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บทคัดยอ
 การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อสรางและประเมินการใชงานบทเรียนบนโทรศัพทเคลื่อนที่                       

เพือ่ใชประกอบการเรยีนการสอน  ผูวจิยัไดทาํการเกบ็รวมรวมขอมลูภาคสนามโดยใหนกัศกึษาไดทดลองเรยีน

บทเรียนในหัวขอ สื่อวัสดุอุปกรณและนวัตกรรมทางการศึกษา โดยผานทางโทรศัพทเคล่ือนท่ีแลวใช

แบบสอบถามประเมินความพึงพอใจ โดยทําการทดลองกับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปที่ 3                                         

คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ที่ลงทะเบียนเรียนกระบวนวิชา 100308 นวัตกรรม เทคโนโลยี

สารสนเทศ และการส่ือสารเพ่ือการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2559 จํานวน 100 คน ในการเรียน                       

บทเรียนผานทางโทรศพัทเคลื่อนที่วิเคราะหขอมูลดวยคารอยละ นําเสนอขอมูลผลการศึกษาสรุปไดดังนี้ 

 การสรางบทเรียนบนโทรศัพทเคล่ือนท่ีที่เหมาะสมเพ่ือใชประกอบในการเรียนการสอน ควรตองมี                 

องคประกอบทีต่องคํานงึถงึคือ 1) ดานการออกแบบบทเรยีน ในสวนของการใชส ีสพีืน้หลงัมีความเหมาะสม 

อานงาย  กลุ มศึกษารอยละ 100 เห็นดวย ในเรื่องของแบบตัวอักษรที่ใช และขนาดของตัวอักษร                                               
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ที่ใชกลุมศึกษารอยละ 85 เห็นดวย ในเรื่องของการใชปุมนําทางถูกตองเขาใจงาย ไปยังจุดที่ตองการ                              

กลุมศึกษารอยละ 95 เห็นดวยสวนในเรื่องของปริมาณขอมูลในแตละหนา ตัวอักษรและภาพประกอบ                           

ทีใ่ชบนหนาจอ กลุมศกึษารอยละ 97 เหน็ดวย และในสวนของการจัดหนาจอเหมาะสม อานงาย และสวยงาม 

กลุมศึกษารอยละ 95 เห็นดวย  2) ดานการใชงานบทเรียน ควรมีความงายในการเขาใชบทเรียน กลุมศึกษา

รอยละ 98 เห็นดวย ดานการใชงานไมสะดุด การสืบคนในบทเรียนไมติดขัด กลุมศึกษารอยละ 95                                   

เห็นดวย และในเร่ืองของการใชเวลาในการดึงขอมูล กลุมศึกษารอยละ 95 เห็นดวย และเห็นวาใชเวลา                     

ในการดึงขอมูลไมมากจนเกินไป 

คําสําคัญ
 การประเมินการใชงานบทเรียน    การใชโทรศัพทเคล่ือนที่ในการเรียนการสอน 

Abstract  
 In this research, with the purpose of creating and evaluating lessons on mobile phone use 

in teaching.  Researchers have done the field data collected by students of experimental lessons 

in the topic. Materials and innovative educational device through the mobile phone and then use 

the query evaluates satisfaction. By experimenting with 100 undergraduate students in third year,       

Faculty of Education, Chiang Mai University who enroll  in courses 100308: Innovative Information 

and Communication Technology Education, 2nd semester, academic year 2016 study lessons via 

a mobile phone. Data were analyzed by using percentage. Results of the study are as follows: 

 Creating lessons on mobile phones to be used in teaching. There should be an element 

that needs to be considered were: 1) Design lesson in the areas of color, the background color 

there is suitable. Read a simple study 100 percent agree with. In the matter of the font and the size 

of the font that is used by  85 percent of studies saw the group. In the matter of the use of the                         

navigation buttons are easy to understand. To point to 95 percent agree with education groups. 

The section on the subject of the amount of data on each page. The characters and illustrations 

used on the screen. 97 percent in the study group, and in creating the appropriate screen.                      

Beautiful and easy to read, study group, 95 percent agree with. 2) Lessons should have easy                 

access to lesson study group 98 percent agree with seamless integration of operational search 

lessons do not jam. Study group and 95 percent of the time in use. Retrieves a study group and 

95 percent of that in no time at all.
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บทนํา
 การเรียนการสอนในศตวรรษท่ี 21 ปจจุบันเปนยุคของการเรียนการสอนท่ีเปล่ียนแปลงไปจากเดิม

จากที่สมัยกอนสวนใหญผูสอนจะเปนผูทําการถายทอดเนื้อหาใหกับผูเรียน โดยมีผูเรียนเปนผูรับเนื้อหา                    

ซึ่งในสมัยกอนการเรียนการสอนลักษณะน้ีสามารถกระทําได แตในยุคปจจุบันความเจริญมีมากข้ึน                             

