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การพฒันาแอปพลิเคชนับนแทบ็เลต็ 
ส าหรบัเดก็บกพร่องทางการเรียนรู้ด้านคณิตศาสตร ์

 

พมิพช์นก  อุดมผล1*  ไพฑรูย ์ ศรฟ้ีา2  และ  จงกล  แก่นเพิม่3 
 

บทคดัยอ่ 
 การวจิยัครัง้นี้มวีตัถุประสงค์ 1) เพื่อพฒันาแอปพลเิคชนับนแทบ็เลต็ส าหรบัเดก็บกพร่องทางการเรยีนรูด้า้น
คณิตศาสตรท์ีม่คีุณภาพ 2) เพื่อศกึษาดชันีประสทิธผิลของแอปพลเิคชนับนแทบ็เลต็ส าหรบัเดก็บกพร่องทางการเรยีนรู้
ด้านคณิตศาสตร์ 3) เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้แอปพลิเคชนับนแท็บเล็ตส าหรบัเด็กบกพร่องทางการเรียนรู้ด้าน
คณิตศาสตร์ 4) เพื่อศึกษาประโยชน์ของการใช้แอปพลิเคชนับนแท็บเล็ตส าหรบัเด็กบกพร่องทางการเรียนรู้ด้าน
คณิตศาสตร ์5) เพื่อศกึษาระดบัความพงึพอใจทีม่ต่ีอแอปพลเิคชนับนแทบ็เลต็ส าหรบัเดก็บกพร่องทางการเรยีนรูด้า้น
คณิตศาสตร์กลุ่มประชากรที่ใช้ในการวิจยั คอื นักเรยีนที่มปัีญหาบกพร่องทางการเรยีนรู้ด้านคณิตศาสตร์ โรงเรยีน        
วดัเสาธง จงัหวดัสุพรรณบุรี เครื่องมอืที่ใช้ในการวจิยั ได้แก่ แอปพลเิคชนับนแทบ็เลต็ส าหรบัเดก็บกพร่องทางการ
เรยีนรู้ด้านคณิตศาสตร์ แบบประเมินคุณภาพส าหรบัผู้เชี่ยวชาญ แบบทดสอบก่อนเรยีนและหลงัเรยีน แบบสงัเกต
พฤตกิรรมการใชแ้อปพลเิคชนับนแทบ็เลต็ส าหรบัเดก็บกพร่องทางการเรยีนรูด้า้นคณิตศาสตร์ แบบสอบถามปลายเปิด 
เรื่องประโยชน์จากการใชแ้อปพลเิคชนับนแทบ็เลต็ส าหรบัเดก็บกพร่องทางการเรยีนรูด้า้นคณิตศาสตร ์แบบสอบถาม
ความพงึพอใจที่มต่ีอแอปพลเิคชนับนแทบ็เลต็ส าหรบัเดก็บกพร่องทางการเรยีนรู้ด้านคณิตศาสตร์ สถิติที่ใช้ในการ
วเิคราะหข์อ้มลู ไดแ้ก่ ค่าเฉลีย่ ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน และค่าดชันีประสทิธผิล 
 ผลการวจิยัพบว่า 1) แอปพลเิคชนับนแทบ็เลต็ส าหรบัเดก็บกพร่องทางการเรยีนรูด้า้นคณิตศาสตรม์คีุณภาพ
ในระดบัดมีาก 2) ผลการศกึษาดชันีประสทิธผิลของแอปพลเิคชนับนแทบ็เลต็ส าหรบัเดก็บกพร่องทางการเรยีนรู้ดา้น
คณิตศาสตรเ์ท่ากบั 0.80 3) ผลการสงัเกตพฤตกิรรม พบว่า กรณีศกึษามคีวามสนใจกจิกรรมทีท่ าในแอปพลเิคชนับน  
แทบ็เลต็เพราะรูปแบบของกจิกรรม ก าหนดล าดบัเนื้อหาในการเรยีนทีเ่หมาะส าหรบันกัเรยีนในแต่ละคน สามารถท าให้
ผูเ้รยีนสามารถเรยีนไดเ้รว็หรอืชา้ตามอตัราความสามารถ และความสนใจของแต่ละบุคคล 4) ผลการศกึษาประโยชน์
ของแอปพลเิคชนั พบว่า แอปพลเิคชนัเป็นประโยชน์สามารถน ามาประยุกต์ใชก้บัผูเ้รยีนได ้ขอ้ดขีองแอปพลเิคชนั คอื
ช่วยกระตุน้ความสนใจของเดก็บกพร่องทางการเรยีนรูด้า้นคณิตศาสตร ์สามารถเพิม่คุณภาพของผูเ้รยีนได ้5) ผูเ้รยีนมี
ความพงึพอใจต่อการเรยีนด้วยแอปพลเิคชนับนแทบ็เลต็ส าหรบัเด็กบกพร่องทางการเรยีนรู้ด้านคณิตศาสตร์ อยู่ใน
ระดบัมากทีส่ดุ  
 
ค าส าคญั: การพฒันา, แอปพลเิคชนั, แทบ็เลต็, เดก็บกพร่องทางการเรยีนรูด้า้นคณิตศาสตร์ 

 
 
 

                                           
1  นกัศกึษาปรญิญาโท สาขาเทคโนโลยแีละสือ่สารการศกึษา ภาควชิาเทคโนโลยทีางการศกึษ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์
2  อาจารย ์สาขาเทคโนโลยแีละสือ่สารการศกึษา ภาควชิาเทคโนโลยทีางการศกึษา มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์
3  รองศาสตราจารย ์สาขาเทคโนโลยแีละสือ่สารการศกึษา ภาควชิาเทคโนโลยทีางการศกึษา มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์  
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Development  Application on Tablet for  
the  Mathematics Learning Disability 

 
Phimchanok  Udomphon1*  Paitoon Srifa2  and Jongkol  Kanperm3 

 
Abstract 

The objectives of this research were: 1) to develop an application quality on tablet for the Mathematics 
Learning Disability, 2) to study the behavior of using application on tablet for the Mathematics Learning Disability, 
3) to study effectiveness index of the application on tablet for the Mathematics Learning Disability, 4) to study 
the advantage of using application on tablet for the Mathematics Learning Disability, 5) to study the satisfaction 
of the application on tablet for the Mathematics Learning Disability. A sampling was selected from the student 
who had the Mathematics Learning Disability in Watsaothong school Suphan Buri province, the research tools 
were an application on tablet for the Mathematics Learning Disability, professional quality assessment form, 
pre-test and post-test of lesson, the behavior observation form of application using by the Mathematics Learning 
Disability, open questions of the advantage of using application on tablet for the Mathematics Learning Disability, 
the questionnaire of the satisfaction of the application on tablet for the Mathematics Learning Disability. The 
information analysis statistic was mean, standard deviation, and effectiveness index. 
 The results of the study were as follows: 1) an application quality on tablet for the Mathematics Learning 
Disability was in good level, 2) the study results of effectiveness index the application on tablet for the 
Mathematics Learning Disability at 0.80, 3) the study results of observation found that users interested in interact 
with activities of application on tablets, because the program set out the appropriate learning process for each 
of student. That makes users can choose the speed of learning as appropriate and each of their attention,       
4) the study results of the advantage of the application showed that the application benefit can be applied to 
the students, the advantages of the application is to stimulate interest of the Mathematics Learning Disability 
can enhance the quality of students, 5) the learn was the most satisfaction to study with application on tablet 
for the Mathematics Learning Disability. 
 
