
 

รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ 
เร่ือง การพัฒนาแอพพลิเคช่ันเพ่ือการท านายผลลัพธ์การเรียนรู้  

ส าหรับกลยุทธ์การเรียนรู้ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ในการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปรัชญา  นวนแก้ว1 
วงษ์ปัญญา  นวนแก้ว2 
ฆณการ  ภัณณิพงส์3 
สิทธิชัย  บุษหมั่น5 

 
 
 
 
 
 
 

1คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร มหาวิทยาลัยพะเยา 
2คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

3คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชมงคลตะวันออก 
4คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

2560 



 

Full Research Report of 
Mobile Applications for the Prediction of Learning Outcomes for 

Learning Strategies and Learning Achievement in Life Long Learning  

 
 
 
 
 
 
 
 

Pratya Nuankaew1 
Wongpanya Nuankaew2 
Kanakarn Phannipong3 

Sittichai Bussaman4 
 
 
 
 
 
 

1School of Information and Communication Technology, University of Phayao, Thailand 
2Faculty of Information Technology, Rajabhat Mahasarakham University, Thailand 

3Faculty of Business Administration and Information Technology,  
Rajamangala University of Technology Tawan-Ok 

4Faculty of Science and Technology, Rajabhat Mahasarakham University, Thailand 

2017 



 

[ 1 ] 
 

กิตติกรรมประกาศ 
 

รายงานการวิจัยเรื่อง การพัฒนาแอพพลิเคชั่นเพื่อการท านายผลลัพธ์การเรียนรู้ ส าหรับ
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บทคัดย่อ 
 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์หลัก คือ การพัฒนาแอพพลิเคชั่นเพ่ือการท านายผลลัพธ์ 
การเรียนรู้ ส าหรับกลยุทธ์การเรียนรู้และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิตในนักเรียน
ระดับมัธยมศึกษา ในจังหวัดมหาสารคาม ประเทศไทย โดยมีเป้าหมายเพ่ือเป็นการเริ่มต้นใน
การศึกษา และพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ส าหรับส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ในระดับ
มัธยมศึกษาของประเทศไทย 

กลุ่มประชากร และกลุ่มตัวอย่างในงานวิจัย จ าแนกออกเป็น 2 ชุด ได้แก่ ชุดข้อมูลที่ 1 
คือ ชุดข้อมูลเพ่ือการวิเคราะห์และพัฒนาแอพพลิเคชั่น ซึ่งเป็นข้อมูลนักเรียนจากโรงเรียนผดุงนารี 
อ าเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม จ านวน 668 คน ชุดข้อมูลที่ 2 คือ ชุดข้อมูลเพ่ือประเมินความพึง
พอใจต่อแอพพลิเคชั่น ประกอบด้วย ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ จ านวน 23 คน และ
ผู้ใช้งานทั่วไป จากมหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม จ านวน 72 คน  

ระเบียบวิธีวิจัยและเครื่องมือในการวิจัย ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ได้แก่ การคัดเลือก
กลุ่มตัวอย่าง การวิเคราะห์ต้นแบบการพยากรณ์ การทดสอบประสิทธิภาพต้นแบบการพยากรณ์ การ
พัฒนาแอพพลิเคชั่น และการทดสอบและประเมินประสิทธิภาพแอพพลิเคชั่น  

จากผลการวิจัย พบว่า ต้นแบบเพ่ือการพยากรณ์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 
ระดับมัธยมศึกษา จากโรงเรียนผดุงนารี อ าเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม อยู่ในระดับสูง โดยมีค่า
ประสิทธิภาพอยู่ที่ร้อยละ 94.51 และเม่ือทดสอบด้วยกฎความสัมพันธ์ พบว่า ข้อมูลที่น ามาทดสอบมี
ระดับความถูกต้องในระดับสูงเช่นกัน โดยอยู่ที่ร้อยละ 98.35 ในขณะที่ผลการประเมินระดับความพึง
พอใจต่อแอพพลิเคชั่นนั้น พบว่า มีความพึงพอใจอยู่ในระดับสูงสุด คือ 4.61  
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ดังนั้นจึงสรุปได้ว่าแอพพลิเคชั่นเพ่ือการท านายผลลัพธ์การเรียนรู้ ส าหรับกลยุทธ์การ
เรียนรู้และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในการเรียนรู้ตลอดชีวิตนี้เหมาะสมท่ีจะน าไปใช้ต่อไป 

 
ค ำส ำคัญ:  กลยุทธทางการเรียนรู้, ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน, การเรียนรู้ตลอดชีวิต,  

เหมืองข้อมูลการศึกษา 
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 ABSTRACT 
 

In the age of the Internet and communication technology, changes in 
Technology Enhanced Learning (TEL) and Lifelong Learning Styles (LLS) are becoming 
a part of education and everyday life. The objectives of this paper were to develop a 
mobile application and provide perspectives for Learning Strategies (LS) and Learning 
Achievement (LA) in lifelong learning at the high school level in Maha Sarakham 
Province, Thailand. This research focused on the identification of the initial steps 
required to build academic achievement.  

Data collection was divided into two parts, comprised of 1) data sets for 
model analysis and application development from 668 students at Phadungnaree 
School in Maha Sarakham, and 2) data sets for application testing and level of 
satisfaction collected from 23 IT specialists and 72 general users at Rajabhat 
Mahasarakham University, Thailand.  
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The research methodology consisted of five principal steps including 1) 
data col-lection, 2) model analysis, 3) model performance, 4) mobile application 
development, and 5) application implementation.  

The results from the model analysis showed that the research models 
displayed high accuracy equal to 94.51%. When developed as an association rule, the 
model could predict with increased accuracy equal to 98.35%. At the same time, the 
level of satisfaction for the developed applications was also high, equal to 4.61. 
Therefore, it could be concluded that this application is appropriate and reasonable 
for recommendation to interested parties in the future. 

 
Keywords:  Learning Strategies; Learning Achievement; Lifelong Learning; Data 

Mining in Education 
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บทที่ 1 
บทน ำ 

 
1.1 ควำมส ำคัญ และท่ีมำของปัญหำ 
 

การศึกษาในประเทศไทยมีความส าคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากการศึกษา คือ จุดเริ่มต้นการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตมนุษย์ เป็นปัจจัยพ้ืนฐานส าคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เป็นกลไกในการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไทย ดังนั้น รัฐบาลทุกยุคสมัยจึงมุ่งให้ความส าคัญต่อการส่งเสริมการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา ดังปรากฏในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ทั้ง 4 ฉบับ ที่สนับสนุนและส่งเสริม
คุณภาพการศึกษา ก าหนดให้มีการจัดการศึกษาอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม (พระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542; พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545; พระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553; พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562)  

แม้ว่าความรับผิดชอบในการจัดการศึกษาส่วนใหญ่จะอยู่ที่กระทรวงศึกษาธิการ แต่
กระทรวงอ่ืน ๆ เช่น กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กระทรวงกลาโหม 
กระทรวงมหาดไทย กระทรวงพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวง
คมนาคม กระทรวงวัฒนธรรม และกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา ได้จัดการศึกษาในสาขาเฉพาะทาง
หรือการจัดการศึกษาในชุมชนท้องถิ่นต่าง ๆ (รายงานการศึกษาไทย พ.ศ. 2561) ดังนั้นการจัด
การศึกษาจึงมีความหลากหลายในทุกมิติ  

ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2558 จนถึงปัจจุบัน ประเทศไทยได้พบกับความท้าทายใหม่ๆ ที่เกิดขึ้น
อย่างมากมาย ซึ่งส่งผลกระทบต่อสถานการณ์ด้านการศึกษา ท าให้สถาบันการศึกษา กระทรวง และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจ าเป็นต้องเร่งปรับตัว ปรับปรุงคุณภาพการศึกษาอย่างเร่งด่วน เพ่ือให้มี
ประสิทธิภาพและทันต่อสถานการณ์โลก ประเด็นการเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญ ได้แก่ ความก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม เป้าหมายการพัฒนาแห่ง
สหัสวรรษ พ.ศ. 2558 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาติ พ.ศ. 2573 การพัฒนา
ด าเนินงานตามเป้าหมายการศึกษาเพ่ือปวงชน การสร้างประชาคมอาเซียน ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
(พ.ศ. 2561-2580) และนโยบายประเทศไทย 4.0 ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรและ
สังคมผู้สูงอายุ (รายงานการศึกษาไทย พ.ศ. 2561) แสดงให้เห็นถึงปัจจัยแวดล้อมที่กระทบต่อระบบ
การศึกษาไทย  
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นอกจากนั้น งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาไทย ยังสะท้อนถึง
แนวความคิดที่ต้องเร่งพัฒนา ตัวอย่างเช่น งานวิจัยของวีระยุทธ พรพจน์ธนมาศ (2558) โดยน าเสนอ
ปัญหาการศึกษาไทย: การสัมภาษณ์ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการศึกษา ซึ่งพบว่า ปัญหาด้านครูผู้สอน 
ปัญหาด้านนโยบายจากภาครัฐ ปัญหาเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน และปัญหาเก่ียวกับผู้บริหารมี
ผลกระทบต่อกระบวนการจัดการศึกษามากที่สุด นอกจากนั้น กัญญาภัค อังสุพันธุ์โกศล และคณะ 
(2562) ยังได้น าเสนอผลกระทบของอ านาจการบริหารการศึกษาไทย ในยุคไทยแลนด์ 4.0 ซึ่งพบว่า 
สภาพปัญหาในการจัดการศึกษาของประเทศ ในส่วนภูมิภาคทั้งในด้านโครงสร้างขององค์การ ด้าน
ระบบบริหารจัดการ ด้านบุคลากร มีความซับซ้อนและสั่งสมมาเป็นเวลานาน ดังนั้น รัฐต้องเริ่มจาก
ระบบการบริหารจัดการ อ านาจการบริหารการศึกษา ตั้งแต่ระดับประเทศ และกระจายสู่ระดับ
ท้องถิ่น สอดคล้องกับ ดารุณี บุญครอง (2559) ที่เสนอแนวทางการจัดการศึกษาไทยกับการขับเคลื่อน
การศึกษาสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 โดยมุ่งเน้นด้านการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ ในกระบวนการจัดการ
เรียนการสอนเพ่ือพัฒนานวัตกรรม การพัฒนาความเป็นมืออาชีพของบุคลากรทางการศึกษา การ
ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษา และด้านการสร้างความร่วมมือเพ่ือพัฒนา
องค์ความรู้และการมุ่งเข้าสู่อาชีพ เพ่ือพัฒนาผู้ เรียนให้มีความรู้และสมรรถนะที่เชื่อมโยงกับ
คุณลักษณะผู้เรียนที่พึงประสงค์ และมีทักษะที่ตลาดแรงงานต้องการ 

ด้วยความส าคัญของปัญหา และเหตุผลต่างๆ เหล่านี้ ท าให้นักวิจัยเชื่อว่า การศึกษาการ
พัฒนาแอพพลิเคชั่นเพ่ือการท านายผลลัพธ์การเรียนรู้ ส าหรับกลยุทธ์การเรียนรู้ และผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน ในการเรียนรู้ตลอดชีวิต มีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และยังมี
ความส าคัญต่อผู้เรียน ตรงตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ทั้ง 4 ฉบับ ยิ่งไป
กว่านั้น ผู้วิจัยมีความเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่าปัญหาดังกล่าวจ าเป็นต้องได้รับการแก้ไข ซึ่งสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์หลัก 4 ข้อ ของงานวิจัยนี้ ประกอบด้วย การศึกษาปัจจัยในการท านายผลลัพธ์การเรียนรู้ 
ส าหรับกลยุทธ์การเรียนรู้และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การศึกษาความสัมพันธ์ปัจจัยในการท านาย
ผลลัพธ์การเรียนรู้ การทดสอบและหาประสิทธิภาพต้นแบบความสัมพันธ์ในการท านายผลลัพธ์การ
เรียนรู้ และเพ่ือการประเมินความพึงพอใจต่อการใช้งานแอพพลิเคชั่นเพ่ือการท านายผลลัพธ์ การ
เรียนรู้ ส าหรับกลยุทธ์การเรียนรู้และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิตในนักเรียน
ระดับมัธยมศึกษา ในจังหวัดมหาสารคาม ประเทศไทย และจากการสืบค้นเบื้องต้น ยังไม่พบว่ามี
งานวิจัยใดที่ท าการวิจัยเรื่องนี้ ผู้วิจัย จึงมีความสนใจที่จะศึกษาวิจัยในหัวข้อดังกล่ว อันจะส่งผลให้
เกิดประโยชน์และการพัฒนาต่อผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 
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1.2 จุดประสงค์ของกำรวิจัย 
 

วัตถุหลักประสงค์ของงานวิจัยนี้ คือ การพัฒนาแอพพลิเคชั่นเพ่ือการท านายผลลัพธ์ 
การเรียนรู้ ส าหรับกลยุทธ์การเรียนรู้และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิตในนักเรียน
ระดับมัธยมศึกษา ในจังหวัดมหาสารคาม ประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์ย่อย 4 ประการ ดังนี้ 

1.2.1 เพ่ือศึกษาปัจจัยในการท านายผลลัพธ์การเรียนรู้ ส าหรับกลยุทธ์การเรียนรู้และ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิตในนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ในจังหวัดมหาสารคาม 
ประเทศไทย 

1.2.2 เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ปัจจัยในการท านายผลลัพธ์การเรียนรู้ ส าหรับกลยุทธ์การ
เรียนรู้และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิตในนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ในจังหวัด
มหาสารคาม ประเทศไทย 

1.2.3 เพ่ือทดสอบและหาประสิทธิภาพต้นแบบความสัมพันธ์ในการท านายผลลัพธ์การ
เรียนรู้ ส าหรับกลยุทธ์การเรียนรู้และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิตในนักเรียน
ระดับมัธยมศึกษา ในจังหวัดมหาสารคาม ประเทศไทย 

1.2.4 เพ่ือประเมินความพึงพอใจต่อการใช้งานแอพพลิเคชั่นเพ่ือการท านายผลลัพธ์ 
การเรียนรู้ ส าหรับกลยุทธ์การเรียนรู้และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิตในนักเรียน
ระดับมัธยมศึกษา ในจังหวัดมหาสารคาม ประเทศไทย 

 
1.3 ขอบเขตของกำรวิจัย 
 

1.3.1 วิธีด ำเนินกำรวิจัย 
วิธีการด าเนินการวิจัยนี้ ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ได้แก่ การคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง 

การวิเคราะห์ต้นแบบการพยากรณ์ การทดสอบประสิทธิภาพต้นแบบการพยากรณ์ การพัฒนา
แอพพลิเคชั่น และการทดสอบและประเมินประสิทธิภาพแอพพลิเคชั่น 

 
1.3.2 สถำนที่เก็บรวบรวมข้อมูล 

สถานที่เก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยนี้ จ าแนกออกเป็น 2 ส่วน โดยชุดข้อมูลที่ 1 
มีวัตถุประสงค์ในการรวบรวมข้อมูลเพ่ือการวิเคราะห์ และพัฒนาแอพพลิเคชั่นฯ ซึ่งเป้าหมายของ
สถานที่เก็บข้อมูล คือ นักเรียนในระดับมัธยมศึกษา จากโรงเรียนผดุงนารี อ าเภอเมือง จังหวัด
มหาสารคาม  
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นอกจากนั้น การเก็บรวบรวมชุดข้อมูลที่ 2 มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินความพึง
พอใจต่อแอพพลิเคชั่นเพ่ือการท านายผลลัพธ์การเรียนรู้ ส าหรับกลยุทธ์การเรียนรู้และผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน เพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิตในนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ในจังหวัดมหาสารคาม ประเทศ
ไทย ซึ่งประกอบด้วย ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และผู้ใช้งานทั่วไป จากมหาวิทยาลัย 
ราชภัฎมหาสารคาม 

 
1.3.3 กลุ่มประชำกร และกลุ่มตัวอย่ำง 

กลุ่มประชากร และกลุ่มตัวอย่างที่เก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัยนี้ จ าแนกออกเป็น 
2 ส่วน ได้แก่ ชุดข้อมูลที่ 1 คือ ชุดข้อมูลเพ่ือการวิเคราะห์และพัฒนาแอพพลิเคชั่น ซึ่งเป็นข้อมูล
นักเรียนจากโรงเรียนผดุงนารี อ าเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม จ านวน 668 คน ชุดข้อมูลที่ 2 คือ ชุด
ข้อมูลเพ่ือประเมินความพึงพอใจต่อแอพพลิเคชั่นเพ่ือการท านายผลลัพธ์ การเรียนรู้ ส าหรับกลยุทธ์
การเรียนรู้และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิตในนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ใน
จังหวัดมหาสารคาม ประเทศไทย ประกอบด้วย ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ จ านวน 23 คน 
และผู้ใช้งานทั่วไป จากมหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม จ านวน 72 คน 

 
1.3.4 เครื่องมือในกำรวิจัย 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยนี้ แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้ 
1) เครื่องมือในการรวบรวมข้อมูลเพ่ือศึกษาปัจจัย ศึกษาความสัมพันธ์ 

และทดสอบเพ่ือหาประสิทธิภาพต้นแบบความสัมพันธ์ในการท านายผลลัพธ์การเรียนรู้ ส าหรับกลยุทธ์
การเรียนรู้และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิตในนักเรียนระดับมัธยมศึกษา 
เครื่องมือนี้ประกอบด้วย รายงานผลการเรียนของนักเรียน ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จ าแนก
ตามโปรแกรมการเรียนของนักเรียน ในโรงเรียนผดุงนารี อ าเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม โดยแบ่ง
แผนการเรียนเป็น 3 ปีการศึกษา และแบ่งภาคการศึกษาออกเป็น 2 ภาคเรียนต่อปีการศึกษา 

 
2) เครื่องมือในการประเมินความพึงพอใจต่อการใช้งานแอพพลิเคชั่นเพ่ือ

การท านายผลลัพธ์ การเรียนรู้ ส าหรับกลยุทธ์การเรียนรู้และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เพ่ือการเรียนรู้
ตลอดชีวิตในนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ในจังหวัดมหาสารคาม ประเทศไทย คือ แบบสอบถาม ซึ่ง
เป็นแบบสอบถามออนไลน์ ประกอบด้วย 4 ประเด็น 16 ค าถาม  
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3) เครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์ผลการวิจัย แบ่งออกเป็น 2 ประเภท 
ได้แก่ เครื่องมือการวิเคราะห์ทางวิทยาการข้อมูล (Data Science Tools) เพ่ือใช้ในการศึกษาปัจจัย 
ศึกษาความสัมพันธ์ และทดสอบเพ่ือหาประสิทธิภาพต้นแบบความสัมพันธ์ในการท านายผลลัพธ์การ
เรียนรู้ ส าหรับกลยุทธ์การเรียนรู้และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิตในนักเรียน
ระดับมัธยมศึกษา เครื่องมือนี้ประกอบด้วย  การค านวณต้นไม้การตัดสินใจ (Decision Tree 
Methods) การแบ่งกลุ่มเพ่ือทดสอบ (Cross-validation Methods) และการหาประสิทธิภาพการ
ท านายด้วยเทคนิค Confusion Matrix (Confusion Matrix Methods) 

เครื่องมือในการวิเคราะห์ทางสถิติ (Statistical Tools) ประกอบด้วย 
ค่าความถี่ (Frequency) ค่าการจัดล าดับทัศนคติของ Likert (Likert Scale) ค่าเฉลี่ยเลขคณิต 
(Arithmetic Mean) ค่าเฉลี่ยร้อยละ (Percentage) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation: SD) เครื่องมือเหล่านี้ถูกใช้เพ่ือประเมินความพึงพอใจต่อการใช้งานแอพพลิเคชั่นเพ่ือการ
ท านายผลลัพธ์ การเรียนรู้ ส าหรับกลยุทธ์การเรียนรู้และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เพ่ือการเรียนรู้ตลอด
ชีวิตในนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ในจังหวัดมหาสารคาม ประเทศไทย 

 
1.4 กรอบกำรวิจัย 
 

กรอบการวิจัย เรื่อง การพัฒนาแอพพลิเคชั่นเพ่ือการท านายผลลัพธ์การเรียนรู้ ส าหรับ
กลยุทธ์การเรียนรู้ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ในการเรียนรู้ตลอดชีวิตนี้ มีวัตถุประสงค์สอดคล้องกับ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 
๒๕๔๕ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓ และพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ และสอดคล้องกับเป้าหมายและตัวชี้วัดการพัฒนาที่ยั่งยืน 
(Sustainable Development Goals; SDGs) ขององค์การ เ พ่ือการศึกษา วิทยาศาสตร์ และ
วัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) ข้อที่ 4 การศึกษาที่เท่าเทียม (Quality Education) โดยมี
เป้าหมายส าคัญเพ่ือรับรองการศึกษาที่เท่าเทียมและทั่วถึง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตแก่ทุกคน ดัง
แสดงในภาพที่ 1.1 กรอบการวิจัย 
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ภำพที่ 1.1 กรอบการวิจัย 
 