พรอมกับความรูตางๆ ที่เพ่ิมมากขึ้น มีสาขาวิชาการใหมๆ เกิดข้ึนมากมาย ซึ่งแตกอนไมเคยมี ดังนั้นการ                           

ที่ผู เรียนจะรับขอมูลจากผูสอนเพียงอยางเดียวคงไมเพียงพอ อีกท้ังในปจจุบันเทคโนโลยีตางๆ ก็ได                              

เจริญรดุหนาไปอยางรวดเร็ว การติดตอสือ่สารและการปฏิสมัพนัธกนัทําไดรวดเร็วและกวางขวางมากข้ึนผาน                                

ทางอุปกรณอิเลกทรอนิกสตางๆ เชน เคร่ืองคอมพิวเตอร โทรศัพท แท็บเล็ต และอุปกรณประเภทสมารท                   

ทั้งหลาย  ซึ่งนบัวันความเจริญทางดานอุปกรณเหลานี้จะมีเพิ่มมากข้ึน 

 ในฐานะที่เปนผูสอนในยุคน้ีจําเปนอยางยิ่งที่จะตองกาวใหทันกับความเปล่ียนแปลงเหลานี้  ดังที่   

Vate-U-Lan (2008) ไดกลาววา ตองมีการปฏิวัติการเรียนการสอนใหมทั้งหมด ผูเรียนไมจําเปนจะตองรับ                  

ทุกสิ่งจากผูสอนเพียงอยางเดียว การเรียนไมจําเปนตองจํากัดอยูแตในหองสี่เหลี่ยมและการเรียนจะไมเปน

เรื่องนาเบื่ออีกตอไป ผูเรียนสามารถเรียนไดทุกที่ทุกเวลาที่อยากจะเรียนโดยผานความเจริญทางเทคโนโลยี

ตางๆ ในปจจุบัน ซึ่งขณะนี้ก็สามารถทําไดระดับหนึ่งแลว โดยท่ีผูเรียนสามารถเรียนผานระบบอินเทอรเน็ต  

โดยใชเครื่องคอมพิวเตอร แท็บเล็ต ผานวิธีการเรียนแบบตางๆ เชน CAI, WBI หรือ e-Learning เนื่องจาก                     

ในขณะน้ีความเร็วในการสงขอมูลผานระบบอินเทอรเน็ต สามารถทําไดดีขึ้น เร็วขึ้น และสะดวกข้ึน                                    

แตบางคร้ังก็ยังประสบปญหาบางประการท่ีจะทําใหการเรียนมีอุปสรรค เชน ตองมีเคร่ืองคอมพิวเตอร                        

หรือตองมีเครื่องแท็บเล็ต หรือตองเรียนในสถานที่จัดไวสําหรับการเรียนในลักษณะนี้ ทําใหบางครั้งผูเรียน               

ก็ไมสะดวก ในการเดินทางมาเรียน 

 ดวยปญหาตางๆ ที่พบในการเรียนที่เกิดขึ้นนี้ ทางผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะทําการศึกษาอุปกรณ

ทางดานอเิลก็ทรอนิกส อกีประเภทหน่ึงท่ีสามารถใชแกปญหาทีเ่กดิข้ึนนีไ้ดเปนอยางด ีโดยอุปกรณทีก่ลาวถงึ

นี้คือ โทรศัพทเคลื่อนที่ ซึ่งเปนอุปกรณที่ในปจจบุันจะเรียกไดวาเปนสิ่งที่ทุกคนตองมี โดยทางผูวิจัยมีแนวคิด

วา ถาเราทําบทเรียนท่ีสามารถศึกษาไดจากโทรศัพทเคล่ือนท่ี ที่ทุกคนมีอยูแลว ก็จะเปนการขยายฐาน                           

การเรียนเพิ่มไดอีกอยางมีประสิทธิภาพ เอาชนะปญหาและอุปสรรคตางๆ  เรื่องของเวลาและสถานท่ีได และ

ชวยใหผูเรียนเขาใจ และจดจําเนื้อหาวิชาเรียนไดดียิ่งข้ึน (Warpitbenja, Grinnoo & Srisoom, 2015)

 โดยการนาํบทเรียนทีเ่ราตองการใหนกัศกึษา สามารถศกึษาไดจากโทรศพัทเคลือ่นที ่ซึง่เปนอปุกรณ

ทีต่ดิตวัทกุคน เทคโนโลยนีีเ้รยีกวา m-Learning (Mobile Learning) แตการทีจ่ะทาํใหบทเรยีนท่ีอยูในโทรศพัท

เคลือ่นท่ี ดนูาสนใจ และชวนใหศกึษาน้ัน บทเรียนตางๆ ทีด่ผูานโทรศัพทเคล่ือนท่ีนัน้ จะตองไดรบัการออกแบบ

