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บทที่ 2
ทฤษฎีหรืองานวิจัยที่เกีย่ วข้อง
การวิจัย เรื่อง การจัดการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนออนไลน์ เพื่อบูรณาการกับรายวิชาโครงงาน
คอมพิวเตอร์ เรื่อง ขั้นตอนการทาโครงงาน ของนักเรีย นชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรีย นทีปราษฎร์
พิทยา ในครั้งนี้ผู้วิจัยได้นาแนวคิดทฤษฏีแ ละงานวิจัย ที่เกี่ย วข้องมาศึกษา เพื่อให้สามารถทางานได้
ตรงตามวัตถุประสงค์ และขอบเขตของงานที่กาหนดไว้ โดยมีรายละเอียดของเอกสารและผลงานวิจัย
ที่เกี่ยวข้องดังนี้
2.1. การเรียนการสอนแบบออนไลน์
2.2. ระบบการจัดการด้านการเรียนรู้ (Learning Management System: LMS)
2.3 ความหมายของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
2.4 ความหมายของ บทเรียนออนไลน์
2.5 ความพึงพอใจ
2.6 แนวคิด ทฤษฏีที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย
2.7 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
2.1 การเรียนการสอนแบบออนไลน์
การเรียนการสอนแบบออนไลน์ คือ นวัตกรรมทางการศึกษาที่เปลี่ย นแปลงวิธีเรีย นที่เป็นอยู่
เดิมเป็นการเรีย นที่ใ ช้เทคโนโลยีที่ก้าวหน้า เช่น อินเทอร์เน็ต อินทราเน็ต เอ็กซ์ทราเน็ต ดาวเทีย ม
ดังนั้นจึงหมายรวมถึงการเรียนทางไกล การเรีย นผ่านเว็บ ห้องเรีย นเสมือนจริง ซึ่งมีจุดเชื่อมโยงคือ
เทคโนโลยี ก ารสื่ อ สารเป็ น สื่ อ กลางของการเรี ย นรู้ " (เว็ บ ไซต์ http:// www.capella.edu /
elearning)
การเรียนการสอนแบบออนไลน์เป็นรูปแบบของเนื้อหาสาระที่สร้างเป็นบทเรีย นสาเร็จรูป ที่
อาจใช้ซีดีรอมเป็นสื่อกลางในการส่งผ่าน หรือใช้การส่งผ่านเครือข่ายภายในหรืออินเทอร์เน็ต ทั้งนี้
อาจจะอยู่ในรูปแบบคอมพิวเตอร์ช่วยการฝึกอบรม (Computer Based Training : CBT) และการใช้
เว็บเพื่อการฝึกอบรม (Web Based Training : WBT) หรือการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทีย มก็
ได้ Krutus (2000)
การเรีย นรู้แ บบออนไลน์ หรือ e-learning เป็นการศึกษาเรีย นรู้ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
(Internet) หรืออินทราเน็ต (Intranet) ด้วยตัวเอง ผู้เรีย นจะได้เรีย นตามความสามารถและความ
สนใจของตน โดยเนื้อหาของบทเรียน ประกอบด้วย ข้อความ รูปภาพ เสียง วิดีโอ และมัลติมีเดีย อื่นๆ
จะถูกส่งไปยังผู้เรียนผ่าน Web Browser โดยผู้เรีย น ผู้สอน และเพื่อนร่วมชั้นเรีย นทุกคน สามารถ
ติดต่อ ปรึกษา แลกเปลี่ย นความคิดเห็น ระหว่างกันได้เช่น เดีย วกับการเรีย นในชั้นเรีย นปกติ โดย
อาศัย เครื่องมือการติดต่อสื่อสารที่ทันสมัย เช่น (e-mail, web-board, chat, Social Network)
การเรียนรู้แบบออนไลน์จึงเป็นการเรีย นสาหรับทุกคน, เรีย นได้ทุกเวลา และทุกสถานที่ (Learn for
all : anyone, anywhere and anytime)
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วิธีจัดการเรีย นการสอนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ e – learning เป็นในปัจจุบันใช้กันอยู่ 3
ลักษณะ คือ ใช้เป็นสื่อเสริม โดยการสร้างเว็บเพจโครงการสอน เนื้อหาวิชาบางส่วน หรือทั้งหมด แจ้ง
แหล่งอ้างอิง แหล่งค้นคว้า ให้นักศึกษาทราบ ตอบคาถามที่นักศึกษาถามเข้ามาบ่อย ๆ (Frequently
Ask Question – FAQ) แจ้ง e-mail ให้ผู้เรียนส่งงาน ใช้เป็นทางเลือก โดยผู้เรีย นสามารถเลือกเรีย น
แบบวิธีเข้าชั้นเรีย นปกติ หรือเรีย นผ่านระบบ เครือข่ายคอมพิวเตอร์ ดังนั้นเว็บเพจรายวิชาต้องมี
ความสมบูรณ์ใ กล้เคีย งกับการเรี ย นการสอนในชั้นเรีย น นั่นคือจะต้องมีความละเอีย ดมากกว่า ใน
ระดับที่ใ ช้เป็นสื่อ เสริม ใช้สอนทดแทนการเรีย นการสอนปกติ เป็ นระดับสูง สุดที่ค าดหวังในการท า
e – learning โดยผู้เรียนสามารถเรียน ทาแบบฝึกหัด และทดสอบตนเองได้ในระบบออนไลน์โดยไม่
ต้องเข้าชั้นเรียน อย่างไรก็ตาม ในการประเมินผลออนไลน์ ยังต้องอาศัย ความซื่อสัตย์ของผู้เรีย น จึง
ยังคงนามาใช้ได้ยาก ข้อสอบอาจอยู่ในกระดาษ หรืออยู่ในคอมพิวเตอร์ก็ได้
2.2 ระบบการจัดการด้านการเรียนรู้ (Learning Management System: LMS)
LMS คือ ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านเครือข่าย มีเครื่องมือและส่วนประกอบที่สาคัญ
สาหรับผู้สอน ผู้เรียนและผู้ดูแลระบบ ได้แก่ ระบบการจัดการรายวิชา ระบบการจัดการสร้างเนื้อหา
ระบบบริห ารจัดการผู้เรีย น ระบบส่วนการจัดการข้อมูลบทเรีย น และระบบเครื่องมือช่ วยจัดการ
สื่อสารและปฏิสัม พันธ์แ ละจัดกระบวนการเรีย นรู้ ได้แ ก่ การสื่อสาร Chat, E-mail, Web-board,
การเข้าใช้ การเก็บข้อมูล, และการรายงานผล เป็นต้น
LMS เป็นคาที่ย่อมาจาก Learning Management System หรือระบบการจัดการเรีย นรู้
เป็นซอฟต์แวร์ที่ทาหน้าที่บริหารจัดการเรียนการสอนผ่านเว็บ จะประกอบด้วยเครื่องมืออานวยความ
สะดวกให้แ ก่ผู้สอน ผู้เรีย น ผู้ดูแ ลระบบ โดยที่ผู้สอนนาเนื้อหาและสื่อการสอนขึ้นเว็บไซต์รายวิชา
ตามที่ได้ขอให้ระบบ จัดไว้ให้ได้โดยสะดวก ผู้เรียนเข้าถึงเนื้อหา กิจกรรมต่าง ๆ ได้โดยผ่านเว็บ ผู้สอน
