
 

 

 

บทท่ี 2 
ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกีย่วข้อง 

 
ในการจัดท าวิจัย เรื่อง  การพัฒนาสื่อการสอนแบบซ่อมเสริมบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ 

รายวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือชีวิตของนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ชั้นปีที่ 1ปีการศึกษา 2556 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์มีการศึกษาทฤษฎีและ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องดังนี้ 

2.1 ทฤษฎีการเรียนรู้ และรูปแบบการเรียนการสอน 
2.2 แนวคิดเก่ียวกับสื่อการสอน 
2.3 แนวคิดเก่ียวกับระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ 
2.4. ความพึงพอใจในการเรียนรู้ 
2.5 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
2.1 ทฤษฎีการเรียนรู้ และรูปแบบการเรียนการสอน 
  2.1.1  ความหมายของการเรียนรู้ 

นักจิตวิทยาหลายท่านให้ความหมายของการเรียนรู้ไว้ เช่น 
 คิมเบิล  (Kimble ,1964 :12 ) ให้ความหมายของการเรียนรู้ว่า "การเรียนรู้ เป็นการ
เปลี่ยนแปลงค่อนข้างถาวรในพฤติกรรม  อันเป็นผลมาจากการฝึกท่ีได้รับการเสริมแรง" 
 ฮิลการ์ด และ เบาเวอร์  (Hilgard & Bower,1981:21) ให้ความหมายของการเรียนรู้
ว่า "การเรียนรู้ เป็นกระบวนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม อันเป็นผลมาจากประสบการณ์และการฝึก   
ทั้งนี้ไม่รวมถึงการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมที่เกิดจากการตอบสนองตามสัญชาตญาณ  ฤทธิ์ของยา 
หรือสารเคมี หรือปฏิกริยาสะท้อนตามธรรมชาติของมนุษย์  " 
 คอนบาค  (Cronbach,1981:23) ให้ความหมายของการเรียนรู้ว่า "การเรียนรู้  เป็นการ
แสดงให้เห็นถึงพฤติกรรมที่มีการเปลี่ยนแปลง อันเป็นผลเนื่องมาจากประสบการณ์ที่แต่ละบุคคล
ประสบมา " 

ประดินันท์  อุปรมัย (2540 : 121)ให้ความหมายของการเรียนรู้ว่า“ การเรียนรู้คือการ
เปลี่ยนแปลงของบุคคลอันมีผลเนื่องมาจากการได้รับประสบการณ์  โดยการเปลี่ยนแปลงนั้นเป็นเหตุ
ท าให้บุคคลเผชิญสถานการณ์เดิมแตกต่างไปจากเดิม “  ประสบการณ์ที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมหมายถึงทั้งประสบการณ์ทางตรงและประสบการณ์ทางอ้อมประสบการณ์ทางตรง คือ 
ประสบการณ์ที่บุคคลได้พบหรือสัมผัสด้วยตนเอง  เช่น เด็กเล็กๆ ที่ยังไม่เคยรู้จักหรือเรียนรู้ค าว่า 
“ร้อน” เวลาที่คลานเข้าไปใกล้กาน้ าร้อน แล้วผู้ใหญ่บอกว่าร้อน และห้ามคลานเข้าไปหา  เด็กย่อมไม่
เข้าใจและคงคลานเข้าไปหาอยู่อีก จนกว่าจะได้ใช้มือหรืออวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายไปสัมผัส
กาน้ าร้อน จึงจะรู้ว่ากาน้ าท่ีว่าร้อนนั้นเป็นอย่างไร  ต่อไป เมื่อเขาเห็นกาน้ าอีกแล้วผู้ใหญ่บอกว่ากาน้ า
นั้นร้อนเขาจะไม่คลานเข้าไปจับกาน้ านั้น  เพราะเกิดการเรียนรู้ค าว่าร้อนที่ผู้ใหญ่บอกแล้ว  เช่นนี้
กล่าวได้ว่า ประสบการณ์ตรงมีผลท าให้เกิดการเรียนรู้เพราะมีการเปลี่ยนแปลงที่ท าให้เผชิญกับ
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สถานการณ์เดิมแตกต่างไปจากเดิม  ในการมีประสบการณ์ตรงบางอย่างอาจท าให้บุคคลมีการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม แต่ไม่ถือว่าเป็นการเรียนรู้ ได้แก่พฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงเนื่องจากฤทธิ์ยา 
หรือสิ่งเสพติดบางอย่างพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงเนื่องจากความเจ็บป่วยทางกายหรือทางใจพฤติกรรม
ที่เปลี่ยนแปลงเนื่องจากความเหนื่อยล้าของร่างกาย และ พฤติกรรมที่เกิดจากปฏิกิริยาสะท้อนต่างๆ 

ประสบการณ์ทางอ้อม คือ ประสบการณ์ที่ผู้เรียนมิได้พบหรือสัมผัสด้วยตนเอง
โดยตรง  แต่อาจได้รับประสบการณ์ทางอ้อมจาก  การอบรมสั่งสอนหรือการบอกเล่า การอ่านหนังสือ
ต่างๆ และการรับรู้จากสื่อมวลชนต่างๆ  

โดยสรุป การเรียนรู้ คือ กระบวนการที่ท าให้คนเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ความคิด                     
คนสามารถเรียนได้จากการได้ยินการสัมผัส การอ่าน การใช้เทคโนโลยี การเรียนรู้ของเด็กและผู้ใหญ่
จะต่างกัน เด็กจะเรียนรู้ด้วยการเรียนในห้อง การซักถาม ผู้ใหญ่มักเรียนรู้ด้วยประสบการณ์ที่มีอยู่ แต่
การเรียนรู้จะเกิดขึ้นจากประสบการณ์ที่ผู้สอนน าเสนอ โดยการปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้สอนและผู้เรียน 
ผู้สอนจะเป็นผู้ที่สร้างบรรยากาศทางจิตวิทยาที่เอ้ืออ านวยต่อการเรียนรู้ ที่จะให้เกิดขึ้นเป็นรูปแบบใด
ก็ได้ 

2.1.2 จุดมุ่งหมายของการเรียนรู้ 
 พฤติกรรมการเรียนรู้ตามจุดมุ่งหมายของนักการศึกษาซึ่งก าหนดโดย บลูม และคณะ  
(Bloomand Others, 1956 :61) มุ่งพัฒนาผู้เรียนใน 3  ด้าน ดังนี้ 

2.1.2.1 ด้านพุทธิพิสัย (Cognitive Domain) คือ ผลของการเรียนรู้ที่ เป็น
ความสามารถทางสมอง ครอบคลุมพฤติกรรมประเภท ความจ า ความเข้าใจ การน าไปใช้           
การวิเคราะหก์ารสังเคราะห์และประเมินผล 

2.1.2.2 ด้านเจตพิสัย (Affective Domain) คือผลของการเรียนรู้ที่เปลี่ยนแปลง
ด้านความรู้สึก ครอบคลุมพฤติกรรมประเภท ความรู้สึก ความสนใจ ทัศนคติ การประเมินค่าและ
ค่านิยม 

2.1.2.3 ด้านทักษะพิสัย (Psychomotor Domain) คือ ผลของการเรียนรู้ที่เป็น
ความสามารถด้านการปฏิบัติ ครอบคลุมพฤติกรรมประเภท การเคลื่อนไหว การกระท าการปฏิบัติงาน 
การมีทักษะและความช านาญ 

 
2.1.3  องค์ประกอบส าคัญของการเรียนรู้ 
   ดอลลาร์ด และมิลเลอร์  (Dollard, Hull and Miller, อ้างในสุรางค์  โค้วตระกูล, 

2544: 155) เสนอว่าการเรียนรู้ มีองค์ประกอบส าคัญ 4 ประการ คือ 
2.1.3.1 แรงขับ (Drive) เป็นความต้องการที่เกิดขึ้นภายในตัวบุคคล เป็นความ

พร้อมที่จะเรียนรู้ของบุคคลทั้งสมอง ระบบประสาทสัมผัสและกล้ามเนื้อ แรงขับและความพร้อม
เหล่านี้จะก่อให้เกิดปฏิกิริยา หรือพฤติกรรมที่จะชักน าไปสู่การเรียนรู้ต่อไป 

2.1.3.2 สิ่งเร้า (Stimulus) เป็นสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในสถานการณ์ต่างๆ   ซึ่งเป็น
ตัวการที่ท าให้บุคคลมีปฏิกิริยา หรือพฤติกรรมตอบสนองออกมา ในสภาพการเรียนการสอน สิ่งเร้าจะ
หมายถึงครู กิจกรรมการสอน และอุปกรณ์การสอนต่างๆ   ที่ครูน ามาใช้ 
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2.1.3.3 การตอบสนอง (Response) เป็นปฏิกิริยา หรือพฤติกรรมต่างๆ ที่แสดง
ออกมาเมื่อบุคคลได้รับการกระตุ้นจากสิ่งเร้า ทั้งส่วนที่สังเกตเห็นได้และส่วนที่ไม่สามารถสังเกตเห็นได้    
เช่น การเคลื่อนไหว ท่าทาง ค าพูดการคิด การรับรู้ ความสนใจและความรู้สึก เป็นต้น 

2.1.3.4 การเสริมแรง (Reinforcement) เป็นการให้สิ่งที่มีอิทธิพลต่อบุคคลอันมีผล
ในการเพิ่มพลังให้เกิดการเชื่อมโยง ระหว่างสิ่งเร้ากับการตอบสนองเพ่ิมขึ้น การเสริมแรงมีทั้งทางบวก
และทางลบ ซึ่งมีผลต่อการเรียนรู้ของบุคคลเป็นอันมาก 

2.1.4 ธรรมชาติของการเรียนรู้ 
 การเรียนรู้มีลักษณะส าคัญดังต่อไปนี้ 
 2.1.4.1 การเรียนรู้เป็นกระบวนการ การเกิดการเรียนรู้ของบุคคลจะมีกระบวนการ
ของการเรียนรู้จากการไม่รู้ไปสู่การเรียนรู้5 ขั้นตอน คือ 

1)  มีสิ่งเร้ามากระตุ้นบุคคล 
2)  บุคคลสัมผัสสิ่งเร้าด้วยประสาททั้ง 5 
3)  บุคคลแปลความหมายหรือรับรู้สิ่งเร้า 
4)  บุคคลมีปฏิกิริยาตอบสนองอย่างใดอย่างหนึ่งต่อสิ่งเร้าตามที่รับรู้ 
5)  บุคคลประเมินผลที่เกิดจากการตอบสนองต่อสิ่งเร้า ดังภาพที่ 2.1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2.1 การเรียนรู้เป็นกระบวนการ 
 
