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บทท่ี 2 
ทฤษฎีหรืองานวิจัยท่ีเกีย่วข้อง 

 

การวิจัย เรื่อง การจัดการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนออนไลน์ เพื่อบูรณาการกับรายวิชาโครงงาน
คอมพิวเตอร์ เร่ือง ขั้นตอนการท าโครงงาน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนทีปราษฎร์
พิทยา ในคร้ังน้ีผู้วิจัยได้น าแนวคิดทฤษฏีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องมาศึกษา เพื่อให้สามารถท างานได้
ตรงตามวัตถุประสงค์ และขอบเขตของงานที่ก าหนดไว้ โดยมีรายละเอียดของเอกสารและผลงานวิจัย
ที่เกี่ยวข้องดังน้ี 
 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 นวัตกรรมทางการศึกษาที่เปลี่ยนแปลงวิธีเรียนที่เป็นอยู่
เดิมเป็นการเรียนที่ใช้เทคโนโลยีที่ก้าวหน้า เช่น อินเทอร์เน็ต อินทราเน็ต เอ็กซ์ทราเน็ต ดาวเทียม 
ดังน้ันจึงหมายรวมถึงการเรียนทางไกล การเรียนผ่านเว็บ ห้องเรียนเสมือนจริง ซึ่งมีจุดเชื่อมโยงคือ 
เทคโนโลยีการสื่อสารเป็นสื่อกลางของการเรียนรู้" (เว็บไซต์ http:// www.capella.edu / 
elearning) 
 การเรียนการสอนแบบออนไลน์เป็นรูปแบบของเน้ือหาสาระที่สร้างเป็นบทเรียนส าเร็จรูป ที่
อาจใช้ซีดีรอมเป็นสื่อกลางในการส่งผ่าน หรือใช้การส่งผ่านเครือข่ายภายในหรืออินเทอร์เน็ต ทั้งน้ี
อาจจะอยู่ในรูปแบบคอมพิวเตอร์ช่วยการฝึกอบรม (Computer Based Training : CBT) และการใช้
เว็บเพื่อการฝึกอบรม (Web Based Training : WBT) หรือการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียมก็
ได้ Krutus (2000)    
 การเรียนรู้แบบออนไลน์ หรือ e-learning เป็นการศึกษาเรียนรู้ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
(Internet) หรืออินทราเน็ต (Intranet) ด้วยตัวเอง ผู้เรียนจะได้เรียนตามความสามารถและความ
สนใจของตน โดยเน้ือหาของบทเรียน ประกอบด้วย ข้อความ รูปภาพ เสียง วิดีโอ และมัลติมีเดียอื่นๆ  
จะถูกส่งไปยังผู้เรียนผ่าน Web Browser โดยผู้เรียน ผู้สอน และเพื่อนร่วมชั้นเรียนทุกคน สามารถ
ติดต่อ ปรึกษา แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ระหว่างกันได้เช่นเดียวกับการเรียนในชั้นเรียนปกติ โดย
อาศัย เคร่ืองมือการติดต่อสื่อสารที่ทันสมัย เช่น (e-mail, web-board, chat, Social Network) 
การเรียนรู้แบบออนไลน์จึงเป็นการเรียนส าหรับทุกคน, เรียนได้ทุกเวลา และทุกสถานที่ (Learn for 
all : anyone, anywhere and anytime) 
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 วิธีจัดการเรียนการสอนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ e – learning เป็นในปัจจุบันใช้กันอยู่ 3 
ลักษณะ คือ ใช้เป็นสื่อเสริม โดยการสร้างเว็บเพจโครงการสอน เน้ือหาวิชาบางส่วน หรือทั้งหมด แจ้ง
แหล่งอ้างอิง แหล่งค้นคว้า ให้นักศึกษาทราบ ตอบค าถามที่นักศึกษาถามเข้ามาบ่อย ๆ (Frequently 
Ask Question – FAQ) แจ้ง e-mail ให้ผู้เรียนส่งงาน ใช้เป็นทางเลือก โดยผู้เรียนสามารถเลือกเรียน
แบบวิธีเข้าชั้นเรียนปกติ หรือเรียนผ่านระบบ เครือข่ายคอมพิวเตอร์ ดังน้ันเว็บเพจรายวิชาต้องมี
ความสมบูรณ์ใกล้เคียงกับการเรียนการสอนในชั้นเรียน น่ันคือจะต้องมีความละเอียดมากกว่า ใน
ระดับที่ใช้เป็นสื่อเสริมใช้สอนทดแทนการเรียนการสอนปกติ เป็นระดับสูงสุดที่คาดหวังในการท า       
e – learning โดยผู้เรียนสามารถเรียน ท าแบบฝึกหัด และทดสอบตนเองได้ในระบบออนไลน์โดยไม่
ต้องเข้าชั้นเรียน อย่างไรก็ตาม ในการประเมินผลออนไลน์ ยังต้องอาศัยความซื่อสัตย์ของผู้เรียน จึง
ยังคงน ามาใช้ได้ยาก ข้อสอบอาจอยู่ในกระดาษ หรืออยู่ในคอมพิวเตอร์ก็ได้ 
 

