกมุมหนึง่ การประมวลผลใน Background คือการประมวลผลที่
สามารถทางานขนานกันกับการทางานอื่น ๆ ของผู้ใช้ ทังนี
้ ้ก็เพื่อทาให้ เกิดการทางานใด ๆ โดยที่
ผู้ใช้ ไม่จาเป็ นต้ องอยูใ่ นหน้ าจอนัน้ ๆ ได้ ซึง่ อาจเป็ นเพราะการทางานนันต้
้ องใช้ ระยะเวลานาน เช่น
การใช้ Service เปิ ดเพลง เพื่อให้ ผ้ ใู ช้ สามารถไปใช้ Application อื่น ๆ ได้ แต่เพลงยังคงเล่นอยู่
หรื อ การใช้ Service ดาวน์โหลดข้ อมูลใด ๆ ที่มีขนาดใหญ่ เพื่อให้ ผ้ ใู ช้ สามารถไปใช้ Application
อื่น ๆ ได้ แต่การดาวน์โหลดยังคงดาเนินอยู่ เป็ นต้ น สาหรับการสร้ าง Service นันท
้ าได้ โดยการ
สร้ าง Class และให้ สืบทอดจาก Class Service หรื อสืบทอดจาก Class ใด ๆ ก็ตามที่ได้ รับการสืบ
ทอดมาจาก Class
3. ServiceContent Provider คือ Application Component ที่ทาหน้ าที่ในการควบคุมข้ อมูลใด ๆ
ของ Application ที่ต้องการ Share ให้ Application อื่น ๆ สามารถนาข้ อมูล
นัน้ ๆ ไปใช้ งานได้ หรื อกล่าวในทางกลับกันก็คือ Application ใด ๆ สามารถนาข้ อมูล (รวมถึง
แก้ ไขข้ อมูลได้ ถ้ า Content Provider อนุญาติ) ของ Application อื่น ๆ มาใช้ งานได้ โดยกระทา
ผ่าน Content Provider เช่น System ได้ จดั เตรี ยม Content Provider ที่เป็ นข้ อมูลรายชื่อผู้ติดต่อ
(Contact) ไว้ เพื่อให้ Application ที่ต้องการใช้ ข้อมูลรายชื่อผู้ติดต่อนี ้ สามารถนาข้ อมูลไปใช้ หรื อ
แก้ ไขข้ อมูลได้ เป็ นต้ น สาหรับการสร้ าง Content Provider นัน้ ทาได้ โดยการสร้ าง Class และให้
สืบทอดจาก Class Content Provider หรื อสืบทอดจาก Class ใด ๆ ก็ตามที่ได้ รับการสืบทอดมา
จาก Class Content Provider
4. Broadcast Receiver คือ Application Component ที่ไม่มี User Interface โดยจะทาหน้ าที่
รับรู้สงิ่ ที่เกิดขึ ้นของ System และนามาบอกให้ ผ้ ใู ช้ ได้ รับรู้ เช่น เมื่อ Battery ต่า, เมื่อหน้ าจอถูก
Capture, เมื่อมีการพักหน้ าจอ เป็ นต้ น ทังนี
้ ้ Application ใด ๆ สามารถนา Broadcast Receiver
มาใช้ ประโยชน์ได้ เช่น เมื่อ Application ได้ Download ข้ อมูลเสร็จเรี ยบร้ อย เป็ นต้ น ซึง่ โดย
ส่วนมากแล้ วการตอบสนองของ Broadcast Receiver จะกระทาผ่าน Notification เพื่อแจ้ งสิง่ ที่
เกิดขึ ้นให้ ผ้ ใู ช้ ได้ รับรู้ สาหรับการสร้ าง Broadcast Receiver นัน้ ทาได้ โดยการสร้ าง Class และให้
สืบทอดจาก Class Broadcast Receiver หรื อสืบทอดจาก Class ใด ๆ ก็ตามที่ได้ รับการสืบทอด
มาจาก Class Broadcast Receiver
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ภาพประกอบ 3 ส่วนประกอบของแอปพลิ เคชัน (Application Component
สรุ ปได้ ว่าเว็บแอปพลิเคชัน ที่ผ้ วู ิจยั ได้ พฒ
ั นาในครัง้ นี ้จะมีส่วนประกอบคือ Activity คือ
Application Component ที่ใช้ ในการควบคุมการมีปฏิสมั พันธ์ระหว่างผู้ใช้ งานคือ นิสติ กับอุปกรณ์
Device ต่าง ๆ
2.1.4 แอปพลิเคชันที่ตอบสนองความต้ องการของกลุม่ ผู้ใช้
App (2558) แอปพลิเคชันที่ตอบสนองความต้ องการของกลุ่มผู้ใช้ (ออนไลน์) เป็ น
ซอฟต์แวร์ ประยุกต์หรื อโปรแกรมประยุกต์ ที่ ทางานภายใต้ ระบบปฏิบตั ิการ มีวตั ถุประสงค์เฉพาะ
อย่าง เนื่องจากผู้ใช้ มีความต้ องการใช้ แอปพลิเคชันที่แตกต่างกัน จานวนของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
เคลื่อนที่ มี ห ลากหลายชนิ ด ขนาดหน้ าจอที่ แตกต่าง จึงมี ผ้ ูผ ลิต และพัฒ นาแอปพลิเคชัน เพื่ อ
การศึกษาเพื่อการอ่านและการเรี ยนรู้ เช่น กลุ่ม education เป็ นศูนย์รวมการเรี ยนรู้ รูปแบบต่างๆ
เช่น Book & Reference เป็ น แหล่งรวมของหนังสื อ อิเล็กทรอนิ ก ส์ หรื อ อี บ๊ ุค ที่ ส ามารถน ามา
ประกอบการสอนได้ เป็ นอย่ า งดี ปั จ จุ บัน แอปพลิ เคชัน เพื่ อ การศึ ก ษา ก าลัง มี บ ทบาทและ
ความสาคัญในการเรี ยนการสอนนักเรี ยน อีกทังรั
้ ฐบาลไทยมีนโยบายส่งเสริ มการใช้ สื่อสมัยใหม่
(New Media) ในการพัฒนาการเรี ยนรู้ ของนักเรี ยนและนักศึกษา จึงมีการสร้ างแอปพลิเคชันเพื่อ
การศึกษาขึ ้นมามากมาย
แอปพลิเคชัน ในกลุ่ม เกม เนื่ องจากมี ผ้ ูนิ ย มเล่น เกมบนโทรศัพ ท์ เป็ น จานวนมาก
ผู้ผลิตเกมจึงคิดค้ นเกมใหม่ๆ ออกสู่ ตลาดมากขึ ้นซึง่ ผู้เล่นมักนิยมเล่นเกมออนไลน์ รวมทังมี
้ การ
เชื่อมโยงกันในกลุ่มเครื อข่ายสังคมออนไลน์ (Social Networking) เช่น เกมที่อยู่ใน Twitter หรื อ
Facebook เป็ นต้ น
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แอปพลิเคชัน ในกลุ่ม เครื อ ข่า ยสัง คมออนไลน์ เพื่ อ ให้ ผ้ ูใช้ ส ามารถปรั บ ข้ อ มูล ให้
ทันสมัยตลอดเวลา ทังข้
้ อมูลของตนเอง หรื อของกลุ่มเพื่อน ซึง่ กาลังเป็ นที่นิยมในกลุ่มวัยรุ่นอย่าง
สูง เช่น ใน Facebook, MySpace หรื อ Hi5 เป็ น ต้ น และแม้ แต่ Blackberry ก็ มี ช่องทางเพื่ อให้
ลูกค้ าได้ สนทนากันผ่านทาง Blackberry Messenger โดยการแลก PIN กับเพื่อน ๆ ในกลุม่
แอปพลิเคชันในกลุ่มมัลติมีเดีย เพื่อให้ ผ้ ใู ช้ สามารถเรี ยกใช้ ไฟล์ข้อมูลในรู ปแบบต่าง
ๆ ได้ แก่ เสียงที่เป็ นไฟล์ในแบบ mp3, wav หรื อ midi เป็ นต้ น ภาพนิ่งในรูปแบบ gif, jpg หรื อ bmp
เป็ นต้ น หรื อภาพเคลื่อนไหว คลิปวิดีโอในรูปแบบ mp4 หรื อ avi เป็ นต้ น
สรุ ปผู้วิจัยได้ พัฒนาแอปพลิเคชันเพื่อการศึกษา เพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพของรู ปแบบ
การเรี ยนการสอนให้ มีความน่าสนใจมากยิ่งขึ ้น นาเอาเทคโนโลยีที่ทนั สมัยมาใช้ ควบคู่กบั รูปแบบ
การเรี ยนการสอนแบบเดิม ๆ เป็ นการสร้ างรู ปแบบใหม่ ๆ ให้ ผ้ ูเรี ยนเกิดการเรี ยนรู้ ได้ ตลอดเวลา
สามารถทบทวนความรู้ได้ ทงภายในและภายนอกห้
ั้
องเรี ยน
2.1.5 แนวโน้ มการใช้ งานแอปพลิเคชันด้ านต่างๆ
Education App (2558) แนวโน้ มการใช้ งานแอปพลิเคชันด้ านต่างๆ (ออนไลน์)
1. โอนเงิ น ผ่ า นโทรศัพ ท์ เคลื่ อ นที่ (Money Transfer) เป็ น ช่ อ งทางที่ ส ะดวก และ
รวดเร็ว

ภาพประกอบ 4 Money Transfer
2. การสืบค้ นผ่านอุปกรณ์ สื่อสาร (Mobile Search) จุดประสงค์หลักของบริ การนี ้
เพื่อส่งเสริมการขายบนโทรศัพท์เคลื่อนที่มีการวิเคราะห์วา่ หากลูกค้ าคุ้นเคยกับบริการค้ นหาสินค้ า
หรื อบริการของผู้ให้ บริการรายใดแล้ ว ก็มกั จะกลับมาใช้ บริการต่อไป
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3. การใช้ บริ ก ารเว็ บ ไซต์ ผ่ า นโทรศัพ ท์ เคลื่ อ นที่ (Mobile Browsing) การเข้ า ถึ ง
อินเทอร์ เน็ตถือเป็ นฟั งก์ชนั่ พื ้นฐานของ โทรศัพท์สมัยใหม่ และจะมีการพัฒนาแอปพลิเคชันเหล่า นี ้
ต่อไปเรื่ อย ๆ

ภาพประกอบ 5 Mobile Browsing
4. การให้ บริการที่อยูบ่ นพื ้นฐานที่ตงทางภู
ั้
มิศาสตร์ (Location-Based
Services: LBS) ซึ่งเป็ นข้ อมูลเกี่ยวกับสถานที่ที่ อุปกรณ์ มือถือนัน้ อยู่ ผ่านทางระบบเครื อข่ายไร้
สาย กรณีที่เพื่อน โทรศัพท์เข้ าหาเรา เพื่อนก็จะทราบได้ ทนั ทีวา่ โทรศัพท์เราอยูใ่ นพื ้นที่ใด

ภาพประกอบ 6 Location-Based Services: LBS
5. การติดตามสุขภาพหรื อการตรวจสุขภาพทางไกล (Mobile Health Monitoring)
เป็ นบริการเพื่อคอยเฝ้าดูผ้ ปู ่ วย โดยเฉพาะผู้ที่ป่วยเป็ นโรคเรื อ้ รังที่ไม่จาเป็ นต้ องนอนที่โรงพยาบาล
ผู้ป่ วยจะอยู่บ้ านโดยได้ รับ การดูแลอย่างต่อเนื่ อง ช่วยให้ ห น่ วยงานทางด้ านสุขภาพประหยัด
ค่าใช้ จ่ายลงจากเดิม เพราะสามารถ ติดตามอาการผู้ป่วยได้ ตลอดผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ และยัง
ช่วยเพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีให้ ผ้ ปู ่ วยอีกด้ วย
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ภาพประกอบ 7 Mobile Health Monitoring
6. การชาระเงินผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile Payment) มีวตั ถุประสงค์คล้ าย
ข้ อแรกแต่บริการนี ้มีลกั ษณะเด่น 3 ประการ คือ เป็ นทางเลือกในการชาระเงินเมื่อช่องทางชาระเงิน
อื่น ๆ ไม่ สะดวก เพิ่มความสะดวกและรวดเร็ วให้ แก่ผ้ ใู ช้ บริ การ และช่วยเพิ่มปั จจัยในการยืนยัน
ตัวตนของลูกค้ า เพื่อเพิ่มระดับของความปลอดภัยของข้ อมูลได้ อีกทางหนึง่
7. การเชื่อมต่อสัญญาณและการโอนถ่ายข้ อมูลระยะสัน้ (Near Field
Communication Services: NFC) เป็ นการสื่อสารไร้ สายระยะสัน้ จะนามาใช้ กบั การชาระเงินใน
จุดที่ต้องการความรวดเร็ วและมียอดการชาระไม่มากนักหรื อชาระค่าโดยสารยาน พาหนะต่าง ๆ
หรื อใช้ ในการยืนยันหมายเลข ID ของลูกค้ าก่อนเข้ า ระบบต่าง ๆ เป็ นต้ น
8. การโฆษณาผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile Advertising) ตลาดโฆษณาบน
โทรศัพท์เคลื่อนที่ผา่ นเครื อข่าย สังคมออนไลน์จะเติบโตขึ ้นไปอย่างต่อเนื่อง เพราะสามารถเข้ าถึง
ลูกค้ าจานวนมากได้ ในทานองเดียวกับสื่อโฆษณาในทีวี วิทยุ หรื อ แผ่นพับโฆษณา

ภาพประกอบ 8 Mobile Advertising
9. การรับ ส่งข้ อความหรื อภาพ (Mobile Instant Messaging) บริ ก ารสนทนาผ่าน
โทรศัพท์เคลื่อนที่ซงึ่ เป็ นที่นิยมกันมากในปั จจุบนั
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10. บริการเพลงประเภทต่าง ๆ (Mobile Music) บริการฟั ง เพลง หรื อโหลดเพลง
มาไว้ บนโทรศัพท์ เพื่อตอบสนองความต้ องการของผู้บริโภคในยุคแห่งการสื่อสาร

ภาพประกอบ 9 Mobile Music
สรุปแนวโน้ มการใช้ งานแอปพลิเคชันในงานวิจยั ในครัง้ นี ้ ผู้วิจยั ได้ คานึงถึงการนาเอา
คุณสมบัติของแอปพลิเคชัน ที่นามาประยุกต์ใช้ งานวิจยั นีค้ ือ เป็ นอุปกรณ์ ที่สามารถเคลื่อนที่ได้
สะดวก รวดเร็ วและประหยัด และสามารถสืบค้ นผ่านอุปกรณ์นนได้
ั ้ เลย รวมถึงการใช้ งานที่ควบคู่
กับการเชื่อมต่ออินเทอร์ เน็ตได้ ง่าย สามารถปฎิสมั พันธ์กันระหว่างเรี ยนและสามารถแสดงผลได้ ทงั ้
รูปภาพ เสียงและวีดีโอได้ อีกด้ วย ซึง่ แนวโน้ มนี ้เองที่ผ้ วู ิจยั ได้ คานึงถึงคุณสมบัติของแอปพลิเคชันที่
กาลังได้ รับความนิยมในปั จจุบัน และสามารถนามาใช้ ในกระบวนการเรี ยนการสอน โดยผ่าน
อุปกรณ์สมาร์ ทโฟนและแท็บเล็ตที่มีการใช้ งานอยูอ่ ย่างแพร่หลาย
2.1.6 ความรู้เกี่ยวกับสมาร์ ทโฟน Smartphone
Siamphone (2557) สมาร์ ทโฟนคืออะไร? แท็บเล็ต แฟบเล็ตต่างกันอย่างไร ?
(ออนไลน์ ) สมาร์ ทโฟน ( smartphone) หมายถึง โทรศัพท์ เคลื่อนที่ที่มีความสามารถที่เพิ่มเติม
นอกเหนือจากโทรศัพท์ มือถือทั่วไป สมาร์ ทโฟนได้ ถูกมองว่ าเป็ นคอมพิวเตอร์ พกพาที่ทางานใน
ลักษณะของโทรศัพท์ เคลื่อนที่ โดยที่สามารถเชื่อมต่อความสามารถหลักของโทรศัพท์มือถือ เข้ า
ร่ วมกับแอปพลิเคชันของโทรศัพท์เองสมาร์ ทโฟนสามารถให้ ผ้ ใู ช้ งานติดตังโปรแกรมเสริ
้
มสาหรับ
เพิ่ มความสามารถของโทรศัพ ท์ ตัวเอง โดยรู ปแบบนัน้ ขึน้ อยู่กั บแพลตฟอร์ มของโทรศัพ ท์ และ
ระบบปฏิบตั ิการ
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ภาพประกอบ 10 Smartphone
1. คุณสมบัติของสมาร์ ทโฟน
1.1. การเชื่อมต่ออุปกรณ์ไร้ สาย เป็ นคุณสมบัติอย่างหนึง่ ที่ smart-Phon
สามารถทาได้ เช่น การเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ อื่น ๆ ไม่ว่าจะเป็ น คอมพิวเตอร์ PDA โทรศัพท์เครื่ อง
อื่น พริน้ เตอร์ หรื อกล้ องดิจิตอล ผ่านทาง อินฟราเรด บลูทธู หรื อ Wi-Fi
1.2. สามารถรองรับไฟล์ Multimedia ได้ หลากหลายรูปแบบ เช่นไฟล์ ภาพ,
ภาพเคลื่อนไหว เช่นภาพเคลื่อนไหวสกุล .gif เสียง ซึง่ ก็จะมีหลายรูปแบบ เช่น ไฟล์ Wave, MP3,
Midi ต่อไปเป็ นไฟล์วิดีโอ ซึง่ จะสามารถรองรับภาพเคลื่อนไหว หรื อภาพเคลื่อนไหวพร้ อมเสียง เช่น
สกุล .3gp .mp4 เป็ นต้ น ระบบปฏิบตั ิการของสมาร์ ทโฟนที่เป็ นนิยม ได้ แก่
1. ซิมเบียน (Symbian)
2. แบล็กเบอร์ รีโอเอส (BlackBerry OS)
3. แอนดรอยด์ (Android)
4. ไอโอเอส (iOS)
5. วินโดวส์โมบาย (Windows Mobile)
6. บาดา (Bada)
7. เว็บโอเอส (webOS)
8. มีโก (MeeGo)
2. คุณสมบัติหลักที่มีอยูใ่ นสมาร์ ทโฟน
แม้ วา่ ในปัจจุบนั จะไม่มีการกาหนดมาตรฐานของ “สมาร์ ทโฟน” ออกมาอย่าง
ชัดเจน แต่แนวโน้ มในภาคอุตสาหกรรมตลาดมือถือก็ได้ ปรับตัวเข้ าหาผู้บริโภคมากขึ ้นและเรี ยนรู้
ว่าอะไรคือสิ่งที่ผ้ ใู ช้ งานสมาร์ ทโฟนต้ องการ และสิ่งที่จาเป็ นต้ องมีอยูใ่ นสมาร์ ทโฟนนันได้
้ แก่
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ภาพประกอบ 11 Future Smartphone
2.1. Operating System (ระบบปฏิบตั ิการ) โดยทัว่ ไปสมาร์ ทโฟนแต่ละเครื่ องจะ
ขึ ้นกับระบบปฏิบตั ิการที่ใช้ งาน ซึง่ ระบบปฏิบตั ิการเหล่านันจะช่
้ วยให้ ผ้ ใู ช้ งานสมาร์ ทโฟนสามารถ
เข้ าถึงแอปพลิเคชันต่าง ๆ บนระบบนันได้
้ เช่น
2.1.1. iPhone ของ Apple รันระบบปฏิบตั ิการ iOS
2.1.2. สมาร์ ทโฟน BlackBerry รันระบบปฏิบตั ิการ BlackBerry OS
2.1.3. สมาร์ ทโฟนแอนดรอยด์รันระบบปฏิบตั ิการ Android OS
2.1.4. สมาร์ ทโฟน Windows Phone รันระบบปฏิบตั ิการ Windows Phone
เป็ นต้ น

ภาพประกอบ 12 Operating System (ระบบปฏิ บตั ิ การ)
2.2. Application (แอปพลิเคชัน) มือถือพื ้นฐานโดยทัว่ ไป จะมีแอปพลิเคชัน
พื ้นฐานอยู่ภายในเครื่ อง ตัวอย่างเช่น สมุดรายชื่อผู้ติดต่อ , บันทึกการใช้ งานโทรศัพท์ , ฟั งก์ชนั่ รับส่งข้ อความ SMS เป็ นต้ น แต่สาหรับสมาร์ ทโฟนจะมีแอปพลิเคชันที่ช่วยอานวยความสะดวกได้
หลากหลายและครอบคลุมการใช้ งานมากขึ ้น เช่น
2.2.1. สมาร์ ทโฟนบางรุ่นสามารถสร้ าง-แก้ ไขเอกสาร Office
2.2.2. บางรุ่นสามารถวาดเขียนลงไปบนหน้ าจอพร้ อมบันทึกเป็ นรูปภาพ
2.2.3. บางรุ่นสามารถใช้ เป็ นเนวิเกเตอร์ นาทางขณะขับขี่รถยนต์ได้
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ภาพประกอบ 13 Application (แอปพลิ เคชัน)
2.1.7 ความรู้เกี่ยวกับแท็บเล็ต Tablet
ไพฑูรย์ ศรี ฟ้า (2554) แท็บเล็ต (Tablet) หมายถึง เป็ นคอมพิวเตอร์ ส่วนบุคคลชนิด
หนึ่งที่มีขนาดเล็กกว่าคอมพิวเตอร์ โน้ ตบุ๊ค พกพาง่าย น ้าหนักเบา มีคีย์บอร์ ด (keyboard) ในตัว
หน้ าจอเป็ นระบบสัมผัส (Touch-screen) ปรับหมุนจอได้ อตั โนมัติ แบตเตอรี่ ใช้ งานได้ นานกว่า
คอมพิ วเตอร์ พ กพาทั่วไป ระบบปฏิ บัติก ารมี ทัง้ ที่ เป็ น Android IOS และ Windows ระบบการ
เชื่อมต่อสัญญาณเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ตมีทงั ้ ที่เป็ น Wi-Fi และ Wi-Fi + 3G ความหมายที่แท้ จริ ง
ของแท็บเล็ตหรื อคอมพิวเตอร์ กระดานชนวนก็คือ แผ่นจารึกที่เอาไว้ บนั ทึกข้ อความต่าง ๆ โดยการ
เขียนซึง่ มีมานานแล้ วในอดีต แต่ในปั จจุบนั มีการพัฒนาคอมพิวเตอร์ ที่มีการปรับใช้ แนวคิดนี ้ขึ ้นมา
แทนที่ ซึง่ จะมีหลายบริษัทที่ได้ ให้ คานิยามหรื อการเรี ยกชื่อที่แตกต่างกันออกไป เช่น แท็บเล็ต แท็บ
เล็ตพี ซี (Tablet PC : Tablet Personal Computer) คือเครื่ องคอมพิวเตอร์ ส่วนบุคคลที่ สามารถ
พกพาได้ และใช้ หน้ าจอสัมผัสในการทางาน ออกแบบให้ สามารถทางานได้ ด้วยตัวมันเอง ซึ่งเป็ น
แนวคิดที่ได้ รับความสนใจเป็ นอย่างมาก ภายหลังจากทาง Microsoft ได้ ทาการเปิ ดตัว Microsoft
Tablet PC ในปี 2001 แต่หลังจากนันก็
้ เงียบหายไปและไม่เป็ นที่นิยมมากนัก แท็บเล็ตพีซี (Tablet
PC) ไม่เหมือนกับคอมพิวเตอร์ ตงโต๊
ั ้ ะหรื อ Laptops ตรงที่จะไม่มีแป้นพิมพ์ในการใช้ งาน แต่จะใช้
แป้ น พิ ม พ์ เสมื อ นจริ ง ในการใช้ ง านแทน Tablet PC จะมี อุป กรณ์ ไร้ สายส าหรั บ การเชื่ อ มต่ อ
อินเทอร์ เน็ตและระบบเครื อข่ายภายใน มีระบบปฏิบตั ิการทังที
้ ่เป็ น Windows และ Android
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ภาพประกอบ 14 HP Compaq Tablet PC ทีใ่ ช้ระบบปฏิ บตั ิ การ Windows
แท็ บ เล็ต คอมพิ ว เตอร์ (Tablet Computer /Tablet) หรื อ ที่ เรี ย กชื่ อ สัน้ ๆ ว่า “แท็ บ
เล็ต” คือเครื่ องคอมพิวเตอร์ ที่สามารถใช้ ขณะเคลื่อนที่ได้ มีขนาดกลางกะทัดรัดและใช้ หน้ าจอ
สัมผัสในการทางานเป็ นลาดับแรก มีคีย์บอร์ ดเสมือนจริ ง หรื อปากกาดิจิตอลในการใช้ งานแทนที่
แป้นพิมพ์หรื อคีย์บอร์ ด และมีความหมายครอบคลุมไปถึง โน๊ ตบุ๊คแบบ Convertible ที่มีหน้ าจอ
แบบสัม ผั ส และมี แ ป้ น พิ ม พ์ คี ย์ บ อร์ ด เสมื อ นจริ ง ติ ด มาด้ วย แท็ บ เล็ ต คอมพิ ว เตอร์ (Tablet
Computer หรื อ Tablet) ซึง่ เป็ นที่ร้ ู จกั กันโดยทัว่ ไปจะถูกผลิต ขึ ้นมาโดยบริ ษัทที่เป็ นยักษ์ ใหญ่ของ
เครื่ องคอมพิวเตอร์ คือ Apple ซึง่ เป็ นผู้ผลิต “ไอแพด (iPad)” ขึ ้นมาและเรี ยกอุปกรณ์ของตัวเองว่า
เป็ น “แท็บเล็ต (Tablet)”

