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การวิ จั ย ครั้ ง นี้ มี จุ ด มุM ง หมาย คื อ 1) เพื่ อ พั ฒ นาแอพพลิ เ คชั่ น บทเรี ย น วิ ช า
ภาษาอังกฤษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาป_ที่ 2 ใหbมีประสิทธิภาพตามเกณฑe 80/80 2) เพื่อเปรียบเทียบ
คะแนนกMอนและหลังเรียนดbวยแอพพลิเคชั่นบทเรียนฯ3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผูbเรียนทีม่ ีตMอ
แอพพลิเคชั่นบทเรียนฯ วิธีดำเนินการวิจัยประกอบดbวย 1) ประชากรและกลุMมตัวอยMาง 2) เครื่องมือ
การสรbางและการหาคุณภาพเครื่องมือการวิจัย 3) การเก็บรวบรวมขbอมูล 4) การวิเคราะหeขbอมูล และ
5) สถิติที่ใชbในการวิจัย กลุMมตัวอยMางที่ใชbในการวิจัย คือ นักเรียนที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาป_ที่ 2
ภาคเรียนที่ 2 ป_การศึกษา 2561 ที่สนใจเขbารMวมโครงการ 2 หbองเรียน จำนวน 49 คน โดยการสุMม
ตัวอยMางแบบกลุMม (cluster sampling) แยกเป{นหbองเรียนที่เป{นนักเรียนผลการเรียนอยูMในเกณฑeดี
1 หbอ งเรียน จำนวน 22คนกับ หbองเรียนที่เป{นนักเรียนผลการเรียนอยูMในเกณฑeอMอนและปานกลาง
1หbองเรียนจำนวน 27คน เครื่องมือที่ใชbในการวิจัย ไดbแกM 1) แอพพลิเคชั่นบทเรียนฯ 2) แบบทดสอบ
กMอนเรียน-หลังเรียน 3) แบบศึกษาความพึงพอใจ และสถิติวิเคราะหeขbอมูล คือ คMารbอยละ คMาเฉลี่ย
คMาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบประสิทธิภาพ (E1/ E2) และ t-test
ผลการวิจัย พบว]า
1. แอพพลิ เคชั่น บทเรีย น วิชาภาษาอัง กฤษ ระดับ ชั้นมั ธยมศึ ก ษาป_ ที่ 2 กลุMม นั ก เรีย น
ผลการเรีย นดี มี ป ระสิ ท ธิภ าพ เทM ากั บ 85.38/84.94 และ กลุM ม นั ก เรี ยนผลการเรีย นอM อ นและ
ปานกลาง เทMากับ 82.54/80.56 เป{นไปตามเกณฑeที่กำหนด
2. คะแนนทดสอบหลัง เรียนดbวยแอพพลิเ คชั่น บทเรียนฯ ทั้ ง 2 กลุM ม (กลุMม นัก เรีย นผล
การเรียนดีกับกลุMมนักเรียนผลการเรียนอMอนและปานกลาง) สูงกวMากMอนเรียนอยMางมีนัยสำคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .01
3. ความพึงพอใจของผูbเรียนหลังเรียนดbวยแอพพลิเคชั่นบทเรียนฯ มีความพึงพอใจอยูMใน
ระดับ “ความพึงพอใจมากที่สุด”
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Abstract
The purpose of this research is 1) to develop the lesson application. English
for Grade 8 students with the criteria 80/80. 2) To compare scores before and after
learning with the application of lessons. 3) To study the satisfaction of learners with
applications. The lesson Method of the research consisted of 1) Population and
sample groups 2) Tools for establishing and finding the quality of research tools
3) Data collection 4) Data analysis and 5) Research statistics. The sample group used
in the research is a sample group consisting of 49 students studying in Grade 8
students, Semester 2, the academic year 2018, who are interested in participating in
the 2 classrooms project, by cluster sampling. The academic performance was good
with 1 classroom with 22 students and 1 classroom with students in the mild and
moderate level. 27 students. Tools used in the research were 1) the application of
lessons 2) pre-school test - after study 3) satisfaction study form. Data were used to
analyze percentage, mean, standard deviation, E1/E2, and t-test.
The research results that :
1. the constructed Lesson application English for Grade 8 students was
efficient according to the set criteria, students group with good grades was 85.38 /
84.94 and students with weak and medium grades of 82.54 / 80.56
2. post-test studied by the application of the lessons in both groups
(student group results in Good learning with students with mild and medium grades)
the mean score was higher than the mean score before studying with the application
of the lessons at .01 level of significance.
3. the students' satisfaction after studying with the lesson application was at
the highest level
Keywords: Application development, lessons / English, Grade 8 students
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1. ความเปiนมาและความสำคัญของปnญหา
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแหMงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2565) ไดbกำหนดทิศทาง
ของแผนพัฒ นาเศรษฐกิจ และสังคมแหMงชาติ ดbานการศึกษาในระยะ 5 ป_ คือ 1) ใหbมี การยกระดั บ
คุณ ภาพการศึ ก ษาและการเรียนรูbใหbมี คุณ ภาพเทMาเทีย ม และทั่ว ถึง 2) การพั ฒ นาศั ก ยภาพคน
ในทุกชMวงวัยใหbสนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ และ 3) การพัฒนาผลิตภาพแรงงาน เป{นการ
สรbางความรMว มมือ ระหวMางภาครัฐ และภาคเอกชนในการพัฒ นากำลั ง คนและแรงงาน จากแผน
การศึ ก ษาแหM ง ชาติ พ.ศ. 2560-2579 ซึ่ ง แนวคิ ด การจั ด การศึ ก ษาโดยยึ ด หลั ก สำคั ญ ใน
การจั ด การศึ ก ษา ป ระกอบดb ว ยหลั ก การจั ด การศึ ก ษาเพื่ อป วงชน (Education for All)
หลั ก การจั ด การศึ ก ษาเพื่ อ ความเทM า เที ยมและทั่ ว ถึง (Inclusive Education) หลั ก ปรั ช ญาของ
เศรษฐกิจ พอเพี ยง (Sufficiency Economy) และหลัก การมี สMวนรMวมของทุ ก ภาคสMวนของสั งคม
(All for Education) รวมถึงยึดตามเป˜าหมายโลกเพือ่ การพัฒนาที่ยั่งยืน
ดังนั้นการจัดการเรียนการสอนตามแนวคิดดังกลMาวจำเป{นตbอ งใชbเทคโนโลยีใหมMๆ มาชMวย
สนับ สนุนใหbผูbเรียนสามารถเรียนรูbไดbอยMางสะดวก รวดเร็ว ตMอ เนื่อ ง ทันกับ การเปลี่ยนแปลงและ
เหมาะกับ ผูbเรียนในศตวรรษที่ 21 ซึ่ง ทัก ษะที่จ ำเป{ นในการเรียนรูbในศตวรรษที่ 21 โดยสรุป คือ
สามารถอMานออก สามารถเขียนไดb มีทักษะในการคำนวณ ทักษะดbานการคิดอยMางมีวิจารณญาณ และ
ทักษะในการแกbปšญ หา ทักษะดbานการสรbางสรรคe และนวัตกรรม ทักษะดbานความเขbาใจความตMาง
วัฒนธรรมตMางกระบวนทัศนe ทักษะดbานความรMวมมือ การทำงานเป{นทีม และภาวะผูbนำ ทักษะดbาน
การสื่อ สารสารสนเทศ และรูbเทMาทันสื่อ ทักษะดbานคอมพิวเตอรe และเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร ทักษะอาชีพ และทักษะการเรียนรูb โดยฉพาะทักษะดbานการสื่อสารดbวยภาษาอังกฤษ
ถือวMาเป{นสิ่งที่สำคัญที่ตbองเตรียมความพรbอมใหbกบั ผูเb รียนในศตวรรษที่ 21
เพื่อเตรียมความพรbอมดbานภาษาอังกฤษกระทรวงศึกษาธิการไดbกำหนดนโยบายการปฏิรูป
การเรียนการสอนภาษาอังกฤษไวb 6 นโยบาย สรุปดังตMอไปนี้ 1) ใหbใชbกรอบมาตรการความสามารถ
ทางภาษาอัง กฤษที่เป{นสากล ไดbแกM The Common European Framework of Reference for
Languages (CEFR) เป{ น กรอบความคิ ด หลั ก ในการจั ด การเรี ย นการสอนภาษาอั ง กฤษของ
ประเทศไทย ทั้ง ในการออกแบบหลัก สูตร การพัฒ นาการเรียนการสอน การทดสอบ การวัดผล
การพัฒนาครู รวมถึงการกำหนดเป˜าหมายการเรียนรูb 2) ปรับจุดเนbนการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
ใหbเป{นไปตามธรรมชาติของการเรียนรูb โดยเนbนการสื่อสารที่เริ่มจากการฟšง ตามดbวยการพูด การอMาน
และการเขี ย นตามลำดั บ 3) สM ง เสริ ม ใหb มี ก ารเรี ย นการสอนภาษาอั ง กฤษที่ มี ม าตรฐานตาม
กรอบมาตรฐานหลัก ดbวยหลักสูตรแบบเรียน สื่อการเรียนการสอนแตMดbวยวิธีการที่แตกตMางกันไดb
ทั้ ง ตามความพรbอ มของแตM ล ะสถานศึ ก ษา และแสดงถึ ง ความถนั ด และความสนใจของผูb เรี ย น
4) สMงเสริมการยกระดับความสามารถในการใชbภาษาอังกฤษ อาทิ ขยายโครงการพิเศษดbานการเรียน
การสอนในหลั ก สู ต ร English Program หรื อ EP, Mini EP, International Program แกM ผูb ที่ มี
ความสามารถทางวิ ช าการสู ง , English Bilingual Education โดยจั ด การเรี ย นการสอนวิ ช า
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วิทยาศาสตรe สังคมศึกษา และศิลปะการศึกษาแบบสองภาษา พัฒนาหbองเรียนสนทนาภาษาอังกฤษที่
เนbนทักษะการฟšงและการพูดอยMางนbอยสัปดาหeละ 2 ชั่วโมง และใหbมีการเรียนการสอนวิชาสนทนา
ภาษาอังกฤษเป{นการทั่วไป และมีการเรียนการสอนแบบเขbมขbน รวมถึงจัดใหbเป{นสาระเพิ่มเติมใน
ลักษณะวิชาเลือกไดbดbวย เพื่อใหbผูbเรียนเลือกเรียนตามความสนใจ ความถนัด และศักยภาพ เป{นตbน
5) ยกระดับความสามารถในการจัดการเรียนการสอนของครูใหbสอดคลbองกับวิธีการเรียนที่เนbนการ
สื่อสาร 6) สMงเสริมใหbมีการใชbสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาเป{นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนา
ความสามารถทางภาษาของครูและผูbเรียน.
จากนโยบายดังกลMาวจำเป{นอยMางยิ่งในการนำเทคโนโลยีม าใชbในการจัดการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษอำนวยความสะดวกใหbกับ ผูbเรียนสามารถเรียนไดbทุก ที่ (Any Where) ทุก เวลา (Any
Time) และดbวยวิธีที่หลากหลาย (Any Style) ตอบสนองความแตกตMางระหวMางบุคคลของผูbเรียน
ชMวยใหbการจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ และที่นิยมในปšจจุบันนี้คือการพัฒนาแอพพลิเคชั่น
บทเรียนภาษาอั ง กฤษ เพราะสามารถนำเสนอเนื้ อ หาไดb อ ยMางหลากหลายทั้ ง ขbอ ความ ภาพนิ่ ง
ภาพเคลื่อนไหว เสียง สามารถทำกิจกรรมในบทเรียนและโตbตอบกับผูbเรียนไดbทันที ทำแบบฝ¢กหัด
แบบประเมินรูbผลตอบกลัมทันที เมื่อมีขbอสงสัยสามารถฝากคำถามแบบออฟไลนe หรือถามตอบไดb
ทันทีแบบออนไลนe ผูbเรียนสามารถเขbาเรียนเมื่อไหรMก็ไดbตามความสามารถและความตbองการของ
ตนเองซึ่งเป{นวิธีเรียนที่การตอบสนองความแตกตMางระหวMางบุคคลอยMางแทbจริง และที่สำคัญบทเรียน
