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การพัฒนาบทเรียนผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่ เรื่อง กระบวนทัศน์ใหม่ทางเทคโนโลยีทางการศึกษา
ภาณุมาศ เมษประสาท1* อรรถพร ฤทธิ์เกิด2 และ ฉันทนา วิริยเวชกุล2
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) พัฒนาและหาประสิทธิภาพของบทเรียนผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่ เรื่อง
กระบวนทัศน์ใหม่ทางเทคโนโลยีการศึกษา และ (2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน ก่อนและหลัง
เรียนด้วย บทเรียนผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่ เรื่อง กระบวนทัศน์ใหม่ทางเทคโนโลยีการศึกษากลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย
ครั้งนี้ เป็นนักศึกษาระดับปริญญาเอก ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง ที่ลงทะเบียนเรียนเรื่อง กระบวนทัศน์ใหม่ทางเทคโนโลยีการศึกษา จํานวน 6 คน เนื้อหาบทเรียน
ประกอบด้วย วัตถุประสงค์การเรียนรู้เชิงพฤติกรรม เนื้อหาบทเรียน และแบบทดสอบ ดําเนินการทดลองโดยหลักจาก
ที่ให้ผู้เรียนทราบถึงกระบวนการใช้งานบทเรียนแล้วให้ผู้เรียนทําแบบทดสอบก่อนเรียน ศึกษาบทเรียนด้วย บทเรียน
ผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่ เรื่อง กระบวนทัศน์ใหม่ทางเทคโนโลยีการศึกษาและทําแบบทดสอบระว่างบทเรียนแต่ละหน่วย
เมื่อศึกษาจบทุกบทแล้วให้ทําแบบทดสอบหลังเรียน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วยบทเรียนผ่านอุปกรณ์
เคลื่อนที่ เรื่อง กระบวนทัศน์ใหม่ทางเทคโนโลยีการศึกษา แบบประเมินบทเรียนผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่ เรื่อง กระบวน
ทัศน์ใหม่ทางเทคโนโลยีการศึกษา แบบทดสอบเพื่อหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผลการวิจัยพบว่า (1) บทเรียนผ่าน
อุปกรณ์เคลื่อนที่ เรื่อง กระบวนทัศน์ใหม่ทางเทคโนโลยีการศึกษาซึ่งในบทเรียนมี ฐานข้อมูลทั้ง เอกสาร ภาพนิ่ง
ภาพเคลื่อนไหวเกี่ยวกับรายวิชาโดยเมื่อนํามาใช้ในการวิจัย ผลที่ได้คือ มีประสิทธิภาพเท่ากับ 78.88/76.66 ซึ่งสูงกว่า
เกณฑ์ที่กําหนดคือ 75/75 ส่วนสาเหตุที่ใช้ 75/75 เพราะข้อสอบมความยากเนื่องจากเป็นการทําการวิจัยกับนักศึกษา
ปริญาเอก และ (2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนด้วยบทเรียนผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่ เรื่อง กระบวนทัศน์ใหม่ทาง
เทคโนโลยีการศึกษา หลังเรียนสูงกว่า ก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้
คําสําคัญ: บทเรียนบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ เรือ่ ง กระบวนทัศน์ใหม่ทางเทคโนโลยีการศึกษาทางเทคโนโลยีการศึกษา
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A Development of Smartphone Learn on New Paradigms
for Educational Technology
Panumas Mesprasat1* Attaporn Ridhikerd2 and Chantana Viriyavejakul2
Abstract
The purposes of the study research were to (1) develop and find out effectiveness of
Instructional Mobile Device on Newparadigms for Educational Technology and (2) compare the
learning achievement before and after learning with Instructional Mobile Device New Paradigms for
Educational Technology. The Sample group of the research was the PhD students who registered
the course of New Paradigms for Educational Technology, semester 2/2014, King Mongkut's Institute
of Technology Ladkrabang and there are 6 students in this experiment. Who studied New
Paradigms for Educational Technology course which was selected by simple random sampling
