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การศึกษาความสัมพันธ์ของพฤติกรรมการเรียนทีบ่ นั ทึกด้วยระบบติดตาม
พฤติกรรมการเรียนกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
กัญญารัตน์ อูต่ ะเภา1* สมคิด แซ่หลี2 และ กฤช สินธนะกุล2
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการเรียนที่บันทึกด้วยระบบติดตาม
พฤติกรรมการเรียนกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และ 2) ประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบติดตามพฤติกรรมการเรียน
โดยกลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 1 จํานวน 108 คน และอาจารย์ผู้สอนจํานวน 5 คน คัดเลือกโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ 1) ระบบติดตามพฤติกรรมการเรียนโดยใช้ xAPI บันทึกข้อมูลในระบบ LRS และ 2) แบบ
ประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบ เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ สมการถดถอย ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า 1) ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่าง
พฤติกรรมการเรียนที่บันทึกด้วยระบบติดตามพฤติกรรมการเรียนกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านการเลือกประเด็นและ
สาระข้อมูลที่สําคัญในการเรียน .516 ด้านการทดสอบตนเอง การทบทวน และการเตรียมตัวในการเรียน .471 ด้าน
กระบวนการประมวลผล .382 ด้านการยอมรับการศึกษา .316 ด้านความสามารถของตนเอง .283 ด้านการบริหารเวลา
ในการเรียนมีค่าความสัมพันธ์เท่ากับ .231 ด้านการมีสมาธิและเอาใจใส่ในการเรียน .208 ด้านยุทธวิธีในการสอบและ
การเตรียมตัวสอบ .205 และด้านการปรับตัวในการเรียน .195 2) ผู้ใช้มีความพึงพอใจต่อระบบติดตามพฤติกรรมการเรียน
ในระดับมากที่สุดมีค่าเฉลี่ย (X� = 4.75, S.D. = 0.39)
คําสําคัญ: พฤติกรรมการเรียน, ผลสัมฤทธิท์ างการเรียน, การเรียนการสอน, xAPI, WP-Tincan, H5P, LRS
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An Study of the Correlation Coefficient between Learning Behaviors Tracking
System and Learning Achievement
Kanyarat Autapao1* Somkid Saelee2 and Krich Sintanakul2
Abstract
The purposes of this research were to: 1) develop a tracking system using xAPI, 2) evaluate the
correlation coefficient between Learning Behaviors Tracking System and student learning achievement,
and 3) evaluation instructor’s satisfaction upon using Tracking System. The conduct experiment with
108 people first year students and 5 instructors were selected by purposive sampling. The research tool
used 1) a tracking system using xAPI. Learning Record Store (LRS) is used for collecting data and 2) the
instructor’s satisfaction upon using Tracking System was the 5 rating scale questionnaires. The analyzing
statistic was Pearson correlation coefficient, regression, mean and standard deviation. Research findings
were as follows: 1) the correlation coefficient between Learning Behaviors Tracking System had a
correlation coefficient and student achievement of Time management had a correlation coefficient of
.231, the Concentration had .208, the Information processing had .382, the Selecting main idea had .516,
the Self-testing had .471, the Test strategies had .205 the educational acceptance had .316, the Study
orientation had .195 and the Self-efficacy had .283 2) the instructors reported high satisfaction towards
the developed tracking system at high level (X� = 4.75; S.D. = 0.39)