ผMานแอพพลิเคชั่นไมMจ ำกัดจำนวนผูbเรียน ประหยัดคMาใชbจMายในการเรียน ทำใหbวิธีก ารเรียนแบบนี้
มีคุณภาพเทMาเทียม และทั่วถึงลดความเหลื่อมล้ำในการเรียนภาษาอังกฤษอยMางแทbจริง
จากเหตุ ผ ลขb า งตb น ภาควิ ช านวั ต กรรมและเทคโนโลยี ก ารศึ ก ษา คณะศึ ก ษาศาสตรe
มหาวิทยาลัยบูรพา และบริษัท ลิคลาส เอ็ดดูเคชั่น จำกัด จึงไดbทำขbอตกลงรMวมกันในการ “การพัฒนา
แอพพลิเคชั่นบทเรียน วิชาภาษาอังกฤษ ระดับ ชั้นมัธยมศึกษาป_ที่ 2” เพื่อ พัฒ นานวัตกรรมทาง
การศึ ก ษาใหb ผูb เ รี ย นสามารถเรี ย นรูb ภ าษาอั ง กฤษไดb อ ยM า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ออกแบบบทเรี ย น
ภาษาอังกฤษที่ตอบสนองความแตกตMางระหวMางบุคคลของผูbเรียน ขยายแหลMงการเรียนรูbใหbผูbเรียนมี
ความรูbความเขbาใจ และมีทักษะดbานภาษาอังกฤษ โดยไมMจำกัดเวลาและสถานที่ในการเรียนรูb ทำใหb
ผูbเรียนทุกคนสามารถเขbาใจในเนื้อหาและทักษะในการนำภาษาอังกฤษไปประยุกตeใชbในชีวิตประจำวัน
ไดbอยMางมีประสิทธิภาพ
2. วัตถุประสงคsของการวิจัย
1. เพื่อพัฒ นาแอพพลิเคชั่นบทเรียน วิชาภาษาอังกฤษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาป_ที่ 2 ใหbมี
ประสิทธิภาพตามเกณฑe 80/80
2. เพื่ อ เปรี ย บเที ย บคะแนนกM อ นและหลั ง เรี ย นดb ว ยแอพพลิ เ คชั่ น บทเรี ย นวิ ช า
ภาษาอังกฤษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาป_ที่ 2
3. เพื่อศึก ษาความพึงพอใจของผูbเรียนที่มีตMอแอพพลิเคชั่นบทเรียน วิชาภาษาอังกฤษ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาป_ที่ 2
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3. วิธีดำเนินการวิจัย
1. ศึกษาเอกสาร หลักการ ทฤษฎี งานวิจัยเกี่ยวขbอง และวิเคราะหeผูbเรียน
2. กำหนดคุณ ลัก ษณะและออกแบบแอพพลิเคชั่นบทเรียน วิชาภาษาอังกฤษ ระดับ ชั้น
มัธยมศึกษาป_ที่ 2
3. ตรวจสอบคุณภาพแอพพลิเคชั่นบทเรียน วิชาภาษาอังกฤษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาป_ที่ 2
4. สรbางแอพพลิเคชั่นบทเรียน วิชาภาษาอังกฤษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาป_ที่ 2
5. ทดสอบประสิทธิภาพแอพพลิเคชั่นบทเรียน วิชาภาษาอังกฤษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาป_ที่ 2
6. ทดลองใชbจ ริง โดยการเปรียบเทียบคะแนนกMอ นและหลังการเรียนดbวยแอพพลิเคชั่น
บทเรียน วิชาภาษาอังกฤษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาป_ที่ 2
4. เครื่องมือที่ใชxในการวิจัย
2.1 แอพพลิเคชั่นบทเรียน วิชาภาษาอังกฤษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาป_ที่ 2
2.2 แบบทดสอบกMอนเรียน-หลังเรียน
2.3 แบบประเมินคุณภาพแอพพลิเคชั่นบทเรียนวิชาภาษาอังกฤษระดับชั้นมัธยมศึกษาป_ที่ 2
2.4 แบบศึกษาความพึงพอใจของผูbเรียนที่มีตMอแอพพลิเคชั่นบทเรียน วิชาภาษาอังกฤษ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาป_ที่ 2
5. การเก็บรวบรวมขxอมูล
ผูbวิจัยเก็บรวบรวมขbอมูลดbวยตนเองจากการทดลองใชbแอพพลิเคชั่นบทเรียนฯ โดยดำเนินการ
2 ขั้นตอน คือ 1) การทดลองใชbเบื้องตbน (Tryout) ทั้งแบบเดี่ยว (1:1) แบบกลุMม (1:10) และแบบ
ภาคสนาม (1:100) 2) ทดลองใชb จ ริง (Trial run) กั บ นักเรียนที่ก ำลังศึก ษาชั้นมัธยมศึกษาป_ที่ 2
ภาคเรียนที่ 2 ป_ก ารศึก ษา 2561 ที่ส นใจเขbารMวมโครงการ 2 หbองเรียน จำนวน 49 คน แยกเป{น
หbองเรียนที่เป{นนักเรียนผลการเรียนอยูMในเกณฑeดี 1 หbองเรียน จำนวน 22 คน กับหbองเรียนที่เป{น
นักเรียนผลการเรียนอยูMในเกณฑeอMอนและปานกลาง 1 หbองเรียน จำนวน 27 คน
6. การวิเคราะหsขxอมูล
1. ทดสอบประสิทธิภาพ E1 / E2 นำผลที่ไดbจากการทดลองเทียบกับเกณฑeที่ก ำหนดไวb
(E1 / E2 =80/80) โดยใชbสูตร E1/E2 ของชัยยงคe พรหมวงศe (2520)
2. วิเคราะหeผ ลการประเมินคุณ ภาพแอพพลิเคชั่นบทเรียน วิชาภาษาอังกฤษ ระดับ ชั้น
มัธยมศึกษาป_ที่ 2 โดยใชbคMาเฉลี่ยเทียบกับเกณฑeการแปลความหมายที่กำหนดไวb
3. วิเคราะหe ผ ลคะแนนกMอ นเรียนกับ หลัง เรียนดb วยแอพพลิเคชั่นบทเรียนฯ มาวิเคราะหe
ทางสถิติเพื่อเปรียบเทียบความแตกตMาง โดยใชb t-test
4. วิ เ คราะหe ผ ลการศึ ก ษาความพึ ง พอใจของผูb เ รี ย นดb ว ยแอพพลิ เ คชั่ น บทเรี ย น วิ ช า
ภาษาอังกฤษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาป_ที่2 โดยใชbคMาเฉลี่ยเทียบกับเกณฑeการแปลความหมายที่กำหนดไวb
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7. สรุปผลการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เป{นการพัฒนาแอพพลิเคชั่นบทเรียน วิชาภาษาอังกฤษ ระดับชั้นมัธยมศึกษา
ป_ที่ 2 มีผลการประเมินคุณภาพแอพพลิเคชั่นบทเรียนฯ โดยผูbเชี่ยวชาญ คMาเฉลี่ยรวม 4.67 ถือวMาอยูM
ในเกณฑe “เหมาะสมมากที่สุด” โดยการเขbาใชbแอพพลิเคชั่นบทเรียน มีรายละเอียด ดังนี้
1.เมื่อติดตั้ง App จะปรากฏ Nock Academy ขึ้น
หนbาจอแลbวคลิกเขbาเรียน

