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กิตติกรรมประกาศ 
 

รายงานการวิจัย เรื่อง ต้นแบบนิสิต ในรูปแบบการเรียนรู้ที่หลากหลายของผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน ณ มหาวิทยาลัยพะเยา ประเทศไทยนี้ ส าเร็จลงได้ด้วยการสนับสนุนจากบุคลากร และ
หน่วยงาน และมหาวิทยาลัยต่างๆ ประกอบด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.ดิเรก ธีระภูธร อาจารย์ประจ า 
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร รองศาสตราจารย์ ดร.สิทธิชัย บุษหมั่น อาจารย์ประจ า คณะ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรรณฤมล เต็มดี อาจารย์
ประจ า ส านักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง อาจารย์ ดร.ฆณการ ภัณณิพงส์ 
อาจารย์ประจ า คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ตะวันออก อาจารย์ศศิธร อ่ิมวุฒิ อาจารย์ประจ า คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิต และ
อาจารย์วงษ์ปัญญา นวนแก้ว อาจารย์ประจ า คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม ผู้คอยให้ก าลังใจ ให้ค าปรึกษา และค าแนะน า แก่ผู้วิจัยเสมอมา ผู้วิจัยขอขอบพระคุณ
อย่างสูง มา ณ โอกาสนี้ 
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บทคัดย่อ 
 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพ่ือศึกษาปัจจัยต้นแบบนิสิต ในรูปแบบการเรียนรู้
ที่หลากหลายจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา 2) เพ่ือพัฒนารูปแบบ
ความสัมพันธ์ของต้นแบบนิสิต ในรูปแบบการเรียนรู้ที่หลากหลายจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา และ 3) เพ่ือหาประสิทธิภาพต้นแบบนิสิต ในรูปแบบการเรียนรู้ที่หลากหลาย
จากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา  

วิธีด าเนินการวิจัย  ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นตอนที่  1 การออกแบบ
กลุ่มเป้าหมาย ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนาเครื่องมือการวิจัย ขั้นตอนที่ 3 การเลือกกลุ่มเป้าหมายและการ
เก็บข้อมูล ขั้นตอนที่ 4 การเตรียมข้อมูลเพ่ือพัฒนารูปแบบความสัมพันธ์ต้นแบบนิสิต และขั้นตอนที่ 
5 การพัฒนารูปแบบความสัมพันธ์และการทดสอบประสิทธิภาพต้นแบบนิสิต 

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ นิสิตระดับปริญญาตรี จ านวน 195 คน จาก 15 คณะ 
และ 2 วิทยาลัย ซึ่งเป็นหน่วยงานในสังกัดของมหาวิทยาลัยพะเยา การก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 
(Sample Size Determination) ใช้สูตรการค านวณกลุ่มตัวอย่างของ Taro Yamane โดยก าหนด
ระดับความเชื่อมั่นที่ร้อยละ 95 เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลการวิจัยครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม 
(Questionnaire) โดยแบ่งออกเป็น 2 ตอน ดังนี้ ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม และ
ตอนที่  2 ทัศนคติต่อรูปแบบการเรียนรู้ที่หลากหลายของผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียนของนิสิต
มหาวิทยาลัยพะเยา 
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เครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์ผลการวิจัย ประกอบด้วย เครื่องมือทางสถิติ (Statistical 
Tools) ได้แก่  ค่าความถี่  (Frequency) ค่าเฉลี่ย  (Mean) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) ร้อยละ (Percentage) และเครื่องมือทางวิทยาการข้อมูล (Data Science Tools) ได้แก่ 
การค านวณต้นไม้การตัดสินใจ (Decision Tree) การค านวณเพ่ือการจัดกลุ่ม (k-Means) การแบ่ง
ข้อมูลเพ่ือทดสอบ (Cross Validation) และการหาประสิทธิภาพการท านายด้วย Confusion Matrix 
ผลการวิจัยสรุปได้ ดังนี้ 

1. ผลการศึกษาปัจจัยต้นแบบนิสิต ในรูปแบบการเรียนรู้ที่หลากหลายจากผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา พบว่า ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับต้นแบบนิสิต ประกอบด้วย 
จ านวน 7 ปัจจัย ได้แก่ ค าถามข้อที่ 2 ค าถามข้อที่ 8 ค าถามข้อที่ 7 ค าถามข้อที่ 5 ค าถามข้อที่ 4 
ค าถามข้อที่ 1 และ ค าถามข้อที่ 9 โดยเมื่อน าข้อมูลไปเปรียบเทียบในตารางที่ 3.1 ความสัมพันธ์ของ
ค าถามและทฤษฎีการเรียนรู้ พบว่า ผลการวิจัยมีความสอดคล้องกับงานวิจัยทางด้านจิตวิทยา ผู้วิจัย
จึงสรุปได้ว่า ผลการศึกษาปัจจัยต้นแบบนิสิต ในรูปแบบการเรียนรู้ที่หลากหลายจากผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา มีความเหมาะสมและสมเหตุสมผลในการวิจัยครั้งนี้ 

2. ผลการพัฒนารูปแบบความสัมพันธ์ของต้นแบบนิสิต ในรูปแบบการเรียนรู้ที่
หลากหลายจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา พบว่า รูปแบบการเรียนรู้ที่
หลากหลายจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา ซึ่งมีความสัมพันธ์กับปัจจัย
ต้นแบบนิสิต โดยเมื่อทดสอบต้นแบบ พบว่า สามารถท านายผลได้ถูกต้องตามชุดข้อมูลที่รวบรวม 
จ านวน 176 คน จากจ านวนทั้งสิ้น 195 คน หรือ ร้อยละ 90.26 ดังนั้นจึงสรุปได้ว่า รูปแบบ
ความสัมพันธ์ของต้นแบบนิสิต ในรูปแบบการเรียนรู้ที่หลากหลายจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับหลักการวิเคราะห์ทางสถิติและการเรียนรู้
ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ 

3. ผลการประเมินประสิทธิภาพต้นแบบนิสิต ในรูปแบบการเรียนรู้ที่หลากหลายของ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน พบว่า การทดสอบประสิทธิภาพในกลุ่มย่อย ค่าความถูกต้องอยู่ในระดับปาน
กลางถึงระดับสูง ในขณะที่การทดสอบประสิทธิภาพในต้นแบบทุกชุดข้อมูล พบว่า ค่าความถูกต้องอยู่
ในระดับสูงสุด (ร้อยละ 74.32) จึงสรุปได้ว่า รูปแบบความสัมพันธ์ของต้นแบบนิสิต ในรูปแบบการ
เรียนรู้ที่หลากหลายจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา มีความเหมาะสมและ
สอดคล้องกับหลักการวิเคราะห์ทางสถิติและการเรียนรู้ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ 

 
ค ำส ำคัญ: ต้นแบบนิสิต, รูปแบบการเรียนรู้, ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน, ต้นแบบทางการศึกษา, เหมือง

ข้อมูลการศึกษา 
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 ABSTRACT 
 

The objectives of this research were 1) to study the factors of student 
model in different learning styles of academic achievement at the University of Phayao, 
Thailand 2) to construct of the relationship between the student model in different 
learning styles of academic achievement at the University of Phayao, Thailand and 3) 
to study the performance of the student model in different learning styles of academic 
achievement at the University of Phayao, Thailand 

The research methodology in this research places great importance on the 
research process and conceptual framework. It consists of five important parts: (1) 
target group design, (2) tool development, (3) target group selection and data 
collection, (4) data preparation, and (5) model development and performance.  

The research findings are as follows; 
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1. The study of the factors of student model in different learning styles of 
academic achievement at the University of Phayao found that factors related to 
student prototypes consisted of 7 factors which were consistent with psychological 
research. It is therefore concluded that the results of the student prototypes are 
appropriate and reasonable in this research. 

2. The construct of the relationship between the factors of student model 
in different learning styles of academic achievement at the University of Phayao found 
that the model can accurately predict the results according to the data set collected 
from 176 people of 195 people or 90.26 percent. It is therefore concluded that the 
results of the student prototypes are appropriate and reasonable in this research. 

3. The study the performance of the student model in different learning 
styles of academic achievement at the University of Phayao found that the 
performance tests in the subgroups were of medium to high accuracy. While the 
performance test in all data set prototype has the highest accuracy or 74.32 percent. 
It can therefore be concluded that the relationship model of the student prototype is 
appropriate and consistent with the statistical analysis and computer learning 
principles.  

In future work, it will be applied with other universities in Thailand and 
also used in developing applications for providing a program recommended for 
appropriate educational programs. 

 
Keywords: Student Model, Learning Styles, Academic Achievement, Education 
Model, Data Mining in Education 
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บทที่ 1 
บทน ำ 

 
1.1 ควำมส ำคัญ และที่มำของปัญหำ 
 

ในยุคสมัยของการแข่งขันทางความรู้ การศึกษา คือ ส่วนหนึ่งของความคาดหวังใน
อนาคต กล่าวได้ว่า การไขว้ขว้าปริญญามีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการแข่งขัน (เกรียงศักดิ์ 
เจริญวงศ์ศักดิ์ , 2558; Apple, 2003; Marginson, 2010; Overberg, Broens, Günther, Stroth, 
Knecht, Golba, and Röbken, 2019; Kaeophanuek, Na-Songkhla, and Nilsook, 2019; and 
Zheng, Yang, Chai, Chen, and Zhang, 2019) นอกจากนั้น การศึกษายังส่งเสริมและสนับสนุน
กระบวนการที่หลากหลาย เพ่ือพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา พัฒนาคุณภาพผู้เรียน และพัฒนา
พ้ืนฐานทางสังคมโดยรวม (ชนกนารถ บุญวัฒนะกุล 2559; Kurilovas, 2018; and Overberg et al., 
2019) ยิ่งไปกว่านั้น การศึกษายังถูกใช้เพ่ือขับเคลื่อนประเทศ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ เนื่องจากประเทศ
ที่มบีุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ จะสามารถแข่งขันกับประเทศก าลังพัฒนา และประเทศที่พัฒนา
แล้วได้อย่างง่ายดาย อันจะน าผลลัพธ์ไปสู่เป้าหมายที่ส าคัญ โดยมีระบบการศึกษาเป็นบทบาทส าคัญ
ในการขับเคลื่อนทุก ๆ ด้าน (Nuankaew and Temdee, 2015; Kurilovas, 2018; Kaeophanuek 
et al., 2019; Nuankaew and Temdee, 2019b; and Binyamin, Rutter, and Smith, 2019)  

ส าหรับประเทศไทย ระบบการศึกษามีพัฒนาการมาอย่างยาวนาน แต่เดิมการศึกษาของ
คนไทยเกิดขึ้นในวัด ครอบครัว และราชส านัก มีเพียงผู้ชายเท่านั้นที่ได้รับการยอมรับและยินยอมให้
เข้าสู่ระบบการศึกษา เนื่องจากสมัยเก่าผู้ชายเท่านั้นที่สามารถรับราชการ และเพียงผู้ชายที่สามารถ
บวชเรียนภายในวัดได้ จากสถานการณ์ดังกล่าวแสดงให้เห็นได้ว่า การศึกษานั้นถูกจ ากัดอยู่ในวงแคบ
และกลุ่มคนบางกลุ่มเท่านั้น ด้วยเหตุและผลดังกล่าว จ าเป็นต้องมีการปฏิรูประบบการศึกษาไทย ให้มี
ความก้าวหน้า รอบด้าน และเป็นสากล (เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์, 2558; ชนกนารถ บุญวัฒนะกุล 
2559; Phanniphong, Nuankaew, Teeraputon, Nuankaew, Tanasirathum, and Bussaman, 
2018) 

กระทั่งปัจจุบัน ระบบการศึกษาของประเทศไทยได้มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างก้าวหน้า 
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และมีการปรับปรุงแก้ไข ในพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. 
๒๕๕๓ และ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยมีการส่งเสริมการจัด
การศึกษาเพ่ือปวงชน ทุกคนต้องได้รับการศึกษาอย่างเท่าเทียม โดยที่ระบบการศึกษาของไทย ใน
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ปัจจุบันแบ่งออกเป็น 2 ระดับ ได้แก่ การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และการศึกษาระดับอุดมศึกษา 
(พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒)  

การศึกษาขั้นพ้ืนฐานประกอบด้วย การศึกษา  ซึ่งจัดไม่น้อยกว่าสิบสองปีก่อน
ระดับอุดมศึกษา แบ่งระดับและประเภทของการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้เป็นไปตามที่ก าหนดใน
กฎกระทรวง ได้แก่ ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
ในขณะที่การศึกษาระดับอุดมศึกษาแบ่งเป็นสองระดับ ได้แก่ ระดับต่ ากว่าปริญญา และระดับปริญญา 
โดยระบบการศึกษาก าหนดให้มีการจัดการศึกษาในสามรูปแบบ คือ การศึกษาในระบบ การศึกษา
นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย (พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒) 

ประกอบกับสถานการณ์ปัจจุบันที่เทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว  รูปแบบ
การเรียนรู้จากผู้สอนไปยังผู้เรียน ที่มีการจัดการเรียนการสอนอยู่หน้าชั้นเรียนจึงไม่เพียงพออีกต่อไป 
ส่งผลให้กระบวนการค้นหาการรับรู้ของผู้เรียนตามศักยภาพและความเหมาะสมของผู้เรียน ได้รับ
ความสนใจจากนักวิจัยและนักการศึกษาจ านวนมาก นอกจากนั้น แนวคิดการกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการ
จดจ า การสร้างกระบวนการค้นหาความรู้ด้วยตนเองกลายเป็นเรื่องปกติ และมีความส าคัญของ
กระบวนการจัดการเรียนการสอน นอกจากนั้น การส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการพัฒนาศักยภาพ
ของผู้เรียน จึงเปลี่ยนแปลงรูปแบบการศึกษาไทย ในอนาคตไปอย่างสิ้นเชิง (สุริยะ พุ่มเฉลิม, 2558; 
ชนกนารถ บุญวัฒนะกุลม, 2559; พันธิการ์ วัฒนกุล และ สุรศักดิ์ มังสิงห์, 2560; Apple, 2003; 
Marginson, 2010; Kurilovas, 2018; Overberg et al., 2019; Kaeophanuek et al., 2019; and 
Zheng et al., 2019) 

ด้วยความส าคัญ ที่มาของปัญหา และเหตุผลต่าง ๆ เหล่านี้ ท าให้นักวิจัยเชื่อว่า การ
ค้นหาสาระส าคัญของกระบวนการพัฒนาต้นแบบนิสิต ในรูปแบบการเรียนรู้ที่หลากหลายจาก
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนย่อมสนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดรูปแบบการเรียนรู้รูปแบบใหม่ อัน
เป็นที่มาของวัตถุประสงค์ของการวิจัยสามข้อ คือ การศึกษาปัจจัยต้นแบบนิสิต ในรูปแบบการเรียนรู้
ที่หลากหลายจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา  การพัฒนารูปแบบ
ความสัมพันธ์ของต้นแบบนิสิต ในรูปแบบการเรียนรู้ที่หลากหลายจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา และการหาประสิทธิภาพต้นแบบนิสิต ในรูปแบบการเรียนรู้ที่หลากหลาย
จากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา และจากการสืบค้นเบื้องต้น ยังไม่พบว่ามี
งานวิจัยใดที่ท าการวิจัยเรื่องนี้ ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาต้นแบบนิสิต ในรูปแบบการเรียนรู้ที่
หลากหลายจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา อันจะส่งผลให้เกิดประโยชน์และ
การพัฒนาต่อผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ 
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1.2 วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 
 

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงคข์องการวิจัย ใน 3 ประเด็นหลัก ดังนี้ 
1) เพ่ือศึกษาปัจจัยต้นแบบนิสิต ในรูปแบบการเรียนรู้ที่หลากหลายจากผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนของนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา 
2) เพ่ือพัฒนารูปแบบความสัมพันธ์ของต้นแบบนิสิต ในรูปแบบการเรียนรู้ที่หลากหลาย

จากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา 
3) เพ่ือหาประสิทธิภาพต้นแบบนิสิต ในรูปแบบการเรียนรู้ที่หลากหลายจากผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนของนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา 
 

1.3 ขอบเขตของกำรวิจัย 
 

1.3.1 วิธีด ำเนินกำรวิจัย 
วิธีด าเนินการวิจัยนี้ ประกอบด้วย 3 ขั้นตอนหลัก ดังนี้ 
1) การศึกษาปัจจัยต้นแบบนิสิต ในรูปแบบการเรียนรู้ที่หลากหลายจาก

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา 
2) การพัฒนารูปแบบความสัมพันธ์ของต้นแบบนิสิต ในรูปแบบการเรียนรู้ที่

หลากหลายจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา 
3) การหาประสิทธิภาพต้นแบบนิสิต ในรูปแบบการเรียนรู้ที่หลากหลายจาก

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา 
 

1.3.2 สถำนที่เก็บรวบรวมข้อมูล 
หน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยพะเยา จ านวน 15 คณะ และ 2 วิทยาลัย 

ประกอบด้วย คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
คณะพยาบาลศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรม
ศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ คณะ
รัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
คณะศิลปศาสตร์ คณะสหเวชศาสตร์ วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม วิทยาลัยการศึกษา วิทยาลัย
การจัดการ 
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1.3.3 กลุ่มประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 

กลุ่มตัวอย่าง คือ นิสิต จ านวน 195 คน จาก 15 คณะ 2 วิทยาลัย ในสังกัดของ
มหาวิทยาลัยพะเยา ประกอบด้วย 

คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ  จ านวน     6 คน  
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  จ านวน   19 คน 
คณะทันตแพทยศาสตร์    จ านวน     1 คน 
คณะนิติศาสตร์     จ านวน   12 คน 
คณะพยาบาลศาสตร์     จ านวน     2 คน 
คณะแพทยศาสตร์     จ านวน   35 คน 
คณะเภสัชศาสตร์     จ านวน     7 คน 
คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์   จ านวน     5 คน 
คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์  จ านวน   29 คน 
คณะวิทยาศาสตร์     จ านวน     3 คน 
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์    จ านวน   12 คน 
คณะวิศวกรรมศาสตร์     จ านวน   12 คน 
คณะศิลปศาสตร์     จ านวน   10 คน 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ จ านวน     6 คน 
คณะสหเวชศาสตร์     จ านวน     6 คน 
วิทยาลัยการศึกษา     จ านวน   28 คน 
วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม   จ านวน     2 คน 
     รวม จ านวน  195 คน 
 

1.3.4 เครื่องมือในกำรวิจัย 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยนี้ แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้ 
1) เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) แบ่ง

ออกเป็น 2 ตอน ได้แก่ ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ตอนที่ 2 ทัศนคติต่อรูปแบบ
การเรียนรู้ที่หลากหลายของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
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2) เครื่องมือที่ ใช้ในการวิเคราะห์ผลการวิจัย แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ 
เครื่องมือทางสถิติ (Statistical Tools) ได้แก่ ค่าความถ่ี (Frequency) ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) ร้อยละ (Percentage) และเครื่องมือทางวิทยาการข้อมูล (Data 
Science Tools) ได้แก่ การค านวณต้นไม้การตัดสินใจ (Decision Tree) การค านวณเพ่ือการจัดกลุ่ม 
(k-Means) การแบ่งข้อมูลเพ่ือทดสอบ (Cross Validation) และการหาประสิทธิภาพจากการท านาย 
ด้วย Confusion Matrix 

 
1.4 กรอบแนวคิดกำรวิจัย 
 

กรอบแนวคิดการวิจัย เรื่อง “การศึกษาต้นแบบนิสิตในรูปแบบการเรียนรู้ที่หลากหลาย
ของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ณ มหาวิทยาลัยพะเยา ประเทศไทย” มีวัตถุประสงค์สอดคล้องกับการ
จัดการศึกษา การส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิต มาตรฐานการศึกษา และคุณภาพทางการศึกษา ตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 
๒๕๔๕ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓ และพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ ดังแสดงในภาพที่ 1.1 กรอบแนวคิดการวิจัย 

 

 
ภำพที่ 1.1 กรอบแนวคิดการวิจัย  
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1.5 นิยำมศัพท์เฉพำะ 
 

1.5.1 ต้นแบบนิสิต 
ต้นแบบนิสิต หรือ โมเดลนิสิต (Student Model) คือ ต้นแบบที่แสดงลักษณะ 

เฉพาะของนิสิต เรียกว่า ลักษณะเฉพาะของผู้เรียน (Learner Styles) โดยมีคุณสมบัติเฉพาะตาม
รูปแบบการเรียนรู้ (Learning Styles) และ รูปแบบการรับรู้ตามรูปแบบการเรียนรู้ที่แตกต่างกัน 
(Perceptions of Learning Styles) โดยต้นแบบนิสิตสามารถใช้เพ่ือการท านายรูปแบบการเรียนรู้ที่
เหมาะสมของผู้เรียนได้ 

1.5.2 รูปแบบกำรเรียนรู้ 
รูปแบบการเรียนรู้ (Learning Styles) คือ รูปแบบการรับรู้ ความสามารถพิเศษ 

ลักษณะเฉพาะ ขั้นตอนวิธีการเรียนรู้ และพฤติกรรมการเรียนรู้ของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ตลอดจน
ความถนัดในการรับรู้ข้อมูล การสร้างความเข้าใจในเนื้อหา บทเรียน และกิจกรรมการเรียนรู้ โดย
รูปแบบการเรียนรู้ในงานวิจัยนี้จ ากัดขอบเขตลักษณะรูปแบบการเรียนรู้ของผู้เรียน ใน 3 ลักษณะ 
ได้แก่ รูปแบบการเรียนรู้จากการมองเห็น (Visual Learning Style) รูปแบบการเรียนรู้จากการได้ยิน
หรือการฟัง (Auditory Learning Style) และรูปแบบการเรียนรู้จากการสัมผัสหรือเคลื่อนไหวร่างกาย 
(Kinesthetic/Tactile Learning Style) 

 
1.5.3 ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (Academic Achievement) คือ ผลลัพธ์ทางการศึกษา 
เกณฑ์การส าเร็จการศึกษา เกณฑ์การพิจารณาระดับผลการเรียน เกณฑ์การวัดและประเมินผล
การศึกษา ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
(ฉบับที่  ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่  ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓ และ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ และตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่า
ด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561  

 
1.5.4 รูปแบบควำมสัมพันธ์ และกำรพัฒนำรูปแบบควำมสัมพันธ์ 

รูปแบบความสัมพันธ์ (Relationship patterns) หมายถึง แผนผังโครงสร้างที่
แสดงแนวคิด วัตถุประสงค์ องค์ประกอบ กระบวนการและขั้นตอนการพัฒนา ขั้นตอนการประเมิน 
และขั้นตอนการน าไปใช้ประโยชน์ โดยได้รับการออกแบบและวิเคราะห์ไว้เป็นอย่างดี ตลอดจนแสดง
ถึงความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งที่ศึกษาและวัตถุประสงค์ของการศึกษา 
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การพัฒนารูปแบบความสัมพันธ์ (Relationship patterns development) 
หมายถึง ขั้นตอน วิธีการ และกระบวนการในการวิจัยที่แสดงถึงที่มาและความส าคัญของการศึกษา
ระหว่างสิ่งที่ศึกษาและวัตถุประสงค์ของการศึกษา โดยที่การพัฒนารูปแบบความสัมพันธ์อ้างอิงจาก
กรอบการวิจัย และกระบวนการวิจัย ได้แก่ การก าหนดวัตถุประสงค์ของการวิจัย ก าหนดกลุ่ม
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง การเลือกใช้เครื่องมือในการวิจัย การพัฒนารูปแบบความสัมพันธ์ และ
การทดสอบเพื่อหาประสิทธิภาพของรูปแบบความสัมพันธ์นั้น 

 
1.5.5 เหมืองข้อมูลทำงกำรศึกษำ 

เหมืองข้อมูลทางการศึกษา (Educational data mining) คือ กระบวนการวิจัย
ที่ให้ความส าคัญต่อการวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้เทคโนโลยีการวิเคราะห์เหมืองข้อมูล (Analysis of 
data mining techniques) ประกอบด้วย โปรแกรมประยุกต์ด้านการวิ เคราะห์เหมืองข้อมูล 
(Application of data mining) การเรียนรู้ด้วยเครื่อง (Machine learning) และการวิเคราะห์ทาง
สถิติ  (Statistical analysis) ในการวิ เคราะห์  ออกแบบ และพัฒนาต้นแบบทางการศึกษา 
(Educational model) นอกจากนั้นเหมืองข้อมูลทางการศึกษา ยังครอบคลุมถึงการประยุกต์ใช้
ทฤษฎีทางการศึกษา (Educational theory) ผสานรวมกับกระบวนการ และทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์ 
(Learning sciences) ในการพัฒนาองค์ความรู้ใหม ่

 
1.5.6 นิสิตมหำวิทยำลัยพะเยำ 

นิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา หมายถึง บุคคลที่ส าเร็จการศึกษา หรือ บุคคลที่ก าหนด
ศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยพะเยา และมีผลการเรียน 
 
 

****************************************** 



บทที่ 2 
วรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
งานวิจัย เรื่อง การศึกษาต้นแบบนิสิตในรูปแบบการเรียนรู้ที่หลากหลายของผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียน ณ มหาวิทยาลัยพะเยา ประเทศไทย ครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษาหลักการพื้นฐาน แนวความคิด 
และทฤษฎี ตลอดจนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องตามล าดับ ดังนี้ 
 

2.1 ทฤษฎีการเรียนรู้และระบบการศึกษา 
2.1.1 ทฤษฎีการเรียนรู้ (Learning Theory) 
2.1.2 ระบบการศึกษา (Learning System) 
2.1.3 รูปแบบการเรียนรู้ (Learning Styles) 

2.2 ทฤษฎีการเรียนรู้ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ 
2.2.1 นิยามการเรียนรู้ด้วยเครื่อง 
2.2.2 ประเภทปัญหาและงาน 
2.2.3 เครื่องมือส าหรับการเรียนรู้ด้วยเครื่อง 
2.2.4 การทดสอบและการประเมินโมเดลต้นแบบ 

2.3 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 

**************************************** 
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2.1 ทฤษฎีการเรียนรู้และระบบการศึกษา 
 

แนวคิดเกี่ยวกับทฤษฎีการเรียนรู้และระบบการศึกษานี้ แสดงความเกี่ยวโยงของ
ขอบเขตเนื้อหาการวิจัย ซึ่งจ ากัดทฤษฎีการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นกับการพัฒนาผู้เรียนเป็นส าคัญ เน้นการ
วิเคราะห์ผลลัพธ์เชิงสถิติ ตัวเลข แทนการบรรยายในลักษณะนามธรรม นอกจากนั้นเนื้อหาอ่ืนๆ เช่น 
ระบบการศึกษา แนวทางการจัดการศึกษา และมาตรฐานและคุณภาพการศึกษา จ ากัดขอบเขตแต่
ภายในประเทศไทยเพียงเท่านั้น 
 

2.1.1 ทฤษฎีการเรียนรู้ (Learning Theory) 
ในหัวข้อทฤษฎีการเรียนรู้ได้น าเสนอ แนวคิด หลักการ การปฏิบัติการ การ

ประเมินผล และการตรวจสอบคุณภาพของผู้เรียนเป็นหลัก  
 

2.1.1.1 นิยามของทฤษฎีการเรียนรู้ 
นักการศึกษาได้ให้ความหมายของทฤษฎีการเรียนรู้ไว้อย่างหลากหลาย 

ตามหลักการศึกษาและการวิจัยของตน จนแตกแขนงเป็นความเชื่อในการพัฒนาผู้เรียนสู่ความส าเร็จ 
ในกระบวนการที่แตกต่างกัน (Bloom, 1965; Krathwohl, 2002; ) ในงานวิจัยนี้ จึงก าหนดนิยาม
ของทฤษฎีการเรียนรู้ ในมิติที่สามารถวัดและประเมินได้ มีดัชนีชี้วัดความส าเร็จของทฤษฎีการเรียนรู้ 
และมีกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เป็นขั้นตอน 

ทฤษฎีการเรียนรู้ คือ รูปแบบการเรียนรู้ หรือ กระบวนการการเรียนรู้ที่
ท าให้คนเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม และควบคุมความคิด ซึ่งสามารถพัฒนาได้จากการได้ยิน การสัมผัส 
การอ่าน การใช้เทคโนโลยี และการฝึกฝน โดยที่การเรียนรู้ของเด็กและผู้ใหญ่จะมีความแตกต่างกัน 
โดยส่วนใหญ่เด็กจะเรียนรู้ด้วยการเรียนในห้องเรียน ผ่านการซักถามและควบคุม โดยครู อาจารย์ 
หรือผู้ปกครอง ในขณะที่ผู้ใหญ่มักเรียนรู้ด้วยประสบการณ์ที่มีอยู่ การเรียนรู้จากการแก้ปัญหา และ
การถ่ายทอดที่ไม่มีรูปแบบ เรียกได้ว่าเป็นการเรียนรู้ตามความสนใจ นอกจากนั้นการเรียนรู้ยัง
สามารถเกิดขึ้นจากประสบการณ์ที่ผู้สอนน าเสนอและถ่ายทอด โดยการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้สอน
และผู้เรียน ผู้สอนจะเป็นผู้ที่สร้างบรรยากาศทางจิตวิทยาที่เอ้ืออ านวยต่อการเรียนรู้ การสร้างความ
เป็นกันเอง ความเข้มงวดกวดขัน การเรียนรู้กฎระเบียบวินัย สิ่งเหล่านี้ผู้สอนจะเป็นผู้สร้างเงื่อนไข 
และสถานการณ์เรียนรู้ให้กับผู้เรียน ดังนั้น ผู้สอนจะต้องพิจารณาเลือกรูปแบบการสอน รวมทั้ งการ
สร้างปฏิสัมพันธ์ที่เหมาะสมกับผู้เรียน  
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2.1.1.2 การเรียนรู้ตามทฤษฎีของ Bloom (Bloom's Taxonomy) 
การเรียนรู้ตามทฤษฎีของ Bloom เป็นทฤษฎีการเรียนรู้แบบโครงสร้าง

ง่าย โดยแบ่งแยกรูปแบบการเรียนรู้ตามความเข้าใจเบื้องต้นสู่ความเข้าใจเชิงลึกอย่างมีแบบแผน 
(Bloom, 1965; Krathwohl, 2002) ดังแสดงในภาพที่ 2.1 
 

 

ภาพที่ 2.1 ทฤษฎีการเรียนรู้ของ Bloom’s (ฉบับปรับปรุง) 
 

ทฤษฎีของ Bloom ได้มีการแยกจุดมุ่งหมายการเรียนรู้ ไว้  3 ด้าน 
ประกอบด้วย พุทธิพิสัย ทักษะพิสัย และเจตพิสัย ซึ่งแต่ละด้านสามารถแยกย่อย ดังนี้  

ด้านพุทธิพิสัย (Cognitive Domain) หมายถึง พฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับ
สมอง สติปัญญา การเรียนรู้ ความคิด ความฉลาด การคิดค้นหาในสิ่งต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ โดย
สามารถแบ่งพฤติกรรมเหล่านี้  ออกได้เป็น 6 ระดับ ได้แก่ ระดับที่ 1 การรับรู้ และการจดจ า 
(Remembering) ผู้เรียนสามารถเก็บรักษาความรู้ต่าง ๆ เอาไว้ และสามารถเอามาใช้งานได้ เมื่อเกิด
ความต้องการ ระดับที่ 2 ความเข้าใจ (Understanding) ผู้เรียนสามารถจับใจความ ในสิ่งต่าง ๆ 
รวมถึงสามารถแสดงสิ่งนั้นออกมาได้อย่างเข้าใจ ระดับที่ 3 การประยุกต์ (Applying) ผู้เรียนสามารถ
น าเอาความรู้ไปใช้ในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้  ระดับที่ 4 การวิเคราะห์ (Analyzing) ผู้เรียน
สามารถคิด จ าแนก แยกแยะ เรื่องราวออกเป็นส่วน ๆ และสามารถวิเคราะห์ได้อย่างเข้าใจ ระดับท่ี 5 
การประเมินค่า (Evaluating) ผู้เรียนสามารถตัดสินใจ สรุปในคุณค่าของสิ่งต่าง ๆ ได้อย่างมีความ
เหมาะสมด้วยหลักเหตุผล และระดับที่ 6 การสร้างสรรค์ (Creating) ผู้เรียนสามารถสร้างสิ่งใหม่ หรือ
น าเสนอแนวความคิดใหม่ 

ด้านจิตพิสัย  (Affective Domain) หมายถึง พฤติกรรมด้านจิตใจ 
ความรู้สึก ค่านิยม ทัศนคติส่วนตัว ความเชื่อ หรือสิ่งต่าง ๆ เกี่ยวกับจิตใต้ส านึก อาจไม่ได้แสดง
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ออกแบบทันที แต่สิ่งแวดล้อมรอบข้างสามารถหล่อหลอมสิ่งเหล่านี้ได้ ประกอบ ด้วยพฤติกรรมย่อย 5 
ระดับ ระดับที่ 1 การรับรู้ (Receive) หมายถึง ความรู้สึกที่เกิดจากสิ่งแวดล้อมรอบข้าง โดยสามารถ
เข้าใจได้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นคืออะไร ระดับที่ 2 การตอบสนอง (Respond) หมายถึง การกระท าที่ถูก
แสดงออกมาจากการได้รับ หรือ การสะท้อนสิ่งต่าง ๆ รอบตัวเอง ระดับที่ 3 พัฒนาเป็นค่านิยม 
(Value) หมายถึง การเลือกท าในสิ่งที่สังคมยอมรับจนกลายเป็นความเชื่อ ระดับที่ 4 การจัดระบบ 
(Organize) หมายถึง การจัดระบบตามค่านิยมที่มันเกิดขึ้นด้วยความสัมพันธ์ที่ ได้รับ และระดับที่ 5 
บุคลิกภาพ (Characterize) หมายถึง การน าเอาค่านิยมที่ได้รับมากระทและพัฒนาจนกลายเป็นความ
เคยชิน สามารถเริ่มต้นจากสิ่งแวดล้อมรอบข้างจนกลายเป็นความคิดส่งต่อมายังการกระท า 

