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บทคัดย่อ
การวิจยั นีม้ วี ตั ถุประสงค์เพือ่ ศึกษาผลการเรียนรูข้ องนักเรียน และความพึงพอใจของ
ครู และนักเรียน  ต่อการจัดการเรียนรูเ้ รือ่ งไฟฟ้า ด้วยระบบศูนย์กลางสือ่ การเรียนดิจทิ ลั ผ่าน
แท็บเล็ตพีซี กลุม่ ทีศ่ กึ ษาเป็นนักเรียนชันมั
้ ธยมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2556 จ�ำนวน 257 คน
และครูจำ� นวน 5 คน ของโรงเรียนสังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแห่งหนึง่ โดย
ใช้แบบทดสอบทีเ่ ป็นแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือกจ�ำนวน 25 ข้อ แล้ววิเคราะห์ขอ้ มูลโดยการหา
คะแนนเฉลีย่ เทียบกับเกณฑ์รอ้ ยละ 60 เพือ่ ประเมินผลการเรียนรู้ และใช้แบบประเมินความพึง
พอใจทีม่ ตี อ่ การจัดการเรียนรู้ แล้ววิเคราะห์โดยการแจกแจงความถีแ่ ละหาค่าเฉลีย่ ส่วนการ
แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะใช้การวิเคราะห์เนือ้ หา ผลการวิจยั พบว่า นักเรียนมีผลการ
เรียนรูเ้ ฉลีย่ เท่ากับ 15.5 จากคะแนนเต็ม 25  ซง่ึ ผ่านเกณฑ์รอ้ ยละ 60 โดยตัวชีว้ ดั ชันมั
้ ธยมศึกษา
ปีท่ี 3 มาตรฐาน ว. 5.1 สาระที่ 5 พลังงาน ของกลุม่ สาระการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์ ทีม่ รี ะดับคะแนน
เฉลีย่ สูงสุดคือตัวชีว้ ดั ที่ 3 การค�ำนวณพลังงานไฟฟ้าของเครือ่ งใช้ไฟฟ้า โดยมีระดับคะแนน
เฉลีย่ เท่ากับ 5.9  จากคะแนนเต็ม 9 ในส่วนของความพึงพอใจ พบว่าครู และนักเรียนมีความ
พึงพอใจในภาพรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง โดยให้ความคิดเห็นว่าการใช้แท็บเล็ตพีซสี ามารถ
ท�ำให้นกั เรียนเห็นภาพได้ชดั เจน โดยเฉพาะอย่างยิง่ เนือ้ หาเรือ่ งการยุบวงจร และเซลล์ไฟฟ้า
ั
เคมี และ นักเรียนมีสว่ นร่วมในการเรียนการสอนมากขึน้   แต่อย่างไรก็ตามก็พบปญหาว่
า
แท็บเล็ตพีซที น่ี ำ� มาใช้มคี ณ
ุ ภาพไม่ดเี ท่าทีค่ วร การเชือ่ มต่อสัญญาณอินเทอร์เน็ตไม่ตอ่ เนื่อง
ท�ำให้เกิดอุปสรรคต่อการเรียนรู  ้ รวมทังครู
้ ยงั ไม่สามารถควบคุมระบบได้ดว้ ยตนเอง
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Learning Management Results on the Topic of Electricity
via the Educational Digital Content System Using PC Tablets
with Grade 9 Students
Suradet Sritha4, Somsak Techakosit5
and Sawrarat Patarathitinant6
Abstract
The aims of the study were to study the academic performance of the
students and the satisfaction of teachers and students toward learning management
on the topic of electricity via the educational digital content system using PC
tablets. The participants consisted of 257 ninth grade students in the academic
year 2013, and 5 teachers at a school under the Office of Higher Education
Commission.  The 4-multiple choice tests of 25 questions were administered to
the participants. The data were analyzed by using the means which had to exceed
60 percent of criteria to assess the academic performance and the assessment
forms for satisfaction toward learning management were used.  Then, the data
were analyzed by using frequency distribution and means. The data from opinions
and suggestions were analyzed by using content analysis. The findings indicated
that the average of academic performance of students was 15.5 out of 25, which
exceeded 60 percent of criteria. The ninth grade content indicator, Science
criterion 5.1, content area 5, titled “Energy” of the Science Learning Area which
showed the highest average score was the third content indicator. The average
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of electrical calculation of electrical devices was 5.9 of 9. The overall satisfaction
of both teachers and students appeared to be at the moderate level. They
determined that using the PC tablets made the students understand clearly what
they learned, especially about the circuit simplification and electrochemical cells,
and got the student to participate more in class. However, poor quality of PC
tablets, unstable internet connection, and less ability of teachers to control the
system by themselves were still main issues of concern.    
Keywords: 1. Learning management on the topic of electricity. 2. Educational
     digital content system using PC tablets.  
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บทน�ำ