2.คลิกเขbามาจะปรากฏรายวิชา คลิกเลือก
เรียนภาษาอังกฤษ
3. คลิกเพื่อเขbาไปเลือก
ระดับชั้นเรียน

4. คลิกเลือก
ภาษาอังกฤษ

5. คลิกเลือก
ตกลงเพื่อเขbา
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6.จะปรากฏเนื้อหาภาษาอังกฤษ ม. 2 คลิกเลือกเรียนเนื้อหาไดb
ตามตbองการ

8. คลิกเลือก
ตMอไปเพื่อเขbาสูM

9. ตัวอยMางหนbา
บรรยายเนื้อหา

10. ตัวอยMาง
กิจกรรมทำ
แบบฝ¢กหัด
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11.ตัวอยMางหนbาทำ
แบบฝ¢กหัด

12.แจbงผลคะแนนทันทีหลังทำ
แบบทดสอบ

13.ดูเฉลย
แบบทดสอบ
14.คลิก เมื่อ
ตbองการยbอนกลับ
15.หนbาเฉลย
แบบทดสอบ
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2. แอพพลิเคชั่นบทเรียน วิชาภาษาอังกฤษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาป_ที่ 2 กลุMมนักเรียนผล
การเรียนดี มีประสิทธิภาพ เทMากับ 85.38/84.94 และ กลุMมนักเรียนผลการเรียนอMอนและปานกลาง
เทMากับ 82.54/80.56 เป{นไปตามเกณฑeที่กำหนด ไดbผลดังตารางที่ 1 และ ตารางที่ 2
ตารางที่ 1 แสดงคMาประสิทธิภาพของแอพพลิเคชั่นบทเรียนฯ กลุMมนักเรียนผลการเรียนดี
(N=22)
ลักษณะของคะแนน คะแนนเต็ม คะแนนเฉลี่ย S.D. รxอยละ ค]าระดับประสิทธิภาพ
คะแนนระหวMางเรียน
60
51.23
2.05 85.38
E1/E2= 85.38/84.94
คะแนนหลังเรียน
32
27.18
1.87 84.94
จากตาราง พบวM า คะแนนการทดสอบประสิทธิภาพของแอพพลิเคชั่นบทเรียนฯ กลุMม
นักเรียนผลการเรียนดี ไดbคะแนนรวมกิจกรรมระหวMางเรียน รวมเฉลี่ย E1 = 85.38 และคะแนนรวม
การทดสอบหลัง เรียนรวมเฉลี่ย E2 = 84.94 สรุป ไดbวMาแอพพลิเคชั่นบทเรียน วิชาภาษาอัง กฤษ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาป_ที่ 2 ที่ผูbวิจัยพัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพตามเกณฑeที่กำหนดไวb
ตารางที่ 2 แสดงคMาประสิทธิภาพของแอพพลิเคชั่นบทเรียนฯ กลุMมนักเรียนผลการเรียนอMอนและปานกลาง
(N=27)
ลักษณะของคะแนน คะแนนเต็ม คะแนนเฉลี่ย S.D. รxอยละ ค]าระดับประสิทธิภาพ
คะแนนระหวMางเรียน
60
49.22
2.03 82.04
E1/E2= 82.54/80.56
คะแนนหลังเรียน
32
25.78
1.96 80.56
จากตาราง พบวM า คะแนนการทดสอบประสิทธิภาพของแอพพลิเคชั่นบทเรียนฯ กลุMม
นักเรียนผลการเรียนอMอนและปานกลาง ไดbคะแนนรวมกิจกรรมระหวMางเรียน รวมเฉลี่ย E1 = 82.04
และคะแนนรวมการทดสอบหลังเรียนรวมเฉลี่ย E2 = 80.56 สรุปไดbวMาแอพพลิเคชั่นบทเรียน วิชา
ภาษาอังกฤษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาป_ที่ 2 ที่ผูbวิจัยพัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพตามเกณฑeที่กำหนดไวb
3. คะแนนทดสอบหลั ง เรี ยนดb วยแอพพลิ เคชั่ น บทเรี ย น วิช าภาษาอั ง กฤษ ระดั บ ชั้ น
มัธยมศึก ษาป_ที่ 2 ทั้ง 2 กลุMม (กลุMมนัก เรียนผลการเรียนดีกับ กลุMม นัก เรียนผลการเรียนอMอ นและ
ปานกลาง) สูงกวMากMอนเรียนอยMางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ดังตารางที่ 3 และ ตารางที่ 4
ตารางที่ 3 ผลการเปรียบเทียบคะแนนทดสอบกMอนเรียนกับหลังเรียนดbวยแอพพลิเคชั่นบทเรียนฯ
กลุMมนักเรียนผลการเรียนดี
ลักษณะของคะแนน กลุ]มตัวอย]าง คะแนนเฉลี่ย S.D.
t
S D S D2
ทดสอบกMอนเรียน
22
13.50
1.95
301 4175 8.71**
ทดสอบหลังเรียน
22
27.18
1.87
**คMา t มีนัยสำคัญที่ระดับ .01 df = 21 t = 2.83
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จากตาราง พบวMา ผลคะแนนทดสอบกMอนเรียนกับหลังเรียนดbวยแอพพลิเคชั่นบทเรียน วิชา
ภาษาอังกฤษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาป_ที่ 2 กลุMมนักเรียนผลการเรียนดีแตกตMางกันอยMางมีนัยสำคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 หมายความวMา คะแนนเฉลี่ยหลังเรียนดbวยแอพพลิเคชั่นบทเรียน วิชาภาษาอังกฤษ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาป_ที่ 2 สูงกวMาคะแนนเฉลี่ยกMอนเรียนอยMางมีนัยสำคัญที่ระดับ .01 ซึ่งเป{นไปตาม
สมมติฐานที่ตั้งไวb
ตารางที่ 4 ผลการเปรียบเทียบคะแนนทดสอบกMอนเรียนกับหลังเรียนดbวยแอพพลิเคชั่นบทเรียนฯ
กลุMมนักเรียนผลการเรียนอMอนและปานกลาง
ลักษณะของคะแนน กลุ]มตัวอย]าง คะแนนเฉลี่ย S.D.
t
S D S D2
ทดสอบกMอนเรียน
27
10.15
1.97
422 6632 15.73**
ทดสอบหลังเรียน
27
25.78
1.95
**คMา t มีนัยสำคัญที่ระดับ .01 df = 26 t = 2.77
จากตาราง พบวMา ผลคะแนนทดสอบกMอนเรียนกับหลังเรียนดbวยแอพพลิเคชั่นบทเรียน วิชา
ภาษาอังกฤษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาป_ที่ 2 กลุMมนักเรียนผลการเรียนอMอนและปานกลาง แตกตMางกัน
อยMางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 หมายความวMา คะแนนเฉลี่ยหลังเรียนดbวยแอพพลิเคชั่นบทเรียน
วิชาภาษาอังกฤษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาป_ที่ 2 สูงกวMาคะแนนเฉลี่ยกMอนเรียนอยMางมีนัยสำคัญที่ระดับ
.01 ซึ่งเป{นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไวb
4. การศึกษาความพึงพอใจของผูbเรียนหลังเรียนดbวยแอพพลิเคชั่นบทเรียน วิชาภาษาอังกฤษ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาป_ที่ 2 มีความพึงพอใจในระดับ “ความพึงพอใจมากที่สุด” ตารางที่ 5
ตารางที่ 5 ผลการวิเคราะหeการศึกษาความพึงพอใจของผูเb รียนดbวยแอพพลิเคชั่นบทเรียนฯ
ระดับ
ขxอ
รายการประเมิน
S.D.
X
ความพึงพอใจ
1 แอพพลิเคชั่นบทเรียนวิชาภาษาอังกฤษเรียนแลbวสนุก 4.52 0.61
มากที่สุด
2 แอพพลิเคชั่นบทเรียนวิชาภาษาอังกฤษนMาสนใจ
4.44 0.58
มาก
บทเรียนคอมพิวเตอรeชMวยสอนสามารถเรียนรูbไดb
3
4.52 0.54
มากที่สุด
ดbวยตนเอง
การเรียนดbวยแอพพลิเคชั่นบทเรียนวิชาภาษาอังกฤษ
4 มีอิสระในการเรียนรูbและสามารถยbอนกลับมาเรียน
4.46 0.58
มาก
ใหมMไดbตามความสนใจ
แอพพลิเคชั่นบทเรียนวิชาภาษาอังกฤษมีการแบMง
5
4.62 0.57
มากที่สุด
เนื้อหาที่ชัดเจนเขbาใจงMาย
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ตารางที่ 5 (ตMอ)
ขxอ
6
7
8
9
10
11
12