 จากภาพที่ 2.1 การเรียนรู้เริ่มเกิดขึ้นเมื่อมีสิ่งเร้า (Stimulus) มากระตุ้นบุคคล ระบบประสาท
จะตื่นตัวเกิดการรับสัมผัส (Sensation) ด้วยประสาทสัมผัสทั้ง 5 แล้วส่งกระแสประสาทไปยังสมอง

Sensation 
ประสาทรับสัมผัส 

 
 
 
 
 
 
 

Perception 
การรับรู้ 

 
 
 
 
 
 
 
 

Stimulus 
สิ่งเร้า 

เกิดการเรียนรู้ 
Learning 

การเปลี่ยนแปลง     
พฤติกรรม 

 

Response 
ปฏิกิริยาตอบสนอง 

Concept 
ความคิดรวบยอด 
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เพ่ือแปลความหมายโดยอาศัยประสบการณ์เดิมเป็นการรับรู้  (Perception) ใหม่อาจสอดคล้องหรือ
แตกต่างไปจากประสบการณ์เดิมแล้วสรุปผลของการรับรู้นั้น เป็นความเข้าใจหรือความคิดรวบยอด 
(Concept) และมีปฏิกิริยาตอบสนอง (Response) อย่างใดอย่างหนึ่งต่อสิ่งเร้า ตามที่รับรู้ซึ่งท าให้
เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมแสดงว่า เกิดการเรียนรู้แล้ว 
 2.1.4.2 การเรียนรู้ไม่ใช่วุฒิภาวะแต่การเรียนรู้อาศัยวุฒิภาวะ   
   วุฒิภาวะ คือ ระดับความเจริญเติบโตสูงสุดของพัฒนาการด้านร่างกาย  
อารมณ์  สังคม  และสติปัญญาของบุคคลแต่ละวัยที่เป็นไปตามธรรมชาติ  แม้ว่าการเรียนรู้จะไม่ใช่วุฒิ
ภาวะแต่การเรียนรู้ต้องอาศัยวุฒิภาวะด้วย  เพราะการที่บุคคลจะมีความสามารถในการรับรู้หรือ
ตอบสนองต่อสิ่งเร้ามากหรือน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับว่าบุคคลนั้นมีวุฒิภาวะเพียงพอหรือไม่ 
 2.1.4.3 การเรียนรู้เกิดได้ง่าย ถ้าสิ่งที่เรียนเป็นสิ่งที่มีความหมายต่อผู้เรียน 
   การเรียนสิ่งที่มีความหมายต่อผู้เรียน คือ การเรียนในสิ่งที่ผู้เรียนต้องการจะ
เรียนหรือสนใจจะเรียน เหมาะกับวัยและวุฒิภาวะของผู้เรียนและเกิดประโยชน์แก่ผู้เรียน  การเรียน
ในสิ่งที่มีความหมายต่อผู้เรียนย่อมท าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ดีกว่าการเรียนในสิ่งที่ผู้เรียนไม่
ต้องการหรือไม่สนใจ 
 
 
 
 2.1.4.4 การเรียนรู้แตกต่างกันตามตัวบุคคลและวิธีการในการเรียน   
   ในการเรียนรู้สิ่งเดียวกัน บุคคลต่างกันอาจเรียนรู้ได้ไม่เท่ากันเพราะบุคคล
อาจมีความพร้อมต่างกัน  มีความสามารถในการเรียนต่างกัน  มีอารมณ์และความสนใจที่จะเรียน
ต่างกันและมีความรู้เดิมหรือประสบการณ์เดิมที่เก่ียวข้องกับสิ่งที่จะเรียนต่างกัน   

ในการเรียนรู้สิ่งเดียวกัน  ถ้าใช้วิธีเรียนต่างกัน ผลของการเรียนรู้อาจมากน้อย
ต่างกันได้  และวิธีที่ท าให้เกิดการเรียนรู้ได้มากส าหรับบุคคลหนึ่งอาจไม่ใช่วิธีเรียนที่ท าให้อีกบุคคล
หนึ่งเกิดการเรียนรู้ได้มากเท่ากับบุคคลนั้นก็ได้ 

2.1.5 การถ่ายโยงการเรียนรู้ 
 การถ่ายโยงการเรียนรู้เกิดขึ้นได้ 2 ลักษณะ คือ การถ่ายโยงการเรียนรู้ทางบวก
(Positive Transfer) และการถ่ายโยงการเรียนรู้ทางลบ (Negative Transfer)   
 2.1.5.1 การถ่ายโยงการเรียนรู้ทางบวก (Positive Transfer) คือ การถ่ายโยงการ
เรียนรู้ชนิดที่ผลของการเรียนรู้งานหนึ่งช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อีกงานหนึ่งได้เร็วขึ้น ง่ายขึ้น หรือ
ดีขึ้น การถ่ายโยงการเรียนรู้ทางบวก มักเกิดจาก 

1) เมื่องานหนึ่ง มีความคล้ายคลึงกับอีกงานหนึ่ง และผู้เรียนเกิดการ
เรียนรู้งานแรกอย่างแจ่มแจ้งแล้ว 

2) เมื่อผู้เรียนมองเห็นความสัมพันธ์ระหว่างงานหนึ่งกับอีกงานหนึ่ง 
3) เมื่อผู้เรียนมีความตั้งใจที่จะน าผลการเรียนรู้จากงานหนึ่งไปใช้ให้เป็น

ประโยชน์กับการเรียนรู้อีกงานหนึ่ง และสามารถจ าวิธีเรียนหรือผลของการเรียนรู้งานแรกได้อย่าง
แม่นย า 
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4) เมื่อผู้เรียนเป็นผู้ที่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ โดยชอบที่จะน าความรู้
ต่างๆ ที่เคยเรียนรู้มาก่อนมาลองคิดทดลองจนเกิดความรู้ใหม่ๆ  
 2.1.5.2 การถ่ายโยงการเรียนรู้ทางลบ (Negative Transfer) คือการถ่ายโยงการ
เรียนรู้ชนิดที่ผลการเรียนรู้งานหนึ่งไปขัดขวางท าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อีกงานหนึ่งได้ช้าลง หรือยาก
ขึ้นและไม่ได้ดีเท่าที่ควร การถ่ายโยงการเรียนรู้ทางลบ อาจเกิดข้ึนได้ 2 แบบ คือ 

1) แบบตามรบกวน (Proactive Inhibition) ผลของการเรียนรู้งานแรกไป
ขัดขวางการเรียนรู้งานที่2 

2) แบบย้อนรบกวน (Retroactive Inhibition) ผลการเรียนรู้งานที่2ท า
ให้การเรียนรู้งานแรกน้อยลง 

 การน าความรู้ไปใช้ 
1) ก่อนที่จะให้ผู้เรียนเกิดความรู้ใหม่ ต้องแน่ใจว่า ผู้เรียนมีความรู้พ้ืนฐาน

ที่เก่ียวข้องกับความรู้ใหม่มาแล้ว 
2) พยายามสอนหรือบอกให้ผู้เรียนเข้าใจถึงจุดมุ่งหมายของการเรียนที่

ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ตนเอง 
3) ไม่ลงโทษผู้ที่เรียนเร็วหรือช้ากว่าคนอ่ืนๆ และไม่มุ่งหวังว่าผู้เรียนทุกคน

จะต้องเกิดการเรียนรู้ที่เท่ากันในเวลาเท่ากัน 
4) ถ้าสอนบทเรียนที่คล้ายกัน ต้องแน่ใจว่าผู้เรียนเข้าใจบทเรียนแรกได้ดี

แล้วจึงจะสอนบทเรียนต่อไป 
5) พยายามชี้แนะให้ผู้ เรียนมองเห็นความสัมพันธ์ ของบทเรียนที่มี

ความสัมพันธ์กัน 

2.1.6 ทฤษฎีการเรียนรู้   (Theory of Learning) 
ทฤษฎีการเรียนรู้มีอิทธิพลต่อการจัดการเรียนการสอนมาก  เพราะจะเป็นแนวทางใน

การก าหนดปรัชญาการศึกษาและการจัดประสบการณ์  เนื่องจากทฤษฎีการเรียนรู้เป็นสิ่งที่อธิบายถึง
กระบวนการ  วิธีการและเงื่อนไขที่จะท าให้เกิดการเรียนรู้และตรวจสอบว่าพฤติกรรมของมนุษย์  มี
การเปลี่ยนแปลงได้อย่างไรทฤษฎีการเรียนรู้ที่ส าคัญ  แบ่งออกได้  2 กลุ่มใหญ่ๆ คือทฤษฎีกลุ่ม
สัมพันธ์ต่อเนื่อง (Associative Theories) และ ทฤษฎีกลุ่มความรู้ความเข้าใจ (Cognitive Theories) 

 2.1.6.1 ทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มสัมพันธ์ต่อเนื่อง 
    ทฤษฎีนี้เห็นว่าการเรียนรู้เกิดจากการเชื่อมโยงระหว่างสิ่งเร้า(Stimulus) 
และการตอบสนอง (Response)  ปัจจุบันเรียกนักทฤษฎีกลุ่มนี้ว่า "พฤติกรรมนิยม"(Behaviorism)  
ซึ่งเน้นเกี่ยวกับกระบวนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่มองเห็นและสังเกตได้มากกว่ากระบวนการคิด
และปฏิกิริยาภายในของผู้เรียน ทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มนี้แบ่งเป็นกลุ่มย่อยได้ ดังนี้ทฤษฎีการวางเงื่อนไข 
(Conditioning Theories)ประกอบด้วย ทฤษฎีการวางเงื่อนไขแบบคลาสสิค(Classical 
Conditioning Theories)ทฤษฎีการวางเงื่อนไขแบบการกระท า(Operant Conditioning Theory) 
และ ทฤษฎีสัมพันธ์เชื่อมโยง(Connectionism Theories) ประกอบด้วย ทฤษฎีสัมพันธ์เชื่อมโยง
(Connectionism Theory) ทฤษฎีสัมพันธ์ต่อเนื่อง (S-R Contiguity Theory) 