ภาพประกอบ 15 Apple iPad
นอกจากบริ ษัท Apple ซึง่ เป็ นค่ายยักษ์ ใหญ่ของการผลิตแท็บเล็ตประเภท iPad จน
เป็ นที่ ร้ ู จักกันโดยทั่วไปแล้ ว ปั จจุบันแท็บเล็ต ( Tablet PC ) ได้ ผลิตขึ ้นมาในหลากหลายบริ ษัท
สาหรับการแข่งขันทางธุรกิจด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึง่ มีรูปแบบและมีศกั ยภาพในการปรับใช้ ที่
แตกต่างกันออกไปขึน้ อยู่กับจุ ดประสงค์ความต้ องการของผู้ใช้ เช่นบริ ษัท Samsung , ASUS ,
Black Berry , Toshiba เหล่านี ้เป็ นต้ น เหตุผลสาคัญที่แท็บเล็ต ( Tablet PC ) กาลังเป็ นที่นิยมใน
ขณะนี ้เนื่องมาจากคุณประโยชน์อนั หลากหลายและรู ปแบบที่ทนั สมัย พกพาได้ สะดวกสบาย ใช้
ประโยชน์ได้ หลากหลายเช่นใช้ ตอ่ อินเทอร์ เน็ตได้ ถ่ายรูปได้ เป็ นแหล่งค้ นคว้ าหาความรู้ ตรวจสอบ
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ข้ อมูลข่าวสาร อ่านหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ( e-Book ) ขึ ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการใช้ สื่อชนิดนี ้
เป็ นสาคัญ
สรุ ป แท็ บ เล็ ต หมายถึ ง คอมพิ ว เตอร์ ส่ ว นบุ ค คลชนิ ด หนึ่ ง ที่ มี ข นาดเล็ ก กว่ า
คอมพิวเตอร์ โน้ ตบุ๊ค พกพาง่าย น ้าหนักเบา มีคีย์บอร์ ด (keyboard) ในตัว หน้ าจอเป็ นระบบสัมผัส
(Touch-screen) ปรับหมุนจอได้ อตั โนมัติ และสามารถเชื่อมต่อเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ตด้ วยระบบ
wifi
บ้ านจอมยุทธ (2560) ความหมายของแท็บเล็ต. (ออนไลน์) เริ่มแรก Tablet PC จะ
ใช้ ห น่ วยประมวลผลกลางหรื อ CPU ที่ ใช้ สถาปั ตยกรรม x86 ของ Intel เป็ น พื น้ ฐานและมี ก าร
ปรั บ แต่ ง น าเอาระบบปฏิ บัติ ก ารหรื อ OS ของเครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ ส่ ว นบุ ค คลหรื อ Personal
Computer : PC มาท าให้ สามารถใช้ จากการสั ม ผั ส ทางหน้ าจอในการท างาน ได้ และใช้
ระบบปฏิบตั ิการ Windows 7 หรื อ Linux ต่อมาในปี 2010 ได้ มีการพัฒนาแท็บเล็ตที่แตกต่างจาก
แท็บเล็ตพีซี (Tablet PC) ขึ ้นมาโดยไม่มีการยึดติดกับระบบปฏิบตั ิการเดิม แต่ได้ พฒ
ั นาปรับ ใ ช้
ระบบปฏิบตั ิการของโทรศัพท์เคลื่อนที่ ( Mobile Telephone ) ได้ แก่ iOS และ Android แทน นัน่ ก็
คื อ “แท็ บ เล็ ต คอมพิ ว เตอร์ (Tablet Computer)” หรื อ ที่ เรี ย กสัน้ ๆว่ า “แท็ บ เล็ ต (Tablet)” ใน
ปั จจุบนั นั่นเอง ปั จจุบนั บริ ษัทแอปเปิ ล (Apple) ได้ ผลิต iPad ซึ่งเป็ นคอมพิวเตอร์ รูปแบบใหม่ (
Tablet ) ซึ่งมี โครงสร้ างรู ป ลัก ษณ์ เป็ น แผ่น บาง ๆ ขนาด 9 นิ ว้ ไม่มี แป้น คี ย์ บ อร์ ด (Keyboard)
ไม่มีเม้ าส์ (Mouse) สามารถสัง่ งานด้ วยระบบการใช้ นิ ้วสัมผัสบนจอภาพ ( Touch Screen ) หรื อ
จะใช้ การป้อนข้ อมูลด้ วยคีย์บอร์ ดที่แสดงบนจอภาพได้ มีน ้าหนักเบา เพียง 700 กรัม หรื อประมาณ
1 ใน 3 ของโน๊ ตบุ๊ค ทั่วไป สามารปิ ดเปิ ดได้ ทันที โดยกดปุ่ มเดียว ใช้ งานได้ ต่อเนื่ องนานกว่า 10
ชัว่ โมง ใช้ ระบบปฏิบตั ิ การเฟริ์มแวร์ หรื อ iOS

ภาพประกอบ 16 รู ปแบบโครงสร้างภายนอกของแท็บเล็ตคอมพิวเตอร์ ( Tablet ) ทัว่ ไป
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ThaiPR (2558) ประโยชน์ของการใช้ แท็บเล็ตเพื่อการศึกษาในเด็ก (ออนไลน์) ใน
ปั จจุบนั เทคโนโลยีการสื่อสารสารสนเทศได้ ควบรวมกลายเป็ นสิ่งจาเป็ นในการดารงชีวิตของคนใน
ยุคปั จจุบนั อย่างแยกไม่ออก ซึ่งหน่วยงานด้ านการศึกษามีการใช้ อปุ กรณ์ อิเล็กทรอนิกส์ประเภท
ต่าง ๆ เข้ า มาเป็ น สื่ อในการเรี ย นการสอนกัน มากขึน้ วัน นี ห้ ัวเว่ย คอนซูม เมอร์ บิสสิเนส กรุ๊ ป
(ประเทศไทย) มีความรู้เกี่ยวกับประโยชน์ของการใช้ แท็บเล็ตเพื่อการศึกษาในเด็กมาฝากกัน
1. เป็ นสื่อการเรี ยนการสอนที่มีประสิทธิภาพ แท็บเล็ตเป็ นสื่อการเรี ยนการสอน
ที่มีทงภาพและเสี
ั้
ยงประกอบการเรี ยนรู้จงึ สามารถสร้ างการจดจาได้ ง่ายโดยเฉพาะกับเด็กเล็กที่
มักจะมีสมาธิในการเรี ยนสันกว่
้ าเด็กโต ดังนันเด็
้ กจึงสามารถเรี ยนรู้และตอบสนองกับสื่อในรูปแบบ
นี ้ได้ อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่าสื่ออื่น ๆ ทาให้ การเรี ยนกลายเป็ นเรื่องสนุกและเข้ าใจง่าย
แตกต่างไปจากการเรี ยนจากหนังสือซึง่ น่าเบื่อและเข้ าใจยาก
2. สร้ างความเท่าเทียมทางานการศึกษาให้ กบั เด็ก แท็บเล็ตเป็ นเทคโนโลยีที่
ทันสมัยและสามารถสร้ างเครื อข่ายการเรี ยนรู้ ให้ แก่นกั เรี ยนได้ อย่างรวดเร็ ว โดยสื่อการเรี ยนการ
สอนต่าง ๆ สามารถอัพโหลดผ่านอินเทอร์ เน็ตได้ พร้ อมเพรี ยงกันอย่างครอบคลุมเช่นหากมีการ
เปลี่ยนแปลงหรื อเพิ่มเติมบนเรี ยนต่าง ๆ กระทรวงศึกษาธิการสามารถอัปโหลดบทเรี ยนดังกล่าว
และแจ้ งให้ โรงเรี ยนต่าง ๆ ทั่วประเทศทาการดาวน์ โหลดบนเรี ยนนัน้ ๆ ได้ ทันที นอกจากนัน้ ยัง
สามารถสร้ างการติดต่อสื่อสารแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างนักเรี ยนในแต่ละพื ้นที่ได้ อีกด้ วย
3. สามารถเข้ าถึงข้ อมูลต่าง ๆ ได้ อย่างรวดเร็ว แท็บเล็ตสามารถเชื่อมต่อกับ
อิน เทอร์ เน็ ต ได้ ต ลอดเวลา ดังนัน้ จึงเป็ น สื่อ การเรี ย นการสอนที่ ไร้ พรมแดน กล่าวคื อครู ผ้ ูสอน
สามารถเข้ าถึ งรู ป ภาพ วีดีโอคลิป และข้ อมูลต่าง ๆ จากทั่วโลก เพื่ อใช้ ในการสร้ างบทเรี ย นที่
น่าสนใจและทันสมัยให้ กบั นักเรี ยนได้ อย่างไร้ ขีดจากัด และยังเป็ น การเปิ ดโลกทัศน์ให้ กบั นักเรี ยน
ได้ ศกึ ษาหาข้ อมูลเพิ่มเติมในเรื่ องที่ตนเองสนใจนอกจากบทเรี ยนในห้ องเรี ยน
4. สามารถดาวน์โหลดโปรแกรมเสริมทักษะเพิ่มเติม ในปั จจุบนั ได้ มีโปรแกรม
เสริมทักษะด้ านต่าง ๆ ที่เหมาะกับการใช้ เพื่อเสริมสร้ างพัฒนาการของเด็กในแต่ละช่วงวัยมากมาย
อาทิ โปรแกรมฝึ กทักษะด้ านศิลปะ โปรแกรมสาหรับฝึ กการอ่านเขียน โปรแกรมพัฒนาทักษะด้ าน
การตอบสนองเป็ นต้ น ดังนันการใช้
้
โปรแกรมเหล่านี ้สามารถเสริ มสร้ างและพัฒนาทักษะในด้ าน
ต่าง ๆเพิ่มเติมทังในเวลาเรี
้
ยนและนอกเวลาเรี ยน ก็เป็ นอีกทางเลือกที่สามารถนามาใช้ กบั เด็กได้
อย่างไรก็ดีการใช้ แท็บเล็ต อาจจะส่งผลเสียให้ แก่เด็ก ๆ ได้ ในเรื่ องของการติดอินเทอร์ เน็ต ปั ญหา
ด้ านสายตา การติดเกมส์ ทังนี
้ ้ทางโรงเรี ยนและผู้ปกครองก็สามารถควบคุมระยะเวลาการใช้ งาน
ตลอดจนข้ อมูลต่าง ๆ ในแท็บเล็ตที่ใช้ ในการเรี ยนเพื่อให้ การใช้ งานเกิดประโยชน์อย่างสูงสุด
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5. แนวโน้ มของแท็บเล็ตในปั จจุบนั - อนาคตแท็บเล็ต (tablet) ได้ รับความนิยม
มาตังปี
้ พ.ศ. 2554 และจะได้ รับความนิยมอย่างต่อเนื่องและสูงขึ ้นในอนาคต โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ไอแพด (iPad ของ Apple) กาแล็กซี่แท็บ (Galaxy tab ของ Samsung) และ คินเดิ ้ล (Kindle ของ
Amazon) ซึ่งส่วนมากใช้ สาหรับการเข้ าไปอ่านหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) โดยการเชื่อมต่อ
การพัฒ นาของออนไลน์ ม าร์ เกตเพลส (online market place) ของ Amazon หรื อ iStore ของ
Apple ท าให้ ผู้ใช้ งานสามารถเข้ า ถึ ง เนื อ้ หา (content) ต่ า ง ๆ และสามารถซื อ้ ได้ ส ะดวกขึ น้
นอกจากนี ้ยังคาดการณ์ ว่าในอนาคตจะมีการใช้ เครื่ องคอมพิวเตอร์ แบบแท็บเล็ตมากกว่าเครื่ อง
เน็ตบุ๊ก (netbook) ด้ วยศักยภาพของเครื่ องคอมพิวเตอร์ แท็บเล็ตที่สามารถประมวลผลที่สงู กว่า
และมีอุปกรณ์ เสริ ม เช่น คีย์บอร์ ดที่มีที่เสียบแท็บเล็ตสาหรับผู้ที่ไม่ชอบเวิลชัวร์ คีบอร์ ด (visual
keyboard) และแบตเตอรี่ พกพาเพื่อยืดเวลาการใช้ งานอุปกรณ์ และด้ วยขนาดของแท็บเล็ตที่มี
ขนาดเบาทาให้ สะดวกในการพกพา และมีหน้ าจอที่แสดงผลแบบสัมผัสซึ่งสะดวกต่อการใช้ งาน
อีกด้ วย ทังนี
้ ้ รัฐบาลมีนโยบายที่จะแจกเครื่ องแท็บเล็ตให้ กบั นักเรี ยนชันประถมศึ
้
กษาทัว่ ประเทศ
ประมาณ 900,000 เครื่ องเพื่อใช้ เป็ นเครื่ องมือสาหรับการเรี ยนการสอน ซึ่งจะทาให้ เป็ นการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศยกระดับคุณภาพ การศึกษาของประเทศ จึงทาให้ ในอนาคตจะมีการใช้ แท็บ
เล็ต มากขึ ้นและใช้ กนั อย่างแพร่หลายในทุกอุตสาหกรรม
ไพฑูรย์ ศรี ฟ้า (2554) แท็บเล็ตเพื่อการศึกษา (ออนไลน์) ซึง่ ได้ ศกึ ษาผลการใช้ แท็บ
เล็ตพีซีประกอบการเรี ยนการสอนในโรงเรี ยนระดับประถมศึกษาจานวน 12 โรงเรี ยนในประเทศ
อังกฤษช่วงระหว่าง ค.ศ. 2004-2005 ซึ่งมีผลการศึกษาสาคัญหลายประการที่ควรพิจารณาและ
สามารถนามาประยุกต์ใช้ ได้ กบั บริ บทด้ านการศึกษาของไทยโดยสามารถสรุ ปผลลัพธ์ สาคัญจาก
การศึกษาดังกล่าวได้ ดังนี ้
การใช้ แท็บเล็ต ( Tablet PC ) โดยให้ ผ้ เู รี ยนและผู้สอนมีแท็บเล็ตพีซีเป็ นของตนเองอย่างทัว่ ถึง
เป็ นปั จจัยสาคัญที่จะช่วยให้ เกิดการใช้ งานอย่างมีประสิทธิผล โดยพบว่าการใช้ แท็บเล็ตพีซีช่วย
เพิ่มแรงจูงใจของผู้เรี ยนและมีผลกระทบในทางบวกต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนเรี ยน รวมทัง้
สนับสนุนให้ เกิดการเรี ยนรู้ด้วยตนเอง ช่วยส่งเสริมให้ เกิดการค้ นคว้ าและการเข้ าถึงองค์ความรู้
นอกห้ องเรี ยนอย่างกว้ างขวาง รวมทังส่
้ งเสริมการเรี ยนรู้แบบมีสว่ นร่วมของผู้เรี ยน
สาหรับในด้ านหลักสูตรและการจัดการเรี ยนการสอนนันพบว่
้
า การใช้ แท็บเล็ตพีซนี นช่
ั ้ วยส่งเสริม
ให้ มีการใช้ เทคโนโลยีในการเรี ยนการสอน และส่งเสริมให้ มีการพัฒนาหลักสูตรหรื อการจัดการ
เรี ยนการสอนที่มีเทคโนโลยีสารสนเทศเป็ นส่วนประกอบมากขึ ้น อย่างไรก็ตามการสร้ างให้ เกิด
ผลสาเร็จดังกล่าวนัน้ ต้ องอาศัยปั จจัยสนับสนุนและการจัดการในด้ านต่าง ๆ จากผู้บริหาร
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โดยเฉพาะอย่างยิง่ การสนับสนุนให้ มีเครื อข่ายสื่อสารแบบไร้ สาย (Wireless Network) และเครื่ อง
ฉายภาพแบบไร้ สาย (Wireless Data Projector) ที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้ สามารถสร้ างและใช้ งาน
ให้ เกิดประโยชน์สงู สุด รวมทังควรจั
้
ดให้ มีการวางแผนจัดหาทรัพยากรมาสนับสนุนอย่างเป็ นระบบ
ซึง่ ท้ ายที่สดุ จะพบว่าการใช้ แท็บเล็ตพีซนี นั ้ จะสามารถสร้ างให้ เกิดประโยชน์ที่หลากหลายและมี
ความคุ้มค่ามากกว่าการใช้ คอมพิวเตอร์ เดสก์ทอป (Desktop) และคอมพิวเตอร์ แล็บทอป
(Laptop) ประกอบการเรี ยนการสอนที่มีใช้ งานกันอยูใ่ นสถานศึกษาโดยทัว่ ไป มีข้อเสนอแนะจาก
บทสรุปที่ได้ มีการศึกษาวิจยั จากต่างประเทศ ที่เสนอแนะไว้ ตอ่ การนาสื่อเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
แท็บเล็ตไปใช้ ให้ เกิดประสิทธิภาพสูงสุดนัน้ มีประเด็นสาคัญดังต่อไปนี ้
1. มีการจัดโครงสร้ างพื ้นฐานด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ดี
อย่างเพียงพอ ทังนี
้ ้เพื่อเป็ นการสนับสนุนการใช้ งานทังในด้
้ านสถานที่ จุดที่ตงที
ั ้ ่สามารถใช้ งานกับ
เครื อข่ายไร้ สาย โครงข่ายและแม่ขา่ ยที่มีประสิทธิภาพ สามารถใช้ งานได้ อย่างเป็ นระบบต่อเนื่อง
2. การพัฒนาบุคลากร มีการพัฒนาประสิทธิภาพการใช้ แท็บเล็ต
โดยเฉพาะครูผ้ สู อนเพื่อลดความกังวลในการใช้ งาน ให้ มีทกั ษะ ความรู้และเชี่ยวชาญในซอร์ ฟแวร์
สนับ สนุน ต่าง ๆ รวมทัง้ มี ค วามสามรรถและชานาญในการเข้ าถึ งระบบเครื อข่าย (LAN) ของ
สถานศึกษา
3. การเสริมสร้ างความมัน่ ใจของผู้สอนโดยจัดให้ มีการแลกเปลี่ยนแนวคิด
มีการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ ระหว่างกันรวมทังมี
้ การแบ่งปั นทรัพยากรที่เอื ้อต่อ การพัฒนาหรื อใช้ งาน
ตลอดจนมีการยกย่องชมเชยผู้สอนต้ นแบบ (Champion)
4. การจัดการด้ านความปลอดภัยต่อการใช้ งาน โดยโรงเรี ยนหลายแห่งที่
เป็ นกลุม่ ตัวอย่างจากการวิจยั ดังกล่าว ได้ เรี ยกร้ องให้ มีการกาหนดขันตอนที
้
่ชดั เจนในการแจกจ่าย
แท็บเล็ตพีซีให้ กบั ผู้เรี ยน สามารถติดตามการจัดเก็บ การใช้ งาน และการบารุงรักษาได้ นอกจากนี ้
ยังได้ ให้ ความสาคัญในรายละเอียดบางอย่างที่ต้องคานึงถึง อาทิเช่น พื ้นที่และความปลอดภัยใน
การเก็บรักษาข้ อมูลที่ผ้ เู รี ยนได้ บนั ทึกไว้
5. ความสามารถในการใช้ งานอย่างต่อเนื่องของแท็บเล็ตพีซี ซึง่ ก็เป็ นปั จจัย
สาคัญ อี ก ประเด็ น หนึ่งเพื่ อ ให้ ก ารเรี ยนการสอนเกิ ด ประสิท ธิ ภ าพสูงสุด โดยสถานศึ ก ษาควร
พิจารณาความเหมาะสมในการจัดให้ มีผ้ ชู ่วยเหลือในห้ องเรี ยนเพื่อคอยแก้ ไขปั ญหาทางเทคนิค จัด
ให้ มี ห น่ ว ยสนับ สนุ น ที่ มี ค วามพร้ อมทัง้ ในด้ า นการซ่ อ มบ ารุ ง การมี อุป กรณ์ ส ารองและการ
แก้ ปัญหาอายุการใช้ งานของแบตเตอรี่ หรื อแม้ แต่การแก้ ไขปั ญหาความมัน่ คงและเสถียรภาพของ
เครื อข่ายในการใช้ งาน
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6. เวลาที่เพียงพอต่อการจัดเตรี ยมเนื ้อหาสาระของผู้สอน ผู้สอนต้ องมีเวลา
เพียงพอต่อการเตรี ยมบทเรี ยน สื่อการสอน แบบทดสอบที่ใช้ งานร่วมกับแท็บเล็ตพีซี รวมทังการจั
้
ด
ให้ มีเวลาเพียงพอสาหรับการปรับแต่งแท็บเล็ตพีซีให้ เหมาะสมกับการเรี ยนการสอน
7. การจัดระบบที่มีประสิทธิภาพ ให้ ผ้ เู รี ยนสามารถจัดเก็บและนาส่ง
ผลงานของตนเอง โดยพิจารณาถึงการจัดเก็บและการน าส่งผลงานผ่านระบบเครื อข่ายไร้ สาย
รวมทังการจั
้
ดเก็บและนาส่งด้ วย Flash-drive ในกรณีที่เครื อข่ายไม่สามารถใช้ งานได้
8. ประสิทธิภาพในเชิงกายภาพของตัวสื่อและสภาพแวดล้ อม
โดยเฉพาะความกว้ างและความสว่างของหน้ าจอแท็บเล็ตพีซีรวมทังความสว่
้
างและระบบแสงที่
เหมาะสมของห้ องเรี ยนก็เป็ นอีกปั จจัยหนึ่งที่มีความสาคัญและไม่ควรมองข้ ามเนื่องจากส่งผลต่อ
ความสนใจและแรงจูงใจของผู้เรี ยน
9. ควรเริ่มใช้ กบั กลุม่ ทดลองนาร่องก่อน (Pilot Project) ข้ อเสนอแนะที่
ส าคัญ อี ก ประการหนึ่ ง คื อ ควรให้ มี ก ารเริ่ ม ใช้ ง านกับ กลุ่ม ผู้เรี ย นและผู้ส อนในบางกลุ่ม ก่ อ น
โดยเฉพาะอย่างยิ่งให้ เริ่ มจากกลุ่มที่มีประสบการณ์ และมีแนวโน้ มว่าจะสร้ างให้ เกิดความสาเร็ จ
ก่อน เพื่อให้ เป็ นแกนนาในการแบ่งปั นประโยชน์และประสบการณ์ ในเชิงบวกและขยายผลไปยัง
กลุม่ อื่น ๆ ต่อไป
10. สร้ างแรงกระตุ้นและแรงจูงใจที่มีประสิทธิภาพ โดยการกระตุ้นให้ ผ้ เู รี ยน
และผู้สอนมี ความกระตือรื อร้ นและมี เวลาเพี ยงพอที่ จะได้ ท ดลองและสร้ างแนวทางหรื อสร้ าง
นวัตกรรมการใช้ งานของตนเอง ซึง่ เป็ นเหตุผลสาคัญที่จะสร้ างให้ การเรี ยนการสอนโดยใช้ แท็บเล็ต
พีซีเพื่อสนับสนุนให้ เกิดการเรี ยนรู้บงั เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด
สรุปได้ วา่ แท็บเล็ต (Tablet PC) ที่เริ่มมีความสาคัญและมีอิทธิพลต่อผู้ใช้ ในทุกระดับใน
สังคมสารสนเทศในปั จจุบนั เนื่องจากในยุคแห่งสังคมออนไลน์หรื อยุคเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ นนั ้
สื่อเทคโนโลยีประเภทแท็บเล็ตเพื่อการศึกษานี ้จะมีศกั ยภาพในการปรับใช้ คอ่ นข้ างสูงและปรากฏ
ชัดในหลากหลายปั จจัยที่สนับสนุนเหตุผลดังกล่าวทังนี
้ ้เนื่องจากสื่อแท็บเล็ต (Tablet PC) จะมี
คุณลักษณะสาคัญดังนี ้
1. สนองต่อความเป็ นเอกัตบุคคล (Individualization) เป็ นสื่อที่สนองต่อ
ความสามารถในการปรับตัวเข้ ากับความต้ องการทางาน การเรี ยนรู้ ของรายบุคคล ซึ่งความเป็ น
เอกัตภาพนัน้ จะมี ความต้ องการในการติดตามช่วยเหลือเพื่อให้ ผ้ ูเรี ยนหรื อผู้ใช้ บรรลุผลและมี
ความก้ าวหน้ าทางการเรี ยนรู้ตามที่เขาต้ องการ
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2. เป็ นสื่อที่ก่อให้ เกิดการสร้ างปฏิสมั พันธ์อย่างมีความหมาย (Meaningful
Interactivity) ปั จจุบัน การเรี ย นรู้ ที่ กระบวนการเรี ยนต้ องมี ความกระตือรื อร้ นจากการใช้ ระบบ
ข้ อมูลสารสนเทศและการประยุกต์ใช้ ในชีวิตประจาวันจากสภาพทางานบริ บทของสังคมโลกที่เป็ น
จริ ง บางครัง้ ต้ องอาศัยการจาลองสถานการณ์ เพื่อการเรี ยนรู้ และการแก้ ไขปั ญ หาที่ เกิ ดขึน้ ซึ่ง
สถานการณ์ ต่าง ๆ เหล่านี ส้ ื่อแท็บเล็ตจะมีศักยภาพสูงในการช่วยผู้เรี ยนเกิ ดการเรี ยนรู้ แบบมี
ปฏิสมั พันธ์ได้
3. เกิดการแบ่งปั นประสบการณ์ (Shared Experience) สื่อแท็บเล็ตจะช่วย
ให้ นัก เรี ย นเกิ ด การ แบ่งปั น ประสบการณ์ ค วามรู้ ซึ่งกัน และกัน จากช่ อ งทางการสื่ อ สารเรี ย นรู้
หลากหลายช่องทาง เป็ นลักษณะของการประยุกต์การเรี ยนรู้ร่วมกันของบุคลในการสื่อสารหรื อสื่อ
ความหมายที่มีประสิทธิภาพ
4. มีการออกแบบหน่วยการเรี ยนรู้ที่ชดั เจนและยืดหยุน่ (Flexible and
Clear Course Design) ในการเรี ยนรู้ จากสื่อแท็บเล็ตนีจ้ ะมีการออกแบบเนือ้ หา หรื อหน่วยการ
เรี ย นรู้ ที่ เสริ ม สร้ างหรื อ อ านวยความสะดวกให้ ผ้ ูเรี ย นเกิ ด การเรี ย นรู้ และเกิ ด การพัฒ นาทาง
สติ ปั ญ ญา อารมณ์ ค วามรู้ สึก ซึ่งการสร้ างหน่ วยการเรี ย นรู้ ต้ อ งอยู่บ นพื น้ ฐานและหลัก การที่
สามารถปรับยืดหยุ่นได้ ภายใต้ วตั ถุประสงค์การเรี ยนรู้ ที่ชดั เจนซึง่ ตัวอย่างหน่วยการเรี ยนรู้ ในเชิง
เนื ้อหาได้ แก่การเรี ยนจาก e-Book เป็ นต้ น
5. ให้ การสะท้ อนผลต่อผู้เรี ยน/ผู้ใช้ ได้ ดี (Learner Reflection) สื่อแท็บเล็ต
ดังกล่าวจะสามารถ ช่วยสะท้ อนผลความก้ าวหน้ าทางการเรี ยนรู้ จากเนื ้อหาที่เรี ยน ซึ่งจะช่วยให้
ผู้เรี ยนสามารถปรับปรุงตนเองในการเรี ยนรู้เนื ้อหาสาระ และสามารถประเมินและประยุกต์เนื ้อหา
ได้ อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
6. สนองต่อคุณภาพด้ านข้ อมูลสารสนเทศ (Quality Information) เนื่องจาก
สื่อดังกล่าวจะมี ประสิทธิภาพค่อนข้ างสูงต่อผู้เรี ยนหรื อผู้ใช้ ในการเข้ าถึงเนือ้ หาสาระของข้ อมูล
สารสนเทศที่มีคณ
ุ ภาพ ซึง่ ข้ อมูลเชิงคุณภาพจะเป็ นคาตอบที่ชดั เจนถูกต้ องในการกาหนดมโนทัศน์
ที่ดี อย่างไรก็ตามการได้ มาซึ่งข้ อมู ลเชิงคุณภาพ (Quality) ย่อมต้ องอาศัยข้ อมูลในเชิงปริ มาณ
(Quantity) เป็ นองค์ประกอบสาคัญที่ต้องมีการจัดเก็บรวบรวมไว้ ให้ เพียงพอและถูกต้ องสมบูรณ์
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ข้ อดี
1. หน้ าจอมีขนาดใหญ่

