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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อ 1) ศึกษาบริบทและความต้องการส่งเสริมครูพัฒนา
แอพพลิเคชันเพื่อการเรียนรู้บนคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต  2) พัฒนาวิธีการส่งเสริมครูพัฒนา 
แอพพลิเคชันเพื่อการเรียนรู้บนคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต ด้วยเทคนิคเพื่อนคู่คิด และ 3) ศึกษาผล
การส่งเสริมครูพัฒนาแอพพลิเคชันเพื่อการเรียนรู้บนคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต ด้วยเทคนิคเพื่อน
คู่คิด กลุ่มตัวอย่าง เป็นครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น สังกัดส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 จ านวน 30 คน ใช้วิธีเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ใน
การวิจัย คือ แบบสอบถามบริบทและความต้องการ คู่มือการอบรมครู แบบสอบถามความพึง
พอใจ แบบประเมินชิ้นงาน และแบบทดสอบวัดความรู้ สถิติที่ใช้  ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบที 
 ผลการวิจัยพบว่า 
  1. ผลการศึกษาบริบทและความต้องการส่งเสริมครูพัฒนาแอพพลิเคชันเพื่อการเรียนรู้
บนคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต ด้วยเทคนิคเพื่อนคู่คิด พบว่า  
_____________________________________ 
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ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 24 มีหน้าที่ส่งเสริม สนับสนุน ให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้และทักษะในการ
พัฒนาแอพพลิเคชันเพื่อการเรียนรู้บนคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต ผ่านเครื่องมือที่ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพัฒนาขึ้น จากผลการส ารวจบริบทกลุ่มตัวอย่างที่เห็นด้วย 
ร้อยละ 100 พบว่า 1) ด้านบริบทของโรงเรียน มีระบบเครือข่ายไร้สายใช้ในโรงเรียน มีผู้
ประสานงานดูแลระบบคอมพิวเตอร์ในโรงเรียน 2) ด้านคุณลักษณะแอพพลิเคชันเพื่อการเรียนรู้ 
เป็นสื่อที่สอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้ในปัจจุบัน 3) ด้านผู้บริหารโรงเรียน สนับสนุนครูพัฒนา
แอพพลิเคชันเพื่อการเรียนรู้ 4) ด้านครูผู้สอน มีความสนใจเกี่ยวกับการพัฒนาแอพพลิเคชัน
เพื่อการเรียนรู้บนคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต 5) ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ครูมี
ความรู้และทักษะการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ และ 6) ด้านหน่วยงานสนับสนุน สพฐ. 
สนับสนุนเครื่องมือเพื่อพัฒนาแอพพลิเคชันเพื่อการเรียนรู้ สพม.ส่งเสริมการพัฒนาแอพพลิเค
ชันเพื่อการเรียนรู้บนคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต มหาวิทยาลัยสนับสนุนวิทยากรเพื่อพัฒนาแอพ
พลิเคชันเพื่อการเรียนรู้บนคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต มหาวิทยาลัยอ านวยความสะดวกด้านสถานที่
ส าหรับฝึกอบรมและความต้องการ พบว่า โดยรวมมีความต้องการส่งเสริมครูพัฒนาแอพพลิเค
ชันเพื่อการเรียนรู้บนคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตด้วยเทคนิคเพื่อนคู่คิด อยู่ในระดับมากที่สุด 
  2. ผลการพัฒนาวิธีการส่งเสริมครูพัฒนาแอพพลิเคชันเพื่อการเรียนรู้บนคอมพิวเตอร์
แท็บเล็ตด้วยเทคนิคเพื่อนคู่คิด พบว่า องค์ประกอบของการส่งเสริมครูพัฒนาแอพพลิเคชันเพื่อ
การเรียนรู้บนคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต ด้วยเทคนิคเพื่อนคู่คิด ประกอบด้วยองค์ประกอบ 5 ส่วน 
คือ 1) นโยบายแนวคิดและทฤษฎี 2) ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) 3) 
กระบวนการส่งเสริมและพัฒนาครู 4) หน่วยงานสนับสนุน และ 5) ตัวชี้วัด ขั้นตอนการอบรมครู
พัฒนาแอพพลิเคชันเพื่อการเรียนรู้บนคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต ด้วยเทคนิคเพื่อนคู่คิด มี 3 ขั้น คือ 
1) ขั้นโน้มน้าวและไตร่ตรอง 2) ขั้นฝึกปฏิบัติเพื่อสร้างประสบการณ์ จะใช้เทคนิคเพื่อนคู่คิด 
และ 3) ขั้นติดตามสะท้อนผล โดยความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อวิธีการส่งเสริมครูอยู่ใน
ระดับมากที่สุด 
  3. ผลการส่งเสริมครูพัฒนาแอพพลิเคชันเพื่อการเรียนรู้บนคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต ด้วย
เทคนิคเพื่อนคู่คิด พบว่า 3.1) ประสิทธิภาพของกิจกรรมการส่งเสริมครู มีประสิทธิภาพ 
90.75/87.15 3.2) ผลการฝึกปฏิบัติการพัฒนาแอพพลิเคชันเพื่อการเรียนรู้ มีคะแนนเฉลี่ย อยู่
ในระดับมากที่สุด 3.3) ผลการประเมินชิ้นงาน มีคุณภาพอยู่ในระดับมากที่สุด 3.4) ผลการ
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เรียนรู้ของผู้เข้าอบรมมีคะแนนหลังการอบรมสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดร้อยละ 80 อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 และผลการสอบถามความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างอยู่ในระดับมากที่สุด 
 
ค าส าคัญ : การส่งเสริมคร ูแอพพลิเคชันเพื่อการเรียนรู ้คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต เทคนิคเพื่อนคู่คิด 

