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บทคัดย่อ 
 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพ่ือศึกษาปัจจัยความสัมพันธ์ระหว่างบริบทผู้เรียน
และหลักสูตร ส าหรับนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรี 2) เพ่ือพัฒนารูปแบบความสัมพันธ์ระหว่าง
บริบทผู้เรียนและหลักสูตร ส าหรับนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรี  และ 3) เพ่ือศึกษาความพึงพอใจ
ของนิสิตที่มีต่อรูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างบริบทผู้เรียนและหลักสูตร ส าหรับนิสิตนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี วิธีด าเนินการวิจัย ประกอบด้วย 1) การศึกษาปัจจัยความสัมพันธ์ระหว่างบริบทผู้เรียน
และหลักสูตร ส าหรับนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรี  2) การพัฒนารูปแบบความสัมพันธ์ระหว่าง
บริบทผู้เรียนและหลักสูตร ส าหรับนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรี  และ 3) การศึกษาความพึงพอใจ
ของนิสิตนักศึกษาที่มีต่อรูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างบริบทผู้เรียนและหลักสูตร ส าหรับนิสิต
นักศึกษาระดับปริญญาตรี กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ นิสิตนักศึกษา จาก 3 มหาวิทยาลัย 
ประกอบด้วย คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม และคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย เครื่องมือทางสถิติ และเครื่องมือทางวิทยาการ
ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ร้อยละ การค านวณต้นไม้การตัดสินใจ (Decision Tree) 
การวิเคราะห์ข้อความ (Text Mining) การแบ่งข้อมูลเพ่ือทดสอบ (Cross Validation) และการหา
ประสิทธิภาพจากการท านาย ด้วย Confusion Matrix ผลการวิจัยสรุปได้ ดังนี้ 

1. การศึกษาปัจจัยความสัมพันธ์ระหว่างบริบทผู้เรียน และหลักสูตร ได้เก็บรวบรวม
ข้อมูลจากนิสิตคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา จ านวน 92 คน และ
นักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จ านวน 164 คน เพ่ือศึกษา
ปัจจัยความสัมพันธ์ระหว่างบริบทผู้เรียนและหลักสูตร โดยผ่านกระบวนการวิเคราะห์ข้อความ (Text 
Mining) และพัฒนาเป็นโมเดลต้นแบบเพ่ือการท านายความสนใจในการศึกษาต่อของผู้เรียน ผลการ



 
 

[4] 
 

ทดสอบประสิทธิภาพโมเดลพบว่า โมเดลมีความถูกต้องในการท านาย ในระดับสูง (81.46%) ดังนั้น 
จึงสามารถสรุปปัจจัยที่มีความส าคัญได้จ านวน 2 ปัจจัย ได้แก่ ระบบการศึกษา (Education System) 
และ สนใจศึกษาต่อ (Interest in Studying)  

2. การพัฒนารูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างบริบทผู้เรียนและหลักสูตร ได้เก็บรวบรวม
ข้อมูลจากนิสิตนักศึกษา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา จ านวน 186 
คน คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จ านวน 434 คน และคณะวิทยาการ
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จ านวน 265 คน เพ่ือการพัฒนาโมเดลต้นแบบของรูปแบบ
ความสัมพันธ์ระหว่างบริบทผู้เรียนและหลักสูตร ผลจากการทดสอบประสิทธิภาพโมเดล ด้วยการแบ่ง
ข้อมูลเพื่อทดสอบ พบว่า โมเดลมีความถูกต้องในการท านายอยู่ในระดับสูง (76.50%) จึงสามารถสรุป 
ปัจจัยที่มีความส าคัญต่อการพยากรณ์รูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างบริบทผู้เรียนและหลักสูตร 
ประกอบด้วยปัจจัยส าคัญ 4 ระดับ ดังสรุปในตารางที่ 4.11 

3. การศึกษาความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษาที่มีต่อรูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างบริบท
ผู้เรียน และหลักสูตร แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ 1) การประเมินความพึงพอใจต่อโปรแกรมต้นแบบ 
และ 2) การทดสอบโปรแกรมต้นแบบโดยผู้ใช้ ผลจากการประเมินความพึงพอใจ พบว่า ผลประเมิน
ความพึงพอใจต่อโปรแกรมต้นแบบอยู่ในระดับดี โดย มีค่าเฉลี่ยรวม เท่ากับ 4.32 จากผู้ตอบ
แบบสอบถาม 251 คน แบ่งเป็นผู้บริหาร จ านวน 18 คน ครูอาจารย์ จ านวน 42 คน และนิสิต
นักศึกษา จ านวน 191 คน ในขณะที่ผลการทดสอบโปรแกรมต้นแบบโดยผู้ใช้ อยู่ในระดับดีเช่นกัน มี
ความสามารถในการท านายถูกต้อง ร้อยละ 68.98 จากผู้ทดสอบทั้งหมด 1,109 คน โดยแบ่งชุดข้อมูล
เพ่ือทดสอบจากคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา จ านวน 285 คน 
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จ านวน 478 คน และคณะวิทยาการ
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จ านวน 345 คน 

 
ค ำส ำคัญ: ระบบแนะน าโปรแกรมการศึกษา, การวิเคราะห์การจัดการศึกษา, เหมืองข้อมูลการศึกษา,

โมเดลทางการศึกษา  
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 ABSTRACT 
 

The objectives of this research were 1) to study the factors of the 
relationship between the learner context and the curriculum in higher education 2) to 
construct of the relationship between the learner context and the curriculum in higher 
education and 3) to study the learner satisfaction after having the model of the 
relationship between the learner context and the curriculum in higher education. The 
research methodology consisted of three steps: 1) study the factors of the relationship 
between the learner context and the curriculum in higher education 2) construct of 
the relationship between the learner context and the curriculum in higher education 
and 3) study the learner satisfaction after having the model of the relationship between 
the learner context and the curriculum in higher education. Seven instruments were 
used in this research, including mean, standard deviation, percentages, decision tree, 
text mining, cross validation, and confusion matrix.  

The research findings are as follows; 
1. The study the factors of the relationship between the learner context 

and the curriculum in higher education has collected data from 92 students of the 
School of Information and Communication Technology, University of Phayao and 164 
students of the Faculty of Information Technology, Mahasarakham Rajabhat University. 
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The results of the model performance showed that the model had a high level of 
predictive accuracy (81.46%). Therefore, two important factors can be summarized: 
Education System, and Interest in Studying.  

2. The construct of the relationship between the learner context and the 
curriculum in higher education has collected data from 186 students of the School of 
Information and Communication Technology, University of Phayao, 434 students of the 
Faculty of Information Technology, Mahasarakham Rajabhat University, and 265 
students of the Faculty of Informatics, Mahasarakham University. The results of the 
model performance test showed that The model has a high level of accuracy (76.50%). 
Therefore, four levels of significant factors can be summarized as shown in Table 4.11. 

3. The study the learner satisfaction after having the model of the 
relationship between the learner context and the curriculum in higher education is 
divided into two stages; 1) The results of the satisfaction assessment showed that the 
satisfaction evaluation of the prototype program was at the acceptable level with an 
average of 4.32 from 251 respondents, divided into 18 administrators, 42 teachers and 
42 students. 191 people. 2) The result of the prototype test program by the user is 
also acceptable, with 68.98 percent accuracy from 1,109 testers by dividing the data 
set from 285 students of the School of Information and Communication Technology, 
University of Phayao, 478 students of the Faculty of Information Technology, Rajabhat 
Maha Sarakham University, and 345 students of the Faculty of Informatics, 
Mahasarakham University. 

 
Keywords: Educational Recommendation System, Learning Analytics, Data Mining in 
Education, Education Model 
 

 
 



 
 

[7] 
 

สารบัญ 
 
        หน้า 

กิตติกรรมประกาศ [1] 
บทคัดย่อภาษาไทย [3] 
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ [5] 
สารบัญ [7] 
สารบัญตาราง [10] 
สารบัญภาพ  [11] 

  
บทที่ 1 บทน า 1 

1.1 ความส าคัญ และที่มาของปัญหา 1 
1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 5 

1.2.1  วัตถุประสงค์หลัก 5 
1.2.2  วัตถุประสงค์เฉพาะ 5 

1.3 ขอบเขตของการวิจัย 6 
1.3.1  วิธีด าเนินการวิจัย 6 
1.3.2  สถานที่ท าการทดลอง และเก็บข้อมูล 6 

1.4 กรอบแนวความคิดของการวิจัย 7 
1.5 นิยามศัพท์เฉพาะ 8 

1.5.1  รูปแบบความสัมพันธ์ 8 
1.5.2  การพัฒนารูปแบบความสัมพันธ์ 8 
1.5.3  บริบทผู้เรียน 8 
1.5.4  หลักสูตร 8 
1.5.5  ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา 8 
1.5.6  ระบบการศึกษา 9 
1.5.7  การศึกษาระดับปริญญาตรี 9 
1.5.8  ความพึงพอใจ 9 

 
  



 
 

[8] 
 

สารบัญ (ต่อ) 
 
        หน้า 

บทที่ 2 เอกสาร และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 11 
2.1 แนวคิดเก่ียวกับทฤษฎีการเรียนรู้ และระบบการศึกษา 12 

2.1.1  ทฤษฎีการเรียนรู้ (Learning Theory) 12 
2.1.2  ระบบการศึกษา (Education System) 19 
2.1.3  แนวทางการจัดการศึกษา 23 
2.1.4  มาตรฐานและคุณภาพการศึกษา 27 
2.1.5  ปัจจัยและอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา 29 

2.2 แนวคิดเก่ียวกับทฤษฎีความต้องการ และความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 31 
2.2.1  ทฤษฎีล าดับขั้นความต้องการ 31 
2.2.2  ทฤษฎีความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 35 

2.3 แนวคิด และทฤษฎีการเรียนรู้ด้วยเครื่องในการพัฒนาโมเดลต้นแบบ 36 
2.3.1  นิยามของการเรียนรู้ด้วยเครื่อง 36 
2.3.2  ประเภทของปัญหาและงานการเรียนรู้ของเครื่อง 37 
2.3.3  เครื่องมือในการพัฒนาโมเดลต้นแบบ 41 
2.3.4  วิธีการทดสอบและประเมินผลโมเดลต้นแบบ 51 

2.4 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 52 
  
บทที่ 3 วิธีด าเนินการวิจัย 57 

3.1 ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาปัจจัยความสัมพันธ์ระหว่างบริบทผู้เรียน และ
หลักสูตร 

58 

3.1.1  ขั้นตอนการศึกษาเอกสาร และงานวิจัยที่ใช้เป็นกรอบแนวคิดใน  
การวิจัย 

58 

3.1.2  ขั้นตอนการยกร่างปัจจัยความสัมพันธ์ระหว่างบริบทผู้เรียน และ
หลักสูตร 

60 

3.1.3  ขั้นตอนการตรวจสอบ และรับรองปัจจัยความสัมพันธ์ระหว่าง  
บริบทผู้เรียน และหลักสูตร 

63 

3.2 ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนารูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างบริบทผู้เรียน และ
หลักสูตร 

65 

3.2.1  ขั้นตอนการรวบรวมข้อมูล 67 
3.2.2  ขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูล และการสร้างต้นแบบ 69 
3.2.3  ขั้นตอนการประยุกต์ใช้ต้นแบบ และการประเมินต้นแบบ 70 



 
 

[9] 
 

สารบัญ (ต่อ) 
 
        หน้า 

3.3 ขั้นตอนที่ 3 การศึกษาความพึงพอใจของนิสิตที่มีต่อรูปแบบความสัมพันธ์
ระหว่างบริบทผู้เรียนและหลักสูตร 

70 

3.3.1  ขั้นตอนการพัฒนาโปรแกรมต้นแบบ 70 
3.3.2  ขั้นตอนการทดสอบโปรแกรมต้นแบบโดยผู้ใช้ 71 

  
บทที่ 4 ผลการวิจัย 73 

4.1 ผลการวิจัยในขั้นตอนที่ 1 การศึกษาปัจจัยความสัมพันธ์ระหว่างบริบท
ผู้เรียน และหลักสูตร 

74 

4.1.1  ขั้นตอนการรายงานจ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม 74 
4.1.2  ขั้นตอนการรายงานการยกร่างปัจจัยความสัมพันธ์ระหว่างบริบท

ผู้เรียน และหลักสูตร 
75 

4.1.3  ขั้นตอนการรายงานการตรวจสอบ และรับรองปัจจัยความสัมพันธ์
ระหว่างบริบทผู้เรียน และหลักสูตร 

77 

4.1.4  สรุปการศึกษาปัจจัยความสัมพันธ์ระหว่างบริบทผู้เรียน และ
หลักสูตร 

78 

4.2 ผลการวิจัยในขั้นตอนที่ 2 การพัฒนารูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างบริบท
ผู้เรียน และหลักสูตร 

79 

4.2.1  ขั้นตอนการรายงานการรวบรวมข้อมูล 79 
4.2.2  ขั้นตอนการรายงานการวิเคราะห์ข้อมูล การสร้างต้นแบบ และ    

การประเมินต้นแบบ 
80 

4.2.3  สรุปการพัฒนารูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างบริบทผู้เรียน และ
หลักสูตร 

84 

4.3 ผลการวิจัยในขั้นตอนที่ 3 การศึกษาความพึงพอใจของนิสิตที่มีต่อรูปแบบ
ความสัมพันธ์ระหว่างบริบทผู้เรียน และหลักสูตร 

86 

4.3.1  ขั้นตอนการรายงานการพัฒนาโปรแกรมต้นแบบ 86 
4.3.2  ขั้นตอนการรายงานการทดสอบโปรแกรมต้นแบบโดยผู้ใช้ 91 
4.3.3  สรุปผลการศึกษาความพึงพอใจของนิสิตที่มีต่อรูปแบบ

ความสัมพันธ์ระหว่างบริบทผู้เรียน และหลักสูตร 
92 

  



 
 

[10] 
 

สารบัญ (ต่อ) 
 
        หน้า 

บทที่ 5 การสรุปผลการวิจัย การอภิปราย และข้อเสนอแนะ 93 
5.1 ขั้นตอนที่ 1 การสรุปผลการวิจัย การอภิปราย และข้อเสนอแนะ 

การศึกษาปัจจัยความสัมพันธ์ระหว่างบริบทผู้เรียน และหลักสูตร 
94 

5.2 ขั้นตอนที่ 2 การสรุปผลการวิจัย การอภิปราย และข้อเสนอแนะ การ
พัฒนารูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างบริบทผู้เรียน และหลักสูตร 

94 

5.3 ขั้นตอนที่ 3 การสรุปผลการวิจัย การอภิปราย และข้อเสนอแนะ 
การศึกษาความพึงพอใจของนิสิตที่มีต่อรูปแบบความสัมพันธ์ระหว่าง
บริบทผู้เรียน และหลักสูตร 

95 

  
รายการอ้างอิง 97 

รายการอ้างอิงภาษาไทย 99 
รายการอ้างอิงภาษาต่างประเทศ 102 

  
ภาคผนวก 109 

ภาคผนวก ก: แบบสอบถามความคิดเห็นต่อการเลือกศึกษาต่อในระดับ
ปริญญาตรี และความภักดีในสถาบัน วิทยาลัย และมหาวิทยาลัย 

111 

ภาคผนวก ข: แบบสอบถามระดับความคิดเห็น เรื่อง บริบทของนักศึกษาต่อ
การเลือกมหาวิทยาลัย 

110 

ภาคผนวก ค: บทความวิจัยที่ได้รับการเผยแพร่ 112 
  

ประวัติผู้เขียน  
 

  



 
 

[11] 
 

สารบัญตาราง 
 

ตารางที่  หน้า 
2.1  ข้อมูลเพ่ือการท านายสถานะผู้ให้ข้อมูล 42 
2.2  กฎความสัมพันธ์จากโมเดลต้นไม้การตัดสินใจเพ่ือท านายสถานะผู้ให้ข้อมูล 50 
2.3  บริบทผู้เรียนที่สัมพันธ์กับแผนการเรียน เป้าหมาย และหลักสูตรการศึกษา 56 
2.4  บริบทสถาบันการศึกษาที่สัมพันธ์กับแผนการเรียน เป้าหมาย และหลักสูตร

การศึกษา 
56 

4.1  รายงานจ านวนผู้ตอบแบบสอบถามเพ่ือการศึกษาปัจจัยความสัมพันธ์
ระหว่างบริบทของผู้เรียนและหลักสูตร ส าหรับนิสิตนักศึกษาระดับ   
ปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา 2558 

74 

4.2  ตัวอย่างการเก็บรวบรวมข้อมูล เพ่ือยกร่างปัจจัยความสัมพันธ์ระหว่างบริบท
ผู้เรียนและหลักสูตร จ าแนกตามหัวข้อและประเด็นที่เกี่ยวข้อง 

75 

4.3  การจัดกลุ่มค าและความหมาย เรียงตามอันดับ 76 
4.4  การทดสอบประสิทธิภาพโมเดล ด้วยการแบ่งข้อมูลเพื่อทดสอบแบบ 10 

ส่วน (10-Fold Cross Validation) 
77 

4.5  การทดสอบประสิทธิภาพโมเดล ด้วยการแบ่งข้อมูลเพื่อทดสอบแบบดึงออก
ทีละส่วน (Leave-one-out Cross Validation) 

78 

4.6  รายงานจ านวนผู้ตอบแบบสอบถามเพ่ือพัฒนารูปแบบความสัมพันธ์ระหว่าง
บริบทของผู้เรียนและหลักสูตร ส าหรับนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
ประจ าปีการศึกษา 2559 

79 

4.7  ตัวอย่างข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถาม เพื่อพัฒนารูปแบบความสัมพันธ์ระหว่าง
บริบทของผู้เรียนและหลักสูตร ส าหรับนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
ประจ าปีการศึกษา 2559 

80 

4.8  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากผู้ตอบแบบสอบถาม 81 
4.9  การทดสอบประสิทธิภาพโมเดล ด้วยการแบ่งข้อมูลเพื่อทดสอบแบบ 10 

ส่วน (10-Fold Cross Validation) 
84 

4.10  การทดสอบประสิทธิภาพโมเดล ด้วยการแบ่งข้อมูลเพื่อทดสอบแบบดึงออก
ทีละส่วน (Leave-one-out Cross Validation) 

84 

4.11  สรุปปัจจัยที่มีความส าคัญต่อโมเดลต้นแบบของรูปแบบความสัมพันธ์ระหว่าง
บริบทผู้เรียนและหลักสูตร 

85 

4.12  ผลการประเมินความพึงพอใจต่อโปรแกรมต้นแบบ 90 
 

  



 
 

[12] 
 

สารบัญภาพ 
 
ภาพที่  หน้า 

1.1  กรอบแนวความคิดของการวิจัย 7 
2.1  ทฤษฎีการเรียนรู้ของ Bloom’s (ฉบับปรับปรุง) 13 
2.2  แสดงแนวคิดของกลุ่มคอนสตรัคติวิสต์เชิงปัญญา 16 
2.3  ทฤษฎีล าดับขั้นแห่งความต้องการของมาสโลว์ (Maslow’s Hierarchy of 

Needs) 
32 

2.4  ทฤษฎีล าดับขั้นแห่งความต้องการของมาสโลว์ (ปรับปรุง) 34 
2.5  แสดงส่วนประกอบของปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence: AI) 37 
2.6  แสดงลักษณะการเรียนรู้ด้วยเครื่องแบบมีผู้สอน 38 
2.7  แสดงลักษณะการเรียนรู้ด้วยเครื่องแบบเสริมก าลัง 40 
2.8  การค านวณหา Entropy (Parent) 43 
2.9  การค านวณหาค่า IG ของทัศนคติต่อความสามารถ (Ability) 43 
2.10  การค านวณหาค่า Entropy (Ability) ที่มีค่าเป็น Have 44 
2.11  การค านวณหาค่า Entropy (Ability) ที่มีค่าเป็น None 44 
2.12  ผลการค านวณหาค่า IG ของทัศนคติต่อความสามารถ (Ability) 44 
2.13  การค านวณหาค่า IG ของทัศนคติต่อทักษะ (Skill) 45 
2.14  การค านวณหาค่า Entropy (Skill) ที่มีค่าเป็น Have 45 
2.15  การค านวณหาค่า Entropy (Skill) ที่มีค่าเป็น None 45 
2.16  ผลการค านวณหาค่า IG ของทัศนคติต่อทักษะ (Skill) 46 
2.17  การค านวณหาค่า IG ของทัศนคติต่อความรู้ (Knowledge) 46 
2.18  การค านวณหาค่า Entropy (Knowledge) ที่มีค่าเป็น Have 46 
2.19  การค านวณหาค่า Entropy (Knowledge) ที่มีค่าเป็น Have 47 
2.20  ผลการค านวณหาค่า IG ของทัศนคติต่อความรู้ (Knowledge) 47 
2.21  การค านวณหาค่า IG ของทัศนคติต่อประสบการณ์ (Experience) 47 
2.22  การค านวณหาค่า Entropy (Experience) ที่มีค่าเป็น Have 48 
2.23  การค านวณหาค่า Entropy (Experience) ที่มีค่าเป็น None 48 
2.24  ผลการค านวณหาค่า IG ของทัศนคติต่อประสบการณ์ (Experience) 48 
2.25  โมเดลต้นไม้การตัดสินใจเพ่ือท านายสถานะผู้ให้ข้อมูล 49 
2.26  โมเดลต้นไม้การตัดสินใจเพ่ือท านายสถานะผู้ให้ข้อมูล ด้วย Rapidminer 

Studio 
49 

3.1  แสดงแผนผังวิธีด าเนินการวิจัย 57 
3.2  ความสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนและสถาบันการศึกษา 58 



 
 

[13] 
 

สารบัญภาพ (ต่อ) 
 
ภาพที่  หน้า 

3.3  แบบสอบถามความคิดเห็นต่อการเลือกศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี และ
ความภักดีในสถาบัน วิทยาลัย และมหาวิทยาลัย 

59 

3.4  กระบวนการวิเคราะห์ข้อความ (Text Mining Process) 60 
3.5  การคัดเลือกคุณลักษณะที่ส าคัญ 61 
3.6  การแบ่งข้อมูลเพ่ือทดสอบ 62 
3.7  การหาประสิทธิภาพจากการท านาย ด้วย Confusion Matrix 63 
3.8  การคัดกรองข้อมูล 63 
3.9  การตัดค า และคัดทิ้งข้อมูลที่ไม่เก่ียวข้อง 64 
3.10  การจัดกลุ่มประเภทค า และความหมาย 64 
3.11  ความสัมพันธ์ระหว่างบริบทผู้เรียนและหลักสูตร 65 
3.12  การพัฒนารูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างบริบทผู้เรียนและหลักสูตร 67 
3.13  แบบสอบถามระดับความคิดเห็นบริบทของนักศึกษาต่อการเลือกมหาวิทยาลัย 68 
3.14  ความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบของผู้เรียนและสถาบันการศึกษา ในมิติต่างๆ 69 
4.1  แสดงแผนผังขั้นตอนการรายงานผลการวิจัย 73 
4.2  ตัวอย่างการจ าแนกข้อความ 76 
4.3  โมเดลต้นแบบเพื่อการท านายความสนใจในการศึกษาต่อของผู้เรียน 77 
4.4  โมเดลต้นแบบความสัมพันธ์ระหว่างบริบทผู้เรียนและหลักสูตร 83 
4.5  โปรแกรมต้นแบบเพ่ือท านายรูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างบริบทผู้เรียน และ

หลักสูตร (1) 
86 

4.6  โปรแกรมต้นแบบเพ่ือท านายรูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างบริบทผู้เรียน และ
หลักสูตร (2) 

87 

4.7  โปรแกรมต้นแบบเพ่ือท านายรูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างบริบทผู้เรียน และ
หลักสูตร (3) 

87 

4.8  โปรแกรมต้นแบบเพ่ือท านายรูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างบริบทผู้เรียน และ
หลักสูตร (4) 

88 

4.9  โปรแกรมต้นแบบเพ่ือท านายรูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างบริบทผู้เรียน และ
หลักสูตร (5) 

88 

4.10  โปรแกรมต้นแบบเพ่ือท านายรูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างบริบทผู้เรียน และ
หลักสูตร (6) 

89 

4.11  โปรแกรมต้นแบบเพ่ือท านายรูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างบริบทผู้เรียน และ
หลักสูตร (7) 

89 

 



 
 

[14] 
 

 



บทที่ 1 
บทน ำ 

 
1.1 ควำมส ำคัญและที่มำของปัญหำ 
 

หลายทศวรรษที่ผ่านมา วรรณกรรมทางการศึกษาได้ให้ความส าเร็จมากมายต่อ
สถาบันการศึกษา ผู้เรียน ผู้สอน ตลอดจนผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับระบบการศึกษา นอกจากนั้น
วรรณกรรมทางการศึกษา ยังสร้างความท้าทายต่อกระบวนการพัฒนาระบบการศึกษาให้มีศักยภาพ
สูงที่สุด (กาญจนา เงารังษี , เรณุมาศ มาอุ่น, สุนันทา สมพงษ์ ,  พีรธร บุณยรัตพันธุ์  และ 
ณุสุระ ปัทมดิลก, 2560; สุวิมล ว่องวาณิช, ชยุตม์ ภิรมย์สมบัติ, ปิยพงษ์ คล้ายคลึง และกนิษฐ์  
ศรีเคลือบ, 2556; พิสิฐ นาคร าไพ, สินี โชติบริบูรณ์, ณัฐพัชร์ ทองค า, ศศิวิมล ช่วงยรรยง และศุภธิดา 
ศิริวงศ์, 2560; Nuankaew, Nuankaew, Phanniphong, & Bussaman, 2017) ความร่วมมือกันใน
ระดับประชาคมโลก แสดงถึงวิสัยทัศน์ร่วมกันของนานาชาติที่ต้องการแสดงเจตจ านง ในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาให้มีการรับรอง เท่าเทียม ทั่วถึง และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตแก่ทุกคน 
(United Nations, 2016) เป้าหมายเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืนส าหรับประชาคมโลก ประกอบด้วย 17 
เป้าหมายหลัก (Sustainable Development Goals; SDGs) สาระส าคัญที่มีความเชื่อมโยงกับ
คุณภาพการศึกษา คือ เป้าประสงค์ที่ 4 การศึกษาที่เท่าเทียมกัน (Quality Education) มุ่งเน้นพัฒนา
ระบบการศึกษาที่ครอบคลุม มีคุณภาพ (ชาญศักดิ์ ศรีสวัสดิ์กุล และวรัณศณางค์ บุณฑริก, 2560; 
UNESCO, 2016) บนพื้นฐานความเชื่อ “การศึกษา คือ รากฐานส าคัญ” ซ่ึงมีผลกระทบต่อสถาบันอ่ืน 
ได้แก่ สถาบันทางการเมือง สถาบันการปกครอง สังคม เศรษฐกิจ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
สถาบันอ่ืนๆ ในวงกว้าง (พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และ ที่ได้แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553) 

จากแนวความคิด “การประสบความส าเร็จของระบบการศึกษาต้องครอบคลุมถึง
การศึกษาที่มีคุณภาพ (องค์การสหประชาชาติ ประเทศไทย, 2558)” ตอกย้ าความเชื่อที่พิสูจน์ว่า
การศึกษาเป็นหนึ่งในแรงขับเคลื่อนที่มีประสิทธิภาพส าหรับการพัฒนาอย่างยั่งยืน เป้าหมายนี้ท าให้
แน่ใจว่าเด็กผู้หญิงและเด็กผู้ชายทุกคนจะได้รับส าเร็จศึกษาฟรี ในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 
(พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และ ที่ได้แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553) นอกจากนั้นวัตถุประสงค์เพ่ือจัดให้มีการฝึกอบรมอาชีพ ในราคาที่เหมาะสม
เท่าเทียมกัน ขจัดความไม่เสมอภาคทางเพศ ความเหลื่อมล้ า ด้วยความมุ่งหมายที่จะผลักดันในการ
เข้าถึงหลักสากลจ าเป็นต้องได้รับการส่งเสริม (UNESCO, 2016) โดยในปี พ.ศ. 2543 องค์การ
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สหประชาติ (United Nations; UN) ได้ก าหนดแผนเพ่ือการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ (Millennium 
Development Goals; MDGs) จ านวน 8 ประการ เพ่ือใช้ในการพัฒนาประเด็นเร่งด่วนที่ต้องเร่ง
ปฏิบัติในระยะแรก 15 ปี เริ่มตั้งแต่ พ.ศ. 2543 (ค.ศ. 2000) สิ้นสุด พ.ศ. 2558 (ค.ศ. 2015) จากการ
ด าเนินงานของแผนเพ่ือการพัฒนาแห่งสหัสวรรณนั้น ท าให้โลกเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมากมาย 
เป้าหมายที่ถูกก าหนดสามารถด าเนินการได้อย่างดีเยี่ยม กล่าวคือ มีการพัฒนาได้ดีเกินกว่าที่ก าหนด 
ในประเด็นคุณภาพการศึกษาผลการด าเนินงานพบว่า ในปี พ.ศ. 2558 ประเทศท่ีก าลังพัฒนาทั้งหมด
มีเด็กที่ได้เข้าเรียนในระดับมัธยมศึกษา ร้อยละ 91 จากเดิม ร้อยละ 83 ในปี พ.ศ. 2543 ซึ่งรวมถึง
ประเทศไทย (อาคม เติมพิทยาไพสิฐ, 2557)  

เมื่อแผนเพ่ือการพัฒนาแห่งสหัสวรรษก าลังจะสิ้นสุด องค์การสหประชาชาติเล็งเห็นถึง
ความส าคัญและความต่อเนื่อง เพ่ือการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจึงได้จัดประชุมเพ่ือทบทวนการ
ด าเนินงานด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยก าหนดแนวทางการด าเนินงานในอีก 15 ปี ข้างหน้า 
จัดขึ้น ณ เมืองอินชอน สาธารณรัฐเกาหลี จนกลายเป็นปฏิญญาร่วมอินชอน และกรอบการด าเนินงาน
ส าหรับการพัฒนาอย่างยั่งยืน เป้าหมายที่ 4 (Incheon Declaration and Framework for Action 
for the implementation of Sustainable Development Goal 4) ที่ประชุมได้พิจารณาก าหนด
อย่างเป็นทางการถึงเป้าหมายความส าคัญของการศึกษา คือ “การศึกษาส าหรับทุกคนอย่างมีคุณภาพ 
เท่าเทียมกัน ตลอดจนการส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาตลอดชีวิตเพ่ือปวงชน” (UNESCO, 2016) 