1.5 นิยำมศัพท์เฉพำะ 
 

1.5.1 นักเรียน 
นักเรียน (Student) หมายถึง บุคคลที่ก าลังศึกษา หรือ บุคคลที่ส าเร็จการศึกษา 

ในระดับมัธยมศึกษา จากโรงเรียนผดุงนารี อ าเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม โดยมีผลการเรียนใน
รายวิชาต่างๆ ตามแผนการเรียนที่โรงเรียนผดุงนารีก าหนด 

 
1.5.2 ผู้เชี่ยวชำญด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Expert: IT 
Expert) หมายถึง บุคคลที่มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งด้าน
การใช้เทคโนโลยี การพัฒนาเทคโนโลยีด้านต่างๆ การสอนในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี หรือ
เคยเป็นผู้วางแผนก าหนดกลยุทธ์และบริหารจัดการ ระบบเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศ ระบบ
จัดเก็บฐานข้อมูลความรู้สร้างสรรค์ ระบบบริหารจัดการความรู้ผ่าน และองค์ความรู้อ่ืนๆ ที่เกี่ยวกับ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
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1.5.3 ผู้ใช้งำนทั่วไป 
ผู้ใช้งานทั่วไป (User) หมายถึง ผู้ที่มีความรู้ความสามารถด้านพ้ืนฐานการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ มีประสบการณ์การใช้เครื่องมือและเทคโนโลยี พ้ืนฐาน ได้แก่ การใช้
ระบบปฏิบัติการข้ันพื้นฐาน การใช้โปรแกรมประยุกต์ หรือ แอพพลิเคชั่นทั่วไป 

 
1.5.4 กลยุทธ์ทำงกำรเรียนรู้ 

กลยุทธ์ทางการเรียนรู้ (Learning Strategies) หมายถึง หลักสูตร หรือ โปรแกรม
การศึกษาที่ถูกพัฒนาขึ้นเพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาและจัดการศึกษา โดยส่งเสริมการเรียนรู้ตาม
ความสนใจของผู้เรียน ในงานวิจัยนี้กลยุทธ์ทางการเรียนจ ากัดเพียงโปรแกรมการศึกษาที่จัดการเรียน
การสอนในโรงเรียนผดุงนารี อ าเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 

 
1.5.5 ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (Academic Achievement) หมายถึง ผลลัพธ์ที่ได้จาก
กระบวนการจัดการศึกษา ตามเกณฑ์และระเบียบของหน่วยงาน เกณฑ์การพิจารณาระดับผลการ
เรียน เกณฑ์การวัดผลและประเมินผล ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับ
ที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓ และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ รวมถึงประกาศ 
และกฎระเบียบโรงเรียน 

 
1.5.6 กำรเรียนรู้ตลอดชีวิต 

การเรียนรู้ตลอดชีวิต (Life Long Learning) หมายถึง การจัดการศึกษา การ
ให้บริการการศึกษา และกระบวนการการศึกษาที่จัดให้ประชาชน ในทุกรูปแบบการศึกษา ได้แก่ 
การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย หรือการศึกษาแบบผสมผสาน
การศึกษาที่เหมาะสมกับบุคคล อายุ พ้ืนฐานการศึกษา อาชีพ ความสนใจ และสภาพแวะล้อมของ
ผู้เรียน เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
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1.5.7 เหมืองข้อมูลกำรศึกษำ 
เหมืองข้อมูลทางการศึกษา (Educational Data Mining) หมายถึง กระบวนการ

ทางการวิจัยที่ให้ความส าคัญต่อการวิเคราะห์ข้อมูล ตามหลักการวิทยาศาสตร์ โดยใช้เทคนิคกา ร
วิเคราะห์เหมืองข้อมูล ประกอบด้วย การใช้ทฤษฎีทางสถิติ ทฤษฎีการเรียนรู้ด้วยเครื่อง กระบวนการ
วิเคราะห์ข้อมูลด้วย CRISP-DM นอกจากนั้นการวิเคราะห์เหมืองข้อมูลทางการศึกษา ยังใช้ทฤษฎีการ
เรียนรู้ และทฤษฎีทางการศึกษาอ่ืนๆ ประกอบการวิเคราะห์ 
 
 

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



บทที่ 2 
วรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
งานวิจัย เรื่อง การพัฒนาแอพพลิเคชั่นเพ่ือการท านายผลลัพธ์การเรียนรู้ ส าหรับ 

กลยุทธ์การเรียนรู้ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ในการเรียนรู้ตลอดชีวิตครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษาหลักการ
พ้ืนฐาน แนวความคิด และทฤษฎี ตลอดจนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องตามล าดับ ดังนี้ 
 

2.1 ทฤษฎีการเรียนรู้และระบบการศึกษา 
2.1.1 ทฤษฎีการเรียนรู้ (Learning Theory) 
2.1.2 ระบบการศึกษา (Learning System) 
2.1.3 รูปแบบการเรียนรู้ (Learning Styles) 
2.1.4 การเรียนรู้ตลอดชีวิต (Life Long Learning) 

2.2 ทฤษฎีการเรียนรู้ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ 
2.2.1 นิยามการเรียนรู้ด้วยเครื่อง 
2.2.2 ประเภทปัญหาและงาน 
2.2.3 เครื่องมือส าหรับการเรียนรู้ด้วยเครื่อง 
2.2.4 การทดสอบและการประเมินโมเดลต้นแบบ 

2.3 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 

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

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

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

ประเมินผล และการตรวจสอบคุณภาพของผู้เรียนเป็นหลัก  
 

2.1.1.1 นิยามของทฤษฎีการเรียนรู้ 
นักการศึกษาได้ให้ความหมายของทฤษฎีการเรียนรู้ไว้อย่างหลากหลาย 

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

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

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

 

ภาพที่ 2.1 ทฤษฎีการเรียนรู้ของ Bloom’s (ฉบับปรับปรุง) 
 

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

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

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

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

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

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

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

 
คอนสตรัคติวิสต์เชิงปัญญา (Cognitive Constructivism) 

กลุ่มแนวคิดคอนสตรัคติวิสต์เชิงปัญญา มีรากฐานทางปรัชญาของทฤษฎี 
เกิดจากความพยายามที่จะเชื่อมโยงประสบการณ์เดิมกับประสบการณ์ใหม่ ด้วยกระบวนการพิสูจน์
อย่างมีเหตุผล เป็นความรู้ที่เกิดจากการไตร่ตรอง ซึ่งถือเป็นปรัชญาปฏิบัตินิยม ประกอบกับรากฐาน
ทางจิตวิทยาการเรียนรู้ซ่ึงมีอิทธิพลต่อพ้ืนฐานแนวคิดนี้  

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

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

 

 

ภาพที่ 2.2 แสดงแนวคิดของกลุ่มคอนสตรัคติวิสต์เชิงปัญญา 
 

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

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

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

 
สาระส าคัญเกี่ยวกับทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ 

จากแนวคิดของทั้งกลุ่มแนวคิดคอนสตรัคติวิสต์เชิงปัญญา และกลุ่ม
แนวคิดคอนสตรัคติวิสต์เชิงสังคม สามารถสรุปเป็นสาระส าคัญได้ ดังนี้  

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

สาระส าคัญที่ 2 ผู้เรียนเป็นผู้สร้างความรู้ด้วยวิธีการที่แตกต่างกัน โดย
อาศัยประสบการณ์และโครงสร้างทางปัญญาที่มีอยู่เดิม ความสนใจและแรงจูงใจภายในตนเอง 

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

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

 
2.1.1.4 การเรียนรู้ตามทฤษฎีและแนวคิดการก ากับตนเอง 

ทฤษฎีการเรียนรู้และแนวคิดการก ากับตน เอง (Self-Regulated 
Learning: SRL) คือ แนวคิดทฤษฎีการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาปัญญาทางสังคม เป็นหนึ่งในทฤษฎีพัฒนา
จริยธรรมหรือพฤติกรรมของมนุษย์ โดยการเรียนรู้การก ากับตนเองตามแนวคิดพ้ืนฐานของ Bandura 
(1991) มีความเชื่อว่าพฤติกรรมของมนุษย์ไม่ได้เกิดขึ้นและเปลี่ยนแปลงไป เนื่องจากปัจจัยทาง
สภาพแวดล้อมแต่เพียงอย่างเดียว แต่ต้องมีปัจจัยส่วนบุคคลประกอบด้วย ส่วนร่วมของปัจจัยส่วน
บุคคลนั้นจะต้องร่วมกันในลักษณะสนับสนุนซึ่งกันและกันกับปัจจัยทางด้านพฤติกรรมและ
สภาพแวดล้อม  
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ดิเรก ธีระภูธร (2558) กล่าวถึงแนวคิดเกี่ยวกับการก ากับตนเอง (Self-
Regulation) ไว้ว่า การก ากับตนเองในการเรียนเป็นความสามารถพ้ืนฐานอย่างหนึ่งของมนุษย์ที่
มุ่งเน้นการควบคุมตนเองจากภายใน โดยอาศัยการฝึกฝนและพัฒนาตนเองตามกระบวนการ มีการ
ก าหนดเป้าหมาย ควบคุม และจัดการเกี่ยวกับแหล่งที่มาของความรู้ ซึ่งตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของปั จจัย
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 าเร็จ การศึกษาที่แน่นอน 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2561)  

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

 
การศึกษานอกระบบ 

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

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

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

งานด้านการศึกษานอกระบบครอบคลุมถึง การจัดกิจกรรมการศึกษาที่
จัดขึ้นนอกระบบโรงเรียน โดยมีกลุ่มเป้าหมายผู้รับบริการและวัตถุประสงค์ในการเรียนรู้ชัดเจน 
กิจกรรมการศึกษาดังกล่าว มีทั้งที่จัดกิจกรรมโดยเอกเทศ และเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมอ่ืน 
หน่วยงานที่จัดการศึกษานอกโรงเรียนนั้น เป็นทั้งหน่วยงานที่มีหน้าที่ทางการศึกษานอกระบบ
โรงเรียนโดยตรง และหน่วยงานอ่ืน ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ตลอดจนชุมชนที่อาศัย การศึกษาเป็น
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เครื่องมือน าไปสู่วัตถุประสงค์ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสังคม 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
พ้ืนฐาน ตามสิทธิมนุษยชนที่ทุกคนพึงได้รับดังกล่าว ส่งผลให้ประชาชนได้รับการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
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ตลอดชีวิตได้อย่างแท้จริง เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้ที่กว้างขวางและเป็นไปในอัตราที่รวดเร็ว อันจะ
ส่งผลให้ประเทศมีศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันและการพัฒนาโดยรวมเพ่ิมสูงขึ้น อีก
ทั้งเป็นการพัฒนาที่ยั่งยืน เพราะเป็นการพัฒนาที่ยึดคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาโดยมุ่งเน้นให้คน
มีคุณธรรมน าความรู้ อันจะเป็นสะพานทอดน าไปสู่สังคมแห่งการเรียนรู้และภูมิปัญญาต่อไป (กรมการ
ศึกษานอกโรงเรียน, 2538) 

กล่าวโดยสรุป การศึกษานอกระบบ หมายถึง การศึกษาที่มุ่งจัดให้
กลุ่มเป้าหมายได้พัฒนาชีวิตและสังคม โดยมีหลักการจัดการศึกษาเพ่ือให้เกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
ตลอดชีวิต จึงเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ที่ด้อยโอกาสพลาด หรือขาดโอกาสทางการศึกษาในระบบ
โรงเรียน ได้มีโอกาสศึกษาหาความรู้ ฝึกทักษะ 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 เป็นสิ่งที่บังเอิญเกิดข้ึนอุบัติข้ึน  

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

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

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

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

 
2.1.3 รูปแบบการเรียนรู้ (Learning Styles) 

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

รูปแบบการเรียนรู้ (Learning Styles) หมายถึง ลักษณะทางการภาพ ความคิด 
ความรู้สึกและการรับรู้ ที่บุคคลใช้ในการรับรู้ ตอบสนอง และมีปฏิสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อม ใน
งานวิจัยนี้สรุปรูปแบบการเรียนรู้ของผู้เรียนออกเป็น 2 ลักษณะส าคัญ ได้แก่ รูปแบบการเรียนรู้ที่เกิด
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จากการมีปฏิสัมพันธ์ทางการรับรู้ (VAK Learning Styles) ประกอบด้วยการรับรู้ 3 ทาง คือ การรับรู้
ทางการมองเห็น การรับรู้ทางการได้ยิน และการรับรู้ทางด้านร่างกายโดยการเคลื่อนไหว  

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

2.1.3.1 รูปแบบการเรียนรู้จากการมีปฏิสัมพันธ์ทางการรับรู้ 
รูปแบบการเรียนรู้จากการมีปฏิสัมพันธ์ทางการับรู้ (VKA Learning Styles) 

ประกอบด้วยการรับรู้ 3 ทาง คือ การรับรู้ทางการมองเห็น การรับรู้ทางการได้ยิน และการรับรู้
ทางด้านร่างกายโดยการเคลื่อนไหว 

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

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

 
2. ผู้เรียนจากการรับรู้ทางการได้ยิน หรือทางโสตประสาท (Auditory Learner) 

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

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

 
3. ผู้ที่เรียนรู้ทางร่างกายและความรู้สึก (Kinesthetic learner) คือ พวกที่เรียน

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
2.1.3.2 รูปแบบการเรียนรู้จากพฤติกรรมและทัศนคติ 
รูปแบบการเรียนรู้จากพฤติกรรมและทัศนคติของผู้เรียน คือ รูปแบบการเรียนรู้ที่

เป็นการผสมผสานระหว่างลักษณะพฤติกรรมเฉพาะของบุคคล ร่วมกับทัศนคติที่มีต่อการเรียน โดย
ส่วนที่ส าคัญในการพัฒนาความส าเร็จทางการศึกษาของผู้เรียน อัตลักษณ์ของผู้เรียนเป็นส าคัญ 

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

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

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

4. การเรียนรู้แบบปรับปรุง (Accommodative Learning Style) ผู้เรียนชอบลง
มือปฏิบัติ ชอบทดลอง มักท างานได้ดีในสถานการณ์ที่ต้องมีการปรับตัว มีแนวโน้นในการแก้ปัญหา
ด้วยวิธีการที่ตนคิดขึ้นเอง ชอบลองผิดลองถูกมากกว่าการคิดวิเคราะห์ทฤษฎี ชอบท างานร่วมกับคน
อ่ืน เข้ากับคนง่าย แต่บางครั้งไม่อดทน ใจร้อนและดึงดัน 
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2.1.4 การเรียนรู้ตลอดชีวิต (Life Long Learning) 
แนวคิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต ในฐานะที่เป็นยุทธศาสตร์การศึกษา เกิดขึ้นเมื่อ

ประมาณกว่า 30 ปีมาแล้ว ภายใต้ความพยายามของ OECD UNESCO และสภายุโรป (Council of 
Europe) เป็นการสนองต่อความบกพร่องที่เกิดขึ้นในอดีต ในขณะที่บุคคลเรียนรู้ตลอดเวลาที่ยังมีชีวิต
อยู่ โอกาสทางการศึกษามีขีดจ ากัดในช่วงเริ่มแรกของชีวิต ที่ครอบง าโครงการศึกษาที่เป็นทางการ 
(Formal Education) จึงมีความจ าเป็นที่จะให้โอกาสที่สองแก่คนที่ไม่ได้รับโอกาสทางการศึกษา
ในช่วงวัยเด็กและวัยรุ่น 

การเรียนรู้ตลอดชีวิตไม่เพียงหมายถึงการศึกษาผู้ใหญ่ (Adult Education) 
เท่านั้น แต่ยังครอบคลุมการเรียนรู้ทุกรูปแบบตลอดช่วงชีวิตอีกด้วย บทความชิ้นนี้น าเสนอความหมาย
เชิงนโยบายที่ตรงประเด็นของแนวคิด “การเรียนรู้ตลอดชีวิต” 

คุณลักษณะพิเศษของแนวคิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยที่การจัดการเรียนรู้ตลอด
ชีวิตต้องมีมุมมองแบบองค์รวม (Comprehensive View) ที่ครอบคลุมกิจกรรมการเรียนรู้ทุกด้าน 
โดยมีเป้าหมายที่จะปรับปรุงความรู้และความสามารถในการแข่งขันของบุคคล ที่ปรารถนาเข้าร่วมใน
กิจกรรมการเรียนรู้คุณลักษณะ 4 ประการของแนวคิดการเรียนรู้ ได้แก่  

 
2.1.4.1 มุมมองอย่างเป็นระบบ 
การมีมุมมองอย่างเป็นระบบ คือ คุณลักษณะที่พิเศษที่สุดของการเรียนรู้ตลอด

ชีวิต กรอบแนวคิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตของอุปสงค์ (Demand) และอุปทาน (Supply) ของโอกาส
การเรียนรู้ที่เป็นส่วนหนึ่งของระบบที่มีความเชื่อมโยงกัน ซึ่งครอบคลุมวงจรชีวิตทั้งหมด และ
ประกอบด้วยรูปแบบต่าง ๆ ของการเรียนรู้ทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ 

 
2.1.4.2 ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 
ผู้ เรียนเป็นศูนย์กลาง มีการเปลี่ยนจากมุ่งเน้นด้านอุปทาน (Supply) เป็น

ศูนย์กลาง ในรูปแบบการจัดการศึกษาเชิงสถาบันที่เป็นทางการ ไปสู่ด้านอุปสงค์ (Demand) ที่
ตอบสนองความต้องการของผู้เรียนเป็นหลัก 

 
2.1.4.3 แรงจูงใจที่จะเรียน 
แรงจูงใจที่จะเรียน ซึ่งเป็นพ้ืนฐานที่จ าเป็นส าหรับการเรียนรู้ที่มีความต่อเนื่อง

ตลอดชีวิต ทั้งนี้ต้องมุ่งเน้นที่จะพัฒนาขีดความสามารถในการเรียนรู้ที่จะเรียนรู้ด้วยตนเองและการ
เรียนรู้ที่ตนเองเป็น ผู้ชี้น า 
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2.1.4.4 นโยบายการศึกษาที่หลากหลาย 
วัตถุประสงค์ของนโยบายการศึกษาที่หลากหลาย มุมมองวงจรชีวิตที่ ให้

ความส าคัญกับเป้าหมายการศึกษาที่หลากหลาย อาทิ การพัฒนาบุคลิกภาพ การพัฒนาความรู้ 
วัตถุประสงค์ทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม และการจัดล าดับความส าคัญของวัตถุประสงค์
เหล่านี้ อาจเปลี่ยนไปใน  แต่ละช่วงชีวิตของคน ๆ หนึ่ง 

 
การเรียนรู้ตลอดชีวิตจึงมีความส าคัญ เป็นพลังผลักดันที่ส าคัญทางสังคม 

เศรษฐกิจ สนับสนุนแนวคิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตกระแสโลกาภิวัตน์ และการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี 
การเปลี่ยนแปลงธรรมชาติของการท างาน ตลาดแรงงาน และโครงสร้างประชากร เป็นแรงผลักดันที่
ส าคัญต่อความจ าเป็นที่จะต้องมีการยกระดับทักษะการท างาน การใช้ชีวิตอย่างต่อเนื่อง  

การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างอย่างกว่างขวางก าลังคุกคามขั้วใหม่ระหว่างสิ่งที่
ความรู้มีและสิ่งที่ความรู้ไม่มี ในทางกลับกันสิ่งนี้อาจคุกคามรากฐานของประชาธิปไตยด้วยโอกาสใน
การฝึกอบรมในภายหลังนั้น ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของแต่ละบุคคลที่ข้ามาสู่การจ้างงาน และโอกาสการ
เรียนรู้เปิดกว้างแก่ ผู้ว่างงาน ลูกจ้างในสถานประกอบการขนาดเล็ก และกลุ่มผู้ด้อยโอกาสในสังคม
กลับยิ่งน้อยกว่าลูกจ้างในสถานประกอบการขนาดใหญ่มาก ความไม่เท่าเทียมกันนี้ (Disparities) 
สะท้อนช่องว่างรายได้ระหว่างผู้มีวุฒิการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย และผู้ที่ไม่มีวุฒิดังกล่าว และ
ช่องว่างนั้นยิ่งกว้างขึ้นเรื่อย ๆ 

