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บทคัดย่อ  

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาเจตคติและเปรียบเทียบเจตคติต่อการจัดการเรียนรู้การ
น าเสนองานแบบใช้โปรแกรมประยุกต์ส าหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ (Mobile Application) ของนักศึกษาชั้นปีที่ 2 
สาขาการจัดการทั่วไป คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เป็นการวิจัยแบบ
ทดลอง ด าเนินการทดลองตามแบบแผน กลุ่มตัวอย่าง 130 คน เครื่องที่ใช้ในการท าวิจัย ได้แก่ แผนการ
จัดการเรียนรู้  บทเรียนการน าเสนองานแบบใช้โปรแกรมประยุกต์ส าหรับอุปกรณ์ เคลื่อนที่  (Mobile 
Application) และแบบวัดเจตคติที่มีต่อการน าเสนองาน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ย ค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐานและการทดสอบค่า t-test 

ผลการวิจัยพบว่า  
เจตคติต่อการจัดการเรียนรู้การน าเสนองานการใช้โปรแกรมประยุกต์ส าหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ 

(Mobile Application) พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ด้านการประเมินผลการเรียนการ
สอน, ด้านเนื้อหาวิชา, ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน, ด้านเจตคติของผู้เรียน และด้านปัจจัยส่งเสริมการเรียน
การสอน และการเปรียบเทียบเจตคติต่อการจัดการเรียนรู้การน าเสนองานแบบใช้โปรแกรมประยุกต์ส าหรับ
อุปกรณ์เคลื่อนที่ (Mobile Application) เพศ ไม่แตกต่างกัน ส่วนประสบการณ์เกี่ยวกับการน าเสนองานแบบ
ใช้โปรแกรมประยุกต์ส าหรับอุปกรณ์ (Mobile Application) แตกต่างกัน ด้านเนื้อหาวิชา และด้านปัจจัย
ส่งเสริมการเรียนการสอนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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Abstract   
 The purposes of this research were to study to compare the attitudes and attitudes 
toward learning management presentations for Mobile Application. The experimental 
research was True experimental design by randomized control group pretest - posttest 
design.  The samples for this research consisted of 130 students from General management 
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2nd Faculty of Business Administration and Management, Ubon Ratchathani Rajabhat 
University. The research instruments were the lesson plans Lessons presentations for Mobile 
Application and attitude towards presentation test The data were analyzed by using  mean, 
standard deviation one sample t-test.   

The research results of this study were : 
 Attitudes towards learning presentation application for Mobile Application found that 
the overall level. The average maximum Evaluation of teaching, the course content, 
Teaching activities, the attitude of the students and the factors promoting and teaching. A 
comparison of attitudes towards learning, presentations for Mobile Application. Sex was not 
different. The experience of presenting an application for Mobile Application was different. 
The course content And promote the teaching level was significantly at . 05. 
 
Keywords: Attitudes Mobile Application 
 
 
1. บทน า 
  ประเทศไทยภายใต้บริบทของการเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบจากต่างประเทศ ทั้งในมิติเศรษฐกิจ มิติ
สังคม มิติการเมือง การปกครอง ตลอดจนมิติการจัดการความรู้ สารสนเทศและเทคโนโลยี การก้าวไปข้างหน้า
อย่ า งมั่ น ค งและ เข้ มแข็ ง ในสภ าวการณ์ ดั งกล่ าว  “น วั ตกรรม เพ่ื อการ พั ฒ นา  (Innovation for 
Development)” จึงเป็นนโยบายหลักที่หลายๆ ประเทศได้น ามาเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนความมั่งคั่ง 
และเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของตนอย่างยั่งยืน  (เสาวลักษณ์ ณ พัทลุง, 2556) เทคโนโลยี
สารสนเทศเป็นที่มาของการเกิดนวัตกรรม ต่างมีบทบาทต่อการด าเนินชีวิตในปัจจุบัน และยังถูกพัฒนาให้
เจริญก้าวหน้าอย่างไม่หยุดยั้ง ตลอดจนการใช้งานสะดวกและไม่ซับซ้อนเหมือนอย่างคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ 
นอกจากนี้ในท้องตลาดยังมีชุดค าสั่งประยุกต์ Application Software อีกมากมายที่สามารถใช้งานกับเครื่อง
คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล ช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพและผลผลิตของงานได้อีกหลากหลาย  ดังนั้นในอนาคต
คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลจะกลายเป็นเครื่องมือหลักของพนักงานและผู้บริหารขององค์การ ในการบริหารจัด
องค์การ (ดารารัศมี อารีย์, 2556) และผลจากการพัฒนาระบบสารสนเทศอย่างไม่หยุดยั้ง ท าให้ Hardware 
และ Software ในรูปแบบและโปรแกรมนวัตกรรมใหม่ๆ ต่างให้ความส าคัญในการพัฒนาทรัพยากรเพ่ือใช้ใน
การขับเคลื่อน ปัจจัยส าคัญใน การผลิตและพัฒนา คือ “คน” เพ่ือให้ก้าวทันยุคแห่งการเปลี่ยนแปลง สามารถ
สร้างความได้เปรียบทางการเข่งขัน บนสังคมเศรษฐกิจฐานความรู้ (ไทยแลนด์อินดัสตรี้ดอทคอม, 2009) 