เปนพิเศษท่ีเหมาะสมจะใชกับโทรศัพทเคล่ือนท่ีที่มีหนาจอขนาดเล็ก และหนาจอใชระบบสัมผัส และ                            
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จากการวิจัยของ Srisawat, Wattananarong &  Poonlarptawee (2015) ไดทําการวิจัยเรื่อง “การพัฒนา

ระบบการแลกเปล่ียนเรียนรู บนโทรศัพทเคลื่อนท่ี” โดยทดลองกับนักศึกษาสถาบันการพลศึกษา                               

วทิยาเขตสุพรรณบรุ ีจาํนวน 30 คน พบวา ผลสมัฤทธิท์างการเรียนของกลุมทีเ่รียนดวยโทรศัพทเคล่ือนทีส่งูกวา                                  

กลุมที่เรียนแบบปกติอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และนักศึกษามีความพึงพอใจตอการใชงาน                      

การเรียนรูบนโทรศัพทเคลื่อนที่โดยรวมอยูในระดับมากที่สุด 

 ดังนั้น จากความเปนมาและความสําคัญขางตน ทําใหผู วิจัยมีความสนใจที่จะสรางบทเรียน                            

บนโทรศัพทเคล่ือนท่ีและจะทําการประเมินบทเรียนท่ีสรางข้ึนวาจะตองคํานึงถงึสิง่ใดบาง อนัจะเปนแนวทาง

ในการสรางบทเรียนที่ใชในการเรียนโดยโทรศัพทเคลื่อนที่ สําหรับผูที่มีความสนใจในการสรางบทเรียน                       

ของตนเองใหอยูในรูปของบทเรียนบนโทรศัพทเคลื่อนท่ีตอไป 

วัตถุประสงค
 เพือ่สรางและประเมินการใชงานบทเรียนบนโทรศัพทเคล่ือนท่ีทีเ่หมาะสมเพ่ือใชในการเรียนการสอน

ขอบเขตการวิจัย
 1. กลุมศกึษาทีใ่ชในการศึกษาคนควาครัง้นี ้คอื นกัศึกษาระดับปริญญาตรี ชัน้ปที ่3 คณะศกึษาศาสตร 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม ที่ลงทะเบียนเรียนวิชา 100308 นวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร                      

การศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2559 คัดเลือกแบบเจาะจง โดยเลือกจากนักศึกษาที่มีโทรศัพทเคล่ือนที่ 

บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด จํานวน 100 คน 

 2. เนือ้หาในการวิจยั คอื หวัขอ สือ่วัสดอุปุกรณและนวัตกรรมทางการศึกษา กระบวนวิชา 100308  

นวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารการศึกษา 

 3. ระยะเวลาท่ีใชในการวิจัยคือ ชวงเดือนมกราคม – มีนาคม พ.ศ. 2560 

 4. เครื่องมือที่ใชในงานวิจัยครั้งนี้ ประกอบดวยบทเรียนบนโทรศัพทเคล่ือนที่ จํานวน 1 บทเรียน  

และแบบสอบถามประเมนิความพึงพอใจของการใชบทเรียนบนโทรศัพทเคล่ือนที่ 

ประโยชนที่จะไดรับจากวิจัย
 1. ไดบทเรียนที่สามารถเรียนบนโทรศัพทเคลื่อนที่ที่เหมาะสมกับการเรียนการสอน

 2. เปนแนวทางในการสรางบทเรียนบนโทรศัพทเคลื่อนที่ในบทเรียนอื่นตอไป

ทบทวนวรรณกรรม
 ในการสรางบทเรียนบนโทรศัพทเคลื่อนที่ใหมีประสิทธิภาพนั้น จะตองคํานึงถึงทฤษฏีที่นํามาใชใน

การสรางที่สําคัญ 2 ทฤษฎีคือ
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 1. Visual Literacy  Hinich, Molenda, Russell & Smaldino (1990) ไดใหความหมายของ                     

Visual Literacy ไววา เปนความสามารถในการเรยีรูเพ่ือแปลความหมายของภาพหรอืส่ิงทีม่องเหน็ไดถกูตอง 

ในขณะเดียวกันก็ตองมีความสามารถในการรูจักสรางสรรคเนื้อหาหรืออธิบายความหมาย  ซึ่งในการนําภาพ

มาใชนั้นควรตองคํานึงถึง อายุ ประสบการณเดิมของผูเรียน 

 2. Screen Design Wattananarong (1994) กลาววา ในการสรางสื่อมัลติมีเดียไมวาจะเปน                         

สือ่ชนดิใดกต็ามตองคํานงึถงึหนาจอทีใ่ชแสดงผลของบทเรยีนน้ัน ซึง่ปจจบุนัหนาจอในการแสดงผลมอียูดวยกนั