2.2 ระบบการจัดการด้านการเรียนรู้  (Learning Management System: LMS) 
 LMS คือ ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านเครือข่าย มีเคร่ืองมือและส่วนประกอบที่ส าคัญ 
ส าหรับผู้สอน ผู้เรียนและผู้ดูแลระบบ ได้แก่ ระบบการจัดการรายวิชา ระบบการจัดการสร้างเน้ือหา 
ระบบบริหารจัดการผู้เรียน ระบบส่วนการจัดการข้อมูลบทเรียน และระบบเคร่ืองมือช่วยจัดการ
สื่อสารและปฏิสัมพันธ์และจัดกระบวนการเรียนรู้ ได้แก่ การสื่อสาร Chat, E-mail, Web-board, 
การเข้าใช้ การเก็บข้อมูล, และการรายงานผล เป็นต้น 
 LMS เป็นค าที่ย่อมาจาก Learning Management System หรือระบบการจัดการเรียนรู้ 
เป็นซอฟต์แวร์ที่ท าหน้าที่บริหารจัดการเรียนการสอนผ่านเว็บ จะประกอบด้วยเคร่ืองมืออ านวยความ
สะดวกให้แก่ผู้สอน ผู้เรียน ผู้ดูแลระบบ โดยที่ผู้สอนน าเน้ือหาและสื่อการสอนขึ้นเว็บไซต์รายวิชา
ตามที่ได้ขอให้ระบบ จัดไว้ให้ได้โดยสะดวก ผู้เรียนเข้าถึงเน้ือหา กิจกรรมต่าง ๆ ได้โดยผ่านเว็บ ผู้สอน
และผู้เรียนติดต่อ สื่อสารได้ผ่านทางเคร่ืองมือการสื่อสารที่ระบบจัดไว้ให้ เช่น ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ 
ห้องสนทนา กระดานถาม - ตอบ เป็นต้น นอกจากน้ันแล้วยังมีองค์ประกอบที่ส าคัญ คือ การเก็บ
บันทึกข้อมูล กิจกรรมการเรียนของผู้เรียนไว้บนระบบเพื่อผู้สอนสามารถน าไปวิเคราะห์ ติดตามและ
ประเมินผลการเรียนการสอนในรายวิชาน้ันอย่างมีประสิทธิภาพ 
 Learning Management System: LMS คือ ระบบการจัดการด้านการเรียนรู้ ผ่านระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ โดยมีการจัดการทางด้านคอร์สแวร์ (Courseware) และองค์ประกอบต่างๆ 
คล้ายคลึงกับการเรียนการสอนจริง ผู้เรียนสามารถเรียนและท ากิจกรรมต่างๆ ที่ได้มีการออกแบบไว้
ได้ด้วยตนเอง ผู้สอนสามารถติดตามและตรวจปรับผลการเรียนของผู้เรียนได้ อีกทั้งยังมีระบบบริหาร
จัดการที่ครอบคลุมการจัดการสื่อการเรียนการสอนทั้งหมด 

ระบบ LMS คืออะไร เป็นซอฟต์แวร์ที่ท าหน้าที่บริหารจัดการเรียนการสอนผ่านเว็บจะ
ประกอบด้วยเคร่ืองมืออ านวยความสะดวกให้แก่ผู้สอน ผู้เรียนผู้ดูแลระบบโดยที่ผู้สอนน าเน้ือหาและ
สื่อการสอนขึ้น เว็บไซต์รายวิชาตามที่ได้ขอให้ระบบจัดไว้ให้ได้โดยสะดวก ผู้เ รียนเข้าถึงเ น้ือหา
กิจกรรมต่างๆ ระบบจัดการหลักสูตร (Course Management)  ระบบ LMS มีประเภท กลุ่ม
ซอฟท์แวร์ฟรี (Open Source LMS) ที่มีลิขสิทธิ์ในการใช้งานแบบ GPL ได้แก่ Moodle 
(www.moodle.org) (แพร่หลายมากที่สุด) ATutor (www.atutor.ca) ระบบการสร้างบทเรียน 

http://www.atutor.ca/
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ระบบการทดสอบและประเมินผล (Test and Evaluation System) ระบบส่งเสริมการเรียน และ 
ระบบจัดการข้อมูล 
 

2.3 ความหมายของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นความสามารถของนักเรียนในด้านต่างๆ ซึ่งเกิดจากนักเรียนได้รับ

ประสบการณ์จากกระบวนการเรียนการสอนของครู โดยครูต้องศึกษาแนวทางในการวัดและ
ประเมินผล การสร้างเคร่ืองมือวัดให้มีคุณภาพน้ัน ได้มีผู้ให้ความหมายของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไว้
ดังน้ี 

สมพร เชื้อพันธ์ (2547,หน้า53) สรุปว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ หมายถึง 
ความสามารถ ความส าเร็จและสมรรถภาพด้านต่างๆของผู้เรียนที่ได้จากการเรียนรู้อันเป็นผลมาจาก
การเรียนการสอน การฝึกฝนหรือประสบการณ์ของแต่ละบุคคลซึ่งสามารถวัดได้จากการทดสอบด้วย
วิธีการต่างๆ 

พิมพันธ์ เดชะคุปต์ และพะเยาว์ ยินดีสุข (2548,หน้า 125) กล่าวว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนหมายถึงขนาดของความส าเร็จที่ได้จากกระบวนการเรียนการสอน 

ปราณี กองจินดา (2549,หน้า 42) กล่าว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง ความสามารถ
หรือผลส าเร็จที่ได้รับจากกิจกรรมการเรียนการสอนเป็นการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและประสบการณ์
เรียนรู้ทางด้านพุทธิพิสัย จิตพิสัย และทักษะพิสัย และยังได้จ าแนกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไว้ตาม
ลักษณะของวัตถุประสงค์ของการเรียนการสอนที่แตกต่างกัน 

ดังน้ันจึงสรุปได้ว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง ผลที่เกิดจากกระบวนการเรียนการสอน
ที่จะท าให้นักเรียนเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม และสามารถวัดได้โดยการแสดงออกมาทั้ง 3 ด้าน 
คือ ด้านพุทธิพิสัย ด้านจิตพิสัย และด้านทักษะพิสัย 
 

2.4 ความหมายของบทเรียนออนไลน์ 
บทเรียนที่จัดท าขึ้นเป็นสื่อการสอน ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ประกอบไปด้วย

โครงสร้างหลักสูตร ค าอธิบายรายวิชา หน่วยการเรียนรู้ การวางแผนการจัดการเรียนรู้   เน้ือหา  
แบบทดสอบ แบบฝึกทักษะเพื่อให้นักเรียนและผู้ที่สนใจศึกษา สามารถศึกษาค้นคว้าความรู้ ได้ด้วย
ตนเอง โดยออกแบบไว้ ให้โต้ตอบกับผู้เรียนได้  
           การเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในรูปแบบดังกล่าวข้างต้นน้ี ได้มีผู้จัดท า
มาแล้วเป็นจ านวนมาก โดยอาจใช้ชื่อเรียกแตกต่างกันไป เช่น  เว็บไซต์ช่วยสอน   บทเรียนผ่าน
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต  หรืออื่นๆ ซึ่งล้วนแล้วแต่ต้ังอยู่บนพื้นฐาน เดียวกันคือ  เป็นสื่อการสอน 
ประเภทเว็บไซต์ช่วยสอน แสดงผลผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  ขึ้นอยู่กับผู้จัดท าจะพัฒนาไปใน
รูปแบบใด  
           จากการศึกษาและสืบค้นเกี่ยวกับบทเรียนออนไลน์ ข้าพเจ้าพบว่าการใช้บทเรียนออนไลน์ใน
การจัดการเรียนการสอนมีประโยชน์หลายประการเช่น 1.  เหมาะกับการเรียนรู้ตามความสนใจของ
แต่ละคน 2. มีเอกสารส าหรับการเรียนรู้หลากหลาย 3. เป็นการเรียนรู้สองทาง 4. ง่ายต่อการส ารวจ
ความก้าวหน้า 5. เป็นการเรียนรู้ได้ทุกสถานที่และทุกเวลา 6.  ค่าใช้จ่ายในการเรียนของผู้เรียนต่ าลง 



