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การพัฒนาแอพพลิเคชันสําหรับการคํานวณพื้นที่ผิวและปริมาตรรูปทรงเรขาคณิต
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บทคัดย2อ
การพั ฒ นาระบบคํ านวณพื้ น ที่ แ ละปริ มาตรของรูป ทรงเรขาคณิตบนระบบปฏิบั ติ ก ารแอนดรอย มี
วัตถุประสงคเพื่อช7วยในการทบทวนบทเรียนวิชาคณิตศาสตร คํานวณหาพื้นที่ และปริมาตรของรูปทรงเรขาคณิต
รวบรวมสูตรการคํานวณพื้นที่ และปริมาตรของรูปทรงเรขาคณิต และเก็บข;อมูลผู;ใช; โดยในการพัฒนาระบบ
ดังกล7าวใช;โปรแกรมภาษา Java ซึ่งสามารถรองรับการทํางานทุกแพลตฟอรม ใช;โปรแกรม SQLite ในการ
เชื่อมต7อฐานข;อมูล และใช; Andrid SDK ในการจําลองระบบปฏิบัติการแอนดรอยผลที่ได;จากการพัฒนาระบบคือ
ระบบมีการแบ7งผู;ใช;งานออกเปTน 3 ส7วน ได;แก7 1) ผู;พัฒนาระบบ 2) ผู;ใช;งาน และ 3) ส7วนของระบบ ทั้งนี้ระบบ
สามารถรองรั บ การใช; ง าน 3 ส7 ว นหลั ก ๆ ดั ง นี้ 1) การคํ า นวณพื้ น ที่ แ ละปริ มาตรของรู ป ทรงเรขาคณิต 2)
แบบฝXกหัด และ 3) จัดเก็บข;อมูลผู;ใช;โดยในการทดลองประสิทธิภาพการทํางานของระบบทั้งหมด 4 ด;าน ได;แก7
ด;านความต;องการการใช;งาน ด;านการใช;งานระบบ ด;านอรรถประโยชน และด;านความปลอดภัย พบว7าภาพรวม
ของระบบมีประสิทธิภาพอยู7ในระดับดี โดยมีค7าเฉลี่ย( X ) ทั้งหมดเท7ากับ 4.38 และส7วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(SD) 0.60 สามารถอธิบายได;ว7าระบบมีการตอบสนองต7อการใช;งานจริงและเปTนไปตามวัตถุประสงคของการ
พัฒนาระบบ
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DEVELOPMENT OF APPLICATION FOR CALCULATION OF GEOMETRIC SURFACE AREA
AND GEOMETRIC VOLUMED
Jirawin Deecharoenchitpong1 Phetcharawalai Thirawanutpong1
Punpaphatpron Bunprom1*
ABSTRACT
The area and volume calculation system of geometric shapes on the Android operating
system was developed in order to review mathematics lessons, calculate area and volume of
geometric shapes, collect formulas in calculating area and volume of geometric shapes, as well
as collect information of users. In developing the system, the research used Java language that
could run on every platform, SQLite program in database connection, and Android SDK in
Android simulation. The system divided users into 3 groups, that is, 1) system developers, 2)
users, and 3) system. The system could serve 3 aspects of usage as follows: 1) area and volume
calculation of geometric shapes, 2) exercises, and 3) collecting information of users. According
to the test on 3 aspects, that is, need in use, system usage, utility and security, the result showed