ในขณะที่ประชาคมโลกเร่งพัฒนาคุณภาพการศึกษา มุ่งหวังให้ทุกคนได้รับการศึกษา
อย่างเท่าเทียม หรือ “การศึกษาเพ่ือปวงชน : Education For All (UNESCO, 2000)” โดยการ
เคลื่อนไหวในระดับนานาชาติที่มีองค์กรยูเนสโก้เป็นผู้ก ากับและขับเคลื่อนการประชุมเวทีการศึกษา
โลก (World Education Forum) ณ. กรุงดาการ์ ประเทศเซเนกัล เหล่าผู้น าโลกต่างมีความเห็นชอบ
ในข้อตกลงเรื่องการศึกษาเพ่ือปวงชนและได้แถลงการณ์ “กรอบปฏิญญาดาการ์ (UNESCO, 2000)” 
เพ่ือก าหนดแผนการด าเนินงาน 6 เป้าหมาย ประกอบด้วย การดูแลและการศึกษาเด็กปฐมวัย 
การศึกษาระดับประถมศึกษาและการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน การตอบสนองความต้องการการเรียนรู้ ของ
เยาวชนและผู้ใหญ่ การยกระดับการรู้หนังสือในผู้ใหญ่ ความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันด้าน
การศึกษาระหว่างชายและหญิง และคุณภาพการศึกษา (UNESCO, 2015) ประเทศไทยผู้เป็นสมาชิก
ก็ร่วมปฏิบัติตามในครั้งนี้ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2556) 

ส าหรับการปฏิรูปการศึกษาในประเทศไทย ได้มีเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยและสังคม
โลก การจัดการศึกษาที่ก าหนดโดยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่ได้แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 และพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ 
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พ.ศ. 2545 แสดงถึงเจตนารมณ์ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของประเทศไทยให้ทัดเทียมกับ
นานาชาติ ตามค านิยามของ “การศึกษา” คือ กระบวนการเรียนรู้เพ่ือความเจริญงอกงามของบุคคล
และสังคม โดยกระบวนการส่งผ่านและถ่ายทอดต่าง ๆ ได้แก่ การถ่ายทอดความรู้ กระบวนการฝึกฝน 
การอบรม การสืบสานทางวัฒนธรรม การสร้างสรรค์สิ่งใหม่ การพัฒนาความก้าวหน้าทางวิชาการ 
การสร้างองค์ความรู้ใหม่ อันเกิดจากการจัดสภาพแวดล้อม สังคม รูปแบบการเรียนรู้ และปัจจัยอ่ืน 
อันเกื้อหนุนให้บุคคลเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต (จักรวุฒิ ชนะพันธ์, 2558) ประกอบกับค านิยาม
ของ “การศึกษาตลอดชีวิต” ที่ต้องการให้การศึกษา อันเกิดจากการผสมผสาน และการบริหารจัดการ 
ระหว่างการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย เพ่ือให้สามารถพัฒนา
คุณภาพชีวิตได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต  ตามมาตรฐานการศึกษา ซึ่งเป็นข้อก าหนดเกี่ยวกับ
คุณลักษณะ คุณภาพที่พึงประสงค์และมาตรฐานที่ต้องการให้เกิดขึ้นในสถานศึกษาทุกแห่ง 

อย่างไรก็ตาม จากรายงานสถิติทางการศึกษา ประจ าปี พ.ศ. 2559 กระทรวงศึกษาธิการ 
แสดงดัชนีทางการศึกษา ได้แก่ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน อัตราการออกกลางคัน อัตราการเลื่อนชั้น 
และอัตราการเรียนต่อในระดับมัธยมศึกษาและอุดมศึกษา พบว่า มีหลายประเด็นที่สะท้อนถึงคุณภาพ
ของการจัดการศึกษา บริบทและศักยภาพของผู้เรียน ตลอดจนหลักสูตรการศึกษาที่ไม่ตอบสนองต่อ
ความต้องการที่แท้จริงของผู้เรียน ตัวอย่างเช่น ความไม่สอดคล้องของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่อ
ความสัมพันธ์ของสัดส่วนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประเภทสายสามัญศึกษา (ม.4 - ม.6) 
และประเภทสายอาชีวศึกษา (ปวช .1 – ปวช.3) ในปีการศึกษา 2559 รายงานแสดงให้เห็นว่า 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประเภทสายสามัญศึกษา อยู่ใน
ระดับต่ า ถึง ระดับปานกลาง ในขณะที่สัดส่วนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประเภทสาย
สามัญแสดงสัดส่วนนักเรียนที่มากกว่าประเภทสายอาชีวศึกษา ในอัตรา 2 : 1 หรือ ร้อยละ 66 : 34 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2560) นอกจากนั้น รายงานอัตราการคงอยู่ของนักเรียนในระดับการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน ในปีการศึกษา 2558 ยังสะท้อนถึงการจัดการศึกษาที่ไม่สอดคล้องกับบริบทของผู้เรียน 
ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  (2561) รายงานสถิติการเข้าเรียน
ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (ป.1) ปีการศึกษา 2546 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ปี
การศึกษา 2558 พบว่า อัตราการคงอยู่ของนักเรียนมีอัตราลดลงเป็นจ านวนมาก โดยพบว่า อัตราการ
คงอยู่ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประเภทสายสามัญศึกษาคงอยู่เพียง ร้อยละ 44 และ
ประเภทสายอาชีวศึกษาคงอยู่ ร้อยละ 20.3 ซึ่งแปลว่ามีผู้เรียนหายไปจากระบบมากถึงร้อยละ 35.7 
(ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2561) 

ในมิติของการศึกษาระดับอุดมศึกษา แม้ว่าอัตราการเข้าเรียนระดับอุดมศึกษาเพ่ิมขึ้น
จากร้อยละ 51.3 ในปี พ.ศ. 2552 เป็นร้อยละ 56.3 ในปี พ.ศ. 2558 (กระทรวงศึกษาธิการ, 2561) 
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แต่จากการเปรียบเทียบระดับนานาชาติ ในปี พ.ศ. 2555 พบว่า จ านวนผู้เรียนระดับอุดมศึกษาต่อ
ประชากรของประเทศไทยยังต่ ากว่าหลายประเทศในเอเชีย สะท้อนให้เห็นว่า ประเทศไทยยัง
จ าเป็นต้องเพ่ิมจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับอุดมศึกษาเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศ ในด้านคุณภาพของการศึกษา รายงานจ านวนนิสิตนักศึกษาระดับอุดมศึกษา (ปริญญา
ตรี) ในระบบโรงเรียน จ าแนกตามสังกัดและหลักสูตร ประจ าปีการศึกษา 2559 พบว่า มีจ านวนนิสิต
นักศึกษาที่ตกค้างในระบบ จ านวน 77,388 ราย หรือ ร้อยละ 4.32 จากจ านวนนิสิตนักศึกษาที่เข้า
ศึกษา จ านวน 1,790,341 ราย สะท้อนถึงความไม่เหมาะสมระหว่างบริบทผู้เรียนและหลักสูตร
การศึกษา (กระทรวงศึกษาธิการ, 2560) นอกจากนั้นผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก 
(พ.ศ. 2554 – พ.ศ. 2558) ของส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา  (สมศ.) 
พบว่า สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาได้รับการรับรองมาตรฐาน ร้อยละ 95.27 สาเหตุมาจากความไม่
พร้อมของหลักสูตรเป็นส าคัญ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2561) ประกอบกับวิกฤตของคุณภาพการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา เรื่อง การแข่งขันการเปิดหลักสูตรจ านวนมาก โดยมุ่งเน้นจ านวนผู้เรียนเป็นหลัก 
ละเลยความต้องการของตลาดแรงงานที่ต้องการทักษะ ความรู้ ความสามารถ และความเชี่ยวชาญใน
สาขาวิชาชีพมากกว่าคุณวุฒิ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2561) ส่งผลกระทบต่อผู้ส าเร็จการศึกษาที่ต้อง
แข่งขันในตลาดแรงงาน ยิ่งไปกว่านั้น ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (2561) รายงาน
แนวโน้มสถานภาพการท างานของผู้ส าเร็จการศึกษา หรือ “ภาวะการมีงานท าของบัณฑิต” ปี
การศึกษา 2560 พบว่า มีผู้ส าเร็จการศึกษาที่ยังไม่ได้ท างานและมิได้ศึกษาต่อ ร้อยละ 31.15 เพ่ิมขึ้น
จากปีการศึกษา 2559 ร้อยละ 4.44 ซึ่งเป็นปัจจัยสะท้อนต่อผลการผลิตบัณฑิตที่ไม่สอดคล้องกับ
ความต้องการของตลาดแรงงาน (ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2561) 

จากความส าคัญและที่มาของปัญหาดังกล่าว สามารถสรุปประเด็นส าคัญได้ 2 มิติ คือ 
มิติที่ 1 ความไม่สอดคล้องของการผลิตบัณฑิตตามกระแสการเปลี่ยนแปลงของสถานะการณ์ปัจจุบัน
และอนาคตของประเทศและประชาคมโลก ได้แก่ การแข่งขันในตลาดแรงงานถูก การทดแทน
ก าลังคนด้วยเครื่องจักร การเรียนการสอนเพ่ือปริญญาและค่านิยม ซึ่งไม่ค านึงถึงแผนการประกอบ
อาชีพในอนาคต ในมิติที่ 2 ความไม่เหมาะสมของบริบทผู้เรียนและหลักสูตรการศึกษา โดยผู้เรียน
ไม่ได้ค านึงถึงทักษะ ความสามารถ ศักยภาพและสมรรถนะของตนในการเลือกหลักสูตรการศึกษา 
ในขณะที่หลักสูตรเองต้องการผู้เรียน แต่ไม่ได้พิจารณาเรื่องความสอดคล้องของความเป็นจริงของ
ผู้เรียน มุ่งเน้นรับนิสิตนักศึกษาตามเป้าหมายของแผนการรับการศึกษาเป็นหลัก ปัญหาที่ตามมา คือ 
การไม่สามารถบรรลุผลการเรียนตามที่หลักสูตรก าหนด ผู้เรียนต้องหาหลักสูตรการศึกษาใหม่ ซึ่ง
เสียเวลาและค่าใช้จ่ายเพ่ิม หลักสูตรอาจปรับเกณฑ์มาตรฐานให้ต่ าลง เพ่ือให้ผู้เรียนส าเร็จการศึกษา 
ส่งผลให้ผู้ใช้บัณฑิตลดความพ่ึงพอใจต่อคุณภาพของบัณฑิตหรือผู้ส าเร็จการศึกษา 



5 
 

จากประเด็นส าคัญทั้งสองมิติมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ซึ่ง
ส่งผลกระทบต่อกระบวนการและรูปแบบศึกษาของผู้เรียน นอกจากนั้นการออกแบบและวางแผน
ผู้เรียนให้สอดคล้องกับเป้าหมาย ทักษะ ความสามารถ ศักยภาพและสมรรถนะของผู้เรียน จ าเป็นต้อง
ได้รับการพัฒนารูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างบริบทผู้เรียนและหลักสูตรให้สอดคล้องกัน ดังนั้น 
การศึกษาปัจจัยและพัฒนารูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างบริบทผู้เรียนและหลักสูตร จึงจ าเป็นต้อง
ได้รับการศึกษาวิจัย จากการสืบค้นเบื้องต้นยังไม่พบว่ามีงานวิจัยใดที่ท าการวิจัยในเรื่องนี้ ผู้วิจัยจึงมี
ความสนใจที่จะศึกษาปัจจัยความสัมพันธ์ระหว่างบริบทผู้เรียนและหลักสูตร โดยก าหนดขอบเขตการ
วิจัยเฉพาะนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรี เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการน าเสนอรูปแบบการศึกษาที่
เหมาะสมส าหรับผู้เรียน อันจะส่งผลให้เกิดประโยชน์และการพัฒนาต่อผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ 
 
1.2 วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 
 

1.2.1 วัตถุประสงค์หลัก 
เพ่ือน าเสนอปัจจัยและพัฒนารูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างบริบทผู้เรียนและ

หลักสูตร ส าหรับนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
 

1.2.2 วัตถุประสงค์เฉพำะ 
1) เพ่ือศึกษาปัจจัยความสัมพันธ์ระหว่างบริบทผู้เรียนและหลักสูตร ส าหรับนิสิต

นักศึกษาระดับปริญญาตรี 
2) เพ่ือพัฒนารูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างบริบทผู้เรียนและหลักสูตร ส าหรับ

นิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
3) เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนิสิตที่มีต่อรูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างบริบท

ผู้เรียนและหลักสูตร ส าหรับนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
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1.3 ขอบเขตของกำรวิจัย 
 

1.3.1 วิธีด ำเนินกำรวิจัย 
1) การศึกษาปัจจัยความสัมพันธ์ระหว่างบริบทผู้เรียนและหลักสูตร ส าหรับนิสิต

นักศึกษาระดับปริญญาตรี 
2) การพัฒนารูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างบริบทผู้เรียนและหลักสูตร ส าหรับ

นิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
3) การศึกษาความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษาทีม่ีต่อรูปแบบความสัมพันธ์ระหว่าง

บริบทผู้เรียนและหลักสูตร ส าหรับนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
 

1.3.2 สถำนที่ท ำกำรทดลองและเก็บข้อมูล 
สถานที่ท าการทดลองและเก็บข้อมูล ประกอบด้วย 3 แหล่ง ได้แก่ 1) สถานที่

เก็บข้อมูล เพ่ือการศึกษาปัจจัยความสัมพันธ์ระหว่างบริบทของผู้เรียนและหลักสูตร 2) สถานที่เก็บ
ข้อมูล เพ่ือพัฒนารูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างบริบทของผู้เรียนและหลักสูตร และ 3) สถานที่ท าการ
ทดลองและเก็บข้อมูล เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษาที่มีต่อรูปแบบความสัมพันธ์ระหว่าง
บริบทของผู้เรียนและหลักสูตร 

 
1.3.2.1 สถำนที่เก็บข้อมูล เพื่อกำรศึกษำปัจจัยควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบริบท

ของผู้เรียนและหลักสูตร 
สถานที่เก็บข้อมูล เพ่ือการศึกษาปัจจัยความสัมพันธ์ระหว่างบริบทของผู้เรียน

และหลักสูตร ส าหรับนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประกอบด้วย คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา และ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

 
1.3.2.2 สถำนที่เก็บข้อมูล เพื่อพัฒนำรูปแบบควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบริบทของ

ผู้เรียนและหลักสูตร 
สถานที่เก็บข้อมูล เพ่ือพัฒนารูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างบริบทของผู้เรียนและ

หลักสูตร ส าหรับนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประกอบด้วย คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม และคณะ
วิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

 



7 
 

1.3.2.3 สถำนที่ท ำกำรทดลองและเก็บข้อมูล เพื่อศึกษำควำมพึงพอใจของนิสิต
นักศึกษำที่มีต่อรูปแบบควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบริบทของผู้เรียนและหลักสูตร 

สถานที่ท าการทดลองและเก็บข้อมูล เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษา
ที่มีต่อรูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างบริบทของผู้เรียนและหลักสูตร ส าหรับนิสิตนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี ประกอบด้วย คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา คณะ
เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม และคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม 

 
1.4 กรอบแนวควำมคิดของกำรวิจัย  
 

 

ภำพที่ 1.1 กรอบแนวความคิดของการวิจัย 
 

กรอบแนวความคิดของการวิจัย เรื่อง “การศึกษาปัจจัยและพัฒนารูปแบบความสัมพันธ์
ระหว่างบริบทผู้เรียนและหลักสูตร ส าหรับนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรี” มีวัตถุประสงค์สอดคล้อง
กับการจัดการศึกษาเพ่ือปวงชน (UNESCO, 2000) การศึกษาส าหรับทุกคนอย่างมีคุณภาพและเท่า
เทียมกัน (UNESCO, 2016) และการจัดการศึกษาให้ทุกคนมีสิทธิและโอกาสเสมอกัน  ตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และ ที่ได้แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 และพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545  
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1.5 นิยำมศัพท์เฉพำะ 
 

1.5.1 รูปแบบควำมสัมพันธ์ 
รูปแบบความสัมพันธ์ หมายถึง แผนผัง หรือ แผนภาพ หรือ ผังโครงสร้างที่แสดง

แนวคิด วัตถุประสงค์ องค์ประกอบ กระบวนการ ขั้นตอนการพัฒนา ขั้นตอนการประเมิน และ
ขั้นตอนการน าไปใช้ประโยชน์ที่ได้รับการออกแบบไว้อย่างดี ตลอดจนแสดงถึงความสัมพันธ์กัน
ระหว่างปัจจัยที่ศึกษาเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ 
 

1.5.2 กำรพัฒนำรูปแบบควำมสัมพันธ์ 
การพัฒนารูปแบบความสัมพันธ์ หมายถึง ขั้นตอน วิธีการ และกระบวนการใน

การวิจัยเพ่ือพัฒนารูปแบบที่แสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่ศึกษา โดยที่การพัฒนารูปแบบ
ความสัมพันธ์อ้างอิงจากกรอบการวิจัย ประกอบด้วย การพิจารณาวัตถุประสงค์ของการวิจัย การ
ก าหนดกลุ่มประชากรและกลุ่มตัวอย่าง การพัฒนาเครื่องมือ การทดสอบเพ่ือหาประสิทธิภาพ
เครื่องมือ การวิเคราะหข์้อมูล และการรายงานผลการวิจัย 
 

1.5.3 บริบทผู้เรียน 
บริบทผู้เรียน หมายถึง ทักษะ คุณลักษณะ คุณสมบัติ ศักยภาพ สมรรถนะ 

พฤติกรรมการเรียนรู้ และรูปแบบการเรียนรู้ที่อยู่ภายในตัวผู้เรียน ซึ่งมีอิทธิพลต่อตัวผู้เรียนในการ
ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนประสบความส าเร็จ หรือ ไม่ประสบความส าเร็จทางการศึกษา 
 

1.5.4 หลักสูตร 
หลักสูตร หมายถึง รายการ โครงสร้าง แผนงาน แผนการเรียนการสอนที่จัด

โอกาสในการเรียนรู้ให้แก่บุคคล ประกอบด้วย ขอบข่ายวิชาและกิจกรรมที่ก าหนดขึ้นส าหรับการเรียน
การสอนแต่ละระดับ หลักสูตรสามารถจัดแบ่งเป็น กลุ่มสาขาวิชา แขนงวิชา หน่วยการเรียน รายวิชา 
หรือ รายวิชาย่อย ซึ่งมีเป้าหมายส าคัญในการส่งมอบความรู้  
 

1.5.5 ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรศึกษำ 
ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา หมายถึง ผลลัพธ์ทางการศึกษา หรือ เกณฑ์การ

พิจารณาระดับผลการศึกษาที่ก าหนดโดยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.  2542 และที่ได้
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545 
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1.5.6 ระบบกำรศึกษำ 
การศึกษา หมายถึง รูปแบบ หรือ กระบวนการ หรือ ขั้นตอนในการจัดการศึกษา

ที่ก าหนดโดยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่ได้แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 
2545 และ (ฉบับที ่3) พ.ศ. 2553 และพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545 ซึ่งก าหนดให้
ระบบการจัดการศึกษามีสามรูปแบบ คือ การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตาม
อัธยาศัย โดยที่การศึกษาในระบบประกอบด้วย 2 ระดับ คือ การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา 
 

1.5.7 กำรศึกษำระดับปริญญำตรี 
การศึกษาระดับปริญญาตรี หมายถึง การศึกษาในระดับอุดมศึกษา ซึ่งเป็น

การศึกษาที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาความรู้ความสามารถในสาขาวิชาต่างๆ ในระดับสูง โดยเฉพาะ
การประยุกต์ทฤษฎีไปสู่การปฏิบัติ การริเริ่มการพัฒนาทั้งทางวิชาการและวิชาชีพการสร้างสรรค์ และ
เผยแพร่ความรู้ การริเริ่มการพัฒนาประเทศทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง วัฒนธรรม 
สิ่งแวดล้อม รวมทั้งการส่งเสริมบทบาทของประเทศในประชาคมโลก 
 

1.5.8 ควำมพึงพอใจ 
ความพึงพอใจ หมายถึง ระดับคะแนน หรือ ระดับความคิดเห็นของนิสิตนักศึกษา

ที่ใช้รูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างบริบทของผู้เรียนและหลักสูตร ส าหรับนิสิตนักศึกษาระดับปริญญา
ตรี ซึ่งได้จากการตอบแบบสอบถาม 
 
 

********************************************* 
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บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
การวิจัย เรื่อง การศึกษาปัจจัยและพัฒนารูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างบริบทผู้เรียน

และหลักสูตร ส าหรับนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรี  ครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวความคิด ทฤษฎี 
หลักการ ตลอดจนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องตามล าดับ ดังนี้ 
 

2.1 แนวคิดเกี่ยวกับทฤษฎีการเรียนรู้ และระบบการศึกษา 
2.1.1 ทฤษฎีการเรียนรู้ (Learning Theory) 
2.1.2 ระบบการศึกษา (Education System) 
2.1.3 แนวทางการจัดการศึกษา 
2.1.4 มาตรฐานและคุณภาพการศึกษา 
2.1.5 ปัจจัยและอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา 

2.2 แนวคิดเกี่ยวกับทฤษฎีความต้องการ และความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล  
2.2.1 ทฤษฎีล าดับขั้นความต้องการ  
2.2.2 ทฤษฎีความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล  

2.3 แนวคิด และทฤษฎีการเรียนรู้ด้วยเครื่องในการพัฒนาโมเดลต้นแบบ 
2.3.1 นิยามของการเรียนรู้ด้วยเครื่อง  
2.3.2 ประเภทของปัญหาและงานการเรียนรู้ของเครื่อง 
2.3.3 เครื่องมือในการพัฒนาโมเดลต้นแบบ 
2.3.4 วิธีการทดสอบและประเมินผลโมเดลต้นแบบ 

2.4 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
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2.1 แนวคิดเกี่ยวกับทฤษฎีการเรียนรู้และระบบการศึกษา 
 

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 
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ด้านจิตพิสัย  (Affective Domain) หมายถึง พฤติกรรมด้านจิตใจ 
ความรู้สึก ค่านิยม ทัศนคติส่วนตัว ความเชื่อ หรือสิ่งต่าง ๆ เกี่ยวกับจิตใต้ส านึก อาจไม่ได้แสดง
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 การจัดระบบตามค่านิยมที่มันเกิดขึ้นด้วยความสัมพันธ์ที่ได้รับ และระดับที่ 5 
บุคลิกภาพ (Characterize) หมายถึง การน าเอาค่านิยมทีไ่ด้รับมากระทและพัฒนาจนกลายเป็นความ
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 
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Domain) หมายถึง การที่ผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้ทั้งทางด้านความคิด ความเข้าใจ และเกิดความรู้สึก
นึกคิด ค่านิยม ความสมใจด้วยแล้ว ได้น าเอาสิ่งที่เรียนรู้ไปปฏิบัติ จึงท าให้เกิดความช านาญมากขึ้น 
 

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
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การท าความเข้าใจ เมื่อมีช่วงอายุที่แตกต่างกัน ทฤษฎีได้อธิบายว่า ผู้เรียนจะพัฒนาความสามารถ
ทางการรู้คิด (Cognitive Abilities) ได้ต้องเน้นพ้ืนฐานเป็นหลัก นอกจากนั้นการจัดการเรียนรู้นั้น 
มนุษย์เราต้องสร้างความรู้ด้วยตนเองโดยผ่านทางประสบการณ์ ประสบการณ์เหล่านี้จะกระตุ้นให้
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 และความรู้ใหม่ 

 

 

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  
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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
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
อาศัยประสบการณ์และโครงสร้างทางปัญญาท่ีมีอยู่เดิม 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 

ทฤษฎีการเรียนรู้ และแนวคิดการก ากับตนเอง (Self-Regulated 
Learning: SRL) คือ แนวคิดทฤษฎีการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาปัญญาทางสังคม เป็นหนึ่งในทฤษฎีพัฒนา
จริยธรรมหรือพฤติกรรมของมนุษย์ โดยการเรียนรู้การก ากับตนเองตามแนวคิดพ้ืนฐานของ Bandura 
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(1991) มีความเชื่อว่าพฤติกรรมของมนุษย์ไม่ได้เกิดขึ้นและเปลี่ยนแปลงไป เนื่องจากปัจจัยทาง
สภาพแวดล้อมแต่เพียงอย่างเดียว แต่ต้องมีปัจจัยส่วนบุคคลประกอบด้วย ส่วนร่วมของปัจจัยส่วน
บุคคลนั้นจะต้องร่วมกันในลักษณะสนับสนุนซ่ึงกันและกันกับปัจจัยทางด้านพฤติกรรมและ
สภาพแวดล้อม  

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 ซึ่งก 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
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หนึ่งของระบบการศึกษาอย่างเป็นทางการ (United Nation, 2018) ดังนั้น การศึกษาในระบบ จึง
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 หรือการพัฒนาความรู้เฉพาะเรื่อ งตามที่ตน
สนใจ (อาชัญญา รัตนอุบล, 2542) 

งานด้านการศึกษานอกระบบครอบคลุมถึง การจัดกิจกรรมการศึกษาที่
จัดขึ้นนอกระบบโรงเรียน โดยมีกลุ่มเป้าหมายผู้รับบริการและวัตถุประสงค์ในการเรียนรู้ชัดเจน 
กิจกรรมการศึกษาดังกล่าว มีทั้งที่จัดกิจกรรมโดยเอกเทศ และเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมอ่ืน 
หน่วยงานที่จัดการศึกษานอกโรงเรียนนั้น เป็นทั้งหน่วยงานที่มีหน้าที่ทางการศึกษานอกระบบ
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โรงเรียนโดยตรง และหน่วยงานอ่ืน ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ตลอดจนชุมชนที่อาศัย การศึกษาเป็น
เครื่องมือน าไปสู่วัตถุประสงค์ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสังคม ในทางทฤษฎีจึงได้นับเนื่องเอา
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
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พ้ืนฐาน ตามสิทธิมนุษยชนที่ทุกคนพึงได้รับดังกล่าว ส่งผลให้ประชาชนได้รับการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
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 ปลูกฝังเจตคติที่จ 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 เป็นสิ่งที่บังเอิญเกิดขึ้นอุบัติขึ้น  

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
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รับประกาศนียบัตร มีหรือไม่มีสถานที่แน่นอน ลักษณะส่วนใหญ่เป็นการเรียนเพ่ือความรู้และ
นันทนาการ สามารถเรียนได้ตลอดเวลาและเกิดขึ้นในทุกช่วงวัยตลอดชีวิต  

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 แนวทางการจัดการศึกษา 

แนวทางการจัดการศึกษาของประเทศไทยเป็นไปตามพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 และ ที่ได้แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 
หมวด 4 ว่าด้วยแนวการจัดการศึกษา ซึ่งกล่าวถึงหลักการส าคัญของการจัดกระบวนจัดการศึกษา 
ระบบการเรียนการสอน (มาตรา 22) รวมถึงจุดมุ่งหมายและสาระเนื้อหาของหลักสูตร (มาตรา 23 
และ 27) กระบวนการจัดการ (มาตรา 24) และการประเมินผล (มาตรา 25) องค์กรที่จัดท าหลักสูตร 
(มาตรา 26) และเงื่อนไขของความส าเร็จอ่ืนๆ โดยเนื้อหาที่ระบุไว้ในพระราชบัญญัติ มีดังนี้ 
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มาตรา 22 การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้
และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมีความส าคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้
ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ 

มาตรา 22 ไม่ได้กล่าวโดยตรงว่า ต้องยึดหลักนักเรียนเป็นศูนย์กลางของการ
เรียนการสอนเพราะอาจจะสร้างปัญหาเชิงกฎหมายในการบังคับใช้ และการตีความ นอกจากนั้นใน
ปรัชญาการเรียนการสอนควรหลีกเลี่ยงแนวคิดแบบสุดโด่งที่แยกข้ัวระหว่างการเรียนของนักเรียนและ
การสอนของครูมาตรา 22  จึงกล่าวอย่างเป็นกลางๆ ไว้ โดยถือว่าผู้เรียนมีความส าคัญทีสุ่ด 

มาตรา 23 การจัดการศึกษา ทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และ
การศึกษาตามอัธยาศัย ต้องเน้นความส าคัญทั้งความรู้ คุณธรรม กระบวนการเรียนรู้และบูรณาการ
ตามความเหมาะสมของแต่ละระดับการศึกษาในเรื่องต่อไปนี้ 

(1) ความรู้เรื่องเกี่ยวกับตนเอง และความสัมพันธ์ของตนเองกับสังคม ได้แก่ 
ครอบครัวชุมชน ชาติ และสังคมโลก รวมถึงความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ความเป็นมาของสังคมไทย
และระบบการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

(2) ความรู้และทักษะด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทั้งความรู้ความเข้าใจ
และประสบการณ์เรื่องการจัดการ การบ ารุงรักษาและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลยั่งยืน 

(3) ความรู้เกี่ยวกับศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม การกีฬา ภูมิปัญญาไทยและการ
ประยุกต์ใช้ภูมิปัญญา 

(4) ความรู้ และทักษะด้านคณิตศาสตร์ และด้านภาษา เน้นการใช้ภาษาไทย
อย่างถูกต้อง 

(5) ความรู้ และทักษะในการประกอบอาชีพและการด ารงชีวิตอย่างมีความสุข 
มาตรา 23 กล่าวถึงเนื้อหาสาระหรือทิศทางของเนื้อหาสาระของหลักสูตร

โดยทั่วไป เน้นทางด้านหลักสูตรการศึกษาพ้ืนฐาน โดยเฉพาะการแบ่งกลุ่มการเรียนรู้เป็น 5 กลุ่ม ตาม
วรรคหนึ่งถึงวรรคห้าของมาตรา 23 ซึ่งในข้อเท็จจริง การก าหนดเนื้อหาสาระของหลักสูตรจะต้อง
พิจารณาระดับการศึกษาประเภทของการศึกษา และความถนัดส่วนบุคคลมาประกอบด้วย การศึกษา
ระดับที่สูงขึ้นไปย่อมจัดหลักสูตรที่เน้นสาขาวิชาและสาขาวิชาเฉพาะมากยิ่งขึ้น แต่ถ้าเป็นหลักสูต ร
การศึกษาพ้ืนฐานก็ควรจะต้องมีองค์ประกอบที่เรียกว่า หลักสูตรแกนกลางที่เน้นตัวร่วมหรือค่านิยม
ร่วม (Core Values) ระดับชาติ และจะต้องมีหลักสูตรที่สะท้อนปัญหา และวัฒนธรรมประเพณี
ท้องถิ่นด้วย มาตรา 23 จึงเป็นการวางหลักการทั่วไป ส่วนความแตกต่างในแต่ละระดับจะน าไปกล่าว
ไว้ในมาตรา 27 
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มาตรา 24 การจัดกระบวนการเรียนรู้ ให้สถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ด าเนินการ ดังต่อไปนี้ 