และผู้เรียนติดต่อ สื่อสารได้ผ่านทางเครื่องมือการสื่อสารที่ระบบจัดไว้ให้ เช่น ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
ห้องสนทนา กระดานถาม - ตอบ เป็นต้น นอกจากนั้นแล้วยังมีองค์ประกอบที่สาคัญ คือ การเก็บ
บันทึกข้อมูล กิจกรรมการเรียนของผู้เรียนไว้บนระบบเพื่อผู้สอนสามารถนาไปวิเคราะห์ ติดตามและ
ประเมินผลการเรียนการสอนในรายวิชานั้นอย่างมีประสิทธิภาพ
Learning Management System: LMS คือ ระบบการจัดการด้านการเรีย นรู้ ผ่านระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ โดยมีการจัดการทางด้านคอร์สแวร์ (Courseware) และองค์ประกอบต่างๆ
คล้ายคลึงกับการเรียนการสอนจริง ผู้เรียนสามารถเรีย นและทากิจกรรมต่างๆ ที่ได้มีการออกแบบไว้
ได้ด้วยตนเอง ผู้สอนสามารถติดตามและตรวจปรับผลการเรียนของผู้เรีย นได้ อีกทั้งยังมีระบบบริหาร
จัดการที่ครอบคลุมการจัดการสื่อการเรียนการสอนทั้งหมด
ระบบ LMS คื ออะไร เป็นซอฟต์ แ วร์ ที่ทาหน้า ที่บริ หารจัดการเรี ย นการสอนผ่ านเว็บจะ
ประกอบด้วยเครื่องมืออานวยความสะดวกให้แก่ผู้สอน ผู้เรียนผู้ดูแ ลระบบโดยที่ผู้สอนนาเนื้อหาและ
สื่อการสอนขึ้น เว็ บไซต์ รายวิช าตามที่ ได้ข อให้ร ะบบจัด ไว้ใ ห้ไ ด้โดยสะดวก ผู้เ รีย นเข้ าถึง เ นื้ อหา
กิจกรรมต่างๆ ระบบจัด การหลักสูต ร (Course Management) ระบบ LMS มีป ระเภท กลุ่ ม
ซอฟท์ แ วร์ ฟ รี (Open Source LMS) ที่ มี ลิ ข สิ ท ธิ์ ใ นการใช้ ง านแบบ GPL ได้ แ ก่ Moodle
(www.moodle.org) (แพร่ หลายมากที่ สุด) ATutor (www.atutor.ca) ระบบการสร้ างบทเรีย น
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ระบบการทดสอบและประเมินผล (Test and Evaluation System) ระบบส่งเสริม การเรีย น และ
ระบบจัดการข้อมูล
2.3 ความหมายของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นความสามารถของนักเรียนในด้านต่างๆ ซึ่งเกิดจากนักเรีย นได้รับ
ประสบการณ์ จ ากกระบวนการเรี ย นการสอนของครู โดยครู ต้อ งศึ ก ษาแนวทางในการวั ด และ
ประเมินผล การสร้างเครื่องมือวัดให้มีคุณภาพนั้น ได้มีผู้ให้ความหมายของผลสัม ฤทธิ์ทางการเรีย นไว้
ดังนี้
สมพร เชื้อพันธ์ (2547,หน้า53) สรุปว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรีย นวิ ชาคณิตศาสตร์ หมายถึง
ความสามารถ ความสาเร็จและสมรรถภาพด้านต่างๆของผู้เรีย นที่ได้จากการเรีย นรู้อันเป็นผลมาจาก
การเรียนการสอน การฝึกฝนหรือประสบการณ์ของแต่ละบุคคลซึ่งสามารถวัดได้จากการทดสอบด้วย
วิธีการต่างๆ
พิมพันธ์ เดชะคุปต์ และพะเยาว์ ยินดีสุข (2548,หน้า 125) กล่าวว่า ผลสัม ฤทธิ์ทางการ
เรียนหมายถึงขนาดของความสาเร็จที่ได้จากกระบวนการเรียนการสอน
ปราณี กองจินดา (2549,หน้า 42) กล่าว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง ความสามารถ
หรือผลสาเร็จที่ได้รับจากกิจกรรมการเรียนการสอนเป็นการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและประสบการณ์
เรียนรู้ทางด้านพุทธิพิสัย จิตพิสัย และทักษะพิสัย และยังได้จาแนกผลสัม ฤทธิ์ทางการเรีย นไว้ตาม
ลักษณะของวัตถุประสงค์ของการเรียนการสอนที่แตกต่างกัน
ดังนั้นจึงสรุปได้ว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง ผลที่เกิ ดจากกระบวนการเรีย นการสอน
ที่จะทาให้นักเรียนเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม และสามารถวัดได้โดยการแสดงออกมาทั้ง 3 ด้าน
คือ ด้านพุทธิพิสัย ด้านจิตพิสัย และด้านทักษะพิสัย
2.4 ความหมายของบทเรียนออนไลน์
บทเรีย นที่จั ด ทาขึ้ น เป็ น สื่อ การสอน ผ่ านระบบเครื อ ข่า ยอิน เทอร์ เน็ ต ประกอบไปด้ ว ย
โครงสร้างหลักสูตร ค าอธิบายรายวิชา หน่ว ยการเรีย นรู้ การวางแผนการจัด การเรีย นรู้ เนื้อหา
แบบทดสอบ แบบฝึกทักษะเพื่อให้นักเรียนและผู้ที่สนใจศึกษา สามารถศึกษาค้นคว้าความรู้ ได้ด้วย
ตนเอง โดยออกแบบไว้ ให้โต้ตอบกับผู้เรียนได้
การเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในรูปแบบดังกล่าวข้างต้นนี้ ได้มีผู้จัดทา
มาแล้วเป็น จานวนมาก โดยอาจใช้ชื่อเรีย กแตกต่างกัน ไป เช่น เว็บไซต์ช่ว ยสอน บทเรีย นผ่า น
เครือ ข่า ยอิน เทอร์เ น็ต หรือ อื่ นๆ ซึ่ งล้ ว นแล้ว แต่ตั้ งอยู่ บนพื้น ฐาน เดีย วกัน คือ เป็ นสื่ อ การสอน
ประเภทเว็บไซต์ช่วยสอน แสดงผลผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ขึ้นอยู่กับผู้จัดทาจะพัฒนาไปใน
รูปแบบใด
จากการศึกษาและสืบค้นเกี่ยวกับบทเรียนออนไลน์ ข้าพเจ้าพบว่าการใช้บทเรีย นออนไลน์ใน
การจัดการเรียนการสอนมีประโยชน์หลายประการเช่น 1. เหมาะกับการเรีย นรู้ตามความสนใจของ
แต่ละคน 2. มีเอกสารสาหรับการเรียนรู้หลากหลาย 3. เป็นการเรียนรู้สองทาง 4. ง่ายต่อการสารวจ
ความก้าวหน้า 5. เป็นการเรียนรู้ได้ทุกสถานที่และทุกเวลา 6. ค่าใช้จ่ายในการเรียนของผู้เรียนต่าลง
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7. สร้างโอกาสในการแลกเปลี่ยนในการเรียนรู้กับบุคคลอื่น 8. ประสิทธิภาพของการเรีย นเพิ่ม ขึ้น 9.