that the overall system was at a satisfying level ( X = 4.38 , SD = 0.60), which could explain the
system responded to the actual usage and conformed to the objectives of system development.
Keywords: Geometric shapes, Android operating system, Application
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บทนํา
ปrจจุบันทุกภาคส7วนยอมรับว7า ปrญหาเด็กนักเรียนไทยอ7อนวิชาคณิตศาสตรและวิทยาศาสตรเปTนอย7าง
มาก ซึ่งสอดคล;องกับผลการประเมินระดับนานาชาติครั้งล7าสุดในป 2555 ที่เด็กไทยอยู7ในกลุ7มท;ายๆ โดยทาง
สถาบันส7งเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.) แถลงผลวิจัยการศึกษาแนวโน;ม การจัดการศึกษา
คณิตศาสตร และวิทยาศาสตรระดับนานาชาติ หรือ TIMSS 2011 ระบุว7า ผลการวิจัยระดับชั้นประถมศึกษาปที่
4 มี 52 ประเทศเข; า ร7 ว ม พบว7 า เด็ ก ไทยมี ค ะแนนเฉลี่ ย คณิ ต ศาสตร 458 คะแนน อยู7 ใ นอั น ดั บ ที่ 34 และ
วิทยาศาสตร 472 คะแนน อยู7อันดับที่ 29 โดยประเทศที่มีคะแนนคณิตศาสตรเฉลี่ยสูงสุดคือ สิงคโปร ส7วน
วิทยาศาสตรสูงสุด ได;แก7 เกาหลีใต; ทั้งนี้เมื่อพิจารณาในภาพรวม ในวิชาคณิตศาสตร ไทยถูกจัดกลุ7มให;อยู7ในระดับ
แย7 ส7วนวิทยาศาสตรอยู7ในระดับพอใช; และเมื่อเจาะจงไปดูภาพรวมของเด็กไทยในระดับชั้นประถมศึกษาปที่
4 พบว7า วิชาคณิตศาสตรเด็กไทยร;อยละ 88 มีความสามารถตั้งแต7ระดับที่ต่ําถึงปานกลาง มีเพียงร;อยละ 12 ที่ได;
คะแนนอยู7ในระดับสูงถึงก;าวหน;า ส7วนวิชาวิทยาศาสตร เด็กไทยร;อยละ 80 มีความสามารถตั้งแต7ระดับที่ต่ํามากถึง
ปานกลาง และมีเพียงร;อยละ 20 ที่มีคะแนนอยู7ในระดับสูงถึงก;าวหน;า
คณิ ตศาสตรเปT นวิ ชาที่ มี ความสํ าคั ญอย7 างยิ่ งต7 อการพั ฒนาความคิ ดของมนุ ษย ทํ าให; มนุ ษยมี ความคิ ด
สร;างสรรคคิดอย7างมีเหตุผลมีระเบียบแบบแผน สามารถวิเคราะหปrญหาและสถานการณได;อย7างถี่ถ;วน สามารถวางแผน
ตัดสินใจและแก;ปrญหาได;อย7างถูกต;องเหมาะสม คณิคศาสตรเปTนเครื่องมือในการศึกษาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ตลอดจนศาสตรอื่นๆ ที่เกี่ยวข;อง คณิตศาสตรจึงมีประโยชนต7อการดํารงชีวิตและช7วยพัฒนาคุรภาพชีวิตให;ดีขึ้นโดย
พัฒนาทั้งด;านร7างกาย จิตใจ สติปrญญาและอารมณ
ปrญหาที่เกิดขึ้นกับเด็กนักเรียนในประเทศไทย เปTนผลสืบเนื่องมาจากการใช;หลักสูตรใหม7จากการศึกษาข;อมูล
เกี่ ยวกั บสาเหตุ เด็ กไทยอ7 อนคณิ ตศาสตร พบว7 า มี ความเห็ นที่ แตกต7 างกั นเกี่ ยวกั บคุ ณลั กษณะของนั กเรี ยน และ
คุณลักษณะของครู โดยครูโทษนักเรียนว7าสาเหตุที่เด็กอ7อนคณิตศาสตร เนื่องจากนักเรียนไม7ชอบคิด ไม7ชอบแก;ปrญหา
ขาดการฝXกฝนและทบทวนด;วยตนเองอย7างสม่ําเสมอ ส7วนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาจะโทษครูว7า เพราะครูสอนไม7ดี
อธิบายไม7รู;เรื่อง ดุ เจ;าอารมณ ไม7เข;มงวดในการทําการบ;าน สอนจริงจังบรรยากาศเครียดขาดอารมณขัน ไม7อดทนอธิบาย
