
 

 

บทท่ี 1 
บทน า 

 
1.1 หลักการและเหตุผล 
 ในปัจจุบันโทรศัพท์มือถือและแท็บเล็ต (Tablet) เป็นอุปกรณ์ที่มีบทบาทกับการใช้ชีวิตของ
มนุษย์เป็นอย่างมากและได้มีการพัฒนาโดยน าเอาเทคโนโลยีเข้ามาประยุกต์ใช้เพ่ือให้เพ่ิมขีด
ความสามารถในการท างานให้สูงขึ้นซึ่งโทรศัพท์มือถือและแท็บเล็ต (Tablet) บางรุ่นนั้นสามารถใช้
งานได้เปรียบเสมือนเครื่องคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กที่สามารถพกพาไปยังที่ต่าง ๆ ได้สะดวกสบาย อีก
ทั้งมีการพัฒนาระบบปฏิบัติการ ที่สร้างขึ้นมาเพ่ือควบคุมการท างานขึ้นมาใหม่ให้เลือกใช้อยู่หลาย
ระบบและมีการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ในด้านต่าง ๆเพื่อตอบสนองความต้องการให้กับผู้ใช้งาน โดย
ในปัจจุบันอยู่ในยุคของ 3G ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่มีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง การพัฒนาของ 3G ท าให้
เกิดการใช้บริการมัลติมีเดีย และส่งผ่านข้อมูลในระบบไร้สายด้วยอัตราความเร็วที่สูงขึ้น จึงท าให้
สามารถรองรับการดาวน์โหลดไฟล์ข้อมูลหรือแอพพลิเคชั่นต่างๆ มากมาย ไม่ว่าจะเป็นเกมส์ เพลง
หรือข่าวสารข้อมูลงานต่างๆ และสามารถเชื่อมต่อเครือข่ายอินเตอร์ความเร็วสูงได้ทันที โดย 3G ไม่ได้
จ ากัดอยู่เพียงแค่โทรศัพท์เท่านั้น แต่ยังปรากฏในรูปแบบของอุปกรณ์สื่อสารอ่ืนๆ เช่น แทบเล็ต 
(Tablet) สมาร์ทโฟน (Smart Phone) แลบทอป (Laptop) รวมถึงเทคโนโลยีที่ท าให้ความสามารถ
รับ-ส่งข้อมูลด้วยความเร็วสูง เทคโนโลยี3G จึงได้เข้ามามีบทบาททางการสื่อสารเป็นอย่างมาก 
 ระบบปฏิบัติการตัวใหม่ที่เรียกว่าแอนดรอยด์ เป็นระบบปฏิบัติการส าหรับอุปกรณ์พกพา เช่น 
โทรศัพท์มือถือ แท็บเล็ต (Tablet)  คอมพิวเตอร์เน็ตบุ๊ก ท างานบนลินุกซ์เคอร์เนล ถึงจะมีการเปิดตัว
มาได้ในเวลาไม่นาน ระบบปฏิบ้ติการตัวนี้เป็นซอฟแวร์ที่สามารถใช้งานได้ฟรีที่นักพัฒนาสามารถ
น าไปพัฒนาต่อยอดได้ จึงมีผู้ที่น าไปพัฒนาต่ออย่างแพร่หลายจนท าให้เป็นที่รู้จัก อย่างรวดเร็ว และยัง
มีแนวโน้มที่เพ่ิมมากขึ้นเรื่อยๆและจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีได้มีการพัฒนาเทคโนโลยีหลายๆ
ด้านอย่างรวดเร็ว และ ได้มีการน าเอาเทคโนโลยีต่างๆ มาพัฒนาเข้ากับการเรียนการสอน ช่วยเพ่ิม
ประสิทธิภาพการเรียนการสอน การจัดการเรียนการสอนในยุคปฏิรูปการศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ  สื่อการเรียนการสอนหรือเทคโนโลยีทางการศึกษานั้น นับว่ามีความส าคัญและมีอยู่มากมายที่
จะให้ผู้สอนได้เลือกใช้เพ่ือพัฒนาปรับปรุงการเรียนการสอนของตนเองให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
เพราะสื่อการเรียนการสอน คือ ตัวกลาง หรือเครื่องมือที่ช่วยให้ครูถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้เรียนได้ง่าย
และรวดเร็ว สื่อการเรียนการสอนที่จัดขึ้น   
 รายวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือชีวิตเป็นรายวิชาพ้ืนฐานด้านคอมพิวเตอร์ที่
นักศึกษาทุกคนต้องเรียนซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับความรู้พ้ืนฐานด้านคอมพิวเตอร์ จากการเรียนการสอนที่
ผ่านมาผู้สอนพบว่านักศึกษาส่วนใหญ่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนค่อนข้างต่ า ซึ่งอาจเนื่ องมาจากเป็น
การเรียนในลักษณะบรรยายท าให้ไม่สนใจในการเรียนเท่าท่ีควร สื่อการเรียนการสอนจึงมีความจ าเป็น
อย่างยิ่งที่จะช่วยพัฒนาให้ผู้เรียนเกิดความสนใจและสามารถน าไปทบทวนบทเรียนได้ 
 จากความส าคัญดังกล่าวที่ผู้วิจัยเล็งเห็นถึงแนวโน้มที่เพ่ิมมากขึ้นของการใช้ระบบปฏิบัติการแอน
ดรอยด์ที่มีทั้งในโทรศัพท์มือถือ แท็บเล็ต (Tablet) ที่เป็นอุปกรณ์สื่อสารที่นักศึกษามีพกติดตัวไว้ 
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เนื่องจากมีราคาค่อนข้างถูกและหาซื้อได้ง่าย ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีแนวความคิดที่จะท าการพัฒนา
โปรแกรมประเภทสื่อการสอน แบบซ่อมเสริมบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ ในรายวิชาคอมพิวเตอร์
และเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือชีวิตขึ้น ซึ่งเป็นรายวิชาพ้ืนฐานของการเรียนในสาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศ ซึ่งเป็นเนื้อหาในหสักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  คณะวิทยาศาสตร์ เพ่ือให้
ผู้เรียนได้ท าการศึกษาบทเรียน โดยมีการรวมเนื้อหาพ้ืนฐานที่ควรทราบทั้ งหมด เพ่ือให้ผู้เรียนเข้าใจ
พ้ืนฐานที่ส าคัญ มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องและไปในแนวทางเดียวกันอย่างครบถ้วน และเพ่ือให้
ผู้เรียนลดข้อจ ากัดในการเรียนผ่านทางสื่ออิเลคทรอนิค ผู้เรียนสามารถเรียนขณะที่อยู่นอกบ้าน ขณะ
เดินทาง ยามว่าง หรือท ากิจกรรมต่างๆที่ไม่สามารถใช้คอมพิวเตอรได้ ทั้งนี้เพ่ือน าไปพัฒนาการเรียน
การสอนที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป 
 