1) ทฤษฎีการวางเงื่อนไขแบบคลาสสิค 
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  อธิบายถึงการเรียนรู้ที่เกิดจากการเชื่อมโยงระหว่างสิ่งเร้าตามธรรมชาติ และสิ่งเร้าที่วาง
เงื่อนไขกับการ ตอบสนอง พฤติกรรมหรือการตอบสนองที่เกี่ยวข้องมักจะเป็นพฤติกรรมที่เป็น
ปฏิกิริยาสะท้อน (Reflex) หรือ พฤติกรรมที่เกี่ยวข้องอารมณ์ ความรู้สึก การน าหลักการมา
ประยุกต์ใช้ในการสอน 

1.1) ครูสามารถน าหลักการเรียนรู้ของทฤษฎีนี้มาท าความเข้าใจ
พฤติกรรมของผู้เรียนที่แสดงออกถึงอารมณ์ ความรู้สึกทั้งด้านดีและไม่ดีรวมทั้งเจตคติต่อสิ่งแวดล้อม
ต่างๆ เช่น วิชาที่เรียน กิจกรรม หรือครูผู้สอน เพราะเขาอาจได้รับการวางเงื่อนไขอย่างใดอย่างหนึ่ง
อยู่ก็เป็นได้ 

1.2)   ครูควรใช้หลักการเรียนรู้จากทฤษฎีปลูกฝังความรู้สึกและเจตคติ
ที่ดีต่อเนื้อหาวิชา กิจกรรมนักเรียน ครูผู้สอนและสิ่งแวดล้อมอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องให้เกิดในตัวผู้เรียน 

1.3) ครูสามารถป้องกันความรู้สึกล้มเหลว ผิดหวัง และวิตกกังวลของ
ผู้เรียนได้โดยการส่งเสริมให้ก าลังใจในการเรียนและการท ากิจกรรม ไม่คาดหวังผลเลิศจากผู้เรียน และ
หลีกเลี่ยงการใช้อารมณ์หรือลงโทษผู้เรียนอย่างรุนแรงจนเกิดการวางเงื่อนไขขึ้น กรณีที่ผู้เรียนเกิด
ความเครียด และวิตกกังวลมาก ครูควรเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ผ่อนคลายความรู้สึกได้บ้างตามขอบเขต
ที่เหมาะสม 

2) ทฤษฎีการวางเขื่อนไขแบบการกระท าของสกินเนอร์  (Skinner's 
Operant Conditioning Theory) 
 B.F. Skinner (1904 –1990: 34) นักจิตวิทยาชาวอเมริกัน ได้ท าการ
ทดลองด้านจิตวิทยาการศึกษาและวิเคราะห์สถานการณ์การเรียนรู้ที่มีการตอบสนองแบบแสดงการ
กระท า (Operant Behavior) สกินเนอร์ได้แบ่งพฤติกรรมของสิ่งมีชีวิตไว้ 2 แบบ คือ 

2.1)  Respondent Behavior พฤติกรรมหรือการตอบสนองที่เกิดขึ้น
โดยอัตโนมัติ   หรือเป็นปฏิกิริยาสะท้อน (Reflex) ซึ่งสิ่งมีชีวิตไม่สามารถควบคุมตัวเองได้ เช่น การ
กระพริบตา น้ าลายไหล หรือการเกิดอารมณ์ความรู้สึกต่างๆ 

2.2) Operant Behaviorพฤติกรรมที่เกิดจากสิ่งมีชีวิตเป็นผู้ก าหนด 
หรือเลือกที่จะแสดงออกมาส่วนใหญ่จะเป็นพฤติกรรมที่บุคคลแสดงออกในชีวิตประจ าวัน เช่น   กิน  
นอน  พูด  เดิน  ท างาน   ขับรถ  ฯลฯ. 
  การเรียนรู้ตามแนวคิดของสกินเนอร์เกิดจากการเชื่อมโยงระหว่างสิ่งเร้ากับการตอบสนอง
เช่นเดียวกัน แต่สกินเนอร์ให้ความส าคัญต่อการตอบสนองมากกว่าสิ่งเร้า    จึงมีคนเรียกว่าเป็นทฤษฎี
การวางเงื่อนไขแบบ  Type R นอกจากนี้สกินเนอร์ให้ความส าคัญต่อการเสริมแรง (Reinforcement) 
ว่ามีผลท าให้เกิดการเรียนรู้ที่คงทนถาวร ยิ่งขึ้นด้วยสกินเนอร์ได้สรุปไว้ว่า อัตราการเกิดพฤติกรรมหรือ
การตอบสนองขึ้นอยู่กับผลของการกระท า   คือ การเสริมแรง หรือการลงโทษ ทั้งทางบวกและทาง
ลบดังภาพที่ 2.2  
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ภาพที่ 2.2  ทฤษฎีการวางเขื่อนไขแบบการกระท าของสกินเนอร์ 

3) ทฤษฎีสัมพันธ์เชื่อมโยงของธอร์นไดค์(Thorndike’s Connectionism 
Theory) 

Edward L. Thorndike (1874 - 1949)นักจิตวิทยาการศึกษาชาว
อเมริกัน ผู้ได้ชื่อว่าเป็น"บิดาแห่งจิตวิทยาการศึกษา" เขาเชื่อว่า "คนเราจะเลือกท าในสิ่งก่อให้เกิด
ความพึงพอใจและจะหลีกเลี่ยงสิ่งที่ท าให้ไม่พึงพอใจ” จากการทดลองกับแมว เขาสรุปหลักการเรียนรู้
ได้ว่า เมื่อเผชิญกับปัญหาสิ่งมีชีวิตจะเกิดการเรียนรู้ในการแก้ปัญหาแบบลองผิดลองถูก (Trial and 
Error) นอกจากนี้เขายังให้ความส าคัญกับการเสริมแรงว่าเป็นสิ่งกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ได้เร็วขึ้น 

 3.1)  กฎการเรียนรู้ของธอร์นไดค์ 
3.1.1)   กฎแห่งผล (Law of Effect) มีใจความส าคัญ คือ ผล

แห่งปฏิกิริยาตอบสนองใดที่เป็นที่น่าพอใจ อินทรีย์ย่อมกระท าปฏิกิริยานั้นซ้ าอีกและผลของปฏิกิริยา
ใดไม่เป็นที่พอใจบุคคลจะหลีกเลี่ยงไม่ท าปฏิกิริยานั้นซ้ าอีก 

 3.1.2) กฎแห่งความพร้อม (Law of Readiness) มีใจความ
ส าคัญ 3 ประเด็น คือ  

  3.1.2.1)  ถ้าอินทรีย์พร้อมที่จะเรียนรู้แล้วได้ เรียน 
อินทรีย์จะเกิดความพอใจ 

 3.1.2.2) ถ้าอินทรีย์พร้อมที่จะเรียนรู้แล้วไม่ได้เรียน จะ
เกิดความร าคาญใจ 

 3.1.2.3) ถ้าอินทรีย์ไม่พร้อมที่จะเรียนรู้แล้วถูกบังคับให้
เรียน จะเกิดความร าคาญใจ 

 3.1.3) กฎแห่งการฝึกหัด (Law of Exercise) มีใจความส าคัญ
คือ พฤติกรรมใดที่ได้มีโอกาสกระท าซ้ าบ่อยๆ และมีการปรับปรุงอยู่เสมอ ย่อมก่อให้เกิดความ
คล่องแคล่วช านิช านาญ สิ่งใดที่ทอดทิ้งไปนานย่อมกระท าได้ไม่ดีเหมือนเดิมหรืออาจท าให้ลืมได้ 
 3.2) การน าหลักการมาประยุกต์ใช้ 

3.2.1) การสอนในชั้นเรียนครูควรก าหนดวัตถุประสงค์ให้
ชัดเจน จัดแบ่งเนื้อหาเป็นล าดับเรียงจากง่ายไปยาก เพ่ือกระตุ้นให้ผู้เรียนสนใจติดตามบทเรียนอย่าง
ต่อเนื่อง เนื้อหาที่เรียนควรมีประโยชน์ต่อชีวิตประจ าวันของผู้เรียน 
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3.2.2) ก่อนเริ่มสอนผู้ เ รียนควรมีความพร้อมที่ จะเรียน   
ผู้เรียนต้องมีวุฒิภาวะเพียงพอและไม่ตกอยู่ในสภาวะบางอย่าง   เช่น ป่วย เหนื่อย ง่วง หรือ หิว จะ
ท าให้การเรียนมีประสิทธิภาพ 

3.2.3) ครูควรจัดให้ผู้เรียนมีโอกาสฝึกฝนและทบทวนสิ่งที่
เรียนไปแล้ว แต่ไม่ควรให้ท าซ้ าซากจนเกิดความเม่ือยล้าและเบื่อหน่าย 

3.2.4) ครูควรให้ผู้เรียนได้มีโอกาสพึงพอใจและรู้สึกประสบ
ผลส าเร็จในการท ากิจกรรม   โดยครูต้องแจ้งผลการท ากิจกรรมให้ทราบ หากผู้เรียนท าได้ดีควรชมเชย
หรือให้รางวัล หากมีข้อบกพร่องต้องชี้แจงเพ่ือการปรับปรุงแก้ไข 

4) ทฤษฎีสัมพันธ์ต่อเนื่องของกัทรี (Guthrie's Contiguity Theory) 
Edwin R.Guthrieนักจิตวิทยาชาวอเมริกัน เป็นผู้กล่าวย้ าถึง

ความส าคัญของความใกล้ชิดต่อเนื่องระหว่างสิ่งเร้ากับการตอบสนอง ถ้ามีการเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิด
และแนบแน่นเพียงครั้งเดียวก็สามารถเกิดการเรียนรู้ได้ (One Trial Learning) เช่น ประสบการณ์
ชีวิตที่วิกฤตหรือรุนแรงบางอย่าง ได้แก่ การประสบอุบัติเหตุที่รุนแรงการสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รัก 
ฯลฯ 

2.1.6.2 ทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มความรู้ความเข้าใจ   
 ทฤษฎีการเรียนรู้ที่มองเห็นความส าคัญของกระบวนการคิดซึ่งเกิดขึ้น

ภายในตัวบุคคลในระหว่างการเรียนรู้มากกว่าสิ่งเร้าและการตอบสนอง นักทฤษฎีกลุ่มนี้เชื่อว่า  
พฤติกรรมหรือการตอบสนองใดๆ ที่บุคคลแสดงออกมานั้นต้องผ่านกระบวนการคิดที่เกิดขึ้นระหว่างที่
มีสิ่งเร้าและการตอบสนอง   ซึ่งหมายถึงการหยั่งเห็น ( Insight)  คือความรู้ความเข้าใจในการ
แก้ปัญหา โดยการจัดระบบการรับรู้แล้วเชื่อมโยงกับประสบการณ์เดิม 