 
Abstract 
 This research aimed 1) to study the contexts and needs for teacher support of 
learning application development on a computer tablet by using Think-Pair-Share 
technique, 2) to develop the methods in supporting the teachers to develop the 
application and 3) to study the results of supporting the teachers in such activity. The 
sample of this research was 30 of Mathematics teachers in the lower secondary 
schools under the Secondary Educational Service Area Office 24. Selected by the 
Purposive sampling. The tools used in this study were: a questionnaire probing the 
contexts and needs, a teacher training manual, a satisfaction evaluation form, a work 
evaluation form and a test. The statistics used included Percentage, Mean, Standard 
Deviation and t-test. 
 The research results were as follows: 
  1. According to the study of the contexts and needs for teacher support of 
learning application development on a computer tablet by using Think-Pair-Share 
technique, it was found that the Secondary Educational Service Area Office 24 has its 
duties in supporting the teachers and educational staff to gain knowledge and skills in 
developing the application on the computer tablet through the tools it developed. The 
context study indicated that the sample agree 100% 1) there is a wireless system in the 
schools and there are cooperators taking care of the schools’ computer system; 2) the 
learning application characteristics are consistent with current learning management; 3) 
the school directors support the development of learning application and 4) the 
teachers are interested in such development; 5) in the term of information technology, 
the teachers and staff have both knowledge and skills in using the social online network 
and; 6) the Office of the Basic Education Commission supports the tools for developing 
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the learning application; the Secondary Education Service Area Office supports the 
development of the learning application; the University provides the instructors of the 
application development and the training site. The need study indicated that in overall 
perspective, the need in supporting the teachers in developing the application by using 
Think-Pair-Share technique was at the highest level. 
  2. The results of the learning application development found that there are 5 
components of the teacher support for such application development: 1) policies and 
theories, 2) Information and Communication Technology (ICT), 3) process of support 
and teacher development, 4) supportive units and 5) indicators. The steps of the 
teacher training for developing the application by using Think-Pair-Share technique are: 
1) motivation and consideration, 2) building experience in use of Think- Pair-Share 
technique and reflection follow-up. The expertise towards the method of teacher 
support was at the highest level. 
  3. The results of the teacher support of the application development on 
computer tablet by using Think-Pair-Share technique found that 3.1) the effectiveness 
of the activities was 90.75/87.15, 2) the result of practice in the application development 
showed that the trainees had their average score at the highest level, 3.3) the work 
evaluation result was at the highest level, 3.4) the learning result of the trainees or the 
post score was higher than the criterion determined, 80%, with the statistical 
significance level at .01 and the satisfaction of the sample was at the highest level. 

 
Keywords : Teacher support, learning application, computer tablet,  
                 Think- Pair-Share technique 
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บทน า 
 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
หรือ ไอซีที (ICT) มีบทบาทส าคัญในการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทั้งเชิงปริมาณและ
คุณภาพ ก่อเกิดประโยชน์ต่อการเรียนรู้ การ
ท างานและการด ารงชีวิตประจ าวันและกรอบ
นโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ระยะ พ.ศ. 2554-2563 ของประเทศไทย มี
เป้าหมายหลักด้านการพัฒนาก าลังคนและ
สังคม ก าหนดให้มีโครงสร้างพื้นฐานไอซีที
ความเร็วสูง  )dnaoBaorB (  ที่กระจายอย่าง
ทั่วถึงประชาชนสามารถเข้าถึงได้อย่างเท่า
เทียมกัน โดยเฉพาะบริการด้านการศึกษาซึ่ง
ก าหนดให้สถาบันการศึกษาต้องน าไอซีทีมา
ใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนการสอนเพิ่มมาก
ขึ้น ดังนั้นคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต จึงก าหนด
เป็นนโยบายของรัฐที่ส าคัญในฐานะสื่ อ
ประกอบการเรียนรู้ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ
การเรียนรู้ของผู้ เรียนให้ก้าวทันสังคมยุค
ปัจจุบัน (กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร. 2555 : ออนไลน์) ซึ่งสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ Xiang and Colleagues 
(2012 : online) และ  El-Gayar and 
Colleagues (2012 : online) ที่ว่าการใช้สื่อ
แ ท็ บ เ ล็ ต เ พื่ อ เ ป็ น เ ค รื่ อ ง มื อ ที่ ท ร ง
ประสิทธิภาพในการเรียนรู้หรือส าหรับการ
สอนนั้นควรมีการพัฒนาร่วมกันระหว่าง
สถานศึ กษากั บผู้ เ รี ยนจากภายนอก
สถานศึกษา มีการพัฒนาและสร้างระบบ

ปฏิสัมพันธ์ (Interactive) ของการใช้สื่อ
ระหว่างครูกับนักเรียน มีการสร้างความ
สมบูรณ์และความชัดเจนในบทเรียน และมี
การพัฒนาปรับปรุงรูปแบบวิธีการเรียนรู้
อย่างต่อเนื่อง และผู้เรียนส่วนใหญ่มีความ
ต้องการให้โรงเรียนหรือสถาบันการศึกษา
จัดรูปแบบโปรแกรมการใช้สื่อคอมพิวเตอร์
แท็บเล็ตที่สนองต่อการสร้างสรรค์งานใน
สภาพแวดล้อมหรือสภาพการบริหารจัดการ
ที่เหมาะสม รวมทั้งสามารถเอื้ออ านวย
ประโยชน์ต่อการใช้สื่อการเรียนประเภท
ค อ ม พิ ว เ ต อ ร์ แ ท็ บ เ ล็ ต ใ ห้ บั ง เ กิ ด
ประสิทธิภาพสูงสุด 
 นโยบายภาครัฐเกี่ยวกับแท็บเล็ตเพื่อ
การศึกษา (Tablet for Education) ที่มอบ
คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต (Tablet Computer) 
ประจ าตัวนักเรียนเพื่อเป็นเครื่องมือส าหรับ
การเรียนยุคใหม่ภายใต้โครงการ OTPC 
“One Tablet PC per Child” ก าหนดให้มี
การใช้คอมพิวเตอร์แท็บเล็ตเพื่อการเรียนรู้
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ภาค
เรียน 1 ปีการศึกษา 2555 และขยายไปสู่
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในภาคเรียน
ที่ 1 ปีการศึกษา 2556 ซึ่งในปีการศึกษา 
2555 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้จัดโครงการประกวด
สร้างสื่อการเรียนรู้สู่แท็บเล็ต  โดยส่งเสริม
ให้ครู บุคลากรทางการศึกษา บุคคลทั่วไป 
และนิติบุคคล พัฒนาสื่อการเรียนการสอน
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บนคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตหรือเรียกว่าแอพ
พลิเคชันส าหรับแท็บเล็ต (Application for 
Tablet) ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ สพฐ.พัฒนาขึ้น
ผ่านเว็บไซต์ www.otpcappcon.com แอพ
พลิเคชันเพื่อการเรียนรู้เป็นสื่อการศึกษาใน
รูปแบบดิจิทัล ที่เน้นการเรียนรู้ในรูปแบบ
อินเทอร์แอคทีฟ สามารถเรียนรู้ได้ด้วย
ตนเองและแบบกลุ่มร่วมมือ ช่วยให้ผู้เรียน
สามา รถสร้ า ง ส ร รค์ ชิ้ น ง าน  ผ ล ง าน
ประกอบการเรียนรู้ หรือสร้างองค์ความรู้
ใหม่ และเรียนรู้ผ่านคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต 
(ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน. 2556 : 4)  
 เทคนิคการเรียนรู้แบบเพื่อนคู่คิด 
(Think- Pair- Share) เป็นวิธีการเรียนแบบ
ร่วมมือในยุคเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดได้
กับทุกกลุ่มวัย เรียนรู้ได้ทั้งระบบออนไลน์
และออฟไลน์ (มนต์ชัย เทียนทอง. 2551 : 
99-105) เพื่อช่วยพัฒนาความรู้ ทักษะเพิ่ม
แรง จูงใจและช่วยแก้ปัญหาต่ างๆ ใน
ระหว่างการปฏิบัติได้ เป็นอย่างดี สร้าง
บรรยากาศแห่งการสัมพันธ์และเกิดความ
ภาคภูมิใจ (ส่องศรี โพธิ์ทอง. 2551 : 133-
141) 
 จ า กก า ร ศึ ก ษ าก ร อ บน โ ยบ า ย
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อ
การศึกษา นโยบายแท็บเล็ตเพื่อการศึกษา 
แอพพลิเคชันเพื่อการเรียนรู้ การส่งเสริม
และพัฒนาครูท าให้ผู้วิ จัยได้ส่งเสริมครู