ด้วยความตระหนักในพระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิม่ เติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ตามมาตรา 66 ทีก่ ล่าวถึงสิทธิของนักเรียนในการได้รบั โอกาสที่
จะใช้เทคโนโลยีการศึกษาเพือ่ พัฒนาความรูแ้ ละทักษะในการแสวงหาความรูด้ ว้ ยตนเอง
และมาตรา 22 ทีก่ ล่าวว่า การจัดการศึกษาต้องยึดหลักนักเรียนทุกคนมีความสามารถ
เรียนรูแ้ ละพัฒนาตนเองได้ และถือว่านักเรียนมีความส�ำคัญทีส่ ดุ กระบวนการจัดการศึกษา
ต้องส่งเสริมให้ผูเ้ รียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ (National
Education Commission, 2002) ประกอบกับการทีร่ ฐั บาลมีนโยบายสนับสนุ นให้ใช้
แท็บเล็ตเพือ่ การศึกษา (Tablet for Education) ซึง่ เริม่ ใช้ทช่ี นประถมศึ
ั้
กษาปีท่ี 1 ปีการศึกษา
2555 และชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2556 โดยแท็บเล็ตพีซจี ะกลายเป็นเครือ่ งมือ
ทีเ่ ข้ามามีบทบาทในการส่งเสริมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของระบบการจัดการศึกษา
ที่เ น้ น ผู้เ รีย นเป็ น ส�ำ คัญ (National Statistical Office, 2013) แต่ อ ย่ า งไรก็ต าม
การน�ำแท็บเล็ตพีซไี ปใช้ในการจัดการเรียนรูย้ งั ขาดวิธกี ารทีช่ ดั เจน และพบว่านักเรียน
ส่วนใหญ่ยงั น�ำไปใช้ในการเรียนรูน้ อ้ ยเกินไป หรือน�ำไปใช้เพือ่ เล่นเกมหรือเพือ่ ความบันเทิง
ทัง้ นี้เนื่องจากสือ่ ต่าง ๆ หรือแอปพลิเคชันในแท็บเล็ตพีซยี งั มีไม่มากพอ และผูป้ กครอง
ไม่สามารถควบคุมการใช้งานได้ (Thailand Development Research Institute, 2012)
ดังนัน้ การใช้แท็บเล็ตพีซเี พือ่ ให้เกิดประโยชน์ตอ่ นักเรียน จึงควรมีการศึกษาความต้องการ
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเพือ่ การเรียนรูข้ องครูและนักเรียน การเข้ามามีสว่ นร่วม
ในการควบคุมดูแลของผูป้ กครอง รวมทัง้ สือ่ และแอปพลิเคชันทีจ่ ะใส่ลงไป เพือ่ ส่งเสริม
การเรียนรู้ของนักเรียน โดยค�ำนึงถึงการรับรู้ท่แี ตกต่างกันของนักเรียนเป็ นส�ำคัญ
(Bienkowski et al., 2005)
ด้วยเหตุผลดังกล่าว โรงเรียนของคณะผูว้ จิ ยั จึงตระหนักถึงการน�ำแท็บเล็ตพีซี
มาใช้อย่างมีประสิทธิภาพ และพยายามทีจ่ ะจัดหาประสบการณ์การเรียนรูท้ เ่ี น้นผูเ้ รียน
เป็ นส�ำคัญ ผ่านการใช้เทคโนโลยีท่ที นั สมัย โรงเรียนจึงได้ร่วมมือกับบริษทั ผู้ผลิต
ซอฟต์แวร์และโปรแกรมส�ำเร็จรูปแห่งหนึ่ง ในการน�ำระบบศูนย์กลางสือ่ การเรียนดิจทิ ลั
(Education Digital Content Center) มาทดลองใช้ กับนักเรียนในชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 3
ปีการศึกษา 2556 ภาคเรียนที่ 1 วิชาวิทยาศาสตร์ เพือ่ ศึกษาผลการเรียนรูข้ องนักเรียน
และประเมินความพึงพอใจของครูและนักเรียนทีม่ ตี อ่ การจัดการเรียนรูด้ ว้ ยระบบศูนย์กลาง
สือ่ การเรียนดิจทิ ลั ซึง่ ระบบศูนย์กลางสือ่ การเรียนดิจทิ ลั ดังกล่าวเป็นซอฟต์แวร์ทท่ี ำ� หน้าที่
บริหารจัดการการเรียนการสอนผ่านเว็บไซต์ ทีค่ รูและนักเรียนสามารถติดต่อสือ่ สารผ่าน
เครื่องมือการสือ่ สารทีร่ ะบบจัดไว้ เช่น ห้องสนทนา (chat room) กระดานถาม-ตอบ
(web board) เป็ นต้น ดังที่ Office of the Basic Education Commission (2012: 12-16)
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กล่าวว่าครูควรใช้ระบบศูนย์กลางสือ่ การเรียนดิจทิ ลั ผ่านแท็บเล็ตพีซี เพือ่ วางแผนการสอน
และควบคุมเวลาในการสอนแต่ละขันให้
้ มปี ระสิทธิภาพ โดยการเพิม่ แบบฝึกหัด เกม วีดทิ ศั น์
ประกอบการสอนและสือ่ แอนิเมชันต่าง ๆ ทีช่ ว่ ยอธิบายเนื้อหาทีม่ คี วามเป็ นนามธรรม
ให้เป็นรูปธรรมมากขึน้ นอกจากนัน้ ระบบดังกล่าวยังมีองค์ประกอบทีส่ ำ� คัญ คือ การเก็บข้อมูล
เกีย่ วกับกิจกรรมการเรียนของนักเรียนไว้ในระบบ เพือ่ ครูผสู้ อนจะสามารถน�ำไปวิเคราะห์
ติดตามและประเมินผลการเรียนการสอนในรายวิชานัน้ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
จากการประชุมครูผสู้ อนวิชาวิทยาศาสตร์ชนั ้ มัธยมศึกษาปีท่ี 3 เกีย่ วกับการน�ำ
ระบบศูนย์กลางสือ่ การเรียนดิจทิ ลั พบว่ามีความสอดคล้องกับปญั หาต่าง ๆ ทีเ่ กิดขึน้ ใน
การจัดการเรียนการสอน คือ เนื้อหาเรือ่ งไฟฟ้าเป็ นหน่วยการเรียนทีส่ อนค่อนข้างยาก
เนือ่ งจากมีเนือ้ หาทีเ่ ป็นนามธรรมหลายประเด็น เช่น เซลล์ไฟฟ้า กระแสไฟฟ้า ความต่างศักย์
ั
เป็นต้น อีกทังยั
้ งมีปญหาเรื
อ่ งการเขียนวงจรไฟฟ้า การยุบวงจรไฟฟ้า ทีต่ อ้ งเขียนไปลบไป
ท�ำให้นกั เรียนเกิดความสับสนในการเขียน และเรือ่ งการค�ำนวณทางไฟฟ้าทีน่ กั เรียนจะเรียนรู้
ั
ช้าเร็วต่างกันเนื่องจากนักเรียนแต่ละคนมีพน้ื ฐานทางคณิตศาสตร์ตา่ งกัน ปญหาเหล่
านี้
ครูผสู้ อนพยามแก้ไขด้วยการใช้คลิปวีดทิ ศั น์ และสือ่ แอนิเมชัน ซึง่ พบว่าท�ำให้นกั เรียน
เข้าใจได้ดขี น้ึ ในบางเรือ่ ง ได้แก่ เซลล์ไฟฟ้า กระแสไฟฟ้า เนื่องจากสามารถให้นกั เรียน
เห็นรูปธรรมมากขึน้ แต่ถา้ มีสอ่ื การเรียนรูท้ เ่ี ป็ นแอปพลิเคชันบนแท็
่
บเล็ตน่าจะสามารถ
ั
ช่วยให้นกั เรียนเกิดการเรียนรูเ้ รือ่ งการเขียนวงจรไฟฟ้า การยุบวงจรไฟฟ้า และแก้ปญหา
การค�ำนวณทางไฟฟ้าทีน่ กั เรียนจะเรียนรูช้ า้ เร็วต่างกันได้ เพราะนักเรียนสามารถย้อนกลับมา
ค้นหาได้หลายครังตามที
้
ต่ อ้ งการ และการมีซอฟต์แวร์ทท่ี ำ� หน้าทีบ่ ริหารจัดการเรียนการสอน
ผ่านเว็บไซต์กน็ ่าจะช่วยส่งเสริมให้การจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนให้มปี ระสิทธิภาพ
มากขึน้
ดังนัน้ คณะผูว้ จิ ยั จึงต้องการศึกษาผลการน�ำระบบศูนย์กลางสือ่ การเรียนดิจทิ ลั
ผ่านแท็บเล็ตพีซี มาใช้ในการจัดการเรียนรูเ้ รือ่ งไฟฟ้า ในชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 3 เพือ่ ศึกษา
ผลสัมฤทธิทางการเรี
ยนของนักเรียน และประเมินความพึงพอใจทีม่ ตี อ่ การจัดการเรียนรู้
์
ด้วยระบบศูนย์กลางสือ่ การเรียนดิจทิ ลั ผ่านแท็บเล็ตพีซขี องนักเรียนในชัน้ มัธยมศึกษา
ปีท่ี 3 และครูผสู้ อน เพือ่ น�ำผลการศึกษาทีไ่ ด้ไปใช้ในการพัฒนาระบบศูนย์กลางสือ่ การเรียน
ดิจทิ ลั ผ่านแท็บเล็ตพีซใี ห้มปี ระสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้
วัตถุประสงค์ของการวิ จยั
1. เพือ่ ศึกษาผลการเรียนรูท้ เ่ี กิดจากการจัดการเรียนรูเ้ รือ่ งไฟฟ้า ชันมั
้ ธยมศึกษา
ปีท่ี 3 ด้วยระบบศูนย์กลางสือ่ การเรียนดิจทิ ลั ผ่านแท็บเล็ตพีซ  ี
2. เพือ่ ศึกษาความพึงพอใจของครูและนักเรียนต่อการจัดการเรียนรูเ้ รือ่ งไฟฟ้า
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ชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ด้วยระบบศูนย์กลางสือ่ การเรียนดิจทิ ลั ผ่านแท็บเล็ตพีซี
ขอบเขตการวิ จยั
1. ตัวแปรทีใ่ ช้ในการวิจยั
1.1 ตัวแปรอิสระ ได้แก่ การจัดการเรียนรูเ้ รือ่ งไฟฟ้าชัน้ มัธยมศึกษา