การส่ง (แลกเปลี่ยน) เอกสารในการสอนรวดเร็ว
แต่อย่างไรก็ตามการจัดการเรียนการสอนผ่านบทเรีย นออนไลน์ก็ยังมีขีดจากัด เช่น ผู้สอน
และผู้เรีย นขาดปฏิสัม พันธ์ระหว่างกัน ครูผู้สอนไม่สามารถสอดแทรกเรื่องคุณ ธรรมและจริย ธรรม
ให้กับผู้เรียนได้โดยตรง อีกทั้งการใช้บทเรีย นออนไลน์เหมาะสมกับผู้เรีย นและสถานศึกษาที่มีความ
พร้อมด้านเทคโนโลยี
2.5 ความพึงพอใจ
ความหมายของความพึงพอใจ ในการทางานเป็นปัจจัยสาคัญประการหนึ่งในการผลักดัน ให้
บุคคลทางานสาเร็จบรรลุเป้าหมายที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพอันเป็นผลจากการได้รับการตอบสนอง
ต่อแรงจูงใจหรือความต้องการของแต่ละบุคคลในแนวทางที่ประสงค์ซึ่งในเรื่องความพึงพอใจนี้ได้มี
ผู้ให้ความหมายไว้หลายท่าน ดังนี้
มารเซ ( Morse, อ้างถึงใน พินิจ บุญอนันต์, 2541,11 ) ให้ความหมายว่า ความพึงพอใจใน
การ ทางาน หมายถึง ทุกสิ่งทุกอย่างที่สามารถลดความเครียดของผู้ทางานให้น้อยลงถ้ามีความเครีย ด
มากจะทาให้เกิดความไม่พึงพอใจในการทางานและความเครีย ดนี้จะมีผลมาจากความต้องการของ
มนุษย์ เมื่อมนุ ษย์มีความ ต้อ งการมากจะเกิดปฏิ กิริย าเรี ย กร้อ งถ้าเมื่ อใดความต้องการได้ รับการ
ตอบสนองความเครียดนั้นก็จะลดลงหรือหมดไปทาให้เกิดความพึงพอใจในการทางานได้
วอลเลอร์สเตน ( Wallerstein, อ้างถึงใน พินิจ บุญอนันต์ , 2541,10 ) ให้ความหมายของ
ความพึงพอใจไว้ว่า หมายถึง ความรู้สึกที่เกิดขึ้นเมื่อได้รับผลสาเร็จตามความมุ่งหมาย
สตรอสและเซเลส ( Strauss & Sayles, อ้ างถึง ใน พินิ จ บุญ อนันต์ , 2541,10 ) ให้
ความหมายของความพึงพอใจในการทางานไว้ว่า หมายถึง ความรู้สึกพอใจในงานที่ทาเมื่องานนั้น
ให้ผลประโยชน์ ตอบแทนทั้ง ทางด้าน วัตถุแ ละด้ านจิต ใจ ซึ่ งสามารถตอบสนองความต้องการขั้ น
พื้นฐานของเขาได้
สมิธ ( Smith, อ้างถึงใน พินิจ บุญอนันต์, 2541,9 ) ได้ให้ความหมายของความพึงพอใจใน
การทางานว่าเป็นผลรวมทางจิตวิทยา สรีรวิทยา และสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะทาให้ผู้ทางานในหน่วยงานนั้น
พูดได้อย่างจริงใจว่าเขาพอใจในการทางาน
โยเดอร์ ( Yoder, อ้างอิงใน พินิจ บุญอนันต์, 2541,10 ) ให้ความหมายของความพึงพอใจ
ของความรู้สึกของคนงานคนใดคนหนึ่งว่า ชอบหรือไม่ชอบต่อสภาพต่างๆ ในการทางานของเขาและมี
ระดับมากน้อยเพียงใด
สรุ ป ได้ ว่ า ความพึ ง พอใจ หมายถึ ง ความรู้ สึ ก ของบุ ค คลต่ อ สิ่ ง ใดสิ่ ง หนึ่ ง บุ ค คลหรื อ
สภาพการณ์อ ย่างใดอย่า งหนึ่ง ซึ่ งอาจเป็นความรู้ สึกในทางบวกเป็น กลาง หรือ ทางลบความรู้สึ ก
เหล่านี้มีผลต่ อประสิทธิภ าพของการท างาน กล่า วคือ หากความรู้สึกโน้ม เอีย งไปในทางบวก การ
ปฏิ บั ติ ง านจะมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพสู ง แต่ ห ากความรู้ สึ ก โน้ ม เอี ย งไปในทางลบการปฏิ บั ติ ง านจะมี
ประสิทธิภาพต่าได้โดยสามารถวัดได้จากองค์ประกอบต่างๆ ที่เข้ามาเกี่ยวข้อง
2.6 แนวคิด ทฤษฏีที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย
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ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้นาแนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ย วข้องกับการวิจัย เพื่อใช้ประกอบในการวิจัย
ดังนี้
2.6.1 ทฤษฎีพุทธิปัญญา (Cognitive Theory)
นักจิตวิยาและนักการศึกษากลุ่มพุทธิปัญญา เชื่อว่าการเรีย นบางเรื่องไม่สามารถสังเกตเห็น
ได้จากพฤติกรรมที่แสดงออก และการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นมีม ากกว่าการวัดด้วยพฤติกรรมที่เปลี่ย นแปลง
ดังนั้น นั กจิตวิท ยาและนักการศึกษากลุ่ม นี้จึง ศึกษาการเรีย นเรีย นรู้ ที่เกี่ย วข้องกับ การใช้ ความจ า
แรงจู ง ใจและการคิ ด ตลอดจนการสะท้ อ นที่ แ สดงให้ เ ห็ น ถึ ง กระบวนการเรี ย นรู้ ข องผู้ เ รี ย นซึ่ ง
นั ก จิ ต วิ ท ยากลุ่ ม นี้ พิ จ ารณาว่ า การเรี ย นรู้ เ ป็ น กระบวนการที่ เ กิ ด ขึ้ น ภายในของผู้ เ รี ย น ตาม
ความสามารถในการเรี ย นรู้ข องแต่ละบุ คคล ปริ ม าณความสามารถ ความพยายามทุ่ม เทระหว่า ง
กระบวนการเรียนรู้ และความซับซ้อนของการประมวลผล ตลอดจนโครงสร้างความรู้เดิม ของผู้เรีย น
ดังนั้น แนวทางปฏิบัติของการนาแนวคิดของนักจิตวิทยาและนักการศึกษากลุ่ม พุทธิปัญญาไปใช้ได้คือ
การใช้กลวิธีทีให้ผู้เข้ารับการเรียนการสอนได้เข้าถึงสื่อการเรีย นได้ม ากที่สุด เพื่อให้ผู้เ ข้ารับการเรีย น
การสอนสามรรถถ่ายโอนสิ่งที่ได้รับผ่านประสาทสัมผัสไปยังหน่วยความจาระยะสั้น เช่น การอ่าน การ
มอง และการสัมผัส เป็นต้น นอกจากนี้การจัดลาดับเนื้อหาอย่างเป็นระบบ เรีย งลาดับจากง่ายไปยาก
และแสดงถึงความเชื่อมโยง เช่น การใช้ผังความคิดล่วงหน้า (Advanced Organizer) จะช่วยให้ผู้เข้า
รับการเรียนการสอนเกิดการจดจาและระลึกถึงข้อมูลนั้นๆ ได้ดียิ่งขึ้น
2.6.2 ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสม์ (Constructivism Theory)