หลายขนาด ในการออกแบบบทเรียนตองใหสอดคลองกับหนาจอแสดงผลของบทเรียน โดยตองคํานึงถึง 

จํานวนขอมูล ภาพท่ีใช ตัวอักษร การออกแบบหนาจอตามหลักการมองเห็น 

วิธีการวิจัย
 เพื่อใหไดรูปแบบการสรางบทเรียนบนโทรศัพทเคล่ือนท่ีที่ใชสําหรับการเรียนการสอน โดยผูวิจัย             

ไดยึดหลักการออกแบบส่ือมัลติมีเดียมาประยุกตใชในการสรางบทเรียนตามขั้นตอน 4  ขั้นตอน ดังตอไปน้ี

 1. ขั้นตอนที่ 1 ขั้นเตรียมการ (Preparation)

  เปนขั้นตอนท่ีตองเตรียมการในเร่ืองของความชัดเจนในการกําหนดเปาหมายและวัตถุประสงค 

ของการเรียน นอกจากนี้ก็ยังเปนการเก็บรวบรวมขอมูล ทั้งทางดานเนื้อหา การออกแบบบทเรียนตามหลัก   

ของการออกแบบบทเรียนมัลติมีเดีย (Multimedia Instructional Design) การใชภาพอยางมีความหมาย 

(Visual Literacy)  รวมถึงการออกแบบหนาจอ (Screen Design) 

 2. ขั้นตอนที่ 2 ขั้นการออกแบบ (Design)

        มีการเขียนข้ันตอนการสรางผังงาน (Flow Chart) และแผนการดําเนินเร่ือง (Story  Board)                 

รวมถึงการกาํหนดโปรแกรมท่ีจะใชในการสรางบทเรยีน โดยการใชโปรแกรมท่ีสามารถตอบสนองตอการสราง

บทเรียนใหมากที่สุด ประกอบดวยขั้นตอน ดังนี้ 

  2.1 ศกึษาเน้ือหาท่ีจะนํามาสรางเปนบทเรียนบนโทรศัพทเคล่ือนท่ี ไดเลอืกเนือ้หาเรือ่ง  

สือ่วสัดอุปุกรณและนวตักรรมทางการศกึษา มาสรางเปนบทเรยีน เนือ่งจากเนือ้หานีม้จีาํนวนเนือ้หาคอนขาง

มาก ซึ่งมักจะใชเวลาในการบรรยาย และศึกษาในหองเรียนเปนระยะเวลานาน อีกทั้งยังตองมีตัวอยางที่เปน

ภาพเคลือ่นไหวเพือ่แสดงใหเหน็การใชงานสือ่วสัดอุปุกรณและนวตักรรมทางการศกึษา ซึง่ทาํใหการเรยีนการ

สอนไมใชเวลามากจนเกินไป  โดยเน้ือหาน้ีนักศึกษาสามารถทําการศึกษาไดดวยตนเอง โดยผานโทรศัพท

เคลือ่นที ่นอกเวลาเรียนและในทุกเวลา สถานท่ีทีน่กัศกึษาตองการศึกษา เนือ้หาประกอบไปดวย  1) สือ่พ้ืนฐาน                          

2) สื่อประเภท Analog และ 3) สื่อประเภท  Digital

  2.2  สรางแผนผังการศึกษาบทเรียน (Flow Chart) และแผนการดาํเนนิเรือ่ง (Story Board) 

ซึง่ไดมาจากการวเิคราะหเนือ้หาทีจ่ะทาํการเรยีนการสอน  แลวนาํมาเขยีนเปนแผนผงังาน (Flow Chart) ดงันี้
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ภาพที่  1:   แสดงผังงาน Flow Chart

  2.3 สรางแผนการดําเนินเรื่อง (Story Board)

               หลังจากที่ไดกําหนดเปนแผนผังการศึกษาบทเรียน (Flow Chart) แลวก็พัฒนาใหเปน

แผนการดําเนินเรื่อง (Story Board) ดังตัวอยาง



ÇÒÃÊÒÃÇÔªÒ¡ÒÃÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¿ÒÃ �ÍÕÊà·ÍÃ �¹
ปที่ 13  ฉบับที่ 2  เมษายน 2562 - มิถุนายน 2562 135

Frame Picture Audio 
 

 

      1 

 

M - Learning 
 

 
 

 

   

………………………………………………...... 

…………………………………………………..

.…………………………………………………

…………………………………………………..

……………………………………………..……

……………………………………………..……

……………………………………………..…… 

2       
1.  

2.  

3.  

4.  

……………………………………………......... 

…………………………………………………..

………………………………………………..…

……………………………………………..……

……………………………………………..……

……………………………………………..….... 

       3      
1.  Smart 

Phone , Tablet 

2.  

 Internet  

 ( Wi-Fi) 

3. 
 3G  4G 

……………………………………………......... 