1) ทฤษฎีกลุ่มเกสตัลท์(Gestalt’s Theory) 
 นักจิตวิทยากลุ่มเกสตัลท์(Gestalt Psychology) ชาวเยอรมัน 

ประกอบด้วย Max Wertheimer, Wolfgang Kohler และ KurtKoftkaซึ่งมีความสนใจเกี่ยวกับการ
รับรู้(Perception )การเชื่อมโยงระหว่างประสบการณ์เก่าและใหม่  น าไปสู่กระบวนการคิดเพ่ือการ
แก้ปัญหา(Insight)องค์ประกอบของการเรียนรู้มี 2 ส่วน คือการรับรู้  (Perception)เป็นกระบวนการ
แปลความหมายของสิ่งเร้าที่มากระทบประสาทสัมผัส ซึ่งจะเน้นความส าคัญของการรับรู้เป็นส่วนรวม
ที่สมบูรณ์มากกว่าการรับรู้ส่วนย่อยทีละส่วน และการหยั่งเห็น (Insight) เป็นการรู้แจ้ง เกิดความคิด
ความเข้าใจแวบเข้ามาทันทีทันใดขณะที่บุคคลก าลังเผชิญปัญหาและจัดระบบการรับรู้ ซึ่งเดวิส 
(Davis, 1965: 23) ใช้ค าว่า Aha 'experienceหลักของการหยั่งเห็นสรุปได้ดังนี้ 

1.1)  การหยั่งเห็นขึ้นอยู่กับสภาพปัญหา การหยั่งเห็นจะเกิดขึ้นได้
ง่ายถ้ามีการรับรู้องค์ประกอบของปัญหาที่สัมพันธ์กัน บุคคลสามารถสร้างภาพในใจเกี่ยวกับขั้นตอน
เหตุการณ์ หรือสภาพการณ์ที่เก่ียวข้องเพ่ือพยายามหาค าตอบ 

1.2)  ค าตอบที่ เกิดขึ้นในใจถือว่าเป็นการหยั่งเห็น ถ้าสามารถ
แก้ปัญหาได้บุคคลจะน ามาใช้ในโอกาสต่อไปอีก 

1.3)  ค าตอบหรือการหยั่งเห็นที่เกิดขึ้นสามารถน าไปประยุกต์ ใช้ใน
สถานการณ์ใหม่ได ้
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2)  ทฤษฎีสนามของเลวิน (Lewin's Field Theory)   
   Kurt Lewin นักจิตวิทยาชาวเยอรมัน (1890 - 1947) มีแนวคิด
เกี่ยวกับการเรียนรู้เช่นเดียวกับกลุ่มเกสตัลท์ที่ว่าการเรียนรู้เกิดขึ้นจากการจัดกระบวนการรับรู้และ
กระบวนการคิดเพ่ือการแก้ไขปัญหาแต่เขาได้น าเอาหลักการทางวิทยาศาสตร์มาร่วมอธิบายพฤติกรรม
มนุษย์  เขาเชื่อว่าพฤติกรรมมนุษย์แสดงออกมาอย่างมีพลังและทิศทาง (Field of Force)สิ่งที่อยู่ใน
ความสนใจและต้องการจะมีพลังเป็นบวก  ซึ่งเขาเรียกว่า Life space สิ่งใดที่อยู่นอกเหนือความสนใจ
จะมีพลังเป็นลบ Lewin ก าหนดว่าสิ่งแวดล้อมรอบตัวมนุษย์ จะมี2 ชนิด คือ สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ  
(Physicalenvironment)และสิ่งแวดล้อมทางจิตวิทยา(Psychological environment)  เป็นโลก
แห่งการรับรู้ตามประสบการณ์ของแต่ละบุคคลซึ่งอาจจะเหมือนหรือแตกต่างกับสภาพที่สังเกตเห็น
โลก หมายถึง Life space นั่นเอง 

Life space ของบุคคลเป็นสิ่งเฉพาะตัว ความส าคัญที่มีต่อการจัดการ
เรียนการสอน คือ ครูต้องหาวิธีท าให้ตัวครูเข้าไปอยู่ใน Lifespace ของผู้เรียนให้ได้การน าหลักการ
ทฤษฎีกลุ่มความรู้ ความเข้าใจ ไปประยุกต์ใช้ 

2.1) ครูควรสร้างบรรยากาศการเรียนที่เป็นกันเอง และมีอิสระที่จะ
ให้ผู้เรียนแสดงความคิดเห็นอย่างเต็มที่ทั้งที่ถูกและผิด เพ่ือให้ผู้เรียนมองเห็นความสัมพันธ์ของข้อมูล  
และเกิดการหยั่งเห็น 

2.2)   เปิดโอกาสให้มีการอภิปรายในชั้นเรียน โดยใช้แนวทางต่อไปนี้ 
2.2.1)    เน้นความแตกต่าง 
2.2.2)    กระตุ้นให้มีการเดาและหาเหตุผล 
2.2.3)    กระตุ้นให้ทุกคนมีส่วนร่วม 
2.2.4)    กระตุ้นให้ใช้ความคิดอย่างรอบคอบ 
2.2.5)    ก าหนดขอบเขตไม่ให้อภิปรายออกนอกประเด็น 

2.3)   การก าหนดบทเรียนควรมีโครงสร้างที่มีระบบเป็นขั้นตอน   
เนื้อหามีความสอดคล้องต่อเนื่องกัน 

2.4) ค านึงถึงเจตคติและความรู้สึกของผู้เรียน พยายามจัดกิจกรรมที่
กระตุ้นความสนใจของผู้เรียนมีเนื้อหาที่เป็นประโยชน์ ผู้เรียนน าไปใช้ประโยชน์ได้ และควรจัดโอกาส
ให้ผู้เรียนรู้สึกประสบความส าเร็จด้วย 

2.5) บุคลิกภาพของครูและความสามารถในการถ่ายทอด จะเป็น
สิ่งจูงใจให้ผู้เรียนมีความศรัทธาและครูจะสามารถเข้าไปอยู่ในLife space ของผู้เรียนได ้

3)  ทฤษฎีปัญญาสังคม (Social Learning Theory) 
Albert Bandura (1962–1986) นักจิตวิทยาชาวอเมริกัน เป็น

ผู้พัฒนาทฤษฎีนี้ขึ้นจากการศึกษาค้นคว้าของตนเอง เดิมใช้ชื่อว่า"ทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคม" (Social 
Learning Theory) ต่อมาเขาได้เปลี่ยนชื่อทฤษฎีเพื่อความเหมาะสมเป็น "ทฤษฎีปัญญาสังคม"  

ทฤษฎีปัญญาสังคมเน้นหลักการเรียนรู้โดยการสังเกต (Observational 
Learning) เกิดจากการที่บุคคลสังเกตการกระท าของผู้อ่ืนแล้วพยายามเลียนแบบพฤติกรรมนั้น ซึ่ง
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เป็นการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นในสภาพแวดล้อมทางสังคมเราสามารถพบได้ในชีวิตประจ าวัน เช่น การออก
เสียง การขับรถยนต์ การเล่นกีฬาประเภทต่างๆ เป็นต้น  

3.1) ขั้นตอนของการเรียนรู้โดยการสังเกตประกอบด้วย 
 3.1.1) ขั้นให้ความสนใจ (Attention Phase) ถ้าไม่มีขั้นตอนนี้

การเรียนรู้อาจจะไม่เกิดขึ้น เป็นขั้นตอน ที่ผู้เรียนให้ความสนใจต่อตัวแบบ (Modeling) ความสามารถ 
ความมีชื่อเสียง และคุณลักษณะเด่นของตัวแบบจะเป็นสิ่งดึงดูดให้ผู้เรียนสนใจ 

 3.1.2) ขั้นจ า (Retention Phase) เมื่อผู้เรียนสนใจพฤติกรรม
ของตัวแบบจะบันทึกสิ่งที่สังเกตได้ไว้ในระบบความจ าของตนเอง ซึ่งมักจะจดจ าไว้เป็นจินตภาพ
เกี่ยวกับขั้นตอนการแสดงพฤติกรรม 

 3.1.3) ขั้นปฏิบัติ (Reproduction Phase) เป็นขั้นตอนที่
ผู้เรียนลองแสดงพฤติกรรมตามตัวแบบ ซึ่งจะส่งผลให้มีการตรวจสอบการเรียนรู้ที่ได้จดจ าไว้ 

 3.1.4) ขั้นจูงใจ (Motivation Phase) ขั้นตอนนี้เป็นขั้น
แสดงผลของการกระท า (Consequence) จากการแสดงพฤติกรรมตามตัวแบบ ถ้าผลที่ตัวแบบเคย
ได้รับ (VicariousConsequence) เป็นไปในทางบวก (Vicarious Reinforcement) ก็จะจูงใจให้
ผู้เรียนอยากแสดงพฤติกรรมตามแบบ ถ้าเป็นไปในทางลบ (Vicarious Punishment) ผู้เรียนก็มักจะ
งดเว้นการแสดงพฤติกรรมนั้น ๆ   

3.2) การน าหลักการมาประยุกต์ใช้ 
3.2.1) ในห้องเรียนครูจะเป็นตัวแบบที่มีอิทธิพลมากที่สุด ครู

ควรค านึงอยู่เสมอว่า การเรียนรู้โดยการสังเกตและเลียนแบบจะเกิดขึ้นได้เสมอ แม้ว่าครูจะไม่ได้ตั้ง
วัตถุประสงค์ไว้ก็ตาม 

3.2.2) การสอนแบบสาธิตปฏิบัติเป็นการสอนโดยใช้หลักการ
และข้ันตอนของทฤษฎีปัญญาสังคมทั้งสิ้นครูต้องแสดงตัวอย่างพฤติกรรมที่ถูกต้องที่สุดเท่านั้น จึงจะมี
ประสิทธิภาพในการแสดงพฤติกรรมเลียนแบบ ความผิดพลาดของครูแม้ไม่ตั้งใจ ไม่ว่าครูจะพร่ าบอก
ผู้เรียนว่าไม่ต้องสนใจจดจ า แต่ก็ผ่านการสังเกตและการรับรู้ของผู้เรียนไปแล้ว 

3.2.3) ตัวแบบในชั้นเรียนไม่ควรจ ากัดไว้ที่ครูเท่านั้น ควรใช้
ผู้เรียนด้วยกันเป็นตัวแบบได้ในบางกรณีโดยธรรมชาติเพ่ือนในชั้นเรียนย่อมมีอิทธิพลต่อการเลียนแบบ
สูงอยู่แล้ว ครูควรพยายามใช้ทักษะจูงใจให้ผู้เรียนสนใจและเลียนแบบเพ่ือนที่มีพฤติกรรมที่ดี มากกว่า
ผู้ที่มีพฤติกรรมไม่ดี 
 
