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การพัฒนาแอปพลิเคชันภาษาอาเซียนเบื้องต้น เรื่อง การทักทาย
บนคอมพิวเตอร์พกพา ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
จณิสตา ใจห้าว1* ไพฑูรย์ ศรีฟ้า2 และ จงกล แก่นเพิ่ม3
บทคัดย่อ
การวิ จั ย ในครั้ ง นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ 1) เพื่ อ พั ฒ นาแอปพลิ เ คชั น ภาษาอาเซี ย นเบื้ อ งต้ น เรื่ อ ง การทั ก ทาย
บนคอมพิวเตอร์พกพา ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่มีคุณภาพ 2) เพื่อศึกษา
ดัชนีประสิทธิผลของแอปพลิเคชัน 3) เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้แอปพลิเคชัน 4) เพื่อสอบถามความคิดเห็นด้าน
ประโยชน์และปัญหาจากการใช้แอปพลิเคชัน และ 5) เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนจากแอปพลิเค
ชัน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนตะกุกใต้ศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปี
การศึกษา 2558 จํานวน 30 คน โดยการสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แอปพลิเคชันภาษา
อาเซียนเบื้องต้น เรื่อง การทักทาย แบบประเมินคุณภาพสําหรับผู้เชี่ยวชาญ แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน แบบ
สังเกตพฤติกรรมการใช้แอปพลิเคชัน แบบสอบถามปลายเปิด เรื่องประโยชน์และปัญหาจากการใช้แอปพลิเคชัน
แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนจากแอปพลิเคชัน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าดัชนีประสิทธิผล ผลการวิจัยพบว่า 1) แอปพลิเคชันภาษาอาเซียนเบื้องต้น เรื่อง การ
ทักทาย มีคุณภาพในระดับดีมาก 2) ผลการศึกษาดัชนีประสิทธิผลของแอปพลิเคชันเท่ากับ 0.65 3) ผลการสังเกต
พฤติกรรมการใช้แอปพลิเคชันโดยอาจารย์ประจําวิชาอยู่ในระดับดี ( x = 4.47) 4) ผลการศึกษาด้านประโยชน์ เป็นสื่อ
ที่ดึงดูดให้ผู้เรียนสนุกกับการเรียน ช่วยกระตุ้นความสนใจ สามารถประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันของนักเรียนได้ และ
เป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานที่สามารถนํามาใช้ต่อยอดได้ในอนาคต ปัญหาจากการใช้งาน นักเรียนยังขาดความชํานาญ
ในการใช้อุปกรณ์ เนื่องจากเป็นสื่อที่ใหม่ และเนื้อเรื่องที่ใช้สอนเป็นเรื่องที่ผู้เรียนไม่เคยเรียนมาก่อน และ 5) ผู้เรียนมี
ความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยแอปพลิเคชันอยู่ในระดับมาก ( x = 4.49)
คําสําคัญ: แอปพลิเคชัน ภาษาอาเซียน ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์
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Development of Basic Asian Languages Application on Greeting
in Android Tablet for Matthayom 2nd Students
Janisata Chaihao1* Paitoon Srifai2 and Jongkol Kanperm3
Abstract
The objectives of this research were 1) to develop an application quality of Basic Asian Languages
Application on Greeting in Android Tablet for Matthayom 2 Students; 2 to study effectiveness index of
application on android tablet; 3) to study the behavior of using application on android tablet; 4) to
asking for advantage of using and problems of application on android tablet, and 5) to study the
satisfaction of the application on android tablet. The research sample was 30 students by using cluster
sampling technique from Matthayom 2nd students at Takuk Tai Sueksa School in the first semester of
the 2015 academic year. The research tools utilized in this study were the developed an application
quality of Basic Asian Languages, quality evaluation form, pre-test and post-test, the behavior
observation form of using application on android tablet, open-ended questions of the advantage of
using and problems application on android tablet, the questionnaire of the satisfaction of the
application on android tablet. The information analysis statistic was mean, standard deviation, and
effectiveness index. The research results were: 1) a quality of Basic Asian Languages Application on
Greeting in Android Tablet was in very good level, 2) the effectiveness index of application on android
tablet was 0.65, 3) the results from behavior’s observation of using application on android tablet by
teacher was in good level ( x = 4.47), 4) In Terms of the advantages, the application could attract