พัฒนาแอพพลิเคชันเพื่อการเรียนรู้บน
คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต ด้วยเทคนิคเพื่อน
คู่คิด โดยมุ่งเน้นให้ครูมีความรู้ ทักษะ และ
เจตคติ ในการพัฒนาแอพพลิเคชันเพื่อการ
เรียนรู้บนคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 

ความมุ่งหมายของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาบริบทและความ
ต้องการส่งเสริมครูพัฒนาแอพพลิเคชันเพื่อ
การเรียนรู้บนคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต 
 2. เพื่ อพัฒนาวิ ธี การส่ ง เสริมครู
พัฒนาแอพพลิเคชันเพื่อการเรียนรู้บน
คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต ด้วยเทคนิคเพื่อน
คู่คิด 
 3. เพื่ อศึ กษาผลการส่ ง เสริมครู
พัฒนาแอพพลิเคชันเพื่อการเรียนรู้บน
คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต ด้วยเทคนิคเพื่อน
คู่คิด 
 
วิธีด าเนินงานวิจัย 
 ระยะที่  1 ศึกษาบริบทและความ
ต้องการส่งเสริมครูพัฒนาแอพพลิเคชันเพื่อ
การเรียนรู้บนคอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต มี
ขั้นตอนการด าเนินงาน 2 ขั้นตอน ดังนี้ 
  ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาข้อมูลจาก
เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการ
ส่งเสริมครูพัฒนาแอพพลิเคชันเพื่อการ
เรียนรู้บนคอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต 
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  ขั้นตอนที่ 2 ส ารวจข้อมูลเกี่ยวกับ
บริบทและความต้องการส่งเสริมครูพัฒนา
แ อ พ พ ลิ เ ค ชั น เ พื่ อ ก า ร เ รี ย น รู้ บ น
คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต 
      ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรในการวิจัยเป็นครูผู้สอนวิชา
คณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
สั งกั ดส านั ก ง าน เขตพื้ นที่ ก า รศึ กษา
มัธยมศึกษา เขต 24 จาก 55 โรงเรียน รวม
ทั้งหมด จ านวน 285 คน  
 กลุ่ มตั วอย่ าง  เป็ นครู ผู้ สอนวิ ชา
คณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
สั งกั ดส านั ก ง าน เขตพื้ นที่ ก า รศึ กษา
มัธยมศึกษา เขต 24 จาก 55 โรงเรียน 
ก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตาราง
ของ Krejcie and Morgan จ านวน 165 คน 
และสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (สมบัติ ท้ายเรือค า. 
2553 : 50) 
 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยระยะที่ 1 
เป็นแบบสอบถามบริบทและความต้องการ
ส่งเสริมครูพัฒนาแอพพลิเคชันเพื่อการ
เรียนรู้บนคอมพิว เตอร์แท็บเล็ต  ด้ วย
เทคนิคเพื่อนคู่คิด มีค่าความสอดคล้อง 
(IOC) เท่ากับ 1.00 มีค่าสัมประสิทธิ์ความ
เชื่อม่ัน ตอนที่ 3 เท่ากับ 0.82 ตอนที่ 4 
เท่ากับ 0.85 
 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลที่รวบรวมได้จาก
แบบสอบบริบทและความต้องการส่งเสริมครู
พัฒนาแอพพลิ เคชันเพื่ อการเรียนรู้บน
คอมพิวเตอร์  แท็บเล็ต โดยใช้ร้อยละ (%) 
ค่าเฉลี่ย ( X ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) ใช้เกณฑ์การแปลผลค่าเฉลี่ย โดย
แบ่งระดับคะแนนดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด. 
2545 : 103) 
  คะแนน 4.51-5.00 หมายความว่า 
มีความต้องการระดับมากที่สุด 
  คะแนน 3.51-4.50 หมายความว่า 
มีความต้องการระดับมาก 
  คะแนน 2.51-3.50 หมายความว่า 
มีความต้องการระดับปานกลาง 
  คะแนน 1.51-2.50 หมายความว่า 
มีความต้องการระดับน้อย 
  คะแนน 1.00-1.50 หมายความว่า 
มีความต้องการระดับน้อยที่สุด 
 ระยะที่  2 พัฒนาวิธีการส่งเสริมครู
พัฒนาแอพพลิเคชันเพื่อการเรียนรู้บน
คอมพิวเตอร์แท็บเล็ตด้วยเทคนิคเพื่อนคู่คิด 
มีขั้นตอนการด าเนินงาน 3 ขั้นตอน ดังนี ้
  ขั้นตอนท่ี 1 ศึกษาเอกสารและ
งานวิจัย ที่เกี่ยวข้องกับวิธีการส่งเสริมครู
พัฒนาแอพพลิ เคชันเพื่อการเรียนรู้บน
คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต ด้วยเทคนิคเพื่อนคู่คิด 
  ขั้นตอนที่ 2 จัดท าร่างวิธีการ
ส่งเสริมครูพัฒนาแอพพลิเคชันเพื่อการ
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เรียนรู้บนคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต ด้วยเทคนิค
เพื่อนคู่คิด พร้อมเครื่องมือประกอบการวิจัย  
  ขั้นตอนที่ 3 วิเคราะห์และสรุปผล
วิธีการส่งเสริมครูพัฒนาแอพพลิเคชันเพื่อ
การเรียนรู้บนคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต ด้วย
เทคนิคเพื่อนคู่คิด น าเสนออาจารย์ที่ปรึกษา
ปรับปรุงตามค าแนะน า 
    กลุ่มเป้าหมาย 
 กลุ่มเป้าหมาย ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญใน
การพิจารณาความเหมาะสมของวิธีการ
ส่งเสริมครู เป็นผู้ที่ส าเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาเอกมีประสบการณ์ในการใช้และ
เรียนรู้ เครื่องมืการพัฒนาแอพพลิเคชันที่ 
สพฐ. พัฒนาขึ้น จ านวน 5 คน ประกอบด้วย 
อาจารย์จากมหาวิทยาลัย และผู้บริหารหรือ
ศึกษานิเทศก์  
     เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยระยะที่ 2 คือ 
  1. แบบสอบถามความคิดเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อองค์ประกอบและขั้นตอน
การส่งเสริมครูพัฒนาแอพพลิเคชันเพื่อการ
เรียนรู้บนคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต ด้วย
เทคนิคเพื่อนคู่คิด มีค่าความสอดคล้อง 
(IOC) เท่ากับ 1.00 
  2. แบบสอบถามความพึงพอใจ
ของผู้เข้าอบรมที่มีต่อการส่งเสริมครูพัฒนา
แ อ พ พ ลิ เ ค ชั น เ พื่ อ ก า ร เ รี ย น รู้ บ น
คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต ด้วยเทคนิคเพื่อน