(1) จัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของ
ผู้เรียนโดยค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล 

(2) ฝึกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์ และการ
ประยุกต์ความรู้มาใช้เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา 

(3) จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบัติให้ท าได้ 
คิดเป็นท าเป็น รักการอ่านและเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง 

(4) จัดการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระความรู้ด้านต่างๆ อย่างได้สัดส่วน
สมดุลกันรวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมท่ีดีงามและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ไว้ในทุกวิชา 

(5) ส่งเสริม สนับสนุน ให้ผู้สอนสามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม สื่อการ
เรียนและอ านวยความสะดวกเพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และมีความรอบรู้ รวมทั้งสามารถใช้การวิจัย
เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ ทั้งนี้ ผู้สอนและผู้เรียนอาจเรียนรู้ไปพร้อมกันจากสื่อการเรียน
การสอนและแหล่งวิทยาการประเภทต่าง ๆ  

(6) จัดการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นได้ทุกเวลาทุกสถานที่ มีการประสานความร่วมมือกับ
บิดามารดา ผู้ปกครอง และบุคคลในชุมชนทุกฝ่าย เพ่ือร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ 

โดยสรุป มาตรา 24 ได้กล่าวถึง กระบวนการเรียนรู้ที่จะต้องด าเนินการแนวทาง 
6 ประการ ประกอบด้วยการจัดการเนื้อหาและกิจกรรม การฝึกฝนทักษะ การจัดการเรียนการสอน
แบบผสมผสานความรู้ การส่งเสริมสนับสนุน และการประสานงานกับผู้ปกครอง และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
นอกจากนั้นมาตรา 24 ยังเปิดกว้างให้สามารถด าเนินการได้ตามความเหมาะสมของสถานการณ์และ
ลักษณะของวิชา 

มาตรา 25 รัฐต้องส่งเสริมการด าเนินงานและจัดตั้งแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตทุก
รูปแบบ ได้แก่ ห้องสมุดประชาชน พิพิธภัณฑ์ หอศิลป์ สวนสัตว์ สวนสาธารณะ สวนพฤกษศาสตร์ 
อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศูนย์การกีฬาและนันทนาการ แหล่งข้อมูลและแหล่งการเรียนรู้
อ่ืนอย่างพอเพียงและมีประสิทธิภาพ 

มาตรา 25 นี้ ช่วยส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิต ซึ่งรวมความถึงการศึกษาต่อเนื่อง
ในความหมายเดิมของระบบการศึกษานอกโรงเรียน ฉะนั้น การจัดตั้งแหล่งการเรียนรู้ (ต่อเนื่อง) จึง
กระท าได้ในชุมชนต่าง ๆ  
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มาตรา 26 ให้สถานศึกษาจัดการประเมินผู้เรียนโดยพิจารณาจากพัฒนาการของ
ผู้เรียน ความประพฤติ การสังเกตพฤติกรรมการเรียน การร่วมกิจกรรมและการทดสอบควบคู่ไปใน
กระบวนการเรียนการสอนตามความเหมาะสมของแต่ละระดับและรูปแบบการศึกษา  

ให้สถานศึกษาใช้วิธีการที่หลากหลายในการจัดสรรโอกาสการเข้าศึกษาต่อและ
ให้น าผลการประเมินผู้เรียนตามวรรคหนึ่งมาใช้ประกอบการพิจารณาด้วย 

มาตรา 26 ได้ก าหนดแนวทางการประเมินผู้เรียนตามความเหมาะสมและรูปแบบ
การศึกษา เพ่ือให้ผู้เรียนและสถานศึกษาสามารถด าเนินงานประสานกันได้ 

มาตรา 27 ให้คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนดหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือความเป็นไทย ความเป็นพลเมืองที่ดีของชาติ การด ารงชีวิตและการประกอบ
อาชีพ ตลอดจนเพื่อการศึกษาต่อ 

ให้สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีหน้าที่จัดท าสาระของหลักสูตรตามวัตถุประสงค์ใน
วรรคหนึ่งในส่วนที่เกี่ยวกับสภาพปัญหาในชุมชนและสังคม ภูมิปัญญาท้องถิ่น คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์เพ่ือเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ 

มาตรา 27 ก าหนดผู้รับผิดชอบจัดท าหลักสูตรไว้เป็น 2 ระดับ ระดับชาติให้
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนดหลักสูตรแกนกลาง ส่วนระดับท้องถิ่นให้สถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐานจัดท าสาระหลักสูตรที่เกี่ยวกับท้องถิ่น การจัดท าหลักสูตรของสองส่วนนี้ เป็นการส่งเสริมซึ่ง
กันและกัน การสอนหลักวิชาตามหลักสูตรแกนกลางนั้นสามารถน าเอาเนื้อหาสาระของท้องถิ่นเข้ามา
เป็นส่วนประกอบได้เสมอ ไม่ว่าจะเป็นวิชาประวัติศาสตร์ ที่มุ่งหมายให้นักเรียนเข้าใจประวัติความ
เป็นมาของชุมชนของตนเอง และของชาติ หรือการสอนวิชาชีพก็จะสามารถน าข้อมูลอาชีพในท้องถิ่น
มาเป็นวัตถุดิบของการเรียนการสอน  

มาตรา 28 หลักสูตรการศึกษาระดับต่าง ๆ รวมทั้งหลักสูตรการศึกษาส าหรับ
บุคคลตามมาตรา 10 วรรคสอง วรรคสาม และวรรคสี่ ต้องมีลักษณะหลากหลาย  ทั้งนี้ ให้จัดตาม
ความเหมาะสมของแต่ละระดับโดยมุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคคลให้เหมาะสมแก่วัยและศักยภาพ 

สาระของหลักสูตร ทั้งที่เป็นวิชาการ และวิชาชีพ ต้องมุ่งพัฒนาคนให้มีความ
สมดุล ทั้งด้านความรู้ ความคิด ความสามารถ ความดีงาม และความรับผิดชอบต่อสังคม 

ส าหรับหลักสูตรการศึกษาระดับอุดมศึกษา นอกจากคุณลักษณะในวรรคหนึ่ง
และวรรคสองแล้ว ยังมีความมุ่งหมายเฉพาะที่จะพัฒนาวิชาการ วิชาชีพชั้นสูงและการค้นคว้าวิจัย 
เพ่ือพัฒนาองค์ความรู้และพัฒนาสังคม 

มาตรา 28 กล่าวถึงหลักสูตรระดับต่าง ๆ ต้องมีลักษณะหลากหลายตามวรรค
หนึ่ง ต้องมีความสมดุลตามวรรคสอง และหลักสูตรอุดมศึกษา ต้องมีลักษณะตามวรรคสาม 
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มาตรา 29 ให้สถานศึกษาร่วมกับบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เอกชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และ
สถาบันสังคมอ่ืน ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน โดยจัดกระบวนการเรียนรู้ภายในชุมชน เพ่ือให้
ชุมชนมีการจัดการศึกษาอบรม มีการแสวงหาความรู้ ข้อมูล ข่าวสาร และรู้จัดเลือกสรรภูมิปัญหาและ
ความต้องการรวมทั้งหาวิธีการสนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การพัฒนาระหว่างชุมชน 

มาตรา 30 ให้สถานศึกษาพัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ
รวมทั้งการส่งเสริมให้ผู้สอนสามารถวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียนในแต่ละระดับ
การศึกษา 

 
2.1.4 มาตรฐานและคุณภาพการศึกษา 

ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และ ที่ได้แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 ในหมวด 6 กล่าวถึงหลักการประกันคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษา โดยแยกเป็นระบบการประกันคุณภาพภายใน และการประกันคุณภาพภายนอก 
การประกันคุณภาพภายในเป็นเรื่องภายในของสถานศึกษาที่ต้องจัดท าเองโดยความร่วมมือกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแต่การประกันคุณภาพเป็นการด าเนินงานโดยหน่วยงานภายนอกที่เป็นอิสระ 
และมีความเป็นกลาง  และมีบทบาทหน้าที่ในการประเมินเปรียบเทียบมาตรฐานของสถานศึกษาทั่ว
ประเทศและด าเนินการเปรียบเทียบทุก ๆ 5 ปี เป็นต้น 

ตัวชี้วัดที่จะวัดมาตรฐานการศึกษาและกระบวนการประเมิน เป็นสาระส าคัญที่
หน่วยงานประเมินและประกันภายนอกจะต้องด าเนินการต่อไปในอนาคต เมื่อได้มีการจัดตั้งหน่วยงาน
นี้ในระดับกระทรวง ภายในหมวด 6 กล่าวถึงเฉพาะความสัมพันธ์ของสถานศึกษากับส านักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพ และขอบเขตอ านาจหน้าที่ของหน่วยงาน รายละเอียดต่อไปนี้ 

มาตรา 47 ให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาทุกระดับ ประกอบด้วย ระบบการประกันคุณภาพภายในและระบบการประกัน
คุณภาพภายนอก 

ระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา ให้เป็นไปตามที่ก าหนด
ในกฎกระทรวง 

มาตรา 48 ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาและให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ
บริหารการศึกษาที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดท ารายงานประจ าปีเสนอต่อหน่วยงาน



28 
 
ต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชน เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาและเพ่ือรองรับการประกันคุณภาพภายนอก 

มาตรา 49 ให้มีส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษามีฐานะ
เป็นองค์การมหาชนท าหน้าที่พัฒนาเกณฑ์ วิธีการประเมินคุณภาพภายนอกและท าการประเมินผล
การจัดการศึกษาเพ่ือให้มีการตรวจสอบคุณภาพของสถานศึกษา โดยค านึงถึงความมุ่งหมายและ
หลักการ และแนวการจัดการศึกษาในแต่ละระดับตามที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้ 

ให้มีการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาทุกแห่งอย่างน้อยหนึ่งครั้งใน
ทุกห้าปีนับตั้งแต่การประเมินครั้งสุดท้าย และเสนอผลการประเมินต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและ
สาธารณชน 

ค าว่า มีฐานะเป็นองค์กรมหาชน หมายความว่า จะต้องจัดตั้งส านักงานดังกล่าว
เป็นองค์กรมหาชน ซึ่งมีพระราชบัญญัติองค์กรมหาชนวางหลักเกณฑ์ และก าหนดสถานภาพที่เป็น
อิสระ องค์กรนี้ท าหน้าที่พัฒนาเกณฑ์มาตรฐาน และประกอบด้วยรายละเอียดของตัวชี้วัด โดยใน
พระราชบัญญัติได้กล่าวถึง มาตรฐานไว้ในมาตราที่ 33 สภาการศึกษาฯ มีหน้าที่พิจารณาเสนอ
มาตรฐานการศึกษาของชาติ ซึ่งจะเป็นมาตรฐานระดับกว้าง ครอบคลุมทุกระดับ ส่วนในมาตรา 34 
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก็มีหน้าที่พิจารณาเสนอมาตรฐานและหลั กสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานทีส่อดคล้องกับแนวทางในมาตรา 33 และคณะกรรมการการอุดมศึกษาก็มีหน้าที่
พิจารณามาตรฐานอุดมศึกษาที่สอดคล้อง 

ฉะนั้น บทบาทหน้าที่ของส านักงานรับรองมาตรฐานตามมาตรา 49 เป็นบทบาท
หน้าที่พิจารณารายละเอียดของเกณฑ์มาตรฐาน และตัวชี้วัดที่สอดคล้องกับหน่วยงานตามมาตรา 33 
และมาตรา 34 การก าหนดมาตรฐานดังกล่าว จะต้องสอดคล้องกับความมุ่งหมายและหลักการ และ
แนวการจัดการศึกษาในแต่ละระดับตามที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา 50 ให้สถานศึกษาให้ความร่วมมือในการจัดเตรียมเอกสารหลักฐานต่าง ๆ 
ที่มีข้อมูลเกี่ยวข้องกับสถานศึกษา ตลอดจนให้บุคลากรคณะกรรมการของสถานศึกษา รวมทั้ง
ผู้ปกครองและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสถานศึกษาให้ข้อมูลเพิ่มเติมในส่วนที่พิจารณาเห็นว่าเกี่ยวข้องกับ
การปฏิบัติภารกิจของสถานศึกษา ตามค าร้องขอของส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษาหรือบุคคลหรือหน่วยงานภายนอกที่ส านักงานดังกล่าวรับรองที่ท าการประเมินคุณภาพ
ภายนอกของสถานศึกษานั้น 

มาตรา 51 ในกรณีที่ผลการประเมินภายนอกของสถานศึกษาใดไม่ได้ตาม
มาตรฐานที่ก าหนด ให้ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาจัดท าข้อเสนอแนะ
การปรับปรุงแก้ไขต่อหน่วยงานต้นสังกัด เพ่ือให้สถานศึกษาปรับปรุงแก้ไขภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
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หากมิได้ด าเนินการดังกล่าวให้ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษารายงานต่อ
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานหรือคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพ่ือด าเนินการให้มีการปรับปรุง
แก้ไข 

 
2.1.5 ปัจจัยและอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา 

ปัจจัยและอิทธิผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา เป็นการวิเคราะห์ปัจจัยจากสิ่งที่
ถูกควบคุมโดยทฤษฎีการเรียนรู้ ระบบการศึกษา แนวทางการจัดการศึกษา มาตรฐานและคุณภาพ
การศึกษา ซึ่งเมื่อพิจารณาแล้วเป็นปัจจัยภายนอกที่มากระทบต่อรูปแบบและกระบวนการพัฒนา
ศักยภาพและผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของตัวผู้เรียน 

อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณาปัจจัยภายนอกดังกล่าว สามารถสรุปปัจจัยที่เกี่ยวข้อง
และมีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาได้ 2 มิติ ประกอบด้วย มิติที่ 1 ปัจจัยที่เกิดขึ้นจากโครงสร้าง
การศึกษาที่ส่งเสริมและสนับสนุนโดยรัฐบาล มิติที่ 2 ปัจจัยที่เกิดขึ้นจากรูปแบบและทฤษฎีการเรียนรู้ 
ซ่ึงรายละเอียดปัจจัยและหัวข้อที่ได้รับการสรุปถูกน าเสนอในหัวข้อต่อไป 

 
2.1.5.1 ปัจจัยจากโครงสร้างการศึกษาที่ส่งเสริมและสนับสนุนโดยรัฐบาล 

ปัจจัยที่เกิดจากโครงสร้างการศึกษาที่ส่งเสริมและสนับสนุนโดยรัฐบาล 
คือ ปัจจัยภายนอกที่เกี่ยวข้องกับผู้เรียน โดยเป็นการส่งเสริมแบบองค์รวม ซึ่งหมายความว่าเป็น
ลักษณะการส่งเสริมแบบทั่วถึง ผู้เรียนทุกคนจะได้รับการปฏิบัติเหมือนกัน ปัจจัยนี้จึงเป็นบรรทัดฐาน
ส าหรับการให้การศึกษาเพ่ือความเท่าเทียมกัน ดังนั้นการวิเคราะห์ปัจจัยจึงต้องใช้กฎหมายที่สังคมใช้
ปฏิบัติร่วมกัน  

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และ ที่ได้แก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 ถูกบังคับใช้เป็นกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ 
เพ่ือใช้เป็นแนวปฏิบัติของประเทศไทย ประกอบด้วย 78 มาตรา 9 หมวด และ 1 บทเฉพาะกาล โดย
มีสาระส าคัญที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยที่ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา เพ่ือให้ผู้เรียนบรรลุวัตถุประสงค์
ตามเจตนารณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ได้แก่  

ด้านสิทธิและหน้าที่ทางการศึกษา บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอภาคกัน
ในการรับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน บิดา มารดา หรือผู้ปกครองมีหน้าที่สนับสนุนให้บุตรหรือบุคคลซึ่งอยู่
ในความดูแลต้องได้รับการศึกษา รัฐบาลต้องสนับสนุนและส่งเสริมการศึกษาให้ทั่วถึง 
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ด้านระบบการจัดการศึกษาและแนวทางการจัดการศึกษา การจัดการ
ศึกษาต้องเปิดกว้าง เข้าถึงได้ และมีความหลากหลาย การจัดการศึกษาต้องเป็นไปตามศักยภาพของ
บุคคลและความสนใจ 

ด้านมาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา ผู้เรียน 
สถาบันการศึกษา และหลักสูตรต้องได้รับการประเมินและตรวจสอบคุณภาพในทุกมิติ เป็นที่ยอมรับ
ในระดับชาติและระดับสากล 

ด้านครู คณาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา ต้องได้รับการพัฒนาอย่างมี
เป้าหมาย ส่งเสริมให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในทุกด้าน นอกจากนั้นต้องสนับสนุนและส่งเสริมสร้าง
แรงจูงใจในการพัฒนาคุณภาพของครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 

ด้านทรัพยากรและการลงทุนเพ่ือการศึกษา และเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 
รัฐต้องลงทุนและสนับสนุนกระบวนการต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมการศึกษาให้มีมาตรฐานและคุณภาพตามที่
ได้ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติ 

 
2.1.5.2 ปัจจัยจากรูปแบบและทฤษฎีการเรียนรู้ 

เนื่องรูปแบบและทฤษฎีการเรียนรู้ที่หลากหลาย ท าให้จ าเป็นต้อง
วิเคราะห์ถึงรูปแบบการเรียนรู้ของผู้เรียนที่มีความสอดคล้องกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เนื่องจากบาง
ทฤษฎีการเรียนรู้ไม่สามารถสนับสนุนและส่งเสริมการศึกษาได้ในบางสาขาความเชี่ยวชาญ ในทาง
ตรงกันข้ามบางทฤษฎีสนับสนุนให้การเรียนรู้และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นไปอย่างก้าวกระโดด 
การวิเคราะห์จึงต้องอิงพ้ืนฐานความรู้ พฤติกรรม ทัศนคติ ตลอดจนบริบทรอบข้างของผู้เรียน ซึ่ง
ประกอบด้วย รูปแบบการเรียนรู้ และรูปแบบการคิด 

รูปแบบการเรียนรู้ (Learning Styles) หมายถึง ลักษณะทางการภาพ 
ความคิด ความรู้สึกและการรับรู้ ที่บุคคลใช้ในการรับรู้ ตอบสนอง และมีปฏิสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อม 
ซึ่งประกอบด้วยการรับรู้ 3 ทาง คือ การรับรู้ทางการมองเห็น การรับรู้ทางการได้ยิน และการรับรู้
ทางด้านร่างกายโดยการเคลื่อนไหวและการรู้สึก นอกจากนั้นลักษณะของรูปแบบการเรียนรู้ยัง
สามารถถูกจ าแนกได้จากพฤติกรรมและทัศนคติของผู้เรียน ประกอบด้วย 4 กลุ่ม ได้แก่  

1. การเรียนรู้แบบอเนกนัย (Divergent Learning Style) ซึ่งผู้เรียนจะใช้
ความรู้สึกประสบการณ์ในการท าความเข้าใจกับประสบการณ์ใหม่ มีความสามารถในการรับรู้และ
สร้างจิตนาการต่าง ๆ ขึ้นเอง สามารถไตร่ตรองจนมองเป็นภาพรวม สามารถท างานได้ดี ในสถาณ
การณ์ที่ต้องการความคิดหลากหลาย 
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2. การเรียนรู้แบบดูดซึม (Assimilative Learning Style) ซึ่งผู้เรียนจะ
ท าความเข้าใจกับข้อมูลที่หลากหลาย พิจารณาด้วยความเป็นเหตุผล มีความสามารถในการสรุป
หลักการ สนใจทฤษฎีต่าง ๆ มากกว่าการลงมือปฏิบัติ ไม่ค านึงถึงการน าทฤษฎีไปประยุกต์ใช้ 

3. การเรียนรู้แบบคิดเอกนัย (Convergent Learning Style) ซึ่งผู้เรียน
จะมีความสามารถในการน าแนวคิดที่เป็นนามธรรมไปปฏิบัติ สามารถสรุปวิธีที่ถูกต้องที่สุดเพียงวิธี
เดียวที่สามารถน าไปแก้ปัญหาได้ นิยมใช้เหตุผลมากกว่าการใช้อารมณ์ในการแก้ปัญหา ชอบท างาน
กับวัตถุมากกว่าการท างานกับคนอ่ืน มักมีความสนใจที่เฉพาะเจาะจงในเรื่องใดเรื่องหนึ่งและมีความ
เชี่ยวชาญในเรื่องนั้น ๆ 

4. การเรียนรู้แบบปรับปรุง (Accommodative Learning Style) ผู้เรียน
ชอบลงมือปฏิบัติ ชอบทดลอง มักท างานได้ดีในสถานการณ์ที่ต้องมีการปรับตัว มีแนวโน้นในการ
แก้ปัญหาด้วยวิธีการที่ตนคิดขึ้นเอง ชอบลองผิดลองถูกมากกว่าการคิดวิเคราะห์ทฤษฎี ชอบท างาน
ร่วมกับคนอ่ืน เข้ากับคนง่าย แต่บางครั้งไม่อดทน ใจร้อนและดึงดัน 

รูปแบบการคิด (Cognitive Style) คือรูปแบบที่ได้รับการพัฒนามาจาก
ความสนใจในความแตกต่างระหว่างบุคคล ซึ่งในช่วงแรกของการศึกษานักจิตวิทยาเน้นศึกษาเฉพาะ
ความแตกต่างระหว่างบุคคลในแง่ของการประมวลข้อมูลข่าวสาร ไม่ได้ประยุกต์เข้ามาสู่การเรียนการ
สอนในชั้นเรียน จนเมื่อมีการพัฒนาประยุกต์รูปแบบการคิด พฤติกรรมบุคคล เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพ
ของการเรียนการสอนในชั้นเรียน โดยเน้นสู่บริบทของผู้ เรียนในชั้นเรียนจนเป็นรูปแบบการเรียนรู้ 
(Learning Styles) ของบุคคล 4 รูปแบบการเรียนรู้ข้างต้น 
 
2.2 แนวคิดเกี่ยวกับทฤษฎีความต้องการและความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 
 

2.2.1 ทฤษฎีล าดับขั้นความต้องการ 
ทฤษฎีล าดับขั้นความต้องการของมาสโลว์ (Maslow’s Hierarchy of need) 

แอบราฮัม มาสโลว์ (Abraham Maslow) ได้น าประสบการณ์จากการเป็นผู้ให้ค าปรึกษามาเป็น
พ้ืนฐานในการเสนอทฤษฎี ทฤษฎีมาสโลว์ระบุว่าบุคคลมีความต้องการเรียงล าดับจากระดับพ้ืนฐานไป
ยังระดับสูง กล่าวคือ มนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตที่มีความต้องการอยู่เสมอและไม่มีวันสิ้นสุด สิ่งที่มนุษย์
ต้องการขึ้นอยู่กับสิ่งที่เขาได้รับหรือมีอยู่แล้ว เมื่อความต้องการอย่างใดอย่างหนึ่งได้รับการตอบสนอง
ก็ยังมีความต้องการอ่ืนเพิ่มเติมต่อไปอีก  

ความต้องการของมนุษย์มีล าดับที่แตกต่างกัน โดยที่บุคคลมีการแบ่งระดับ
ความส าคัญ ความเร่งด่วนต่อชีวิตที่แตกต่างกัน และจะแสดงพฤติกรรมที่น าไปสู่ความต้องการที่มี
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ความส าคัญมากกว่าก่อนเสมอ ดังนั้นทฤษฎีล าดับขั้นแห่งความต้องการของมาสโลว์ (Maslow’s 
Hierarchy of Needs) จึงแบ่งออกเป็น 5 ขั้น ดังภาพที่ 2.3  

 

 

ภาพที่ 2.3 ทฤษฎีล าดับขั้นแห่งความต้องการของมาสโลว์ (Maslow’s Hierarchy of Needs) 

 
ความต้องการทางร่างกาย (Physiological Needs) คือ ความต้องการพ้ืนฐาน

ของร่างกาย ความต้องการเหล่านี้เป็นความต้องการที่จ าเป็นส าหรับชีวิต มนุษย์ทุกคนมีความต้องการ
ทางสรีระอยู่เสมอจะขาดเสียไม่ได้ ถ้าอยู่ในสภาพที่ขาดจะกระตุ้นให้ตนมีกิจกรรม ขวนขวายที่จะ
สนองความต้องการ  

ความต้องการความมั่นคงและปลอดภัย (Safety Needs) คือ ความต้องการ
ความมั่นคงปลอดภัยทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ และเป็นอิสระจากความกลัว ขู่เข็ญ บังคับ จาก
ผู้อื่นและสิ่งแวดล้อม เป็นความต้องการที่จะได้รับการปกป้องคุ้มกัน  

ความต้องการความรักและความผูกพัน (Love and Belonging Needs) มนุษย์
ทุกคนมีความปรารถนาจะให้เป็นที่รักของผู้อ่ืน และต้องการมีความผูกพันกับผู้อ่ืน คนที่รู้สึกวาตนเป็น
ที่รักและยอมรับของหมู่จะเป็นผู้ที่สมปรารถนาในการต้องการความรักและเป็นส่วนหนึ่ง 

ความต้องการได้รับการยกย่อง (Esteem Needs) ความต้องการนี้ประกอบด้วย
ความต้องการที่จะประสบผลส าเร็จ ต้องการที่จะให้ผู้อ่ืนเห็นว่าตนเองมีความสามารถ มีคุณค่าและมี
เกียรติ ต้องการได้รบัความยกย่องและนับถือจากผู้อ่ืน 
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ความต้องการรู้จักตนเองเพ่ือพัฒนาให้สมบูรณ์ (Need for self-actualization) 
มาสโลว์อธิบายความต้องการที่เรียกว่า “Self-Actualization” ว่าเป็นความต้องการที่จะรู้จักตนเอง
ตามสภาพที่แท้จริงของตน กล้าที่จะตัดสินใจเลือกทางเดินของชีวิต รู้จักค่านิยมของตนเอง ที่ส าคัญคือ
การมีสติที่จะยอมรับกลไกในการป้องกันตน การปรับตัวและพยายามที่จะเปิดโอกาสให้ตนเองได้เผชิญ
กับความจริงของชีวิต เผชิญกับสิ่งแวดล้อมใหม่ๆ 

โดยทั่วไป บุคคลด าเนินชีวิตเพ่ือแสวงหาสิ่งที่ตอบสนองความต้องการทางกายใน
ขั้นที่ 1 และความรู้สึกมั่นคงปลอดภัยในขั้นที่ 2 ได้ไม่ยาก รวมทั้งแสวงหาความรักและความผูกพันใน
ขั้นที่ 3 อย่างไรก็ตามความต้องการทั้ง 4 ขั้น ถือเป็นสิ่งบุคคลปรารถนา และถ้าไม่ได้รับการตอบสนอง
จะท าให้ชีวิตขาดสมดุลหรือบกพร่องในส่วนนั้น หรือเรียกว่า “ความต้องการที่ขาดแคลน” (Deficit 
Needs) ซึ่งบุคคลจะต้องได้รับการตอบสนองจึงจะท าให้รู้สึกอยู่ในสภาวะสมดุล  

ส าหรับความต้องการในขั้นที่ 5 เป็นความต้องการที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับความขาด
แคลนหรือความบกพร่องที่บุคคลต้องแสวงหามาเติม แต่เป็นความต้องการที่จะพัฒนาตนเอง 
(Growth Need) ให้เป็นตัวตนอย่างสมบูรณ์ (Being Need) โดยไม่ว่าจะได้รับการตอบสนองอย่างไรก็
ตาม ความต้องการในขั้นนี้จะไม่มีวันหมดสิ้น มีแต่จะผลักดันให้บุคคลคิดค้น แสวงหา และพัฒนาขึ้น
เรื่อย ๆ 

ทฤษฎีของมาสโลว์ แม้จะสร้างปรากฏการณ์ใหม่ให้กับวงการจิตวิทยาในการ
อธิบายธรรมชาติ ความต้องการของมนุษย์ และการจูงใจ รวมทั้งเป็นประโยชน์อย่างมากต่อการศึกษา
ค้นคว้าและน าไปประยุกต์ใช้ในหลากหลายสาขาวิชาชีพ แต่ก็มีข้อวิพากษ์วิจารณ์จากนักจิตวิทยาใน
หลายๆ ประเด็น อาทิ ความต้องการในขั้นต้นต้องได้รับการตอบสนองก่อน บุคคลจึงจะเกิดความ
ต้องการในล าดับขั้นถัดไป ซึ่งในสภาพความเป็นจริงที่ปรากฏจะเห็นได้ว่ามีหลายกรณีที่สามารถ
ด าเนินการแบบการข้ามขั้นได ้ด้วยเหตุนี้ ความต้องการของมนุษย์ตามแนวคิดของมาสโลว์ ถูกปรับแก้
และแบ่งออกเป็น 8 ขั้น โดยที่เดอพอยและกิลสัน (DePoy & Gilson, 2012) แสดงภาพพีระมิดล าดับ 
8 ชั้นของความต้องการ (Maslow’s Hierarchy of Needs Revised) ซึ่งเป็นส่วนส าคัญในการเสริม
คุณค่าความเป็นมนุษย์ 
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ภาพที่ 2.4 ทฤษฎีล าดับขั้นแห่งความต้องการของมาสโลว์ (ปรับปรุง) 
 

ขั้นที่ 1 ความต้องการทางร่างกาย (Physiological Needs) เป็นความต้องการ
ล าดับต่ าสุดและเป็นพ้ืนฐานของชีวิต เป็นแรงผลักดันทางชีวภาพ ขั้นที่ 2 ความต้องการความ
ปลอดภัย (Need for Safety) เป็นความต้องการที่จะเกิดขึ้นหลังจากที่ความต้องการทางร่างกายที่
ต้องการความปลอดจากอันตรายทั้งทางกายและจิตใจ ความมั่นคงในงาน ในชีวิตและสุขภาพ ขั้นที่ 3 
ความต้องการความรักและการยอมรับ (Need for Love and Acceptance) เมื่อมีความปลอดภัยใน
ชีวิตและม่ันคงในการงานแล้ว คนเราจะต้องการความรัก มิตรภาพ ความใกล้ชิด ผูกพัน ความต้องการ
เพ่ือน การมโีอกาสเข้าสมาคมสังสรรค์กับผู้อ่ืน  