learners to enjoy their study, stimulate the interest of learners and help them to adapt what they have
learned to their daily life and benefit the institution for further uses in the future. In terms of problems,
the learners are not familiar with the device because it is new for the learners and the learners have
never learned about this content before, and 5) the student satisfaction of the application on android
tablet was at the most level ( x =4.49).
Keywords: application, Asian Languages, Android Operating System
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1. บทนํา
ในปัจจุบันความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีได้เริ่มเข้ามา
มีบทบาททางด้านการจัดการศึกษามากขึ้น โดยครูผู้สอน
ได้มีการนําข้อดีของวิวัฒนาการความเจริญก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยี และวิ ทยาศาสตร์ รวมกั บความทั นสมั ยของ
ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตมาใช้ส่งเสริมและสนับสนุน
ให้มีบทบาทต่อการจัดกิจกรรม โดยใช้เทคโนโลยีไร้สาย
เป็นช่องทางในการบริหารจัดการบทเรียน เรียกว่า Mlearning [1] รูปแบบการจัดเรียนการสอนดังกล่าว
สามารถตอบสนองต่อความแตกต่างของผู้เรียนและสนอง
ต่อนโยบายของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551 ที่มุ่งเน้นให้จัดการศึกษาและยึดหลัก
แบบผู้เรียนเป็นสําคัญ โดยกําหนดไว้ว่า ผู้เรียนจะต้องมี
ทั กษะด้ านสารสนเทศ สื่ อ และเทคโนโลยี โดยต้ องมี
ความรู้พื้นฐานด้านสารสนเทศ ด้านสื่อและทางเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร [2]
จะเห็นได้ว่า เทคโนโลยี M-Learning เป็นอีกหนึ่ง
ทางเลือกที่หลายสถาบันการศึกษานํามาใช้ในการพัฒนา
ระบบการศึกษาไทยและเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการ
สอนแนวคิดนโยบายของรัฐบาลที่จะนําเอาเทคโนโลยี
และสื่อสารการศึกษามาประยุกต์ใช้กับการเรียนรู้ของ
นักเรียนรูปแบบใหม่โดยการใช้ Tablet เป็นเครื่องมือใน
การเข้าถึงแหล่งเรียนรู้และองค์ความรู้ต่างๆ ที่มีอยู่ทั้งใน
รูปแบบออฟไลน์และออนไลน์ ทําให้ผู้เรียนมีโอกาสศึกษา
หาความรู้ ฝึกปฏิบัติและสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง
[3] และ [4] การศึกษาเป็นกุญแจสําคัญสําหรับพลเมือง
ของอาเซียนเพื่อตระหนักรู้ถึงการเชื่อมโยงหลายด้านที่
เกี่ยวพันกับตน และเพื่อสร้างทักษะที่จําเป็นในการสร้าง
อนาคตที่ ดี ก ว่ าในทั่ ว ภู มิ ภาคอาเซี ยน ด้ ว ยเป้ าหมาย
ดังกล่าวนี้ อาเซียนจึงเรียกร้องให้ประเทศสมาชิกร่วมมือ
กันเพื่อให้มั่นใจว่าพลเมืองเยาวชนในชั้นเรียนทั่วภูมิภาค
เอเชี ยได้ เรียนรู้เกี่ยวกับการเชื่ อมโยงซึ่ งกันและกันทั้ ง
ทางด้านวัฒนธรรม ประชาชน เศรษฐกิจ รัฐบาล และ
ระบบนิเวศ และตระหนักว่าสิ่งเหล่านี้เชื่อมโยงกับการ
ดํารงชี วิตของพวกเขาอย่างไร นอกจากนี้ อาเซี ยนยั ง
เรียกร้องให้ประเทศสมาชิกสร้างความรู้ และทักษะของ
ศตวรรษที่ 21 เช่น การแก้ไขปัญหา การคิดวิเคราะห์
นวัตกรรม การสื่อสารต่างวัฒนธรรม ความร่วมมือ สื่อ
และความรู้เกี่ยวกับข้อมูลสารสนเทศให้กับนักเรียน และ
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นอกเหนือจากนี้ยังมีสิ่งสําคัญอีกอย่างที่คนไทยควรจะ
ศึ กษาไว้ นั้ นคื อ ภาษาประจํ าชาติ ของสมาชิ กอาเซี ยน
ประเทศอื่ นๆ ถึ งแม้ ว่ าประชาคมอาเซี ยนจะใช้ ภาษา
อังกฤษเป็นภาษากลางก็ตาม ฉะนั้นนอกจากภาษาอังกฤษ
ที่ประชากรอาเซียนควรให้ความสําคัญแล้ว การเรียนรู้
ภาษาประจําชาติของแต่ละชาติในฐานะภาษาหลักของ
ประชากรส่วนใหญ่ใช้สื่อสารกัน จึงควรได้รับความสําคัญ
ไม่แพ้กัน
จากความสําคัญของการใช้แท็บเล็ตเป็นเครื่องมือใน
การเข้ าถึงแหล่ งการเรี ยนรู้และประเทศไทยก้ าวเข้ าสู่
ประชาคมอาเซียน ผู้วิจัยจึงเห็นคุณค่าและประโยชน์จาก
การใช้อุปกรณ์แท็บเล็ตในการจัดการเรียนการสอน จึง
ควรพัฒนาแอปพลิเคชันภาษาอาเซียนเบื้องต้น เรื่อง การ
ทักทาย ซึ่งเปิดโอกาสให้นักเรียนเรียนรู้ด้วยตนเอง เพื่อ
ศึกษาดัชนีประสิทธิผล พฤติกรรมการใช้แอปพลิเคชัน
และประโยชน์ของแอปพลิเคชันภาษาอาเซียนเบื้องต้น
เรื่อง การทักทาย ต่อไปในอนาคต
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
2.1 เพื่อพัฒนาแอปพลิเคชันภาษาอาเซียนเบื้องต้น
เรื่อง การทักทาย บนคอมพิวเตอร์พกพาระบบปฏิบัติการ
แอนดรอยด์ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่มี
คุณภาพ
2.2 เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลของแอปพลิเคชั น
ภาษาอาเซียนเบื้องต้น เรื่อง การทักทาย