คู่คิด มีค่าความสอดคล้อง (IOC) เท่ากับ 
1.00 
  3. แบบสอบถามผลการส่งเสริม
ครูพัฒนาแอพพลิเคชันเพื่อการเรียนรู้บน
คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต ด้วยเทคนิคเพื่อน
คู่คิด มีค่าความสอดคล้อง (IOC) เท่ากับ 
1.00 
  4. คู่มือการอบรมครูพัฒนาแอพ
พลิเคชันเพื่อการเรียนรู้บนคอมพิวเตอร์
แท็บเล็ต ด้วยเทคนิคเพื่อนคู่คิด มีค่าความ
สอดคล้อง (IOC) เท่ากับ 1.00 
  5. แบบประเมินชิ้นงานแอพพลิเค
ชันเพื่อการเรียนรู้ มีค่าความสอดคล้อง 
(IOC) เท่ากับ 1.00 
  6.แบบทดสอบวัดความรู้ มีค่า
ความสอดคล้อง (IOC) เท่ากับ 1.00 มีค่า
ความยากอยู่ระหว่าง 0.40 ถึง 0.76 มีค่า
อ านาจจ าแนกอยู่ระหว่าง 0.33 ถึง 0.46 
และมีค่าความเชื่อม่ันท้ังฉบับ เท่ากับ 0.83 
    การวิเคราะห์ข้อมูล  
 ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลที่รวบรวมได้จาก
เครื่องมือวิธีการส่งเสริมครูพัฒนาแอพพลิเค
ชันเพื่อการเรียนรู้บนคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต 
ด้วยเทคนิคเพื่อนคู่คิด และเครื่องมือวิจัย 
โดยใช้ค่าเฉลี่ย ( X ) และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.)  
 ระยะที่  3 ศึกษาผลการส่งเสริมครู
พัฒนาแอพพลิ เคชันเพื่ อการเรียนรู้บน
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คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต ด้วยเทคนิคเพื่อนคู่คิด 
มีขั้นตอนการด าเนินงาน 3 ขั้นตอน ดังนี ้
  ขั้นตอนที่ 1 ก าหนดกลุ่มตัวอย่าง
ในการทดลอง ( Implement)เป็นครูผู้สอน
วิชาคณิตศาสตร์  ระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต้น สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 24 ใช้วิธีเลือกแบบเจาะจง 
จ านวน 30 คน 
  ขั้นตอนที่ 2 ด าเนินการทดลองใช้
วิธีการส่งเสริมครูพัฒนาแอพพลิเคชันเพื่อ
การเรียนรู้บนคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต ด้วย
เทคนิคเพื่อนคู่คิด   ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น 
  ขั้นตอนที่ 3 เก็บข้อมูล วิเคราะห์ 
และสรุปผลการทดลองใช้วิธีการส่งเสริมครู
พัฒนา  แอพพลิเคชันเพื่อการเรียนรู้บน
คอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต ด้วยเทคนิคเพื่อน
คู่คิด 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
      ประชากร เป็ นครู ผู้ สอนวิ ชา
คณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
สั งกั ดส านั ก ง าน เขตพื้ นที่ ก า รศึ กษา
มัธยมศึกษา เขต 24 จ านวน 55 โรงเรียน 
รวมทั้งหมด 285 คน 
 กลุ่มตัวอย่าง ใช้วิธีเลือกแบบเจาะจง
จากประชากร จ านวน 30 คน ส าหรับเป็น
กลุ่มทดลอง (Implement) 
เครื่องมือที่ใชใ้นการวิจัย  
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยระยะที่ 3 
คือวิธีการส่งเสริมครูพัฒนาแอพพลิเคชัน

เพื่อการเรียนรู้บนคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต 
ด้วยเทคนิคเพื่อนคู่คิด ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นใน
ระยะที่ 2 
 
การวิเคราะห์ข้อมูล  
 ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลที่รวบรวมได้จาก
เครื่องมือวิธีการส่งเสริมครูพัฒนาแอพพลิเค
ชันเพื่อการเรียนรู้บนคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต 
ด้วยเทคนิคเพื่อนคู่คิด และเครื่องมือวิจัย 
ตามล าดับขั้นตอน ดังนี้ 
  1. แบบทดสอบวัดความรู้ 
ด าเนินการตรวจให้คะแนน ค านวณหา
ค่าเฉลี่ย ( X ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(SD.) และเปรียบเทียบคะแนนหลังการ
อบรมกับเกณฑ์ที่ก าหนดร้อยละ 80 โดยใช้
สถิติ t-test 
  2. แบบฝึกทักษะตามใบงาน 
ด าเนินการตรวจให้คะแนน ค านวณหา
ความถี่และร้อยละ  
  3. แบบประเมินช้ินงาน 
ด าเนินการตรวจให้คะแนน ค านวณหา
ความถี่และร้อยละ 
  4. แบบสอบถามความพึงพอใจ 
ของผู้เข้าอบรมที่มีต่อวิธีการส่งเสริมครู
พัฒนาแอพพลิเคชันเพื่อการเรียนรู้บน
คอมพิวเตอร์  แท็บเล็ต ด้วยเทคนิคเพื่อน
คู่คิด ค านวณหาค่าเฉลี่ย ( X ) ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD.)  
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  5. แบบสอบถามผลการส่งเสริม
ครูพัฒนาแอพพลิเคชันเพื่อการเรียนรู้ บน
คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต ด้วยเทคนิคเพื่อน
คู่คิด สรุปผลโดยใชก้ารวิเคราะห์เนื้อหา  
     สถิติที่ใช้ในการวิจัย 
 1. สถิติพื้นฐานที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ( X ) ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (SD.) 
 2. สถิติที่ใช้ในการหาคุณภาพของ
เครื่องมือ  2.1 ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์ ค ว า ม
เที่ยงตรงของข้อค าถาม จากดัชนีความ
สอดคล้องของค าถามกับเนื้อหา (Index of 
Item Objective Congruence : IOC) 
(สมบัติ ท้ายเรือค า. 2553 : 100) 
  2.2 การหาค่ าความยากของ
แบบทดสอบ (p) 
  2.3 การหาค่าอ านาจจ าแนกของ
แบบทดสอบ (r) 
  2.4 การวิเคราะห์หาค่าความ
เชื่อม่ันของแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้ 
โดยใช้สูตร KR-20 ของคูเดอร์ริชาร์ดสัน 
(Kuder-Richardson) 
  2.5 การหาค่าความเชื่อม่ันของ
แบบประเมินและแบบสอบถามมาตราส่วน
ประมาณค่า 5 ระดับ โดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์
แอลฟา ( - Coefficient) ตามวิธีของครอน
บาช (Cronbach) 
  2.6 สถิติวิเคราะห์หาประสิทธิภาพ
ของวิธีการส่งเสริมครูพัฒนาแอพพลิเคชัน