procedure. A lesson content was consisted of behavioral objectives, contents and tests. The
research designs of this experiment were pre-test before start the lesson, practice and post-test
when finished. The instruments of this research were consisted of the Instructional Mobile Device
on New Paradigms for Educational Technology the qualitative evaluation form of Instructional
Mobile Device on New Paradigms for Educational Technology and the achievement test to find the
accomplishment of learning.The results of the study were as follows (1) Instructional Mobile Device
on New Paradigms for Educational Technology had the effectiveness criterion at 78.88/76.66 which
was higher than at 75/75 cause criteria 75/75 because the test is difficult. and (2) The result of
learning achievement from Instructional Mobile Device on New Paradigms for Educational
Technology was concluded that post-test scores were significantly higher than pre-test scores at
.05 levels.
Keywords: Learning on smart phone New Paradigms for Educationaltechnology
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1. บทนํา
การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีด้านอุปกรณ์เคลื่อนที่
ต่าง ๆ เช่น โทรศัพท์เคลื่อนที่และ Tablet ช่วงที่ผ่านมา
ค่อนข้ างเติบโต และเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทําให้
รูปแบบการดํารงชีวิตปรับเปลี่ยนตามไปด้วย โดยเฉพาะ
การแพร่ กระจายของการใช้ โทรศั พท์ เคลื่ อนที่ ที่ เพิ่ ม
จํานวนขึ้นลักษณะที่สูงขึ้นมากแบบก้าวกระโดด และมี
บทบาทต่อชีวิตประจําวันเพิม่ ขึ้นต่อทุกสังคม ซึ่งนอกจาก
จะใช้เพียงแค่รับสายหรือโทรออก ปัจจุบันยังมีบริการ
เสริมเพิ่มเติมมากมาย อาทิ เช่น เกม ตารางนัดหมาย
นาฬิกาปลุก รวมไปถึงการรับส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
(e-Mail) ผ่ า นโทรศั พ ท์ มื อ ถื อ สามารถเชื่ อ มต่ อ
อินเทอร์ เน็ ตเพื่อความบันเทิงต่าง ๆ และได้มี การเริ่ ม
นํ า มาใช้ ใ นด้ า นเทคโนโลยี ท างด้ า นการสื่ อ สารเพื่ อ
การศึกษาซึ่งเป็นประโยชน์ต่อกระบวนการ แนวความคิด
วิธีการ และเป็นเครื่องมือที่มีบทบาทสําคัญในการพัฒนา
และแก้ปัญหาเกี่ยวกับการรับรู้ของมนุษย์ ช่วยสนับสนุน
และอํ านวยความสะดวกแก่ การศึ กษาทุ กระดั บอย่ าง
ทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ จนในปัจจุบันเกิดการพัฒนา
โปรแกรมการเรี ยนการสอนผ่านอุ ปกรณ์ เคลื่อนที่ เช่ น
โทรศัพท์มือถือ m-Learning (Mobile Learning) ซึ่ง
เป็ นการเรี ยนการสอนหรื อบทเรี ยนสํ าเร็ จรู ป
(Instructional Package) ที่นําเสนอผ่านโทรศัพท์มือถือ
หรื อ คอมพิ ว เตอร์ แ บบพกพา โดยอาศั ย เทคโนโลยี
เครื อ ข่ า ยไร้ สาย (Wireless
Communication
Network) ที่ ส ามารถต่ อ เชื่ อ มจากเครื อ ข่ า ยแม่ ข่ า ย
(Network Server) ผ่ายจุดต่อแบบไร้สาย (Wireless
Access Point) แบบเวลาจริง (Real Time) อีกทั้งยัง
สามารถปฏิสัมพันธ์กับโทรศัพท์มือถือหรือคอมพิวเตอร์
แบบพกพาเครื่ อ งอื่ น โดยใช้ เ ทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล เช่ น
Bluetooth หรือ Wifi เพื่อสนับสนุนการทํางานร่วมกัน
จากพระราชบัญญัติการศึกษา พ.ศ. 2542 ปรับปรุง
(ฉบับที่ 2) 2545 และ (ฉบับที่3) 2553 [1] มาตรา 67
ระบุว่ารัฐต้องส่งเสริมให้มีการวิจัยและพัฒนา การผลิต
และการพั ฒนาเทคโนโลยี เพื่ อการศึ ก ษา รวมทั้ งการ
ติดตามตรวจสอบ และประเมินผลการใช้เทคโนโลยีเพื่อ
การศึกษา เพื่อให้เกิดการใช้ที่คุ้มค่าและเหมาะสมกับ
กระบวนการเรียนรู้ของคนไทย และการจัดการเรียนการ