ปีท่ี 3 ด้วยระบบศูนย์กลางสือ่ การเรียนดิจทิ ลั ผ่านแท็บเล็ตพีซ  ี
1.2 ตัวแปรตาม ได้แก่ ผลการเรียนรูเ้ รือ่ งไฟฟ้าของนักเรียนชันมั
้ ธยมศึกษา
ปีท่ี 3 และความพึงพอใจของครูและนักเรียน
2. เนื้อหาทีใ่ ช้ในการวิจยั คือ เนื้อหาเรือ่ งไฟฟ้า วิชา ว 23101 วิทยาศาสตร์ 5
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน พ.ศ. 2551
3. ระยะเวลาทีใ่ ช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ตัง้ แต่เดือน มิถนุ ายน พ.ศ. 2556 สิงหาคม 2556
นิ ยามศัพท์เฉพาะ
1. ผลการเรียนรูเ้ รือ่ งไฟฟ้า  หมายถึง  ความสามารถด้านพุทธิพสิ ยั ของนักเรียน
ทีเ่ กิดขึน้ หลังจากการเรียนรูด้ ว้ ยระบบศูนย์กลางสื่อการเรียนดิจทิ ลั ผ่านแท็บเล็ตพีซี
ซึง่ วัดได้จากแบบทดสอบเรือ่ งไฟฟ้าแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือกจ�ำนวน 25 ข้อ ซึง่ ครอบคลุม
และสอดคล้องตามทีก่ ระทรวงศึกษาธิการก�ำหนดไว้ใน หลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขัน้ พืน้ ฐานปี พ.ศ. 2551 วิชาวิทยาศาสตร์ สาระที่ 5 มาตรฐาน 5.1 ข้อที่ 2 ถึง 5
2. ความพึงพอใจของครูและนักเรียนต่อการจัดการเรียนรูเ้ รือ่ งไฟฟ้า หมายถึง
ความรูส้ กึ ของครูทเ่ี กิดขึน้ เมือ่ ได้ทดลองใช้ระบบศูนย์กลางสือ่ การเรียนดิจทิ ลั ผ่านแท็บเล็ตพีซี
ในการจัดการเรียนการสอน และ ความรูส้ กึ ของนักเรียนทีไ่ ด้เรียนรูด้ ว้ ยระบบศูนย์กลาง
สื่อการเรียนดิจทิ ลั ผ่านแท็บเล็ตพีซี ซึ่งวัดได้จากแบบส�ำรวจความพึงพอใจที่มตี ่อ
การจัดการเรียนรูเ้ รือ่ งไฟฟ้า ชันมั
้ ธยมศึกษาปีท่ี 3 โดยใช้ระบบศูนย์กลางสือ่ การเรียนดิจทิ ลั
ผ่านแท็บเล็ต ซึง่ เป็ นแบบมาตรส่วนประมาณค่า (rating scale) 5 ระดับ ประกอบกับ
ค�ำถามปลายเปิด และใช้การสัมภาษณ์อย่างไม่เป็นทางการในกรณีทข่ี อ้ มูลจากแบบส�ำรวจ
ยังขาดความชัดเจน
3. ระบบศูนย์กลางสือ่ การเรียนดิจทิ ลั หมายถึง  ระบบทีท่ ำ� หน้าทีบ่ ริหารจัดการ
การเรียนการสอนทัง้ ในด้านการจัดกิจรรมการเรียนรู  ้ สือ่ การเรียนรูแ้ ละการวัดประเมิน
ผลการเรียนรู้ ผ่านเว็บไซต์โดยมีเจ้าที่ผู้เชี่ยวชาญของบริษทั ผู้ผลิตซอฟต์แวร์และ
โปรแกรมส�ำเร็จรูปแห่งหนึ่ง เป็นผูด้ แู ลระบบ ครูจะสามารถบันทึกข้อมูลเกีย่ วกับกิจกรรม
การเรียนของนักเรียนไว้ได้ เช่น ข้อมูลเกีย่ วกับการถามและตอบค�ำถามก่อนและหลังเรียน
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ในห้องสนทนา การท�ำแบบฝึกหัดตามศักยภาพของนักเรียน หมายถึง ครูจะมีแบบฝึกหัด
พืน้ ฐานให้ทกุ คน แต่สำ� หรับเด็กทีเ่ ก่งจะสามารถท�ำแบบฝึกหัดเพิม่ ได้มากเพือ่ นคนอืน่ ๆ  
เป็นต้น เพือ่ ให้ครูผสู้ อนสามารถน�ำไปวิเคราะห์ ติดตามและประเมินผลการเรียนการสอน
ในรายวิชานัน้ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ข้อจ�ำกัดของการวิ จยั
1. ในการท�ำวิจยั ครัง้ นี้คณะผูว้ จิ ยั ไม่ได้ทดสอบความรูก้ ่อนเรียนของนักเรียน
เพราะเมือ่ ศึกษาตัวชีว้ ดั ชัน้ ปีในมาตรฐาน ว 5.1 สาระที่ 5 พลังงาน เทียบกับเนื้อหาใน
แบบเรียน วิทยาศาสตร์ 5 ส�ำหรับนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 3 พบว่า นักเรียนใน
ชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 3 ปี การศึกษา 2556 ยังไม่เคยได้ศกึ ษาเกีย่ วกับเนื้อหาไฟฟ้าใน
ชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 3 มาก่อน  จึงไม่เหมาะสมทีจ่ ะน�ำผลการทดสอบก่อนเรียนมาเทียบกับ
ผลการทดสอบความรูห้ ลังเรียนแล้วอธิบายได้วา่ นักเรียนมีผลการเรียนดีขน้ึ เพราะเรียน
ด้วยระบบศูนย์กลางสือ่ การเรียนดิจทิ ลั ผ่านแท็บเล็ตพีซี แต่อย่างไรก็ตามคณะผูว้ จิ ยั และ
ครูผสู้ อนก็มไิ ด้ละเลยทีจ่ ะส�ำรวจความรูเ้ ดิมของนักเรียน เพราะในการจัดการเรียนการสอน
ในขันน�
้ ำเข้าสูบ่ ทเรียนทุกครัง้ ครูผสู้ อนจะตรวจสอบความรูเ้ ดิมของนักเรียนเพือ่ น�ำมาเป็น
การต่อยอดประสบการณ์การเรียนรูข้ องนักเรียน
2. คณะผู้วจิ ยั ใช้การเทียบผลการทดสอบหลังเรียนกับเกณฑ์ร้อยละ 60
เนื่องจากเรือ่ งไฟฟ้า ชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 3 เป็ นเนื้อหาทีต่ อ้ งอาศัยพืน้ ฐานการค�ำนวณ
เข้ามาเกี่ยวข้อง จากการสอบถามครูผูส้ อนถึงผลการเรียนเรื่องไฟฟ้าในปี การศึกษา
ทีผ่ า่ นมา พบว่านักเรียนเกินครึง่ จะเรียนไม่เข้าใจ อีกทัง้ บริบทของโรงเรียนทีจ่ ดั ห้องเรียน
แบบคละความสามารถ คือ มีทงั ้ นักเรียนทีม่ คี วามสามารถพิเศษ นักเรียนสมาธิสนั ้
นักเรียนทีบ่ กพร่องทางการเรียน นักเรียนออทิสติก รวมอยูป่ ระมาณร้อยละ 10 ทีเ่ รียนรวมกับ
นักเรียนปกติ และรับการประเมินแบบเดียวกันทังหมด
้
ดังนัน้ การก�ำหนดให้มผี ลการประเมิน
ทีผ่ า่ นเกณฑ์รอ้ ยละ 60 เป็ นเกณฑ์ทค่ี รูผสู้ อนพึงพอใจ
วิ ธีดำ� เนิ นการวิ จยั
การวิจยั ครังนี
้ ้ใช้ระเบียบวิธวี จิ ยั เชิงทดลอง (experimental research) เพือ่ ศึกษา
ผลการเรียนของนักเรียนและใช้แบบส�ำรวจความพึงพอใจร่วมกับการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ
จากอนุทนิ ของนักเรียน การสัมภาษณ์อย่างไม่เป็นทางการ เพือ่ ศึกษาความพึงพอใจของ
ครูและนักเรียน ดังมีรายละเอียดดังนี้
กลุ่มที่ศึกษา
ประกอบด้วย 1) ครูผสู้ อนวิชาวิทยาศาสตร์ ชันมั
้ ธยมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2556
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จ�ำนวน 5 คน และ 2) นักเรียนชันมั
้ ธยมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2556 จ�ำนวน 7 ห้องเรียน
รวมทัง้ สิน้ 257 คน เป็ นนักเรียนชาย 126 คน และเป็ นนักเรียนหญิง 131 คน ซึง่ อยูใ่ น
โรงเรียนสังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแห่งหนึ่ง
เครื่องมือที่ใช้ในการวิ จยั
1. เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรูเ้ รือ่ งไฟฟ้าจ�ำนวน 7 แผน
ทีเ่ น้นกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ โดยคณะครูผสู้ อนวางแผนร่วมกับเจ้าหน้าทีผ่ เู้ ชีย่ วชาญ
ด้านระบบศูนย์กลางสือ่ การเรียนดิจทิ ลั ผ่านแท็บเล็ตพีซขี องบริษทั ผูผ้ ลิตซอฟต์แวร์และ
โปรแกรมส�ำเร็จรูปแห่งหนึ่ง โดยเจ้าหน้าทีผ่ เู้ ชีย่ วชาญน�ำแนวคิดของครูผสู้ อนไปสร้าง
สือ่ แอนิเมชันและเกม และน�ำแบบฝึ กหัดและกิจกรรมทีค่ รูสร้างขึน้ ไปบรรจุลงในระบบ
สือ่ การเรียนดิจทิ ลั ผ่านแท็บเล็ตพีซี ซึง่ การจัดการเรียนรูท้ งั ้ หมดใช้เวลา 18 คาบเรียน
คาบเรียนละ 50 นาที ทัง้ นี้ครูผสู้ อนมีแนวทางในการจัดการเรียนรูด้ ว้ ยระบบศูนย์กลาง
สือ่ การเรียนดิจทิ ลั ผ่านแท็บเล็ตพีซี ดังตารางที่ 1
ตารางที ่ 1 แผนการเรียนรู้ เวลาเรียน สือ่ การเรียนดิจทิ ลั และเวลาทีใ่ ช้สอ่ื ทีใ่ ช้ในระบบศูนย์กลาง
  สือ่ การเรียนดิจทิ ลั ผ่านแท็บเล็ตพีซเี รือ่ งไฟฟ้า ชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 3
แผนการเรียนรู้
1.ไฟฟ้ามาจากไหน