ให;เด็กเข;าใจ ไม7ใช;สื่อการสอนเพื่อช7วยให;เด็กเข;าใจ ให;นักเรียนอ7านเองสรุปเองแล;วมาสอบ วิธีสอนของครูไม7น7าสนใจ มี
ความรู;ไม7ดี ขาดความมั่นใจตนเอง ไม7จบสาขาวิชาคณิตศาสตรโดยตรง ไม7เปtดใจกว;างให;นักเรียนตอบอย7างอิสระ ขาด
แรงจูงใจ สอนโดยไม7เน;นการคิดแก;ปrญหาและไม7เน;นการนําไปใช;ในชีวิตจริง มีภาระงานที่รับผิดชอบในโรงเรียนมากไป
นอกจากนี้ครูที่เข;าร7วมสัมมนายังได;กล7าวถึงปrญหาการเรียนการสอนคณิตศาสตรหลายประเด็น เช7น ปrญหาสื่อการสอน
นักเรียนไม7ชอบการคิดคํานวณ นักเรียนขาดการฝXกฝน และทบทวนด;วยตนเอง นักเรียนไม7ชอบคิดและแก;ปrญหา
นักเรียนไม7สามารถประยุกตความรู;ไปใช;กับชีวิตจริง นักเรียนมีพื้นฐานคณิตศาสตรบกพร7อง ความถนัด และ
สติปrญญาของนักเรียนต7างกัน สื่อการสอน และปrญหาเกี่ยวกับครู ทั้งหมดที่กล7าวมาควรได;รับการร7วมมือจาก
หลายหน7วยงาน เช7นหน7วยงานที่จัดทําหลักสูตรได;แก7สถาบันส7งเสริมการสอนวิทยาศาสตร และเทคโนโลยีควร
ออกแบบ พัฒนาสื่อการสอนสําเร็จรูปให;หลากหลายสะดวกใช; ซื้อง7าย หน7วยงานที่ผลิตครูคณิตศาสตร เช7น
มหาวิ ท ยาลัย ต; อ งช7 ว ยกั น คิดค;น และวิ จั ยหายุท ธวิ ธี การจัดการเรีย นการสอน ที่ จ ะทํ า ให;เด็ กสามารถคิด
แก;ปrญหา นําความรู;คณิตศาสตรไปประยุกตใช; และหายุทธวิธีจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตรให;น7าสนใจ นํา
ผลวิจัยมาเพิ่มพูนความรู;ทั้งในเนื้อหา และวิธีสอนเพื่อให;แก7ครูนําไปพัฒนาเด็กให;ได;ผล โดยทุกหน7วยงานต;องร7วมมือ
กัน
จากปrญหาที่กล7าวมาข;างต;นคณะผู;จัดทําได;เล็งเห็นความสําคัญของสื่อช7วยในการทบทวนบทเรียนวิชา
คณิตศาสตร และช7วยอํานวยความสะดวกในการทํางานในชีวิตประจําวัน ของผู;ที่ต;องใช;สูตรการคํานวณพื้นที่
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และปริมาตรต7างๆ ซึ่งระบบสามารถคํานวณหาผลลัพธของพื้นที่ และปริมาตรของรูปทรงเรขาคณิตต7างๆ ที่
ผู;ใช;งานต;องการได; ซึ่งระบบสามารถอธิบายถึงสูตรที่ใช;คํานวณ โดยภายในตัวระบบจะมีรูปภาพ และข;อความที่
ใช;ในการอธิบายสูตรต7างๆ อย7างครบถ;วน เพื่อทําให;เกิดความเข;าใจมากยิ่งขึ้น ข;อความที่ใช;อธิบายจะมี 2 ภาษา
คือ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อเตรียมรับกับยุค AEC (Asean Economics Community) ที่กําลังจะเข;ามา
มีบทบาทในป พ.ศ. 2558 ระบบสามารถทําแบบฝXกหัดทบทวนบทเรียน และยังเก็บข;อมูลส7วนตัวของผู;ใช;งานได;
อีกด;วย เพื่อจะได;ทราบถึงช7วงอายุของผู;ที่ใช;งานเกี่ยวกับพื้นที่ และปริมาตรของรูปทรงเรขาคณิตต7างๆ ได;อย7าง
ชัดเจน ว7าช7วงอายุใดต;องการใช;ระบบนี้บ;าง และมีจํานวนของผู;ใช;ช7วงอายุนั้นๆ มากน;อยเพียงใด เพื่อผู;พัฒนา
ระบบจะได;สามารถพัฒนาระบบคํานวณพื้นที่ และปริมาตรของรูปทรงเรขาคณิตบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด
ให;ตรงจุดประสงคของผู;ใช;งานได;อย7างแท;จริง