ทฤษฎีคอนสตรัคติวิ สต์ เป็นทฤษฎีที่เ กี่ย วกับความรู้แ ละการเรีย นรู้ โดยมีรากฐานมาจาก
ปรัชญาจิตวิทยาและมนุษยวิทยา ซึ่งเชื่อว่า ความรู้เป็นสิ่งที่บุคคลสร้างขึ้นและบุคคลจะเรีย นรู้ได้โดย
การมีปฎิสัม พัน ธ์กับบุคคลอื่น และสิ่งแวดล้ อมต่าง ๆ ซึ่ งต้องอาศัย ความรู้ ประสบการณ์เดิม และ
โครงสร้างทางปัญญา เป็นพื้นฐานในการเรีย นรู้ นอกจากนี้ วัฒนาพร ระงับทุกข์ (2541) กล่าวว่า
องค์ประกอบการเรียนรู้ตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต์ ประกอบด้วย 1) ผู้เรียนสร้างความหมายของสิ่ง
ที่ได้พบเห็น รับรู้ โดยใช้กระบวนการทางปัญญาของตนเองที่เรีย นรู้แ ละสร้างความสัม พันธ์ระหว่าง
ประสาทสัม ผัสของผู้เรีย นกับสิ่งแวดล้อมโดยจะใช้ความรู้ 2) โครงสร้างทางปัญญา เกิดจากความ
พยายามทางความคิดหากการใช้ความรู้เดิม คาดคะเนเหตุการณ์ได้ถูกต้อง จะทาให้โครงสร้างทาง
ปัญญามั่นคงยิ่งขึ้นแต่ถ้าหากคาดคะเนไม่ถูกต้องจะเกิดภาวะที่ เรียกว่า ภาวะไม่สมดุล 3) โครงสร้าง
ทางปัญญาเป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงได้ยาก แม้ว่าจะมีหลักฐานจากการสังเกตที่ขัดแย้งกับโครงสร้า งนั้น
2.6.3 ทฤษฏีความพึงพอใจ
2.6.3.1 ความหมายของความพึงพอใจ
ความพึงพอใจเป็นทัศนคติที่เป็นนามธรรม ไม่สามารถเห็นเป็นรูปร่างได้ การที่
เราทราบว่าบุคคลมีความพึงพอใจหรือไม่ สามารถสังเกตโดยการแสดงออกที่ค่อนข้างสลับซับซ้อน จึง
เป็นการยาก ที่จะวัดความพึงพอใจโดยตรงแต่สามารถวัดได้โดยทางอ้อม โดยการวัดความคิดเห็นของ
บุคคลเหล่านั้นและการแสดงความคิดเห็นนั้นจะต้องตรงกับความรู้สึกที่แ ท้จริงจึงสามารถวัดความพึง
พอใจได้ มีนักการศึกษาหลายท่านได้ให้ความหมายของความพึงพอใจซึ่งนามาเป็นแนวทางได้ ดังนี้
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บุญรัตน์ อินทรสมพันธ์ (2542: 164) ได้ให้ความหมายของความพึงพอใจไว้
ว่าหมายถึง ความรู้สึก ความชอบ ความพอใจ เจตคติที่ดีต่อการเรีย นและมีความพยายามตั้งใจเรีย น
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายและประสบผลสาเร็จ
ทวี ศิล ป์ สารแสน (2543: 164) ได้ ให้ ความหมายของความพึ งพอใจว่ า
หมายถึงคุณลักษณะทางจิตหรืออารมณ์ความรู้สึกหรือทัศนคติของบุคคลที่มีในเชิงบวกอันเนื่องมาจาก
สิ่งเร้าและแรงจูงใจต่อกิจกรรมที่ทาซึ่งปรากฏออกมาทางพฤติกรรมและเป็นองค์ประกอบที่สาคัญใน
การทากิจกรรมต่างๆ ของบุคคล
ทัศนีย์ สิงห์เจริญ (2543: 19) ได้ให้ความหมายของความพึงพอใจในการเรีย น
การสอนว่า หมายถึง ความรู้สึกหรือทัศนคติในทางที่ดีของนักเรียนที่มีต่อการเรีย นการสอน ความรู้สึก
ที่เกิดจากการได้รับการตอบสนองทั้งด้านร่างกายและจิ ตใจ อั นเป็น ผลสืบเนื่องมาจากปัจ จัย หรื อ
องค์ประกอบต่างๆ ในการเรียน เช่น สภาพแวดล้อมในโรงเรียน เนื้อหาวิชาที่ไ ด้รับจากการเรีย นซึ่งทา
ให้บุคคลเกิดความพึงพอใจในการเรียนการสอนจนประสบผลสาเร็จในการเรียนได้
พัชรินทร์ เอี่ยมเอกสุวรรณ (2549: 36) ได้ให้ความหมายของความพึงพอใจว่า
เป็นความรู้สึกที่ดีต่อสิ่งหนึ่งสิ่งใด เมื่อบุคคลนั้นได้รับการตอบสนองตามความต้องการของตนเองและ
จะแสดงพฤติกรรมออกมา โดยการพอใจหรือเลือกปฏิบัติในกิจกรรมนั้นๆ
วิรุฬ พรรณเทวี (2542: 111) ได้ให้ความหมายของความพึงพอใจว่า หมายถึง
ความรู้สึกภายในจิตใจของมนุษย์ที่ไม่เหมือนกัน ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลว่าจะคาดหมายกับสิ่งใดอย่างไร
ถ้าคาดหวังหรือมีความตั้ งใจมากและได้รั บการตอบสนองด้วยดีจะมีความพึงพอใจมาก แต่ในทาง
ตรงกันข้ามอาจผิดหวังหรือไม่พึงพอใจเป็นอย่างยิ่งเมื่อไม่ได้รับการตอบสนองตามที่คาดหวังไว้ ทั้งนี้
ขึ้นอยู่กับสิ่งที่ตั้งไว้ว่าจะมีมากหรือน้อย
ศักดา จิรไพโรจน์ (2546: 21) ได้ให้ความหมายของความพึงพอใจว่า หมายถึง
ความรู้สึกของคนที่มีต่อสิ่งหนึ่งสิ่งใด ความรู้สึกพึงพอใจจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อบุคคลได้รับในสิ่งที่ตนเอง
ต้องการ หรือเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ และระดับความพึงพอใจดังกล่าวจะลดลงหรือไม่เกิดขึ้นหาก
ความต้องการหรือเป้าหมายนั้นไม่ได้รับการตอบสนอง ซึ่งระดับความพึงพอใจจะแตกต่างกันขึ้นอยู่กับ
ปัจจัยองค์ประกอบของการทางาน
จากแนวคิด สรุปได้ว่า ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกที่เป็นสุขความชอบ
ความพอใจความรู้สึกยินดีใ นสิ่งที่ปฏิบัติ และเป็นทัศนคติในเชิงบวก ความรู้สึกพึงพอใจจะเกิดขึ้นก็
ต่อเมื่อได้รับการตอบสนองในสิ่งที่ตนเองต้องการหรือตั้งเป้าหมายไว้
2.6.3.2 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับความพึงพอใจ
ศักดา จิรไพโรจน์ (2546: 22-23) กล่าวถึงทฤษฎีที่เกี่ย วข้องกับความพึง
พอใจ ซึ่งทฤษฎีลาดับขั้นของความพึงพอใจในความต้องการของบุคคล โดยมาสโลว์ เป็นผู้เสนอทฤษฎี
นี้ ได้ บอกให้รู้ ว่าความต้องการของมนุษ ย์เรามีก ารพั ฒนาเป็น ไปตามลาดับ ขั้น โดยเริ่ม จากความ
ต้องการต่าสุดไปจนถึงความต้องการสูงสุด รวมทั้งหมด 5 ขั้นตอนด้วยกัน ได้แก่