2.2 แนวคิดเกี่ยวกับสื่อการสอน 

2.2.1 ความหมายของสื่อการเรียนการสอน 
ปณิตา*วรรณพิรุณ (2553: 3) ได้ให้ความหมายของสื่อการเรียนการสอนหมายถึง

ตัวกลางหรือช่องทางถ่ายทอดองค์ความรู้ทักษะประสบการณ์จากแหล่งความรู้ไปสู่ผู้เรียนและท าให้
เกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นตัวกลางที่ช่วยให้การสื่อสารระหว่างผู้สอนและผู้เรียนได้รับรู้
ข่าวสารซึ่งกันและกันสื่อการสอนเป็นส่วนหนึ่งที่ท าให้ผู้เรียนเข้าใจเนื้อหาของบทเรียนได้รวดเร็วขึ้นสื่อ
การเรียนเป็นสิ่งที่ท าให้ผู้เรียนเข้าใจบทเรียนมากยิ่งขึ้นซึ่งทั้งสื่อการเรียนและสื่อการสอนผู้เรียนจะ
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บรรลุจุดประสงค์การเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้นผู้สอนจะต้องมีความรู้ความเชี่ยวชาญในศาสตร์
นั้น*ๆและจะต้องมีเทคนิควิธีการต่าง*ๆเพ่ือสามารถถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ต่าง*ๆไปสู่
ผู้เรียนได้อย่างมีเต็มศักยภาพหรือมีการใช้สื่อการเรียนการสอนที่น่าประทับใจผู้สอนจึงจ าเป็นต้องมี
ความรู้ด้านการรับรู้การเรียนรู้การสื่อความหมายความส าคัญและความหมายของสื่อในขั้นพ้ืนฐาน
ก่อนเพ่ือการเลือกสื่อการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับเนื้อหาวิชาเพ่ือการพัฒนาและการใช้สื่อการ
เรียนการสอนให้เหมาะสมกับการรับรู้ของผู้เรียนเพ่ือให้การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนบรรลุ
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ 

วัลลภ จันทร์ตระกูล (2543: 1) ได้ให้ความหมายของ สื่อ หมายถึง ตัวกลาง หรือ  
พาหะ ที่จะท าให้สิ่งหนึ่งเดินทางไปถึงอีกจุดหนึ่ง ซึ่งเป็นจุดหมายปลายทาง เช่น การส่งข่าวสาร ข้อมูล
ต่างๆ เป็นตัวเชื่อมโยงระหว่างจุดส่ง และจุดรับสาร การสอนเป็นการกระท าของผู้สอน เพ่ือที่จะให้
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้โดยการส่งสาร หรือสิ่งบอกกล่าวต่าง ๆ แต่การให้สิ่งบอกกล่าว ต่าง ๆ ได้นั้น
จะต้องอาศัยตัวกลาง หรือพาหะเป็นเครื่องช่วยจึงเรียกสิ่งนั้นว่า เป็น สื่อการสอน นอกจากจะเรียกว่า
สื่อการสอนแล้วยังมีชื่ออ่ืน ๆ ที่ เรียกแตกต่างกันออกไป แต่ท าหน้าที่คล้ายคลึงกัน เช่น อุปกรณ์ช่วย
สอน (Teaching Aids) สื่อการเรียนการสอน โสตทัศนวัสดุอุปกรณ์ เป็นต้น  

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช(2554 : ออนไลน์) ได้ให้ความหมายของ สื่อเสริม คือ 
สื่อที่ขยายเนื้อหาและประสบการณ์ที่ผู้เรียนไม่สามารถเข้าใจอย่างถ่องแท้จากสื่อหลักทั้งนี้เพ่ือให้
ผู้เรียนเกิดความเข้าใจชัดเจนยิ่งขึ้น และช่วยให้ผู้เรียนที่มีความสามารถในการเรียนรู้ที่แตกต่างกันให้
เข้าใจเนื้อหาได้ดียิ่งขึ้น  

สรุปได้ว่า สื่อการเรียนการสอน หมายถึง การน าอุปกรณ์ช่วยสอนต่าง ๆ ระบบและ
วิธีการมาเป็นตัวกลางในการให้การศึกษาแก่ผู้เรียนได้บรรลุจุดมุ่งหมายในการเรียนการสอนอย่างมี
ประสิทธิภาพ และทั้งนี้เพ่ือให้ผู้เรียนได้รับความรู้อย่างเต็มศักยภาพ ผู้สอนจึงจ าเป็นต้องมีความรู้ 
ความเชี่ยวชาญในศาสตร์นั้น ๆ ด้วย 

2.2.2 ประเภทของสื่อการเรียนการสอน 
 ประเภทของสื่อการเรียนการสอนแบ่งตามคุณลักษณะได้ 4ประเภทคือ(วัลลภ จันทร์
ตระกูล, 2543: 5) 

2.2.2.1**สื่อประเภทวัสดุได้แก่สไลด์แผ่นใสเอกสารตาราสารเคมีสิ่งพิมพ์และคู่มือการ
ฝึกปฏิบัติ 

2.2.2.2**สื่อประเภทอุปกรณ์ได้แก่ของจริงหุ่นจ าลองเครื่องเล่นเทปเสียงเครื่องเล่นวีดี
ทัศน์อุปกรณ์และเครื่องมือในห้องปฏิบัติการ 

2.2.2.3**สื่ อประเภทเทคนิคหรือวิ ธี การ ได้ แก่การสาธิตการอภิปรายกลุ่ ม             
การฝึกปฏิบัติการฝึกงานการจัดนิทรรศการและสถานการณ์จ าลอง 

2.2.2.4**สื่อประเภทคอมพิวเตอร์ได้แก่คอมพิวเตอร์ช่วยสอนการน าเสนอด้วย
คอมพิวเตอร์การใช้อินทราเน็ตและอินเทอร์เน็ต*เพ่ือการติดต่อสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์หรือ อีเมลและ
การใช้เวิลด์ไวด์เว็บ 

2.2.3 การเลือกใช้สื่อการเรียนการสอน 
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 การเลือกสื่อการเรียนการสอนมาใช้กับการสอนนั้นควรค านึงถึงความเหมาะสมต่าง*ๆ 
ดังต่อไปนี้ (วัลลภ จันทร์ตระกูล, 2543 : 10-11) 

2.2.3.1**ความเหมาะสมกับวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมของบทเรียนการเรียน        
การสอนมีเป้าหมายต้องการให้ผู้เรียนเรียนรู้ในด้านใด (สติปัญญาทักษะหรือทัศนคติ) และอยู่ในระดับ
ใดได้ก าหนดให้มีความส าคัญในการที่ต้องเรียนรู้เพียงใด 

2.2.3.2**ความเหมาะสมกับลักษณะเนื้อหาเนื้อหาวิชาง่าย *ๆ*ไม่ยากซับซ้อน         
อาจเข้าใจได้โดยการใช้ค าพูดก็อาจใช้เพียงการเขียนแสดงด้วยข้อความแต่ถ้าเป็นเนื้อหาวิชาที่ซับซ้อน
ก็ต้องพยายามหาสื่อการสอนที่จะแสดงให้เห็นถึงหลักการการท างานของกลไกชิ้นส่วนหรือชุดทดลอง
สาธิตมาแสดงให้เห็นจริงหรือต้องถ่ายเป็นภาพยนตร์วีดีทัศน์มาฉายควบคุมความเร็วให้เห็นอย่าง
ชัดเจน 

2.2.3.3**ความเหมาะสมกับลักษณะกิจกรรมการเรียนการสอนสื่อแต่ละประเภท 
อาจมีข้อจ ากัดในการให้ผู้เรียนมีกิจกรรมร่วมและสื่อการสอนบางประเภทก็แทบจะไร้ค่าถ้าหาก 
ผู้สอนไม่สามารถจะใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพนั่นคือผู้สอนละโอกาสที่จะให้ผู้เรียนมีกิจกรรมร่วมโดย
ปกติผู้สอนต้องพยายามให้ผู้เรียนได้มีกิจกรรมร่วมในการใช้สื่อการสอนให้มากที่สุด 

2.2.3.4**ความเหมาะสมสอดคล้องกับองค์ประกอบต่าง*ๆ*แต่ละองค์ประกอบจะมี
เงื่อนไขแตกต่างกันควรพิจารณาในลักษณะความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน 

2.2.4 เทคนิคการใช้สื่อการสอน 
 ในการใช้สื่อการสอนต่าง*ๆ*ย่อมมีเทคนิคแตกต่างกันไปตามแต่ว่าจะใช้สื่อการสอนใด
ในเรื่องใดกับใครแต่หลักการที่จะต้องค านึงถึงอยู่เสมอก็คือเงื่อนไขการเรียนรู้คินเนอร์  (Kinner)ได้ให้
ข้อเสนอแนะในการใช้สื่อการสอนไว้ดังนี้(วัลลภ จันทร์ตระกูล, 2543: 11) 
 2.4.4.1** ไม่มีวิธีการสอนหรือวัสดุประกอบการสอนใดที่สามารถใช้กับนักเรียนและ
บทเรียนทั่วไปได้วิธีการสอนและวัสดุประกอบการสอนแต่ละประเภทย่อมมีจุดมุ่งหมายเฉพาะ 

2.4.4.2** ในบทเรียนหนึ่ง*ๆ*ไม่ควรใช้สื่อการสอนมากเกินไปควรเพียงแต่เท่าที่จ าเป็น
เท่านั้นในบางครั้งก็ไม่ควรใช้สื่อการสอนอย่างเดียวตลอด 
* 2.4.4.3** สื่อการสอนที่ใช้ควรจะสอดคล้องกับบทเรียนและกระบวนการสอน 
* 2.4.4.4** สื่อการสอนควรสร้างให้เกิดโอกาสที่ผู้เรียนจะได้มีส่วนร่วมในการเตรียมและ
การใช้ก่อให้เกิดประสบการณ์ที่ไม่ลืมง่าย 

2.4.4.5** ก่อนใช้สื่อการสอนในบทเรียนผู้สอนควรได้ทดทองใช้เสียก่อนเพ่ือความ
มั่นใจว่าจะใช้ได้อย่างถูกต้องมีประสิทธิภาพนอกจากนั้นต้องจัดเตรียมอุปกรณ์ประกอบให้           
พร้อมด้วย   
 2.2.5 การหาประสิทธิภาพของสื่อ 
 2.2.5.1**ความหมายของประสิทธิภาพของสื่อ 