Keywords: Learning behaviors, Learning achievement, Teaching and Learning, xAPI, WP-Tincan, H5P, LRS
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1. บทนํา
ปัจจุบันก้าวเข้าสู่ยุคของ สังคมความรู้ (Knowledge
Society) และระบบเศรษฐกิจฐานความรู้ (Knowledge
Based Economy) ทําให้ความรู้สามารถค้นหาได้จาก
ทุกหนทุกแห่งในโลกไม่ได้จํากัดอยู่แต่ในห้องเรียนเท่านั้น
การจัด การเรียนการสอนจึงเกิดการเปลี่ยนแปลงไปโดย
สถานศึกษาแต่ละแห่งเน้นให้ผู้เรียนแสวงหาความรู้ด้วย
ตนเองจากสื่อการสอนทุกรูปแบบทั้งสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ อีกทั้งเน้นการทํางานเป็นกลุ่ม โดยผู้สอน
มีหน้าที่หลักในการพัฒนากิจกรรมให้ผู้เรียนร่วมมือกันใน
การสร้างความรู้ และ/หรือกิจกรรมการเรียนรู้ที่มุ่งเน้น
การสร้ างสรรค์ โดยผู้ เรี ยนไม่ จํ ากั ดกรอบสถาบั นและ
ชั้นเรียน สถานศึกษาและผู้เรียนสามารถเชื่อมต่อถึงกันได้
จากทุกสถานที่ในทุกเวลา ในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งการจัด
การเรียนการสอนออนไลน์ตลอดจนการเรียนรู้เทคโนโลยี
เสมื อนจริ ง ซึ่ งจะก้ าวเข้ ามามี บทบาทในการประสาน
กระบวนการเรียนการสอนในสถาบันการศึกษาจริงและ
การเรียนรู้ทางไกลทั้งในปัจจุบันและอนาคต [1-2] ส่งเสริม
ให้ผู้เรียนเพิ่มพูนความรู้ และเกิดการแลกเปลี่ยนความรู้
อย่างต่อเนื่องตลอดเวลาสอดคล้องกับพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ที่ผู้เรียนมีสิทธิ์ได้รับการ
พัฒนาขีดความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเพือ่ การศึกษา
ในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองได้อย่างต่อเนื่องตลอด
ชีวิต [3]
พฤติกรรมการเรียน หมายถึง พฤติกรรมหรือทักษะ
ในการเรี ย นที่ นั ก เรี ย นกระทํ า ในขณะเรี ย น เป็ น การ
แสดงออกในการปฏิบัติตัวของนักเรียนเกี่ยวกับการเรียน
ทั้ งในและนอกห้ องเรี ยนอย่ างสม่ํ าเสมอเกี่ ยวกั บการ
ศึกษาเล่าเรียน เพื่อให้บรรลุจุดประสงค์ที่กําหนดในการ
เรียน [4] จากการศึกษาพบว่านักเรียนที่มีพฤติกรรมการ
เรียนที่ดีจะมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีด้วย [5-7] แต่
เนื่ อ งจากปั จ จุ บั น ผู้ เ รี ย นบางคนไม่ ส นใจเรี ย นเพราะ
แอบเล่นเกม สนทนาพูดคุยผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์
ดูหนั งฟังเพลง และสื บค้นข้อมู ลอื่น ๆ นอกเหนื อจาก
บทเรียนผ่านเครือข่ายโทรศัพท์มือถือ ทั้งในชั้นเรียนและ
การศึกษาด้วยตนเอง ซึ่งผู้สอนไม่สามารถควบคุมและ
ดู แ ลได้ อ ย่ า งทั่ ว ถึ ง ส่ ง ผลให้ ผู้ เ รี ย นที่ ไ ม่ ส นใจเรี ย นมี
ผลการเรียนต่ํา
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ระบบติดตาม เป็นระบบที่สามารถบันทึกข้อมูลการ
ปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ที่ผู้สอนกําหนดไว้ ซึ่งข้อมูลที่ได้
สามารถนํามาใช้ในการวิเคราะห์พฤติกรรมการเรียนของ
ผู้เรียนแต่ละคน ผู้สอนสามารถนํามาใช้ในการตัดสินใจ
เพื่อปรับปรุงวิธีการจัดการเรียนการสอนและพฤติกรรม
การเรียนของผู้เรี ยนให้เป็นไปตามแนวทางที่ส่งผลกั บ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้เพิ่มมากยิ่งขึ้น
ผู้วิจัยจึงมีแนวคิดที่จะพัฒนาระบบติดตามพฤติกรรม
การเรียนเช่น การเข้าเรียนเนื้อหา การตั้งคําถาม การ
ตอบคําถาม การทําแบบฝึ กหัดและแบบทดสอบ ฯลฯ
เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเรียนที่บันทึกด้วยระบบติดตาม
พฤติ กรรมการเรี ยนกั บผลสั มฤทธิ์ ทางการเรี ยน แล้ ว
นํามาวิเคราะห์พฤติกรรมการเรียนที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน และให้คําแนะนําหากผู้เรียนมีพฤติกรรม
การเรียนที่ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ํา
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
2.1 ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการเรียน
ที่บันทึกด้วยระบบติดตามพฤติกรรมการเรียนกับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน
2.2 ประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบติดตาม
พฤติกรรมการเรียน
3. วิธีการวิจัย
การวิจั ยนี้เป็นการวิจั ยเชิงทดลอง (Experimental
Research) โดยผู้วิจัยดําเนินการทดลองตามแบบแผน
การทดลองกลุ่มเดียวขณะใดขณะหนึ่ง (One-Shot Case
Study)
3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรแบ่ งเป็ น 2 กลุ่ มได้ แก่ 1) ผู้ เรี ยนที่ เป็ น
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีที่ลงทะเบียนเรียน
รายวิชา ศท 0044020 ชีวิตกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
สมัยใหม่ ภาคเรียนที่ 2/2558 2) อาจารย์ผู้สอนในรายวิชา
ศท 0044021 ชีวิตกับเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่
กลุ่มตัวอย่าง แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ 1) ผู้เรียนที่เป็น
นั ก ศึ ก ษาชั้ น ปี ที่ 1 มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เทพสตรี ที่
ลงทะเบียนเรียนรายวิชา ศท 0044020 ชีวิตกับเทคโนโลยี
สารสนเทศสมัยใหม่ ภาคเรียนที่ 2/2558 คัดเลือกโดยวิธี
เฉพาะเจาะจง จํานวน 108 คน ประกอบด้วยผู้เรียนกลุ่ม
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ที่เรียนเก่ง ปานกลาง แลละอ่อน เพื่อทดดสอบการใช้ระะบบ
ระบบติดตตามพฤติกรรมมการเรียนโดยใใช้ xAPI 2) กกลุ่ม
ผู้ ส อนใน รายวิ ช า ศท 0044021 ชีวิวิต กั บ เทคโนโโลยี
สารสนเททศสมั ย ใหม่ คณะเทคโน โลยี ส ารสนเเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสสตรี คัดเลือกโดดยวิธีเฉพาะเจาาะจง
จํานวน 5 ท่าน
3.2 ตัวแปรที่ศึกษา
33.2.1 ตัวแปรตต้น คือพฤติกรรรมการเรียนที่
บันทึกด้วยยระบบติดตามพฤติกรรมการเรียนโดยใช้ xAAPI
33.2.2 ตัวแปรตตาม
1) ค่ าสั มประสิ ทธิ์ สหสั
ห มพั นธ์ ระหวว่ าง
พฤติกรรมมการเรียนที่บันทึ
น กด้วยระบบติดตามพฤติกรรรม
การเรียนกักับผลสัมฤทธิทางการเรี
ท์
ยน
2) การพพยากรณ์ผลสัมฤทธิ
ม ์ทางการเรีรียน
จากพฤติติ ก รรมการเรี ยนที
ย ่ บั น ทึ ก ด้ วยระบบติ ด ตตาม
พฤติกรรมมการเรียน โดยใใช้ xAPI
3) ควาามพึงพอใจของงผู้ใช้ระบบติดตตาม
พฤติกรรมมการเรียน
3.3 เคครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้
น
้อมูล
33.3.1 ระบบติติดตามพฤติกรรรมการเรียนโดยใช้
xAPI [8]
H5P
Content