สอนในปัจจุบัน มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเป็นสําคัญในการเรียนรู้
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ซึ่ ง เป็ น สาระสํ า คั ญ ที่ กํ า หนดไว้ ใ นพระราชบั ญ ญั ติ
การศึกษาแห่งชาติ พ. ศ. 2542 ในมาตรา 22 ดังนี้มาตรา
22 การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่า ผู้เรียนทุกคนมี
ความสามารถเรี ยนรู้ และพั ฒนาตนเองได้ และถื อว่ า
ผู้เรียนมีความสําคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้อง
ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็ม
ตามศักยภาพ
การใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่เป็นเสมือนเป็นส่วนหนึ่งใน
ชี วิ ตประจํ าวั นของคนในสั งคม สมาคมโฆษณาดิ จิ ทั ล
(ประเทศไทย) / DAAT
ร่ ว มกั บ เว็ บ ไซต์
MarketingOops.com [2] จึ ง ได้ จั ด ทํ า Infographic
แสดงข้อมูลตัวเลขจํานวนผู้ใช้บริการมือถือในประเทศ
ไทย รวมถึงสถิติต่าง ๆ เกี่ยวกับการใช้โทรศัพท์มือถือ
จากค่ ายผู้ ให้ บริ การหลั กทั้ งสามรายของประเทศไทย
ได้แก่ AIS, DTAC และ TrueMove ซึ่งพบว่าในไตรมาสที่
2 ประจําปี 2557 พบว่ามีจํานวนผู้ใช้โทรศัพท์มือถือ
ข้อมูลยอดผู้ใช้งานมือถือประเทศไทยในช่วงไตรมาส 2 ปี
2557 พบว่าประชากรของประเทศไทย (Population) มี
จํานวนทั้งสิ้น 67.90 ล้านคน มีผู้ใช้งานอินเตอร์เน็ตผ่าน
มือถือ (Mobile Internet Users) จํานวน 44.60 ล้าน
คน และมีผู้ใช้งานโทรศัพท์มือถือ (Total Mobile
Devices) จํานวน 94.30 ล้านเครื่อง พบว่าจํานวนผู้ใช้
โทรศั พท์ เคลื่ อนที่ มี แนวโน้ มการใช้ เพิ่ มขึ้ น รวมไปถึ ง
อุปกรณ์สื่อสาร ไร้สาย (Mobile Device) แบบเคลื่อนที่
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มนักศึกษาและกลุ่มคนทํางาน
และ ผู้ใช้งานในกลุ่มของนักศึกษาที่มักให้ความสนใจใน
เรื่องของเทคโนโลยีใหม่ ๆ และสนใจการใช้ ลูกเล่นต่าง ๆ
ที่มีอยู่ ในโทรศั พท์เคลื่อนที่ที่นอกเหนือจากการใช้งาน
พื้นฐาน แต่การให้บริการส่วนใหญ่ เป็นเนื้อหาในด้าน
สั นทนาการ (บั นเทิ ง) มากกว่ าที่ จะนํ าไปใช้ ในงานที่
เกี่ ยวข้ องกั บการศึกษา จึ งเกิ ดแนวทางในการ พั ฒนา
บทเรียนคอมพิวเตอร์ให้นําเสนอผ่านทางอุปกรณ์เคลื่อนที่
ต่ าง ๆ เช่ นโทรศั พท์ มื อถื อประเภท สมาร์ ทโฟน และ
คอมพิวเตอร์พกพา โดยใช้เทคโนโลยีไร้สายเป็นช่องทาง
ในการบริหารจัดการบทเรียน ซึ่งเรียกว่า m-Learning
ทําให้ผู้ใช้งานสามารถศึกษาบทเรียนผ่านทางอุปกรณ์
สื่ อสารที่ พกติ ดตั วได้ ตลอดเวลา หากผู้ ใช้ งานที่ เป็ น
นักศึกษา ได้มีการศึกษาและเรียนรู้ผ่านช่องทางที่คุ้นเคย
จาก โทรศั พท์ มื อถื อจะทํ าให้ การทบทวนความรู้ ของ
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นั ก ศึ ก ษาเป็ น ไปได้ อ ย่ า งสะดวก รวดเร็ ว ขึ้ น Mobile
Learning (m-Learning) เป็นส่วนหนึ่งของ e-Learning
ซึ่งเป็นทางเลือกของสื่อ อิเล็กทรอนิกส์ที่นํามาใช้ในการ
สนับสนุนการเรียนการสอน นับว่าเป็นช่องทางใหม่ต่อ
การเรียนการสอนเพื่อให้สอดคล้องตามแนวทางพัฒนา
ผู้ เรี ยนที่ จะมี อิ สระในการศึ กษาบทเรี ยนผ่ านอุ ปกรณ์
เคลื่อนที่ (Mobile Device) โดยไม่มีข้อจํากัดด้านเวลา
และสถานที่
เนื่ อ งจากวิ ช ากระบวนทั ศ น์ ใ หม่ ท างเทคโนโลยี
การศึกษาเป็นวิชาที่เปิดให้การศึกษาระดับปริญญาเอก
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมสถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จึงมีเนื้อหาสําคัญที่เป็น
ประโยชน์ และ สามารถนํ าไปใช้ ในการพั ฒนาในด้ าน
กระบวนการคิดในการพัฒนาทางเทคโนโลยีการศึกษาได้
เช่ น การบู ร ณาการกระบวนทั ศ น์ ท างเทคโนโลยี
การศึกษา โดยเน้นการออกแบบระบบ การพัฒนา การ
นําไปใช้ การบริหารจัดการ การประเมินผลและการวิจัย