ประสิทธิภาพของสื่อ (Efficiency) หมายถึงความสามารถของสื่อในการ
สร้างผลสัมฤทธิ์ให้ผู้ เรียนมีความสามารถทาแบบทดสอบระหว่างบทเรียน *แบบฝึกหัด*หรือ
แบบทดสอบหลังบทเรียนได้บรรลุวัตถุประสงค์ในระดับเกณฑ์ขั้นต่ าที่ก าหนดไว้  (มนต์ชัย เทียนทอง, 
2554: 286-287) 
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 การหาประสิทธิภาพของสื่อจึงต้องก าหนดเกณฑ์มาตรฐานขึ้นก่อน *
โดยทั่วไปจะใช้ค่าเฉลี่ยของคะแนนที่เกิดจากแบบฝึกหัดหรือค าถามระหว่างบทเรียนกับคะแนนเฉลี่ย
ของแบบทดสอบแล้วน ามาค านวณเป็นร้อยละเพ่ือเปรียบเทียบกันในรูปของEvent1/Event2 โดย
เขียนอย่างย่อเป็น E1/E2 เช่น 90/90 หรือ 85/85 และจะต้องก าหนดค่า E1 และ E2 เท่ากัน
เนื่องจากง่ายต่อการเปรียบเทียบและการแปลความหมายความหมายของเกณฑ์ประสิทธิภาพ  E1/E2 
มีดังนี ้

ร้อยละ 95-100 หมายถึงบทเรียนมีประสิทธิภาพดีเยี่ยม (Excellent) 
ร้อยละ 90-94 หมายถึงบทเรียนมีประสิทธิภาพดีมาก (Very Good) 
ร้อยละ 85-89 หมายถึงบทเรียนมีประสิทธิภาพดี (Good) 
ร้อยละ 80-84 หมายถึงบทเรียนมีประสิทธิภาพพอใช้ (Fair) 
ต่ ากว่าร้อยละ 80 หมายถึงบทเรียนต้องปรับปรุงแก้ไข (Poor) 
ข้อพิจารณาส าหรับเกณฑ์การก าหนดมาตรฐานประสิทธิภาพของบทเรียน

คือ*ถ้าก าหนดเกณฑ์สูงจะท าให้บทเรียนมีคุณค่าต่อการเรียนการสอนมากขึ้น*แต่ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะ
พัฒนาบทเรียนให้ผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนบรรลุถึงเกณฑ์ก าหนดในระดับนั้นโดยทั่วไปไม่ควรก าหนดต่ า
กว่าร้อยละ*80*เนื่องจากจะท าให้บทเรียนลดความส าคัญลงไปซึ่งจะส่งผลให้ผู้เรียนไม่สนใจบทเรียน
และเกิดความล้มเหลวทางการเรียนในที่สุดข้อพิจารณาในการก าหนดเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับ
ประสิทธิภาพของบทเรียนก าหนดได้ดังนี้ 

2.5.1.2**บทเรียนส าหรับเด็กเล็ก*ควรก าหนดเกณฑ์ไว้สูง*ระหว่างร้อยละ*90-95 
หรือเกินกว่า 
 2.5.1.3**บทเรียนที่เป็นเนื้อหาวิชาทฤษฎี*หลักการ*ความคิดรวบยอด*และเนื้อหา 
พ้ืนฐานส าหรับวิชาอ่ืนๆควรก าหนดไว้ระหว่างร้อยละ 90-95 
 2.5.1.4**บทเรียนที่มีเนื้อหาวิชายากและซับซ้อน*ซึ่งต้องใช้ระยะเวลาในการศึกษา 
มากกว่าปกติควรก าหนดไว้ระหว่างร้อยละ 85-90 
 2.5.1.5**บทเรียนวิชาปฏิบัติวิชาประลองหรือวิชาทฤษฎีกึ่งปฏิบัติควรก าหนดไว้ 
ระหว่างร้อยละ 80-85 
 2.5.1.6**บทเรียนสาหรับบุคคลโดยทั่วไปไม่ระบุกลุ่มเป้าหมายที่แน่นอน*ควรก าหนด
ไว้ระหว่างร้อยละ 80-85 

2.2.6 การหาความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อสื่อ 
 2.2.6.1**ความหมายของความพึงพอใจ 

การประเมินความคิดเห็นของผู้เรียนที่มีต่อสื่อที่นิยมมากที่สุดก็คือ“ความพึง
พอใจ”เนื่องจากประเมินง่ายและให้ผลเป็นบวกเสมอความพึงพอใจ*(Satisfactory)* ตามพจนานุกรม
ทางด้านพฤติกรรมศาสตร์หมายถึง สภาพความรู้สึกของบุคคลที่มีความสุขความอ่ิมเอมใจความยินดี
เมื่อความต้องการหรือแรงจูงใจของตนได้รับการตอบสนองส่วนความหมายทางด้านจิตวิทยาหมายถึง
ความรู้สึกในขั้นแรกเมื่อบรรลุวัตถุประสงค์และความรู้สึกในขั้นสุดท้ายเมื่อบรรลุถึงจุดมุ่งหมายโดยมี
แรงกระตุ้นส าหรับความหมายทั่ว ๆ*ไปหมายถึงความชื่นชมความนิยมหรือความรู้สึกยอมรับในสิ่งที่ได้
เห็นหรือได้สัมผัส 
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2.2.6.2** วิธีการหาความพึงพอใจ 
การหาความพึงพอใจหรือความพอใจ*เป็นวิธีการสอบถามความรู้สึก*                

เจตคติ*หรือความชอบเกี่ยวกับสื่อที่พัฒนาขึ้นโดยไม่มีเกณฑ์พิจารณาว่าควรสอบถามในประเด็นใด
หรือมีกรอบของประเด็นค าถามอย่างไรเนื่องจากเป็นการสอบถามในภาพรวมอย่างไรก็ตามแนวทางที่
ใช้ในการก าหนดประเด็นของค าถามที่นิยมใช้มีอยู่ 2 แนวทางดังนี้ (มนต์ชัย เทียนทอง, 2554 :                  
296-297) 

1) แนวทางการประเมินภาพรวมทั่วๆ*ไปเช่นสอบถามเกี่ยวกับส่วนน าเข้า
ส่วนประมวลผลและส่วนแสดงผลซึ่งอาจเรียกแนวทางนี้ว่า IPO Model (Input, Process, and 
Output) โดยพิจารณารายละเอียดแต่ละส่วนว่ามีคาถามใดบ้างท่ีจะสอบถามผู้เรียนเกี่ยวกับ 
ความพึงพอใจในการใช้สื่อกล่าวได้ว่าแนวทางนี้มีการใช้ประเมินความพึงพอใจมากที่สุด 

2) แนวทางการใช้ทฤษฎีประเมินผล*เช่น*ประยุกต์ใช้*CIPP*Model
หรือ*Alkin*Model*เป็นต้นสามารถน าทฤษฎีประเมินผลที่มีมาก าหนดกรอบในการประเมินความพึง
พอใจได้ตัวอย่างเช่นถ้าประยุกต์ใช้ CIPP Model จะเป็นการพิจารณาความพึงพอใจของผู้เรียน
เกี่ยวกับบริบท*(Context)*ส่วนน าเข้า*(Input)*ส่วนประมวลผล*(Process)*และผลผลิต (Product) 
เป็นต้น  

3)  การเก็บรวบรวมข้อมูลนิยมใช้แบบสอบถามมากกว่าการสัมภาษณ์โดย
กระท ากับกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้ใช้สื่อโดยตรงเพ่ือประเมินความพึงพอใจหลังจากที่ทดลองใช้สื่อแล้วผล
ที่ได้จากการประเมินจะเป็นดัชนีบ่งชี้ความพึงพอใจของผู้เรียนจึงต้องมีการสร้างแบบสอบถามขึ้นมา 1 
ฉบับเพ่ือสอบถามความคิดเห็นของผู้เรียนและต้องน าแบบสอบถามไปผ่านการหาคุณภาพก่อนที่จะ
น าไปใช้ส่วนสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ความพึงพอใจที่ได้จากแบบสอบถามจะใช้ ค่าเฉลี่ยมัธยฐานฐาน
นิยมและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานหรือเปรียบเทียบความพึงพอใจของผู้เรียนแต่ละกลุ่มก็ได้ 

 
2.3 แนวคิดเกี่ยวกับระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ 
 2.3.1**ความหมายของระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ 

เป็นซอฟต์แวร์ที่มีโครงสร้างแบบเรียงทับซ้อนหรือแบบสแต็ก (Stack)ซึ่งรวมเอา
ระบบปฏิบัติการมิดเดิลแวร์และแอพพลิเคชันที่ส าคัญเข้าไว้ด้วยกันเพ่ือใช้สาหรับทางานบนอุปกรณ์
พกพาเคลื่อนที่การท างานของแอนดรอยด์มีพ้ืนฐานอยู่บนระบบลีนุกซ์เคอร์เนล (LinuxKernel)ซึ่งใช้
Android SDK (Software Development Kit) เป็นเครื่องมือส าหรับการพัฒนาแอพพลิเคชันบน
ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์โดยใช้ภาษาจาวาในการพัฒนา (จักรชัย โสอินทร์และพงษ์ศธ  จันทร์ยอย
, 2554: 1-2) 

2.3.2**ประเภทของระบบปฎิบัติการแอนดรอยด์ 
เนื่องจากระบบปฎิบัติการแอนดรอยด์เป็นซอฟแวร์ระบบเปิดจึงอนุญาตให้นักพัฒนา

หรือผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลด Source Code ได้โดยสามารถแบ่งประเภทของระบบแอนดรอยด์
ออกเป็นกลุ่ม*ๆ*ได ้3 ประเภทดังต่อไปนี้ (จักรชัย โสอินทร์และพงษ์ศธร  จันทร์ยอย, 2554: 2-3) 
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2.3.2.1**Android Open Source Project (AOSP) เป็นระบบแอนดรอยด์ประเภท
แรกที่ทางบริษัท Google เปิดให้สามารถน า Source Code ไปติดตั้งและใช้งานในอุปกรณ์ต่างๆได้
โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย 