เวลาเรียน
(นาที)
100

สื่อการเรียนดิ จิทลั

เวลาในการใช้สอื่
(นาที)

แอนิเมชันจากโรงไฟฟ้าสูบ่ า้ น
แอนิเมชันทดลองเซลล์ไฟฟ้าเคมี

10

กิจกรรมต่อวงจรไฟฟ้าแอมมิเตอร์
กิจกรรมต่อวงจรไฟฟ้าโวลต์มเิ ตอร์

10

เกมกฎของโอห์ม

20

15

2.ความสัมพันธ์ระหว่าง
ความต่างศักย์ไฟฟ้าและ
กระแสไฟฟ้า

200

3.ความต้านทาน
4.พลังงานไฟฟ้า

150

แบบฝึกหัดค�ำนวณค่าความต้านทาน

30

150

แบบฝึกหัดค�ำนวณค่าไฟในบ้าน

30
20

50

ภาพหลอดไฟและสายไฟชนิดต่าง ๆ
แอนิเมชันต่อวงจรไฟฟ้าในบ้าน
แบบฝึกหัดค�ำนวณก�ำลังไฟฟ้า

50

5.วงจรไฟฟ้าในบ้าน

10

10

6.วงจรอิเล็กทรอนิกส์

100

เกมต่อวงจรอิเล็กทรอนิกส์

20

7.ตัวต้านทานและไดโอด

150

เกมตัวต้านทาน ตัวเก็บประจุ ไดโอด

30
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ในการจัดการเรียนการสอนของครูนนั ้ ไม่ได้ใช้สอ่ื การเรียนดิจทิ ลั แทนการใช้
สือ่ อุปกรณ์การทดลองชนิดอืน่ ๆ ทัง้ หมด ครูยงั คงจัดการเรียนการสอนทีเ่ น้นการลงมือ
ปฏิบตั ิ และการมีปฏิสมั พันธ์ระหว่างครูกบั นักเรียน และนักเรียนกับนักเรียน เพียงแต่น�ำ
การจัดการเรียนรูด้ ว้ ยระบบศูนย์กลางสือ่ การเรียนดิจทิ ลั ผ่านแท็บเล็ตมาใช้ในโอกาสทีเ่ หมาะสม
เช่น ใช้ดแู อนิเมชันจากโรงไฟฟ้าสูบ่ า้ น ใช้เล่นเกมกฎของโอห์ม  ใช้ทำ� แบบฝึกหัดค�ำนวณ
ก�ำลังไฟฟ้า เป็ นต้น
2. เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการเก็บข้อมูล
2.1 แบบทดสอบเรือ่ งไฟฟ้า มีทงหมด
ั้
25 ข้อ เป็นข้อสอบแบบเลือกตอบ
4 ตัวเลือกซึง่ ครูผสู้ อนสร้างขึน้ จากการวิเคราะห์ตามตัวชีว้ ดั ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขันพื
้ น้ ฐานปี พ.ศ. 2551 วิชาวิทยาศาสตร์ สาระที่ 5 มาตรฐาน 5.1 เพือ่ ใช้ประเมินผลสัมฤทธิ ์
ทางการเรียนของนักเรียน โดยแบบทดสอบดังกล่าวมีประสิทธิภาพของแบบทดสอบ ดังนี้
1) ค่าสัมประสิทธิ ์ความสอดคล้อง (Index of Item–Objective Congruence:
IOC) ระหว่างข้อสอบกับตัวชีว้ ดั ทุกข้อเท่ากับ 100% ซึง่ หมายถึงข้อสอบทุกข้อมีความสอดคล้อง
กับตัวชีว้ ดั
2) ค่าความยากง่ายของข้อสอบชุดนี้อยูใ่ นช่วง 0.42 – 0.78
3) ค่าอ�ำนาจจ�ำแนกของข้อสอบชุดนี้อยูใ่ นช่วง 0.34 – 0.74
4) ค่าความเชื่อมันด้
่ วยวิธขี องคูเดอร์-ริชาร์ดสัน (KR20) = 0.861
ซึง่ มีคา่ ใกล้ 1.00
2.2 แบบส�ำรวจความพึงพอใจทีม่ ตี ่อการจัดการเรียนรู้ เรื่องไฟฟ้า
ชันมั
้ ธยมศึกษาปีท่ี 3 โดยใช้ระบบศูนย์กลางสือ่ การเรียนดิจทิ ลั ผ่านแท็บเล็ต จ�ำนวน 2 ฉบับ
ประกอบด้วย (1) แบบส�ำรวจความพึงพอใจของนักเรียน และ (2) แบบส�ำรวจความพึงพอใจ
ของครู ซึง่ มี 3 ส่วนประกอบคือ  แบบมาตรส่วนประมาณค่า 5 ระดับ การแสดงความคิดเห็น
และข้อเสนอแนะ ซึง่ ในส่วนของแบบมาตรส่วนประมาณค่า 5 ระดับ คณะผูว้ จิ ยั ได้สร้างค�ำถาม
ให้ผปู้ ระเมินแสดงความพึงพอใจเกีย่ วกับประโยชน์ของแท็บเล็ตพีซตี ่อการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ บรรยากาศในการเรียนรู้ คุณภาพของเทคโนโลยีทเ่ี กีย่ วข้อง ความสะดวกใน
การใช้แท็บเล็ตพีซี และความพึงพอใจในภาพรวม แบบส�ำรวจความพึงพอใจทัง้ 2 ฉบับ
ได้ผ่า นการตรวจสอบโดยผู้ท รงคุณ วุฒ จิ �ำนวน 3 ท่า น ประกอบด้วยผู้ท รงคุณวุฒ ิ
ด้านวิทยาศาสตร์ศกึ ษา 2 ท่าน และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 ท่าน และน�ำไปทดลองใช้
(try out) กับกลุ่มตัวอย่างทีม่ คี ุณสมบัตใิ กล้เคียงกับกลุ่มทีศ่ กึ ษา ได้แก่ ครูผสู้ อนวิชา
วิทยาศาสตร์มธั ยมศึกษาตอนปลาย 5 คน และ นักเรียนชันมั
้ ธยมศึกษาปีท่ี 3 จ�ำนวน 37 คน
และน�ำข้อมูลทีไ่ ด้มาปรับภาษาก่อนน�ำไปใช้จริง
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การเก็บรวบรวมข้อมูล
คณะผูว้ จิ ยั เก็บรวบรวมจากกลุม่ ทีศ่ กึ ษา โดยหลังจากจบบทเรียนแล้ว ให้นกั เรียน
ท�ำแบบทดสอบเรื่องไฟฟ้าและให้นักเรียนและครูผูส้ อนท�ำแบบส�ำรวจความพึงพอใจ
ทีม่ ตี ่อการจัดการเรียนรู้ ในกรณีทข่ี อ้ มูลยังขาดความชัดเจน คณะผูว้ จิ ยั จะสัมภาษณ์
อย่างไม่เป็ นทางการจากกลุม่ ทีศ่ กึ ษา
การวิ เคราะห์ข้อมูล
คณะผูว้ จิ ยั มีวธิ กี ารวิเคราะห์ขอ้ มูลดังนี้
1. แบบทดสอบเรือ่ งไฟฟ้า วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยการแจกแจงความถีแ่ ละค่าเฉลีย่
(mean) ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน (S.D.) เทียบกับเกณฑ์รอ้ ยละ 60
2. แบบส�ำรวจความพึงพอใจทีม่ ตี ่อการจัดการเรียนรู  ้ ซึง่ มี 3 ส่วนประกอบ
ในแต่ละส่วนประกอบผูว้ จิ ยั วิเคราะห์ขอ้ มูลดังนี้ (1) แบบมาตรส่วนประมาณค่า (rating scale)
วิเคราะห์โดยการแจกแจงความถีแ่ ละหาค่าเฉลีย่ (mean) ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน (S.D.)
และแปลความหมายจากค่าเฉลี่ยตามเกณฑ์ดงั นี้ 4.51– 5.00 ดีมาก 3.51– 4.50
ดี 2.51–3.50 ปานกลาง 1.51–2.50 พอใช้ และ1.00–1.50 ควรปรับปรุง และ (2) การแสดง
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ วิเคราะห์โดยใช้การวิเคราะห์เนื้อหา
ผลการวิ จยั และอภิ ปรายผล
1. ผลการเรียนรู้ของนักเรียน
คณะผูศ้ กึ ษารายงานผลคะแนนเฉลีย่ ของนักเรียนในแต่ละตัวชีว้ ดั น�ำไปเทียบกับ
เกณฑ์รอ้ ยละ 60 เพือ่ ท�ำให้ทราบภาพรวมผลการเรียนรูข้ องนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 3
จ�ำนวน 257 คน ทีเ่ กิดจากการจัดการเรียนรูเ้ รือ่ งไฟฟ้า ด้วยระบบศูนย์กลางสือ่ การเรียน
ดิจทิ ลั ผ่านแท็บเล็ตพีซดี งั ตารางที่ 2
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ปีที่่ 35 ฉบับที่ ่ 3 พ.ศ. 2558

วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร ฉบับภาษาไทย

ตารางที ่ 2 ผลการเปรียบเทียบคะแนนเต็มของแบบทดสอบเรือ่ งไฟฟ้า และคะแนนเฉลีย่ ทีน่ กั เรียน
  ท�ำได้เทียบกับเกณฑ์รอ้ ยละ 60 แยกตามตัวชีว้ ดั
(N=257)
ตัวชี้วดั (รหัสตัวชี้วดั )

คะแนนเต็ม

คะแนนเฉลี่ยตาม
เกณฑ์ ร้อยละ 60

Mean

S.D.

1. ทดลองและอธิบายความสัมพันธ์
ระหว่างความต่างศักย์ กระแสไฟฟ้า
ความต้านทาน และน�ำความรูไ้ ปใช้
ประโยชน์ (ว5.1ม3/2;ตัวชีว้ ดั ที่ 2)
2. ค�ำนวณพลังงานไฟฟ้าของ
เครือ่ งใช้ไฟฟ้า และน�ำความรูไ้ ปใช้
ประโยชน์ (ว5.1ม3/3;ตัวชีว้ ดั ที่ 3)

4

2.4

2.6

1.3

9

5.4

5.9

2.6

3. สังเกตและอภิปรายการต่อวงจร
ไฟฟ้าในบ้านอย่างถูกต้อง ปลอดภัย
และประหยัด (ว5.1ม3/4;ตัวชีว้ ดั ที่ 4)

4

2.4

2.5

1.2

4. อธิบายตัวต้านทานไดโอด
ทรานซิสเตอร์ และทดลองต่อวงจร
อิเล็กทรอนิกส์เบือ้ งต้นทีม่ ี
ทรานซิสเตอร์ (ว5.1ม3/5;ตัวชีว้ ดั ที่ 5)

8

4.8

4.4

2.2

รวม

25

15.0

15.5

4.7

จากตารางที่ 2 พบว่า หลังจากทีน่ กั เรียนจ�ำนวน 257 คน ได้เรียนรูด้ ว้ ยระบบ
ศูนย์กลางสือ่ การเรียนดิจทิ ลั ผ่านแท็บเล็ตพีซสี ามารถท�ำข้อสอบได้คะแนนเฉลีย่ รวมเท่ากับ
15.5 คะแนน จากคะแนนเต็ม 25 คะแนน มีคา่ ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐานเท่ากับ 4.7 คะแนน
โดยตัวชีว้ ดั ที่ 2 3 และ 4 มีระดับคะแนนเฉลีย่ 2.6, 5.9 และ 2.5 ตามล�ำดับ ซึง่ มีคา่ สูง
กว่าเกณฑ์รอ้ ยละ 60 ทีก่ ำ� หนดไว้ มีเพียงตัวชีว้ ดั ที่ 5 ทีม่ คี ะแนนเฉลีย่ เท่ากับ 4.4 ซึง่ ต�่ำกว่า
เกณฑ์รอ้ ยละ 60 ทีก่ ำ� หนดไว้
การทีน่ กั เรียนมีผลการเรียนรูเ้ ฉลีย่ อยูใ่ นระดับปานกลางอยูใ่ นช่วงร้อยละ 60-64  
(Ministry of Education, 2010) เพราะเรือ่ งไฟฟ้าเป็นบทเรียนทีย่ ากในการท�ำความเข้าใจ
จากการสัมภาษณ์ครูผสู้ อนทุกท่านกล่าวไปในทิศทางเดียวกันว่า “ไฟฟ้าเป็ นเรือ่ งทีเ่ ป็ น
นามธรรมมาก แม้จะมีสอื ่ การเรียนรูท้ ชี ่ ว่ ยให้นกั เรียนเห็นภาพทีช่ ดั เจน หรือมีการเสริม
แบบฝึกหัดให้กต็ าม แต่อย่างไรก็ตามคณะครูกม็ คี วามพึงพอใจกับคะแนนของนักเรียน
เมือ่ มองในภาพรวม” อีกสาเหตุหนึ่งซึ่งเป็ นสิง่ ทีค่ ณะผูว้ จิ ยั สังเกตพบคือ นักเรียนใน
81

ผลการจัดการเรียนรูเ้ รือ่ งไฟฟ้า ชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 3

สุรเดช ศรีทา และคณะ

ชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 3 มีระดับความสามารถทัง้ นักเรียนทีม่ คี วามสามารถพิเศษ นักเรียน
ทีเ่ รียนเก่ง ปานกลาง และอ่อน รวมถึงนักเรียนทีม่ คี วามต้องการพิเศษและนักเรียน
ทีบ่ กพร่องทางการเรียนรู้ เรียนรวมและประเมินผลรวมกัน ดังนัน้ จึงท�ำให้คะแนนเฉลีย่
อยูใ่ นระดับปานกลาง และเป็ นผลท�ำให้คา่ ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐานของคะแนนเฉลีย่ รวม
ทุกตัวชีว้ ดั เท่ากับ 4.7 คะแนน ซึง่ สอดคล้องกับงานวิจยั ของ Mathews and Khoie (2007: 3-6)
พบว่าในห้องเรียนทีน่ กั เรียนมีระดับความสามารถทางการเรียนรูท้ แ่ี ตกต่างกัน การใช้
แท็บเล็ตพีซจี ะไม่มผี ลต่อการเพิม่ ระดับคะแนนของนักเรียน นอกจากนี้ในงานวิจยั ของ
Hulls (2005: 6) และ Varank, Yen and Gecü (2014: 34-35) ยังพบอีกว่าแท็บเล็ตพีซเี ป็น
เครือ่ งมือทีก่ ระตุน้ ความสนใจของนักเรียนแต่ไม่ได้ชว่ ยส่งเสริมให้นกั เรียนมีผลการเรียนทีด่ ขี น้ึ
ั ยทีท่ ำ� ให้ผลการเรียนโดยเฉลีย่
สาเหตุอกี ประการหนึง่ ทีค่ ณะผูว้ จิ ยั คิดว่าเป็นปจจั
อยูใ่ นระดับปานกลาง อาจเกิดจากวิธกี ารฝึ กฝนทักษะการค�ำนวณ การต่อวงจรไฟฟ้า
ตัวต้านทาน และการต่อวงจรอิเล็กทรอนิกส์ เป็นการฝึกท�ำในแท็บเล็ตพีซี ซึง่ มีความสะดวก
รวดเร็วในการแก้ไข แต่เมือ่ ถึงเวลาสอบเก็บคะแนน เป็นการสอบในข้อสอบและการเขียน
ทดในกระดาษ ซึง่ อาจต้องใช้เวลาในการลบแก้ไข ซึง่ อาจท�ำให้เป็นสาเหตุของการได้คะแนน
ในระดับปานกลาง  ซึ่งสอดคล้องกับการการให้สมั ภาษณ์ ของครูผูส้ อนท่านหนึ่งว่า
“เวลานักเรียนท�ำแบบฝึกหัดหรือเกมในแท็บเล็ตนักเรียนจะท�ำได้รวดเร็ว ซึง่ ต่างจากเวลา
สอบทีน่ กั เรียนต้องเขียนและลบ ซึง่ ท�ำให้ใช้เวลามากกว่าตอนฝึกท�ำในแท็บเล็ต”
2. ความพึงพอใจที่มีต่อการจัดการเรียนรู้
2.1 ความพึงพอใจของครูผสู้ อนทีม่ ตี ่อการจัดการเรียนรูเ้ รือ่ งไฟฟ้า
ชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 3 โดยใช้ระบบศูนย์กลางสื่อการเรียนดิจทิ ลั ผ่านแท็บเล็ตพีซจี าก
การประเมินความพึงพอใจของครูผสู้ อน 5 คน ซึง่ ได้ผลการประเมินดังตารางที่ 3
ตารางที ่ 3 ค่าเฉลีย่ (Mean) ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน (S.D.) และการแปลความหมายความพึงพอใจ
ของครูผูส้ อนทีม่ ตี ่อการจัดการเรียนรู้ เรื่องไฟฟ้า ชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 3 โดยใช้ระบบ
  ศูนย์กลางสือ่ การเรียนดิจทิ ลั ผ่านแท็บเล็ตพีซี
(N=5)
ข้อค�ำถาม

Mean

S.D.