ข้ อเสีย
1. พกพาไม่สะดวกเพราะมีขนาดใหญ่

2. แบตเตอรี่ มีขนาดใหญ่และใช้ งานได้ นาน 2. เสียสุขภาพสายตา
3. เหมาะกับการอ่าน

3. ส่งเสริมให้ เด็กติดเกมส์

4. แอปพลิเคชัน่ เยอะกว่า

4. ขาดการปฏิสมั พันธ์ ทางกาย การออกกาลังกาย

5. ใช้ งานแทนโน้ ตบุ๊กได้

5. สิ ้นเปลืองพลังงาน

6. สามารถติดต่อสื่อสารด้ วยการโทรได้

6. การใช้ งานซ ้าซ้ อนระหว่างสมาร์ ทโฟนและแท็บ
เล็ต

7. เหมาะที่จะใช้ นาเสนอ

7. ต้ องมีสญ
ั ญาณอินเทอร์ เน็ต

8. การทางานแบบหลายหน้ าจอ

8. บางรุ่นมีราคาแพง

9. จดบันทึกการทางานอย่างสมาร์ ท

9. เสี่ยงต่อการชารุด

ตาราง 1 การเปรี ยบเทียบข้อดีและข้อเสียของแท็บเล็ต
จากตารางจะสังเกตได้ วา่ ทุกอุปกรณ์มีทงข้
ั ้ อดีข้อเสียที่แตกต่างกัน อุปกรณ์แท็บเล็ตก็
เช่นกัน คุณสมบัติที่ดีก็เช่น หน้ าจอที่ใหญ่สามารถอ่านได้ อย่างชัดเจน ใช้ งานคล้ าย ๆ กับโน้ ตบุ๊ค
และสามารถจดบันทึกด้ วยปากกาได้ ทนั ที และเหมาะกับนักเล่นเกมส์ เพราะจะได้ ประสบการณ์ที่
เต็มที่ แต่ในส่วนของข้ อเสียก็คงมีขนาดที่ใหญ่พกพาไปไหนค่อนข้ างลาบากอยูพ่ อสมควร และจาก
หน้ าจอที่คมชัดอาจจะทาให้ เสียสุขภาพสายตาและมีราคาค่อนข้ างแพงสาหรับบางรุ่ น บางยี่ ห้อ
แต่เมื่อดูจากข้ อดีแล้ วเราจะสามารถใช้ งานแท็บเล็ตโดยคานึงถึงคุณ สมบัติที่เหมาะสมกับงาน
เพื่อให้ เกิดประสิทธิภาพในการใช้ งานได้ อย่างเต็มที่ตอ่ ไป
2.2 เอกสารที่เกี่ยวข้ องกับเวปแอปพลิเคชัน
2.2.1 ความหมายของเวปแอปพลิเคชัน
คือการพัฒนาระบบงานบนเว็บ ซึง่ มีข้อดีคือ ข้ อมูลต่าง ๆ ในระบบมีการไหลเวียน ใน
แบบ Online ทังแบบ
้
Local (ภายในวงLAN) และ Global (ออกไปยังเครื อข่าย อินเตอร์ เน็ต) ทาให้
เหมาะสาหรับงานที่ต้องการข้ อมูลแบบ Real-time ระบบมีประสิทธิภาพ แต่ใช้ งานง่าย เหมือนกับ
ท่านทากาลังท่องเว็บ ระบบงานที่พฒ
ั นาขึ ้นมาจะตรงกับความ ต้ องการกับหน่วยงาน หรื อห้ างร้ าน
มากที่ สุ ด ไม่ เ หมื อ นกั บ โปรแกรมส าเร็ จ รู ป ทั่ ว ไป ที่ มั ก จะจั ด ท าระบบในแบบกว้ าง ๆ
ซึ่ง มัก จะไม่ ต รงกับ ความต้ อ งการที่ แ ท้ จริ ง ระบบสามารถ โต้ ต อบกับ ลูก ค้ า หรื อ ผู้ใช้ บ ริ ก าร
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แบบ Real Time ท าให้ เกิ ด ความประทับ ใจ เครื่ อ งที่ ใช้ งานไม่ จาเป็ น ต้ อ งติ ด ตัง้ โปรแกรมใด ๆ
เพิ่มเติมทังสิ
้ ้น
2.2.2 ตัวอย่างของเวปแอปพลิเคชัน
ตัวอย่างระบบงานที่เหมาะกับเวปแอปพลิเคชัน เช่น ระบบการจองสินค้ าหรื อบริ การ
ต่าง ๆ เช่น การจองที่พกั การจองโปรแกรมทัวร์ การจองแผ่น CD-DVD ฯลฯ ระบบงาน บุคลากร
ระบบงานแผนการตลาด ระบบการสัง่ ซื ้อแบบพิเศษ ระบบงานในโรงเรี ยน เช่น ระบบงานวัดและ
ประเมินผล ระบบงานปกครอง ระบบงานห้ องสมุด ระบบการลงทะเบียน เช็คเกรด ฯลฯ ระบบงาน
อื่น ๆ ที่ต้องการนาข้ อมูลมา Online
2.2.3 ค่าใช้ จา่ ยในการทาเวปแอปพลิเคชัน
ค่าใช้ จ่ายในการทาเวปแอปพลิ เคชัน ปกติจะใช้ วิธีการคานวณจากขอบเขต ของ
ระบบงานและปริ ม าณของข้ อมู ล ที่ ไ หลเวี ย นในระบบรวมถึ ง ปั จ จั ย ด้ านอื่ น ๆ ซึ่ ง ทางเว็ บ
โปรแกรมเมอร์ จะคานวณราคาออกเป็ นงาน ๆ ไป ซึง่ ส่วนใหญ่จะมีคา่ ใช้ จ่ายต่าง ๆ ต่อไปนี ้รวมกัน
เช่น ค่าจัดทาระบบงาน ค่าชื่อโดเมน และ Web Hosting (ในกรณีจะนา ระบบออกทางเครื อข่าย
อินเตอร์ เน็ต) ค่าบริ การหลังการขายค่า Hardware และอุปกรณ์ ด้านเครื อข่ายเพิ่มเติมอื่น ๆ ใน
วิ ศ วกรรมซอฟต์ แ วร์ โปรแกรมประยุ ก ต์ บ นเว็ บ หรื อ เรี ย กโดยทั บ ศัพ ท์ ว่ า เวปแอปพลิ เคชัน
(Web application) คื อ โปรแกรมประยุ ก ต์ ที่ เ ข้ าถึ ง ด้ วยโปรแกรมค้ นดู เ ว็ บผ่ า นเครื อ ข่ า ย
คอมพิวเตอร์ อย่างอินเทอร์ เน็ตหรื ออินทราเน็ต เวปแอปพลิเคชันเป็ นที่นิยมเนื่องจากความสามารถ
ในการอั ป เดทและดู แ ลโดยไม่ ต้ อง แจกจ่ า ยและติ ด ตั ง้ ซอฟต์ แ วร์ บ นเครื่ อ งผู้ ใช้ ตั ว อย่ า ง
เว็บแอปพลิเคชันได้ แก่ เว็บเมล การพาณิชย์อิเล็กทรอนิก ส์ การประมูลออนไลน์กระดานสนทนา
บล็อกวิกิเป็ นต้ น
ส่วนมากเรามักจะคุ้นเคยกับการใช้ งานคอมพิวเตอร์ สว่ นบุคคลที่ติดตังโปรแกรมพวก
้
Microsoft Office ที่ประกอบด้ วย Word ที่สาหรับพิมพ์เอกสาร Excel สาหรับสร้ าง ตารางคานวณ
โปรแกรมพวกนีเ้ ราจะเรี ยกมันว่า Desktop Application ซึ่งจะติดตังบนเครื
้
่ องคอมพิวเตอร์ ส่วน
บุค คลเครื่ อ งใครเครื่ อ งคนนัน้ หรื อ โปรแกรมส าหรั บ งานบัญ ชี ที่ บ างหน่ ว ยงานติ ด ตัง้ ที่ เครื่ อ ง
คอมพิวเตอร์ เป็ นลักษณะ Client-Server Application โดยเก็บ ฐานข้ อมูลไว้ ที่เซิร์ฟเวอร์ (Server)
และติดตังตั
้ วโปรแกรมบัญ ชีที่เครื่ องใช้ งาน (Client) ซึ่งตอบสนองความต้ องการเพิ่มขึน้ ในด้ าน
Multi-User หรื อ ใช้ งานพร้ อม ๆ กันได้ หลาย ๆ คน โดยใช้ ฐานข้ อมูลเดียวกันเก็บฐานข้ อมูลไว้ ที่
ส่ว นกลาง เทคโนโลยี Desktop Application ไม่ ส ามารถตอบสนองความต้ อ งการการบริ ห าร
จัด การได้ โดยเฉพาะการท าธุ ร กิ จ ที่ ต้ อ งปรั บ เปลี่ ย นไปตลอดเวลา ข้ อ มู ล มี การเคลื่ อ นไหว
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ตลอดเวลา เพื่อตอบสนองภาวะตลาดที่แปรเปลี่ยนระบบ Client-Server Application ตัวโปรแกรม
มีความซับซ้ อน การแก้ ไขการ Upgrade ทาได้ ย่งุ ยาก อย่างกรณีหากต้ องการ Upgrade หรื อเพิ่ม
คุณสมบัติเพิ่มเติมให้ กบั Application ที่ตวั เซิร์ฟเวอร์ ต้องหยุดระบบทังหมด
้
และเมื่อ Upgrade ที่
เซิร์ฟเวอร์ แล้ วก็จาเป็ นต้ อง Upgrade ที่ Client ด้ วย หากระบบมีผ้ ูใช้ งานจานวนมากจะยิ่งเพิ่ม
ความยุง่ ยากมากขึ ้นนอกจากนี ้ยังไม่รวมปั ญหาว่าที่เครื่ อง Client มีความหลากหลายและแตกต่าง
กัน เช่น OS (Operating System) ที่ต่างกัน สเปคเครื่ องที่แตกต่างกัน ซึง่ หากการ Upgrade แล้ ว
มีความจาเป็ นต้ องใช้ สเปคเครื่ องที่สงู ขึน้ ที่ฝั่ง Client จาเป็ นต้ อง Upgrade ตัวเครื่ องคอมพิวเตอร์
ตามไปด้ วย
จากตั ว อย่ า งปั ญ หาเหล่ า นี ถ้ ู ก จั ด การด้ วยเทคโนโลยี Web Application
(เวปแอปพลิเคชัน ) เพราะ Web Application สามารถตอบสนองปั ญ หาข้ างต้ น ได้ เป็ น อย่างดี
และสามารถแทนที่ Desktop Application ที่เป็ น Client-Server Application ได้ เป็ น อย่างดี
ตัว โปรแกรมของ Web Application จะถู ก ติ ด ตัง้ ไว้ ที่ Server คอยให้ บริ ก ารกั บ
Client และที่ Client ก็ไม่ต้องติดตังโปรแกรมเพิ
้
่มเติม สามารถใช้ โปรแกรมประเภท Brower ที่ติด
มากับ OS ใช้ งานได้ ทัน ที อย่ า ง Internet Explorer หรื อ โปรแกรมฟรี ได้ แ ก่ FireFox, Google
Chrome ซึง่ กาลังเป็ นที่นิยมเป็ นอย่างมาก ด้ วยความสามารถของ Brower ที่หลากหลาย ทาให้ ไม่
จากัดว่าเครื่ องที่ใช้ เป็ น OS อะไร หรื ออุปกรณ์ อะไร อย่างอุปกรณ์ TouchPad หรื อ SmartPhone
ก็สามารถเรี ยกใช้ งานได้ ลดข้ อจากัดเรื่ องสถานที่ใช้ งาน
2.2.4 จุดเด่นของเวปแอปพลิเคชัน
จุดเด่นอีกอย่างหนึ่ง คือข้ อมูลที่ส่งหากัน ระหว่าง Client กับ Server มีปริ มาณน้ อย
มาก ท าให้ เราสามารถย้ า ยเซิร์ฟ เวอร์ ไปอยู่บ นเครื อ ข่ าย Internet ได้ และสามารถใช้ งานผ่า น
Internet Connection ที่มีความเร็ วต่า ๆ ได้ จุดเด่นนี ้ทาให้ สามารถใช้ Application เหล่านี ้จากทุก
ๆ แห่งในโลกได้ ด้วยเทคโนโลยีปัจจุบันยังสามารถประยุกต์เพิ่มเติมได้ไปถึงการตั้ง web server ใช้
ภายในหน่วยงาน และให้ภายนอกเรียกใช้งานเวปแอปพลิเคชันผ่านทาง Internet ได้อีกด้วย ทาให้ไม่
ว่าจะเรียกใช้งานจากช่องทางไหนข้อมู ลจะถูกบั น ทึ กหรือน าเสนอจากที่ ที่ เดียวกัน การ Update
ข้อมูลจะรวดเร็ว ซึ่งการทาระบบแบบนี้มีค่าใช้จ่ายไม่มากเลย เมื่อเทียบกับความต้องการทางธุรกิจที่มี
การแข่งขันสูง
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2.3 เอกสารที่เกี่ยวข้ องกับวีดทิ ศั น์
2.3.1 ความหมายของวีดทิ ศั น์
ในปั จจุบัน วีดิทัศน์ เป็ น สื่อที่ สาคัญ และได้ รับ ความนิ ยมทัง้ จากวงการบัน เทิ งและ
การศึกษาเป็ นอย่างมากเพราะสามารถนาไปใช้ งานได้ สะดวกในทุกแห่ งที่ มีเครื่ องเล่น วีดิทัศน์
สาหรับความหมายของรายการวีดทิ ศั น์ได้ มีผ้ ใู ห้ คานิยามไว้ ดงั นี ้
วีดทิ ศั น์เป็ นผลผลิตที่เกิดจากกระบวนการทางานอย่างมีระบบ ซึง่ เรี ยกว่าการผลิตรายการ ซึง่ มี
ขันตอนดั
้
งนี ้ (ถาวรสายสืบ, 2546)
1. การวางแผนการผลิต (Planning)
ในขันตอนนี
้
้เป็ นการระดมความคิด ตังแต่
้ ฝ่ายเทคนิค ผู้ผลิตรายการ ฝ่ าย
เนื ้อหา ฝ่ ายออกแบบฉาก และผู้ที่มีสว่ นเกี่ยวข้ องในเรื่ องต่าง ๆ ประชุมถึงประเด็นการผลิตรายการ
วีดิทศั น์ กาหนดกลุม่ เป้าหมาย รูปแบบรายการ ลักษณะการนาเสนอ และเทคนิควิธีการต่าง ๆ ให้
วีดทิ ศั น์มีความน่าสนใจและดึงดูดผู้ชม มีการกาหนดความคาดหวังและจุดประสงค์วา่ ผลิตวีดิทศั น์
นี ้เพื่ออะไร
2. การเขียนบท (Script)
การเขียนบท เป็ นการนาเนือ้ หาที่ได้ ค้นคว้ าหรื อนาจินตนาการที่ได้ คิด
ขึน้ มา น าเสนอให้ ผ้ ูช มได้ รับ รู้ อย่างเข้ าใจและประทับ ใจในรู ป แบบของบทวีดิ ทัศ น์ ผู้เขี ย นจึง
จาเป็ นต้ องมีความรู้ ความสามารถในศาสตร์ ด้านต่าง ๆ เป็ นอย่างดี มีความเข้ าใจในเรื่ องของการ
รับรู้ ของมนุษ ย์ มีความเข้ าใจในบริ บทของสังคมในภาวะหลากหลาย มี ความรู้ ท างด้ านการใช้
ภาษาที่สละสลวย ชวนฟั ง ดาเนินเรื่ องได้ อย่างต่อเนื่อง มีการสอดแทรกมุขตลกและเกร็ ดความรู้ ที่
น่าสนใจ การเขียนบทวีดทิ ศั น์ประกอบด้ วยการร่างบทวีดทิ ศั น์และการเขียนบทวีดทิ ศั น์ที่สมบูรณ์
การร่างบทวีดทิ ศั น์ เป็ นการวางโครงเรื่ อง แบ่งเป็ น 3 ขันตอน
้
คือ เกริ่นนา
(Introduction) เนือ้ เรื่ อง (Body) และการสรุ ป (Conclusion) การร่ างบทเป็ นการกาหนดเรื่ องราว
นาเนื ้อหาของเรื่ องราวทังหมดมาขยายให้
้
เห็นอย่างเป็ นระบบ มีการกาหนดเนื ้อหา ช่วงเวลาการ
ทอดแทรกเกร็ ดความรู้ การหักมุม ไปจนถึงการนาเรื่ องราวไปสู่จุดสุดยอด ใช้ ภาษาที่สละสลวย
ผ่านกระบวนการคิด วิเคราะห์ จากผู้เขียนบทมาเป็ นอย่างดี
บทวี ดิ ทัศ น์ ที่ ส มบูรณ์ เป็ น การน าเอาบทที่ ผ่ านการร่ าง มาปรั บ อย่า ง
ละเอียด จะมี การกาหนดลัก ษณะของมุมภาพ กาหนดลักษณะของตัวผู้แสดง อารมณ์ สีห น้ า
ท่าทาง ให้ มีความสมจริ ง ยึดตามบทวีดิทศั น์เป็ นหลัก แต่อาจมีการเปลี่ยนแปลงบทวีดิทศั น์ได้ ตาม
ความเหมาะสมในสถาณะการณ์นนั ้ ๆ เป็ นสาคัญ
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3. การเตรี ยมวัสดุอปุ กรณ์ (Preparation)
เป็ น การจัดเตรี ยมอุปกรณ์ ที่ อานวยต่อการทางาน การถ่ายทาวีดิทัศน์
รวมไปถึงสถานที่ถ่ายทาวีดทิ ศั น์ เจ้ าหน้ าที่ บุคลากรที่เกี่ยวข้ อง พร้ อมที่จะแก้ ปัญหาเฉพาะหน้ าได้
ตลอดเวลา เพื่อให้ เกิดความพร้ อมที่จะทางานได้ ในทันที และเกิดความสมจริงให้ ได้ มากที่สดุ
4. การบันทึก (Recording)
การบันทึกถ่ายทาวีดิทศั น์ต้องดาเนินไปตามแผนงานที่ได้ วางไว้ ยึดบทวีดิ
ทัศน์เป็ นหลัก เพื่อให้ ได้ ภาพที่ตรงตามความต้ องการมากที่สดุ ถ่ายทาฉากใดฉากหนึ่งได้ หลาย ๆ
ครั ง้ เพื่ อ น ามาคัด เลื อ กภาพที่ ดี ที่ สุด ถ่ ายทอดอารมณ์ ได้ ดี ที่ สุด ในการบัน ทึ ก จะแบ่ งเป็ น การ
บันทึกภาพและเสีย ง ซึ่งเมื่อนามาตัดต่อเราสามารถที่จะเลือกได้ ว่าช่วงใดจะใช้ ภาพเพียงอย่าง
เดียว หรื อช่วงใดจะใช้ ทัง้ ภาพและเสียง การถ่ายทาไม่จาเป็ นต้ องถ่ายทาแบบเรี ยงฉากทัง้ หมด
เนื่องจากข้ อจากัดในเรื่ องของ เวลา สถานณ์ ที่ และเหตุจาเป็ นต่าง ๆ ในขณะนันเป็
้ นสาคัญ การ
บัน ทึกเสียงจะเป็ นการบัน ทึกเสียงเหตุการณ์ จริ ง เสียงสนทนา เสียงประกอบต่าง ๆ เช่น เสียง
บรรยากาศ เสียงเอฟเฟค เป็ นต้ น เพื่อช่วยให้ วีดทิ ศั น์มีความน่าสนใจและสมจริงมากขึ ้น
เวบว์เตอร์ (Webster. 1980: 2037) กล่าวว่า วีดิทศั น์ หมายถึง แถบแม่เหล็กที่ใช้ กบั
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อนาเสนอภาพ และเสียง เป็ นส่วนที่ใช้ บนั ทึกโปรแกรมโทรทัศน์สาหรับนา
ออกอากาศในภายหลัง
กิ ด านัน ท์ มลิ ท อง (2536) กล่า วว่า วี ดิ ทัศ น์ แบ่ ง เป็ น วัส ดุ คื อ แถบวี ดิ ทัศ น์ แ ละ
อุปกรณ์ คือเครื่ องเล่นวีดิทศั น์ แถบวีดิทศั น์เป็ นวัสดุที่สามารถลบแล้ วบันทึกลงใหม่ได้ เช่นเดียวกับ
เทปบันทึกเสียง แถบวีดิทัศน์ ทาด้ วยสารโพลีเอสเตอร์ (Polyester) มีขนาดความกว้ างของเทป
หลายขนาดตังแต่
้ ½ นิ ้ว ¾ นิ ้ว 1 นิ ้ว หรื อ 2 นิ ้ว ทังนี
้ ้แล้ วแต่ชนิดและระบบของเครื่ องเล่นวีดิทศั น์
นัน้ ๆ
วิจิตรา วงศ์ทรัพย์สกุล (2536: 6) กล่าวว่า เทปโทรทัศน์ หมายถึง แถบบันทึกภาพ
และเสียงที่ผลิตขึ ้นมาโดยมีจดุ ประสงค์ที่ใช้ ในการบันทึกภาพและเสียง สาหรับการนาเสนอ เพื่ อ
ความบันเทิง ข่าวสาร หรื อการศึกษาหาความรู้ โดยมีส่วนประกอบที่ สาคัญ คือเครื่ องเล่นเทป
โทรทัศน์และเครื่ องรับโทรทัศน์
กล่าวโดยสรุ ป คือ วีดิทัศน์ หมายถึงแถบบันทึกข้ อมูลที่ สามารถบันทึกข้ อมูลได้ ทัง้
ภาพและเสียงส่วนมากจะมีลกั ษณะเป็ นแถบแม่เหล็กใช้ ได้ กบั เครื่ องอ่านข้ อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์
ส่งสัญญาณไปยังเครื่ องรับซึง่ ทาให้ เกิดภาพและเสียงตามที่ได้ บนั ทึกไว้
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2.3.2 ความหมายของวีดิทศั น์ปฏิสมั พันธ์
สื่อการเรี ยนการสอนในปั จจุบนั มีการพัฒนา มากขึ น้ ตามการพัฒนาด้ านเทคโนโลยี
จากสื่อที่ใช้ เพียงประกอบการสอนในห้ องเรี ยน มีการพัฒนานาเทคโนโลยีมาใช้ เพื่อให้ เกิดความ
ทั น สมั ย และตอบสนองต่ อ การเรี ย นรู้ ที่ ห ลากหลายสภาพการเรี ย นการสอนในปั จ จุ บัน มี
หลากหลายรู ปแบบการเรี ยนรู้ไม่ได้ จากัดอยู่เฉพาะในห้ องเรี ยนเท่านัน้ แต่ยงั มีการขยายขอบเขต
ไปสู่การเรี ยนรู้ ด้วยตัวเอง สื่อการเรี ยนรู้ จึงมีความจาเป็ นอย่างยิ่งในการสร้ างความเข้ าใจให้ กับ
ผู้เรี ยน ปั จจุบนั สื่อ การเรี ยนรู้มีหลากหลายรูปแบบแต่สื่อที่มีการตอบสนองต่อผู้ใช้ หรื อที่เรี ยกว่าสื่อ
ปฏิสมั พันธ์ มีแนวโน้ มที่จะสร้ างความเข้ าใจและดึงดู ดความสนใจได้ มากกว่าสื่อการเรี ยนรู้ ด้ าน
อื่น ๆ ผู้ใช้ สามารถเลือกข้ อมูลที่สนใจ ผ่านการสัง่ งานให้ โปรแกรมแสดงผลในรู ปแบบต่าง ๆ ตาม
ต้ องการ โดยผ่านอุปกรณ์พื ้นฐาน เช่น การกดแป้นพิมพ์ การคลิกเมาส์ หรื อการสัมผัสหน้ าจอ การ
สัง่ งานด้ วยเสียง เป็ นต้ น
สรุ ปได้ ว่า วีดิทัศน์ ปฏิสัมพัน ธ์ เป็ น สื่อที่ สามารถโต้ ตอบระหว่างผู้เรี ยนกับ วีดิทัศน์
เพื่ อให้ เกิ ดการเรี ย นรู้ ตรงตามวัตถุประสงค์ ที่ ผ้ ูออกแบบได้ ก าหนดไว้ ในทางการศึกษาวีดิทัศน์
ปฏิสมั พันธ์ ถือเป็ นสื่อการเรี ยนรู้อีกรูปแบบหนึง่ ที่มีประสิทธิภาพ ก่อให้ เกิดประโยชน์ตอ่ การพัฒนา
วงการศึกษาให้ ดยี ิ่งขึ ้นไป
2.3.3 ความรู้ความเข้ าใจเกี่ยวกับสื่อวีดทิ ศั น์
ในการผลิตสื่อวีดิทศั น์ใด ๆ ก็ตาม ทีมงานควรที่จะมีความรู้ ความเข้ าใจพื ้นฐานของ
งานวีดิทศั น์บ้าง เพื่อที่จะสร้ างผลงานได้ หลากหลาย มีความคิดสร้ างสรรค์ และช่วยให้ การทางาน
เป็ นไปได้ อย่างราบรื่ นควรมีความเข้ าใจในเรื่ องของอุปกรณ์ถ่ายทาวีดิทศั น์ เช่น กล้ อง ไมโครโฟน
ไฟ ขาตังกล้
้ อง ฯลฯ รวมไปถึงเทคนิคการถ่ายทา การลาดับภาพ การตัดต่อ การใช้ เสียงประกอบ
และอื่น ๆ อีกมากมาย
- อุปกรณ์ในการผลิตสื่อวีดิทศั น์ ทีมงานจะมีการจัดเตรียมอุปกรณ์เพื่อใช้ ในการผลิตสื่อวีดิทศั น์
ต้ องรู้และเข้ าใจระบบการทางานของอุปกรณ์แต่ละชนิดได้ เป็ นอย่างดี ตังแต่
้ ชนิดของกล้ อง หรื อ
การ์ ดที่ใช้ บนั ทึก ขาตังกล้
้ อง มอนิเตอร์ ตลอดจนอุปกรณ์เสริมต่าง ๆ ของกล้ อง เพื่อให้ ได้ ภาพที่
สวยงามและแปลกตา การรู้จกั อุปกรณ์ตา่ ง ๆ จะช่วยให้ การจัดเตรี ยมอุปกรณ์มีความเหมาะสม
และสะดวกที่จะปฏิบตั ิงาน (วิภาวณี บุญศรี , 2551)
- เทคนิคกล้ อง เป็ นลักษณะอาการหรื อลีลาท่าทางในการถ่ายทาวีดิทศั น์ เพื่อให้ ได้ ภาพที่สื่อถึง
อารมณ์ ความรู้สกึ ความสมจริง ช่างกล้ องสามารถตังกล้
้ องบนขาตังกล้
้ องหรื อใช้ มือจับกล้ อง หรื อ
แบกกล้ องบนบ่า และรูปแบบอื่น ๆ ตามความสามารถของช่างกล้ อง เทคนิคที่นิยมใช้ โดยทัว่ ไปคือ