WorrdPress LMS
WP
Tin can

H5P
Acctivity
Sttatements

Activity
A

xAPI Activity Statements
S
LRS

รูปที่ 1 องค์ประกอบบของระบบติดตามพฤติ
ต
กรรม
การเรียน
33.3.2 แบบทดดสอบวัดผลสัมฤทธิ
ม ์ทางการเรีรียน
หลังเรียน
33.3.3 แบบประเมินความพึงพอใจของผู
ง
้ใช้ ที่มี
ต่อระบบติติดตามพฤติกรรมการเรียนโดดยใช้ xAPI ที่ผู้ววิิ จัย
พัฒนาขึ้น
3.4 กการเก็บรวบรวมมข้อมูล
33.4.1 ผู้ วิ จั ย ได้ นํ า ระบบไปปทดลองกั บ กกลุ่ ม
ตัวอย่างนันักศึกษาชั้นปีทีที่ 1 ที่ลงทะเบีบียนเรียนรายวิวิชา
ศท 00444021 ชี วิตกั บเทคโนโลยีสารสนเทศสมั ยใใหม่
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จํานวน 108 คน โดยให้ผู้เรียนนทดลองเรียนด้วยระบบ
ติดตามพฤติ
ด
กรรมการเรียนโดยใช้ช้ xAPI จํานวน 4 บทเรียน
ระยะเวลา 4 สัปดาห์ ระบบจะะทําการบันทึกพฤติกรรม
การเรียนของผู้เรียน เมื่อผู้เรียนนเรียนจบแล้วใหห้ผู้เรียนทํา
แบบบทดสอบวั ดผลสั มฤทธิ์ ทาางการเรี ยนหลลั งเรี ยนใน
สัปดาห์
ป ที่ 5 เพื่อนํ
อ าข้ อมู ลมาวิวิ เคราะห์ ความม สั มพั นธ์
ระหว่างพฤติกรรรมการเรียนที่บบันทึกด้วยระบบบติดตาม
ย บผลสัมฤททธิ์ทางการเรียน
พฤฤติกรรมการเรียนกั
3.4.2 นํนาแบบประเมินนความพึงพอใจจของผู้ใช้ที่
มีต่ตอ่ ระบบที่ผู้วิจยพั
ัย ฒนาขึ้น ซึ่ง ผ่านการประเมิมินประเมิน
ความสอดคล้องจจากผู้ทรงคุณวุฒฒิจํานวน 3 ท่าน ซึ่งเป็น
อาจารย์สอนทางด้านคอมพิวเตตอร์ ที่ทํางานมาไม่ต่ํากว่า
5 ปี โดยผลการปประเมินข้อคําาถามแต่ละข้อมีค่าความ
สอดคล้องอยู่ในชช่วง 0.67 - 1.000 ไปให้อาจารยย์ผู้สอนร่วม
ในรรายวิชา ศท 00044021 ชีวิตกั บเทคโนโลยีสารสนเทศ
ส
สมััยใหม่เป็นผู้ประะเมิน โดยใช้เกณณฑ์การประเมิน [9] ดังนี้
4.50-5.00 หมมายถึง มีความมพึงพอใจมากทีที่สุด
3.50-4.49 หมมายถึง มีความมพึงพอใจมาก
2.50-3.49 หมมายถึง มีความมพึงพอใจปานกกลาง
1.50-2.49 หมมายถึง มีความมพึงพอใจน้อย
1.00-1.49 หมมายถึง มีความมพึงพอใจน้อยทีที่สุด
3.5 การวิเครราะห์ข้อมูล
3.5.1 วิเคราะห์ความสัสัมพันธ์ระหว่างพฤติ
ง กรรม
การเรียนที่บันทึกด้
ก วยระบบติดดตามพฤติกรรมมการเรียน
กับผลสั
บ มฤทธิ์ทางงการเรียนโดยใใช้สัมประสิทธิสหสั
์ส มพันธ์
3.5.2 วิเคราะห์ความมพึงพอใจของผู้ใช้ที่มีต่อ
ระบบติดตามพฤฤติกรรมการเรีรียน โดยใช้ ค่าเฉลี
า ่ ยและ
ค่าเบี่ยงเบนมาตรรฐาน
4. ผลการวิจัย
4.1 ความสัั มพั นธ์ ระหว่ าางพฤติ กรรมกการเรี ยนที่
บันทึ
น กด้วยระบบติติดตามพฤติกรรรมการเรียนกับผลสั
บ มฤทธิ์
ทางการเรียน
4.1.1 ค่ า สั ม ประสิ ททธิ์ ส หสั ม พั นธ์ ร ะหว่ า ง
พฤฤติกรรมการเรียนที
ย ่บันทึกด้วยยระบบติดตามมพฤติกรรม
การเรียนกับผลสัสัมฤทธิ์ทางกา รเรียน ผู้วิจัยกําหนดตัว
แปปรที่ใช้แทนพฤติติกรรมการเรียนนด้านต่าง ๆ ดัังนี้
A หมาายถึง พฤติกรรรมด้านการบริการเวลาใน
ก
การเรียน
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B หมายถึง พฤติกรรมด้านการมีสมาธิและเอา
ใจใส่ในการเรียน
C หมายถึง พฤติกรรมด้านกระบวนการประมวลผล
D หมายถึง พฤติกรรมด้านการเลือกประเด็น
และสาระข้อมูลที่สําคัญในการเรียน
E หมายถึง พฤติกรรมด้านการทดสอบตนเอง
การทบทวน และการเตรียมตัวในการเรียน
F หมายถึง พฤติกรรมด้านยุทธวิธีในการสอบ
และการเตรียมตัวสอบ
G หมายถึง พฤติกรรมด้านการยอมรับการศึกษา
H หมายถึง พฤติกรรมด้านการปรับตัวในการเรียน
I หมายถึง พฤติกรรมด้านความสามารถของ
ตนเอง
Test หมายถึง ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ตารางที่ 1 สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรม
การเรียนที่บันทึกด้วยระบบติดตามพฤติกรรม
การเรียนกับผลสัมฤทธิท์ างการเรียน
พฤติกรรม A B C D E F G H I Test
การเรียน
A
1 .541 .582 .167 .210 .461 .233 .146 .225 .231
B
1 .542 .288 .136 .692 .089 -.044 .105 .208
C
1 .383 .516 .470 .466 .124 .297 .382
D
1 .253 .293 .265 .164 .167 .516
E
1 .199 .553 .222 .188 .471
F
1 .265 .038 .148 .205
G
1 .203 .202 .316
H
1 .502 .195
I
1 .283
Test
1