แปลความหมาย

1. ประโยชน์ของแท็บเล็ตพีซตี อ่ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้

2.73

0.60

ปานกลาง

2. บรรยากาศในการเรียนรู้

3.80

0.88

ดี

3. คุณภาพของเทคโนโลยีทเ่ี กีย่ วข้อง

2.46

0.75

พอใช้

4. ความสะดวกในการใช้ แท็บเล็ตพีซี

3.40

0.65

ปานกลาง

5. ความพึงพอใจในภาพรวม

2.80

0.75

ปานกลาง
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จากตารางที่ 3 พบว่า ครูผสู้ อนมีความพึงพอใจต่อใช้ระบบศูนย์กลางสือ่ การเรียน
ดิจทิ ลั ผ่านแท็บเล็ตพีซอี ยูใ่ นระดับปานกลางคือมีคา่ เฉลีย่ ของความพึงพอใจในภาพรวม
เท่ากับ 2.80 โดยมีความพึงพอใจต่อประโยชน์ของแท็บเล็ตพีซตี อ่ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
มีคา่ เฉลีย่ เท่ากับ 2.73 และความสะดวกในการใช้งาน เท่ากับ 3.40 แต่ความพึงพอใจ
ของครูตอ่ คุณภาพของเทคโนโลยีทเ่ี กีย่ วข้อง อยูใ่ นระดับพอใช้ คือมีคา่ เฉลีย่ เท่ากับ 2.46
และพบว่า ครูมคี วามพึงพอใจต่อบรรยากาศในการเรียนรูอ้ ยูใ่ นระดับ ดี ซึง่ มีคา่ เฉลีย่ เท่ากับ 3.80
จากการวิเคราะห์เนือ้ หาในแบบสอบถาม รวมกับการสัมภาษณ์อย่างไม่เป็นทางการ
พบข้อมูลทีแ่ สดงถึงความพึงพอใจและข้อมูลทีเ่ สนอแนะเพือ่ ประโยชน์ตอ่ การน�ำไปพัฒนา
รูปแบบการสร้างระบบศูนย์กลางสือ่ การเรียนดิจทิ ลั ผ่านแท็บเล็ตพีซี ดังตัวอย่างต่อไปนี้
“นักเรียนกล้าส่งค�ำถามและ/หรือค�ำตอบผ่านห้องสนทนามากขึน้ ดีกว่าการให้
ยกมือตอบค�ำถาม หรือการอาสาตอบค�ำถามในห้องเรียน” (ครูทกุ คน)
“ควรปรับปรุงระบบการส่งค�ำถาม และรับค�ำตอบของนักเรียนให้รวดเร็วมากขึน้
และควรพัฒนาระบบการแสดงค�ำถาม-ค�ำตอบให้นกั เรียนทุกคนเห็นได้อย่างรวดเร็ว” (ครู 4
ใน 5 คน)
“มีการสร้างสรรค์เกม-การให้แบบฝึกหัดตามระดับความสามารถของนักเรียน
ท�ำได้อย่างหลากหลายและน่าสนใจ ส่งผลให้นกั เรียนทีร่ ะดับความสามารถแตกต่างกัน
แสดงพฤติกรรมกระตือรือร้นและสนใจบทเรียน” (ครู 3 ใน 5 คน)
“ควรปรับปรุงระบบต่อไปนี้ให้สะดวกและเร็วมากขึน้ (1) ประมวลคะแนนจาก
การท�ำแบบฝึ กหัด/แบบทดสอบให้รวดเร็วขึน้ รวดเร็ว (2) การรับและส่งข้อมูลระหว่าง
สมาชิกในห้อง (3) การพิมพ์ขอ้ ความ และการรับข้อมูลย้อนกลับ” (ครู 3 ใน 5 คน)
2.2 ความพึงพอใจของนักเรียนทีม่ ตี ่อการจัดการเรียนรูเ้ รื่องไฟฟ้า
ชันมั
้ ธยมศึกษาปีท่ี 3 โดยใช้ระบบศูนย์กลางสือ่ การเรียนดิจทิ ลั ผ่านแท็บเล็ตพีซี จากการประเมิน
ความพึงพอใจของนักเรียนโดยการแจกแบบประเมินความพึงพอใจทัง้ สิน้ 257 ฉบับ
ได้แบบประเมินทีส่ มบูรณ์กลับคืนมา 185 ฉบับ คิดเป็ นร้อยละ 71.98 ได้ผลการประเมิน
ดังตารางที่ 4
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ตารางที ่ 4 ค่าเฉลีย่ (Mean) ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน (S.D.) และการแปลความหมายความพึงพอใจ
ของนักเรียนทีม่ ตี อ่ การจัดการเรียนรู้ เรือ่ งไฟฟ้า ชันมั
้ ธยมศึกษาปีท่ี 3 โดยใช้ระบบศูนย์กลาง
สือ่ การเรียนดิจทิ ลั ผ่านแท็บเล็ตพีซี
(n=185)
ข้อค�ำถาม

Mean

S.D.

แปลความหมาย

1. ประโยชน์ของแท็บเล็ตพีซตี ่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 3.19