การศึกษาเป็นเสมือนหนึ่งเครื่องมือที่ใช้ เพ่ือสร้างทรัพยากรของประเทศให้เกิดการพัฒนาอย่าง
ครบถ้วนทั้งในด้านของร่างกาย จิตใจ และสติปัญญา (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2545) นั้น
อาจจะกล่าวได้ว่า กระบวนการจัดการเรียนการสอนเป็นกลไกส าคัญอย่างหนึ่งของการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ
ออกสู่สังคม การน านวัตกรรมทางการศึกษา (Education Innovation) ในรูปของเครื่องมือ (Techniques)  
และเทคนิควิธีการ (Processes) ไปใช้ในการบริหารจัดการทางด้านการศึกษา หรือการสร้างสถานการณ์ของ
การเรียนการสอนที่ต่างออกไป (กฤษมันต์ วัฒนาณรงค์, 2553) โดยเฉพาะการเรียนรู้ผ่านสื่อ ซึ่งส่งผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงขึ้น อย่างมีนัยส าคัญ (ปรวี อ่อนสอาด, 2556) ช่วยพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์และการ
แก้ปัญหา การท างานเป็นทีม และมีส่วนร่วมในการเรียนการสอนมากขึ้น (สุทธานันท์ กัลป์กะ ขวัญตา ภูริ



วิทยาธีระ และ ปนิดา พุ่มุทธ, 2013: 102) ท าให้เกิดเจตคติต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์
แตกต่างกัน (พิรุณโปรย ส าโรงทอง, 2554) นั้นเป็นผลมาจากการยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศ เนื่องจากมี
ความง่ายต่อการใช้งาน และรับรู้ถึงประโยชน์ของสารสนเทศ อีกทั้ง ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการท างานไม่มีผลต่อ
การยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศ (อรทัย เลื่อนวัน,  2555) 

จากข้อมูลข้างต้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาเจตคติต่อการจัดการเรียนรู้การน าเสนองานแบบใช้
โปรแกรมประยุกต์ส าหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ (Mobile Application) เพ่ือเปรียบเทียบกลุ่มที่จัดการเรียนรู้การ
น าเสนองานแบบใช้โปรแกรมประยุกต์ส าหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ (Mobile Application) กับกลุ่มที่ได้รับการ
เรียนรู้การน าเสนองานแบบปกติ มาใช้ประโยชน์ทางด้านการพัฒนา ปรับปรุง แก้ไข และส่งเสริมด้านการใช้สื่อ
เทคโนโลยี หรือนวัตกรรมเพ่ือการศึกษาหรือพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้ก้าวทันยุคกระแสโลกาภิวัตน์ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 
2. วัตถุประสงค์   

1. เพ่ือศึกษาเจตคติต่อการจัดการเรียนรู้การน าเสนองานแบบใช้โปรแกรมประยุกต์ส าหรับอุปกรณ์
เคลื่อนที่ (Mobile Application) ของนักศึกษาชั้นปีที ่2 สาขาการจัดการทั่วไป คณะบริหารธุรกิจและการ
จัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี กับการจัดการเรียนรู้การน าเสนองานแบบปกติ 