วัตถุประสงค&ของการวิจัย
1. เพื่อออกแบบและพัฒนาระบบคํานวณพื้นที่และปริมาตรของรูปทรงเรขาคณิตบนระบบปฏิบัติการ
แอนดรอยด (Android)
2. เพื่อให;ระบบสามารถใช;สําหรับช7วยในการทบทวนบทเรียนวิชาคณิตศาสตร
3. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของผู;ใช;ที่มีต7อแอพพลิเคชั่นเพื่อการเรียนรู;บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด
วิธีดําเนินการวิจัย
ใ น ก า ร ดํ า เ นิ น งา น พั ฒ น า ร ะ บ บ คํ า น ว ณ พื ้ น ที ่ แ ล ะ ป ริ ม า ต ร ข อ งรู ป ท ร งเ ร ข า ค ณิ ต บน
ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด มีวิธีการดําเนินงานดังนี้
1. การศึกษาระบบงานในปrจจุบัน ผู;จัดทําได;ทําการรวบรวมปrญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น จากนั้นได;
นํามาจัดทําเปTนข;อกําหนดความต;องการเพื่อที่จะได;ความต;องการที่ชัดเจนของระบบงานใหม7 โดยอาศัยความรู;
และความเข;าใจในการทํางานมาช7วยในการแก;ไขปrญหาที่เกิดขึ้น เพื่อให;ระบบงานใหม7สามารถทํางานได;อย7าง
บรรลุ ต ามวั ต ถุ ป ระสงคที่ ไ ด; กํ า หนดไว; โดยระบบคํ า นวณพื้ น ที่ แ ละปริ ม าตรของรู ป ทรงเรขาคณิ ต บน
ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด ได;มีการใช;ภาษา Java ในการพัฒนาระบบซึ่งเปTนสคริปตภาษาคอมพิวเตอรและใช;
SQLite สําหรับสร;างฐานข;อมูล เพื่อสามารถใช;สําหรับการเก็บบันทึกข;อมูลส7วนตัวของผู;ใช;งาน
2. กําหนดเนื้อหาออกแบบรูปแบบการแสดงผล กําหนดกิจกรรมการเรียนรู; โดยการออกแบบหน;าจอ
(Screen Design) ในส7วนของแอพพลิเคชั่นเพื่อการเรียนรู;บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยดเรื่อง การคํานวณพื้นที่
ผิวและปริมาตรรูปทรงเรขาคณิต ให;เหมาะสมกับระดับชั้น สภาพแวดล;อมและสภาพสังคมของผู;เรียน โดย
ประกอบด;วย (1) การกําหนดความละเอียดภาพ (Resolution) (2) การจัดพื้นที่แต7ละหน;าจอภาพในการนําเสนอ
(3) การเลือกรูปแบบและขนาดของตั ว อัก ษรทั้ งภาษาไทยและภาษาอั งกฤษ (4) การกําหนดสี ได;แก7สีข อง
ตั ว อั ก ษร (Font Color), สี ของฉากหลัง (Background), สี ข องส7 ว นอื่ น ๆ (5) การกํ า หนดส7ว นอื่น ๆที่ เปTนสิ่ง
อํานวยความสะดวกในการใช;งาน แสดงผังระบบ (System Flowchart) การพัฒนาระบบคํานวณพื้นที่ และ
ปริ ม าตรของรู ป ทรงเรขาคณิ ต บนระบบปฏิ บั ติ ก ารแอนดรอยด ดั ง ภาพที่ 1 โปรแกรมที่ ใ ช; ใ นการพั ฒ นา
ประกอบด; ว ย โปรแกรม JDK (Java Development Kit) ,โปรแกรม Eclipse ใช; สํ า หรั บ พั ฒ นาแอพพลิ เ คชั่
นด; ว ยภาษา Java เชื่ อ มต7 อ กั บฐานข; อ มู ล MySql และเครื่ อ งมื อ เสริ ม ที่ ใ ช; ใ นการพั ฒ นาแอพพลิ เ คชั่ น บน
ระบบปฏิบัติการแอนดรอดย ได;แก7 Android DK (Android Software Development Kit), ADT (Android
Development Tool) และ AVD (Android Visual Device)