Keywords: Development, Application, Tablet, The Mathematics Learning Disability
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1. บทน าและความส าคญัของปัญหา 
          ปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
( Information and Communication Technology หรือ
ICT) ได้มีการพัฒนาและน ามาประยุกต์ ใช้อย่ า ง
กว้างขวาง ทัง้ด้านเศรษฐกจิ อุตสาหกรรม การบรกิาร
สงัคม สาธารณสขุ สิง่แวดลอ้ม และการศกึษา ซึง่การน า 
ICT มาประยุกต์ใชใ้หส้อดคลอ้งกบับรบิทของแต่ละดา้น
นัน้ ไดม้กีารใชผ้่านช่องทางการสือ่สารในระบบเครอืขา่ย 
เช่น สญัญาณระบบ Wi-Fi, 3G และอุปกรณ์ต่างๆ เช่น 
คอมพิวเตอร์ แท็บเลต็ (Tablet) อนัที่จะท าให้ผู้ส่งสาร
สามารถส่งข้อมูลข่าวสารถึงผู้ร ับสารได้อย่างสะดวก 
รวดเร็ว และปลอดภัย จากความเจริญก้าวหน้าด้าน
เทคโนโลยีและการสื่อสารที่ทนัสมยั ได้มกีารประดิษฐ์
คดิคน้นวตักรรมใหม่ๆเกีย่วกบัคอมพวิเตอร์แบบพกพา
หรอืคอมพวิเตอรโ์น้ตบุ๊ก เปลีย่นเป็นคอมพวิเตอรพ์กพา
รูปแบบใหม่ได้แก่ Tablet ซึ่งเป็นที่นิยมใช้กันอย่าง
กวา้งขวางทัว่โลก  [1] 
          จากการวจิยัเรื่อง ปัจจยัที่มผีลต่อการใช้โมบาย    
แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ต ชี้ให้เห็น 
แนวโน้มของพฤติกรรมการเปิดรบัขอ้มูลข่าวสารแบบ 
ไร้สายผ่านเครื่องมอืสื่อสารแบบจอสมัผสัจะมเีพิม่มาก
ขึ้นและอาจจะมากกว่าการเปิดรบัผ่านสื่อมวลชนเดิม 
โดยเป็นการเปิดรบัขอ้มูลข่าวสารแบบเคลื่อนที ่เปิดรบั
ไดทุ้กที ่ทุกเวลา จากหลายๆ แอปพลเิคชนับนสมารท์-
โฟนและแทบ็เลต็  [2]   
          พระราชบญัญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  
และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบบัที่ 2) พ.ศ. 2545  มาตรา 10 
การจดัการศกึษาต้องจดัตามสทิธขิองบุคคลและจดัใหม้ี
ความเสมอภาคในโอกาสแต่ละบุคคลในการรับ
การศกึษาขัน้พืน้ฐาน ไม่น้อยกว่า 12 ปี  ทีร่ฐัต้องจดัให้
อย่างทัว่ถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย การ
จัดการศึกษาส าหรับบุคคลซึ่งมีความบกพร่องทาง
ร่างกาย จติใจ  สตปัิญญา อารมณ์สงัคม การสือ่สารและ
การเรียนรู้หรือมีร่างกายพิการ หรือทุพพลภาพ หรือ
บุคคลซึ่งไม่สามารถพึ่งตนเองได้ หรือไม่มผีู้ดูแล หรือ
ด้อยโอกาส ต้องจดัให้บุคคลดงักล่าวมสีทิธแิละโอกาส
ไดร้บัการศกึษาขัน้พืน้ฐานเป็นพเิศษ  [3] 

          เนื่องจากคณิตศาสตร์เป็นวิชาที่เป็นนามธรรม 
และประกอบด้วยสัญลักษณ์ ดังนัน้อาจยากต่อการ
เรียนรู้และเข้าใจ โดยเฉพาะส าหรบันักเรียนที่มคีวาม
บกพร่องทางการเรยีนรูด้า้นคณิตศาสตร ์อาจมลีกัษณะ
ความบกพร่องดา้นดงักล่าวแตกต่างกนัไป เช่น เดก็บาง
คนมปัีญหาในการรบัรูเ้กี่ยวกบัสญัลกัษณ์ซึ่งส่งผลให้มี
ปัญหาในการเรยีนคณิตศาสตร ์หรอืเดก็บางคนมปัีญหา
ใน  การอ่ านก็อาจส่ งผลในการท า โจทย์ ปัญหา
คณิตศาสตร ์เป็นต้น โดยความรุนแรงของปัญหาในดา้น
การเรยีนคณิตศาสตรอ์าจแตกต่างกนัไปในแต่ละบุคคล 
[4] 
          การศกึษาขอ้บกพร่องทางการเรยีนของนักเรยีน
เป็นสิง่ส าคญัส าหรบัการเรยีนการสอนวชิาคณิตศาสตร์
จากสภาพการเรยีนการสอนวชิาคณิตศาสตรใ์นปัจจุบนั    
ครคูนหนึ่งมภีาระงานสอนประมาณ 15-18 คาบ/สปัดาห ์
คงไม่สามารถจะไปตรวจสอบขอ้บกพร่องทางการเรยีน
ของนักเรยีนแต่ละคนได ้ดว้ยเหตุทีม่ขีอ้จ ากดัดา้นเวลา
นัน่เอง แต่ถ้าได้มีการศึกษาเกี่ยวกับข้อบกพร่อง
ทางการเรยีนของนักเรียนอย่างจริงจงัและเป็นระบบก็
อาจจะท าให้มองเห็นแนวทางแก้ไขข้อบกพร่องแต่ละ
ด้านนั ้นได้  [5]  ซึ่งผู้วิจ ัยได้เลือกเนื้อหาสาระที่ 1 
จ านวนและการด าเนินการ ซึ่งเปิดโอกาสให้นักเรียน
เรียนรู้โดยการทดลองด้วยตนเอง ช่วยเสริมทักษะที่
นักเรียนสามารถน าไปใช้ได้จริง และสร้างแนวคิด
พืน้ฐานการเรยีนรู ้   
          จากทีม่าและความส าคญัของปัญหาทีไ่ดก้ล่าวมา
ขา้งต้น ผู้วจิยัจึงเล็งเหน็ความส าคญัของเด็กบกพร่อง
ทางการเรียนรู้ด้านคณิตศาสตร์จึง เห็นควรพัฒนา    
แอปพลเิคชนับนแทบ็เลต็ส าหรบัเดก็บกพร่องทางการ
เรียนรู้ด้านคณิตศาสตร์ที่มีคุณภาพ เพื่อศึกษาดัชนี
ประสทิธผิล พฤตกิรรมการใชแ้อปพลเิคชนับนแทบ็เลต็ 
และประโยชน์ของแอปพลิเคชันบนแท็บเล็ตส าหรับ   
เด็กบกพร่องทางการเรียนรู้ด้านคณิตศาสตร์ต่อไปใน
อนาคต 
 