2. เพ่ือเปรียบเทียบเจตคติต่อการจัดการเรียนรู้การน าเสนองานแบบใช้โปรแกรมประยุกต์ส าหรับ
อุปกรณ์เคลื่อนที่ (Mobile Application) ของนักศึกษา ชั้นปีที ่2 สาขาการจัดการทั่วไป คณะบริหารธุรกิจ
และการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 
 
3. ขอบเขตการวิจัย  

ขอบเขตด้านประชากร คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรีภาคปกติ ชั้นปีที ่2 สาขาการจัดการทั่วไป คณะ
บริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ปีการศึกษา  1 /2558   จ านวน  130 คน 

ขอบเขตด้านเนื้อหา ศึกษาเจตคติต่อการจัดการเรียนรู้การน าเสนองานแบบใช้โปรแกรมประยุกต์
ส าหรับอุปกรณ์ เคลื่อนที่  (Mobile Application) ของนักศึกษาชั้นปีที่  2 สาขาการจัดการทั่วไป คณะ
บริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี กับการจัดการเรียนรู้การน าเสนองานแบบปกต ิ

ตัวแปร  
ตัวแปรอิสระ คือ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ซึ่งประกอบด้วย 

(1) การจัดการเรียนรู้การน าเสนองานแบบใช้โปรแกรมประยุกต์ส าหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ 
(Mobile Application) 

(2) การจัดการเรียนรู้การน าเสนองานแบบปกติ  
ตัวแปรตาม คือ  

(1) เจตคติต่อการจัดการเรียนรู้การน าเสนองาน 
ขอบเขตด้านเวลา ด าเนินการเก็บข้อมูลด้วยการทดลองและใช้แบบสอบถาม ใช้เวลาในการเก็บรวบรวม

ประมาณ 5 เดือน ตั้งแต่เดือน สิงหาคม 2558 – ธันวาคม 2558 
 

4. กรอบแนวคิดในการวิจัย  
แนวคิดเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  :เน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมใน

กิจกรรม กระบวนการเรียนการสอนต้องให้ผู้เรียนเกิดทักษะการแสวงหาความรู้  ให้ผู้เรียนสร้างความรู้ ความ



เข้าใจด้วยตนเองเพ่ือให้สามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ในชีวิตจริง ผู้เรียนได้คิดแก้ปัญหา 
ลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง สร้างนิสัยการท างานที่เป็นขั้นตอน สามารถศึกษาหาความรู้ได้ด้วยตนเองจากสื่อและ
แหล่งเรียนรู้ต่างๆ ตลอดจนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้อ่ืนและท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข (จ าเนียน
น้อย สิงหะรักษ์, 2551: 6-7) 

แนวความคิดเกี่ยวกับเจตคติ: เป็นรูปแบบของความรู้สึก ความเชื่อ ความโน้มเอียงที่เกิดจากพฤติกรรม 
(เลฟตัน, 1997 : 614) และเกิดจากการเรียนรู้ของบุคคลในการตอบสนองต่อวัตถุ หรือสถานการณ์ต่างๆ 
ในทางใดทางหนึ่ง (เฮอร์เจนฮาร์น, 1994 : 210)  ซึ่งจะแสดงออกมาในลักษณะชอบหรือไม่ชอบ พอใจหรือไม่
พอใจ เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย หรืออาจจะแสดงออกในลักษณะเป็นกลาง (เตือนใจ ทองดี, 2549 :21) และมี
ผลต่อการเรียน มีบทบาส าคัญที่จะช่วยส่งเสริมการเรียน (ทัศนาวลัย ตันติเอกรัตน์, 2558: 1164) 

โปรแกรมประยุกต์ส าหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ (Mobile Application) :  โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ที่ถูก
ออกแบบให้ สามารถใช้งานได้บนสมาร์ทโฟน หรือแท็บเล็ต ได้อย่างรวดเร็ว สะดวก และเรียบง่าย ปัจจุบันมัก
ใช้ท าหน้าที่ได้หลายอย่างในการติดต่อแลกเปลี่ยนข่าวสารกับคอมพิวเตอร์ (อภิศักดิ์ อาจนันท์, 2557) 

 
 
 
 