ปที่ 9 ฉบับที่ 3 (กันยายน – ธันวาคม 2557)
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ผู้ใช้ งานระบบ

เข้ าสูร่ ะบบ

จัดการ
ข้ อมูลผู้ ใช้

จัดการการทํา
แบบฝึ กหัด

ข้ อมูล
ผู้ใช้ งานระบบ

จัดการการคํานวณ

ข้ อมูลการ
คํานวณ

ข้ อมูลการทํา
แบบฝึ กหัด

แสดงข้ อมูล

ข้ อมูลคะแนน
แบบฝึ กหัด

ข้ อมูลผู้ ใช้

ภาพที่ 1 แสดงผังระบบ (System Flowchart) การพัฒนาระบบคํานวณพื้นที่ และปริมาตรของรูปทรง
เรขาคณิตบนระบบปฏิบตั ิการแอนดรอยด
3. ทดลองใช;แอพพลิเคชั่นเพื่อการเรียนรู;บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยดกับกลุ7มตัวอย7า งจํ า นวน
37 คน
4. ทําการประเมินประสิทธิภาพของระบบงานในด;านความพึงพอใจของผู;ใช;สอนและผู;เรียนในการใช;
ระบบคํานวณพื้นที่และปริมาตรของรูปทรงเรขาคณิตบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด จากนั้ น นํ า ผลการประเมิน
ความคิดเห็นของมาตรวจนับคะแนนเพื่อวิเคราะหข;อมูลต7อไป
ผลการวิจัย
1. ผลการออกแบบและพั ฒ นาระบบคํ า นวณพื้ น ที่ แ ละปริ ม าตรของรู ป ทรงเรขาคณิ ต บน
ระบบปฏิ บัติ การแอนดรอยด (Android) การใช; ง านแอพพลิเ คชั่ น การสร; างแอพพลิ เคชั่ น เพื่อ การเรียรู;บน
ระบบปฏิ บั ติ ก ารแอนดรอยดควรยึ ด หลั ก อั น ประกอบด; ว ยหลั ก การ 4 ประการ ได; แ ก7 1.สารสนเทศ
(Information) ควรมีการเรียบเรียงเนื้อหาจากง7ายไปหายากและมีการตรวจสอบข;อความและเนื้อหาให;ตรงกับ
ตัวชี้วัดรายวิชาก และสอดคล;องกับสาระการเรี ยนรู;รวมทั้งต;องมาจากแหล7งข;อมูลที่เชื่อถือได; อีกทั้งต;องใช;ภาษา
ในการสื่อสารที่เหมาะสมกับวัยของผู;เรียน 2.ความแตกต7างระหว7างบุคคล (Individualization) ควรมีการ
คํานึงถึงความแตกต7างทางการเรียนรู;ของผู;เรียน เช7น ไม7ควรจํากัดจํานวนครั้งในการศึกษาเนื้อหาเพื่อให;ผู;เรียน
สามารถศึกษาเนื้อหาซํ้าได;จนกว7าจะมีความเข;าใจได;อย7างชัดเจน ไม7ควรกําหนดระยะเวลาในการศึกษาเนื้อหา
เนื่องจากความสามารถในการเรียนรู;ของแต7ละคนมีความแตกต7างกัน หรือในการทําแบบทดสอบไม7ควรจับเวลา
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ในการทํา 3.การมีปฏิสัมพันธ (Interaction) ควรมีการคํานึงถึงการมีปฏิสัมพันธโต;ตอบกันระหว7างผู;ใช;และ
แอพพลิเคชั่น เช7น การเลือกเมนูควรมีจัดวางที่เปTนรูปแบบเดียวกัน หรือใช;สัญลักษณที่มีความเปTนสากลเพื่อสื่อ
ความหมายให;มีความเข;าใจที่ตรงกัน รวมทั้งการวางเมนูควรความแม7นยําในการเลือกข;อมูลของผู;ใช;ด;วย เพื่อ
ป•องกันการคลิกผิดพลาด 4.การให;ผลย;อนกลับโดยทันที (Immediate Feedback) ควรคํานึงถึงการแสดงข;อมูล
ย;อนกลับ โดยควรมีการประมวลผลการทําแบบทดสอบที่ถูกต;องแม7นยํา ควรมีการแจ;งสถานการณใช;งานให;กับ
ผู;ใช;อยู7เสมอและสิ่งสําคัญคือต;องมีการตอบสนองข;อมูลแบบทันทีด;วย
2. ผลการศึ ก ษาความคิ ด เห็ น ของผู; ใ ช; ที่ มี ต7 อ แอพพลิ เ คชั่ น เพื่ อ การเรี ย นรู; บ นระบบปฏิ บั ติ ก าร
แอนดรอยด โดยได;ศึกษาความคิดเห็นจากครูผู;สอนรายวิชาคอมพิวเตอร จํานวน 7 ท7าน ได;ผลดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1