11 
 

7.  สร้างโอกาสในการแลกเปลี่ยนในการเรียนรู้กับบุคคลอื่น 8. ประสิทธิภาพของการเรียนเพิ่มขึ้น 9. 
การส่ง (แลกเปลี่ยน) เอกสารในการสอนรวดเร็ว 
            แต่อย่างไรก็ตามการจัดการเรียนการสอนผ่านบทเรียนออนไลน์ก็ยังมีขีดจ ากัด เช่น ผู้สอน
และผู้เรียนขาดปฏิสัมพันธ์ระหว่างกัน ครูผู้สอนไม่สามารถสอดแทรกเร่ืองคุณธรรมและจริยธรรม
ให้กับผู้เรียนได้โดยตรง อีกทั้งการใช้บทเรียนออนไลน์เหมาะสมกับผู้เรียนและสถานศึกษาที่มีความ
พร้อมด้านเทคโนโลยี 
 
2.5 ความพึงพอใจ 

ความหมายของความพึงพอใจ ในการท างานเป็นปัจจัยส าคัญประการหน่ึงในการผลักดัน ให้
บุคคลท างานส าเร็จบรรลุเป้าหมายที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพอันเป็นผลจากการได้รับการตอบสนอง
ต่อแรงจูงใจหรือความต้องการของแต่ละบุคคลในแนวทางที่ประสงค์ซึ่งในเร่ืองความพึงพอใจน้ีได้มี
ผู้ให้ความหมายไว้หลายท่าน ดังน้ี 
 มารเซ ( Morse, อ้างถึงใน พินิจ บุญอนันต์, 2541,11 ) ให้ความหมายว่า ความพึงพอใจใน
การ ท างาน หมายถึง ทุกสิ่งทุกอย่างที่สามารถลดความเครียดของผู้ท างานให้น้อยลงถ้ามีความเครียด
มากจะท าให้เกิดความไม่พึงพอใจในการท างานและความเครียดน้ีจะมีผลมาจากความต้องการของ
มนุษย์ เมื่อมนุษย์มีความ ต้องการมากจะเกิดปฏิกิริยาเรียกร้องถ้าเมื่อใดความต้องการได้รับการ
ตอบสนองความเครียดน้ันก็จะลดลงหรือหมดไปท าให้เกิดความพึงพอใจในการท างานได้ 

วอลเลอร์สเตน ( Wallerstein, อ้างถึงใน พินิจ บุญอนันต์, 2541,10 ) ให้ความหมายของ
ความพึงพอใจไว้ว่า หมายถึง ความรู้สึกที่เกิดขึ้นเมื่อได้รับผลส าเร็จตามความมุ่งหมาย  

สตรอสและเซเลส ( Strauss & Sayles, อ้างถึงใน พินิจ บุญอนันต์ , 2541,10 ) ให้
ความหมายของความพึงพอใจในการท างานไว้ว่า หมายถึง ความรู้สึกพอใจในงานที่ท าเมื่องานน้ัน
ให้ผลประโยชน์ตอบแทนทั้งทางด้าน วัตถุและด้านจิตใจ ซึ่งสามารถตอบสนองความต้องการขั้น
พื้นฐานของเขาได้ 

สมิธ ( Smith, อ้างถึงใน พินิจ บุญอนันต์, 2541,9 ) ได้ให้ความหมายของความพึงพอใจใน
การท างานว่าเป็นผลรวมทางจิตวิทยา สรีรวิทยา และสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะท าให้ผู้ท างานในหน่วยงานน้ัน
พูดได้อย่างจริงใจว่าเขาพอใจในการท างาน  
 โยเดอร์ ( Yoder, อ้างอิงใน พินิจ บุญอนันต์, 2541,10 ) ให้ความหมายของความพึงพอใจ
ของความรู้สึกของคนงานคนใดคนหน่ึงว่า ชอบหรือไม่ชอบต่อสภาพต่างๆ ในการท างานของเขาและมี
ระดับมากน้อยเพียงใด 
 สรุปได้ว่า ความพึงพอใจ หมายถึง  ความ รู้สึกของบุคคลต่อสิ่ งใดสิ่งหน่ึงบุคคลหรือ
สภาพการณ์อย่างใดอย่างหน่ึงซึ่งอาจเป็นความรู้สึกในทางบวกเป็นกลาง หรือ ทางลบความรู้สึก
เหล่าน้ีมีผลต่อประสิทธิภาพของการท างาน กล่าวคือ หากความรู้สึกโน้มเอียงไปในทางบวก การ
ปฏิบั ติงานจะมีประสิทธิภาพสูงแต่หากความ รู้สึกโน้มเอียงไปในทางลบการปฏิบั ติงานจะมี
ประสิทธิภาพต่ าได้โดยสามารถวัดได้จากองค์ประกอบต่างๆ ที่เข้ามาเกี่ยวข้อง 
 