1.2 วัตถุประสงคข์องการวิจัย 
1.2.1 เพ่ือพัฒนาสื่อการสอนแบบซ่อมเสริมบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ในรายวิชา

คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือชีวิต 
1.2.2 เพ่ือหาประสิทธิภาพของสื่อการสอนแบบซ่อมเสริมบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ใน

รายวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือชีวิต 
1.2.3 เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการเรียนด้วยสื่อการสอนแบบซ่อมเสริมบน

ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ในรายวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือชีวิต 
 
1.3 สมมติฐานการวิจัย  

1.3.1 สื่อการสอนแบบซ่อมเสริมบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ในรายวิชาคอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือชีวิตที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพ ตามเกณฑ์ 80/80 

1.3.2 ความพึงพอใจของผู้เรียนด้วยสื่อการสอนแบบซ่อมเสริมบนระบบปฏิบัติการ  แอน
ดรอยด์ในรายวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือชีวิต อยู่ในระดับพอใจมาก 
 
 
 
1.4 ขอบเขตของการวิจัย 
 ในการวิจัยในครั้งนี้ มีขอบเขตของโครงการวิจัยดังนี้ 
 1.4.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
   1.4.1.1  ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น
ปีที่ 1จ านวน  4  ห้องเรียน  
   1.4.1.2  กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศชั้นปีที่ 1 จ านวน 
50 คนได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling)  
 1.4.2 ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย 
   1.4.2.1   ตัวแปรต้น คือ รูปแบบการเรียนโดยใช้สื่อการสอนแบบซ่อมเสริมบน
ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ในรายวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือชีวิต 
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   1.4.2.2   ตัวแปรตาม คือ ประสิทธิภาพและความพึงพอใจจากการเรียนด้วยสื่อการ
สอนแบบซ่อมเสริมบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ในรายวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพ่ือชีวิต 
  1.4.3 ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัย 
   ท าการวิจัยในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556  
  1.4.4 เนื้อหาที่ใช้ในการวิจัยเป็นเนื้อหาในรายวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
ชีวิต ประกอบด้วย 