ผลการศึกษาความคิดเห็นของผู;ใช;ที่มีต7อแอพพลิเคชั่นเพื่อการเรียนรูบ; นระบบปฏิบัติการแอน
ดรอยด

รายการประเมิน
ด;านความต;องการในการใช;ระบบ
ด;านประสิทธิภาพการทํางานของระบบ
ด;านลักษณะการออกแบบระบบ

X

4.35
4.47
4.34

S.D.
0.59
0.64
0.59

ระดับ
มาก
มาก
มาก

การประเมินทั้ง 3 ด;านพบว7าอยู7ในระดับมากเหมือนกันโดยด;านความต;องการในการใช;ระบบ ข;อที่มี
คะแนนมากที่สุดคือ ความสามารถของระบบในการแสดงจํานวนครัง้ การเข;าใช;งานของนักเรียน ความสามารถ
ของระบบในการแสดงคะแนนแบบฝXกหัดและความสามารถของระบบในแสดงผลลัพธ ซึ่งมีค7าเฉลี่ย 4.42 เท7ากัน
ด;านประสิทธิภาพการทํางานของระบบ ข;อที่มีคะแนนมากที่สุดคือความรวดเร็วในการประมวลผลของระบบและ
ความถูกต;องในการแสดงคะแนนแบบฝXกหัด ซึ่งมีค7าเฉลี่ย 4.57 เท7ากัน และด;านลักษณะการออกแบบระบบข;อที่
มีคะแนนมากที่สุดคือความเหมาะสมในการใช;สีของตัวอักษรและรูปภาพกับความง7ายต7อการใช;งานของระบบ ซึ่ง
มีค7าเฉลี่ย 5.00 เท7ากัน
3. ผลการศึ ก ษาความคิ ด เห็ น ของผู; ใ ช; ที่ มี ต7 อ แอพพลิ เ คชั่ น เพื่ อ การเรี ย นรู; บ นระบบปฏิ บั ติ ก าร
แอนดรอยด โดยได;ศึกษาความคิดเห็นจากนักเรียน จํานวน 30 คน ได;ผลดังตารางที่ 2

ปที่ 9 ฉบับที่ 3 (กันยายน – ธันวาคม 2557)

ตารางที่ 2

ผลการศึกษาความพึงพอใจของผู;เรียนที่มีต7อแอพพลิเคชั่นเพื่อการเรียนรู;บนระบบปฏิบัติการ
แอนดรอยด
รายละเอียด

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
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สามารถคํานวณหาผลลัพธ
สามารถทําแบบฝXกหัด
สามารถเก็บข;อมูลผู;ใช;
สามารถแสดงผลลัพธ
สามารถดูคะแนนการทําแบบฝXกหัด
สามารถดูข;อมูลผู;ใช;
ตัวอักษรสีสันสดใส
ภาพประกอบมีความสวยงาม
มีสูตรการคํานวณต7างๆชัดเจน
ภาพที่ใช;สามารถสื่อความหมายเข;าใจง7าย
ค2าเฉลี่ยรวม

ค2าเฉลี่ย
4.9
4.6
4.9
4.9
4.8
4.5
4.8
4.6
4.7
4.8
4.75

ส2วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
0.31
0.51
0.31
0.31
0.42
0.70
0.42
0.69
0.67
0.42
0.47