2.6 แนวคิด ทฤษฏีท่ีเก่ียวข้องกับการวิจัย 
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        ในการวิจัยคร้ังน้ีผู้วิจัยได้น าแนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย เพื่อใช้ประกอบในการวิจัย  
ดังน้ี 
 2.6.1 ทฤษฎีพุทธิปัญญา (Cognitive Theory) 
 นักจิตวิยาและนักการศึกษากลุ่มพุทธิปัญญา เชื่อว่าการเรียนบางเร่ืองไม่สามารถสังเกตเห็น
ได้จากพฤติกรรมที่แสดงออก และการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นมีมากกว่าการวัดด้วยพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลง 
ดังน้ัน นักจิตวิทยาและนักการศึกษากลุ่มน้ีจึงศึกษาการเรียนเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ ความจ า
แรงจูงใจและการคิดตลอดจนการสะท้อนที่แสดงให้เห็นถึงกระบวนการเรียนรู้ของผู้ เ รียนซึ่ ง
นักจิตวิทยากลุ่มน้ีพิจารณาว่าการเ รียนรู้เป็นกระบวนการที่ เกิดขึ้นภายในของผู้ เรียน ตาม
ความสามารถในการเรียนรู้ของแต่ละบุคคล ปริมาณความสามารถ ความพยายามทุ่มเทระหว่าง
กระบวนการเรียนรู้ และความซับซ้อนของการประมวลผล ตลอดจนโครงสร้างความรู้เดิมของผู้เรียน 
ดังน้ัน แนวทางปฏิบัติของการน าแนวคิดของนักจิตวิทยาและนักการศึกษากลุ่มพุทธิปัญญาไปใช้ได้คือ 
การใช้กลวิธีทีให้ผู้เข้ารับการเรียนการสอนได้เข้าถึงสื่อการเรียนได้มากที่สุด เพื่อให้ผู้เ ข้ารับการเรียน
การสอนสามรรถถ่ายโอนสิ่งที่ได้รับผ่านประสาทสัมผัสไปยังหน่วยความจ าระยะสั้น เช่น การอ่าน การ
มอง และการสัมผัส เป็นต้น นอกจากน้ีการจัดล าดับเน้ือหาอย่างเป็นระบบ เรียงล าดับจากง่ายไปยาก 
และแสดงถึงความเชื่อมโยง เช่น การใช้ผังความคิดล่วงหน้า (Advanced Organizer) จะช่วยให้ผู้เข้า
รับการเรียนการสอนเกิดการจดจ าและระลึกถึงข้อมูลน้ันๆ ได้ดียิ่งขึ้น 
 2.6.2 ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสม์ (Constructivism Theory)  
 ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ เป็นทฤษฎีที่เกี่ยวกับความรู้และการเรียนรู้ โดยมีรากฐานมาจาก
ปรัชญาจิตวิทยาและมนุษยวิทยา ซึ่งเชื่อว่า ความรู้เป็นสิ่งที่บุคคลสร้างขึ้นและบุคคลจะเรียนรู้ได้โดย
การมีปฎิสัมพันธ์กับบุคคลอื่น และสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ซึ่งต้องอาศัยความรู้ ประสบการณ์เดิมและ
โครงสร้างทางปัญญา เป็นพื้นฐานในการเรียนรู้ นอกจากน้ี วัฒนาพร ระงับทุกข์ (2541) กล่าวว่า 
องค์ประกอบการเรียนรู้ตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต์ ประกอบด้วย 1) ผู้เรียนสร้างความหมายของสิ่ง 
ที่ได้พบเห็น รับรู้ โดยใช้กระบวนการทางปัญญาของตนเองที่เรียนรู้และสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง
ประสาทสัมผัสของผู้เรียนกับสิ่งแวดล้อมโดยจะใช้ความรู้  2) โครงสร้างทางปัญญา เกิดจากความ
พยายามทางความคิดหากการใช้ความรู้เดิมคาดคะเนเหตุการณ์ได้ถูกต้อง จะท าให้โครงสร้างทาง
ปัญญามั่นคงยิ่งขึ้นแต่ถ้าหากคาดคะเนไม่ถูกต้องจะเกิดภาวะที่ เรียกว่า ภาวะไม่สมดุล 3) โครงสร้าง
ทางปัญญาเป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงได้ยาก แม้ว่าจะมีหลักฐานจากการสังเกตที่ขัดแย้งกับโครงสร้างน้ัน 

 

2.6.3 ทฤษฏีความพึงพอใจ 
                2.6.3.1 ความหมายของความพึงพอใจ 

  ความพึงพอใจเป็นทัศนคติที่เป็นนามธรรม ไม่สามารถเห็นเป็นรูปร่างได้ การที่
เราทราบว่าบุคคลมีความพึงพอใจหรือไม่ สามารถสังเกตโดยการแสดงออกที่ค่อนข้างสลับซับซ้อน จึง
เป็นการยาก ที่จะวัดความพึงพอใจโดยตรงแต่สามารถวัดได้โดยทางอ้อม โดยการวัดความคิดเห็นของ
บุคคลเหล่าน้ันและการแสดงความคิดเห็นน้ันจะต้องตรงกับความรู้สึกที่แท้จริงจึงสามารถวัดความพึง
พอใจได้ มีนักการศึกษาหลายท่านได้ให้ความหมายของความพึงพอใจซึ่งนามาเป็นแนวทางได้ ดังน้ี 
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  บุญรัตน์ อินทรสมพันธ์ (2542: 164) ได้ให้ความหมายของความพึงพอใจไว้
ว่าหมายถึง ความรู้สึก ความชอบ ความพอใจ เจตคติที่ดีต่อการเรียนและมีความพยายามต้ังใจเรียน 
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายและประสบผลส าเร็จ 

 ทวีศิลป์ สารแสน (2543: 164) ได้ให้ความหมายของความพึงพอใจว่า 
หมายถึงคุณลักษณะทางจิตหรืออารมณ์ความรู้สึกหรือทัศนคติของบุคคลที่มีในเชิงบวกอันเน่ืองมาจาก
สิ่งเร้าและแรงจูงใจต่อกิจกรรมที่ทาซึ่งปรากฏออกมาทางพฤติกรรมและเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญใน
การทากิจกรรมต่างๆ ของบุคคล 
  ทัศนีย์ สิงห์เจริญ (2543: 19) ได้ให้ความหมายของความพึงพอใจในการเรียน
การสอนว่า หมายถึง ความรู้สึกหรือทัศนคติในทางที่ดีของนักเรียนที่มีต่อการเรียนการสอน ความรู้สึก
ที่เกิดจากการได้รับการตอบสนองทั้งด้านร่างกายและจิตใจ อันเป็นผลสืบเน่ืองมาจากปัจจัยหรือ
องค์ประกอบต่างๆ ในการเรียน เช่น สภาพแวดล้อมในโรงเรียน เน้ือหาวิชาที่ได้รับจากการเรียนซึ่งท า
ให้บุคคลเกิดความพึงพอใจในการเรียนการสอนจนประสบผลส าเร็จในการเรียนได้ 
 พัชรินทร์ เอี่ยมเอกสุวรรณ (2549: 36) ได้ให้ความหมายของความพึงพอใจว่า
เป็นความรู้สึกที่ดีต่อสิ่งหน่ึงสิ่งใด เมื่อบุคคลน้ันได้รับการตอบสนองตามความต้องการของตนเองและ
จะแสดงพฤติกรรมออกมา โดยการพอใจหรือเลือกปฏิบัติในกิจกรรมน้ันๆ 
  วิรุฬ พรรณเทวี (2542: 111) ได้ให้ความหมายของความพึงพอใจว่า หมายถึง
ความรู้สึกภายในจิตใจของมนุษย์ที่ไม่เหมือนกัน ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลว่าจะคาดหมายกับสิ่งใดอย่างไร
ถ้าคาดหวังหรือมีความต้ังใจมากและได้รับการตอบสนองด้วยดีจะมีความพึงพอใจมาก แต่ในทาง
ตรงกันข้ามอาจผิดหวังหรือไม่พึงพอใจเป็นอย่างยิ่งเมื่อไม่ได้รับการตอบสนองตามที่คาดหวังไว้ ทั้งน้ี
ขึ้นอยู่กับสิ่งที่ต้ังไว้ว่าจะมีมากหรือน้อย 