ด้านทักษะพิสัย (Psychomotor Domain) หมายถึง พฤติกรรมด้านการ
ใช้กล้ามเนื้อ ระบบประสาท และพฤติกรรมที่บ่งบอกการท างานอย่างช านาญ คล่องแคล่ว มีเวลาและ
คุณภาพของงานเป็นตัวชี้วัด ประกอบไปด้วยพฤติกรรมย่อย 5 ระดับ  ได้แก่ ระดับที่ 1 การรับรู้ 
(Imitation) หมายถึง ความสามารถในการรับรู้ถึงหลักการปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง สามารถเลือก
ตัวอย่างที่น่าสนใจได้ ระดับที่ 2 ท าตามแบบ หรือ การชี้แนะ (Manipulation) หมายถึง พฤติกรรมที่
กระท าตามบุคคลที่สนใจ การพยายามท าแบบเดิม เพ่ือให้เกิดความช านาญอย่างที่ต้องการ ระดับท่ี 3 
การค้นหาความถูกต้อง (Precision) หมายถึง พฤติกรรมที่สามารถท าได้ด้วยตนเอง ไม่ต้องการการ
แนะน า เมื่อส าเร็จแล้วจะมีการพิจารณาสิ่ งที่กระท า ระดับที่  4 การกระท าอย่างต่อเนื่อง 
(Articulation) หมายถึง พฤติกรรมที่เกิดหลังจากการตัดสินใจ หรือการเลือกในสิ่งที่ต้องการ โดย
สามารถปฏิบัติงานที่ยุ่งยาก ซับซ้อน ในเวลาอันรวดเร็ว ถูกต้อง คล่องแคล่ว การที่ผู้เรียนจะเกิดทักษะ
ได้ จ าเป็นต้องอาศัยการฝึกฝนและกระท าอย่างสม่ าเสมอ และระดับที่ 5 การกระท าได้อย่างเป็น
ธรรมชาติ (Naturalization) หมายถึง พฤติกรรมที่ได้รับการฝึกฝนอย่างสม่ าเสมอต่อเนื่อง จนสามารถ
ปฏิบัติได้อย่างคล่องแคล่วว่องไวเป็นธรรมชาติ ซึ่งถือเป็นความสามารถในการปฏิบัติขั้นสูงสุด 

ตามความเชื่อของ Bloom และ คณะ (Bloom, 1965) เมื่อบุคคลเกิด
การเรียนรู้จะเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ใน 3 มิติการรับรู้ ได้แก่ มิติที่ 1 การเปลี่ยนแปลงด้าน
ความรู้ ความเข้าใจ และความคิด (Cognitive Domain) หมายถึง การเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งใหม่ เนื้อหา
สาระใหม่ โดยจะส่งผลให้ผู้เรียนเกิดความรู้ความเข้าใจสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ได้มากขึ้น เป็นลักษณะการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในสมอง มิติที่ 2 การเปลี่ยนแปลงทางด้านอารมณ์ ความรู้สึก ทัศนคติ ค่านิยม 
(Affective Domain) หมายถึง เมื่อผู้เรียนได้เรียนรู้สิ่งใหม่ ก็จะส่งผลให้ผู้เรียนเกิดความรู้สึกทางด้าน
จิตใจ ความเชื่อ และความสนใจ และมิติที่ 3 การเปลี่ยนแปลงทางด้านความช านาญ (Psychomotor 
Domain) หมายถึง การที่ผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้ทั้งทางด้านความคิด ความเข้าใจ และเกิดความรู้สึก
นึกคิด ค่านิยม ความสมใจด้วยแล้ว ได้น าเอาสิ่งที่เรียนรู้ไปปฏิบัติ จึงท าให้เกิดความช านาญมากขึ้น 
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2.1.1.3 การเรียนรู้ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ (Constructivist Theory) 
ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ (Constructivist Theory) คือ ทฤษฎีที่อธิบาย

รากฐานความส าคัญในการสร้างความรู้ เป็นทฤษฎีที่ว่าด้วยการสร้างความรู้ของผู้เรียน ทฤษฎีคอน
สตรัคติวิสต์ เชื่อว่า การเรียนรู้ หรือ การสร้างความรู้ เป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นภายในของผู้เรียน 
ผู้เรียนเป็นผู้สร้างความรู้ โดยการน าประสบการณ์ หรือ สิ่งที่ค้นพบ หรือ สารสนเทศใหม่ที่ได้รับ มา
เชื่อมโยงกับความรู้ความเข้าใจที่มีอยู่เดิม สร้างเป็นความเข้าใจของตนเอง เรียกว่า โครงสร้างทาง
ปัญญา (Cognitive Structure) หรือ สกีมา (Schema) หรือ องค์ความรู้ (Knowledge) อย่างไรก็
ตาม บุคคลอาจสร้างรู้ ตามความหมายที่แตกต่างกัน เพราะแต่ละบุคลมีประสบการณ์ หรือ ความรู้
ความเข้าใจเดิมที่แตกต่างกัน 

นอกจากนั้น กลุ่มแนวคิดคอนสตรัคติวิสต์ (Constructivism) ยังเชื่อว่า 
การเรียนรู้เป็นกระบวนการสร้างมากกว่าการรับความรู้ ดังนั้น เป้าหมายของการจัดการเรียนการสอน
จะสนับสนุนการสร้างมากกว่าความพยายามในการถ่ายทอดความรู้ โดยจะมุ่งเน้นการสร้างความรู้ใหม่
อย่างเหมาะสมของแต่ละบุคคล (Duffy and Cunningham, 1996) วิธีการที่น ามาใช้ในการจัดการ
เรียนการสอนมีหลักการที่ส าคัญว่า การเรียนรู้ต้องมุ่งเน้นให้ผู้เรียนลงมือกระท าในการสร้างความรู้
แบบเชิงรุก (Actively Construct) มิใช่การเรียนรู้แบบตั้งรับ (Passive Receive) ที่เป็นการรับข้อมูล 
หรือสารสนเทศ แบบจดจ าเพียงอย่างเดียว อย่างไรก็ตาม แนวคิดการสร้างการเรียนรู้ของกลุ่มคอน
สตรัคติวิสต์ ยังมีความแตกต่างกันจากรากฐานการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม 
ได้แก่ กลุ่มแนวคิดคอนสตรัคติวิสต์เชิงปัญญา (Cognitive Constructivism) และ กลุ่มแนวคิดคอน
สตรัคติวิสต์เชิงสังคม (Social Constructivism) 

 
คอนสตรัคติวิสต์เชิงปัญญา (Cognitive Constructivism) 

กลุ่มแนวคิดคอนสตรัคติวิสต์เชิงปัญญา มีรากฐานทางปรัชญาของทฤษฎี 
เกิดจากความพยายามที่จะเชื่อมโยงประสบการณ์เดิมกับประสบการณ์ใหม่ ด้วยกระบวนการพิสูจน์
อย่างมีเหตุผล เป็นความรู้ที่เกิดจากการไตร่ตรอง ซึ่งถือเป็นปรัชญาปฏิบัตินิยม ประกอบกับรากฐาน
ทางจิตวิทยาการเรียนรู้ซ่ึงมีอิทธิพลต่อพ้ืนฐานแนวคิดนี้  

นักจิตวิทยาชาวสวิส Jean Piaget ได้น าเสนอทฤษฎี โดยแบ่งออกเป็น 2 
ส่วน คือ ช่วงอายุ (Ages) และ ล าดับขั้น (Stages) ทั้งสององค์ประกอบนี้ จะท านายความสามารถใน
การท าความเข้าใจ เมื่อมีช่วงอายุที่แตกต่างกัน ทฤษฎีได้อธิบายว่า ผู้เรียนจะพัฒนาความสามารถ
ทางการรู้คิด (Cognitive Abilities) ได้ต้องเน้นพ้ืนฐานเป็นหลัก นอกจากนั้นการจัดการเรียนรู้นั้น 
มนุษย์เราต้องสร้างความรู้ด้วยตนเองโดยผ่านทางประสบการณ์ ประสบการณ์เหล่านี้จะกระตุ้นให้
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ผู้เรียนสร้างโครงสร้างทางปัญญา เรียกว่า สกีมา (Schemas) รูปแบบการท าความเข้าใจ (Mental 
Model) ในสมอง  

สิ่งส าคัญของทฤษฎีของเพียเจต์ คือ บทบาทของครูผู้สอนในห้องเรียน 
การจัดเตรียมสิ่งแวดล้อมที่ให้ผู้เรียนได้ส ารวจ ค้นหาตามธรรมชาติ  ห้องเรียนควรเติมสิ่งที่น่าสนใจที่
จะกระตุ้นให้ผู้เรียนเป็นผู้สร้างความรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้จะเกิดขึ้นหลังจากการปรับเข้าสู่สภาวะ
สมดุล (Equilibrium) ระหว่างอินทรีย์และสิ่งแวดล้อม โดยมีกระบวนการที่ส าคัญ 2 ขั้นตอน ได้แก่  
ขั้นตอนที่ 1 การดูดซึมโครงสร้างทางปัญญา (Assimilation) คือกระบวนการตีความ กระบวนการรับ
ข้อมูลจากสิ่งแวดล้อม และขั้นตอนที่ 2 การปรับโครงสร้างทางปัญญา (Accommodation) คือ 
กระบวนการปรับโครงสร้างทางปัญญากับสิ่งแวดล้อม โดยการเชื่อมโยงความรู้เดิม และความรู้ใหม ่

 

 

ภาพที่ 2.2 แสดงแนวคิดของกลุ่มคอนสตรัคติวิสต์เชิงปัญญา 
 

คอนสตรัคติวิสต์เชิงสังคม (Social Constructivism) 
นักจิตวิทยาของกลุ่มพุทธิปัญญานิยม วีกอทสกี (Lev Vygotsky) เชื่อว่า

สังคมและวัฒนธรรม จะเป็นเครื่องมือของปัญญาที่จ าเป็นส าหรับการพัฒนารูปแบบและคุณภาพของ
ปัญญา คอนสตรัคติวิสต์เชิงสังคมเชื่อว่า ผู้ที่มีประสบการณ์มาก่อน เช่น พ่อ แม่ ปู่ ย่า ตา ยาย คือ 
ตัวเชื่อมในสร้างเครื่องมือทางสังคม วัฒนธรรม ภาษา เครื่องมือทางวัฒนธรรมอ่ืน ๆ  

ตามแนวคิดของวีกอทสกี (Vygotsky) เชื่อว่า การพัฒนาจะเกิดขึ้นใน
กลุ่มของสังคมที่จัดขึ้น ดังนั้นน การใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมควรจะเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างกันให้
มากที่สุด ครูควรจะสร้างบริบทส าหรับการเรียนรู้ที่ผู้เรียนสามารถได้รับการส่งเสริมในกิจกรรมที่
น่าสนใจ การกระตุ้น และการอ านวยการเรียนรู้ ครทู าหน้าที่เสนอแนะ เมื่อผู้เรียนประสบปัญหา ควร
กระตุ้นให้ผู้เรียนปฏิบัติงานในกลุ่ม ส่งเสริมกระบวนการคิด ประเด็นค าถาม แนะน า ให้พวกเขาต่อสู้
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กับปัญหา เพ่ือสร้างความท้าทาย ซึ่งเป็นรากฐานของสถานการณ์ในชีวิตจริง สร้างความพึงพอใจใน
ผลงานที่พวกเขาได้ลงมือกระท า อันจะท าให้ผู้เรียนเกิดความเจริญทางด้านสติปัญญา และการเรียนรู้ 

 
สาระส าคัญเกี่ยวกับทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ 

จากแนวคิดของทั้งกลุ่มแนวคิดคอนสตรัคติวิสต์เชิงปัญญา และกลุ่ม
แนวคิดคอนสตรัคติวิสต์เชิงสังคม สามารถสรุปเป็นสาระส าคัญได้ ดังนี้  

สาระส าคัญที่ 1 ความรู้ของบุคคล คือ โครงสร้างทางปัญญาที่สร้างขึ้น
จากประสบการณ์ ในการอธิบายสถานการณ์ที่เป็นปัญหา สามารถน าไปใช้เป็นฐาน ในการแก้ปัญหา
สถานการณ์อ่ืน ๆ ได ้ 

สาระส าคัญที่ 2 ผู้เรียนเป็นผู้สร้างความรู้ด้วยวิธีการที่แตกต่างกัน โดย
อาศัยประสบการณ์และโครงสร้างทางปัญญาที่มีอยู่เดิม ความสนใจและแรงจูงใจภายในตนเอง 

สาระส าคัญที่ 3 ครูมีหน้าที่จัดนวัตกรรมการเรียนรู้  ให้ผู้เรียนได้ปรับ
ขยายโครงสร้างทางปัญญา เช่น การก าหนดสถานการณ์ที่เป็นปัญหาและปฏิสัมพันธ์ทางสังคมที่
ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางปัญญา กลายเป็นแรงจูงใจภายใน ท าให้เกิดกิจกรรมการไตร่ตรอง  

เงื่อนไขการเรียนรู้ตามแนวคิดของตามกลุ่มแนวคิดคอนสตรัคติวิสต์ 
(Constructivism) เกิดขึ้นได้ ประกอบด้วย กระบวนการปฏิบัติ (Active Process) ที่เกิดขึ้นในแต่ละ
บุคคล ความรู้จะถูกสร้างขึ้นด้วยตัวของผู้เรียนเอง การใช้ข้อมูลที่ได้รับมาใหม่ร่วมกับความรู้เดิมเพ่ือ
สร้างความหมายในการเรียนรู้ การประยุกต์ใช้ความรู้และความเชื่อที่แตกต่างกันของแต่ละบุคคลจะ
ขึ้นอยู่กับสิ่งแวดล้อม ขนบธรรมเนียมประเพณี ประสบการณ์ของผู้เรียน มาเป็นพ้ืนฐานในการ
ตัดสินใจ เพ่ือสร้างความรู้และแนวคิดใหม่ 

 
2.1.1.4 การเรียนรู้ตามทฤษฎีและแนวคิดการก ากับตนเอง 

ทฤษฎีการเรียนรู้และแนวคิดการก ากับตนเอง (Self-Regulated 
Learning: SRL) คือ แนวคิดทฤษฎีการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาปัญญาทางสังคม เป็นหนึ่งในทฤษฎีพัฒนา
จริยธรรมหรือพฤติกรรมของมนุษย์ โดยการเรียนรู้การก ากับตนเองตามแนวคิดพ้ืนฐานของ Bandura 
(1991) มีความเชื่อว่าพฤติกรรมของมนุษย์ไม่ได้เกิดขึ้นและเปลี่ยนแปลงไป เนื่องจากปัจจัยทาง
สภาพแวดล้อมแต่เพียงอย่างเดียว แต่ต้องมีปัจจัยส่วนบุคคลประกอบด้วย ส่วนร่วมของปัจจัยส่วน
บุคคลนั้นจะต้องร่วมกันในลักษณะสนับสนุนซึ่งกันและกันกับปัจจัยทางด้านพฤติกรรมและ
สภาพแวดล้อม  
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ดิเรก ธีระภูธร (2558) กล่าวถึงแนวคิดเกี่ยวกับการก ากับตนเอง (Self-
Regulation) ไว้ว่า การก ากับตนเองในการเรียนเป็นความสามารถพ้ืนฐานอย่างหนึ่งของมนุษย์ที่
มุ่งเน้นการควบคุมตนเองจากภายใน โดยอาศัยการฝึกฝนและพัฒนาตนเองตามกระบวนการ มีการ
ก าหนดเป้าหมาย ควบคุม และจัดการเกี่ยวกับแหล่งที่มาของความรู้ ซึ่งตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของปัจจัย
ด้านแรงจูงใจของผู้เรียน การคาดหวังในความส าเร็จและการเรียนรู้ทางปัญญา ทางการคิด ความรู้สึก 
กลยุทธ์ ตลอดจนพฤติกรรมที่สอดคล้องกับเป้าหมาย เพ่ือส่งเสริมให้สภาพแวดล้อมการเรียนการสอน
ออนไลน์มีประสิทธิภาพ 

นอกจากนั้น การเสริมแรงท าหน้าที่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้มีความ
เหมาะสม และสอดคล้องกับเป้าหมายที่ผู้เรียนก าหนด ซึ่งการเสริมแรงนั้นท าหน้าที่ส าคัญ 3 ประการ
ด้วยกัน คือ ประการที่ 1 การเสริมแรงท าหน้าที่เป็นข้อมูลให้บุคคลรับรู้ถึงสิ่งที่ควรกระท า พฤติกรรม 
สภาพการณ์ และความคาดหวังในอนาคต ประการที่ 2 การเสริมแรงท าหน้าที่จูงใจ เนื่องจาก
ประสบการณ์ในอดีตท าให้บุคคลเกิดความคาดหวังต่อการกระท าบางอย่าง ส่งผลให้การเสริมแรง ต่อ
บุคคลที่คาดหวังถึงผลลัพธ์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต กลายเป็นแรงจูงใจต่อพฤติกรรมที่จะกระท า
ในปัจจุบันท าให้บุคคลเพ่ิมโอกาสที่จะแสดงพฤติกรรมดังกล่าวนั้นในเวลาต่อ ๆ มา ความส าคัญของ
การเสริมแรงประการที่ 3 คือ การเพ่ิมความถี่ของพฤติกรรม ซึ่งบุคคลจะตระหนักถึงการที่จะได้รับ
การเสริมแรงนั้นด้วย (สมโภชน์ เอ่ียมสุภาษิต, 2550) 

จากแนวคิดของ Bandura (1977) พฤติกรรมของบุคคลเกิดขึ้นได้จาก
การเรียนรู้โดยผ่านตัวแบบ ซึ่งบุคคลสังเกตจากพฤติกรรมของตัวแบบ การเรียนรู้จากตัวแบบดังกล่าว
มีกระบวนการ 4 กระบวนการที่ส าคัญ คือ กระบวนการใส่ใจ (Attentional Process) กระบวนการ
เก็บจ า (Retention Process) กระบวนการแสดงออก (Motor Reproduction Process) และ
กระบวนการจูงใจ (Motivational Process) กระบวนการทั้ง 4 นี้ จ าเป็นต่อการเรียนรู้จากการสังเกต
หรือการเรียนรู้จากตัวแบบ โดยทุกกระบวนการมีความส าคัญ ถ้าขาดกระบวนการใดไปกระท าตามตัว
แบบย่อมไม่สมบูรณ์ เนื่องจากการเรียนรู้จากกระบวนการทั้ง 4 นี้ เกิดจากการที่กระตุ้นให้ผู้สังเกตใส่
ใจกับตัวแบบอย่างแท้จริงจนสามารถจดจ าและน ามาสร้างสัญลักษณ์ได้ ตลอดจนสามารถดัดแปลง
สัญลักษณ์นั้นและน าออกมาใช้ได้ในภายหลัง โดยมีกระบวนการสุดท้ายคือ กระบวนการจูงใจที่ท าให้ผู้
สังเกตแสดงการตอบสนองออกมา คือ การกระท าตามตัวแบบในที่สุด 
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2.1.2 ระบบการศึกษา (Education System) 
การศึกษา ตามขอบเขตของการวิจัยในงานวิจัยนี้ หมายถึง รูปแบบ หรือ 

กระบวนการ หรือ ขั้นตอนในการจัดการศึกษาที่ก าหนดโดยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 
2542 และที่ได้แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 และพระราชบัญญัติ
การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545 ซึ่งก าหนดให้ระบบการจัดการศึกษามีสามรูปแบบ คือ การศึกษาใน
ระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย ในงานวิจัยนี้ระบบการศึกษา จ ากัดขอบเขต
การศึกษาในระบบการศึกษาของประเทศไทย โดยขอบเขตการวิจัยก าหนดตามหัวข้อดังต่อไปนี้ 

 
2.1.2.1 การจัดการศึกษา 

การจัดการศึกษา ครอบคลุมถึงแนวคิดและกระบวนการ เพ่ือออกแบบ
วิธีการจัดการศึกษา พัฒนารูปแบบการจัดการศึกษา ควบคุมติดตามลักษณะการจัดการศึกษา โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือการจัดการศึกษาเพ่ือดูแลและสร้างเสริมพัฒนาการทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม 
จิตใจ และสติปัญญา โดยมุ่งเน้นไปที่ เป้าหมายในการพัฒนาความรู้ความสามารถของผู้เรียน ตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่ได้แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 และพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545 ซ่ึงก าหนดให้ระบบการ
จัดการศึกษาประกอบด้วย 3 รูปแบบ คือ การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตาม
อัธยาศัย 

การศึกษาในระบบ 
การศึกษาในระบบ (Formal Education) ตามพระราชบัญญัติการศึกษา

แห่งชาติ พ.ศ. 2542 หมายถึง การศึกษาที่ก าหนดจุดมุ่งหมาย วิธีการศึกษา หลักสูตร ระยะเวลา
การศึกษา มีกระบวนการวัดและประมินผลซึ่ งเป็นเงื่อนไขการส าเร็จการศึกษาที่แน่นอน 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2561)  

นอกจากนั้น องค์การสหประชาชาติยังก าหนดความหมายของการศึกษา
ในระบบ หมายถึง การศึกษาที่มีการจัดตั้งขึ้น โดยเจตนาและวางแผนผ่านทางหน่วยงานภาครัฐและ
หน่วยงานเอกชนที่เป็นที่ยอมรับและในระบบ ทั้งหมดจะเป็นระบบการศึกษาที่เป็นทางการของ
ประเทศ โปรแกรมการศึกษาทางการศึกษาจึงได้รับการยอมรับจากหน่วยงานการศึกษาแห่งชาติที่
เกี่ยวข้องหรือเทียบเท่า สถาบันอ่ืนใด สามารถร่วมมือกับเจ้าหน้าที่การศึกษาระดับชาติหรือ
ระดับประเทศ การศึกษาอย่างเป็นทางการประกอบด้วยการศึกษาขั้นต้น การศึกษาสายอาชีพ 
การศึกษาความต้องการพิเศษและบางส่วนของการศึกษาผู้ใหญ่  ซึ่งมักได้รับการยอมรับว่าเป็นส่วน
หนึ่งของระบบการศึกษาอย่างเป็นทางการ (United Nation, 2018) ดังนั้น การศึกษาในระบบ จึง
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หมายความรวมถึง การจัดการศึกษาที่เป็นขั้นตอน มีกระบวนการ มีการตรวจสอบ ปรกอบด้วยเกณฑ์
วัดประเมินผล สามารถใช้เป็นมาตรฐานในการยอมรับของทุกคน 

 
การศึกษานอกระบบ 

การศึกษานอกระบบ (Non-formal Education) ในบางโอกาสสามารถ
เรียกได้ว่า “เป็นการศึกษาไร้รูปแบบ” เกิดข้ึนครั้งแรกในการประชุมของ UNESCO เรื่อง The World 
Educational Crisis โดยนิยามการศึกษานอกระบบ ครอบคลุมถึงการจัดการกิจกรรมการเรียนรู้อย่าง
เป็นระบบ แต่นอกกรอบของการจัดการศึกษาในระบบโรงเรียนปกติ โดยมุ่งบริการให้คนกลุ่มต่าง  ๆ 
ของประชากร ทั้งท่ีเป็นผู้ใหญ่และเด็ก โดยเน้นการเรียนรู้  

ทว่าในปัจจุบันการศึกษานอกระบบ มีลักษณะเป็นกระบวนการจัดการ
พัฒนาสมรรถนะของผู้เรียน ที่เป็นทัศนคติ ทักษะ และความรู้  ซึ่งสามารถท าได้ยืดหยุ่นกว่าการเรียน
ในระบบโรงเรียนทั่วไป สมรรถนะที่เกิดจากการศึกษานอกระบบมีตั้งแต่ทักษะในการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
การท างานเป็นกลุ่ม การแก้ไขความขัดแย้ง การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม การเป็นผู้น า การแก้ปัญหา
ร่วมกัน การสร้างความเชื่อมั่น ความรับผิดชอบและความมีวินัย การศึกษานอกระบบยุคใหม่จึงเน้น
การเรียนรู้และสมรรถนะ (Learning and Competency) (จรวยพร  ธรณินทร์, 2550) 

การศึกษานอกระบบจึงเป็นแนวทางหนึ่งในการจัดการศึกษา ซึ่งเปิด
โอกาสให้กับผู้ที่ไม่ได้เข้ารับการศึกษาในระบบโรงเรียนตามปกติ ได้มีโอกาสศึกษาหาความรู้ พัฒนา
ตนเอง ให้สามารถด ารงตนอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข เป็น “การจัดการศึกษาในลักษณะอ่อนตัว” 
ให้ผู้เรียนมีความสะดวกเลือกเรียนได้หลายวิธีจึงก่อให้เกิดประโยชน์ต่อตัวผู้เรียนและสังคมเป็นอย่าง
ยิ่ง การศึกษานอกระบบมีความหมายครอบคลุมถึงการประมวลประสบการณ์การเรียนรู้ทุกชนิดที่
บุคคลได้รับจากการเรียนรู้ ไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้ตามธรรมชาติการเรียนรู้จากสังคม และการเรียนรู้ที่
ได้รับจากโปรแกรมการศึกษาที่จัดขึ้นนอกเหนือไปจากการศึกษาในโรงเรียนตามปกติ เป็นกิจกรรมที่
จัดขึ้นเพ่ือเปิดโอกาสให้บุคคลที่มิได้อยู่ในระบบโรงเรียนปกติ ได้มีโอกาสแสวงหาความรู้ ทักษะ 
ทัศนคติ เพ่ือมุ่งแก้ปัญหาในชีวิตประจ าวัน ฝึกฝนอาชีพ หรือการพัฒนาความรู้เฉพาะเรื่องตามที่ตน
สนใจ (อาชัญญา รัตนอุบล, 2542) 

งานด้านการศึกษานอกระบบครอบคลุมถึง การจัดกิจกรรมการศึกษาที่
จัดขึ้นนอกระบบโรงเรียน โดยมีกลุ่มเป้าหมายผู้รับบริการและวัตถุประสงค์ในการเรียนรู้ชัดเจน 
กิจกรรมการศึกษาดังกล่าว มีทั้งที่จัดกิจกรรมโดยเอกเทศ และเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมอ่ืน 
หน่วยงานที่จัดการศึกษานอกโรงเรียนนั้น เป็นทั้งหน่วยงานที่มีหน้าที่ทางการศึกษานอกระบบ
โรงเรียนโดยตรง และหน่วยงานอ่ืน ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ตลอดจนชุมชนที่อาศัย การศึกษาเป็น
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เครื่องมือน าไปสู่วัตถุประสงค์ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสังคม ในทางทฤษฎีจึงได้นับเนื่อง เอา
การศึกษานอกโรงเรียนเป็นระบบหนึ่งของการศึกษาตลอดชีวิต ที่มีส่วนเชื่อมโยงอย่างแนบแน่นและ
ต่อเนื่องกับการศึกษาในระบบโรงเรียนและการศึกษาตามอัธยาศัย ท าให้การศึกษานอกระบบโรงเรียน
เป็นความหวังของวงการศึกษา และเป็นกลไกที่ส าคัญของรัฐในการพัฒนาคุณภาพของคนส่วนใหญ่ใน
ประเทศได้ (รณรงค์ เมฆานุวัฒน์ , 2543) ด้วยเหตุนี้  การศึกษานอกระบบโรงเรียนจึงถือเป็น
กระบวนการของการศึกษาตลอดชีวิต ซึ่งมีภารกิจส าคัญที่จะต้องให้ประชาชนได้รับการศึกษาอย่าง
เสมอภาค โดยเฉพาะการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ซึ่งจ าเป็นต่อการด ารงชีวิตตามมาตรฐานของสังคมที่เป็น
สิทธิที่คนทุกคนพึงได้รับการศึกษา นอกจากนั้นยังจะต้องได้รับการศึกษาที่ต่อเนื่องจากการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานของชีวิต เพ่ือน าความรู้ไปพัฒนาอาชีพของตน (กองส่งเสริมปฏิบัติการ , 2541 : 1 ) 

ดังนั้น อาจกล่าวได้ว่า การศึกษานอกระบบ คือ กระบวนการทางการ
ศึกษาที่จัดขึ้นเพ่ือเพ่ิมหรือพัฒนาศักยภาพให้แก่ประชาชน ทั้งในด้านความรู้ ความช านาญ หรืองาน
อดิเรกต่างๆ ผู้ที่ส าเร็จการศึกษาอาจได้รับหรือไม่ได้รับเกียรติบัตรก็ได้ ซึ่งเกียรติบัตรนี้ไม่เกี่ยวข้องกับ
การปรับเทียบเงินเดือนหรือศึกษาต่อ ยกเว้นการศึกษาสายสามัญของส านักงานส่งเสริมการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ที่มีการมอบวุฒิบัตรที่สามารถปรับเทียบเงินเดือนหรือศึกษาต่อใน
ระดับสูงขึ้นได้ การศึกษานอกระบบ จึงเป็นการศึกษาที่มีความยืดหยุ่นและหลากหลายรูปแบบ ไม่มี
ข้อจ ากัดเรื่องอายุและสถานที่โดยมุ่งหมายให้เป็นการศึกษาเพ่ือพัฒนา คุณภาพมนุษย์ มีการก าหนด
จุดมุ่งหมาย หลักสูตร วิธีการเรียนการสอน สื่อ การวัดผลและประเมินผลที่สอดคล้องกับสภาพปัญหา
และความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งอาจแบ่งได้ 3 ประเภทใหญ่ๆ คือ ประเภทความรู้พ้ืนฐานสาย
สามัญประเภทความรู้และทักษะอาชีพ และประเภทข้อมูลความรู้ ทั่วไป 

หลักการของการศึกษานอกระบบ คือ การเน้นความเสมอภาคในโอกาส
ทางการศึกษาการกระจายโอกาสทางการศึกษาให้ครอบคลุมและทั่วถึง การส่งเสริมการจัดการศึกษา
อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต มีความยืดหยุ่นในเรื่องกฎเกณฑ์ ระเบียบต่าง ๆ การจัดการศึกษาให้สนอง
ความต้องการของกลุ่มเป้าหมายให้เรียนรู้ในสิ่งที่สัมพันธ์กับชีวิต การจัดการศึกษาหลากหลายรูปแบบ
ค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล ผู้สอนมิได้จ ากัดเฉพาะครู อาจจะเป็นผู้รู้ ผู้เชี่ยวชาญจาก
หน่วยงานหรือจากท้องถิ่น 

อย่างไรก็ตาม อัญชลี ธรรมะวิธีกุล (2018) สรุปการศึกษานอกระบบ คือ 
กระบวนการจัดการศึกษาให้ผู้พลาดโอกาสเรียนจากระบบการศึกษาปกติ หรือผู้ต้องการพัฒนาตนเอง 
ได้รับการเรียนรู้ โดยเน้นการเพ่ิมศักยภาพของผู้เรียน ตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติตาม
บทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญที่จะส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนทุกคนได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน ตามสิทธิมนุษยชนที่ทุกคนพึงได้รับดังกล่าว ส่งผลให้ประชาชนได้รับการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
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ตลอดชีวิตได้อย่างแท้จริง เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้ที่กว้างขวางและเป็นไปในอัตราที่รวดเร็ว อันจะ
ส่งผลให้ประเทศมีศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันและการพัฒนาโดยรวมเพ่ิมสูงขึ้น อีก
ทั้งเป็นการพัฒนาที่ยั่งยืน เพราะเป็นการพัฒนาที่ยึดคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาโดยมุ่งเน้นให้คน
มีคุณธรรมน าความรู้ อันจะเป็นสะพานทอดน าไปสู่สังคมแห่งการเรียนรู้และภูมิปัญญาต่อไป (กรมการ
ศึกษานอกโรงเรียน, 2538) 

กล่าวโดยสรุป การศึกษานอกระบบ หมายถึง การศึกษาที่มุ่งจัดให้
กลุ่มเป้าหมายได้พัฒนาชีวิตและสังคม โดยมีหลักการจัดการศึกษาเพ่ือให้เกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
ตลอดชีวิต จึงเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ที่ด้อยโอกาสพลาด หรือขาดโอกาสทางการศึกษาในระบบ
โรงเรียน ได้มีโอกาสศึกษาหาความรู้ ฝึกทักษะ ปลูกฝังเจตคติที่ จ าเป็นในการด ารงชีวิต และการ
ประกอบสัมมาอาชีพ อีกทั้งสามารถปรับตัวให้ทันกับความเปลี่ยนแปลงของวิทยาการต่าง ๆ ที่
เจริญก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็วได้อย่างมีความสุขตามควรแก่อัตภาพ  

 
การศึกษาตามอัธยาศัย 

การศึกษาตามอัธยาศัย ( Informal Education) หมายถึง การศึกษาที่
ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง ตามความสนใจ ศักยภาพ ความพร้อม และโอกาส โดยศึกษาจาก
บุคคล ประสบการณ์ สังคม สิ่งแวดล้อม สื่อ หรือแหล่งการเรียนรู้ อ่ืน นอกเหนือจากห้องเรียน 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2561) ดังนั้น การศึกษาตามอัธยาศัย จึงมีลักษณะการจัดการศึกษาที่ไม่มี
รูปแบบตายตัว ไม่มีหลักสูตรและระยะเวลาในการเรียนที่แน่นอน โดยการจัดการศึกษาในรูปแบบนี้
เป็นการศึกษาองค์ความรู้ต่าง ๆ ผ่านประสบการณ์ตรงที่ได้ประสบในชีวิตประจ าวัน โดยการศึกษา
ตามอัธยาศัยจะกลายเป็นรากฐานส าคัญของการศึกษาตลอดชีวิต 

นอกจากนั้น วิศนี ศิลตระกูล และอมรา ปฐภิญโญบูรณ์ (2544) ยังให้
ความหมายของการศึกษาตามอัธยาศัยว่า หมายถึง วิธีการที่หลากหลายที่น าไปสู่การเรียนรู้  อาจ
เกิดขึ้นโดยการถูกผลักดัน ผ่านกระบวนการสนทนา การส ารวจ และการขยายประสบการณ์ โดยไม่
อาจท านายล่วงหน้าได้ เป็นสิ่งที่บังเอิญเกิดข้ึนอุบัติข้ึน  

ขณะเดียวกัน กรมการศึกษานอกโรงเรียน (2538) ได้ให้ความหมายของ
การศึกษาตามอัธยาศัย คือ การศึกษาที่เกิดขึ้นตามวิถีชีวิตประจ าวัน เป็นการเรียนรู้จากประสบการณ์ 
การท างาน บุคคลครอบครัว ชุมชน และแหล่งความรู้ต่างๆ เพ่ือพัฒนาความรู้ ทักษะ และคุณภาพ
ชีวิต โดย ไม่มีหลักสูตร ไม่มีเวลาเรียนที่แน่นอน ไม่จ ากัดอายุ ไม่มีการจัดการเรียนการสอน ไม่มีการ
รับประกาศนียบัตร มีหรือไม่มีสถานที่แน่นอน ลักษณะส่วนใหญ่เป็นการเรียนเพ่ือความรู้และ
นันทนาการ สามารถเรียนได้ตลอดเวลาและเกิดขึ้นในทุกช่วงวัยตลอดชีวิต  
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นอกจากนั้น ศูนย์ส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย กรมการศึกษานอก
โรงเรียน (2544) ให้ความหมาย การศึกษาตามอัธยาศัย คือ การจัดสภาพแวดล้อม สถานการณ์ ปัจจัย 
เกื้อหนุน สื่อ แหล่งความรู้ และบุคคล เพ่ือส่งเสริมให้บุคคลได้เรียนรู้ตามความสนใจ 

ในมาตรา 15 ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ฉบับ พุทธศักราช 
2542 นิยามว่า การศึกษาตามอัธยาศัย เป็นการศึกษาที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเอง ตามความสนใจ 
ศักยภาพ ความพร้อมและโอกาส โดยศึกษาจากบุคคล ประสบการณ์ สังคม สภาพแวดล้อม สื่อ หรือ
แหล่งความรู้อ่ืนๆ (พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช, ๒๕๔๒) 

