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บทคัดยอ 
การวิจัยครั ้งนี ้มีวัตถุประสงคเพื ่อ (1) สำรวจความเหมาะสมของการจัดการเรียนรู โดยบูรณาการการ

ประยุกตใชแอปพลิเคชันดวยเทคโนโลยีดิจิทัล และ (2) ศึกษาความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรูโดยบูรณาการการ
ประยุกตใชแอปพลิเคชันดวยเทคโนโลยีดิจิทัล กลุมตัวอยาง ประกอบดวย 2 กลุม คือ อาจารยผูสอน จำนวน 9 คน 
และครู จำนวน 100 คน เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล คือ แบบสอบถามออนไลน (ผาน Google forms) 
สถิติท่ีใชในการวิจัย ไดแก คาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ผลการวิจัย พบวา (1) ความเหมาะสมของการจัดการเรียนรูโดยบูรณาการการประยุกตใชแอปพลิเคชันดวย
เทคโนโลยีดิจิทัล มีผลดังนี้ ขั้นนำ คือ แอปพลิเคชัน Quizizz ขั้นสอน คือ แอปพลิเคชัน KineMaster และ Quiver และ
ขั้นสรุป คือ แอปพลิเคชัน Canva (2) ความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรูโดยบูรณาการการประยุกตใชแอปพลิเคชัน
ดวยเทคโนโลยีดิจิทัล มีผลดังนี้ ความพึงพอใจในภาพรวม อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายดาน พบวา ความพึงพอใจ
ที่มีคาสูงที่สุด คือ ดานวิทยากร รองลงมา คือ ดานการนำความรูไปใชในการจัดการเรียนรู และดานความรูความเขาใจ 
ตามลำดับ  
คำสำคัญ: ความเหมาะสม, ความพึงพอใจ, แอปพลิเคชัน, เทคโนโลยีดิจิทัล 
 

Abstract 
This research aimed to (1) explore the suitability of learning management by integrating 

applications with digital technology and (2) study the satisfaction of integrated learning management 
of applications with digital technology. The sample consisted of 2 groups: 9 teachers and 100 
teachers. The data collection tool was an online questionnaire (via Google form). The statistics used 
in the research were frequency, percentage, mean and standard deviation. 

The results of the research found that (1) the suitability of learning management by 
integrating of digital technology applications is as follows: The lead is the teaching Quizizz  
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application, the teach is the teaching KineMaster and Quiver application, and the summary is the 
teaching Canva application (2) the satisfaction with learning management by integrating applications 
with digital technology results in overall satisfaction as very level. When considering each aspect, it 
was found that the satisfaction that was the highest was the lecturer, followed by the application of 
knowledge in the learning management and cognitive aspects, respectively. 
Keywords: Feasibility, Satisfaction, Applications, Digital Technology 
 
ความสำคัญและที่มาของปญหาวิจัย 

การศึกษาไทยไดมีการพัฒนาการเรียนการสอนเพิ่มมากขึ้น โดยมีจุดมุงหมายท่ีจะพัฒนากระบวนการจัดการ
เรียนรูของผูเรียนใหผูเรียนไดมีโอกาสในการแสวงหาความรูอยางหลากหลายและทันสมัย เพื่อเตรียมความพรอมที่จะ
กาวสูระบบการทำงานอยางมีประสิทธิภาพ (ทิศนา  แขมมณี, 2555)  ปจจุบันนี้ไดเพิ่มพูนศักยภาพของการจัดการ
เรียนรูโดยการบูรณาการรวมกับเทคโนโลยีมาชวยในการจัดการกิจกรรมการเรียนรูเพ่ิมมากขึ้นดวย 