องค์ประกอบ และปัจจัยทางเทคโนโลยีการศึกษาตั้งแต่
อดีต ปัจจุบัน และอนาคต การบูรณาการกระบวนการ
ออกแบบระบบการสอน และ เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
การศึกษา แต่ในชั่วโมงเรียนนั้นมีเวลาจํากัด ผู้วิจัยจึง
เล็งเห็นว่าการนําเนื้อหาในรายวิชานี้มาทําสื่อการสอน
เพื่ อใช้ สนั บสนุ นด้ านเนื้ อหาและเพื่ อความสะดวกใน
การศึกษา ทําให้ผู้ศึกษาสามารถศึกษาได้ทุกที่ทุกเวลา
และเป็ นประโยชน์ในการทําวิ จัยและช่ วยตั ดข้ อจํ ากั ด
เรื่ อ งเวลาเรี ย น ซึ่ ง สื่ อ การเรี ย นการสอนที่ ผู้ วิ จั ย จะ
นํามาใช้ใน ก็คือ การพัฒนาบทเรียนอุปกรณ์เคลื่อนที่ mLeaning เช่น โทรศัพท์มือถือ Tablet
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
2.1 เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพ บทเรียนผ่าน
อุปกรณ์เคลื่อนที่ เรื่อง กระบวนทัศน์ใหม่ทางเทคโนโลยี
ทางการศึกษา
2.2 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักศึกษา ก่อนและหลังเรียน ที่เรียนด้วยบทเรียนผ่าน
อุปกรณ์เคลื่อนที่ เรื่อง กระบวนทัศน์ใหม่ทางเทคโนโลยี
ทางการศึกษา
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3. สมมติฐานของการวิจัย
3.1 ประสิทธิภาพของบทเรียนผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่
เรื่องกระบวนทัศน์ใหม่ทางเทคโนโลยีทางการศึกษา มี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 75/75
3.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาเมื่อเรียน
ด้วยบทเรียนผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่ เรื่อง กระบวนทัศน์
ใหม่ทางเทคโนโลยีทางการศึกษา สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ .05
4. กรอบแนวคิดในการวิจัย
4.1 การพัฒนาบทเรียนผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่ เรื่อง
กระบวนทัศน์ใหม่ทางเทคโนโลยีทางการศึกษา ครั้งนี้
ผู้วิจัยได้พัฒนาขึ้นโดยใช้หลักกการออกแบบ ADDIE
Model Seels, Barbara and Glasglow, Zita) [3] เป็น
กรอบแนวคิ ดในการวิ จั ย ซึ่ งมี กระบวนการดั งนี้ การ
วิเคราะห์ (Analysis) การออกแบบ (Design) การสร้าง
แ ล ะ พั ฒ น า ( Development) ก า ร ใ ช้ ง า น
(Implementation) และการประเมินผล (Evaluation)
4.2 แนวคิดในการหาคุณภาพและประสิทธิภาพของ
บทเรียนผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่ ผู้วิจัยได้นําแนวคิดการหา
คุณภาพของบทเรียนของ Chaiyong and Team [4] มา
เป็นกรอบแนวคิดในการหาประสิทธิภาพบทเรียนผ่าน
อุ ปกรณ์ เคลื่ อ นที่ ซึ่ งประกอบด้ วยประสิ ทธิ ภ าพของ
กระบวนการ (E1) และประสิทธิภาพของผลลัพธ์ (E2)
4.3 แนวคิดในการหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักศึกษา ผู้วิจัยได้นําแนวคิดการหาผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของ Benjamin S. Bloom cited Patra [5] มา
เป็นกรอบแนวคิดในการหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักศึกษาทางด้านสมองซึ่งประกอบด้วย ผลสัมฤทธิ์ด้าน
ความรู้ความจํา ด้านความเข้าใจและด้านการนําไปใช้
5. วิธีดําเนินการวิจัย
5.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรและกลุ่ ม ตั ว อย่ า งที่ ใ ช้ ใ นการวิ จั ย คื อ
นักศึกษาระดับปริญญาเอกคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
เอกเทคโนโลยีทางการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา
2557 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง ที่ลงทะเบียนเรียน วิชา กระบวนทัศน์ใหม่
ทางเทคโนโลยีการศึกษา จํานวน 6 คน
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วารสารวิ ช าการครุ ศ าสตร์ อุ ต สาหกรรม พระจอมเกล้ า พระนครเหนื อ
ปี ที่ 8 ฉบั บ ที่ 1 มกราคม – มิ ถุ น ายน 2560