2.3 เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้แอปพลิเคชันภาษา
อาเซียนเบื้องต้น เรื่อง การทักทาย
2.4 เพื่อสอบถามความคิดเห็นด้านประโยชน์และ
ปัญหาของการใช้แอปพลิเคชันภาษาอาเซียนเบื้องต้น
เรื่อง การทักทาย
2.5 เพื่อศึกษาระดับวามพึงพอใจของนักเรียนที่เรียน
จากแอปพลิเคชันภาษาอาเซียนเบื้องต้น เรื่อง การทักทาย
3. สมมติฐานการวิจัย
3.1 แอปพลิเคชันภาษาอาเซียนเบื้องต้น เรื่อง การ
ทักทาย ที่ผ่านการประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา
และด้านสื่อที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นสามารถนําไปใช้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
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3.2 นักเรียนที่เรียนด้วยแอปพลิเคชันภาษาอาเซียน
เบื้องต้น เรื่อง การทักทาย มีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูง
กว่าก่อนเรียน
3.3 ประโยชน์ของแแอปพลิเคชันภาษาอาเซียน
เบื้องต้น เรือ่ ง การทักทาย สามารถนําไปต่อยอดต่อไปใน
อนาคต
4. ขอบเขตการวิจัย
4.1 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนตะกุกใต้ศึกษา ที่กําลังศึกษา
อยู่ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 ทั้งหมด 2
ห้องเรียนจํานวน 63 คน
4.2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียน
ชั้ นมั ธยมศึ กษาปี ที่ 2 โรงเรี ยนตะกุ กใต้ ศึ กษา ที่ กํ าลั ง
ศึ ก ษาอยู่ ในภาคเรี ยนที่ 1 ปี ก ารศึ ก ษา 2558 ได้ จ าก
วิธีการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Sampling) ด้วยวิธีจับ
สลากมา 1 ห้ อ งเรี ย น จากทั้ ง หมด 2 ห้ อ งเรี ย น ได้
นักเรียนจํานวน 30 คน
4.3 เนื้อหาที่ใช้ในการพัฒนาแอปพลิเคชันภาษา
อาเซียนเบื้องต้น เรื่อง การทักทาย เป็นเนื้อหาในกลุ่ม
สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เรื่อง
ภาษาอาเซียน (การทักทาย) ที่ประกอบไปด้วย การทักทาย
บทสนทนาการทักทายเมื่อแรกพบ และการบอกลา
4.4 สิ่งที่ศึกษา
4.1.1 ตัวจัดกระทํา คือ การเรียนด้วยแอปพลิเคชัน
ภาษาอาเซียนเบือ้ งต้น เรือ่ ง การทักทาย
4.1.2 ผลของตัวจัดกระทํา คือ
1) ดั ชนี ประสิ ท ธิ ผลของแอปพลิ เคชั น
ภาษาอาเซียนเบื้องต้น เรื่อง การทักทาย
2) พฤติกรรมการใช้แอปพลิเคชันภาษา
อาเซียนเบื้องต้น เรื่อง การทักทาย
3) ความคิดเห็นด้านประโยชน์และปัญหา
การใช้แอปพลิเคชันภาษาอาเซียนเบื้องต้น เรือ่ ง การทักทาย
4) ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อแอป
พลิเคชันภาษาอาเซียนเบื้องต้น เรื่อง การทักทาย
5. วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจัยในครั้งนี้ เป็นการวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed
Method Research) ประกอบด้วยการวิจัยเชิงคุณภาพ
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(Qualitative Research) และการวิจัยเชิงปริมาณ
(Quantitative Research) ซึ่งได้ดําเนินตามขั้นตอน
ดังนี้
5.1 การสร้างแอปพลิเคชันภาษาอาเซียนเบื้องต้น
เรื่อง การทักทาย ผู้วิจัยได้ดําเนินการศึกษาโดยใช้แนวคิด
ของ Addie Model Barbara Seels and Zita Glasgow
[5] และ [10] มีขั้นตอน 5 ดังนี้
5.1.1 การวิเคราะห์ (Analysis) กําหนดหัวเรื่อง
จากนั้ นทํ าการศึ กษาหลั กการ ค้ นคว้าเนื้ อหาเกี่ยวกั บ
ภาษาอาเซียน ตลอดจนวิธีการและขั้นตอนในการพัฒนา
แอปพลิเคชัน และกําหนดขอบข่ายของเนื้อหาของบท
สนทนา คือ เรื่อง การทักทาย บทสนทนาทักทายเมื่อแรก
พบ การบอกลา โดยมีทั้งหมด 6 ภาษา ได้แก่ ภาษาลาว
ภาษาพม่า ภาษาเขมร ภาษามลายู ภาษาตากาล็อก และ
ภาษาเวียดนาม
5.1.2 การออกแบบ (Design) ผู้วิจัยได้ดําเนินการ
ออกแบบโดยมีวัตถุประสงค์ทั่วไปและวัตถุประสงค์เชิง
พฤติกรรมของแอปพลิเคชันภาษาอาเซียนเบื้องต้น เรื่อง
การทักทาย และกําหนดกิจกรรมการเรียนรู้ของเนื้อหา
โดยนําเสนอเนื้อหาให้ผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหาจํานวน 3
ท่าน ตรวจสอบความถูกต้อง และให้คําแนะนําปรับปรุง
แก้ไข
5.1.3 การพัฒนา (Development) ในการ
สร้ างแอปพลิ เคชั นภาษาอาเซี ยนเบื้ องต้ น เรื่ อง การ
ทักทาย ใช้โปรแกรมสําเร็จรูปในการสร้างกราฟิก ดังนี้
1) ทําการออกแบบผังงาน (Flow Chart)
และเขียนสตอรี่บอร์ด (Storyboard) เพื่อให้เห็นลักษณะ
การทํางานและลําดับการดําเนินเรื่องของแอปพลิเคชัน
2) ออกแบบหน้าจอ (Screen Design)
โดยเลือกรู ปแบบและขนาดของตัวอักษร กําหนดวาม
ละเอี ย ดของภาพ การจั ด พื้ น ที่ แ ต่ ล ะจอภาพในการ
นําเสนอ การกําหนดสีตัวอักษร (Font Color), สีของฉาก
หลัง (Background), กําหนดตัวการ์ตูนกราฟิกและสีของ