 
กรอบแนวความคิดของโครงการวิจัย 
 ตัวแปรอิสระ           ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. ข้อสมมติฐานการวิจัย  
ปัจจัยส่วนบุคคลมีผลต่อเจตคติต่อการจัดการเรียนรู้การน าเสนองานแบบใช้โปรแกรมประยุกต์ส าหรับ

อุปกรณ์เคลื่อนที่ (Mobile Application) ของนักศึกษา ชั้นปีที ่2 สาขาการจัดการทั่วไป คณะบริหารธุรกิจ
และการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี แตกต่างกัน 
 
6. วิธีด าเนินการวิจัย  

ประชากร:  
นักศึกษาระดับปริญญาตรีภาคปกติ ชั้นปีที ่2 สาขาการจัดการทั่วไป คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ปีการศึกษา  1 /2558   จ านวน  130 คน  
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  
1. แผนการจัดการเรียนรู้ โดยใช้การจัดการเรียนรู้การน าเสนองาน แบ่งเป็น 

 
เจตคติต่อการจัดการเรียนรู้

การน าเสนองาน 
 

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ประกอบด้วย 

1. การจัดการเรียนรู้การน าเสนองานแบบ
ใช้โปรแกรมประยุกต์ส าหรับอุปกรณ์
เคลื่อนที่ (Mobile Application) 
2. การจัดการเรียนรู้การน าเสนองานแบบ
ปกติ  

https://twitter.com/Apisak_News


1) การน าเสนองานแบบใช้โปรแกรมประยุกต์ส าหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ (Mobile 
Application)  

2) การน าเสนองานแบบปกติ คือการน าเสนอโดยไม่ใช่สื่อทางเทคโนโลยี 
2. บทเรียนการน าเสนองานแบบใช้โปรแกรมประยุกต์ส าหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ (Mobile 

Application)  
 3. แบบวัดเจตคติที่มีต่อการน าเสนองาน โดยผู้วิจัยสร้างจากการทบทวนวรรณกรรมและความคิดเห็น
ของผู้เชี่ยวชาญ 

การเก็บรวบรวมข้อมูล  
วิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยแบบทดลอง (True experimental design) ซ่ึงด าเนนิการทดลองตามแบบแผน 

(Randomized Control Group Pretest – Posttest Design)  
การด าเนินการทดลอง 
1) ระยะก่อนการทดลอง ให้กลุ่มท าแบบทดสอบเจตคติต่อการจัดการเรียนรู้การน าเสนองานแบบปกติ 

โดยถือเอาคะแนนที่ได้จากการท าแบบทดสอบนั้น เป็นคะแนนก่อนการทดลอง (Pretest) 
2) ระยะทดลอง ให้กลุ่มทดลองได้รับบทเรียนการน าเสนองานแบบใช้โปรแกรมประยุกต์ส าหรับ

อุปกรณ์เคลื่อนที่ (Mobile Application) ซึ่งผู้วิจัยเป็นผู้ดูแลและด าเนินการทั้งหมด 
3) ระยะหลังทดลอง ให้กลุ่มทดลองท าแบบทดสอบวัดเจตคติต่อการจัดการเรียนรู้การน าเสนองาน

แบบใช้โปรแกรมประยุกต์ส าหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ (Mobile Application) โดยถือเอาคะแนนที่ได้จากการท า
แบบทดสอบนั้นเป็นคะแนนหลังการทดลอง (Posttest) 

4) น าคะแนนในข้อ 1) และ ข้อ 3) มาเปรียบเทียบ โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปคอมพิวเตอร์ 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปคอมพิวเตอร์ เปรียบเทียบคะแนน โดยใช้

สถิติ คือ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและการทดสอบค่า t-test 
 
7. ผลการวิจัย   

จากการศึกษาสามารถสรุปตามวัตถุประสงค์ได้ดังนี้  
1. ข้อมูลเกี่ยวปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ร้อยละ 39.2 และเพศหญิง ร้อยละ 60.8 ไม่

มีประสบการณ์เกี่ยวกับการน าเสนองานแบบใช้โปรแกรมประยุกต์ส าหรับอุปกรณ์ (Mobile Application) คิด
เป็นร้อยละ 87.7 และมีประสบการณ์ คิดเป็นร้อยละ 12.3 ตามล าดับ 