  ศักดา จิรไพโรจน์ (2546: 21) ได้ให้ความหมายของความพึงพอใจว่า หมายถึง
ความรู้สึกของคนที่มีต่อสิ่งหน่ึงสิ่งใด ความรู้สึกพึงพอใจจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อบุคคลได้รับในสิ่งที่ตนเอง
ต้องการ หรือเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ และระดับความพึงพอใจดังกล่าวจะลดลงหรือไม่เกิดขึ้นหาก 
ความต้องการหรือเป้าหมายน้ันไม่ได้รับการตอบสนอง ซึ่งระดับความพึงพอใจจะแตกต่างกันขึ้นอยู่กับ 
ปัจจัยองค์ประกอบของการท างาน 
  จากแนวคิด สรุปได้ว่า ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกที่เป็นสุขความชอบ 
ความพอใจความรู้สึกยินดีในสิ่งที่ปฏิบัติ และเป็นทัศนคติในเชิงบวก ความรู้สึกพึงพอใจจะเกิดขึ้นก็
ต่อเมื่อได้รับการตอบสนองในสิ่งที่ตนเองต้องการหรือต้ังเป้าหมายไว้ 

 

        2.6.3.2 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับความพึงพอใจ 
   ศักดา จิรไพโรจน์ (2546: 22-23) กล่าวถึงทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับความพึง
พอใจ ซึ่งทฤษฎีล าดับขั้นของความพึงพอใจในความต้องการของบุคคล โดยมาสโลว์ เป็นผู้เสนอทฤษฎี
น้ี ได้บอกให้รู้ว่าความต้องการของมนุษย์เรามีการพัฒนาเป็นไปตามลาดับขั้น โดยเร่ิมจากความ
ต้องการต่ าสุดไปจนถึงความต้องการสูงสุด รวมทั้งหมด 5 ขั้นตอนด้วยกัน ได้แก่ 
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  (1) ความต้องการทางร่างกาย (Physical Needs) เป็นความต้องการที่มี
อ านาจรุนแรงโดยเฉพาะในตอนแรกเกิด ความต้องการอันน้ีถือว่าเป็นขั้นแรกสุด เช่น ต้องการอาหาร 
ความเคลื่อนไหวเป็นต้น 
 (2) ความต้องการด้านความปลอดภัยจากอันตราย (Safety from External 
Danger) เป็นความต้องการด้านจิตใจ เพื่อให้จิตใจมีที่ยึดเหน่ียว เกิดความอบอุ่นทางใจ ตัวอย่างเช่น 
เด็กต้องการความคุ้มครองจากผู้ใหญ่ กลุ่มต้องการผู้นาอาจเป็นกลุ่มครอบครัวซึ่งเป็นกลุ่มแรกสุดใน
สังคมมนุษย์ 
 (3)  ความต้องการในด้านความรักความห่วงใย (Love or Affection) เป็น
ความต้องการสูงขึ้นมาจากด้านความปลอดภัย ความต้องการในด้านน้ีเป็นความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้น
ระหว่างบุคคลซึ่งอาจจะออกมาในหลายๆ ลักษณะเช่นเพื่อน พ่อแม่ ชายหนุ่มกับหญิงสาว สามีกับ
ภรรยา เป็นต้น 

  (4) ความต้องการในชื่อเสียงเกียรติยศของตนเอง (Self-Esteem) เป็นความ
ต้องการที่สูงขึ้นมาอีกขั้นหน่ึง ทั้งน้ีเพราะต้องการให้ตนเป็นที่ยอมรับและนับถือของสังคม ให้รู้ว่า
ตนเองเป็นคนที่มีค่าในสังคมแล้วจะทาให้บุคคลเกิดความภาคภูมิใจในตนเอง 
  (5) ความต้องการความส าเร็จและความสมหวังในตนเอง (Self-Realization 
and Accomplishment) เป็นความต้องการสูงสุดซึ่งมนุษย์จะต้ังอุดมคติเอาไว้ โดยต้องรู้จักและ
เข้าใจตัวเองไม่ใช่เป็นการเพ้อฝันหรือสร้างวิมานในอากาศ มนุษย์จะพยายามพัฒนาตัวเองเพื่อให้ไปสู่
ความส าเร็จความเจริญในชีวิตของตนเอง เช่น เราอยากเป็นครูก็พยายามศึกษาหาความรู้เพื่อให้ไ ด้
ปริญญาแล้วน าเอาความรู้มาช่วยพัฒนาตนเองและสังคมต่อไป ซึ่งการกระทาดังกล่าวจะต้องเป็นไป
ด้วยใจรักและอยากท าจริงๆ 
 

    2.6.3.3 การวัดความพึงพอใจ 
เน่ืองจากความพึงพอใจ เป็นทัศนคติในทางบวกของบุคคลที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหน่ึง 