การลงทุนในการศึกษาและการฝึกอบรมที่จะสนองต่อยุทธศาสตร์การเรียนรู้
ตลอดชีวิตก็เพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ทางสังคมและเศรษฐกิจโดยก่อให้เกิดประโยชน์ส่วนบุคคล
ผู้ประกอบการ และเศรษฐกิจและสังคมในระยะยาว ส าหรับบุคคลแล้วการเรียนรู้ตลอดชีวิตมุ่งเน้นที่
การสร้างสรรค์ การริเริ่ม และความรับผิดชอบ ซึ่งส่งผลให้เกิดการตอบสนองต่อตนเอง งานที่ดีขึ้น
รายได้ที่เพ่ิมขึ้น นวัตกรรมใหม่ ๆ และเพ่ิมความสามารถในการผลิตมากขึ้นด้วย ทักษะและศักยภาพ
ของแรงงานเป็นปัจจัยหลักในผลงานและความส าเร็จของสถานประกอบการ ส าหรับเศรษฐกิจ  แล้วมี
ความสัมพันธ์ที่สนับสนุนกันระหว่างการได้รับการศึกษาและการเติบโตทางเศรษฐกิจอะไรคือผลเชิง
นโยบายของแนวคิดนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเข้าสู่และผลลัพธ์ของการเรียนรู้ที่เกิดขึ้น นอกเหนือจาก
สิ่งที่เป็นทางการ ดังนั้นกิจกรรมการเรียนรู้ของวัยรุ่นและผู้ใหญ่จึงอยู่นอกเหนือขอบเขตที่มีการบันทึก
ไว้ นอกจากการวัดเชิงปริมาณแล้วประเด็นเชิงคุณภาพและความก้าวหน้าของการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
ต้องมีการพิสูจน์ให้เห็นว่าระบบโครงสร้างเชิงสถาบัน เชิงกฎหมาย และเชิ งนโยบาย เอ้ือต่อการ
สนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิตได้ดีอย่างไร 
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การลงทุนในการศึกษาและการฝึกอบรมที่จะสนองต่อยุทธศาสตร์การเรียนรู้
ตลอดชีวิตก็เพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ทางสังคมและเศรษฐกิจโดยก่อให้เกิดประโยชน์ส่วนบุคคล
ผู้ประกอบการ และเศรษฐกิจและสังคมในระยะยาว ส าหรับบุคคลแล้วการเรียนรู้ตลอดชีวิตมุ่งเน้นที่
การสร้างสรรค์ การริเริ่ม และความรับผิดชอบ ซึ่งส่งผลให้เกิดการตอบสนองต่อตนเอง งานที่ดีขึ้น
รายได้ที่เพ่ิมขึ้น นวัตกรรมใหม่ ๆ และเพ่ิมความสามารถในการผลิตมากขึ้นด้วย ทักษะและศักยภาพ
ของแรงงานเป็นปัจจัยหลักในผลงานและความส าเร็จของสถานประกอบการ ส าหรับเศรษฐกิจ  แล้วมี
ความสัมพันธ์ที่สนับสนุนกันระหว่างการได้รับการศึกษาและการเติบโตทางเศรษฐกิจอะไรคือผลเชิง
นโยบายของแนวคิดนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเข้าสู่และผลลัพธ์ของการเรียนรู้ที่เกิดขึ้น นอกเหนือจาก
สิ่งที่เป็นทางการ ดังนั้นกิจกรรมการเรียนรู้ของวัยรุ่นและผู้ใหญ่จึงอยู่นอกเหนือขอบเขตที่มีการบันทึก
ไว้ นอกจากการวัดเชิงปริมาณแล้วประเด็นเชิงคุณภาพและความก้าวหน้าของการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
ต้องมีการพิสูจน์ให้เห็นว่าระบบโครงสร้างเชิงสถาบัน เชิงกฎหมาย และเชิงนโยบาย เอ้ือต่อการ
สนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิตได้ดีอย่างไร โดยมีส่วนประกอบที่ส าคัญหลายประการ ได้แก่ 

ประการแรก คือ การให้ความส าคัญกับการเรียนรู้ที่ไม่เป็นทางการ ที่สามารถลด
ต้นทุนการเรียนรู้ได้ โดยช่วยลดระยะเวลาการศึกษาและเพ่ิมผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ  ดังนั้นจึง
จ าเป็นต้องมีการมาตรฐานและผลลัพธ์ของการเรียนรู้ การเรียนรู้ดังกล่าวต้องสามารถประเมินได้ 
รวมถึงข้อตกลงด้านเทคนิคการประเมิน วิธีการและการให้หน่วยกิต การพัฒนาเหล่านี้ต้องอาศัยความ
มุ่งมั่นที่กระตือรือร้นและเข้าร่วมอย่างจริงจังของผู้มีส่วน าด้ส่วนเสียที่กว้างขวาง ในภาคส่วนต่างๆ 
ทางการศึกษา รวมทั้งพนักงานและสหภาพ 

ประการที่สอง คือ การวางรากฐานที่ดีกว่าในการเรียนรู้นอกเหนือจากการศึกษา
ภาคบังคับและระดับมัธยมปลาย และขจัดทางตันทางการศึกษา (Educational Dead-ends) นั่นคือ 
การจัดการกับอุปสรรคส าคัญๆ ของการเสริมสร้างความเข้มแข็งการเชื่อมโยงต่างๆ: ระหว่างการศึกษา
ทั่วไปกับอาชีวศึกษาในระดับมัธยมปลาย / ระหว่างระดับมัธยมปลายก อาชีวศึกษา กับ
ระดับอุดมศึกษา / และระหว่างสถาบันที่ไม่ใช่มหาวิทยาลัยกับมหาวิทยาลัยในระดับอุดมศึกษา 

ประการที่สาม คือ การพัฒนาการศึกษาที่มีประสิทธิผลมากขึ้น และระบบข้อมูล
ข่าวสารการจ้างงานและการแนะแนว ที่ช่วยนักเรียนให้พบหนทางของตนเองควบคู่ไปกับเส้นทางการ
เรียน เมื่อก่อนนี้ประเทศในกลุ่ม OECD ไม่ได้ให้ความส าคัญกับเรื่องเหล่านี้ มีการโจมตีในเรื่อง
วัตถุประสงค์ คุณสมบัติของคนในวงการ และวิธีการจัดการเรียนการสอน ในขณะที่มีจุดอ่อนและ
ช่องว่างอย่างชัดเจนในการให้บริการแก่ผู้ใหญ่ 
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2.2 ทฤษฎีการเรียนรู้ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ 
 

2.2.1 นิยามการเรียนรู้ด้วยเครื่อง 
การเรียนรู้ด้วยเครื่อง (Machine Learning) คือ ขั้นตอนในการพัฒนาเทคโนโลยี 

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

การใช้ปัญญาประดิษฐ์ในการสอนเครื่องคอมพิวเตอร์เป็นในการสร้างความฉลาด 
จากการใช้เรียกโมเดลที่เกิดจากการเรียนรู้ของปัญญาประดิษฐ์ ไม่ได้เกิดจากการเขียนโดยใช้มนุษย์  
มนุษย์มีหน้าที่เขียนโปรแกรม ขั้นตอน และก าหนดผลลัพธ์ให้เครื่องคอมพิวเตอร์เรียนรู้จากข้อมูลตาม
วัตถุประสงค์ที่ก าหนด  

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

 

 
 

ภาพที่ 2.3 แสดงส่วนประกอบของปัญญาประดิษฐ์  



29 
 

2.2.2 ประเภทของปัญหาและงานการเรียนรู้ของเครื่อง 
ลักษณะประเภทของปัญหาและงานการเรียนรู้ของเครื่อง สามารถจ าแนกได้เป็น 

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

 
2.2.2.1 การเรียนรู้แบบมีผู้สอน 

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

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

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

 

 
 

ภาพที่ 2.4 แสดงลักษณะการเรียนรู้ด้วยเครื่องแบบมีผู้สอน 
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2.2.2.2 การเรียนรู้แบบไม่มีผู้สอน  
การเรียนรู้แบบไม่มีผู้สอน (Unsupervised Learning) มีกระบวนการ

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

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

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

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

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

 

 

ภาพที่ 2.5 แสดงลักษณะการเรียนรู้ด้วยเครื่องแบบเสริมก าลัง 

 
นอกจากนี้ ยังมีการแบ่งประเภทของการเรียนรู้จากผลลัพธ์ หรือ ข้อมูลขาออก 

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

  
2.2.2.4 การแบ่งประเภทข้อมูล (Classification) 

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

 
2.2.2.5 การวิเคราะห์การถดถอย (Regression) 

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

กลุ่มๆ โดยอัลกอริทึมจะไม่ทราบกกลุ่มดังกล่าวล่วงหน้า กล่าวคือไม่เหมือนกับการแบ่งประเภทข้อมูล
โดยปกติแล้วมักเป็นการเรียนรู้แบบไม่มีผู้สอน 

 
2.2.3 เครื่องมือส าหรับการเรียนรู้ด้วยเครื่อง 

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

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

2.2.3.1 การเรียนรู้ต้นไม้ตัดสินใจ  
การเรียนรู้ต้นไม้ตัดสินใจ (Decision Tree Learning)คือ การประยุกต์ใช้

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

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

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

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

 
จากข้อมูลในตารางที่ 2.1 แสดงข้อมูลความคิดเห็นต่อปัจจัยที่มีต่อ

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

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

 

โดยการค านวณหาค่า entropy จากสมการ 
 

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

 
ขั้นตอนที่ 1 ค านวณหา Entropy (Parent) เพ่ือใช้ในการค านวณหาค่า 

IG ในแต่ละปัจจัย โดยวิธีการค านวณ Entropy (Parent) ดังแสดงในภาพที่ 2.6 
 

 

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

การค านวณสามารถอธิบายได้จาก ภาพที่ 2.7 ถึงภาพท่ี 2.10 
 

 

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

 

ภาพที่ 2.9 การค านวณหาค่า Entropy (Ability) ที่มีค่าเป็น None 
 
 

 

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

 

 

ภาพที่ 2.11 การค านวณหาค่า IG ของทัศนคติต่อทักษะ (Skill) 
 

 

ภาพที่ 2.12 การค านวณหาค่า Entropy (Skill) ที่มีค่าเป็น Have 
 

 

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

การค านวณสามารถอธิบายได้จาก ภาพที่ 2.15 ถึงภาพท่ี 2.18 
 

 

ภาพที่ 2.15 การค านวณหาค่า IG ของทัศนคติต่อความรู้ (Knowledge) 
 

 

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

 

ภาพที่ 2.18 ผลการค านวณหาค่า IG ของทัศนคติต่อความรู้ (Knowledge) 
 

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

 

 

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

 

ภาพที่ 2.21 การค านวณหาค่า Entropy (Experience) ที่มีค่าเป็น None 
 

 

ภาพที่ 2.22 ผลการค านวณหาค่า IG ของทัศนคติต่อประสบการณ์ (Experience) 
 

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

 

ภาพที่ 2.24 โมเดลต้นไม้การตัดสินใจเพ่ือท านายสถานะผู้ให้ข้อมูล ด้วย Rapidminer Studio 
 

2.2.3.2 กฎความสัมพันธ์ (Association Rule Learning) 
กฎความสัมพันธ์เป็นวิธีการหาความสัมพันธ์ที่น่าสนใจจากตัวแปรใน

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

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

 Mentor   
 Mentee   
 Mentee   

 
จากตารางที่ 2.2 จะเห็นได้ว่า ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับโมเดลต้นไม้การ

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

 
2.2.4 การทดสอบและการประเมินผลโมเดลต้นแบบ 

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

 
2.2.4.1 วิธีการทดสอบความสอดคล้องของตนเอง (Self-Consistency Test) 

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

 
2.2.4.2 วิธีการทดสอบแยก (Split Test) 

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

 
2.2.4.3 วิธีการทดสอบการตรวจสอบข้าม (Cross-Validation Test) 

วิธีการทดสอบการตรวจสอบข้าม (Cross-Validation Test) เป็นวิธีที่
ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในการวิจัย เนื่องจากรูปแบบ (Model) ที่ได้มีความน่าเชื่อถือและเป็นที่
ยอมรับ ขั้นตอนในการทดสอบด้วยการตรวจสอบข้าม คือ การแบ่งข้อมูลออกเป็นส่วนๆ ขนาดเท่ากัน 
ในทางคอมพิวเตอร์นิยมนิยามให้เป็นค่า k (k-Fold) เช่น แบ่งข้อมูลออกเป็น 5 ก้อน (5-Fold) แบ่ง
ข้อมูลออกเป็น 10 ก้อน (10-Fold) จากนั้นดึงข้อมูลออกไปหนึ่งส่วน เพ่ือเตรียมไว้ใช้ในการทดสอบ
รูปแบบที่ได้ จากนั้นน าข้อมูลที่เตรียมไว้ทั้งหมดสร้างรูปแบบและใช้ที่ดึงออกทดสอบ ท าวนซ้ าไปจน
ครบทุกกลุ่มก้อน ข้อดีของการทดสอบด้วยวิธีการนี้คือมีการใช้ข้อมูลเพ่ือสร้างรูปแบบทุกชุดข้อมูลท า
ให้รูปแบบที่ได้มีความเที่ยงตรงค่อนข้างสูง ซึ่งท าให้เป็นที่ยอมรับ 
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2.3 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
ซอและ เกปัน, พิมลพรรณ ลีลาภัทรพันธุ์ และอัจฉราพร ยกขุน (2561) ได้น าเสนอ

ผลงานวิจัยในหัวข้อเรื่อง การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการพ้นสภาพของนักศึกษาโดยใช้เทคนิคเหมือง
ข้อมูล กรณีศึกษา หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์และหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏยะลา โดยการวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการพ้นสภาพของนักศึกษา 
หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์และหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ซึ่งใช้
ข้อมูลของนักศึกษาที่ก าลังศึกษาและส าเร็จการ ศึกษาแล้วระหว่างปีการศึกษา 2555 – 2558 เป็น
ข้อมูลจากหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ จ านวน 97 ระเบียน และหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ  
จ านวน 202 ระเบียน  ประกอบด้วย 26  คุณลักษณะ โดยใช้เทคนิคเหมืองข้อมูล ประกอบด้วย
เทคนิคต้นไม้ตัดสินใจ (Decision Tree) เทคนิคโครงข่ายประสาทเทียมแบบย้อนกลับ (Back 
Propagation Neural Network : BP-NN ) และเทคนิคซัพพอร์ตเวกเตอร์แมชชีน (Support Vector 
Machine : SVM) มาสร้างตัวแบบพยากรณ์และเปรียบเทียบตัวแบบด้วยการทดสอบประสิทธิภาพ
แบบ 10-fold Cross Validation ผลการทดสอบ พบว่า ข้อมูลภูมิหลังไม่ใช่ปัจจัยในการท านายการ
พ้นสภาพของนักศึกษาทั้งสองหลักสูตร นอกจากนี้ทั้งสองหลักสูตรยังมีปัจจัยที่แตกต่างกัน โดยปัจจัย
ที่ส่งผลต่อการพ้นสภาพของนักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ มี 3 ปัจจัย ได้แก่ ผลการเรียน
รายวิชาพ้ืนฐานทางฟิสิกส์ ผลการเรียนรายวิชาแพลตฟอร์มเทคโนโลยี และ ผลการเรียนเฉลี่ยปีที่ 2 
ภาคการศึกษาท่ี 1 ส าหรับหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์มีเพียง 1 ปัจจัย ได้แก่ ผลการเรียนรายวิชา
โครงสร้างข้อมูล ส าหรับตัวแบบพยากรณ์ที่ใช้เทคนิค SVM  ให้ความแม่นย าในการพยากรณ์สูงสุดที่
ร้อยละ 97.75 โดยมีการประเมินค่าความแม่นตรงเท่ากับ 0.920 ค่าความระลึกเท่ากับ 0.993 และ
ประสิทธิภาพโดยรวม เท่ากับ 0.926 ตัวแบบพยากรณ์ที่ใช้เทคนิค BP-NN ให้ความแม่นย าในการ
พยากรณ์ที่ร้อยละ 97.50 โดยมีการประเมินค่าความแม่นตรงเท่ากับ 0.905 ค่าความระลึกเท่ากับ 
0.986 และประสิทธิภาพโดยรวมเท่ากับ 0.941 และตัวแบบพยากรณ์ที่ใช้เทคนิคต้นไม้ตัดสินใจให้
ความแม่นย าในการพยากรณ์ที่ร้อยละ 97.00 โดยมีการประเมินค่าความแม่นตรงเท่ากับ 0.975 ค่า
ความระลึกเท่ากับ 0.986 และประสิทธิภาพโดยรวมเท่ากับ 0.980 ทั้งนี้ค่า RMSE ของเทคนิคต้นไม้
ตัดสินใจมีค่าน้อยสุด ตามด้วยเทคนิค SVM และ BP-NN เท่ากับ  0.0383 0.0512 และ 0.0785 
ตามล าดับ ผลของงานวิจัยนี้จะช่วยเป็นแนวทางให้นักศึกษาสามารถวางแผนการเรียนได้ เช่น การเพ่ิม
ถอนรายวิชาให้เหมาะสมกับศักยภาพตนเอง และ การพัฒนาตนเองในการเรียนวิชาต่างๆ ที่มี
ความส าคัญ 

นิภาพร ชนะมาร (2557) ได้ศึกษาวิจัย เรื่อง การวิเคราะห์ปัจจัยการเรียนรู้ด้วยการ
คัดเลือกคุณสมบัติและการพยากรณ์ โดยงานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือการประยุกต์ใช้เทคนิคการท า
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เหมืองข้อมูลในการพยากรณ์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนิสิต โดยใช้เทคนิคการคัดเลือกคุณสมบัติที่
ส าคัญ แล้วสร้างตัวแบบการพยากรณ์ด้วยเทคนิค BPNN และเทคนิค SVMs จากข้อมูลที่คัดเลือกซึ่ง
เป็นปัจจัยการเรียนรู้ที่ส าคัญ ข้อมูลที่ใช้ในการวิเคราะห์เป็นข้อมูลของนิสิตที่ศึกษาและส า เร็จ
การศึกษาแล้วในหลักสูตรเดียวกัน จ านวน 180 ระเบียน  ผลการวิเคราะห์ปัจจัยการเรียนรู้ พบว่า 
ข้อมูลภูมิหลังไม่ใช่ข้อมูลส าคัญในการท านายผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนิสิต ตัวแปรที่ส าคัญ 10 ตัว
แปร เป็นรายวิชาที่มีความสอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาคอมพิวเตอร์ 
พ.ศ. 2552 ผลการทดลองสร้างตัวแบบการพยากรณ์ด้วยเทคนิค BPNN และเทคนิค SVMs จากตัว
แปรที่ส าคัญ 10 ตัวแปรมีค่าความผิดพลาดอยู่ในระดับต่ ากว่า ตัวแบบการพยากรณ์ที่ใช้ตัวแปรตั้งต้น 
22 ตัวแปร นอกจากนั้น เมื่อทดลองใช้เทคนิคการรวมกลุ่ม ด้วยวิธี Baggingร่วมกับ BPNNและ SVMs 
พบว่าผลการพยากรณ์ของ Baggingร่วมกับ BPNN (Bagging BPNN) มีค่าความผิดพลาดอยู่ในระดับ
ต่ าสุด (RMSE=0.1051) ใช้ในการพยากรณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผลของงานวิจัยนี้ให้ประโยชน์ใน
การวิเคราะห์ปัจจัยการเรียนรู้และการพยากรณ์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนิสิตซึ่งจะช่วยให้นิสิต
สามารถพยากรณ์ผลการเรียนของตนเองและปรับพฤติกรรมการเรียน ได้เช่น การเพ่ิมถอนรายวิชาให้
เหมาะสมกับศักยภาพตนเอง 