2. วตัถปุระสงค ์
    2.1 เพื่อพฒันาแอปพลเิคชนับนแทบ็เลต็ส าหรบัเดก็
บกพร่องทางการเรยีนรูด้า้นคณิตศาสตรท์ีม่คีุณภาพ 
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    2.2 เ พื่ อ ศึ ก ษ า ดั ช นี ป ร ะ สิ ท ธิ ผ ล ข อ ง 
แอปพลเิคชนับนแทบ็เลต็ 
    2.3 เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้แอปพลิเคชันบน
แทบ็เลต็ 
    2.4 เ พื่ อ ศึ ก ษ า ป ร ะ โ ย ช น์ ข อ ง ก า ร ใ ช้ 
แอปพลเิคชนับนแทบ็เลต็ 
    2.5 เ พื่ อ ศึ ก ษ า ร ะ ดับ ค ว า มพึ ง พ อ ใ จ ที่ มี ต่ อ 
แอปพลเิคชนับนแทบ็เลต็  
 
3. การทบทวนวรรณกรรม 
    3.1 ความหมายของแอปพลิเคชัน (Application) 
หมายถึง ซอฟต์แวร์ที่ใช้เพื่อช่วยการท างานของผู้ใช้ 
(User) โดย Application จะต้องมสีิง่ที่เรียกว่า ส่วนติด
ติด ต่อกับผู้ ใ ช้  (User Interface หรือ  UI) เพื่ อ เ ป็ น
ตัวกลางการ ใช้ ง าน ต่ า งๆ  Application หมายถึ ง        
แอปพลิเคชันที่ช่วยการท างานของผู้ใช้บนอุปกรณ์
สือ่สารแบบพกพา เช่น โทรศพัทม์อืถอื ซึง่แอปพลเิคชนั
เหล่านัน้จะท างานบนระบบปฏบิตัิการ (OS) ที่แตกต่าง
กนัไป  [6] 
    Application หรือที่ เ รี ย กกัน สั ้นๆ  ว่ า  App นั ้น 
หมายถึงโปรแกรมที่ท างานบน Moblie Device หรือ
อุปกรณ์สื่อสารแบบเคลื่อนที่ เช่น Smart Phone หรือ 
Tablet ซึง่ผูใ้ช้งานสามารถติดตัง้ไดด้ว้ยตนเองโดยการ
ดาวน์โหลด Application ผ่านแหล่งรวบรวมโปรแกรม
ส าหรับโทรศัพท์มือถือ เช่น App Store, Play Store 
หรอื แหล่งอื่นๆ ซึง่ทีน่ิยมใชก้นัมากจะมอียู่ 2 แหล่ง คอื 
App Store ส าหรับระบบปฏิบัติการ IOS และ Play 
Store ส าหรบัระบบปฏบิตักิาร Android  [7] 
    แอปพลิเคชัน  (Application) หรือ เ รียกสั ้นๆว่ า       
แอป (App) คือ โปรแกรมอ านวยความสะดวกในด้าน
ต่างๆ ที่ออกแบบมาส าหรบัแทบ็เล็ตโดยเฉพาะ ซึ่งใน
แต่ละระบบปฏบิตัิการจะมผีู้พฒันาแอปพลเิคชนัขึน้มา
มากมายเพื่อใหต้รงกบัความต้องการของผูใ้ชง้าน ซึง่จะ
มใีหด้าวน์โหลดทัง้ที่ฟรแีละไม่ฟร ีทัง้ในดา้นการศกึษา 
ด้านการสื่อสารหรือด้านความบันเทิงต่างๆ เหล่านี้    
เป็นตน้  [8] 
    ดัง นั ้น  แอปพลิ เ ค ชัน  (Application) หมายถึ ง
ซอฟต์แวร์ทีใ่ชเ้พื่ออ านวยความสะดวกในดา้นต่างๆ ที่