1.10

ปานกลาง

2. บรรยากาศในการเรียนรู้

3.27

1.16

ปานกลาง

3. คุณภาพของเทคโนโลยีทเ่ี กีย่ วข้อง

2.78

1.20

ปานกลาง

4. ความสะดวกในการใช้ แท็บเล็ตพีซี

3.22

1.13

ปานกลาง

5. ความพึงพอใจในภาพรวม

2.82

1.14

ปานกลาง

จากตารางที่ 4 พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจต่อใช้ระบบศูนย์กลางสือ่ การเรียน
ดิจทิ ลั ผ่านแท็บเล็ตพีซอี ยูใ่ นระดับปานกลางคือมีคา่ เฉลีย่ ของความพึงพอใจในภาพรวม
เท่ากับ 2.82 โดยมีความพึงพอใจต่อ บรรยากาศในการเรียนรู้ มีคา่ เฉลีย่ เท่ากับ 3.27
ความสะดวกในการใช้ แท็บเล็ตพีซมี คี า่ เฉลีย่ เท่ากับ 3.22 ประโยชน์ของแท็บเล็ตพีซตี อ่
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ มีคา่ เฉลีย่ เท่ากับ 3.19 และคุณภาพของเทคโนโลยีทเ่ี กีย่ วข้อง
มีคา่ เฉลีย่ เท่ากับ 2.78
นอกจากนี้คณะผูว้ จิ ยั ได้วเิ คราะห์เนื้อหาและแจกแจงความถี่ ในแบบสอบถาม
พบข้อมูลทีแ่ สดงถึงความพึงพอใจและข้อมูลทีเ่ สนอแนะเพือ่ ประโยชน์ตอ่ การน�ำไปพัฒนา
รูปแบบการสร้างระบบศูนย์กลางสือ่ การเรียนดิจทิ ลั ผ่านแท็บเล็ตพีซี โดยพบว่านักเรียน
ส่วนใหญ่มคี วามพึงพอใจในระดับมากทีส่ ดุ ในหัวข้อต่อไปนี้ (1) การแลกเปลีย่ นเรียนรู้
ระหว่างครูกบั นักเรียน และระหว่างนักเรียนในห้อง (นักเรียน 44 คน) และการน�ำเครือ่ งแท็บเล็ตพีซี
มาใช้และจัดเก็บได้งา่ ย (นักเรียน 35 คน) และแสดงความพึงพอใจระดับมาก ในหัวข้อต่อไปนี้
(1) สามารถศึกษาวีดทิ ศั น์การทดลองได้ชดั เจน (นักเรียน 79 คน) และ (2) ศึกษาภาพเคลือ่ นไหว
ได้ชดั เจน (นักเรียน 66 คน)
นอกจากนี้นักเรียนได้แสดงความพึงพอใจในระดับน้อย ในหัวข้อการพิมพ์
ข้อความต่าง ๆ และการรับข้อมูลย้อนกลับสามารถท�ำได้ง่าย (นักเรียน 52 คน) และ
ในระดับน้อยทีส่ ดุ ในหัวข้อการเข้าสูร่ ะบบ (login) เข้าใช้งานมีความสะดวก (นักเรียน 69 คน)
จากการศึกษาความพึงพอใจของครูและนักเรียนเกีย่ วกับการจัดการเรียนรู้ ด้วย
ระบบศูนย์กลางสือ่ การเรียนดิจทิ ลั ผ่านแท็บเล็ตพีซี พบว่าครูและนักเรียนต่างมีความพึงพอใจ
ั
อยูใ่ นระดับปานกลาง ซึง่ เมือ่ พิจารณาแล้ว ปญหาที
เ่ ป็นประเด็นส�ำคัญคือ คุณภาพของแท็บเล็ต
ั
และการเข้าสูร่ ะบบ ซึง่ เป็นปญหาทีส่ อดคล้องกับงานวิจยั ทีพ่ บว่า คุณภาพของเครือ่ งแท็บเล็ต
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อาทิ ความรวดเร็วของการตอบสนองในการใช้งาน เป็ นสิง่ ทีส่ ง่ ผลต่อความพึงพอใจของ
ผูบ้ ริโภค (Vanides, 2009; Poolsawat, 2011: 119-121; National Statistical Office,
2013) นอกจากนีค้ ณ
ุ ภาพของแท็บเล็ตยังท�ำให้ครูรสู้ กึ ว่าบรรยากาศในการเรียน อยูใ่ นระดับดี
ซึง่ ไม่สอดคล้องกับความรูส้ กึ ของนักเรียน เพราะครูรสู้ กึ ว่าแท็บเล็ตพีซสี ามารถท�ำให้นกั เรียน
มีความกระตือรือร้น สนใจเรียนมากขึน้ และท�ำให้นกั เรียนกล้าแสดงความคิดเห็นผ่าน
ห้องสนทนามากขึน้ แต่นกั เรียนกลับรูส้ กึ พึงพอใจในระดับปานกลาง เพราะในปจั จุบนั
นักเรียนเกือบทุกคนมีอุปกรณ์สอ่ื สารทีม่ ปี ระสิทธิภาพมากกว่าแท็บเล็ตพีซที น่ี �ำมาใช้
ในส่วนของการแสดงความคิดเห็นเพิม่ เติมและข้อเสนอแนะต่าง ๆ คณะผูว้ จิ ยั ได้
รวบรวมข้อมูลจากการตอบแบบส�ำรวจความพึงพอใจของครูและนักเรียน ร่วมกับการสัมภาษณ์
อย่างไม่เป็ นทางการเพิม่ เติมในกรณีขอ้ ความทีเ่ ขียนมามี ความหมายไม่ชดั เจนแล้ว
น�ำมาท�ำการวิเคราะห์เนื้อหา โดยสามารถสรุปผลการวิเคราะห์ได้  2 ประเด็นดังนี้
1) สิง่ ทีช่ ว่ ยส่งเสริมให้การจัดการเรียนรูเ้ รือ่ งไฟฟ้า ชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 3 โดย
ใช้ระบบศูนย์กลางสือ่ การเรียนดิจทิ ลั ผ่านแท็บเล็ตพีซอี ย่างมีประสิทธิภาพ
1.1) การใช้แท็บเล็ตพีซสี ามารถท�ำให้นกั เรียนเห็นภาพได้ชดั เจน โดย
ศึกษาข้อมูลจากสือ่ ต่าง ๆ ผ่านหน้าจอของตนเอง (139 คน) โดยทีค่ รูผสู้ อนจ�ำนวน 2 ท่าน
ทีแ่ สดงความคิดเห็นอย่างสอดคล้องกันว่า “ในการใช้แท็บเล็ตสอนเรือ่ งการยุบวงจร
ท�ำให้มสี ะดวกมากขึน้ เพราะปกติตอ้ งเขียนวงจรไฟฟ้าในกระดาษและต้องลบเพือยุ
่ บวงจร
แล้วเขียนใหม่ซ้ำ� ไปซ�้ำมาท�ำให้เกิดสับสน” ซึง่ สอดคล้องกับการแสดงคิดเห็นของนักเรียน
ส่วนใหญ่วา่ “การใช้แท็บเล็ตมีความสะดวกมากกว่าการใช้ดนิ สอและยางลบ” นอกจากนี้
ยังพบว่า การศึกษาเรือ่ งเซลล์ไฟฟ้าเคมีดว้ ยภาพเคลือ่ นไหวผ่านแท็บเล็ตพีซี มีความสะดวก
เพราะสามารถดูซ้ำ 
� ๆ ไปมาได้และติดตามบทเรียนได้ทนั ซึง่ มีนกั เรียนคนหนึ่งกล่าวว่า
“ท�ำให้เข้าใจง่ายมากเลย เพราะสามารถย้อนภาพไปดูสว่ นทีไ่ ม่ทนั ได้ใหม่ ดีกว่าเดิมที ่
ครูฉายให้ดหู น้าห้อง ดูไม่คอ่ ยทันและไม่สามารถให้เปิดย้อนหลังให้ดซู ้ ำ� เพราะเสียเวลา
คนอืน่ ”
1.2) การใช้แท็บเล็ตพีซที ำ� ให้บรรยากาศในการเรียนรูส้ นุกและ รูส้ กึ ถึง
ความแปลกใหม่ (94 คน) ตามทีค่ รูผสู้ อนท่านหนึ่งได้ระบุวา่ “การเปิดโอกาสให้นกั เรียน
สามารถตอบค�ำถามได้ในห้องสนทนา ตนเองพบว่า นักเรียนมีความกล้าทีจ่ ะตอบค�ำถาม
มากขึน้ ” ซึง่ สอดคล้องกับความคิดเห็นของครูอกี ท่านหนึ่งทีร่ ะบุวา่ “หลังจากน�ำแท็บเล็ต
มาใช้ ตนเองมีความรูส้ กึ ว่านักเรียนมีสว่ นร่วมในการเรียนมากขึน้ โดยการแสดงความคิดเห็น
และค�ำตอบผ่านห้องสนทนา” ซึง่ นักเรียนทีเ่ ขียนแสดงความคิดเห็นทุกคนบอกว่าตนเอง
มีพฤติกรรมตามทีค่ รูทงั ้ สองกล่าวไว้เช่นกัน ซึง่ สอดคล้องกับงานวิจยั ของ Hulls (2005: 6)
และVarank et al. (2014: 34) ทีพ่ บว่า การน�ำแท็บเล็ตพีซมี าใช้ในการเรียนการสอน
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ช่วยให้มกี ารปฏิสมั พันธ์ในห้องเรียนระหว่างครูกบั นักเรียนเพิม่ มากขึน้ และสอดคล้อง
กับ Chummano (2013: 61) ทีพ่ บว่าการใช้แท็บเล็ตพีซใี นการเรียนการสอนช่วยส่งเสริม
การเรียนรูอ้ ย่างมีสว่ นร่วมของนักเรียน นอกจากนี้มคี รูอกี หนึ่งท่านทีแ่ สดงความเห็นว่า
“นักเรียนสนุ กสนานทุกครัง้ เมือ่ ได้เล่นเกมทีเ่ กีย่ วข้องกับบทเรียน” ซึ่งสอดคล้องกับ
การแสดงความคิดเห็นนักเรียนส่วนใหญ่ทบ่ี อกว่า “รูส้ กึ สนุกกับเกมในแท็บเล็ตพีซี เพราะ
ได้เรียนรูผ้ า่ นการเล่นเกมและรูส้ กึ ตืน่ เต้นทีไ่ ด้มโี อกาสใช้แท็บเล็ตประกอบการเรียน”
ั
2) สิง่ ทีเ่ ป็นปญหาอุ
ปสรรคในการจัดการเรียนรู้ เรือ่ งไฟฟ้า ชันมั
้ ธยมศึกษาปีท่ี 3
โดยใช้ระบบศูนย์กลางสือ่ การเรียนดิจทิ ลั ผ่านแท็บเล็ตพีซี
2.1) แท็บเล็ตมีคณ
ุ ภาพไม่ดเี ท่าทีค่ วร (118 คน) กล่าวคือ หน้าจอ
สัมผัสใช้งานไม่สะดวก กดแล้วไม่ตดิ ไม่แสดงการตอบสนองบนหน้าจอ และแป้นพิมพ์
เล็กเกินไปพิมพ์ไม่สะดวก ครูทา่ นหนึ่งกล่าวว่า “ช่วงแรกนักเรียนสนุ กแต่เมือ่ มีปญั หา
ติดขัดเรือ่ งอุปกรณ์ ท�ำให้รสู้ กึ เบือ่ หน่ายต่อการเรียน” ซึง่ สอดคล้องกับความคิดเห็นของ
นักเรียนคนหนึ่งทีก่ ล่าวว่า “อยากให้ปรับปรุงคุณภาพของแท็บเล็ต หรืออนุ ญาตให้ใช้
แท็บเล็ตของตัวเองในการเรียน หรือกลับไปสอนด้วยกระดานด�ำแบบเดิมจะได้ไม่เสียเวลา”
สอดคล้องกับงานวิจยั ของVarank et al. (2014: 27-30) ทีพ่ บว่า ระบบทีม่ คี วามยุง่ ยาก
ต่อการใช้งาน หรือเมื่อเกิดปญั หาทางด้านเทคนิคท�ำให้เสียเวลาในการเรียน รวมถึง
คุณภาพของแท็บเล็ต ความไวต่อการรับสัมผัสหน้าจอทีไ่ ม่มคี ณ
ุ ภาพ และความไม่คนุ้ เคย
กับระบบการใช้งานของแท็บเล็ตพีซี ท�ำให้ทศั นคติของนักเรียนต่อการใช้แท็บเล็ตพีซี
ในการเรียนการสอนเป็ นไปในทางลบ
2.2) การเชือ่ มต่อสัญญาณอินเทอร์เน็ตไม่ต่อเนื่อง (114 คน) ทัง้ ครู
ั
และนักเรียนส่วนใหญ่ กล่าวถึงปญหาที
เ่ ป็นอุปสรรคต่อการเรียนรูไ้ ปในแนวทางเดียวกัน
ว่า “การเข้าสูร่ ะบบ (login) ใช้งานค่อนข้างช้า ระบบมีขอ้ จ�ำกัดเนือ่ งจากการเชือ่ มต่อ
สัญญาณไม่ตอ่ เนือ่ ง ต่ออินเทอร์เน็ตไม่ได้และไม่เสถียร ท�ำให้เสียเวลาในการจัดการเรียน
การสอน” ซึง่ สอดคล้องกับงานวิจยั ของ Chummano (2013: 60) ทีพ่ บว่าครูผสู้ อนมี
ความพึงพอใจในระดับปานกลางในเรือ่ งของระบบสัญญาณอินเทอร์เน็ตภายในโรงเรียน
ซึง่ ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพของการเรียนการสอน
2.3) ครูผสู้ อนทัง้ 5 คน กล่าวสอดคล้องกันว่า สาเหตุสำ� คัญทีท่ ำ� ให้
การจัดการเรียนการสอนมีอปุ สรรค คือการทีค่ รูยงั ไม่สามารถควบคุมระบบต่าง ๆ ได้ดว้ ยตนเอง
ยังต้องพึง่ พาเจ้าหน้าทีข่ องบริษทั ในการแก้ไขและด�ำเนินการต่าง ๆ
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บทสรุป