รายการประเมิน
แอพพลิเคชั่นบทเรียนวิชาภาษาอังกฤษมีเนื้อหาที่มี
การอธิบายเขbาใจงMายไดbความรูb
แอพพลิเคชั่นบทเรียนวิชาภาษาอังกฤษเรียบเรียง
เป{นลำดับจากงMายไปหายาก และเป{นหมวดหมูM
แอพพลิเคชั่นบทเรียนวิชาภาษาอังกฤษฝ¢กใหbผูbเรียน
เป{นคนมีความรับผิดชอบมากขึ้นบทเรียน
แอพพลิเคชั่นบทเรียนวิชาภาษาอังกฤษเรียนไดbงMาย
สะดวก สบายตามความพรbอมของผูbเรียน
แอพพลิเคชั่นบทเรียนวิชาภาษาอังกฤษสามารถเรียน
ไดbทั้งคนเรียนรูbเร็วและคนเรียนรูbไดbชbา
แอพพลิเคชั่นบทเรียนวิชาภาษาอังกฤษสามารถใชb
ศึกษาเพิ่มเติมนอกเวลาเรียนไดb ทำใหbเขbาใจ
เนื้อหาวิชาเพิ่มขึ้น
แอพพลิเคชั่นบทเรียนวิชาภาษาอังกฤษทำใหbเรียนรูb
ไดbหลายรูปแบบทำใหbไมMนMาเบื่อ

X

S.D.