ส่วนอื่นๆ ที่อํานวยความสะดวกในการใช้งาน เครื่องมือที่
นํามาใช้ในการพัฒนาอแปพลิเคชันในระบบปฏิบัติการ
แอนดรอยด์นี้คือ โปรแกรม Android Studio โดยมี
โปรแกรม JDK (Java Delopment kit), ADT (Android
Development tool) และ AVD (Android Visual
Device) โดยมีโปรแกรม Eclipse เชื่อมต่อกับฐานข้อมูล
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My Sql ในการสร้างกราฟิก ใช้โปรแกรม Adobe
Illustrator และ Adobe Photoshop
(3) ดําเนินการสร้างแอปพลิเคชันตาม
รูปแบบ เทคนิค และวิธีการที่ได้มาจากขั้นต้น
(4) นํ าแอปพลิ เคชั นอั พโหลดใน Play
Store พร้อมที่จะทําการดาวน์โหลดใช้งาน
(5) ติ ดตั้ งแอปพลิ เคชั นบนเครื่ องแท็ บ
เล็ตของโรงเรียนที่ได้มาจากโครงการ OTPC (One
Tablet Per Child)
5.1.4 การนําไปใช้ (Implementation) นํา
แอปพลิเคชันมาทดลองใช้งานเพื่อทดสอบการใช้งานด้วย
การนํ าไปทดลองใช้ กั บกลุ่ มใกล้ เคี ยงกั บกลุ่ มตั วอย่ าง
(Try Out) คือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนกิ่ง
เพชร ซึ่งมีลักษณะใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่างจํานวน 3 คน
โดยให้ นั กเรี ยนทดลองใช้ แอปพลิ เคชั นเป็ นรายบุ คคล
เพื่ อ สั ง เกตปฏิ กิ ริ ย า สอบถามความคิ ด เห็ น เพื่ อ หา
ข้อบกพร่อง หากพบว่านักเรียนเกิดความสับสนในการใช้
งาน ผู้วิจัยแก้ไขให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น
การทดลองครั้งที่ 2 การทดลองรายกลุ่ม จํานวน 9
คน โดยให้ นั ก เรี ย นแต่ ละคนทดลองใช้ แอปพลิ เคชั น
สังเกตปฏิกิริยา สอบถามความคิดเห็น เพื่อหาข้อบกพร่อง
และแก้ไขบทเรียนอีกครั้ง
การทกลองครัง้ ที่ 3 การทดลองภาคสนาม จํานวน 30
คน โดยให้นักเรียนทําแบบทดสอบก่อนเรียนและเรียน
ด้วยแอปพลิเคชันภาษาอาเซียนเบื้องต้น เรื่อง การทักทาย
1 คน ต่อ 1 เครื่อง หากพบว่ามีข้อบกพร่องทําให้ผู้เรียน
ไม่สะดวกในการใช้งาน ผู้วิจัยนําไปแก้ไขให้สมบูรณ์
5.1.5 การประเมิน (Evaluation)
1) ผู้วิจัยสนทนาและถามคําถามนักเรียน
เพื่อดูภูมิหลังของนักเรียนแล้วให้นักเรียนทําแบบทดสอบ
ก่อนเรียน (Pre-Test)
2) ผู้วิจัยบันทึกพฤติกรรมผู้เรียนโดยใช้
แบบสังเกตพฤติกรรม ดูปฏิกิริยาที่มีต่อการใช้แอปพลิเคชัน
การมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมพร้อมบันทึกข้อมูลเป็น
รายบุคคล
3) หลังจากเรียนจบผู้วิจัยให้กลุ่มทดลอง
ทําแบบทดสอบหลังเรียน (Post-Test)
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4) ผู้วิจัยให้นักเรียนทําแบบสอบถาม
ความพึงพอใจที่มีต่อแอปพลิเคชันภาษาอาเซียนเบื้องต้น
เรื่อง การทักทาย
5) ผู้วิจัยใช้แบบสอบถามปลายเปิดเรื่อง
ประโยชน์และปัญหาการใช้งานของแอปพลิเคชันสําหรับ
ผู้บริหาร ครู และผู้ปกครอง
6) รวบรวมข้อมูลทั้งหมดเพื่อนําไปวิเคราะห์
หาค่าสถิติต่อไป
5.2 แบบประเมินคุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญ
การสร้างแบบประเมินคุณภาพแอปพลิเคชันภาษา
อาเซียนเบื้องต้น เรื่อง การทักทาย มีลักษณะเป็นแบบ
ประเมินค่าแบบ (rating scale) ของ Likert 5 ระดับ [6]
5.3 แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแบบจับคู่
(Matching Test) โดยมีข้อคําถาม 12 ข้อ และข้อคําตอบ
16 ข้อ แล้วให้นักเรียนเลือกจับคู่ว่ามีความสัมพันธ์กันกับ
ข้อใด
5.4 การสร้างแบบสังเกตพฤติกรรม โดยกําหนด
พฤติกรรมที่จะทําการสังเกต มีลักษณะเป็นแบบประเมิน
ค่าแบบ (rating scale) ของ Likert 5 ระดับ [6]
5.5 การสร้างแบบสอบถามปลายเปิดเรื่องประโยชน์
และปัญหาจากการใช้แอปพลิเคชัน ตรวจสอบคุณภาพ
ของแบบสอบถามโดยผู้เชี่ยวชาญ จํานวน 3 คน นําผลมา
วิเคราะห์เพื่อปรับปรุง
5.6 แบบสอบถามความพึงพอใจ
การสร้างแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มี
ต่อแอปพลิเคชันภาษาอาเซียนเบื้องต้น เรื่อง การทักทาย
มีลักษณะเป็นแบบประเมินค่า (rating scale) ของ Likert
5 ระดับ [6]
5.7 การดําเนินการทดลองและเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยได้ดําเนินการทดลองและเก็บรวบรวมข้อมูล
โดยมีขั้นตอนการดําเนินการ ดังนี้
1) ผู้ วิ จั ยทํ าหนั งสื อจากภาควิ ชาเทคโนโลยี
การศึ กษา เพื่ อขอความอนุ เคราะห์ ในการดํ าเนิ นการ
ทดลองและเก็บรวบรวมข้อมูลกับโรงเรียนตะกุกใต้ศึกษา
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
2) นัดหมายประสานงานกับอาจารย์ประจําชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนตะกุกใต้ศึกษา
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วารสารวิ ช าการครุ ศ าสตร์ อุ ต สาหกรรม พระจอมเกล้ า พระนครเหนื อ
ปี ที่ 8 ฉบั บ ที่ 2 กรกฎาคม – ธั น วาคม 2560