ประสิทธิภาพของระบบคํานวณพื้นที่และปริมาตรของรูปทรงเรขาคณิตบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด ใน
ด;านความพึงพอใจของนักเรียน ผู;ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับระบบในภาพรวมผลการประเมิน
ความพึงพอใจของระบบมีค7าเฉลี่ย ( X = 4.75) อยู7ในระดับคุณภาพมากที่สุดซึ่งจากการประเมินจากผู;ใช;ระบบ
พบว7 า ระบบมี ค วามง7 า ยต7 อ การใช; ง านทั้ ง ส7 ว นของการคํ า นวณ แบบฝX ก หั ด และข; อ มู ล ผู; ใ ช; ทั้ ง การเชื่ อ มต7 อ
ความรวดเร็ว ความถูกต;องรวมถึงข;อมูลที่จัดเก็บ และแสดงผลพร;อมทั้ง มีความเหมาะสมในด;านการนําเสนอ
ข;อมูลต7างๆ ให;มีความน7าสนใจ และรูปแบบการทํางานของระบบที่ใช;ในการช7วยอํานวยความสะดวกที่สามารถ
ตอบสนอง รองรับผู;ใช;งาน และมีประสิทธิภาพ
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
การศึ ก ษาความคิ ด เห็ น ของผู; ใ ช; ซึ่ ง แบ7 ง เปT น 2 กลุ7 ม คื อ กลุ7 ม ครู ผู; ส อน และกลุ7 ม นั ก เรี ย น พบว7 า
ความคิดเห็นของกลุ7มครูผู;สอนมีค7าเฉลี่ยเท7ากับ 4.39 ซึ่งอยู7 ในระดับมากและกลุ7มของผู;เรียนมีค7าเฉลี่ยเท7ากับ
4.75 ซึ่งอยู7ในระดับมากที่สุด เมื่อค7าเฉลี่ยความคิดเห็นของทั้งสองกลุ7ม ทั้งนี้ผู;วิจัยประเมินว7าเหตุที่ระดับความ
คิดเห็นของผู;ใช;อยู7ในระดับมากที่สุด เนื่องจากการใช;แอพพลิเคชั่นมีความสนุกและในขณะเดียวกันก็ได;เนื้อหา
สาระด;วย อีกทั้งการใช;แอพพลิเคชั่นในการจัดการเรียนการสอนเปTนสิ่งใหม7ที่จะกระตุ;นความสนใจของผู;เรียนได;
เปTนอย7างดีซึ่งผลการศึกษามีความสอดคล;องกับงานวิจัยของวิลัยพร (2554) ได;ทําการวิจัยเรื่องการพัฒนา
แอพพลิเคชั่นฝXกทักษะทางคณิตศาสตรบนเครื่องคอมพิวเตอรแท็บเลตสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1
พบว7าสามารถลดปrญหาความแตกต7างในชั้นเรียนได;สอดคล;องกับผลงานการวิจัยของธงชัย (2552) ซึ่งพบว7า
ความรู;ของนักเรียนที่เรียนรู;ผ7านระบบ M-Learning สูงกว7าการเรียนในห;องเรียนปกติอย7างมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 เช7นเดียวกับที่ดาราวรรณ (2554) ซึ่งพบว7าการพัฒนาแอพลิเคชั่นเพื่อการเรียนรู;บนระบบปฏิบัติการ
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แอนดรอยด : กรณีศึกษาสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึก ษาปที่ 4 โรงเรียนทาขุมเงินวิ ทยาคาร จังหวัดลํา พู น
ประสิทธิภาพของแอพพลิเคชั่นเพื่อการเรียนรู;บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด กรณีศึกษาสําหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคาร ที่ผู;วิจัยพัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพ เท7ากับ 85.47/85.52 ดังนั้นจึง
สรุปได;ว7าการนําแอพพลิเคชั่นเพื่อการเรียนรู;บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยดที่ผู;วิจัยสร;างขึ้นนั้น มีประสิทธิภาพ
และมีความเหมาะสมที่จะไปใช;ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภายในชั้นเรียนได;ผู;เรียนจะเกิดความสุขใน
การเรียนและส7งผลให;การจัดการเรียนการสอนมีความน7าสนใจ รวมทั้งลดความแตกต7างระหว7างผู;เรียนได;เปTน
อย7างดี ส7งผลให;ผลการศึกษาความคิดเห็นของผู;เรียนที่มีต7อแอพพลิเคชั่นเพื่อการเรียนรู;บนระบบปฏิบัติการแอน
ดรอยดที่ผู;วิจัยสร;างขึ้นนั้นอยู7ในระดับมากที่สุด ( X = 4.75) โดยผู;เรียนมีความพึงพอใจทั้งในส7วนของการใช;งาน
การแสดงผล และเอกสารประกอบการใช;งาน
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