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(1) ความต้องการทางร่า งกาย (Physical Needs) เป็ นความต้องการที่ มี
อานาจรุนแรงโดยเฉพาะในตอนแรกเกิด ความต้องการอันนี้ถือว่าเป็นขั้นแรกสุด เช่น ต้องการอาหาร
ความเคลื่อนไหวเป็นต้น
(2) ความต้องการด้านความปลอดภัย จากอันตราย (Safety from External
Danger) เป็นความต้องการด้านจิตใจ เพื่อให้จิตใจมีที่ยึดเหนี่ย ว เกิดความอบอุ่นทางใจ ตัวอย่างเช่น
เด็กต้องการความคุ้มครองจากผู้ใหญ่ กลุ่ม ต้องการผู้นาอาจเป็นกลุ่ม ครอบครัวซึ่งเป็นกลุ่ม แรกสุดใน
สังคมมนุษย์
(3) ความต้องการในด้านความรักความห่วงใย (Love or Affection) เป็น
ความต้อ งการสู งขึ้นมาจากด้านความปลอดภัย ความต้อ งการในด้านนี้เ ป็นความสัม พันธ์ ที่เกิดขึ้ น
ระหว่างบุคคลซึ่งอาจจะออกมาในหลายๆ ลักษณะเช่นเพื่อน พ่อแม่ ชายหนุ่ม กับหญิงสาว สามีกับ
ภรรยา เป็นต้น
(4) ความต้องการในชื่อเสีย งเกีย รติย ศของตนเอง (Self-Esteem) เป็นความ
ต้องการที่สูงขึ้นมาอีกขั้น หนึ่ง ทั้งนี้เพราะต้องการให้ตนเป็นที่ย อมรับและนับถือของสังคม ให้รู้ว่ า
ตนเองเป็นคนที่มีค่าในสังคมแล้วจะทาให้บุคคลเกิดความภาคภูมิใจในตนเอง
(5) ความต้องการความสาเร็จและความสมหวังในตนเอง (Self-Realization
and Accomplishment) เป็นความต้องการสูง สุดซึ่งมนุษย์จะตั้งอุดมคติ เอาไว้ โดยต้องรู้จักและ
เข้าใจตัวเองไม่ใช่เป็นการเพ้อฝันหรือสร้างวิมานในอากาศ มนุษย์จะพยายามพัฒนาตัวเองเพื่อให้ไปสู่
ความสาเร็จความเจริญในชีวิตของตนเอง เช่น เราอยากเป็นครูก็พยายามศึกษาหาความรู้เพื่อให้ไ ด้
ปริญญาแล้วนาเอาความรู้มาช่วยพัฒนาตนเองและสังคมต่อไป ซึ่งการกระทาดังกล่าวจะต้องเป็นไป
ด้วยใจรักและอยากทาจริงๆ
2.6.3.3 การวัดความพึงพอใจ
เนื่องจากความพึงพอใจ เป็นทัศนคติใ นทางบวกของบุคคลที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ ง
การที่จะวัดว่าบุคคลมีความรู้สึกพึงพอใจหรือไม่พึงพอใจ จึงมีความจาเป็นจะสร้างเครื่องมือที่ช่วยใน
การวัดความพึงพอใจนั้น ซึ่งนักวิชาการหลายคนได้กล่าวถึงการวัดความพึงพอใจไว้สรุปได้ ดังนี้
ปุณยาพร ปฐมพัฒนา (2550 : 33) ได้กล่าวสรุปไว้ว่า การวัดความพึงพอใจ
เป็นการตรวจสอบทัศนคติของบุคคลที่มีต่อสิ่งหนึ่งสิ่งใด ซึ่งสามารถใช้เครื่องมือวัดได้หลายแบบ เช่น
การสังเกตการสัมภาษณ์ และการใช้แบบสอบถาม เป็นต้น
สมนึก ภัททิยธนี (2541 : 36-42) ได้กล่าวถึงการวัดความพึงพอใจไว้ว่า การ
วัด ความรู้ สึก นั้ น จะวั ดออกมาในลัก ษณะของทิ ศ ทาง มี อยู่ 2 ทิ ศ ทาง คื อ ทางบวกหรื อ ทางลบ
ทางบวกหมายถึ ง การประเมินค่ าความรู้สึกไปในทางที่ดี ชอบหรื อพอใจ ส่วนทางลบ จะเป็นการ
ประเมินค่าความรู้สึกไปในทางที่ไม่ดี ไม่ชอบ หรือไม่พอใจ และการวัดในลักษณะปริม าณ เป็นความ
เข้มข้นความรุนแรง หรือระดับทัศนคติไปในทิศทางที่พึงประสงค์หรือไม่พึงประสงค์นั่นเอง วิธีการวัดมี
อยู่ ห ลายวิ ธี เช่ น การสั ง เกต การสั ม ภาษณ์ การใช้ แ บบทดสอบ และใช้ แ บบสอบถาม โดยมี
รายละเอียดดังนี้
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(1) วิธีการสังเกต เป็นวิธีการใช้ตรวจสอบบุคคลอื่นโดยการเฝ้ามอง และจดบันทึก
อย่างมีแบบแผน วิธีนี้เป็นวิธีการศึกษาที่เก่าแก่ และยังเป็นที่นิยมใช้อย่างแพร่หลายจนถึงปัจจุบัน แต่
ก็เหมาะสมกับการศึกษาเป็นรายกรณีเท่านั้น
(2) วิธีการสัม ภาษณ์ เป็นวิธีการที่ผู้วิจัย จะต้องออกไปสอบถามโดยการพูดคุย กับ
บุคคลนั้นๆ โดยมีการเตรียมแผนงานล่วงหน้าเพื่อให้ได้ข้อมูลที่เป็นจริงมากที่สุด
(3) วิธีการใช้แบบสอบถาม วิธีการนี้จะเป็นการใช้แ บบสอบถามที่มีข้อคาอธิบายไว้
อย่างเรียบร้อย เพื่อให้ผู้ตอบทุกคนตอบมาเป็นแบบแผนเดีย วกันมักใช้ในกรณีที่ต้องการข้อมูลจาก
กลุ่ ม ตั ว อย่ า งจานวนมาก ๆ วิ ธีนี้ นั บเป็น วิ ธีที่ นิ ย มใช้ กั นมากที่ สุด ในการวั ดทั ศ นคติ รู ปแบบของ
แบบสอบถามจะใช้ ม าตราวัด ทัศนคติ ซึ่ง ที่นิ ย มใช้ใ นปัจ จุบั นวิธี หนึ่ ง คื อ มาตราส่วนแบบลิเ คิร์ ท
(Likert Scales) ประกอบด้วย ข้อความที่แ สดงถึงทัศนคติของบุคคลมากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย
และน้อยที่สุด จากที่กล่าวมาข้างต้น สรุปได้ว่าการวัดความพึงพอใจเป็นการตรวจสอบความรู้สึกของ
บุคคลที่มีต่อสิ่งใด สิ่งหนึ่ง ซึ่งมีอยู่ 2 ทิศทาง คือ ทางบวกหรือทางลบ ถ้าเป็นทางบวกจะแสดงออกมา
ว่าชอบพอใจ ถ้าเป็นทางลบจะแสดงออกไม่ดี ไม่ชอบ ไม่พอใจ เครื่องมือที่ใช้วัดมีหลายวิธี เช่น การ
สังเกตการสัมภาษณ์ การใช้แบบทดสอบและการใช้แบบสอบถาม เป็นต้น
2.7 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้นาวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้ประกอบในการวิจัย ดังนี้
2.7.1 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
กาญจนา รัตนธีรวิเชีย ร (2555) ได้ศึกษางานวิจัย การพัฒนาบทเรีย นออนไลน์ วิชา