เพื่อการเรียนรู้บนคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต ด้วย
เทคนิคเพื่อนคู่คิด ตามเกณฑ์มาตรฐาน 
Even1/Even2 (พิสุทธา อารีราษฎร์. 2551 : 
151-154)  
 3. สถิติที่ใช้ทดสอบสมมติฐาน 
  การทดสอบผลการเรียนรู้หลังการ
อบรมกับเกณฑ์ที่ก าหนดร้อยละ 80 โดยใช้
สถิติทดสอบ   t-test (One sample t-test) 
(สมบัติ ท้ายเรือค า. 2553 : 156) 
 

สรุปผลการวิจัย 
 1. ผลการศึกษาบริบทและความ
ต้องการส่งเสริมครูพัฒนาแอพพลิเคชันเพื่อ
การเรียนรู้บนคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต ด้วย
เทคนิค เพื่ อนคู่ คิ ด  พบว่ า  ส านั กง าน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 24 มีหน้าที่ส่งเสริม สนับสนุน ให้ครู
และบุคลากรทางการศึกษามีความรู้และ
ทักษะในการพัฒนาแอพพลิเคชันเพื่อการ
เรียนรู้บนคอมพิว เตอร์แท็บเล็ต  ผ่ าน
เครื่ อ ง มือที่ ส านั ก งานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานพัฒนาขึ้น จากผลการ
ส ารวจบริบทกลุ่มตัวอย่างที่เห็นด้วย ร้อย
ละ 100 พบว่า 1) ด้านบริบทของโรงเรียน 
มีระบบเครือข่ายไร้สายใช้ในโรงเรียน มีผู้
ประสานงานดูแลระบบคอมพิวเตอร์ใน
โรงเรียน 2) ด้านคุณลักษณะแอพพลิเคชัน
เพื่อการเรียนรู้ เป็นสื่อที่สอดคล้องกับการ



     วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม            788            ปีที่ 10 ฉบับพิเศษ กันยายน พ.ศ. 2559 

       Journal of Education, Mahasarakham University                  Volume 10 Special Edition September 2016 

จัดการเรียนรู้ในปัจจุบัน 3) ด้านผู้บริหาร
โรงเรียน สนับสนุนครูพัฒนาแอพพลิเคชัน
เพื่อการเรียนรู้ 4) ด้านครูผู้สอน มีความ
สนใจเกี่ยวกับการพัฒนาแอพพลิเคชันเพื่อ
การเรียนรู้บนคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต 5) ด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มี
ความรู้และทักษะการใช้เครือข่ายสังคม
ออนไลน์ และ 6) ด้านหน่วยงานสนับสนุน 
สพฐ. สนับสนุนเครื่องมือเพื่อพัฒนาแอพ
พลิเคชันเพื่อการเรียนรู้ สพม.ส่งเสริมการ
พัฒนาแอพพลิเคชันเพื่อการเรียนรู้บน

คอมพิ ว เตอร์ แท็บ เล็ ต  มหาวิ ทยาลั ย
สนับสนุนวิทยากรเพื่อพัฒนาแอพพลิเคชัน
เพื่อการเรียนรู้บนคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต 
มหาวิทยาลัยอ านวยความสะดวกด้าน
สถานที่ส าหรับฝึกอบรมและความต้องการ 
พบว่า โดยรวมมีความต้องการส่งเสริมครู
พัฒนาแอพพลิเคชันเพื่อการเรียนรู้บน
คอมพิวเตอร์แท็บเล็ตด้วยเทคนิคเพื่อนคู่คิด 
อยู่ ในระดับมากที่สุด ( X = 4.97, 
SD.=0.12) ดังตาราง 1 
 

 
ตาราง 1  ผลการส ารวจความต้องการส่งเสริมครูพัฒนาแอพพลิเคชันเพื่อการเรียนรู้บน 
  คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต  

 
 

 2. ผลการพัฒนาวิธีการส่งเสริมครู
พัฒนาแอพพลิเคชันเพื่อการเรียนรู้บน
คอมพิวเตอร์แท็บเล็ตด้วยเทคนิคเพื่อนคู่คิด 
พบว่า องค์ประกอบของการส่งเสริมครู
พัฒนาแอพพลิเคชันเพื่อการเรียนรู้บน
คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต ด้วยเทคนิคเพื่อน
คู่คิด ประกอบด้วยองค์ประกอบ 5 ส่วน คือ 
1) นโยบายแนวคิดและทฤษฎี 2) ระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร(ไอซีที) 
3) กระบวนการส่งเสริมและพัฒนาครู    
4) หน่วยงานสนับสนุน และ 5) ตัวชี้วัด ดัง
ภาพ 1 ขั้นตอนการอบรมครูพัฒนาแอพ
พลิเคชันเพื่อการเรียนรู้บนคอมพิวเตอร์ 
แท็บเล็ต ด้วยเทคนิคเพื่อนคู่คิด มี 3 ขั้น 
คือ 1) ขั้นโน้มน้าวและไตร่ตรอง 2) ขั้นฝึก
ปฏิบัติเพื่อสร้างประสบการณ์ จะใช้เทคนิค 
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เพื่อนคู่คิด และ 3) ขั้นติดตามสะท้อนผล 
ดังภาพ 2 ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวที่มีต่อ
วิธีการส่งเสริมครูอยู่ในระดับมากที่สุด (X = 
4.72, SD.=0.53) ดังตาราง 2 

 
 
 

 
 
ภาพ 1  องค์ประกอบของการส่งเสริมครูพัฒนาแอพพลิเคชันเพื่อการเรียนรู้บนคอมพิวเตอร ์
   แท็บเล็ต ด้วยเทคนิคเพื่อนคู่คิด 
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ภาพ 2  ขั้นตอนการอบรมครูพัฒนาแอพพลิเคชันเพื่อการเรียนรู้บนคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต  
   ด้วยเทคนิคเพื่อนคู่คิด 
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ตาราง 2 ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อวิธีการส่งเสรมิครู คู่มือการอบรม และเครื่องมือการวิจัย  
 