ออกแบบเพื่อท างานบน Moblie Device หรืออุปกรณ์
สื่อสารแบบเคลื่อนที่ เช่น Smart Phone หรือ Tablet 
ซึ่งจะท างานบนระบบปฏิบตัิการที่แตกต่างกนัออกไป 
เช่น App Store, Play Store หรอื แหล่งอื่นๆ ซึง่ทีน่ิยม
ใช้กันมากจะมีอยู่ 2 แหล่ง คือ ระบบปฏิบัติการ IOS 
และ ระบบปฏบิตักิาร Android 
    3.2 งานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง 
          ในการวิจัยครัง้นี้  ผู้วิจ ัยได้ศึกษางานวิจัยที่
เกีย่วขอ้งดงัต่อไปนี้  
          พระคุณ  จาตกะวร [9] ท าการวิจัยเรื่อง การ
พฒันาแอปพลิเคชนั เรื่องการเคลื่อนที่แนวตรงบนไอ
แพดส าหรบันักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 4 โรงเรยีนหอ
วงั กรุงเทพมหานคร ผลการวจิยัพบว่า 1) แอปพลเิคชนั 
เรื่ องการเคลื่ อนที่แนวตรงบนไอแพด ระดับชั ้น
มัธยมศึกษาปีที่  4 มีคุณภาพอยู่ ในระดับดีและมี
ประสทิธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2)ผลสมัฤทธิท์างการ
เรียนด้วยแอปพลิเคชนั เรื่องการเคลื่อนที่แนวตรงบน 
ไอแพดสูงกว่าคะแนนก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคญัทาง
สถิติที่ระดบั .05 3) ดชันีประสทิธผิลของแอปพลเิคชนั 
เรื่องการเคลื่อนที่แนวตรงบนไอแพด มีค่าเท่ากบั .67  
4) ผูเ้รยีนมคีวามพงึพอใจต่อการเรยีนดว้ยแอปพลเิคชนั
เรื่องการเคลื่อนแนวตรงบนไอแพดอยู่ในระดบัมาก 
          อุษญาณีย์  ดีพรม [10]  ท าการวิจยัเรื่อง การ
พฒันาแอป พลเิคชนับนไอแพด วชิาภาษาองักฤษ เรื่อง 
สุขภาพของฉัน ส าหรบันักเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที่ 2 
ผลการวิจัยพบว่า 1) แอปพลิเคชันบนไอแพด วิชา
ภาษาองักฤษ เรื่อง สุขภาพของฉัน มคีุณภาพโดยรวม
อยู่ในระดบัดี พจิารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านเนื้อหา
อยู่ ในระดับดีมาก ด้านเทคนิคอยู่ ในระดับดีและมี
ประสทิธภิาพตามเกณฑ์ 80/80 2) ผลสมัฤทธิท์างการ
เรยีนทีเ่รยีนดว้ยแอปพลเิคชนับนไอแพด สงูกว่าคะแนน
ก่อนเรยีนอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติระดบั .05 3) ดชันี
ประสทิธิผลของแอปพลิเคชันบนไอแพด มีค่าเท่ากับ 
0.82 หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 82 4) นกัเรยีนชัน้ประถมศกึษา
ปีที ่2 มคีวามพงึพอใจต่อแอปพลเิคชนับนไอแพด อยู่ใน
ระดบัมาก 
          ดาราวรรณ  นนวาส ี[11]  ท าการวจิยัเรื่อง การ
พฒันาแอปพลเิคชนัเพื่อการเรยีนรู้บนระบบปฏบิตัิการ
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แอนดรอยด ์: กรณีศกึษาส าหรบันกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษา
ปีที่ 4 โรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคาร จังหวัดล าพูน 
ผลการวจิยัพบว่า (1) องค์ประกอบส าคญัในการสร้าง
แอปพลิเคชันเพื่อการเรียนรู้บนระบบปฏิบตัิการแอน
ดรอยด์ คอื องค์ประกอบที่ 1 การใช้งานแอปพลเิคชนั 
องค์ประกอบที่ 2 การออกแบบการแสดงผลแอปพลเิค
ชนั และองคป์ระกอบที ่3 การสง่เสรมิการเรยีนรู ้(2) ผล
การประเมินความเหมาะสมของแอปพลิเคชันโดย
ผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อและคอมพิวเตอร์อยู่ในระดับมาก      
( x ̅= 4.42) และผูเ้ชีย่วชาญดา้นเนื้อหาอยู่ในระดบัมาก
ที่สุด ( x ̅= 4.58) แอปพลิเคชันเพื่อการเรียนรู้บน
ระบบปฏบิตักิารแอนดรอยดท์ีพ่ฒันาขึน้มปีระสทิธภิาพ
เท่ ากับ 85.47/85.52 เ ป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด        
(3) ความคดิเหน็ของผู้ใช้ที่มีต่อแอปพลิเคชนัเพื่อการ
เรยีนรู้บนระบบปฏบิตักิารแอนดรอยด ์อยู่ในระดบัมาก
ทีส่ดุ ( x ̅= 4.51)   
          Renee M. Cicchino  [12]  ไ ด้ท า ก า รศึกษ า
ประโยชน์ของ แท๊ปเล็ต พีซี แท็บเล็ตพีซีกลายเป็น
เครื่องมือเพื่อการเรียนรู้แบบ อี เลิร์นนิ่ง ในระดับ
ร ะดับอุ ดมศึกษ าที่ มีป ร ะสิทธิผลอย่ า ง ร วด เ ร็ ว 
ความสามารถในการท างานที่เป็นเอกลกัษณ์ของแท็บ
เลต็พซี ีท าใหผู้ใ้ชส้ามารถสรา้งวสัดุการบรรยายโดยใช้ 
“หมกึดจิติอล” ซึง่สามารถแจกจ่ายแก่นักศกึษาเพื่อการ
ทบทวนในภายหลงั นอกจากนี้หมกึดจิติอลยงัท าใหก้าร
น าเสนอด้วยโปรแกรมพาวเวอรพ์อยนต์มคีวามเป็นพล
วัตร โดยที่อาจารย์ผู้สอนสามารถสร้างและรื้อสร้าง
สารสนเทศ(ความรู้) และมกีารด าเนินโครงการน าร่อง
มากมาย รวมถึงโครงการที่จ ัดท าโดยมหาวิทยาลยัซี
ตนัฮอลล ์เพื่อศกึษาถงึศกัยภาพในการเรยีนการสอนที่
แทจ้รงิของเทคโนโลยใีหม่นี้ ดว้ย 
          Chen Fang et al. [13]  ได้ท าการศึกษาการ
เปรยีบเทียบการใช้แท็บเล็ตพีซีในการสอน กบัการใช้
เทคโนโลยใีนการน าเสนอรุ่นก่อนหน้า (เช่น โอเวอรเ์ฮด
โปรเจกเตอร์ กระดานด า พาวเวอรพ์อยต์) ซึง่เป็นส่วน
ส าคญัของสภาพแวดลอ้มในหอ้งเรยีนแบบเก่า ทัง้นี้การ
ใช้เทคโนโลยใีนการน าเสนอกเ็พื่ออ านวยความสะดวก
ดา้นการเรยีนการสอน โดยท าหน้าทีใ่นการสอนทีส่ าคญั
สามประการดงันี้ (1) สาธติกระบวนการแก้ปัญหา, (2) 

ท าหน้าที่เป็นทัศนอุปกรณ์ และ (3) เพื่อการบันทึก
เนื้อหาการสอน และเทคโนโลยีล่าสุดหนึ่งในนัน้ได้แก่ 
แทบ็เลต็พซี ีซึง่มกีารใชง้านเพื่อสนับสนุนการท าหน้าที่
ทัง้สามประการที่กล่าวถึงข้างต้นได้มากกว่าวิธีการ
แบบเดมิ นอกจากนี้ การใชแ้ทบ็เลต็พซียีงัสามารถปรบั
ใหเ้ขา้กบัรปูแบบการเรยีนรูท้ีห่ลากหลาย อกีทัง้ยงัท าให้
เกดิการเรยีนรูแ้บบมปีฏสิมัพนัธ์ (การเรยีนรูแ้บบผูเ้รยีน
มีส่วนร่วม) ในระดับสูงขึ้นหากมีการใช้งานอย่าง
เหมาะสม และมกีารอภปิรายเรื่องค าแนะน าเพื่อการใช้
งานแทบ็เลต็ในหอ้งเรยีนอย่างมปีระสทิธผิลดว้ย 
          จากเอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งดงักล่าว จะ
เหน็ไดว้่าการน าแทบ็เลต็มาใชใ้นการเรยีนการสอนเป็น
เครื่องช่วยเสรมิการเรียนรู้อย่างหนึ่งนี้มอีิทธพิลในเชิง
บวก ช่วยใหผู้เ้รยีนมผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนทีส่งูขึน้ ซึง่
สามารถช่วยให้เกิดการเรียนรู้และประสทิธิผลในการ
เรยีน จงึถอืไดว้่าการน าแอปพลเิคชันบนแทบ็เลต็มาใช้
กบัผู้เรียนนัน้มปีระสทิธภิาพที่สามารถน ามาใช้ในการ
เรยีนการสอนได้โดยการเรยีนรูท้ีม่ ี  ความยดืหยุ่นผ่าน
อุปกรณ์เคลื่อนที่ ซึ่งจะส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ต่อ
ผูเ้รยีนแบบมปีฏสิมัพนัธ์ ท าใหก้ารเรยีนดว้ยแทบ็เลต็มี
ประสทิธผิล 
 