นอกจากนั้น การศึกษาตามอัธยาศัย ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของ การเรียนรู้
ตลอดชีวิต (Lifelong learning) ที่เติมเต็มความต้องการของปัจเจกที่ต้องการเรียนรู้ประสบการณ์
ต่างๆ นอกเหนือการเรียนในระบบโรงเรียน โอกาสของการเรียนรู้ตามอัธยาศัยเกิดขึ้นในสถานที่ต่างๆ 
และจากสื่อต่างๆ การศึกษาตามอัธยาศัย จึงมุ่งให้เกิดการเรียนรู้ตามอัธยาศัย (informal learning) 
โดยเกื้อหนุนให้ผู้เรียนก าหนดและเลือกวิธีการเรียนเอง ตามวัตถุประสงค์ของสถาบันหรือแหล่งความรู้
นั้น ๆ ผู้เรียนสามารถเรียนได้ตลอดเวลา โดยมีเป้าหมายเพ่ือท าให้บุคคลมีโอกาสแสวงหาและรับ
ความรู้ ทักษะ ทัศนคติ ความเข้าใจ อันจะน าไปสู่การพัฒนาตนเอง ครอบครัว ชุมชน และสังคม 

โดยสรุป การศึกษาตามอัธยาศัย เป็นการจัดศึกษาเพ่ือให้คนได้เรียนรู้จาก
บุคคลครอบครัว ชุมชน สื่อ หรือแหล่งเรียนรู้ต่างๆ เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ ความบันเทิงและพัฒนา
คุณภาพชีวิต โดยมีความยืดหยุ่นอย่างมากในเรื่องเนื้อหา ระยะเวลาเรียนกลุ่มเป้าหมาย มุ่งให้เกิดการ
เรียนรู้ด้วยการน าตนเอง อันจะน าไปสู่การเรียนรู้ตลอดชีวิต 

 
2.1.3 รูปแบบการเรียนรู้ (Learning Styles) 

เนื่องรูปแบบและทฤษฎีการเรียนรู้ที่หลากหลาย ท าให้จ าเป็นต้องวิเคราะห์ถึง
รูปแบบการเรียนรู้ของผู้เรียนที่มีความสอดคล้องกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เนื่องจากบางทฤษฎีการ
เรียนรู้ไม่สามารถสนับสนุนและส่งเสริมการศึกษาได้ในบางสาขาความเชี่ยวชาญ ในทางตรงกันข้าม
บางทฤษฎีสนับสนุนให้การเรียนรู้และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นไปอย่างก้าวกระโดด การวิเคราะห์
จึงต้องอิงพ้ืนฐานความรู้ พฤติกรรม ทัศนคติ ตลอดจนบริบทรอบข้างของผู้เรียน ซึ่งประกอบด้วย 
รูปแบบการเรียนรู้ และรูปแบบการคิด 

รูปแบบการเรียนรู้ (Learning Styles) หมายถึง ลักษณะทางการภาพ ความคิด 
ความรู้สึกและการรับรู้ ที่บุคคลใช้ในการรับรู้ ตอบสนอง และมีปฏิสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อม ใน
งานวิจัยนี้สรุปรูปแบบการเรียนรู้ของผู้เรียนออกเป็น 2 ลักษณะส าคัญ ได้แก่ รูปแบบการเรียนรู้ที่เกิด



21 
 

จากการมีปฏิสัมพันธ์ทางการรับรู้ (VAK Learning Styles) ประกอบด้วยการรับรู้ 3 ทาง คือ การรับรู้
ทางการมองเห็น การรับรู้ทางการได้ยิน และการรับรู้ทางด้านร่างกายโดยการเคลื่อนไหว  

นอกจากนั้นลักษณะของรูปแบบการเรียนรู้ยังสามารถถูกจ าแนกได้จ าก
พฤติกรรมและทัศนคติของผู้เรียน ประกอบด้วย 4 กลุ่ม ได้แก่ การเรียนรู้แบบอเนกนัย การเรียนรู้
แบบดูดซึม การเรียนรู้แบบคิดเอกนัย และการเรียนรู้แบบปรับปรุง โดยแต่ละส่วนได้น าเสนอในหัวข้อ
ต่อไป 

2.1.3.1 รูปแบบการเรียนรู้จากการมีปฏิสัมพันธ์ทางการรับรู้ 
รูปแบบการเรียนรู้จากการมีปฏิสัมพันธ์ทางการับรู้ (VKA Learning Styles) 

ประกอบด้วยการรับรู้ 3 ทาง คือ การรับรู้ทางการมองเห็น การรับรู้ทางการได้ยิน และการรับรู้
ทางด้านร่างกายโดยการเคลื่อนไหว 

1. ผู้เรียนจากการรับรู้ทางการมองเห็น (Visual Learner) คือ กลุ่มผู้เรียนที่
สามารถเรียนรู้ได้ดีจากรูปภาพ แผนภูมิ แผนผัง และจากเนื้อหาที่เขียนเป็นเรื่องราว เมื่อนึกถึง
สถานะการหรือเหตุการณ์ใด จะสะท้อนความคิดความเข้าใจจากภาพจ าเดิม ตัวอย่างเช่น เมื่อผู้เรียนดู
ภาพยนตร์ ผู้เรียนจะสร้างระบบความเข้าใจและจดจ าจากลักษณะภาพเคลื่อนไหว และจัดเก็บสิ่งที่
เห็น ผูกโยงกับความรู้เดิม หรือประสบการณ์เดิมกลายเป็นความรู้ใหม่เพ่ิมข้ึน  

ผู้เรียนที่เรียนได้ดีทางการรับรู้จากการมองเห็น มักประสบความส าเร็จในการ
เรียนด้านสถาปัตยกรรม ด้านการออกแบบ หรือการประกอบอาชีพมัณฑนากร วิศวกร รวมถึงหมอ
ผ่าตัด กลุ่มผู้เรียนประเภทนี้มักจะพบประมาณ 60-65% ของประชากรทั้งหมด 

 
2. ผู้เรียนจากการรับรู้ทางการได้ยิน หรือทางโสตประสาท (Auditory Learner) 

คือ กลุ่มผู้เรียนที่เรียนรู้ได้ดีจากการได้ฟัง หรือได้พูด มักไม่สนใจรูปภาพ ไม่สร้างภาพ และมักไม่ผูก
เรื่องราวในสมองเป็นภาพเหมือนพวกท่ีเรียนรู้จากการมองเห็น มักชอบฟังเรื่องราวซ้ า ๆ และชอบเล่า
เรื่องให้คนอื่นฟัง คุณลักษณะพิเศษของคนกลุ่มนี้ ได้แก่ การมีทักษะในการได้ยินและได้ฟังที่เหนือกว่า
บุคคลคนอ่ืน ดังนั้นจึงสามารถเล่าเรื่องต่าง ๆ ได้อย่างละเอียดลออ และรู้จักเลือกใช้ค าพูด 

ผู้เรียนในกลุ่มนี้ จะจดจ าความรู้ได้ดีถ้าครูพูดให้ฟัง หากครูถามให้ตอบ และจะ
สามารถตอบได้ทันที ในขณะที่ ถ้าครูมอบหมายให้ไปอ่านต าราล่วงหน้าจะจ าไม่ได้จนกว่าจะได้ยินครู
อธิบายให้ฟัง เวลาท่องหนังสือก็ต้องอ่านออกเสียงดังๆ ครูสามารถช่วยเหลือผู้เรียนกลุ่มนี้ ได้โดยใช้วิธี
สอนแบบอภิปราย แต่ผู้ที่เรียนทางโสตประสาทก็อาจถูกรบกวนจากเสียงอ่ืน ๆ จนท าให้เกิดความ
วอกแวก เสียสมาธิในการฟังได้ง่ายเช่นกัน กลุ่มผู้เรียนประเภทนี้ จะพบประมาณ 30-35 % ของ
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ประชากรทั้งหมด และมักพบในกลุ่มที่เรียนด้านดนตรี นักกฎหมาย นักการเมือง ส่วนใหญ่จะประกอบ
อาชีพเป็นนักดนตรี พิธีกรทางวิทยุและโทรทัศน์ นักจัดรายการเพลง นักจิตวิทยา และนักการเมือง 

 
3. ผู้ที่เรียนรู้ทางร่างกายและความรู้สึก (Kinesthetic learner) คือ พวกที่เรียน

โดยผ่านการรับรู้ทางความรู้สึก การเคลื่อนไหว และร่างกาย จึงสามารถจดจ าสิ่งที่เรียนรู้ได้ดีหากได้มี
การสัมผัสและเกิดความรู้สึกที่ดีต่อสิ่งที่ เรียน เวลานั่งในห้องเรียนจะนั่งแบบอยู่ไม่สุข นั่งไม่ติดที่ ไม่
สนใจบทเรียน และไม่สามารถท าใจให้จดจ่ออยู่กับบทเรียนเป็นเวลานาน ๆ มักจะพบในประชากร
ประมาณ 5-10 % เท่านั้น สาขาวิชาที่เหมาะกับผู้เรียนกลุ่มนี้ได้แก่ วิชาก่อสร้าง วิชาพลศึกษา และ
ควรประกอบอาชีพที่เกี่ยวกับงานก่อสร้างอาคาร หรืองานด้านกีฬา เช่น เป็นนักกีฬา  หรือประเภทที่
ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์ งานที่ต้องมีการเต้น การร า และการเคลื่อนไหว 

จากการแบ่งลีลาการเรียนรู้ออกเป็น 3 ประเภท คือ การแบ่งโดยพิจารณาจาก
ช่องทางในการรับรู้ข้อมูล ซึ่งมีอยู่ 3 ช่องทาง ได้แก่ ทางตา ทางหู และทางร่างกาย แต่หากน าสภาวะ
ของบุคคลในขณะที่รับรู้ข้อมูลซึ่งมีอยู่ 3 สภาวะ คือ สภาวะของจิตส านึก (Conscious)  จิตใต้ส านึก 
(Subconscious) และจิตไร้ส านึก (Unconscious) เข้าไปร่วมพิจารณาด้วย แล้วน าองค์ประกอบทั้ง 
2 ด้านคือ องค์ประกอบด้านช่องทางการรับข้อมูล (Perceptual pathways)  กับองค์ประกอบด้าน
สภาวะของบุคคลขณะที่รับรู้ข้อมูล (States of consciousness) มาเชื่อมโยงเข้าด้วยกัน จะสามารถ
แบ่งลีลาการเรียนรู้ออกได้ถึง 6 แบบ คือ 

1. ประเภท V-A-K เป็นผู้ที่เรียนรู้ได้ดีที่สุดหากได้อ่านและได้เล่าเรื่องต่าง ๆ ให้
ผู้อื่นฟัง เป็นเด็กดีที่ขยันเรียนหนังสือ แต่ไม่ชอบเล่นกีฬา 

2. ประเภท V-K-A เป็นผู้ที่เรียนรู้ได้ดีที่สุดหากได้ลงมือปฏิบัติตามแบบอย่างที่
ปรากฏอยู่ตรงหน้า และได้ตั้งค าถามถามไปเรื่อย ๆ โดยปกติจะชอบท างานเป็นกลุ่ม 

3. ประเภท A-K-V เป็นผู้ที่เรียนรู้ได้ดีที่สุดหากได้สอนคนอ่ืน ชอบขยายความ
เวลาเล่าเรื่อง แต่มักจะมีปัญหาเกี่ยวกับการอ่านและการเขียน 

4. ประเภท A-V-K เป็นผู้ที่มีความสามารถในการเจรจาติดต่อสื่อสารกับคนอ่ืน 
พูดได้ชัดถ้อยชัดค า พูดจามีเหตุมีผล รักความจริง ชอบเรียนวิชาประวัติศาสตร์ และวิชาที่ต้องใช้
ความคิดทุกประเภท เวลาเรียนจะพยายามพูดเพ่ือให้ตนเองเกิดความเข้าใจ ไม่ชอบเรียนกีฬา  

5. ประเภท K-V-A เป็นผู้ที่เรียนได้ดีที่สุดหากได้ท างานที่ใช้ความคิดในสถานที่
เงียบสงบ สามารถท างานที่ต้องใช้ก าลังกายได้เป็นอย่างดีโดยไม่ต้องให้ครูคอยบอก หากฟังครูพูด
มากๆ อาจเกิดความสับสนได้ 
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6. ประเภท K-A-V เป็นผู้ที่เรียนได้ดีหากได้เคลื่อนไหวร่างกายไปด้วย เป็นพวกที่
ไม่ชอบอยู่นิ่ง จึงถูกให้ฉายาว่าเป็นเด็กอยู่ไม่สุข มักมีปัญหาเกี่ยวกับการอ่านและการเขียน 

 
ตั วอย่ า ง เช่น  ผู้ ที่ เป็น  Visual learner (V) ในสภาวะของจิตส านึ ก  เป็น 

Kinesthetic learner (K) ในสภาวะของจิตใต้ส านึก และเป็น Auditory learner (A) ในสภาวะของ
จิตไร้ส านึก จะมีลีลาการเรียนรู้เป็นประเภท V-K-A เวลเดน (Whelden) นักจิตบ าบัดและผู้ ให้
ค าปรึกษาในโรงเรียนกล่าวว่า ส่วนใหญ่แล้วพวกเราทุกคนจะมีลีลาการเรียนรู้เฉพาะตัวเป็นแบบใด
แบบหนึ่งใน แบบนี้เสมอ โดยลีลาการเรียนรู้เหล่านี้จะถูกก าหนดเป็นแบบแผนที่ตายตัวเมื่ออายุ
ประมาณ 7 ขวบ แต่อาจเปลี่ยนแปลงได้ในเด็กบางคนซึ่งก็เกิดขึ้นไม่บ่อยนัก 

 
2.1.3.2 รูปแบบการเรียนรู้จากพฤติกรรมและทัศนคติ 
รูปแบบการเรียนรู้จากพฤติกรรมและทัศนคติของผู้เรียน คือ รูปแบบการเรียนรู้ที่

เป็นการผสมผสานระหว่างลักษณะพฤติกรรมเฉพาะของบุคคล ร่วมกับทัศนคติที่มีต่อการเรียน โดย
ส่วนที่ส าคัญในการพัฒนาความส าเร็จทางการศึกษาของผู้เรียน อัตลักษณ์ของผู้เรียนเป็นส าคัญ 

1. การเรียนรู้แบบอเนกนัย (Divergent Learning Style) ซึ่ งผู้ เรียนจะใช้
ความรู้สึกประสบการณ์ในการท าความเข้าใจกับประสบการณ์ใหม่ มีความสามารถในการรับรู้และ
สร้างจิตนาการต่าง ๆ ขึ้นเอง สามารถไตร่ตรองจนมองเป็นภาพรวม สามารถท างานได้ดี ในสถาณ
การณ์ที่ต้องการความคิดหลากหลาย 

2. การเรียนรู้แบบดูดซึม (Assimilative Learning Style) ซึ่งผู้เรียนจะท าความ
เข้าใจกับข้อมูลที่หลากหลาย พิจารณาด้วยความเป็นเหตุผล มีความสามารถในการสรุปหลักการ 
สนใจทฤษฎีต่าง ๆ มากกว่าการลงมือปฏิบัติ ไม่ค านึงถึงการน าทฤษฎีไปประยุกต์ใช้ 

3. การเรียนรู้แบบคิดเอกนัย (Convergent Learning Style) ซึ่งผู้ เรียนจะมี
ความสามารถในการน าแนวคิดที่เป็นนามธรรมไปปฏิบัติ สามารถสรุปวิธีที่ถูกต้องที่สุดเพียงวิธีเดียวที่
สามารถน าไปแก้ปัญหาได้ นิยมใช้เหตุผลมากกว่าการใช้อารมณ์ในการแก้ปัญหา ชอบท างานกับวัตถุ
มากกว่าการท างานกับคนอ่ืน มักมีความสนใจที่เฉพาะเจาะจงในเรื่องใดเรื่องหนึ่งและมีความ
เชี่ยวชาญในเรื่องนั้น ๆ 

4. การเรียนรู้แบบปรับปรุง (Accommodative Learning Style) ผู้เรียนชอบลง
มือปฏิบัติ ชอบทดลอง มักท างานได้ดีในสถานการณ์ที่ต้องมีการปรับตัว มีแนวโน้นในการแก้ปัญหา
ด้วยวิธีการที่ตนคิดขึ้นเอง ชอบลองผิดลองถูกมากกว่าการคิดวิเคราะห์ทฤษฎี ชอบท างานร่วมกับคน
อ่ืน เข้ากับคนง่าย แต่บางครั้งไม่อดทน ใจร้อนและดึงดัน 
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2.2 ทฤษฎีการเรียนรู้ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ 
 

2.2.1 นิยามการเรียนรู้ด้วยเครื่อง 
การเรียนรู้ด้วยเครื่อง (Machine Learning) คือ ขั้นตอนในการพัฒนาเทคโนโลยี 

เทคนิค วิธีการสอน วิธีการเรียนรู้ รูปแบบการศึกษาและการคัดลอกรูปแบบจากข้อเท็จจริงผ่าน
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์ให้สามารถเรียนรู้ได้ โดย
กระบวนการเรียนรู้ของเครื่องเป็นการเรียนแบบการเรียนรู้ของสมองมนุษย์ ที่เรียกว่า ปัญญาประดิษฐ์ 
(Artificial Intelligence: AI)  

การใช้ปัญญาประดิษฐ์ในการสอนเครื่องคอมพิวเตอร์เป็นในการสร้างความฉลาด 
จากการใช้เรียกโมเดลที่เกิดจากการเรียนรู้ของปัญญาประดิษฐ์ ไม่ได้เกิดจากการเขียนโดยใช้มนุษย์  
มนุษย์มีหน้าที่เขียนโปรแกรม ขั้นตอน และก าหนดผลลัพธ์ให้เครื่องคอมพิวเตอร์เรียนรู้จากข้อมูลตาม
วัตถุประสงค์ที่ก าหนด  

นอกจากนั้นการเรียนรู้ของเครื่อง จะมีการเรียนรู้จากสิ่งที่ถูกกระตุ้น และจดจ า
เอาไว้ โดยส่งผลลัพธ์ออกมาเป็นตัวเลข หรือ code ที่ส่งต่อไปแสดงผล ปัญญาประดิษฐ์สามารถน าเอา
ไปใช้งานได้หลายรูปแบบแต่ต้องอาศัยกลไกที่เป็นโปรแกรม หรือเรียกว่า Algorithm ที่มีหลากหลาย 
โดยมี Data Scientist เป็นผู้ออกแบบ หนึ่งใน Algorithm ที่ได้รับความนิยมสูง คือ Deep Learning 
ซึ่งถูกออกแบบมาให้ใช้งานได้ง่าย และประยุกต์ใช้ได้หลายลักษณะงาน อย่างไรก็ตาม ในการท างาน
จริง Data Scientist จ าเป็นต้องออกแบบตัวแปรต่างๆ ทั้งในตัวของ Deep Learning เอง และต้อง
หา Algorithm อ่ืนๆ มาเป็นคู่เปรียบเทียบ เพ่ือมองหา Algorithm ที่เหมาะสมที่สุดในการใช้งานจริง 

 

 
 

ภาพที่ 2.3 แสดงส่วนประกอบของปัญญาประดิษฐ์  
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2.2.2 ประเภทของปัญหาและงานการเรียนรู้ของเครื่อง 
ลักษณะประเภทของปัญหาและงานการเรียนรู้ของเครื่อง สามารถจ าแนกได้เป็น 

3 ประเภท ตามประเภทของข้อมูลฝึก (Training Data) หรือ ข้อมูลขาเข้า (Input Data) ได้แก่ การ
เรียนรู้แบบมีผู้สอน (Supervised Learning) การเรียนรู้แบบไม่มีผู้สอน (Unsupervised Learning) 
และการเรียนรู้แบบเสริมก าลัง (Reinforcement Learning) 

 
2.2.2.1 การเรียนรู้แบบมีผู้สอน 

การเรียนรู้แบบมีผู้สอน (Supervised Learning) เป็นลักษณะการสอน
โดยการก าหนดข้อมูลตัวอย่างและผลลัพธ์ โดยผู้สอนต้องป้อนข้อมูล เข้าสู่ เครื่องคอมพิวเตอร์ 
เป้าหมาย เพ่ือสร้างกฎสามารถเชื่อมโยงข้อมูลกับผลลัพธ์ให้เครื่องคอมพิวเตอร์  

รูปแบบการเรียนรู้แบบมีผู้สอนโดยทั่วไป จะอยู่ในลักษณะการท านาย
ผลลัพธ์ เช่น การท านายกราฟ การท านายภาพ การท านายตัวอักษร หรือท านายทางเลือกที่สามารถ
เกิดขึ้นได้ ลักษณะการเรียนรู้แบบมีผู้สอน จึงมีลักษณะการฝึกและสร้างกฎจากข้อมูลที่ก าหนดให้ 
เรียกว่า ข้อมูลที่ใช้ฝึก (Training Data) โดยที่ผู้สอนจะแยกประเภทและบอกผลลัพธ์ (Label) ที่ควร
จะเป็นหรือผลลัพธ์ที่ถูกต้อง จากนั้นน าข้อมูลที่ใช้ฝึก (ที่มี Label) ไปผ่านอัลกอริทึมส าหรับสร้าง
โมเดลที่ไว้ท านายผลลัพธ์ 

เมื่อได้โมเดลที่ไว้ที่สามารถท านายผลลัพธ์แล้ว ก็จะมีการน าข้อมูลใหม่ที่
ปัญญาประดิษฐ์นั้น ไม่ เคยถูกสอน กล่าวคือไม่ใช่ข้อมูลชุดเดียวกันกับข้อมูลฝึกหัด เ พ่ือให้
ปัญญาประดิษฐ์เรียนรู้ โดยเครื่องจะต้องท านาย (Predict) ว่าค าตอบที่ได้ควรจะเป็นอะไร 

 

 
 

ภาพที่ 2.4 แสดงลักษณะการเรียนรู้ด้วยเครื่องแบบมีผู้สอน 
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2.2.2.2 การเรียนรู้แบบไม่มีผู้สอน  
การเรียนรู้แบบไม่มีผู้สอน (Unsupervised Learning) มีกระบวนการ

คล้ายกับการเรียนรู้แบบมีผู้สอนแตกต่างกันตรงที่ไม่มีการก าหนดผลลัพธ์ให้กับเครื่อง หรือเรียกว่า ไม่
จ าเป็นต้องมีค่าเป้าหมายของแต่ละข้อมูลตัวอย่าง โดยในระหว่างการเรียนรู้ปัญญาประดิษฐ์จะได้รับ
ข้อมูลกระตุ้นในรูปแบบต่าง ๆ และจะท าการจัดกลุ่มรูปแบบต่าง ๆ เหล่านั้นเองตามความเหมาะสม
และความต้องการเอง ผลลัพธ์ที่ใช้การเรียนรู้แบบไม่มีผู้สอนนี้ จะเป็นการระบุกลุ่มของข้อมูลที่ใส่เข้า
ไป โดยจะอิงกับวิธีการจัดกลุ่มซึ่งได้เรียนรู้จากข้อมูลที่โครงข่ายเคยพบมา  

ตัวอย่างการเรียนรู้แบบนี้ในมนุษย์คือ การให้เด็กเล็กๆ จัดเก็บสิ่งของไว้
บนชั้นวางของ ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย สมมุติว่า เด็กคนหนึ่งเลือกเก็บหนังสือต่างๆ ไว้ที่ชั้นบน เก็บ
ตุ๊กตาไว้ที่ชั้นล่าง และเก็บของเล่นอ่ืนๆ ไว้ที่ชั้นกลางๆ หลังจากนั้น หากเด็กคนนั้น ซื้อตุ๊กตามาใหม่ ก็
น าไปเก็บไว้ที่ชั้นล่าง เป็นต้น แม้ว่าการเรียนรู้แบบไม่มีผู้สอนนี้ จะไม่ต้องการผู้สอน แต่ก็ต้องการ
แนวทางในการจัดกลุ่ม เช่น การจัดกลุ่มอาจจะจัดตามรูปทรง สี หรือวิธีการใช้งานของวัตถุต่างๆ ที่จะ
น ามาจัดเรียง ดังนั้น หากไม่มีการให้แนวทางที่ชัดเจนว่า การจัดกลุ่มควรเป็นไปตามคุณลักษณะใด 
การจัดกลุ่มอาจไม่ประสบความส าเร็จ  

ในแง่การน ามาใช้งานจริง การให้เด็กจัดของไว้บนชั้นวางของนั้น เด็ก
อาจจะจัดตามใจชอบและไม่เป็นหมวดหมู่ ท าให้ไม่สะดวกต่อการน าสิ่งของใหม่ๆ เข้าไปเก็บรวมด้วยก็
ได้ การใช้งานปัญญาประดิษฐ์ที่ใช้การเรียนรู้แบบนี้ จึงมักต้องมีการด าเนินการปรับแต่งข้อมูล เพ่ือให้
เกิดการเน้นสภาพของคุณลักษณะส าคัญ ที่ต้องการน ามาเป็นแนวทางในการจัดกลุ่มให้เด่นชัดขึ้นหรือ
อาจเป็นการปรับกฎการเรียนรู้ เพ่ือให้เน้นไปที่คุณลักษณะที่ต้องการก็ได้  

เนื่องจากข้ันตอนการเรียนรู้แบบไม่มีผู้สอนนี้ จะมีการระบุกลุ่มของข้อมูล
ตัวอย่างก่อน เมื่อตัดสินใจได้แล้วว่า ข้อมูลใหม่มีลักษณะที่ควรจะจัดรวมเข้ากลุ่มใด (หรืออาจถือเป็น
กลุ่มใหม่ก็ได้ ในกรณีที่เห็นว่า ไม่ควรจัดเข้ากลุ่มใดเลย) หลังจากนั้น จึงมีการปรับคุณลักษณะของ
กลุ่ม โดยการน าลักษณะของข้อมูลใหม่นี้มาช่วยก าหนดแนวทางการจัดด้วย ในการตัดสินว่าข้อมูลใหม่
นี้ควรจัดรวมเข้ากลุ่มใด ในกระบวนการอาจจะใช้วิธีการแข่งขันกันของกลุ่มว่ากลุ่มใดควรได้ข้อมูล
ดังกล่าวไป การเรียนรู้ในลักษณะนี้จะถูกเรียกว่า การเรียนรู้แบบแข่งขันกัน (Competitive Learning) 
ในอีกแง่มุมหนึ่ง นับจากจุดเริ่มต้นของการเรียนรู้ ซึ่งไม่มีการจัดกลุ่มข้อมูลในแบบใดเลย จนถึงเวลาที่
การจัดเสร็จสิ้นแล้ว จะพบว่า การจัดกลุ่มข้อมูลเกิดขึ้น ตามคุณลักษณะบางอย่างของข้อมูลตัวอย่าง 
ซึ่งการจัดกลุ่มนี้ เกิดจากการที่ปัญญาประดิษฐ์ประเมินข้อมูลต่างๆ ที่ถูกป้อนเข้าไป ในระหว่างการ
เรียนรู้ จนสร้างเป็นวิธีการจัดกลุ่มขึ้นมาได้ ดังนั้น การเรียนรู้ในลักษณะดังกล่าว จึงถูกเรียกว่า การ
เรียนรู้แบบจัดตัวเอง (Self-organizing) ด้วย 
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2.2.2.3 การเรียนรู้แบบเสริมก าลัง 
การเรียนรู้แบบเสริมก าลัง (Reinforcement Learning) คือการเรียนรู้

แบบมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนไปตลอดเวลา โดยคอมพิวเตอร์จะต้องท างานบางอย่าง 
ตัวอย่างเช่น การสอนการขับรถ ปัญญาประดิษฐ์ต้องท าการวิเคราะห์ลักษณะปัจจัยที่เกี่ยวข้องเฉพาะ
หน้า โดยผู้สอนจะก าหนดขั้นตอน เป้าหมาย ทางเลือก และปัญญาประดิษฐ์พิจารณาเอง การเรียนรู้
ในลักษณะนี้เป็นการเรียนรู้ที่มีตัวแทน (Agent) ในการพิจารณาทางเลือก  

 

 

ภาพที่ 2.5 แสดงลักษณะการเรียนรู้ด้วยเครื่องแบบเสริมก าลัง 

 
นอกจากนี้ ยังมีการแบ่งประเภทของการเรียนรู้จากผลลัพธ์ หรือ ข้อมูลขาออก 

ได้แก่ การแบ่งประเภทข้อมูล (Classification) การวิเคราะห์การถดถอย (Regression) การแบ่งกลุ่ม
ข้อมูล (Clustering) การประเมินความหนาแน่น (Density Estimation)  

  
2.2.2.4 การแบ่งประเภทข้อมูล (Classification) 

การแบ่งประเภทข้อมูล (Classification) คือ การแบ่งข้อมูลขาเข้า หรือ 
ผลลัพธ์ออกเป็นหลายประเภท (Class) และปัญญาประดิษฐ์จะต้องสร้างโมเดลที่สามารถก าหนด
ประเภทให้กับข้อมูลใหม่ที่ไม่เคยเห็นมาก่อนได้ โดยปกติแล้วจะท าโดยวิธีการเรียนรู้แบบมีผู้สอน  

 
2.2.2.5 การวิเคราะห์การถดถอย (Regression) 

การวิเคราะห์การถดถอย (Regression) ใช้หลักการเดียวกับการแบ่ง
ประเภทข้อมูล แต่ข้อมูลขาออกเป็นลักษณะต่อเนื่องมากกว่าเป็นประเภทแยกกัน 
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2.2.2.6 การแบ่งกลุ่มข้อมูล (Clustering) 
การแบ่งกลุ่มข้อมูล (Clustering) เป้าหมาย คือ การแบ่งข้อมูลขาเข้าเป็น

กลุ่มๆ โดยอัลกอริทึมจะไม่ทราบกกลุ่มดังกล่าวล่วงหน้า กล่าวคือไม่เหมือนกับการแบ่งประเภทข้อมูล
โดยปกติแล้วมักเป็นการเรียนรู้แบบไม่มีผู้สอน 

 
2.2.3 เครื่องมือส าหรับการเรียนรู้ด้วยเครื่อง 

วิธีการเรียนรู้ด้วยเครื่อง คือ กระบวนการสอนให้เครื่องคอมพิวเตอร์เข้าใจใน
รูปแบบ เข้าใจข้อมูล รวมถึงเข้าใจผลลัพธ์ที่ผู้ใช้งานพยายามสร้างให้กับระบบ ตัวอย่างของวิธีการ
เรียนรู้ด้วยเครื่อง พ้ืนฐาน ได้แก่  การเรียนรู้ต้นไม้ตัดสินใจ (Decision Tree Learning) กฎ
ความสัมพันธ์ (Association Rule Learning) โครงข่ายประสาทเทียม (Artificial Neural Networks) 
ซัพพอร์ตเวกเตอร์แมชชีน (Support Vector Machines) การแบ่งกลุ่มข้อมูล (Clustering) เครือข่าย
แบบเบย์ (Bayesian Networks) การเรียนรู้ด้วยความคล้าย (Similarity and Metric Learning) 
ขั้นตอนวิธีเชิงพันธุกรรม (Genetic Algorithms) และอ่ืนๆ อีกมากมาย  

ในงานวิจัยนี้อธิบายเฉพาะเครื่องมือที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาโมเดลต้นแบบ เพ่ือ
ใช้ประกอบการศึกษาปัจจัยความสัมพันธ์ระหว่างบริบทผู้เรียนและหลักสูตร และเพ่ือใช้ในการพัฒนา
รูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างบริบทผู้เรียนและหลักสูตร ซึ่งเครื่องมือที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย การ
เรียนรู้ต้นไม้ตัดสินใจ (Decision Tree Learning) และกฎความสัมพันธ์  (Association Rule 
Learning  

2.2.3.1 การเรียนรู้ต้นไม้ตัดสินใจ  
การเรียนรู้ต้นไม้ตัดสินใจ (Decision Tree Learning)คือ การประยุกต์ใช้

โครงสร้างของต้นไม้เพ่ืออธิบายกระบวนการตัดสินใจ ในการสร้างรูปแบบที่สามารถพยากรณ์ผลลัพธ์ 
คือ ลักษณะของการเชื่อมโยงข้อมูลสังเกตการณ์เข้ากับข้อมูลปลายทาง นอกจากนั้นการเรียนรู้ต้นไม้
ตัดสินใจยังเป็นโครงสร้างที่ใช้แสดงกฎที่ได้จากเทคนิคการจ าแนกประเภทข้อมูล โดยโครงสร้างต้นไม้
ท าหน้าที่เป็นโหนด (Node) แสดงคุณลักษณะ (Attribute) ของสิ่งที่ใช้ในการจ าแนก เรียกว่า กิ่ง 
(Branch, Link) นอกจากนั้น กิ่งยังท าหน้าที่แสดงเงื่อนไขในการทดสอบหรือจ าแนกข้อมูลตามกฎที่ถูก
สร้างข้ึน 

องค์ประกอบของการเรียนรู้ต้นไม้ตัดสินใจ ประกอบด้วย โหนดภายใน 
(Internal Node) ซึ่งแสดงถึงคุณสมบัติต่างๆ ของข้อมูล โดยเมื่อข้อมูลชุดใดตกลงมาในโหนดดังกล่าว
จะใช้คุณสมบัติของตัวโหนดนั้นเพ่ือตัดสินข้อมูลว่าได้ผลลัพธ์เป็นอะไรหรือจะไปในทิศทาง โหนดที่ท า
หน้าที่เป็นโหนดแรก หรือจุดเริ่มต้นเรียกว่า โหนดราก (Root Node) องค์ประกอบที่ 2 คือ กิ่ง ซึ่งกิ่ง
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ท าหน้าที่แบ่งคุณสมบัติภายโหนดเพ่ือแตกทางเลือกข้อมูลที่ตกลงมาในโหนดนั้น องค์ประกอบสุดท้าย 
คือ โหนดใบ (Leaf Node) ท าหน้าที่แสดงผลลัพธ์ในการแยกแยะข้อมูล 

ตัวอย่างในการพัฒนาต้นไม้การตัดสินใจ เพ่ือท านายสถานะภาพผู้ให้
ข้อมูล โดยข้อมูลประกอบด้วยทัศนคติต่อปัจจัย 4 ด้าน และสถานะผู้ให้ข้อมูล 1 สถานะ ได้แก่ 
ความสามารถ (Ability) ทักษะ (Skill) ความรู้ (Knowledge) ประสบการณ์ (Experience) และ
สถานะ (Class) รวม 14 ชุดข้อมูล ข้อมูลที่ใช้ประกอบด้วยข้อมูลผู้ให้ค าปรึกษา 5 ชุด ผู้รับค าปรึกษา 
9 ชุด โดยที่ระดับทัศนคติที่มีต่อปัจจัยนั้น แบ่งเป็น 2 ระดับ ได้แก่ ระดับท่ี 1 None (0) หมายถึง ไม่มี
ความส าคัญหรือไม่จ าเป็นส าหรับผู้ให้ข้อมูล และ ระดับที่ 2 Have (1) หมายถึง มีความส าคัญที่สุด
หรือจ าเป็นต้องมีส าหรับผู้ให้ข้อมูล ดังแสดงในตารางที่ 2.1 
 