………………………………………………..…

……………………………………………..……

………………………………………………..…

………………………………………………..…

……………………………………………..……

…………………………………........................

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

ภาพที่ 2:  แสดงตัวอยางการเขียนแผนการดําเนินเรื่อง (Story Board)

 3. ขั้นตอนท่ี 3 ขั้นการพัฒนา (Development)

       เปนขัน้ของการสรางบทเรยีนตาม Flow Chart และ Story Board ทีไ่ดกาํหนดไว โดยใชโปรแกรม

คอมพิวเตอรในการสรางบทเรียน  รวมถึงการทดสอบการทํางานของบทเรียน เพื่อใหมีจุดบกพรองนอยที่สุด 

ซึ่งมีโปรแกรมคอมพิวเตอรที่ใชสราง ดังนี้
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  3.1 โปรแกรม Adobe Flash Professional CS6  เปนโปรแกรมหลักทีใ่ชในการสรางบทเรียน

เพือ่นําเสนอเน้ือหาในรูปแบบตางๆ และควบคูไปกับการเขียนโปรแกรมภาษา Action Script 3.0 ซึง่โครงสราง

เปนการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุเพื่อควบคุมการทํางานของขอความ เสียง ภาพกราฟก ภาพเคลื่อนไหว                           

และแอนนิเมชั่น ใหสามารถสงออกไฟล (นามสกุลไฟลเปน .apk ใหสามารถทํางานไดบนโทรศัพทเคล่ือนที่                

ที่ใชระบบปฏิบัติการแอนดรอยดไดสะดวกและรวดเร็ว)

  3.2 โปรแกรม Adobe Air  เปนโปรแกรมที่ชวยจัดการระบบในการพัฒนาบทเรียนบน                    

โทรศัพทเคลื่อนที่ที่ใช ระบบปฏิบัติการแอนดรอยดและโปรแกรมนี้จะติดต้ังไปพรอมกับบทเรียน                                            

ในขณะที่ทําการสงออกไฟลเปนนามสกุล .apk

  3.3 โปรแกรม Adobe Photoshop CS6  ใชในการตกแตงขอความ ภาพนิ่ง ภาพกราฟก        

และปุมควบคุมตางๆ เพื่อนําไปใชในบทเรียน

  3.4   โปรแกรม Audacity ใชในการบันทึกและตัดตอเสียง บรรเลงเสียงบรรยายพรอม                           

แปลงไฟลเพื่อใหสามารถนําไปใชการสรางบทเรียนได

                เมื่อสรางบทเรียนเรียบรอยแลวไดทําการสงออกไฟล นามสกุลไฟลเปน .apk แลวนําไป

ติดต้ังในโทรศัพทเคลื่อนที่ที่ใชระบบปฏิบัติการแอนดรอยด

ภาพที่  3: ตัวอยางหนาจอของบทเรียนบนโทรศัพทเคล่ือนที่
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 ในการสรางบทเรยีนบนโทรศพัทเคลือ่นทีค่รัง้นี ้มผีูเชีย่วชาญในการตรวจสอบบทเรยีน คอื ผูเชีย่วชาญ

ดานเน้ือหา  ตรวจสอบความถูกตองของเน้ือหาท่ีนาํมาสรางเปนบทเรียน ผูเชีย่วชาญดานโปรแกรมตรวจสอบ

ความถูกตองของการใชโปรแกรม การสืบคนในบทเรียนไปยังจุดตางๆ ที่ตองการใหถูกตองและผูเชี่ยวชาญ

ดานการออกแบบหนาจอ  ตรวจสอบความเหมาะสมในการออกแบบหนาจอ เชน สีพื้นหลัง สีตัวอักษร                         

แบบตัวอักษร ภาพกราฟกที่ใชในการประกอบ การวางรูปแบบบนหนาจอใหสอดคลองกับผู เรียน                                         

เพื่อตรวจสอบบทเรียนใหถูกตองตามหลักการออกแบบบทเรียนบนโทรศัพทเคลื่อนที่  โดยใหขอเสนอแนะ                           

เพื่อนําไปใชในการปรับปรุงบทเรียน 

 ในขั้นนี้จะรวมไปถึงการสรางคู มือการใชงานบทเรียนและแบบสอบถามการใชงานบทเรียน                                 

การจัดทําคูมือการใชงานบทเรียนบนโทรศัพทเคลื่อนที่ เรื่องส่ือวัสดุอุปกรณ และนวัตกรรมทางการศึกษา                    

ผูวิจัยไดดําเนินการสรางคูมือการใชบทเรียนบนโทรศัพทเคลื่อนที่ ตามขั้นตอนตอไปนี้ 1) ศึกษาเอกสาร                    