อัลกอริทึมเบื้องต้น เรื่อง การเขีย นผังงาน สาหรับนักศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลัย ราชภัฏลาปาง
วัตถุประสงค์ใ นการวิจัย ครั้งนี้เพื่อสร้างและประเมินประสิทธิภาพบทเรีย นออนไลน์วิชาอัลกอริทึม
เบื้อ งต้ น เรื่อ งการเขี ย นผั งงาน และเพื่อ ประเมินความพึ งพอใจของนั กศึก ษาต่อ การเรี ย นโดยใช้
บทเรียนออนไลน์เรื่องการเขีย นผังงาน กลุ่ม ตัวอย่างในการวิจัย ได้แ ก่นักศึกษาปริญญาตรีสาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ จานวน 35 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แ ก่แ บบทดสอบ
เพื่ อ หาผลสั ม ฤทธิ์ท างการเรี ย นของผู้ เ รี ย น และแบบประเมิ น ความพึ ง พอใจ ซึ่ ง มี ลั กษณะเป็ น
แบบสอบถาม วิเ คราะห์ข้ อมูล โดยใช้ส ถิติพื้ นฐาน ได้แ ก่ ค่ าร้ อยละ ค่า เฉลี่ย และส่ วนเบี่ ย งเบน
มาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า บทเรียนออนไลน์ที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพ 82.21 / 80.07 ซึ่งสูงกว่า
เกณฑ์ที่กาหนดไว้ 80 / 80 และนักศึกษามีความพึงพอใจในระดับดีม ากด้านเนื้อหาโดยมีค่าเฉลี่ย
รวมเท่ากับ 4.91 ระดับดีมากด้านการออกแบบสื่อมีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.91 และระดับดีม ากด้าน
ประสิทธิภาพการสอน มีค่าเฉลี่ยรวม 4.78
ไกรรัตน์ นิลฉิม , แวฮาซัน แวหะมะ (2556) ได้ทาการศึกษา เรื่อง ผลการใช้สื่อการ
สอนด้วยการบันทึกการสอนในห้องเรีย นเป็นแบบมัลติมีเดีย ฝังบนห้องเรีย นเสมือนในรายวิชาด้าน
คอมพิวเตอร์โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อพัฒนาสื่อการสอนด้วยการบันทึกการสอนในห้องเรีย นเป็น
แบบมัลติมีเดียฝังบนห้องเรียนเสมือนในรายวิชาด้านคอมพิวเตอร์ 2) เปรีย บเทีย บผลสัม ฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยวิธีการสื่อการสอนด้วยการบันทึกการสอนในห้องเรียนเป็นแบบมัลติมีเดีย
ฝังบนห้องเรียนเสมือนในรายวิชาด้านคอมพิวเตอร์กับการเรีย นด้วยวิธีการเรีย นบนห้องเรีย นเสมือน
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ปกติ 3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรีย นที่มีต่อการเรีย นด้วยวิธีการสื่อการสอนด้วยการบันทึกการ
สอนในห้องเรียนเป็นแบบมัลติมีเดียฝังบนห้องเรียนเสมือนในรายวิชาด้านคอมพิวเตอร์ กลุ่ม ตัวอย่างที่
ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่ นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์
ที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชา ง 31121 การออกแบบและเทคโนโลยี ในภาคเรีย นที่ 2 ปีการศึกษา
2555 จานวน 2 กลุ่ม ได้กลุ่มที่ 1 จานวน 71 คน เป็นกลุ่ม ควบคุม และกลุ่ม ที่ 2 จานวน 75 คน
เป็นกลุ่ ม ทดลอง จากผลการวิจัย พบว่า 1) รู ปแบบการใช้สื่ อการสอนด้วยการบัน ทึกการสอนใน
ห้องเรียนเป็นแบบมัลติมีเดียฝังบนห้องเรียนเสมือนในรายวิชาด้านคอมพิวเตอร์ เป็นการใช้การเรีย น
การสอนในชั้นเรียนเป็นหลัก แล้วเสริมการเรียนการสอนออนไลน์ผ่านห้องเรีย นเสมือน โดยอาศัย สื่อ
การสอนแบบมัลติมีเดียบนห้องเรีย นเสมือน ขณะดาเนินการสอนผู้สอนสามารถบันทึกการสอนเป็น
แบบมัลติมีเดียด้วยตนเองและนาขึ้นไปใช้บนห้องเรียนเสมือน นอกจากกิจกรรมที่สามารถกระทาผ่าน
ห้องเรียนเสมือน ได้แก่ การบ้าน การสนทนาผ่านกระดานสนทนา และการใช้สังคมออนไลน์ เป็นต้น
2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยวิธีการเรียนรู้แบบการใช้สื่อการสอนด้วยการบันทึก
การสอนในห้องเรียนเป็นแบบมัลติมีเดียฝังบนห้องเรียนเสมือนในรายวิชาด้านคอมพิวเตอร์สูงกว่าการ
เรียนด้วยวิธีการเรียนแบบการเรียนด้วยวิธีการเรียนบนห้องเรีย นเสมือนปกติอย่างมีนัย สาคัญที่ระดับ
.01 3) ผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อการเรีย นด้วยวิธีการเรีย นรู้แ บบการใช้สื่อการสอนด้วยการบันทึก
การสอนในห้องเรียนเป็นแบบมัลติมีเดียฝังบนห้องเรียนเสมือนอยู่ในระดับมากที่สุด
จุลศักดิ์ สุขสบาย (2558) ได้ศึกษาการพัฒนารูปแบบการเรีย นรู้ทางอิเล็กทรอนิกส์
เรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร สาหรับนักเรีย นชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรีย นสาธิต
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) มีจุดมุ่งหมายสาคัญเพื่อ 1) พัฒนารูปแบบ
การเรีย นรู้ ทางอิ เล็ กทรอนิ กส์ 2) ศึก ษาประสิ ท ธิภ าพของรู ปแบบการเรี ย นรู้ท างอิเ ล็ก ทรอนิ ก ส์
3) ศึกษาประสิทธิผลของรูปแบบการเรีย นรู้ทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยเปรีย บเทีย บผลสัม ฤทธิ์หลังการ
เรียนของนักเรียนที่เรียนโดยใช้รูปแบบการเรียนรู้ทางอิเล็กทรอนิกส์กับเกณฑ์ร้อยละ 80 และศึกษา
ความพึ ง พอใจของนั ก เรีย นที่ มี ต่ อ การใช้ รู ป แบบการเรี ย นรู้ ท างอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ เ รื่ อ งเทคโนโลยี