5.2 เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล
5.2.1 บทเรี ย นผ่ า นอุ ป กรณ์ เ คลื่ อ นที่ เรื่ อ ง
กระบวนทัศน์ใหม่ทางเทคโนโลยีทางการศึกษา
5.2.2 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชา กระบวนทัศน์ใหม่ทางเทคโนโลยีทางการศึกษา เป็น
แบบอัตนัยก่อนเรียนจํานวน 4 ข้อ หลังเรียนจํานวน 4
ข้อ และแบบทดสอบย่อย หน่วยละ 3 ข้อ จํานวน 2
หน่วย รวม 6 ข้อ
5.2.3 แบบประเมิ น คุ ณ ภาพบทเรี ย นผ่ า น
อุปกรณ์เคลื่อนที่ เรื่อง กระบวนทัศน์ใหม่ทางเทคโนโลยี
ทางการศึกษาโดยผู้เชี่ยวชาญ ด้านเทคนิคการผลิตสื่อ
และเนื้อหา
5.3 วิธีรวบรวมข้อมูล และสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
ผู้วิจัยได้ดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามขั้นตอนดังนี้
5.3.1 เลื อ กกลุ่ ม ตั ว อย่ า งแบบเจาะจง คื อ
นักศึกษาระดับปริญญาเอก สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จํานวน 6 คน สาเหตุที่
เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงเพราะนักศึกษาปริญญา
เอกมีจํานวนน้อยและในแต่ละปีรับปีละ 1 กลุ่ม
5.3.2 ดําเนินการสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลตามรูปแบบที่ได้วางเอาไว้
5.3.3 ให้ผู้เชี่ยวชาญทําการประเมินเครื่องมือที่
ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อให้เครื่องมือมีคุณภาพ
และเหมาะสมในการใช้เก็บรวบรวมข้อมูล
5.3.4 การดํ าเนิ นการหาประสิ ทธิ ภาพ และ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังจากเรียนด้วยบทเรียนผ่าน
อุปกรณ์เคลื่อนที่ เรื่อง กระบวนทัศน์ใหม่ทางเทคโนโลยี
ทางการศึกษา โดยผู้เรียน ต้องทําข้อสอบก่อนเรียนศึกษา
บทเรี ยน ทํ าข้ อสอบระหว่ างเรี ยนและหลั งเรี ยนเพื่ อ
ดําเนินการหาประสิทธิภาพและผลสัมฤทธิ์
5.3.5 ดําเนินการหาประสิทธิภาพบทเรียนโดย
ใช้ E1/E2
5.3.6 ดําเนินการหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
เปรี ย บเที ย บคะแนนก่ อ นเรี ย นและหลั ง เรี ย นโดยใช้
Wilcoxon Matched Pairs Signed Rank Test
Nattapatr [6] เนื่ องจากกลุ่ มประชากรมี จํ านวนน้ อย
แบ่งข้อมูลเป็นกลุ่ม และไม่มีการแจกแจงของประชากร
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6. ผลการวิจัย
จากการดํ าเนิ นงานวิ จั ยด้ วยบทเรี ยนผ่ านอุ ปกรณ์
เคลื่อนที่ เรื่อง กระบวนทัศน์ใหม่ทางเทคโนโลยีทางการ
ศึกษา สรุปผลการวิจัยดังนี้
6.1 การหาประสิทธิภาพของบทเรียนผ่านอุปกรณ์
เคลื่อนที่ เรื่อง กระบวนทัศน์ใหม่ทางเทคโนโลยีทางการ
ศึกษา สามารถวิเคราะห์มาเป็นตารางได้ดังนี้
ตารางที่ 1 ประสิทธิภาพของบทเรียนผ่านอุปกรณ์
เคลื่อนที่
คะแนน