ตารางท่ี 2.1 ข้อมูลเพื่อการท านายสถานะผู้ให้ข้อมูล  

No Ability Skill  Knowledge Experience Class 
1 None (0) Have (1) Have (1) None (0) Mentee 
2 Have (1) None (0) Have (1) Have (1) Mentee 
3 Have (1) None (0) Have (1) Have (1) Mentee 
4 Have (1) Have (1) None (0) Have (1) Mentor 
5 Have (1) None (0) Have (1) Have (1) Mentee 
6 Have (1) None (0) Have (1) None (0) Mentee 
7 Have (1) Have (1) Have (1) Have (1) Mentor 
8 None (0) Have (1) Have (1) None (0) Mentee 
9 None (0) Have (1) None (0) None (0) Mentee 
10 Have (1) None (0) None (0) None (0) Mentee 
11 Have (1) Have (1) None (0) Have (1) Mentor 
12 None (0) None (0) Have (1) None (0) Mentee 
13 Have (1) Have (1) Have (1) Have (1) Mentor 
14 Have (1) Have (1) Have (1) None (0) Mentor 

 
จากข้อมูลในตารางที่ 2.1 แสดงข้อมูลความคิดเห็นต่อปัจจัยที่มีต่อ

สถานะผู้ให้ข้อมูล ซึ่งข้อมูลประกอบด้วยทัศนคติต่อปัจจัย 4 ด้าน และสถานะผู้ให้ข้อมูล 1 สถานะ 
ได้แก่ ความสามารถ (Ability) ทักษะ (Skill) ความรู้ (Knowledge) ประสบการณ์ (Experience) และ
สถานะ (Class) ภายหลังจากการรวบรวมข้อมูลสามารถน ามาสร้างโมเดลต้นไม้การตัดสินใจ ผ่านการ
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คัดเลือกความสัมพันธ์ของปัจจัยแต่ละด้านต่อสถานะของผู้ ให้ข้อมูล โดยการค านวณหาค่า 
Information Gain (IG) จากสมการด้านล่าง และด าเนินการตามข้ันตอนที่ 1 ถึงข้ันตอนที่ 5 ดังนี้ 

 
𝐼𝐺(𝑝𝑎𝑟𝑒𝑛𝑡, 𝑐ℎ𝑖𝑙𝑑) =  entropy(𝑝𝑎𝑟𝑒𝑛𝑡) − [𝑝(𝑐1) 𝑥 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑜𝑝𝑦(𝑐1) +  𝑝(𝑐2) 𝑥 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑜𝑝𝑦(𝑐2) + ⋯ ] 

 

โดยการค านวณหาค่า entropy จากสมการ 
 

𝑒𝑛𝑡𝑟𝑜𝑝𝑦(𝑐1) = −𝑝(𝑐1) log2(𝑐1)  โดยที ่𝑝(𝑐1) คือ ความน่าจะเป็นของ 𝑐1   

 
ขั้นตอนที่ 1 ค านวณหา Entropy (Parent) เพ่ือใช้ในการค านวณหาค่า 

IG ในแต่ละปัจจัย โดยวิธีการค านวณ Entropy (Parent) ดังแสดงในภาพที่ 2.6 
 

 

ภาพที่ 2.6 การค านวณหา Entropy (Parent) 
 
ขั้นตอนที่ 2 การค านวณหาค่า IG ของทัศนคติต่อความสามารถ (Ability) 

การค านวณสามารถอธิบายได้จาก ภาพที่ 2.7 ถึงภาพท่ี 2.10 
 

 

ภาพที่ 2.7 การค านวณหาค่า IG ของทัศนคติต่อความสามารถ (Ability) 
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ภาพที่ 2.8 การค านวณหาค่า Entropy (Ability) ที่มีค่าเป็น Have 
 
 

 

ภาพที่ 2.9 การค านวณหาค่า Entropy (Ability) ที่มีค่าเป็น None 
 
 

 

ภาพที่ 2.10 ผลการค านวณหาค่า IG ของทัศนคติต่อความสามารถ (Ability) 
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ขั้นตอนที่ 3 การค านวณหาค่า IG ของทัศนคติต่อทักษะ (Skill) การ
ค านวณสามารถอธิบายได้จาก ภาพที่ 2.11 ถึงภาพท่ี 2.14 

 

 

ภาพที่ 2.11 การค านวณหาค่า IG ของทัศนคติต่อทักษะ (Skill) 
 

 

ภาพที่ 2.12 การค านวณหาค่า Entropy (Skill) ที่มีค่าเป็น Have 
 

 

ภาพที่ 2.13 การค านวณหาค่า Entropy (Skill) ที่มีค่าเป็น None 
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ภาพที่ 2.14 ผลการค านวณหาค่า IG ของทัศนคติต่อทักษะ (Skill) 
 
ขั้นตอนที่ 3 การค านวณหาค่า IG ของทัศนคติต่อความรู้ (Knowledge) 

การค านวณสามารถอธิบายได้จาก ภาพที่ 2.15 ถึงภาพท่ี 2.18 
 

 

ภาพที่ 2.15 การค านวณหาค่า IG ของทัศนคติต่อความรู้ (Knowledge) 
 

 

ภาพที่ 2.16 การค านวณหาค่า Entropy (Knowledge) ที่มีค่าเป็น Have 
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ภาพที่ 2.17 การค านวณหาค่า Entropy (Knowledge) ที่มีค่าเป็น Have 
 
 

 

ภาพที่ 2.18 ผลการค านวณหาค่า IG ของทัศนคติต่อความรู้ (Knowledge) 
 

ขั้นตอนที่  4 การค านวณหาค่า IG ของทัศนคติต่อประสบการณ์ 
(Experience) การค านวณสามารถอธิบายได้จาก ภาพที่ 2.19 ถึงภาพท่ี 2.22 

 

 

ภาพที่ 2.19 การค านวณหาค่า IG ของทัศนคติต่อประสบการณ์ (Experience) 
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ภาพที่ 2.20 การค านวณหาค่า Entropy (Experience) ที่มีค่าเป็น Have 
 

 

ภาพที่ 2.21 การค านวณหาค่า Entropy (Experience) ที่มีค่าเป็น None 
 

 

ภาพที่ 2.22 ผลการค านวณหาค่า IG ของทัศนคติต่อประสบการณ์ (Experience) 
 

ภายหลังค านวณค่า IG ครบทุกด้านแล้ว ท าการเทียบค่าในทุกปัจจัยเพ่ือ
สร้างโมเดลต้นไม้การตัดสินใจ ซึ่งพบว่าปัจจัยที่มีค่า IG มากที่สุด คือ ปัจจัยด้านประสบการณ์ 
(Experience) โดยมีค่า IG (Experience) = 0.15 อันดับที่ 2 คือ ปัจจัยด้านทักษะ (Skill) โดยมีค่า IG 
(Skill) = 0.09 อันดับที่ 3 คือ ปัจจัยด้านความรู้ (Knowledge) โดยมีค่า IG (Knowledge) = 0.03 
และอันดับสุดท้าย คือ ปัจจัยด้านความสามารถ (Ability) โดยมีค่า IG (Ability) = 0.02 โดยเมื่อน ามา
สร้างโมเดลแล้วจะได้ดังภาพที่ 2.23 และภาพท่ี 2.24 
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ภาพที่ 2.23 โมเดลต้นไม้การตัดสินใจเพ่ือท านายสถานะผู้ให้ข้อมูล 
 
 

 

ภาพที่ 2.24 โมเดลต้นไม้การตัดสินใจเพ่ือท านายสถานะผู้ให้ข้อมูล ด้วย Rapidminer Studio 
 

2.2.3.2 กฎความสัมพันธ์ (Association Rule Learning) 
กฎความสัมพันธ์เป็นวิธีการหาความสัมพันธ์ที่น่าสนใจจากตัวแปรใน

ฐานข้อมูลขนาดใหญ่ นอกจากนั้นกฎความสัมพันธ์ยังเป็นเทคนิคหนึ่งที่ส าคัญ และสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ได้จริงกับงานต่าง ๆ หลักการท างานของวิธีนี้ คือ การค้นหาความสัมพันธ์ของข้อมูลจาก
ข้อมูลขนาดใหญ่ที่มีอยู่เพ่ือน าไปใช้ในการวิเคราะห์ หรือท านายปรากฏการณ์ต่าง ๆ หรือมากจากการ
วิเคราะห์พฤติกรรม แต่เดิมีการเริ่มต้นจากการศึกษารูปแบบการซื้อสินค้าของลูกค้าเรียกว่า “Market 
Basket Analysis ” ซึ่งประเมินจากข้อมูลในตารางที่รวบรวมไว้ ผลการวิเคราะห์ที่ได้จะเป็นค าตอบ
ของปัญหาซึ่งการวิเคราะห์แบบนี้เป็นการใช้  “กฎความสัมพันธ์”  (Association Rule )เพ่ือหา
ความสัมพันธ์ของข้อมูล 
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นอกจากนั้น การประยุกต์ใช้และสร้างกฎความสัมพันธ์ยังเกิดขึ้นได้จาก
โมเดลต้นไม้การตัดสินใจ (Decision Tree) ซึ่งเป็นการอธิบายลักษณะความสัมพันธ์ของปัจจัยที่อยู่
ภายในโมเดลต้นไม้การตัดสินใจ ตัวอย่างของการประยุกต์ใช้กฎความสัมพันธ์กับโมเดลต้นไม้การ
ตัดสินใจ แสดงในภาพที่  2.26 โมเดลต้นไม้การตัดสินใจเพ่ือท านายสถานะผู้ ให้ข้อมูล ด้วย 
Rapidminer Studio และตารางท่ี 2.2 
 
ตารางท่ี 2.2 กฎความสัมพันธ์จากโมเดลต้นไม้การตัดสินใจเพื่อท านายสถานะผู้ให้ข้อมูล 

Association Rule Model Results 
 if Experience = Have and Knowledge = Have then Mentor   
 if Experience = Have and Knowledge = None then Mentee 
 if Experience = None then Mentee 

 Mentor   
 Mentee   
 Mentee   

 
จากตารางที่ 2.2 จะเห็นได้ว่า ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับโมเดลต้นไม้การ

ตัดสินใจ ประกอบด้วย 2 ปัจจัย ได้แก่ ปัจจัยด้านประสบการณ์ (Experience) และปัจจัยด้านความรู้ 
(Knowledge) ซึ่งตัวอย่างของการอธิบายกฎความสัมพันธ์ เช่น ถ้าผู้ให้ข้อมูลมีทัศนคติต่อปัจจัยด้าน
ประสบการณ์ เป็น None กฎความสัมพันธ์สามารถท านายได้ว่าบุคคลนั้น คือ Mentee แต่ถ้าผู้ให้
ข้อมูลแสดงทัศนคติต่อปัจจัยด้านประสบการณ์ เป็น Have และมีทัศนคติต่อปัจจัยด้านความรู้เป็น 
Have กฎความสัมพันธ์สามารถท านายได้ว่าบุคคลนั้น คือ Mentor 

 
2.2.4 การทดสอบและการประเมินผลโมเดลต้นแบบ 

การทดสอบและการประเมินผลการเรียนรู้ด้วยเครื่องนับว่าเป็นสิ่งที่มีความส าคัญ
ต่อการพัฒนารูปแบบ (Model) เป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากค่าที่ได้จากการทดสอบ มักถูกใช้ในการยืนยัน
ถึงประสิทธิภาพของรูปแบบที่พัฒนาขึ้น ซึ่งเครื่องมือที่ถูกเลือกน ามาใช้ในการทดสอบหรือประเมิน
ประสิทธิภาพของรูปแบบต่างมีเป้าหมายที่แตกต่างกัน วิธีการทดสอบที่ได้รับความนิยม คือ การแบ่ง
ข้อมูลเพ่ือน าไปทดสอบประสิทธิภาพของรูปแบบ แบ่งออกเป็น 3 วิธีการใหญ่ ได้แก่ วิธีการทดสอบ
ความสอดคล้องของตนเอง (Self-Consistency Test), วิธีการทดสอบแยก (Split Test) และ วิธีการ
ทดสอบการตรวจสอบข้าม (Cross-Validation Test) 

 
2.2.4.1 วิธีการทดสอบความสอดคล้องของตนเอง (Self-Consistency Test) 

วิธีการทดสอบความสอดคล้องของตนเอง (Self-Consistency Test)
บางครั้งเรียกว่า Use Training Set คือ การใช้ข้อมูลที่สร้างรูปแบบ (Model) เป็นข้อมูลที่ใช้ในการ
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ทดสอบรูปแบบที่ได้ ผลลัพธ์ที่ได้จากการทดสอบด้วยวิธีการนี้จะมีค่าค่อนข้างสูงมาก เนื่องจากเป็น
ข้อมูลชุดเดียวกัน วิธีการนี้เหมาะส าหรับการน าไปใช้ในการทดสอบประสิทธิภาพเพ่ือดูแนวโน้มของ
รูปแบบที่สร้างขึ้น เนื่องจากหากได้ค่าที่น้อยแสดงว่ารูปแบบที่ได้ไม่เหมาะสมกับข้อมูล ไม่ควรน าไป
ทดสอบด้วยวิธีการแบ่งข้อมูลแบบอื่น 

 
2.2.4.2 วิธีการทดสอบแยก (Split Test) 

วิธีการทดสอบแยก (Split Test) มีวิธีการโดยการสุ่มแบ่งข้อมูลออกเป็น 
2 ส่วน ได้แก่ 70 : 30 หรือ 80 : 20 หรือ 90 : 10 โดยใช้ข้อมูลส่วนที่หนึ่งในการสร้างรูปแบบ และใช้
ข้อมูลส่วนที่เหลือในการทดสอบ ตัวอย่างเช่น ชุดข้อมูลประกอบด้วยนักเรียนจ านวน 100 คน ซึ่งมีผล
การเรียนที่แตกต่างกัน เมื่อครูอาจารย์ต้องการสร้างรูปแบบเพ่ือใช้ในการท านายผู้เรียนที่มีโอกาสสอบ
ผ่านหรือสอบไม่ผ่าน ครูอาจารย์สามารถสุ่มเลือกนักเรียนส่วนหนึ่งเพ่ือใช้ในการสร้างรูปแบบและใช้
ผู้เรียนที่เหลือเพ่ือทดสอบรูปแบบที่ได้ ในการสุ่มเลือกข้อมูลนักเรียนบางครั้งอาจสุ่มเลือกได้เฉพาะ
นักเรียนที่สอบผ่านทั้งหมด ท าให้รูปแบบที่สร้างขึ้นไม่สามารถท านายรูปแบบผู้เรียนที่สอบไม่ผ่าน 
ดังนั้นจึงจ าเป็นต้องสุ่มข้อมูลหลายๆ ครั้งเพ่ือสร้างรูปแบบ ข้อดีของวิธีการนี้ คือ ใช้เวลาในการสร้าง
รูปแบบน้อยจึงเหมาะสมกับชุดข้อมูลที่มีขนาดใหญ่ 

 
2.2.4.3 วิธีการทดสอบการตรวจสอบข้าม (Cross-Validation Test) 

วิธีการทดสอบการตรวจสอบข้าม (Cross-Validation Test) เป็นวิธีที่
ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในการวิจัย เนื่องจากรูปแบบ (Model) ที่ได้มีความน่าเชื่อถือและเป็นที่
ยอมรับ ขั้นตอนในการทดสอบด้วยการตรวจสอบข้าม คือ การแบ่งข้อมูลออกเป็นส่วนๆ ขนาดเท่ากัน 
ในทางคอมพิวเตอร์นิยมนิยามให้เป็นค่า k (k-Fold) เช่น แบ่งข้อมูลออกเป็น 5 ก้อน (5-Fold) แบ่ง
ข้อมูลออกเป็น 10 ก้อน (10-Fold) จากนั้นดึงข้อมูลออกไปหนึ่งส่วน เพ่ือเตรียมไว้ใช้ในการทดสอบ
รูปแบบที่ได้ จากนั้นน าข้อมูลที่เตรียมไว้ทั้งหมดสร้างรูปแบบและใช้ที่ดึงออกทดสอบ ท าวนซ้ าไปจน
ครบทุกกลุ่มก้อน ข้อดีของการทดสอบด้วยวิธีการนี้คือมีการใช้ข้อมูลเพ่ือสร้างรูปแบบทุกชุดข้อมูลท า
ให้รูปแบบที่ได้มีความเที่ยงตรงค่อนข้างสูง ซึ่งท าให้เป็นที่ยอมรับ 
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2.3 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
เนื่องจากรูปแบบการเรียนรู้เป็นกระบวนการส าคัญ ในการพัฒนาคุณภาพของมนุษย์ให้

มีความรู้ความสามารถ โดยพ่ึงพิงกับระบบและกระบวนการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาองค์
ความรู้ การค้นคว้าทฤษฎีการเรียนรู้ และข้ันตอนการประเมินระดับความรู้ โดยท้ายที่สุดแล้วใช้เกณฑ์
และมาตรฐาน เพ่ือประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน แนวทางดังกล่าวได้สร้างความสนใจ
ให้กับนักวิจัยมากมาย ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ส่งผลให้เกิดงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา
ต้นแบบนิสิตในรูปแบบการเรียนรู้ที่หลากหลายของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผลการวิจัยที่ได้มีส่วนร่วม
ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างหลากหลาย ตัวอย่างเช่น การวิจัยเรื่องการศึกษาเทคนิค
พยากรณ์อาชีพส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาคอมพิวเตอร์โดยใช้เทคนิคเหมืองข้อมู ล 
(ส าราญ วานนท์ ธรัช อารีราษฎร์ และ จรัญ แสนราช, 2561) การวิจัยเรื่องการสังเคราะห์รูปแบบการ
เรียนรู้แบบผสมผสาน ตามลีลาการเรียนรู้แบบวีเอเคเลิร์นนิ่ง โดยใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบโครงงาน
เพ่ือส่งเสริมการคิดแบบมีวิจารณญาณ (อรอนุตร ธรรมจักร ทรงศักดิ์ สองสนิท และประวิทย์ สิมมา
ทัน, 2560) และงานวิจัยอื่นๆ  

ส าราญ วานนท์ ธรัช อารีราษฎร์ และ จรัญ แสนราช (2561) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง
การศึกษาเทคนิคพยากรณ์อาชีพส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาคอมพิวเตอร์โดยใช้เทคนิค
เหมืองข้อมูล โดยการวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษาเทคนิคพยากรณ์อาชีพส าหรับนักศึกษา
ระดับปริญญาตรีโดยใช้เทคนิคเหมืองข้อมูลที่เหมาะสม 2) เพ่ือเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์พยากรณ์
อาชีพส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีโดยใช้เทคนิคเหมืองข้อมูล งานวิจัยนี้ได้น าข้อมูลภาวะการมี
งานท าของบัณฑิต  และข้อมูลระเบียนประวัติของนิสิตระดับปริญญาตรีหลังส าเร็จการศึกษา จาก
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาย้อนหลัง 5 ปี คือปี 2555 – 2559 จ านวน 65,335 ระเบียน 
ในสาขาวิชาทางด้านคอมพิวเตอร์ และมีคุณลักษณะประกอบด้วย ผลการเรียน ความสามารถพิเศษ 
อาชีพของบิดามารดา รายได้ของบิดามารดา เพศ ต าแหน่งงาน ความสอดคล้องสาขา สาขาวิชา 
ทดลองวัดความแม่นย าด้วยเทคนิคการจ าแนกข้อมูลด้วยวิธีต้นไม้ตัดสินใจ เทคนิคการจ าแนกข้อมูล
ด้วยวิธีแรนดอมฟอร์เรส และเทคนิคการจ าแนกข้อมูลด้วยวิธีแบ็กกิง ผลการวิจัยพบว่า ความแม่นย า
ในการจ าแนกประเภทข้อมูลจาก 3 เทคนิค 1) เทคนิคการจ าแนกข้อมูลด้วยวิธีต้นไม้ตัดสินใจเท่ากับ 
81.91% 2) เทคนิคการจ าแนกข้อมูลด้วยวิธีแรนดอมฟอร์เรสเท่ากับ 84.29% และ 3) เทคนิคการ
จ าแนกข้อมูลด้วยวิธีแบ็กกิงเท่ากับ 81.71% พบว่าเทคนิคแรนดอมฟอร์เรสให้ความถูกต้องในการ
จ าแนกประเภทข้อมูลสูงที่สุด 
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อรอนุตร ธรรมจักร ทรงศักดิ์ สองสนิท และประวิทย์ สิมมาทัน (2560) ได้ศึกษาวิจัยใน
หัวข้อ เรื่องการสังเคราะห์รูปแบบการเรียนรู้แบบผสมผสาน ตามลีลาการเรียนรู้แบบวีเอเคเลิร์นนิ่ง 
โดยใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบโครงงานเพ่ือส่งเสริมการคิดแบบมีวิจารณญาณ โดยการวิจัยนี้มี
วัตถุประสงค์เพ่ือ สังเคราะห์และประเมินรูปแบบการเรียนรู้แบบผสมผสาน ตามลีลาการเรียนรู้แบบ 
VAK Learning โดยใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐานในการส่งเสริมการคิดแบบมี
วิจารณญาณ ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี กลุ่มตัวอย่างคือ ผู้เชี่ยวชาญด้านการเรียนการสอน
แบบผสมผสานการเรียนแบบปกติควบคู่กับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสอน ด้านหลักสูตรการ
สอนโดยเน้นเทคนิควิธีการสอนด้วยโครงงาน ลีลาการเรียนรู้ของผู้เรียน และการพัฒนาการคิดแบบมี
วิจารณญาณ จ านวน 9 คน และผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือพิจารณาและประเมินความเหมาะสมของรูปแบบ 
จ านวน 5 คน วิธีการด าเนินงานวิจัย แบ่งออกเป็น 5 ขั้นตอน ได้แก่ 1) ศึกษาทฤษฎี เอกสาร งานวิจัย 
และบทความที่เกี่ยวข้อง 2) ก าหนดร่างกรอบแนวคิดเบื้องต้นของรูปแบบ 3) ก าหนดกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ 
4) สร้างแบบสอบถามประเมินความเหมาะสมของกรอบแนวคิด 5) ตรวจสอบปรับปรุงแก้ไขตาม
ข้อเสนอแนะและขอการรับรองจากผู้ทรงคุณวุฒิผลการวิจัยปรากฏว่า โมเดลรูปแบบการเรียนการ
สอนที่ชื่อว่า VAK PjBLCT Model มีผลการประเมินรูปแบบที่สังเคราะห์ขึ้นจากผู้ทรงคุณวุฒิ 5 คน มี
ความเหมาะสมของกรอบแนวคิดตามรูปแบบที่สังเคราะห์ขึ้น ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 
4.81 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.47 แสดงว่าสามารถน ากรอบแนวคิดที่สังเคราะห์ได้นี้
ไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างเหมาะสม 

ศุภามณ จันทร์สกุล (2561) ได้ศึกษาวิจัยเรื่องเทคนิคเหมืองข้อมูลในการวิเคราะห์ข้อมูล
ทางการพยาบาล โดยมีวัตถุประสงค์ของบทความวิชาการเพ่ือน าเสนอความรู้เบื้องต้นในการท าเหมือง
ข้อมูลส าหรับพยาบาล  การวิเคราะห์เหมืองข้อมูลแบ่งออกเป็นสองกลุ่มใหญ่คือ (1)  การวิเคราะห์
เหมืองข้อมูลเพ่ือการท านายมีการเรียนรู้แบบมีการสอน  และ (2) การวิเคราะห์เหมืองข้อมูลเพ่ือการ
อธิบายมีการเรียนรู้แบบไม่มีการสอน  เทคนิคเหมืองข้อมูล 3 เทคนิคที่ ได้รับความนิยมได้แก่  การ
จ าแนกประเภท (ต้นไม้ตัดสินใจ และเครือข่ายใยประสาท) ,  การจัดกลุ่มข้อมูล  และการค้นหากฎ
ความสัมพันธ์ของข้อมูล  ผลการวิเคราะห์ที่ได้จากเหมืองข้อมูลสร้างองค์ความรู้  และเป็นข้อค้นพบที่
เป็นประโยชน์ในการน าไปใช้เพื่อการตัดสินใจ 

ธนาวุฒิ นิลมณี ดวงกมล โพธิ์นาค และ กฤช สินธนะกุล (2561) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การ
จ าแนกรูปแบบการเรียนรู้ตามรูปแบบ VARK ของนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยการวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือการจ าแนกรูปแบบ
การเรียนรู้ตามรูปแบบ VARK ของนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร ทั้งหมดจ านวน 337 คน โดยใช้แบบสอบถามวัดรูปแบบการเรียนรู้ของแต่ละบุคคล
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ตาม VARK Learning style โดยลักษณะของค าถามในแบบสอบถามเป็นแบบสอบถามที่มีจ านวน
ทั้งสิ้น 16 ข้อ โดยผู้เรียนจะเลือกค าตอบที่ดีที่สุดของผู้เรียน ผลการวิจัยพบว่า ผู้เรียนทั้งหมดมีรูปแบบ
การเรียนรู้ที่แตกต่างกัน โดยกลุ่มผู้เรียนที่มีความถนัดด้านการเรียนรู้ที่ผ่านตามเกณฑ์ที่ก าหนด โดย
ท าแบบสอบถามถูก 9 ข้อขึ้นไปในแต่ละด้านความถนัดจ านวน 126 คน จะจ าแนกผู้เรียนตามความ
ถนัดจะแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ ผู้เรียนที่มีความถนัดอย่างใดอย่างหนึ่ง (Unimodal learner) จ านวน 
68 คน คิดเป็นร้อยละ 54 และผู้เรียนที่มีความถนัดหลายอย่าง (Multimodal learner) จ านวน 58 
คน คิดเป็นร้อยละ 46 โดยแสดงให้เห็นว่าผู้เรียนที่มีความถนัดอย่างใดอย่างหนึ่งมีจ านวนมากกว่าไม่
มากนัก ผู้เรียนที่มีความถนัด 2 ด้าน (Bi-modal) มีจ านวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 62 ผู  ้เรียนที่มี
ความถนัด 3 ด้าน (Tri-modal) มีจ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 26 ผู้เรียนที่มีความถนัดทั้ง 4 ด้าน 
(Quad-modal) มีจ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 12 อย่างไรก็ตาม จากการจ าแนกรูปแบบการเรียนรู้
ในครั้งนี้ สามารถน าไปใช้ ในการปรับและเพ่ิมประสิทธิภาพการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับผู้เรียน
ได ้

จากการงานวิจัยที่เกี่ยวสามารถสรุป ประเด็นงานวิจัยใน 3 ลักษณะ คือ มี
การศึกษาการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีด้านการวิเคราะห์ข้อมูล การเรียนรู้ด้วยเครื่อง และการใช้ทฤษฎี
การเรียนรู้เพ่ือพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน โดยงานวิจัยต่างๆ เหล่านี้ได้สร้างแรงจูงใจให้ผู้วิจัย และ
ผู้วิจัยได้น าเสนอขั้นตอนการด าเนินการวิจัย และผลการวิจัยในหัวข้อ การศึกษาต้นแบบนิสิตใน
รูปแบบการเรียนรู้ที่หลากหลายของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ณ มหาวิทยาลัยพะเยา ประเทศไทย ใน
บทต่อไป 
 
 

**************************************** 



บทที่ 3 
วิธีด ำเนินกำรวิจัย 

 
การวิจัย เรื่อง การศึกษาต้นแบบนิสิตในรูปแบบการเรียนรู้ที่หลากหลายของผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียน ณ มหาวิทยาลัยพะเยา ประเทศไทยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้แบ่งขั้นตอนการด าเนินการวิจัย
ออกเป็น 5 ขั้นตอน ดังนี้ 

ขั้นตอนที่ 1 การออกแบบกลุ่มเป้าหมาย  
ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนาเครื่องมือการวิจัย  
ขั้นตอนที่ 3 การเลือกกลุ่มเป้าหมายและการเก็บข้อมูล 
ขั้นตอนที่ 4 การเตรียมข้อมูลเพื่อพัฒนารูปแบบความสัมพันธ์ต้นแบบนิสิต 
ขั้นตอนที่ 5 การพัฒนารูปแบบความสัมพันธ์และการทดสอบประสิทธิภาพต้นแบบนิสิต 

 
**************************************** 
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3.1 ขั้นตอนที่ 1 กำรออกแบบกลุ่มเป้ำหมำย  
 

ในขั้นตอนที่ 1 ผู้วิจัยได้ด าเนินการศึกษากลุ่มเป้าหมายเพ่ือใช้ในการวิเคราะห์การเก็บ
รวมรวมข้อมูล โดยการออกแบบกลุ่มเป้าหมายนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้สามารถแบ่งปันความรู้ในการ
พัฒนาศักยภาพและคุณภาพการศึกษาของผู้เรียน ซึ่งหมายถึงนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา ดังนั้น
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างจะต้องได้รับการออกแบบให้สอดคล้องกับบริบทโดยรวมของนิสิตที่
มหาวิทยาลัยพะเยา นักวิจัยจึงตั้งเป้าหมายในการรวบรวมข้อมูลจากคณะและวิทยาลัยทั้งหมดที่
มหาวิทยาลัยพะเยา ประกอบด้วย คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ  คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะ
แพทยศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการและ
สารสนเทศศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะศิลป
ศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ คณะสหเวชศาสตร์ วิทยาลัยการศึกษา และ 
วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม  

อย่างไรก็ตามผู้วิจัยให้ความส าคัญวัตถุประสงค์ของการวิจัย จึงก าหนดค าถามการวิจัย
ซึ่งประกอบด้วย 2 ประเด็น  

ค าถามที่ 1: ระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเท่าไหร่ที่ส่งผลกระทบต่อกลุ่มและรูปแบบ
การเรียนรู้ของนิสิตที่มหาวิทยาลัยพะเยา  

ค าถามที่ 2: ระดับทัศนคติต่อรูปแบบการเรียนรู้มีความแตกต่างกันเพียงใดที่ส่งผล
กระทบต่อกลุ่มและรูปแบบการเรียนรู้ของนิสิตที่มหาวิทยาลัยพะเยา 

ส าหรับการค้นหาค าตอบในค าถามการวิจัยนี้  ผู้วิจัยใช้เทคนิคทางสถิติพ้ืนฐาน และ
เทคนิคการท าเหมืองข้อมูล เพ่ือหาค าตอบที่ดีที่สุดส าหรับวัตถุประสงค์การวิจัย 

 
3.2 ขั้นตอนที่ 2 กำรพัฒนำเครื่องมือกำรวิจัย  
 

ตามที่ผู้วิจัยได้ด าเนินการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง และน าเสนอในบทที่ 2 
แล้วนั้น ในขั้นตอนที่ 2 นี้ ได้อธิบายถึงการพัฒนาเครื่องมือในการวิจัย ซึ่งเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ 
แบบสอบถาม แบบสอบถามนี้ถูกออกแบบและพัฒนาเพ่ือใช้รวบรวมทัศนคติต่อปัจจัยต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับรูปแบบการเรียนรู้ของผู้เรียน นอกจากนี้ ยังใช้เพ่ือพัฒนารูปแบบความสัมพันธ์ของ
รูปแบบการเรียนรู้ที่แตกต่างกันส าหรับนิสิตแต่ละคนที่มหาวิทยาลัยพะเยา แบบสอบถามนี้อยู่ใน
ลักษณะการเลือกตอบ เพ่ือให้ผู้ตอบแบบสอบถามสามารถให้ข้อมูลได้ง่ายขึ้น  
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แบบสอบถามประกอบด้วย 3 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 คือ การอธิบายวัตถุประสงค์ของการ
รวบรวมข้อมูลส าหรับแบบสอบถามนี้ ส่วนที่  2 คือ การเก็บรวบรวมข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบ
แบบสอบถาม โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือการสรุปการตอบกลับจากผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนที่ 3 คือการ
เก็บรวบรวมระดับทัศนคติต่อรูปแบบการเรียนรู้ที่แตกต่างกัน มันถูกใช้เพ่ือวิเคราะห์ปัจจัยต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับทัศนคติของผู้เรียน นอกจากนี้ข้อมูลที่ได้รับจะถูกใช้ในการสร้างแบบจ าลองความสัมพันธ์
ของต้นแบบนิสิต และใช้ข้อมูลดังกล่าวเพ่ือทดสอบหาประสิทธิภาพต้นแบบนิสิต 

หลังจากเตรียมต้นแบบของแบบสอบถามแล้ว ผู้วิจัยจึงน าเครื่องมือนี้ไปให้ผู้เชี่ยวชาญ
สามคน เพ่ือพิจารณาหาประสิทธิภาพของแบบสอบถาม โดยตัวอย่างแบบสอบถามแสดงในภาพ
ด้านล่าง และในส่วนของภาคผนวก 

 

 
 

ภำพที่ 3.1 แบบสอบถามความคิดเห็นต่อรูปแบบการเรียนรู้ของนิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา 
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ภำพที่ 3.2 แบบสอบถามความคิดเห็นต่อรูปแบบการเรียนรู้ของนิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา 
 
ในการออกแบบแบบสอบถาม ผู้วิจัยได้ก าหนดค าถามของแบบสอบถามให้สัมพันธ์กับ

ทฤษฎีของรูปแบบการเรียนรู้ โดยได้สรุปในตารางที่ 3.1 ความสัมพันธ์ของค าถามและทฤษฎีการ
เรียนรู้ 
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ตำรำงท่ี 3.1 ความสัมพันธ์ของค าถามและทฤษฎีการเรียนรู้ 

ค ำถำมในแบบสอบถำม รูปแบบกำรเรียนรู้ 
ค ำถำมที่ 1  กำรรับรู้ทำงกำรมองเห็น (Visual) 
ค ำถำมที่ 2  กำรรับรู้ทำงร่ำงกำย (Kinesthetic) 
ค ำถำมที่ 3 กำรรับรู้ทำงกำรได้ยิน (Auditory) 
ค ำถำมที่ 4  กำรรับรู้ทำงกำรมองเห็น (Visual) 
ค ำถำมที่ 5  กำรรับรู้ทำงกำรได้ยิน (Auditory) 
ค ำถำมที่ 6 กำรรับรู้ทำงร่ำงกำย (Kinesthetic) 
ค ำถำมที่ 7  กำรรับรู้ทำงกำรได้ยิน (Auditory) 
ค ำถำมที่ 8  กำรรับรู้ทำงกำรมองเห็น (Visual) 
ค ำถำมที่ 9  กำรรับรู้ทำงร่ำงกำย (Kinesthetic) 

 
ด าเนินก าหนดกลุ่มเป้าหมาย และการเก็บข้อมูล จากนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา จ านวน 

195 คน จากหน่วยงานและองค์กรต่างๆ จ านวน 15 คณะ และ 2 วิทยาลัย ได้แก่ คณะเกษตรศาสตร์
และทรัพยากรธรรมชาติ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะ
นิติศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
การแพทย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์  
คณะสหเวชศาสตร์ วิทยาลัยการศึกษา และ วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม โดยข้อมูลที่รบรวม
แสดงในตารางที่ 3.1 