สารสนเทศ และการสื่อสาร กลุ่ม สาระการเรีย นรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สาหรับนักเรีย นชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ครั้งนี้ เป็นนักเรีย นชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรีย น
สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) ภาคเรีย นที่ 1 ปีการศึ กษา 2556
โดยใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Selection) จานวน 52 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
คือ 1) แผนการเรียนรู้ทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 2) แบบประเมิน
ความเหมาะสมของรูปแบบการเรียนรู้ทางอิเล็กทรอนิกส์ 3) แบบทดสอบวัดผลสัม ฤทธิ์ทางการเรีย น
และ 4) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรีย นที่มีต่อรูปแบบการเรีย นรู้ทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กลุ่ม สาระการเรีย นรู้ก ารงานอาชีพและเทคโนโลยี สาหรั บ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่ าเฉลี่ย ส่วนเบี่ย งเบนมาตรฐาน
ค่าร้อยละ และค่าที (t-test)
ฉันท์ทิพ ย์ ลีลิ ตธรรม (2556) ได้ศึกษาการสังเคราะห์ก รอบแนวคิดการเรี ย นรู้ใ น
ห้องเรียนกลับทางร่วมกับเทคโนโลยีการเรียนรู้ แบบภควันตภาพโดยใช้รูปแบบการเรีย นรู้แ บบร่วมมือ
ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต The Development of Flipped Classroom Techniques Model
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ครั้งนี้ เป็นการสังเคราะห์กรอบแนวคิดการเรีย นรู้ในห้องเรีย นกลับทางร่วมกับเทคโนโลยีการเรีย นรู้
แบบภควันตภาพโดยใช้รูปแบบการเรียนรู้แ บบร่วมมือผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และประเมินความ
เหมาะสมของกรอบแนวคิดการเรีย นรู้ที่สังเคราะห์ขึ้น เพื่อนาไปใช้เป็นต้นแบบสาหรับการสอนใน
รายวิชาการเขียนโปรแกรมภาษาซี ตามหลักสูตรประกาศนีย บัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) พุทธศักราช
2546 สาขาวิ ชาคอมพิว เตอร์ธุ รกิ จ ส านั กงานคณะกรรมการการอาชี วศึ กษา ขั้ นตอนการวิจั ย
ประกอบด้ วย ศึกษาหลักการแนวคิด ขั้ นตอน ทฤษฎีแ ละงานวิจัย ที่เกี่ ย วข้อง, ปรึกษาอาจารย์ ที่
ปรึกษา, ร่างกรอบแนวคิดขั้นต้น, กาหนดกลุ่มตัวอย่าง, สร้างแบบสอบถาม, เก็บรวบรวมข้อมูล และ
ปรับปรุงแก้ไขกรอบแนวคิด กลุ่มตัวอย่าง ได้แ ก่ ผู้สอนสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จานวน 10 คน
ผลการวิจัยได้กรอบแนวคิดที่มีชื่อว่า “DeFlipp With UL Model” ผลการประเมินความเหมาะสม
ของกรอบแนวคิดการเรียนรู้ที่สังเคราะห์ขึ้น พบว่า นาไปเป็นต้นแบบได้
นิลบุล ทองชัย (2556) ได้ทาการวิจัย เรื่อง การประยุกต์ใช้สื่อการเรียนออนไลน์ เพื่อ
เพิ่ ม ผลสั ม ฤทธิ์ ใ นการเรี ย นรายวิ ช าภาษาอั ง กฤษส าหรั บ วิ ท ยาการคอมพิว เตอร์ ของนั ก ศึ ก ษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี งานวิจัย นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย สาหรับการเรีย น
แบบออนไลน์ เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาภาษาอังกฤษสาหรับวิทยาการคอมพิวเตอร์
โดยใช้การสอนรูปแบบปกติร่วมกับการเรีย นรู้แ บบออนไลน์ผ่านเว็บไซต์อีเลิร์นนิ่งของรายวิชา กลุ่ม
ตัวอย่าง คือ นักศึกษาที่ลงทะเบียนและเรีย นในรายวิชาภาษาอังกฤษสาหรับวิทยาการคอมพิวเตอร์
ซึ่งเป็นรายวิชาในหลักสูตรของสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัย ราชภัฏกาญจนบุรี จนครบ
กระบวนการตลอดภาคการศึ ก ษาที่ 1/2556 จานวน 21 คน พบว่า คะแนนสอบหลั ง เรี ย น
( = 66.51 , S.D. =18.26) สูงกว่าคะแนนสอบก่อนเรีย น ( = 33.21,S.D. = 14.14) เฉลี่ย ที่
33.30 อย่างมีนัย สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และมีความสอดคล้องกับผลการเรีย นตลอดภาค
การศึกษาที่นักศึกษาแต่ละคนได้ (r = 0.911, sig. = .000) รวมทั้งผลความพึงพอใจของผู้เรีย นต่อ
กิจกรรมการเรียนโดยใช้สื่อมัลติมีเดียเพื่อการเรียนรู้แบบออนไลน์ ในระดับมากในทุ กประเด็นคาถาม
สามารถสรุปได้ว่ามัลติมีเดียสาหรับการเรียนแบบออนไลน์ช่วยเพิ่ม ผลสัม ฤทธิ์ทางการเรีย น และเพิ่ม
โอกาสในการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้ โดยลดข้อจากัดด้านเวลาและสถานที่
พัชรา คงเหมาะ (2560) ได้ทาวิจัยเรื่องแนวทางการพัฒนาห้องเรีย นออนไลน์ สาหรับ
อาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี พบว่า ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นสาหรับผู้สอนใน
การใช้ห้องเรียนออนไลน์คือการไม่มีเวลาในการจัดทาและการปรับปรุงเนื้อหาของบทเรีย น มีจานวน
ภาระงานสอนที่ม าก มีงานอื่นที่สาคัญกว่าจะต้องกระทา ขาดแรงจูงใจในการใช้งาน รวม ถึงความ
พร้อมของสิ่ งอานวยความสะดวกในการใช้งาน แนวทางในการพัฒนาห้องเรีย นออนไลน์คือ ควร
ส่งเสริมการใช้งานให้ม ากขึ้นควรกาหนดนโยบายการใช้งานห้องเรีย นออนไลน์ในการเรีย นการสอน