จากตารางที่ 1 พบว่ า ค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ ส หสั ม พั น ธ์
ระหว่างระบบติดตามพฤติกรรมการเรียนกับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ย นด้ า นการบริ ห ารเวลาในการเรี ย นมี ค่ า
ความสัมพันธ์เท่ากับ .231 ด้านการมีสมาธิและเอาใจใส่
ในการเรียน .208 ด้านกระบวนการประมวลผล .382
ด้านการเลือกประเด็นและสาระข้ อมูลที่ สําคั ญในการ
เรียน .516 ด้านการทดสอบตนเอง การทบทวน และการ
เตรียมตัวในการเรียน .471 ด้านยุทธวิธีในการสอบและ
การเตรียมตัวสอบ .205 ด้านการยอมรับการศึกษา .316
ด้านการปรับตัวในการเรียน .195 และด้านความสามารถ
ของตนเอง .283 เมื่อพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์สัมพันธ์
ระหว่างพฤติกรรมการเรียนพบว่าพฤติกรรมด้านการมี
สมาธิและเอาใจใส่ในการเรียน และพฤติกรรมด้านยุทธวิธี
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ในการสอบและการเตรียมตัวสอบมีความสัมพันธ์กันมาก
ที่สุดเท่ ากั บ .692 มี ความสัมพั นธ์ เป็ นบวกแสดงว่ าถ้ า
ผู้เรียนมีพฤติกรรมด้านการมีสมาธิและเอาใจใส่ในการ
เรียนมากก็จะมีพฤติกรรมการเรียนด้านยุทธวิธีในการ
สอบและการเตรียมตัวสอบมีความสัมพันธ์มาก และมี
ความสัมพันธ์ในระดับสูง ส่วนพฤติกรรมทีม่ ีความสัมพันธ์
เป็นลบได้แก่ พฤติกรรมด้านการมีสมาธิและเอาใจใส่ใน
การเรียน และพฤติกรรมด้านการปรับตัวในการเรียนมีค่า
เท่ากับ -.044 แสดงว่าถ้าผู้เรียนมีสมาธิและเอาใจใส่ใน
การเรียนมากจะมีพฤติกรรมด้านการปรับตัวในการเรียน
น้อยแต่มีความสัมพันธ์กันในระดับต่ํา
4.1.2 การพยากรณ์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
จากพฤติ ก รรมการเรี ย นที่ บั น ทึ ก ด้ ว ยระบบติ ด ตาม
พฤติกรรมการเรียน โดยใช้ xAPI
ผู้วิจัยค้นหาสมการพยากรณ์โดยใช้โปรแกรม
SPSS ด้วยการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple
Regression Analysis) และใช้วิธีคัดเลือกตัวแปรเข้าสมการ
แบบลําดับขั้น (Stepwise Selection) ได้ผลดังตาราง
ตารางที่ 2 Variables Entered/Removed
Model
1
2