จีระนันต์ เจริญรัตน์ (2557) ได้ศึกษาวิจัย เรื่อง การวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อการพ้น
สภาพของนักศึกษาที่มีผลการเรียนปกติโดยใช้ต้นไม้ตัดสินใจ โดยงานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 
วิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อการพ้นสภาพของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ที่มีผลการเรียนของเกรดเฉลี่ย
สะสมตั้งแต่ 2.00 ขึ้นไป ในการวิเคราะห์ข้อมูลจะใช้ข้อมูลนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวิทยาการ
จัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ที่เข้าศึกษาระหว่างปี พ.ศ. 2553-2557 มีจ านวน 3,385 ชุด
ข้อมูล เลือกใช้เทคนิคการท าเหมืองข้อมูล แบบ Classification เลือกการท านายข้อมูลด้วยวิธี 
Decision Tree และใช้อัลกอริธึมชนิด J48  การทดสอบโมเดลที่ได้จะท าการทดสอบแบบ 10-fold 
cross validation โดยใช้โปรแกรม WEKA ผลการวิเคราะห์พบว่าปัจจัยที่มีความส าคัญที่จะส่งผลต่อ
การพ้นสภาพของนักศึกษาที่มีผลการเรียนปกติ แบ่งเป็น 4 กลุ่ม ตามกลุ่มเกรดเฉลี่ยสะสม ดังนี้ กลุ่ม 
Best (GPA>3.50 ขึ้นไป) ปัจจัยคือ วุฒิการศึกษาเดิม กลุ่ม Excellent (GPA = 3.00-3.50) ปัจจัยคือ 
อาชีพมารดา และสาขาวิชาที่เรียน กลุ่ม Good (GPA = 2.50-2.99) ปัจจัยคือ ทุนกู้ยืมเพ่ือการศึกษา 
สถานภาพของครอบครัว รายได้ของบิดา รายได้ของมารดา และจังหวัด กลุ่ม Medium (GPA = 
2.00-2.49) ปัจจัยคือ ทุนกู้ยืมเพ่ือการศึกษา สถานภาพครอบครัว และรายได้ของมารดา จาก
ผลการวิจัยนี้สามารถน ากฎการจ าแนกข้อมูลที่ได้มาใช้ในการพัฒนาระบบพยากรณ์การพ้นสภาพของ
นักศึกษาต่อไป และผู้บริหารสามารถใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการหรืออาจารย์ที่ปรึกษา
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สามารถวางแผนการเรียน ดูแลการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา ให้ความช่วยเหลือ และส่งเสริม
นักศึกษาได้อย่างเหมาะสม 

ปรีชา ปัญญานฤพล, ไมตรี จันทรา และสุรพงศ์ เอ้ือศิริพรฤทธิ์ (2558) ได้ศึกษาวิจัย 
เรื่อง การพัฒนารูปแบบศูนย์การเรียนรู้ในสถานศึกษาเพ่ือการศึกษาตลอดชีวิต โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
พัฒนารูปแบบศูนย์การเรียนรู้ในสถานศึกษาเพ่ือการศึกษาตลอดชีวิต เป็นงานวิจัยและพัฒนาโดยใช้
โรงเรียนบ้านเขาใหญ่ เป็นพ้ืนที่ในการวิจัยด าเนินการวิจัยเป็น 4 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนแรก ได้แก่ 
การศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการ ศูนย์การเรียนรู้ และการศึกษาศูนย์การเรียนรู้ที่ประสบ
ความส าเร็จ ขั้นตอนที่สอง ได้แก่ การสร้างและพัฒนา รูปแบบศูนย์การเรียนรู้ ขั้นตอนที่สาม ได้แก่ 
การทดลองใช้ศูนย์การเรียนรู้และการประเมินความพึงพอใจของ ผู้ใช้บริการ และขั้นตอนสุดท้าย 
ได้แก่ การประเมินผลรับรองรูปแบบศูนย์การเรียนรู้ในสถานศึกษาเพ่ือการศึกษา ตลอดชีวิตโดย
ผู้ทรงคุณวุฒิ เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้ อมูลด้วยการหา 
ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์เนื้อหา 

ผลการศึกษาพบว่า  
1. รูปแบบศูนย์การเรียนรู้ในสถานศึกษาเพ่ือการศึกษาตลอดชีวิต ประกอบด้วย 1) 

วิสัยทัศน์ คือ สร้างความรู้ สร้างโอกาสทางการศึกษาตลอดชีวิต เป็นพลังปัญญาของชุ มชนบ้านเขา
ใหญ่ ภายในปี 2560 2) พันธกิจ คือ เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อความต้องการของ
ประชาชนในชุมชน 3) เป้าหมาย ได้แก่ การสร้างศูนย์การเรียนในสถานศึกษาเพ่ือการศึกษาตลอดชีวิต 
จ านวน 1 ศูนย์ 4) วัตถุประสงค์ เพ่ือให้บริการความรู้ การจัดการเรียนรู้ การถ่ายทอดแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ วิทยาการ ตลอดจนภูมิปัญญาท้องถิ่น และ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ต่าง ๆ ของ
ประชาชนในชุมชน 5) บทบาทหน้าที่ 6) กลุ่มเป้าหมาย 7) การประกันคุณภาพ 8) โครงสร้างการ
ด าเนินงาน 9) กระบวนการท างาน 10) แหล่งเรียนรู้  

2. ผลการประเมินผลรับรองรูปแบบศูนย์การเรียนรู้ในสถานศึกษาเพ่ือการศึกษาตลอด
ชีวิต โดยผู้ทรงคุณวุฒิ มีความเหมาะสมในระดับมาก (4.30) 

เสกสรรค์ วิลัยลักษณ์ , วิภา เจริญภัณฑารักษ์ และดวงดาว วิชาดากุล (2558) ได้
ศึกษาวิจัย เรื่อง การใช้เทคนิคการท าเหมืองข้อมูลเพ่ือพยากรณ์ผลการเรียนของนักเรียน โรง เรียน
สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา โดยการ
วิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาคลังข้อมูล และสร้างตัวแบบพยากรณ์ผลการเรียนของนักเรียน
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึ กษา 
โดยใช้ข้อมูลนักเรียนระดับมัธยมศึกษาระหว่างปีการศึกษา 2548 – 2556 เพ่ือพัฒนาคลังข้อมูลโดย
ใช้โครงสร้างแบบสโนว์เฟลก สกีมาและน าเสนอรายงาน จากนั้นใช้ข้อมูลนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปี
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ที่ 4 ระหว่าง ปีการศึกษา 2553 – 2556 จ านวน 525 ระเบียน ประกอบด้วย 16 คุณลักษณะ มา
สร้างตัวแบบพยากรณ์ผลการเรียนโดย ใช้ชุดข้อมูล 2 แบบ คือ ข้อมูลแบบไม่จัดกลุ่ม (Original Data) 
และข้อมูลแบบจัดกลุ่ม (Cluster Data)จากนั้นน าไปผ่านกระบวนการคัดเลือกคุณลักษณะ (Feature 
Selection) ซึ่ งใช้วิธี  Correlation-based Feature Selection (CFS) และวิธี  Information Gain 
(IG) แล้วใช้เทคนิคเหมืองข้อมูลแบบโครงข่ายประสาทเทียมแบบมัลติเลเยอร์เพอร์เซ็ปตรอน (MLP) 
ซัพพอร์ตเวกเตอร์แมชชีน (SVM) และต้นไม้ตัดสินใจ (Decision Tree) มาสร้างตัวแบบพยากรณ์และ
เปรียบเทียบตัวแบบ ด้วยการทดสอบประสิทธิภาพแบบ 10-fold Cross Validation 

ผลการวิจัยพบว่า คลังข้อมูลนักเรียนระดับมัธยมศึกษาที่ใช้งานโดย ผู้บริหาร หัวหน้า
กลุ่มสาระการเรียนรู้ และอาจารย์ประจ าชั้นมีความพึงพอใจการใช้งานคลังข้อมูลอยู่ในระดับดี และใน
การท าเหมืองข้อมูลพยากรณ์ พบว่า ชุดข้อมูลแบบไม่จัดกลุ่มน ามาคัดเลือกคุณลักษณะด้วยวิธี  
Correlation-based Feature Selection (CFS) ร่วมกับเทคนิคโครงข่ายประสาทเทียมแบบมัลติเล
เยอร์เพอร์เซ็ปตรอน ให้ ค่าความถูกต้องสูงที่สุดที่ร้อยละ 94.48 และมีค่ารากที่สองของความ
คลาดเคลื่อนน้อยที่สุดที่ 0.1880 เหมาะสมส าหรับการสร้างระบบพยากรณ์ผลการเรียนของนักเรียน 

ขนิษฐา พจนานุกูลกิจ, กัมปนาท บริบูรณ์ และคมกฤช จันทร์ขจร (2559) ได้ศึกษาวิจัย 
เรื่อง รูปแบบการจัดการศึกษา “ห้องเรียนครอบครัว” เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยการวิจัย
นี้มีจุดมุ่งหมายเพ่ือ 1. สร้างรูปแบบการจัดการศึกษา “ห้องเรียนครอบครัว” เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้
ตลอดชีวิต 2. ประเมินรูปแบบการจัดการศึกษา “ห้องเรียนครอบครัว” เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ตลอด
ชีวิต กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ 1) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ตอบแบบสอบถาม เพ่ือส ารวจสภาพปัญหา
และความต้องการในการเรียนรู้ของผู้ปกครอง จ านวน 285 คน 2) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้เพ่ือการทดลอง 
จ านวน 30 คน มีขั้นตอนดังนี้ 1) ศึกษาสภาพปัญหา และความต้องการของผู้ปกครอง 2) สร้าง
รูปแบบการจัดการศึกษา “ห้องเรียนครอบครัว” เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 3) ประเมินรูปแบบ
การจัดการศึกษา “ห้องเรียนครอบครัว” เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
ได้แก่ แบบสอบถาม แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน แบบสังเกต
พฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้  แบบบันทึกผลการปฏิบัติงาน หรือกิจกรรมกลุ่ม 
แบบสอบถามความพึงพอใจ และแบบติดตามผลการเรียนรู้หลังการเรียน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูล ได้แก่ ความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติ t-test 

ผลการวิจัยพบว่า 
1. ผลการสร้างรูปแบบการจัดการศึกษา “ห้องเรียนครอบครัว” เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้

ตลอดชีวิต ประกอบด้วย 6 ขั้นตอน คือ 1) การวางแผน (Planning: P) 2) การจัดกิจกรรม 
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(Activities: A)  3) การสะท้อนความคิด (Reflection: R)  4) การประเมินผล (Evaluation: E) 5) 
เจตคติใหม่ (New attitudes: N) 6) การถ่ายทอดความรู้ (Transfer: T) 
2. ผลการประเมินรูปแบบการจัดการศึกษา “ห้องเรียนครอบครัว” เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
พบว่า 1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของผู้ปกครองหลังการเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ ระดับ .05 2) ผู้ปกครองมีพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ ได้แก่ ความกระตือรือร้น 
ความรับผิดชอบการให้ความร่วมมือ การแสดงความคิดเห็น การตอบค าถาม ผ่านตามเกณฑ์ที่ก าหนด
ไว้คือร้อยละ 80 ขึ้นไป 3) ผู้ปกครองมีการบันทึกผลการปฏิบัติงาน หรือกิจกรรมกลุ่ม ได้แก่ การ
วางแผน การปฏิบัติงานตามขั้นตอน ความร่วมมือกัน การตรงต่อเวลา การรายงานผล มีค่าเฉลี่ยสูง
กว่าร้อยละ 80 ขึ้นไป 4) ผู้ปกครองมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ อยู่ในระดับมากที่สุด 
5) การติดตามผลการเรียนรู้หลังการเรียน อยู่ในระดับมากที่สุด 
 

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



บทที่ 3 
วิธีด ำเนินกำรวิจัย 

 
การวิจัย เรื่อง การพัฒนาแอพพลิเคชั่นเพ่ือการท านายผลลัพธ์การเรียนรู้ ส าหรับ  

กลยุทธ์การเรียนรู้ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ในการเรียนรู้ตลอดชีวิต ครั้งนี้ ผู้วิจัยได้แบ่งขั้นตอน
การด าเนินการวิจัยออกเป็น 4 ขั้นตอน ดังนี้ 

ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาปัจจัยเพ่ือการท านายผลลัพธ์การเรียนรู้ ส าหรับกลยุทธ์การ
เรียนรู้และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิตในนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ในจังหวัด
มหาสารคาม ประเทศไทย 

ขั้นตอนที่ 2 ศึกษาความสัมพันธ์ปัจจัยในการท านายผลลัพธ์การเรียนรู้ ส าหรับกลยุทธ์
การเรียนรู้และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิตในนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ใน
จังหวัดมหาสารคาม ประเทศไทย 

ขั้นตอนที่ 3 ทดสอบและหาประสิทธิภาพต้นแบบความสัมพันธ์ในการท านายผลลัพธ์
การเรียนรู้ ส าหรับกลยุทธ์การเรียนรู้และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิตในนักเรียน
ระดับมัธยมศึกษา ในจังหวัดมหาสารคาม ประเทศไทย 

ขั้นตอนที่ 4 การประเมินความพึงพอใจต่อการใช้งานแอพพลิเคชั่นเพ่ือการท านาย
ผลลัพธ์ การเรียนรู้ ส าหรับกลยุทธ์การเรียนรู้และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิตใน
นักเรียนระดับมัธยมศึกษา ในจังหวัดมหาสารคาม ประเทศไทย 
 
 

************************** 
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3.1 ขั้นตอนที่ 1 กำรศึกษำปัจจัยเพื่อกำรท ำนำยผลลัพธ์กำรเรียนรู้ 
 

ในขั้นตอนที่ 1 ผู้วิจัยได้ด าเนินการศึกษาปัจจัยเพ่ือการท านายผลลัพธ์การเรียนรู้  
ส าหรับกลยุทธ์การเรียนรู้และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิตในนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษา ในจังหวัดมหาสารคาม ประเทศไทย โดยมีขั้นตอน 3 ขั้นตอน ได้แก่ 1) ขั้นตอนก าหนด
ค าจ ากัดความของข้อมูล 2) ขั้นตอนการสร้างเครื่องมือเก็บข้อมูล และ 3) ขั้นตอนการก าหนดขอบเขต
ของผู้ให้ข้อมูล โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 

3.1.1 ขั้นตอนก ำหนดค ำจ ำกัดควำมของข้อมูล 
ค าจ ากัดความข้อมูล และคุณลักษณะถูกแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ข้อแรก คือ 

ความส าเร็จของนักเรียน โดยอ้างอิงจากผลการเรียนรู้โดยรวม เรียกว่า ระดับคะแนนเฉลี่ย (GPA) 
ในขณะที่อีกข้อ คือ เกณฑ์ทางวิชาการ หมายถึง เกณฑ์ท่ีใช้ในการพิจารณาประสิทธิภาพของนักเรียน
แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มที่ 1 ประกอบด้วยนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์ (Passing Criteria) คือ มีคะแนน
เฉลี่ยสูงกว่า 2.00 กลุ่มท่ี 2 ประกอบด้วยนักเรียนที่ไม่มีคุณสมบัติ (Fail Criteria) หรือ เกรดเฉลี่ยของ
พวกเขาน้อยกว่า 2.00 

 
3.1.2 ขั้นตอนกำรสร้ำงเครื่องมือเก็บข้อมูล 

เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลการวิจัย คือ รายงานผลการเรียนของนักเรียน 
(Transcript) ซึ่งแสดงผลการเรียนของแต่ละหลักสูตร และเกรดเฉลี่ยสะสม ตั้งแต่ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 โดยการรวบรวมข้อมูลเป็นความสมัครใจ นักเรียนไม่ได้รับค่าตอบแทนการ
จ่ายเงินหรือรางวัลใด ๆ 

 
3.1.3 ขั้นตอนกำรสร้ำงเครื่องมือเก็บข้อมูล 

ตัวอย่างของแหล่งข้อมูลถูกรวบรวมจากโรงเรียนผดุงนารี ในจังหวัดมหาสารคาม 
รวบรวมข้อมูลจากนักเรียน 668 คนแบ่งเป็น 8 สาขาวิชา ได้แก่ วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
คณิตศาสตร์และภาษาศาสตร์ ภาษาศาสตร์และสังคมศาสตร์ ฝรั่งเศส จีน เวียดนามหลักสูตรธุรกิจ 
และหลักสูตรดนตรี ซึ่งข้อมูลนี้ถูกรวบรวมเพ่ือการวิเคราะห์และสร้างแบบจ าลองการท าเหมืองข้อมูล 
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3.2 ขั้นตอนที่ 2 กำรศึกษำควำมสัมพันธ์ปัจจัยในกำรท ำนำยผลลัพธ์กำรเรียนรู้ 
 

ในขั้นตอนที่ 2 ผู้วิจัยได้ด าเนินการศึกษาความสัมพันธ์ปัจจัยในการท านายผลลัพธ์การ
เรียนรู้ ส าหรับกลยุทธ์การเรียนรู้และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิตในนักเรียน
ระดับมัธยมศึกษา ในจังหวัดมหาสารคาม ประเทศไทย โดยมีขั้นตอน 2 ขั้นตอน ได้แก่ 1) ขั้นตอนการ
จัดเตรียมข้อมูลและการวิเคราะห์ และ 2) ขั้นตอนการสร้างแบบจ าลอง โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 

3.2.1 ขั้นตอนกำรจัดเตรียมข้อมูลและกำรวิเครำะห์ 
การเตรียมข้อมูลและการวิเคราะห์ ด าเนินการใน 6 ขั้นตอน ได้แก่ 1) ก าหนด

ปัญหาเพื่อท าความเข้าใจและจัดท าแผนรายละเอียด 2) การท าความเข้าใจข้อมูลเพ่ือระบุแหล่งข้อมูล 
3) การเตรียมข้อมูลและการแปลงข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบที่สามารถใช้ได้ 4) การเตรียมสร้าง
แบบจ าลอง 5) การเตรียมการประเมินแบบจ าลอง และ 6) การเตรียมการใช้แบบจ าลองเพ่ือวิเคราะห์
กิจกรรมและการมีส่วนร่วมของแบบจ าลอง 

 
3.2.2 ขั้นตอนกำรสร้ำงแบบจ ำลอง 

การพัฒนาแบบจ าลอง คือ กระบวนการสร้างแบบจ าลอง ซึ่งใช้ข้อมูลที่รวบรวม
ผ่านการวิเคราะห์ในขั้นตอนก่อนหน้า กระบวนการแบ่งออกเป็นสองส่วน ได้แก่ 1) การสร้าง
แบบจ าลองต้นไม้ตัดสินใจ ซึ่งด าเนินการโดยข้อมูลที่รวบรวมผ่านแบบจ าลองต้นไม้ตัดสินใจ
กระบวนการ และการวิเคราะห์ประสิทธิภาพของแบบจ าลอง 2) การประยุกต์ใช้กฎการเชื่อมโยง ซึ่งใช้
ผลลัพธ์ที่ได้จากแบบจ าลองการต้นไม้ตัดสินใจ 

 
3.3 ขั้นตอนที่ 3 ทดสอบและหำประสิทธิภำพต้นแบบ 
 

ในขั้นตอนที่ 3 ผู้วิจัยได้ด าเนินการทดสอบและหาประสิทธิภาพต้นแบบความสัมพันธ์ใน
การท านายผลลัพธ์การเรียนรู้ ส าหรับกลยุทธ์การเรียนรู้และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เพ่ือการเรียนรู้
ตลอดชีวิตในนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ในจังหวัดมหาสารคาม ประเทศไทย โดยมีขั้นตอน 2 ขั้นตอน 
ได้แก่ 1) ขั้นตอนการเลือกการตรวจสอบความถูกต้องของแบบจ าลอง  และ 2) การทดสอบ
ประสิทธิภาพของแบบจ าลอง โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
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3.3.1 ขั้นตอนกำรเลือกกำรตรวจสอบควำมถูกต้องของแบบจ ำลอง 
เทคนิคที่ใช้ในการค้นหาการตรวจสอบความถูกต้อง คือ การตรวจสอบแบบ 

Cross-Validation Methods หลักการ คือ การแบ่งข้อมูลออกเป็นหลายส่วนเท่า ๆ กัน แล้วใช้ชุด
ข้อมูลบางอย่างเพ่ือสร้างแบบจ าลอง ชุดข้อมูลที่เหลือถูกใช้เพื่อทดสอบโมเดล 

 
3.3.2 กำรทดสอบประสิทธิภำพของแบบจ ำลอง 

การทดสอบประสิทธิภาพของแบบจ าลอง เลือกเครื่องมือส าหรับการพิจารณา
รูปแบบ จาก 3 องค์ประกอบ ได้แก่ ความถูกต้อง (Accuracy) แม่นย า (Precision) และการเรียกค้น
คืน (Recall) 

 
3.4 ขั้นตอนที่ 4 กำรประเมินควำมพึงพอใจต่อกำรใช้งำนแอพพลิเคชั่น 
 

ในขั้นตอนที่ 4 ผู้วิจัยได้ด าเนินการประเมินความพึงพอใจต่อการใช้งานแอพพลิเคชั่น
เพ่ือการท านายผลลัพธ์ การเรียนรู้ ส าหรับกลยุทธ์การเรียนรู้และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เพ่ือการ
เรียนรู้ตลอดชีวิตในนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ในจังหวัดมหาสารคาม ประเทศไทย  โดยมีขั้นตอน 2 
ขั้นตอน ได้แก่ 1) ขั้นตอนการพัฒนาแอปพลิเคชัน และ 2) ขั้นตอนการใช้งานและทดสอบ โดยมี
รายละเอียด ดังนี้ 
 