4. วสัดอุปุกรณ์และวิธีการวิจยั 
    การวิจยัครัง้นี้เป็นการวิจยัแบบผสมผสาน (Mixed 
Method Research) ประกอบด้วยการวจิยัเชงิคุณภาพ 
และการวจิยัเชงิปรมิาณ 
    4.1 ประชากร 
           ประชากรที่ใช้ศึกษาวิจัยเชิงผสมผสาน คือ 
นัก เรียนที่มี ปัญหาบกพร่องทางการเรียนรู้ด้าน
คณิตศาสตร์ โรงเรียนวัดเสาธง ส านักงานเขตพื้น
การศึกษา ประถมศึกษา สุพรรณบุรีเขต 1  โดยการ
คัดเลือกแบบเจาะจง (Purposive Selection) จ านวน    
5 คน   
    4.2 เครือ่งมือ 
          เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้ประกอบดว้ย 
          4.2.1 แอปพลิเคชันบนแท็บเล็ตส าหรับเด็ก
บกพร่องทางการเรยีนรูด้า้นคณิตศาสตร ์
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          4.2.2 แบบประเมินคุณภาพแอปพลิเคชันบน  
แทบ็เลต็ 
          4.2.3 แบบสงัเกตพฤตกิรรมการใชแ้อปพลเิคชนั
บนแทบ็เลต็ 
          4.2.4 แบบสอบถามปลายเปิด เรื่องประโยชน์
จากการใชแ้อปพลเิคชนับนแทบ็เลต็ส าหรบัผูบ้รหิาร ครู 
และผูป้กครอง 
          4.2.5 แบบสอบถามความพึงพอใจที่มี ต่ อ       
แอปพลเิคชนับนแทบ็เลต็ 
    4.3 การด าเนินการวิจยั 
           ผู้วิจ ัยได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยมี
ขัน้ตอนการด าเนินการ ดงันี้ 
          4.3.1 น าหนังสือจากภาควิชาเทคโนโลยีทาง
การศกึษา เพื่อขอความร่วมมอืในการด าเนินการทดลอง
และเกบ็รวบรวมขอ้มลูกบัโรงเรยีนวดัเสาธง  
          4.3.2 นัดหมายกับอาจารย์ที่ประสานงานของ
โรงเรยีน  
          4.3.3 เตรยีมสถานทีแ่ละเครื่องมอืในการทดลอง
โดยการตดิตัง้แอปพลเิคชนัลงในเครื่องแทบ็เลต็  
          4.3.4 ให้กลุ่มทดลองท าแบบทดสอบก่อนเรียน 
(Pre-test) เรื่องจ านวนและการด าเนินการ ที่ผู้วิจ ัย   
สรา้งขึน้และหาคุณภาพแลว้  
          4.3.5 ผู้วิจ ัยอธิบายวิธีการใช้แอปพลิเคชันบน
แทบ็เลต็ พรอ้มทัง้สาธติขัน้ตอนต่าง ๆ ในการเรยีน 
          4.3.6 ให้กลุ่มตัวอย่างจ านวน 5 คน เรียนจาก           
แอปพลเิคชนับนแทบ็เลต็เป็นรายบุคคล 
          4.3.7 ผู้วิจ ัยบันทึกพฤติกรรมการเรียนรู้ของ
นักเรียนโดยการใช้แบบสงัเกตพฤติกรรมด้วยการดู
ปฏกิริยิาที่ผู้เรยีนมีต่อการใช้แอปพลเิคชนับนแทบ็เลต็ 
และจดบนัทกึเกบ็ขอ้มลูเป็นรายบุคคล 
          4.3.8 หลังจาก เรียนจบ ให้ก ลุ่มทดลองท า
แบบทดสอบหลงัเรยีน 
          4.3.9 ผู้วิจยัให้นักเรียนท าแบบสอบถามความ   
พงึพอใจ 
          4.3.10 ผูว้จิยัรวบรวมขอ้มลูทัง้หมดเพื่อน าไปท า
การวเิคราะหท์างสถติต่ิอไป 
    4.4 การวิเคราะหข์้อมูล 

          ในการวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยเชิงปริมาณ 
ผูว้จิยัรวบรวมขอ้มลูเพื่อวเิคราะห ์โดยใชค้่าสถติิดงันี้ 
          4.4.1 สถิติพื้นฐาน คือ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน เพื่อใช้ในการสรุปแบบประเมิน
คุณภาพจากผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา ด้านเทคนิคและ
แบบสอบถามความพงึพอใจของนกัเรยีน 
          4.4.2 สถติทิีใ่ชห้าคุณภาพเครื่องมอื 
         การหาค่าความเทีย่งตรง โดยความเหน็ชอบจาก
ผู้เชี่ยวชาญ เพื่อหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่าง
ขอ้สอบกบัจุดประสงคเ์ชงิพฤตกิรรม (IOC) 
          4.4.3 การหาค่าดชันีประสทิธผิล (Effectiveness 
Index : E.I.) ความแตกต่างของคะแนนการทดสอบก่อน
เรยีนและคะแนนการทดสอบหลงัเรยีน  
 
5. ผลการทดลอง 
    5.1 แอปพลิเคชันบนแท็บเล็ตส าหรับเด็กบกพร่อง
ทางการเรียนรู้ด้านคณิตศาสตร์ด้านเนื้อหาและสื่อมี
คุณภาพในระดบัดมีาก 
ตารางท่ี 1 แสดงผลการหาคุณภาพของแอปพลเิคชนั   
   บนแทบ็เลต็ของผูเ้ชีย่วชาญดา้นเนื้อหา 

(n=3) 
รายการท่ีประเมิน คน

ท่ี 1 
คน
ท่ี 2 

คน 
ท่ี3 

x̅ ระดบั
คณุภาพ 

1. ด้านเน้ือหาในส่วน
ต่างๆ 
   - ล าดบัขัน้ตอนในการ
น าเสนอเนื้อหาเหมาะสม 

 
 
4 
 

 
 
4 
 

 
 

4 
 

 
 
4.00 

 

 
 
ดมีาก 

   - สอดคลอ้งกวัตัถุ
ประสงคท์ีต่อ้งการจะ
น าเสนอ 

3 
 

4 
 

4 
 

3.67 
 

ดมีาก 

   -โครงสรา้งของเนื้อหา
ชดัเจนครบถว้น 

3 
 

4 
 

3 
 

3.33 
 

ด ี

   - มคีวามถกูตอ้งตามเนื้อ
เรื่อง 

3 
 

4 
 

3 
 

3.33 
 

ด ี

   - เนื้อหาเขา้ใจไดง้่าย 4 3 3 3.33 ด ี
ค่าเฉล่ีย 3.53 ดมีาก 

2. การด าเนินเรื่อง 
   - ความเหมาะสมของ
ล าดบัขัน้การน าเสนอ
เนื้อหา 

 
4 
 

 
4 
 

 
4 
 

 
4.00 

 

 
ดมีาก 

   - การน าเสนอสื่อมคีวาม
สอดคลอ้งกบัเนื้อหา 

4 
 

4 
 

4 
 

4.00 
 

ดมีาก 

ค่าเฉล่ีย 4.00 ดมีาก 
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ตารางท่ี 1 แสดงผลการหาคุณภาพของแอปพลเิคชนั   
   บนแทบ็เลต็ของผูเ้ชีย่วชาญดา้นเนื้อหา (ต่อ) 

(n=3) 
รายการท่ีประเมิน คน

ท่ี 1 
คน
ท่ี 2 

คน 
ท่ี3 

x̅ ระดบั
คณุภาพ 

3. การใช้ภาษา 
   - ความชดัเจนของภาษา
ทีใ่ชส้ื่อความหมาย 

 
4 
 

 
3 
 

 
4 
 

 
3.67 

 