ระดับ
ความพึงพอใจ

4.70

0.51

มากที่สุด

4.58

0.50

มากที่สุด

3.56

0.50

มากที่สุด

4.66

0.52

มากที่สุด

4.48

0.58

มาก

4.70

0.46

มากที่สุด

4.46

0.58

มาก

การออกแบบตัวอักษรและสีสันในแอพพลิเคชั่น
4.70 0.51
มากที่สุด
บทเรียนวิชาภาษาอังกฤษนMาสนใจ นMาเรียน
แอพพลิเคชั่นบทเรียนวิชาภาษาอังกฤษชMวยใหbทราบ
14
4.56 0.50
มากที่สุด
ความกbาวหนbาในการเรียนของตนเองไดbทันที
แอพพลิเคชั่นบทเรียนวิชาภาษาอังกฤษชMวยใหbนิสิต
15
4.68 0.47
มากที่สุด
เขbาเรียนไดbตามตbองการและความสามารถของตนเอง
ภาพรวม
4.58 0.53
มากที่สุด
จากตาราง พบวM า ความพึ ง พอใจของผูb เรีย นหลัง เรียนดb วยแอพพลิ เคชั่น บทเรีย นวิช า
ภาษาอังกฤษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาป_ที่ 2 มีคMาเฉลี่ยรวม 4.58 ถือวMาอยูMในเกณฑe “พึงพอใจมากที่สุด”
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8. อภิปรายผล
จากผลการวิจัย สามารถอภิปรายผลในประเด็นตMอไปนี้
1. องคeประกอบของแอพพลิเคชั่นบทเรียน ประกอบดbวย คำแนะนำการใชbงาน วัตถุประสงคe
การเรียน แบบทดสอบกMอนเรียน วีดิโอบรรยายเนื้อหาที่แบMงหัวขbออยMางชัดเจนเป{นลำดับ แบบฝ¢กหัด
ระหวMางเรียน สรุปเนื้อหาหลังเรียนในแตMละหัวขbอ วีดิโอเฉลยแบบฝ¢กหัด และแบบทดสอบหลังเรียน
และมีคุณลักษณะแอพพลิเคชั่นบทเรียน คือ นำขbอความ ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว และเสียง มาชMวยใน
การอธิบายเนื้อหาพรbอมทั้งมีการออกแบบหนbาตMางเมนูปรากฏเป{นลำดับขั้นตอนเพื่ออำนวยความ
สะดวกแกMผูbเรียนในการเลือ กตMางๆ มีก ารแจbง วัตถุป ระสงคe ของการเรียนกM อนเรียนในแตMล ะเรื่อ ง
มีการสรุป เนื้อหาหลังจบในแตMละเรื่องเพื่อใหbผูbเรียนสรุป สาระสำคัญ ของแตMละบทเรียนไดb ผูbเรียน
สามารถศึกษาเนื้อหาในเรื่องอื่นๆไดbในทันทีโดยไมMจำเป{นตbองศึกษาในบทเรียนที่กำลังศึกษาอยูMนั้นใหb
จบเสียกMอน ศึกษาแตMละเนื้อหาไดbตามตbองการ ผูbเรียนสามารถเลือกยbอนกลับไปทบทวนเนื้อหาไดb
อยMางสะดวกแคMคลิกไปที่หนbาหลักก็สามารถเขbาไปทบทวนตามที่ตbองการไดb มีแบบฝ¢กหัดและทดสอบ
ใหb ท ำหลั ง เรี ย นเพื่ อ ใหb ท ราบความกb า วหนb า ในการเรี ย น สามารถใหb ผ ลยb อ นกลั บ ทั น ที ห ลั ง ทำ
แบบทดสอบเสร็ จ และมี การออกแบบใหbมีป ฏิสัม พันธeโตbตอบกับ ผูbเรียนในหลายรูป แบบเพื่อ ใหb
บทเรียนนMาสนใจ ซึ่งคุณลักษณะดังกลMาวเป{นไปตามหลักจิตวิทยาการเรียนรูbของบรูเนอรe (Bruner)
ทฤษฎีของไทเลอรe (Tylor) และทฤษฎีการเรียนรูbของกาเยM (Gagne') ที่กลMาววMาผูbเรียนจะเรียนรูbดี
ถbามีการเรbาความสนใจกMอ นนำเสนอเนื้อหา แจbงใหbผูbเรียนทราบสิ่งจะตbองเรียน มีการวางโครงรMาง
เนื้อหา นำเสนอเนื้อหาเป{นลำดับกMอน-หลัง มีการสรุปเนื้อหาเพื่อใหbเขbาใจงMายกMอนจบในแตMละเรื่องจัด
สภาพแวดลbอมเอื้อตMอการเรียน มีภาพตัวอยMางประกอบ และใชbสื่อที่หลากหลายเพื่อความเขbาใจไดbงMาย
นMาสนใจ มีการใหbคำแนะนำเพิ่มเติม เชMน ถาม-ตอบ การทำแบบฝ¢กหัด แบบทดสอบ นอกจากนี้ยัง
สอดคลbองกับถนอมพร เลาหจรัสแสง, (2541) ที่กลMาวไวbวMา องคeประกอบของคอมพิวเตอรeชMวยสอน
ประกอบดb ว ย 1) อั ก ขระ (Text) 2) ภาพนิ่ ง (Still Images) 3) ภาพเคลื่ อ นไหว (Animation)
4) เสียง (Sound) 5) วี ดิทั ศนe 6) การเชื่อมโยงแบบปฏิสัม พันธe (Interactive Links) 7) คำแนะนำ
การใชbงาน และ 8) แจbงวัตถุประสงคeการเรียน
2. แอพพลิเคชั่นบทเรียนฯ มีประสิทธิภาพ เทMากับ 85.38/84.94 (กลุMมนักเรียนผลการเรียนดี)
และ เทM ากับ 82.54/80.56 (กลุMมนักเรียนผลการเรียนอMอ นและปานกลาง) เป{นไปตามเกณฑe 80/80
เพราะแอพพลิ เ คชั่ น บทเรี ย นฯ ที่ ผูb วิ จั ย พั ฒ นาขึ้ น มี ก ระบวนการพั ฒ นาอยM างเป{ น ระบบเพราะ
มีก ารศึ ก ษาเอกสาร ตำรางานวิ จั ยที่ เ กี่ ย วขb อ งกั บ การพั ฒ นาแอพพลิเ คชั่ น บทเรีย นการสอนวิ ช า
ภาษาอังกฤษ จิตวิทยาการเรียนรูbดbวยตนเอง เนื้อหาภาษาอังกฤษมัธยมศึกษาป_ที่ 2 เพื่อนำมาวิเคราะหe
สังเคราะหeในการกำหนดองคeประกอบและลักษณะของแอพพลิเคชั่นบทเรียนฯ นำมาออกแบบและ
สรbางแอพพลิเคชั่นบทเรียนฯ ผูbวิจัยดำเนินการอยMางเป{นขั้นตอน มีการแกbไข ปรับปรุงตามคำแนะนำ
ของเชี่ยวชาญและอาจารยeที่ปรึกษากMอนนำไปทดสอบประสิทธิภาพ โดยขั้นการทดสอบประสิทธิภาพ
บทเรียนคอมพิวเตอรeชMวยสอนฯ ไดbดำเนินการ 2 ขั้นตอน คือ ทดลองใชbเบื้อ งตbน (try out) และการ
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ทดลองใชbจริง (trial run) มีก ารแกbไขปรังปรุงจนมั่นใจไดbวMาแอพพลิเคชั่นบทเรียนฯ ไมMมีขbอบกพรMอ ง
สามารถนำไปทดลองใชbไดbจ ริง นอกจากนี้แอพพลิเคชั่นบทเรียนฯ ที่ผูbวิจัยพัฒ นาขึ้นมีลักษณะเป{ น
มั ล ติ มี เ ดี ย (Multimedia) ที่ น ำเสนอขb อ มู ล ทั้ ง ขb อ ความ (Text) ภาพนิ่ ง (Image)ภาพเคลื่ อ นไหว
(Animation) ภาพวีดิทัศนe (Video) และมีเสียง (Audio) อธิบายประกอบ และใชbสื่อหลากหลายรูปแบบ
มีปฏิสัมพันธeกับผูbเรียนหลายรูปแบบใหbผลยbอนกลับทันทีทำใหbผูbเรียนเขbาใจเนื้อหางMายขึ้น ทำใหbผูbเรียน