นอกจากนั้นในขั้นที่ 4 ความต้องการนับถือตนเองและได้รับการเคารพจากผู้อ่ืน 
(Need for Self-Esteem) คือ ความต้องการสร้างสถานภาพของตัวเองให้สูงเด่น มีความภูมิใจและ
สร้างความนับถือตนเอง ชื่นชมในความส าเร็จของงานที่ท า ความรู้สึกมั่นใจในตนเองและมีเกียรติ 
ความต้องการเหล่านี้เช่น ยศ ต าแหน่ง ระดับเงินเดือนที่สูง งานที่ท้าทาย ได้รับการยกย่องจากผู้อ่ืน 
ขั้นที่ 5 ความต้องการรู้และเข้าใจตนเอง (Knowledge and Understanding Needs) หมายถึง สิ่งที่
ท าแล้วเกิดประโยชน์ทั้งต่อตนเองและสังคมอย่างแท้จริง โดยไม่ยึดติดกับต าแหน่งหน้าที่ในการท างาน 
แต่ท าทุกอย่างที่เป็นความสบายใจของตนเองและเกิดประโยชน์ทั้งแก่ตนเองและผู้อ่ืน  ขั้นที่ 6 ความ
ต้องเข้าถึงสุนทรียะความดีงามของชีวิต (Need for Aesthetics and Beauty) มีความสามารถในการ
มองเห็นสิ่งสวยงามที่อยู่รอบตัวที่คนอ่ืนมองไม่เห็น เข้าใจอย่างแจ่มแจ้งว่าตนเองและสิ่งแวดล้อมเป็น
สิ่งที่แยกกันไม่ออก ทุกสิ่งในโลกนี้ล้วนสวยงามและมีคุณค่าในตนเอง  ขั้นที่ 7 ความต้องเข้าถึง
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ศักยภาพแห่งตน (Self-actualization Needs) คือ ต้องการจะเติมเต็มศักยภาพของตนเอง ต้องการ
ความส าเร็จในสิ่งที่ปรารถนาของตนเอง ความเจริญก้าวหน้าในการพัฒนาทักษะความสามารถให้ถึง
ขีดสุดยอด มีความเป็นอิสระในการตัดสินใจและคิดสร้างสรรค์สิ่งต่าง ๆ การก้าวสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้นใน
อาชีพและการงาน และขั้นที่ 8 ความต้องเป็นบุคคลที่ยอดเยี่ยมในการอุทิศตนเพ่ือมวลมนุษยชาติ 
(Transcendence Needs) เป็นอัจฉริยะบุคคลที่สามารถสร้างประโยชน์ให้กับมนุษยชาติอย่างถึงที่สุด
เท่าท่ีจะสามารถท าได้ มีชีวิตอยู่เพื่อผู้อื่น 

ความต้องการทั้ง 8 อย่างเหล่านี้แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ ความต้องการที่เกิด
จากความขาดแคลน (Deficiency Needs) เป็นความต้องการระดับพ้ืนฐาน ได้แก่ ความต้องการทาง
กายและความต้องการความปลอดภัย อีกกลุ่มหนึ่งเป็นกลุ่มที่ต้องการความก้าวหน้าและพัฒนาตนเอง 
(Growth Needs) ได้แก่ ความต้องการทางสังคม เกียรติยศ ชื่อเสียง และความต้องการเติมความ
สมบูรณ์ให้ชีวิต ถือว่าเป็นความต้องการระดับสูง  

 
2.2.2 ทฤษฎีความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 

แนวคิดของความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล คือ การอธิบายพฤติกรรมระหว่างบุคคล
ในความหมายของการเข้าได้กันของบุคคล โดยธรรมชาติสังคมของมนุษย์ต้องการการติดต่อสัมพันธ์
กับบุคคลอ่ืน ๆ ซึ่งความต้องการนี้เป็นความจ าเป็นขั้นพ้ืนฐาน เช่นเดียวกับความต้องการทางสรีระ 
การมีสัมพันธ์ภาพระหว่างบุคคลจึงเป็นสิ่งจ าเป็นที่เป็นความสัมพันธ์อันก่อให้เกิดความพึงพอใจ 
Schultz (1960) ได้รวบรวมรูปแบบของลักษณะสัมพันธภาพระหว่างบุคคลเบื้องต้น โดยมีข้อตกลง
ของทฤษฎีนี้ว่ามนุษย์ต้องการมนุษย์ (People Need People) เนื่องจากมนุษย์ทุกคนต้องอยู่ในสังคม 
จึงต้องมีการปรับตัวให้เข้ากันได้กับเพื่อนมนุษย์และสิ่งแวดล้อม Schultz กล่าวว่าสัมพันธ์ภาพระหว่าง
บุคคลเกิดขึ้นได้จากความต้องการพ้ืนฐานของบุคคล 3 ประการ ประกอบด้วย 1) ความเป็นพวกพ้อง 
(Inclusion) ซึ่งเป็นความสัมพันธ์ที่ต้องการให้ผู้ อ่ืนยอมรับ 2) การมีอ านาจควบคุม (Control) 
หมายถึง กระบวนการตัดสินใจที่มีอิทธิพลและมีอ านาจเหนือผู้ อ่ืน และ 3) ความรักใคร่ชอบพอ 
(Affection) ซึ่งหมายถึงความรู้สึกส่วนตัวที่เกิดขึ้นระหว่างการมีปฏิสัมพันธ์โดยจะแสดงออกด้วยความ
ปรารถนาดี ความเป็นมิตร การช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน 

Beyer and Marshall (1981) ได้อธิบายแนวคิดเก่ียวกับมิติสัมพันธภาพระหว่าง
บุคคลในการท างาน ซึ่งประกอบด้วย 8 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) ความมั่นใจและความไว้วางใจ 
ประกอบด้วย ความซื่อตรง การพ่ึงพาผู้อื่น การยอมรับ และการให้ความมั่นใจ 2) การช่วยเหลือซึ่งกัน
และกัน ประกอบด้วย ความเห็นอกเห็นใจ การแลกเปลี่ยนความรู้ และการให้ความจริงใจในการ
ช่วยเหลือ 3) การให้การสนับสนุน ประกอบด้วย การยอมรับนับถือ ยกย่อง การรับฟังความคิดเห็น 
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และการให้ก าลังใจ 4) ความเป็นมิตร ประกอบด้วย การมีทัศนคติที่ดีต่อกันระหว่างเพ่ือนร่วมงาน ผู้ที่
ท างานด้วยความรู้สึกสบายใจ มีความสนใจและห่วงใยบุคคลอ่ืน 5) การมุ่งเน้นตามจุดมุ่งหมายร่วมกัน 
ซึ่งเป็นการกระตุ้นการร่วมมือกันท างาน 6) การริเริ่มสร้างสรรค์ ประกอบด้วย การกระตุ้น ส่งเสริม 
สนับสนุนและมองเห็นคุณค่าของผลงานของบุคคลอ่ืน วิจารณ์งานอย่างสร้างสรรค์ พยายามปรับปรุง
งานอยู่เสมอ 7) การติดต่อสื่อสารระบบเปิด โดยการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันอย่างอิสระ เอ้ือเฟ้ือ
ข้อมูล ยอมรับฟังข้อมูลจากบุคคลอ่ืน และ 8) ความเป็นอิสระจากการคุกคาม คือ สามารถพิจารณา
ขอบเขตหน้าที่ด้วยใจสงบ และด้วยความจริงใจปราศจากอคติ 

จากแนวคิดทฤษฎีความต้องการและความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล จะเห็นได้ว่ามี
ปัจจัยและส่วนประกอบมากมายที่ส่งเสริม สนับสนุนและผลักดันให้มนุษย์เกิดแรงปรารถนาในการ
พัฒนาตนเองให้ก้าวข้าวความต้องการและศักยภาพของตนเพ่ือให้สามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคม 
อย่างไรก็ตามในตอนท้ายของบทที่ 2 ได้มีการสรุปปัจจัยที่เกี่ยวกับข้องกับแนวคิดและทฤษฎีความ
ต้องการและความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล โดยได้รวบรวมและสรุปจากงานวิจัยต่างๆ ที่มีความสนใจ
และเกี่ยวข้องกับการพัฒนามนุษย์ ดังแสดงในตารางที่ 2.3 แสดงบริบทผู้เรียนที่สัมพันธ์กับแผนการ
เรียน เป้าหมาย และหลักสูตรการศึกษา 

 
2.3 แนวคิดและทฤษฎีการเรียนรู้ด้วยเครื่องในการพัฒนาโมเดลต้นแบบ 
 

2.3.1 นิยามของการเรียนรู้ด้วยเครื่อง 
การเรียนรู้ด้วยเครื่อง (Machine Learning) คือ ขั้นตอนในการพัฒนาเทคโนโลยี 

เทคนิค วิธีการสอน วิธีการเรียนรู้ รูปแบบการศึกษาและการคัดลอกรูปแบบจากข้อเท็จจริ งผ่าน
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 
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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 2.5 แสดงส่วนประกอบของปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence: AI) 

 
2.3.2 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) 

 
2.3.2.1 การเรียนรู้แบบมีผู้สอน (Supervised Learning) 

การเรียนรู้แบบมีผู้สอน (Supervised Learning) เป็นลักษณะการสอน
โดยการก าหนดข้อมูลตัวอย่างและผลลัพธ์ โดยผู้สอนต้องป้อนข้อมูลเข้าสู่ 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
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จะเป็นหรือผลลัพธ์ที่ถูกต้อง จากนั้นน าข้อมูลที่ใช้ฝึก (ที่มี Label) ไปผ่านอัลกอริทึมส าหรับสร้าง
โมเดลที่ไว้ท านายผลลัพธ์ 

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

 

 

ภาพที่ 2.6 แสดงลักษณะการเรียนรู้ด้วยเครื่องแบบมีผู้สอน 
 

2.3.2.2 การเรียนรู้แบบไม่มีผู้สอน (Unsupervised Learning) 
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
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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 

 
2.3.2.3 การเรียนรู้แบบเสริมก าลัง (Reinforcement Learning) 

การเรียนรู้แบบเสริมก าลัง (Reinforcement Learning) คือการเรียนรู้
แบบมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนไปตลอดเวลา โดยคอมพิวเตอร์จะต้องท างานบางอย่าง 
ตัวอย่างเช่น การสอนการขับรถ ปัญญาประดิษฐ์ต้องท าการวิเคราะห์ลักษณะปัจจัยที่เกี่ยวข้องเฉพาะ
หน้า โดยผู้สอนจะก าหนดขั้นตอน เป้าหมาย ทางเลือก และปัญญาประดิษฐ์พิจารณาเอง การเรียนรู้
ในลักษณะนี้เป็นการเรียนรู้ที่มีตัวแทน (Agent) ในการพิจารณาทางเลือก  
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ภาพที่ 2.7 แสดงลักษณะการเรียนรู้ด้วยเครื่องแบบเสริมก าลัง 
 

นอกจากนี้ ยังมีการแบ่งประเภทของการเรียนรู้จากผลลัพธ์ หรือ ข้อมูลขาออก 
ได้แก่ การแบ่งประเภทข้อมูล (Classification) การวิเคราะห์การถดถอย (Regression) การแบ่งกลุ่ม
ข้อมูล (Clustering) การประเมินความหนาแน่น (Density Estimation)  

  
2.3.2.4 การแบ่งประเภทข้อมูล (Classification) 

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

 
2.3.2.5 การวิเคราะห์การถดถอย (Regression) 

การวิเคราะห์การถดถอย (Regression) ใช้หลักการเดียวกับการแบ่ง
ประเภทข้อมูล แต่ข้อมูลขาออกเป็นลักษณะต่อเนื่องมากกว่าเป็นประเภทแยกกัน 

 
2.3.2.6 การแบ่งกลุ่มข้อมูล (Clustering) 

การแบ่งกลุ่มข้อมูล (Clustering) เป้าหมาย คือ การแบ่งข้อมูลขาเข้าเป็น
กลุ่มๆ โดยอัลกอริทึมจะไม่ทราบกกลุ่มดังกล่าวล่วงหน้า กล่าวคือไม่เหมือนกับการแบ่งประเภทข้อมูล
โดยปกติแล้วมักเป็นการเรียนรู้แบบไม่มีผู้สอน 
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2.3.3 เครื่องมือในการพัฒนาโมเดลต้นแบบ 
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  

 
2.3.3.1 การเรียนรู้ต้นไม้ตัดสินใจ (Decision Tree Learning) 

การเรียนรู้ต้นไม้ตัดสินใจ คือ การประยุกต์ใช้โครงสร้างของต้นไม้เพ่ือ
อธิบายกระบวนการตัดสินใจ ในการสร้างรูปแบบที่สามารถพยากรณ์ผลลัพธ์ คือ ลักษณะของการ
เชื่อมโยงข้อมูลสังเกตการณ์เข้ากับข้อมูลปลายทาง นอกจากนั้นการเรียนรู้ต้นไม้ตัดสินใจยังเป็น
โครงสร้างที่ใช้แสดงกฎที่ได้จากเทคนิคการจ าแนกประเภทข้อมูล โดยโครงสร้างต้นไม้ท าหน้าที่เป็น
โหนด (Node) แสดงคุณลักษณะ (Attribute) ของสิ่งที่ใช้ในการจ าแนก เรียกว่า กิ่ง (Branch, Link) 
นอกจากนั้น กิ่งยังท าหน้าที่แสดงเงื่อนไขในการทดสอบหรือจ าแนกข้อมูลตามกฎที่ถูกสร้างขึ้น 

องค์ประกอบของการเรียนรู้ต้นไม้ตัดสินใจ ประกอบด้วย โหนดภายใน 
(Internal Node) ซึ่งแสดงถึงคุณสมบัติต่างๆ ของข้อมูล โดยเมื่อข้อมูลชุดใดตกลงมาในโหนดดังกล่าว
จะใช้คุณสมบัติของตัวโหนดนั้นเพ่ือตัดสินข้อมูลว่าได้ผลลัพธ์เป็นอะไรหรือจะไปในทิศทาง โหนดที่ท า
หน้าที่เป็นโหนดแรก หรือจุดเริ่มต้นเรียกว่า โหนดราก (Root Node) องค์ประกอบที่ 2 คือ กิ่ง ซึ่งกิ่ง
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
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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
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) + ⋯ ] 
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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 2.8 

 

ภาพที่ 2.8 การค านวณหา Entropy (Parent) 
 

ขั้นตอนที่ 2 การค านวณหาค่า IG ของทัศนคติต่อความสามารถ (Ability) 
การค านวณสามารถอธิบายได้จาก ภาพที่ 2.9 ถึงภาพท่ี 2.12 

 

 

ภาพที่ 2.9 การค านวณหาค่า IG ของทัศนคติต่อความสามารถ (Ability) 
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ภาพที่ 2.10 การค านวณหาค่า Entropy (Ability) ที่มีค่าเป็น Have 
 
 

 

ภาพที่ 2.11 การค านวณหาค่า Entropy (Ability) ที่มีค่าเป็น None 
 
 

 

ภาพที่ 2.12 ผลการค านวณหาค่า IG ของทัศนคติต่อความสามารถ (Ability) 
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ขั้นตอนที่ 3 การค านวณหาค่า IG ของทัศนคติต่อทักษะ (Skill) การ
ค านวณสามารถอธิบายได้จาก ภาพที่ 2.13 ถึงภาพท่ี 2.16 

 

 

ภาพที่ 2.13 การค านวณหาค่า IG ของทัศนคติต่อทักษะ (Skill) 
 

 

ภาพที่ 2.14 การค านวณหาค่า Entropy (Skill) ที่มีค่าเป็น Have 
 

 

ภาพที่ 2.15 การค านวณหาค่า Entropy (Skill) ที่มีค่าเป็น None 
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ภาพที่ 2.16 ผลการค านวณหาค่า IG ของทัศนคติต่อทักษะ (Skill) 
 
ขั้นตอนที่ 3 การค านวณหาค่า IG ของทัศนคติต่อความรู้ (Knowledge) 

การค านวณสามารถอธิบายได้จาก ภาพที่ 2.17 ถึงภาพท่ี 2.20 
 

 

ภาพที่ 2.17 การค านวณหาค่า IG ของทัศนคติต่อความรู้ (Knowledge) 
 

 

ภาพที่ 2.18 การค านวณหาค่า Entropy (Knowledge) ที่มีค่าเป็น Have 
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ภาพที่ 2.19 การค านวณหาค่า Entropy (Knowledge) ที่มีค่าเป็น Have 
 

 

ภาพที่ 2.20 ผลการค านวณหาค่า IG ของทัศนคติต่อความรู้ (Knowledge) 
 

ขั้นตอนที่  4 การค านวณหาค่า IG ของทัศนคติต่อประสบการณ์ 
(Experience) การค านวณสามารถอธิบายได้จาก ภาพที่ 2.21 ถึงภาพท่ี 2.24 

 

 

ภาพที่ 2.21 การค านวณหาค่า IG ของทัศนคติต่อประสบการณ์ (Experience) 
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ภาพที่ 2.22 การค านวณหาค่า Entropy (Experience) ที่มีค่าเป็น Have 
 
 

 

ภาพที่ 2.23 การค านวณหาค่า Entropy (Experience) ที่มีค่าเป็น None 
 
 

 

ภาพที่ 2.24 ผลการค านวณหาค่า IG ของทัศนคติต่อประสบการณ์ (Experience) 
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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 2.25 และภาพท่ี 2.26 

 

 

ภาพที่ 2.25 โมเดลต้นไม้การตัดสินใจเพ่ือท านายสถานะผู้ให้ข้อมูล 
 
 

 

ภาพที่ 2.26 โมเดลต้นไม้การตัดสินใจเพ่ือท านายสถานะผู้ให้ข้อมูล ด้วย Rapidminer Studio 
 



50 
 

2.3.3.2 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 

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 
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2.3.4 วิธีการทดสอบและประเมินผลโมเดลต้นแบบ 
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) 

 
2.3.4.1 วิธีการทดสอบความสอดคล้องของตนเอง (Self-Consistency Test) 

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

 
2.3.4.2 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 
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2.3.4.3 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 

 
2.4 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

เนื่องจากการศึกษาเป็นกระบวนการส าคัญ ในการพัฒนาคุณภาพของมนุษย์ให้มีความรู้
ความสามารถ โดยพ่ึงพิงกับระบบและกระบวนการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาองค์ความรู้ การ
ค้นคว้าทฤษฎีการเรียนรู้ และขั้นตอนการประเมินระดับความรู้ โดยท้ายที่สุดแล้วใช้เกณฑ์และ
มาตรฐาน เพ่ือประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน แนวทางดังกล่าวได้สร้างความสนใจให้กับ
นักวิจัยมากมาย ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ส่งผลให้เกิดงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาปัจจัยที่
ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผลการวิจัยที่ได้ได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
อย่างหลากหลาย ตัวอย่างเช่น การศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านการ
พยาบาล (อาคม โพธิ์สุวรรณ และสุภากรณ์ วรอรุณ, 2549; ทาริกา วัฒนาสัจจา และ กัญญา ชื่น
อารมณ์, 2554; สินีนาฏ หงส์ระนัย และ นิรานัย อุสาหะ, 2555) ผู้วิจัยพยายามศึกษาทัศนคติและ
รูปแบบที่มีความสัมพันธ์ต่อความส าเร็จในการเรียนของนักศึกษาสาขาการพยาบาล นอกจากนั้นยังมี
การศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับประถมศึกษา (ณัฏติยาภรณ์ หยกอุบล, 
2555; ชนิดา ยอดสาลี และ กาญจนา บุญส่ง, 2559) และการศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนในระดับอุดมศึกษา (ธีระวัฒน์ จันทึก, ศิริภรณ์ ศิลปะวานิช และ น้ าฝน เสนางคนิกร, 
2555; ศิวพร สุวรรณมณี, 2560; โรสนี จริยะมาการ และ ชื่นใจ สุกป่าน , 2561) ซึ่งผู้วิจัยได้ศึกษา
ปัจจัยทั้งภายในและภายนอกที่สนับสนุนต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน โดยแต่ละงานวิจัยได้
ถูกสรุปและน าเสนอ ดังนี้ 

 
 



53 
 

อาคม โพธิ์สุวรรณ และสุภากรณ์ วรอรุณ (2549) ได้ศึกษาความสัมพันธ์เชิง
สาเหตุของปัจจัยด้านความรู้พ้ืนฐานเดิม ด้านพฤติกรรมการเรียน ด้านเจตคติต่อวิชา ด้านพฤติกรรม
การสอนของอาจารย์ ด้านทัศนคติต่อการจัดการเรียนการสอน จากการศึกษาปัจจัยที่สนับสนุนการ
เรียนการสอนกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสารสนเทศทางการพยาบาลและการค้นหา พบว่า 
ผลกระทบทางตรงต่อรายวิชา ประกอบด้วย ปัจจัยด้านเจตคติต่อวิชา ปัจจัยด้านพฤติกรรมการเรียน 
และปัจจัยด้านทัศนคติต่อการจัดการเรียนการสอน นอกจากนั้นยังพบว่า ปัจจัยด้านพฤติกรรมการ
สอนของครูและปัจจัยสนับสนุนการเรียนรู้มีอิทธิพลทางอ้อมต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และพบว่า
ปัจจัยด้านพ้ืนฐานความรู้เดิมไม่มีความสัมพันธ์เชิงสาเหตุกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสารสนเทศ
ทางการพยาบาลและการค้นหา 

 
ทาริกา วัฒนาสัจจา และกัญญา ชื่นอารมณ์ (2554) ได้ศึกษาปัจจัยที่มีผลกระทบ

ต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในหมวดวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพของนักศึกษาการพยาบาล คณะพยาบาล
ศาสตร์ ในมหาวิทยาลัยปทุมธานี ซึ่งประกอบด้วย 3 ปัจจัยหลัก ได้แก่ ปัจจัยครอบครัว ปัจจัย
นักศึกษา และปัจจัยสถาบัน ผลการวิจัยพบว่า ทัศนคติที่มีต่อวิชาชีพพยาบาลมีการสนับสนุนจาก
ปัจจัยครอบครัว ซึ่งมีความเชื่อว่า วิชาชีพการพยาบาลมีประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัวและสังคม 
นักศึกษามีความภาคภูมิใจในวิชาชีพในระดับสูงสุด  

 
สินีนาฏ หงส์ระนัย และนิรามัย อุสาหะ (2555) ได้น าเสนอปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการพยาบาลมารดา ทารกและผดุงครรภ์ ของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต ซึ่งประกอบด้วย 5 ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใน
รายวิชาการพยาบาลมารดา ทารกและผดุงครรภ์ ได้แก่ ปัจจัยด้านพฤติกรรมการเรียน ปัจจัยด้านเจต
คติต่อวิชา ปัจจัยด้านพฤติกรรมการสอนของอาจารย์ ปัจจัยด้านเจตคติต่อการจัดการเรียนการสอน 
และปัจจัยที่สนับสนุนการเรียนการสอน ผลการวิจัยพบว่าปัจจัยทั้ง 5 ด้านมีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนต่อรายวิชาการพยาบาลมารดา ทารกและผดุงครรภ์ ในระดับท่ีแตกต่างกัน โดยปัจจัยที่มี
อิทธิพลต่อผู้เรียนมากที่สุด คือ ปัจจัยด้านพฤติกรรมการสอนของอาจารย์ แสดงให้เห็นว่าผู้เรียนให้
ความส าคัญต่อผู้สอนเป็นหลัก 

 
ณัฎติยาภรณ์ หยกอุบล (2555) ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

วิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประกอบด้วย 3 ปัจจัยหลัก ได้แก่ 1) ปัจจัย
ด้านโรงเรียน: คุณภาพการสอนของครู ความเป็นผู้น าด้านวิชาการผู้บริหาร และความสัมพันธ์ระหว่าง
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ครูกับนักเรียน 2) ปัจจัยด้านครอบครัว: การส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้ปกครอง และความสัมพันธ์
ภายในครอบครัว 3) ปัจจัยด้านตัวนักเรียน: เจตคติต่อวิชาวิทยาศาสตร์ แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ และการ
ท าการบ้านของนกัเรียน  

 
ชนิดา ยอดสาลี และกาญจนา บุญส่ง (2559) ได้ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนของนักเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาระดับปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ศึกษาระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน และศึกษาปัจจัยที่มส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
ในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ผลการวิจัยพบว่าปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
ประกอบด้วย ปัจจัยด้านครูผู้สอน ปัจจัยด้านนักเรียนและปัจจัยด้านผู้บริหาร นอกจากนั้นยังพบว่า
กลุ่มสาระการเรียนรู้มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน  

 
ศิวพร สุวรรณมณี (2560) ได้ศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนในรายวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจพ้ืนฐาน ซึ่งประกอบด้วยปัจจัยด้านความรู้พ้ืนฐานเดิม ด้านปัจจัย
ทางครอบครัว ด้านเจตคติต่อการเรียน ด้านพฤติกรรมในการเรียน และด้านการจัดการเรียนการสอน 
ซึ่งส่งผลกระทบต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา ผลการศึกษาพบว่าการจัดการเรียนการสอน
มีความสัมพันธ์ทางบวกกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจพ้ืนฐาน โดยปัจจัยที่มี
ความส าคัญต่อตัวผู้เรียนคือปัจจัยด้านเจตคติต่อการเรียน 

 
ธีระวัฒน์ จันทึก, ศิริภรณ์ ศิลปะวานิช และน้ าฝน เสนางคนิกร (2555) ได้ศึกษา

ปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุ่มวิชาทางเศรษฐศาสตร์ ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ประด้วยปัจจัยส่วนบุคคล 8 ข้อ ได้แก่ อาชีพหลักของ
ครอบครัว สภาพการอยู่อาศัยระหว่างเรียน ระยะเวลาเดินทางมาเรียน แหล่งที่มาของายได้ระหว่าง
เรียน รายได้ส่วนตัวประจ าเดือน รายได้ของครอบครัว กิจกรรมยามว่าง และการใช้ประโยชน์จากการ
เรียนวิชาเศรษฐศาสตร์ และปัจจัยด้านจิตวิทยา 4 ข้อ ได้แก่ แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ อัตมโนทัศน์เกี่ยวกับ
ตนเอง นิสัยการเรียน และคุณภาพการสอน ซึ่งผู้วิจัยได้ใช้เครื่องมือทางสถิติในการวิเคราะห์ 2 ชนิด 
คือ Person Chi-Square และ Multiple Regressions ในการวิเคราะห์ผลการเรียนในกลุ่มวิชา
เศรษฐศาสตร์ เพ่ือใช้ในการอธิบายผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของรายวิชาในกลุ่มเศรษฐศาสตร์  
ผลการวิจัยพบว่าแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์มีความสัมพันธ์ทางบวกกับผลการเรียนที่ได้จากการศึกษาในกลุ่ม
วิชาเศรษฐศาสตร์ 
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โรสนี จริยะมาการ และชื่นใจ สุกป่าน (2561) ได้ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ โดยได้
ศึกษาปัจจัยระดับผู้เรียนและปัจจัยระดับห้องเรียนที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์
ของนักศึกษา ผลการศึกษาพบว่าปัจจัยระดับผู้เรียนที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
คณิตศาสตร์ คือ ปัจจัยรายได้ครอบครัว และปัจจัยด้านเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ ในขณะที่ปัจจัย
ระดับห้องเรียน ที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ คือ ประสิทธิภาพการสอนของ
อาจารย์ และบรรยายกาศในชั้นเรียน  

 
สุพิชญ์กฤตา พักโพธิ์เย็น, อัญชลี ทองเอม และธัญธัช วิภัติภูมิประเทศ (2560) 

ไดศ้ึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาหลักสูตร
และการสอน มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ประกอบด้วย 3 ปัจจัยหลัก ได้แก่ 1) ปัจจัยด้านลักษณะ
ส่วนบุคคล: เจตคติและแรงจูงใจต่อการเรียนของนักศึกษา และพฤติกรรมการเรียนของนักศึกษา 2) 
ปัจจัยด้านการจัดการการศึกษา: หลักสูตรของวิทยาลัยครุศาสตร์ คุณภาพการสอนและพฤติกรรมการ
สอนของอาจารย์ และการสนับสนุนและสภาพแวดล้อมของมหาวิทยาลัย และ  3) ปัจจัยด้าน
ครอบครัวและเพ่ือน: การสนับสนุนของครอบครัวหรือผู้ปกครอง และความสัมพันธ์ระหว่างเพ่ือน 
ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา ประกอบด้วย 2 ปัจจัย 
คือ เจตคติและแรงจูงใจต่อการเรียนของนักศึกษา และการสนับสนุนและสภาพแวดล้อมของ
มหาวิทยาลัย 

 
จากการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สามารถสรุป

ปัจจัยออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ 1) ปัจจัยบริบทผู้เรียน และ 2) ปัจจัยบริบทสถาบันการศึกษา โดยที่
ปัจจัยบริบทผู้เรียน ประกอบด้วย 3 ปัจจัยหลัก ได้แก่ ความสนใจของผู้เรียน (Student’s Interests) 
คุณลักษณะของผู้เรียน (Student’s Characteristics) และ สภาพแวดล้อมของผู้เรียน (Student’s 
Environment) ดังแสดงในตารางที่ 2.3 บริบทผู้เรียนที่สัมพันธ์กับแผนการเรียน เป้าหมาย และ
หลักสูตรการศึกษา และบริบทสถาบันการศึกษา ดังแสดงในตารางที่ 2.4 บริบทสถาบันการศึกษาที่
สัมพันธ์กับแผนการเรียน เป้าหมาย และหลักสูตรการศึกษา 
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ตารางท่ี 2.3 บริบทผู้เรียนที่สัมพันธ์กับแผนการเรียน เป้าหมาย และหลักสูตรการศึกษา 

บริบทผู้เรียน องค์ประกอบย่อยของบริบทผู้เรียน 
ความสนใจของผู้เรียน  
(Student’s Interests) 

 ทัศนคติต่อความสนใจในการศึกษาต่อ 
 ทัศนคติต่อสาขาอาชีพท่ีคาดหวัง 
 ทัศนคติต่อมหาวิทยาลัยที่ยอมรับ 
 ทัศนคติต่อองค์ความรู้ที่ได้รับ 
 ทัศนคติต่อระบบการศึกษา 