 
การให้ระดับความคิดเห็นที่มีต่อแบบสอบถาม ใช้ลักษณะเป็นมาตรประมาณค่า (Rating 

Scale) แบบ Likert 5 ระดับ โดยมีเกณฑ์การพิจารณา ดังนี้ 
5 หมายถึง  มีระดับความเห็นต่อปัจจัยดังกล่าวในระดับมากท่ีสุด 
4 หมายถึง  มีระดับความเห็นต่อปัจจัยดังกล่าวในระดับมาก 
3 หมายถึง  มีระดับความเห็นต่อปัจจัยดังกล่าวในระดับปานกลาง 
2 หมายถึง  มีระดับความเห็นต่อปัจจัยดังกล่าวในระดับน้อย 
1 หมายถึง  มีระดับความเห็นต่อปัจจัยดังกล่าวในระดับน้อยที่สุด 
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แปลผลข้อมูล โดยใช้เกณฑ์ ดังนี้ 
ช่วงคะแนน 4.50 – 5.00 หมายถึง ปัจจัยมีความส าคัญในระดับมากที่สุด 
ช่วงคะแนน 3.50 – 4.49 หมายถึง ปัจจัยมีความส าคัญในระดับมากที่สุด 
ช่วงคะแนน 2.50 – 3.49 หมายถึง ปัจจัยมีความส าคัญในระดับมากที่สุด 
ช่วงคะแนน 1.50 – 2.49 หมายถึง ปัจจัยมีความส าคัญในระดับมากที่สุด 
ช่วงคะแนน 1.00 – 1.49 หมายถึง ปัจจัยมีความส าคัญในระดับมากที่สุด 

 
3.3 ขั้นตอนที่ 3 กำรเลือกกลุ่มเป้ำหมำย และกำรเก็บข้อมูล  
 

ในขั้นตอนที่ 3 ผู้วิจัยได้ด าเนินก าหนดกลุ่มเป้าหมาย และการเก็บข้อมูล จากนิสิต
มหาวิทยาลัยพะเยา จ านวน 195 คน จากหน่วยงานและองค์กรต่างๆ จ านวน 15 คณะ และ 2 
วิทยาลัย ได้แก่ คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ คณะเภสัช
ศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ คณะ
วิทยาศาสตร์  คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์  คณะศิลปศาสตร์  คณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ คณะสหเวชศาสตร์ วิทยาลัยการศึกษา และ วิทยาลัย
พลังงานและสิ่งแวดล้อม โดยข้อมูลที่รบรวมแสดงในตารางที่ 3.2 ข้อมูลกลุ่มเป้าหมาย และการเก็บ
ข้อมูล 
 
ตำรำงท่ี 3.2 ข้อมูลกลุ่มเป้าหมาย และการเก็บข้อมูล 

หน่วยงำน 
จ ำนวนผู้ตอบ
แบบสอบถำม 

ร้อยละของผู้ตอบ
แบบสอบถำม 

คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ 6 3.08% 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 19 9.74% 
คณะทันตแพทยศาสตร์ 1 0.51% 
คณะนิติศาสตร์ 12 6.15% 

คณะพยาบาลศาสตร์ 2 1.03% 
คณะแพทยศาสตร์ 35 17.95% 
คณะเภสัชศาสตร์ 7 3.59% 
คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ 5 2.56% 
คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ 29 14.87% 
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หน่วยงำน 
จ ำนวนผู้ตอบ
แบบสอบถำม 

ร้อยละของผู้ตอบ
แบบสอบถำม 

คณะวิทยาศาสตร์ 3 1.54% 
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 12 6.15% 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 12 6.15% 
คณะศิลปศาสตร์ 10 5.13% 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ 6 3.08% 
คณะสหเวชศาสตร์ 6 3.08% 
วิทยาลัยการศึกษา 28 14.36% 
วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม 2 1.03% 

รวม 195 100.00% 

 
จากตารางที่ 3.2 แสดงข้อมูลกลุ่มเป้าหมาย และการเก็บข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถาม ซึ่ง

เป็นนิสิตในมหาวิทยาลัยพะเยา จ านวนทั้งหมด 195 คน โดยผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มาจาก
คณะแพทยศาสตร์ จ านวน 35 คน หรือ ร้อยละ 17.95 อันดับที่สอง คือ ผู้ตอบแบบสอบถามที่สังกัด
คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ จ านวน 29 คน หรือ ร้อยละ 14.87 อันดับที่สาม คือ 
นิสิตจากวิทยาลัยการศึกษา จ านวน 28 คน หรือ ร้อยละ 14.36 
 
3.4 ขั้นตอนที่ 4 กำรเตรียมข้อมูลเพื่อพัฒนำรูปแบบควำมสัมพันธ์ต้นแบบนิสิต  
 

เนื่องจากกระบวนการเตรียมข้อมูลเป็นขั้นตอนที่ใช้เวลานานที่สุด การวิเคราะห์ต้นแบบ
ที่ดีจึงจ าเป็นต้องเตรียมพร้อมส าหรับข้อมูลที่ดี ให้มีความพร้อมใช้งานและความแม่นย าของข้อมูล 
ดังนั้นการเตรียมข้อมูลเพื่อใช้ในการวิเคราะห์จึงต้องให้ความส าคัญเป็นพิเศษ 

ในขั้นตอนที่ 4 ผู้วิจัยด าเนินเตรียมข้อมูลเพ่ือพัฒนารูปแบบความสัมพันธ์ต้นแบบนิสิต 
โดยการใช้ข้อมูลจากการก าหนดกลุ่มเป้าหมาย และการเก็บข้อมูล จากนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา 
จ านวน 195 คน จากหน่วยงานและองค์กรต่างๆ จ านวน 15 คณะ และ 2 วิทยาลัย ได้แก่ คณะ
เกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คณะทันต
แพทยศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ คณะ
รัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะ
วิทยาศาสตร์การแพทย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และ
ศิลปกรรมศาสตร์ คณะสหเวชศาสตร์ วิทยาลัยการศึกษา และ วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม 
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การเตรียมข้อมูล ประกอบด้วย 3 ขั้นตอนย่อย: การเลือกข้อมูล การท าความสะอาด
ข้อมูล และการแปลงข้อมูล การเลือกข้อมูลเพ่ือให้ได้ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ถูกต้อง ตรงกับการก าหนด
เป้าหมาย ตรงกับวัตถุประสงค์ของการวิเคราะห์ และเพ่ือจ ากัดข้อมูลที่เกี่ยวข้องเท่านั้น การท าความ
สะอาดข้อมูล คือ กระบวนการของการคัดกรองข้อมูล โดยการลบข้อมูลที่ซ้ าซ้อน และแก้ไขข้อมูลที่
ผิดพลาด ส่วนขั้นตอนสุดท้าย คือ การแปลงข้อมูล ซึ่งเป็นกระบวนการแปลงรูปแบบข้อมูลให้อยู่ใน
รูปแบบที่ถูกต้อง และสามารถใช้ข้อมูลในการวิเคราะห์ตามเป้าหมายได ้

 
3.5 ขั้นตอนที่ 5 กำรพัฒนำรูปแบบควำมสัมพันธ์และกำรทดสอบประสิทธิภำพต้นแบบนิสิต  
 

ในขั้นตอนการพัฒนารูปแบบความสัมพันธ์และการทดสอบประสิทธิภาพต้นแบบนิสิต 
มันได้ถูกแบ่งออกเป็นขั้นตอนย่อย ได้แก่ การวิเคราะห์การจัดกลุ่ม การพิจารณาจ านวนกลุ่ม การ
พัฒนาต้นแบบ และการทดสอบประสิทธิภาพต้นแบบ 

 
3.5.1 กำรวิเครำะห์กำรจัดกลุ่ม 

การวิเคราะห์การจัดกลุ่ม คือ กระบวนการวิเคราะห์ส าหรับการจัดกลุ่มให้มีความ
เหมาะสม โดยพิจารณาจากความหนาแน่น เพ่ือจัดสมดุลข้อมูลในการข้อมูลที่รวบรวม ข้อมูลที่ใช้ใน
การวิเคราะห์การจัดกลุ่ม คือ คะแนนเฉลี่ยของนิสิต (GPA) มันถูกใช้เพ่ือแยกการประสิทธิภาพของ
นิสิต โดยอ้างอิงจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของชุดข้อมูลที่รวบรวมและเกี่ยวข้อง 

เครื่องมือที่ใช้ส าหรับการวิเคราะห์เพ่ือการจัดกลุ่ม คือ k-Means และ x-Means 
โดยที่ k-Means ถูกใช้เพื่อก าหนดจ านวนสมาชิกท่ีเหมาะสมที่สุดในแต่ละชุดข้อมูล ตัวอย่างเช่น GPA 
ขั้นต่ าในชุดข้อมูลเท่ากับ 1.90 สูงสุดของเกรดเฉลี่ยในชุดข้อมูลเท่ากับ 3.90 และค่าเฉลี่ยของเกรด
เฉลี่ยในชุดข้อมูลเท่ากับ 2.97 ค่ามัธยฐานของเกรดเฉลี่ยในชุดข้อมูลเท่ากับ 2.90 จะเห็นได้ว่าค่าเฉลี่ย
ของเกรดเฉลี่ยมีค่ามากกว่าค่าเฉลี่ยของเกรดเฉลี่ย  ซึ่งในงานวิจัยจะใช้ k-Means เพ่ือจัดกลุ่มที่
เหมาะสมในแต่ละชุดข้อมูลอีกครั้ง  

ในขณะที่การวิเคราะห์การจัดกลุ่มด้วย x-Means มีวัตถุประสงค์เพ่ือการบริหาร
จัดการการเปลี่ยนแปลงของการจัดกลุ่มด้วย k-Means ซึ่งจัดการการจัดสรรของกลุ่ม โดยพยายาม
ท าซ้ าพาร์ติชัน และแยกผลลัพธ์ที่ดีที่สุดจนกว่าจะถึงเกณฑ์ที่แน่นอน เป้าหมาย คือ การก าหนดกลุ่มที่
แท้จริงในชุดของข้อมูลที่ไม่มีป้ายก ากับ หรือ ไม่มีอคติต่อกลุ่ม  
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3.5.2 กำรพิจำรณำจ ำนวนกลุ่ม 
การพิจารณาจ านวนกลุ่ม คือ วิธีการเลือกกลุ่มที่เหมาะสม โดยวิธีการที่ใช้เพ่ือ

พิจารณาจ านวนกลุ่มเพ่ือตัดสินใจ ชื่อว่า k-optimization (Nuankaew and Temdee, 2019) 
 K-Optimization ขึ้นอยู่กับแนวคิดการตัดสินใจข้อศอก (elbow methods) 

ส าหรับการเลือก k-value และ x-values การตัดสินใจเลือก k-value และ x-values เป็นการเลือก
ค่าที่ k และ x มีการเปลี่ยนแปลงอย่างเร่งด่วน ตัวอย่าง เช่นการเปลี่ยนแปลงแนวตั้งเป็นแนวนอน
อย่างเด่นชัดซึ่งแสดงในภาพที่ 3.3  

 

 
ภำพที่ 3.3 การพิจารณากลุ่ม 

 
จากภาพที่ 3.3 จะเห็นว่าค่าของการเปลี่ยนแปลงค่า k ในแนวตั้งและแนวนอน มี

แนวโน้มที่แตกต่างกัน โดยเมื่อจ านวนของกลุ่ม (cluster) แรกเริ่มจะมีลักษณะระยะห่าง (distance) 
ระหว่างกลุ่มที่สูง และเมื่อจ านวนของกลุ่มมีจ านวนมากขึ้น ระยะห่างระหว่างกลุ่มเริ่มสั้นลง โดยตาม
หลักการข้อศอก (elbow methods) แล้ว จะเลือกจ านวนกลุ่มที่มีการเปลี่ยนแปลงจากแนวหนึ่งไป
สูงอีกแนวหนึ่ง ตัวอย่างเช่น เปลี่ยนแปลงจากแนวตั้งไปสู่แนวนอน หรือ เปลี่ยนแปลงจากแนวนอน
ไปสู่แนวตั้ง  
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3.5.3 กำรพัฒนำต้นแบบ 
การพัฒนาต้นแบบ คือ กระบวนการพัฒนาต้นแบบจากชุดข้อมูล เครื่องมือที่ใช้

ในการสร้างแบบจ าลอง คือ แผนผังการตัดสินใจ หรือ ต้นไม้การตัดสินใจ (decision tree) และกฎ
สัมพันธ์จากต้นแบบ ซึ่งกระบวนการต้นไม้ตัดสินใจนี้ คือ เทคนิคของเหมืองข้อมูลที่ใช้ในการค้นหา
คุณลักษณะที่ส าคัญโดยใช้การเลือกแอ็ตทริบิวต์จากโหนดในต้นแบบแผนผังการตัดสินใจ  

นอกจากนี้แผนภูมิต้นไม้การตัดสินใจที่จะถูกคัดเลือกจ าเป็นต้องมีการทดสอบ
ประสิทธิภาพ โดยผู้วิจัยด าเนินการจัดกลุ่มตามกระบวนการพิจารณากลุ่ม และพัฒนาต้นแบบนิสิตใน
แต่ละกลุ่ม เพ่ือพิจารณาความแตกต่างของประสิทธิภาพของนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยาตามศักยภาพ
ของผู้เรียน  

 
3.5.4 กำรทดสอบประสิทธิภำพต้นแบบ 

การทดสอบประสิทธิภาพต้นแบบ คือ กระบวนการในการค้นหาประสิทธิภาพ
ของต้นแบบ ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ วิธีการทดสอบต้นแบบ และวิธีการเลือกต้นแบบ วิธีการทดสอบ
ต้นแบบใช้วิธีการตรวจสอบแบบข้าม (cross-validation methods) ในการประเมินรูปแบบ โดยการ
แยกข้อมูลที่รวบรวมเป็น 2 ชุด ประกอบด้วย ชุดข้อมูลการฝึกอบรม (training data set) และชุด
ข้อมูลการทดสอบ (testing data set) ดังแสดงในภาพที่ 3.4 

 

 
 

ภำพที่ 3.4 การตรวจสอบแบบข้าม 
 

วิธีการทดสอบต้นแบบนี้มี 2 ประเภท ได้แก่ การตรวจสอบแบบข้ามของ k-fold 
และการตรวจสอบแบบข้ามของ leaver-one-out ตามหลักการของการตรวจสอบแบบข้าม 
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ในส่วนของวิธีการเลือกต้นแบบนั้น ใช้วิธีการหาประสิทธิภาพจากการท านายด้วย 
Confusion Matrix คือ การท านายผลจากโมเดลด้วยตารางความสัมพันธ์ Confusion Matrix ดัง
แสดงในภาพที่ 3.xxxx โดยที่เครื่องมือที่ใช้ในการอธิบายประสิทธิภาพของโมเดล ประกอบด้วย  3 
ตัวชี้วัด ได้แก่ Accuracy Precision และ Recall ดังแสดงสมการในภาพที่ 3.5 และ สมการ (1) 

 

 
 

 
 

ภำพที่ 3.5 การหาประสิทธิภาพจากการท านาย ด้วย Confusion Matrix 
 
ในบทต่อไป ผู้วิจัยได้น าเสนอผลการวิจัย โดยสรุปสาระส าคัญตามขั้นตอนที่ได้

ออกแบบไว้ ซึ่งประกอบ การรายงานผลการรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลระดับความคิดเห็นต่อ
ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง การพิจารณากลุ่มที่เหมาะสมเพ่ือใช้ในการพัฒนาต้นแบบ การพัฒนาต้นแบบนิสิต 
และสุดท้าย คือ การทดสอบเพื่อหาประสิทธิภาพของต้นแบบ 
 
 

**************************************** 
 



บทที่ 4 
ผลการวิจัย 

 
การวิจัย เรื่อง การศึกษาต้นแบบนิสิตในรูปแบบการเรียนรู้ที่หลากหลายของผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียน ณ มหาวิทยาลัยพะเยา ประเทศไทยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้แบ่งขั้นตอนผลการวิจัยออกเป็น 5 
ขั้นตอน ดังนี้ 

ขั้นตอนที่ 1 การรายงานผลการรวบรวมข้อมูล  
ขั้นตอนที่ 2 การรายงานผลการวิเคราะห์ทางสถิติ  
ขั้นตอนที่ 3 การรายงานผลการวิเคราะห์กลุ่มที่เหมาะสม 
ขั้นตอนที่ 4 การรายงานผลการคัดเลือกต้นแบบจากผลการสอบทดสอบประสิทธิภาพ 
ขั้นตอนที่ 5 การรายงานผลการพัฒนารูปแบบความสัมพันธ์ต้นแบบนิสิต 

 
**************************************** 
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4.1 ขั้นตอนที่ 1 การรายงานผลการรวบรวมข้อมูล 
 

จากการรวบรวมข้อมูล ในส่วนนี้ ได้รายงานการส ารวจและตอบแบบสอบถาม 
ประกอบด้วย ข้อมูลจาก 195 ตัวอย่างของนิสิตที่ก าลังศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยพะเยา ซึ่งนิสิตที่ตอบ
แบบสอบถามมาจากคณะและวิทยาลัยในมหาวิทยาลัยพะเยา รวม 15 คณะ 2 วิทยาลัย ประกอบด้วย 
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คณะทันต
แพทยศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ คณะ
รัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะ
วิทยาศาสตร์การแพทย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และ
ศิลปกรรมศาสตร์ คณะสหเวชศาสตร์ วิทยาลัยการศึกษา และ วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม โดย
ข้อมูลที่รวบรวมสรุปและจ าแนกตามเพศและตามชั้นปี ดังแสดงในตารางที่ 4.1 และแสดงจ านวน
ผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามหน่วยงาน ดังแสดงในตารางที่ 4.2  
 
ตารางท่ี 4.1 ข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามเพศและชั้นปี 

เพศ 
จ านวนผู้ตอบ
แบบสอบถาม 

ระดับปีการศึกษา 
ชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที่ 2 ชั้นปีที่ 3 ชั้นปีที่ 4 ชั้นปีที่ 5 

ชาย 70 (35.90%) 8 (33.33%) 30 (56.60%) 31 (35.23%) 7 (30.43%) 1 (14.29%) 
หญิง 125 (64.10%) 16 (66.67%) 23 (43.40%) 57 (64.77%) 16 (69.57%) 6 (85.71%) 
รวม 195 (100%) 24 (12.31%) 53 (27.18%) 88 (45.13%) 23 (11.79%) 7 (3.59%) 

 
จากตารางที่ 4.1 สรุปข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามเพศและชั้นปี พบว่า ผู้ตอบ

แบบสอบถามมีจ านวนทั้งหมด 195 คน โดยกลุ่มผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 
125 คน หรือ ร้อยละ 64 และเป็นเพศชาย 70 คน หรือ ร้อยละ 35.90% ในขณะที่ระดับปีการศึกษา
ของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่อยู่ในชั้นปีที่ 3 จ านวน 88 คน หรือ ร้อยละ 45.13 

 
ตารางท่ี 4.2 ข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามหน่วยงาน 

หน่วยงาน 
จ านวนผู้ตอบ
แบบสอบถาม 

ร้อยละของผู้ตอบ
แบบสอบถาม 

คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ 6 3.08% 
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 19 9.74% 
คณะทันตแพทยศาสตร์ 1 0.51% 
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หน่วยงาน 
จ านวนผู้ตอบ
แบบสอบถาม 

ร้อยละของผู้ตอบ
แบบสอบถาม 

คณะนิติศาสตร์ 12 6.15% 
คณะพยาบาลศาสตร์ 2 1.03% 

คณะแพทยศาสตร์ 35 17.95% 
คณะเภสัชศาสตร์ 7 3.59% 
คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ 5 2.56% 
คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ 29 14.87% 
คณะวิทยาศาสตร์ 3 1.54% 
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 12 6.15% 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 12 6.15% 
คณะศิลปศาสตร์ 10 5.13% 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ 6 3.08% 
คณะสหเวชศาสตร์ 6 3.08% 
วิทยาลัยการศึกษา 28 14.36% 

วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม 2 1.03% 
รวม 195 100.00% 

 
จากตารางที่ 4.2 แสดงข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามหน่วยงาน จ านวนทั้งหมด 

195 คน โดยผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มาจากคณะแพทยศาสตร์ จ านวน 35 คน หรือ ร้อยละ 
17.95 อันดับที่สอง คือ ผู้ตอบแบบสอบถามที่สังกัดคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ 
จ านวน 29 คน หรือ ร้อยละ 14.87 อันดับที่สาม คือ นิสิตจากวิทยาลัยการศึกษา จ านวน 28 คน หรือ 
ร้อยละ 14.36 

 
4.2 ขั้นตอนที่ 2 การรายงานผลการวิเคราะห์ทางสถิติ 
 

ในขั้นตอนที่ 2 การรายงานผลการวิเคราะห์ทางสถิตินี้ คือ การสรุปผลลัพธ์ของทัศนคติ
ต่อค าถาม จ านวน 9 ข้อ โดยการรายงานในส่วนนี้ ใช้เทคนิคทางสถิติ ได้แก่ ค านวณหาค่าความถี่ 
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D. ) และการตีความดังแสดงในตารางที่ 4.3  
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ในขณะที่เกณฑ์การประเมิน ผู้วิจัยจะใช้หลักการแบ่งแบบอันตรภาคชั้น ซึ่งแบ่งคะแนน
เป็น 5 ระดับ จากคะแนนเฉลี่ยที่ได้จากการท าแบบสอบถาม คะแนนที่สูงที่สุด คือ 5 คะแนน และ
คะแนนต่ าที่สุด คือ 1 คะแนน จากนั้นน ามาหากึ่งกลางพิสัย โดยใช้สูตรการค านวณช่วงกว้างของ
อันตรภาคชั้น ได้ดังนี้ 

 
ความกว้างของอันตรภาคชั้น  =(คะแนนสูงสุด-คะแนนต่ าสุด)/(จ านวนชั้น ) 
     = (5-1)/5 
     = 0.8 
 
ดังนั้น ช่วงระยะห่างของแต่ละอันตรภาคชั้นเท่ากับ 0.8 ซึ่งสามารถก าหนดเกณฑ์การให้

คะแนนค่าเฉลี่ยของระดับประเมินตนเองเพ่ือศึกษาทัศนคติที่มีผลต่อรูปแบบการเรียนรู้ที่แตกต่างกัน
ในแต่ละบุคคล ดังนี้  

ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.21 – 5.00   หมายความว่า  ระดับมากท่ีสุด    
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.41 – 4.20   หมายความว่า  ระดับมาก    
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.61 – 3.40   หมายความว่า  ระดับปานกลาง    
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.81 – 2.60   หมายความว่า  ระดับน้อย    
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.00 – 1.80   หมายความว่า  ระดับน้อยที่สุด  
 
การวิเคราะห์ระดับปัจจัยที่ส่งผลท าให้รูปแบบการเรียนรู้ในแต่ละบุคคลแตกต่างกัน โดย

ค านวณหาค่าเฉลี่ย (Mean) เพ่ืออธิบายค่าเฉลี่ยของข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามตอนที่ 2 เพ่ือศึกษา
ทัศนคติที่มีต่อรูปแบบการเรียนรู้ที่มีความแตกต่างกันในแต่ละบุคคล ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) เพ่ือใช้อธิบายค่าความแปรปรวนของข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามตอนที่ 2 
เพ่ือศึกษาทัศนคติที่มีต่อรูปแบบการเรียนรู้ที่มีความแตกต่างกันในแต่ละบุคคล 
 
ตารางที่ 4.3 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานต่อระดับความคิดเห็นที่มีต่อปัจจัยรูปแบบการ
เรียนรู้ที่หลากหลายของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

ปัจจัยของการศึกษา 
ระดับความคิดเห็น/การยอมรับ 

Mean S.D. การแปลผล 
1. นิสิตเรยีนไดด้ี โดยอ่านจากสไลด์ประกอบการสอนของอาจารย์ 3.75 0.84 ยอมรับ 
2. เมื่อนิสิตไดล้องลงมือท าด้วยตนเอง นิสิตสามารถท าได้ดี 4.02 0.83 ยอมรับ 
3. นิสิตสามารถจ าสิ่งที่ไดย้ินในช้ันเรียนได้ดีกว่าสิ่งที่นิสิตได้อ่าน 3.75 0.81 ยอมรับ 
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ปัจจัยของการศึกษา 
ระดับความคิดเห็น/การยอมรับ 

Mean S.D. การแปลผล 
4. เมื่อนิสิตได้อ่านเอง นิสติสามารถเข้าใจบทเรียนได้ดีกว่า 3.83 0.89 ยอมรับ 
5. นิสิตเรยีนไดด้ีเมื่ออาจารย์บรรยายให้ฟัง 3.72 0.87 ยอมรับ 

6. นิสิตเข้าใจสิ่งท่ีเรียนได้ดเีมื่อต้องแสดงบทบาทสมมตุิ 3.66 0.93 ยอมรับ 
7. นิสิตเรยีนไดด้ีจากการฟังคนอ่ืนพูดในช้ันเรียน 3.65 0.89 ยอมรับ 

8. นิสิตเรยีนไดด้ี จากการอ่านมากกว่าการฟัง 3.69 0.94 ยอมรับ 
9. นิสิตเรยีนไดด้ี เมื่อมสี่วนร่วมในกิจกรรม 3.83 0.83 ยอมรับ 

รวม 3.77 0.87 ยอมรับ 
 
ตารางที่ 4.3 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานต่อระดับความคิดเห็นที่มีต่อ

ปัจจัยรูปแบบการเรียนรู้ที่หลากหลายของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จากตารางที่ 4.3 พบว่าระดับ
ทัศนคติของผู้ตอบแบบสอบถามเห็นด้วยกับค าถามข้อที่ 2 มากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.02 และมี
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ที่ 0.83 ในขณะที่อันดับที่ 2 ที่มีค่าเฉลี่ยต่อค าถาม คือ ข้อที่ 4 และค าถามข้อ
ที่ 9 โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.83 และอันดับสุดท้าย คือ ข้อที่ 7 โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.65 และมีค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ที่ 0.89 อย่างไรก็ตามในภาพรวมแล้วผู้ตอบแบบสอบถามมีทัศนคติต่อปัจจัย
ทั้งหมดอยู่ในระดับยอมรับ โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.77 และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ที่ 0.87 

นอกจากนั้น เมื่อน าข้อมูลจากผู้ตอบแบบสอบถามมาค านวณหารูปแบบการเรียนรู้ตาม
ทฤษฎีการเรียนรู้ของ VAK พบว่า มีการกระจายการเรียนรู้ในทุกรูปแบบ ดังแสดงในตารางที่ 4.4 โดย
ทีก่ารระบุผู้เรียนในแต่ละรูปแบบขึ้นอยู่กับผลการค านวณ จากแต่ละระดับทัศนคติของค าถาม  

ตัวอย่างเช่นผู้ตอบแบบสอบถามให้คะแนนทัศนคติต่อแต่ละค าถามดังนี้: Q1 = 3, Q2 = 
5, Q3 = 3, Q4 = 4, Q5 = 3, Q6 = 4, Q7 = 3, Q8 = 3, และ Q9 = 4 . การค านวณเพื่อใช้คะแนน
รวมของระดับทัศนคติที่มีต่อรูปแบบการเรียนรู้ ซึ่งแต่ละค าถามจะขึ้นอยู่กับการรับรู้ของรูปแบบการ
เรียนรู้ดังนี้สไตล์การเรียนรู้ด้วยการมอง (Visual) มี Q1, Q4 และ Q8 รูปแบบการเรียนรู้การได้ยิน 
(Auditory) มี Q3, Q5 และ Q7 รูปแบบการเรียนรู้เกี่ยวกับการเคลื่อนไหวทางร่างกาย (Kinesthetic) มี 
Q2, Q6 และ Q9  

ดังนั้นผลลัพธ์จากกลุ่มตัวอย่างเท่ากับรูปแบบการเรียนรู้ด้วยการมอง (Visual) = 10 
รูปแบบการเรียนรู้เกี่ยวกับการได้ยิน (Auditory) = 9 และรูปแบบการเรียนรู้เกี่ยวกับการเคลื่อนไหว
ทางร่างกาย (Kinesthetic) = 13 เมื่อเรียงล าดับคะแนนจะสามารถสรุปได้ว่าผู้ตอบแบบนี้อยู่ในรูปแบบ 
4 (K-V-A) 
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ตารางท่ี 4.4 ข้อมูลรูปแบบการเรียนรู้ตามทฤษฎีการเรียนรู้ของ VAK 
รูปแบบการเรียนรู้ตามทฤษฎีการเรียนรู้ของ VAK จ านวน ร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม 

รูปแบบที่ 1: Auditory - Kinesthetic - Visual (A-K-V) 39 20.00 
รูปแบบที่ 2: Auditory - Visual - Kinesthetic (A-V-K) 20 10.26 

รูปแบบที่ 3: Kinesthetic - Auditory - Visual (K-A-V) 28 14.36 
รูปแบบที่ 4: Kinesthetic - Visual - Auditory (K-V-A) 39 20.00 

รูปแบบที่ 5: Visual - Auditory - Kinesthetic (V-A-K) 29 14.87 
รูปแบบที่ 6: Visual - Kinesthetic - Auditory (V-K-A) 40 20.51 

รวม 195 100 

 
ตารางที่ 4.4 แสดงข้อมูลรูปแบบการเรียนรู้ตามทฤษฎีการเรียนรู้ของ VAK พบว่า

รูปแบบของผู้ตอบแบบสอบถามมีลักษณะกระจายตัวในทุกรูปแบบ โดยที่รูปแบบการเรียนรู้ที่พบมาก
ที่สุดที่ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความสนใจ คือ รูปแบบที่ 6: Visual - Kinesthetic - Auditory (V-K-A) 
มีจ านวน ผู้ตอบแบบสอบถาม 40 คน หรือ ร้อยละ 20.51 อันดับที่ 2 คือ รูปแบบที่ 1: Auditory - 
Kinesthetic - Visual (A-K-V) และรูปแบบที่ 4: Kinesthetic - Visual - Auditory (K-V-A) จ านวน
รูปแบบละ 39 คน หรือ ร้อยละ 20 ในขณะที่อับดับสุดท้าย คือ รูปแบบที่ 2: Auditory - Visual - 
Kinesthetic (A-V-K) มีจ านวน 20 คน หรือ ร้อยละ 10.26 

 
4.3 ขั้นตอนที่ 3 การรายงานผลการวิเคราะห์กลุ่มที่เหมาะสม 
 

ในขั้นตอนที่ 3 การรายงานผลการวิเคราะห์กลุ่มที่เหมาะสมนั้น คือ ผลการวิเคราะห์
จ านวนกลุ่มที่เหมาะสมที่จะใช้ในการพัฒนาต้นแบบเพ่ือการท านายที่สอดคล้องกับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของผู้เรียนในอนาคต ข้อมูลที่ใช้ในการวิเคราะห์ คือ เกรดเฉลี่ย (GPA) หลังจากได้รับจ านวนที่
เหมาะสมแล้วก็จะอ้างอิงถึงระดับทัศนคติต่อรูปแบบการเรียนรู้ที่แตกต่างกันเพ่ือสร้างต้นแบบ
ความสัมพันธ์เพื่อการตัดสินใจ 

จากการวางแผนการด าเนินการวิจัยในบทที่ 3 นั้น มันพบว่ามีค่าผลลัพธ์ที่ดีที่สุดสองค่า
จากการพิจารณาจ านวนกลุ่มที่เหมาะสม (k-Optimization) ส าหรับ k-Means และจ านวนกลุ่มที่
เหมาะสม (k-Optimization) ส าหรับ x-Means ดังแสดงในภาพที่ 4.1 และภาพที่ 4.2 
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ภาพที่ 4.1 จ านวนกลุ่มที่เหมาะสม (k-Optimization) ส าหรับ k-Means 
 

ภาพที่ 4.1 แสดงให้เห็นว่า k-Optimization ของ k-Means เท่ากับจ านวน 5 กลุ่ม โดย
พิจารณาจากทุกกลุ่มค่า k ที่เลือกในแนวตั้งและแนวนอน โดยการเปลี่ยนแปลงตามทฤษฎีการ
ตัดสินใจข้อศอก (elbow method) โดยที่ค่า k ที่เท่ากับ 5 มีการเปลี่ยนแปลงฉับพลันในแนวตั้งและ
แนวนอน 

 

 
 

ภาพที่ 4.2 จ านวนกลุ่มที่เหมาะสม (k-Optimization) ส าหรับ x-Means 
 

ภาพที่ 4.2 แสดงให้เห็นว่า k-Optimization ของ x-Means เท่ากับจ านวน 5 กลุ่ม โดย
พิจารณาจากทุกกลุ่มค่า k ที่เลือกในแนวตั้งและแนวนอน โดยการเปลี่ยนแปลงตามทฤษฎีการ
ตัดสินใจข้อศอก (elbow method) โดยที่ค่า k ที่เท่ากับ 5 มีการเปลี่ยนแปลงฉับพลันในแนวตั้งและ
แนวนอน 
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ภายหลังที่ได้จ านวนกลุ่มที่มีความเหมาะสมแล้ว ผู้วิจัยได้ด าเนินการจัดกลุ่มให้กับกลุ่ม
ตัวอย่างที่รวบรวม โดยพิจารณาจากการเรียงล าดับผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) โดยแสดงผลการจัดกลุ่ม
ในตารางที่ 4.5 
 
ตารางท่ี 4.5 การจัดกลุ่มโดยการจ าแนกตามผลการเรียนเฉลี่ย 

กลุ่มที ่ จ านวนสมาชกิ 
ค่าเฉลี่ยระยะห่างระหว่าง

กลุ่ม 
ค่าเฉลี่ยระยะห่างระหว่าง

จุดศูนย์กลาง 
กลุ่มที่ 1 37 (18.97%) 0.104 3.59 

กลุ่มที่ 2 47 (24.10%) 0.036 3.18 
กลุ่มที ่3 59 (30.26%) 0.045 2.87 

กลุ่มที ่4 40 (20.51%) 0.052 2.53 
กลุ่มที ่5 12 (6.15%) 0.099 2.13 

รวม/ค่าเฉลี่ย 195 (100%) 0.059 2.86 

 
ตารางที่ 4.5 แสดงการจัดกลุ่มโดยการจ าแนกตามผลการเรียนเฉลี่ย พบว่า กลุ่มที่มี

จ านวนสมาชิกมากที่สุด คือ กลุ่มที่ 3 มีจ านวนสมาชิก 59 คน หรือ ร้อยละ 30.26 อันดับที่ 2 คือ 
กลุ่มที่ 2 มีจ านวนสมาชิก 47 คน หรือ ร้อยละ 24.10 ในขณะที่อันดับสุดท้าย คือ กลุ่มที่ 5 มีจ านวน
สมาชิก 12 คน หรือ ร้อยละ 6.15 