 
ดมีาก 

   - ความถกูตอ้งของภาษา
ทีใ่ช ้

3 
 

4 
 

3 
 

3.33 
 

ด ี

   - ความเหมาะสมของ
ภาษาทีใ่ชก้บัวยัของผูเ้รยีน 

3 
 

3 
 

3 
 

3.00 
 

ด ี

ค่าเฉล่ีย 3.33 ด ี
ค่าเฉล่ียรวม 3.56 ดมีาก 

ตารางท่ี 2 แสดงผลการหาคุณภาพของแอปพลเิคชนั 
   บนแทบ็เลต็ของผูเ้ชีย่วชาญดา้นสือ่ 

(n=3) 
รายการท่ีประเมิน คน

ท่ี 1 
คน
ท่ี 2 

คน 
ท่ี3 

x̅ ระดบั
คณุภาพ 

1. ด้านตวัอกัษร 
   - สขีองตวัอกัษรมคีวาม
ชดัเจน 

 
4 
 

 
4 
 

 
4 
 

 
4.00 

 

 
ดมีาก 

   - ขนาดตวัอกัษรมคีวาม
เหมาะสมกบัวยัของกลุ่ม
ตวัอย่าง 

4 
 

4 
 

4 
 

4.00 
 

ดมีาก 

   - ขนาดตวัอกัษรมคีวาม
เหมาะสมกบัเครื่องมอื
แสดงผล 

4 
 

4 
 

3 
 

3.67 
 

ดมีาก 

   - รปูแบบตวัอกัษรอ่าน
ง่าย 

4 4 3 3.67 ดมีาก 

   - รปูแบบตวัอกัษร
ชดัเจน 

4 4 3 3.67 ดมีาก 

ค่าเฉล่ีย 3.80 ดมีาก 
2. ด้านภาพ 
   - ภาพมคีวามสมัพนัธก์บั
เนื้อหา 

 
4 

 
4 

 
4 

 
4.00 

 
ดมีาก 

   - ภาพสื่อความหมาย
เขา้ใจง่ายสอดคลอ้งกบั
เนื้อหา 

4 
 

4 
 

4 
 

4.00 
 

ดมีาก 

   - ภาพสื่อความหมายได้
ตรงตามวตัถุประสงคข์อง
งาน 

4 
 

4 
 

4 
 

4.00 
 

ดมีาก 

   - ภาพสื่อความหมาย
เป็นรปูธรรม 

4 4 4 4.00 ดมีาก 

   - ภาพและเสยีงมี
ความสมัพนัธก์นั 

4 4 4 4.00 ดมีาก 

   - มคีวามคดิสรา้งสรรค์
ในการวางองคป์ระกอบของ
ภาพ 

4 3 4 3.67 ดมีาก 

ค่าเฉล่ีย 3.94 ดมีาก 

ตารางท่ี 2 แสดงผลการหาคุณภาพของแอปพลเิคชนั 
   บนแทบ็เลต็ของผูเ้ชีย่วชาญดา้นสือ่ (ต่อ) 

(n=3) 
รายการท่ีประเมิน คน

ท่ี 1 
คน
ท่ี 2 

คน 
ท่ี3 

x̅ ระดบั
คณุภาพ 

3. ด้านเสียง 
   - เสยีงประกอบ (Sound 
Effect) มคีวามชดัเจน 

 
4 

 
4 

 
4 

 
4.00 

 
ดมีาก 

   - เสยีงสามารถสื่อ
ความหมายได้ชดัเจน 

4 4 4 4.00 ดมีาก 

   - เสยีงประกอบสื่อ
ความหมายไดอ้ย่าง
ตรงไปตรงมา 

4 3 
 

4 3.67 ดมีาก 

   - การอ่านออกเสยีงสรา้ง
ความเป็นรปูธรรมใหก้บัสื่อ 

4 4 3 3.67 ดมีาก 

   - เสยีงสามารถสื่อ
ความหมายไดเ้หมาะสม 

4 4 3 3.67 ดมีาก 

ค่าเฉล่ีย 3.80 ดมีาก 
4. เทคนิคการน าเสนอ 
   - การน าเสนอใชเ้วลา
เหมาะสมกบัเนื้อหา 

 
4 

 
4 

 
4 

 
4.00 

 
ดมีาก 

   - สามารถเรา้ความสนใจ
ไดด้ ี
   - มกีารเรยีงล าดบัเนื้อหา
เหมาะสมกบักลุ่ม  ตวัอย่าง 

4 
4 

4 
4 

4 
4 

4.00 
4.00 

ดมีาก 
ดมีาก 

   - การใชง้านสะดวก 4 4 4 4.00 ดมีาก 
   - การน าเสนอใชเ้วลา
เหมาะสมกบักลุ่มตวัอย่าง 

3 4 4 3.67 ดมีาก 

   - การใชง้านง่าย 3 4 4 3.67 ดมีาก 
ค่าเฉล่ีย 3.89 ดมีาก 

ค่าเฉล่ียรวม 3.86 ดมีาก 

    5.2 ผลการศกึษาดชันีประสทิธผิลของแอปพลเิคชบัน 
          แทบ็เลต็ส าหรบัเดก็บกพร่องทางการเรยีนรูด้า้น 
          คณิตศาสตรเ์ท่ากบั 0.80 
ตารางท่ี 3 ผลคะแนนแบบทดสอบและแบบฝึกทกัษะ    

ก่อน ระหว่างและหลงัการใช้แอปพลเิคชนับน
แทบ็เลต็         (N=5) 

 
คนท่ี 

กลุ่มทดลอง 
ก่อน
เรียน 

20 

ร้อย
ละ 

ระหว่าง
เรียน 

20 

ร้อย
ละ 

หลงั
เรียน 

20 

ร้อย
ละ 

1 
2 
3 
4 
5 

8 
6 
8 
6 
12 

40 
30 
40 
30 
60 

15.50 
17.50 
19.25 
17.50 
18.75 

77.50 
87.50 
96.25 
87.50 
93.75 

20 
20 
16 
12 
20 

100 
100 
80 
60 
100 

รวม 40 - 90.75 - 88 - 
เฉล่ีย 8 40 18.15 88.5 17 88 
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รปูท่ี 1 แสดงผลคะแนนทกัษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตร ์
         ของนกัเรยีนทีโ่ดยใชแ้อปพลเิคชนับนแทบ็เลต็ 
    5.3 ผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยแอป    
พลเิคชนับนแทบ็เลต็อยู่ในระดบัมากทีส่ดุ 
ตารางท่ี 4 แสดงความพงึพอใจของผูเ้รยีนทีม่ต่ีอ 
              แอปพลเิคชนับนแทบ็เลต็ 

(N=5) 
รายการท่ีประเมิน x̅ S.D. ระดบั 

1. ด้านกระบวนการติดตัง้และความ
เข้าใจในการใช้งานแอปพลิเคชนั 
   1.1 กระบวนการในการตดิตัง้แอปพลเิค
ชนั ง่าย และเหมาะสม 
   1.2 ท่านสามารถเขา้ใจและใชง้านแอป
พลเิคชนั ไดอ้ย่างรวดเรว็ 
   1.3 ท่านคดิวา่ผูใ้ชง้านทัว่ไปสามารถ
เรยีนรูแ้ละใชง้าน ไดอ้ย่างรวดเรว็ 

 
 