2.3.2.2**Open Handset Mobile (OHM) เป็นระบบแอนดรอยด์ที่ได้รับการพัฒนา
ร่วมกับกลุ่ม Open Handset Alliances (OHA) ซึ่งบริษัทเหล่านี้จะพัฒนาระบบแอนดรอยด์ในแบบ
ฉบับของตนเองโดยมีรูปร่างหน้าตาการแสดงผลและฟังก์ชันการใช้งานที่แตกต่างกันรวมไปถึงอาจจะมี
ความเป็นเอกลักษณ์และรูปแบบการใช้งานเป็นของแต่ละบริษัทและโปรแกรมแอนดรอยด์ประเภทนี้ก็
จะได้รับสิทธิบริการเสริมต่าง*ๆ*จากกลูเกิลที่เรียกว่า*GMS*(Google Mobile Service) ซึ่งเป็น
บริการเสริมที่ท าให้ระบบแอนดรอยด์มีประสิทธิภาพมากข้ึน 
* 2.3.2.3**Cooking*หรือ*Customize*เป็นระบบแอนดรอยด์ที่นักพัฒนานาเอา
Source Code จากแหล่งต่าง*ๆมาปรับแต่งให้อยู่ในแบบฉบับของตนเองซึ่งการพัฒนาจะต้อง
ปลดล๊อคสิทธิในการใช้งานอุปกรณ์ (Unlock)*เสียก่อนจึงจะสามารถติดตั้งได้ทั้งนี้ระบบแอนดรอยด์
ประเภทนี้ถือได้ว่าเป็นประเภทที่มีความสามารถสูงที่สุดเนื่องจากจะได้รับการปรับแต่งขีด
ความสามารถต่าง*ๆให้มีความเข้ากันได้กับอุปกรณ์นั้น*ๆ*จากผู้ใช้งานจริง 

2.3.3**การพัฒนาแอพพลิเคชันบนแอนดรอยด์ 
การพัฒนาแอพพลิเคชันบนแอนดรอยด์มีไลบรารี*(Libraly)*ส าหรับใช้งานมากมายที่ 

อ านวยความสะดวกให้แก่นักพัฒนา(จักรชัย  โสอินทร์และพงษ์ศธร  จันทร์ยอย, 2554: 3-5) 
2.3.3.1 Dalvik Virtual Machine (VM) เป็นส่วนของการสร้างเครื่องจ าลองแบบ 

เสมือนที่มีการออกแบบให้เหมาะสมกับอุปกรณ์เคลื่อนที่หรืออุปกรณ์มือถือ 
2.3.3.2**Integrated Browser เป็นการผนวก Web Browser เข้าไว้กับแอนดรอยด์ 

ทัง้นี้มพ้ืีนฐานมาจากซอฟต์แวร์เว็บคิต (WebKit) 
2.3.3.3**Optimized Graphic เป็นส่วนสนับสนุนการทางานแบบกราฟิกทั้งในส่วน2 

มิติและ 3 มิติโดยใช้เครื่องมือ OpenGL 
2.3.3.4**SQLite เป็นส่วนสนับสนุนการท างานส าหรับการจัดเก็บฐานข้อมูล 

 
2.3.3.5**Media*Support*เป็นส่วนสนับสนุนการท างานแบบสื่อประสม*หรือ

มัลติมีเดียเช่นออดิโอวีดีโอและรูปภาพ 
2.3.3.6**GSM*Telephony*เป็นส่วนรองรับการท างานบนระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่

แบบ GSM (Global System for Mobile Communications) 
2.3.3.7**Bluetooth, EDGE, 3G, WiFiเป็นส่วนรองรับการท างานกับ Bluetooth, 

EDGE (Enhanced Data rates for GSM Evolution) 3G และWiFi 
2.3.3.8**Camera,*GPS,*Compass, Accelerometerเป็นส่วนสนับสนุนการท างาน

ของระบบกล้องถ่ายรูประบบก าหนดต าแหน่งบนโลกหรือ GPS (Global Positioning System),                
เข็มทิศและการวัดอัตราความเร่ง 

2.3.3.9**Rich Development Environment เป็นส่วนสนับสนุนฟังก์ชันต่าง*ๆ*ที่
ช่วยในการพัฒนาแอพพลิเคชันเช่น Emulator, Debugging Tool, Memory and Performance 
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Profiling และ Plug-in ส าหรับเครื่องมือ Eclipse 
2.3.4**สถาปัตยกรรมของแอนดรอยด์ (Android Architecture) 

สถาปัตยกรรมของการออกแบบแอนดรอยด์นั้นถูกแบ่งออกเป็นล าดับชั้นหรือจะ
เรียกว่าLayer โดยที่แต่ละชั้นจะเรียกใช้บริการจากระดับชั้นที่อยู่ด้านล่างของตัวเองซึ่งสามารถแบ่ง 
ออกเป็น 4 ชั้นหลักคือชั้นลีนุกซ์คอร์เนล (Linux Kernel), ชั้นไลบรารี (Libraly), ชั้นแอพพลิเคชัน
เฟรมเวิร์ค(Application*Framework)*และชั้นแอพพลิเคชัน(Application) (จักรชัย  โสอินทร์และ
พงษ์ศธร  จันทร์ยอย, 2554: 5-8) 

 
ภาพที่ 2.3*สถาปัตยกรรมแอนดรอยด์ 

 
2.3.4.1**ชั้นแอพพลิเคชันชั้นนี้เป็นชั้นบนสุดของโครงสร้างแอนดรอยด์ซึ่งเป็นส่วน

ของแอพพลิเคชันที่พัฒนาขึ้นมาใช้งานเช่นแอพพลิเคชันเว็บบราวเซอร์  (Web*Browser)*ทั้ง
โปรแกรมในชั้นแอพพลิเคชันนั้นจะอยู่ในรูปแบบของไฟล์*.apkซึ่งโดยทั่วไปแล้วจะอยู่ในไดเร็คทอรี 
data/app ของโทรศัพท์เคลื่อนที่ 

2.3.4.2**ชั้นแอพพลิเคชันเฟรมเวิร์คโดยปกติแล้วนักพัฒนาสามารถเรียกใช้งานแอน
ดรอยด์ผ่าน API (Application Programming Interface) ได้ซึ่งแอนดรอยด์ได้ออกแบบไว้เพ่ือลด
ความซ้ าซ้อนในการใช้งานชั้นของ Application Component 

2.3.4.3**ชั้นไลบรารี*(Libraly)*แอนดรอยด์ได้รวบรวมกลุ่มของไลบรารีต่างๆที่ส าคัญ
และมีความจ าเป็นต่อการการพัฒนาโปรแกรมเอาไว้มากมายซึ่งถูกเขียนไว้ด้วยภาษา Cและ C++ 

2.3.4.4**ชั้นลีนุกซ์เคอร์เนล*(Linux Kernel)*ระบบแอนดรอยด์อยู่บนพ้ืนฐานของ
ระบบปฎิบัติการลีนุกซ์โดยชั้นลีนุกซ์คอร์เนลนั้นมีฟังก์ชันการท างานหลายๆส่วนซึ่งแต่ละส่วนถูก
พัฒนาขึ้นด้วยภาษา C เช่นการจัดการหน่วยความจ า (Memory Management) การจัดการโพรเซส 
(Process Management) การเชื่อมต่อเครือข่าย (Networking) และฟังก์ชันการท างานส่วนอ่ืนที่
เกี่ยวกับระบบปฏิบัติการทั้งนี้นักพัฒนาจะไม่มีสิทธิเข้าถึงส่วนนี้ได้โดยตรงอย่างไรก็ตามนักพัฒนา
สามารถเข้าถึงระบบปฏิบัติการลีนุกซ์ได้จากชุดคาสั่ง CommandPrompt 
 
2.4  ความพึงพอใจในการเรียนรู้ 
  ในการเรียนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ มีความจ าเป็นต้องศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียน
เนื่องจากผู้เรียนต้องเรียนด้วยตนเองและมีปฏิสัมพันธ์กับบทเรียนคอมพิวเตอร์ เพ่ือน าผลของ



21 
 

 

การศึกษาความพึงพอใจมาปรับปรุงบทเรียนให้ดียิ่งขึ้นดังที่ กิติมา ปรีดีดิลก (2539: 321)             
ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์ (2546:143) ได้กล่าวสรุปถึงความพึงพอใจไว้ว่าความพึงพอใจ หมายถึง 
อารมณ์ความรู้สึกที่เต็มไปด้วยความยินดี หรือเจตคติที่ดีต่อการท างานต่อบุคคลต่อองค์กร หรือสิ่ง
อ่ืนๆ ที่ชอบใจ และท าให้มีผลต่อประสิทธิภาพในการท างานให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ได้ปฏิบัติตาม
แนวทางท่ีตั้งไว้ 
  ความพึงพอใจ หมายถึง  ความรู้สึกชอบหรือความรู้สึกดีของผู้เรียนที่มีต่อบทเรียนที่พัฒนาขึ้น 
การวัดความพึงพอใจของผู้เรียนมีจุดประสงค์เพ่ือให้ทราบว่าหลังจากใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์แล้ว
ผู้เรียนมีความพึงพอใจบทเรียนแต่ละด้านอยู่ในระดับใด  ถ้าผู้เรียนมีความพึงพอใจตั้งแต่ระดับมากขึ้น
ไปแสดงว่าบทเรียนมีความน่าสนใจ แต่ถ้าผู้เรียนมีความพึงพอใจตั้งแต่ระดับน้อยลงมา  แสดงว่า
บทเรียนไม่น่าสนใจอาจมีข้อบกพร่องบางประการ เครื่องมือที่ใช้วัดความพึงพอใจ คือแบบสอบถามวัด
ความพึงพอใจ แบ่งออกเป็น 4 ด้าน คือ (1)  ด้านเนื้อหาและการด าเนินเรื่อง(2) ด้านภาพ ภาษา และ
เสียง (3)  ด้านตัวอักษรและสี (4)  ด้านความรู้และประสบการณ์ ซึ่งเกณฑ์วัดเป็นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า มี 5 ระดับคือ 
   5  หมายถึง  พึงพอใจมากที่สุด 
   4  หมายถึง  พึงพอใจมาก 
   3  หมายถึง  พึงพอใจปานกลาง 
   2  หมายถึง  พึงพอใจน้อย 
   1  หมายถึง  พึงพอใจน้อยที่สุด 
 การวิเคราะห์ความพึงพอใจจากการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ ใช้ค่าเฉลี่ย (x)  และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ซึ่งสามารถน ามาแปลความหมายค่าเฉลี่ยได้ ดังนี้  (บุญชม ศรีสะอาด , 
2545:100) 
   ระดับ  4.51–5.00 หมายถึง พึงพอใจมากที่สุด 
   ระดับ  3.51 – 4.50 หมายถึง พึงพอใจมาก 
   ระดับ  2.51 – 3.50 หมายถึง พึงพอใจปานกลาง 
   ระดับ  1.51 – 2.50 หมายถึง พึงพอใจน้อย 
   ระดับ  1.00 – 1.50 หมายถึง พึงพอใจน้อยที่สุด 
  ในการด าเนินกิจกรรมการเรียนการสอน ความพึงพอใจเป็นสิ่งที่จะกระตุ้นให้ผู้เรียนท างานที่
ได้รับมอบหมายหรือต้องปฏิบัติให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ ครูผู้สอนจึงต้องค านึงความพึงพอใจในการ
เรียนรู้ของผู้เรียน การท าให้ผู้เรียนเกิดความพึงพอใจในการเรียนเป็นแนวคิดพ้ืนฐานที่ต่างกัน ดังนี้ สม
ยศ นาวีการ (ศุภศิริ  โสมาเกตุ,2544: 53) 