 
4.4 ขั้นตอนที่ 4 การรายงานผลการคัดเลือกต้นแบบจากผลการสอบทดสอบประสิทธิภาพ 
 

ในขั้นตอนที่ 4 การรายงานผลคัดเลือกต้นแบบจากผลการสอบทดสอบประสิทธิภาพนี้ 
คือ การรายงานการวิเคราะห์รูปแบบทัศนคติต่อความแตกต่างในผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  โดยการ
วิเคราะห์จ าแนกตามกลุ่ม โดยกลุ่มที่ได้นั้นมาจากกลุ่มที่เหมาะสม และแบ่งกลุ่มตามระดับคะแนน
เฉลี่ย (GPA) ของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยแสดงรายละเอียดการจ าแนกตาม ตารางที่ 4.6  
 
ตารางท่ี 4.6 ข้อมูลการจ าแนกตามกลุ่มท่ีเหมาะสม รูปแบบการเรียนรู้ และผลการเรียนเฉลี่ย 

กลุ่มที ่ GPA จ านวนสมาชกิ 
รูปแบบการเรียนรู้ 

Visual Auditory Kinesthetic 
กลุ่มที่ 1 3.41 – 3.90 37 (18.97%) 15 (7.69%) 12 (6.15%) 10 (5.13%) 
กลุ่มที่ 2 3.03 – 3.33 47 (24.10%) 14 (7.18%) 14 (7.18%) 19 (9.74%) 
กลุ่มที ่3 2.71 – 3.02 59 (30.26%) 23 (11.79%) 15 (7.69%) 21 (10.77%) 
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กลุ่มที ่ GPA จ านวนสมาชกิ 
รูปแบบการเรียนรู้ 

Visual Auditory Kinesthetic 
กลุ่มที ่4 2.34 – 2.70 40 (20.51%) 11 (5.64%) 13 (6.67%) 16 (8.21%) 
กลุ่มที ่5 1.90 – 2.31 12 (6.15%) 6 (3.08%) 5 (2.56%) 1 (0.51%) 

รวม 195 (100%) 69 (35.38%) 59 (30.26%) 67 (34.36%) 

 
ตารางที่ 4.6 แสดงข้อมูลการจ าแนกตามกลุ่มที่เหมาะสม รูปแบบการเรียนรู้ และผล

การเรียนเฉลี่ย โดยที่การจ าแนกกลุ่มตามผลการเรียนเฉลี่ยแบ่งออกเป็น 5 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่ 1 มีผล
การเรียนเฉลี่ยระหว่าง 3.41 – 3.90 กลุ่มท่ี 2 มีผลการเรียนเฉลี่ยระหว่าง 3.03 – 3.33 กลุ่มท่ี 3 มีผล
การเรียนเฉลี่ยระหว่าง 2.71 – 3.02 กลุ่มท่ี 4 มีผลการเรียนเฉลี่ยระหว่าง 2.34 – 2.70 และ กลุ่มท่ี 5 
มีผลการเรียนเฉลี่ยระหว่าง 1.90 – 2.31 

หลังจากการจ าแนกข้อมูลแต่ละชุด ข้อมูลแต่ละชุดถูกน าไปวิเคราะห์ ด้วยกระบวนการ
ต้นไม้การตัดสินใจและเทคนิคการตรวจสอบข้าม (cross-validation methods) ผลลัพธ์ของการ
วิเคราะห์ประสิทธิภาพของต้นไม้ตัดสินใจ แสดงในตารางที่ 4.7 ถึงตารางที ่4.16 
 
ตารางท่ี 4.7 การวิเคราะห์ต้นแบบจากชุดข้อมูลในกลุ่มที่ 1 

ระดับความลึก /  
ความถูกต้อง 

การตรวจสอบข้าม (cross-validation methods) 
5-Fold 10-Fold Leave-one-out 

ความลึกระดับ 3 45.71% 35.83% 59.46% 
ความลึกระดับ 5* 43.21% 48.33% 67.57%* 
ความลึกระดับ 7 43.21% 48.33% 67.57% 

 
ตารางที่ 4.7 แสดงการวิเคราะห์ต้นแบบจากชุดข้อมูลในกลุ่มที่ 1 พบว่า ระดับความลึก

ที่เหมาะสมของต้นแบบจากชุดข้อมูลในกลุ่มที่ 1 คือ ที่ความลึกระดับ 5 โดยมีค่าความถูกต้อง 
(Accuracy) เท่ากับ 67.57% จากต้นแบบดังกล่าวสามารถแสดงรายละเอียดการท านายประสิทธิภาพ
ของต้นแบบ จากการทดสอบประสิทธิภาพด้วย Confusion Matrix Methods ดังแสดงในตารางที่ 
4.8 
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ตารางท่ี 4.8 การทดสอบประสิทธิภาพต้นแบบ จากชุดข้อมูลในกลุ่มที่ 1 

Predicted / Actual 
True Condition 

Precision 
Kinesthetic Visual Auditory 

Pred. Kinesthetic 9 4 5 50.00% 

Pred. Visual 1 10 1 83.33% 
Pred. Auditory 0 1 6 85.71% 

Recall 90.00% 66.67% 50.00%  

 
 
ตารางท่ี 4.9 การวิเคราะห์ต้นแบบจากชุดข้อมูลในกลุ่มที่ 2 

ระดับความลึก /  
ความถูกต้อง 

การตรวจสอบข้าม (cross-validation methods) 
5-Fold 10-Fold Leave-one-out 

ความลึกระดับ 3* 46.89% 47.50%* 34.04% 
ความลึกระดับ 5 46.89% 43.00% 34.04% 

ความลึกระดับ 7 46.89% 43.00% 34.04% 

ตารางที่ 4.9 แสดงการวิเคราะห์ต้นแบบจากชุดข้อมูลในกลุ่มที่ 2 พบว่า ระดับความลึก
ที่เหมาะสมของต้นแบบจากชุดข้อมูลในกลุ่มที่ 2 คือ ที่ความลึกระดับ 3 โดยมีค่าความถูกต้อง 
(Accuracy) เท่ากับ 47.50% จากต้นแบบดังกล่าวสามารถแสดงรายละเอียดการท านายประสิทธิภาพ
ของต้นแบบ จากการทดสอบประสิทธิภาพด้วย Confusion Matrix Methods ดังแสดงในตารางที่ 
4.10 
 
ตารางท่ี 4.10 การทดสอบประสิทธิภาพต้นแบบ จากชุดข้อมูลในกลุ่มที่ 2 

Predicted / Actual 
True Condition 

Precision 
Kinesthetic Visual Auditory 

Pred. Kinesthetic 16 6 5 59.26% 
Pred. Visual 3 6 9 33.33% 

Pred. Auditory 0 2 0 0.00% 

Recall 84.21% 42.86% 0.00%  
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ตารางท่ี 4.11 การวิเคราะห์ต้นแบบจากชุดข้อมูลในกลุ่มที่ 3 
ระดับความลึก /  

ความถูกต้อง 
การตรวจสอบข้าม (cross-validation methods) 

5-Fold 10-Fold Leave-one-out 
ความลึกระดับ 3 52.73% 41.67% 50.85% 

ความลึกระดับ 5* 56.06%* 53.33% 50.85% 
ความลึกระดับ 7 56.06% 53.33% 50.85% 

 
ตารางที่ 4.11 แสดงการวิเคราะห์ต้นแบบจากชุดข้อมูลในกลุ่มที่ 3 พบว่า ระดับความ

ลึกที่เหมาะสมของต้นแบบจากชุดข้อมูลในกลุ่มที่ 3 คือ ที่ความลึกระดับ 5 โดยมีค่าความถูกต้อง 
(Accuracy) เท่ากับ 56.06% จากต้นแบบดังกล่าวสามารถแสดงรายละเอียดการท านายประสิทธิภาพ
ของต้นแบบ จากการทดสอบประสิทธิภาพด้วย Confusion Matrix Methods ดังแสดงในตารางที่ 
4.12 
 
ตารางท่ี 4.12 การทดสอบประสิทธิภาพต้นแบบ จากชุดข้อมูลในกลุ่มที่ 3 

Predicted / Actual 
True Condition 

Precision 
Kinesthetic Visual Auditory 

Pred. Kinesthetic 3 2 2 42.86% 
Pred. Visual 5 12 3 60.00% 

Pred. Auditory 7 7 18 56.25% 
Recall 20.00% 57.14% 78.26%  

 
 
ตารางท่ี 4.13 การวิเคราะห์ต้นแบบจากชุดข้อมูลในกลุ่มที่ 4 

ระดับความลึก /  
ความถูกต้อง 

การตรวจสอบข้าม (cross-validation methods) 
5-Fold 10-Fold Leave-one-out 

ความลึกระดับ 3* 47.50%* 40.00% 45.00% 
ความลึกระดับ 5 47.50% 42.50% 47.50% 

ความลึกระดับ 7 47.50% 42.50% 47.50% 
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ตารางที่ 4.13 แสดงการวิเคราะห์ต้นแบบจากชุดข้อมูลในกลุ่มที่ 4 พบว่า ระดับความ
ลึกที่เหมาะสมของต้นแบบจากชุดข้อมูลในกลุ่มที่ 4 คือ ที่ความลึกระดับ 3 โดยมีค่าความถูกต้อง 
(Accuracy) เท่ากับ 47.50% จากต้นแบบดังกล่าวสามารถแสดงรายละเอียดการท านายประสิทธิภาพ
ของต้นแบบ จากการทดสอบประสิทธิภาพด้วย Confusion Matrix Methods ดังแสดงในตารางที่ 
4.14 
 
ตารางท่ี 4.14 การทดสอบประสิทธิภาพต้นแบบ จากชุดข้อมูลในกลุ่มที่ 4 

Predicted / Actual 
True Condition 

Precision 
Kinesthetic Visual Auditory 

Pred. Kinesthetic 6 5 2 46.15% 
Pred. Visual 4 7 3 50.00% 

Pred. Auditory 6 1 6 46.15% 

Recall 37.50% 53.85% 54.55%  

 
 
ตารางท่ี 4.15 การวิเคราะห์ต้นแบบจากชุดข้อมูลในกลุ่มที่ 5 

ระดับความลึก /  
ความถูกต้อง 

การตรวจสอบข้าม (cross-validation methods) 
5-Fold 10-Fold Leave-one-out 

ความลึกระดับ 3* 40.00%* 30.00% 33.33% 
ความลึกระดับ 5 40.00% 30.00% 33.33% 
ความลึกระดับ 7 40.00% 30.00% 33.33% 

 
ตารางที่ 4.15 แสดงการวิเคราะห์ต้นแบบจากชุดข้อมูลในกลุ่มที่ 5พบว่า ระดับความลึก

ที่เหมาะสมของต้นแบบจากชุดข้อมูลในกลุ่มที่ 5 คือ ที่ความลึกระดับ 3 โดยมีค่าความถูกต้อง 
(Accuracy) เท่ากับ 40.00% จากต้นแบบดังกล่าวสามารถแสดงรายละเอียดการท านายประสิทธิภาพ
ของต้นแบบ จากการทดสอบประสิทธิภาพด้วย Confusion Matrix Methods ดังแสดงในตารางที่ 
4.16 
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ตารางท่ี 4.16 การทดสอบประสิทธิภาพต้นแบบ จากชุดข้อมูลในกลุ่มที่ 5 

Predicted / Actual 
True Condition 

Precision 
Kinesthetic Visual Auditory 

Pred. Kinesthetic 5 5 1 45.45% 

Pred. Visual 1 0 0 0.00% 
Pred. Auditory 0 0 0 0.00% 

Recall 83.33% 0.00% 0.00%  

 
 
4.5 ขั้นตอนที่ 5 การรายงานผลการพัฒนารูปแบบความสัมพันธ์ต้นแบบนิสิต 
 

ในขั้นตอนที่ 5 การรายงานผลการพัฒนารูปแบบความสัมพันธ์ต้นแบบนิสิตนี้ ผู้ วิจัย
ต้องการน าเสนอและอภิปรายผลการทดสอบรูปแบบในแต่ละกลุ่ม จากตารางที่ 4.7 ถึง ตารางที ่4.16
ผลลัพธ์แสดงว่าต้นแบบในแต่ละกลุ่มมีความสัมพันธ์ที่แตกต่างกัน โดยจากการทดสอบต้นแบบนี้ 
ผู้วิจัยได้แสดงแบบจ าลองในแต่ละกลุ่ม ดังแสดงใน ภาพที่ 4.3 ถึง ภาพที่ 4.7 

 

 

ภาพที่ 4.3 ต้นแบบรูปแบบความสัมพันธ์นิสิตจากกลุ่มท่ี 1 

 
จากภาพที่ 4.3 ต้นแบบรูปแบบความสัมพันธ์นิสิตจากกลุ่มที่ 1 พบว่า ปัจจัยที่มี

ความส าคัญต่อต้นแบบนิสิตในกลุ่มที่ 1 ได้แก่ ค าถามในข้อที่ 4 ค าถามในข้อที่ 5 ค าถามในข้อที่ 8 
ค าถามในข้อที่ 2 และ ค าถามในข้อที่ 9 ซึ่งต้นแบบนี้มีค่าความถูกต้องอยู่ในระดับสูง โดยมีค่า 
Accuracy = 67.57% ดังแสดงในตารางที่ 4.7 และตารางท่ี 4.8  
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ภาพที่ 4.4 ต้นแบบรูปแบบความสัมพันธ์นิสิตจากกลุ่มท่ี 2 
 
จากภาพที่ 4.4 ต้นแบบรูปแบบความสัมพันธ์นิสิตจากกลุ่มที่  2 พบว่า ปัจจัยที่มี

ความส าคัญต่อต้นแบบนิสิตในกลุ่มที่ 2 ได้แก่ ค าถามในข้อที่ 2 และ ค าถามในข้อที่ 4 ซึ่งต้นแบบนี้มี
ค่าความถูกต้องอยู่ในระดับสูง โดยมีค่า Accuracy = 47.50% ดังแสดงในตารางที่ 4.9 และตารางที่ 
4.10  

 

ภาพที่ 4.5 ต้นแบบรูปแบบความสัมพันธ์นิสิตจากกลุ่มท่ี 3 

 
จากภาพที่ 4.5 ต้นแบบรูปแบบความสัมพันธ์นิสิตจากกลุ่มที่  3 พบว่า ปัจจัยที่มี

ความส าคัญต่อต้นแบบนิสิตในกลุ่มที่ 3 ได้แก่ ค าถามในข้อที่ 1 ค าถามในข้อที่ 8 ค าถามในข้อที่ 9 
ค าถามในข้อที่ 2 ค าถามในข้อที่ 3 และ ค าถามในข้อที่ 5 ซึ่งต้นแบบนี้มีค่าความถูกต้องอยู่ในระดับสูง 
โดยมีค่า Accuracy = 56.06% ดังแสดงในตารางที่ 4.11 และตารางที่ 4.12  
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ภาพที่ 4.6 ต้นแบบรูปแบบความสัมพันธ์นิสิตจากกลุ่มท่ี 4 
 
จากภาพที่ 4.6 ต้นแบบรูปแบบความสัมพันธ์นิสิตจากกลุ่มที่  4 พบว่า ปัจจัยที่มี

ความส าคัญต่อต้นแบบนิสิตในกลุ่มที่ 4 ได้แก่ ค าถามในข้อที่ 3 ค าถามในข้อที่ 1 และ ค าถามในข้อที่ 
9 ซึ่งต้นแบบนี้มีค่าความถูกต้องอยู่ในระดับปานกลาง โดยมีค่า Accuracy = 47.50% ดังแสดงใน
ตารางที่ 4.13 และตารางท่ี 4.14  

 

ภาพที่ 4.7 ต้นแบบรูปแบบความสัมพันธ์นิสิตจากกลุ่มท่ี 5 
 
จากภาพที่ 4.7 ต้นแบบรูปแบบความสัมพันธ์นิสิตจากกลุ่มที่  5 พบว่า ปัจจัยที่มี

ความส าคัญต่อต้นแบบนิสิตในกลุ่มที่ 5 ได้แก่ ค าถามในข้อที่ 7 และ ค าถามในข้อที่ 2 ซึ่งต้นแบบนี้มี
ค่าความถูกต้องอยู่ในระดับปานกลาง โดยมีค่า Accuracy = 40.00% ดังแสดงในตารางที่ 4.15 และ
ตารางที่ 4.16  
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ภาพที่ 4.3 ถึง ภาพที่ 4.7 มันแสดงต้นแบบนิสิตในแต่ละกลุ่ม โดยแสดงความสัมพันธ์
ระหว่างค าถามและทัศนคติที่มีต่อค าถามในแต่ละกลุ่ม และน ามาพัฒนาเป็นต้นแบบในการท านาย
รูปแบบการเรียนที่เหมาะสมของผู้เรียน จากนั้น ผู้วิจัยน าข้อมูลทั้งหมดมาด าเนินการวิเคราะห์ต้นแบบ
การท านายที่แสดงผลการคัดเลือกต้นแบบ และประสิทธิภาพของต้นแบบในตารางที่ 4.17 ตารางที่ 
4.18 และแสดงต้นแบบรูปแบบความสัมพันธ์นิสิตจากทุกชุดข้อมูลในภาพที่ 4.8  
 
ตารางท่ี 4.17 การวิเคราะห์ต้นแบบจากทุกชุดข้อมูล 

ระดับความลึก /  
ความถูกต้อง 

การตรวจสอบข้าม (cross-validation methods) 

5-Fold 10-Fold Leave-one-out 
ความลึกระดับ 3 60.51% 56.92% 58.46% 
ความลึกระดับ 5 72.31% 72.79% 69.74% 
ความลึกระดับ 7* 72.82% 74.32%* 71.28% 

 
ตารางที่ 4.17 แสดงการวิเคราะห์ต้นแบบจากทุกชุดข้อมูล พบว่า ระดับความลึกที่

เหมาะสมของต้นแบบ คือ ที่ความลึกระดับ 7 โดยมีค่าความถูกต้อง (Accuracy) เท่ากับ 74.32% 
จากต้นแบบดังกล่าวสามารถแสดงรายละเอียดการท านายประสิทธิภาพของต้นแบบ จากการทดสอบ
ประสิทธิภาพด้วย Confusion Matrix Methods ดังแสดงในตารางที่ 4.18 

 
ตารางท่ี 4.18 การทดสอบประสิทธิภาพต้นแบบ จากทุกชุดข้อมูล 

Predicted / Actual 
True Condition 

Precision 
Kinesthetic Visual Auditory 

Pred. Kinesthetic 61 7 13 75.31% 
Pred. Visual 3 43 15 70.49% 

Pred. Auditory 3 9 41 77.36% 
Recall 91.04% 72.88% 59.42%  

 

 
ภาพที่ 4.8 ต้นแบบรูปแบบความสัมพันธ์นิสิตจากทุกชุดข้อมูล 
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จากภาพที่ 4.8 ต้นแบบรูปแบบความสัมพันธ์นิสิตจากทุกชุดข้อมูล พบว่า ปัจจัยที่มี
ความส าคัญต่อต้นแบบนิสิต ได้แก่ ค าถามในข้อที่ 2 ค าถามในข้อที่ 8 ค าถามในข้อที่ 7 ค าถามในข้อที่ 
5 ค าถามในข้อที่ 4 ค าถามในข้อที่ 1 และ ค าถามในข้อที่ 9 ซึ่งต้นแบบนี้มีค่าความถูกต้องอยู่ใน
ระดับสูง โดยมีค่า Accuracy = 74.32% ดังแสดงในตารางที่ 4.13 และตารางที่ 4.14 นอกจากนั้น
ต้นแบบนิสิตในภาพที่ 4.8 สามารถแสดงในรูปแบบของกฎต้นแบบ ดังแสดงในตารางที่ 4.19 
 
ตารางท่ี 4.19 กฎต้นแบบของต้นแบบรูปแบบความสัมพันธ์นิสิตจากทุกชุดข้อมูล 

ล าดับ กฎต้นแบบกฎต้นแบบ ผลลัพธ ์

Rule 01 if Q2 = 2 then Auditory 
Rule 02 if Q2 = 3 and Q8 = 2 then Auditory 
Rule 03 if Q2 = 3 and Q8 = 3 and Q7 = 2 then Auditory 
Rule 04 if Q2 = 3 and Q8 = 3 and Q7 = 3 then Visual 

Rule 05 if Q2 = 3 and Q8 = 3 and Q7 = 4 then Auditory 
Rule 06  if Q2 = 3 and Q8 = 3 and Q7 = 5 then Auditory 

Rule 07 if Q2 = 3 and Q8 = 4 and Q7 = 2 then Visual 
Rule 08 if Q2 = 3 and Q8 = 4 and Q7 = 3 then Visual 
Rule 09 if Q2 = 3 and Q8 = 4 and Q7 = 4 then Visual 

Rule 10 if Q2 = 3 and Q8 = 4 and Q7 = 5 then Auditory 
Rule 11 if Q2 = 3 and Q8 = 5 then Visual 

Rule 12 if Q2 = 4 and Q5 = 2 and Q8 = 2 then Kinesthetic 
Rule 13 if Q2 = 4 and Q5 = 2 and Q8 = 3 then Kinesthetic 

Rule 14 if Q2 = 4 and Q5 = 2 and Q8 = 5 then Visual 
Rule 15 if Q2 = 4 and Q5 = 3 and Q4 = 3 then Kinesthetic 

Rule 16 if Q2 = 4 and Q5 = 3 and Q4 = 4 and Q1 = 3 then Kinesthetic 
Rule 17 if Q2 = 4 and Q5 = 3 and Q4 = 4 and Q1 = 4 and Q8 = 3 then Kinesthetic 
Rule 18 if Q2 = 4 and Q5 = 3 and Q4 = 4 and Q1 = 4 and Q8 = 4 then Visual 

Rule 19 if Q2 = 4 and Q5 = 3 and Q4 = 4 and Q1 = 5 then Visual 
Rule 20 if Q2 = 4 and Q5 = 3 and Q4 = 5 then Visual 
Rule 21 if Q2 = 4 and Q5 = 4 and Q8 = 2 then Auditory 
Rule 22 if Q2 = 4 and Q5 = 4 and Q8 = 3 then Visual 

Rule 23 if Q2 = 4 and Q5 = 4 and Q8 = 4 and Q9 = 3 then Auditory 
Rule 24 if Q2 = 4 and Q5 = 4 and Q8 = 4 and Q9 = 4 and Q1 = 3 then Auditory 
Rule 25 if Q2 = 4 and Q5 = 4 and Q8 = 4 and Q9 = 4 and Q1 = 4 then Visual 
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ล าดับ กฎต้นแบบกฎต้นแบบ ผลลัพธ ์

Rule 26 if Q2 = 4 and Q5 = 4 and Q8 = 4 and Q9 = 4 and Q1 = 5 then Visual 
Rule 27 if Q2 = 4 and Q5 = 4 and Q8 = 4 and Q9 = 5 then Kinesthetic 
Rule 28 if Q2 = 4 and Q5 = 4 and Q8 = 5 then Visual 

Rule 29 if Q2 = 4 and Q5 = 5 and Q4 = 3 then Auditory 
Rule 30 if Q2 = 4 and Q5 = 5 and Q4 = 4 then Auditory 

Rule 31 if Q2 = 4 and Q5 = 5 and Q4 = 5 then Visual 
Rule 32 if Q2 = 5 and Q9 = 2 then Auditory 

Rule 33 if Q2 = 5 and Q9 = 3 and Q1 = 3 then Kinesthetic 
Rule 34 if Q2 = 5 and Q9 = 3 and Q1 = 4 then Visual 
Rule 35 if Q2 = 5 and Q9 = 4 and Q3 = 3 and Q8 = 3 then Kinesthetic 
Rule 36 if Q2 = 5 and Q9 = 4 and Q3 = 3 and Q8 = 4 then Visual 

Rule 37 if Q2 = 5 and Q9 = 4 and Q3 = 3 and Q8 = 5 then Visual 
Rule 38 if Q2 = 5 and Q9 = 4 and Q3 = 4 and Q1 = 3 then Kinesthetic 
Rule 39 if Q2 = 5 and Q9 = 4 and Q3 = 4 and Q1 = 4 then Auditory 
Rule 40 if Q2 = 5 and Q9 = 4 and Q3 = 5 and Q7 = 4 then Kinesthetic 
Rule 41 if Q2 = 5 and Q9 = 4 and Q3 = 5 and Q7 = 5 then Auditory 

Rule 42 if Q2 = 5 and Q9 = 5 then K Kinesthetic 
*** Correct: 176 out of 195 training examples. 

 
ตารางที่ 4.19 แสดงกฎต้นแบบของต้นแบบรูปแบบความสัมพันธ์นิสิตจากทุกชุดข้อมูล 

จ านวนทั้งสิ้น 42 กฎต้นแบบ โดยจากผลการทดสอบกฎต้นแบบดังกล่าว พบว่า สามารถท านายผลได้
ถูกต้องตามชุดข้อมูลที่รวบรวม คือ ถูกต้อง 176 คน จากจ านวนทั้งสิ้น 195 คน หรือ ร้อยละ 90.26 

 
 
 
 
 
 
 
 



71 
 

4.6 สรุปผลการวิจัย 
 
จากการด าเนินงานการวิจัยในบทที่ 3 และมารายงานผลการวิจัยในบทที่ 4 สามารถ

สรุปเป็นประเด็นส าคัญได้ ดังนี้ 
 
1. ขั้นตอนที่ 1 การรายงานผลการรวบรวมข้อมูล 

ชุดข้อมูลที่ด าเนินการส ารวจ ประกอบด้วย ข้อมูลจาก 195 ตัวอย่างของนิสิตที่ก าลัง
ศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยพะเยา ซึ่งนิสิตที่ตอบแบบสอบถามมาจากคณะและวิทยาลัยในมหาวิทยาลัย
พะเยา รวม 15 คณะ 2 วิทยาลัย ประกอบด้วย คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ คณะ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ 
คณะแพทยศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการและ
สารสนเทศศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะศิลป
ศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ คณะสหเวชศาสตร์ วิทยาลัยการศึกษา และ 
วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม โดยข้อมูลที่รวบรวมสรุปและจ าแนกตามเพศและตามชั้นปี ดังแสดง
ในตารางที่ 4.1 และแสดงจ านวนผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามหน่วยงาน ดังแสดงในตารางที่ 4.2  

จากตารางที่ 4.2 แสดงข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามหน่วยงาน จ านวนทั้งหมด 
195 คน โดยผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มาจากคณะแพทยศาสตร์ จ านวน 35 คน หรือ ร้อยละ 
17.95 อันดับที่สอง คือ ผู้ตอบแบบสอบถามที่สังกัดคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ 
จ านวน 29 คน หรือ ร้อยละ 14.87 อันดับที่สาม คือ นิสิตจากวิทยาลัยการศึกษา จ านวน 28 คน หรือ 
ร้อยละ 14.36 

 
2. ขั้นตอนที่ 2 การรายงานผลการวิเคราะห์ทางสถิติ 

การรายงานผลการวิเคราะห์ทางสถิตินี้ได้ สรุปทัศนคติต่อค าถาม จ านวน 9 ข้อ โดยการ
รายงานในส่วนนี้ ใช้เทคนิคทางสถิติ ได้แก่ ค านวณหาค่าความถี่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(S.D. ) และการตีความดังแสดงในตารางที่ 4.3  

 
จากตารางที่ 4.3 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานต่อระดับความคิดเห็นที่มีต่อ

ปัจจัยรูปแบบการเรียนรู้ที่หลากหลายของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน พบว่า ระดับทัศนคติของผู้ตอบ
แบบสอบถามเห็นด้วยกับค าถามข้อที่ 2 มากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.02 และมีค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐานอยู่ที่ 0.83 ในขณะที่อันดับที่ 2 ที่มีค่าเฉลี่ยต่อค าถาม คือ ข้อที่ 4 และค าถามข้อที่ 9 โดยมี
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ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.83 และอันดับสุดท้าย คือ ข้อที่ 7 โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.65 และมีค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐานอยู่ที่ 0.89 อย่างไรก็ตามในภาพรวมแล้วผู้ตอบแบบสอบถามมีทัศนคติต่อปัจจัยทั้งหมดอยู่
ในระดับยอมรับ โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.77 และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ที่ 0.87 

หลังจากการวิเคราะห์ทางสถิติที่มีต่อค าถามแล้ว ผู้วิจัยได้สรุปรูปแบบการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน ตามลักษณะของผู้เรียนดังแสดงในตารางที่ 4.4 แสดงข้อมูลรูปแบบการเรียนรู้ตามทฤษฎีการ
เรียนรู้ของ VAK พบว่า รูปแบบของผู้ตอบแบบสอบถามมีลักษณะกระจายตัวในทุกรูปแบบ โดยที่
รูปแบบการเรียนรู้ที่พบมากที่สุดที่ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความสนใจ คือ รูปแบบที่ 6: Visual - 
Kinesthetic - Auditory (V-K-A) มีจ านวน ผู้ตอบแบบสอบถาม 40 คน หรือ ร้อยละ 20.51 อันดับที่ 
2 คือ รูปแบบที่  1: Auditory - Kinesthetic - Visual (A-K-V) และรูปแบบที่  4: Kinesthetic - 
Visual - Auditory (K-V-A) จ านวนรูปแบบละ 39 คน หรือ ร้อยละ 20 ในขณะที่อับดับสุดท้าย คือ 
รูปแบบที่ 2: Auditory - Visual - Kinesthetic (A-V-K) มีจ านวน 20 คน หรือ ร้อยละ 10.26 

 
3. ขั้นตอนที่ 3 การรายงานผลการวิเคราะห์กลุ่มที่เหมาะสม 

การรายงานผลการวิเคราะห์กลุ่มที่เหมาะสมนั้น มีวัตถุประสงค์เพ่ือการวิเคราะห์จ านวน
กลุ่มที่เหมาะสมที่จะใช้ในการพัฒนาต้นแบบเพ่ือการท านายที่สอดคล้องกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของผู้เรียนในอนาคต ข้อมูลที่ใช้ในการวิเคราะห์ คือ เกรดเฉลี่ย (GPA) หลังจากได้รับจ านวนที่
เหมาะสมแล้วก็จะอ้างอิงถึงระดับทัศนคติต่อรูปแบบการเรียนรู้ที่แตกต่างกันเพ่ือสร้างต้นแบบ
ความสัมพันธ์เพื่อการตัดสินใจ 

จากการวิเคราะห์ พบว่า จ านวนกลุ่มที่มีความเหมาะสม คือ จ านวน 5 กลุ่ม จากนั้น
ผู้วิจัยได้ด าเนินการจัดกลุ่มให้กับกลุ่มตัวอย่างที่รวบรวม โดยพิจารณาจากการเรียงล าดับผลการเรียน
เฉลี่ย (GPA) โดยแสดงผลการจัดกลุ่มในตารางที่ 4.5 

จากตารางที่ 4.5 การจัดกลุ่มโดยการจ าแนกตามผลการเรียนเฉลี่ย  พบว่า กลุ่มที่มี
จ านวนสมาชิกมากที่สุด คือ กลุ่มที่ 3 มีจ านวนสมาชิก 59 คน หรือ ร้อยละ 30.26 อันดับที่ 2 คือ 
กลุ่มที่ 2 มีจ านวนสมาชิก 47 คน หรือ ร้อยละ 24.10 ในขณะที่อันดับสุดท้าย คือ กลุ่มที่ 5 มีจ านวน
สมาชิก 12 คน หรือ ร้อยละ 6.15 
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4. ขั้นตอนที่ 4 การรายงานผลการคัดเลือกต้นแบบจากผลการทดสอบประสิทธิภาพ 

การรายงานผลคัดเลือกต้นแบบจากผลการสอบทดสอบประสิทธิภาพนี้ มีวัตถุประสงค์
เพ่ือการรายงานการวิเคราะห์รูปแบบทัศนคติต่อความแตกต่างในผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  โดยการ
วิเคราะห์จ าแนกตามกลุ่ม โดยกลุ่มที่ได้นั้นมาจากกลุ่มที่เหมาะสม และแบ่งกลุ่มตามระดับคะแนน
เฉลี่ย (GPA) ของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยแสดงรายละเอียดการจ าแนกตาม ตารางที่ 4.6  

ตารางที่ 4.6 แสดงข้อมูลการจ าแนกตามกลุ่มที่เหมาะสม รูปแบบการเรียนรู้ และผล
การเรียนเฉลี่ย โดยที่การจ าแนกกลุ่มตามผลการเรียนเฉลี่ยแบ่งออกเป็น 5 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่ 1 มีผล
การเรียนเฉลี่ยระหว่าง 3.41 – 3.90 กลุ่มท่ี 2 มีผลการเรียนเฉลี่ยระหว่าง 3.03 – 3.33 กลุ่มท่ี 3 มีผล
การเรียนเฉลี่ยระหว่าง 2.71 – 3.02 กลุ่มท่ี 4 มีผลการเรียนเฉลี่ยระหว่าง 2.34 – 2.70 และ กลุ่มท่ี 5 
มีผลการเรียนเฉลี่ยระหว่าง 1.90 – 2.31 

หลังจากการจ าแนกข้อมูลแต่ละชุด ข้อมูลแต่ละชุดถูกน าไปวิเคราะห์ ด้วยกระบวนการ
ต้นไม้การตัดสินใจและเทคนิคการตรวจสอบข้าม (cross-validation methods) ผลลัพธ์ของการ
วิเคราะห์ประสิทธิภาพของต้นไม้ตัดสินใจ แสดงในตารางที่ 4.7 ถึงตารางที่ 4.16 ผลการสรุปการ
วิเคราะห์ประสิทธิภาพในแต่ละกลุ่ม แสดงในตารางที่ 4.20 
 
ตารางท่ี 4.20 ผลการสรุปการวิเคราะห์ประสิทธิภาพในแต่ละกลุ่ม 

กลุ่มที ่ ระดับความลึกที่เหมาะสม ค่าความถูกต้อง 
กลุ่มที่ 1 ระดับความลึกท่ี 5 ร้อยละ 67.57 
กลุ่มที่ 2 ระดับความลึกท่ี 3 ร้อยละ 47.50 

กลุ่มที่ 3 ระดับความลึกท่ี 5 ร้อยละ 56.06 
กลุ่มที่ 4 ระดับความลึกท่ี 3 ร้อยละ 47.50 
กลุ่มที่ 5 ระดับความลึกท่ี 3 ร้อยละ 40.00 

ทุกชุดข้อมูล  ระดับความลึกท่ี 7 ร้อยละ 74.32 

 
ตารางที่ 4.20 แสดงผลการสรุปการวิเคราะห์ประสิทธิภาพในแต่ละกลุ่ม พบว่า การท า

สอบประสิทธิภาพในกลุ่มย่อย ค่าความถูกต้องอยู่ในระดับปานกลางถึงระดับสูง ในขณะที่การทดสอบ
ประสิทธิภาพในต้นแบบทุกชุดข้อมูล พบว่า ค่าความถูกต้องอยู่ในระดับสูงสุด (ร้อยละ 74.32) จึงสรุป
ได้ว่า รูปแบบความสัมพันธ์ของต้นแบบนิสิต ในรูปแบบการเรียนรู้ที่หลากหลายจากผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับหลักการวิเคราะห์ทาง
สถิติและการเรียนรู้ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ 
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5. ขั้นตอนที่ 5 การรายงานผลการพัฒนารูปแบบความสัมพันธ์ต้นแบบนิสิต 