การที่จะวัดว่าบุคคลมีความรู้สึกพึงพอใจหรือไม่พึงพอใจ จึงมีความจาเป็นจะสร้างเคร่ืองมือที่ช่วยใน
การวัดความพึงพอใจน้ัน ซึ่งนักวิชาการหลายคนได้กล่าวถึงการวัดความพึงพอใจไว้สรุปได้ ดังน้ี 
  ปุณยาพร ปฐมพัฒนา (2550 : 33) ได้กล่าวสรุปไว้ว่า การวัดความพึงพอใจ
เป็นการตรวจสอบทัศนคติของบุคคลที่มีต่อสิ่งหน่ึงสิ่งใด ซึ่งสามารถใช้เคร่ืองมือวัดได้หลายแบบ เช่น 
การสังเกตการสัมภาษณ์ และการใช้แบบสอบถาม เป็นต้น 
  สมนึก ภัททิยธนี (2541 : 36-42) ได้กล่าวถึงการวัดความพึงพอใจไว้ว่า การ
วัดความรู้สึกน้ันจะวัดออกมาในลักษณะของทิศทาง มีอยู่ 2 ทิศทาง คือ ทางบวกหรือทางลบ 
ทางบวกหมายถึง การประเมินค่าความรู้สึกไปในทางที่ดี ชอบหรือพอใจ ส่วนทางลบ จะเป็นการ
ประเมินค่าความรู้สึกไปในทางที่ไม่ดี ไม่ชอบ หรือไม่พอใจ และการวัดในลักษณะปริมาณ เป็นความ
เข้มข้นความรุนแรง หรือระดับทัศนคติไปในทิศทางที่พึงประสงค์หรือไม่พึงประสงค์น่ันเอง วิธีการวัดมี
อยู่หลายวิธี เช่น การสังเกต การสัมภาษณ์ การใช้แบบทดสอบ และใช้แบบสอบถาม โดยมี
รายละเอียดดังน้ี 
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  (1) วิธีการสังเกต เป็นวิธีการใช้ตรวจสอบบุคคลอื่นโดยการเฝ้ามอง และจดบันทึก
อย่างมีแบบแผน วิธีน้ีเป็นวิธีการศึกษาที่เก่าแก่ และยังเป็นที่นิยมใช้อย่างแพร่หลายจนถึงปัจจุบัน แต่
ก็เหมาะสมกับการศึกษาเป็นรายกรณีเท่าน้ัน 
  (2) วิธีการสัมภาษณ์ เป็นวิธีการที่ผู้วิจัยจะต้องออกไปสอบถามโดยการพูดคุยกับ
บุคคลน้ันๆ โดยมีการเตรียมแผนงานล่วงหน้าเพื่อให้ได้ข้อมูลที่เป็นจริงมากที่สุด 
  (3) วิธีการใช้แบบสอบถาม วิธีการน้ีจะเป็นการใช้แบบสอบถามที่มีข้อคาอธิบายไว้
อย่างเรียบร้อย เพื่อให้ผู้ตอบทุกคนตอบมาเป็นแบบแผนเดียวกันมักใช้ในกรณีที่ต้องการข้อมูลจาก
กลุ่มตัวอย่างจานวนมาก ๆ วิธีน้ีนับเป็นวิธีที่ นิยมใช้กันมากที่สุดในการวัดทัศนคติ รูปแบบของ
แบบสอบถามจะใช้มาตราวัดทัศนคติ ซึ่งที่นิยมใช้ในปัจจุบันวิธีหน่ึง คือ มาตราส่วนแบบลิเคิร์ท 
(Likert Scales) ประกอบด้วย ข้อความที่แสดงถึงทัศนคติของบุคคลมากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย 
และน้อยที่สุด จากที่กล่าวมาข้างต้น สรุปได้ว่าการวัดความพึงพอใจเป็นการตรวจสอบความรู้สึกของ
บุคคลที่มีต่อสิ่งใด สิ่งหน่ึง ซึ่งมีอยู่ 2 ทิศทาง คือ ทางบวกหรือทางลบ ถ้าเป็นทางบวกจะแสดงออกมา
ว่าชอบพอใจ ถ้าเป็นทางลบจะแสดงออกไม่ดี ไม่ชอบ ไม่พอใจ เคร่ืองมือที่ใช้วัดมีหลายวิธี เช่น การ
สังเกตการสัมภาษณ์ การใช้แบบทดสอบและการใช้แบบสอบถาม เป็นต้น 
 
2.7 งานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 
 ในการวิจัยคร้ังน้ีผู้วิจัยได้น าวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้ประกอบในการวิจัย  ดังน้ี 

2.7.1 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 กาญจนา รัตนธีรวิเชียร (2555) ได้ศึกษางานวิจัยการพัฒนาบทเรียนออนไลน์ วิชา

อัลกอริทึมเบื้องต้น เรื่อง การเขียนผังงาน ส าหรับนักศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 
วัตถุประสงค์ในการวิจัยคร้ังน้ีเพื่อสร้างและประเมินประสิทธิภาพบทเรียนออนไลน์วิชาอัลกอริทึม
เบื้องต้น เร่ืองการเขียนผังงาน และเพื่อประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการเรียนโดยใช้
บทเรียนออนไลน์เรื่องการเขียนผังงาน กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยได้แก่นักศึกษาปริญญาตรีสาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ จ านวน 35 คน เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่แบบทดสอบ
เพื่อหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้ เรียน และแบบประเมินความพึงพอใจ ซึ่งมีลักษณะเป็น
แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน  ผลการวิจัยพบว่า บทเรียนออนไลน์ที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพ 82.21 / 80.07 ซึ่งสูงกว่า
เกณฑ์ที่ก าหนดไว้ 80 / 80 และนักศึกษามีความพึงพอใจในระดับดีมากด้านเน้ือหาโดยมีค่าเฉลี่ย
รวมเท่ากับ 4.91 ระดับดีมากด้านการออกแบบสื่อมีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.91 และระดับดีมากด้าน
ประสิทธิภาพการสอน มีค่าเฉลี่ยรวม 4.78 

ไกรรัตน์ นิลฉิม , แวฮาซัน แวหะมะ (2556) ได้ท าการศึกษา เร่ือง ผลการใช้สื่อการ
สอนด้วยการบันทึกการสอนในห้องเรียนเป็นแบบมัลติมีเดียฝังบนห้องเรียนเสมือนในรายวิชาด้าน
คอมพิวเตอร์โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อพัฒนาสื่อการสอนด้วยการบันทึกการสอนในห้องเรียนเป็น
แบบมัลติมีเดียฝังบนห้องเรียนเสมือนในรายวิชาด้านคอมพิวเตอร์ 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยวิธีการสื่อการสอนด้วยการบันทึกการสอนในห้องเรียนเป็นแบบมัลติมีเดีย
ฝังบนห้องเรียนเสมือนในรายวิชาด้านคอมพิวเตอร์กับการเรียนด้วยวิธีการเรียนบนห้องเรียนเสมือน
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ปกติ 3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยวิธีการสื่อการสอนด้วยการบันทึกการ
สอนในห้องเรียนเป็นแบบมัลติมีเดียฝังบนห้องเรียนเสมือนในรายวิชาด้านคอมพิวเตอร์ กลุ่มตัวอย่างที่
ใช้ในการวิจัยคร้ังน้ีได้แก่ นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
ที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชา ง 31121 การออกแบบและเทคโนโลยี ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 
2555 จ านวน 2 กลุ่ม ได้กลุ่มที่ 1 จ านวน 71 คน เป็นกลุ่มควบคุม และกลุ่มที่ 2 จ านวน 75 คน 
เป็นกลุ่มทดลอง จากผลการวิจัยพบว่า 1) รูปแบบการใช้สื่อการสอนด้วยการบันทึกการสอนใน
ห้องเรียนเป็นแบบมัลติมีเดียฝังบนห้องเรียนเสมือนในรายวิชาด้านคอมพิวเตอร์ เป็นการใช้การเรียน
การสอนในชั้นเรียนเป็นหลัก แล้วเสริมการเรียนการสอนออนไลน์ผ่านห้องเรียนเสมือน โดยอาศัยสื่อ
การสอนแบบมัลติมีเดียบนห้องเรียนเสมือน ขณะด าเนินการสอนผู้สอนสามารถบันทึกการสอนเป็น
แบบมัลติมีเดียด้วยตนเองและน าขึ้นไปใช้บนห้องเรียนเสมือน นอกจากกิจกรรมที่สามารถกระท าผ่าน
ห้องเรียนเสมือน ได้แก่ การบ้าน การสนทนาผ่านกระดานสนทนา และการใช้สังคมออนไลน์ เป็นต้น 
2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยวิธีการเรียนรู้แบบการใช้สื่อการสอนด้วยการบันทึก
การสอนในห้องเรียนเป็นแบบมัลติมีเดียฝังบนห้องเรียนเสมือนในรายวิชาด้านคอมพิวเตอร์สูงกว่าการ
เรียนด้วยวิธีการเรียนแบบการเรียนด้วยวิธีการเรียนบนห้องเรียนเสมือนปกติอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 
.01 3) ผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยวิธีการเรียนรู้แบบการใช้สื่อการสอนด้วยการบันทึก
การสอนในห้องเรียนเป็นแบบมัลติมีเดียฝังบนห้องเรียนเสมือนอยู่ในระดับมากที่สุด 