สิ่งสำคัญที่มีบทบาทมากนั่นก็คือ สื ่อดิจิทัลซึ ่งเปนเครื ่องมือสื ่อสารในลักษณะขอความ ภาพนิ่ง เสียง 
ภาพเคลื่อนไหว และวิดีโอ โดยนำเทคโนโลยีอินเทอรเน็ตและความเจริญกาวหนาทางคอมพิวเตอรเปนตัวกลางในการ
สื่อสารผานโปรแกรมหรือแอปพลิเคชัน เพื่อใชในการถายทอดเรื่องราว เหตุการณตาง ๆ มาแบงปนเนื้อหาพูดคุย 
สื่อสารและรวมถึงการใชประโยชนรวมกัน (ธันยวิช  วิเชียรพันธ, 2557) ซึ่งปจจุบันนี้ไดมีการประยุกตใชแอปพลิเคชัน
ดวยเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อประกอบการจัดการเรียนรูเพิ่มมากขึ้นอยางหลากหลาย เชน เฟซบุก ไลน หรือโซเชียลมีเดีย
ตาง ๆ เพื่อทำใหการจัดการเรียนรูมีความนาสนใจกระตุนใหผูเรียนอยากเรียนรูมากยิ่งขึ้น และดวยสถานการณโรค
ระบาดในปจจุบันนี้สถาบันการศึกษาตองมีการปรับเปลี่ยนเทคนิควิธีการสอนใหทันสมัยบูรณการกับเนื้อหารายวิชาและ
สื่อการเรียนการสอนสมัยใหม เพ่ือปรับเปลี่ยนสูการจัดการเรียนรูตามแนวชีวิตวิถีใหม 

จากที่กลาวมาขางตน ผูวิจัยไดเห็นความสำคัญของการจัดการเรียนรูโดยบูรณาการการประยุกตใชแอปพลิเค

ชันดวยเทคโนโลยีดิจิทัล มาใชในการจัดกิจกรรมการเรียนรูดวยตางตองการพัฒนาศักยภาพของผูสอนและผูเรียนใหมี

ความรูเทาทันเทคโนโลยีใหมากยิ่งขึ้นและกาวทันตอการเปลี่ยนแปลงของสังคมในยุคดิจิทัล จึงควรมีการพัฒนาตน

เพื่อใหกาวทันเทคโนโลยี มิฉะนั้นแลวจะกลายเปนผูสอนและผูเรียนที่ลาหลังทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และ

อาจจะสงผลการดำเนินชีวิตในสถานการณปจจุบันได 

 
วัตถุประสงคการวิจัย 

(1) เพื ่อสำรวจความเหมาะสมของการจัดการเรียนรู โดยบูรณาการการประยุกตใชแอปพลิเคชันดวย
เทคโนโลยีดิจิทัล 

(2) เพื่อศึกษาความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรูโดยบูรณาการการประยุกตใชแอปพลิเคชันดวยเทคโนโลยี
ดิจิทัล 
 
เนื้อหาที่เกี่ยวของ 

แอปพลิเคชัน คือ โปรแกรมที่ออกแบบมาชวยใหสามารถทำสิ่งตาง ๆ เชน สรางเอกสาร แกไขรูปภาพ และ
ฟงเพลงได โดยไมจำเปนตองติดตั้งซอฟตแวรที่ซับซอน ในปจจุบันเว็บไซตมีฟงกชันการทำงานที่มีประสิทธิภาพ
หลากหลายที่จะไดรับจากแอปพลิเคชันบนเดสกท็อปในคอมพิวเตอร ซึ่งเรียกวา แอปพลิเคชัน หรือเรียกสั้น ๆ วา 
"แอป" (พรทิพย วงศสินอุดม, 2558) 
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แอปพลิเคชัน คือ ซอฟตแวรที่ชวยการทำงานของผูใช (User) โดยแอปพลิเคชันจะตองมีสวนติดตอกับผูใช 

(User Interface : UI) เพื่อเปนตัวกลางในการใชงานตาง ๆ นอกจากนี้ยังมี Mobile Application ซึ่งหมายถึง แอป
พลิเคชันที่ชวยการทำงานของผูใชบนอุปกรณสื่อสารเคลื่อนที่ พกพา เชน สมารทโฟน แท็บเล็ต เปนตน ซึ่งจะทำงาน
บนระบบปฏิบัติการ (Operation System : OS) ของอุปกรณนั้น ๆ (ชินวัจน งามวรรณากร, 2562) 

สรุปไดวา แอปพลิเคชัน คือ โปรแกรมประยุกตที่สรางขึ้นเพื่อใหใชงานไดสะดวกมากขึ้น ซึ่งสามารถใชไดกับ
อุปกรณตาง ๆ เชน สมารทโฟน คอมพิวเตอร แท็บเล็ต เปนตน ท่ีมีการรองรับการทำงานของแอปพลิเคชัน ซ่ึงไดแก (1) 
ขั้นนำ คือ แอปพลิเคชัน Quizizz (2) ขั้นสอน คือ แอปพลิเคชัน KineMaster และ Quiver และ (3) ขั้นสรุป คือ Canva 