กาหนดตัวชี้วัดด้านการจัดการเรียนการสอน มีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างให้เกิดความเข้ าใจ
และมีการติดตามประเมินผลการเข้าใช้งานห้องเรียนออนไลน์
ภาณุ วัฒน์ วรพิ ทย์เ บญจา , จารั ส กลิ่น หนู และณรงค์ ศัก ดิ์ศรี สม (2558) ได้
ทาการศึกษาวิจัย เรื่อง การพัฒนาแอพพลิเคชั่นการจัดการเรีย นการสอนในห้องเรีย นเสมือนจริงบน
อุปกรณ์เคลื่อนที่ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่ อแก้ปัญหาข้อจากัดของระบบบริหารจัดการเรีย นการสอน
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ของส านั กงานคณะกรรมการการศึ กษาขั้ นพื้ นฐาน (OBECLMS) ให้ส ามารถใช้ง านผ่า นอุ ปกรณ์
เคลื่อนที่ เช่น สมาร์ทโฟนหรือ แท็บเล็ตได้ แอพพลิเคชั่นถูกพั ฒนาในลักษณะ Responsive Web
Design โดยนาวงจรการพัฒนาระบบ (SDLC) มาเป็นแนวทางในการพัฒนา คัดเลือกกลุ่ม ตัวอย่างโดย
วิธีการสุ่ม ตัวอย่างแบบกลุ่ม ได้กลุ่ม ตัวอย่ างเป็นนักเรี ย นชั้นประถมศึ กษาปีที่ 6 ในกลุ่ม เครือข่า ย
โรงเรียนทุ่งผึ้ง สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลาปางเขต 3 จานวน 30 คน จากจานวนทั้งสิ้น
17 กลุ่มเครือข่ายและครูผู้สอนจานวน 15 คน ผลการทดลองพบว่าแอพพลิเคชั่นสามารถใช้งานผ่าน
อุปกรณ์เคลื่อนที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อนักเรียนใช้แ อพพลิเคชั่นในการทบทวนเนื้อหาวิชาเรีย น
นอกเหนือจากการเรียนการสอนในชั้นเรียนปกติ ช่วยให้นักเรีย นเข้าใจและสามารถจดจาเนื้อหาวิชา
เรียนได้ดียิ่งขึ้น โดยผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่ทดลองใช้แ อพพลิเคชั่น ในภาพรวมมี
ความพึงพอใจอยู่ใ นระดับมาก ค่าเฉลี่ย อยู่ที่ 4.10 จาก 5.00 และความพึงพอใจของครูผู้สอนที่
ทดลองใช้แอพพลิเคชั่นในภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.09 จาก 5.00
วรวรรณ เพชรอุไร (2555) ศึกษารูปแบบการจัดการเรียนรู้แ บบ Active learning ใน
รายวิชา อย 341 การแปรรูป พบว่าไม่สามารถทาให้นักศึกษาทุกคนมีผลการเรีย นไม่ต่ากกว่าเกรดซี
(C) ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้ แต่อย่างไรก็ตาม พบว่ามีนักศึกษาที่สอบไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินใน ครั้ง
นี้ล ดลง และนัก ศึ ก ษาที่ เ คยสอบไม่ ผ่ า นในรายวิ ช านี้ ในภาคการศึ กษาที่ แ ล้ ว (ภาคการศึ ก ษาที่
1/2554) มีผลการเรียนดีขึ้น และจากการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาพบว่าการเรีย นแบบ
Active learning โดยใช้ กิจกรรมที่หลากหลายในการเรีย นการสอนทั้ งกิจกรรมในห้องเรีย นและ
กิจกรรมผ่านสื่ออิเล็ กทรอนิกส์ นักศึกษามีความพึงพอใจต่อ กิจกรรมต่างๆ เป็ นอย่างมาก มีความ
กระตือรือร้น และมีความสนใจที่อยากจะร่วมกิจกรรมมากกว่าการสอนแบบบรรยายเพียงอย่างเดียว
วุฒิภัทร หนูยอด (2556) ได้ทาวิจัย เรื่องประสิทธิผลของรูปแบบการสอนโดยใช้สื่อ
การสอนแบบออนไลน์ วิช าการเขี ย นโปรแกรมเว็ บแบบพลวัติ (The Effectiveness about ELearning :Dynamic Web Programming.) ผลการวิจัยพบว่า 1) นักศึกษาที่เรีย นแบบ e-learning
โดยผ่านระบบสร้างสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรีย นสูงกว่านักศึกษาที่เรีย นใน
ห้องเรียนปกติ ซึ่งมีค่า t เท่ากับ 2.22 ที่ระดับนัยสาคัญที่ 0.01 และ 2) ความพึงพอใจของนักศึกษา
ที่เรียนแบบ e-learning โดยผ่านระบบสร้างสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.64 ซึ่ง
อยู่ในเกณฑ์พึงพอใจมากที่สุด ดังนั้นจึงสรุปได้ว่า การเรีย นแบบ e-learning โดยผ่านระบบสร้างสื่อ
การเรียนการสอนออนไลน์ สามารถใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สุพิชชา ตันติธีระศักดิ์, ศิวนิต อรรถวุฒิกุล (2559) ได้ทาการวิจัยศึกษาผลของการจัด
กิจกรรมการเรียนแบบผสมผสานผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ตามแนวคิดเพื่อนช่วยเพื่อน เพื่อส่งเสริม
ทักษะการแก้ปัญหาการเขียนโปรแกรมของนักเรีย น ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 พบว่า 1) คะแนน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยกิจกรรมการเรียนแบบผสมผสานผ่าน
เครือข่ายสังคมออนไลน์ตามแนวคิดเพื่อนช่วยเพื่อน แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
2) ทักษะการแก้ ปัญหาการเขีย นโปรแกรมของนั กเรีย น โดยภาพรวมอยู่ในระดั บคุณภาพ ดี ( =
18.23, S.D. = 2.30) 3) พฤติกรรมการเรีย นของนักเรีย นที่เรีย นด้วยกิจกรรมการเรีย นแบบ
ผสมผสานผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ตามแนวคิดเพื่อนช่วยเพื่อนที่พบมากที่สุดคือ การตอบคาถาม
(ร้อยละ 97.70) ส่วนพฤติกรรมที่พบน้อยที่สุดคือการโพสต์ แชร์เนื้อหา (ร้อยละ 3.69) และ 4)
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นัก เรี ย นมี ความพึ ง พอใจต่ อการเรีย นด้ว ยกิ จ กรรมการเรีย นแบบผสมผสานผ่า นเครือ ข่า ยสัง คม
ออนไลน์ตามแนวคิดเพื่อนช่วยเพื่อนอยู่ในระดับมาก ( = 4.15, S.D.= 0.74)