จุลศักด์ิ สุขสบาย (2558) ได้ศึกษาการพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ทางอิเล็กทรอนิกส์ 
เรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) มีจุดมุ่งหมายส าคัญเพื่อ 1) พัฒนารูปแบบ
การเรียนรู้ทางอิเล็กทรอนิกส์ 2) ศึกษาประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียนรู้ทางอิเล็กทรอนิกส์         
3) ศึกษาประสิทธิผลของรูปแบบการเรียนรู้ทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์หลังการ
เรียนของนักเรียนที่เรียนโดยใช้รูปแบบการเรียนรู้ทางอิเล็กทรอนิกส์กับเกณฑ์ร้อยละ 80 และศึกษา
ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการใช้รูปแบบการเรียนรู้ทางอิเล็กทรอนิกส์เ ร่ืองเทคโนโลยี
สารสนเทศ และการสื่อสาร กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ส าหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียน
สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 
โดยใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Selection) จ านวน 52 คน เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย    
คือ 1) แผนการเรียนรู้ทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 2) แบบประเมิน
ความเหมาะสมของรูปแบบการเรียนรู้ทางอิเล็กทรอนิกส์ 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
และ 4) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อรูปแบบการเรียนรู้ทางอิเล็กทรอนิกส์ เร่ือง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ส าหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน   
ค่าร้อยละ และค่าที (t-test) 

ฉันท์ทิพย์ ลีลิตธรรม (2556) ได้ศึกษาการสังเคราะห์กรอบแนวคิดการเรียนรู้ใน
ห้องเรียนกลับทางร่วมกับเทคโนโลยีการเรียนรู้ แบบภควันตภาพโดยใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือ
ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต The Development of Flipped Classroom Techniques Model 
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with Ubiquitous Learning Using Collaborative Learning Techniques on Internet การวิจัย
คร้ังน้ี เป็นการสังเคราะห์กรอบแนวคิดการเรียนรู้ในห้องเรียนกลับทางร่วมกับเทคโนโลยีการเรียนรู้
แบบภควันตภาพโดยใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และประเมินความ
เหมาะสมของกรอบแนวคิดการเรียนรู้ที่สังเคราะห์ขึ้น เพื่อน าไปใช้เป็นต้นแบบส าหรับการสอนใน
รายวิชาการเขียนโปรแกรมภาษาซี ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) พุทธศักราช 
2546 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ขั้นตอนการวิจัย
ประกอบด้วย ศึกษาหลักการแนวคิด ขั้นตอน ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง , ปรึกษาอาจารย์ที่
ปรึกษา, ร่างกรอบแนวคิดขั้นต้น, ก าหนดกลุ่มตัวอย่าง, สร้างแบบสอบถาม, เก็บรวบรวมข้อมูล และ
ปรับปรุงแก้ไขกรอบแนวคิด กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้สอนสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จ านวน 10 คน 
ผลการวิจัยได้กรอบแนวคิดที่มีชื่อว่า “DeFlipp With UL Model” ผลการประเมินความเหมาะสม
ของกรอบแนวคิดการเรียนรู้ที่สังเคราะห์ขึ้น พบว่า น าไปเป็นต้นแบบได้ 

นิลบุล ทองชัย (2556) ได้ท าการวิจัย เรื่อง การประยุกต์ใช้สื่อการเรียนออนไลน์ เพื่อ
เพิ่มผลสัมฤทธิ์ในการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษส าหรับวิทยาการคอมพิวเตอร์ ของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย ส าหรับการเรียน
แบบออนไลน์ เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาภาษาอังกฤษส าหรับวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
โดยใช้การสอนรูปแบบปกติร่วมกับการเรียนรู้แบบออนไลน์ผ่านเว็บไซต์อีเลิร์นน่ิงของรายวิชา กลุ่ม
ตัวอย่าง คือ นักศึกษาที่ลงทะเบียนและเรียนในรายวิชาภาษาอังกฤษส าหรับวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
ซึ่งเป็นรายวิชาในหลักสูตรของสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี จนครบ
กระบวนการตลอดภาคการศึกษาที่ 1/2556 จ านวน 21 คน พบว่า คะแนนสอบหลังเรียน                 
(   = 66.51 , S.D. =18.26) สูงกว่าคะแนนสอบก่อนเรียน (   = 33.21,S.D. = 14.14) เฉลี่ยที่ 
33.30 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และมีความสอดคล้องกับผลการเรียนตลอดภาค
การศึกษาที่นักศึกษาแต่ละคนได้ (r = 0.911, sig. = .000) รวมทั้งผลความพึงพอใจของผู้เรียนต่อ
กิจกรรมการเรียนโดยใช้สื่อมัลติมีเดียเพื่อการเรียนรู้แบบออนไลน์ ในระดับมากในทุกประเด็นค าถาม 
สามารถสรุปได้ว่ามัลติมีเดียส าหรับการเรียนแบบออนไลน์ช่วยเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และเพิ่ม
โอกาสในการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้ โดยลดข้อจ ากัดด้านเวลาและสถานที่ 