3.4.1 ขั้นตอนกำรพัฒนำแอปพลิเคชัน 
การพัฒนาแอปพลิเคชัน เป็นไปตามกระบวนการของวงจรการพัฒนาซอฟต์แวร์ 

(SDLC) ประกอบด้วย 7 ขั้นตอนการพัฒนาระบบ ได้แก่ การเข้าใจปัญหา (Problem Recognition) 
การศึกษาความเป็นไปได้ (Feasibility Study) การวิเคราะห์ (Analysis) การออกแบบ (Design) การ
สร้างและการพัฒนาระบบ (Construction) การปรับเปลี่ยน (Conversion) และการบ ารุงรักษา 
(Maintenance) 

3.4.1.1 กำรเข้ำใจปัญหำ (Problem Recognition) 
ระบบสารสนเทศจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อผู้บริหารหรือผู้ใช้ตระหนักว่า 

ต้องการระบบสารสนเทศหรือระบบจัดการเดิม ได้แก่ระบบเอกสารในตู้เอกสาร ไม่มีประสิทธิภาพ
เพียงพอที่ตอบสนองความต้องการในปัจจุบัน 
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ปัจจุบันผู้บริหารตื่นตัวกันมากที่จะให้มีการพัฒนาระบบสารสนเทศมาใช้
ในหน่วยงานของตน ในงานธุรกิจ อุตสาหกรรม หรือใช้ในการผลิต ตัวอย่างเช่น บริษัทของเรา จ ากัด 
ติดต่อซื้อสินค้าจากผู้ขายหลายบริษัท ซึ่งบริษัทของเราจะมีระบบ MIS ที่เก็บข้อมูลเกี่ยวกับหนี้สินที่
บริษัทขอเราติดค้างผู้ขายอยู่ แต่ระบบเก็บข้อมูลผู้ขายได้เพียง 1,000 รายเท่านั้น แต่ปัจจุบันผู้ขายมี
ระบบเก็บข้อมูลถึง 900 ราย และอนาคตอันใกล้นี้จะเกิน 1,000 ราย ดังนั้นฝ่ายบริหารจึงเรียก
นักวิเคราะห์ระบบเข้ามาศึกษา แก้ไขระบบงาน 

 
3.4.1.2 กำรศึกษำควำมเป็นไปได้ (Feasibility Study) 

จุดประสงค์ของการศึกษาความเป็นไปได้ก็คือ การก าหนดว่าปัญหาคือ
อะไรและตัดสินใจว่าการพัฒนาสร้างระบบสารสนเทศ หรือการแก้ไขระบบสารสนเทศเดิมมีความ
เป็นไปได้หรือไม่โดยเสียค่าใช้จ่ายและเวลาน้อยที่สุด และได้ผลเป็นที่น่าพอใจ 

ปัญหาต่อไปคือ นักวิเคราะห์ระบบจะต้องก าหนดให้ได้ว่าการแก้ไขปัญหา
ดังกล่าวมีความเป็นไปได้ทางเทคนิคและบุคลากร ปัญหาทางเทคนิคก็จะเกี่ยวข้องกับเรื่อง
คอมพิวเตอร์ และเครื่องมือเก่าๆถ้ามี รวมทั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ด้วย ตัวอย่างคือ 
คอมพิวเตอร์ที่ใช้อยู่ในบริษัทเพียงพอหรือไม่ คอมพิวเตอร์อาจจะมีเนื้อที่ของฮาร์ดดิสก์ไม่เพียงพอ 
รวมทั้งซอฟต์แวร์ ว่าอาจจะต้องซื้อใหม่ หรือพัฒนาขึ้นใหม่ เป็นต้น ความเป็นไปได้ทางด้านบุคลากร 
คือ บริษัทมีบุคคลที่เหมาะสมที่จะพัฒนาและติดตั้งระบบเพียงพอหรือไม่ ถ้าไม่มีจะหาได้หรือไม่ จาก
ที่ใด เป็นต้น นอกจากนั้นควรจะให้ความสนใจว่าผู้ใช้ระบบมีความคิดเห็นอย่างไรกับการเปลี่ยนแปลง 
รวมทั้งความเห็นของผู้บริหารด้วย 

 
3.4.1.3 กำรวิเครำะห์ (Analysis) 

เริ่มเข้าสู่การวิเคราะห์ระบบ การวิเคราะห์ระบบเริ่มตั้งแต่การศึกษา
ระบบการท างานของธุรกิจนั้น ในกรณีที่ระบบเราศึกษานั้นเป็นระบบสารสนเทศอยู่แล้วจะต้องศึกษา
ว่าท างานอย่างไร เพราะเป็นการยากที่จะออกแบบระบบใหม่โดยที่ไม่ทราบว่าระบบเดิมท างาน
อย่างไร หรือธุรกิจด าเนินการอย่างไร หลังจากนั้นก าหนดความต้องการของระบบใหม่ ซึ่งนักวิเคราะห์
ระบบจะต้องใช้เทคนิคในการเก็บข้อมูล (Fact-Gathering Techniques) ดังรูป ได้แก่ ศึกษาเอกสาร
ที่มีอยู่ ตรวจสอบวิธีการท างานในปัจจุบัน สัมภาษณ์ผู้ใช้และผู้จัดการที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับระบบ 
เอกสารที่มีอยู่ได้แก่ คู่มือการใช้งาน แผนผังใช้งานขององค์กร รายงานต่างๆที่หมุนเวียนใน ระบบ
การศึกษาวิธีการท างานในปัจจุบันจะท าให้นักวิเคราะห์ระบบรู้ว่าระบบจริงๆท างานอย่างไร  
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ซึ่งบางครั้งค้นพบข้อผิดพลาดได้ ตัวอย่าง เช่น เมื่อบริษัทได้รับใบเรียก
เก็บเงินจะมีข้ันตอนอย่างไรในการจ่ายเงิน ขั้นตอนที่เสมียนป้อนใบเรียกเก็บเงินอย่างไร เฝ้าสังเกตการ
ท างานของผู้เกี่ยวข้อง เพ่ือให้เข้าใจและเห็นจริงๆ ว่าขั้นตอนการท างานเป็นอย่างไร ซึ่งจะท าให้
นักวิเคราะห์ระบบค้นพบจุดส าคัญของระบบว่าอยู่ที่ใด 

การสัมภาษณ์เป็นศิลปะอย่างหนึ่งที่นักวิเคราะห์ระบบควรจะต้องมีเพ่ือ
เข้ากับผู้ใช้ได้ง่าย และสามารถดึงสิ่งที่ต้องการจากผู้ใช้ได้ เพราะว่าความต้องการของระบบคือ สิ่ง
ส าคัญที่จะใช้ในการออกแบบต่อไป ถ้าเราสามารถก าหนดความต้องการได้ถูกต้อง การพัฒนาระบบใน
ขั้นตอนต่อไปก็จะง่ายขึ้น เมื่อเก็บรวบรวมข้อมูลแล้วจะน ามาเขียนรวมเป็นรายงานการท างานของ 
ระบบซึ่งควรแสดงหรือเขียนออกมาเป็นรูปแทนที่จะร่ายยาวออกมาเป็นตัวหนังสือ การแสดงแผนภาพ
จะท าให้เราเข้าใจได้ดีและง่ายขึ้น หลังจากนั้นนักวิเคราะห์ระบบ อาจจะน าข้อมูลที่รวบรวมได้น ามา
เขียนเป็น "แบบทดลอง" (Prototype) หรือตัวต้นแบบ แบบทดลองจะเขียนขึ้นด้วยภาษาคอมพิวเตอร์
ต่างๆ และที่ช่วยให้ง่ายขึ้นได้แก่ ภาษายุคที่ 4 (Fourth Generation Language) เป็นการสร้าง
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ขึ้นมาเพ่ือใช้งานตามที่เราต้องการได้ ดังนั้นแบบทดลองจึงช่วยลดข้อผิดพลาดที่
อาจจะเกิดขึ้นได้ 

 
3.4.1.4 กำรออกแบบ (Design) 

ในระยะแรกของการออกแบบ นักวิเคราะห์ระบบจะน าการตัดสินใจ ของ
ฝ่ายบริหารที่ได้จากขั้นตอนการวิเคราะห์การเลือกซื้อคอมพิวเตอร์ ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ด้วย (ถ้ามี
หรือเป็นไปได้) หลังจากนั้นนักวิเคราะห์ระบบจะน าแผนภาพต่างๆ ที่เขียนขึ้นในขั้นตอนการวิเคราะห์
มาแปลงเป็นแผนภาพล าดับขั้น (แบบต้นไม้) ดังรูปข้างล่าง เพ่ือให้มองเห็นภาพลักษณ์ที่แน่นอนของ
โปรแกรมว่ามีความสัมพันธ์กันอย่างไร และโปรแกรมอะไรบ้างที่จะต้องเขียนในระบบ หลังจากนั้นก็
เริ่มตัดสินใจว่าควรจะจัดโครงสร้างจากโปรแกรมอย่างไร การเชื่อมระหว่างโปรแกรมควรจะท าอย่างไร 
ในขั้นตอนการวิเคราะห์นักวิเคราะห์ระบบต้องหาว่า "จะต้องท าอะไร (What)" แต่ในขั้นตอนการ
ออกแบบต้องรู้ว่า " จะต้องท าอย่างไร(How)" 

ในการออกแบบโปรแกรมต้องค านึงถึงความปลอดภัย (Security) ของ
ระบบด้วย เพ่ือป้องกันการผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้น เช่น "รหัส" ส าหรับผู้ใช้ที่มีสิทธิ์ส ารองไฟล์ข้อมูล
ทั้งหมด เป็นต้น 
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3.4.1.5 กำรสร้ำงและกำรพัฒนำระบบ (Construction) 
ในขั้นตอนนี้โปรแกรมเมอร์จะเริ่มเขียนและทดสอบโปรแกรมว่า ท างาน

ถูกต้องหรือไม่ ต้องมีการทดสอบกับข้อมูลจริงที่เลือกแล้ว ถ้าทุกอย่างเรียบร้อย เราจะได้โปรแกรมที่
พร้อมที่จะน าไปใช้งานจริงต่อไป หลังจากนั้นต้องเตรียมคู่มือการใช้และการฝึกอบรมผู้ใช้งานจริงของ
ระบบ 

ระยะแรกในขั้นตอนนี้นักวิเคราะห์ระบบต้องเตรียมสถานที่ส าหรับ 
เครื่องคอมพิวเตอร์แล้วจะต้องตรวจสอบว่าคอมพิวเตอร์ท างานเรียบร้อยดี  

โปรแกรมเมอร์เขียนโปรแกรมตามข้อมูลที่ได้จากเอกสารข้อมูลเฉพาะ
ของการออกแบบ (Design Specification) ปกติแล้วนักวิเคราะห์ระบบไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องในการ
เขียนโปรแกรม แต่ถ้าโปรแกรมเมอร์คิดว่าการเขียนอย่างอ่ืนดีกว่าจะต้องปรึกษานักวิเคราะห์ระบบ
เสียก่อน เพ่ือที่ว่านักวิเคราะห์จะบอกได้ว่าโปรแกรมที่จะแก้ไขนั้นมีผลกระทบกับระบบทั้งหมดหรือไม่ 
โปรแกรมเมอร์เขียนเสร็จแล้วต้องมีการทบทวนกับนักวิเคราะห์ระบบและผู้ใช้งาน เพ่ือค้นหา
ข้อผิดพลาด วิธีการนี้เรียกว่า "Structure Walkthrough " การทดสอบโปรแกรมจะต้องทดสอบกับ
ข้อมูลที่เลือกแล้วชุดหนึ่ง ซึ่งอาจจะเลือกโดยผู้ใช้ การทดสอบเป็นหน้าที่ของโปรแกรมเมอร์ แต่
นักวิเคราะห์ระบบต้องแน่ใจว่า โปรแกรมท้ังหมดจะต้องไม่มีข้อผิดพลาด 

 
3.4.1.6 กำรปรับเปลี่ยน (Conversion) 

ขั้นตอนนี้บริษัทน าระบบใหม่มาใช้แทนของเก่าภายใต้การดูแลของ
นักวิเคราะห์ระบบ การป้อนข้อมูลต้องท าให้เรียบร้อย และในที่สุดบริษัทเริ่มต้นใช้งานระบบใหม่นี้ได้ 

การน าระบบเข้ามาควรจะท าอย่างค่อยเป็นค่อยไปทีละน้อย ที่ดีที่สุดคือ 
ใช้ระบบใหม่ควบคู่ไปกับระบบเก่าไปสักระยะหนึ่ง โดยใช้ข้อมูลชุดเดียวกันแล้วเปรียบเทียบผลลัพธ์ว่า
ตรงกันหรือไม่ ถ้าเรียบร้อยก็เอาระบบเก่าออกได้ แล้วใช้ระบบใหม่ต่อไป 

 
3.4.1.7 กำรบ ำรุงรักษำ (Maintenance) 

การบ ารุงรักษาได้แก่ การแก้ไขโปรแกรมหลังจากการใช้งานแล้ว สาเหตุ
ที่ต้องแก้ไขโปรแกรมหลังจากใช้งานแล้ว สาเหตุที่ต้องแก้ไขระบบส่วนใหญ่มี 2 ข้อ คือ  มีปัญหาใน
โปรแกรม (Bug) และการด าเนินงานในองค์กรหรือธุรกิจเปลี่ยนไป  
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จากสถิติของระบบที่พัฒนาแล้วทั้งหมดประมาณ 40% ของค่าใช้จ่ายใน
การแก้ไขโปรแกรม เนื่องจากมี "Bug" ดังนั้นนักวิเคราะห์ระบบควรให้ความส าคัญกับการบ ารุงรักษา 
ซึ่งปกติจะคิดว่าไม่มีความส าคัญมากนัก เมื่อธุรกิจขยายตัวมากขึ้น ความต้องการของระบบอาจจะเพ่ิม
มากขึ้น เช่น ต้องการรายงานเพ่ิมข้ึน ระบบที่ดีควรจะแก้ไขเพ่ิมเติมสิ่งที่ต้องการได้ 

การบ ารุงรักษาระบบ ควรจะอยู่ภายใต้การดูแลของนักวิเคราะห์ระบบ 
เมื่อผู้บริหารต้องการแก้ไขส่วนใดนักวิเคราะห์ระบบต้องเตรียมแผนภาพต่าง ๆ และศึกษาผลกระทบ
ต่อระบบ และให้ผู้บริหารตัดสินใจต่อไปว่าควรจะแก้ไขหรือไม่ 

 
3.4.2 ขั้นตอนกำรใช้งำนและทดสอบ 

หลังจากสร้างแอปพลิเคชันแล้ว แอปพลิเคชันได้รับการทดสอบกับ 95 ตัวอย่าง 
จากผู้เชี่ยวชาญด้านไอที 23 คน และผู้ใช้ทั่วไป 72 คน ขั้นตอนประกอบด้วย 1) การเผยแพร่แอป
พลิเคชัน การน าเสนอวิธีการใช้ การจัดระเบียบกิจกรรมในห้องปฏิบัติการ และ 2) การระบุค่าความ
พึงพอใจ  

ทีมวิจัยออกแบบและสร้างแบบสอบถาม เพ่ือประเมินและถามระดับความพึง
พอใจ ประกอบด้วย 4 ประเด็นส าคัญ ได้แก่ หน้าที่การท างานตามความต้องการใช้ระบบ หน้าที่การ
ท างานของระบบ การใช้ประโยชน์ของระบบ และ ความปลอดภัยของระบบ โดยใช้ประแบบประเมิน 
ดังแสดงในตารางที่ 3.1  
 
ตารางท่ี 3.1 ตารางแบบประเมินคุณภาพ 
 

รายการประเมิน 

ระดับประเมินคุณภาพ 
มาก
ที่สุด 
5 

มาก 
 
4 

ปาน
กลาง 

3 

น้อย 
 
2 

น้อย
ที่สุด 
1 

ด้านการท างานได้ตามฟังก์ชันงานของระบบ (Functional Test) 
  1.  ความเหมาะสมของการแสดงข้อมูล      
  2.  ความถูกต้องของการพยากรณ ์      
  3.  ความเหมาะสมของการท ารายการเพิ่มข้อมลูของระบบ      
  4.  ความถูกต้องการแสดงรายละเอียดของข้อมูล      
ด้านการใช้งานระบบ (Usability Test) 
  1.  ความง่ายต่อการใช้งานระบบ      
  2.  ความเหมาะสมในการเลือกใช้ชนิด/ขนาดตัวอักษรบนจอภาพ      
  3.  ความเหมาะสมในการใช้สีตัวอักษรและรปูภาพ      
  4.  ความเหมาะสมในการใช้ข้อความเพื่ออธิบายสื่อความหมาย      
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รายการประเมิน 

ระดับประเมินคุณภาพ 
มาก
ที่สุด 
5 

มาก 
 
4 

ปาน
กลาง 

3 

น้อย 
 
2 

น้อย
ที่สุด 
1 

ด้านผลลัพธ์ที่ได้จากระบบ (Result Test) 
  1.  ความถูกต้องในการเพิ่ม ลบ แก้ไขข้อมูล      
  2.  ความถูกต้องของหน้าท่ีแสดงผลข้อมลู      
  3.  ความเหมาะสมในการใช้สัญลักษณ์หรือรูปภาพในการสื่อ
ความหมาย 

     

  4.  ความเป็นมาตรฐานเดียวกันในการออกแบบหน้าจอ      
  5.  ความเหมาะสมในการปฏิสัมพันธ์โต้ตอบกับผู้ใช้      
  6.  ความเหมาะสมในการวางต าแหน่งของส่วนประกอบบนจอภาพ      
การประเมินด้านความปลอดภัย (Security Test ) 
  1.  ความเหมาะสมของการเข้าระบบ      
  2.  ความเหมาะสมของระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูล      

 
ในบทต่อไป ผู้วิจัยได้น าเสนอผลการวิจัย โดยสรุปสาระส าคัญตามขั้นตอนที่ได้

ออกแบบไว้ ซึ่งประกอบด้วย การรายงานผลการรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลการศึกษาปัจจัย
เพ่ือการท านายผลลัพธ์การเรียนรู้ รูปแบบความสัมพันธ์ปัจจัยในการท านายผลลัพธ์การเรียนรู้ ส าหรับ
กลยุทธ์การเรียนรู้และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผลการทดสอบและหาประสิทธิภาพต้นแบบ
ความสัมพันธ์ในการท านายผลลัพธ์การเรียนรู้ และผลการประเมินความพึงพอใจต่อการใช้งาน
แอพพลิเคชั่นเพ่ือการท านายผลลัพธ์ การเรียนรู้ ส าหรับกลยุทธ์การเรียนรู้และผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตในนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ในจังหวัดมหาสารคาม ประเทศไทย 
 
 

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



บทที่ 4 
ผลการวิจัย 

 
การวิจัย เรื่อง การพัฒนาแอพพลิเคชั่นเพ่ือการท านายผลลัพธ์การเรียนรู้ ส าหรับ  

กลยุทธ์การเรียนรู้ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ในการเรียนรู้ตลอดชีวิต ครั้งนี้ ผู้วิจัยได้แบ่งขั้นตอน
การรายงานผลการวิจัยออกเป็น 4 ส่วน ดังนี้ 

ผลการวิจัยส่วนที่ 1 รายงานการเก็บรวบรวมข้อมูล 
ผลการวิจัยส่วนที่ 2 รายงานต้นแบบ การทดสอบ และหาประสิทธิภาพต้นแบบ 
ผลการวิจัยส่วนที่ 3 รายงานการพัฒนาแอพพิลเคชั่น  
ผลการวิจัยส่วนที่ 4 การประเมินความพึงพอใจต่อการใช้งานแอพพลิเคชั่น 

 
 

************************** 
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4.1 ผลการวิจัยส่วนที่ 1 รายงานการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 

สรุปรายงานผลการเก็บรวบรวมข้อมูลจากนักเรียนโรงเรียนผดุงนารี ในจังหวัด
มหาสารคาม จ านวน 668 คน แบ่งเป็น 8 สาขาวิชา ได้แก่ วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์
และภาษาศาสตร์ ภาษาศาสตร์และสังคมศาสตร์ ฝรั่งเศส จีน เวียดนาม หลักสูตรธุรกิจ และหลักสูตร
ดนตรี ดังแสดงในตารางที่ 4.1 
 