สื่อดิจิทัล หมายถึง การประมวลผลขอมูลนำเขาสูเครื่องคอมพิวเตอร ดวยรหัส 0 และ 1 ทำการแสดงผลเปน 
อักษร ขอความ ภาพ เสียง ภาพเคลื่อนไหว และวีดิทัศน ดวยสมรรถนะที่รวดเร็วของคอมพิวเตอรที่สงผานเครือขาย
อินเทอรเน็ต แสดงผลไดบนคอมพิวเตอรและอุปกรณสื่อสารพกพา ทำใหเกิดการเรียนรูและสื่อสารที่ไมจำกัดเวลาใน
หองเรียน แตผนวกกับการเรียนการสอนท่ีสอดคลองกับการใชชีวิตประจำวัน (ใจทิพย ณ สงขลา, 2561) 

ทักษะความเขาใจและใชเทคโนโลยีดิจิทัล หรือ Digital literacy หมายถึง ทักษะในการนำเครื่องมือ อุปกรณ 
และเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีอยูในปจจุบัน อาทิ คอมพิวเตอร โทรศัพท แท็บเล็ต โปรแกรมคอมพิวเตอร และสื่อออนไลน 
มาใชใหเกิดประโยชนสูงสุด ในการสื่อสาร การปฏิบัติงาน และการทำงานรวมกัน หรือใชเพ่ือพัฒนากระบวนการทำงาน 
หรือระบบงานในองคกรใหมีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพ ทักษะดังกลาวครอบคลุมความสามารถ 4 มิติ คือ การใช 
(Use) เขาใจ (Understand) การสราง (Create) และเขาถึง (Access) เทคโนโลยีดิจิทัลไดอยางมีประสิทธิภาพ 
(สำนักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน, 2563) 

สรุปไดวา เทคโนโลยีดิจิทัล คือ การนำเครื่องมือ อุปกรณ และเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีอยูในปจจุบัน เชน
คอมพิวเตอร โทรศัพท แท็บเล็ต โปรแกรมคอมพิวเตอร และสื่อออนไลน เปนตน ทำใหเกิดการเรียนรูและสื่อสารและ
การนำไปบูรณาการใชกับการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพตอไป 

 
วิธีดำเนินการวิจัย 
 การวิจัย เรื่อง การศึกษาความเหมาะสมและความพึงพอใจของการจัดการเรียนรูโดยบูรณาการการประยุกต 
ใชแอปพลิเคชันดวยเทคโนโลยีดิจิทัล ประกอบดวย 2 ขั้นตอน ดังนี้ 

ขั้นตอนที่ 1 การสำรวจความเหมาะสมของการจัดการเรียนรูโดยบูรณาการการประยุกตใชแอปพลิเคชันดวย
เทคโนโลยีดิจิทัล มีขั้นตอนดังนี้ 

(1) ศึกษาเอกสาร งานวิจัย ปจจัยที่เกี่ยวของกับการจัดการเรียนรูโดยบูรณาการการประยุกตใชแอปพลิเคชัน
ดวยเทคโนโลยีดิจิทัล 

(2) คัดเลือกกลุมตัวอยางจากอาจารยของคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ที่สอน
ทางดานเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมเพ่ือการศึกษา จำนวน 9 ทาน จากอาจารยของคณะครุศาสตร จำนวน 78 คน 

(3) ทำการสัมภาษณความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของการจัดการเรียนรูโดยบูรณาการการประยุกตใช
แอปพลิเคชันดวยเทคโนโลยีดิจิทัล 

(4) วิเคราะหขอมูลเพื่อหาคาสถิติพื้นฐาน โดยการสรุปคาความถี่ (Frequency) ที่กลุมตัวอยางตอบการใช
งานแอปพลิเคชันตรงกันท้ัง 9 ทาน ในขั้นนำ ขั้นสอน และขั้นสรุป 

(5) สรุปผลขั้นตอนท่ี 1 เพ่ือเปนขอมูลประกอบการอบรมในขั้นตอนตอไป 
ขั้นตอนที่ 2 การศึกษาความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรูโดยบูรณาการการประยุกตใชแอปพลิเคชันดวย