กระตือรือรbน สนใจในการเรียนเพิ่มขึ้นสอดคลbองกับไพฑูรยe ศรีฟ˜า,(2551) กลMาววMาบทเรียนออนไลนe
ทำใหbผูbเรียนสามารถเรียนรูbไดbส ะดวกนำเสนอไดbทั้งขbอ ความ ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว และเสียงไดb
พรbอมกัน เขbาถึงและถMายโอนขbอมูลไดbงMาย จัดเก็บไดbสะดวกเพราะเป{นไฟลeดิจิตอล เวลาอMานก็เชื่อมโยง
ไปไดb ทุ ก ที่ ต ามความตb อ งการทั้ ง ตั ว อั ก ษร ภาพ และเสี ย ง ทำใหb ผูb เรี ย นเขb าใจเนื้ อ หาไดb งMา ยและ
กระตือ รือรbน สนใจในการเรียนมากยิ่งขึ้นสMงผลใหbผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น และสอดคลbองกับ
มารeตินและคณะ (Martin and Others, 1966); เดมโบ (Dembo, 1991กลMาววMา วิธีการปฏิสัมพันธeที่ดี
เหมาะสมกับผูbเรียน การจัดกิจ กรรมปฏิสัม พันธeอยMางเหมาะสมจะทำใหbการเรียนการสอนดำเนินไป
อยM างมีป ระสิท ธิภ าพ บทเรี ย นนM าสนใจทำใหb ผูb เรีย นมี สM วนรM วมในการเรีย นการสอน การเรีย นรูb
จึ ง เป{ น ไปอยM า งกระฉั บ กระเฉง การจั ด กิ จ กรรมปฏิ สั ม พั น ธe ท ำใหb ชM ว ยกระตุb น ใหb ผูb เ รี ย นมี
ความกระตือรือรbน ทำใหbผูbเรียนมีความสนใจในการเรียนมากขึ้น
3. ผลคะแนนทดสอบหลังเรียนดbวยกระตือรือรbนสูงกวMากMอนเรียนอยMางมีนัยสำคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 ซึ่งเป{นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไวb เพราะการออกแบบและแอพพลิเคชั่นบทเรียนฯ ครั้งนี้ไดb
เนbนการออกแบบใหbผูbเรียนมีสMวนรMวมในกิจ กรรมการเรียนการสอนอยMางกระชับ กระเฉง (Active
Participation) เชMน เชื่อมโยงเนื้อหากับประสบการณeที่ผูbเรียนไดbศึกษามาแตMละบท มีแบบฝ¢ดหัดใหb
ฝ¢กเป{นระยะหลังเรียนจบในแตMละเรื่อง มีการนำเสนอเนื้อหาแบบคMอยเป{นคMอยไป ประมาณทีละเล็ก
ทีล ะนbอ ย (Gradual Approximation) เชMน แบM งเนื้ อ หาออกเป{นตอนยMอ ยๆ เพื่ อ เรียนรูbทีล ะสMวน
จัดลำดับการฝ¢กอบรมจากเรื่องงMายๆไปหาเรื่องยาก และมีการทบทวนเป{นระยะๆ มีการออกแบบ
ใหbผูbเรียนพบกับประสบการณeแหMงความสำเร็จ (Success Experience) โดยจัดประสบการณe หรือ
กิจกรรมที่เหมาะสมกับระดับความสามารถของผูbเรียน ไมMใหbทำกิจกรรมหรือแบบฝ¢กหัดที่ยากเกินไป
และสMวนสำคัญประการคือมีการใหbขbอมูลยbอนกลับทันทีทันใด (Immediate Feedback) โดยมีการ
แจbงใหbทราบวMา แบบฝ¢กหัดหรือแบบทดสอบที่ใหbท ำหลังเรียนถูกหรือผิด เฉลยแบบฝ¢กปฏิบัติ หรือ
แบบทดสอบ และมี ก ารเสริงแรงทั นที สอดคลbอ งกับ ชั ยยงคe พรหมวงศe (2545) สรุป วMา เงื่อ นไข
4 ประการที่ เ อื้ อ ตM อ เรี ย นรูb คื อ 1) เรี ย นรูb ที ล ะนb อ ยตามลำดั บ ขั้ น (Gradual Approximation)
2) ใหb ขb อ มู ล ป˜ อ นกลั บ ทั น ที ทั น ใด (Immediate Feedback) 3) มี สM ว นรM ว มในการเรี ย นอยM า ง
กระฉับกระเฉง (Active Participation) 4) ไดbรับประสบการณeที่เป{นผลสำเร็จและมีความภาคภูมิใจ
(Success Experiences) และยังสอดคลbองกับนคร ละลอกน้ำ (2561) ไดbสรุปเกี่ยวกับประโยชนeของ
บทเรียนออนไลนeในการนำไปใชbทางการศึกษา ดังนี้ผูbเรียนสามารถศึกษาไดbตามความสามารถ ความ
สนใจ และจำกัดเรื่องเวลา ไมMเบื่อหนMายจากการเรียน บทเรียนสามารถนำเสนอไดbทั้งขbอความ ภาพ สีสัน
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และเสียงมีความนMาสนใจ ผูbเรียนสามารถประเมินผลความกbาวหนbาไดbโดยอัตโนมัติ ผูbเรียนสามารถ
ทบทวนบทเรียนที่เรียนมาแลbวทำใหbเกิดความเขbาใจมากยิ่งขึ้น นำไปประยุกตeใชbจริงไดb
4. ความพึ ง พอใจของผูb เ รี ย นตM อ แอพพลิ เ คชั่ น บทเรี ย นฯ มี ค วามพึ ง พอใจในระดั บ
“ความพึงพอใจมากที่สุด” เป{นเพราะการเรียนรูbดbวยตนเองผMานแอพพลิเคชั่นบทเรียนฯ เป{นสื่อการ
สอนที่ผูbเรียนสามารถเรียนไดbตามตbองการ เรียนไดbทุกที่ ทุกเวลาตามความพรbอม สามารถโตbตอบกับ
บทเรียนแบบมีปฏิสัมพันธe เสมือนเป{นการเรียนการสอนระหวMางครูกับนักเรียนที่เรียนอยูMในหbองปกติ
ผูbเรียนมีอิสระในการเรียน เรียนรูbตามความสามารถของตนเอง เอามาเรียนและทบทวนเวลาไหนก็ไดb
และสามารถทราบความกbาวหนbาทางการเรียนของตนเองทันที จึงทำใหbนักเรียนรูbสึกพึงพอใจ และ
ชอบการเรียนโดยใชbแอพพลิเคชั่นบทเรียนฯ ซึ่งสอดคลbองกับนคร ละลอกน้ ำ (2561) ที่ก ลMาววMา
การใหbผูbเรียนไดbรับผลที่ตนพึงพอใจจะชMวยใหbการเรียนการสอนประสบผลสำเร็จ การศึกษาวMาสิ่งใด
เป{นสิ่งเรbาหรือรางวัลที่ผูbเรียนพึงพอใจจึงเป{นสิ่งสำคัญที่จะชMวยใหbผูbเรียนเกิดการเรียนรูb และการจูงใจ
เป{นการกระตุbนใหbบุคคลแสดงพฤติกรรมดbวยความเต็มใจ เมื่อมีการกระทำหรือไดbปฏิบัติตามเงื่อนไข
แลbวก็จะไดbรับสิ่งตอบแทนตามที่บุคคลตbองการโดยผูbรับมีความพึงพอใจตามมาดbวย
นอกจากนี้ยังสอดคลbองกับแนวคิดของ วูลeแมน (Wolman. 1973 ; อbางอิงใน สุรัตนe บาตรดี,
2553) กลMาววMา ความพึงพอใจวMาเป{นความรูbสึกมีความสุข เมื่อคนเราไดbรับผลสำเร็จตามจุดมุMงหมาย
(Goals) ความตbองการ (Wants) หรือแรงจูงใจ (Motivation)