ตารางท่ี 4.1 สรุปรายงานผลการเก็บรวบรวมข้อมูลจากนักเรียนโรงเรียนผดุงนารี 

สาขาวิชา 

ระดับชั้นและจ านวนนักเรียน 
มัธยมศึกษาปีท่ี 4 

(ปีการศึกษา 2557) 
ทั้งหมด / ผ่าน / ไมผ่่าน 

มัธยมศึกษาปีท่ี 5 
(ปีการศึกษา 2558) 

ทั้งหมด / ผ่าน / ไมผ่่าน 

มัธยมศึกษาปีท่ี 6 
(ปีการศึกษา 2559) 

ทั้งหมด / ผ่าน / ไมผ่่าน 
วิทยาศาสตร์และ

คณิตศาสตร ์
255 / 249 / 6 

(97.65%) / (2.35%) 
249 / 249 / 0 
(100%) / (0%) 

249 / 248 / 1 
(99.60%) / (00.40%) 

คณิตศาสตร์และ
ภาษาศาสตร ์

50 / 48 / 2 
(96.00%) / (4.00%) 

48 / 48 / 0 
(100%) / (0%) 

48 / 48 / 0 
(100%) / (0%) 

ภาษาศาสตร์และ
สังคมศาสตร ์

148 / 143 / 5 
(96.62%) / (3.38%) 

143 / 137 / 6 
(95.80%) / (4.20%) 

137 / 136 / 1 
(99.27%) / (0.73%) 

ฝรั่งเศส 49 / 32 / 17 
(65.31%) / (34.69%) 

32 / 32 / 0 
(100%) / (0%) 

32 / 31 / 1 
(96.88%) / (3.12%) 

จีน 35 / 34 / 1 
(97.14%) / (2.86%) 

34 / 30 / 4 
(88.24%) / (11.76%) 

30 / 30 / 0 
(100%) / (0%) 

เวียดนาม 69 / 62 / 7 
(89.86%) / (10.14%) 

62 / 44 / 18 
(70.97%) / (29.03%) 

44 / 41 / 3 
(93.18% / (6.82%) 

หลักสตูรธุรกจิ 31 / 27 / 4 
(87.10%) / (12.90%) 

27 / 27 / 0 
(100%) / (0%) 

27 / 27 / 0 
(100%) / (0%) 

หลักสตูรดนตร ี 31 / 31 / 0 
(100%) / (0%) 

31 / 31 / 0 
(100%) / (0%) 

31 / 31 / 0 
(100%) / (0%) 

นักเรียนทั้งหมด 
668 / 626 / 42 

(93.71%) / (6.29%) 
626 / 598 / 28 

(95.53%) / (4.47%) 
598 / 592 / 6 

(99.00%) / (1.00%) 
 

จากข้อมูลสถิติที่แสดงในตารางที่ 4.1 สรุปรายงานผลการเก็บรวบรวมข้อมูลจาก
นักเรียนโรงเรียนผดุงนารี พบว่า ชุดข้อมูลที่มีความน่าสนใจมากที่สุด คือ ในปีการศึกษา 2557 
เนื่องจากมีจ านวนนักเรียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์การศึกษาสูงที่สุด (นักเรียน 42 คน)  
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4.2 ผลการวิจัยส่วนที่ 2 รายงานต้นแบบ การทดสอบ และหาประสิทธิภาพต้นแบบ 
 

หลังจากรวบรวมข้อมูลข้างต้นแล้ว ข้อมูลถูกค านวณเพ่ือสร้างแบบจ าลองต้นไม้การ
ตัดสินใจแบบจ าลองแนะน าแผนการเรียนระดับมัธยมศึกษา ดังแสดงในภาพที่ 4.1 และทดสอบ
ประสิทธิภาพของแบบจ าลองในตารางที่ 4.2 – ตารางที่ 4.3 และแสดงกฎความสัมพันธ์จากต้นแบบ 
ดังแสดงในตารางที่ 4.4  

 

 
 

ภาพที่ 4.1 แบบจ าลองแนะน าแผนการเรียนระดับมัธยมศึกษา 
 
จากภาพที่ 4.1 แบบจ าลองแนะน าแผนการเรียนระดับมัธยมศึกษา แสดงให้เห็นว่า

รายวิชาที่มีผลกระทบต่อการท านายผลการเรียนของนักเรียนโรงเรียนผดุงนารี อ าเภอเมือง จังหวัด
มหาสารคาม ประกอบด้วย 6 รายวิชา ได้แก่ วิชาวิทยาศาสตร์ 30102 วิชาวิทยาศาสตร์ 30103 วิชา
คณิตศาสตร์ 30201 วิชาคณิตศาสตร์ 31101 และวิชาภาษาจีน 31201 และเมื่อพิจารณาอย่าง
ละเอียดแล้วพบว่า รายวิชาส่วนใหญ่คือวิชาที่เกี่ยวข้องกับคณิตศาสตร์และวิทยาศาตร์  โดยที่ต้นแบบ
กล่าวได้ผ่านการพิจารณาและคัดเลือกอย่างสมเหตุสมผล ดังแสดงในตารางที่ 4.2 และตารางท่ี 4.3  
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ตารางท่ี 4.2 ประสิทธิภาพแบบจ าลองแนะน าแผนการเรียนระดับมัธยมศึกษา (1) 
5-Fold Cross Validation 

Predicted / Actual 
True Condition 

Precision 
True Pass True Fail 

Predicted Pass 42 26 61.54% 
Predicted Fail 10 589 98.25% 

Recall 80.00% 95.74%  
Accuracy: 94.51% +/- 2.88% (Mikro: 94.51%) 

จากตารางที่ 4.2 ประสิทธิภาพแบบจ าลองแนะน าแผนการเรียนระดับมัธยมศึกษา (1) 
จะเห็นได้ว่า ค่าความถูกต้องของการท านาย (Accuracy) มีระดับสูงมาก หรือ ร้อยละ 94.51 จึงมี
ความเหมาะสมที่จะน าไปพัฒนาเป็นแอพพลิเคชั่น 

 
ตารางท่ี 4.3 ประสิทธิภาพแบบจ าลองแนะน าแผนการเรียนระดับมัธยมศึกษา (2) 

Leave-one-out Cross Validation 

Predicted / Actual 
True Condition 

Precision 
True Pass True Fail 

Predicted Pass 39 16 71.43% 
Predicted Fail 13 600 97.86% 

Recall 75.00% 97.45%  
Accuracy: 95.69% +/- 20.32% (Mikro: 95.69%) 

 
จากตารางที่ 4.3 ประสิทธิภาพแบบจ าลองแนะน าแผนการเรียนระดับมัธยมศึกษา (2) 

จะเห็นได้ว่า ค่าความถูกต้องของการท านาย (Accuracy) มีระดับสูงมาก หรือ ร้อยละ 95.69 จึงมี
ความเหมาะสมที่จะน าไปพัฒนาเป็นแอพพลิเคชั่น โดยได้แสดงกฎความสัมพันธ์ระหว่างต้นแบบ ดัง
แสดงในตารางที่ 4.4  
 
ตารางท่ี 4.4 กฎความสัมพันธ์แบบจ าลอง 

Rule 
Conditions 

Cause (IF) Effect (Then) 

Rule 1 
If S30102 > 1.875 and S30103 > 0.750 and M30201 > 0.750 and 
M31101 > 1.750 and LC31201 > 0.875 then 

Pass 

Rule 2 
If S30102 > 1.875 and S30103 > 0.750 and M30201 > 0.750 and 
M31101 > 1.750 and LC31201 ≤ 0.875 then 

Fail 

Rule 3 
If S30102 > 1.875 and S30103 > 0.750 and M30201 > 0.750 and 
M31101 ≤ 1.750 and S30102 > 2.625 then 

Pass 
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Rule 
Conditions 

Cause (IF) Effect (Then) 

Rule 4 
If S30102 > 1.875 and S30103 > 0.750 and M30201 > 0.750 and 
M31101 ≤ 1.750 and S30102 ≤ 2.625 then 

Fail 

Rule 5 If S30102 > 1.875 and S30103 > 0.750 and M30201 ≤ 0.750 then Fail 
Rule 6 If S30102 > 1.875 and S30103 ≤ 0.750 then Fail 
Rule 7 If S30102 ≤ 1.875 then Fail 

Correct: 657 out of 668 training examples 
 

ตารางที่ 4.4 กฎความสัมพันธ์แบบจ าลองแนะน าแผนการเรียนระดับมัธยมศึกษา  จะ
เห็นได้ว่า กฎความสัมพันธ์ดังกล่าวมีระดับความถูกต้องในระดับสูงมาก หรือ ร้อยละ 95.49 จาก
จ านวนชุดข้อมูลที่ทดสอบทั้งหมด 688 ราย ต้นแบบสามารถท านายได้ถูกต้องสูงถึง 657 ราย ดังแสดง
ในตารางที่ 4.4  
 
4.3 ผลการวิจัยส่วนที่ 3 รายงานการพัฒนาแอพพิลเคชั่น 
 

การพัฒนาแอปพลิเคชันมือถือ เป็นไปตามกระบวนการของวงจรการพัฒนาซอฟต์แวร์ 
(SDLC) ซึ่งอินเทอร์เฟซของแอปพลิเคชันแสดงในตารางที่ 4.5 
 
ตารางท่ี 4.5 อินเทอร์เฟซของแอปพลิเคชัน 

Interface Function 

 

หน้าแนะน า และอธิบายวัตถุประสงค์
ในการใช้แอปพลิเคชัน 
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Interface Function 

 

หน้ารับข้อมูลเพ่ือใช้ในการพยากรณ์ 

 

หน้าสรุปผลการรับข้อมูล เพ่ือการ
พยากรณ์ และแสดงผลการพยากรณ์ 

 

หน้าแสดงความขอบคุณ 
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4.4 ผลการวิจัยส่วนที่ 4 การประเมินความพึงพอใจต่อการใช้งานแอพพลิเคชั่น 
 

หลังจากสร้างแอปพลิเคชันแล้ว แอปพลิเคชันได้รับการทดสอบกับ 95 ตัวอย่าง จาก
ผู้เชี่ยวชาญด้านไอที 23 คน และผู้ใช้ทั่วไป 72 คน ขั้นตอนประกอบด้วย 1) การเผยแพร่แอปพลิเคชัน 
การน าเสนอวิธีการใช้ การจัดระเบียบกิจกรรมในห้องปฏิบัติการ และ 2) การระบุค่าความพึงพอใจ 

ทีมวิจัยออกแบบและสร้างแบบสอบถาม เพ่ือประเมินและถามระดับความพึงพอใจ 
ประกอบด้วย 4 ประเด็นส าคัญ ได้แก่ หน้าที่การท างานตามความต้องการใช้ระบบ หน้าที่การท างาน
ของระบบ การใช้ประโยชน์ของระบบ และความปลอดภัยของระบบ  โดยใช้ประแบบประเมิน  
ดังแสดงผลการประเมินความพึงพอใจต่อการใช้งานแอพพลิเคชั่น ในตารางที่ 4.6  
 
ตารางท่ี 4.6 แสดงผลการประเมินความพึงพอใจต่อการใช้งานแอพพลิเคชั่น 

รายการประเมิน ผู้ตอบแบบสอบถาม 
IT specialists General Users 

ด้านการท างานได้ตามฟังก์ชันงานของระบบ (Functional Test) 
  1.  ความเหมาะสมของการแสดงข้อมูล 4.44 (0.51) 4.65 (0.63) 
  2.  ความถูกต้องของการพยากรณ ์ 3.87 (0.46) 4.53 (0.71) 
  3.  ความเหมาะสมของการท ารายการเพิ่มข้อมลูของระบบ 4.00 (0.52) 4.71 (0.62) 
  4.  ความถูกต้องการแสดงรายละเอียดของข้อมูล 3.96 (0.48) 4.71 (0.62) 
ด้านการใช้งานระบบ (Usability Test) 
  1.  ความง่ายต่อการใช้งานระบบ 4.61 (0.56) 4.67 (0.61) 
  2.  ความเหมาะสมในการเลือกใช้ชนิด/ขนาดตัวอักษรบนจอภาพ 4.70 (0.56) 4.60 (0.69) 
  3.  ความเหมาะสมในการใช้สีตัวอักษรและรปูภาพ 4.04 (0.56) 4.75 (0.50) 
  4.  ความเหมาะสมในการใช้ข้อความเพื่ออธิบายสื่อความหมาย 4.04 (0.48) 4.71 (0.57) 
ด้านผลลัพธ์ที่ได้จากระบบ (Result Test) 
  1.  ความถูกต้องในการเพิ่ม ลบ แก้ไขข้อมูล 4.96 (0.21) 4.75 (0.55) 
  2.  ความถูกต้องของหน้าท่ีแสดงผลข้อมลู 4.52 (0.51) 4.72 (0.54) 
  3.  ความเหมาะสมในการใช้สัญลักษณ์หรือรูปภาพในการสื่อความหมาย 4.09 (0.42) 4.72 (0.54) 
  4.  ความเป็นมาตรฐานเดียวกันในการออกแบบหน้าจอ 4.26 (0.45) 4.78 (0.48) 
  5.  ความเหมาะสมในการปฏิสัมพันธ์โต้ตอบกับผู้ใช้ 4.74 (0.45) 4.75 (0.55) 
  6.  ความเหมาะสมในการวางต าแหน่งของส่วนประกอบบนจอภาพ 4.61 (0.50) 4.69 (0.57) 
การประเมินด้านความปลอดภัย (Security Test ) 
  1.  ความเหมาะสมของการเข้าระบบ 4.26 (0.45) 4.75 (0.55) 
  2.  ความเหมาะสมของระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูล 4.04 (0.47) 4.68 (0.67) 

ค่าเฉลี่ยโดยรวม 4.32  4.69 
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จากตารางที่ 4.6 แสดงผลการประเมินความพึงพอใจต่อการใช้งานแอพพลิเคชั่น พบว่า 
ค่าความพึงพอใจเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับสูงของทั้งสองส่วนของกลุ่มตัวอย่าง โดยที่ผู้เชี่ยวชาญด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศนั้น มีระดับความพึงพอใจต่อแอพพลิเคชั่นในระดับสูง คือ ที่ระดับ 4.32 ในขณะ
ที่ผู้ใช้งานทั่วไป ต่างก็มีระดับความพึงพอใจในระดับสูงสุด คือ ที่ระดับ 4.69 ดังนั้นจึงสรุปได้ว่า
แอพพิลเคชั่นนี้มีความเหมาะสมที่จะน าไปน าเสนอและประชาสัมพันธ์ในโรงเรียนผดุงนารี เพ่ือแนะน า
โปรแกรมการศึกษาท่ีเหมาะสมส าหรับผู้เรียนต่อไป 

ในบทต่อไป ผู้วิจัยได้น าเสนอและอภิปรายผลการวิจัย โดยสรุปสาระส าคัญตาม
ขั้นตอนที่ได้ออกแบบไว้ ซึ่งประกอบด้วย การอภิปรายการรายงานผลการรวบรวมข้อมูล การอภิปราย
รูปแบบความสัมพันธ์ปัจจัยในการท านายผลลัพธ์การเรียนรู้ และการอภิปรายผลการประเมินความพึง
พอใจต่อการใช้งานแอพพลิเคชั่นเพ่ือการท านายผลลัพธ์  การเรียนรู้ ส าหรับกลยุทธ์การเรียนรู้และ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิตในนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ในจังหวัดมหาสารคาม 
ประเทศไทย 
 
 

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



บทที่ 5 
การสรุปผลการวิจัย การอภิปราย และข้อเสนอแนะ 

 
การวิจัย เรื่อง การพัฒนาแอพพลิเคชั่นเพ่ือการท านายผลลัพธ์การเรียนรู้ ส าหรับ  

กลยุทธ์การเรียนรู้ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ในการเรียนรู้ตลอดชีวิต ครั้งนี้ ผู้วิจัยได้แบ่งขั้นตอน
การสรุปผลการวิจัย การอภิปราย และข้อเสนอแนะ ออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้ 

ส่วนที่ 1 การอภิปรายรายงานการเก็บรวบรวมข้อมูล 
ส่วนที่ 2 การอภิปรายต้นแบบ การทดสอบ และหาประสิทธิภาพต้นแบบ 
ส่วนที่ 3 การอภิปรายความพึงพอใจต่อการใช้งานแอพพลิเคชั่น 

 
 

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



66 
 

5.1 ส่วนที่ 1 การอภิปรายรายงานการเก็บรวบรวมข้อมูล  
 

สรุปรายงานผลการเก็บรวบรวมข้อมูลจากนักเรียนโรงเรียนผดุงนารี ในจังหวัด
มหาสารคาม จ านวน 668 คน แบ่งเป็น 8 สาขาวิชา ได้แก่ วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์
และภาษาศาสตร์ ภาษาศาสตร์และสังคมศาสตร์ ฝรั่งเศส จีน เวียดนาม หลักสูตรธุรกิจ และหลักสูตร
ดนตรี ดังแสดงในตารางที่ 5.1 
 
ตารางท่ี 5.1 สรุปรายงานผลการเก็บรวบรวมข้อมูลจากนักเรียนโรงเรียนผดุงนารี 

สาขาวิชา 

ระดับชั้นและจ านวนนักเรียน 
มัธยมศึกษาปีท่ี 4 

(ปีการศึกษา 2557) 
ทั้งหมด / ผ่าน / ไมผ่่าน 

มัธยมศึกษาปีท่ี 5 
(ปีการศึกษา 2558) 

ทั้งหมด / ผ่าน / ไมผ่่าน 

มัธยมศึกษาปีท่ี 6 
(ปีการศึกษา 2559) 

ทั้งหมด / ผ่าน / ไมผ่่าน 
วิทยาศาสตร์และ

คณิตศาสตร ์
255 / 249 / 6 

(97.65%) / (2.35%) 
249 / 249 / 0 
(100%) / (0%) 

249 / 248 / 1 
(99.60%) / (00.40%) 

คณิตศาสตร์และ
ภาษาศาสตร ์

50 / 48 / 2 
(96.00%) / (4.00%) 

48 / 48 / 0 
(100%) / (0%) 

48 / 48 / 0 
(100%) / (0%) 

ภาษาศาสตร์และ
สังคมศาสตร ์

148 / 143 / 5 
(96.62%) / (3.38%) 

143 / 137 / 6 
(95.80%) / (4.20%) 

137 / 136 / 1 
(99.27%) / (0.73%) 

ฝรั่งเศส 49 / 32 / 17 
(65.31%) / (34.69%) 

32 / 32 / 0 
(100%) / (0%) 

32 / 31 / 1 
(96.88%) / (3.12%) 

จีน 35 / 34 / 1 
(97.14%) / (2.86%) 

34 / 30 / 4 
(88.24%) / (11.76%) 

30 / 30 / 0 
(100%) / (0%) 

เวียดนาม 69 / 62 / 7 
(89.86%) / (10.14%) 

62 / 44 / 18 
(70.97%) / (29.03%) 

44 / 41 / 3 
(93.18% / (6.82%) 

หลักสตูรธุรกจิ 31 / 27 / 4 
(87.10%) / (12.90%) 

27 / 27 / 0 
(100%) / (0%) 

27 / 27 / 0 
(100%) / (0%) 

หลักสตูรดนตร ี 31 / 31 / 0 
(100%) / (0%) 

31 / 31 / 0 
(100%) / (0%) 

31 / 31 / 0 
(100%) / (0%) 

นักเรียนทั้งหมด 
668 / 626 / 42 

(93.71%) / (6.29%) 
626 / 598 / 28 

(95.53%) / (4.47%) 
598 / 592 / 6 

(99.00%) / (1.00%) 
 

จากตารางที่ 5.1 สรุปรายงานผลการเก็บรวบรวมข้อมูลจากนักเรียนโรงเรียนผดุงนารี  
พบว่า ชุดข้อมูลที่มีความน่าสนใจมากที่สุด คือ ในปีการศึกษา 2557 เนื่องจากมีจ านวนนักเรียนที่ไม่
ผ่านเกณฑ์การศึกษาสูงที่สุด (นักเรียน 42 คน)  
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เนื่องจากกลุ่มตัวอย่างที่รวบรวมนั้นจ ากัดเฉพาะเจาะจงเพียง 1 โรงเรียน ประกอบกับ
โรงเรียนดังกล่าวเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ มีจ านวนนักเรียนเป็นจ านวนมาก ซึ่งยังไม่สอดคล้องกับ
บริบทโรงเรียนในประเทศไทย อันประกอบด้วยโรงเรียน 4 ประเภท ได้แก่  

1) โรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) และ 
ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) จ านวนนักเรียน 1 - 120 คน สังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) จ านวนนักเรียน 1 - 499 คน 