ตาํรา และงานวิจยัทีเ่กีย่วของกบัการเขียนคูมอืการใชงานบทเรียนบนโทรศัพทเคล่ือนทีเ่พือ่นาํมาเปนแนวทาง

ในการสรางคูมือ 2) สรางเอกสารคูมือในการใชงานบทเรียนบนโทรศัพทเคล่ือนท่ี เรื่อง สื่อวัสดุอุปกรณ                        

และนวัตกรรมทางการศึกษา โดยมรีายละเอยีด ดงันี ้2.1) คณุสมบตัขิองโทรศัพทเคลือ่นที ่ทีส่ามารถเรียนบทเรียน

บนโทรศัพทเคล่ือนท่ีนีไ้ด 2.2) วธิกีารติดตัง้บทเรียนลงบนโทรศัพทเคล่ือนท่ี และ 2.3) วธิกีารใชงานเบ้ืองตน                  

3) แบบสอบถามประเมินความคิดเห็นในการใชบทเรียนบนโทรศัพทเคลื่อนที่ เรื่อง สื่อวัสดุอุปกรณ                              

และนวัตกรรมทางการศึกษา มีขั้นตอนในการสราง ดังนี้ 3.1) ศึกษาจากเอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวของกับ                     

การสรางแบบสอบถาม วิธีการสรางแบบสอบถาม 3.2) ศึกษาแบบสอบถามจากการศึกษาคนควาวิจัยใน

ลกัษณะเดยีวกนั  และ 3.3) สรางแบบสอบถาม โดยผูเช่ียวชาญใหคาํแนะนําในการสรางแบบสอบถามใหถกูตอง

 4. ขั้นตอนท่ี 4 ขั้นการทดสอบ (Testing)

       ในข้ันนี้จะเปนการนําเอาบทเรียนบนโทรศัพทเคลื่อนที่ที่สรางข้ึนไปทดลองใชกับกลุมศึกษา                   

สําหรับการทดสอบเพ่ือหาคุณภาพของบทเรียน มีขั้นตอน ดังนี้ (Malithong, 2005)  

  4.1 ทดสอบแบบหน่ึงตอหนึง่ (One to One Testing) โดยนําไปใชกบันกัศกึษา จาํนวน 3 คน 

ที่ไมเคยเรียนเนื้อหานี้มากอนเพื่อสอบถามเกี่ยวกับการใชงาน  การใชขอความ  ภาพกราฟก  ภาพเคล่ือนไหว 

และเสยีงบรรยายวา สามารถส่ือความหมายไดถกูตอง  เขาใจตรงกัน แลวนาํผลทีไ่ดจากการทดลองมาปรับปรงุ

บทเรียน

  4.2 ทดสอบแบบกลุมเลก็ (Small Group Testing) โดยใชผูเรียน จาํนวน 10 คนทีไ่มเคยเรียน

เนื้อหาน้ีมากอน เพ่ือตรวจสอบหาขอบกพรองดานเน้ือหา การนําเสนอ ความถูกตองสมบูรณในการทํางาน

ของโปรแกรม โดยมีขั้นตอนเหมือนกับการนําไปใชทดสอบภาคสนามทุกประการ แลวนําขอบกพรองที่พบ                

มาทําการปรับปรุงบทเรียนเพื่อนําไปใชทดลองกับกลุมใหญตอไป

  4.3 ทดสอบแบบกลุมใหญ (Large Group Testing) การทดสอบกับนักศึกษาท่ีเปน                         

กลุมศึกษาซ่ึงเปนนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปที่ 3 ที่ลงทะเบียนเรียนวิชา 100308 นวัตกรรม เทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2559 จํานวน 100 คน เพื่อหาคุณภาพ
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ของบทเรียน หลังจากน้ันทําการเก็บขอมูลดวยแบบสอบถามการใชงานบทเรียนบนโทรศัพทเคล่ือนที่                                   

ซึ่งเปนแบบสอบถามความคิดเห็นและมีสวนใหแสดงความเห็นดานทาย หลังจากนั้นนําขอมูลมาสรุป                               

เปนคารอยละ แลวอภิปรายผล

ผลการวิจัย 
 การสรางบทเรียนบนโทรศัพทเคลื่อนที่ที่เหมาะสมเพื่อใชในการเรียนการสอน จากการทดลองใช                   

บทเรยีนบนโทรศัพทเคลือ่นที ่สาํหรบันกัศกึษาระดับปรญิญาตรี ชัน้ปที ่3 ทีล่งทะเบยีนเรียน รายวชิา 100308 

นวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารเพื่อการศึกษา นําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล ดังนี้ 