จังหวัดสุราษฎร์ธานี เตรียมสถานที่และเครื่องมือที่ใช้ใน
การทดลอง ทํ า การติ ด ตั้ ง แอปพลิ เ คชั น ลงในเครื่ อ ง
แท็บเล็ตของโรงเรียน
สัปดาห์ที่ 1 คาบที่ 1 (คาบละ 45 นาที) ให้
กลุ่มทดลองทําแบบทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) พร้อม
ปฐมนิ เ ทศและปรั บ พื้ น ฐานนั ก เรี ย นก่ อ นการเรี ย น
คาบที่ 2 เรียนภาษาลาวผู้วิจัยทําการประเมิน และคาบที่
3 เรียนภาษาพม่า ผู้วิจัยทําการประเมิน
สัปดาห์ที่ 2 คาบที่ 1 เรียนภาษาเขมร ผู้
วิจัยทําการประเมิน คาบที่ 2 เรียนภาษามลายู ผู้วิจัยทํา
การประเมินและคาบที่ 3 เรียนภาษาตากาล็อก ผู้วิจัยทํา
การประเมิน
สัปดาห์ที่ 3 คาบที่ 1 เรียนภาษาเวียดนาม
ผู้วิจัยทําการประเมิน คาบที่ 2 กลุ่มทดลองทําแบบทดสอบ
ก่อนเรียน (Post-test) และ แบบประเมินความพึงพอใจ