ประสิทธิภาพของ
กระบวนการ (E1)
ประสิทธิภาพของ
ผลลัพธ์ (E2)

คะแนนเต็ม



S.D.

ร้อยละ

30

19.66 0.98 78.88

20

15.33 0.51 76.66

จากตารางที่ 1 แสดงให้เห็นว่าบทเรียนผ่านอุปกรณ์
เคลื่อนที่ เรื่องกระบวนทัศน์ใหม่ทางเทคโนโลยีทางการ
ศึกษามีประสิทธิภาพ เท่ากับ 78.88/76.66 ซึ่งเป็นไป
ตามเกณฑ์ ที่กําหนด 75/75
6.2 นักศึกษาที่เรียนด้วยบทเรียนบนผ่านอุปกรณ์
เคลื่ อ นที่ เรื่ อ ง กระบวนทั ศ น์ ใ หม่ ท างเทคโนโลยี
ทางการศึ ก ษา มี ผ ลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย น สามารถ
วิเคราะห์ออกมาได้เป็นตารางดังนี้
ตารางที่ 2 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิท์ างการเรียนก่อน
เรียนและหลังเรียน
คะแนน
ก่อนเรียน
หลังเรียน

*p < .05

N
6
6



11.50
15.33

S.D.
0.54
0.51

Z
-2.33

Sig.
0.02

จากตารางที่ 2 พบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อน
เรี ย นอย่ า งมี นั ย สํ า คั ญ ที่ ร ะดั บ .05 ซึ่ ง เป็ น ไปตาม
สมมติฐานที่ตั้งไว้
7. อภิปรายผลการวิจัย
จากผลการวิจัยที่สรุปไว้ข้างต้น สามารถอภิปรายได้
ดังนี้
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7.1 ด้านประสิทธิภาพของบทเรียนผ่านอุปกรณ์
เคลื่ อ นที่ เรื่ อ ง กระบวนทั ศ น์ ใ หม่ ท างเทคโนโลยี
ทางการศึกษา
การหาประสิ ท ธิ ภ าพของบทเรี ย นผ่ า นอุ ป กรณ์
เคลื่ อ นที่ ผลการวิ จั ย พบว่ า บทเรี ย นผ่ า นอุ ป กรณ์
เคลื่ อ นที่ เรื่ อ ง กระบวนทั ศ น์ ใ หม่ ท างเทคโนโลยี
ทางการศึ ก ษา ที่ ส ร้ า งขึ้ น มามี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ เท่ า กั บ
78.88/76.66 ซึ่ ง สู ง กว่ า เกณฑ์ ที่ กํ า หนด คื อ 75/75
เนื่องจากบทเรียนผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่เรื่อง กระบวน
ทัศน์ใหม่ทางเทคโนโลยีการศึกษามีรูปแบบการนําเสนอ
ง่ายต่อความเข้าใจของผู้เรียน การจัดแบ่งเนื้อหาในการ
นําเสนอแต่ละหน่วยเหมาะสม และรูปแบบสื่อที่ใช้เป็น
สื่ อ ที่ อ ยู่ ใ นชี วิ ต ประจํ า วั น ของนั ก ศึ ก ษาในปั จ จุ บั น จึ ง
สะดวกในการศึ ก ษาทํ า ให้ มี ลั ก ษณะจู ง ใจและเป็ น ที่
สนใจผู้ เ รี ย น ซึ่ ง จาก ที่ ก ล่ า วมาเป็ น เหตุ ผ ลที่ ทํ า ให้
ผลการวิจัยเป็นไปตามวัตถุประสงค์ ซึ่งสอดคล้องกับ
Anucha [7] ได้ทําการพัฒนาสื่อเสริมแบบโมบายเลิร์
นนิ่ ง เรื่ อ งข้ อ ปฏิบั ติ ใ นการกิน อาหารเพื่อ สุ ข ภาพที่ ดี
สํ า หรั บ การสอนทางไกล ของมหาวิ ท ยาลั ย ทั ก ษิ ณ
ผลการวิจัยพบว่า คุณภาพของสื่อเสริมแบบโมบาย
เลิร์นนิ่ง เรื่อง ข้อปฏิบัติในการกินอาหารเพื่อสุขภาพที่
ดี มีประสิทธิภาพเท่ากับ 87.06/87.13 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์
80/80 ที่กําหนดไว้และผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ผ่ า นโทรศั พ ท์ เ คลื่ อ นที่ สู ง กว่ า ก่ อ นเรี ย น อย่ า งมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ ยังสอดคล้องกับ
Pisal [8] ได้สร้างและหาประสิทธิภาพของบทเรียนผ่าน
โทรศัพท์มือถือเรื่องการเขียนบทโทรทัศน์ วิชาโทรทัศน์
และวีดิทัศน์เพื่อการศึกษา ผลวิจัยพบว่า ประสิทธิภาพ
ของบทเรียนผ่านโทรศัพท์มือถือ คิดจากค่าคะแนนร้อย
ละของกลุ่มตัวอย่าง มีประสิทธิภาพ 80.20/80.50
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่กําหนด 80/80