Variables
Entered
D
E

Variables
Removed

Method

Stepwise

a. Dependents Variable: Test

จากตารางที่ 2 ตัวแปรพยากรณ์ที่นําไปใช้พยากรณ์
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนได้แก่ D คือ พฤติกรรมด้านการ
เลือกประเด็นและสาระข้อมูลที่สําคัญในการเรียน และ E
คือ พฤติกรรมด้านการทดสอบตนเอง การทบทวน และ
การเตรียมตัวในการเรียน
ตารางที่ 3 Model Summary
Model

R

1
2

.516
.624

R2

Adjusted S.E.est DurbinR2
watson
.266
.259
5.72914
.390
.378
5.24863 1.658

a. Predictors: (Constant), D
b. Predictors: (Constant), D, E
c. Dependent Variable: Test

จากตารางที่ 3 พบว่าโมเดลที่ 1 ใช้ตัวแปร D ในการ
พยากรณ์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยมีค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ .516 มีความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการ

3/19/62 BE 1:45 PM
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พยากรณ์ (S.E.est) 5.72914 โมเดลที่ 2 ใช้ตัวแปร D และ
E ร่วมกันพยาการณ์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนได้โดยมีค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ .624 มีความคลาดเคลื่อน
มาตรฐานของการพยากรณ์ (S.E.est) 5.24863
ตารางที่ 4 ANOVA
Model
Sum of Squares
1 Regression
1261.759
Residual
3479.241
Total
4741.000
2 Regression
1848.448
Residual
2892.552
Total
4741.000

df Mean Square F
Sig.
1
1261.759 38.441 .000a
106
32.823
107
2
924.224 33.549 .000b
105
27.548
107

a. Predictors: (Constant), D
b. Predictors: (Constant), D, E
c. Dependent Variable: Test

จากตารางที่ 4 พบว่า โมเดลที่ 1 และ โมเดลที่ 2 มี
ตัวแปรอิสระที่มีความสัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ .01
ตารางที่ 5 Coefficients

Model
2

B

Std.
Error
(Constant) 23.561 1.018
D
3.035 .564
E
4.467 .968

Sig. Tolerance VIF

.000
.000
.000

.936
.936

1.068
1.068

a. Dependent Variable: Test

จากตารางที่ 5 พบว่า โมเดลที่ 2 ตัวแปร D และ E
มีความสัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมากที่สุด และ
ความสัมพันธ์อยู่ในทิศทางเดียวกัน สามารถพยากรณ์
ผลสั มฤทธิ์ ทางการเรี ยน ได้ อย่ างมี นั ยสํ าคั ญทางสถิ ติ
ที่ระดับ .01
สรุปได้ว่า พฤติกรรมด้านการเลือกประเด็นและสาระ
ข้ อ มู ล ที่ สํ า คั ญ ในการเรี ย น (D) และพฤติ ก รรมด้ า น
การทดสอบตนเอง การทบทวน และการเตรี ยมตัวใน
การเรียน (E) สามารถพยากรณ์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
(Test) ได้อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดย
ตัวแปรทั้งสองร่วมกันพยากรณ์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนได้
ร้อยละ 39 ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการพยากรณ์
(S.E.est) 5.24863 สามารถเขียนสมการพยากรณ์ ในรูป
คะแนนดิบและคะแนนมาตรฐานได้ ดังนี้
สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ
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Y = 23.561 + 3.035 D + 4.467 E
สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐาน
ZY = 0.424 D + 0.368 E

181

(1)
(2)

จากสมการที่ (2) สมการพยากรณ์ ใ นรู ป คะแนน
มาตรฐาน พบว่า พฤติกรรมด้านการเลือกประเด็นและ
สาระข้อมูลที่สําคัญในการเรียน (D) มีค่าความชัน
มาตรฐาน 0.424 ซึ่งเป็นค่าที่ถูกคาดหวังว่าจะเพิ่มขึ้นใน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (Y) 0.424 หน่วยคะแนนมาตรฐาน
เมื่อนักศึกษามีพฤติกรรมด้านการเลือกประเด็นและสาระ
ข้อมูลที่สําคัญในการเรียนเพิ่มขึน้ 1 หน่วยคะแนนมาตรฐาน
เมื่อควบคุมพฤติกรรมด้านการทดสอบตนเอง การทบทวน
และการเตรียมตัวในการเรียน (E) และพฤติกรรมด้านการ
ทดสอบตนเอง การทบทวน และการเตรียมตัวในการเรียน
(E) มีค่าความชันมาตรฐาน 0.368 เป็นค่าที่ถูกคาดหวังว่า
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (Y) จะเพิ่มขึ้น 0.368 หน่วย
คะแนนมาตรฐาน เมื่อควบคุมพฤติกรรมด้านการเลือก
ประเด็นและสาระข้อมูลที่สําคัญในการเรียน (D) ซึ่ง
สามารถสรุปได้ว่าพฤติกรรมการเรียนที่บันทึกด้วยระบบ
ติดตามพฤติกรรมการเรียน ด้านการเลือกประเด็นและ
สาระข้อมูลที่สําคัญในการเรียน และพฤติกรรมด้านการ
ทดสอบตนเอง การทบทวน และการเตรียมตัวในการเรียน
มีความสัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
4.2 ความพึ ง พอใจของผู้ ใ ช้ ที่ มี ต่ อ ระบบติ ด ตาม
พฤติกรรมการเรียนโดยใช้ xAPI ได้ผลดังตารางที่ 6
ตารางที่ 6 ผลการประเมินความพึงพอใจของผูใ้ ช้ที่มีต่อ
ระบบติดตามพฤติกรรมการเรียนโดยใช้ xAPI
รายการประเมิน
1. ด้านเนือ้ หา
1.1 ความเหมาะสมของสีและ
ขนาดของตัวอักษร ภาพพื้นหลัง
1.2 เนื้อหาครอบคลุมตาม
คําอธิบายรายวิชา
1.3 กําหนดวัตถุประสงค์ชัดเจน
1.4 แบบทดสอบสอดคล้องตาม
วัตถุประสงค์
1.5 จํานวนข้อสอบเหมาะสมกับ
เนื้อหา
1.6 ภาษาที่ใช้ในบทเรียน

ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน แปลผล
�) มาตรฐาน ค่าเฉลี่ย
(X
(SD)
4.60

0.55

มากที่สุด

4.80
4.80

0.45
0.45

มากที่สุด
มากที่สุด

4.80

0.55

มากที่สุด

4.60
4.80

0.55
0.45

มากที่สุด
มากที่สุด
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ตารางที่ 6 ผลการประเมินความพึงพอใจของผูใ้ ช้ที่มีต่อ
ระบบติดตามพฤติกรรมการเรียนโดยใช้ xAPI
(ต่อ)
รายการประเมิน
1.7 การแบ่งเนื้อหาเป็นเนื้อหา
ย่อยทําให้ผู้เรียนไม่เบื่อหน่าย
1.8 การยกตัวอย่างในรูปแบบ
การสาธิตทําให้ผู้เรียนเข้าใจได้ง่าย
เฉลี่ยรวม
2. ด้านการจัดการข้อมูลผูเ้ รียน
2.1 วิธีการลงทะเบียนเรียน
2.2 การจัดการข้อมูลส่วนตัว
ผู้เรียน
2.3 การจัดการข้อมูลสมาชิก
2.4 การค้นหาข้อมูลสมาชิก
เฉลี่ยรวม
3. ด้านการจัดการบทเรียน
3.1 การเพิ่มเนื้อหาบทเรียนใน
รูปแบบวิดีโอโต้ตอบ
3.2 การสร้างกิจกรรมการเรียน
เพื่อบันทึกพฤติกรรมการเรียน
3.3 มีกิจกรรมการเรียนให้
เลือกใช้หลากหลาย
3.4 การสร้างแบบทดสอบและ
คําถามระหว่างเรียน
เฉลี่ยรวม
4. ด้านการรายงานผลข้อมูล
4.1 การแสดงผลข้อมูล
พฤติกรรมผู้เรียนเป็นรายบุคคล
4.2 เลือกแสดงผลข้อมูล
พฤติกรรมได้หลากหลายพฤติกรรม
4.3 เลือกแสดงผลพฤติกรรมได้
ตามรหัสสมาชิก กิจกรรม หัวข้อ
เนื้อหา และตาม ช่วงวัน
4.4 การแสดงผลภาพรวมในรูป
ข้อความและแบบกราฟ
4.5 การแสงดผลข้อมูลบน
Tablet
เฉลี่ยรวม
5. ด้านการใช้ประโยชน์
5.1 ช่วยให้สามารถเก็บข้อมูล
พฤติกรรมการเรียนแทนการ
สังเกตพฤติกรรมในห้องเรียน
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ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน แปลผล
�) มาตรฐาน ค่าเฉลี่ย
(X
(SD)
4.60

0.55

มากที่สุด

4.40
4.68

0.55
0.50

มาก
มากที่สุด

4.80

0.45

มากที่สุด

4.80
5.00
4.60
4.80

0.45
0.00
0.55
0.36

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

4.80

0.45

มากที่สุด

4.80

0.45

มากที่สุด

4.80

0.45

มากที่สุด

4.80
4.80

0.45
0.45

มากที่สุด
มากที่สุด

5.00

0.00

มากที่สุด

4.80

0.45

มากที่สุด

4.80

0.45

4.60

0.55

มากที่สุด

4.40
4.72

0.55
0.40

มาก
มากที่สุด

5.00

0.00

มากที่สุด

มากที่สุด

ตารางที่ 6 ผลการประเมินความพึงพอใจของผูใ้ ช้ที่มีต่อ
ระบบติดตามพฤติกรรมการเรียนโดยใช้ xAPI
(ต่อ)
รายการประเมิน

ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน แปลผล
�) มาตรฐาน ค่าเฉลี่ย
(X
(SD)