 1. ดานการออกแบบบทเรียน จากการตอบแบบสอบถามของกลุมศึกษาหลงัจากทําการศึกษา 

บทเรียนบนโทรศัพทเคลื่อนที่ ดานการออกแบบบทเรียน ปรากฏผลดังตารางที่ 1

ตารางท่ี 1  

ผลการตอบแบบสอบถามการใชงานบทเรียนบนโทรศัพทเคลือ่นทีข่องกลุมศกึษาในดานการออกแบบบทเรียน
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 จากตารางท่ี 1 แสดงผลการตอบแบบสอบถามการใชงานบทเรียนบนโทรศัพทเคล่ือนท่ีของกลุมศกึษา

ในดานการออกแบบบทเรียน พบวา ในสวนของการใชสี สีพื้นหลังมีความเหมาะสม อานงาย กลุมศึกษา                     

รอยละ 100 เหน็ดวยในเร่ืองของแบบตัวอกัษรทีใ่ชและขนาดของตวัอกัษรทีใ่ช กลุมศกึษารอยละ 85 เหน็ดวย 

ในเรื่องของการใชปุมนําทางถูกตองเขาใจงาย ไปยังจุดที่ตองการ กลุมศึกษารอยละ 95 เห็นดวย สวนเรื่อง

ปรมิาณขอมลูในแตละหนา เชน ตวัอกัษรและภาพประกอบทีน่าํเสนอทางหนาจอมคีวามเหมาะสม กลุมศกึษา

รอยละ 97 เห็นดวย  และในสวนการจัดหนาจอเหมาะสม อานงาย และสวยงาม กลุมศึกษารอยละ 95                          

เห็นดวย ในภาพรวมดานการออกแบบบทเรียน มีคารอยละ 94.4 แสดงวา บทเรียนบนโทรศัพทเคลื่อนที่นี้              

มีการออกแบบที่เหมาะสม สวยงาม อานงาย และมีการนําทางในบทเรียนไดถูกตอง

 2. ดานการใชงานบทเรียน จากการตอบแบบสอบถามของกลุมศกึษาหลงัจากทาํการศึกษาบทเรยีน

บนโทรศัพทเคลื่อนที่ ดานการใชงานบทเรียน ปรากฏผลดังตารางที่ 2

ตารางท่ี 2   

ผลการตอบแบบสอบถามการใชงานบทเรียนบนโทรศัพทเคลื่อนที่ของกลุมศึกษาในดานการใชงานบทเรียน
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 จากตารางท่ี 2 แสดงผลการตอบแบบสอบถามการใชงานบทเรียนบนโทรศัพทเคล่ือนท่ีของกลุมศกึษา

ในดานการใชงานบทเรียน พบวา ดานความงายในการเขาใชบทเรียน กลุมศึกษารอยละ 98 เห็นดวย                             

ดานการใชงานไมสะดุด การสืบคนในบทเรียน ไมติดขัด กลุมศึกษารอยละ 95 เห็นดวย และดานการใชเวลา

ในการดึงขอมูล กลุมศึกษารอยละ 95 เหน็ดวย  ดานการใชงานบทเรียนในภาพรวม มีคารอยละ 96  แสดงวา

บทเรียนบนโทรศพัทเคลือ่นที ่สามารถเขาใชงานไดงาย การสบืคนในบทเรยีน ไมตดิขดั และสามารถดงึขอมูล
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ไดรวดเร็ว สวนความคิดเห็นที่ไดจากกลุมศึกษานั้น ทุกคนมีความพึงพอใจที่ไดเรียนดวยวิธีนี้และเห็นวา                      

บทเรียนบนโทรศัพทเคลื่อนที่ มีประโยชน ควรจะไดรับการพัฒนาใหตอเนื่องเพื่อใหสามารถนําไปใชกับ                       

บทเรียนอื่นๆ ในวิชาอื่นๆ ตอไป

อภิปรายผลการวิจัย
 1. ในการสรางบทเรียนบนโทรศัพทเคล่ือนท่ีนัน้ ผูสรางจะตองคํานึงถึงทฤษฎีในการสรางสือ่มลัตมิเีดีย 

ขั้นตอนในการสรางและการออกแบบใหถูกตองตามหลักการออกแบบสอดคลองกับ Malithong (2005)                         

ทีก่ลาววา การออกแบบสือ่ควรจะมกีารออกแบบอยางเปนระบบเพือ่ใหสือ่ทีส่รางข้ึนนัน้สามารถตรวจสอบได

ในทุกขั้นตอนของการสราง เพ่ือสามารถแกไขปญหาจุดบกพรองตางๆ และปรับปรุงเพ่ือความเหมาะสม                    

รวมถึงตองคํานึงถึงทฤษฎี Visual Literacy และทฤษฎี Screen Design ประกอบไปพรอมกันดวย

 2. ผลการตอบแบบสอบถามการใชงานบทเรียนบนโทรศัพทเคลื่อนที่ของกลุมศึกษาในดาน                       

การออกแบบบทเรยีน พบวา ดานการออกแบบบทเรยีนโดยรวม มคีารอยละ 94.4 แสดงวาบทเรียนบนโทรศัพท