เทคโนโลยีดิจิทัล มีขั้นตอน ดังนี้ 
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(1) นำขอมูลท่ีไดจากการสำรวจความเหมาะสมของการจัดการเรียนรูโดยบูรณาการการประยุกตใชแอปพลิเค

ชันดวยเทคโนโลยีดิจิทัล มาเปนแอปพลิเคชันหลักในการอบรม 
(2) จัดทำคูมือประกอบการอบรมโครงการพัฒนาสื่อดิจิทัล โดยใชแอปพลิเคชันเพื่อการศึกษา เพื่อยกระดับ

คุณภาพการศึกษา โรงเรียนขนาดเล็ก จังหวัดนครศรีธรรมราช 
(3) สรางแบบสอบถาม เปนเครื่องมือในการรวบรวมขอมูล แบบมาตราสวนประเมินคา 5 ระดับ (Rating 

Scale) ขอคำถามมีคา IOC (Index of Item–Objective Congruence) ตั้งแต 0.5 เปนตนไป โดยทำเปนแบบสอบถาม
ถามออนไลนดวย Google forms และทำเปน QR code ใหกลุมตัวอยางตอบแบบประเมิน 

(4) นำแบบสอบถามท่ีผานการตรวจสอบจากผูเชี่ยวชาญแลวเตรียมไปใหกลุมตัวอยางตอบ 
(5) เก็บรวบรวมขอมูลความพึงพอใจของผูเขารับการอบรมจากโครงการพัฒนาสื่อดิจิทัล โดยใชแอปพลิเคชัน

เพ่ือการศึกษา เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษา โรงเรียนขนาดเล็ก จังหวัดนครศรีธรรมราช 
(6) วิเคราะหขอมูลเพื่อหาคาสถิติพื้นฐาน ไดแก คารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) และคาสวน

เบี ่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) โดยประมวลผลและสรุปผลการวิเคราะหดวยโปรแกรม IBM SPSS 
Statistics Version 24 จากนั้นจึงจัดทำรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ 

เครื่องมือที่ในการวิจัย คือ แบบสอบถามความพึงพอใจของผูเขารับการอบรม โดยแบงเปน 3 ดาน คือ 1) 
ดานวิทยากร 2) ดานความรูความเขาใจ และ 3) ดานการนำความรูไปใชในการจัดการเรียนรู โดยขอคำถามมีลักษณะ
เปนมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ ตามวิธีของ (Likert) มีเกณฑการประเมิน ดังนี้ 

  ระดับ     5     หมายถึง     มากท่ีสุด 
  ระดับ     4     หมายถึง     มาก 
  ระดับ     3     หมายถึง     ปานกลาง 
  ระดับ     2     หมายถึง     นอย 
  ระดับ     1     หมายถึง     นอยท่ีสุด 
สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล คือ คาเฉลี่ย (Mean) และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

เกณฑการแปลความหมายในการวิเคราะหขอมูล 
  4.51 – 5.00     หมายถึง    มีความพึงพอใจมากท่ีสุด 
  3.51 – 4.50     หมายถึง    มีความพึงพอใจมาก 
  2.51 – 3.50     หมายถึง    มีความพึงพอใจปานกลาง 
  1.51 – 2.50     หมายถึง    มีความพึงพอใจนอย 
  1.00 – 1.50     หมายถึง    มีความพึงพอใจนอยท่ีสุด 
 

สรุปผลการวิจัย 
การวิจัย เรื่อง การศึกษาความเหมาะสมและความพึงพอใจของการจัดการเรียนรูโดยบูรณาการการประยุกต 

ใชแอปพลิเคชันดวยเทคโนโลยีดิจิทัล สรุปผลได 2 ขั้นตอน ดังนี้ 
ขั้นตอนที่ 1 การสำรวจความเหมาะสมของการจัดการเรียนรูโดยบูรณาการการประยุกตใชแอปพลิเคชันดวย

เทคโนโลยีดิจิทัล มีผลการวิจัยดังนี้ 
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ตารางที่ 1 ความเหมาะสมของของการจัดการเรียนรูโดยบูรณาการการประยุกตใชแอปพลิเคชันทางเทคโนโลยีดิจิทัล 

การจัดการ
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(1) ขั้นนำ  /         Quizizz 
(2) ขั้นสอน      / /    KineMaster, 