4.80 
 

4.60 
 

4.60 

 
 

0.44 
 

0.54 
 

0.54 

 
 

มากทีสุ่ด 
 

มากทีสุ่ด 
 

มากทีสุ่ด 
 

ค่าเฉล่ีย 4.66 0.23 มากทีสุ่ด 
2. ด้านภาพรวมของแอปพลิเคชนั 
   2.1 ผูใ้ชม้คีวามพงึพอใจระดบัใดกบัความ
น่าสนใจในแอปพลเิคชนั 
   2.2 ความพงึพอใจในโปรแกรมทีส่ามารถ
ใชง้านและเขา้ใจไดง้่ายระดบัใด 
   2.3 ความทนัสมยัของรปูแบบแอปพลเิค
ชนัท่านมคีวามพึง่พอใจในระดบัใด 
   2.4 แอปพลเิคชนั สามารถแสดงผลได้
อย่างถกูตอ้ง 

 
4.60 

 
4.60 

 
4.60 

 
4.80 

 
0.54 

 
0.54 

 
0.54 

 
0.44 

 
มากทีสุ่ด 

 
มากทีสุ่ด 

 
มากทีสุ่ด 

 
มากทีสุ่ด 

ค่าเฉล่ีย 4.65 0.13 มากทีสุ่ด 
3. ด้านรปูแบบและภาพลกัษณ์ 
   3.1 ขนาดของตวัอกัษรภายในแอปพลเิค
ชนั มคีวามเหมาะสม มากน้อยเพยีงใด 
   3.2 รปูแบบของตวัอกัษรภายในแอป
พลเิคชนั มคีวามเหมาะสมมากน้อยเพยีงใด 
   3.3 สสีนัของตวัอกัษรภายในแอปพลเิค
ชนั มคีวาม 
เหมาะสมมากน้อยเพยีงใด 

 
4.60 

 
5.00 

 
4.80 

 
0.54 

 
0.00 

 
0.44 

 
มากทีสุ่ด 

 
มากทีสุ่ด 

 
มากทีสุ่ด 

ค่าเฉล่ีย 4.80 0.18 มากทีสุ่ด 
4. ดา้นการใชง้าน 
   4.1 แอปพลเิคชนัสามารถท างานได้
ถกูตอ้ง ผูใ้ชม้คีวามพงึพอใจในระดบัใด 
   4.2 ผูใ้ชม้คีวามพงึพอใจแอปพลเิคชนั
สามารถอ านวยความสะดวกในการใชง้าน 

 
4.60 

 
4.60 

 
0.54 

 
0.54 

 
มากทีสุ่ด 

 
มากทีสุ่ด 
 

ตารางท่ี 4 แสดงความพงึพอใจของผูเ้รยีนทีม่ต่ีอ 
              แอปพลเิคชนับนแทบ็เลต็ (ต่อ) 

(N=5) 
รายการท่ีประเมิน x̅ S.D. ระดบั 

มากน้อยเพยีงใด 
   4.3 ผูใ้ชม้คีวามพงึพอใจในความเรว็ของ
ในการตอบสนองของแอปพลเิคชนัมากน้อย
เพยีงใด 
   4.4 แอปพลเิคชนั มปีระโยชน์ต่อ ท่าน
มากน้อยเพยีงใด 

 
4.60 

 
 

5.00 

 
0.54 

 
 

0.00 

 
มากทีสุ่ด 

 
 

มากทีสุ่ด 
 

   4.5 โดยรวมท่านมคีวามพงึพอใจในการ
ใชแ้อปพลเิคชนัในระดบัใด 

4.80 0.44 มากทีสุ่ด 
 

ค่าเฉล่ีย 4.80 0.18 มากทีสุ่ด 
ค่าเฉล่ียรวม 4.70 0.15 มากทีสุ่ด 

 
6. อภิปรายผลและสรปุ 
   การวิจัยเรื่อง การพัฒนาแอปพลิเคชนับนแท็บเล็ต
ส าหรับเด็กบกพร่องทางการเรียนรู้ด้านคณิตศาสตร์ 
สรุปไดด้งันี้ 
   6.1 ผลการหาคุณภาพของแอปพลเิคชนับนแทบ็เลต็ 
พบว่า คุณภาพของแอปพลเิคชนัอยู่ในระดบัดมีาก โดย
พจิารณาเป็นรายดา้นพบว่าดา้นเนื้อหามคี่าเฉลี่ยอยู่ใน
ระดับดีมาก ด้านสื่อมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับดีมาก ซึ่ง
สามารถน า ไปใช้ ในการเรียนการสอนได้  ทั ้งนี้            
แอปพลิเคชันบนแท็บเล็ต ได้ผ่านการพิจารณาและ
ตรวจสอบความเหมาะสมจากคณะกรรมการที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา และผู้เชี่ยวชาญ
ด้านสื่อ ซึ่งมกีารแก้ไขปรบัปรุงตามค าแนะน าเพื่อให้มี
ความสมบรูณ์  
   6.2 ผลการศึกษาดัชนีประสิทธิผล (Effectiveness 
Index : E.I.) ของแอปพลเิคชนับนแทบ็เลต็เท่ากบั 0.80 
ถือว่าใช้ได้ แสดงว่านักเรียนมีความรู้หลังจากใช้       
แอปพลเิคชนับนแทบ็เลต็ เพิม่ขึน้ 0.80 คดิเป็นร้อยละ 
80 นับว่านักเรียนมีความรู้มากขึ้น ซึ่งแสดงให้เห็นว่า
นัก เรียนที่ เ รียนด้วยแอปพลิเคชันบนแท็บ เล็ตมี
ความก้าวหน้าทางการเรียน โดยสอดคล้องกบัการหา
คุณภาพของแอปพลเิคชนับนแทบ็เลต็ในดา้นเนื้อหาและ
สื่ อมีค่ า เฉลี่ ยอยู่ ใ นระดับดีม าก  ครูส ามารถน า             
แอปพลิเคชันนี้ไปใช้กับเด็กบกพร่องทางการเรียนรู้   
ด้านคณิตศาสตร์ได้เป็นอย่างดี อีกทัง้ยังทดแทนการ
ขาดครูพี่เลี้ยงเด็กพิการได้ แอปพลิเคชันนี้สามารถ