 
 

 3. ผลการส่งเสริมครูพัฒนาแอพ
พลิเคชันเพื่อการเรียนรู้บนคอมพิวเตอร์
แท็บเล็ต ด้วยเทคนิคเพื่อนคู่คิด พบว่า  

  3.1) ประสิทธิภาพของกิจกรรม
ก า ร ส่ ง เ ส ริ ม ค รู  มี ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ 
90.75/87.15 ดังตาราง 3 
 

ตาราง 3 ประสิทธิภาพของกิจกรรมการส่งเสริมครูตามเกณฑ์ประสิทธิภาพ E1/E2 

 
  3.2) ผลการฝึกปฏิบัติการพัฒนา
แอพพลิเคชันเพื่อการเรียนรู้ มีคะแนนเฉลี่ย

อยู่ในระดับมากที่สุด ร้อยละ 40.00-93.33 
ดังตาราง 4 
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ตาราง 4 ผลการประเมินทักษะการพัฒนาแอพพลิเคชันของผู้เข้าอบรม 

 
 

  3.3) ผลการประเมินชิ้นงาน มี
คุณภาพอยู่ ในระดับมากที่ สุ ด  ร้อยละ 
40.00-80.00 ดังตาราง 5 
 

ตาราง 5 ผลการประเมินช้ินงานการพัฒนาแอพพลิเคชันของผู้เข้าอบรม 

 
 

  3.4) ผลการเรียนรู้ของผู้เข้าอบรม
กับเกณฑ์ร้อยละ 80 พบว่า ผู้ เข้าอบรม 
จ านวน 30 คน มีคะแนนเฉลี่ยหลังการ
อบรม (X =17.43 , SD.=0.89) มากกว่า

คะแนนที่เป็นค่าทดสอบ คือ 16 คะแนน 
จากคะแนนเต็ม 20 คะแนน สูงกว่าเกณฑ์ที่
ก าหนดร้อยละ 80 อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 ดังตาราง 6 
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ตาราง 6  ผลการทดสอบความรู้ของผู้เข้าอบรมกับเกณฑ์ร้อยละ 80 

 
 

  3.5) ผลการสอบถามความพึง
พอใจของกลุ่มตัวอย่างอยู่ในระดับมากที่สุด 
(X =4.59, SD.=0.15) ดังตาราง 7 
 

ตาราง 7  ความคิดเห็นของผู้เข้าอบรมที่มีต่อกิจกรรมการส่งเสริมครู 

 
 

อภิปรายผล 
 จากผลการส่งเสริมครูพัฒนาแอพ
พลิเคชันเพื่อการเรียนรู้บนคอมพิวเตอร์
แท็บเล็ตด้วยเทคนิคเพื่อนคู่คิด มีข้อค้นพบ
และประเด็นที่น ามาอภิปรายผล ดังนี้  
  1. การศึกษาบริบทและความ
ต้องการส่งเสริมครูพัฒนาแอพพลิเคชันเพื่อ
การเรียนรู้บนคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต พบว่า

รัฐบาลและหน่วยงานทางการศึกษาเห็น
ความส าคัญในการส่ ง เสริมให้ครู และ
บุคลากรทางการศึกษาต้องน าไอซีทีมาใช้
เป็นเครื่องมือในการเรียนการสอนเพิ่มมาก
ขึ้น ดังนั้นคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตจึงก าหนด
เป็นนโยบายของรัฐที่ส าคัญในฐานะสื่ อ
ประกอบการเรียนรู้ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ
การเรียนรู้ของผู้ เรียนให้ก้าวทันสังคมยุค
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ปัจจุบันมีการก าหนดการใช้ไอซีทีไว้ใน
กรอบนโยบายแผนแม่บทระดับชาติและ
นโยบายขอ งรั ฐบาลได้ ก า หนดไว้ ใ น
แผนการศึกษาระดับต่างๆ ในหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ก าหนด
เนื้อหาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศไว้ในกลุ่ม
สาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี และวิชา
เพิ่ ม เติม  ก าหนดสมรรถนะในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเป็นเครื่องมือใน
การเรียนรู้ เป็น 1 ใน 5 สมรรถนะหลักของ
ผู้เรียน หน่วยงานทางการศึกษา และผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องกับการศึกษา จึงควรให้
ความส าคัญกับการใช้ ICT เป็นเครื่องมือใน
การจัดการเรียนการสอน เพื่อให้ผู้เรียนเกิด
ทักษะในการใช้ ICT เพื่อการเรียนรู้อย่าง
ยั่งยืน ตามเจตนารมณ์ของนโยบายและ
แผนต่อไป จากการส ารวจบริบทของกลุ่ม
ตัวอย่าง จ านวน 165 คน มีความเห็นว่า
การพัฒนาแอพพลิเคชันเพื่อการเรียนรู้โดย
ใช้เทคนิคเพื่อนคู่คิดมีความส าคัญและ
จ าเป็น เนื่องจากสื่อบนแท็บเล็ตสามารถ
ช่วยกระตุ้นการเรียนรู้ ให้ผู้เรียนสามารถ
สร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง สอดคล้อง
กับการศึกษาของ Becta ICT Research 
(2005 : 1-50) ซึ่งได้ศึกษาผลการใช้แท็บ
เล็ตพีซีประกอบการเรียนการสอนใน
โรงเรียนระดับประถมศึกษา จ านวน 12 
โรง เรียน ในประเทศอังกฤษ ซึ่ ง มีผล
การศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากรว่า 