ตอนที่ 1 การหาคุณภาพของแอปพลิเคชัน
ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ยการหาคุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญด้าน
เนื้อหา
(n=3)
รายการประเมิน
1. ด้านเนื้อหาในส่วนต่างๆ
2. การดําเนินเรื่อง
3. การใช้ภาษา
ค่าเฉลี่ยรวม

5.8 การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ทําการวิเคราะห์ข้อมูลด้วย
โปรแกรมสําเร็จรูป ซึ่งมีการคํานวณหาค่าทางสถิติ ดังนี้
ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าดัชนีประสิทธิผล
6. ผลการวิจัย
การพัฒนาแอปพลิเคชันภาษาอาเซียนเบื้องต้น เรื่อง
การทักทาย บนคอมพิวเตอร์พกพาระบบปฏิบัติการแอน
ดรอยด์ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ผู้วิจัย
เสนอผลการวิจัยแบ่งออกเป็น 5 ตอน ดังนี้
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x

4.70
4.50
4.67
4.62

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก

จากตารางที่ 1 แสดงผลการหาคุณภาพของแอป
พลิเคชันภาษาอาเซียนเบื้องต้น เรื่อง การทักทาย ของ
ผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา โดยมีค่าเฉลี่ยรวมในแต่ละด้าน
ดังนี้ ด้านเนื้อหาในส่วนต่างๆ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.70
อยู่ในระดับดีมาก ด้านการดําเนินเรื่อง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
4.50 อยู่ ใ นระดั บ ดีม าก ด้า นการใช้ ภาษา มีค่ า เฉลี่ ย
เท่ า กั บ 4.67 อยู่ ใ นระดั บ ดี ม าก แอปพลิ เ คชั น ภาษา
อาเซี ย นเบื้ อ งต้ น เรื่ อ ง การทั ก ทาย มี ค่ า เฉลี่ ย รวม
เท่ ากั บ 4.62 อยู่ ใ นระดั บ ดีม าก จึง มี คุณ ภาพในด้ า น
เนื้อหาสามารถนําไปทดลองกับกลุ่มตัวอย่างได้
ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ยการหาคุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญ
ด้านสื่อ
(n=3)
รายการประเมิน