Quiver 
(3) ขั้นสรุป          / Canva 

รวม  /    / /   /  
 จากตารางที่ 1 ผลการสำรวจความเหมาะสมของการจัดการเรียนรูโดยบูรณาการการประยุกตใชแอปพลิเค

ชันดวยเทคโนโลยีดิจิทัล โดยทำการคัดเลือกจากคาความถี่ (Frequency) ที่กลุมตัวอยางตอบตรงกันทั้ง 9 ทาน เลือก

เปนแอปพลิเคชันหลักท่ีใชอบรม เนื่องจากอาจารยผูสอนดังกลาวมีความรู ความสามารถ และความเชี่ยวชาญในการนำ

เทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกตในการจัดการเรียนการสอน ไดผลดังนี้ (1) ขั้นนำ คือ แอปพลิเคชัน Quizizz (2) ขั้นสอน 

คือ แอปพลิเคชัน KineMaster และ Quiver และ (3) ขั้นสรุป คือ Canva มาใชในการอบรมเพื่อบูรณาการการจัดการ

เรียนการสอนตอไป 

ขั้นตอนที่ 2 การศึกษาความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรูโดยบูรณาการการประยุกตใชแอปพลิเคชันดวย

เทคโนโลยีดิจิทัล มีผลการวิจัยดังนี้ 

ตอนที่ 1 ขอมูลสวนบุคคล 
ในการรวบรวมขอมูลสวนบุคคลของกลุมตัวอยาง ประกอบดวย เพศ อายุ และสังกัดของผูเขาอบรม สรุป

ผลการวิจัยไดดังนี้ 
ตารางที่ 2 เพศ 

จากตารางที่ 2 เพศ พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง คิดเปนรอยละ 85.00 เพศชาย คิดเปนรอยละ 
15.00 

 
 
 
 
 
 
 

เพศ จำนวน รอยละ 
ชาย 15 15.00 

หญิง 85 85.00 

รวม 100 100.00 
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ตารางที่ 3 อายุ 

จากตารางที่ 3 อายุ พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญอายุต่ำวา 30 ป คิดเปนรอยละ 53.00 รองลงมา คือ อายุ 
41-50 ป คิดเปนรอยละ 19.00 อายุ 31-40 ป คิดเปนรอยละ 14.00 และอายุ 50 ปขึ ้นไป คิดเปนรอยละ 14.00 
ตามลำดับ 
ตารางที่ 4 สังกัดของผูเขาอบรม 

สังกัด จำนวน รอยละ 
โรงเรียนบานดาน 2 2.00 
โรงเรียนบานสำนักใหม 8 8.00 
โรงเรียนบานอาวตะเคียน 2 2.00 
โรงเรียนวัดวิสุทธิยาราม 7 7.00 
โรงเรียนวัดทายสำเภา 2 2.00 
โรงเรียนราชประชานุเคราะห 4 6 6.00 
โรงเรียนวัดพระมงกุฎ 2 2.00 
โรงเรียนวัดทาแพ 6 6.00 
โรงเรียนวัดทายสำเภา 6 6.00 
โรงเรียนวัดบางหวา 4 4.00 
โรงเรียนวัดบานตาล 3 3.00 
โรงเรียนวัดสวนพล 4 4.00 
โรงเรียนวัดดอนตรอ 11 11.00 
โรงเรียนวัดพังยอม 5 5.00 
โรงเรียนวัดโพธิ์เสด็จ 8 8.00 
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 4 4.00 
อ่ืน ๆ (ไมระบุสังกัด) 20 20.00 

รวม 100 100.00 
จากตารางที่ 4 สังกัดผูเขาอบรม กลุมตัวอยางสวนใหญมาจากโรงเรียนวัดดอนตรอ คิดเปนรอยละ 11.00 

รองลงมา คือ โรงเรียนบานสำนักใหม คิดเปนรอยละ 8.00 และโรงเรียนวัดโพธิ์เสร็จ คิดเปนรอยละ 8.00 ตามลำดับ 
นอกจากนี้ มีกลุมตัวอยางท่ีไมระบุสังกัด คิดเปนรอยละ 20.00 ตามลำดับ 
 
 
 
 

อายุ จำนวน รอยละ 
ต่ำกวา 30 ป 53 53.00 

31-40 ป 14 14.00 

41-50 ป 19 19.00 

50 ปขึ้นไป 14 14.00 

รวม 100 100.00 
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ตอนที่ 2 ความพึงพอใจ 

ในการรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจของกลุมตัวอยางท่ีมีตอการอบรมการจัดการเรียนรูโดยบูรณาการ

การประยุกตใชแอปพลิเคชันดวยเทคโนโลยีดิจิทัล มีขอคำถามท้ังหมด 12 ขอ สรุปผลการวิจัยไดดังนี้ 

ตารางที่ 5 ความพึงพอใจ 

ขอท่ี ขอคำถาม คาเฉลี่ย 
คาสวน

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

แปลผล 

 ดานวิทยากร 4.50 0.56 มาก 
(1) การถายทอดความรูมีความชัดเจน 4.50 0.56 มาก 
(2) ความสามารถในการอธิบายเนื้อหา 4.45 0.55 มาก 
(3) การเชื่อมโยงเนื้อหาในการอบรม 4.54 0.54 มากท่ีสุด 
(4) ความครบถวนของเนื้อหาในการอบรม 4.52 0.52 มากท่ีสุด 
(5) การตอบขอซักถามในการอบรม 4.50 0.54 มาก 
(6) การใชระยะเวลาไดเหมาะสม 4.51 0.66 มากท่ีสุด 
 ดานความรูความเขาใจ 4.01 0.80 มาก 
(7) ความรูความเขาใจ กอน อบรม 3.66 0.98 มาก 
(8) ความรูความเขาใจ หลัง อบรม 4.36 0.61 มาก 
 ดานการนำความรูไปใชในการจัดการเรียนรู 4.33 0.66 มาก 
(9) สามารถนำความรูท่ีไดรับไปประยุกตใชในการสอนได 4.36 0.64 มาก 
(10) มีความม่ันใจและสามารถนำความรูท่ีไดรับไปใชไดจริง 4.33 0.63 มาก 
(11) สามารถนำความรูไปเผยแพร/ถายทอด/สอนได 4.26 0.67 มาก 
(12) ความพึงพอใจในการจัดการเรียนรู 4.36 0.69 มาก 

รวม 4.36 0.64 มาก 
จากตารางท่ี 5 ความพึงพอใจ พบวา ความพึงพอใจในภาพรวม มีคาเฉลี่ย 4.36 อยูในระดับมาก เม่ือพิจารณา

รายดาน พบวา ความพึงพอใจท่ีมีคาสูงท่ีสุด คือ ดานวิทยากร มีคาเฉลี่ย 4.50 รองลงมา คือ ดานการนำความรูไปใชใน
การจัดการเรียนรู มีคาเฉลี่ย 4.33 และดานความรูความเขาใจ มีคาเฉลี่ย 4.01 

 
อภิปรายผล 

ความเหมาะสมของการจัดการเรียนรูโดยบูรณาการการประยุกตใชแอปพลิเคชันดวยเทคโนโลยีดิจิทัล มีการ
อภิปรายผลการวิจัย ดังนี้ 

ผลการของสำรวจความเหมาะสมของแอปพลิเคชันในแตละขั้นตอนของการจัดการเรียนรู ไดผลดังนี้ (1) ขั้น
นำ คือ แอปพลิเคชัน Quizizz (2) ขั้นสอน คือ แอปพลิเคชัน KineMaster และ Quiver และ (3) ขั้นสรุป คือ Canva จะ
เห็นไดวา สอดคลองกับงานวิจัยของ ชุมนุมพร มงคล (2560) ซึ่งสรุปไดวา สามารถนำแอปพลิเคชันไปใชเปนเครื่องมือ
ชวยในการทำงานหนวยงาน และยังชวยในการติดตอสื่อสารกับคนผูอื่น โดยสามารถประยุกตใชในการทำงานตามปกติ 
เพื่อใหคุณสมบัติการทำงานของแอปพลิเคชันเอื้อตอการทำงานของตนเอง ซึ่งจะเห็นไดวา ในการจัดการเรียนการสอน
ในสถานการณปจจุบันซึ่งมีโรคระบาดนั้น ผูสอนและผูเรียนไมสามารถที่จะจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาได
ตามปกติ ดังนั้น การมีตัวชวยอยางแอปพลิเคชันทางการศึกษา มาชวยในการจัดการเรียนการสอนจะทำใหสามารถ
จัดการเรียนรูไดสอดคลองตามแนวชีวิตวิถีใหม 
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ความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรูโดยบูรณาการการประยุกตใชแอปพลิเคชันดวยเทคโนโลยีดิจิทัล มีการ