2.4.1 ความพึงพอใจน าไปสู่การปฏิบัติงาน การตอบสนองความต้องการของผู้ปฏิบัติงานจน
เกิดความพึงพอใจ จะท าให้เกิดแรงจูงใจในการเพ่ิมประสิทธิภาพการท างานที่สูงกว่าผู้ที่ไม่ได้รับการ
ตอบสนอง 

 2.4.2  ผลการปฏิบัติงานน าไปสู่ความพึงพอใจ ความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจและผล
ของการปฏิบัติงานจะถูกเชื่อมโยง ด้วยปัจจัยอ่ืนๆ ผลของการปฏิบัติงานที่ดีจะน าไปสู่ผลตอบแทนที่
เหมาะสม ซึ่งในที่สุดจะน าไปสู่การตอบสนองความพึงพอใจในการปฏิบัติงานย่อมได้รับการตอบสนอง
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ในรูปของรางวัลหรือผลตอบแทน ซึ่งออกเป็นผลตอบแทนภายใน( Intrinsic Reward) และ
ผลตอบแทนภายนอก (Extrinsic Rewards) 
  จากแนวคิดพ้ืนฐานดังกล่าวเมื่อน ามาใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอนครูผู้สอนจึงต้อง
บทบาทส าคัญในการจัดกิจกรรม วิธีการ สื่อ อุปกรณ์ ที่เอ้ือต่อการเรียนการสอนเพ่ือตอบสนองความ
พึงพอใจให้ผู้เรียนมีแรงจูใจในการตรงตามวัตถุประสงค์แต่ละครั้ง โดยให้ผู้เรียนได้รับผลตอบแทนจาก
การเรียนรู้ในแต่ละครั้งโดยเฉพาะผลตอบแทนภายในหรือรางวัลภายในที่เป็นความรู้สึกของผู้เรียน 
เช่น ความรู้สึกของตนเมื่อสามารถเอาชนะความยุ่งยากต่าง ๆ ได้ ท าให้เกิดความภาคภูมิใจความมั่นใจ
โดยการให้ผลตอบแทนภายนอก เช่น ค าชมเชย หรือการให้คะแนน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็น
ผลตอบแทนที่น่าสนใจ 
 
 
2.5 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 2.5.1 งานวิจัยในประเทศ 

  เพ็ญนภา  พวงทอง(2556 : บทคัดย่อ)ได้ท าการการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน
เสริมรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 บนอุปกรณ์แบบหน้าจอสัมผัสระบบปฏิบัติการแอน
ดรอยดผ์ลการวิจัยพบว่าสื่อการเรียนการสอนเสริมที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐานของ
เมกุยแกนส์มีค่าเท่ากับ*1.25*ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์*1.00*ตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของผู้เรียนหลังเรียนด้วยสื่อการเรียนการสอนเสริมที่พัฒนาขึ้นสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 และผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนจากการเรียนด้วยสื่อการเรียนการสอน
เสริมที่พัฒนาขึ้นมีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด 

  ฐะณุพงศ์  ศรีกาฬสินธุ์ (2554 : บทคัดย่อ) ได้ท าการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์
การสอนแบบซ่อมเสริมบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ : การออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์บนเว็บเพจ 
ผลการวิจัยพบว่าบทเรียนคอมพิวเตอร์การสอน แบบซ่อมเสริมที่สร้างขึ้นนี้ท าให้ผู้เรียนมีประสิทธิผล
ทางการเรียนเท่ากับ 62.94 % สามารถที่จะน าไปใช้ในการเ รียนการสอนวิชาการออกแบบสื่อ
ปฏิสัมพันธ์บนเว็บเพจได้ และความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์การสอน
แบบซ่อมเสริมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.56 อยู่ในระดับดีมาก 

  สินีรัตน์   รบมีชัย (2554 : บทคัดย่อ) ระบบแนะน าการออกก าลังกายบน
โทรศัพท์มือถือระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ โดยสรุปผลได้ว่าระบบแนะน าการออกก าลังกายบน
โทรศัพท์มือถือระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ที่พัฒนาขึ้นมีความถูกต้องในการใช้งานเท่ากับ 100 
เปอร์เซ็นต ์

  จารุวัส   หนูทอง (2553: 88) ไดท าการวิจัยการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน
แบบสาธิตรวมกับบทเรียนบนเครื่องชวยงานสวนบุคคลแบบดิจิทัล (PDA) ตามหลักสูตร ปริญญา
การศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาศรีนครินทรวิโรฒ 2553 โดยท าการ
ทดลองกับนิสิตระดับปริญญาตรีชั้นปที่ 2 สาขาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัย
ทักษิณ ผลการวิจัย พบว่า การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบสาธิตรวมกับบทเรียนบนเครื่องช
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วยงานสวนบุคคลแบบดิจิทัลมีประสิทธิภาพ 87.16/85.83 ซึ่งมีคาสูงกวาเกณฑมาตรฐาน 80/80 ที่ตั้ง
ไว้ 

  สุรพล  ดีข า (2545)ไดท าการวิจัยการสรางบทเรียนคอมพิวเตอรการสอน เรื่อง 
ระบบปฏิบัติการและซอฟตแวรระบบ โดยทดลองกับนักศึกษา สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร คณะ
วิทยาศาสตรและ เทคโนโลยี สถาบันราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จ านวน 31 คน ผลการวิจัยพบว า 
บทเรียนคอมพิวเตอรการสอนที่สรางขึ้นนั้นมีประสิทธิภาพ 85.71/89.19 สูงกวาเกณฑที่ ก าหนด 
80/80  

  ภูวนิติ์  สุดทองคง (2545) ไดท าการวิจัยเรื่องบทเรียนคอมพิวเตอรการสอนเรื่อง 
พ้ืนฐานการออกแบบกราฟก โดยท าการทดลองกับนักศึกษา ภาควิชาเทคโนโลยีการพิมพ คณะครุ
ศาสตรอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรีจ านวน 30 คน ผลการวิจัยพบวา 
บทเรียนคอมพิวเตอรการสอนที่สรางข้ึน มปีระสิทธิภาพ 93.00-90.22 สูงกวาเกณฑที่ก าหนด 80/80
  
 2.5.2 งานวิจัยต่างประเทศ 
  อิมโบเดน (1986 : 57 ) ได้ท าการวิจัยเรื่อง “ผลของการน าเอาคอมพิวเตอร์มาช่วย
สอนเกี่ยวกับความคิดรวบยอดเรื่อง เปอร์เซ็นต์ ส าหรับนักศึกษาในวิทยาลัยที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนต่ า” ผลการวิจัยปรากฏว่า ผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาอย่างน้อยท่ีสุดอยู่ในระดับสูงกว่าการใช้
วิธีการสอนแบบบรรยายหรือแบบอภิปราย ผู้สอนมีเวลามากข้ึนในการพิจารณาเก่ียวกับการเรียนการ
สอนในชั้นเรียน และนักศึกษาจะมีแรงจูงใจมากข้ึน 
  ลิน (2006:89) ท าการศึกษาทัศนคติและความพึงพอใจในการน าคอมพิวเตอร์มาใช้
เป็นสื่อในการสอนทักษะการอ่านและการเขียน ส าหรับนักศึกษาในระดับวิทยาลัยของรัฐบาล 
วิทยาลัยเอกชน และวิทยาลัยที่อยู่ในสังกัดของกองทัพบก ของประเทศใต้หวัน ผลการศึกษาพบว่า ครู
และนักเรียนมีทัศนคติและความพึงพอใจในการน าคอมพิวเตอร์มาใช้อยู่ในระดับมาก แต่อาจยังขาด
ความรู้และประสบการณ์ในการใช้ 

โจน เบอร์นิซลิม (2002. ออนไลน์) พัฒนาและประเมินรูปแบบคอมพิวเตอร์            
ช่วยสอน ท่ีใช้ส าหรับการศึกษาผู้ใหญ่ในมหาวิทยาลัย เนื้อหาที่ทดลองเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนทางไกล 
ทางกระบวนการวิจัยและพัฒนา กลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ชั้นปีท่ี 3 ผลการวิจัย 
สามารถยืนยันได้ว่า รูปแบบของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมีความเหมาะสมตามทฤษฎีการเรียน ของ
การศึกษาผู้ใหญ่ 

 จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง พบว่า การน าคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วย
ใน การเรียนการสอนในลักษณะของสื่อการเรียนนั้น จะช่วยส่งเสริมการเรียนแบบรายบุคคล และราย
กลุ่มแตกต่างกัน  ซึ่งมีลักษณะเป็นสื่อส าเร็จรูป อันเป็นสื่อประกอบขึ้นด้วยกระบวนการ การเรียน 
การสอน ที่จะเอ้ือต่อผู้เรียนในการเรียนรู้ด้วยตนเอง และยังพบว่าภาพประกอบ ภาพเคลื่อนไหว เสียง
บรรยาย ตัวอักษร การปฏิสัมพันธ์ ตลอดจนรูปแบบการน าเสนอ และทฤษฎี ที่เก่ียวข้อง ในการเรียนรู้
ที่น ามาใช้ในคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมีประโยชน์ และคุณค่าต่อการเรียน การสอน ทั้งช่วยกระตุ้นความ
สนใจดึงดูดผู้เรียน ช่วยให้ผู้เรียนเกิดเจตคติที่ดีต่อการเรียน  เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากข้ึน 