รูปที่ 1 แสดงหน้าบทสนทนา ภาษาเขมร

159

1. ด้านเนื้อหา
2. ตัวอักษรและสี
3. ภาพ เสียง และการใช้ภาษา
4. การมีปฏิสัมพันธ์

ค่าเฉลี่ยรวม

x
4.59
4.67
4.56
4.67
4.62

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก

ดีมาก

จากตารางที่ 2 แสดงผลการหาคุณภาพของแอป
พลิเคชันภาษาอาเซียนเบื้องต้น เรื่อง การทักทาย ของ
ผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อ โดยมีค่าเฉลี่ยรวมในแต่ละด้าน ดังนี้
ด้านเนื้อหา มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.59 อยู่ในระดับดีมาก
ด้านตัวอักษรและสี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.67 อยู่ในระดับ
ดี ม าก ด้ า นภาพ เสี ย ง และการใช้ ภ าษา มี ค่ า เฉลี่ ย
เท่ากับ 4.56 ด้านการมีปฏิสัมพันธ์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
4.67 แอปพลิเคชันภาษาอาเซียนเบื้องต้น เรื่อง การ
ทักทาย มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.62 อยู่ในระดับดีมาก
จึง มีคุ ณ ภาพในด้ า นสื่ อ สามารถนํา ไปทดลองกั บกลุ่ ม
ตัวอย่างได้
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ตอนที่ 2 การหาดัช นีประสิท ธิ ผลของแอปพลิ เคชั น
ตารางที่ 3 แสดงค่าดัชนีประสิทธิผลของแอปพลิเคชัน
คะแนนเต็ม
12

ผลรวม
ก่อนเรียน
112

ผลรวม
หลังเรียน
272

E.I.

0.65

จากตารางที่ 3 พบว่า ค่าดัชนีประสิทธิผลมีค่า
เท่ากับ 0.65 แสดงว่าผู้เรียนมีอัตราความก้าวหน้า
ทางการเรียนเพิ่มขึ้น ร้อยละ 0.65
การเรียนเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.65

ผลการศึกษาด้านประโยชน์ พบว่า เป็นสื่อที่ดึงดูด
ให้ ผู้ เ รี ย นสนุ ก กั บ การเรี ย น ช่ ว ยกระตุ้ น ความสนใจ
สามารถประยุกต์ ใช้ในชีวิตประจํา วันของนักเรียนได้
และเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานสามารถนํามาใช้ต่อยอด
ได้ในอนาคต ปัญหาจากการใช้งาน พบว่า นักเรียนยัง
ขาดความชํานาญในการใช้อุปกรณ์ เนื่องจากเป็นสื่อที่
ใหม่และเนื้อเรื่องที่ใช้สอนเป็นเรื่องที่ผู้เรียนไม่เคยเรียน
มาก่อน
ตอนที่ 5 การวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้เรียน
ตารางที่ 5 แสดงความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อ
แอปพลิเคชัน
(n=30)
รายการประเมิน

รูปที่ 2 แสดงผลคะแนนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 2 จํานวน 30 คน
ตอนที่ 3 พฤติกรรมการใช้แอปพลิเคชัน
ตารางที่ 4 แสดงพฤติกรรมของนักเรียนที่เรียนด้วย
แอปพลิเคชัน
(n=30)
รายการประเมิน
1. นักเรียนมีความกระตือรือร้น
ในการเรียน
2. ความคล่องแคล่วในการพูด
และความถูกต้อง
3. นักเรียนมีส่วนร่วมในการ
จัดกิจกรรม
4. การตอบคําถามกับผู้สอน
5. การจับคู่สนทนา
ค่าเฉลี่ยรวม

5.00 5.00

ระดับ
คุณภาพ
ดีมาก

4.67 0.57

ดีมาก

4.67 0.57

ดีมาก

4.33 0.57
4.00 0.00
4.47

ดี
ดี
ดี

x

S.D.

จากตารางที่ 4 พฤติ ก รรมของผู้ เรีย นที่เ รีย นด้ว ย
แอปพลิเคชันภาษาอาเซียนเบื้องต้น เรื่อง การทักทาย
อยู่ในระดับ ดี มีค่าเฉลี่ยรวม 4.47
ตอนที่ 4 ผลการวิเคราะห์ประโยชน์และปัญหาของ
การใช้แอปพลิเคชันภาษาอาเซียนเบื้องต้น เรื่อง การ
ทักทาย
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1. สีสันของบทเรียนความสวยงาม
บนหน้าจอ
2. ภาพประกอบมีความสวยงาม
คมชัด
3. เสียงเพลงเหมาะสม
4. บทเรียนมีความน่าสนใจและ
น่าดึงดูด
5. ความถูกต้องของภาษาที่ใช้
บรรยายเนื้อหา
6. การแบ่งหัวข้อของเนื้อหาชัดเจน
ไม่สับสน
7. ปุ่มต่างๆมีการจัดวางเหมาะสม
ใช้งานง่าย
8. ส่วนนําเข้าบทเรียนมีความเร้าใจ
และน่าสนใจ
9. ตัวอักษรชัดเจน อ่านได้งาย
10. ปริมาณของเนื้อหากําลังดี
ไม่มาก ไม่น้อยเกินไป
11. การนําเสนอเนื้อหาง่ายต่อการ
ทําความเข้าใจ
12. ผู้เรียนสามารถควบคุมบทเรียน
ได้ด้วยตนเอง
13. ความชัดเจนของเสียงบรรยาย
14. การใช้บทเรียนง่าน สะดวก
ไม่มีข้อติดขัด
ค่าเฉลี่ยรวม

4.97 0.18

ระดับ
คุณภาพ
มากที่สุด

4.93 0.25

มากที่สุด

4.83 0.35
4.70 0.47

มากที่สุด
มากที่สุด

4.67 0.48

มากที่สุด

4.60 0.56

มากที่สุด

4.60 0.56

มากที่สุด

4.53 0.57

มากที่สุด

4.50 0.51
4.43 0.50

มากที่สุด
มาก

4.42 0.58

มาก

4.07 0.41

มาก

4.07 0.41
4.00 0.53

มาก
มาก

4.49

มาก

x

S.D.