เคลื่อนท่ีนี้มีการออกแบบท่ีเหมาะสม สวยงามอานง าย และมีการนําทางในบทเรียนไดถูกต อง                                                            

สวนดานการใชงานบทเรียนโดยรวม มคีารอยละ 96  แสดงวาบทเรยีนบนโทรศัพทเคล่ือนที ่สามารถเขาใชงานไดงาย  

การสบืคนในบทเรยีนไมตดิขดั และสามารถดงึขอมลูไดรวดเรว็ ซึง่สอดคลองกบังานวจิยัของเพญ็ศร ี Srisawat, 

Wattananarong &  Poonlarptawee (2015) ที่ไดศึกษาเรื่อง “การพัฒนาระบบการแลกเปลี่ยนเรียนรู                     

โทรศัพทเคลือ่นที”่ สาํหรบันกัศึกษาสถาบันการพลศึกษา  วทิยาเขตสุพรรณบรุ ีพบวา นกัศกึษามคีวามพึงพอใจ                         

ตอการใชงานระบบแลกเปลี่ยนเรียนรูบนโทรศัพทเคลื่อนที่โดยรวมอยูในระดับมากที่สุด

 3. ในสวนของความความคิดเห็นที่ไดจากกลุมศึกษานั้น พบวา ทุกคนพึงพอใจที่เรียนโดยวิธีนี้                   

ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากบทเรียนที่ไดสรางขึ้นไดอาศัยหลักการสรางบทเรียน Multimedia (Wattananarong, 

1994) ที่กลาววา ขอมูลหรือขาวสารบนจอภาพมีความเปนระเบียบ (Orderly) ชัดเจน มีปริมาณไมมาก                      

หรอืนอยเกนิไป และไมมสีิง่ทีท่าํใหผูดลูะความสนใจในขณะดแูละสิง่ทีป่รากฏบนจอภาพจะตองมคีวามหมาย 

และเปนทีเ่ขาใจ ผูใชตองไมสบัสนในการตดัสนิใจโตตอบกบัสิง่เราทีป่รากฏบนจอ ผูใชตองการรูวาเขาตองทาํ

อยางไรตอไปอยางชัดเจน อันเปนเหตุผลใหผูเรียนเกิดความพึงพอใจตอการใชงานบทเรียนบนโทรศัพท

เคลื่อนที่

สรุป
 การสรางบทเรียนบนโทรศัพทเคลื่อนที่และประเมินผลการใชงานบทเรียนบนโทรศัพทเคลื่อนที่                             

ในครั้งนี้ผลการศึกษา พบวา การสรางบทเรียนบนโทรศัพทเคล่ือนที่ ตามขั้นตอนที่ไดกําหนดไว โดยคํานึงถึง

ทฤษฎีในการสรางบทเรียนมัลติมีเดีย  ทั้งในดานขั้นตอนในการสรางบทเรียน ดาน Visual Literacy                                  

ดาน Screen Design  การออกแบบ ทั้งตัวอักษร สี การใชปุมนําทาง และการใชงานบทเรียนบนโทรศัพท

เคล่ือนที ่ดานความงายในการใชงานบทเรยีน การตดิต้ังบทเรยีน การดงึขอมลูเพือ่การแสดงผล โดยกลุมศกึษา
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มคีวามพงึพอใจในการเรยีนดวยวธินีี ้ซึง่ขัน้ตอนการสรางบทเรียนบนโทรศพัทเคลือ่นทีน่ีจ้ะเปนแนวทางใหกบั

ผูทีต่องการสรางบทเรยีนบนโทรศัพทเคลือ่นทีใ่นเรือ่งอ่ืนๆ ในระดบัช้ันอืน่ๆ ไดคาํนงึถงึ อนัจะชวยใหบทเรียนบน

โทรศัพทเคลื่อนที่สามารถนําไปใชประกอบการเรียนการสอนไดอยางมีประสิทธิภาพมากที่สุด สําหรับ                           

ขอเสนอแนะในการสรางบทเรียนบนโทรศัพทเคลือ่นที ่มดีงันี ้1) ในการออกแบบสรางส่ือมัลตมิเีดยี ไมวาจะเปน

ประเภทใดก็ตามควรไดคาํนงึถงึทฤษฏีการออกแบบอยางเปนระบบ (System Design) เพือ่ทีจ่ะไดเปนแนวทาง

ในการออกแบบสือ่นัน้ๆ ใหสามารถตรวจสอบและแกไขในกรณทีีเ่กดิขอผดิพลาดขึน้ 2) ทฤษฎทีีค่วรนาํมาใช

ในการออกแบบบทเรยีนบนโทรศพัทเคลือ่นที ่ทีส่าํคัญคอืทฤษฏ ีVisual Literacy และทฤษฎ ีScreen Design
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