การรายงานผลการพัฒนารูปแบบความสัมพันธ์ต้นแบบนิสิตนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือการ
น าเสนอ และการอภิปรายผลการทดสอบรูปแบบในแต่ละกลุ่ม จากตารางที่ 4.7 ถึง ตารางที่ 4.16
ผลลัพธ์แสดงว่าต้นแบบในแต่ละกลุ่มมีความสัมพันธ์ที่แตกต่างกัน จากการทดสอบต้นแบบนี้ ผู้วิจัยได้
แสดงแบบจ าลองในแต่ละกลุ่ม ในภาพที่ 4.3 ถึง ภาพที่ 4.7 จากนั้น ผู้วิจัยน าข้อมูลทั้งหมดมา
วิเคราะห์ต้นแบบการท านาย โดยแสดงผลการคัดเลือกและประสิทธิภาพ ในตารางที่ 4.17 ตารางที่ 
4.18 และแสดงต้นแบบจากทุกชุดข้อมูลในภาพที่ 4.8  

ตารางที่ 4.17 แสดงการวิเคราะห์ต้นแบบจากทุกชุดข้อมูล พบว่า ระดับความลึกที่
เหมาะสมของต้นแบบ คือ ที่ความลึกระดับ 7 โดยมีค่าความถูกต้อง (Accuracy) เท่ากับ 74.32% 
จากต้นแบบดังกล่าวสามารถแสดงรายละเอียดการท านายประสิทธิภาพของต้นแบบ จากการทดสอบ
ประสิทธิภาพด้วย Confusion Matrix Methods ดังแสดงในตารางที่ 4.18 ในขณะที่ ภาพที่ 4.7 
ต้นแบบรูปแบบความสัมพันธ์นิสิตจากทุกชุดข้อมูล พบว่า ปัจจัยที่มีความส าคัญต่อต้นแบบนิสิต ได้แก่ 
ค าถามในข้อที่ 2 ค าถามในข้อที่ 8 ค าถามในข้อที่ 7 ค าถามในข้อที่ 5 ค าถามในข้อที่ 4 ค าถามในข้อที่ 
1 และ ค าถามในข้อที่ 9 ซึ่งต้นแบบนี้มีค่าความถูกต้องอยู่ในระดับปานกลาง โดยมีค่า Accuracy = 
47.50% ดังแสดงในตารางที่ 4.13 และตารางท่ี 4.14 นอกจากนั้นต้นแบบนิสิตในภาพที่ 4.7 สามารถ
แสดงในรูปแบบของกฎต้นแบบ (Rule Model) ดังแสดงในตารางที่ 4.19 

จากตารางที่ 4.19 แสดงกฎต้นแบบของต้นแบบรูปแบบความสัมพันธ์นิสิตจากทุกชุด
ข้อมูล จ านวนทั้งสิ้น 42 กฎต้นแบบ โดยจากผลการทดสอบกฎต้นแบบดังกล่าว พบว่า สามารถ
ท านายผลได้ถูกต้องตามชุดข้อมูลที่รวบรวม คือ ถูกต้อง 176 คน จากจ านวนทั้งสิ้น 195 คน หรือ 
ร้อยละ 90.26 

 
จากขั้นตอนการด าเนินงานทั้ง 5 ข้อ ผู้วิจัยสามารถสรุปได้ว่าการวิจัยครั้งนี้เป็นไปตาม

วัตถุประสงค์ที่ได้ก าหนดไว้ ซึ่งจะได้น าเสนอและอภิปรายในบทที่ 5 ต่อไป 
 
 

**************************************** 
 



บทที่ 5 
การสรุปผลการวิจัย การอภิปราย และข้อเสนอแนะ 

 
การวิจัย เรื่อง การศึกษาต้นแบบนิสิตในรูปแบบการเรียนรู้ที่หลากหลายของผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียน ณ มหาวิทยาลัยพะเยา ประเทศไทยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และ
น าเสนอข้อเสนอแนะ โดยแบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอน ดังนี้ 

ขั้นตอนที่ 1 การสรุปผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย  
ขั้นตอนที่ 2 การอภิปรายผลจากผลลัพธ์  
ขั้นตอนที่ 3 การน าเสนอข้อเสนอแนะ 

 
**************************************** 
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5.1 ขั้นตอนที่ 1 การสรุปผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 

ตามท่ีงานวิจัยได้ก าหนดวัตถุประสงค์ของการวิจัยไว้ 3 ประเด็นหลัก ดังนี้ 
1) เพ่ือศึกษาปัจจัยต้นแบบนิสิต ในรูปแบบการเรียนรู้ที่หลากหลายจากผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนของนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา 
2) เพ่ือพัฒนารูปแบบความสัมพันธ์ของต้นแบบนิสิต ในรูปแบบการเรียนรู้ที่หลากหลาย

จากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา 
3) เพ่ือหาประสิทธิภาพต้นแบบนิสิต ในรูปแบบการเรียนรู้ที่หลากหลายจากผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนของนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา 
 
ดังนั้นในขั้นตอนที่ 1 การสรุปผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ผู้วิจัยจึงสรุป

ผลการวิจัยตามประเด็นของวัตถุประสงค์ของการวิจัยตามล าดับ ดังนี้ 
 

5.1.1 ผลการศึกษาปัจจัยต้นแบบนิสิต ในรูปแบบการเรียนรู้ที่หลากหลายจาก
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา 

ผลการศึกษาปัจจัยต้นแบบนิสิต ในรูปแบบการเรียนรู้ที่หลากหลายจาก
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา ผู้วิจัยได้รายงานผลการด าเนินงานไว้ในบทที่ 4 
โดยการสรุปขั้นตอนการจ าแนกและแบ่งกลุ่มเพ่ือศึกษาปัจจัยต้นแบบนิสิต โดยผลการวิจัยพบว่า 
จ านวนกลุ่มที่มีความเหมาะสม ในการจ าแนก คือ จ านวน 5 กลุ่ม ผลจากการศึกษาปัจจัยและแต่ละ
กลุ่ม แสดงในตารางที่ 5.1  
 
ตารางที่ 5.1 ผลการศึกษาปัจจัยต้นแบบนิสิต ในรูปแบบการเรียนรู้ที่หลากหลายจากผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา 

กลุ่มที ่ ระดับความลึกที่
เหมาะสม 

ค่าความถูกต้อง 
ปัจจัยต้นแบบนิสิต 

จ ำนวน ค ำถำมข้อที ่

กลุ่มที่ 1 ระดับ 5 ร้อยละ 67.57 5 4, 5, 8, 2 และ 9 
กลุ่มที่ 2 ระดับ 3 ร้อยละ 47.50 2 2 และ 4 
กลุ่มที่ 3 ระดับ 5 ร้อยละ 56.06 6 1, 8, 9, 2, 3 และ 5 
กลุ่มที่ 4 ระดับ 3 ร้อยละ 47.50 3 3, 1 และ 9 

กลุ่มที่ 5 ระดับ 3 ร้อยละ 40.00 2 7 และ 2 
ทุกชุดข้อมูล  ระดับ 7 ร้อยละ 74.32 7 2, 8, 7, 5, 4, 1 และ 9 
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ตารางที่ 5.1 แสดงผลการศึกษาปัจจัยต้นแบบนิสิต ในรูปแบบการเรียนรู้ที่
หลากหลายจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา จากการทดสอบและพัฒนา
ต้นแบบข้างต้น พบว่า ต้นแบบจากทุกชุดข้อมูลมีปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับต้นแบบ จ านวน 7 ปัจจัย ได้แก่ 
ค าถามข้อที่ 2 ค าถามข้อที่ 8 ค าถามข้อที่ 7 ค าถามข้อที่ 5 ค าถามข้อที ่4 ค าถามข้อที่ 1 และ ค าถาม
ข้อที่ 9 โดยเมื่อน าข้อมูลไปเปรียบเทียบในตารางที่ 3.1 ความสัมพันธ์ของค าถามและทฤษฎีการเรียนรู้ 
พบว่า ค าถามและทฤษฎีการเรียนรู้มีความสัมพันธ์กันตามการศึกษาของนักจิตวิทยา ตามที่ผู้วิจัยได้
น าเสนอในบทที่ 2 ซึ่งพบว่า จ านวนของผู้เรียนที่มีรูปแบบการเรียนรู้ทางการมองเห็น  (Visual 
Learner) เป็นหลัก มีประมาณ ร้อยละ 60 – 65 ของประชากร จ านวนของผู้เรียนที่มีรูปแบบการ
เรียนรู้ทางการได้ยิน (Auditory Learner) เป็นหลัก มีประมาณ ร้อยละ 30 – 35 ของประชากร และ
จ านวนของผู้เรียนที่มีรูปแบบการเรียนรู้ทางร่างกายและความรู้สึก (Kinesthetic learner) เป็นหลัก 
มีประมาณ ร้อยละ 5 – 10 ของประชากร 

จากผลการวิจัยและความสอดคล้องกับวรรณกรรมที่ได้รวบรวมและศึกษา ผู้วิจัย
จึงสรุปได้ว่า ผลการศึกษาปัจจัยต้นแบบนิสิต ในรูปแบบการเรียนรู้ที่หลากหลายจากผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา มีความเหมาะสมและสมเหตุสมผลในการวิจัยครั้งนี้ 

 
5.1.2 ผลการพัฒนารูปแบบความสัมพันธ์ของต้นแบบนิสิต ในรูปแบบการเรียนรู้ที่

หลากหลายจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา 
จากผลการศึกษาปัจจัยต้นแบบนิสิต ในรูปแบบการเรียนรู้ที่หลากหลายจาก

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา ซึ่งมีความสัมพันธ์กับผลการพัฒนารูปแบบ
ความสัมพันธ์ของต้นแบบนิสิต ในรูปแบบการเรียนรู้ที่หลากหลายจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา ซึ่งผู้วิจัยได้สรุปผลการวิจัย ในบทที่ 4 โดยจ าแนกตามกลุ่มของชุดข้อมูล
ต่างๆ ดังแสดงในภาพที่ 5.1 ถึง ภาพที่ 5.6 

 

ภาพที่ 5.1 ต้นแบบรูปแบบความสัมพันธ์นิสิตจากกลุ่มท่ี 1 
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จากภาพที่ 5.1 ต้นแบบรูปแบบความสัมพันธ์นิสิตจากกลุ่มที่  1 พบว่า ปัจจัยที่มี
ความส าคัญต่อต้นแบบนิสิตในกลุ่มที่ 1 ได้แก่ ค าถามในข้อที่ 4 ค าถามในข้อที่ 5 ค าถามในข้อที่ 8 
ค าถามในข้อที่ 2 และ ค าถามในข้อที่ 9 ซึ่งต้นแบบนี้มีค่าความถูกต้องอยู่ในระดับสูง โดยมีค่า 
Accuracy = 67.57% ดังแสดงในตารางที่ 4.7 และตารางท่ี 4.8  

 

 

ภาพที่ 5.2 ต้นแบบรูปแบบความสัมพันธ์นิสิตจากกลุ่มท่ี 2 
 
จากภาพที่ 5.2 ต้นแบบรูปแบบความสัมพันธ์นิสิตจากกลุ่มที่  2 พบว่า ปัจจัยที่มี

ความส าคัญต่อต้นแบบนิสิตในกลุ่มที่ 2 ได้แก่ ค าถามในข้อที่ 2 และ ค าถามในข้อที่ 4 ซึ่งต้นแบบนี้มี
ค่าความถูกต้องอยู่ในระดับสูง โดยมีค่า Accuracy = 47.50% ดังแสดงในตารางที่ 4.9 และตารางที่ 
4.10  

 

 

ภาพที่ 5.3 ต้นแบบรูปแบบความสัมพันธ์นิสิตจากกลุ่มท่ี 3 
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จากภาพที่ 5.3 ต้นแบบรูปแบบความสัมพันธ์นิสิตจากกลุ่มที่ 3 พบว่า ปัจจัยที่มี
ความส าคัญต่อต้นแบบนิสิตในกลุ่มที่ 3 ได้แก่ ค าถามในข้อที่ 1 ค าถามในข้อที่ 8 ค าถามในข้อที่ 9 
ค าถามในข้อที่ 2 ค าถามในข้อที่ 3 และ ค าถามในข้อที่ 5 ซึ่งต้นแบบนี้มีค่าความถูกต้องอยู่ในระดับสูง 
โดยมีค่า Accuracy = 56.06% ดังแสดงในตารางที่ 4.11 และตารางท่ี 4.12  

 

 
 

ภาพที่ 5.4 ต้นแบบรูปแบบความสัมพันธ์นิสิตจากกลุ่มท่ี 4 
 
จากภาพที่ 5.4 ต้นแบบรูปแบบความสัมพันธ์นิสิตจากกลุ่มที่  4 พบว่า ปัจจัยที่มี

ความส าคัญต่อต้นแบบนิสิตในกลุ่มที่ 4 ได้แก่ ค าถามในข้อที่ 3 ค าถามในข้อที่ 1 และ ค าถามในข้อที่ 
9 ซึ่งต้นแบบนี้มีค่าความถูกต้องอยู่ในระดับปานกลาง โดยมีค่า Accuracy = 47.50% ดังแสดงใน
ตารางที่ 4.13 และตารางท่ี 4.14  

 

 

ภาพที่ 5.5 ต้นแบบรูปแบบความสัมพันธ์นิสิตจากกลุ่มท่ี 5 
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จากภาพที่ 5.5 ต้นแบบรูปแบบความสัมพันธ์นิสิตจากกลุ่มที่  5 พบว่า ปัจจัยที่ มี
ความส าคัญต่อต้นแบบนิสิตในกลุ่มที่ 5 ได้แก่ ค าถามในข้อที่ 7 และ ค าถามในข้อที่ 2 ซึ่งต้นแบบนี้มี
ค่าความถูกต้องอยู่ในระดับปานกลาง โดยมีค่า Accuracy = 40.00% ดังแสดงในตารางที่ 4.15 และ
ตารางที่ 4.16  

 
ภาพที่ 5.6 ต้นแบบรูปแบบความสัมพันธ์นิสิตจากทุกชุดข้อมูล 

 
จากภาพที่ 5.6 ต้นแบบรูปแบบความสัมพันธ์นิสิตจากทุกชุดข้อมูล พบว่า ปัจจัยที่มี

ความส าคัญต่อต้นแบบนิสิต ได้แก่ ค าถามในข้อที่ 2 ค าถามในข้อที่ 8 ค าถามในข้อที่ 7 ค าถามในข้อที่ 
5 ค าถามในข้อที่ 4 ค าถามในข้อที่ 1 และ ค าถามในข้อที่ 9 ซึ่งต้นแบบนี้มีค่าความถูกต้องอยู่ ใน
ระดับสูง โดยมีค่า Accuracy = 74.32% ดังแสดงในตารางที่ 4.13 และตารางที่ 4.14 นอกจากนั้น
ต้นแบบนิสิตในภาพที่ 4.7 สามารถแสดงในรูปแบบของกฎต้นแบบ ดังแสดงในตารางที่ 5.2 
 
ตารางท่ี 5.2 กฎต้นแบบของต้นแบบรูปแบบความสัมพันธ์นิสิตจากทุกชุดข้อมูล 

ล าดับ กฎต้นแบบกฎต้นแบบ ผลลัพธ ์
Rule 01 if Q2 = 2 then Auditory 
Rule 02 if Q2 = 3 and Q8 = 2 then Auditory 

Rule 03 if Q2 = 3 and Q8 = 3 and Q7 = 2 then Auditory 
Rule 04 if Q2 = 3 and Q8 = 3 and Q7 = 3 then Visual 
Rule 05 if Q2 = 3 and Q8 = 3 and Q7 = 4 then Auditory 

Rule 06  if Q2 = 3 and Q8 = 3 and Q7 = 5 then Auditory 
Rule 07 if Q2 = 3 and Q8 = 4 and Q7 = 2 then Visual 

Rule 08 if Q2 = 3 and Q8 = 4 and Q7 = 3 then Visual 
Rule 09 if Q2 = 3 and Q8 = 4 and Q7 = 4 then Visual 
Rule 10 if Q2 = 3 and Q8 = 4 and Q7 = 5 then Auditory 
Rule 11 if Q2 = 3 and Q8 = 5 then Visual 

Rule 12 if Q2 = 4 and Q5 = 2 and Q8 = 2 then Kinesthetic 
Rule 13 if Q2 = 4 and Q5 = 2 and Q8 = 3 then Kinesthetic 
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ล าดับ กฎต้นแบบกฎต้นแบบ ผลลัพธ ์

Rule 14 if Q2 = 4 and Q5 = 2 and Q8 = 5 then Visual 
Rule 15 if Q2 = 4 and Q5 = 3 and Q4 = 3 then Kinesthetic 
Rule 16 if Q2 = 4 and Q5 = 3 and Q4 = 4 and Q1 = 3 then Kinesthetic 

Rule 17 if Q2 = 4 and Q5 = 3 and Q4 = 4 and Q1 = 4 and Q8 = 3 then Kinesthetic 
Rule 18 if Q2 = 4 and Q5 = 3 and Q4 = 4 and Q1 = 4 and Q8 = 4 then Visual 

Rule 19 if Q2 = 4 and Q5 = 3 and Q4 = 4 and Q1 = 5 then Visual 
Rule 20 if Q2 = 4 and Q5 = 3 and Q4 = 5 then Visual 

Rule 21 if Q2 = 4 and Q5 = 4 and Q8 = 2 then Auditory 
Rule 22 if Q2 = 4 and Q5 = 4 and Q8 = 3 then Visual 
Rule 23 if Q2 = 4 and Q5 = 4 and Q8 = 4 and Q9 = 3 then Auditory 
Rule 24 if Q2 = 4 and Q5 = 4 and Q8 = 4 and Q9 = 4 and Q1 = 3 then Auditory 

Rule 25 if Q2 = 4 and Q5 = 4 and Q8 = 4 and Q9 = 4 and Q1 = 4 then Visual 
Rule 26 if Q2 = 4 and Q5 = 4 and Q8 = 4 and Q9 = 4 and Q1 = 5 then Visual 
Rule 27 if Q2 = 4 and Q5 = 4 and Q8 = 4 and Q9 = 5 then Kinesthetic 
Rule 28 if Q2 = 4 and Q5 = 4 and Q8 = 5 then Visual 
Rule 29 if Q2 = 4 and Q5 = 5 and Q4 = 3 then Auditory 

Rule 30 if Q2 = 4 and Q5 = 5 and Q4 = 4 then Auditory 
Rule 31 if Q2 = 4 and Q5 = 5 and Q4 = 5 then Visual 

Rule 32 if Q2 = 5 and Q9 = 2 then Auditory 
Rule 33 if Q2 = 5 and Q9 = 3 and Q1 = 3 then Kinesthetic 

Rule 34 if Q2 = 5 and Q9 = 3 and Q1 = 4 then Visual 
Rule 35 if Q2 = 5 and Q9 = 4 and Q3 = 3 and Q8 = 3 then Kinesthetic 
Rule 36 if Q2 = 5 and Q9 = 4 and Q3 = 3 and Q8 = 4 then Visual 

Rule 37 if Q2 = 5 and Q9 = 4 and Q3 = 3 and Q8 = 5 then Visual 
Rule 38 if Q2 = 5 and Q9 = 4 and Q3 = 4 and Q1 = 3 then Kinesthetic 
Rule 39 if Q2 = 5 and Q9 = 4 and Q3 = 4 and Q1 = 4 then Auditory 
Rule 40 if Q2 = 5 and Q9 = 4 and Q3 = 5 and Q7 = 4 then Kinesthetic 

Rule 41 if Q2 = 5 and Q9 = 4 and Q3 = 5 and Q7 = 5 then Auditory 
Rule 42 if Q2 = 5 and Q9 = 5 then K Kinesthetic 

*** Correct: 176 out of 195 training examples. 
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ตารางที่ 5.2 แสดงกฎต้นแบบของต้นแบบรูปแบบความสัมพันธ์นิสิตจากทุกชุดข้อมูล 
จ านวนทั้งสิ้น 42 กฎต้นแบบ โดยจากผลการทดสอบกฎต้นแบบดังกล่าว พบว่า สามารถท านายผลได้
ถูกต้องตามชุดข้อมูลที่รวบรวม คือ ถูกต้อง 176 คน จากจ านวนทั้งสิ้น 195 คน หรือ ร้อยละ 90.26 

จากภาพที่ 5.1 ถึง ภาพที่ 5.5 แสดงถึงความสัมพันธ์ต้นแบบนิสิตระหว่างค าถามและ
ทัศนคติที่มีต่อค าถามในแต่ละกลุ่ม และเมื่อน ามาพัฒนาเป็นต้นแบบในการท านายรูปแบบการเรียนที่
เหมาะสมของผู้เรียน ผู้วิจัยสามารถพัฒนารูปแบบความสัมพันธ์ของต้นแบบนิสิต ในรูปแบบการเรียนรู้
ที่หลากหลายจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา ดังแสดงในภาพที่ 5.6 และ
สามารถแสดงรูปแบบของกฎต้นแบบ ดังแสดงในตารางที่ 5.2  

ดังนั้นจึงสรุปได้ว่า รูปแบบความสัมพันธ์ของต้นแบบนิสิต ในรูปแบบการเรียนรู้ที่
หลากหลายจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา มีความเหมาะสมและสอดคล้อง
กับหลักการวิเคราะห์ทางสถิติและการเรียนรู้ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ 

 
5.1.3 ผลการหาประสิทธิภาพต้นแบบนิสิต ในรูปแบบการเรียนรู้ที่หลากหลายจาก

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา 
ผลการหาประสิทธิภาพต้นแบบนิสิต ในรูปแบบการเรียนรู้ที่หลากหลายจาก

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา ได้ถูกสรุปไว้ในตารางที่ 5.3 ผลการสรุปการ
วิเคราะห์ประสิทธิภาพในแต่ละกลุ่ม 

 
ตารางท่ี 5.3 ผลการสรุปการวิเคราะห์ประสิทธิภาพในแต่ละกลุ่ม 

กลุ่มที ่ ระดับความลึกที่เหมาะสม ค่าความถูกต้อง 
กลุ่มที่ 1 ระดับความลึกท่ี 5 ร้อยละ 67.57 
กลุ่มที่ 2 ระดับความลึกท่ี 3 ร้อยละ 47.50 
กลุ่มที่ 3 ระดับความลึกท่ี 5 ร้อยละ 56.06 

กลุ่มที่ 4 ระดับความลึกท่ี 3 ร้อยละ 47.50 
กลุ่มที่ 5 ระดับความลึกท่ี 3 ร้อยละ 40.00 

ทุกชุดข้อมูล  ระดับความลึกท่ี 7 ร้อยละ 74.32 

 
ตารางที่ 5.3 แสดงผลการสรุปการวิเคราะห์ประสิทธิภาพในแต่ละกลุ่ม พบว่า 

การทดสอบประสิทธิภาพในกลุ่มย่อย ค่าความถูกต้องอยู่ในระดับปานกลางถึงระดับสูง ในขณะที่การ
ทดสอบประสิทธิภาพในต้นแบบทุกชุดข้อมูล พบว่า ค่าความถูกต้องอยู่ในระดับสูงสุด (ร้อยละ 74.32) 
จึงสรุปได้ว่า รูปแบบความสัมพันธ์ของต้นแบบนิสิต ในรูปแบบการเรียนรู้ที่หลากหลายจากผลสัมฤทธิ์
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ทางการเรียนของนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับหลักการวิเคราะห์ทาง
สถิติและการเรียนรู้ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ 

 
5.2 ขั้นตอนที่ 2 การอภิปรายผลจากผลลัพธ์ 
 

ในขั้นตอนที่ 2 การอภิปรายผลจากผลลัพธ์นี้ ผู้วิจัยมุ่งอภิปรายใน 3 ประเด็น ตาม
วัตถุประสงค์ของการวิจัย  
 

5.2.1 การอภิปรายผลการศึกษาปัจจัยต้นแบบนิสิต ในรูปแบบการเรียนรู้ที่
หลากหลายจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา 

จากตารางที่ 5.1 ผลการศึกษาปัจจัยต้นแบบนิสิต ในรูปแบบการเรียนรู้ที่
หลากหลายจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา ผลลัพธ์มีความสอดคล้องกับ
ผลการวิจัยในวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง ซึ่งความสอดคล้องนี้สะท้อนถึงแนวทางการศึกษาที่เป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน แม้ว่าจะใช้เครื่องมือและเทคนิคท่ีแตกต่างกัน 

ดังนั้นจึงสรุปได้ว่าปัจจัยต้นแบบนิสิต ในรูปแบบการเรียนรู้ที่หลากหลายจาก
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา มีความเหมาะสมและสมเหตุสมผลในการวิจัย
ครั้งนี ้

 
5.2.2 การอภิปรายผลการพัฒนารูปแบบความสัมพันธ์ของต้นแบบนิสิต ในรูปแบบ

การเรียนรู้ที่หลากหลายจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา 
จากการน าเสนอรูปแบบความสัมพันธ์ของนิสิตต้นแบบ ในรูปแบบการเรียนรู้ที่

หลากหลายจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา โดยการแบ่งจ าแนกตามกลุ่ม
ย่อย และการวิเคราะห์ในภาพรวม พบว่า ต้นแบบรูปแบบความสัมพันธ์ของต้นแบบนิสิต ในรูปแบบ
การเรียนรู้ที่หลากหลายจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา มีความหลากหลาย
และเหมาะสมในระดับที่แตกต่างกัน อย่างไรก็ตาม เมื่อน าข้อมูลทั้งหมดมาใช้เพ่ือพัฒนารูปแบบ
ความสัมพันธ์ของต้นแบบนิสิต ในรูปแบบการเรียนรู้ที่หลากหลายจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา พบว่า ต้นแบบดังกล่าวมีความถูกต้องในระดับสูง ดังแสดงในตารางที่ 5.3 

ดังนั้นจึงสรุปได้ว่า รูปแบบความสัมพันธ์ของต้นแบบนิสิต ในรูปแบบการเรียนรู้ที่
หลากหลายจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา มีความเหมาะสมและ
สมเหตุสมผลในการวิจัยครั้งนี้ 
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5.2.3 การอภิปรายผลการหาประสิทธิภาพต้นแบบนิสิต ในรูปแบบการเรียนรู้ที่
หลากหลายจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา 

จากตารางที่ 5.3 แสดงผลการสรุปการวิเคราะห์ประสิทธิภาพในแต่ละกลุ่ม ซึ่งมี
ความสอดคล้องกับการพัฒนารูปแบบความสัมพันธ์ของต้นแบบนิสิต ในรูปแบบการเรียนรู้ที่
หลากหลายจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา ดังแสดงใน ภาพที่ 5.1 ถึง ภาพ
ที่ 5.6 พบว่า การท าสอบประสิทธิภาพในกลุ่มย่อย ค่าความถูกต้องอยู่ในระดับปานกลางถึงระดับสูง 
ในขณะที่การทดสอบประสิทธิภาพในต้นแบบทุกชุดข้อมูล พบว่า ค่าความถูกต้องอยู่ในระดับสูงสุด 
(ร้อยละ 74.32)  

ดังนั้นจึงสรุปได้ว่า การหาประสิทธิภาพต้นแบบนิสิต และรูปแบบความสัมพันธ์
ของต้นแบบนิสิต ในรูปแบบการเรียนรู้ที่หลากหลายจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนิสิต
มหาวิทยาลัยพะเยา มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับหลักการวิเคราะห์ทางสถิติและการเรียนรู้ด้วย
เครื่องคอมพิวเตอร์ 

 
5.3 ขั้นตอนที่ 3 การน าเสนอข้อเสนอแนะ 
 

จากผลการวิจัยที่ได้สรุปในประเด็นส าคัญทั้ง 3 ประเด็นตามวัตถุประสงค์การวิจัยนั้น 
ผู้วิจัย พบว่า รูปแบบความสัมพันธ์ของต้นแบบนิสิต ในรูปแบบการเรียนรู้ที่หลากหลายจากผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับหลักการวิเคราะห์ทาง
สถิติและการเรียนรู้ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์เป็นอย่างยิ่ง ด้วยเหตุนี้ ผู้วิจัยจึงมีความเชื่อว่างานวิจัยและ
ผลการวิจัยที่ค้นพบ สามารถพัฒนาต่อยอดได้ในอนาคตอย่างแน่นอน โดยผู้วิจัยมีแผนและขั้นตอน
ด าเนินงานในอนาคต ดังแสดงในภาพที่ 5.7 
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ภาพที่ 5.7 แผนและข้ันตอนการด าเนินงานในอนาคต 
 

ภาพที่ 5.7 แสดงแผนและขั้นตอนการด าเนินงานในอนาคต โดยผู้วิจัยมีเป้าหมายและ
ขั้นตอนที่ชัดเจนที่สามารถน าไปใช้ได้ในอนาคต ซึ่งผู้วิจัยต้องการขยายเครือข่ายและขอบเขตของการ
วิจัยเพื่อให้ครอบคลุมมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ในประเทศไทย ตามเครือข่ายของผู้วิจัยในอนาคต 
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Abstract—Attitudes and learning styles can affect academic achievement at 
different levels. While analyzing attitudes and learning styles can not only use 
basic statistics, using advanced tools to analyze the students' in-depth elements 
is discussed. Therefore, this research offers an appropriate method for clustering 
academic achievement (GPA) that support student’s attitudes and learning 
styles. At the same time, this research is aimed to study the level of attitudes 
towards learning styles in different academic achievement of students at the 
University of Phayao. The data collection was conducted from 195 students 
from 17 schools and colleges at the University of Phayao, Thailand. The results 
show that there is a variety of cluster in students’ attitudes and learning styles 
with a significant pattern (types of success) of the students’ model, while the 
model performance has a very high efficiency to the model.  

In future work, it will be applied with other universities in Thailand and also 
used in developing applications for providing a program recommended for ap-
propriate educational programs. 

Keywords—Educational Data Mining, Students Model, Different Academic 
Achievement, Attitudes Data Mining 

1 Introductions 

In the age of knowledge competition, education is the expectation for the future. 
Everyone aims for a degree to be used as a competitive tool [1-3, 17-18]. It promotes 
various processes in improving the quality of education, improving student quality, 
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and developing the foundations of an advanced society [3-4]. In addition, it is also 
used to drive the country and the economy as people with knowledge that can be in 
competition with other developing or developed nations. The results lead to an educa-
tion system that plays an important and significant role in all aspects [4-7, 17].  

For Thailand, education has been developed for a long time. Originally, education 
in Thailand was conducted in the temples and families. Only men were accepted to 
undertake an educational learning process. Later, there was a systematic reconstruc-
tion of education [10]. Until now, the education system for Thai people is an Educa-
tion for All [7, 9-10]. Educational management is systematically organized. It has 
divided the educational level into two stages. The first stage is basic education which 
begins with an early childhood level, then proceeding into the elementary level, lower 
secondary level, and finally at the upper secondary level. The secondary stage is high-
er education, which is an optional final stage of formal learning [7, 10]. 

From the current situation, where technology is changing rapidly, the pattern of 
learning from the instructor to the lecturer in front of the class is no longer sufficient 
[1-4]. Searching for learners' perceptions based on the potential and suitability of the 
learner has received attention from many researchers and educators [7]. Encouraging 
learners to recognize the process of finding information and knowledge is important 
[1-2]. These various reasons have convinced the researchers to find the essence of the 
process. Initially, the researchers found that most of the research was in psychology 
and educational development, which is often studied in abstract terms and general 
statistical comparisons [1-4]. 

 
Fig. 1. Research Framework 

In this research, the goal of the researchers is clearly different. One is an obvious 
difference; the researchers want to present some concrete results. The concrete results 
obtained must be able to measure and evaluate according to the scientific principles. 
The goal of the research is to conduct in accordance with the research framework 
shown in Figure 1. From Figure 1, it can be seen that the process and procedures of 
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the research has clear goals with clear results. It consists of three components. The 
first component is the environment which is the cause and importance of research 
problems. The second component is the research methodology by which researchers 
describe the operations, results analysis, and performance results. The third compo-
nent is knowledge bases and future works, which discusses the results and determines 
future operations. 

From the research framework, it emphasizes the importance of research objectives 
that need to find an appropriate method for clustering academic achievement (GPA) 
that support student’s attitudes and learning styles, which is the beginning of research 
solutions as shown in Figure 2. 

 
Fig. 2. Research Goals and Research Processes 

Picture 2 shows the goal of conducting research. In addition, this research is aimed 
towards studying the level of attitudes towards learning styles in different academic 
achievement of students at the University of Phayao. The data collection was con-
ducted from 195 students from 17 schools and colleges at the University of Phayao, 
Thailand. 

The order and outline of the paper are structured in a simple manner which is di-
vided into six sections. The first section discusses the importance and origin of re-
search. The second section summarizes the essentials and other research related to the 
student’s model and academic achievement. The third section describes the process 
and steps in research methodology. The fourth section is the research report. The fifth 
section is discussion of the research results. Finally, the sixth section is a summary of 
all important issues related to the research and future works. 

2 Literature and Related Research 

This section is a summary of important and relevant research related to the work of 
developing students model and analyzing learners' awareness patterns. Topics in this 
section include student learning styles, and development of educational models. 
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2.1 Student learning styles 

Student learning style refers to the characteristics of student learning behavior [5, 
8, 11-13, 17]. It is a pattern of learning that responds to individual perceptions: exam-
ples are social learning, conceptualization of understanding, and creating interaction 
with what students want to learn.  

Many researchers are trying to study and develop processes that promote percep-
tion and create learning patterns that are significant to academic achievement [9, 14-
15]. Every research provides many results and benefits to the education system and 
learners. In addition, the learning styles that have been developed are also varied such 
as, Kolb’s learning styles model which describes the learning style based on the learn-
er's experience [5, 8], Rancourt’s learning styles model which describes the learning 
style based on the learner's psycho-epistemological modes [11], Hemisoheric domi-
nance and learning styles model which describes the learning style based on the learn-
er's hemispheric (brains) preference [11], and VAK’s learning styles model which 
describes the learning style based on the learner's perceptions [11-13]. Each learning 
style presented earlier is a reference based on the abilities, skills, preferences, and 
characteristics of each student. However, this research aims to find results that are 
influenced by the VAK’s learning styles. 

The VAK’s learning style model has been developed by psychologists to identify 
how students perceive learning. VAK stands for visual (V), auditory (A), and kines-
thetic (K), which is the process of getting information for human ways of receiving 
effective learning and development [12-13]. The specific characteristics of the percep-
tion are clearly different. Visual is a characteristic of students who are visually dis-
tinctive. They can absorb and retain information better when presented with pictures, 
diagrams and charts. Auditory is a characteristic of students who have an important 
role in listening. They will improve their learning in situations of lectures and group 
discussions. Kinesthetic is a characteristic of learners who like physical movement 
like physical experiences. They will do better when they act and respond to their ac-
tivities and learning.  

The essence and differences of the VAK’s learning styles are shown in Table 1. 