7.2 ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ผลการเปรี ย บเที ย บผลสัม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นด้ ว ย
บทเรียนผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่ เรื่อง กระบวนทัศน์ใหม่
ทางเทคโนโลยีทางการศึกษา พบว่าค่าเฉลี่ยของคะแนน
ก่อนเรียนมีค่าเท่ากับ 11.50 และหลังเรียนมีค่าเท่ากับ
15.33 แสดงว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนที่
เรียนด้วยบทเรียนผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่ เรื่อง กระบวน
ทัศน์ใหม่ทางเทคโนโลยีทางการศึกษา หลังเรียนสูงกว่า
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ก่อนเรียน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยใน
การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัย พบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
ผู้เรียน ที่เรียนด้วยบทเรียนผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่ เรื่อง
กระบวนทัศน์ใหม่ทางเทคโนโลยีทางการศึกษา หลัง
เรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
.05 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Chutima [9] ได้
พัฒนารูปแบบการเรียนการสอนผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่
สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สงขลา โดยศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาที่เรียน
ผ่ า นโทรศั พ ท์ เ คลื่ อ นที่ พบว่ า ผู้ เ รี ย นมี ผ ลสั ม ฤทธิ์
ทางการเรียนผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่สูงกว่าก่อนเรียน
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ งานวิจัยของ
Viwat [10] ได้ศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรี ย นของการเรี ย นการสอนผ่ า นเครื อ ข่ า ยไร้ ส ายบน
เครื่ อ งช่ ว ยงานส่ ว นบุ ค คลแบบดิ จิ ทั ล (PDA) ผลของ
การศึ ก ษาเปรี ย บเที ย บผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นก่ อ น
เรียนและหลังเรียนของกลุ่มตัวอย่างที่เรียนตามรูปแบบ
การเรี ย นการสอนผ่ า นเครื อ ข่ า ยไร้ ส ายบนเครื่ อ ง
ช่วยงานส่วนบุคคลแบบดิจิทัล พบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 และ งานวิจัยของ Jakkapol [11] ได้
พั ฒ นาหนั ง สื อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ (e-Book) ที่ ใ ช้ บ น
คอมพิวเตอร์พกพาหน้าจอสัมผัสในวิชางานหลอมหล่อ
เครื่ อ งประดั บ เรื่ อ งการหล่ อ โลหะ สํ า หรั บ นั ก ศึ ก ษา
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง สถาบันสมทบ
มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือโดยผลของ
การวิจัยพบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
8. ข้อเสนอแนะ
8.1 ควรมี การศึกษาวิจัยเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนจากบทเรียนผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่กับสื่อ
การสอนแบบอื่น ๆ
8.2 ควรมีการศึกษาวิจัยพัฒนาบทเรียนผ่านอุปกรณ์
เคลื่อนที่ในเรื่องและวิธีอื่น ๆ ต่อไปให้กว้างขวางยิ่งขึ้น
8.3 ควรมีการวิจัยและพัฒนาบทเรียนผ่านอุปกรณ์
เคลื่อนที่เพื่อนําไปใช้ร่วมกับวิธีการสอนอื่น ๆ
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