อภิปรายผลการวิจัยดังนี้ 
ผลของความพึงพอใจในภาพรวม มีคาเฉลี่ย 4.36 อยูในระดับมาก เมื่อพิจาราณารายดาน พบวา ดานที่มีผล

ของความพึงพอใจที่มีคาสูงที่สุด คือ ดานวิทยากร มีคาเฉลี่ย 4.50 และเมื่อพิจารณาคาเฉลี่ยดานวิทยากรในแตละขอ
คำถามอยูในระดับมากถึงมากที่สุด สอดคลองกับงานวิจัยของศักดิ์ชัย ยอดมีกลิ่น และคณะ (2560) ซึ่งสรุปไดวา การ
อบรมการจัดการเรียนการสอนดานเทคโนโลยี หากวิทยากรอธิบายชัดเจนสื่อความหมายไดเหมาะสม และสามารถ
ถายทอดความรู ความสามารถของเนื้อหาไดชัดเจนและตรงประเด็น เปดโอกาสใหผูอบรมไดซักถามหรือมีสวนรวมจะ
ทำใหบรรลุวัตถุประสงคของการอบรมไดเปนอยางดี ซึ่งจะเห็นไดวา ในการอบรมตาง ๆ หากวิทยากรมีการอธิบายได
อยางชัดเจน เขาใจงายจะทำใหผู เขารับการอบรมเรียนรู อยางมีความสุขและสนุกสนานไมนาเบื ่อ และเมื ่อลง
รายละเอียดแตละรายการขอคำถามจะเห็นไดวา ความพึงพอใจตอการใชระยะเวลาอบรมไดเหมาะสม มีระดับความพึง
พอใจมากท่ีสุดเชนกัน สอดคลองกับงานวิจัยของ จิราภรณ จีนตุม (2550) ซ่ึงสรุปไดวา ดานเวลาในการฝกอบรม อยูใน
ระดับมากท่ีสุด แสดงใหเห็นวา การอบรมนั้นหากมีการควบคุมเวลาท่ีดีจะสรางความพึงพอใจตอผูเขาอบรมไดเปนอยาง
มากที่สุด ซึ่งจะเห็นไดวา ผูเขาอบรมสามารถนำแอปพลิเคชันในการจัดอบรมมาเปนแนวทางในการบูรณาการกับการ
จัดการเรียนการสอนในอนาคตตอไป 
 
ขอเสนอแนะ 

ขอเสนอแนะในการนำผลวิจัยไปใช 
(1) แอปพลิเคชันบางโปรแกรมมีขอจำกัดของการทำงานท่ีไมเหมาะสมกับการจัดการเรียนรูในหองเรียน เลย

ไมไดนำเสนอเปนแอปพลิเคชันหลักในการอบรม 
(2) ความพึงพอใจในการใชแอปพลิเคชัน สำรวจจาก 4 แอปพลิเคชันท่ีอบรมเทานั้น เพ่ือใหครอบคลุมอาจจะ

มีการเพ่ิมเติมแอปพลิเคชันใหมีความหลากหลายมากย่ิงขึ้น 
ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 
(1) แอปพลิเคชันมีการปรับปรุงอยูเสมอ เพื่อประยุกตใชงานไดตามความตองการของผูใช เพราะฉะนั้นการ

จัดอบรมในครั้งตอไป ควรจะมีการใชแอปพลิเคชันตามความตองการและทันสมัยตามเวลา 
(2) การจัดการเรียนการสอนในขั้นนำ ขั้นสอน และขั้นสรุป อาจมีการปรับเปลี่ยนแอปพลิเคชันตามเนื้อหา

ของรายวิชาท่ีใชในการจัดการเรียนรู 
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 ขอขอบคุณคณะครู ผูบริหาร และผูเขารับการอบรมจากโครงการพัฒนาสื่อดิจิทัล โดยใชแอปพลิเคชันเพ่ือ
การศึกษา เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา โรงเรียนขนาดเล็ก จังหวัดนครศรีธรรมราชทุกทาน ตลอดจนผูจัดโครงการ 
วิทยากร คณาจารย และทีมนักศึกษาผูชวยวิทยากร คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ทุกทานที่มี
สวนรวมใหการวิจัยครั้งนี้สำเร็จลุลวงไปดวยดี 
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