33
Pan : การส่ายกล้ องในขณะที่กล้ องอยู่กบั ที่ สามารถกระทาได้ ใน 2 ลักษณะ
ดังนี ้
Pan Left คือการส่ายกล้ องไปทางซ้ ายมือของช่างกล้ อง
Pan Right คือการส่ายกล้ องไปทางขวามือของช่างกล้ อง
Tilt : การก้ มหรื อเงยกล้ องในขณะที่ กล้ องอยู่กับที่ สามารถกระท าได้ ใน 2
ลักษณะ ดังนี ้
Tilt Up คือการเงยกล้ องขึ ้นขณะถ่ายทาวีดทิ ศั น์
Tilt Down คือ การก้ มกล้ องลงขณะถ่ายทาวีดิทศั น์
Zoom : การเปลี่ยนขนาดของภาพให้ ใกล้ หรื อไกล ให้ มีขนาดใหญ่ หรื อเล็ก
ตามความต้ องการของ ช่างกล้ อง ในขณะที่กล้ องอยูก่ บั ที่ กระทาได้ ดงั นี ้
Zoom In คือการปรับขนาดภาพจากปกติให้ ใกล้ เข้ าไปมากขึ ้นจากเดิม
เช่น ภาพขนาด LS เปลี่ยนไปเป็ นภาพขนาด MS
Zoom Out คือการปรับขนาดภาพจากปกติไปให้ ไกลมากขึ ้น เช่น ภาพ
ขนาด CU เปลี่ยนไปเป็ นภาพขนาด LS
Depress : การเลื่อนกล้ องขึ ้นลง เป็ นลักษณะของภาพที่ยกกล้ องขึ ้นสูงหรื อ
เลื่อนต่าลง เช่น คนปี น ต้ น ไม้ ช่างกล้ องติดตัง้ กล้ องบนอุปกรณ์ เสริ มสาหรับถ่ายภาพมุมสูงซึ่ง
เรี ยกว่า เครน เพื่อให้ ได้ ภาพมุมสูงตามที่ต้องการ
Fix : เป็ นการตังกล้
้ องโดยที่ไม่ต้องเปลี่ยนลักษณะใด ๆ เป็ นมุมภาพที่นิ่ง ๆ
เช่น งานพระราชทานปริญญาบัตร งานประชุมสัมมนา เป็ นต้ น
Track : เป็ นการเลื่ อ นกล้ องเข้ า – ออก จากแบบที่ ถ่ า ยท า มี ลั ก ษณะ
ดังต่อไปนี ้
Track – In การเคลื่อนที่เข้ าหาแบบที่ถ่ายทา
Track – Out การเคลื่อนที่ออกจากแบบที่ถ่ายทา
Track – Left การเคลื่อนที่ไปทางซ้ ายจากแบบที่ถ่ายทา
Track – Right การเคลื่อนที่ไปทางขวาจากแบบที่ถ่ายทา
Dolly : เป็ นการเคลื่อนที่กล้ องในแนวโค้ งหรื อครึ่งวงกลม เพื่อให้ ได้ ภาพรอบ
ด้ านและมุมภาพที่แปลกตาน่าสนใจ
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เทคนิคกล้ องหรื อมุมกล้ องมีความสาคัญต่อการถ่ายทาวีดิทศั น์เป็ นอย่างมาก ภาพที่
ปรากฏสูส่ ายตาผู้ชมจะน่าสนใจหรื อสวยงาม ให้ ความรู้สกึ ประทับใจนัน้ ต้ องผ่านการคิด วิเคราะห์
ของช่างกล้ องมาเป็ นอย่างดี ช่างกล้ องที่มีความชานาญ มีมมุ ภาพที่น่าสนใจ ก็จะทาให้ วีดทิ ศั น์
นัน้ ๆ มีคณ
ุ ค่ามากยิ่งขึ ้นอีกด้ วย
การลาดับภาพและการตัดต่อ
การผลิตวีดิทศั น์ แม้ วา่ การถ่ายทาเป็ นไปตามบทวีดิทศั น์ แต่ในความเป็ นจริงนัน้ การถ่ายทาใน
ฉากนัน้ ๆ อาจเกิดจากการถ่ายทาหลาย ๆ ครัง้ ผู้ตดั ต่อจะต้ องเลือกภาพที่ดีที่สดุ มานาเสนอ หรื อ
ในบางครัง้ อาจจาเป็ นต้ องนาภาพจากที่อื่น ๆ มาใช้ ร่วมด้ วย ในกรณีที่ไม่สามารถถ่ายทาได้ ซึง่ เป็ น
ดุลยพินิจและความสามารถของผู้ตดั ต่อ เพื่อให้ วีดทิ ศั น์ออกมาดูดี น่าสนใจ มีลกู เล่นและมุมกล้ อง
ที่น่าตื่นตาตืน่ ใจ ในบางครัง้ ภ่ายทามามากกว่า 8 ชัว่ โมง การตัดต่อจะช่วยเลือกภาพที่จะนาเสนอ
ที่ดีที่สดุ เพียง 10 – 15 นาทีก็เป็ นได้
การตัดต่อสามารถทาได้ หลากหลายรูปแบบ ขึ ้นอยูก่ บั ลักษณะของงานที่จะนาวีดทิ ศั น์ไปใช้ เช่น
- การตัดต่อจากกล้ องถ่ายวีดทิ ศั น์
- การตัดต่อจากเครื่ องเล่นวีดีโอเทป
- การตัอต่อจากเครื่ องตัดต่อ
- การตัดต่อด้ วยระบบคอมพิวเตอร์
การผลิตรายการวีดทิ ศั น์นนต้
ั ้ องมีขนตอนการผลิ
ั้
ตและออกแบบอย่างเป็ นระบบเพื่อให้ ได้ สื่อวีดิ
ทัศน์ที่ดีและมีประสิทธิภาพ
นิพนธ์ ศุขปรี ดี (2528: 76-78) กล่าวว่า การผลิตรายการวีดิทศั น์นนหากผู
ั้
้ ผลิตปฏิบตั ิตามขันต่
้ าง ๆ
ก็จะทาให้ การผลิตรายการดาเนินการไปอย่างราบรื่ นและสาเร็จตามจุดมุง่ หมายโดยมีขนตอนการ
ั้
ผลิตดังนี ้
1. กาหนดจุดประสงค์และเป้าหมายที่ชดั เจน
2. รวบรวมข้ อมูลและเอกสารที่จาเป็ นสาหรับการจัดรายการ
3. คัดเลือกข้ อมูลข่าวสารที่เอามาเฉพาะที่เหมาะสมที่จะใช้ ในการทารายการ
เท่านัน้
4. เขียนบทรายการเป็ นขันที
้ ่เรี ยบเรี ยงเนื ้อหา
5. เตรี ยมบันทึกเทปโทรทัศน์
6. งานศิลป์ เป็ นงานด้ านการเตรี ยมหัวเรื่ องแผ่นภาพฉากอุปกรณ์อื่น ๆ
7. จัดเตรี ยมเครื่ องมือและอุปกรณ์สาธิตก่อนการบันทึกวีดทิ ศั น์
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8. บันทึกภาพ
9. การตัดต่อเป็ น การน าภาพที่ บัน ทึกมาเรี ยบเรี ยงตัดต่ อเพื่ อให้ ดาเนิ น ไป
อย่างต่อเนื่องเหมาะสม
10. การสนทนาเป็ นขันตอนการบั
้
นทึกเสียง
11. ฉายทดลอง เป็ นการฉายให้ ผ้ รู ่วมงานฝ่ ายต่าง ๆ ได้ ชมพร้ อมกันเพื่อเป็ น
การตรวจสอบและวิจารณ์วา่ มีสว่ ยใดควรปรับปรุง
12. การน าไปใช้ เมื่ อ มี ก ารทดลองว่า วี ดิ ทัศ น์ ดัง กล่ า วสามารถใช้ ได้ ก็ จ ะ
นาไปใช้ จริงกับกลุม่ เป้าหมาย
13. ประเมินผล
วสันต์ อติศพั ท์ (2533: 138) กล่าวว่า กระบวนการผลิตบทเรี ยนวีดิทศั น์ตามหลักสูตรนันต้
้ อง
ร่วมมือกันอย่างใกล้ ชิด ระหว่างฝ่ ายผลิตด้ านเนื ้อหาต้ องกาหนดคือ
1. กาหนดจุดมุ่งหมายที่แน่นอนของบทเรี ยนให้ ชดั เจนว่า ผู้เรี ยนเรี ยนจบแล้ ว
ได้ อะไร
2. กาหนดเนือ้ หาวิชาของบทเรี ยนว่าครอบคลุมสิ่งใด จะสนองจุดมุ่งหมาย
ของบทเรี ยนเพียงใด
3. วิเคราะห์ผ้ เู รี ยบเรี ยงด้ านวัย ความสามารถ ความรู้พิเศษ และความสนใจ
4. การเลือกผู้แสดงในบทโทรทัศน์ต้องเลือกอย่างพิถีพิถนั
กล่าวโดยสรุปก็คือ การผลิตและออกแบบวีดิทศั น์มีความสาคัญมากเพราะจะช่วย ทาให้ ได้ สื่อที่ดี
และมีคณ
ุ ภาพ ดังนันการก
้
าหนดวัตถุประสงค์ และกลุม่ เป้าหมาย จะช่วยให้ สื่อวีดทิ ศั น์ออกมาตรง
ตามวัตถุประสงค์ที่ได้ กาหนดไว้
2.3.4 ตัวอย่างวีดทิ ศั น์ปฏิสมั พันธ์
มีผลการสารวจออกมาแล้ วพบว่า วีดิทศั น์แบบมีปฏิสมั พันธ์ (Interactive) สามารถ
ช่ ว ยให้ ผู้ ชมใช้ เวลารั บ ชมวี ดิ ทั ศ น์ ดัง กล่ า วมากขึ น้ ถึ ง 47% เมื่ อ เที ย บกั บ วี ดิ ทั ศ นแบบไม่ มี
ปฏิ สัม พัน ธ์ (Non-interactive) โดยผู้ที่ ออกมาเปิ ด เผยคื อ Magna บริ ษั ท ด้ าน Media Strategy
ของ IPG Mediwa Lab ที่ พบว่าวีดิทัศน์ ในลักษณะดังกล่าวทาให้ ผ้ ูชมใช้ เวลากับ วีดิทัศน์ ชิน้ นัน้
เพิ่มขึ ้นเป็ นสามเท่า
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ภาพประกอบ 17 รู ปแบบวีดิทศั น์ปฏิ สมั พันธ์
อีกสิ่งหนึ่งที่ Magna พบก็คือ ถึงแม้ ผ้ ชู มจะไม่คลิกใดๆ บนวีดิทศั น์แบบมีปฏิสมั พันธ์
(Interactive) เลย แต่จะสามารถจดจาคอนเทนต์ ของวีดิทัศน์ ได้ ดีกว่าถึง 32% เมื่ อเที ยบกับวีดิ
ทัศน์แบบไม่มีปฏิสมั พันธ์ (Non-interactive)

ภาพประกอบ 18 รู ปแบบวีดิทศั น์ปฏิ สมั พันธ์
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ภาพประกอบ 19 รู ปแบบวีดิทศั น์ปฏิ สมั พันธ์
อาบรัม (Abrams 1986: 3326 - A) ได้ ท าการศึกษาผลของ Interactive Video ที่ มี
ต่อการสอนทักษะการถ่ายภาพเบื ้องต้ น การศึกษาครัง้ นี ้เพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์ของ Interactive
Video ในกระบวรการเรี ย นการสอน เปรี ยบเที ยบกับวีดีโอสอนทักษะการถ่ายภาพเบือ้ งต้ น ใน
สถานการณ์ เรี ย นแบบรายบุค คลในระดับ วิท ยาลัย ผลการทดลองปรากฏว่ากลุ่ม ที่ เรี ยนด้ วย
Interactive Video มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนสูงกว่ากลุม่ ที่เรี ยนจากวีดิโอธรรมดาทังก่
้ อนเรี ยนและ
หลังเรี ยน อย่างมีนยั สาคัญที่ระดับ .001
Clark (1995) ได้ ศึกษาเกี่ยวกับโปรแกรมมัลติมีเดียปฏิสมั พันธ์ เป็ นเครื่ องมือสังเกต
การพัฒนาวิชาชีพของครู ผลการศึกษาพบว่า ครูที่ใช้ โปรแกรมมัลติมีเดียปฏิสมั พันธ์เป็ นเครื่ องมือ
สังเกตการพัฒนาวิชาชีพครู มีความสามารถในการจดจา และสามารถที่จะพิสจู น์และอธิบายได้
มากกว่าครูที่ใช้ คมู่ ือมาตรฐานวิชาชีพทางการสอน
สรุปคือ วีดิทศั น์แบบมีปฏิสมั พันธ์ (Interactive) ทาให้ ผ้ ชู มสามารถจดจาเนื ้อหาของ
วีดิทศั น์แบบมีปฏิสมั พันธ์ได้ มากกว่าวีดิทศั น์ทวั่ ไป ส่งผลให้ ผ้ ชู มเกิดการเรี ยนรู้และเข้ าใจในเนื ้อหา
สาระได้ มากขึ ้น สามารถรับชมได้ ทกุ ที่ ทุกเวลา โดยผ่านอุปกรณ์พื่นฐานต่าง ๆ
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2.4 เอกสารที่เกี่ยวข้ องกับ Learning Object
ปั จจุบนั ในสถาบันการศึกษาได้ มีการส่งเสริ มให้ มีการใช้ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ในห้ องเรี ยน
มากขึน้ ไม่ว่าจะเป็ นการให้ นักเรี ยนค้ นคว้ าข้ อมูลจากอินเทอร์ เน็ต หรื อเรี ยนรู้ จากวีดิทัศน์ และ
ซีดี รอม สื่ อ อิ เล็ก ทรอนิ ก ส์ เหล่า นี เ้ ป็ น อี ก มิ ติ ห นึ่ งในการสร้ างองค์ ค วามรู้ ช่ วยเปิ ด โลกทัศ น์ ให้
นักเรี ยนได้ สงั เกตและเรี ยนรู้ จากสถานการณ์ หลากหลาย มีรูปแบบการนาเสนอที่แปลกใหม่ และ
มักออกแบบมาเพื่อส่งเสริ มประสิทธิภาพในการเรี ยนรู้ของผู้เรี ยน หลังจากที่ได้ ใช้ ประโยชน์จากสื่อ
เหล่านี ้มาแล้ ว หากครูผ้ สู อนคิดอยากเปลี่ยนบทบาทจากผู้ใช้ มาเป็ นผู้สร้ างสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จะมี
แนวทางอย่างไร
ในการเริ่ ม ต้ น สร้ างสื่ออิ เล็กทรอนิ กส์ ด้ วยตนเอง ถ้ าจะสร้ างบทเรี ยนทัง้ บทเรี ยนอาจ
ซับซ้ อน เกินไป และใช้ เวลาค่อนข้ างมาก การสร้ างสื่อการสอนย่อยๆ ที่เรี ยกว่า Learning Object
เป็ นจุดเริ่มต้ นที่ไม่น่าจะเกินกาลัง แต่ก่อนอื่นมาทาความรู้จกั กับ Learning Object กันก่อน
2.4.1 ความหมายของ Learning Object
Learning Object คือสื่อการเรี ยนรู้ดิจิตอลที่ออกแบบเพื่อให้ ผ้ เู รี ยนบรรลุผลการ
เรี ยนรู้ที่คาดหวัง อย่างใดอย่างหนึง่ โดยเฉพาะ โดยนาเสนอแนวคิดหลักย่อย ๆ ผู้สอนสามารถ
เลือกใช้ Learning Object ผสมผสานกับการจัดการเรี ยนการสอนแบบอื่นๆ ได้ อย่างหลากหลาย
และที่สาคัญคือสามารถนามาใช้ ซ ้าได้ คุณค่าของ Learning Object จึงอยูท่ ี่การใช้ ซ ้า (Reusable
Learning object) โดยมุมมองของการใช้ ซ ้ามี 2 มุมมองคือ คือการเผยแพร่เข้ าสูร่ ะบบ LMS
(Learning Management System) และการเผยแพร่อสิ ระ (ไม่ผ่านระบบ LMS) สติยา ลังกาพินธุ์
นักวิชาการ สสวท. ได้ อธิบายความหมาย Learning Object โดยใช้ แผนภาพประกอบดังนี ้