0
2
4
6
8

10
12
14
16
18
20
22

คนที่1

คนที่2

คนที่3

คนที่4

คนที่5



9 
 

ทบทวนความรู้ได้และมีแบบฝึกทักษะ และสามารถ
กระตุ้นให้ผู้ เรียนมีความสนใจและสนุกกับการใช้      
แอปพลิเคชัน น าไปสู่การเรียนรู้ที่มีประสิทธิผล ซึ่ง
สอดคล้องกบั [9]  และ [10]  ที่สรุปผลการวิจยัในแนว
เดยีวกนั 
   6.3 การสังเกตพฤติกรรมการใช้แอปพลิเคชันบน  
แทบ็เลต็ พบว่า กรณีศกึษามคีวามสนใจกจิกรรมทีท่ าใน 
แอปพลเิคชนับนแทบ็เลต็เพราะรูปแบบของกจิกรรมใน
แอปพลิเคชันบนแท็บเล็ตได้ออกแบบกิจกรรมการ
เรยีนรูท้ี่ประกอบดว้ยภาพกราฟิก เสยีง และสื่อประสม
โดยจัดสถานการณ์ให้ผู้เรียนได้ฝึกการบอกค่าและ
ความหมายของจ านวนนับ  การนับเรยีงล าดบัจ านวน  
และการบวกลบจ านวนหนึ่งหลกั ซึง่เป็นการกระตุ้นและ 
เรา้ความสนใจ ท าใหน้ักเรยีนมคีวามสุขและสนุกกบัการ
ท ากจิกรรมในแอปพลเิคชนับนแทบ็เลต็ ทัง้การท างาน
ของแอปพลเิคชนัเป็นการส่งเสรมิการเรยีนรูร้ายบุคคล 
ซึง่เป็นการจดัการศกึษาทีเ่น้นถงึลกัษณะความแตกต่าง
ของผูเ้รยีน โดยเฉพาะในเรื่องของทกัษะ ความสามารถ 
ความเข้าใจของเด็กบกพร่องทางการเรียนรู้ด้าน
คณิตศาสตร์ โดยมคีรูผู้เป็นแนะน าให้ค าปรึกษา ดูแล 
ก าหนดล าดับเนื้ อหาในการเรียนที่ เหมาะส าหรับ
นกัเรยีนในแต่ละคน สามารถท าใหผู้เ้รยีนสามารถเรยีน
ได้เร็วหรอืช้าตามอตัราความสามารถ และความสนใจ
ของแต่ละบุคคล การน าแนวคิด Touch Math มาใช้ใน
แอปพลิเคชันที่ประกอบไปด้วย ภาพกราฟิก เสียง 
ขอ้ความ และสื่อประสมโดยจดัสถานการณ์ใหผู้เ้รยีนได้
ฝึกการบอกค่าและความหมายของจ านวนนับ  การนับ
เรียงล าดับจ านวน  และการบวกลบจ านวนหนึ่งหลัก 
ช่วยใหน้กัเรยีนมเีทคนิคในการจ าตวัเลขแบบใหม่ ท าให้
การเรียนรู้เกิดขึ้นจากการที่บุคคลได้รบัประสบการณ์
ผ่านทางประสาทสมัผสัทัง้ 5 ได้รบัประสบการณ์หรือ
ความรู้ใหม่เพิม่ขึน้โดยผ่านกระบวนการเชื่อมโยงและ
สรา้งความสมัพนัธร์ะหว่างความรูใ้หม่กบัความรูเ้ดมิเขา้
ด้วยกนั ท าให้เกดิการเรยีนรู้ สอดคลองกบัทฤษฏขีอง
กลุ่มทีเ่น้นการรบัรูแ้ละการเชื่อมโยงความคดิของ [14]   
   6.4 ผลการศึกษาประโยชน์ของแอปพลิเคชันบน   
แทบ็เลต็ พบว่า แอปพลเิคชนับนแทบ็เลต็เป็นประโยชน์
สามารถน ามาประยุกต์ใช้กบัผู้เรยีน สามารถใช้เตรยีม

ความพรอ้มก่อนเขา้เรยีนในหอ้งเรยีนร่วม และใชใ้นการ
สอนซ่อมเสริมส าหรบัเด็กบกพร่องทางการเรยีนรู้ด้าน
คณิตศาสตร์ ข้อดีของแอปพลิเคชัน คือช่วยกระตุ้น
ความสนใจของเด็กบกพร่องทางการเรียนรู้ด้าน
คณิตศาสตร์ ท าให้เข้าใจเรื่องราวง่ายขึ้น มกีารล าดบั
เนื้อหาจากง่ายไปหา ข้อจ ากัดของแอปพลิเคชันคือ   
การระวังเรื่องการใช้แอปพลิเคชันมากเกินไปจนมี        
ปัญหาเรื่องสายตา ด้านประโยชน์ต่อหน่วยงานคือ               
แอปพลเิคชนับนแทบ็เลต็ช่วยใหก้ารเรยีนการสอนของ
เดก็บกพร่องทางการเรยีนรูด้้านคณิตศาสตร์เขา้ใจง่าย
ขึ้น สามารถเพิ่มคุณภาพของผู้ เรียนได้ เพราะมี
คุณลกัษณะของแอปพลเิคชนัที่สอดคลอ้งเหมาะสมกบั
ลักษณะความบกพร่องของเด็ก  นอกจากนี้ การ
ผสมผสานกับการใช้  Touch Math จะช่ วยให้ เด็ก
สามารถเรียนรู้และจ าได้ดี ประสทิธิภาพโดยรวมของ
แอปพลิเคชันมีประโยชน์ต่อการน ามาใช้งานคือ 
ประโยชน์และความเป็นไปได้ต่อการใช้งาน เพราะ   
แอปพลเิคชนัสามารถตดิตัง้ไดง้่าย มศีกัยภาพสงูในการ
ช่วยให้ผู้เรยีนเกดิการเรยีนรู้ บรรลุผลมคีวามก้าวหน้า
ทางการเรยีนรูต้ามทีต่้องการ สามารถน ามาใชป้ระกอบ
กบัการเรียนการสอนได้เป็นอย่างดี ซึ่งสอดคล้องกับ 
[12]  และ [13] 
   6.5 ผ ลค ว า มพึ ง พ อ ใ จ ที่ มี ต่ อ ก า ร เ รี ย นด้ ว ย             
แอปพลเิคชนับนแทบ็เลต็ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมี
ความพึงพอใจในระดบัดีมาก โดยมีค่าเฉลี่ยรวม 4.68          
พึงพอใจมากที่สุดในด้านด้านกระบวนการติดตัง้และ
ความเข้าใจในการใช้งานแอปพลิเคชนั ค่าเฉลี่ย 4.80 
ความพงึพอใจระดบัมากทีส่ดุในดา้นการใชง้าน ค่าเฉลีย่ 
4.73 ความพงึพอใจระดบัมากทีสุ่ดในดา้นภาพรวมของ
แอปพลิเคชนั ค่าเฉลี่ย 4.66 และความพึงพอใจระดบั
มากทีสุ่ดในด้านรูปแบบและภาพลกัษณ์ ค่าเฉลี่ย 4.60 
ตามล าดบั ซึ่งผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจใน
ระบบการติดตั ้ง ที่ มีค ว ามสะดวกรวด เ ร็ว  แล ะ             
แอปพลิเคชันมีการใช้งานง่ าย  ประกอบไปด้วย
ภาพกราฟิก เสยีงประกอบ การแสดงผลทีก่ระตุ้นความ
สนใจผู้เรียน และมีแบบฝึกทักษะ การน าแนวคิด    
Touch Math มาใช้ท าให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะการนับ
จ านวน และสามารถจดจ าได้ง่ายขึ้น เหมาะส าหรับ
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น าไปใช้ในการเรียนการสอนส าหรับเด็กบกพร่อง
ทางการเรยีนรู้ด้านคณิตศาสตร์และการสอนซ่อมเสรมิ
เพื่อให้การเรียนการสอนเกิดประสิทธิผลมากขึ้น ซึ่ง
สอดคลอ้งกบั [11] และ [15] 
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