ต้อง มีการพัฒนาประสิทธิภาพการใช้
คอมพิวเตอร์แท็บเล็ตให้กับครูผู้สอนเพื่อลด
ความกังวลในการใช้งาน และให้ มีการ
เสริมสร้างความม่ันใจของครูผู้สอนโดยจัด
ให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน 
 2. การพัฒนาวิธี การส่ ง เสริมครู
พัฒนาแอพพลิเคชันเพื่อการเรียนรู้บน
คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต ด้วยเทคนิคเพื่อน
คู่คิด 
  2.1 องค์ประกอบของการส่งเสริม
ครูพัฒนาแอพพลิเคชันเพื่อการเรียนรู้บน
คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต ด้วยเทคนิคเพื่อน
คู่คิด  จะมี 5 ส่วน คือ 1) นโยบายแนวคิด
ทฤษฎี ประกอบด้วย กรอบนโยบาย ICT 
เพื่อการศึกษา นโยบายภาครัฐเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต คอมพิวเตอร์แท็บ
เล็ตเพื่อการเรียนรู้ แอพพลิ  เคชันเพื่อการ
เรียนรู้ แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนา
บุคลากร และการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค
เพื่อนคู่คิด 2) ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร (ไอซีที) ประกอบด้วย 
เครือข่ายสังคมออนไลน์ และเครื่องมือการ
พัฒนาแอพพลิเคชันเพื่อการเรียนรู้ที่พัฒนา
โดย สพฐ. 3) หน่วยงานสนับสนุน มี 4 
หน่วยงาน คือ ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) โรงเรียน 
และมหาวิทยาลัย 4) กระบวนการส่งเสริมและ
พัฒนาครูมี 3 ขั้นตอน คือ 4.1) ขั้นโน้มน้าว
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และไตร่ตรอง 4.2) ขั้นฝึกปฏิบัติเพื่อสร้าง
ประสบการณ์ใช้เทคนิคเพื่อนคู่คิด (Think-
Pair-Share) และ   4.3) ขั้นติดตามและ
สะท้อนผล และ 5) ตัวชี้วัด ครูสามารถพัฒนา
แอพพลิเคชันเพื่อการเรียนรู้บนคอมพิวเตอร์
แท็บเล็ต ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และความ
คิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อองค์ประกอบ
ของการส่งเสริมครูพัฒนาแอพพลิเคชันเพื่อ
การเรียนรู้บนคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต ด้วย
เทคนิคเพื่อนคู่คิด อยู่ในระดับมากที่สุด (X

=4.72, SD.= 0.54) เนื่องจากผู้วิจัยได้
ด าเนินการอย่างมีแบบแผนและเป็นขั้นตอน 
โดยได้รับค าแนะน าจากอาจารย์ที่ปรึกษาใน
การจัดท าร่างองค์ประกอบของการส่งเสริม
ครูและตรวจสอบ ประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญ 
สอดคล้องกับงานวิ จัยของ รัตนะ บุตร
สุรินทร์ (2557 : 203) รูปแบบการส่งเสริม
เพื่อพัฒนาครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
ในการจัดการเรียนรู้ด้วยคอมพิวเตอร์แท็บ
เล็ต  พบว่ า  องค์ประกอบของรูปแบบ
ประกอบด้วย 5 ด้าน ได้แก่ ด้านนโยบาย 
ด้านหลักการและทฤษฎี ด้านการส่งเสริม
พัฒนาครูและด้านสื่อประกอบการอบรม 
รูปแบบการส่งเสริมครู  ประกอบด้วย 3 
ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นการส่งเสริมการพัฒนา 
ขั้นการจัดการเรียนการสอน และขั้นการ
ประเมินผล ผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นต่อ
รูปแบบในระดับมาก การพัฒนาหลักสูตร
อบรม มี 7 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นสร้างความ

ตระหนัก ขั้นเรียนรู้แอพพลิเคชัน ขั้นการ
สะท้อนผล ครั้งที่ 1 ขั้นออกแบบการเรียนรู้ 
ขั้นน าเสนอผลงาน ขั้นสะท้อนผล ครั้งที่ 2 
และขั้นปรับเข้าสู่สภาพจริง โดยผู้เชี่ยวชาญ
มีความคิดเห็นต่อคุณภาพหลักสูตรการ
อบรมในระดับมาก ผลการใช้หลักสูตร 
พบว่า ครูและนักเรียนมีความรู้สูงขึ้นอย่างมี
นัยส าคัญ และมีความพึงพอใจในระดับมาก 
ผลการติดตามผลการจัดการเรียนรู้ ใน
โรงเรียน พบว่า ผู้บริหาร และครูเห็นว่าการ
สอนด้วยคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต สนองต่อ
ความต้องการของนักเรียน โดยนักเรียนมี
ระเบียบวินัยมากขึ้น และผู้ปกครองมีส่วน
ร่วมในการ จัดการเรี ยนการสอนของ
นั ก เ รี ยน  ส่ ง ผล ให้ ผู้ เ กี่ ย ว ข้ อ ง ได้ แ ก่ 
ผู้ปกครอง ผู้บริหารโรงเรียน ครู กรรมการ
สถานศึกษา ตลอดจนนักเรียนเพื่อนคู่คิด
ของคร ูมีความพึงพอใจในระดับมาก 
  2.2 ขั้นตอนการส่งเสริมครูพัฒนา
แ อ พ พ ลิ เ ค ชั น เ พื่ อ ก า ร เ รี ย น รู้ บ น
คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต ด้วยเทคนิคเพื่อน
คู่คิด โดยมีขั้นตอนการอบรม 3 ขั้น คือ 1) 
ขั้นโน้มน้าวและไตร่ตรอง จุดประสงค์เพื่อ
เตรียมความพร้อมและก าหนดแนวทางใน
การอบรม บริบท และความต้องการส่งเสริม
ครูพัฒนาแอพพลิเคชันเพื่อการเรียนรู้บน
คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต ด้วยเทคนิคเพื่อน
คู่คิด 2) ขั้นฝึกปฏิบัติ จุดประสงค์เพื่อสร้าง
ประสบการณ์ ทดลองใช้ขั้นตอนและวิธีการ
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ส่งเสริมครูพัฒนาแอพพลิเคชันเพื่อการ
เรียนรู้บนคอมพิว เตอร์แท็บเล็ต  ด้ วย
เทคนิคเพื่อนคู่คิด และ 3) ขั้นติดตามและ
สะท้อนผล จุดประสงค์เพื่อศึกษาผลการ
ส่งเสริมครูพัฒนาแอพพลิเคชันเพื่อการ
เรียนรู้บนคอมพิวเตอร์  แท็บเล็ต ด้วย
เทคนิคเพื่อนคู่คิด และความคิดเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อขั้นตอนการส่งเสริมครู
พัฒนาแอพพลิเคชันเพื่อการเรียนรู้บน
คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต ด้วยเทคนิคเพื่อน
คู่คิด อยู่ในระดับมากที่สุด สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ สุภาณี เส็งศรี (2554 : 50) ได้
ศึกษารูปแบบกระบวนการฝึกอบรมครู
ประจ าการเพื่อพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
พบว่า การฝึกอบรมครูประจ าการเพื่อ
พั ฒ น า สื่ อ อิ เ ล็ ก ท ร อ นิ ก ส์  พ บ ว่ า 
ก ร ะ บ ว น ก า ร อ บ ร ม ค รู ป ร ะ จ า ก า ร 
ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน คือ (1) ก าหนด
นโยบายและแต่งตั้ งคณะท างาน   (2) 
เตรียมความพร้อมและก าหนดแนวทางการ
อบรม (3) ด าเนินการอบรมแบบมีส่วนร่วม
เพื่อสร้างประสบการณ์ และ (4) ตรวจ 
ติดตาม ปรับปรุงและเสริมแรงพัฒนา ซึ่ง
การด า เนิ นการนั้ นจะ มีกิ จกรรมแบบ
ผสมผสานทั้งเผชิญหน้า เรียนรู้ด้วยตนเอง
ผ่านสื่อแบบออฟไลน์และมีปฏิสัมพันธ์ผ่าน
เครือข่ายสังคมออนไลน์ และสอดคล้องกับ 
ธวัชชัย สหพงษ์ (2556 : 175-176) ได้
ศึกษารูปแบบการส่งเสริมครูพัฒนาสื่อ