ภาพประกอบ 20 แผนภาพ Learning Object
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2.4.2 เป้าหมายในการผลิต Learning Object
เป้าหมายในการผลิต Learning Object มีคณ
ุ ลักษณะดังต่อไปนี ้
2.4.2.1 เนื ้อหา กิจกรรม การนาเสนอเหมาะสมกับผู้เรี ยน (อายุ ความสนใจ ความรู้เดิม) ถูกต้ อง
มุง่ ให้ ผ้ เู รียนเกิดความเข้ าใจอย่างลึกซึ ้ง
2.4.2.2 ผู้เรี ยนมีโอกาสเลือกและตัดสินใจ ลาดับการนาเสนอเนื ้อหาและกิจกรรมเอื ้อให้ เกิดการ
เรี ยนรู้
2.4.2.3 ผู้เรี ยนได้ ปฏิบตั ิกิจกรรม ไม่เพียงแต่รับข้ อมูล (สืบเสาะค้ นหา แก้ ปัญหา แปลความหมาย
ข้ อมูล พัฒนา สร้ าง นาเสนอชิ ้นงาน)
2.4.2.4 มีการประเมินความก้ าวหน้ าในการเรี ยนรู้ ผู้เรี ยนสามารถรับข้ อมูลเพิ่มเติม และ
feedback ที่เหมาะสมและมีประโยชน์
2.4.2.5 ผู้เรี ยนเรี ยนรู้จากสถานการณ์ที่สอดคล้ องกับชีวิตจริง และใช้ ความรู้ในบริบทที่หลากหลาย
2.4.3 รูปแบบของ Learning Object
Learning Object จะประกอบด้ วยชิ ้นงานเล็กๆ Raw Asset เช่น Flash Object,
Video, Text, Image อื่นๆ มาประกอบกันเป็ น Information Object และเมื่อ Information Object
มาประกอบกันก็จะได้ Learning Object จากนัน้ เมื่อประกอบกลุม่ Learning Object (หรื อ SCO)
ขึ น้ มา (มี Learning Object ของวั ต ถุ ป ระสงค์ , Learning Object ของเนื อ้ หาบทเรี ย น และ
Learning Object ของแบบทดสอบ) ก็จะได้ Lesson แล้ วเมื่อรวมกลุ่มของ Lesson ก็จะได้ เป็ น
วิชา Course ดังภาพด้ านล่าง

ภาพประกอบ 21 รู ปแบบของ Learning Object
2.4.4 ลักษณะสาคัญของ Learning Object
หน่วยของเนือ้ หา(ดิจิตอล) ที่ได้ รับการออกแบบตามแนวคิดใหม่ จากหน่วยขนาด
ใหญ่ เป็ นหน่วยขนาดเล็กหลายหน่วย (smaller units of learning)
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1. หน่วยเนื ้อหาแต่ละหน่วย (LO) มีเนื ้อหาสมบูรณ์ในตัวเอง (self-contained)
เป็ นอิสระจากกัน
2. หน่วยเนื ้อหาแต่ละหน่วย (LO) สามารถนาไปใช้ ซ ้า (reusable) ได้ ในหลายโอกาส (หลาย
บทเรี ยน หลายวิชา)
3. หน่วยเนื ้อหาแต่ละหน่วย (LO) สามารถนามาเชื่อมโยงกันเป็ นหน่วยเนื ้อหาขนาดใหญ่ขึ ้น
ตามลาดับ (can be aggregated) จนเป็ นรายวิชาหรื อหลักสูตร
4. สามารถกาหนดข้ อมูลอธิบายหน่วยเนื ้อหาแต่ละหน่วย (tagged with metadata) เพื่ออานวย
ความสะดวกในการค้ นหา
2.5 เอกสารที่เกี่ยวข้ องกับทฤษฎีการเรียนรู้ด้วยตนเอง
หลักการเรี ยนรู้ ตามทฤษฎี Constructionism คือ การสร้ างองค์ความรู้ ด้วยตนเองโดยให้
ผู้เรี ยนลงมือประกอบกิจกรรมการเรี ยนรู้ ด้วยตนเองหรื อได้ ปฏิสมั พันธ์ กบั สิ่งแวดล้ อมภายนอกที่มี
ความหมายซึง่ จะรวมถึงปฏิกิริยาระหว่างความรู้ในตัวของผู้เรี ยนเองประสบการณ์และสิ่งแวดล้ อม
ภายนอกการเรี ยนรู้ จะได้ ผลดีถ้าหากว่าผู้เรี ยนเข้ าใจในตนเองมองเห็นความสาคัญในสิ่งที่เรี ยนรู้
และสามารถเชื่อมโยงความรู้ ระหว่างความรู้ใหม่กบั ความรู้ เก่า(รู้ว่าตนเองได้ เรี ยนรู้อะไรบ้ าง)และ
สร้ างเป็ นองค์ความรู้ใหม่ขึ ้นมาและเมื่อพิจารณาการเรี ยนรู้ที่เกิดขึ ้นในการเรี ยนการสอนโดยปกติที่
เกิดขึ ้นในห้ องเรี ยนนัน้
2.5.1 ความหมายของการเรียนรู้ด้วยตนเอง
ชัยฤทธิ์ โพธิสวุ รรณ (2541: 4) กล่าวว่า การเรี ยนรู้ด้วนตนเอง คือ กระบวนการเรี ยนรู้
ที่ผ้ เู รี ยนจะด้ วยความช่วยเหลือสนับสนุนจากภายนอกตัวผู้เรี ยนหรื อไม่ก็ตาม ริเริ่มการเรี ยนรู้ เลือก
เป้ า หมาย แสวงหาแหล่ ง ทรั พ ยากรของการเรี ย นรู้ เลื อ กวิ ธี ก ารเรี ย นรู้ จนถึ ง การประเมิ น
ความก้ าวหน้ าของการเรี ยนรู้ของตนเอง
สมคิด อิสระวัฒ น์ (2538: 4) ให้ ความหมายของการเรี ยนรู้ ด้วยตนเองว่าเป็ นการ
เรี ยนรู้ ที่ผ้ เู รี ยนมีความคิดริ เริ่ มด้ วยตนเอง โดยอาศัยความช่วยเหลือหรื อไม่ก็ได้ ผู้เรี ยนวิเคราะห์
ตามความต้ องการของตนเอง กาหนดเป้าหมายในการเรี ยนรู้ แยะแยะ เจาะจง แหล่งข้ อมูลในการ
เรี ยนรู้ คัดเลือกวิธีการเรี ยนรู้ที่เหมาะสมและประเมินผลการเรี ยนรู้นนั ้ ๆ
กริ ฟ ฟิ น (Griffin, 1983: 153) กล่ า วว่ า การเรี ย นรู้ ด้ วยตนเองเป็ นการจั ด การ
ประสบการณ์การเรี ยนรู้ เฉพาะของบุคคล โดยมีเป้าหมายที่จะพัฒนาการเรี ยนรู้ ความสามารถใน
การวางแผน การปฏิบตั ิตามแผน และการประเมินผลการเรี ยนรู้ของตนเอง
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โนลส์ (Knowles, 1975: 18) ได้ ให้ ค วามหมายของการเรี ย นรู้ ด้ ว ยตนเองว่า การ
เรี ยนรู้ ด้วยตนเองเป็ นกระบวนการที่ผ้ เู รี ยนคิด ริ เริ่ ม การเรี ยนด้ วยตนเอง โดยวิเคราะห์ตามความ
ต้ องการในการเรี ยนรู้ ของตนเอง กาหนดเป้าหมาย และสื่อการเรี ยนรู้ ติดต่อกับบุคคลอื่น ๆ หา
แหล่งความรู้ เลือกใช้ ยทุ ธวิธีการเรี ยนรู้ เสริ มแผนการเรี ยนรู้ และประเมินผลการเรี ยนรู้ของตนเอง
ซึ่งอาจจะได้ รับความช่วยเหลือจากผู้อื่นหรื อไม่ก็ได้ ตามความต้ องการของตนเอง สรุ ปการเรี ยนรู้
ด้ ว ยตนเอง คื อ กระบวนการเรี ย นรู้ ที่ เป็ น รู ป แบบที่ ต่ า งไปจากเดิ ม กล่ า วคื อ ผู้เรี ย นสามารถ
วิเคราะห์เนื ้อหาที่ต้องการเรี ยนรู้ได้ ด้วยตนเอง ตามความถนัดและความสนใจในเนื ้อหาวิชานัน้ ๆ
มีความสามารถในการแสวงหาแหล่งทรัพยากรการเรี ยนรู้ได้ ตามความต้ องการ กาหนดเป้าหมาย
จุดประสงค์และประเมินความก้ าวหน้ าของตนเอง โดยดาเนินการด้ วยตนเองหรื อให้ ผ้ อู ื่นช่วยเหลือ
ก็ได้ ตามความเหมาะสม
ข้ อเปรียบเทียบบรรยากาศการเรียนแบบปกติกับการเรียนตามแนวทฤษฎี Constructivism
Brooks และ Brooks (1993: 17: อ้ างถึ ง ใน Dani Baylor,Pavel Samsonov and
Noel Smith ; Online) ได้ เปรี ยบเทียบให้ เห็นบรรยากาศในการสอนตามแนวการสร้ างองค์ความรู้
(constructivist classroom) และการสอนแบบปกติ (traditional classroom)
ก า ร ส อ น ต า ม แ น ว ก า ร ส ร้ า ง อ ง ค์ ก า ร ส อ น แ บ บ ป ก ติ
ความรู้ (constructivist classroom)
(traditional classroom)
1. หลั ก สู ต รมี ลั ก ษ ณ ะเริ่ ม จากส่ ว นใหญ่ 1. หลัก สูต รมี ลัก ษณะเริ่ ม จากส่ว นย่อ ยไปสู่
ทัง้ หมดไปสู่ส่ ว นย่ อ ย โดยเน้ น ความคิ ด รวบ ส่วนใหญ่ทงหมด
ั้
โดยเน้ นทักษะพื ้นฐาน
ยอดใหญ่
2. การให้ นกั เรี ยนคิดตังค
้ าถามขึ ้นเองเป็ นสิ่งที่ 2. การเรี ยนการสอนยึดตามหลักสูตร เป็ นสิ่งที่
มีคณ
ุ ค่า
มีคณ
ุ ค่าสูง
3. กิ จกรรมในหลัก สูตรขึน้ อยู่กับแหล่งข้ อมูล 3. กิ จ กรรมในหลัก สูต รขึ น้ อยู่ กั บ ต าราและ
เบื ้องต้ นและวัสดุอปุ กรณ์ที่ใช้ การลงมือปฏิบตั ิ แบบฝึ กหัด
4. นักเรี ยนได้ รับการมองว่าเป็ นนักคิด โดยการ 4. นักเรี ยนได้ รับการมองว่าเป็ นแผ่นกระดานที่
ใช้ ทฤษฎีเกี่ยวกับโลก
5. ครูโดยทัว่ ไปมีลกั ษณะเป็ นผู้มีปฏิสมั พันธ์

5. ครู โดยทั่วไปมี ลักษณะเผด็จการและบอก
ข้ อมูลให้ แก่นกั เรี ยน
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6. ครู ค้นหามุมมองของนักเรี ยน เพื่อให้ เข้ าใจ 6. ครูม่งุ ที่จะค้ นหาคาตอบที่ถกู ต้ อง เพื่อทาให้
การแสดงความคิ ด รวบยอดของนั ก เรี ย น เกิดความเที่ยงตรงต่อการเรี ยนรู้ของนักเรี ยน
สาหรับใช้ ในการเรี ยนต่อไป
7. การประเมิ น การเรี ย นรู้ ของนั ก เรี ย น จะ 7. การประเมินการเรี ยนรู้ ของนักเรี ยน จะแยก
ผสมผสานอยู่ในระหว่างการสอน และเกิดขึ ้น ออกจากการสอนและเกิ ดขึน้ เกื อบจะ ตลอด
ตลอดเวลาจากการสังเกตของครู ในเรื่ องการ ช่วงของการทดสอบ
ทางานของนักเรี ยน การแสดงนิทรรศการของ
นักเรี ยน และจากแฟ้มผลงาน
8. นักเรี ยนทางานเป็ นกลุม่ เป็ นพื ้นฐาน

8. นักเรี ยนทางานตามลาพังเป็ นพื ้นฐาน

สรุปคือ ทฤษฎีสรรคนิยม Constructivism เป็ นทฤษฎีที่ว่าด้ วยการสร้ างความรู้ ได้ มีการ
เปลี่ยนจากเดิมที่เน้ นการศึกษาปั จจัยภายนอกมาเป็ น สิ่งเร้ าภายใน ซึง่ ได้ แก่ ความรู้ ความเข้ าใจ
หรื อกระบวนการรู้ คิด กระบวนการคิด (Cognitive processes) ที่ช่วยส่งเสริ มการเรี ยนรู้ จากผล
การศึกษาพบว่า ปั จจัยภายในมีส่วนช่วยทาให้ เกิดการเรี ยนรู้อย่างมีความหมาย และความรู้เดิมมี
ส่วนเกี่ยวข้ องและเสริมสร้ างความเข้ าใจ สามารถสรุปเป็ นสาระสาคัญได้ ดงั นี ้
1. ความรู้ ของบุ ค คลใด คื อ โครงสร้ างทางปั ญ ญาของบุ ค คลนัน้ ที่ ส ร้ างขึน้ จาก
ประสบการณ์ ในการคลี่ ค ลายสถานการณ์ ที่ เป็ น ปั ญ หาและสามารถน าไปใช้ เป็ น ฐานในการ
แก้ ปัญหาหรื ออธิบายสถานการณ์อื่น ๆ ได้
2. นักเรี ยนเป็ นผู้สร้ างความรู้ ด้ วยวิธีการที่ต่าง ๆ กัน โดยอาศัยประสบการณ์ และ
โครงสร้ างทางปั ญญาที่มีอยูเ่ ดิม ความสนใจและแรงจูงใจภายในตนเองเป็ นจุดเริ่มต้ น
3. ครู มีหน้ าที่จดั การให้ นกั เรี ยนได้ ปรับขยายโครงสร้ างทางปั ญญาของนักเรี ยนเอง
ภายใต้ ข้อสมมติฐานต่อไปนี ้
3.1 สถานการณ์ที่เป็ นปั ญหาและปฏิสมั พันธ์ทางสังคมก่อให้ เกิดความขัดแย้ ง
ทางปั ญญา
3.2 ความขัดแย้ งทางปั ญญาเป็ นแรงจูงใจภายในให้ เกิดกิจกรรมการไตร่ตรอง
เพื่อขจัดความขัดแย้ งนัน้ และจะจบลงด้ วยความแจ่มชัดที่สามารถอธิบายสถานการณ์ดงั กล่าว
สามารถแก้ ปัญหาได้ ตลอดจนได้ เรี ยนรู้และพึงพอใจกับผลที่ได้ รับ
3.3 การไตร่ตรองบนฐานแห่งประสบการณ์และโครงสร้ างทางปั ญญาที่มีอยูเ่ ดิมภายใต้ การมีปฎิ
สัมพันธ์ทางสังคม กระตุ้นให้ มีการสร้ างโครงสร้ างใหม่ทางปั ญญา
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2.5.2 รูปแบบกิจกรรมที่สง่ เสริมการเรี ยนรู้ด้วยตนเอง
วัฒนาพร ระงับทุกข์ (2545 : 50-51) ได้ เสนอหลักการจัดการเรี ยนรู้ เพื่อส่งเสริ มการ
เรี ยนรู้ด้วยตนเอง ดังนี ้
1. ศึกษาผู้เรี ยนเป็ นรายบุคคล เนื่องจากผู้เรี ยนแต่ละคนมีความแตกต่างกันทัง้
ในด้ านความสามารถในการเรี ยนรู้ วิธีการเรี ยนรู้ เจตคติ ฯลฯ ดังนัน้ การจัดการเรี ยนรู้จงึ ต้ อง
คานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล โดยเฉพาะอย่างยิง่ ด้ านความสามารถในการเรียนรู้ และ
วิธีการเรี ยนรู้โดยจัดการเรี ยนรู้ เนื ้อหา และสื่อที่เอื ้อต่อการเรี ยนรู้รายบุคคล รวมทังเปิ
้ ดโอกาสให้
ผู้เรี ยนได้ นาเอาประสบการณ์ของตนมาใช้ ในการเรี ยนรู้ด้วย
2. จัดให้ ผ้ เู รี ยนมีสว่ นรับผิดชอบในการเรียน การเรี ยนรู้จะเกิดขึ ้นได้ ดีเมื่อผู้เรี ยนมีสว่ นร่วม
รับผิดชอบการเรี ยนรู้ของตนเอง ดังนัน้ การจัดการเรี ยนรู้จงึ ควรเปิ ดโอกาสให้ ผ้ เู รียนมีบทบาทตังแต่
้
การวางแผนกาหนดเป้าหมายการเรี ยนที่สอดคล้ องกับความต้ องการของตน หรื อกลุม่ การกาหนด
กิจกรรมการเรียนรู้ สื่อการเรียน การเลือกใช้ วิธีการเรี ยนรู้การใช้ แหล่งข้ อมูล ตลอดจนถึงการ
ประเมินผลการเรี ยนของตน
3. พัฒนาทักษะการเรี ยนรู้ของผู้เรี ยน การจัดการเรี ยนรู้เพื่อส่งเสริมให้ ผ้ เู รี ยนเกิดการเรี ยนรู้ด้วย
ตนเองจาเป็ นอย่างยิ่งที่ผ้ เู รียนจะต้ องได้ รับการฝึ กให้ มีทกั ษะและยุทธศาสตร์ การเรียนรู้ที่จาเป็ นต่อ
การเรี ยนรู้ด้วยตนเอง เช่น การบันทึกข้ อความ การจัดประเภทหมวดหมู่ การสังเกต การแสวงหา
และใช้ แหล่งความรู้ เทคโนโลยีและสื่อที่สนับสนุนการเรี ยนรวมทังเปิ
้ ดโอกาสให้ ผ้ เู รี ยนได้ มี
ประสบการณ์ในการตัดสินใจ แก้ ปัญหากาหนดแนวทางการเรี ยนรู้ และเลือกวิธีการเรี ยนรู้ที่
เหมาะสมกับตนเอง
4. พัฒนาทักษะการเรี ยนรู้ร่วมกับผู้อื่น การเรี ยนรู้ด้วยตนเองไม่ได้ หมายความว่าผู้เรี ยนต้ องเรี ยน
คนเดียว โดยไม่มีชนเรี
ั ้ ยนหรื อเพื่อนเรี ยน ยกเว้ นการเรี ยนแบบรายบุคคล โดยทัว่ ไปแล้ ว ในการ
เรี ยนรู้ด้วยตนเองผู้เรี ยนจะได้ ทางานร่วมกับเพื่อน กับครูและบุคคลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ อง ดังนันจึ
้ งต้ อง
พัฒนาทักษะการเรี ยนรู้ร่วมกับผู้อื่นให้ กบั ผู้เรี ยนเพื่อให้ ร้ ูจกั การทางานเป็ นทีม โดยเฉพาะอย่างยิง่
การทากิจกรรมกลุม่ ร่วมกับเพื่อนที่มีความรู้ความสามารถ ทักษะเจตคติที่แตกต่างกัน เพื่อให้
สามารถแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ และแบ่งหน้ าที่ความรับผิดชอบในกระบวนการเรี ยนรู้
5. พัฒนาทักษะการประเมินตนเอง และการร่วมมือกันประเมินในการเรี ยนรู้ด้วยตนเอง ผู้เรี ยนเป็ น
ผู้มีบทบาทสาคัญในการประเมินการเรี ยนรู้ ดังนัน้ จึงต้ องพัฒนาทักษะการประเมินให้ แก่ผ้ เู รี ยน
และสร้ างความเข้ าใจให้ แก่ผ้ เู รี ยนว่า การประเมินตนเองเป็ นส่วนหนึ่งของระบบประเมินผล รวมทัง้
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ยอมรับผลการประเมินจากผู้อื่นด้ วย นอกจากนี ้ต้ องจัดให้ ผ้ เู รี ยนได้ รับประสบการณ์การประเมินผล
หลาย ๆ รูปแบบ
6. จัดปั จจัยสนับสนุนการเรี ยนรู้ด้วยตนเองของผู้เรี ยน สภาพแวดล้ อมเป็ นปั จจัยสาคัญอย่างหนึง่
ในการเรี ยนรู้ด้วยตนเอง ดังนันบริ
้ เวณในโรงเรี ยนจึงต้ องจัดให้ เป็ นแหล่งความรู้ที่นกั เรี ยนจะค้ นคว้ า
ด้ วยตนเองได้ เช่น ศูนย์วิทยาการ บทเรี ยนสาเร็จรูป ชุดการสอน ฯลฯ รวมทังบุ
้ คลากร เช่น ครู
ประจาศูนย์วิทยบริการที่ชว่ ยอานวยความสะดวกและแนะนาเมื่อผู้เรี ยนต้ องการดังนัน้ หลักการ
จัดการเรี ยนรู้เพื่อส่งเสริมการเรี ยนรู้ด้วยตนเองผู้จดั กิจกรรมต้ องศึกษาผู้เรี ยนเป็ นรายบุคคล จัดให้
ผู้เรี ยนมีสว่ นรับผิดชอบในการเรี ยน พัฒนาทักษะการเรียนรู้ของผู้เรี ยน พัฒนาทักษะการเรี ยนรู้
ร่วมกับผู้อื่น พัฒนาทักษะการประเมินตนเอง และการร่วมมือกันประเมินและจัดปั จจัยสนับสนุน
การเรี ยนรู้ด้วยตนเองของผู้เรี ยน
สรุ ปคือ การเรี ยนรู้ ด้วยตนเองมีแนวคิดที่สาคัญสาหรับรู ปแบบการเรี ยนรู้ ในปั จจุบนั
เนื่ องจากผู้เรี ย นในยุคปั จจุบัน มี ความต้ องการที่ ห ลากหลาย มี ความใฝ่ รู้ ใฝ่ เรี ยนที่ แตกต่างกัน
อย่างไรก็ดีควรตระหนักถึงความรับผิดชอบของบุคคลและความสามารถที่ไร้ ขอบเขตของมนุษย์ ใน
การเรี ยนรู้ ด้วยตนเองจะประสบความสาเร็ จได้ ผู้อานวยความสะดวกต้ องมีบทบาทและหน้ าที่ใน
การให้ คาปรึกษาและร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เป็ นแหล่งความรู้ที่ผ้ เู รี ยนต้ องการ รวมไปถึงการ
สนับสนุนให้ ผ้ เู รี ยนได้ ความรู้ที่เป็ นประโยชน์ ตรงต่อความต้ องการของผู้เรี ยน
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2.6 งานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
ภูษิ ต อานมณี (2541: บทคัด ย่อ ) ได้ ท าการพัฒ นารายการวีดิ ทัศ น์ เรื่ อ งการอนุรัก ษ์
สิง่ แวดล้ อมสาหรับนักเรี ยนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 4 โรงเรี ยนสังกัดกรุงเทพมหานคร โดยการทดสอบ
และหาประสิทธิ ภาพของรายการวีดิทัศน์ ที่กาหนด คือ 90/90 และการหาผลการเรี ยนรู้ โดยการ
เปรี ย บเที ย บผลการทดสอบก่ อ นเรี ย นและหลัง เรี ย น ผลการวิ จั ย พบว่ า รายการวี ดิ ทั ศ น์ มี
ประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ ที่ตงไว้
ั ้ และผลการเรี ยนรู้ หลังเรี ยนสูงกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01
รัตนาภรณ์ พืชผล (2542: บทคัดย่อ) ได้ ศึกษาผลการพัฒนารายการวีดิทศั น์ เรื่ อง “งาน
ปั น้ ตุ๊กตาชาววัง” สาหรับนักเรี ยนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 5 ในโครงการศูนย์ศิลปาชีพบางไทร ผลของ
การวิจยั พบว่า รายการวีดิทศั น์ การสอนที่ทาการวิจยั และพัฒนา มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 90/90
ตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้ และจากการพิจารณาคะแนนเฉลี่ยของการทาแบบฝึ กหัดและคะแนนเฉลี่ย
จากการทาแบบทดสอบของนักเรี ยนมีคะแนนเฉลี่ย 90.00/92.33 ซึง่ เป็ นตามเกณฑ์ที่กาหนด
พงศ์พนั ธ์ อันตะริ กานนท์ (2539: 68-69) ได้ พัฒนาบทเรี ยนวีดิทศั น์ด้วยตนเองสาหรับ
การฝึ ก อบรมบุค ลากรทางสาธารณสุข ในการเขี ย นบทวีดิ ทัศ น์ เบื อ้ งต้ น ผลการทดลองพบว่า
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนรู้ ของผู้เรี ยนบทเรี ยนวีดิทศั น์ด้วยตนเอง เรื่ องความรู้ พื ้นฐานเกี่ยวกับการ
เขียนบทวีดิทศั น์ พบว่า ผลหลังการเรี ยนสูงกว่าก่อนเรี ย นอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึง่
มีประสิทธิภาพอยูใ่ นเกณฑ์ที่กาหนดไว้ และให้ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนที่สงู ขึ ้น
อาบรั ม (Abrams 1986: 3326 - A) ได้ ท าการศึก ษาผลของ Interactive Video ที่ มี ต่อ
การสอนทัก ษะการถ่ ายภาพเบื อ้ งต้ น การศึก ษาครัง้ นี เ้ พื่ อประเมิ น ผลสัม ฤทธิ์ ของ Interactive
Video ในกระบวรการเรี ย นการสอน เปรี ยบเที ยบกับวีดีโอสอนทักษะการถ่ายภาพเบือ้ งต้ น ใน
สถานการณ์ เรี ย นแบบรายบุค คลในระดับ วิท ยาลัย ผลการทดลองปรากฏว่ากลุ่ม ที่ เรี ยนด้ วย
Interactive Video มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนสูงกว่ากลุม่ ที่เรี ยนจากวีดิโอธรรมดาทังก่
้ อนเรี ยนและ
หลังเรี ยน อย่างมีนยั สาคัญที่ระดับ .001
Clark (1995) ได้ ศึกษาเกี่ยวกับโปรแกรมมัลติมีเดียปฏิสมั พันธ์ เป็ นเครื่ องมือสังเกตการ
พัฒ นาวิชาชีพของครู ผลการศึกษาพบว่า ครู ที่ใช้ โปรแกรมมัลติมีเดียปฏิสมั พันธ์ เป็ นเครื่ องมือ
สังเกตการพัฒนาวิชาชีพครู มีความสามารถในการจดจา และสามารถที่จะพิสจู น์และอธิบายได้
มากกว่าครูที่ใช้ คมู่ ือมาตรฐานวิชาชีพทางการสอน
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Koenig and Hill (1967: 12) ได้ สรุ ปผลการเปรี ยบเทียบผลการเรี ยนการสอนโดยใช้ เทป
โทรทัศน์ กับการเรี ย นการสอนจากครู ในห้ องเรี ยน พบว่าการเรี ยนการสอนโดยใช้ วิทยุโทรทัศน์ มี
ผลดีกว่าการเรี ยนการสอนโดยครูในห้ องเรี ยน
จากการศึกษาผลงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องดังกล่าว แสดงให้ เห็นได้ วา่ การเรี ยนการสอนโดยใช้
วีดิทศั น์ปฏิสมั พันธ์สามารถนาไปใช้ ในการเรี ยนการสอนได้ อย่างมีประสิทธิภาพ ซึง่ ให้ ผลการเรี ยน
ที่ สูงกว่า ดึงดูดความสนใจของผู้เรี ยนได้ เป็ น อย่างดี สามารถดูซ ้าได้ หลายครัง้ ผู้สอนสามารถ
เตรี ยมการสอนได้ ลว่ งหน้ า จึงทาให้ มีความพร้ อมมากกว่าการสอนแบบปกติ กระตุ้นให้ ผ้ เู รี ยนเกิด
การเรี ยนรู้ จากการปฏิสมั พันธ์ ระหว่างผู้เรี ยนกับสื่อวีดิทศั น์ เป็ นอี กรู ปแบบหนึ่งของการเรี ยนการ
สอนที่สามารถเพิ่มพูนความรู้ให้ กบั ผู้เรี ยนได้ ดียิ่งขัน้
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บทที่ 3
วิธีดาเนินงานวิจัย
การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันวีดิทศั น์ปฏิสมั พันธ์เพื่อการเรี ยนรู้ สาหรับนิสติ ระดับปริญญา
ตรี ม หาวิ ท ยาลัย ศรี น คริ น ทรวิโรฒ ผู้วิจัย มี วิธีก ารด าเนิ น การวิจัย โดยการวิจัย ในครั ง้ นี ้ ผู้วิจัย
ดาเนินการศึกษาค้ นคว้ าตามขันตอน
้
ดังต่อไปนี ้
3.1 ประชากรและกลุม่ ตัวอย่างที่ใช้ ในการวิจยั
3.2 เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั
3.3 การจัดทาและวิเคราะห์ข้อมูล
3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่ างที่ใช้ ในการวิจัย
กลุม่ ประชากรและกลุม่ ตัวอย่างในการวิจยั แบ่งเป็ น 2 กลุม่ ดังนี ้
กลุ่ ม ที่ 1 ครู ผ้ ู สอนและผู้ เชี่ ย วชาญด้ านเทคโนโลยี ก ารศึ ก ษาจ านวน 10 คน
ประกอบด้ วย ครูผ้ สู อนจานวน 5 คน ผู้เชี่ยวชาญด้ านเทคโนโลยีการศึกษาจานวน 5 คน โดยเลือก
แบบเจาะจง
กลุม่ ที่ 2 นิสติ ระดับปริญญาตรี จานวน 1 ห้ องเรี ยน ได้ จากการสุม่ ตัวอย่างแบบกลุม่
ใช้ เป็ นกลุม่ ตัวอย่างในการศึกษาผลการใช้ จานวน 32 คน
3.2 เครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัย
เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั มีดงั นี ้
3.2.1 เว็บแอปพลิเคชันวีดิทศั น์ปฏิสมั พันธ์เพื่อการเรี ยนรู้ สาหรับนิสติ ระดับ
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ
3.2.2 แบบประเมินคุณภาพเว็บแอปพลิชนั วีดิทศั น์ปฏิสมั พันธ์ เพื่อการเรี ยนรู้
สาหรับนิสิตระดับปริ ญญาตรี มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒสาหรับผู้เชี่ยวชาญด้ านเทคโนโลยี
สารสนเทศและด้ านเทคโนโลยีการศึกษา
3.2.3 แบบประเมินความคิดเห็นที่มีต่อผลการใช้ เว็บแอปพลิชนั วีดิทศั น์ปฏิสมั พันธ์
เพื่อการเรี ยนรู้ สาหรับนิสติ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ
3.2.4 แบบประเมินผลงานผลิตวีดิทศั น์ของนิสติ
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การสร้ างและพั ฒ นาเครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ในการวิ จั ย การพั ฒ นาเว็ บ แอปพลิ ชัน วี ดิ ทั ศ น์
ปฏิสมั พันธ์ เพื่อการเรี ยนรู้ สาหรับนิสิตระดับปริ ญญาตรี มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ มีขนตอน
ั้
ดาเนินการดังต่อไปนี ้
3.2.1 เว็บแอปพลิชนั วีดิทศั น์ปฏิสมั พันธ์เพื่อการเรี ยนรู้ สาหรับนิสติ ระดับปริ ญญาตรี
มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ
การสร้ างและพัฒนาเว็บแอปพลิชันวีดิทัศน์ ปฏิสมั พันธ์ เพื่อการเรี ยนรู้ สาหรับนิสิต
ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ มีขนตอนดั
ั้
งต่อไปนี ้
3.2.1.1 วิเคราะห์เนื ้อหารายละเอียดเว็บแอปพลิชนั วีดิทศั น์ปฏิสมั พันธ์เพื่อการเรี ยนรู้ สาหรับนิสติ
ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ
3.2.1.2 ออกแบบเว็บแอปพลิชนั วีดทิ ศั น์ปฏิสมั พันธ์เพื่อการเรี ยนรู้ สาหรับนิสติ ระดับปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ
3.2.1.3 ศึกษาโปรแกรมที่ใช้ สาหรับสร้ างเว็บแอปพลิชนั วีดิทศั น์ปฏิสมั พันธ์เพื่อ
การเรี ยนรู้ สาหรับนิสติ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ ในครัง้ นี ้ผู้วิจยั ใช้ โปรแกรม
ดังนี ้
- ใช้ Google Web ในการสร้ างและออกแบบภาษา HTML5 รวมไปถึงการ
สร้ างไฟล์ CSS, JavaScript เพื่อให้ เขียนโค้ ดได้ ง่ายขึ ้นและมีข้อผิดพลาดน้ อยลง
- ใช้ โปรแกรม Adobe Premiere Pro CC ในการตัดต่อไฟล์วีดทิ ศั น์ที่จะ
นามาสร้ างเนื ้อหาวีดิทศั น์ปฏิสมั พันธ์
- ใช้ เว็บ H5P ในการสร้ างข้ อคาถามวีดิทศั น์ปฏิสมั พันธ์ในรูปแบบต่าง ๆ
เพื่อความสวยงามและเหมาะสมกับเนื ้อหา
3.2.1.4 นาเว็บแอปฯ ที่สร้ างเสร็จแล้ ว นาเสนอให้ อาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อตรวจสอบความถูกต้ องและ
เหมาะสม หลังจากนันจึ
้ งนามาปรับปรุง แก้ ไข ตามคาแนะนา
3.2.1.5 นาเว็บแอปฯ ไปให้ ผ้ เู ชี่ยวชาญ 3 ท่าน พิจารณาตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื ้อหา
(Content Validity) หาค่าดัชนีความสอดคล้ อง (Index of Item Objective Congruence : IOC)
โดยผ่านแบบประเมินคุณภาพ โดยพิจารณาตามเกณฑ์ดงั นี ้
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R =