2. เจตคติต่อการจัดการเรียนรู้การน าเสนองานแบบใช้โปรแกรมประยุกต์ส าหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ 
(Mobile Application) ของนักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาการจัดการทั่วไป คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี กับการจัดการเรียนรู้การน าเสนองานแบบปกติ ในภาพรวม แสดงเป็นตาราง
ที่ 1.1  

 
ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ย ( ) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เจตคติต่อการจัดการเรียนรู้การน าเสนองาน
ระหว่างการใช้โปรแกรมประยุกต์ส าหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ (Mobile Application) กับการจัดการเรียนรู้การ
น าเสนองานแบบปกติ ภาพรวม 

 
เจตคติต่อการจัดการเรียนรู้ 

ระดับความคิดเห็นการน าเสนองาน
แบบปกต ิ

ระดับความคิดเห็นการน าเสนองานแบบใช้
โปรแกรมประยุกต์ส าหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ 



การน าเสนองาน (Mobile Application) 

( ) (S.D.) แปลผล ( ) (S.D.) แปลผล 
ด้านเนื้อหาวิชา 4.20 0.716 มาก 4.16 0.460 มาก 

ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน 3.63 0.873 มาก 4.14 0.487 มาก 
ด้านปัจจัยส่งเสริมการเรยีนการ
สอน 

3.43 0.833 ปานกลาง 3.83 0.627 มาก 

ด้านการประเมินผลการเรียนการ
สอน 

3.71 0.845 มาก 4.24 0.445 มาก 

ด้านเจตคติของผู้เรียน 3.67 0.842 มาก 4.11 0.480 มาก 

รวม 3.72 0.895 มาก 4.13 0.390 มาก 

 
จากตารางที่ 1 แสดงเจตคติต่อการจัดการเรียนรู้การน าเสนองานระหว่างการใช้โปรแกรมประยุกต์

ส าหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ (Mobile Application) กับการจัดการเรียนรู้การน าเสนองานแบบปกติ ภาพรวม มี
รายละเอียดดังนี้ 

การน าเสนองานแบบใช้โปรแกรมประยุกต์ส าหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ (Mobile Application) 
ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (  = 4.13) แยกเป็นรายประเด็น พบว่า การจัดการเรียนรู้การน าเสนองาน โดย
รายการที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ด้านการประเมินผลการเรียนการสอน (  = 4.24) อยู่ในระดับมาก รองลงมาคือ 
ด้านเนื้อหาวิชา (  = 4.16)  ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน (  = 4.14) ด้านเจตคติของผู้เรียน (  = 4.11) 
และด้านปัจจัยส่งเสริมการเรียนการสอน (  = 3.83) ตามล าดับ  

การจัดการเรียนรู้การน าเสนองานแบบปกติ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (  = 3.72) แยกเป็น
รายประเด็น พบว่า การจัดการเรียนรู้การน าเสนองาน โดยรายการที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ด้านเนื้อหาวิชา (  = 
4.20) อยู่ในระดับมาก รองลงมาคือ ด้านการประเมินผลการเรียนการสอน (  = 3.71)  ด้านเจตคติของผู้เรียน 
(  = 3.67) ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน (  = 3.63) และด้านปัจจัยส่งเสริมการเรียนการสอน (  = 3.43) 
ตามล าดับ  

3. การเปรียบเทียบเจตคติต่อการจัดการเรียนรู้การน าเสนองานแบบใช้โปรแกรมประยุกต์ส าหรับ
อุปกรณ์เคลื่อนที่ (Mobile Application) ของนักศึกษา ชั้นปีที่ 2 สาขาการจัดการทั่วไป คณะบริหารธุรกิจ
และการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า เพศ ไม่แตกต่างกัน 
ส่วนประสบการณ์เกี่ยวกับการน าเสนองานแบบใช้โปรแกรมประยุกต์ส าหรับอุปกรณ์ (Mobile Application) 
แตกต่างกัน ด้านเนื้อหาวิชา และด้านปัจจัยส่งเสริมการเรียนการสอนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
 
8. สรุปการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 สรุปการวิจัย อภิปรายผล  