5.2 ช่วยให้สามารถเก็บข้อมูล
พฤติกรรมการเรียนของผู้เรียนได้
พร้อม ๆ กัน
4.60
5.3 นําข้อมูลพฤติกรรมมา
วิเคราะห์ได้รวดเร็วเนื่องจาก
บันทึกในระบบคอมพิวเตอร์
4.80
5.4 ช่วยแก้ปัญหาผู้เรียนที่ไม่
สนใจเรียน
4.40
5.5 ระบบติดตามพฤติกรรมการ
เรียนโดยใช้ xAPI สามารถนําไป
ใช้กับรายวิชาอื่น ๆ ได้หลากหลาย 5.00
เฉลี่ยรวม
4.76
6. ด้านการตรวจสอบพฤติกรรมการเรียน
6.1 เกณฑ์การให้คะแนน
พฤติกรรมการเรียน
4.80
6.2 ขั้นตอนการวิเคราะห์
พฤติกรรมการเรียน
4.60
6.3 ระบบตรวจสอบพฤติกรรม
การเรียนได้ครอบคลุมทุก
พฤติกรรม
4.60
6.4 ความสะดวกในการตรวจสอบ
พฤติกรรมการเรียน
5.00
6.5 ความถูกต้องของผลการ
วิเคราะห์พฤติกรรมการเรียน
4.60
เฉลี่ยรวม
4.72
7. ด้านการใช้งานบน Tablet
7.1 การจัดวางตําแหน่งเนื้อหา
รูปภาพ เครื่องมือเหมาะสม กับ
การใช้งานบน Tablet
4.80
7.2 ความเร็วในการแสดงผล
ข้อมูลบน Tablet
4.80
7.3 กิจกรรมการเรียนเหมาะสม
กับการใช้งานบน Tablet
5.00
7.4 สามารถพกพาได้สะดวก
เรียนได้ทุกเวลา และทุกที่ที่
5.00
สามารถเชื่อมต่อเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต
4.90
เฉลี่ยรวม
เฉลี่ยรวมความพึงพอใจ
ของผู้ใช้ที่มีต่อระบบ
4.75

0.55

มากที่สุด

0.45

มากที่สุด

0.55

มาก

0.00
0.31

มากที่สุด
มากที่สุด

0.45

มากที่สุด

0.55

มากที่สุด

0.55

มากที่สุด

0.00

มากที่สุด

0.55
0.42

มากที่สุด
มากที่สุด

0.45

มากที่สุด

0.45

มากที่สุด

0.00

มากที่สุด

0.00

มากที่สุด

0.22

มากที่สุด

0.39

มากที่สุด
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ปี ที่ 9 ฉบั บ ที่ 3 กั น ยายน – ธั น วาคม 2561