R
IOC =
N
ผลรวมคะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ

N = จานวนผู้เชี่ยวชาญ
นาข้ อมูลที่รวบรวมจากความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญมาคานวณหาค่า IOC โดยใช้ ดชั นีความ
สอดคล้ อง (Index of Item Objective Congruence) ของผู้เชี่ยวชาญมาคานวณค่าดัชนีความ
สอดคล้ อง แล้ วเลือกค่าดัชนีความสอดคล้ องตังแต่
้ 0.5 ขึ ้นไป ผลการประเมินพบว่ามีคา่ ความ
สอดคล้ องเท่ากับ 0.67 – 1.00
3.2.2 แบบประเมินคุณภาพเว็บแอปพลิชนั วีดิทศั น์ปฏิสมั พันธ์เพื่อการเรี ยนรู้ สาหรับ
นิสติ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒสาหรับผู้เชี่ยวชาญด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และด้ านเทคโนโลยีการศึกษา มีขนตอนดั
ั้
งนี ้
3.2.2.1 ศึกษาเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องเพื่อใช้ เป็ นแนวทางในการสร้ างและหาคุณภาพของแบบ
ประเมินคุณภาพเว็บแอปพลิชนั วีดทิ ศั น์ปฏิสมั พันธ์เพื่อการเรี ยนรู้ สาหรับนิสติ ระดับปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ
3.2.2.2 นาแบบประเมินประสิทธิภาพของเครื่ องมือไปให้ ผ้ เู ชี่ยวชาญ 3 ท่าน พิจารณาตรวจสอบ
ความเที่ยงตรงเชิงเนื ้อหา (Content Validity) หาค่าดัชนีความสอดคล้ อง (Index of Item
Objective Congruence : IOC) โดยผ่านแบบประเมินคุณภาพ โดยพิจารณาตามเกณฑ์ดงั นี ้
+1 สอดคล้ อง

0 ไม่แน่ใจ

-1 ไม่ได้ สอดคล้ อง

R
IOC =
N
R =

ผลรวมคะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ

N = จานวนผู้เชี่ยวชาญ
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นาข้ อมูลที่รวบรวมจากความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญมาคานวณหาค่า IOC
โดยใช้ ดั ช นี ความสอดคล้ อง (Index of Item Objective Congruence) ของผู้ เชี่ ย วชาญมา
คานวณค่าดัชนีความสอดคล้ องแล้ วเลือกค่า ดัชนีความสอดคล้ องตังแต่
้ 0.5 ขึ ้นไป ซึ่งจากผล
การประเมินพบว่ามีค่าความสอดคล้ องเท่ากับ 0.67 – 1.00 แสดงว่าแบบประเมินประสิทธิภาพ
เว็บแอปพลิชนั วีดทิ ศั น์ปฏิสมั พันธ์เพื่อการเรี ยนรู้ สาหรับนิสติ ระดับปริ ญญาตรี มหาวิทยาลัยศรี นค
รินทรวิโรฒ สามารถนาไปใช้ ได้
3.2.2.3 สร้ างแบบประเมินคุณภาพเว็บแอปพลิชนั วีดิทศั น์ปฏิสมั พันธ์เพื่อการเรี ยนรู้ สาหรับนิสติ
ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ ที่ได้ รับการปรับปรุงแก้ ไขไปให้ ผ้ เู ชี่ยวชาญ
ทางด้ านวัดผลและทางด้ านเทคโนโลยีการศึกษาทาการประเมินคุณภาพของเว็บแอปพลิชนั วีดิ
ทัศน์ปฏิสมั พันธ์เพื่อการเรี ยนรู้ สาหรับนิสติ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ
3.2.2.4 เก็บรวบรวมข้ อมูลและนาผลมาวิเคราะห์
3.2.3 สร้ างแบบศึกษาผลการใช้ เว็บแอปพลิชันวีดิทัศน์ ปฏิสมั พันธ์ เพื่อการเรี ยนรู้
ส าหรั บ นิ สิ ต ระดับ ปริ ญ ญาตรี มหาวิ ท ยาลัย ศรี น คริ น ทรวิ โรฒ เป็ น ค าถามแบบมาตราส่ ว น
ประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ มีขนตอนดั
ั้
งต่อไปนี ้
3.2.3.1 ศึกษาเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ องเพื่อใช้ เป็ นแนวทางในการสร้ างและหาคุณภาพของแบบ
ประเมินผลการใช้ เว็บแอปพลิชนั วีดทิ ศั น์ปฏิสมั พันธ์เพื่อการเรี ยนรู้ สาหรับนิสติ ระดับปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ
3.2.3.2 สร้ างแบบประเมินผลการใช้ เว็บแอปพลิชนั วีดิทศั น์ปฏิสมั พันธ์เพื่อการเรี ยนรู้ สาหรับนิสติ
ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ เป็ นคาถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating
Scale) 5 ระดับ โดยใช้ เกณฑ์คะแนนดังนี ้
คะแนน 5 หมายถึง ผู้ใช้ มีความคิดเห็น ต่อการนาเว็บแอปฯ ไปใช้ ประโยชน์
อยูใ่ นระดับมากที่สดุ
คะแนน 4 หมายถึง ผู้ใช้ มีความคิดเห็น ต่อการนาเว็บแอปฯ ไปใช้ ประโยชน์
อยูใ่ นระดับมาก
คะแนน 3 หมายถึง ผู้ใช้ มีความคิดเห็น ต่อการนาเว็บแอปฯ ไปใช้ ประโยชน์
อยูใ่ นระดับปานกลาง
คะแนน 2 หมายถึง ผู้ใช้ มีความคิดเห็น ต่อการนาเว็บแอปฯ ไปใช้ ประโยชน์
อยูใ่ นระดับควรปรับปรุง
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คะแนน 1 หมายถึง ผู้ใช้ มีความคิดเห็ น ว่าเว็บแอปฯ ไม่สามารถน าไปใช้
ประโยชน์ได้
โดยใช้ เกณฑ์การประเมินค่าเฉลี่ยของคะแนนจากแบบวัดความคิดเห็น ดังนี ้
คะแนนเฉลี่ย 4.51 - 5.00 หมายถึง ผู้ใช้ มีความคิดเห็น ต่อการนาเว็บแอปฯ
ไปใช้ ประโยชน์อยู่ในระดับมากที่สดุ
คะแนนเฉลี่ย 3.51 - 4.50 หมายถึง ผู้ใช้ มีความคิดเห็นต่อการนาเว็บแอปฯ
ไปใช้ ประโยชน์อยู่ในระดับมาก
คะแนนเฉลี่ย 2.51 - 3.50 หมายถึง ผู้ใช้ มีความคิดเห็น ต่อการนาเว็บแอปฯ
ไปใช้ ประโยชน์อยู่ในระดับปานกลาง
คะแนนเฉลี่ย 1.51 - 2.50 หมายถึง ผู้ใช้ มีความคิดเห็น ต่อการนาเว็บแอปฯ
ไปใช้ ประโยชน์อยู่ในระดับควรปรับปรุง
คะแนนเฉลี่ ย 1.00 - 1.50 หมายถึ ง ผู้ใช้ มี ค วามคิ ด เห็ น ว่า เว็ บ แอปฯ ไม่
สามารถนาไปใช้ ประโยชน์ได้
ค่าคะแนนของความคิดเห็นที่มีผ้ ใู ช้ มีความคิดเห็นคือมีคา่ มากกว่า 3.51 ขึ ้นไปซึง่ อยูใ่ นเกณฑ์
ความคิดเห็นในระดับมาก
3.2.3.3 เก็บรวบรวมข้ อมูลและนาผลมาวิเคราะห์
3.2.4 แบบประเมินผลงานนิสติ หลังการใช้ เว็บแอปพลิชนั วีดิทศั น์ปฏิสมั พันธ์เพื่อการ
เรี ยนรู้ สาหรับนิสติ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ
3.2.4.1 ศึกษาเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ องเพื่อใช้ เป็ นแนวทางในการสร้ างและหาคุณภาพของแบบ
ประเมินผลการใช้ เว็บแอปพลิชนั วีดทิ ศั น์ปฏิสมั พันธ์เพื่อการเรี ยนรู้ สาหรับนิสติ ระดับปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ
3.2.4.2 สร้ างแบบประเมินผลงานนิสติ เป็ นแบบประเมินรูบริก โดยใช้ เกณฑ์คะแนนดังนี ้
36 - 50 คะแนน ผลงานอยูใ่ นระดับดีเยี่ยม
18 – 35 คะแนน ผลงานอยูใ่ นระดับดี
ต่ากว่า 17 คะแนน ผลงานอยูใ่ นระดับควรปรับปรุง
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เกณฑ์ การประเมินรู บริก ผลงานผลิตวีดทิ ศั น์ ของนิสิต
เกณฑ์

ระดับดี

ระดับปานกลาง

ควรปรั บปรุ ง

• สีพื ้นกับเนื ้อหามีความ
เหมาะสมกับผลงานที่
นาเสนอ
• ลักษณะ ขนาด สีของ
มัลติมีเดีย
ตัวอักษร สวยงาม อ่าน
ง่ายและเหมาะสมกับ
(20 คะแนน )
เนื ้อหาที่นาเสนอ
• ภาพและเสียงเหมาะสม
มีความคงเส้ นคงวา
(15 - 20 คะแนน )

• สีพื ้นกับเนื ้อหามีความ
เหมาะสมบางส่วนกับผลงาน
ที่นาเสนอ
• ลักษณะ ขนาด สีของ
ตัวอักษร สวยงาม อ่านง่าย
และเหมาะสมกับเนื ้อหาที่
นาเสนอบางส่วน
• ภาพและเสียงเหมาะสม มี
ความคงเส้ นคงวาบางส่วน
(10 - 14 คะแนน )

• สีพื ้นกับเนื ้อหาไม่มีความ
เหมาะสมกับผลงานที่นาเสนอ
• ลักษณะ ขนาด สีของตัวอักษร
ไม่สวยงาม และไม่เหมาะสม
กับเนื ้อหาที่นาเสนอ
• ภาพและเสียงไม่เหมาะสม
และไม่มีความคงเส้ นคงวา
(1 - 9 คะแนน )

• แสดงถึงความเข้ าใจ
ความหมายที่แฝงอยูใ่ น
ผลงานได้ ชดั เจนและ
เนือ้ หา
ถูกต้ อง
(20 คะแนน ) • มีการวิเคราะห์และ
นาเสนอความคิดอย่าง
สร้ างสรรค์
(15 - 20 คะแนน )

• แสดงถึงความเข้ าใจ
ความหมายที่แฝงอยูใ่ น
ผลงานได้ ชดั เจนและถูกต้ อง
บางส่วน
• มีการวิเคราะห์และนาเสนอ
ความคิดอย่างสร้ างสรรค์
บางส่วน
(10 - 14 คะแนน )

• แสดงถึงความเข้ าใจ
ความหมายที่แฝงอยูใ่ นผลงาน
ไม่ชดั เจนและไม่ถกู ต้ อง
• ไม่มีการวิเคราะห์และนาเสนอ
ความคิดอย่างสร้ างสรรค์
(1 - 9 คะแนน )

การประเมิน

ทักษะการ
นาเสนอ
(10 คะแนน )

• ใช้ น ้าเสียงชัดเจน เป็ น
ขันตอน
้
ง่ายต่อการ
เข้ าใจ ภาษาสละสลวย
น่าฟั ง
(8-10 คะแนน )

• นาเสนอได้ แต่ไม่ชดั เจน
บางส่วน ไม่เป็ นขันตอน
้
บางส่วน
(6-7 คะแนน )

• นาเสนอไม่เป็ นขันตอน
้
ภาษาที่ใช้ ไม่สละสลวย
(1-5 คะแนน )
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3.2.4.3 นาแบบประเมินประสิทธิภาพของเครื่ องมือไปให้ ผ้ เู ชี่ยวชาญ 3 ท่าน พิจารณาตรวจสอบ
ความเที่ยงตรงเชิงเนื ้อหา (Content Validity) หาค่าดัชนีความสอดคล้ อง (Index of Item
Objective Congruence : IOC) โดยผ่านแบบประเมินคุณภาพ โดยพิจารณาตามเกณฑ์ดงั นี ้
+1 สอดคล้ อง

0 ไม่แน่ใจ

-1 ไม่ได้ สอดคล้ อง

R
IOC =
N
R =

ผลรวมคะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ

N = จานวนผู้เชี่ยวชาญ
นาข้ อมูลที่รวบรวมจากความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญมาคานวณหาค่า IOC
โดยใช้ ดั ช นี ความสอดคล้ อง (Index of Item Objective Congruence) ของผู้ เชี่ ย วชาญมา
คานวณค่าดัชนีความสอดคล้ องแล้ วเลือกค่า ดัชนีความสอดคล้ องตังแต่
้ 0.5 ขึ ้นไป ซึ่งจากผล
การประเมินพบว่ามีค่าความสอดคล้ องเท่ากับ 0.67 – 1.00 แสดงว่าแบบประเมินประสิทธิภาพ
เว็บแอปพลิเคชันวีดิทศั น์ปฏิสมั พันธ์เพื่อการเรี ยนรู้ สาหรับนิสิตระดับปริ ญญาตรี มหาวิทยาลัยศรี
นครินทรวิโรฒ สามารถนาไปใช้ ได้
3.2.4.4 เก็บรวบรวมข้ อมูลและนาผลมาวิเคราะห์
3.3 วิธีดาเนินงานวิจัย
ขันตอนที
้
่ 1 ออกแบบ อธิบายให้ ยาวขึ ้น
1) ผู้วิจยั วิเคราะห์ สังเคราะห์ ออกแบบ องค์ประกอบของโปรแกรม
2) ออกแบบ Flowchart และ Storyboard โดยมี ก ารเขี ย นบรรยาย ลักษณะภาพ
เสียงการเคลื่อนไหวที่ต้องการในแต่ละลาดับการนาเสนอแล้ วนามาให้ อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบ
ให้ ข้อเสนอแนะ
3) หลังจากปรับปรุ งแก้ ไข นาไปให้ ผ้ ูเชี่ยวชาญประเมิน คุณ ภาพของโปรแกรม
จานวน 6 ท่าน ตรวจสอบความถูกต้ อง นามาแก้ ไขปรับปรุง ตามคาแนะนา
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ขันตอนที
้
่ 2 พัฒนา
1. นาข้ อมูลจากขันตอนที
้
่ 1 มาพัฒนาเป็ นเว็บแอปพลิชนั วีดิทศั น์ปฏิสมั พันธ์เพื่อการ
เรี ยนรู้สาหรับนิสติ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ
2. นาเว็บแอปพลิเคชันเวอร์ ชนั 1 ที่สร้ างเสร็ จแล้ วไปทดสอบให้ อาจารย์ผ้ สู อนและ
นิสติ ทดลองใช้ และให้ ข้อเสนอแนะ
3. นาข้ อเสนอแนะมาปรับปรุงแก้ ไขและพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันเวอร์ ชนั 2
4. ทดสอบระบบและการใช้ งานทังหมดก่
้
อนการทดลองใช้
ขันตอนที
้
่ 3 นาไปใช้
นาเว็บแอปพลิชันวีดิทัศน์ ปฏิสมั พันธ์ เพื่อการเรี ยนรู้ สาหรับนิสิตระดับปริ ญญาตรี
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒไปทดลองใช้ กบั กลุ่มตัวอย่างในการหาประสิทธิภาพของแอปพลิเค
ชัน คือ นิสิตชันปี
้ ที่1 มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ เพื่อตรวจสอบความเข้ าใจ ของเนือ้ หาและ
ความเข้ าใจในการใช้ เว็บแอปพลิชนั วีดิทศั น์ปฏิสมั พันธ์ เพื่อการเรี ย นรู้ สาหรับนิสิตระดับปริ ญญา
ตรี มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ โดยแบ่งเป็ น 2 กลุม่ ดังนี ้
กลุ่ ม ที่ 1 ครู ผ้ ู สอนและผู้ เชี่ ย วชาญด้ านเทคโนโลยี ก ารศึ ก ษาจ านวน 10 คน
ประกอบด้ วย ครูผ้ สู อนจานวน 5 คน ผู้เชี่ยวชาญด้ านเทคโนโลยีการศึกษาจานวน 5 คน โดยเลือก
แบบเจาะจง โดยผู้วิจยั ขอนัดหมายเข้ าพบเพื่อนาเสนอนาเว็บแอปพลิชนั วีดิทศั น์ปฏิสมั พันธ์ เพื่อ
การเรี ยนรู้ สาหรับนิสิตระดับปริ ญ ญาตรี มหาวิท ยาลัยศรี น คริ น ทรวิโรฒ และให้ ครู ผ้ ูสอนและ
ผู้เชี่ยวชาญรายบุคคลทดลองใช้ หลังจากนัน้ ให้ ตอบแบบประเมินผลการใช้ นาเว็บแอปพลิชนั วีดิ
ทัศน์ปฏิสมั พันธ์เพื่อการเรี ยนรู้ สาหรับนิสติ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ
กลุ่มที่ 2 นิสิตระดับปริ ญญาตรี จานวน 1 ห้ องเรี ยน ได้ จากการสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม
ใช้ เป็ นกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาผลการใช้ จานวน 32 คนเป็ นกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาผลการใช้
งานเว็บแอปพลิชนั วีดิทศั น์ปฏิสมั พันธ์ เพื่อการเรี ยนรู้ สาหรับนิสิตระดับปริ ญญาตรี มหาวิทยาลัย
ศรี นคริ นทรวิโรฒ โดยผู้วิจยั ประสาน งานกับอาจารย์ผ้ สู อนขอเข้ านาเสนอเว็บแอปพลิชนั วีดิทศั น์
ปฏิ สัม พัน ธ์ เพื่ อการเรี ย นรู้ สาหรับ นิ สิตระดับปริ ญ ญาตรี มหาวิท ยาลัยศรี น คริ น ทรวิโรฒ และ
จัดทาคู่มือการใช้ เว็บแอปพลิชนั วีดิทศั น์ปฏิสมั พันธ์ เพื่อการเรี ยนรู้ สาหรับนิสิตระดับปริ ญญาตรี
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ ให้ นิสิต ได้ ทบทวนหลังจากนัน้ ให้ นิสิตได้ ทดลองใช้ เป็ นเวลา 1
สัปดาห์ และสัปดาห์ที่ 2 ผู้วิจยั ส่งแบบสอบถามผลการใช้ งานเว็บแอปพลิชนั วีดิทศั น์ปฏิสมั พันธ์
เพื่อการเรี ยนรู้ สาหรับนิสิตระดับปริ ญญาตรี มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒให้ นิสิตตอบและผู้วิจยั
รับกลับด้ วยตนเอง