หน่วยที่ 1 เทคโนโลยีสารสนเทศ 
    หน่วยที่ 2 ระบบคอมพิวเตอร์ 

หน่วยที่ 3 การจัดการข้อมูลและสารสนเทศ 
หน่วยที่ 4 การสื่อสารข้อมูลและระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
หน่วยที่ 5 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ต 
หน่วยที่ 6 การสืบค้นข้อมูลและการสื่อสารบนอินเทอร์เน็ต 
หน่วยที่ 7 คอมพิวเตอร์และความปลอดภัย 

1.5 ค านิยามศัพท์เฉพาะ 
1.5.1 การเรียนการสอนเสริมหมายถึงสื่อที่ขยายเนื้อหาและประสบการณ์ที่ผู้เรียนไม่สามารถ

เข้าใจอย่างถ่องแท้จากสื่อหลักเพ่ือให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจชัดเจนยิ่งขึ้นและช่วยให้ผู้เรียนที่มี
ความสามารถในการเรียนรู้ที่แตกต่างกันให้เข้าใจเนื้อหาได้ดียิ่งขึ้น 

1.5. 2 แท็บเล็ต (Tablets) หมายถึงเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลที่สามารถพกพาได้และใช้
หน้าจอสัมผัสในการท างานออกแบบให้สามารถท างานได้ด้วยตัวเอง*อุปกรณ์แบบหน้าจอสัมผัสจะมี
อุปกรณ์ไร้สายสาหรับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตและระบบเครือข่ายภายใน 

1.5.3 ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์*หมายถึงซอฟต์แวร์ที่มีโครงสร้างแบบเรียงทับซ้อนหรือ
แบบสแต็ก (Stack) ซึ่งรวมเอาระบบปฎิบัติการมิดเดิลแวร์และแอพพลิเคชันที่ส าคัญเข้าไว้ด้วยกันเพ่ือ
ใช้ส าหรับท างานบนอุปกรณ์พกพาเคลื่อนที่ 

1.5.4 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง คะแนนที่ได้จากการท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนหลังเรียนโดยใช้สื่อการสอนแบบซ่อมเสริมบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ที่ผู้วิจัยสร้าง
ขึ้น จ านวน 50 ข้อ 

1.5.5 ประสิทธิภาพของสื่อการสอน หมายถึงประสิทธิภาพของสื่อการสอนแบบซ่อมเสริมบน
ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์เมื่อน าไปสอนแล้ว ท าให้ผู้เรียนบรรลุวัตถุประสงค์การเรียนรู้ที่ก าหนดไว้
ตามเกณฑ์ 80/80 โดย 
 80 ตัวแรก หมายถึง คะแนนเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละของจ านวนค าตอบถูกของแบบทดสอบ
ย่อยและแบบฝึกหัดจากการเรียนรู้ด้วยสื่อการสอนแบบซ่อมเสริมบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ 
  80 ตัวหลัง หมายถึง คะแนนเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละของจ านวนค าตอบถูกของแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หลังเรียนด้วยสื่อการสอนแบบซ่อมเสริมบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ 
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1.5.6 ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกที่จะแสดงออกในลักษณะใดลักษณะหนึ่งทั้งทาง         
ด้านดีและไม่ดี  ของนักเรียนภายหลังจากการเรียนโดยใช้ สื่ อการสอนแบบซ่อมเสริ มบน
ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ซึ่งแบ่งเป็น 5 ระดับ คือ พึงพอใจมากที่สุด พึงพอใจมาก พึงพอใจ         
ปานกลาง พึงพอใจน้อย และไม่พึงพอใจ  
 
1.6 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1.6.1 ได้สื่อการสอนบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ในรายวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือชีวิตที่มีประสิทธิภาพ 

1.6.2 ได้ทราบความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการเรียนด้วยสื่อการสอนบนระบบปฏิบัติการ
แอนดรอยด์ในรายวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือชีวิต 

1.6.3 สามารถน าไปพัฒนาสื่อการสอนบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ในรายวิชาอ่ืน ๆ            
ต่อไปได ้
 