คุณลักษณะของผูเ้รียน  
(Student’s Characteristics)  

 ทัศนคติต่อความสามารถของผู้เรยีน 
 ทัศนคติต่อทักษะของผู้เรียน 
 ทัศนคติต่อความรู้ของผู้เรยีน 
 ทัศนคติต่อรูปแบบการเรียนของผูเ้รียน 

สภาพแวดล้อมของผู้เรียน  
(Student’s Environment) 

 ทัศนคติต่อสังคมและเศรษฐกิจ 
 ทัศนคติต่อความน่าเชื่อถือของสถาบันการศึกษา 
 ทัศนคติต่อการตัดสินใจส่วนบุคคล 
 ทัศนคติต่อรายไดต้่อครอบครัว 
 ทัศนคติต่อชุมชน 
 ทัศนคติต่อวัตถุประสงค์ในการศึกษา 

 
ตารางท่ี 2.4 บริบทสถาบันการศึกษาท่ีสัมพันธ์กับแผนการเรียน เป้าหมาย และหลักสูตรการศึกษา 

บริบทสถาบันการศึกษา องค์ประกอบย่อยของบริบทสถาบันการศึกษา 
บริบทโปรแกรมการศึกษา  
(Programs’ Context) 

 ทัศนคติต่อความมีชื่อเสียงของสถาบันการศึกษา 
 ทัศนคติต่อหลักสูตรการศึกษา 
 ทัศนคติต่อมาตรฐานทางการศึกษา 
 ทัศนคติต่อการประกันคณุภาพการศึกษา 

 
2.5 สรุป 
 

จากแนวคิดและทฤษฎีต่างๆ ที่ได้รวบรวมและสรุปเนื้อหาในบทนี้ เช่น แนวคิดเกี่ยวกับ
ทฤษฎีการเรียนรู้และระบบการศึกษา แนวคิดเกี่ยวกับทฤษฎีความต้องการและความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคล แนวคิดและทฤษฎีการเรียนรู้ด้วยเครื่องในการพัฒนาโมเดลต้นแบบ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ต่างๆ ผู้วิจัยได้ประยุกต์ใช้ความรู้ที่ได้รวบรวมเหล่านี้ เพ่ือด าเนินการในขั้นตอนต่อไป  

 
 

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



บทที่ 3 
วิธีด ำเนินกำรวิจัย 

 
การวิจัย เรื่อง การศึกษาปัจจัยและพัฒนารูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างบริบทผู้เรียน

และหลักสูตร ส าหรับนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรี ครั้งนี้ ผู้วิจัยได้แบ่งขั้นตอนการด าเนินการวิจัย
ออกเป็น 3 ขั้นตอน ดังนี้ 

ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาปัจจัยความสัมพันธ์ระหว่างบริบทผู้เรียนและหลักสูตร  
ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนารูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างบริบทผู้เรียนและหลักสูตร  
ขั้นตอนที่ 3 การศึกษาความพึงพอใจของนิสิตที่มีต่อรูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างบริบท

ผู้เรียนและหลักสูตร  
 

 
ภำพที่ 3.1 แสดงแผนผังวิธีด าเนินการวิจัย 
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3.1 ขั้นตอนที่ 1 กำรศึกษำปัจจัยควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบริบทผู้เรียนและหลักสูตร  
 

ในขั้นตอนที่ 1 ผู้วิจัยได้ด าเนินการศึกษาปัจจัยความสัมพันธ์ระหว่างบริบทผู้เรียนและ
หลักสูตร ส าหรับนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรี โดยมีขั้นตอน 3 ขั้นตอน ได้แก่ 1) ขั้นตอนการศึกษา
เอกสารและงานวิจัยที่ใช้เป็นกรอบแนวคิดในการวิจัย 2) ขั้นตอนการยกร่างปัจจัยความสัมพันธ์
ระหว่างบริบทผู้เรียนและหลักสูตร และ 3) ขั้นตอนการตรวจสอบและรับรองปัจจัยความสัมพันธ์
ระหว่างบริบทผู้เรียนและหลักสูตร  
 

3.1.1 ขั้นตอนกำรศึกษำเอกสำรและงำนวิจัยท่ีใช้เป็นกรอบแนวคิดในกำรวิจัย 
ในขั้นตอนการศึกษาเอกสารและงานวิจัย เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวคิดในการวิจัย 

ผู้วิจัยพบว่า ปัญหาในปัจจุบันด้านการศึกษาของประเทศไทย คือ ทุกหลักสูตร ทุกสถาบัน มีคุณสมบัติ 
มีเกณฑ์การรับ และคัดเลือกผู้เรียนที่เหมือนกัน อย่างไรก็ตามปัจจัยส าคัญที่ใช้ในการเลือกสถาบัน
ส าหรับนักเรียนนั้นกลับไม่เหมือนกัน กล่าวได้ว่า ลักษณะ (Attributes) และ รูปแบบ (Styles) ของ
ผู้เรียนที่เลือกสถาบันการศึกษามีความแตกต่างกัน (ชบา เด็ดดวง, 2549; จักรวุฒิ ชนะพันธ์, กฤษดา 
ผ่องพิทยา, วัลลภา อารีรัตน์, และ มนสิช สิทธิสมบูรณ์, 2558; วราพร เอราวรรณ์, 2560; สุพิชญ์กฤ
ตา พักโพธิ์เย็น, อัญชลี ทองเอม, และ ธัญธัช วิภัติภูมิประเทศ, 2560; Nuankaew et al., 2016) ดัง
แสดงความสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนและสถาบันการศึกษา ในภาพที่ 3.2 
 

 
 

ภำพที่ 3.2 ความสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนและสถาบันการศึกษา 
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นอกจากนั้นยังพบว่า เครื่องมือ เทคโนโลยี และแนวทางการแนะน าการ เลือก
สถานศึกษาของผู้เรียนเป็นไปตาม ค่านิยม ความเชื่อ รายได้ครอบครัว เพ่ือน และบริบทของสังคม 
โดยที่เทคโนโลยีที่น ามาสนับสนุนการแนะน าการเลือกสถาบันการศึกษามีจ านวนจ ากัด การวิเคราะห์
ผู้เรียนตามศักยภาพ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใช้เกณฑ์ดัชนีเพียงบางประการเท่านั้น 

จากการทบทวนวรรณกรรม พบว่า เทคโนโลยีที่สนับสนุนการศึกษา ได้แก่ การ
น าเทคโนโลยีมาช่วยในการเรียนการสอน (Technology Enhanced Learning: TEL) การวิเคราะห์
การรับรู้ (Context Aware Computing) การพัฒนาสื่อคอมพิวเตอร์สนับสนุนการเรียนการสอน 
(Learning Management System) สื่อการเรียนการสอนออนไลน์ (Online Learning Media) และ
อ่ืนๆ อีกมากมาย (Erdt et al., 2015; Ashley-Dejo et al., 2015; Sergis and Sampson, 2015; 
Nuankaew et al., 2019) อย่างไรก็ตาม ผู้วิจัยมีความเชื่อว่า การพัฒนาผู้เรียนอย่างแท้จริงต้อง
วิเคราะห์ผู้เรียนจากคุณลักษณะ (Attributes) และ รูปแบบ (Styles) ของผู้เรียน ซึ่งผู้เรียนแต่ละคนมี
ความแตกต่างกันและสามารถประสบความส าเร็จในระดับที่แตกต่างกัน 

ดังนั้น ในขั้นตอนการศึกษาเอกสารและงานวิจัย เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวคิดในการ
วิจัยนี้ ผู้วิจัยจึงเลือกใช้แบบสอบถามเพ่ือใช้ในการรวบรวมและพัฒนากรอบแนวความคิดในการวิจัยนี้ 
โดยแบบสอบถามเพ่ือรวบรวมข้อมูล แสดงในภาพที่ 3.3 และภาคผนวก ก 

 
ภำพที่ 3.3 แบบสอบถามความคิดเห็นต่อการเลือกศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี  

และความภักดีในสถาบัน วิทยาลัย และมหาวิทยาลัย 
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3.1.2 ขั้นตอนกำรยกร่ำงปัจจัยควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบริบทผู้เรียนและหลักสูตร  
ในขั้นตอนการยกร่างปัจจัยความสัมพันธ์ระหว่างบริบทผู้เรียนและหลักสูตร 

ส าหรับนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรี ผู้วิจัยใช้ข้อมูลจากแบบสอบถามในขั้นตอนที่ 3.1.1 เพ่ือใช้ใน
การวิเคราะห์เพ่ือยกร่างปัจจัย เครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์มีชื่อว่า การวิเคราะห์เหมืองข้อความ 
(Text Mining Analysis) หรือ การวิเคราะห์ข้อความ (Text Mining) โดยวัตถุประสงค์ของการใช้การ
วิเคราะห์ข้อความ คือ ต้องการค้นหาจากปัจจัยที่ไม่ปิดกันความคิดของผู้ให้ข้อมูล  

เนื่องจากข้อมูลที่รวบรวมมีลักษณะไม่มีโครงสร้าง (Unstructured Data) ใน
กระบวนการของการวิเคราะห์ข้อความนั้น จ าเป็นต้องจัดการให้อยู่ในรูปแบบที่มีโครงสร้างเพ่ือให้
สามารถวิเคราะห์ข้อมูลได้ ขั้นตอนประกอบด้วย ข้อมูลข้อความ (Text Data) การเตรียมข้อความ 
(Text Pre-Processing) การสร้างคุณลักษณะ (Attribute Generation) การคัดเลือกคุณลักษณะ 
(Attribute Selection) การวิเคราะห์รูปแบบ (Mining Patterns) และการประเมินคุณลักษณะ 
(Evaluation) ดังแสดงในภาพที่ 3.4 

 

ภำพที่ 3.4 กระบวนการวิเคราะห์ข้อความ (Text Mining Process) 
 

3.1.2.1 ข้อมูลข้อควำม (Text Data) 
ข้อมูลข้อความ คือ การรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่ต้องการวิเคราะห์ 

ในงานวิจัยนี้ ข้อมูลข้อความ คือ ข้อมูลที่รวบรวมจากแบบสอบถามในขั้นตอนที่ 3.1.1 โดยการแจก
แจงข้อมูลตามหัวข้อและประเด็นที่ต้องการวิเคราะห์ ตัวอย่าง เช่น สาเหตุที่เลือกศึกษาต่อในระดับ
ปริญญาตรี ปัจจัยและความเชื่อมั่นที่ท าให้ผู้เรียนเลือกศึกษาในสถาบันการศึกษา การพิจารณา
สาขาวิชาที่ตนก าลังศึกษามีความสอดคล้องกับความสามารถของผู้เรียนอย่างไร เป็นต้น 
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3.1.2.2 กำรเตรียมข้อควำม (Text Pre-Processing) 
ในขั้นตอนการเตรียมข้อความนั้น ภายหลังจากการรวบรวมข้อมูลต่างๆ 

เรียบร้อยแล้ว การเตรียมข้อความ คือ การก าจัดสิ่งที่ไม่สามารถน ามาใช้ประโยชน์ในการวิเคราะห์ได้ 
เช่น ค าเชื่อม ค าอุทาน สรรพนาม เป็นต้น 

 
3.1.2.3 กำรสร้ำงคุณลักษณะ (Attribute Generation) 

การสร้างคุณลักษณะ คือ การสร้างตัวแปรที่ใช้อธิบายความคิด การให้
ความส าคัญของผู้ตอบแบบสอบถาม แต่ทว่าด้วยเหตุที่ค าในภาษาไทยเขียนติดกัน และการเว้นวรรคที่
ต่างกันให้ความหมายที่เปลี่ยนไป ผู้วิจัยจึงจ าเป็นต้องเลือกใช้โปรแกรม และกระบวนการในการตัดค า
เพ่ือสร้างคุณลักษณะ (Attributes) เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่มีโครงสร้าง 

 
3.1.2.4 กำรคัดเลือกคุณลักษณะ (Attribute Selection) 

เนื่องจากค าในภาษาไทยมีความหลากหลาย ค าบางค ามีความหมาย
เหมือนกัน แต่เขียนและอ่านต่างกัน เช่น บิดา หรือ พ่อ มารดา หรือ แม่ เพ่ือน หรือ มิตร ซึ่งในการ
สร้างคุณลักษณะนี้ ผู้วิจัยจ าเป็นต้องจัดกลุ่ม และเลือกใช้ค าท่ีมีความหมายในทิศทางเดียวกัน 

 
3.1.2.5 กำรวิเครำะห์รูปแบบ (Mining Patterns) 

การวิเคราะห์รูปแบบ คือ การวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ของข้อมูลที่มีต่อ
ปัจจัย เครื่องมือที่ผู้วิจัยเลือกใช้ในการวิเคราะห์รูปแบบ คือ วิธีการคัดเลือกรูปแบบ และปัจจัยจาก
การสร้างโมเดล (นพมาศ อัครจันทโชติ, 2554; นิภาพร ชนะมาร และ พรรณี สิทธิเดช, 2557) 
ประกอบด้วย การวิเคราะห์รูปแบบจากต้นไม้การตัดสินใจ (Decision Tree) และการวิเคราะห์จาก
การคัด เลื อกคุณลักษณะโดยการ เ พ่ิม  (Forward Selection) และการลบออก (Backward 
Elimination) ดังแสดงประเภทของการวิเคราะห์รูปแบบในภาพที่ 3.5 

 
ภำพที่ 3.5 การคัดเลือกคุณลักษณะที่ส าคัญ 



62 
 

3.1.2.6 กำรประเมินคุณลักษณะ (Evaluation) 
การประเมินคุณลักษณะ คือ กระบวนการในการคัดเลือกโมเดลที่มี

ประสิทธิภาพ เพ่ือใช้ในการวิเคราะห์และคัดเลือกคุณลักษณะที่ส าคัญจากโมเดล เครื่องมือที่ใช้ในการ
ประเมินคุณลักษณะ ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ การแบ่งข้อมูลเพ่ือทดสอบ (Cross Validation) และ
การหาประสิทธิภาพจากการท านาย ด้วย Confusion Matrix 

 
(1) กำรแบ่งข้อมูลเพื่อทดสอบ (Cross Validation) 

การแบ่งข้อมูลเพ่ือทดสอบ คือ การใช้ข้อมูลที่รวบรวมมาแบ่งออกเป็น
สองส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 เพ่ือการสร้างโมเดล (Data for Training) และส่วนที่ 2 เพ่ือการทดสอบ
โมเดล (Data for Testing) ดังแสดงในภาพที่ 3.6 

 

 
 

ภำพที่ 3.6 การแบ่งข้อมูลเพ่ือทดสอบ 
 

(2) กำรหำประสิทธิภำพจำกกำรท ำนำย ด้วย Confusion Matrix 
การหาประสิทธิภาพจากการท านายด้วย Confusion Matrix คือ การ

ท านายผลจากโมเดลด้วยตารางความสัมพันธ์ Confusion Matrix ดังแสดงในภาพที่ 3.6 โดยที่
เครื่องมือที่ใช้ในการอธิบายประสิทธิภาพของโมเดล ประกอบด้วย  3 ตัวชี้วัด ได้แก่ Accuracy 
Precision และ Recall ดังแสดงสมการในภาพที่ 3.7 และ สมการ (1) 
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ภำพที่ 3.7 การหาประสิทธิภาพจากการท านาย ด้วย Confusion Matrix 

 
3.1.3 ขั้นตอนกำรตรวจสอบและรับรองปัจจัยควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบริบทผู้เรียน

และหลักสูตร  
ภายหลังด าเนินการรวบรวมข้อมูล เตรียมข้อมูล เตรียมเครื่องมือ และวิธีการใน

การวิเคราะห์ต่างๆ เรียบร้อยแล้ว ขั้นตอนการตรวจสอบและรับรองปัจจัยความสัมพันธ์ระหว่างบริบท
ผู้เรียนและหลักสูตร ส าหรับนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรี ได้ด าเนินการผ่านการวิเคราะห์ด้วย
โปรแกรมส าเร็จรูป เพ่ือวิเคราะห์ปัจจัย โดยมีขั้นตอนและรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 
3.1.3.1 กำรคัดกรองข้อมูล 

การคัดกรองข้อมูล แสดงแผนผังการท างานในภาพที่ 3.8 ประกอบด้วย 
1) แปลงข้อมูลจากแบบสอบถามสู่ไฟล์คอมพิวเตอร์ 2) ตัดค า และคัดทิ้งข้อมูลที่ไม่เกี่ยวข้อง และ 3) 
จัดกลุ่มประเภทค า และความหมาย 

 
ภำพที่ 3.8 การคัดกรองข้อมูล 

 
(1) แปลงข้อมูลจำกแบบสอบถำมสู่ไฟล์คอมพิวเตอร์ 

การแปลงข้อมูลจากแบบสอบถามสู่ไฟล์คอมพิวเตอร์ ประกอบด้วย 2 
ส่วน คือ การกรอกข้อมูลโดยผู้วิจัย และการน าเข้าจากแหล่งข้อมูล เนื่องจากแบบสอบถามท่ีผู้วิจัยใช้มี
ทั้งแบบออนไลน์ ซึ่งเป็นการแสดงความคิดเห็นผ่านเว็บไซต์ และการตอบแบบสอบถามจากกระดาษ
ซึ่งจ าเป็นต้องมีการกรอกข้อมูลของแบบสอบถามสู่ไฟล์คอมพิวเตอร์ 
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(2) ตัดค ำ และคัดทิ้งข้อมูลที่ไม่เกี่ยวข้อง 
การตัดค า และคัดทิ้งข้อมูลที่ไม่เกี่ยวข้อง ด าเนินการหลังจากการแปลง

ข้อมูลจากแบบสอบถามสู่ไฟล์คอมพิวเตอร์ โดยการตัดค าตามความหมาย และคัดทิ้งข้อมูลที่ไม่
เกี่ยวข้อง ดังแสดงตัวอย่างการท างานใน ภาพที่ 3.9 

 

ภำพที่ 3.9 การตัดค า และคัดทิ้งข้อมูลที่ไม่เกี่ยวข้อง 
 

(3) จัดกลุ่มประเภทค ำ และควำมหมำย 
การจัดกลุ่มประเภทค า และความหมาย คือ การน าค าที่คัดกรอกแล้วมา

จัดกลุ่ม ซึ่งจะน าไปใช้เพ่ือการสร้างและทดสอบโมเดลต่อไป โดยตัวอย่างของกลุ่มค า และความหมาย
เรียงล าดับตามความถ่ี แสดงในภาพที่ 3.10 

 
ภำพที่ 3.10 การจัดกลุ่มประเภทค า และความหมาย 

 
3.1.3.2 กำรวิเครำะห์ด้วยโปรแกรมส ำเร็จรูป 

ในการวิเคราะห์ปัจจัยความสัมพันธ์ระหว่างบริบทผู้เรียนและหลักสูตร 
ส าหรับนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรี ผู้วิจัยเลือกใช้เครื่องมือที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นโปรแกรม
ส าเร็จรูปในการวิเคราะห์ปัจจัย โปรแกรมท่ีผู้วิจัยเลือกใช้ คือ RapidMiner Studio โดยการวิเคราะห์
ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน คือ การน าเข้าข้อมูล การแปลงข้อมูลที่ได้เพ่ือการวิเคราะห์ การสร้างโมเดล 
และการทดสอบประสิทธิภาพโมเดล โดยที่ผลการวิเคราะห์ได้อภิปรายไว้ในบทที่ 4 ต่อไป 
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3.2 ขั้นตอนที่ 2 กำรพัฒนำรูปแบบควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบริบทผู้เรียนและหลักสูตร  
 

ภายหลังจากการศึกษาปัจจัยความสัมพันธ์ระหว่างบริบทผู้เรียนและหลักสูตร ส าหรับ
นิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรี ในขั้นตอนที่ 1 ข้างต้นแล้ว สิ่งที่ได้ คือ ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ตาม
วัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ ในขั้นตอนนี้ คือ การพัฒนารูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างบริบทผู้เรียนและ
หลักสูตร ส าหรับนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรี ซึ่งได้น าเสนอไว้ในภาพที่ 3.11 

 
ภำพที่ 3.11 ความสัมพันธ์ระหว่างบริบทผู้เรียนและหลักสูตร 

 
ภาพที่  3.10 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างบริบทผู้ เรียนและหลักสูตร  โดยที่แบ่ง

องค์ประกอบส าคัญ ออกเป็น 4 ส่วนได้แก่ หลักสูตรการศึกษา (Education Programs) ตัวชี้วัดและ
เกณฑ์มาตรฐานทางการศึกษา (Education Indicators) ทัศนคติที่มีต่อหลักสูตรการศึกษาของผู้เรียน 
(Personal Viewpoint Indicators) และ ผลลัพธ์ทางการเรียนรู้ (Learning Outcomes) ซึ่งกรอบ
การวิจัยดังกล่าว ผู้วิจัยมีเป้าหมายเพ่ือใช้ก าหนดเป็นแนวทางในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบริบท
ผู้เรียนและหลักสูตร โดยที่แต่ละส่วนมีค านิยาม ดังต่อไปนี้นี้ 

หลักสูตรการศึกษา (Education Programs) คือ โปรแกรมการศึกษาที่เฉพาะเจาะจง 
ถูกสร้างและพัฒนาจากฐานความรู้ ทฤษฎี ตลอดจนองค์กรวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง นอกจากนั้นหลักสูตร
การศึกษต้องอยู่ภายในการก ากับของหน่วยงาน ซึ่งได้รับการตรวจสอบเพ่ือเป็นมาตรฐานทางคุณภาพ
ของการศึกษา หรือ การประกันคุณภาพการศึกษา (Quality Assurance: QA) ขั้นตอนและมาตรฐาน
ดังกล่าวมีเป้าหมายส าคัญเพ่ือก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ เพ่ือให้หลักสูตรการศึกษาของทุกสถาบันมี
ความสอดคล้อง เป็นหนึ่งเดียวกัน (ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2549; Nuankaew et 
al., 2019; Huet et al., 2011; Schildkamp and Kuiper, 2009) 
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ตัวชี้วัด และเกณฑ์มาตรฐานทางการศึกษา (Education Indicators) ถูกก าหนดและ
ก ากับโดยองค์กรระดับนานาชาติ คือ องค์กรยูเนสโก้ ซึ่งได้ก าหนดมาตรฐานทางการศึกษาไว้ใน 
International Standard Classification of Education: ISCED 1997 ถึง International Standard 
Classification of Education: ISCED-F 2013 ตลอดจนก าหนดเป้าหมายการศึกษาของประชากร
โลกในปี  2030 (World Education Forum, 2015) ในขณะเดียวกันประเทศไทยได้ประกาศ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 
2545 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 และ พระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 (ราชกิจจานุเบกษา, 2562) นอกจากนั้นหลักสูตรการศึกษาของ
ประเทศไทยยังถูกก ากับ ด้วยกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษา (TQF: HEd) ซึ่งมีระเบียบ 
กฎเกณฑ์ สาระส าคัญขององค์ความรู้ การประเมินประสิทธิภาพและคุณภาพของผู้เรียน (ส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2545)  

ทัศนคติที่มีต่อหลักสูตรการศึกษาของผู้เรียน (Personal Viewpoint Indicators) คือ 
มุมมองของผู้เกี่ยวข้องกับหลักสูตรการศึกษา ในที่นี้มุ้งเน้นที่ผู้เรียนเป็นหลักโดยก าหนดปัจจัยที่
เกี่ยวข้องต่อทัศนคติ ซึ่งได้กล่าวไว้ในตารางที่ 2.3 บริบทผู้เรียนที่สัมพันธ์กับแผนการเรียน เป้าหมาย 
และหลักสูตรการศึกษา 

ผลลัพธ์ทางการเรียนรู้ (Learning Outcomes) คือ การอธิบายเกณฑ์ที่ใช้ในการวัด
ระดับของความส าเร็จ หรือ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน นอกจากนั้น ผลลัพธ์ทางการเรียนรู้ 
ยังจ าเป็นต้องครอบคลุมและค านึงถึง องค์ความรู้ ทักษะ และสมถรรนทางการเรียนของผู้เรียน
ประกอบด้วย (Nuchwana, 2012; Gudeva et al., 2012) 

ในขั้นตอนการพัฒนารูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างบริบทผู้เรียนและหลักสูตร ส าหรับ
นิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรีนี้ ผู้วิจัยได้ออกแบบกระบวนการวิจัย ออกเป็น 3 ขั้นตอนหลัก ได้แก่ 
1) ขั้นตอนการรวบรวมข้อมูล (Information Collection) 2) ขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูล (Data 
Analyzing) และการสร้างต้นแบบ (Prototype Creating) และ 3) ขั้นตอนการประยุกต์ใช้ต้นแบบ. 
(Implement Prototype) และการประเมินต้นแบบ (Validation) ดังแสดงในภาพที่ 3.12 
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ภำพที่ 3.12 การพัฒนารูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างบริบทผู้เรียนและหลักสูตร  
 
3.2.1 ขั้นตอนกำรรวบรวมข้อมูล 

การรวบรวมข้อมูล แบ่งออกเป็น 2 ขั้นตอนย่อย ได้แก่ 1) การรวบรวมข้อมูลเพ่ือ
การค้นหาความสนใจในการศึกษาต่อ และ 2) การรวบรวมข้อมูลเพ่ือการพัฒนารูปแบบความสัมพันธ์
ระหว่างบริบทผู้เรียนและหลักสูตร โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 
3.2.1.1 กำรรวบรวมข้อมูลเพื่อกำรค้นหำควำมสนใจในกำรศึกษำต่อ 

การรวบรวมข้อมูลเพ่ือการค้นหาความสนใจในการศึกษาต่อ คือ การน า
ข้อมูลจากขั้นตอนที่ 1 การศึกษาปัจจัยความสัมพันธ์ระหว่างบริบทผู้เรียนและหลักสูตร ส าหรับนิสิต
นักศึกษาระดับปริญญาตรีมาวิเคราะห์ ซึ่งในแบบสอบถามที่รวบรวมนั้นมีการสอบถามความสนใจใน
การศึกษาต่อของผู้แบบสอบถาม ผลการรวบรวมและการวิเคราะห์แสดงในบทท่ี 4 ผลการวิจัย 

 
3.2.1.2 กำรรวบรวมข้อมูลเพื่อกำรพัฒนำรูปแบบควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบริบท

ผู้เรียนและหลักสูตร 
การรวบรวมข้อมูลเพ่ือการพัฒนารูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างบริบท

ผู้เรียนและหลักสูตร คือ การเก็บรวบรวมระดับความคิดเห็นของกลุ่มเป้าหมายที่มีต่อปัจจัย ซึ่งแสดง
ในตารางที่ 2.3 บริบทผู้เรียนที่สัมพันธ์กับแผนการเรียน เป้าหมาย และหลักสูตรการศึกษา 

โดยขั้นตอนนี้ใช้แบบสอบถามในการรวบรวมระดับความคิดเห็นของ
ผู้ตอบแบบสอบถาม โดยแบบสอบถามดังกล่าว แสดงในภาพที่ 3.13 และภาคผนวก ข โดยที่ผลการ
รวบรวมและการวิเคราะห์แสดงในบทท่ี 4 ผลการวิจัย 
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ภำพที่ 3.13 แบบสอบถามระดับความคิดเห็นบริบทของนักศึกษาต่อการเลือกมหาวิทยาลัย 

 
การให้ระดับความคิดเห็นที่มีต่อแบบสอบถาม ใช้ลักษณะเป็นมาตร

ประมาณค่า (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 
 

3.2.2 ขั้นตอนกำรวิเครำะห์ข้อมูล และกำรสร้ำงต้นแบบ 
การวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analyzing) และการสร้างต้นแบบ (Prototype 

Creating) มีวัตถุประสงค์เพ่ือพิจารณาประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการวิเคราะห์ข้อมูลและ
ความสัมพันธ์ของข้อมูล โดยที่ผู้วิจัยมีความเชื่อว่า รูปแบบของผู้เรียนแต่ละคนมีความแตกต่างกัน 
และสามารถประสบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับที่แตกต่างกัน ดังแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง
รูปแบบของผู้เรียนและสถาบันการศึกษา ในมิติต่างๆ ดังภาพที่ 3.14 

 

ภำพที่ 3.14 ความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบของผู้เรียนและสถาบันการศึกษา ในมิติต่างๆ 
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ในการวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analyzing) และการสร้างต้นแบบ (Prototype 
Creating) ใช้เครื่องมือเดียวกันกับขั้นตอนก่อนหน้า คือ การสร้างโมเดลด้วยต้นไม้การตัดสินใจ และ
ทดสอบประสิทธิภาพของโมเดลด้วยการประเมินประสิทธิภาพ ด้วยการแบ่งข้อมูลเพ่ือทดสอบ (Cross 
Validation) และวิธีการหาประสิทธิภาพจากการท านาย ด้วย Confusion Matrix ผลการวิเคราะห์
และสร้างต้นแบบแสดงผลลัพธ์ ในบทที่ 4 ผลการวิจัย 

 
3.2.3 ขั้นตอนกำรประยุกต์ใช้ต้นแบบ และกำรประเมินต้นแบบ 

การประยุกต์ใช้ต้นแบบ. (Implement Prototype) และการประเมินต้นแบบ 
(Validation) คือ น าโมเดลต้นแบบที่ได้จากการวิเคราะห์และพัฒนา ไปพัฒนาต่อเป็นโปรแกรม
ต้นแบบ เพ่ือใช้ในการทดสอบและหาประสิทธิภาพของโมเดลที่ผู้วิจัยได้พัฒนา ซึ่งกระบวนการ
ดังกล่าว อยู่ในขั้นตอนต่อไป คือ ขั้นตอนที่ 3 การศึกษาความพึงพอใจของนิสิตที่มีต่อรูปแบบ
ความสัมพันธ์ระหว่างบริบทผู้เรียนและหลักสูตร ส าหรับนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

 
3.3 ขั้นตอนที่ 3 กำรศึกษำควำมพึงพอใจของนิสิตที่มีต่อรูปแบบควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบริบท

ผู้เรียนและหลักสูตร  
 

ขั้นตอนการศึกษาความพึงพอใจของนิสิตที่มีต่อรูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างบริบท
ผู้เรียนและหลักสูตร ส าหรับนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรี แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ 1) การพัฒนา
โปรแกรมต้นแบบจากโมเดลต้นแบบที่พัฒนา ในขั้นตอนก่อนหน้า และ 2) การทดสอบโปรแกรม
ต้นแบบโดยผู้ใช้ 
 