ผลการจัดการเรียนรูเ้ รือ่ งไฟฟ้า ชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ด้วยระบบศูนย์กลางสือ่
การเรียนดิจทิ ลั ผ่านแท็บเล็ตพีซี สามารถสรุปได้ดงั นี้
1. คะแนนเฉลีย่ ของนักเรียนรวมทุกตัวชีว้ ดั เท่ากับ 15.5 ซึง่ สูงกว่าเกณฑ์รอ้ ยละ
60 ทีก่ ำ� หนดไว้
2. ทัง้ ครูและนักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ ด้วยระบบศูนย์กลาง
สื่อ การเรีย นดิจิท ลั ผ่า นแท็บ เล็ต พีซีอ ยู่ใ นระดับ ปานกลาง โดยแสดงความเห็น ว่า
การใช้แท็บเล็ตพีซสี ามารถท�ำให้นกั เรียนเห็นภาพได้ชดั เจน โดยศึกษาข้อมูลจากสือ่ ต่าง ๆ
ผ่านหน้าจอของตนเอง และการใช้แท็บเล็ตพีซที ำ� ให้บรรยากาศในการเรียนรูส้ นุ กและ
รูส้ กึ ถึงความแปลกใหม่ ส่วนปญั หาทีเ่ กิดขึน้ คือ แท็บเล็ตพีซมี คี ุณภาพไม่ดเี ท่าทีค่ วร
การเชือ่ มต่อสัญญาณอินเทอร์เน็ตไม่ตอ่ เนือ่ ง และครูยงั ไม่สามารถควบคุมระบบได้ดว้ ยตนเอง
ข้อเสนอแนะในการน�ำผลการวิ จยั ไปใช้
1. ในด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรูท้ ใ่ี ช้ระบบศูนย์กลางสือ่ การเรียนดิจทิ ลั ผ่าน
แท็บเล็ตพีซี ครูผสู้ อนควรออกแบบการสอนให้นกั เรียนได้ทำ� กิจกรรมอย่างหลากหลาย
การท�ำงานร่วมกันเป็นกลุม่ และลงมือปฏิบตั จิ ริง เพือ่ ไม่ให้นกั เรียนขาดการฝึกฝนทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และทักษะทางสังคม โดยใช้แท็บเล็ตพีซเี ป็ นอุปกรณ์
สือ่ การเรียนรูท้ ใ่ี ช้เสริมแรงและกระตุน้ ให้เกิดการเรียนรู้ นอกจากนี้สอ่ื การเรียนรูท้ อ่ี ยูใ่ น
แท็บเล็ตควรมีความหลากหลาย เช่น แบบฝึกหัด เกม ภาพเคลือ่ นไหว วีดทิ ศั น์ และควรจัดการ
ให้นกั เรียนสามารถน�ำไปใช้ในการเรียนรูน้ อกเวลาเรียน  
2. ในด้านระบบการจัดการ ควรมีการฝึ กอบรมครูผสู้ อนให้สามารถควบคุม
ระบบศูนย์กลางสือ่ การเรียนดิจทิ ลั ผ่านแท็บเล็ตพีซี เช่น การเพิม่ และลดแบบฝึกหัดให้
นักเรียน การประมวลค�ำตอบจากห้องสนทนาจากแท็บเล็ตนักเรียนสูห่ น้าจอใหญ่ เป็นต้น
และควรจัดการระบบการเชือ่ มต่อสัญญาณอินเทอร์เน็ตให้มคี วามเสถียรทุกครัง้ ก่อนน�ำ
ั
แท็บเล็ตพีซมี าใช้ในห้องเรียน เพือ่ ลดปญหาความล่
าช้า และความเบือ่ หน่ายของนักเรียน
ทีเ่ กิดจากอุปกรณ์และระบบอินเทอร์เน็ต
ข้อเสนอแนะส�ำหรับการท�ำวิ จยั ครัง้ ต่อไป
1. ควรศึกษาการพัฒนารูปแบบศูนย์กลางสือ่ การเรียนดิจทิ ลั ผ่านแท็บเล็ตพีซี
เพื่อใช้ในการส่งเสริมให้นักเรียนมีผลการเรียนทีด่ ขี น้ึ และส่งเสริมให้ครูและนักเรียน
มีระดับความพึงพอใจในระดับดีและดีมาก
2. ควรศึกษาในเนื้อหาอืน่ ทีเ่ ป็นนามธรรมมาก ๆ ในสาขาวิชาฟิสกิ ส์  เช่น คลืน่
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พลังงาน เป็นต้น รวมทังในสาระการเรี
้
ยนรูเ้ รือ่ ง โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ เพราะเป็นเนือ้ หา
ทีไ่ กลตัว และยังไม่มสี อ่ื การเรียนรูท้ จ่ี ะอธิบายเรือ่ งดังกล่าวมากนัก
3. ควรศึกษาการรู้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของครูท่สี ่งผลต่อ
การจัดเรียนรูด้ ว้ ยระบบศูนย์กลางสือ่ การเรียนดิจทิ ลั ผ่านแท็บเล็ตพีซี
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