ขxอเสนอแนะ

1. ขxอเสนอแนะในการนำผลการวิจัยไปใชx
1.1 แอพพลิ เคชั่ น บทเรีย นฯ วิช าภาษาอั ง กฤษ ระดั บ ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาป_ ที่ 2
มีเนื้อหาเหมาะสำหรับผูbเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาที่ขาดความรูb ความเขbาใจในเนื้อหาภาษาอังกฤษ
ระดับมัธยมศึกษาตอนตbน ซึ่งผูbเรียนสามารถนำแอพพลิเคชั่นบทเรียน วิชาภาษาอังกฤษไปทบทวน
ความรูb ความเขbาใจไดbตามความสะดวก ตามความตbองการ และความสามารถของตนเอง
1.2 การเขb า ใชb แ อพพลิ เ คชั่ น บทเรี ย นฯ ผูb เ รี ย นตb อ งศึ ก ษาคูM มื อ แนะนำการใชb
อยMางละเอียดจะทำใหbสามารถใชbบทเรียนฯ เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
1.3 แอพพลิ เ คชั่ น บทเรี ย นฯ ผูb เ รี ย นควรแบM ง เวลาศึ ก ษาอยM า งตM อ เนื่ อ ง และ
ควรศึ ก ษาเนื้ อ หาในแตM ล ะบทใหb ค รบถb ว น พรb อ มทำแบบฝ¢ ก หั ด ทb า ยบทใหb ส มบู ร ณe และควร
ทำแบบทดสอบหลังเรียนทันทีเพื่อใหbไดbผลการประเมินที่ถูกตbอง สมบูรณe
1.4 แอพพลิเคชั่นบทเรียนฯ อยูMในรูป ไฟลeดิจิตอล สามารถเผยแพรMไดbงMายและ
รวดเร็วสำหรับนิสิตสนใจจะนำไปศึกษาดbวยตนเอง
1.5 ผูเb รียนที่จะใชbแอพพลิเคชั่นบทเรียนฯควรมีพื้นฐานการใชbคอมพิวเตอรeบาb ง เชMน
การเป«ดไฟลeตMางๆ การบันทึก การใชbอุปกรณeเสียง/ภาพ นอกจากนี้ควรอMานวัตถุประสงคeกMอนเรียน
ใหbเขbาใจและทำกิจกรรมตMางๆ แบบทดสอบ ในบทเรียนตามขั้นตอนที่ระบุไวbในคูMมือ
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2. ขxอเสนอแนะในการวิจัยครั้งต]อไป
2.1 ควรทำการวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาแอพพลิเคชั่นบทเรียนวิชาภาษาอังกฤษ
ที่มีการปฏิสัมพันธeหลายรูปแบบเพื่อกระตุbนความสนใจผูbเรียน
2.2 ควรมีการวิจัยพัฒนาแอพพลิเคชั่นบทเรียนวิชาภาษาอังกฤษที่มีลักษณะเฉพาะ
เชMน พัฒนาแอพพลิเคชั่นบทเรียนฯ ตามแนวคิดการใชbปšญหาเป{นฐาน (Problem-based Learning)
2.3 ควรมีการวิจัยพัฒนาแอพพลิเคชั่นบทเรียนวิชาภาษาอังกฤษในเนื้อหาระดับอื่นๆ
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