3.3.1 ขั้นตอนกำรพัฒนำโปรแกรมต้นแบบ 
การพัฒนาโปรแกรมต้นแบบ ผู้วิจัยใช้หลักการพัฒนาโปรแกรมมาประกอบ

เพ่ือให้การพัฒนามีความรอบครอบและสมบูรณ์ ซึ่งกระบวนการดังกล่าวผู้วิจัยเลือกใช้ วัฎจักรการ
พัฒนาระบบงาน (System development Life Cycle : SDLC) ซึ่งประกอบด้วย การท าความเข้าใจ
กับปัญหา การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ระบบ การออกแบบระบบ การพัฒนาระบบ และ จัดท า
เอกสาร การทดสอบและบ ารุงรักษาระบบ และการส่งเสริมและการประเมินผลระบบ ซึ่งผลจากการ
ด าเนินงาน ผู้วิจัยได้พัฒนาโปรแกรมต้นแบบโดยอ้างอิงจากโมเดลที่ได้พัฒนามาในขั้นตอนก่อนหน้า 
โดยที่ผลลัพธ์การพัฒนาโปรแกรมต้นแบบ แสดงในบทที่ 4 ผลการวิจัย 
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3.3.2 ขั้นตอนกำรทดสอบโปรแกรมต้นแบบโดยผู้ใช้ 
เพ่ือเป็นการค้นหาข้อพกพร่องและเหมาะสมของโปรแกรมต้นแบบ ผู้วิจัยได้

ทดสอบโปรแกรมต้นแบบกับผู้ใช้ โดยการแบ่งการทดสอบออกเป็น 3 แหล่ง เพ่ือให้สอดคล้องกับ
แหล่งข้อมูลที่รวบรวมในครัง้แรก ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยพะเยา มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม 
และมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้จากการทดสอบโปรแกรมต้นแบบโดยผู้ใช้ แสดงผลลัพธ์
ในบทที่ 4 ผลการวิจัย 

 
 

3.4 สรุป 
 

จากการด าเนินการวิจัย ซึ่งประกอบด้วย 3 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาปัจจัย
ความสัมพันธ์ระหว่างบริบทผู้เรียนและหลักสูตร ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนารูปแบบความสัมพันธ์ระหว่าง
บริบทผู้เรียนและหลักสูตร ขั้นตอนที่ 3 การศึกษาความพึงพอใจของนิสิตที่มีต่อรูปแบบความสัมพันธ์
ระหว่างบริบทผู้เรียนและหลักสูตร ผู้วิจัยได้ด าเนินการตามขั้นตอนตามที่ได้ออกแบบ ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้
จากการด าเนินการวิจัยในแต่ละขั้นตอนได้ถูกน าเสนอในบทที่ 4 ผลการวิจัย โดยที่ผู้วิจัยได้อธิบาย 
และอภิปรายในรายละเอียดย่อย ในต่อละหัวข้ออย่างละเอียด 
 
 

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



72 
 

 



บทที่ 4 
ผลการวิจัย 

 
การวิจัย เรื่อง การศึกษาปัจจัยและพัฒนารูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างบริบทผู้เรียน

และหลักสูตร ส าหรับนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรี ครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ แบ่งขั้นตอนการรายงาน
ผลการวิจัยออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้ 

ผลการวิจัยในขั้นตอนที่ 1 การศึกษาปัจจัยความสัมพันธ์ระหว่างบริบทผู้เรียนและ
หลักสูตร  

ผลการวิจัยในขั้นตอนที่ 2 การพัฒนารูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างบริบทผู้เรียนและ
หลักสูตร  

ผลการวิจัยในขั้นตอนที่ 3 การศึกษาความพึงพอใจของนิสิตที่มีต่อรูปแบบความสัมพันธ์
ระหว่างบริบทผู้เรียนและหลักสูตร  

 

 

ภาพที่ 4.1 แสดงแผนผังขั้นตอนการรายงานผลการวิจัย 
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4.1 ผลการวิจัยในขั้นตอนที่ 1 การศึกษาปัจจัยความสัมพันธ์ระหว่างบริบทผู้เรียนและหลักสูตร  
 

ผลการวิจัยในขั้นตอนที่ 1 ผู้วิจัยได้รายงานผลการศึกษาปัจจัยความสัมพันธ์ระหว่าง
บริบทผู้เรียนและหลักสูตร ส าหรับนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรี โดยมีขั้นตอน 3 ขั้นตอน ได้แก่ 1) 
ขั้นตอนการรายงานจ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม 2) ขั้นตอนรายงานการยกร่างปัจจัยความสัมพันธ์
ระหว่างบริบทผู้เรียนและหลักสูตร และ 3) ขั้นตอนการรายงานการตรวจสอบและรับรองปัจจัย
ความสัมพันธ์ระหว่างบริบทผู้เรียนและหลักสูตร  
 

4.1.1 ขั้นตอนการรายงานจ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม 
จากการเก็บข้อมูล เพ่ือการศึกษาปัจจัยความสัมพันธ์ระหว่างบริบทของผู้เรียน

และหลักสูตร ส าหรับนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรี ซึ่งประกอบด้วย การเก็บข้อมูลจากคณะ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา และคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มีจ านวนผู้ตอบแบบสอบถามทั้งสิ้น 256 คน แบ่งเป็นจากคณะ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา จ านวน 92 คน และคณะเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จ านวน 164 คน ดังแสดงรายละเอียดในตารางที่ 4.1  
 
ตารางท่ี 4.1 รายงานจ านวนผู้ตอบแบบสอบถามเพ่ือการศึกษาปัจจัยความสัมพันธ์ระหว่างบริบทของ
ผู้เรียนและหลักสูตร ส าหรับนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา 2558 

สถาบัน 
ผู้ตอบแบบสอบถาม 

เพศ ชั้นป ี รวม 
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
มหาวิทยาลยัพะเยา 

ชาย 39 คน ช้ันปีท่ี 1 59 คน 92 คน 
หญิง 53 คน ช้ันปีท่ี 4 33 คน 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  
มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม 

ชาย 39 คน ช้ันปีท่ี 1 48 คน 164 คน 
หญิง 53 คน ช้ันปีท่ี 2 44 คน 

ช้ันปีท่ี 3 41 คน 
ช้ันปีท่ี 4 31 คน 

รวม ชาย 87 คน ช้ันปีท่ี 1 107 คน 256 คน 
หญิง 169 คน ช้ันปีท่ี 2 44 คน 

ช้ันปีท่ี 3 41 คน 
ช้ันปีท่ี 4 64 คน 

 
ตารางที่ 4.1 แสดงรายงานจ านวนผู้ตอบแบบสอบถามเพ่ือการศึกษาปัจจัย

ความสัมพันธ์ระหว่างบริบทของผู้เรียนและหลักสูตร ส าหรับนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจ าปี
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การศึกษา 2558 โดยแบ่งเป็น คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา จ านวน 
92 คน และคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จ านวน 164 คน มีเพศหญิง
มากกว่าเพศชาย จ านวน 169 คน และเป็นนิสิตนักศึกษาในระดับชั้นปีที่ 1 มากที่สุด จ านวน 107 คน 
ซึ่งข้อมูลการเก็บรวบรวมสามารถดาวน์โหลดได้จาก https://goo.gl/vQvR3m 

 
4.1.2 ขั้นตอนการรายงานการยกร่างปัจจัยความสัมพันธ์ระหว่างบริบทผู้เรียน และ

หลักสูตร 
ขั้นตอนนี้แสดงผลการวิเคราะห์จากข้อมูลที่รวบรวม ตามกระบวนการวิเคราะห์

ข้อความ ในบทที่ 3 โดยที่ตัวอย่างของการเก็บรวบรวมข้อมูล และด าเนินการจัดการตามกระบวนการ
วิเคราะห์ข้อความ แสดงในตารางที่ 4.2  
 
ตารางท่ี 4.2 ตัวอย่างการเก็บรวบรวมข้อมูล เพ่ือยกร่างปัจจัยความสัมพันธ์ระหว่างบริบทผู้เรียนและ
หลักสูตร จ าแนกตามหัวข้อและประเด็นที่เกี่ยวข้อง 

หัวข้อ 
ผู้ตอบแบบสอบถาม 

คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 คนที่ 4 
ตอนท่ี 1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
1.1 เพศ ชาย ชาย หญิง หญิง 
1.2 อาย ุ 23 21 21 21 
1.3 วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาตร ี ประกาศนียบตัร

วิชาชีพ (ปวช.) 
มัธยมศึกษาปลาย ปริญญาตร ี

1.4 ปัจจุบันท่านก าลังศึกษา
ต่อ 

ไม่ใช่ ใช่ ใช่ ใช่ 

1.5 ท่านมีความต้องการจะ
ศึกษาต่อในระดับทีสุ่ดขึ้น 

ไม่ใช่ ใช่ ใช่ ไม่ใช่ 

ตอนท่ี 2. ความคิดเห็นต่อการเลือกสถาบันการศึกษา และความภักดีในสถาบัน วิทยาลัย และมหาวิทยาลัย 
2.1 สาเหตุการเลือกเรียน
ต่อในระดับปริญญาตร ี

เพิ่มโอกาสในการ
หางานท า 

เพราะต่อยอด
ความรู ้

ต้องการศึกษาหา
ความรู้ในด้านไอที 

อยากก้าวไกล 

2.2 สถาบันที่เลือกตรงกับ
ความต้องการเนื่องจาก 

- ต่อยอดและหา
งานได้ง่าย 

ได้ศึกษาใน
รายวิชาที่ชอบ 

คือความใฝ่ฝัน 

2.3 ปัจจัยและความเช่ือมั่น
ในสถาบันการศึกษา 

เป็นของรัฐ ผู้สอน เป็นสถาบันของ
รัฐบาล 

มีสาขาท่ีต้องการ
เรียนต่อ 

 
ตารางที่ 4.2 แสดงตัวอย่างการเก็บรวบรวมข้อมูล เพ่ือยกร่างปัจจัยความสัมพันธ์

ระหว่างบริบทผู้เรียนและหลักสูตร จ าแนกตามหัวข้อและประเด็นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ส่วน 
ได้แก่ ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  และส่วนที่ 2 ความคิดเห็นต่อการเลือก

https://goo.gl/vQvR3m
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สถาบันการศึกษา และความภักดีในสถาบัน วิทยาลัย และมหาวิทยาลัย โดยที่ส่วนที่ 1 คือ ข้อมูลชนิด
มีโครงสร้างสามารถน าไปใช้ในการจ าแนกและวิเคราะห์ ในขณะที่ส่วนที่ 2 คือ ข้อมูลชนิดไม่มี
โครงสร้าง ซึ่งจ าเป็นต้องจ าแนกตามกระบวนการวิเคราะห์ข้อความ (Text Mining) โดยตัวอย่างของ
การจ าแนกข้อความแสดงใน ภาพที่ 4.2  

 

 
 

ภาพที่ 4.2 ตัวอย่างการจ าแนกข้อความ 
 
หลังจากการจ าแนกข้อความแล้ว ขั้นตอนต่อไป คือ การจัดกลุ่มค าและ

ความหมาย โดยการจัดกลุ่มค าที่มีความหมายเหมือนกัน หรือใกล้เคียงกันไว้ในกลุ่มเดียวกัน 
ตัวอย่างเช่น โรงเรียน สถานศึกษา สถาบันการศึกษา วิทยาลัย มหาวิทยาลัย ซึ่งค าเหล่านี้มี
ความหมายไปในทิศทางเดียวกัน ตัวอย่างจากการจัดกลุ่มและจัดอันดับ แสดงในตารางที่ 4.3  
 
ตารางท่ี 4.3 การจัดกลุ่มค าและความหมาย เรียงตามอันดับ 

กลุ่มค าและความหมาย (ปัจจัย) จ านวนที่บันทกึพบ ร้อยละของขอ้มูล 
สนใจศึกษาต่อ (Interest in Studying) 80 บันทึก 31.25 
เส้นทางอาชีพ (Career Path) 64 บันทึก 25.00 
สถาบันการศึกษา (Institution) 54 บันทึก 21.09 
องค์ความรู้ (Knowledge) 33 บันทึก 12.89 
ระบบการศึกษา (Education System) 21 บันทึก 8.20 

 
ตารางที ่4.3 แสดงการจัดกลุ่มค าและความหมาย เรียงตามอันดับ ซ่ึงแสดงปัจจัย

ที่มีความส าคัญต่อการให้ข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยที่ข้อมูลที่ได้จากการจัดกลุ่มค าและ
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ความหมายสามารถน าไปค านวณ เพ่ือหาความสัมพันธ์และความส าคัญของปัจจัยแต่ละชนิด โดยเมื่อ
น าไปค านวณผ่านโปรแกรมส าเร็จรูปแล้ว ได้โมเดลต้นแบบเพ่ือน าไปประเมินประสิทธิภาพ โดยโมเดล
ที่ได้สามารถใช้ในการท านายความสนใจในการศึกษาต่อของผู้เรียน แสดงในภาพที่ 4.3  

 
ภาพที่ 4.3 โมเดลต้นแบบเพ่ือการท านายความสนใจในการศึกษาต่อของผู้เรียน 

 
4.1.3 ขั้นตอนการรายงานการตรวจสอบ และรับรองปัจจัยความสัมพันธ์ระหว่าง

บริบทผู้เรียน และหลักสูตร 
ในการสร้างโมเดลต้นแบบเพ่ือการท านายความสนใจในการศึกษาต่อของผู้เรียน 

ซึ่งแสดงในภาพที่ 4.3 นั้น โมเดลได้ผ่านการทดสอบและคัดเลือก โดยใช้เครื่องมือการทดสอบ
ประสิทธิภาพโมเดล การแบ่งข้อมูลเพ่ือทดสอบ (Cross Validation) และการหาประสิทธิภาพจาก
การท านาย ด้วย Confusion Matrix โดยแสดงผลการทดสอบในตารางที่ 4.4 และตารางท่ี 4.5 
 
ตารางท่ี 4.4 การทดสอบประสิทธิภาพโมเดล ด้วยการแบ่งข้อมูลเพื่อทดสอบแบบ 10 ส่วน (10-Fold 
Cross Validation) 

Accuracy 
Prediction / 

Actual 
True Condition Precision 

True Positive (TP) False Positive  (FP) 

Accuracy: 
81.46% 

False Negative (FN) 1 3 25.00% 
True Negative (TN) 25 122 82.99% 

Recall 3.85% 97.60%  
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ตารางที่ 4.4 แสดงผลการทดสอบประสิทธิภาพโมเดล ด้วยการแบ่งข้อมูลเพ่ือ
ทดสอบแบบ 10 ส่วน (10-Fold Cross Validation) จากทดสอบพบว่าโมเดลมีค่าความถูกต้องใน
ระดับสูง คือ ร้อยละ 81.46  
 
ตารางท่ี 4.5 การทดสอบประสิทธิภาพโมเดล ด้วยการแบ่งข้อมูลเพื่อทดสอบแบบดึงออกทีละส่วน 
(Leave-one-out Cross Validation) 

Accuracy 
Prediction / 

Actual 
True Condition Precision 

True Positive (TP) False Positive  (FP) 

Accuracy: 
80.79% 

False Negative (FN) 0 3 0.00% 
True Negative (TN) 26 122 82.43% 

Recall 0.00% 97.60%  
 

ตารางที่ 4.5 การทดสอบประสิทธิภาพโมเดล ด้วยการแบ่งข้อมูลเพ่ือทดสอบ
แบบดึงออกทีละส่วน (Leave-one-out Cross Validation) จากทดสอบพบว่าโมเดลมีค่าความ
ถูกต้องในระดับสูง คือ ร้อยละ 80.79  

 
4.1.4 สรุปการศึกษาปัจจัยความสัมพันธ์ระหว่างบริบทผู้เรียน และหลักสูตร 

จากการด าเนินการเก็บข้อมูลจากคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
มหาวิทยาลัยพะเยา และคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มีจ านวนผู้ตอบ
แบบสอบถามทั้งสิ้น 256 คน แบ่งเป็นจากคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัย
พะเยา จ านวน 92 คน และคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จ านวน 164 
คน เพ่ือศึกษาปัจจัยความสัมพันธ์ระหว่างบริบทผู้เรียนและหลักสูตร โดยผ่านกระบวนการวิเคราะห์
ข้อความ (Text Mining) ตามขั้นตอนต่างๆ และพัฒนาเป็นโมเดลต้นแบบเพ่ือการท านายความสนใจ
ในการศึกษาต่อของผู้เรียน ดังแสดงในภาพที่ 4.3 และทดสอบหาประสิทธิภาพของโมเดล ดังแสดง
รายงานผลการทดสอบในตารางที่ 4.4 การทดสอบประสิทธิภาพโมเดล ด้วยการแบ่งข้อมูลเพ่ือ
ทดสอบแบบ 10 ส่วน (10-Fold Cross Validation) และตารางที่ 4.5 การทดสอบประสิทธิภาพ
โมเดล ด้วยการแบ่งข้อมูลเพื่อทดสอบแบบดึงออกทีละส่วน (Leave-one-out Cross Validation)  

ดังนั้น จึงสามารถสรุปการศึกษาปัจจัยความสัมพันธ์ระหว่างบริบทผู้เรียนและ
หลักสูตรได้ว่า ปัจจัยที่มีความส าคัญต่อการพยากรณ์ความสนใจในการศึกษาต่อของผู้ เรียน 
ประกอบด้วย 2 ปัจจัย ได้แก่ ระบบการศึกษา (Education System) และ สนใจศึกษาต่อ (Interest 
in Studying) ซึ่งผู้วิจัยได้น าปัจจัยดังกล่าวไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาโปรแกรมต้นแบบต่อไป 
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4.2 ผลการวิจัยในขั้นตอนที่ 2 การพัฒนารูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างบริบทผู้เรียนและหลักสูตร  
 

ผลการวิจัยในขั้นตอนที่ 2 การพัฒนารูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างบริบทผู้เรียนและ
หลักสูตร ส าหรับนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรีนี้ ผู้วิจัยได้สรุปผลการวิจัย โดยแบ่งออกเป็น 3 
ขั้นตอน ได้แก่ 1) ขั้นตอนการรายงานการรวบรวมข้อมูล 2) ขั้นตอนการรายงานการวิเคราะห์ข้อมูล 
การสร้างต้นแบบ และการประเมินต้นแบบ  
 

4.2.1 ขั้นตอนการรายงานการรวบรวมข้อมูล 
จากการเก็บข้อมูล เพ่ือพัฒนารูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างบริบทของผู้เรียนและ

หลักสูตร ส าหรับนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประกอบด้วย คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม และคณะ
วิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีจ านวนผู้ตอบแบบสอบถามทั้งสิ้น 885 คน แบ่งเป็น
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา จ านวน 186 คน คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จ านวน 434 คน และคณะวิทยาการสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จ านวน 265 คน ดังแสดงรายละเอียดในตารางที่ 4.6  
 
ตารางที่ 4.6 รายงานจ านวนผู้ตอบแบบสอบถามเพ่ือพัฒนารูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างบริบทของ
ผู้เรียนและหลักสูตร ส าหรับนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา 2559 

สถาบัน 
ผู้ตอบแบบสอบถาม 

เพศ ชั้นป ี รวม 
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
มหาวิทยาลยัพะเยา (UP) 

ชาย 114 คน ช้ันปีท่ี 1 64 คน 186 คน 
หญิง 72 คน ช้ันปีท่ี 2 49 คน 

ช้ันปีท่ี 3 40 คน 
ช้ันปีท่ี 4 33 คน 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  
มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม (MSU) 

ชาย 176 คน ช้ันปีท่ี 1 123 คน 434 คน 
หญิง 258 คน ช้ันปีท่ี 2 108 คน 

ช้ันปีท่ี 3 106 คน 
ช้ันปีท่ี 4 97 คน 

คณะวิทยาการสารสนเทศ  
มหาวิทยาลยัมหาสารคาม (RMU) 

ชาย 105 คน ช้ันปีท่ี 1 109 คน 265 คน 
หญิง 160 คน ช้ันปีท่ี 2 81 คน 

ช้ันปีท่ี 3 58 คน 
ช้ันปีท่ี 4 17 คน 

รวม ชาย 395 คน ช้ันปีท่ี 1 279 คน 885 คน 
หญิง 490 คน ช้ันปีท่ี 2 238 คน 
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สถาบัน 
ผู้ตอบแบบสอบถาม 

เพศ ชั้นป ี รวม 
ช้ันปีท่ี 3 195 คน 
ช้ันปีท่ี 4 173 คน 

 
ตารางที่ 4.6 แสดงรายงานจ านวนผู้ตอบแบบสอบถามเพ่ือพัฒนารูปแบบ

ความสัมพันธ์ระหว่างบริบทของผู้เรียนและหลักสูตร ส าหรับนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจ าปี
การศึกษา 2559 โดยแบ่งเป็นคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา จ านวน 
186 คน คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จ านวน 434 คน และคณะ
วิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จ านวน 265 คน มีเพศหญิงมากกว่าเพศชาย จ านวน 
490 คน และเป็นนิสิตนักศึกษาในระดับชั้นปีที่ 1 มากที่สุด จ านวน 279 คน ซึ่งข้อมูลการเก็บรวบรวม
สามารถดาวน์โหลดได้จาก https://goo.gl/UGm5oZ โดยที่ตัวอย่างของข้อมูลที่รวบรวมแสดงใน
ตารางที่ 4.7 
 
ตารางที่ 4.7 ตัวอย่างข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถาม เพ่ือพัฒนารูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างบริบทของ
ผู้เรียนและหลักสูตร ส าหรับนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา 2559 

 
Respondents 

Gender Year Address 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 4.4 

RMU Female 4 Kalasin 2 2 2 3 4 2 3 4 3 4 4 4 2 2 3 3 3 2 3 

 Female 2 Khonkaen 3 4 3 1 3 3 5 4 2 4 3 5 3 2 2 3 3 4 2 

 Female 4 Chaiyaphum 3 2 3 4 2 4 3 3 3 4 3 3 4 3 4 3 3 3 3 

 Female 1 BuengKan 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 

 Male 4 Buriram 3 5 4 5 5 5 3 4 4 5 5 4 4 2 4 4 5 5 5 

 Male 2 
Maha 

Sarakham 
4 3 2 3 3 4 4 4 4 4 3 3 4 2 3 3 3 4 3 

MSU Female 1 Chang Mai 4 4 5 5 5 3 3 3 3 3 5 2 3 3 3 5 5 4 3 

 Male 2 Chiang Rai 3 4 3 3 4 2 2 3 3 3 5 3 3 3 3 4 4 5 3 

 Male 3 Phetchabun 3 3 5 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 2 2 4 5 4 4 

 Male 3 Loei 3 3 5 4 3 4 4 4 3 4 4 3 4 2 2 4 5 4 4 

 Female 2 Krabi 4 4 2 3 3 3 2 2 2 3 3 4 4 2 2 4 3 3 2 

UP Male 3 Roi Et 3 3 3 3 3 3 3 4 2 2 3 2 2 3 3 2 3 3 2 

 Male 4 Lampang 4 4 4 4 2 4 4 4 5 5 5 5 3 5 4 5 5 4 4 

 Female 1 Lampang 2 4 4 3 1 4 3 3 4 4 4 5 3 4 4 4 5 4 4 

 Female 1 Lamphun 3 3 1 3 3 3 5 2 3 5 3 3 5 2 3 5 3 3 3 

 Male 2 Lamphun 3 5 3 4 4 2 2 5 4 5 4 4 5 4 5 3 4 4 4 

 Male 2 Phayao 3 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 5 3 3 3 4 3 

 
4.2.2 ขั้นตอนการรายงานการวิเคราะห์ข้อมูล การสร้างต้นแบบ และการประเมิน

ต้นแบบ 
ในขั้นตอนการรายงานการวิเคราะห์ข้อมูล การสร้างต้นแบบ และการประเมิน

ต้นแบบ แบ่งข้ันตอนการรายงานออกเป็น 3 ขั้นตอน ได้แก่ 1) ขั้นตอนการรายงานการวิเคราะห์ข้อมูล
จากผู้ตอบแบบสอบถาม 2) ขั้นตอนการรายงานการสร้างต้นแบบ และ 3) ขั้นตอนการรายงานการ
ตรวจสอบและรับรองโมเดลต้นแบบ 

https://goo.gl/UGm5oZ
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4.2.2.1 ขั้นตอนการรายงานการวิเคราะห์ข้อมูลจากผู้ตอบแบบสอบถาม 
จากการเก็บข้อมูล เพ่ือพัฒนารูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างบริบทของ

ผู้เรียนและหลักสูตร ส าหรับนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประกอบด้วย คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
และคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีจ านวนผู้ตอบแบบสอบถามทั้งสิ้น 885 
คน แบ่งเป็นคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา จ านวน 186 คน คณะ
เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จ านวน 434 คน และคณะวิทยาการ
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จ านวน 265 คน  

 
โดยการรวบรวมจากการให้ระดับความคิดเห็นที่มีต่อแบบสอบถาม โดย

ใช้ลักษณะเป็นมาตรประมาณค่า (Rating Scale) แบบ Likert 5 ระดับ โดยมีเกณฑ์การพิจารณา ดังนี้ 
5 หมายถึง มีระดับความเห็นต่อปัจจัยดังกล่าวในระดับมากท่ีสุด 
4 หมายถึง มีระดับความเห็นต่อปัจจัยดังกล่าวในระดับมาก 
3 หมายถึง มีระดับความเห็นต่อปัจจัยดังกล่าวในระดับปานกลาง 
2 หมายถึง มีระดับความเห็นต่อปัจจัยดังกล่าวในระดับน้อย 
1 หมายถึง มีระดับความเห็นต่อปัจจัยดังกล่าวในระดับน้อยที่สุด 
 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากผู้ตอบแบบสอบถาม ด้วยเครื่องมือทางสถิติ 

ประกอบด้วย การหาค่าเฉลี่ย อัตราส่วนร้อยละ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) แสดงผลการ
วิเคราะห์ในตารางที่ 4.8 
 
ตารางท่ี 4.8 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากผู้ตอบแบบสอบถาม 

บริบทผู้เรียน 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากผู้ตอบแบบสอบถาม 

RMU MSU UP ค่าเฉลี่ย S.D. 
ความสนใจของผู้เรียน (Student’s Interests) 

• ทัศนคติต่อความสนใจในการศึกษาต่อ 
• ทัศนคติต่อสาขาอาชีพท่ีคาดหวัง 
• ทัศนคติต่อมหาวิทยาลัยที่ยอมรบั 
• ทัศนคติต่อองค์ความรู้ที่ได้รับ 
• ทัศนคติต่อระบบการศึกษา 

3.99 
3.88 
3.97 
3.90 
3.78 

3.34 
3.39 
4.08 
3.62 
3.52 

3.73 
3.63 
3.55 
3.80 
3.69 

3.74 
3.68 
3.92 
3.79 
3.66 

0.80 
0.83 
0.76 
0.68 
0.79 

ค่าเฉลี่ย 3.94 3.61 3.67 3.78 0.78 
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บริบทผู้เรียน 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากผู้ตอบแบบสอบถาม 

RMU MSU UP ค่าเฉลี่ย S.D. 
คุณลักษณะของผู้เรียน (Student’s Characteristics) 
• ทัศนคติต่อความสามารถของผูเ้รยีน 
• ทัศนคติต่อทักษะของผู้เรียน 
• ทัศนคติต่อความรู้ของผูเ้รียน 
• ทัศนคติต่อรูปแบบการเรียนของผู้เรยีน 

4.00 
3.77 
3.85 
3.40 

3.21 
3.21 
3.41 
2.86 

3.70 
3.67 
3.69 
3.59 

3.70 
3.58 
3.68 
3.28 

0.82 
0.71 
0.63 
0.71 

ค่าเฉลี่ย 3.75 3.17 3.66 3.56 0.74 
สภาพแวดล้อมของผู้เรียน (Student’s Environment) 

• ทัศนคติต่อสังคมและเศรษฐกิจ 
• ทัศนคติต่อความน่าเช่ือถือของสถาบันการศึกษา 
• ทัศนคติต่อการตดัสินใจส่วนบุคคล 
• ทัศนคติต่อรายได้ต่อครอบครัว 
• ทัศนคติต่อชุมชน 
• ทัศนคติต่อวัตถุประสงค์ในการศกึษา 

3.73 
3.98 
3.03 
3.43 
3.13 
3.40 

3.12 
4.26 
2.58 
2.82 
2.70 
2.70 

3.68 
3.88 
3.69 
3.86 
3.35 
3.59 

3.54 
4.04 
3.04 
3.34 
3.05 
3.23 

0.78 
0.70 
0.82 
0.87 
0.78 
0.91 

ค่าเฉลี่ย 3.45 3.03 3.67 3.37 0.88 
บริบทโปรแกรมการศึกษา (Programs’ Context) 
• ทัศนคติต่อความมีชื่อเสียงของสถาบันการศึกษา 
• ทัศนคติต่อหลักสูตรการศึกษา 
• ทัศนคติต่อมาตรฐานทางการศึกษา 
• ทัศนคติต่อการประกันคุณภาพการศึกษา 

4.52 
4.27 
4.02 
3.81 

3.87 
4.25 
4.06 
3.51 

3.62 
3.85 
3.87 
3.83 

4.14 
4.17 
4.00 
3.72 

0.83 
0.72 
0.64 
0.65 

ค่าเฉลี่ย 4.15 3.92 3.79 4.01 0.74 
ค่าเฉลี่ยรวม 3.78 3.39 3.70 3.65 0.83 

 
ตารางที่ 4.8 แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากผู้ตอบแบบสอบถาม โดย

ข้อมูลที่รวบรวมมาจากผู้ตอบแบบสอบถามทั้งสิ้น 885 คน แบ่งเป็นคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา จ านวน 186 คน คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม จ านวน 434 คน และคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จ านวน 265 
คน โดยที่ค่าเฉลี่ยรวมของทุกปัจจัยอยู่ที่ 3.65 เมื่อแปลผลแล้วอยู่ในระดับดี และเม่ือพิจารณาบริบทที่
เกี่ยวข้องกับผู้ตอบแบบสอบถาม ผู้ตอบบสอบถามให้ทัศนคติต่อบริบทโปรแกรมการศึกษาอยู่ในระดับ
สูงสุด คือ 4.01 แปลผลอยู่ในระดับดี ในขณะอันดับสุดท้าย คือ บริบทด้านปัจจัยสภาพแวดล้อมของ
ผู้เรียน อยู่ในระดับปานกลาง คือ 3.37 แปลผลอยู่ในระดับปานกลาง 
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4.2.2.2 ขั้นตอนการรายงานการสร้างต้นแบบ 
ขั้นตอนนี้ แสดงผลการวิเคราะห์จากข้อมูลที่รวบรวม ตามกระบวนการ