2) โรงเรียนขนาดกลาง สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) และ 
ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) จ านวนนักเรียน 121 - 600 คน สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) จ านวนนักเรียน 500 - 1,499 คน 

3) โรงเรียนขนาดใหญ่ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) และ 
ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) จ านวนนักเรียน 601 - 1,500 คน สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) จ านวนนักเรียน 1,500 - 2,499 คน 

4) โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) 
และ ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) จ านวนนักเรียน 1,501 คนขึ้นไป สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) จ านวนนักเรียน 2,500 คนข้ึนไป 

จากขนาดโรงเรียนดังกล่าว อาจส่งผลต่อรูปแบบการเรียนรู้ที่เหมาะสมของผู้เรียน 
ดังนั้นงานวิจัยในอนาคตผู้วิจัยควรศึกษาวิจัยให้ครบคลุมโรงเรียนในทุกขนาด 
 
5.2 ส่วนที่ 2 การอภิปรายต้นแบบ การทดสอบ และหาประสิทธิภาพต้นแบบ 
 

ตามที่ผู้วิจัย ได้ศึกษาวิจัยและพัฒนาต้นแบบการพัฒนาแอพพลิเคชั่นเพ่ือการท านาย
ผลลัพธ์การเรียนรู้ ส าหรับกลยุทธ์การเรียนรู้ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ในการเรียนรู้ตลอดชีวิต  
ของโรงเรียนผดุงนารี อ าเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ส าเร็จเรียบร้อยแล้วนั้น ผู้วิจัยมีประเด็น
เสนอแนะและอภิปราย ใน 2 ประเด็น ได้แก่ ประเด็นการทดสอบประสิทธิภาพต้นแบบ และประเด็น
ทดสอบกฎความสัมพันธ์ต้นแบบ 
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5.2.1 ประเด็นการทดสอบประสิทธิภาพต้นแบบ 
จากประเด็นการทดสอบประสิทธิภาพต้นแบบ ที่พบว่า ต้นแบบที่ทดสอบนั้น 

ปรากฎระดับความถูกต้องสูงมาก คือ ร้อยละ 94.51 และร้อยละ 95.69 ดังแสดงในตารางที่ 4.2 – 
ตารางที่ 4.3 นั้น โดยเมื่อพิจารณาในความเป็นจริงแล้ว อาจจะท าให้เกิดผลได้ยาก ดังนั้นผู้วิจัย ควร
ขยายขอบเขตในการรวบรวมข้อมูล เพ่ือสร้างต้นแบบเปรียบเทียบในงานวิจัยในอนาคต 

 
5.2.2 ประเด็นทดสอบกฎความสัมพันธ์ต้นแบบ 

จากประเด็นทดสอบกฎความสัมพันธ์ต้นแบบ พบว่า กฎความสัมพันธ์จาก
ต้นแบบนั้น ปรากฎระดับความถูกต้องสูงมาก คือ ร้อยละ 95.49 จากจ านวนชุดข้อมูลที่ทดสอบ
ทั้งหมด 688 ราย ต้นแบบสามารถท านายได้ถูกต้องสูงถึง 657 ราย ดังแสดงในตารางที่ 4.4 นั้น โดย
เมื่อพิจารณาในความเป็นจริงแล้ว อาจจะท าให้เกิดผลได้ยาก ดังนั้นผู้วิจัย ควรขยายขอบเขตในการ
รวบรวมข้อมูล เพ่ือสร้างต้นแบบเปรียบเทียบในงานวิจัยในอนาคต 

 
5.3 ส่วนที่ 3 การอภิปรายความพึงพอใจต่อการใช้งานแอพพลิเคชั่น 
 

จากตารางที่ 4.6 แสดงผลการประเมินความพึงพอใจต่อการใช้งานแอพพลิเคชั่น พบว่า 
ค่าความพึงพอใจเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับสูงของทั้งสองส่วนของกลุ่มตัวอย่าง โดยที่ผู้เชี่ยวชาญด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศนั้น มีระดับความพึงพอใจต่อแอพพลิเคชั่นในระดับสูง คือ ที่ระดับ 4.32 ในขณะ
ที่ผู้ใช้งานทั่วไป ต่างก็มีระดับความพึงพอใจในระดับสูงสุด คือ ที่ระดับ 4.69 นั้น การทดสอบและ
ประเมินความพึงพอใจต่อการใช้งานแอพพลิเคชั่นถูกจ ากัดเพียงผู้ใช้งานทั่วไป และผู้เชี่ยวชาญด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งคณะผู้วิจัยควรแอพพลิเคชั่นไปทดสอบกับกลุ่มตัวอย่างที่รวบรวม หรือ
กลุ่มเป้าหมายที่แท้จริง นั้นคือ นักเรียนโรงเรียนผดุงนารี อ าเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม เพ่ือ
ทดสอบและแนะน าแผนการเรียน เพ่ือให้ได้ข้อเท็จจริงในการใช้งานแอพพลิเคชั่น เพ่ือคณะผู้วิจัยจะ
ได้น าผลการทดสอบประเมินไปปรับปรุงในงานวิจัยในอนาคต 

 
 

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



รายการอ้างอิง 
 
รายการอ้างอิงภาษาไทย 
กระทรวงศึกษาธิการ. (2542). พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ. พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์คุรุสภาพลาดพร้าว. 
กระทรวงศึกษาธิการ. ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. (2562). รายงานการศึกษาไทย พ.ศ. 

2561. กรุงเทพฯ: ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. 
กัญญาภัค อังสุพันธุ์โกศล, กานต์ชนก พรมทา, ชัยวัฒน์ พนมวรชัย, ดวงกมล โถทอง และธีรังกูร  

วรบ ารุงกุล. (2562). อ านาจการบริหารการศึกษาไทยในยุคไทยแลนด์, Journal of the 
Veridian E-Journal, Silpakorn University, 4.0. 12(2), 38-54. 

ขนิษฐา พจนานุกูลกิจ, กัมปนาท บริบูรณ์ และคมกฤช จันทร์ขจร. (2559). รูปแบบการจัดการศึกษา 
“ห้องเรียนครอบครัว” เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต. Veridian E-Journal, Science 
and Technology Silpakorn University, 9(2), 655-668.  

จีระนันต์ เจริญรัตน์. (2557). การวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อการพ้นสภาพของนักศึกษาที่มีผลการ
เรียนปกติโดยใช้ต้นไม้ตัดสินใจ. SNRU Journal of Science and Technology, 8(2), 
256-267.  

ซอและ เกปัน, พิมลพรรณ ลีลาภัทรพันธุ์ และอัจฉราพร ยกขุน. (2561). การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผล
ต่อการพ้นสภาพของนักศึกษาโดยใช้เทคนิคเหมืองข้อมูล กรณีศึกษา หลักสูตรวิทยาการ
คอมพิวเตอร์และหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. Veridian E-
Journal, Science and Technology Silpakorn University, 5(4), 96-110.  

ดารุณี บุญครอง. (2560). วิเคราะห์แนวทางการจัดการศึกษาไทยกับการขับเคลื่อนการศึกษาสู่ยุคไทย
แลนด์ ๔.๐. สารอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, 17(2), 1-25. 

นิภาพร ชนะมาร. (2557). การวิเคราะห์ปัจจัยการเรียนรู้ด้วยการคัดเลือกคุณสมบัติและการ
พยากรณ.์ SNRU Journal of Science and Technology, 6(12), 31-46. 

ปรีชา ปัญญานฤพล, ไมตรี จันทรา และสุรพงศ์ เอ้ือศิริพรฤทธิ์. (2558). การพัฒนารูปแบบศูนย์การ
เรียนรู้ในสถานศึกษาเพ่ือการศึกษาตลอดชีวิต. วารสารบริหารการศึกษาบัวบัณฑิต, 
15(2015), 181-190. 

 
 



70 

 
วีระยุทธ พรพจน์ธนมาศ. (2558). ปัญหาการศึกษาไทย: การสัมภาษณ์ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการศึกษา. 

วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ, 15(2), 48-55.  
เสกสรรค์ วิลัยลักษณ์, วิภา เจริญภัณฑารักษ์ และดวงดาว วิชาดากุล. (2558). การใช้เทคนิคการท า

เหมืองข้อมูลเพ่ือพยากรณ์ผลการเรียนของนักเรียน โรงเรียนสาธิตแห่ง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา. Veridian 
E-Journal, Science and Technology Silpakorn University, 2(2), 1-17. 

 
รายการอ้างอิงภาษาต่างประเทศ 
P. Nuankaew and P. Temdee, “Determining of compatible different attributes for 

online mentoring model,” in 2014 4th International Conference on Wireless 
Communications, Vehicular Technology, Information Theory and Aerospace 
Electronic Systems (VITAE), 2014, pp. 1–5. 

P. Nuankaew and P. Temdee, “Of online community: Identifying mentor and mentee 
with compatible different attributes and decision tree,” in 2015 12th 
International Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer, 
Telecommunications and Information Technology (ECTI-CON), 2015, pp. 1–6. 

K. Pupara, W. Nuankaew, and P. Nuankaew, “An institution recommender system 
based on student context and educational institution in a mobile 
environment,” in 2016 International Computer Science and Engineering 
Conference (ICSEC), 2016, pp. 1–6. 

J. Wood, M. Campbell, K. Wood, and D. Jensen, “Enhancing the teaching of machine 
design by creating a basic hands-on environment with mechanical 
‘breadboards,’” International Journal of Mechanical Engineering Education, 
vol. 33, no. 1, pp. 1–25, 2005. 

E. M. Silk, R. Higashi, and C. D. Schunn, “Resources for robot competition success: 
Assessing math use in grade-school-level engineering design,” in American 
Society for Engineering Education, 2011. 

P. Nuankaew and P. Temdee, “Online Mentoring Model by Using Compatible 
Different Attributes,” Wireless Pers Commun, vol. 85, no. 2, pp. 565–584, Nov. 
2015. 



71 

 
P. H. Winne, “How software technologies can improve research on learning and 

bolster school reform,” Educational Psychologist, vol. 41, no. 1, pp. 5–17, 
2006. 

P. H. Winne and D. Jamieson-Noel, “Self-regulating studying by objectives for 
learning: Students’ reports compared to a model,” Contemporary Educational 
Psychology, vol. 28, no. 3, pp. 259–276, 2003. 

S. Wood, “Generation Z as consumers: trends and innovation,” Institute for 
EMERGING ISSUES: NC State University, pp. 1–3, 2013. 

U. G. Assembly, “Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable 
Development. Resolution adopted by the General Assembly on 25 
September 2015,” New York: United Nations, http://www. un. 
org/ga/search/view_doc. asp, 2015. 

Office of the National Education Commission, Office of the Prime Minister, “National 
Education Act B.E. 2542 (1999),” Office of the National Education Commission, 
Thailand, 1999. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
  



73 
 

ภาคผนวก ก 
แบบสอบถามการวิจัย  

 
แบบสอบถามการวิจัย เรื่อง การพัฒนาแอพพลิเคชั่นเพื่อการท านายผลลัพธ์การเรียนรู้ 

ส าหรับกลยุทธ์การเรียนรู้ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ในการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 
ตอนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน  
ค าชี้แจง  กรุณาท าเครื่องหมาย  √ ในช่อง [  ]  ที่ตรงกับตัวท่าน   

สถานภาพ   [  ] บุคลากรของมหาวิทยาลัย   [  ] ประชาชนทั่วไป 
[  ] อาจารย์/นักวิชาการ            [  ]  นักศึกษา      

ระดับการศึกษา [  ]  ปริญญาตรี  ชั้นปี่ที่   [  ] 1   [  ]  2   [  ]  3   [  ]  4  [  ]  5 
[  ]  ปริญญาโท 
[  ]  ปริญญาเอก 
[  ]   อ่ืนๆ ………………………………………………. 

เพศ          [  ]   ชาย   [  ]  หญิง 
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ตอนที่ 2   ความคิดเห็นต่อระบบ 
ค าชี้แจง   ให้พิจารณารายการที่ก าหนดให้ โดยท าเครื่องหมาย √ ลงในช่องระดับความคิดเห็น
ซึ่งตรงกับความคิดเห็นของท่าน 
 

รายการประเมิน 

ระดับประเมินคุณภาพ 
มาก
ที่สุด 
5 

มาก 
 
4 

ปาน
กลาง 

3 

น้อย 
 
2 

น้อย
ที่สุด 
1 

ด้านการท างานได้ตามฟังก์ชันงานของระบบ (Functional Test) 
  1.  ความเหมาะสมของการแสดงข้อมูล      
  2.  ความถูกต้องของการพยากรณ ์      
  3.  ความเหมาะสมของการท ารายการเพิ่มข้อมลูของระบบ      
  4.  ความถูกต้องการแสดงรายละเอียดของข้อมูล      
ด้านการใช้งานระบบ (Usability Test) 
  1.  ความง่ายต่อการใช้งานระบบ      
  2.  ความเหมาะสมในการเลือกใช้ชนิด/ขนาดตัวอักษรบนจอภาพ      
  3.  ความเหมาะสมในการใช้สีตัวอักษรและรปูภาพ      
  4.  ความเหมาะสมในการใช้ข้อความเพื่ออธิบายสื่อความหมาย      
ด้านผลลัพธ์ที่ได้จากระบบ (Result Test) 
  1.  ความถูกต้องในการเพิ่ม ลบ แก้ไขข้อมูล      
  2.  ความถูกต้องของหน้าท่ีแสดงผลข้อมลู      
  3.  ความเหมาะสมในการใช้สัญลักษณ์หรือรูปภาพในการสื่อ
ความหมาย 

     

  4.  ความเป็นมาตรฐานเดียวกันในการออกแบบหน้าจอ      
  5.  ความเหมาะสมในการปฏิสัมพันธ์โต้ตอบกับผู้ใช้      
  6.  ความเหมาะสมในการวางต าแหน่งของส่วนประกอบบนจอภาพ      
การประเมินด้านความปลอดภัย (Security Test ) 
  1.  ความเหมาะสมของการเข้าระบบ      
  2.  ความเหมาะสมของระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูล      

 
ตอนที่ 3   ความคดิเห็นเพ่ิมเติม 
ข้อเสนอแนะ ............................................................................................................... .......................... 
.......................................................................... .............................................................. ....................... 
.................................................................................................................... .......................................... 

 
ทางผู้จัดท าขอขอบพระคุณส าหรับข้อมูลการประเมินผลของท่านในครั้งนี้ 
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Abstract. In the age of the Internet and communication technology, changes in
Technology Enhanced Learning (TEL) and Lifelong Learning Styles (LLS) are
becoming a part of education and everyday life. The objectives of this paper
were to develop a mobile application and provide perspectives for Learning
Strategies (LS) and Learning Achievement (LA) in lifelong learning at the high
school level in Maha Sarakham Province, Thailand. This research focused on
the identification of the initial steps required to build academic achievement.
Data collection was divided into two parts, comprised of (1) data sets for model
analysis and application development from 668 students at Phadungnaree
School in Maha Sarakham, and (2) data sets for application testing and level of
satisfaction collected from 23 IT specialists and 72 general users at Rajabhat
Mahasarakham University, Thailand. The research methodology consisted of
five principal steps including (1) data collection, (2) model analysis, (3) model
performance, (4) mobile application development, and (5) application imple-
mentation. The results from the model analysis showed that the research models
displayed high accuracy equal to 94.51%. When developed as an association
rule, the model could predict with increased accuracy equal to 98.35%. At the
same time, the level of satisfaction for the developed applications was also high,
equal to 4.61. Therefore, it could be concluded that this application is appro-
priate and reasonable for recommendation to interested parties in the future.
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1 Introduction

Since 1999, Thailand’s education system has experienced dramatic changes. The
government passed a law to promote and effect educational reform through the
National Education Act B.E. 2542 (1999) [11] for the development of all education
levels. The law has resulted in the development of education in Thailand towards
equality and the promotion of lifelong learning as the foundation for sustainable suc-
cess. Thailand’s education system is free for its citizens and takes 12 years to complete.
The structure follows a “6-3-3” plan, with 6 years of primary education, 3 years of
lower secondary level education and 3 years of upper secondary level education.
However, the Educational Statistics for Thailand in Academic Year 2014–2015
reported that significant problems continue to exist, primarily for students not attending
school as required by law, as shown in Fig. 1.

Because of the considerable importance of this problem, researchers have been
working for some time to resolve this issue by studying the problems of studying,
proposing appropriate educational institutes’ application, and identifying the factors
that affect teaching and learning the most [1–3, 6]. However, researchers found that the
problem of failing to meet the educational criteria and learning achievement primarily
involves the availability, competency and suitability of education characterised by a
learner’s personality. At the same time, the number of students who drop out while
studying at university is consistently on the rise.

To protect and plan for future learners, this research aims to develop applications to
predict student achievement at the secondary education level. Research is based on the
model through the study and research of data-mining processes, which focus on con-
sistency with learner characteristics and lifelong education promotion.

Fig. 1. Student statistics report (academic year 2014–2015)
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2 Purpose and Goal

One of the objectives of this research is to develop a mobile application and provide
perspectives for Learning Strategies (LS) and Learning Achievement (LA) in lifelong
learning at the high school level in Maha Sarakham Province, Thailand. Research
focused on identification of the initial steps needed to foster learning and academic
achievement.

3 Literature Review

3.1 Thailand’s Formal Education System

In Thailand’s public domain system, the free education system takes 12 years to
complete. The education structure is in accordance with the “6-3-3” project, with 6
years of elementary education (Prathom 1–6), 3 years of junior high school
(Matthayom 1–3), and 3 years of high school education (Matthayom 4–6), as shown in
Fig. 2.

After graduating from junior high school, students may elect to pursue a vocational
education programme, also called Dual Vocational Training (DVT), which includes
two levels: a 2-year diploma for technicians, and a 3-year certificate for skilled workers.

Subsequent to the completion of high school, most students have a desire to
continue their studies at higher education institutions, which comprise different types
including university, technical institute, college, vocational college, and teacher
college.

Fig. 2. Thailand’s formal education system
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3.2 Learning Achievement (LA)

Learning achievement, also known as student achievement or academic achievement,
relates to an individual’s learning style in order to achieve an educational goal. In the
past, the development of students’ potential to realise academic achievement focused
on the core assessment criteria. However, this research does not focus solely on the
criteria used to judge student achievement. Rather, it emphasises student behaviour and
learning styles, whose characteristics and aptitudes are important tools in the journey
towards the importance of graduation.

There are many researchers who support this idea. For example, Wood et al. [4]
offered a competitive approach between groups to promote and develop knowledge for
learners in an engineering design curriculum. Silk et al. [5] reported a collaborative
design approach in which complainants encouraged students to practice and learn
additional concepts as competition scores were used as a measure of success.
Nuankaew et al. [1, 2, 6] presented the concept of matching mentors and mentees with
different characteristics and attributes. All concepts are consistent with a learning style
called “Constructivism Learning”, which believes that learning occurs through the
creation of student knowledge, which happens to collaborate actively in the learning
activities involved.

3.3 Learning Strategies (LS)

The research strategy in this research covers the curriculum and education plans
developed for teaching and promoting professional education based on students’
interests, which emphasise students’ learning. Many researchers value student learning
strategies because effective strategies have a significant impact on academic achieve-
ment. Learners often have the ability to control themselves and tend to choose the right
learning strategies by themselves [7]. Winne [8] suggested that the ability of students to
choose and adapt their learning strategies to their learning needs involves self-control.

In order to implement appropriate strategies for students, study of the characteristics
and behaviour of the students is necessary. A series of samples in the research were
aged 17–19 years and born between the years 1997 and 1999. This group was defined
as Generation Z. Wood [9] proposed four trends to characterise Gen Z, including
(1) interest in new technologies, (2) demand for tools and technologies that are easy to
use, (3) the desire to feel safe, and (4) the desire to escape the reality of their temporary
existence. The conclusion is that they have become very experienced in their short
lives, having been faced with substantial political, social and technological changes.

To answer questions and create curriculum consistent with the behaviour of modern
students, schools in Thailand are developing diverse courses. Phadungnaree School is
one of the leading schools in the region, developing eight advanced modules including
Science and Mathematics, Mathematics and Linguistics, Linguistics and Social Sci-
ence, French, Chinese, Vietnamese, Business, and Music. This fact expresses the
school’s intention to promote foundational education.
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3.4 Lifelong Learning Styles (LLS)

According to the 17 Sustainable Development Goals (SDGs) and 169 targets of the
United Nations Educational, Scientific and Cultural Organisation (UNESCO) [10], the
purpose to ensure inclusive and quality education for all as well as promote lifelong
learning is goal number 4. Major progress has been made towards increasing access to
education at all levels and raising enrolment rates in schools.