55
หลังจากนิสิตตอบแบบประเมินผลการใช้ เรี ยบร้ อยแล้ ว ผู้สอนนาผลงานนิสิตที่ผลิต
เป็ นกลุม่ กลุม่ ละ 5 คน จานวน 4 กลุม่ กลุม่ ละ 4 คน จานวน 3 กลุม่ ซึง่ มี 7 ชิ ้นงาน มาประเมินผล
โดยแบบประเมินรูบริก หาค่าคะแนนเฉลี่ยร้ อยละของผลงานทังหมด
้
7 ชิ ้นงาน
3.4 การวิเคราะห์ ข้อมูล
ค่าสถิติที่ใช้ ในการวิเคราะห์และประเมินผลการพัฒนาเว็บแอปพลิชนั วีดิทศั น์ปฏิสมั พันธ์
เพื่อการเรี ยนรู้ สาหรับนิสิตระดับปริ ญ ญาตรี มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ ผู้วิจัยดาเนินการ
วิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้ สถิติดงั นี ้
1.ประเมิน ความสอดคล้องของเว็บ แอปพลิชัน วีดิทัศ น์ ป ฏิ สัมพัน ธ์ เพื่ อการเรี ยนรู้
สาหรับนิสิตระดับปริ ญญาตรี มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ โดยวิเคราะห์หาค่าความสอดคล้อง
ด้วย (Index of Item Objective Congruence : IOC)
2.ประเมินผลการใช้เว็บแอปพลิชันวีดิทัศน์ ปฏิสมั พันธ์ เพื่อการเรี ยนรู้ สาหรับนิสิต
ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ ด้วยแบบประเมินวัดความคิดเห็น วิเคราะห์โดย
หาค่าเฉลีย่ (𝑥̅ ) และค่าเบีย่ งเบนมาตรฐาน (SD)
3.ประเมินผลงานวีดิทศั น์ของนิสติ ที่ได้ หลังจากการใช้ เว็บแอปพลิชนั วีดิทศั น์
ปฏิสมั พันธ์เพื่อการเรี ยนรู้ สาหรับนิสิตระดับปริ ญญาตรี มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ ด้วยแบบ
ประเมินรูบคิ ให้คะแนนผลงานของนิสติ

วิเคราะห
์เนื้อหารายละเอียด
เวปแอปพลิชันวีดิทัศ์ปฏิ
น สัมพัน์ธ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
สาหรับนิสิตระดับปริญญาตรี

ออกแบบเวปแอปพลิชันวีดิทัศ์น
ปฏิสัมพัน์มหาวิ
ธ ทยาลัยศรีนคริ
นทรวิโรฒสาหรับนิสิตระดับ
ปริญญาตรี
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อาจารย
์ที่ปรึกษา

ปรับปรุง

แบบประเมินหาค
์า IOC

์เชี
ผู ่ยวชาญ

สร
์างเวปแอปพลิชันวีดิทัศ์ปฏิ
น สัมพัน์มหาวิ
ธ ทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
สาหรับนิสิตระดับปริญญาตรี

ทดลองใช
์

ครู์สอน
ผู

แบบสอบถาม

แบบสัมภาษณ
์

นิสิต

แบบสอบถาม

ภาพประกอบ 22 วิ ธีดาเนิ นงานวิ จยั

แบบบันทึก
พฤติกรรมการใช
์งาน
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บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิจยั การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันวีดิทศั น์ปฏิสมั พันธ์เพื่อการเรี ยนรู้ สาหรับนิสติ ระดับ
ปริ ญญาตรี มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ ผู้ใช้ งานสามารถใช้ งานได้ ทุกที่ทุกเวลา เหมาะกับยุค
สมัยที่มีความก้ าวหน้ าทางด้ านเทคโนโลยี ส่งเสริมให้ เกิดการเรี ยนรู้ในรูปแบบที่แตกต่างไปจากเดิม
เพิ่มประสิทธิภาพการเรี ยนรู้ ให้ มากยิ่งขึ ้น ผู้วิจยั ได้ ดาเนินการพัฒนาตามขันตอนการวางแผนการ
้
สร้ างเว็บแอปพลิเคชันฯ จึงขอนาเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
ผู้วิจยั ได้ นาเสนอผลการวิเคราะห์ข้อ มูลและแปลความหมายข้ อมูล โดยนาเสนอเป็ น 2
ขันตอนตามล
้
าดับ ดังนี ้
ขันตอนที
้
่ 1 ผลการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันวีดทิ ศั น์ปฏิสมั พันธ์เพื่อการเรี ยนรู้ สาหรับ
นิสติ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ
1.1 ผลการประเมินคุณภาพด้ านความเหมาะสมและเทคนิควิธีการของเว็บแอป
พลิเคชันวีดิทศั น์ปฏิสมั พันธ์เพื่อการเรี ยนรู้ สาหรับนิสติ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรี นคริน
ทรวิโรฒ สาหรับครู
1.2 ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับความสอดคล้ องของ
การใช้ งานเว็บแอปพลิเคชันวีดิทศั น์ปฏิสมั พันธ์เพื่อการเรี ยนรู้ สาหรับนิสติ ระดับปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ
1.3 ผลการวิ เคราะห์ ค วามคิ ด เห็ น ของผู้เชี่ ย วชาญเกี่ ย วกับ ความสอดคล้ อ งของ
ผลงานที่ ได้ จ ากการใช้ เว็บ แอปพลิเคชัน วีดิ ทัศ น์ ป ฏิ สัม พัน ธ์ เพื่ อ การเรี ยนรู้ ส าหรั บ นิ สิต ระดับ
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ
1.4 ข้ อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ
ขันตอนที
้
่ 2 ผลการใช้ เว็บแอปพลิเคชันวีดิทศั น์ปฏิสมั พันธ์เพื่อการเรี ยนรู้ สาหรับนิสติ
ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ
2.1 ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของครูที่มีตอ่ การใช้ เว็บแอปพลิเคชันวีดทิ ศั น์ปฏิสมั พันธ์เพื่อการ
เรี ยนรู้ สาหรับนิสติ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ
2.2 ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของนิสติ ที่มีตอ่ การใช้ เว็บแอปพลิเคชันวีดทิ ศั น์
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ปฏิสมั พันธ์เพื่อการเรี ยนรู้ สาหรับนิสติ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ
2.3 ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นผลงานของนิสติ ที่ได้ หลังจากการใช้ งานเว็บ
แอปพลิเคชันวีดิทศั น์ปฏิสมั พันธ์เพื่อการเรี ยนรู้ สาหรับนิสติ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรี นคริ
นทรวิโรฒ รายละเอียดของผลการวิจยั มีดงั ต่อไปนี ้
ตอนที่ 1 ผลการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันวีดิทศั น์ปฏิสมั พันธ์ เพื่อการเรี ยนรู้
สาหรับนิสติ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ
โครงสร้างของข้อคาถามในวีดิทศั น์ ปฏิ สมั พันธ์
คาถามที่ 1
วีดิทศั น์เรื่ องที่ 1
คาถามที่ 2

เนื้อหา

วิชาเรี ยน

คาถามที่ 3

คาถามที่ 4

คาถามที่ 5

คาถามที่ 1
วีดิทศั น์เรื่ องที่ 2
คาถามที่ 2

คาถามที่ 3
เนื้อหา
คาถามที่ 4

คาถามที่ 5

ภาพประกอบ 22 โครงสร้างของข้อคาถามในวีดทิ ศั น์ปฏิสมั พันธ์
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แผนผังการสร้างวีดิทศั น์ปฏิ สมั พันธ์
เริ่ มต้น

อัพโหลดวีดิทศั น์

เลือกรู ปแบบคาถาม

คาถามแบบตัวเลือก

คาถามแบบถูกผิด

คาถามแบบ
เติมคา

คาถามแบบ
จับคู่

พิมพ์คาถาม

ตอบผิด

ย้อนกลับไปชมใหม่

เฉลยคาตอบ

ตอบถูกต้อง

ชมวีดิทศั น์ตอนต่อไป

ภาพประกอบ 23 แผนผังการสร้างวีดิทศั น์ปฏิ สมั พันธ์

คาถามแบบ
ปลายเปิ ด
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แผนผังการเชื่อมโยงข้อมูลวีดิทศั น์ ปฏิ สมั พันธ์รายข้อของผูใ้ ช้งาน

เริ่ มต้น

ชมวีดิทศั น์ปฏิสมั พันธ์

ตอบคาถามปฏิสมั พันธ์

ตอบคาถามผิด

ตอบคาถามถูก

กลับไปชมวีดิทศั น์ปฏิสมั พันธ์ใหม่อีกครั้ง

จบ
ภาพประกอบ 24 แผนผังการเชือ่ มโยงข้อมูลวีดทิ ศั น์ปฏิสมั พันธ์รายข้อของผูใ้ ช้งาน
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1.1 ผลการประเมินคุณภาพด้ านความเหมาะสมและเทคนิควิธีการของเว็บแอปพลิเคชัน
วีดิทัศน์ ปฏิสมั พันธ์ เพื่อการเรี ยนรู้ สาหรับนิสิตระดับปริ ญญาตรี มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
สาหรับครู
รายการประเมิน
ด้ านการใช้ งาน
1. สีของเว็บแอปพลิเคชันมีความเหมาะสม
2. Fonts ของเว็บแอปพลิเคชันมีความเหมาะสม
3. ความเหมาะสมของขนาดตัวอักษร
4. ปุ่ มต่างๆ ของเว็บแอปพลิเคชันมีความเหมาะสม
5. การวางตาแหน่งหน้ าจอมีความเหมาะสม
6. การลิงค์เชื่อมต่อปุ่ มต่างๆ มีความเหมาะสม
ด้ านการมีปฏิสัมพันธ์
7. เหมาะสมกับกลุม่ เป้าหมาย
8. ฟั งก์ชนั่ การทางานมีความเหมาะสม
9. คาถามปฏิสมั พันธ์มีความหลากหลาย
10. ใช้ งานง่าย
11. การตังค
้ าถามปฏิสมั พันธ์มีความเหมาะสม
12. ความแปลกใหม่ในการเรี ยนรู้
ด้ านเนือ้ หา
13. ข้ อความที่นาเสนอใช้ ภาษาถูกต้ องชัดเจน
14. การจัดลาดับในการนาเสนอเนื ้อหา
15. เนื ้อหาถูกต้ องสมบูรณ์
16. ความยากง่ายของเนื ้อหาเหมาะสมกับผู้ใช้ งาน
17. สามารถนาความรู้ไปใช้ ได้ จริง
18. ความเหมาะสมต่อกระบวนการพัฒนาผู้ใช้ งาน
19. เว็บแอปพลิเคชันมีความน่าสนใจ

คุณภาพของแอปพลิเคชัน
ค่า
แปลผล
IOC
1
1
1
1
1
1

ใช้ ได้
ใช้ ได้
ใช้ ได้
ใช้ ได้
ใช้ ได้
ใช้ ได้

1
1
1
1
1
0.67

ใช้ ได้
ใช้ ได้
ใช้ ได้
ใช้ ได้
ใช้ ได้
ใช้ ได้

1
1
0.67
0.67
1
1
1

ใช้ ได้
ใช้ ได้
ใช้ ได้
ใช้ ได้
ใช้ ได้
ใช้ ได้
ใช้ ได้

ตาราง 2 ผลการประเมิ นคุณภาพของเว็บแอปพลิ เคชันวีดิทศั น์ปฏิ สมั พันธ์ เพือ่ การเรี ยนรู้ สาหรับ
นิ สิตระดับปริ ญญาตรี มหาวิ ทยาลัยศรี นคริ นทรวิ โรฒ จาแนกตามรายด้าน
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จากตารางพบว่า ผลการประเมิ น คุณ ภาพด้ านต่าง ๆ ของเว็บ แอปพลิเคชัน วีดิ ทัศ น์
ปฏิสมั พันธ์เพื่อการเรี ยนรู้ สาหรับนิสิตระดับปริ ญญาตรี มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ สาหรับครู
โดยผู้เชี่ยวชาญทัง้ 3 ท่าน พบว่าด้ านการใช้ งานมีคา่ ความสอดคล้ องเท่ากับ 1.00 ด้ านเนื ้อหามีคา่
ความสอดคล้ องเท่ากับ 0.67-1.00 และ ด้ านการมีปฏิสมั พันธ์ มีค่าความสอดคล้ องที่ 0.67-1.00
ตามลาดับ ผลคะแนนทุกข้ อมีค่ามากกว่า 0.51 ดังนันแบบประเมิ
้
นคุณภาพเว็บแอปพลิเคชันวีดิ
ทัศ น์ ป ฏิ สัม พัน ธ์ เพื่ อ การเรี ย นรู้ ส าหรั บ นิ สิต ระดับ ปริ ญ ญาตรี ม หาวิท ยาลัย ศรี น คริ น ทรวิโรฒ
สามารถนาไปใช้ กบั กลุม่ ตัวอย่างได้
ข้ อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญจากข้ อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับการพัฒ นาเว็บ
แอปพลิเคชันวีดิทศั น์ปฏิสมั พันธ์เพื่อการเรี ยนรู้ สาหรับนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรี นคริ
นทรวิโรฒที่สร้ างขึ ้นมีความเหมาะสม แต่ควรปรับในเรื่ องของรายละเอียดให้ ชดั เจนมากยิ่งขึ ้น
ตอนที่ 2 ผลการใช้ เว็บแอปพลิเคชันวีดิทศั น์ปฏิสมั พันธ์เพื่อการเรี ยนรู้ สาหรับนิสิตระดับ
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ
2.1 ผลการวิ เคราะห์ ค วามคิ ด เห็ น ของครู ที่ มี ต่ อ การใช้ เว็ บ แอปพลิ เคชั น วี ดิ ทั ศ น์
ปฏิสมั พันธ์เพื่อการเรี ยนรู้ สาหรับนิสติ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ
รายการประเมิน

(𝑥̅ )

ผลการใช้ แอปพลิเคชัน
ระดับความ
SD
คิดเห็น

ด้ านการใช้ งาน

4.66

0.49

มากที่สดุ

ด้ านการมีปฏิสมั พันธ์

4.43

0.69

มาก

ด้ านเนื ้อหา

4.63

0.50

มากที่สดุ

4.57

0.56

มากที่สดุ

เฉลี่ย

ตาราง 3 ค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐานความคิ ดเห็นของครูทีม่ ีต่อการใช้เว็บแอปพลิ เคชัน
วีดิทศั น์ปฏิ สมั พันธ์ เพือ่ การเรี ยนรู้ สาหรับนิ สิตระดับปริ ญญาตรี มหาวิ ทยาลัยศรี นคริ นทรวิ โรฒ
โดยจาแนกตามรายด้าน (N = 10)
จากตารางพบว่ า ผลความคิ ด เห็ น ของครู ที่ มี ต่ อ การใช้ เว็ บ แอปพลิ เคชั น วี ดิ ทั ศ น์
ปฏิสัมพัน ธ์ เพื่ อการเรี ย นรู้ ส าหรั บ นิ สิต ระดับ ปริ ญ ญาตรี มหาวิท ยาลัย ศรี น คริ น ทรวิโรฒ โดย
ภาพรวมพบว่า มี ค่าเฉลี่ย เท่ ากับ 4.57 เมื่ อจาแนกตามรายด้ านพบว่า ด้ านการใช้ งานมี ความ
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คิดเห็นในระดับมากที่สดุ โดยมีค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 4.66 รองลงมา ด้ านเนื ้อหามีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.63
ส่วนในด้ านการมีปฏิสมั พันธ์มีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับมาก โดยมีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 4.43 ตามลาดับ

รายการประเมิน
ด้ านการใช้ งาน
1. ฟั งก์ชนั่ การทางานมีความเหมาะสม
2. รองรับระบบปฏิบตั ิการของอุปกรณ์สื่อสารที่
หลากหลาย
3. ใช้ งานง่าย
ด้ านการมีปฏิสัมพันธ์
4. สร้ างแรงดึงดูดให้ ผ้ เู รี ยนสนใจเนื ้อหาได้ อย่างมี
ประสิทธิภาพ
5. สร้ างประสบการณ์การเรี ยนรู้ที่แปลกใหม่
6. ผู้เรี ยนมีความเข้ าใจในการทบทวนข้ อคาถามที่
ครูได้ สร้ างขึ ้น
ด้ านเนือ้ หา
7. เนื ้อหามีความเหมาะสมกับกลุม่ เป้าหมาย
8. ช่วยแบ่งเบาภาระของครูผ้ สู อนในการเตรี ยม
เนื ้อหา
9. รูปแบบการตังค
้ าถามที่หลากหลายเหมาะสม
กับเนื ้อหา
เฉลี่ย

ผลการใช้ แอปพลิเคชัน
ระดับความ
SD
(𝑥̅ )
คิดเห็น
4.6
4.7

0.52
0.48

มากที่สดุ
มาก

4.7

0.48

มาก

4.4

0.84

มากที่สดุ

4.4
4.5

0.70
0.53

มากที่สดุ
มากที่สดุ

4.6
4.7

0.52
0.48

มากที่สดุ
มาก

4.6

0.52

มากที่สดุ

4.57
0.56
มากที่สดุ
ตาราง 4 ค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐานความคิ ดเห็นของครูทีม่ ีต่อการใช้เว็บแอปพลิ เคชัน
วีดิทศั น์ปฏิ สมั พันธ์ เพือ่ การเรี ยนรู้ สาหรับนิ สิตระดับปริ ญญาตรี มหาวิ ทยาลัยศรี นคริ น
ทรวิโรฒ (N = 10)
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จากตารางสรุปได้ วา่ ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของครู ที่มีตอ่ เว็บแอปพลิเคชันวีดิทศั น์
ปฏิสมั พันธ์เพื่อการเรี ยนรู้ สาหรับนิสติ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ พบว่า เว็บ
แอปพลิเคชัน วี ดิ ทัศ น์ ป ฏิ สัม พัน ธ์ เพื่ อ การเรี ย นรู้ ส าหรั บ นิ สิต ระดับ ปริ ญ ญาตรี มหาวิท ยาลั ย
ศรี นคริ นทรวิโรฒ มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด (𝑥̅ = 4.57) จากการประเมินจึงสรุ ปได้ ว่า
เว็บแอปพลิเคชันวีดิทัศน์ปฏิสมั พันธ์ เพื่อการเรี ยนรู้ สาหรับนิสิตระดับปริ ญญาตรี มหาวิทยาลัย
ศรี นคริ นทรวิโรฒ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเรี ยนรู้ สามารถแบ่งเบาภาระของครู ผ้ ู สอนในการ
เตรี ยมเนื ้อหาได้ มากที่สดุ และสามารถนาไปใช้ เป็ นรูปแบบการเรี ยนรู้ได้ จริง
2.2 ผลการวิ เคราะห์ ค วามคิ ด เห็ น ของนิ สิ ต ที่ มี ต่ อ การใช้ เว็ บ แอปพลิ เคชัน วี ดิ ทัศ น์
ปฏิสมั พันธ์เพื่อการเรี ยนรู้ สาหรับนิสติ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ
รายการประเมิน

(𝑥̅ )

ผลารใช้ แอปพลิเคชัน
ระดับความ
SD
คิดเห็น

ด้ านการใช้ งาน

4.43

0.59

มาก

ด้ านการมีปฏิสมั พันธ์

4.57

0.55

มากที่สดุ

ด้ านเนื ้อหา

4.53

0.55

มากที่สดุ

4.51

0.56

มากที่สดุ

เฉลี่ย

ตาราง 5 ค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐานความคิ ดเห็นของนิ สิตทีม่ ีต่อการใช้เว็บแอปพลิ เคชัน
วีดิทศั น์ปฏิ สมั พันธ์ เพือ่ การเรี ยนรู้ สาหรับนิ สิตระดับปริ ญญาตรี มหาวิ ทยาลัยศรี นคริ นทรวิ โรฒ
โดยจาแนกตามรายด้าน (n = 32)
จากตารางพบว่ า ผลความคิ ด เห็ น ของนิ สิ ต ที่ มี ต่ อ การใช้ เว็ บ แอปพลิ เคชัน วี ดิ ทัศ น์
ปฏิสัมพัน ธ์ เพื่ อการเรี ย นรู้ ส าหรั บ นิ สิต ระดับ ปริ ญ ญาตรี มหาวิท ยาลัย ศรี น คริ น ทรวิโรฒ โดย
ภาพรวมพบว่ามีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 4.51 เมื่อจาแนกตามรายด้ านพบว่า ด้ านการมีปฏิสมั พันธ์ มี
ความคิดเห็นในระดับมากที่สดุ โดยมีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 4.57 รองลงมา ด้ านเนื ้อหามีความ
คิดเห็น
ในระดับมากที่สดุ โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.53 ส่วนในด้ านการใช้ งานมีความคิดเห็นอยู่ใน
ระดับ
มาก โดยมีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 4.43 ตามลาดับ
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รายการประเมิน
ด้ านการใช้ งาน
1. สีของเว็บแอปพลิเคชันมีความเหมาะสม
2. Fonts ของเว็บแอปพลิเคชันมีความเหมาะสม
3. ความเหมาะสมของขนาดตัวอักษร
4. ปุ่ มต่างๆ ของเว็บแอปพลิเคชันมีความเหมาะสม
5. การวางตาแหน่งหน้ าจอมีความเหมาะสม
6. การลิงค์เชื่อมต่อปุ่ มต่างๆ มีความเหมาะสม
ด้ านการมีปฏิสัมพันธ์
7. เหมาะสมกับกลุม่ เป้าหมาย
8. ฟั งก์ชนั่ การทางานมีความเหมาะสม
9. คาถามปฏิสมั พันธ์มีความหลากหลาย
10. ใช้ งานง่าย
11. การตังค
้ าถามปฏิสมั พันธ์มีความเหมาะสม
12. ความแปลกใหม่ในการเรี ยนรู้
ด้ านเนือ้ หา
13. ข้ อความที่นาเสนอใช้ ภาษาถูกต้ องชัดเจน
14. การจัดลาดับในการนาเสนอเนื ้อหา
15. เนื ้อหาถูกต้ องสมบูรณ์
16. ความยากง่ายของเนื ้อหาเหมาะสมกับผู้ใช้ งาน
17. สามารถนาความรู้ไปใช้ ได้ จริง
18. ความเหมาะสมต่อกระบวนการพัฒนาผู้ใช้ งาน
19. เว็บแอปพลิเคชันมีความน่าสนใจ
เฉลี่ย