จากตารางที่ 6 พบว่า ผลการประเมินความพึงพอใจ
ของผู้ใช้ที่มีต่อระบบติดตามพฤติกรรมการเรียนโดยใช้
xAPI พบว่า 1) ด้านเนื้อหามีค่าเฉลี่ย 4.68 2) ด้าน
การจั ด การข้ อ มู ล ผู้ เ รี ย นมี ค่ า เฉลี่ ย 4.80 3) ด้ า น
การจัดการบทเรียนมีค่าเฉลี่ย 4.80 4) ด้านการรายงาน
ข้อมูลมีค่าเฉลี่ย 4.72 5) ด้านการใช้ประโยชน์มีค่าเฉลี่ย
4.76 6) ด้านการตรวจสอบพฤติกรรมการเรียนมีค่าเฉลี่ย
4.72 และ 7) ด้านการใช้งานบน Tablet มีค่าเฉลี่ยสูง
ที่สุด 4.90 โดยรวมผู้ใช้มีความพึงพอใจต่อการใช้ระบบ
อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.75
5. อภิปรายผลการวิจัย
จากการพัฒนาระบบติดตามพฤติกรรมการเรียน โดย
ใช้ xAPI สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้
5.1 ผลการวิ เ คราะห์ ค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ ส หสั ม พั น ธ์
ระหว่างระบบติดตามพฤติกรรมการเรียนกับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนมีความสัมพันธ์ทางบวกอย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิ ติ สอดคล้ องกั บ ลดาพร ทองสง และถนิ มพร
พงศานานุรักษ์ (2556) ที่ได้ศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์
กั บผลสั มฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิ ชาการพยาบาลเด็ กของ
นักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลเกื้อการุณย์ พบว่า
เกรดเฉลี่ยสะสม และพฤติกรรมการเรียนในชั้นเรียนมี
ความสั ม พั น ธ์ ท างบวกอย่ า งมี นั ย สํ า คั ญ ทางสถิ ติ กั บ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน [10] และวัลภา วงศ์จันทร์ ที่ได้
ศึ ก ษาความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งพฤติ ก รรมการเรี ย นกั บ
ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นของนั ก ศึ ก ษา กรณี ศึ ก ษา
นักศึกษาที่เรียนรายวิชาการเงินระหว่างประเทศ พบว่า
พฤติกรรมการเรียนมีความสัมพันธ์ทางบวกกับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน [11] ซึ่งระบบติดตามพฤติกรรมการเรียน
โดยใช้ xAPI สามารถติ ดตามพฤติ กรรมการเรี ยนของ
ผู้เรียนได้ โดยพฤติกรรมการเรียนด้านการเลือกประเด็น
และสาระข้อมูลที่สําคัญในการเรียนที่บันทึกด้วยระบบ
ติดตามพฤติกรรมการเรียนโดยใช้ xAPI มีความสัมพันธ์
กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับสูง มีค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ .516 ซึ่งผู้วิจัยมีความเห็นว่าพฤติกรรมด้าน
การเลือกประเด็นและสาระข้อมูลที่สําคัญในการเรียน
เป็นการสรุปความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาที่เรียนผ่านมา
ทําให้ผู้เรียนจดจําได้ง่ายจึงมีความสัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนในระดับสูง ส่วนพฤติกรรมการเรียนด้าน
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การปรั บ ตั ว ในการเรี ย นที่ บั น ทึ ก ด้ ว ยระบบติ ด ตาม
พฤติกรรมการเรียนโดยใช้ xAPI มีความสัมพันธ์กับ
ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นน้ อ ยที่ สุ ด มี ค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์
สหสั ม พั นธ์ .195 ผู้ วิ จั ย เห็ นว่ า ตั ว ชี้ วั ด ได้ แ ก่ 1) การ
ประมวลผลคะแนนจากการทํากิจกรรมในแต่ละหัวข้อ
นํามาเปรียบเทียบกัน ซึ่งเนื้อหาในบทแรกจะง่ายทําให้
ผู้เรียนทําคะแนนได้สูง บทหลังเนื้อหามีความยากกว่าทํา
ให้ผู้เรียนได้คะแนนน้อย 2) การเปรียบเทียบระยะเวลาใน
การศึกษาเนื้อหาบทเรียนในแต่ละหัวข้อเนื้อหาตามลําดับ
ผู้วิจัยเห็นว่าในการเรียนผู้เรียนส่วนใหญ่ไม่เรียนตามลําดับ
เนื้อหา แต่เรียนครบทุกหัวข้อบทเรียน ทําให้ได้คะแนน
พฤติกรรมส่วนของการเรียนตามลําดับน้อย เมื่อนํามา
รวมกับการประมวลผลคะแนนจากการทํากิจกรรมจึงทํา
ให้มีคะแนนพฤติกรรมน้อยมาก แต่เนื่องจากผู้เรียนเรียน
เนื้อหาครบจึงทําให้ทําแบบทดสอบได้ ค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ของพฤติกรรมด้านนี้จึงน้อย
5.2 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ที่มีต่ อ
ระบบติดตามพฤติกรรมการเรียนโดยใช้ xAPI พบว่า ผู้ใช้
มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด โดยด้านการใช้งาน
บน Tablet
มี ค่าเฉลี่ยสู งที่สุด 4.90 โดยผู้ สอนมี
ความเห็นว่ากิจกรรมการเรียนเหมาะสมกับการใช้งานบน
Tablet และสามารถพกพาได้สะดวก เรียนได้ทุกเวลา
และทุ กที่ ที่ สามารถเชื่ อมต่ อเครื อข่ ายอิ นเทอร์ เน็ ต มี
ความเหมาะสมในระดับมากที่สุ ด มีค่าเฉลี่ย 5.00 ซึ่ ง
ผู้วิจัยมีความเห็นว่าเป็นผลมาจากการออกแบบหน้าจอ
แสดงผลในรูปแบบ Responsive Design ที่สามารถใช้ได้
กับทุกขนาดของหน้าจอ โดยเว็บไซต์จะสามารถตรวจจับ
ขนาดของหน้าจอ และปรับขนาด และ Layout ให้
เหมาะสม ตามขนาดของหน้าจอโดยอัตโนมัติ เหมาะกับ
การใช้งานบน Tablet และอุปกรณ์เคลื่อนที่ต่าง ๆ ทําให้
พกพาได้สะดวก ผู้เรียนสามารถเข้าเรียนได้ทุกที่ทุกเวลา
จึงทําให้ผลการประเมินมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก
ที่ สุ ด สอดคล้ องกั บ วั ฒนพล ชุ มเพชร ภู ริ ณั ฐ หนู ขุ น
และ คุณัชญ์ เตียวนะ [12] ที่ได้พัฒนาระบบเช็คชื่อเพื่อ
การติดตามพฤติกรรมการเข้าเรียนของนักศึกษาแบบมี
ส่วนร่วมผ่านระบบออนไลน์ พบว่าในภาพรวมผู้ใช้มีความ
พึงพอใจในการใช้ระบบออนไลน์ที่เรียกใช้งานผ่านเว็บ
เบราเซอร์และผ่านแอพพลิเคชั่นอยู่ในระดับมากที่สุด
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6. ข้อเสนอแนะ
6.1 ควรมีการพัฒนาตัวชี้วัดพฤติกรรมให้ครอบคลุม
พฤติกรรมในด้านต่าง ๆ มากยิ่งขึ้น
6.2 ควรมีการศึกษาพฤติกรรมด้านอื่น ๆ ของผู้เรียน
ที่ เกิ ดขึ้ นในสั งคมเครื อข่ ายที่ ส่ งผลต่ อผลสั มฤทธิ์ ทาง
การเรียน เช่น การสนทนาบนเครือข่ายระหว่างเรียนการ
ทํางานกลุ่มการแบ่งปันข้อมูล เป็นต้น
7. กิตติกรรมประกาศ
การวิจัยนี้ได้รับเงินอุดหนุนบางส่วนจากทุน อุดหนุน
การวิ จั ย เพื่ อ ทํ า วิ ท ยานิ พ นธ์ สํ า หรั บ นั ก ศึ ก ษาระดั บ
บัณฑิตศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ
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