จากตารางที่ 5 ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อ
แอปพลิเคชันภาษาอาเซียนเบื้องต้น เรื่อง การทักทาย
อยู่ในระดับ มาก มีค่าเฉลี่ยรวม 4.49
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รูปที่ 3 ภาพขณะนักเรียนทํางานทดลองโดยใช้
แอปพลิเคชัน
7. การอภิปรายผลการวิจยั
7.1 ผลการหาคุณภาพของแอปพลิเคชันภาษา
อาเซียนเบื้องต้น เรื่อง การทักทาย พบว่า คุณภาพของ
แอปพลิเคชัน โดยพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านเนื้อหา
และด้านสื่ ออยู่ในระดับดีมาก สามารถนําไปใช้ในการ
เรียนการสอนได้ ซึ่งแอปพลิเคชันภาษาอาเซียนเบื้องต้น
เรื่อง การทักทาย มีการกําหนดเนื้อหาและวัตถุประสงค์
การออกแบบให้ มี ค วามน่ า สนใจโดยใช้ ก ราฟิ ก เสี ย ง
บรรยาย เสียงพากย์ เพื่อช่วยให้ผู้เรียนสามารถออกเสียง
สําเนียงภาษาอาเซียนได้ถูกต้อง ทั้งนี้แอปพลิเคชันได้
ผ่านการพิจารณาและตรวจสอบจากคณะกรรมที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา ผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อ
ซึ่งสอดคล้องกับอุษญาณีย์ [9] ที่ได้วิจัยเรื่อง การพัฒนา
แอปพลิเคชันบนไอแพด วิชาภาษาอังกฤษ เรื่องสุขภาพ
ของฉัน สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 และ
พบว่ า คุ ณ ภาพของแอปพลิ เ คชั น บนไอแพด วิ ช า
ภาษาอังกฤษ เรื่องสุขภาพของฉัน อยู่ในระดับดี
7.2 ผลการศึกษาดัชนีประสิทธิผล
(Effectiveness Index : E.I.) ของแอปพลิเคชันภาษา
อาเซี ยนเบื้ องต้ น เรื่ อง การทั กทาย บนคอมพิ วเตอร์
พกพาระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์เท่ากับ 0.65 ถือว่า
ใช้ ไ ด้ แสดงว่ า นั ก เรี ย นมี ค วามรู้ ห ลั ง จากการใช้
แอปพลิเคชัน ร้อยละ 65 นับว่านักเรียนมีความรู้มากขึ้น
โดยครูสามารถนําแอปพลิเคชันนี้ไปใช้สอนกับนักเรียนได้
เป็นอย่างดี ซึ่งสอดคล้องกับอุษญาณีย์ [9] ที่สรุปผลการ
วิจัยในแนวเดียวกัน
7.3 การสังเกตพฤติกรรมการใช้แอปพลิเคชันภาษา
อาเซียนเบื้องต้น เรื่อง การทักทาย พบว่า พฤติกรรมของ
ผู้เรียนที่เรียนด้วยแอปพลิเคชันภาษาอาเซียนเบื้องต้น
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เรื่อง การทักทาย อยู่ในระดับดี โดยศึกษากิจกรรมที่ทํา
จากแอปพลิเคชัน เพราะได้ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้
ที่ประกอบด้วยภาพกราฟิก เสียง มีการจัดสถานการณ์
การสนทนาเมื่ อแรกพบ การพูดคําทักทาย การพู ดคํ า
บอกลาของแต่ละภาษา ซึ่งเป็นการกระตุ้นและเร้าความ
สนใจ ทําให้ผู้เรียนมีความสนุกกับการทํากิจกรรม [5]
7.4 ผลการศึกษาประโยชน์และปัญหาของ
แอปพลิเคชันภาษาอาเซียนเบื้องต้น เรื่อง การทักทาย
พบว่า สามารถนํามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวัน เป็นสื่อ
ที่สร้างความสนใจในการเรียนมีเสียงพากย์จากเจ้าของ
ภาษา ช่วยให้ผู้เรียนสามารถฝึกภาษาได้อย่างถูกต้อง ใน
ส่วนปัญหาที่พบเนื้อหาที่ใช้เรียนเป็นเรื่องที่ใหม่ ผู้เรียน
ไม่เคยศึกษามาก่อน รวมถึงแอปพลิเคชันจะรองรับเพียง
แค่ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์และการใช้กับแท็บเล็ต
โรงเรียนจะสามารถใช้ได้ งานได้อย่ างสมบูรณ์ หากจะ
ดาวน์โหลดใช้กับอุปกรณ์อื่น หน้าจอการทํางานอาจจะมี
ผิดเพี้ยนบ้าง
7.5 ผลความพึงพอใจที่มีต่อการเรียนด้วยแอปพลิเคชัน
ภาษาอาเซียนเบื้องต้น เรื่ อง การทักทาย โดยคะแนน
เฉลี่ยรวม 4.49 อยู่ในระดับมากเนื่องจากผู้เรียนสามารถ
ทบทวนเนื้ อ หาได้ ทุ ก เวลา สามารถตอบสนองความ
ต้องการของผู้เรียนได้ โดยมีบทสนทนาตอบโต้กัน ซึ่ ง
สอดคล้องกับอุษญาณีย์ [9] ที่ได้วิจัยเรื่องการพัฒนาแอป
พลิเคชันบนไอแพดวิชาภาษาอังกฤษเรื่องสุขภาพของฉัน
สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 และพบว่า
ค่าเฉลี่ยรวมของความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ผู้เรียน
สามารถทบทวนเนื้อหาได้ทุกทีทุกเวลา ตอบสนองความ
ต้องการของผู้เรียน
8. ข้อเสนอแนะ
8.1 ข้อเสนอแนะจากการวิจัย
8.1.1 การพัฒนาแอปพลิเคชันภาษาอาเซียน
เบื้องต้น เรื่อง การทักทาย ทําให้ผู้เรียนสามารถทบทวน
ได้ทุกที่ ทุกเวลา ตามความต้องการของผู้เรียน
8.1.2 การพัฒนาแอปพลิเคชันภาษาอาเซียน
เบื้องต้น เรื่อง การทักทาย ครั้งนี้พบว่า มีข้อจํากัดใน
เรื่ อ งของการแสดงผลทางด้ า นหน้ า จอ เพื่ อ ความ
เหมาะสมในการใช้ งานได้อย่างสมบูรณ์ควรใช้ งานกั บ
แท็บเล็ต รุ่น i-Media SD08 ที่มาจากโครงการ OTPC
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8.1.3 ในช่วงแรกของการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอน นักเรียนบางคนยังไม่เข้าใจ ดังนั้นครูผู้สอนควร
อธิบายและแนะแนวทางในการทํากิจกรรมให้ถูกต้อง
8.1.4 ผู้วิจัยควรพิจารณาคุณสมบัติของผู้เรียน
และสํารวจความรู้และความชํานาญในการใช้แท็บเล็ต
ของผู้เรียนก่อน เพราะการใช้แท็บเล็ตนั้นเป็นสื่อใหม่
สําหรับระบบการศึกษา ซึ่งผู้เรียนอาจจะยังไม่มีความ
ชํานาญในการใช้งานควรมีการอธิบายขั้นตอนการใช้งาน
ให้ผู้เรียนเข้าใจก่อนเริ่มเรียน เพื่อให้เกิดความเข้าใจใน
ทิศทางเดียวกัน
8.2 ข้อเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งต่อไป
8.2.1 ควรมีการพัฒนาแอปพลิเคชันในเนื้อหา
วิชาอื่นๆ เพิ่มเติมหรือมีการออกแบบแอปพลิเคชันที่มี
ลู กเล่ นที่ แปลกใหม่ เช่ น การเคลื่ อนไหวของตั วละคร
เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้เรียนให้ดียิ่งขึ้น
8.2.2 การพัฒนาแอปพลิเคชันบทแท็บเล็ตควร
รองรับได้หลากหลายรุ่น
8.2.3 การสร้างแอปพลิเคชั นเพื่ อการศึกษา
นอกจากมี การนํ าเสนอองค์ ความรู้ ทั่ วไปแล้ วควรจะมี
แบบฝึกหัดหรือแบบทดสอบในตัวแอพลิเคชันด้วย
9. เอกสารอ้างอิง
[1] Ministry of Information and Communication
Technology. (2007). [online]. Tablet. [cited 11
September, 2014]. Available from : http://
mict.go.th/ewt_news.php?nid=5282,z (In Thai)
[2] Ministry of Education. (2008). Core Curriculum
51. Bangkok : The Agricultural Co-operative
Federation Of Thailand., LTD. Publishing.
(In Thai)
[3] Paitoon Srifa. (2012). Management Education in
the Twenty-First Century and Tablet. Paper
presented at Naresuan University. (In Thai)
[4] Krismant Whattananarong, Ph.D. (2013).
[online]. The results of using tablet with
BYOT : Bring Your Own Technology.
[cited September 14, 2014] Available from
http://www.thairat.co.th/content/365756
(In Thai)

_18-0086(154-162)18.indd 162

[5] Kidanan Malithong. (1993). Contemporary
In Education Technology. 2nd ed. Bangkok
: Edison Press Product co.,ltd. (In Thai)
[6] Bumchom Srisa-Ard. (1992). The Research
Of Measurement and Evaluation.
Mahasarakham : Srinakharinwirot University
(In Thai)
[7] Phaisann Fongsi. (2014). A Development
of Research. 4th ed. Bangkok : Dansutha
kanphim Publishing. (In Thai)
[8] Paisal Whangpanich. (1983). Measurement in
Education. Bangoko : Thaiwattana Panich.
(In Thai)
[9] Usayanee Deeprom. (2014). Development
of iPad Application on My Health in English
Substance for Prathomsuksa 2 Students.
Master Thesis, Faculty of Education.
(Education Technology), Kasetsart University.
(In Thai)
[10] Kanjana Kunarak. (2009). Instructional
Design. 3rd ed. Nakhon Pathom : Silpakorn
University. (In Thai)

1/29/61 BE 11:42 AM