เจตคติต่อการจัดการเรียนรู้การน าเสนองานการใช้โปรแกรมประยุกต์ส าหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ 
(Mobile Application) พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับมาก แยกเป็นรายประเด็น ค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ด้านการ
ประเมินผลการเรียนการสอน ด้านเนื้อหาวิชา ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน ด้านเจตคติของผู้เรียน และด้าน
ปัจจัยส่งเสริมการเรียนการสอน  การเปรียบเทียบเจตคติต่อการจัดการเรียนรู้การน าเสนองานแบบใช้โปรแกรม
ประยุกต์ส าหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ (Mobile Application) จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า เพศ ไม่แตกต่าง



กัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคล้องกับชาญ กลิ่นซ้อน (2550) พบว่า เจตคติต่อการใช้สื่อ
เทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาเพ่ือการเรียนรู้ด้วยตนเองไม่แตกต่างกัน และยังช่วยพัฒนาทักษะการคิด
วิเคราะห์ การท างานเป็นทีม และการมีส่วนร่วมในการเรียนการสอน (สุทธานันท์ กัลป์กะ ขวัญตา ภูริวิทยาธี
ระ และ ปนิดา พุ่มุทธ, 2013) ส่วนประสบการณ์เกี่ยวกับการน าเสนองานแบบใช้โปรแกรมประยุกต์ส าหรับ
อุปกรณ์ (Mobile Application) แตกต่างกัน ด้านเนื้อหาวิชา และด้านปัจจัยส่งเสริมการเรียนการสอนอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคล้องกับ เสาวลักษณ์ หล้าสิงห์ (2558) ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ
เจตคติต่อวิทยาศาสตร์ โดยใช้การสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) ด้วยสื่อประสม พบว่า เจตคติสูงขึ้นหลัง
เรียน อันเนื่องจากการหาความรู้โดยเน้นผู้เรียนปฏิบัติและเรียนรู้ด้วยตนเอง สอดคล้องกับเจตคติที่มีความชื่น
ชอบจะยิ่งท าให้เกิดการเรียนรู้และเข้าใจเนื้อหาที่เรียนมากขึ้น 

ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะทั่วไป 
1. ด้านกิจกรรมการเรียนการสอนควรจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับเวลาในแผนการเรียนการสอน 

ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้มีส่วนในการก าหนดกิจกรรม พร้อมกับการปลกูฝังระเบียบวินยั คณุธรรม จรยิธรรมใน
การเรียนรูผ้่านไปในทิศทางของการแสดงออกอย่างสร้างสรรค์   

2. ด้านเจตคติของผู้เรียน ควรท าความเข้าเกี่ยวกับกฎ กติกาของการท ากิจกรรมให้เข้าใจตรงกัน การ
เตรียมอุปกรณ์ การท างานรวมกันเป็นทีม และแนวทางในการน าไปปรับใช้ในการท ากิจกรรมและ
ชีวิตประจ าวันต่อไป 

ข้อเสนอแนะในการท าการวิจัยครั้งต่อไป 
1. เนื่องจากเจตคติต่อการจัดการเรียนรู้การน าเสนองานการใช้โปรแกรมประยุกต์อยู่ในระดับมาก มี

ความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินผลการเรียนการสอน เนื้อหาวิชา จึงควรสนับสนุนในการศึกษาเกี่ยวกับน าไป
ปรับใช้การพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาในด้านอ่ืนๆ  

2. รูปแบบและวิธีการน าเสนอด้วยระบบสารสนเทศที่มีหลากหลาย ควรน ามาศึกษาเพ่ือหาแนวทางท่ี
เพ่ิมประสิทธิภาพในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การให้มีประสิทธิภาพในการท างาน  

 
 9. กิตติกรรมประกาศ  

การศึกษาวิจัยครั้งนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้หากมิได้รับโอกาสจากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีที่ให้การ
สนับสนุนงบประมาณในการด าเนินงาน นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการทั่วไป และ
คณาจารย์คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  

คุณความดีของงานวิจัยนี้ขอมอบให้แด่บุพการีและครอบครัวที่เป็นก าลังใจสนับสนุนในการท างาน ครู
อาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประศาสตร์ความรู้จนสามารถน าความรู้มาเผยแพร่ให้ก่อประโยชน์แก่คณะผู้วิจัยตั้งแต่อดีต
จนถึงปัจจุบัน  
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