อิเล็กทรอนิกส์ภายใต้โครงการอีดีแอลทีวี 
พบว่า กิจกรรมการส่งเสริมครูประกอบด้วย 
8 ตัวชี้วัด ใน 4 ขั้นตอน คือ 1) การ
วิเคราะห์เนื้อหาและจัดท าบทด าเนินเรื่อง 
2) การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 3) การ
สร้างสื่อปฏิสัมพันธ์ และ 4) การบูรณาการ
การเรียนรู้ด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และความ
คิดเห็นของผู้ เชี่ยวชาญต่อกิจกรรมการ
ส่งเสริมครูอยู่ในระดับมากที่สุด 
 3. ผลการส่งเสริมครูพัฒนาแอพพลิเค
ชันเพื่อการเรียนรู้บนคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต 
ด้วยเทคนิคเพื่อนคู่คิด 
  3.1 การหาประสิทธิภาพของ
กิจกรรมการส่งเสริมครูพัฒนาแอพพลิเคชัน
เพื่อการเรียนรู้บนคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต 
ด้วยเทคนิคเพื่อนคู่คิด มีประสิทธิภาพ 
90.75/87.15 สอดคล้องกับงานวิ จัยของ 
ธวัชชัย สหพงษ์ (2556 : 175-176) ได้
ศึกษารูปแบบการส่งเสริมครูพัฒนาสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ภายใต้โครงการอีดีแอลทีวี 
ผลการทดลองใช้รูปแบบการส่งเสริมครู
พัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ภายใต้โครงการอีดี
แอลทีวีพบว่ามีประสิทธิภาพ 85.83/88.33 
   3.2 ผลการประเมินทักษะการ
พัฒนาแอพพลิเคชันของผู้เข้าอบรม มีระดับ
การปฏิบัติอยู่ในระดับมากที่สุด สอดคล้อง
กับงานวิจัยของ ธวัชชัย สหพงษ์ (2556 : 
175-176) ได้ศึกษารูปแบบการส่งเสริมครู
พัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ภายใต้โครงการอีดี
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แอลทีวี พบว่า ด้านทักษะการพัฒนาสื่อทั้ง 
3 ชนิดที่ครูพัฒนาขึ้นมีคุณภาพในระดับ
มากที่สุด 
   3.2 ผลการประเมินช้ินงานการ
พัฒนาแอพพลิเคชันของผู้เข้าอบรม มีระดับ
คุณภาพของชิ้นงานอยู่ในระดับมากที่สุด 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ นราธิป ทองปาน 
(2554 : 87) ได้ศึกษารูปแบบการอบรมการ
พัฒนาหนั งสื ออิ เ ล็ กทรอนิ กส์  พบว่ า 
คุณภาพของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่ผู้เข้า
อบรมพัฒนาขึ้นอยู่ในระดับมาก (X = 4.28 
, SD.= 0.67) 
   3.3 ผลการทดสอบความรู้ของ
ผู้เข้าอบรม พบว่า คะแนนเฉลี่ยหลังอบรม
เท่ากับ 17.43 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 
87.15 ของคะแนนเต็ม ดังนั้นผลสัมฤทธิ์
หลังการอบรมสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 80 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ธวัชชัย สหพงษ์ 
(2556 : 175-176) ได้ศึกษารูปแบบการ
ส่งเสริมครูพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ภายใต้
โครงการอีดีแอลทีวี พบว่า ด้านความรู้ ครู
ที่เข้าอบรมด้วยรูปแบบการส่งเสริมครูมี
คะแนนเฉลี่ยหลังการอบรมสูงกว่าคะแนน
เฉลี่ยก่อนการอบรมอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 
   3.4 ความคิดเห็นของผู้เข้า
อบรมที่ มี ต่ อกิ จกรรมการส่ ง เ ส ริ มครู 
โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด สอดคล้องกับ

งานวิจัยของ ธวัชชัย สหพงษ์ (2556 : 175-
176) ได้ศึกษารูปแบบการส่งเสริมครูพัฒนา
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ภายใต้โครงการอีดีแอลทีวี 
พบว่า ด้านเจตคติครูมีความพึงพอใจของ
ครูที่มีต่อรูปแบบอยู่ในระดับมากที่สุด  
 

ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะการน าวิธีการส่งเสริม
ครูไปใช้ 
  1.1 การน าวิธีการส่งเสริมครูที่
ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น หากจะมีการน าไปใช้ควร
ติดตั้ง เซิร์ฟเวอร์ (Server) ส าหรับน า
ทรัพยากรต่างๆ มาเก็บไว้ เพื่อให้ง่ายและ
สะดวกต่อการน าไปใช้ในการพัฒนาแอพ
พลิเคชันเพื่อการเรียนรู้ 
  1.2 แอพพลิเคชันเพื่อการเรียนรู้
ที่พัฒนาขึ้นน าไปใช้ได้ดีกับเบราว์เซอร์ 
Chrome สามารถน าไปติดตั้งได้ทั้งระบบ
ออนไลน์ (Online) และออฟไลน์ (offline) 
  1.3 การจับคู่ควรจัดครูกลุ่มสาระ
การเรียนรู้เดียวกัน ให้มีทักษะการใช้ไอซีที 
และทักษะการจัดท าเนื้อหา ด าเนินการอบรม
ตามขั้นตอนการส่งเสริมครูที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น  
  1.4 เนื้อหาสาระที่น ามาพัฒนา
ควรเหมาะสมกับวัยของนักเรียน ระดับชั้น
เรียน และชนิดของแอพพลิเคชันท่ีจะพัฒนา 
 2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
  2.1 ผ ล ง า น ที่ ผู้ เ ข้ า อ บ ร ม
พัฒนาขึ้นควรน าไปติดตั้งไว้บนเซิร์ฟเวอร์ 
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(Server) ของหน่วยงานเพื่อให้สะดวกต่อ
การดาวน์โหลดน าไปใช้ได้ง่ายขึ้น 
  2.2 รูปแบบแอพพลิเคชันที่ สพฐ. 

จัดท าขึ้นมีทั้งหมด 80 รูปแบบ หากมีการ
จัดกลุ่มจะท าให้ง่ายและสะดวกในการ
น าไปใช้มากขึ้น 
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