ผลการใช้ แอปพลิเคชัน
ระดับความ
SD
(𝑥̅ )
คิดเห็น
4.50
4.33
4.50
4.54
4.37
4.37

0.57
0.68
0.64
0.49
0.63
0.56

มาก
มาก
มาก
มากที่สดุ
มาก
มาก

4.58
4.50
4.79
4.70
4.37
4.50

0.49
0.50
0.49
0.45
0.85
0.57

มากที่สดุ
มาก
มากที่สดุ
มากที่สดุ
มาก
มาก

4.50
4.37
4.54
4.45
4.79
4.41
4.66

0.57
0.69
0.64
0.57
0.40
0.57
0.47

มาก
มาก
มากที่สดุ
มาก
มากที่สดุ
มาก
มากที่สดุ

4.51

0.57

มากที่สดุ

ตาราง 6 ค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐานความคิ ดเห็นของนิ สิตทีม่ ีต่อการใช้เว็บแอปพลิ เคชัน
วีดิทศั น์ปฏิ สมั พันธ์ เพือ่ การเรี ยนรู้ สาหรับนิ สิตระดับปริ ญญาตรี มหาวิ ทยาลัยศรี นคริ น
ทรวิ โรฒ (N = 32)
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จากตารางสรุ ปได้ ว่า ผลการวิเคราะห์ ความคิดเห็นของนิสิต ที่มีต่อเว็บแอปพลิเคชัน วีดิ
ทัศน์ปฏิสมั พันธ์เพื่อการเรี ยนรู้ สาหรับนิสติ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ พบว่า
เว็บแอปพลิเคชันวีดิทศั น์ปฏิสมั พันธ์เพื่อการเรี ยนรู้ สาหรับนิสิตระดับปริ ญญาตรี มหาวิทยาลัยศรี
นคริ นทรวิโรฒ มีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับมากที่สดุ (𝑥̅ = 4.51) สรุปได้ ว่า เว็บแอปพลิเคชันวีดิทศั น์
ปฏิสมั พันธ์ เพื่อการเรี ยนรู้ สาหรับนิสิตระดับปริ ญญาตรี มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ ช่วยเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการเรี ยนรู้ สามารถเรี ยนรู้ได้ ทกุ ที่ทกุ เวลาผ่านเว็บแอปพลิเคชันวีดิทศั น์ปฏิสมั พันธ์
เพื่อการเรี ยนรู้ สาหรับนิสิตระดับปริ ญญาตรี มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ สามารถนาไปใช้ เป็ น
รูปแบบการเรี ยนรู้ได้ จริง
2.3 ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นผลงานของนิสิตที่ได้ หลังจากการใช้ งานเว็บแอปพลิเค
ชันวีดิทศั น์ปฏิสมั พันธ์เพื่อการเรี ยนรู้ สาหรับนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
ประเมินโดยครูผ้ สู อน
เกณฑ์การประเมินรูบริกแบบร้ อยละ
กลุ่ม
ที่

มัลติมีเดีย

เนือ้ หา

(20 คะแนน )

(20 คะแนน )

ทักษะการ
นาเสนอ

คะแนน

ร้ อยละ

เกณฑ์ ประเมิน

รวม

(10 คะแนน )
1

18

17

7

42

84

ดีเยี่ยม

2

19

20

10

49

98

ดีเยี่ยม

3

18

18

8

44

88

ดีเยี่ยม

4

20

18

8

46

92

ดีเยี่ยม

5

19

18

10

47

94

ดีเยี่ยม

6

19

20

10

49

98

ดีเยี่ยม

7

20

20

9

49

98

ดีเยี่ยม

คะแนนเฉลี่ย

46.57

93.14

ดีเยี่ยม
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ตาราง 7 แบบประเมิ นรู บิคผลงานของนิ สิตทีไ่ ด้หลังจากการใช้งานเว็บแอปพลิ เคชันวีดิทศั น์
ปฏิ สมั พันธ์ เพือ่ การเรี ยนรู้ สาหรับนิ สิตระดับปริ ญญาตรี มหาวิ ทยาลัยศรี นคริ นทรวิ โรฒ ประเมิ น
โดยครู ผสู้ อน (N = 10)
การพิจารณาให้ คะแนนผลงานผู้วิจยั ได้ กาหนดไว้ ดงั นี ้
36 - 50 คะแนน ผลงานอยูใ่ นระดับดีเยี่ยม
18 – 35 คะแนน ผลงานอยูใ่ นระดับดี
ต่ากว่า 17 คะแนน ผลงานอยูใ่ นระดับควรปรับปรุง
จากตารางสรุ ปได้ ว่า ผลงานของนิสิตที่ได้ หลังจากการใช้ งานเว็บแอปพลิเคชันวีดิทศั น์
ปฏิสมั พันธ์ เพื่อการเรี ยนรู้ สาหรับนิสิตระดับปริ ญญาตรี มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ ประเมิน
โดยครูผ้ สู อน พบว่า เว็บแอปพลิเคชันวีดิทศั น์ปฏิสมั พันธ์เพื่อการเรี ยนรู้ สาหรับนิสติ ระดับปริญญา
ตรี มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ อยู่ในระดับดีเยี่ยม โดยค่าคะแนนเฉลี่ยร้ อยละเท่ากับ 46.57
คะแนน สรุ ปได้ ว่า เว็บแอปพลิเคชันวีดิทศั น์ปฏิสมั พันธ์ เพื่อการเรี ยนรู้ สาหรับนิสิตระดับปริ ญญา
ตรี มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ สามารถนาไปใช้ เป็ นรูปแบบการเรี ยนรู้ ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
และสามารถใช้ งานได้ จริง
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บทที่ 5
สรุ ป อภิปรายผล และข้ อเสนอแนะ
การวิจยั เรื่ องการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันวีดิทศั น์ปฏิสมั พันธ์ เพื่อการเรี ยนรู้ สาหรับนิสิต
ระดับ ปริ ญ ญาตรี มหาวิ ท ยาลัย ศรี น คริ น ทรวิ โรฒ เป็ น การวิ จัย และพัฒ นา (Research and
development) สรุปผลการศึกษาวิจยั ได้ ดงั ต่อไปนี ้
1. ความมุง่ หมายของการวิจยั
2. ประชากรและกลุม่ ตัวอย่าง
3. วิธีดาเนินการวิจยั
4. สรุปผลการวิจยั
5. อภิปรายผลการวิจยั
6. ข้ อเสนอแนะ
ความมุ่งหมายของการวิจยั
1. เพื่ อพัฒ นาเว็บแอปพลิเคชัน วีดิทัศน์ ป ฏิสัม พัน ธ์ เพื่ อการเรี ยนรู้ สาหรับ นิ สิตระดับ
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ
2. เพื่อศึกษาผลการใช้ งานเว็บแอปพลิเคชันวีดิทัศน์ ปฏิสมั พันธ์ เพื่อการเรี ยนรู้ สาหรับ
นิสติ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ
ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
กลุม่ ที่ 1 ครูผ้ สู อนและผู้เชี่ยวชาญด้ านเทคโนโลยีการศึกษาจานวน 10 คน ประกอบด้ วย
ครูผ้ สู อนจานวน 5 คน ผู้เชี่ยวชาญด้ านเทคโนโลยีการศึกษาจานวน 5 คน โดยเลือกแบบเจาะจง
กลุ่มที่ 2 นิสิตระดับปริ ญญาตรี จานวน 1 ห้ องเรี ยน ได้ จากการสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม ใช้
เป็ นกลุม่ ตัวอย่างในการศึกษาผลการใช้ จานวน 32 คน
วิธีดาเนินการวิจัย
ผู้วิจัยวิเคราะห์ สังเคราะห์ ออกแบบ องค์ประกอบของโปรแกรม ออกแบบ Flowchart
และ Storyboard โดยมีการเขียนบรรยายลักษณะภาพ เสียง การเคลื่อนไหวที่ต้องการในแต่ละ
ลาดับการนาเสนอ แล้ วนามาให้ อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบให้ ข้อเสนอแนะ หลังจากปรับปรุงแก้ ไข
แล้ วนาไปให้ ผ้ ูเชี่ยวชาญประเมินคุณ ภาพของโปรแกรมจานวน 6 ท่านตรวจสอบความถูกต้ อง
หลังจากนันน
้ ามาแก้ ไขปรับปรุ งตามคาแนะนา แล้ วนาข้ อมูลมาพัฒนาเป็ นเว็บแอปพลิเคชันวีดิ
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ทัศน์ปฏิสมั พันธ์เพื่อการเรี ยนรู้ สาหรับนิสติ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒนาเว็บ
แอปพลิเคชันเวอร์ เว็บแอปพลิเคชันวีดิทศั น์ปฏิสมั พันธ์เพื่อการเรี ยนรู้ สาหรับนิสติ ระดับปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒที่สร้ างเสร็จแล้ วไปทดสอบ ให้ อาจารย์ผ้ สู อนและนิสติ ทดลองใช้ และ
ให้ ข้อเสนอแนะ หลังจากนันน
้ าข้ อเสนอแนะมาปรับปรุ งแก้ ไข เมื่อแก้ ไขปรับปรุ งแล้ วนาเว็บแอป
พลิเคชันวีดิทศั น์ปฏิสมั พันธ์ เพื่อการเรี ยนรู้ สาหรับนิสิตระดับ ปริ ญญาตรี มหาวิทยาลัยศรี นคริ นท
รวิโรฒไปทดลองใช้ กบั กลุม่ ตัวอย่างในการหาประสิทธิภาพของเว็บแอปพลิเคชันฯ คือ นิสติ ชันปี
้ ที่1
มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ เพื่อตรวจสอบความเข้ าใจ ของเนื ้อหาและความเข้ าใจในการใช้ เว็บ
แอปพลิเคชันวีดิทศั น์ปฏิสมั พันธ์เพื่อการเรี ยนรู้ สาหรับนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรี นคริ
นทรวิโรฒ โดยแบ่งเป็ น 2 กลุม่ ดังนี ้
กลุม่ ที่ 1 ครูผ้ สู อนและผู้เชี่ยวชาญด้ านเทคโนโลยีการศึกษาจานวน 10 คน ทดลองใช้
เว็บแอปพลิเคชันวีดิทศั น์ปฏิสมั พันธ์เพื่อการเรี ยนรู้ สาหรับนิสิตระดับปริ ญญาตรี มหาวิทยาลัยศรี
นครินทรวิโรฒหลังจากนันให้
้ ตอบแบบประเมินผลการใช้
กลุ่มที่ 2 นิสิตระดับปริ ญญาตรี จานวน 1 ห้ องเรี ยน ได้ จากการสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม
ใช้ เป็ นกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาผลการใช้ จานวน 32 คนเป็ นกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาผลการใช้
งานเว็ บ แอปพลิ เ คชั น วี ดิ ทั ศ น์ ป ฏิ สั ม พั น ธ์ เ พื่ อ การเรี ย นรู้ ส า หรั บ นิ สิ ต ระดั บ ปริ ญ ญาตรี
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ โดยผู้วิจยั ประสาน งานกับอาจารย์ผ้ สู อนขอเข้ านาเสนอเว็บแอป
พลิเคชันวีดิทศั น์ปฏิสมั พันธ์ เพื่อการเรี ยนรู้ สาหรับนิสิตระดับปริ ญญาตรี มหาวิทยาลัยศรี นคริ นท
รวิโรฒ และจัดทาคูม่ ือการใช้ เว็บแอปพลิเคชันวีดิทศั น์ปฏิสมั พันธ์เพื่อการเรี ยนรู้ สาหรับนิสิตระดับ
ปริ ญญาตรี มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ ให้ นิสิตได้ ทบทวนหลังจากนันให้
้ นิสิตได้ ทดลองใช้ เป็ น
เวลา 1 สัปดาห์ และสัปดาห์ ที่ 2 ผู้วิจัยส่งแบบสอบถามผลการใช้ งานเว็บแอปพลิเคชันวีดิทัศน์
ปฏิสมั พันธ์ เพื่อการเรี ยนรู้ สาหรับนิสิตระดับปริ ญญาตรี มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒให้ นิสิต
ตอบและผู้วิจยั รับกลับด้ วยตนเอง
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สรุ ปผลการวิจัย
1. ผลการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันวีดิทศั น์ปฏิสมั พันธ์ เพื่อการเรี ยนรู้ สาหรับนิสิตระดับ
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ ดังนี ้
1.1 การประเมินคุณภาพโดยการหาค่า IOC จากแบบประเมินคุณภาพเว็บแอปพลิเค
ชันวีดิทศั น์ปฏิสมั พันธ์เพื่อการเรี ยนรู้ สาหรับนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ
พบว่า มีความสอดคล้ อง
1.2 การประเมิ น คุณ ภาพของเว็บ แอปพลิเคชัน วีดิทัศน์ ป ฏิสัมพัน ธ์ เพื่ อการเรี ยนรู้
สาหรับนิสิตระดับปริ ญ ญาตรี มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ พบว่าด้ านการใช้ งานมีค่าความ
สอดคล้ อ งเท่ า กับ 1.00 ด้ า นเนื อ้ หามี ค่ า ความสอดคล้ อ งเท่ า กับ 0.67-1.00 และ ด้ า นการมี
ปฏิสัมพันธ์ มี ค่าความสอดคล้ องที่ 0.67-1.00 ตามลาดับ ผลคะแนนทุกข้ อมี ค่ามากกว่า 0.51
ดังนันแบบประเมิ
้
นคุณภาพเว็บแอปพลิเคชันวีดิทศั น์ปฏิสมั พันธ์ เพื่อการเรี ยนรู้ สาหรับนิสิตระดับ
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ สามารถนาไปใช้ กบั กลุม่ ตัวอย่างได้
2. ผลประเมินความคิดเห็นต่อการใช้ เว็บแอปพลิเคชันวีดิทศั น์ปฏิสมั พันธ์เพื่อการเรี ยนรู้
สาหรับนิสิตระดับปริ ญ ญาตรี มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ พบว่า เว็บแอปพลิเคชันวีดิทัศน์
ปฏิสมั พันธ์ เพื่อการเรี ยนรู้ สาหรับนิสิตระดับปริ ญญาตรี มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ มีความ
คิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สดุ ที่ค่าเฉลี่ย (𝑥̅ = 4.51) สรุปได้ ว่า เว็บแอปพลิเคชันวีดิทศั น์ปฏิสมั พันธ์
เพื่อการเรี ยนรู้ สาหรับนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการเรี ยนรู้ สามารถเรี ยนรู้ได้ ทกุ ที่ทกุ เวลาผ่านเว็บแอปพลิเคชันวีดิทศั น์ปฏิสมั พันธ์เพื่อการเรี ยนรู้
สาหรับนิสิตระดับปริ ญญาตรี มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ สามารถนาไปใช้ เป็ นรู ปแบบการ
เรี ยนรู้ได้ จริง
3. ผลการประเมิ น ผลงานของนิ สิ ต หลัง จากการใช้ งานเว็ บ แอปพลิ เคชัน วี ดิ ทั ศ น์
ปฏิสมั พันธ์ เพื่อการเรี ยนรู้ สาหรับนิสิตระดับปริ ญญาตรี มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ ประเมิน
โดยครูผ้ สู อน พบว่า เว็บแอปพลิเคชันวีดิทศั น์ปฏิสมั พันธ์เพื่อการเรี ยนรู้ สาหรับนิสิตระดับปริญญา
ตรี มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ อยู่ในระดับดีที่สดุ โดยค่าคะแนนเท่ากับ 46.57 คะแนน สรุปได้
ว่า เว็บแอปพลิเคชันวีดิทศั น์ปฏิสมั พันธ์เพื่อการเรี ยนรู้ สาหรับนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัย
ศรี นครินทรวิโรฒ สามารถนาไปใช้ เป็ นรูปแบบการเรี ยนรู้ได้ จริง
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อภิปรายผลการวิจัย
การวิจยั เรื่ องการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันวีดิทศั น์ปฏิสมั พันธ์ เพื่อการเรี ยนรู้ สาหรับนิสิต
ระดับปริ ญญาตรี มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ ในครัง้ นี ้ จากการศึกษาสามารถอภิปรายผลได้
ดังนี ้
1. จากผลการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันวีดิทศั น์ปฏิสมั พันธ์เพื่อการเรี ยนรู้ สาหรับ
นิสิตระดับปริ ญญาตรี มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ พบว่ามีคะแนนจากแบบประเมินคุณภาพมี
คะแนนมากกว่า 0.51 ซึง่ แบบประเมินคุณภาพเว็บแอปพลิเคชันวีดิทศั น์ปฏิสมั พันธ์เพื่อการเรี ยนรู้
สาหรับนิสิตระดับปริ ญญาตรี มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ สามารถนาไปใช้ กบั กลุ่มตัวอย่างได้
อย่างมีประสิทธิภาพ อาจเนื่องมาจากผู้วิจยั ได้ พฒ
ั นาเว็ปแอปพลิเคชันฯ ด้ วยกระบวนการวิจยั และ
พัฒนาและหลักการออกแบบ ซึง่ สอดคล้ องกับขันตอนการออกแบบและพั
้
ฒนาซอฟต์แวร์ ต้นแบบ
(ครรชิต มาลัยวงศ์ และ วิชิต ปุณ วัตร์ . 2532: 219) แบบ Water Fall Model ประกอบไปด้ วย 4
ขันตอน
้
ดังนี ้ 1) การวิเคราะห์ 2) การออกแบบ 3) การเขียนโปรแกรม 4) การทดสอบระบบ
2. จากความคิดเห็นของครูที่มีตอ่ การใช้ เว็บแอปพลิเคชันวีดิทศั น์ปฏิสมั พันธ์เพื่อ
การเรี ยนรู้ สาหรับนิสิตระดับปริ ญญาตรี มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ พบว่า ด้ านการใช้ งานอยู่
ในระดับ มากที่ สุด อาจเพราะเนื่ องมาจากเว็บ แอปพลิเคชัน ฯ ใช้ งานง่าย ตอบสนองต่อความ
ต้ องการของผู้ใช้ งานได้ อย่างมีประสิทธิ ภาพ สอดคล้ องกับหลักการการผลิตบทเรี ยนผ่านระบบ
เครื อข่ายของ ไพโรจน์ ตีรณธนากุล และไพบูลย์ เกี ยรติโกมล (2541: 15) ได้ เสนอขัน้ ตอนการ
พัฒนาบทเรี ยนผ่านระบบเครื อข่ายในลักษณะของการสอน (Instruction) ประกอบด้ วย 5 ขันตอน
้
หลัก ๆ ดังต่อไปนี ้ 1) วิเคราะห์ (Analysis) 2) ออกแบบ (Design) 3) พัฒนา (Development) 4)
สร้ าง(Implementation) 5) ประเมินผล (Evaluation) ซึ่งทัง้ 5 ขันตอนนี
้
้ ช่วยให้ ผ้ ูวิจยั พัฒนาเว็บ
แอปพลิชนั วีดิทศั น์ปฏิสมั พันธ์ เพื่อการเรี ยนรู้ สาหรับนิสิตระดับปริ ญญาตรี มหาวิทยาลัยศรี นคริ
นทรวิโรฒ ได้ อย่างเป็ นระบบและมีประสิทธิภาพ
3. ความคิดเห็นของนิสติ ที่มีตอ่ การใช้ เว็บแอปพลิเคชันวีดิทศั น์ปฏิสมั พันธ์เพื่อการ
เรี ยนรู้ สาหรับนิสิตระดับปริ ญญาตรี มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ พบว่า ด้ านการมีปฏิสมั พันธ์
อยู่ในระดับ มากที่ สุด สอดคล้ อ งกับ งานวิ จัย ของนายวาทิ ต ย์ สมุท รศรี เรื่ อ ง การพัฒ นาสื่ อ
มัลติมีเดียแบบปฏิสมั พันธ์เพื่อส่งเสริมความฉลาดทางอารมณ์ สาหรับนักเรี ยนระดับประถมศึกษา
ปี ที่ 6 พบว่า สื่อมัลติมีเดียแบบปฏิสมั พันธ์ มีประสิทธิภาพในการส่งเสริ มความฉลาดมากขึ ้นร้ อย
ละ 68.36 เท่ากับสรุปได้ ว่า เว็บแอปพลิเคชันวีดิทศั น์ปฏิสมั พันธ์ เพื่อการเรี ยนรู้ สาหรับนิสิตระดับ
ปริ ญญาตรี มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเรี ยนรู้ สามารถเรี ยนรู้ ได้
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ทุกที่ทกุ เวลาผ่านเว็บแอปพลิเคชันวีดิทศั น์ปฏิสมั พันธ์เพื่อการเรี ยนรู้ สาหรับนิสิตระดับปริ ญญาตรี
มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ สามารถนาไปใช้ เป็ นรูปแบบการเรี ยนรู้ได้ จริง
4. การรวบรวมข้ อมูลการให้ คะแนนผลงานของนิสติ ที่ได้ หลังจากการใช้ งานเว็บ
แอปพลิเคชันวีดิทัศน์ ปฏิสมั พันธ์ เพื่อการเรี ยนรู้ สาหรับนิสิตระดับปริ ญญาตรี มหาวิทยาลัยศรี
นคริ นทรวิโรฒ ประเมินโดยครู ผ้ ูสอน พบว่ า เว็บแอปพลิเคชันวีดิทัศน์ ปฏิสมั พันธ์ เพื่อการเรี ยนรู้
สาหรับนิสติ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ อยูใ่ นระดับดีที่สดุ สรุปได้ วา่ เว็บแอป
พลิเคชันวีดิทศั น์ ปฏิสมั พันธ์ เพื่อการเรี ยนรู้ สาหรับนิสิตระดับปริ ญญาตรี มหาวิทยาลัยศรี นคริ น
ทรวิโรฒ สามารถนาไปใช้ เป็ นรูปแบบการเรี ยนรู้ได้ อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถใช้ งานได้ จริง
ข้ อเสนอแนะ
1. ข้ อเสนอแนะทัว่ ไป
1.1 การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันวีดิทศั น์ปฏิสมั พันธ์เพื่อการเรี ยนรู้ สาหรับนิสติ ระดับ
ปริ ญ ญาตรี มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒในครัง้ นีเ้ ป็ นเพียงเว็บแอปพลิเคชันวีดิทัศน์
ปฏิสัมพันธ์ เพื่ อการเรี ยนรู้ สาหรับนิสิตระดับปริ ญ ญาตรี ในระดับเบือ้ งต้ นเท่านัน้ ซึ่งต้ องมี การ
พัฒ นาให้ เว็บแอปพลิเคชัน ฯ มี ความสามารถมากขึน้ เช่น พื น้ ที่ ในการจัดเก็ บ Data ที่ ม ากขึน้
รองรับต่อการเพิ่มขึ ้นของข้ อมูลที่หลากหลาย รวมไปถึงการทางานมีความสะดวกมากยิ่งขึ ้น เข้ าใจ
ง่าย สื่อสารข้ อความระหว่างผู้ใช้ งานได้ มีประสิทธิภาพ
1.2 การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันฯ ยังคงมีการลาดับขันตอนการน
้
าเสนอและการใช้
งานที่ซบั ซ้ อนซึ่งควรแก้ ไขให้ เข้ าใจง่าย เพื่อไม่ให้ เกิดปั ญหาและอุปสรรค ในการนา
เว็บแอปพลิเคชันฯไปใช้ งานได้ อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
1.3 ส่งเสริมให้ เกิดการใช้ เทคโนโลยีในการเรี ยนการสอนให้ มากขึ ้น เนื่องจากการใช้
เทคโนโลยีในการเรี ยนการสอนสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการเรี ยนได้ มากขึ ้นกว่า
การเรี ยนแบบปกติ และยังช่วยให้ ผ้ เู รี ยนเกิดความสนใจและเข้ าใจในเนื ้อหาได้ มากยิ่งขึ ้น
2. ข้ อเสนอแนะสาหรับงานวิจยั ในครัง้ ต่อไป
2.1 พัฒนาเว็บแอปพลิเคชันฯ สาหรับสร้ างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ปฏิสมั พันธ์ ผสาน
เทคโนโลยีเสมือนจริง (AR)
2.2 พัฒนาเว็บแอปพลิเคชันฯ ที่มีรูปแบบเป็ นการเรี ยนรู้โดยใช้ เกมส์ (Gamification)
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