วิเคราะห์ข้อความ ในบทที่ 3 โดยที่โดยที่ต้นแบบของโมเดลรูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างบริบทผู้เรียน
และหลักสูตร ส าหรับนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรี แสดงในภาพที่ 4.4 

 

 
 

ภาพที่ 4.4 โมเดลต้นแบบความสัมพันธ์ระหว่างบริบทผู้เรียนและหลักสูตร 
 

4.2.2.3 ขั้นตอนการรายงานการตรวจสอบ และรับรองโมเดลต้นแบบ 
ในขั้นตอนการรายงานการตรวจสอบและรับรองโมเดลต้นแบบ เพ่ือการ

ท านายความสัมพันธ์ระหว่างบริบทผู้เรียนและหลักสูตร ซึ่งแสดงในภาพที่ 4.4 นั้น โมเดลได้ผ่านการ
ทดสอบและคัดเลือก โดยใช้เครื่องมือการทดสอบประสิทธิภาพโมเดล การแบ่งข้อมูลเพ่ือทดสอบ 
(Cross Validation) และการหาประสิทธิภาพจากการท านาย ด้วย Confusion Matrix โดยแสดงผล
การทดสอบในตารางที่ 4.9 และตารางท่ี 4.10 
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ตารางท่ี 4.9 การทดสอบประสิทธิภาพโมเดล ด้วยการแบ่งข้อมูลเพื่อทดสอบแบบ 10 ส่วน (10-Fold 
Cross Validation) 

Accuracy 
Prediction / 

Actual 
True Condition Precision 

True RMU True MSU True Up 

Accuracy: 
76.50% 

Predicted RMU 328 19 29 87.23% 
Predicted MSU 81 227 35 66.18% 
Predicted UP  25 19 122 73.49% 

Recall 75.58% 85.66% 65.59%  
 

ตารางที่ 4.9 แสดงผลการทดสอบประสิทธิภาพโมเดล ด้วยการแบ่งข้อมูลเพ่ือ
ทดสอบแบบ 10 ส่วน (10-Fold Cross Validation) จากทดสอบพบว่าโมเดลมีค่าความถูกต้องใน
ระดับสูง คือ ร้อยละ 76.50  
 
ตารางท่ี 4.10 การทดสอบประสิทธิภาพโมเดล ด้วยการแบ่งข้อมูลเพื่อทดสอบแบบดึงออกทีละส่วน 
(Leave-one-out Cross Validation) 

Accuracy 
Prediction / 

Actual 
True Condition Precision 

True RMU True MSU True Up 

Accuracy: 
74.35% 

Predicted RMU 331 21 25 87.80% 
Predicted MSU 75 224 39 66.27% 
Predicted UP  28 20 122 71.76% 

Recall 76.27% 84.53% 63.38%  
 

ตารางที่ 4.10 การทดสอบประสิทธิภาพโมเดล ด้วยการแบ่งข้อมูลเพ่ือทดสอบ
แบบดึงออกทีละส่วน (Leave-one-out Cross Validation) จากทดสอบพบว่าโมเดลมีค่าความ
ถูกต้องในระดับสูง คือ ร้อยละ 74.35  

 
4.2.3 สรุปการพัฒนารูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างบริบทผู้เรียน และหลักสูตร 

จากการเก็บข้อมูล เพ่ือพัฒนารูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างบริบทของผู้เรียนและ
หลักสูตร ส าหรับนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประกอบด้วย คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม และคณะ
วิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีจ านวนผู้ตอบแบบสอบถามทั้งสิ้น 885 คน แบ่งเป็น
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา จ านวน 186 คน คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จ านวน 434 คน และคณะวิทยาการสารสนเทศ 
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มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จ านวน 265 คน เพ่ือการพัฒนาโมเดลต้นแบบของรูปแบบความสัมพันธ์
ระหว่างบริบทผู้เรียนและหลักสูตร ดังแสดงผลลัพธ์ในภาพที่ 4.4 และทดสอบหาประสิทธิภาพของ
โมเดล ดังแสดงรายงานผลการทดสอบในตารางที่ 4.9 การทดสอบประสิทธิภาพโมเดล ด้วยการแบ่ง
ข้อมูลเพ่ือทดสอบแบบ 10 ส่วน (10-Fold Cross Validation) และตารางที่ 4.10 การทดสอบ
ประสิทธิภาพโมเดล ด้วยการแบ่งข้อมูลเพ่ือทดสอบแบบดึงออกทีละส่วน (Leave-one-out Cross 
Validation)  

ดังนั้น จึงสามารถสรุปการพัฒนาโมเดลต้นแบบของรูปแบบความสัมพันธ์ระหว่าง
บริบทผู้เรียนและหลักสูตรได้ว่า ปัจจัยที่มีความส าคัญต่อการพยากรณ์รูปแบบความสัมพันธ์ระหว่าง
บริบทผู้เรียนและหลักสูตร ประกอบด้วยปัจจัยส าคัญ 4 ระดับ ดังสรุปในตารางที่ 4.11 
 
ตารางที่ 4.11 สรุปปัจจัยที่มีความส าคัญต่อโมเดลต้นแบบของรูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างบริบท
ผู้เรียนและหลักสูตร 

ระดับความส าคัญของปัจจัย ปัจจัย 
ระดับที่ 1 • ทัศนคติต่อความมีชื่อเสียงของสถาบันการศึกษา 
ระดับที ่2 • ทัศนคติต่อทักษะของผู้เรียน 

• ทัศนคติต่อความน่าเช่ือถือของสถาบันการศึกษา 
• ทัศนคติต่อรายได้ต่อครอบครัว 

ระดับที ่3 • ทัศนคติต่อความสนใจในการศึกษาต่อ 
• ทัศนคติต่อสาขาอาชีพท่ีคาดหวัง 
• ทัศนคติต่อความสามารถของผู้เรียน 
• ทัศนคติต่อความรู้ของผู้เรียน 
• ทัศนคติต่อรูปแบบการเรียนของผู้เรียน 
• ทัศนคติต่อชุมชน 
• ทัศนคติต่อวัตถุประสงค์ในการศึกษา 

ระดับที ่4 • ทัศนคติต่อสาขาอาชีพท่ีคาดหวัง 
• ทัศนคติต่อความมีชื่อเสียงของสถาบันการศึกษา 
• ทัศนคติต่อความรู้ของผู้เรียน 
• ทัศนคติต่อรูปแบบการเรียนของผู้เรียน 
• ทัศนคติต่อความน่าเช่ือถือของสถาบันการศึกษา 
• ทัศนคติต่อรายได้ต่อครอบครัว 
• ทัศนคติต่อสังคมและเศรษฐกิจ 
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4.3 ผลการวิจัยในขั้นตอนที่ 3 การศึกษาความพึงพอใจของนิสิตที่มีต่อรูปแบบความสัมพันธ์

ระหว่างบริบทผู้เรียน และหลักสูตร  
 

ผลการวิจัยในขั้นตอนที่ 3 การศึกษาความพึงพอใจของนิสิตที่มีต่อรูปแบบความสัมพันธ์
ระหว่างบริบทผู้เรียนและหลักสูตร ส าหรับนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรี โดยมีขั้นตอน 2 ขั้นตอน 
ได้แก่ 1) ขั้นตอนการรายงานการพัฒนาโปรแกรมต้นแบบ และ 2) ขั้นตอนการรายงานการทดสอบ
โปรแกรมต้นแบบโดยผู้ใช้ 

 
4.3.1 ขั้นตอนการรายงานการพัฒนาโปรแกรมต้นแบบ 

การพัฒนาโปรแกรมต้นแบบ ผู้วิจัยใช้หลักการพัฒนาโปรแกรมมาประกอบ
เพ่ือให้การพัฒนามีความรอบครอบและสมบูรณ์ ซึ่งกระบวนการดังกล่าวผู้วิจัยเลือกใช้ วัฎจักรการ
พัฒนาระบบงาน (System development Life Cycle : SDLC) ซึ่งประกอบด้วย การท าความเข้าใจ
กับปัญหา การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ระบบ การออกแบบระบบ การพัฒนาระบบ และ จัดท า
เอกสาร การทดสอบและบ ารุงรักษาระบบ และการส่งเสริมและการประเมินผลระบบ ซึ่งผลจากการ
ด าเนินงาน ผู้วิจัยได้พัฒนาโปรแกรมต้นแบบโดยอ้างอิงจากโมเดลที่ได้พัฒนามาในขั้นตอนก่อนหน้า 
โดยที่ผลลัพธ์การพัฒนาโปรแกรมต้นแบบ โดยภาพของโปรแกรมต้นแบบเพ่ือการท านายรูปแบบ
ความสัมพันธ์ระหว่างบริบทผู้เรียนและหลักสูตร แสดงในภาพที่ 4.5 – ภาพที่ 4.11 

 
ภาพที่ 4.5 โปรแกรมต้นแบบเพ่ือท านายรูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างบริบทผู้เรียนและหลักสูตร (1) 
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จากภาพที่ 4.5 โปรแกรมต้นแบบเพ่ือท านายรูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างบริบท
ผู้เรียนและหลักสูตร (1) แสดงค าชี้แจ้งการใช้โปรแกรม พร้อมแสดงค านิยามของสถาบันการศึกษาใน
โปรแกรมต้นแบบ ซึ่งประกอบด้วย 1) สถาบันการศึกษาลักษณะที่ 1 หมายถึง มหาวิทยาลัยในท้องถิ่น 
หรือ มหาวิทยาลัยเพ่ือชุมชน 2) สถาบันการศึกษาลักษณะที่ 2 หมายถึง มหาวิทยาลัยที่มีพัฒนาการ
ยาวนาน และมีความเข้มแข็งทางวิชาการ และ 3) สถาบันการศึกษาลักษณะที่  3 หมายถึง 
มหาวิทยาลัยเกิดใหม่ หรือ ก าลังพัฒนา 

 

ภาพที่ 4.6 โปรแกรมต้นแบบเพ่ือท านายรูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างบริบทผู้เรียนและหลักสูตร (2) 
 
จากภาพที่ 4.6 โปรแกรมต้นแบบเพ่ือท านายรูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างบริบท

ผู้เรียนและหลักสูตร (2) แสดงค าชี้แจง และให้แสดงความคิดเห็นต่อระบบการศึกษา ซึ่งเป็นปัจจัย
จากโมเดลต้นแบบเพื่อการท านายความสนใจในการศึกษาต่อของผู้เรียน ดังแสดงในภาพที่ 4.3 

 

 
 

ภาพที่ 4.7 โปรแกรมต้นแบบเพ่ือท านายรูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างบริบทผู้เรียนและหลักสูตร (3) 
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จากภาพที่ 4.7 โปรแกรมต้นแบบเพ่ือท านายรูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างบริบท
ผู้เรียนและหลักสูตร (3) แสดงค าชี้แจง และให้แสดงความคิดเห็นต่อระบบการศึกษา ซึ่งเป็นปัจจัย
จากโมเดลต้นแบบเพื่อการท านายความสนใจในการศึกษาต่อของผู้เรียน ดังแสดงในภาพที่ 4.3 

 

 

ภาพที่ 4.8 โปรแกรมต้นแบบเพ่ือท านายรูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างบริบทผู้เรียนและหลักสูตร (4) 
 
จากภาพที่ 4.8 โปรแกรมต้นแบบเพ่ือท านายรูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างบริบท

ผู้เรียนและหลักสูตร (4) แสดงผลการท านายจากโมเดลต้นแบบเพ่ือการท านายความสนใจใน
การศึกษาต่อของผู้เรียน ดังแสดงในภาพที่ 4.3  

 

ภาพที่ 4.9 โปรแกรมต้นแบบเพ่ือท านายรูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างบริบทผู้เรียนและหลักสูตร (5) 
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จากภาพที่ 4.9 โปรแกรมต้นแบบเพ่ือท านายรูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างบริบท
ผู้เรียนและหลักสูตร (5) แสดงค าชี้แจง และให้แสดงความคิดเห็นต่อปัจจัยจากโมเดลต้นแบบ
ความสัมพันธ์ระหว่างบริบทผู้เรียนและหลักสูตร ดังแสดงในภาพที่ 4.4 

 

 

ภาพที่ 4.10 โปรแกรมต้นแบบเพื่อท านายรูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างบริบทผู้เรียนและหลักสูตร (6) 
 
จากภาพที่ 4.10 โปรแกรมต้นแบบเพ่ือท านายรูปแบบความสัมพันธ์ระหว่าง

บริบทผู้เรียนและหลักสูตร (6) แสดงผลการท านายจากโมเดลต้นแบบความสัมพันธ์ระหว่างบริบท
ผู้เรียนและหลักสูตร ดังแสดงในภาพที่ 4.4 

 

 

ภาพที่ 4.11 โปรแกรมต้นแบบเพื่อท านายรูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างบริบทผู้เรียนและหลักสูตร (7) 
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จากภาพที่ 4.11 โปรแกรมต้นแบบเพ่ือท านายรูปแบบความสัมพันธ์ระหว่าง
บริบทผู้เรียนและหลักสูตร (7) แสดงค าขอบคุณผู้ใช้ส าหรับความร่วมมือและข้อมูล 

 
ภายหลังจากพัฒนาโปรแกรมต้นแบบเพ่ือท านายรูปแบบความสัมพันธ์ระหว่าง

บริบทผู้เรียนและหลักสูตรเรียบร้อยแล้ว ผู้วิจัยน าโปรแกรมต้นแบบให้กลุ่มตัวอย่างทดสอบเพ่ือ
ประเมินความพึงพอใจต่อโปรแกรมต้นแบบ จ านวน 251 คน ประกอบด้วย ผู้บริหาร จ านวน 18 คน 
ครูอาจารย์ จ านวน 42 คน และนิสิตนักศึกษา จ านวน 191 คน โดยการรวบรวมจากการให้ระดับ
ความคิดเห็นที่มีต่อแบบสอบถาม โดยใช้ลักษณะเป็นมาตรประมาณค่า (Rating Scale) แบบ Likert 
5 ระดับ โดยมีเกณฑ์การพิจารณา ดังนี้ 

5 หมายถึง มีระดับความเห็นต่อปัจจัยดังกล่าวในระดับมากท่ีสุด 
4 หมายถึง มีระดับความเห็นต่อปัจจัยดังกล่าวในระดับมาก 
3 หมายถึง มีระดับความเห็นต่อปัจจัยดังกล่าวในระดับปานกลาง 
2 หมายถึง มีระดับความเห็นต่อปัจจัยดังกล่าวในระดับน้อย 
1 หมายถึง มีระดับความเห็นต่อปัจจัยดังกล่าวในระดับน้อยที่สุด 
 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากผู้ตอบแบบสอบถาม ด้วยเครื่องมือทางสถิติ 

ประกอบด้วย การหาค่าเฉลี่ย อัตราส่วนร้อยละ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) แสดงผลการ
วิเคราะห์ในตารางที่ 4.12 
 
ตารางท่ี 4.12 ผลการประเมินความพึงพอใจต่อโปรแกรมต้นแบบ 

หัวข้อการประเมิน 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากผู้ตอบแบบสอบถาม 

ผู้บริหาร 
ครู

อาจารย ์
นิสิต

นักศึกษา 
ค่าเฉลี่ย S.D. 

1.  ความสามารถของระบบด้านการท านาย และ
แนะน าสถาบัน 

4.33 4.31 4.55 4.43 0.58 

2.  ความสามารถของระบบด้านการบริการ และ
จัดการผู้ใช้งาน 

4.00 3.74 4.28 3.90 0.74 

3.  ความสามารถของระบบด้านการจัดการข้อมูล 4.00 3.83 4.42 4.00 0.72 

4.  ความสามารถของระบบด้านการรายงาน และ
สรุปผล 

3.83 3.93 4.35 4.12 0.59 

5.  ความถูกต้องของผลลัพธ์ท่ีได้จากการประมวลผล 4.50 4.43 4.42 4.35 0.53 

6.  ความรวดเร็วในการประมวลผล 4.75 4.71 4.50 4.66 0.56 

7.  ความน่าเชื่อถือในการท างาน 3.50 3.91 4.33 4.02 0.70 
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หัวข้อการประเมิน 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากผู้ตอบแบบสอบถาม 

ผู้บริหาร 
ครู

อาจารย ์
นิสิต

นักศึกษา 
ค่าเฉลี่ย S.D. 

8.  ความครอบคลุมของโปรแกรมท่ีพัฒนากับ
ระบบงานจริง 

3.83 3.91 4.33 4.06 0.61 

9.  ความง่ายต่อการใช้งาน 4.92 4.98 4.61 4.78 0.50 

10.  ความเหมาะสมในการเลือกใช้สี ขนาด และชนิด
ตัวอักษร 

4.67 4.50 4.48 4.54 0.54 

11.  ความเหมาะสมของการใช้ข้อความ เพื่อสื่อ
ความหมาย 

4.25 4.10 4.47 4.28 0.52 

12.  ความเหมาะสมในการใช้สัญลักษณ์หรือรูปภาพ 4.00 4.14 4.38 4.18 0.53 

13.  ความเป็นมาตรฐานเดียวกันในการออกแบบ
หน้าจอภาพ 

4.83 4.69 4.41 4.60 0.61 

14.  ความเหมาะสมในการปฏิสัมพันธ์โต้ตอบกับผู้ใช้ 4.67 4.50 4.41 4.49 0.60 

15.  การควบคุมให้ใช้งานตามสิทธิ์ผู้ใช้ได้อย่างถูกต้อง 3.92 4.17 4.43 4.28 0.59 

16.  การป้องกันการล้มเหลวของข้อมูลในระบบ 4.17 4.19 4.43 4.35 0.60 

ค่าเฉลี่ยรวม 4.26 4.25 4.32 4.32 0.65 

 
ตารางที่ 4.12 แสดงผลการประเมินความพึงพอใจต่อโปรแกรมต้นแบบ 

โดยข้อมูลที่รวบรวมมาจากผู้ตอบแบบสอบถามทั้งสิ้น 251 คน แบ่งเป็นผู้บริหาร จ านวน 18 คน ครู
อาจารย์ จ านวน 42 คน และนิสิตนักศึกษา จ านวน 191 คน 

โดยที่ค่าเฉลี่ยรวมของทุกหัวข้อการประเมินอยู่ที่ 4.32 เมื่อแปลผลแล้ว
อยู่ในระดับดี และเมื่อพิจารณาบริบทที่เกี่ยวข้องกับผู้ตอบแบบสอบถาม ผู้ตอบบสอบถามให้ทัศนคติ
ต่อความง่ายต่อการใช้งาน อยู่ในระดับสูงสุด คือ 4.78 แปลผลอยู่ในระดับดี ในขณะอันดับสุดท้าย คือ 
ทัศนคติต่อความน่าเชื่อถือในการท างาน อยู่ในระดับดี คือ 4.02 แปลผลอยู่ในระดับด ี

 
4.3.2 ขั้นตอนการรายงานการทดสอบโปรแกรมต้นแบบโดยผู้ใช้ 

จากการทดสอบการใช้โปรแกรมต้นแบบโดยผู้ใช้ ซึ่งก าหนดสถานที่ท าการ
ทดลองและเก็บข้อมูล เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษาที่มีต่อรูปแบบความสัมพันธ์ระหว่าง
บริบทของผู้เรียนและหลักสูตร ส าหรับนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประกอบด้วย คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม และคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จ านวน 1,109 คน แบ่งเป็น 
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา จ านวน 285 คน คณะเทคโนโลยี
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สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จ านวน 478 คน และคณะวิทยาการสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จ านวน 345 คน  

โดยที่จากผลการทดสอบ โปรแกรมมีความสามารถในการท านายความถูกต้อง
ของข้อมูล 765 ชุดข้อมูล จากผู้ทดสอบทั้งหมด 1,109 คน คิดเป็นร้อยละ 68.98 

 
4.3.3 สรุปผลการศึกษาความพึงพอใจของนิสิตที่มีต่อรูปแบบความสัมพันธ์ระหว่าง

บริบทผู้เรียน และหลักสูตร 
จากการศึกษาความพึงพอใจของนิสิตที่มีต่อรูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างบริบท

ผู้เรียนและหลักสูตร ซึ่งแบ่งหัวข้อออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ 1) ขั้นตอนการรายงานการพัฒนาโปรแกรม
ต้นแบบ และ 2) ขั้นตอนการรายงานการทดสอบโปรแกรมต้นแบบโดยผู้ใช้  พบว่า ผลประเมินความ
พึงพอใจต่อโปรแกรมต้นแบบอยู่ในระดับดี โดยที่ค่าเฉลี่ยรวมของทุกหัวข้อการประเมินอยู่ที่ 4.32 
จากผู้ตอบแบบสอบถามทั้งสิ้น 251 คน แบ่งเป็นผู้บริหาร จ านวน 18 คน ครูอาจารย์ จ านวน 42 คน 
และนิสิตนักศึกษา จ านวน 191 คน ดังแสดงผลการประเมินความพึงพอใจต่อโปรแกรมต้นแบบ ใน
ตารางที่ 4.12 

ในขณะทีผ่ลการทดสอบโปรแกรมต้นแบบ ซึ่งมีความสามารถในการท านายความ
ถูกต้องของข้อมูล เท่ากับ 765 ชุดข้อมูล จากผู้ทดสอบทั้งหมด 1,109 คน คิดเป็นร้อยละ 68.98 โดย
แบ่งเป็น ชุดข้อมูลจากคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา จ านวน 285 
คน คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จ านวน 478 คน และคณะวิทยาการ
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จ านวน 345 คน  

 
 

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



บทที่ 5 
การสรุปผลการวิจัย การอภิปราย และข้อเสนอแนะ 

 
การวิจัย เรื่อง การศึกษาปัจจัยและพัฒนารูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างบริบทผู้เรียน

และหลักสูตร ส าหรับนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรี ครั้งนี้ ผู้วิจัยได้  สรุปผลการวิจัย การอภิปราย 
และข้อเสนอแนะ ออกเป็น 3 ขั้นตอน ดังนี้ 

ขั้นตอนที่ 1 การสรุปผลการวิจัย การอภิปราย และข้อเสนอแนะ การศึกษาปัจจัย
ความสัมพันธ์ระหว่างบริบทผู้เรียน และหลักสูตร  

ขั้นตอนที่ 2 การสรุปผลการวิจัย การอภิปราย และข้อเสนอแนะ การพัฒนารูปแบบ
ความสัมพันธ์ระหว่างบริบทผู้เรียน และหลักสูตร  

ขั้นตอนที่ 3 การสรุปผลการวิจัย การอภิปราย และข้อเสนอแนะ การศึกษาความพึง
พอใจของนิสิตที่มีต่อรูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างบริบทผู้เรียน และหลักสูตร  

 

 
ภาพที่ 5.1 แสดงแผนผังขั้นตอนการสรุปผลการวิจัย การอภิปราย และข้อเสนอแนะ 
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5.1 ขั้นตอนที่ 1 การสรุปผลการวิจัย การอภิปราย และข้อเสนอแนะ การศึกษาปัจจัย

ความสัมพันธ์ระหว่างบริบทผู้เรียน และหลักสูตร 
 

วัตถุประสงค์ในขั้นตอนนี้ คือ การศึกษาปัจจัยความสัมพันธ์ระหว่างบริบทผู้เรียน และ
หลักสูตร ซึ่งผลจากการด าเนินการเก็บข้อมูลจากคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
มหาวิทยาลัยพะเยา และคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มีจ านวนผู้ตอบ
แบบสอบถามทั้งสิ้น 256 คน แบ่งเป็นจากคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัย
พะเยา จ านวน 92 คน และคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จ านวน 164 
คน เพ่ือศึกษาปัจจัยความสัมพันธ์ระหว่างบริบทผู้เรียนและหลักสูตร โดยผ่านกระบวนการวิเคราะห์
ข้อความ (Text Mining) ตามขั้นตอนต่างๆ และพัฒนาเป็นโมเดลต้นแบบเพ่ือการท านายความสนใจ
ในการศึกษาต่อของผู้เรียน ดังแสดงในภาพที่ 4.3 และทดสอบหาประสิทธิภาพของโมเดล ดังแสดง
รายงานผลการทดสอบในตารางที่ 4.4 การทดสอบประสิทธิภาพโมเดล ด้วยการแบ่งข้อมูลเพ่ือ
ทดสอบแบบ 10 ส่วน (10-Fold Cross Validation) และตารางที่ 4.5 การทดสอบประสิทธิภาพ
โมเดล ด้วยการแบ่งข้อมูลเพื่อทดสอบแบบดึงออกทีละส่วน (Leave-one-out Cross Validation)  

ดังนั้น จึงสามารถสรุปการศึกษาปัจจัยความสัมพันธ์ระหว่างบริบทผู้เรียนและหลักสูตร
ได้ว่า ปัจจัยที่มีความส าคัญต่อการพยากรณ์ความสนใจในการศึกษาต่อของผู้เรียน ประกอบด้วย 2 
ปัจจัย ได้แก่ ระบบการศึกษา (Education System) และ สนใจศึกษาต่อ (Interest in Studying) ซ่ึง
ผู้วิจัยได้น าปัจจัยดังกล่าวไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาโปรแกรมต้นแบบต่อไป 

 
5.2 ขั้นตอนที่ 2 การสรุปผลการวิจัย การอภิปราย และข้อเสนอแนะ การพัฒนารูปแบบ

ความสัมพันธ์ระหว่างบริบทผู้เรียนและหลักสูตร  
 

วัตถุประสงค์ในขั้นตอนนี้ คือ การพัฒนารูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างบริบทผู้เรียนและ
หลักสูตร ซึ่งผลจากการเก็บข้อมูล เพ่ือพัฒนารูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างบริบทของผู้เรียนและ
หลักสูตร ส าหรับนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประกอบด้วย คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม และคณะ
วิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีจ านวนผู้ตอบแบบสอบถามทั้งสิ้น 885 คน แบ่งเป็น
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา จ านวน 186 คน คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จ านวน 434 คน และคณะวิทยาการสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จ านวน 265 คน เพ่ือการพัฒนาโมเดลต้นแบบของรูปแบบความสัมพันธ์
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ระหว่างบริบทผู้เรียนและหลักสูตร ดังแสดงผลลัพธ์ในภาพที่ 4.4 และทดสอบหาประสิทธิภาพของ
โมเดล ดังแสดงรายงานผลการทดสอบในตารางที่ 4.9 การทดสอบประสิทธิภาพโมเดล ด้วยการแบ่ง
ข้อมูลเพ่ือทดสอบแบบ 10 ส่วน (10-Fold Cross Validation) และตารางที่ 4.10 การทดสอบ
ประสิทธิภาพโมเดล ด้วยการแบ่งข้อมูลเพ่ือทดสอบแบบดึงออกทีละส่วน (Leave-one-out Cross 
Validation) 

ดังนั้น จึงสามารถสรุปการพัฒนาโมเดลต้นแบบของรูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างบริบท
ผู้เรียนและหลักสูตรได้ว่า ปัจจัยที่มีความส าคัญต่อการพยากรณ์รูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างบริบท
ผู้เรียนและหลักสูตร ประกอบด้วยปัจจัยส าคัญ 4 ระดับ ดังสรุปในตารางที่ 4.11 

 

5.3 ขั้นตอนที่ 3 การสรุปผลการวิจัย การอภิปราย และข้อเสนอแนะ การศึกษาความพึงพอใจ
ของนิสิตที่มีต่อรูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างบริบทผู้เรียน และหลักสูตร  

 
วัตถุประสงค์ในขั้นตอนนี้ คือ การศึกษาความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษาที่มีต่อรูปแบบ

ความสัมพันธ์ระหว่างบริบทผู้เรียน และหลักสูตร ซึ่งผลจากจากการศึกษาความพึงพอใจของนิสิตที่มี
ต่อรูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างบริบทผู้เรียนและหลักสูตร ซึ่งแบ่งหัวข้อออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ 1) 
ขั้นตอนการรายงานการพัฒนาโปรแกรมต้นแบบ และ 2) ขั้นตอนการรายงานการทดสอบโปรแกรม
ต้นแบบโดยผู้ใช้ พบว่า ผลประเมินความพึงพอใจต่อโปรแกรมต้นแบบอยู่ในระดับดี โดยที่ค่าเฉลี่ยรวม
ของทุกหัวข้อการประเมินอยู่ที่ 4.32 จากผู้ตอบแบบสอบถามทั้งสิ้น 251 คน แบ่งเป็นผู้บริหาร 
จ านวน 18 คน ครูอาจารย์ จ านวน 42 คน และนิสิตนักศึกษา จ านวน 191 คน ดังแสดงผลการ
ประเมินความพึงพอใจต่อโปรแกรมต้นแบบ ในตารางที่ 4.12 

ในขณะที่ผลการทดสอบโปรแกรมต้นแบบ ซึ่งมีความสามารถในการท านายความถูกต้อง
ของข้อมูล เท่ากับ 765 ชุดข้อมูล จากผู้ทดสอบท้ังหมด 1,109 คน คิดเป็นร้อยละ 68.98 โดยแบ่งเป็น 
ชุดข้อมูลจากคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา จ านวน 285 คน คณะ
เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จ านวน 478 คน และคณะวิทยาการ
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จ านวน 345 คน 
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Abstract— The objectives of this research were 1) to study the factors of 

the relationship between the learner context and the curriculum in higher 

education, 2) to construct of the model relationship between the learner context 

and the curriculum in higher education, and 3) to test the quality and accuracy 

after having the model and prototype application of the relationship between the 

learner context and the curriculum in higher education. Seven instruments were 

used in this research, including mean, standard deviation, percentages, decision 

tree, text mining, cross validation, and confusion matrix. The research findings 

are as follows; 1) The factors that are important to the learner’s continuing 

studying consist of two factors: education system, and interest in studying. 2) 

The results of the model performance showed that the model has a high level of 

accuracy (76.50%). 3) The result of the prototype test application by the user is 

also acceptable, with 68.98 percent accuracy from 1,109 testers. In the future, 

the researcher has the expectation to develop more accurate predictions.  