Table 1.  The essence and differences of the VAK’s learning styles  

Visual  Auditory  Kinesthetic  
These learners will respond to 
situations such as: 
I received a picture. 
What do you see? 
What are the images in your mind? 

These learners will respond to 
situations such as: 
What song makes you feel calm. 
The noise caused me to learn 
nothing. 

These learners will respond to 
situations such as: 
Body testing makes me feel self-
improvement. 
Practice is the heart of the learning 
process. 

Key Points: 
Learners respond to picture, graph-
ic, and object 

Key Points: 
Learners prefer verbal presenta-
tions 

Key Points: 
Learners prefer a physical, and 
hands-on approach 

 
Table 1 shows the importance and differences of VAK’s learning styles which the 

researchers will apply in the data collection process to analyze the relationship be-
tween students' perceptions of academic achievement. 
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2.2 Development of educational models 

The educational model in this research is limited to the prototype of describing the 
relationship between the learning process, student performance, and student achieve-
ment. Therefore, the educational model refers to the scientific process that the re-
searchers focused on to find the facts. This kind of educational model is interesting 
because the results of that model can be studied further on in a step-by-step manner 
for application and concrete development of educational quality [5-9, 13].  

A clear example of the research of learning styles and further development is the 
matching of compatible mentor and mentee [5], recommender system of educational 
programs that match the learner's learning style [7], and using tools to promote learn-
ing styles that are relevant to learners [6, 17]. Moreover, the use of advance technolo-
gy that is directly related to the analysis of learner behavior can benefit the learners, 
schools, and the country in a wide range [15]. This tool is called Educational Data 
Mining (EDM). 

Educational Data Mining (EDM) is a new trend of educational reform for the de-
velopment of students’ potential and finding knowledge in a series of overlapping 
information that focuses on finding useful features and patterns for the performance of 
the students [15]. Moreover, learning in the 21st century has changed vastly. For ex-
ample, the role of the teacher changes as an educator who becomes a coach who gives 
advice. Changes are also in the role of the students who are waiting for knowledge 
from the instructor to becoming a self-seeking person. Changes in educational facili-
ties in the building or in the classroom become a study from anywhere and anytime 
through the Internet. Changes in the patterns of teaching and learning of face-to-face 
is a study through avatars in a virtual classroom. From the example, it can be seen that 
the educational management model has completely changed [5-9, 13, 15, 18]. 

Although the educational management model has completely changed the criteria 
and processes for measuring the results of the students still use the old standard [10]. 
The assessment criteria still uses the average academic results, which is primarily 
known as the GPA: Grade Point Average. In Thailand, graduation at primary and 
secondary levels is determined only with any academic results and completing all 
activities designated by the school [10]. For the university, only a minimum GPA of 
2.00 can be obtained for a bachelor's degree. When considering in-depth study results, 
it was found that many students graduated inappropriately. In contrast, many schools 
in Thailand provide high grades to students in order to facilitate learners to gain a 
competitive advantage in the university entrance examination. It can be seen that 
using the GPA can only assess the students' performance in general, but not effective 
in clearly identifying the specific aptitudes of the students. Therefore, this research 
offers an appropriate method for clustering academic achievement (GPA) that sup-
ports the student’s attitude and learning styles. 

3 Research Methodology 

The research methodology in this research places great importance on the research 
process and conceptual framework. It consists of five important parts: 
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1. Target group design 
2. Tool development 
3. Target group selection and data collection 
4. Data preparation 
5. Model development and performance, as shown in Figure 3. 

 
Fig. 3. Research Methodology 

3.1 Target group design 

The target group design aims to be able to share the knowledge towards developing 
the students' potential and quality of education, which mainly refers to students at the 
University of Phayao. Thus, the population and sample groups need to be designed in 
accordance with the overall context of the students at the University of Phayao. The 
researchers therefore set the goal of collecting data from all schools and colleges at 
the University of Phayao.  

However, the researchers give importance and attention to the research objectives 
and research questions, which consist of two issues; Question 1: How much does the 
academic achievement level affect the clusters and learning style of students at the 
University of Phayao? Question 2: How much of a difference in attitude levels toward 
the learning style affect the clusters and learning style of students at the University of 
Phayao? 

For finding the answers in this research questions, the researchers used the basic 
statistical techniques and applied them to the data mining techniques to find the best 
solutions to the research objectives. 

3.2 Tool development 

The tool used in this research was the questionnaire. It is used to gather attitudes 
towards various factors. In addition, it is also used to develop the pattern of different 
learning styles for individual students at the University of Phayao. The questionnaire 
was in a multiple choice format to make it easier for respondents to provide the in-
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formation. The questionnaire consisted of three sections: Section 1 is the explanation; 
the objective of section 1 is to explain the purpose of collecting data for this question-
naire. Section 2 is the general information of the respondents; the purpose of section 2 
is to summarize the overall replies from the respondents. Section 3 is the level of 
attitude towards the different learning styles; it is used to analyze various factors re-
lated to the learners’ attitudes. In addition, the data and information obtained will be 
used to create and test the models. 

After creating the prototype of the questionnaire, the researchers then brought the 
tool to three experts for consideration to find the efficiency of the questionnaire. The 
questions used in the questionnaire are in the Thai language, so that respondents were 
able to obtain a great deal of understanding.  

The essence of the questionnaire is shown in Table 2 below. 

Table 2.  Essence of the Questionnaire 

No. Questions Perceptions of 
Learning Styles 

1. Students can learn better by reading the books. Visual 
2. When students try to do things by themselves, they can do better. Kinesthetic 
3. Students can remember what they hear in class, better than what they read. Auditory 
4. When students have read, the students can understand the lesson better. Visual 
5. Students learn better when listening in class. Auditory 
6. Students understand what they learn better when they have a role or action. Kinesthetic 

7. Students will learn better when hearing from other friends, and talking about 
the subjects learned in class. Auditory 

8. Students learn better from reading rather than listening or hearing. Visual 
9. If students have participated in class activities, students will learn better. Kinesthetic 
 
Table 2 shows the details of the questions in section 3, which consists of 9 ques-

tions. In addition, Table 2 also shows the types of perceptions and learning styles of 
each questions. In rating the attitude level to the question, the researchers used the 
Likert’s scale method, which consists of five levels. Setting the score and meaning of 
acceptance are displayed in Table 3: 

Table 3.  Score and Meaning 

Score Meaning 
1 Strongly disagree 
2 Disagree 
3 Neither agree nor disagree 
4 Agree 
5 Strongly agree 

3.3 Target group selection and data collection 

In selecting the sample group, the researchers determined that it would be more 
comprehensive by requiring the sample group from all departments at the University 
of Phayao. The departments obtained from the University of Phayao consisted of 17 
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schools and colleges; College of Continuing Education, School of Agriculture and 
Natural Resources, School of Allied Health Sciences, School of Architecture and Fine 
Arts, School of Dentistry, School of Energy and Environment, School of Engineering, 
School of Information and Communication Technology, School of Law, School of 
Liberal Arts, School of Management and Information Sciences, School of Medical 
Sciences, School of Medicine, School of Nursing, School of Pharmaceutical Sciences, 
School of Political and Social Science, and School of Science.  

Upon collecting data in the research from the students in the University of Phayao, 
the students who were studying in the academic year 2018 had been randomly select-
ed. 

3.4 Data preparation 

The process of preparing data is the most time-consuming step. The best model can 
be obtained from a good data mining analysis, which needs to be prepared for data 
availability and accuracy. Therefore, the preparation of data for use in the analysis 
must be given special importance.  

Data preparation consists of three sub-steps: data selection, data cleaning, and data 
transformation. Data selection is the information used to determine the goals and 
objectives of the analysis and used to select only relevant information. Data cleaning 
is the process of filtering data by removing redundant data and correcting data that is 
faulty. Data transformation is the process of converting the data format into the cor-
rect format and allowing the data to be used for analysis according to the process of 
data mining. 

3.5 Model development and performance 

Model development and performance are the processes of analyzing and designing 
a process for developing and testing a model which consists of four main steps: 

1. Clustering analysis 
2. Determining the number of clusters 
3. Implementing model 
4. Model performance 

Clustering analysis: Clustering analysis is the analysis process for grouping the 
density to balance the data in data collection. The data used in grouping is the grade 
point average of students (GPA). It is used to separate student’s performance that 
refers to the academic achievement of a set of related data collection.  

Tools used for analyzing cluster are k-Means and x-Means, where k-Means is used 
to determine the number of the optimal members in each data sets. For example, the 
minimum of GPA in data set is equal to 1.90, the maximum of GPA in data set is 
equal to 3.90, and the average of GPA in data set is equal to 2.97. The median of GPA 
in data set is equal to 2.90. It can be seen that the average of GPA is over than the 
median of GPA, which used k-Means to re-group the appropriate cluster in each data 
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series. X-Means clustering is the change management of k-Means clustering, which 
manages cluster allocations by trying to replicate partitions and separates the best 
results until a certain threshold is reached. The goal is determining the intrinsic group 
in a set of unlabeled data. 

Determining the Number of Clusters: Determining the number of clusters is how 
to select the appropriate clusters. The method chosen to decide the number of clusters 
was called k-optimization [5]. K-Optimization is based on an elbow decision concept 
for selecting k-value and x-values. The decision of selecting k-value and x-values is 
selecting the value where k and x have an urgent change. For example, the vertical 
change is markedly horizontal, which is shown in Figure 4. 

 
Fig. 4. Determining the Number of Clusters 

Implementing Model: Implementing model is the process of developing models 
from data sets. The tools used to create models are decision trees and association 
rules. Decision tree is a data mining technique that is used to find the significant at-
tributes by applying attribute selection from the node in the decision tree model [7-8]. 
In addition, the decision tree develops the effectiveness of the clustering by applying 
the decision tree to be tested in each clusters. The association rules is a data mining 
technique that converts the decision tree model into a process to forecast future data 
sets. 

Model Performance: Model performance is the process of finding the model's 
performance. It consists of two parts: data testing methods and model selection meth-
ods. Data testing methods use the cross-validation methods to evaluate model by sepa-
rating the data collected into two sets that include a training dataset and testing da-
taset. Training dataset is used for building the model. The testing dataset is used for 
testing the model. The cross-validation methods in this paper are two types including 
k-fold cross-validation and leave-one-out cross-validation, as shown in Figure 5. 
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Fig. 5. Cross-Validation Method 

Model selection methods are considered to be based on an overview of the model 
results, which is reasonable considering the validity, effectiveness, model pattern, and 
applicability. The criteria of consideration are accuracy, precision, and recall [8]. 

Accuracy is the ability to choose the outcome of predictions, which is calculated 
from Equation (1), as from the confusion matrix [8] shown in Table 4. While, preci-
sion is a part of the prediction, which involves the retrieve instances. Finally, recall is 
the fraction of relevant instances that are retrieved. 

 

Accuracy = 
TP+TN 

TP+FP+FN+TN 
(1) 

Table 4.  Confusion Matrix 

Predicted / Actual 
True Condition 

Precision 
Positive Negative 

Predicted Positive True Positive (TP) False Positive (FP) Precision (Positive) = 𝑻𝑷
𝑻𝑷	$	𝑭𝑷

 

Predicted Negative False Negative (FN) True Negative (TN) Precision (Negative) = 𝑻𝑷
𝑻𝑷	$	𝑭𝑷

 

Recall Recall (Positive) = 𝑻𝑷
𝑻𝑷	$	𝑭𝑵

 Recall (Negative) = 𝑻𝑵
𝑭𝑷	$	𝑻𝑵

  

4 Research Results 

The objective of the research results section is to report the performance related to 
this research, which consists of five issues: 

1. Number of respondents 
2. Attitudes towards perceived factors and learning styles 
3. Appropriate cluster analysis results 
4. Model development results 
5. Model testing results discussions. 
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4.1 Number of respondents 

In this section, the survey report is summarized and the questionnaire has been an-
swered. The researchers collected data from 195 questionnaires from the sample 
group of students who were studying at the University of Phayao. From the sample 
group, the analysis results are divided into two parts as follows: Table 5 shows the 
general information of respondents, and Table 6 shows the number and percentage of 
respondents classified by the schools and colleges. 

Table 5.  General Information of Respondents 

Gender Respondents 
Academic Year 

1st Year 2nd Year 3rd Year 4th Year 5th Year 
Male 70 (35.90%) 8 (33.33%) 30 (56.60%) 31 (35.23%) 7 (30.43%) 1 (14.29%) 
Female 125 (64.10%) 16 (66.67%) 23 (43.40%) 57 (64.77%) 16 (69.57%) 6 (85.71%) 
Total 195 (100%) 24 (12.31%) 53 (27.18%) 88 (45.13%) 23 (11.79%) 7 (3.59%) 

 
Table 5 shows that most respondents are female, which is equal to 125 (64.10%) 

respondents. While 70 (35.90%) male responded to the questionnaire. In addition, 
most respondents are studying in the third year with 88 (45.13%) respondents. While 
the year that provides the least questionnaire is the fifth year, which has 7 (3.59%) 
respondents. 

Table 6.  Number and Percentage of Respondents Classified by Schools and Colleges 

Schools and Colleges Respondents Percentage 

College of Continuing Education 28 14.36% 
School of Agriculture and Natural Resources 6 3.08% 
School of Allied Health Sciences 6 3.08% 
School of Architecture and Fine Arts 6 3.08% 
School of Dentistry* 1 0.51% 
School of Energy and Environment 2 1.03% 
School of Engineering 12 6.15% 
School of Information and Communication Technology 19 9.74% 
School of Law 12 6.15% 
School of Liberal Arts 10 5.13% 
School of Management and Information Sciences 29 14.87% 
School of Medical Sciences 12 6.15% 
School of Medicine* 35 17.95% 
School of Nursing 2 1.03% 
School of Pharmaceutical Sciences 7 3.59% 
School of Political and Social Science 5 2.56% 
School of Science 3 1.54% 
Total 195 100 % 

 
Table 6 shows that the respondents were classified by schools and colleges. It dis-

plays that most respondents are in the School of Medicine with 35 (17.95%) respond-
ents. The second school that provided information is the School of Management and 
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Information Sciences with 29 (14.87%) respondents. The third school that provided 
information is the College of Continuing Education with 28 (14.36%) respondents. 
While the school that provided the least information is the School of Dentistry with 1 
(0.51%) respondents. 

4.2 Attitudes towards perceived factors and learning styles 

This section summarizes the results of the attitude towards 9 questions using statis-
tical techniques including average (means), standard deviation (S.D.) and interpreta-
tion as shown in Table 7.  

In the interpretation of the data, the researchers divided the distance of each class 
according to the rating level. The calculation process and result used the maximum 
score (equal to 5) minus the minimum score (equal to 1) divided by the number of 
class (equal to 5), as shown in equation (2). 

 

Width of the class = Maximum score – Minimum score 
Number of class 

(2) 

= 
5 – 1 

5 
 

= 0.8 
 
From the result of the calculation in equation 2, the result is equal to 0.8. Thus, it 

can be used to define the rating criteria for use in the interpretation of the level of 
attitude on each question as shown in Table 7. 

Table 7.  Class, Width of the class, and Interpretation 

Class Width of the class Interpretation 
1 In the range between 1.00-1.80 Strongly disagree 
2 In the range between 1.81-2.60 Disagree 
3 In the range between 2.61-3.40 Neither agree nor disagree 
4 In the range between 3.41-4.20 Agree 
5 In the range between 4.21-5.00 Strongly agree 

Table 8.  Attitudes towards Perceived Factors and Learning Styles 

Question No. Learning Styles Means S.D. Interpretation 
Q1 Visual 3.75 0.84 Agree 

Q2* Kinesthetic 4.02 0.83 Agree 
Q3 Auditory 3.75 0.81 Agree 
Q4 Visual 3.83 0.89 Agree 
Q5 Auditory 3.72 0.87 Agree 
Q6 Kinesthetic 3.66 0.93 Agree 

Q7* Auditory 3.65 0.89 Agree 
Q8 Visual 3.69 0.94 Agree 
Q9 Kinesthetic 3.83 0.83 Agree 

Summaries 3.77 0.87 Agree 
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Table 8 shows that students at the University of Phayao gave opinions on the atti-
tude level towards learning styles in same interpretations. From the survey, it was 
found that the respondents expressed their opinions on the most important learning 
styles of kinesthetic, which shows the average in question 2 (Mean = 4.02). On the 
other hand, respondents pay less attention to auditory, which shows the average value 
in question 7 (Mean = 3.65). However, the relationship of learning styles in different 
academic achievement of the students at the University of Phayao can be expressed in 
6 patterns and summarizes the group of respondents by patterns as shown in Table 9. 

Table 9.  Learning Styles in Different Academic Achievement of Students 

Patterns Number of Students Percentages 
Pattern 1: Auditory - Kinesthetic - Visual (A-K-V) 39 20.00% 
Pattern 2: Auditory - Visual - Kinesthetic (A-V-K) 20 10.26% 
Pattern 3: Kinesthetic - Auditory - Visual (K-A-V) 28 14.36% 
Pattern 4: Kinesthetic - Visual - Auditory (K-V-A) 39 20.00% 
Pattern 5: Visual - Auditory - Kinesthetic (V-A-K) 29 14.87% 
Pattern 6: Visual - Kinesthetic - Auditory (V-K-A) 40 20.51% 
Total: 195 100% 

 
Identifying students in each patterns were based on the calculation results from 

each attitude level of the question. For example, the respondents rated the attitude 
towards each question as follows: Q1 = 3, Q2 = 5, Q3 = 3, Q4 = 4, Q5 = 3, Q6 = 4, 
Q7 = 3, Q8 = 3, and Q9 = 4. The calculation is for using the total score of the attitude 
level towards the learning style in which each question is based on the perception of 
learning styles as follows: Visual learning style has Q1, Q4, and Q8.  Auditory learn-
ing style has Q3, Q5, and Q7.  Kinesthetic learning style has Q2, Q6, and Q9.  So the 
result from the sample is equal to the visual learning style = 10, auditory learning 
style = 9, and kinesthetic learning style = 13. When sorting the score, it can be con-
cluded that this respondent is in Pattern 4 (K-V-A). 

4.3 Appropriate cluster analysis results 

This section is the result of analyzing the appropriate number of clusters to be used 
to develop predictive models that are consistent with the academic achievement of 
future learners. The data used in the analysis are grade point average (GPA). After 
obtaining the appropriate number of clusters, it will be referenced to the level of atti-
tude towards the different learning styles to create a decision tree model. 

There are two optimal value results from determining the number of clusters pro-
cess; k-Optimization for k-Means, and x-Means clustering summary from  
k-Optimization as shown in Figure 6 and Figure 7. 

Figure 6 shows that k-Optimization of k-Means is equal to 5. From all groups, the 
k values selected vertically and horizontally change in the elbow decision concept. 
The k values are determined by the vertical and horizontal sudden changes. 

Figure 7 shows that k-Optimization of x-Means is equal to 5. When considering 
Figure 6 and Figure 7, it is very consistent to select a cluster that is number 5 for k-
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value. Therefore, when considered thoroughly, it is appropriate to use k = 5 which 
will be used in the development of the model. In addition, Table 10 shows the number 
of members and the average distance between clusters. 

 
Fig. 6. k-Optimization of k-Means 

 
Fig. 7. k-Optimization of x-Means 

Table 10.  Members, Average within Cluster Distance, and Average within Centroid 

Cluster Member Average within Cluster 
Distance Average within Centroid 

Cluster_0 37 (18.97%) 0.104 3.59 
Cluster_1 47 (24.10%) 0.036 3.18 
Cluster_2* 59 (30.26%) 0.045 2.87 
Cluster_3 40 (20.51%) 0.052 2.53 
Cluster_4 12 (6.15%) 0.099 2.13 
Total: 195 (100%) 0.059 2.86 
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4.4 Model development results 

After knowing the optimal number of clusters, this step is to report the analysis of 
attitude patterns to the difference in academic achievement by analyzing each cluster. 
From the appropriate cluster, the cluster can be divided according to the grade point 
average (GPA) of the respondents as shown in Table 11. 

Table 11.  Clusters, Grade Point Average (GPA), and Priorities Perceptions of Learn-
ing Styles 

Cluster GPA Member 
Priorities Perceptions of Learning Styles 
Visual Auditory Kinesthetic 

Cluster_0 3.41 – 3.90 37 (18.97%) 15 (7.69%) 12 (6.15%) 10 (5.13%) 
Cluster_1 3.03 – 3.33 47 (24.10%) 14 (7.18%) 14 (7.18%) 19 (9.74%) 
Cluster_2* 2.71 – 3.02 59 (30.26%) 23 (11.79%) 15 (7.69%) 21 (10.77%) 
Cluster_3 2.34 – 2.70 40 (20.51%) 11 (5.64%) 13 (6.67%) 16 (8.21%) 
Cluster_4 1.90 – 2.31 12 (6.15%) 6 (3.08%) 5 (2.56%) 1 (0.51%) 
Total: 195 (100%) 69 (35.38%) 59 (30.26%) 67 (34.36%) 

*Maximum GPA = 3.90, Minimum GPA = 1.90 

Table 11 shows members in each cluster based on the respondent’s data and priori-
ties perceptions of learning styles. It showed that the cluster with the most members is 
Cluster_2 which has 59 (30.26%) members. The second is Cluster_1 with 47 
(24.10%) members. The third is Cluster_3 with 40 (20.51%) members. The fourth is 
Cluster_0 with 37 (18.97%) members. Finally, the last is Cluster_4 with 12 (6.15%) 
members.  

After that, the researchers separated each set of data and analyzed the numbers by 
the decision tree and cross-validation techniques. The results of the analysis of the 
decision tree’s performance is shown in Table 12 to Table 21. 

Decision Tree’s Performance of Cluster_0. Table 12 shows that the model that is 
efficient and suitable for Cluster_0 is the decision tree model at depth 5 and used the 
Leave-one-out cross-validation method. After knowing the effective model of Clus-
ter_0, Table 13 shows the results of the Cluster_0 model testing. 

Table 12.  Decision Tree’s Performance of Cluster_0 

Depth of Model / Accuracy 
Cross Validation 

5-Fold 10-Fold Leave-one-out  
Depth 3 45.71% 35.83% 59.46% 
Depth 5* 43.21% 48.33% 67.57%* 
Depth 7 43.21% 48.33% 67.57% 

Table 13.  Cluster_0 Model Testing 

Predicted / Actual 
True Condition 

Precision 
Kinesthetic Visual Auditory 

Pred. Kinesthetic 9 4 5 50.00% 
Pred. Visual 1 10 1 83.33% 
Pred. Auditory 0 1 6 85.71% 
Recall 90.00% 66.67% 50.00%  
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Decision Tree’s Performance of Cluster_1. Table 14 shows that the model that is 
efficient and suitable for Cluster_1 is the decision tree model at depth 3 and used the 
10-Fold cross-validation method. While, Table 15 shows the results of the Cluster_1 
model testing. 

Table 14.  Decision Tree’s Performance of Cluster_1 

Depth of Model / Accuracy 
Cross Validation 

5-Fold 10-Fold Leave-one-out  
Depth 3* 46.89% 47.50%* 34.04% 
Depth 5 46.89% 43.00% 34.04% 
Depth 7 46.89% 43.00% 34.04% 

Table 15.  Cluster_1 Model Testing 

Predicted / Actual 
True Condition 

Precision 
Kinesthetic Visual Auditory 

Pred. Kinesthetic 16 6 5 59.26% 
Pred. Visual 3 6 9 33.33% 
Pred. Auditory 0 2 0 0.00% 
Recall 84.21% 42.86% 0.00%  

 
Decision Tree’s Performance of Cluster_2. Table 16 shows that the model that is 

efficient and suitable for Cluster_2 is the decision tree model at depth 5 and used the 
5-Fold cross-validation method. While, Table 17 shows the results of the Cluster_2 
model testing. 

Table 16.  Decision Tree’s Performance of Cluster_2 

Depth of Model / Accuracy 
Cross Validation 

5-Fold 10-Fold Leave-one-out  
Depth 3 52.73% 41.67% 50.85% 
Depth 5* 56.06%* 53.33% 50.85% 
Depth 7 56.06% 53.33% 50.85% 

Table 17.  Cluster_2 Model Testing 

Predicted / Actual 
True Condition 

Precision 
Kinesthetic Visual Auditory 

Pred. Kinesthetic 3 2 2 42.86% 
Pred. Visual 5 12 3 60.00% 
Pred. Auditory 7 7 18 56.25% 
Recall 20.00% 57.14% 78.26%  

 
Decision Tree’s Performance of Cluster_3. Table 18 shows that the model that is 

efficient and suitable for Cluster_3 is the decision tree model at depth 3 and used the 
5-Fold cross-validation method. While, Table 19 shows the results of the Cluster_3 
model testing. 
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Table 18.  Decision Tree’s Performance of Cluster_3 

Depth of Model / Accuracy 
Cross Validation 

5-Fold 10-Fold Leave-one-out  
Depth 3* 47.50%* 40.00% 45.00% 
Depth 5 47.50% 42.50% 47.50% 
Depth 7 47.50% 42.50% 47.50% 

Table 19.  Cluster_3 Model Testing 

Predicted / Actual 
True Condition 

Precision 
Kinesthetic Visual Auditory 

Pred. Kinesthetic 6 5 2 46.15% 
Pred. Visual 4 7 3 50.00% 
Pred. Auditory 6 1 6 46.15% 
Recall 37.50% 53.85% 54.55%  

 
Decision Tree’s Performance of Cluster_4. Table 20 shows that the model that is 

efficient and suitable for Cluster_4 is the decision tree model at depth 3 and used the 
5_Fold cross-validation method. While, Table 21 shows the results of the Cluster_4 
model testing. 

Table 20.  Decision Tree’s Performance of Cluster_4 

Depth of Model / Accuracy 
Cross Validation 

5-Fold 10-Fold Leave-one-out  
Depth 3* 40.00%* 30.00% 33.33% 
Depth 5 40.00% 30.00% 33.33% 
Depth 7 40.00% 30.00% 33.33% 

Table 21.  Cluster_4 Model Testing 

Predicted / Actual 
True Condition 

Precision 
Kinesthetic Visual Auditory 

Pred. Kinesthetic 5 5 1 45.45% 
Pred. Visual 1 0 0 0.00% 
Pred. Auditory 0 0 0 0.00% 
Recall 83.33% 0.00% 0.00%  

4.5 Model Testing Results Discussions 

In this section, the researchers wanted to present and discuss the results of the 
model testing in each cluster. From Table 12 to Table 21, the result shows that the 
models in each cluster have a distinct relationship. As a result of this model testing, 
the researchers showed the model in each cluster in Figure 8 to Figure 12. 
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Fig. 8. Decision Tree’s Model of Cluster_0 

 
Fig. 9. Decision Tree’s Model of Cluster_1 

 
Fig. 10. Decision Tree’s Model of Cluster_2 
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Fig. 11. Decision Tree’s Model of Cluster_3 

 
Fig. 12. Decision Tree’s Model of Cluster_4 

Figure 8 to Figure 12 show all models that have relationships in each cluster, which 
is an overview of the prediction model analysis shown in Table 22, Table 23 and 
Figure 13. 

Table 22.  Decision Tree’s Performance with Data Collection 

Depth of Model / Accuracy 
Cross Validation 

5-Fold 10-Fold Leave-one-out  
Depth 3 60.51% 56.92% 58.46% 
Depth 5 72.31% 72.79% 69.74% 
Depth 7* 72.82% 74.32%* 71.28% 

 
Table 22 shows that the model that is efficient and suitable for data collection is the 

decision tree model at depth 7 and used the 10-Fold cross-validation method. After 
knowing the effective model for data collection, Table 23 shows the results of the 
decision tree’s performance and decision tree model as shown in Figure 13. 
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Table 23.  Cluster_3 Model Testing 

Predicted / Actual 
True Condition 

Precision 
Kinesthetic Visual Auditory 

Pred. Kinesthetic 61 7 13 75.31% 
Pred. Visual 3 43 15 70.49% 
Pred. Auditory 3 9 41 77.36% 
Recall 91.04% 72.88% 59.42%  

 
Fig. 13. Decision Tree’s Model 

Figure 13 shows the prediction model with the decision tree mode that has a rela-
tionship between different learning styles of student achievement at the University of 
Phayao, Thailand. In addition, this decision tree model can be applied in association 
rules as shown in Table 24. 

Table 24.  Association Rules 

Rule Model Results 
if Q2 = 2 then Auditory 
if Q2 = 3 and Q8 = 2 then Auditory 
if Q2 = 3 and Q8 = 3 and Q7 = 2 then Auditory 
if Q2 = 3 and Q8 = 3 and Q7 = 3 then Visual 
if Q2 = 3 and Q8 = 3 and Q7 = 4 then Auditory 
if Q2 = 3 and Q8 = 3 and Q7 = 5 then Auditory 
if Q2 = 3 and Q8 = 4 and Q7 = 2 then Visual 
if Q2 = 3 and Q8 = 4 and Q7 = 3 then Visual 
if Q2 = 3 and Q8 = 4 and Q7 = 4 then Visual 
if Q2 = 3 and Q8 = 4 and Q7 = 5 then Auditory 
if Q2 = 3 and Q8 = 5 then Visual 
if Q2 = 4 and Q5 = 2 and Q8 = 2 then Kinesthetic 
if Q2 = 4 and Q5 = 2 and Q8 = 3 then Kinesthetic 
if Q2 = 4 and Q5 = 2 and Q8 = 5 then Visual 
if Q2 = 4 and Q5 = 3 and Q4 = 3 then Kinesthetic 
if Q2 = 4 and Q5 = 3 and Q4 = 4 and Q1 = 3 then Kinesthetic 
if Q2 = 4 and Q5 = 3 and Q4 = 4 and Q1 = 4 and Q8 = 3 then Kinesthetic 
if Q2 = 4 and Q5 = 3 and Q4 = 4 and Q1 = 4 and Q8 = 4 then Visual 
if Q2 = 4 and Q5 = 3 and Q4 = 4 and Q1 = 5 then Visual 
if Q2 = 4 and Q5 = 3 and Q4 = 5 then Visual 
if Q2 = 4 and Q5 = 4 and Q8 = 2 then Auditory 
if Q2 = 4 and Q5 = 4 and Q8 = 3 then Visual 
if Q2 = 4 and Q5 = 4 and Q8 = 4 and Q9 = 3 then Auditory 
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Rule Model Results 
if Q2 = 4 and Q5 = 4 and Q8 = 4 and Q9 = 4 and Q1 = 3 then Auditory 
if Q2 = 4 and Q5 = 4 and Q8 = 4 and Q9 = 4 and Q1 = 4 then Visual 
if Q2 = 4 and Q5 = 4 and Q8 = 4 and Q9 = 4 and Q1 = 5 then Visual 
if Q2 = 4 and Q5 = 4 and Q8 = 4 and Q9 = 5 then Kinesthetic 
if Q2 = 4 and Q5 = 4 and Q8 = 5 then Visual 
if Q2 = 4 and Q5 = 5 and Q4 = 3 then Auditory 
if Q2 = 4 and Q5 = 5 and Q4 = 4 then Auditory 
if Q2 = 4 and Q5 = 5 and Q4 = 5 then Visual 
if Q2 = 5 and Q9 = 2 then Auditory 
if Q2 = 5 and Q9 = 3 and Q1 = 3 then Kinesthetic 
if Q2 = 5 and Q9 = 3 and Q1 = 4 then Visual 
if Q2 = 5 and Q9 = 4 and Q3 = 3 and Q8 = 3 then Kinesthetic 
if Q2 = 5 and Q9 = 4 and Q3 = 3 and Q8 = 4 then Visual 
if Q2 = 5 and Q9 = 4 and Q3 = 3 and Q8 = 5 then Visual 
if Q2 = 5 and Q9 = 4 and Q3 = 4 and Q1 = 3 then Kinesthetic 
if Q2 = 5 and Q9 = 4 and Q3 = 4 and Q1 = 4 then Auditory 
if Q2 = 5 and Q9 = 4 and Q3 = 5 and Q7 = 4 then Kinesthetic 
if Q2 = 5 and Q9 = 4 and Q3 = 5 and Q7 = 5 then Auditory 
if Q2 = 5 and Q9 = 5 then K Kinesthetic 
Correct: 176 out of 195 training examples.  

5 Research Discussions 

There are three main issues that need to be discussed: 

1. The sample collection 
2. The perceived dimension to the data analysis in different tools 
3. Utilization of research results. 

5.1 Sample collection 

As shown in Table 5 and Table 6, the data collection also has an uneven distribu-
tion. For example, Table 5 shows that students in each year are not consistent. How-
ever, the nature of data collection is random. If there is an ongoing research in the 
future, the number of data sets for each year should be increased. 

In addition, the distribution of samples in all schools and colleges of the university 
needs to be considered more. However, this research is a model of studying relevant 
factors and affecting learning patterns. If there is ongoing research in the future, the 
researchers aim would be to create a cooperation with executives and related parties at 
all levels. 
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5.2 Perceived dimension to data analysis in different tools 

The main purpose of using different data analysis tools is to compare the results in 
different dimensions. It can be seen that the overview of the analysis of the two tools 
is in the same direction, but the results are different in perception. 

An important example is the statistical tools analyzed in an overview of all data. It 
shows that the majority of the respondents pay attention to the accepted level of all 
questions, as shown in Table 8, while k-Means and x-Means can illustrate the distri-
bution in each cluster as shown in Figure 6, Figure 7, and Table 10. In addition, Table 
12 to Table 22 and Figure 8 to Figure 13 show the significance of all the decision tree 
models.  

The differences emphasize the direction and belief of the respondents. The two 
tools have proved that the respondents accepted the students model in different learn-
ing styles of academic achievement as concluded in the research results section.  

5.3 Utilization of research results 

The results of the research are divided into two dimensions: statistical results and 
results that are the prototype of the appropriate educational models (students model). 
From the statistics show that the respondents accept all three types of learning styles. 
While the model test results in each cluster are high level. Therefore, the researchers 
believe that the results of the research can be developed in the future. The researchers 
have plans and procedures as shown in Figure 14. 

 
Fig. 14. Future Research 

Figure 14 shows that the researchers have clear goals and steps that can be imple-
mented in the future, which the researchers want to expand the network and scope of 
research to cover various universities in Thailand. 

6 Conclusion 

This research aims to answer two issues: 
Question 1: How much does the academic achievement level affects the clusters 

and the learning style of students at the University of Phayao? 
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Question 2: How much of a difference in attitude levels toward the learning style 
affect the clusters and the learning style of students at the University of Phayao?  

The first question can be explained as shown in Table 8 that all questions in the 
questionnaire are accepted at the agree level, which is the average of all questions 
equal to 3.77. The second question can be answered in data analysis using the data 
mining process as shown in Table 12 to Table 22 and Figure 8 to Figure 13, which 
can be concluded that the number of cluster that are significant to the difference learn-
ing styles of academic achievement is 5 clusters as shown in Figure 6, Figure 7, and 
Table 10. Therefore, it can be concluded that this research achieved its objectives. 

In future work, it will be applied with other universities in Thailand and also used 
in developing applications for providing a program recommended for appropriate 
educational programs. In addition, the researchers tried to improve the defects as 
discussed in the research discussion section on the next research. 
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