พัชรา คงเหมาะ (2560) ได้ท าวิจัยเรื่องแนวทางการพัฒนาห้องเรียนออนไลน์ส าหรับ
อาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี พบว่า ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นส าหรับผู้สอนใน
การใช้ห้องเรียนออนไลน์คือการไม่มีเวลาในการจัดท าและการปรับปรุงเน้ือหาของบทเรียน มีจ านวน
ภาระงานสอนที่มาก มีงานอื่นที่ส าคัญกว่าจะต้องกระท า ขาดแรงจูงใจในการใช้งาน รวม ถึงความ
พร้อมของสิ่งอ านวยความสะดวกในการใช้งาน แนวทางในการพัฒนาห้องเรียนออนไลน์คือ ควร
ส่งเสริมการใช้งานให้มากขึ้นควรก าหนดนโยบายการใช้งานห้องเรียนออนไลน์ในการเรียนการสอน 
ก าหนดตัวชี้วัดด้านการจัดการเรียนการสอน มีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างให้เกิดความเข้ าใจ 
และมีการติดตามประเมินผลการเข้าใช้งานห้องเรียนออนไลน์  

ภาณุวัฒน์  วรพิทย์เบญจา , จ ารัส กลิ่นหนู  และณรงค์ศักด์ิศรีสม (2558) ได้
ท าการศึกษาวิจัย เรื่อง การพัฒนาแอพพลิเคชั่นการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนเสมือนจริงบน
อุปกรณ์เคลื่อนที่ โดยมีวัตถุประสงค์  เพื่อแก้ปัญหาข้อจ ากัดของระบบบริหารจัดการเรียนการสอน



18 
 

ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBECLMS) ให้สามารถใช้งานผ่านอุปกรณ์
เคลื่อนที่ เช่น สมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตได้ แอพพลิเคชั่นถูกพัฒนาในลักษณะ Responsive Web 
Design โดยน าวงจรการพัฒนาระบบ (SDLC) มาเป็นแนวทางในการพัฒนา คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างโดย
วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่มได้กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในกลุ่มเครือข่าย
โรงเรียนทุ่งผึ้ง สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาล าปางเขต 3 จ านวน 30 คน จากจ านวนทั้งสิ้น 
17 กลุ่มเครือข่ายและครูผู้สอนจ านวน 15 คน ผลการทดลองพบว่าแอพพลิเคชั่นสามารถใช้งานผ่าน
อุปกรณ์เคลื่อนที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อนักเรียนใช้แอพพลิเคชั่นในการทบทวนเน้ือหาวิชาเรียน
นอกเหนือจากการเรียนการสอนในชั้นเรียนปกติ ช่วยให้นักเรียนเข้าใจและสามารถจดจ าเน้ือหาวิชา
เรียนได้ดียิ่งขึ้น โดยผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่ทดลองใช้แอพพลิเคชั่น ในภาพรวมมี
ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.10 จาก 5.00 และความพึงพอใจของครูผู้สอนที่
ทดลองใช้แอพพลิเคชั่นในภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.09 จาก 5.00 

วรวรรณ เพชรอุไร (2555) ศึกษารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ Active learning ใน
รายวิชา อย 341 การแปรรูป พบว่าไม่สามารถท าให้นักศึกษาทุกคนมีผลการเรียนไม่ต่ ากกว่าเกรดซี 
(C) ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้ แต่อย่างไรก็ตาม พบว่ามีนักศึกษาที่สอบไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินใน คร้ัง
น้ีลดลง และนักศึกษาที่ เคยสอบไม่ผ่านในรายวิชาน้ีในภาคการศึกษาที่แล้ว (ภาคการศึกษาที่ 
1/2554) มีผลการเรียนดีขึ้น และจากการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาพบว่าการเรียนแบบ 
Active learning โดยใช้กิจกรรมที่หลากหลายในการเรียนการสอนทั้งกิจกรรมในห้องเรียนและ 
กิจกรรมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ นักศึกษามีความพึงพอใจต่อกิจกรรมต่างๆ เป็นอย่างมาก มีความ 
กระตือรือร้น และมีความสนใจที่อยากจะร่วมกิจกรรมมากกว่าการสอนแบบบรรยายเพียงอย่างเดียว   

วุฒิภัทร หนูยอด (2556) ได้ท าวิจัยเร่ืองประสิทธิผลของรูปแบบการสอนโดยใช้สื่อ
การสอนแบบออนไลน์ วิชาการเขียนโปรแกรมเว็บแบบพลวัติ (The Effectiveness about E-
Learning :Dynamic Web Programming.) ผลการวิจัยพบว่า 1) นักศึกษาที่เรียนแบบ e-learning 
โดยผ่านระบบสร้างสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่านักศึกษาที่เรียนใน
ห้องเรียนปกติ ซึ่งมีค่า t เท่ากับ 2.22 ที่ระดับนัยส าคัญที่ 0.01 และ 2) ความพึงพอใจของนักศึกษา
ที่เรียนแบบ e-learning โดยผ่านระบบสร้างสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.64 ซึ่ง
อยู่ในเกณฑ์พึงพอใจมากที่สุด ดังน้ันจึงสรุปได้ว่า การเรียนแบบ e-learning โดยผ่านระบบสร้างสื่อ
การเรียนการสอนออนไลน์ สามารถใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

สุพิชชา ตันติธีระศักด์ิ, ศิวนิต อรรถวุฒิกุล (2559) ได้ท าการวิจัยศึกษาผลของการจัด
กิจกรรมการเรียนแบบผสมผสานผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ตามแนวคิดเพื่อนช่วยเพื่อน เพื่อส่งเสริม
ทักษะการแก้ปัญหาการเขียนโปรแกรมของนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 พบว่า 1) คะแนน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยกิจกรรมการเรียนแบบผสมผสานผ่าน
เครือข่ายสังคมออนไลน์ตามแนวคิดเพื่อนช่วยเพื่อน แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
2) ทักษะการแก้ปัญหาการเขียนโปรแกรมของนักเรียน โดยภาพรวมอยู่ในระดับคุณภาพ ดี (  =
18.23, S.D. = 2.30)  3) พฤติกรรมการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยกิจกรรมการเรียนแบบ
ผสมผสานผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ตามแนวคิดเพื่อนช่วยเพื่อนที่พบมากที่สุดคือ การตอบค าถาม 
(ร้อยละ 97.70)  ส่วนพฤติกรรมที่พบน้อยที่สุดคือการโพสต์ แชร์เน้ือหา (ร้อยละ 3.69)  และ 4) 
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นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยกิจกรรมการเรียนแบบผสมผสานผ่านเครือข่ายสังคม
ออนไลน์ตามแนวคิดเพื่อนช่วยเพื่อนอยู่ในระดับมาก (  = 4.15, S.D.= 0.74) 

 