Keywords— Data Mining in Education, Educational Recommendation System, 

Learning Analytics Model, Student Model 

1 Introduction  

Over the past several decades, the process of educational development has emerged 

and there are many outages. Many successful educational institutions need to go 

through challenging steps from the education system, education model, and rapidly 

changing technology. The concept of having institutions such as life communities and 

lifelong learning communities through education and awareness of the important role 

of education is the main goal of development to achieve the Sustainable Development 
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Goals (SDGs) [1]. According the World Education Forum 2015 [2] which was hold in 

Incheon, the Republic of Korea, May 19-22, 2015, the education future vision was 

fully captured by the proposal to ensure an inclusive and equitable quality for all 

educational institutions to promote lifelong learning opportunities for learners [2]. 

In Thailand’s educational system, it has already been developing towards 

education standards since more than twenty years ago. There is the provision of the 

National Education Act B.E. 2542 [1] and the Basic Education Curriculum B.E. 2544 

[3], which made entire of educational institutions to be aware of the expediency for 

the reform of Thai education. Consequently, there is a National Education Standards 

proposed by the Education Council, which is composed of five significant bases 

including academic information, scrutiny by scholars, the participation of all 

stakeholders, public relations, and public polls [1]. 

During 2001-2009, it was the first time in Thailand that the National Education 

Standard was set [3]. There was the prescription of desirable characteristics, quality, 

and requisites of whole educational institutions. The standard was established to serve 

as benchmarks for the purposes of promoting, monitoring, auditing, evaluating, and 

conducting educational quality assurance [4]. It also defined the significant ideas of 

education to include the provision of lifelong learning and transforming Thai society 

into knowledge society [5]. 

Since 2009, Thai Qualifications Framework for Higher Education (TQF:HEd) has 

announced and enforced. This reformation has affected all levels of education and 

reconstructed a new dimension of Thai higher education [6]. There was an increase of 

curriculums focusing on the skills of critical thinking, problem-solving, and Thai 

value developing including ethical and moral development, knowledge, cognitive 

skills, interpersonal skills and responsibility, numerical analysis, and communication 

and information technology skills [5]. The development of Thailand’s education 

standards is shown in Figure 1. 

 

 

Fig. 1. The development of Thailand’s education standards  
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Figure 1 shows that Thailand’s education is addressed in the co-vision of Incheon 

Declaration: Education 2030 [2]. All standards are committed for promoting quality 

and lifelong learning opportunities for all levels of education. As the preparation of 

educational institution side for ensuring the quality along with the external 

enforcement from Thai government, there are the contributions and challenges for 

other factors further than the quality of institution which can affect the learner’s 

decisions for choosing to enroll in particular university.  

Moreover, the increase of the Y axis reflects the importance and consistency of the 

development of the educational quality with the target of the Education 2030. It 

performs ensuring the equitable quality education and promoting lifelong learning 

opportunities. Therefore, the research aims to study the relationship between 

institutions and the context of learners as shown in Figure 2.  

 

 

Fig. 2. The statement of the problem  

According to Figure 2, the statement of the problem consists of the learner 

dimension and the educational institution dimension. The first dimension are students 

who have the expectations for the suitable university and graduate to achieve their 

goals in the future [7-8]. Conversely, the second dimension is the university, which is 

supposed to provide the correct and unique information for students [9-11]. This 

research does not only aim to make the recommendations (institution or program) that 

suitable for the students, but also provide the stuffs for the institution which support 

the appropriated information for the learner context. 

1.1 Research purpose  

The research purpose is aimed to represent a model recommendation by optimizing 

the relationship between learner context and the curriculum context. Matching 

learners that are suitable for the appropriate curriculum context can be determined 

after identifying the appropriate factors from both the institution and the learner, 

which is shown in the research methodology. 
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1.2 Research approach  

Research approach has been defined and explained in the research methodology. 

There are three main steps. The first step is to study the factors of the relationship 

between the learner context and the curriculum in higher education. The second step 

is to construct the relationship between the learner context and the curriculum in 

higher education. Finally, the last step is to test quality and accuracy after having the 

educational model. All research procedures show an overview in Figure 4. 

2 Literature Reviews  

2.1 Situation and limitations of Thailand education  

From the importance and problems of education in Thailand, it can summarize the 

impacts of the institute in a variety way such as the qualification framework of 

education, regulations, policy, and guidelines for education reform in Thailand [12].  

Therefore, this section summarizes these impacts in four dimensions, including 

educational programs, educational indicators, stakeholder attitudes, and learning 

outcomes as shown in Figure 3. 

 

 

Fig. 3. Situation and limitations of Thailand education 

2.1.1 Educational programs  

Generally, the academic programs can be changed anytime. It is necessary to build 

an institution confidence. One of the problems of education in Thailand is that, 

despite the adjustment of educational programs, most universities and instructors still 

adhere to the traditional conceptual framework which is not consistent with changes 

in the educational context of the modern world.  

An example of an obvious problem is the enforcement of the legal framework, 

regulations, and requirements of the institution as a measure of quality of education. It 

is still used as a criterion for quality checking of learners. Typically, those terms are 
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called the Quality Assurance (QA) to guarantee the quality educational program [13]. 

With research that discusses the responsibility of the institution, it must be used to 

improve the quality of students rather than the above criteria [14].  

2.1.2 Educational indicators  

While educational indicators need to focus on standards as the main issue, the 

setting of educational quality standards is essential. In higher education, Thailand has 

determined the quality education framework called Thai Qualification Framework for 

Higher Education (TQF: HEd) [4]. The purpose of TQF: HEd is to define and control 

the framework for standardizing teaching and learning activities in order to meet the 

standards of education in Thailand. It consists of seven elements including TQF 1 

National Qualifications Framework for Higher Education in Thailand, TQF 2 

Programme Specification, TQF 3 Course Specification, TQF 4 Field Experience 

Specification, TQF 5 Course Report, TQF 6 Field Experience Report, and TQF 7 

Programme Report. While, the kind of learning expected of students are defined inti 

five domains including Domain 1 Ethical and Moral Development, Domain 2 

Knowledge, Domain 3 Cognitive Skills, Domain 4 Interpersonal Skills and 

Responsibility, and Domain 5 Analytical and Communication Skills.  

From the enforcement and operation of the TQF, it was found that there are many 

aspects of issues for consideration in implementing the framework of institutions such 

as recognition of prior learning, problems of diversity and awareness of higher 

standards, verification of standards, condition of learning, and so on [5]. However, 

even though there are many requirements or regulations, those involved need to adjust 

to meet the criteria, which the relationship of the discussion in the research is shown 

in Figure 3. Moreover, the educational indicators are under control of International 

Standard Classification of Education; ISCED of UNESCO, Provision of The National 

Education Act B.E. 2542 (1999), The Second National Education Act B.E. 2554 

(2001), The Third National Education Act B.E. 2553 (2002), The Four National 

Education Act B.E. 2562 (2019), and National Education Standards of Thailand 

(2004). Which all indicators make the education system more coercive measures.  

2.1.3 Stakeholder attitudes  

The stakeholder attitudes are defined as the demands of all stakeholders such as 

student, teacher, employee, employer, and parents [15]. It is an important variable that 

is consistent and relevant to choosing a place to study. While the personal data used in 

this research are conducted with the purpose, the achievement is analyzing the attitude 

of students for representing the program through students’ interests, family income, 

social capital, community, personal decisions, instructional purpose, and etc.  

Part of this research is based on attitudes towards educational institutions by 

considering participation in education management, university students’ perception, 

the reputation of educational institutions and others.  
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2.1.4 Learning outcomes  

Learning outcomes are statements that describe significant and essential learning 

that learners have achieved and can be reliably demonstrated at the end of a program 

[16]. It means that the learning outcomes are to identify what the learner will know 

and be able to do after graduation. In the same way, learning outcomes should reflect 

on the conceptual knowledge, essential knowledge, and generic skills. It also focuses 

on the results of the learning experiences along the way and towards the destination. 

Overall, it should be delegated in a potential and competency manner after completing 

the program [17]. It can summarize relevant factors in the overall context of the 

educational program as shown in Table 1. 

Table 1.  Summary of curriculum context 

Characteristics Features 

Curriculum context  The popularity of the University 

 Curriculum 

 Education standard 

 Quality assurance 

2.2 Learner context dimension 

To get the requirements of learner context, it supposed to focus on the feedback, 

which is the key feature of the process [18-19, 24-26]. Most students take the 

feedback and learning environments as a tool to select the institutions and define the 

purpose of their learning. Effective feedback is considered as an important tool to 

improve the learning and requirements, which are recognized and understood by 

students and teachers.  

Examples of the significant research related to learners’ attitudes towards the 

development of educational quality include Papadakis’s research team [24], 

Kalogiannakis and Papadakis’s research [25], and Papadakis’s research [26]. They 

present students’ perspectives on teaching techniques that can collaborate in applying 

and improving modern technology as a very important stakeholder in the 21st century.  

As the results, feedback must be timely, relevant, and suitable for the context. 

Which, the difference in feedback occurs from a different perspective. However, the 

nature of learner context will be linked to their personal attitude. It is called the 

learner context, which includes institution policies, students’ achievements, students’ 

improvement and students’ workload as shown in Table 2. 

Table 2.  Summary of learner context [18-19, 24-26] 

Characteristics and Features 

Student’s Interests Student’s Characteristics Student’s Environment 
 Interest in studying 

 Career path 

 The identity of the University 

 Obtained knowledge 

 Education system 

 Ability 

 Skills 

 Knowledge 

 Learning style 

 Social capital and Economic 

 Trust in institutions 

 Personal decision 

 Family income 

 Community 

 Purpose of study 
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Accordingly, a matching method between the learner context and the curriculum 

context in higher education is required to study the variables which are essential for 

both sides. In this research, the belief is that it is possible to match the right students 

with the most appropriate educational institution. 

3 Research Methodology  

The research methodology consisted of three main steps. The first step is to study 

the factors of the relationship between the learner context and the curriculum in 

higher education. The second step is to construct the relationship between the learner 

context and the curriculum in higher education. Finally, the final step is to test the 

quality and accuracy of the application after having factors and educational model.  

Where, the seven instruments were used in this research, including mean, standard 

deviation, percentages, decision tree, text mining, cross validation, and confusion 

matrix. All research procedures show an overview in Figure 4. 

 

 

Fig. 4. Overview of all research procedures  
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3.1 Study the educational model factors  

This section aims to study the educational model factors of the relationship 

between the context of learners and tertiary curriculums. It consists of three sub steps:  

The first step is the process of gathering attitudes of learners with questionnaires 

from a variety of ideal universities. The second step is the process of drafting the 

factors of the relationship between the context of the learner and the curriculum by 

analyzing the data from the questionnaire by analyzing the text mining.  

Finally, the final step is the certification process of the factors of the relationship 

between the learner's context and the curriculum, as detailed in each step as follows. 

3.1.1 Gathering attitudes of learners  

This section deals with the collection and compilation of data from surveys that use 

questionnaires designed to gather opinions about institutional selection. The dataset is 

comprised of data gathered from 256 students at 2 universities, including 92 students 

of the School of Information and Communication Technology, University of Phayao 

and 164 students of the Faculty of Information Technology, Mahasarakham Rajabhat 

University. Processes and procedures for sample selection are described in part of 

sub-research [18].  

The questionnaire used as a questionnaire in Thai language, which shows examples 

of queries on the website https://goo.gl/UGm5oZ. 

3.1.2 Text analytics  

After collecting opinions, this step is to filter the data to determine the prototype of 

the factor. This process uses scientific processes to develop. The researcher chose to 

use the CRISP-DM methodology and the text mining analysis tool to analyze the 

factors for creating prototypes. The CRISP-DM procedure consists of six steps: 

business understanding, data understanding, data preparation, modeling, evaluation, 

and deployment. The main purpose of using CRISP-DM is to manage the data that 

has been gathered for maximum efficiency.  

After that, the data was analyzed with a text mining tool. The result is the 

prototype factors and the prototype is used to prove the importance of the study at this 

stage by showing the details of the examination in the next step. 

3.1.3 Resultants of educational model factors 

This step is the last step of the first section, with the purpose of examining and 

considering the factors that are found to be used to decide the interest in further study 

of students. The process consists of analyzing results from the text mining developed 

with the decision tree model. Reasons for choosing the decision tree process because 

it is a simple procedure for modeling and can use the resulting node to select factors. 

After that, use the model testing process called confusion matrix [20, 23] and cross 

validation methods [20, 23] with the aim to select the most effective model. 

https://goo.gl/UGm5oZ
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The composition of confusion matrix consists of three tools, including accuracy, 

precision, and recall as shown in Table 3 and Equation (1). In addition, the effective 

model selection process, the researcher has added tools to manage the data to test the 

effective model by choosing the cross validation methods [20, 23] to test which is an 

effective tool.  

The process begins by dividing the collected data into two parts: the first part is 

called training data set for developing models, and the second part is called testing 

data set for testing the models. Diagram showing the use of such tools as shown in 

Figure 5.  

 

Accuracy = 
TP+TN 

TP+FP+FN+TN 
(1) 

Table 3.  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
 

 

 

 

 

Fig. 5. Cross validation methods 

3.2 Construct the educational model relationship  

This section is aimed to construct the model of the relationship between the learner 

context and the curriculum. There are divided into three sub-steps:  

Step 1 is the synthesis of factors in Section 1 to study the relationship of learner 

factors with the ideal university. Step 2 is to collect the relationship data in terms of 

students per institution. Step 3 is to develop a model of educational relations between 

students and the curriculum by considering to separate the ideal university. 
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3.2.1 Synthesis of the factors  

Synthesis of factors is intended to be used in the study of the relationship patterns 

arising from different ideal universities. It has a clear difference from the previous 

section. By collecting data earlier, is to study the factors from the interest in further 

study of students from the ideal university. In addition, the nature of the question is to 

explore open questions for respondents to express their opinions without limitations. 

On the other hand, the collection in this section is compiled from the closed-ended 

questionnaire based on the context of the learner and the role of the relevant 

curriculum by summarizing various factors in Table 1 and Table 2. 

3.2.2 Gathering the relationship data in terms of students per institution 

Based on the beliefs of the researchers found from relevant research, it was found 

that the context of the learner and the context of the educational institution can occur 

in many patterns. For example, the context of a learner that is suitable for only one 

institution’s context. The context of many learners is suitable for the context of a 

single educational institution. The context of many learners is suitable for the context 

of an institution only in one place. The resulting patterns are shown in Figure 6. 

 

 

Fig. 6. The relationship in terms of learners per institution 

Based on research findings, the researcher therefore classifies the data collection 

group in the ideal university. Data collection is a distinct source of information. It is 

randomly re-collected the data through the new survey of 885 students from three 

universities: Rajabhat Mahasarakham University, Mahasarakham University, and the 

University of Phayao as shown in Table 6. Finally, the raw data are provided by the 

students, which are stored at https://goo.gl/UGm5oZ. 
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After that, the data was analyzed and developed into the relationship of the 

educational model according to the students' attitudes. In the prototype creating, it is 

aims to determine the performance and effectiveness of the data analysis and data 

relationship. The process offers a way to determine the performance that consists of 

three measurements, which are accuracy, precision, and recall [23]. The details of the 

process are the same as in the previous step, which shows the calculation in Figure 5. 

3.2.3 Resultant of educational model relationship 

After having a prototype, it is necessary to implement and validate the prototype. 

The purpose of this process is to find the prototype performance from the model. The 

process in this test uses the same tool as the factors performance testing procedure. It 

consists of cross-validation methods, confusion matrix, accuracy, precision and recall 

as shown in Figure 5, Table 3 and Equation (1). 

The result of the prototype performance is presented in the results and discussion 

section. 

3.3 Test Quality and Accuracy  

This section aims to study the user’s satisfaction towards the application named 

“An Institution Recommender System Based on Student Context and Educational 

Institution in a Mobile Environment”. Such applications were developed from the 

prototype model and the underlying factors studied in Section 1 and Section 2.  

The content of this section is divided into three parts: the process of developing a 

prototype application, and the process of testing the prototype application by the user. 

3.3.1 Synthesis of the factors and model  

The synthesis of this factors and the prototype model is to apply the results that 

have been analyzed from Section 1 and Section 2 to define and design the application 

development process. The designed steps consist of four main steps: explaining the 

purpose and qualifications of the application, predicting interest in university 

education, appropriate university predictions based on attitudes and results summary 

pages. The result of the prototype application is presented in the next steps. 

3.3.2 Developing a prototype application  

The development of the prototype application, the researcher uses the principles of 

program development to be comprehensive and complete application. The system 

development life cycle: SDLC is the process to develop prototype. It consists of 5 

steps as follows: requirement analysis, design, implementation, testing, and evolution.  
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3.3.3 Test the prototype application by the user  

The researcher designed and tested the prototype application with users by dividing 

the test into three universities: Rajabhat Mahasarakham University, Mahasarakham 

University, and the University of Phayao.  

The testing process consists of three steps: (1) inquiring under the cooperation of 

students (2) allowing students to test using the program (3) checking the results. In 

examining the results, the researcher considered the student's affiliation and the 

results that the prototype application recommended. The results of the prototype 

application will be shown in the report section. 

4 Research Results and Discussion  

In this section, it has presented the results of the activities, which consists of three 

main components. The first part is the study report of factors that predict the decision 

to study further. The second part is the study report and the development of the 

prototype model to suggest the appropriate educational institution. The last part is the 

quality and accuracy test report of the prototype application. 

4.1 Report of educational model factors 

The data obtained in this section is compiled from the opinion questionnaire, it 

consists of two data sources: University of Phayao, and Rajabhat Mahasarakham 

University as shown in Table 4. The unstructured raw data provided by students is 

stored at https://goo.gl/vQvR3m and presented examples in Figure 7. 

Table 4.  Summary of Opinion Questionnaire 

Institution 
Respondents 

Gender Education Year Total 

UP:  

University of Phayao 

39 Male  

53 Female 

1st year  

4th year 

= 59 students 

= 33 students 

92 

students 

RMU:  

Rajabhat Mahasarakham 

University 

48 Male  

116 Female 

1st year  

2nd year  

3rd year  

4th year 

= 48 students 

= 44 students 

= 41 students 

= 31 students 

164 

students 

Total 87 Male  

169 Female 

1st year  

2nd year  

3rd year  

4th year 

= 107 students 

= 44 students 

= 41 students 

= 64 students 

256 

students 

 

https://goo.gl/vQvR3m
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Fig. 7. The sample data from opinion questionnaires 

After compiling the data, the researcher conducted various data collection 

including data extraction, data sorting, and grouping of factors based on the opinion in 

the questionnaire by summarizing factors from the questionnaire as shown in Table 5. 

Table 5.  Summary of Critical Factors 

Critical Factors Number of Records 

 Interest in studying 80 Records (31.25%) 

 Career path 64 Records (25.00%) 

 The identity of the University 54 Records (21.09%) 

 Obtained knowledge 33 Records (12.89%) 

 Education system 21 Records (8.20%) 

Total 252 Records (98.44%) 

 

Table 5 shows the grouping of factors which show the importance of factors from 

respondents. Then the use of data to calculate the relationship of factors to predict the 

interest of the learners as shown in Figure 8. The factors derived from the model 

consist of two factors: education system, and interest in studying.  

 

Fig. 8. The predictive model for decisions on continue study 

4.2 Report of construct the educational model relationship 

The data in this section is clearly separated from the above section and additional 

data is collected by gathering from 3 educational institutions: University of Phayao, 

Rajabhat Mahasarakham University, and Mahasarakham University as presented in 

Table 6. The raw data are stored at https://goo.gl/UGm5oZ.  

https://goo.gl/UGm5oZ
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Table 6.  Summary of Questionnaire 

Institution 
Respondents 

Gender Education Year Total 

UP:  

University of Phayao 

114 Male  

72 Female 

1st year  

2nd year  

3rd year  

4th year 

= 64 students 

= 49 students 

= 40 students 

= 33 students 

186 

students 

RMU:  

Rajabhat Mahasarakham 

University 

176 Male  

258 Female 

1st year  

2nd year  

3rd year  

4th year 

= 123 students 

= 108 students 

= 106 students 

= 97 students 

434 

students 

MSU: 

Mahasarakham University 

105 Male  

160 Female 

1st year  

2nd year  

3rd year  

4th year 

= 109 students 

= 81 students 

= 58 students 

= 17 students 

265 

students 

Total 395 Male  

490 Female 

1st year  

2nd year  

3rd year  

4th year 

= 279 students 

= 238 students 

= 195 students 

= 173 students 

885 

students 

 

Table 6 shows the data of the respondents who applied to analyze statistics as 

shown in Table 7. The satisfaction value is measured through five Likert scales 

survey questionnaire and the satisfaction value. It is interpreted with five rating 

scales, which is shown in this section.  

Table 7.  Satisfaction value toward learner context and the curriculum context  

Statement  
Value 

RMU MSU UP Average S.D. 

Statement 1. Students’ Interests 

 Interest in studying 

 Career path 

 The identity of the University 

 Obtained knowledge 

 Education system 

3.99 

3.88 

3.97 

3.90 

3.78 

3.34 

3.39 

4.08 

3.62 

3.52 

3.73 

3.63 

3.55 

3.80 

3.69 

3.74 

3.68 

3.92 

3.79 

3.66 

0.804 

0.831 

0.758 

0.684 

0.791 

Average: 3.94 3.61 3.67 3.78 0.776 

Statement 2. Students’ Characteristics 

 Ability  

 Skills  

 Knowledge 

 Learning style 

4.00 

3.77 

3.85 

3.40 

3.21 

3.21 

3.41 

2.86 

3.70 

3.67 

3.69 

3.59 

3.70 

3.58 

3.68 

3.28 

0.821 

0.705 

0.628 

0.710 

Average: 3.75 3.17 3.66 3.56 0.739 

Statement 3. Students’ Environment 

 Social capital and Economic 

 Trust in institutions 

 Personal decision 

 Family income 

3.73 

3.98 

3.03 

3.43 

3.12 

4.26 

2.58 

2.82 

3.68 

3.88 

3.69 

3.86 

3.54 

4.04 

3.04 

3.34 

0.783 

0.699 

0.816 

0.865 
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Statement  
Value 

RMU MSU UP Average S.D. 

 Community 

 Purpose of study 

3.13 

3.40 

2.70 

2.70 

3.35 

3.59 

3.05 

3.23 

0.783 

0.908 

Average: 3.45 3.03 3.67 3.37 0.882 

Statement 4. Curriculums’ Context 

 The popularity of the University 

 Curriculum 

 Education standard 

 Quality assurance 

4.52 

4.27 

4.02 

3.81 

3.87 

4.25 

4.06 

3.51 

3.62 

3.85 

3.87 

3.83 

4.14 

4.17 

4.00 

3.72 

0.830 

0.724 

0.641 

0.651 

Average: 4.15 3.92 3.79 4.01 0.737 

Total Average: 3.78 3.39 3.70 3.65 0.834 

 

Table 7 shows the results of the satisfaction value toward learner context and the 

curriculum context in higher education from the students’ viewpoint. It can be 

represented the students do agree that the students’ interests are reasonable to be a 

critical factor in the “agree” level as the average value is equal to 3.78. The students 

do agree that the students’ characteristics are suitable to be a critical factor in the 

“agree” level as the average value is equal to 3.56. The students do agree that the 

students’ environment is appropriate to be a critical factor in the “agree” level as the 

average value is equal to 3.37. The students do agree that the curriculum context is 

right to be a critical factor in the “agree” level as the average value is equal to 4.01. 

Finally, the students do agree that the overall statement is reasonable in the “agree” 

level as the average value is equal to 3.65. 

After preliminary statistical analysis, the researcher developed the prototype model 

and tested with confusion matrix with accuracy, precision, and recall measurement to 

find the model’s performance. In the testing process, it is divided into two parts, 

consisting of 10-fold cross validation method, and leave-one-out cross validation 

method, as shown the results in Table 8 and Table 9, respectively.  

Table 8.  Model’s performance from 10-fold cross validation method 

Predicted \ Actual  
True Condition Class 

Precision True RMU True MSU True Up 

Accuracy: 

76.50 % 

Predicted RMU 328 19 29 87.23% 

Predicted MSU 81 227 35 66.18% 

Predicted UP  25 19 122 73.49% 

Class Recall 75.58% 85.66% 65.59%  

 

Table 8 displays the results of testing performance with 10-fold cross validation 

method. It can be seen from the table that the accuracy displayed high performance as 

the accuracy value is equal to 76.50%. Meanwhile, the average of the precision and 

recall results in the part of the predictions are the higher levels. 
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Table 9.  Model’s performance from leave-one-out cross validation method 

Predicted \ Actual  
True Condition Class 

Precision True RMU True MSU True Up 

Accuracy: 

74.35 % 

Predicted RMU 331 21 25 87.80% 

Predicted MSU 75 224 39 66.27% 

Predicted UP  28 20 122 71.76% 

Class Recall 76.27% 84.53% 63.38%  

 

The testing performance for leave-one-out cross validation method is shown in 

Table 9. The testing was highly accurate as the accuracy value is equal to 74.35%, 

which is close to previous performance. As the testing performance with 10-fold and 

leave-one-out cross validation methods, it provides the similar results as the accuracy 

and the average of precision and recall in higher level. Therefore, it can be concluded 

that this model is the most appropriate and reasonable to be implemented for this 

research. The prototype model is used to make the relationship between the learner 

context and the curriculum context in higher education as shown in Figure 9. 

 

 

Fig. 9. Prototype model  

4.3 Report of test quality and accuracy 

Based on the prototype model, this step is to develop a prototype application to test 

and evaluate user satisfaction. The interface of the prototype application consists of 

seven screens, including explanations of application, predictive function for decisions 

on continuing study, level of acceptance towards factors, and recommendation the 

appropriate educational institution. Such procedures and functions are shown in 

Figure 10 to Figure 16. 
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Fig. 10. The Prototype Application 

 

Fig. 11. The Prototype Application 

 

 

Fig. 12. The Prototype Application 

 

 

Fig. 13. The Prototype Application 

 

Fig. 14. The Prototype Application 

 

Fig. 15. The Prototype Application 
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Fig. 16. The Prototype Application 

After developing the prototype program, the researcher adopted the prototype 

program to test with 1,109 students in three educational institutions: 286 students 

from University of Phayao, 478 students from Rajabhat Mahasarakham University, 

and 345 students from Mahasarakham University.  

The results from the tests of the three students found that the prototype application 

had the correct predictive ability at 765 sets of the 1,109 data, representing to 68.98 

percent. 

5 Discussion  

In this section, the researchers aim to discuss only in a scientific perspective. There 

are three issues: The first issue is the data collection perspective as summarized in 

Table 4, Table 5, Table 6 and Table 7. The second issue is the perspective of using 

machine learning tools in data analysis as analyzed in Figure 8, Figure 9, Table 8 and 

Table 9. The last issue is to extend and apply research results. 

5.1 Discussion of data collection 

From the research methodology, it consists of three main steps, in which all three 

steps use a sample that separates the data from each other. Therefore, this discussion 

is therefore a separate discussion.  

The first group is an example from the part of the educational model factor as 

shown in Table 4. It can be seen that the data source is limited, which is not an 

overview of all universities in Thailand. Thus, the researcher has expanded the scope 

of the sample group to collect the second section as shown in Table 6. However, both 

parts have different goals for data collection. The first part is to explore the needs of 

further education and the second part is to study the relationship between students and 

curriculum in the higher education institution. While the final data collection is 

intended to test the application. Therefore, it can be concluded that the data collection 

is appropriate and meets the research objectives. 
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Moreover, the results show that the factors in this research were consistent with the 

relationships and attitudes of respondents. These are 19 significant factors, which are 

divided into two types including 15 factors of learner context and 4 factors of 

program context. The data and opinions expressed satisfaction with the significant 

factor in the agree level, which is the average of all variables equal to 3.65. The 

variables which are important to the decision of the information obtained from the 

questionnaire such as a curriculum with an average is equal to 4.17, the popularity of 

the university is equal to 4.14, trust in institutions is equal to 4.04, and education 

standard is equal to 4.00. 

5.2 Discussion of using machine learning tools  

In analyzing the prototype model with machine learning, the researchers used a 

variety of tools. It consists of using text mining, prototype model development, 

association rules creation, and model performance testing. It is therefore concluded 

that the factors and models that have been developed are effective and appropriate. 

The first issue is the analysis of factors that are important to further study 

decisions. It consists of the educational system factor and the study of interest factors 

which are presented in Figure 8. The second issue is the analysis to develop predictive 

models and recommend suitable educational institutions for learners. The results have 

been tested for performance in Table 8 and Table 9. Then it was selected to develop 

as a model of decision making model, as shown in Figure 9. 

From Table 8 and Table 9, it shows that the prototype model has a very high 

accuracy level. Therefore, it can be concluded that this model is suitable to present 

students in the university introduction. Based on such analysis and selection 

principles, it has been used by developing the prototype application as shown in 

Figure 10- Figure 16. 

5.3 Discussion on the extension and applied research results  

After developing the prototype program, the researcher adopted the prototype 

program to test with 1,109 students in three educational institutions: 286 students 

from University of Phayao, 478 students from Rajabhat Mahasarakham University, 

and 345 students from Mahasarakham University. As a result of this test, the 

researcher found that the prototype application was able to accurately predict 68.98 

percent which is considered high level.  

From the test results, it was found that the accuracy level was satisfactory. It also 

has errors that do not match the test data. When considering the data sources from 

Table 4 and Table 6, it was found that the samples were not distributed at all levels of 

the year. Therefore, researchers believe that information that is not covered every year 

may result in an effective prediction model. In future research, the researcher will try 

to collect information to be more comprehensive. 
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6 Conclusions  

This research has three main objectives: 1) to study the factors of the relationship 

between the learner context and the curriculum in higher education 2) to construct of 

the relationship between the learner context and the curriculum in higher education 

and 3) to test the quality and accuracy after having the model of the relationship 

between the learner context and the curriculum in higher education.  

The research methodology consisted of three main steps. The first step is to study 

the factors of the educational model. The second step is to construct the relationship 

of the educational model. The final step is to test the quality and accuracy of the 

application after having factors and educational model. There are seven instruments 

used in this research, including frequency, mean, standard deviation, percentages, 

decision tree, text mining, cross validation, and confusion matrix. 

From the research process, it was found that the factors that are significant to 

further study decisions include education system, and interest in studying as shown in 

Figure 8. While the prototypes represent important relationships between the context 

of the learner and the course as shown in the high accuracy level in Table 8 (76.50%). 

Finally, the results of the prototype application testing were satisfactory (68.98%).  

As analyzed in the discussion section, which consists of three issues. The 

researcher believes that the results of this research can be used to improve the 

development of suitable educational institutions for future students. Which in the 

future, the researcher has the expectation of developing more accurate predictions to 

give advice to the students' institutions that are more interesting. 
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