Thailand is one of the UN members whose main focus is on lifelong learning and
education at all levels. As mentioned in Thailand’s National Education Act of B.E.
2542 (1999) [11], the specific intent is “An Education Reform Act for Further Devel-
opment of the Thai People”. Therefore, studying and applying lifelong learning styles
and the model must be consistent with the learner, as presented in Fig. 4.

Figure 4 demonstrates the new generation learning styles that affect the achievement
of learning. The main components are divided into two groups, namely internal and
external factors, starting with the stimuli and motivation that affect the minds of learners,
called “Accidence Learning”. Then the learner creates a process to develop his or her

Fig. 4. Research methodology

Fig. 3. New age learning styles
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own knowledge to be satisfied, called “Learning Strategies”. After that, the learner is
tested to prove the acquisition of new knowledge, called “Learning Achievement”.

4 Research Methodology Approach

The research methodology consists of five main steps including (1) data collection,
(2) model analysis, (3) model performance, (4) mobile application development, and
(5) application implementation, as shown in Fig. 3.

4.1 Data Collection

The data collection process consisted of three parts, including (1) definition of data,
(2) the creation of data collection tools, and (3) the scoping of data providers.

Defining of Data
The data definition and attributes are categorised into two parts. The first is students’
achievement, referring to the measure of overall learning outcome called Grade Point
Average (GPA), while the other is academic criteria, which refers to the criteria used to
determine student performance and further divided into two groups. Group I comprises
students that meet the criteria (passing criteria), meaning they have an average score
higher than 2.00. Group II comprises unqualified students (fail criteria), meaning their
GPA is less than 2.00.

Creation of Data Collection Tools
The tools used to collect research data are the transcript reports of the students, which
show the results of each course taken and the GPA from Grades 10 to 12 (Matthayom
4–6). Volumetric data collection was voluntary. Students did not receive any com-
pensation, payment or reward for their voluntary involvement or the use of their
reports.

Scope of Data Providers
A sample of the data sources was gathered from Phadungnaree School in Mahasar-
akham Province. Data was collected from 668 students branched into 8 majors,
including Science and Mathematics, Mathematics and Linguistics, Linguistics and
Social Science, French, Chinese, Vietnamese, Business courses, and Music courses.
This data was collected for analysis and modelling of data mining.

4.2 Model Analysis

Model analysis is an important process, comprising one of the main processes in the
achievement of research objectives. It consists of two parts, including (1) the prepa-
ration of data and analytics, and (2) the modelling of model analysis, which are as
follows:

Preparation of Data and Analytics
Data preparation and analytics are performed in 6 steps as follows: (1) Problem
Description aims to understand the problem in order to form a detailed plan for the
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project; (2) Data Understanding links to identifying the data source received and
coverage to assess the issues; (3) Data Preparation is the process of cleansing and
changing relevant data into a format that can be used; (4) Creating the Models deals
with the development of comparable pattern analysis techniques. (5) Evaluating the
Models is related to the evaluation and assessment of the model; (6) Using the Model
involves engaging in activities by applying the model.

Modelling of Model Analysis
Model development is a modelling process which utilises the data collected through
analysis in previous steps. The process is divided into two parts, including (1) the
creation of a decision tree model, which is performed by the data aggregated through
process decision tree modelling [12–13] and analysis of the performance of the model
with cross validation (x-validation) methods, and (2) the application of association
rules, which implement the results obtained from the decision tree model generated into
the specification and relationship between the data called the association rules.

4.3 Model Performance

The purpose of the evaluation of model performance is to select models that are
effective and appropriate for application. The tool consists of two parts, including
(1) the selection of model validation, and (2) testing of model performance.

Selection of Model Validation
The technique used to find model validation is cross validation, whose principle is to
divide the data into several equal parts and then use some data sets to build the model.
The remaining data sets are used to test the model. In this research, two methods are
used, namely k-Fold cross validation and leave-one-out cross validation.

Testing of Model Performance
Performance modelling is a tool for considering specific models based on three com-
ponents: accuracy, precision, and recall [2, 3].

4.4 Mobile Application Development

This stage follows the process of software development life cycle (SDLC), which
consists of five components, including requirements engineering, design and imple-
mentation, testing, release, and maintenance. After identifying the most appropriate
model that could be used, the application was developed and applied to 668 students at
Phadungnaree School, Maha Sarakham Province, to conduct and test the application.
The interface of the application is shown in Table 1.

4.5 Implementation the Application

After creating the application, it was tested with 95 samples from 23 IT specialists and
72 general users at Rajabhat Mahasarakham University, Thailand. The implementation
steps included (1) Publishing the application and presenting how it is used and
organised as a laboratory activity, and (2) Identifying the satisfaction value. The
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research team designed and constructed a questionnaire to evaluate and ask about level
of satisfaction, consisting of 4 key areas to ensure compliance with software quality,
including functional requirement test, functional test, usability test, and security test as
shown in Table 2.

User and volunteer participation is strictly voluntary. Apart from the results and
predictions of the application, participants receive no compensation or reward of any
kind in exchange for their participation. Participants were asked to score statements
honestly on a 5-point Likert scale ranging from 1 to 5, with 1 indicating little to no
agreement and 5 indicating high agreement with statements.

Table 1. Application interface

Table 2. Statements of questionnaires

Perspectives and
functions

Sub-topics and details

Functional requirement
test

Stage 1: System ability to predict and recommend institutions
Stage 2: System capabilities in service and user management
Stage 3: System capabilities in data management
Stage 4: System capabilities in reporting and performance

(continued)
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5 Results and Discussion

5.1 Reporting of Results

After conducting the research process, the research results include (1) the reporting of
data collection, (2) the reporting of modelling and model performance, and (3) the
reporting of application satisfaction, as shown in the next section.

Reporting of Data Collection
The collected data consists of two groups, including (1) data sets for analysis and
modelling, consisting of 8 disciplines from 668 students at Phadungnaree School,
Maha Sarakham Province, Thailand, as shown in Table 3, and (2) data sets for testing
and determination of satisfaction. A total of 95 samples were used to test the
application.

Based on the statistical data shown in Table 3, it was found that the most significant
data set was in academic year 2014. This was due to having the highest number of
students among data sets who did not pass academic criteria (42 students).

Reporting of Modelling and Model Performance
After selecting the data likely to result in unsuccessful student education, the data was
calculated through the decision tree for suitability, as shown in Fig. 5.

From Fig. 5, the model was tested for performance using two techniques, namely
k-Fold cross validation and leave-one-out cross validation, the results of which are
shown in Table 4. At the same time, information can be converted to the association
rule, as shown in Table 5. Based on this rule, the model can predict with an accuracy of
98.35%.

Table 2. (continued)

Perspectives and
functions

Sub-topics and details

Functional test Stage 5: The accuracy of the results for processing
Stage 6: The speed of processing for the application
Stage 7: Reliability of the programme
Stage 8: Coverage of programmes developed for the enterprise

Usability test Stage 9: Ease of use and user responsiveness
Stage 10: Appropriateness of colour, size and font of the
application
Stage 11: Appropriateness of using text to describe and convey
meaning
Stage 12: Appropriateness of using symbols or images
Stage 13: Standards and design criteria for the user interface
Stage 14: Appropriateness of interaction with users

Security test Stage 15: Controlling access to systems, authorisation, and data
control
Stage 16: System failure prevention and data entry
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Summary of Application Satisfaction
After designing the questionnaire and conducting the survey on selected samples, the
survey results were analysed and summarised in Table 6. The overall average was
highly satisfied, with the mean equal to 4.61 and standard deviation (S.D.) equal to
0.61.

Table 3. Numbers for data collection

Disciplines Number of data (by academic year)
2014
(Matthayom 4)
Total/Pass/Fail

2015
(Matthayom 5)
Total/Pass/Fail

2016
(Matthayom 6)
Total/Pass/Fail

Science and Mathematics 255/249/6
(97.65%)/(2.35%)

249/249/0
(100%)/(0%)

249/248/1
(99.60%)/(00.40%)

Mathematics and
Linguistics

50/48/2
(96.00%)/(4.00%)

48/48/0
(100%)/(0%)

48/48/0
(100%)/(0%)

Linguistics and Social
Science

148/143/5
(96.62%)/(3.38%)

143/137/6
(95.80%)/(4.20%)

137/136/1
(99.27%)/(0.73%)

French 49/32/17
(65.31%)/(34.69%)

32/32/0
(100%)/(0%)

32/31/1
(96.88%)/(3.12%)

Chinese 35/34/1
(97.14%)/(2.86%)

34/30/4
(88.24%)/(11.76%)

30/30/0
(100%)/(0%)

Vietnamese 69/62/7
(89.86%)/(10.14%)

62/44/18
(70.97%)/(29.03%)

44/41/3
(93.18%/(6.82%)

Business 31/27/4
(87.10%)/(12.90%)

27/27/0
(100%)/(0%)

27/27/0
(100%)/(0%)

Music 31/31/0
(100%)/(0%)

31/31/0
(100%)/(0%)

31/31/0
(100%)/(0%)

Total: 668/626/42
(93.71%)/(6.29%)

626/598/28
(95.53%)/(4.47%)

598/592/6
(99.00%)/(1.00%)

Fig. 5. Decision tree model
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5.2 Discussion of Results

Based on the results, the overview is a reflection of one problem found in secondary
schools. Education levels in this study are the basis for students wishing to enter
university, where knowledge is more theoretical than practical. The nature of the study
may not be consistent with the behaviour or characteristics of some learners. Therefore,
this research is conducted to offer suggestions for students to find alternative career
options by choosing a more suitable field of study.

In future work, research should be expanded to application and promotion for
students and their parents who wish them to continue to pursue higher education.

Table 4. Model performance analysis

5-Fold cross validation Leave-one-out cross validation

Predicted/Actual True condition Precision Predicted/Actual True condition Precision
True Pass True Fail True Pass True Fail

Predicted Pass 42 26 61.54% Predicted Pass 39 16 71.43%
Predicted Fail 10 589 98.25% Predicted Fail 13 600 97.86%
Recall 80.00% 95.74% Recall 75.00% 97.45%
Accuracy: 94.51% – 2.88% (Mikro: 94.51%) Accuracy: 95.69% – 20.32% (Mikro: 95.69%)

Table 5. Association rules

Rule Conditions
Cause (IF) Effect

(Then)

Rule 1 If S30102 > 1.875 and S30103 > 0.750 and M30201 > 0.750
and M31101 > 1.750 and LC31201 > 0.875 then

Pass

Rule 2 If S30102 > 1.875 and S30103 > 0.750 and M30201 > 0.750
and M31101 > 1.750 and LC31201 � 0.875 then

Fail

Rule 3 If S30102 > 1.875 and S30103 > 0.750 and M30201 > 0.750
and M31101 � 1.750 and S30102 > 2.625 then

Pass

Rule 4 If S30102 > 1.875 and S30103 > 0.750 and M30201 > 0.750
and M31101 � 1.750 and S30102 � 2.625 then

Fail

Rule 5 If S30102 > 1.875 and S30103 > 0.750 and M30201 � 0.750
then

Fail

Rule 6 If S30102 > 1.875 and S30103 � 0.750 then Fail
Rule 7 If S30102 � 1.875 then Fail
Correct: 657 out of 668 training examples
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6 Conclusion

The objective of this work is to develop a mobile application to provide perspectives
for Learning Strategies (LS) and Learning Achievement (LA) in lifelong learning at the
high school level in Maha Sarakham Province, Thailand. Data collection is divided into
two parts: (1) Data sets for model analysis and application development from 668
students at Phadungnaree School, Maha Sarakham; (2) Data sets for application testing
and level of satisfaction collected from 23 IT specialist lecturers at the university, and
72 general users studying and working at Rajabhat Mahasarakham University, Maha
Sarakham, Thailand. The results from the model analysis showed that the models were
highly accurate, with a level of accuracy equal to 94.51%. Further, the model could
predict with an accuracy of 98.35% when developed as an association rule. Finally, the
satisfaction level for the applications is also high, which is equal to 4.61. Thus, it can be
concluded that the developed applications are appropriate and reasonable for recom-
mendation to interested parties.

Acknowledgements. The authors and research project were supported financially and with
resources by Rajabhat Mahasarakham University and the University of Phayao. The authors
would like to thank the researchers, participants, and technicians for their efforts toward the
completion of this research.

Table 6. Satisfaction towards the application

Participants Perspectives and functions

Functional requirement test Functional test

Stage 1 Stage 2 Stage 3 Stage 4 Stage 5 Stage 6 Stage 7 Stage 8

IT specialists 4.44
(0.51)

3.87
(0.46)

4.00
(0.52)

3.96
(0.48)

4.61
(0.56)

4.70
(0.56)

4.04
(0.56)

4.04
(0.48)

General
users

4.65
(0.63)

4.53
(0.71)

4.71
(0.62)

4.71
(0.62)

4.67
(0.61)

4.60
(0.69)

4.75
(0.50)

4.71
(0.57)

Total: 4.60
(0.61)

4.37
(0.72)

4.54
(0.67)

4.53
(0.67)

4.65
(0.58)

4.62
(0.66)

4.58
(0.59)

4.55
(0.62)

Usability test Security test
Stage 9 Stage 10 Stage 11 Stage 12 Stage 13 Stage 14 Stage 15 Stage 16

IT specialists 4.96
(0.21)

4.52
(0.51)

4.09
(0.42)

4.26
(0.45)

4.74
(0.45)

4.61
(0.50)

4.26
(0.45)

4.04
(0.47)

General
users

4.75
(0.55)

4.72
(0.54)

4.72
(0.54)

4.78
(0.48)

4.75
(0.55)

4.69
(0.57)

4.75
(0.55)

4.68
(0.67)

Total: 4.80
(0.49)

4.67
(0.54)

4.57
(0.56)

4.65
(0.52)

4.75
(0.53)

4.67
(0.52)

4.63
(0.57)

4.53
(0.68)

Mobile Applications for the Prediction of Learning Outcomes 411



References

1. Nuankaew, P., Temdee, P.: Determining of compatible different attributes for online
mentoring model. In: 2014 4th International Conference on Wireless Communications,
Vehicular Technology, Information Theory and Aerospace Electronic Systems (VITAE),
pp. 1–5 (2014)

2. Nuankaew, P., Temdee, P.: Of online community: identifying mentor and mentee with
compatible different attributes and decision tree. In: 2015 12th International Conference on
Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Tech-
nology (ECTI-CON), pp. 1–6 (2015)

3. Pupara, K., Nuankaew, W., Nuankaew, P.: An institution recommender system based on
student context and educational institution in a mobile environment. In: 2016 International
Computer Science and Engineering Conference (ICSEC), pp. 1–6 (2016)

4. Wood, J., Campbell, M., Wood, K., Jensen, D.: Enhancing the teaching of machine design
by creating a basic hands-on environment with mechanical ‘breadboards’. Int. J. Mech. Eng.
Educ. 33(1), 1–25 (2005)

5. Silk, E.M., Higashi, R., Schunn, C.D.: Resources for robot competition success: assessing
math use in grade-school-level engineering design. In: American Society for Engineering
Education (2011)

6. Nuankaew, P., Temdee, P.: Online mentoring model by using compatible different attributes.
Wirel. Pers. Commun. 85(2), 565–584 (2015)

7. Winne, P.H.: How software technologies can improve research on learning and bolster
school reform. Educ. Psychol. 41(1), 5–17 (2006)

8. Winne, P.H., Jamieson-Noel, D.: Self-regulating studying by objectives for learning:
students’ reports compared to a model. Contemp. Educ. Psychol. 28(3), 259–276 (2003)

9. Wood, S.: Generation Z as consumers: trends and innovation, pp. 1–3. Institute for Emerging
Issues: NC State University (2013)

10. United Nations General Assembly: Transforming Our World: The 2030 Agenda for
Sustainable Development. Resolution adopted by the General Assembly on 25 September
2015, New York, United Nations (2015). http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp

11. Office of the National Education Commission, Office of the Prime Minister: National
Education Act B.E. 2542 (1999). Office of the National Education Commission, Thailand
(1999)

412 P. Nuankaew et al.

http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประวัติผู้เขียน 
  



90 
 

ประวัติผู้เขียน 
 
ชื่อ-นามสกุล    ดร.ปรัชญา นวนแก้ว 

วันเดือนปีเกิด    30 ธันวาคม 2521 

วุฒิการศึกษา ปีการศึกษา 2561:  
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) 
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 

ต าแหน่ง อาจารย์  
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
มหาวิทยาลัยพะเยา 

ทุนการศึกษา 

gLINK Project 2016-2018: Sustainable Green Economies through Learning, 
Innovation, Networking and Knowledge Exchange, Erasmus Mundus Program (552099-
EM-1-2014-1-UK-ERA MUNDUS-EMA21) Erasmus Mundus Action 2 project, Budapest, 
Hungary.) 

ผลงานทางวิชาการ 

Nuankaew, P., Nuankaew, W., Phanniphong, K., Imwut, S., & Bussaman, S. (2019). 
Students Model in Different Learning Styles of Academic Achievement at the 
University of Phayao, Thailand. International Journal of Emerging 
Technologies in Learning (IJET), 14(12), 133–157. 
https://doi.org/10.3991/ijet.v14i12.10352  

Nuankaew, W. S., Nuankaew, P., Teeraputon, D., Phanniphong, K., & Bussaman, S. 
(2019). Perception and Attitude Toward Self-Regulated Learning of Thailand’s 
Students in Educational Data Mining Perspective. International Journal of 
Emerging Technologies in Learning (IJET), 14(09), 34–49. 
https://doi.org/10.3991/ijet.v14i09.10048  

https://doi.org/10.3991/ijet.v14i12.10352
https://doi.org/10.3991/ijet.v14i09.10048


91 
 

Nuankaew, P., Nuankaew, W., Bussaman, S., & Jedeejit, P. (2017). Education mining in 
the relationship between general knowledge and deep knowledge for lifelong 
learning. In 2017 14th International Conference on Electrical 
Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information 
Technology (ECTI-CON) (pp. 694–697). 
https://doi.org/10.1109/ECTICon.2017.8096333  

Nuankaew P., Nuankaew W., Phanniphong K., Bussaman S. (2018) Mobile Applications 
for the Prediction of Learning Outcomes for Learning Strategies and Learning 
Achievement in Lifelong Learning. In: Auer M., Guralnick D., Simonics I. (eds) 
Teaching and Learning in a Digital World. ICL 2017. Advances in Intelligent 
Systems and Computing, vol 716. Springer, Cham. 
https://doi.org/10.1007/978-3-319-73204-6_45  

Nuankaew, P., & Temdee, P. (2015). Of online community: Identifying mentor and 
mentee with compatible different attributes and decision tree. 2015 12th 
International Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer, 
Telecommunications and Information Technology (ECTI-CON), 1–6. 
https://doi.org/10.1109/ECTICon.2015.7207130  

Nuankaew, P., & Temdee, P. (2019). Matching of compatible different attributes for 
compatibility of members and groups. International Journal of Mobile 
Learning and Organisation, 13(1), 4. 
https://doi.org/10.1504/IJMLO.2019.096469  

Nuankaew, P., & Temdee, P. (2015). Online Mentoring Model by Using Compatible 
Different Attributes. Wireless Personal Communications, 85(2), 565–584. 
https://doi.org/10.1007/s11277-015-2755-x  

 

 

 

 

 

 

https://doi.org/10.1109/ECTICon.2017.8096333
https://doi.org/10.1007/978-3-319-73204-6_45
https://doi.org/10.1109/ECTICon.2015.7207130
https://doi.org/10.1504/IJMLO.2019.096469
https://doi.org/10.1007/s11277-015-2755-x


92 
 

ประสบการณ์ท างาน  

2555 (อาจารย์)  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
มหาวิทยาลัยพะเยา 

2555 (อาจารย์)  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  
มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม 

2551 (อาจารย์)  คณะคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

2545 (นักวิชาการโสตทัศนศึกษา)  คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์  
มหาวิทยาลัยนเรศวร 

2544 (เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์)  คณะศึกษาศาสตร์  
มหาวิทยาลัยนเรศวร 

 


	Mobile Applications for the Prediction of Learning Outcomes for Learning Strategies and Learning Achievement in Lifelong Learning
	Abstract
	1 Introduction
	2 Purpose and Goal
	3 Literature Review
	3.1 Thailand’s Formal Education System
	3.2 Learning Achievement (LA)
	3.3 Learning Strategies (LS)
	3.4 Lifelong Learning Styles (LLS)

	4 Research Methodology Approach
	4.1 Data Collection
	4.2 Model Analysis
	4.3 Model Performance
	4.4 Mobile Application Development
	4.5 Implementation the Application

	5 Results and Discussion
	5.1 Reporting of Results
	5.2 Discussion of Results

	6 Conclusion
	Acknowledgements
	References


