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การสังเคราะห์รปู แบบบทเรียนคอมพิ วเตอร์ช่วยสอนบนเครือข่ายที่จาํ แนกผูเ้ รียน
ตามความถนัดทางการเรียน ตามทฤษฎี 4 MAT โดยการวิ เคราะห์ด้วยวิ ธีต้นไม้
ขนิษฐา ดีสบุ นิ 1* ดวงกมล โพธินาค
์ 2 และ มนต์ชยั เทียนทอง3
บทคัดย่อ
การวิจยั ครัง้ นี้มวี ตั ถุประสงค์ เพื่อ 1) สังเคราะห์รูปแบบบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนเครือข่ายทีจ่ ําแนกผูเ้ รียน
ตามความถนัดทางการเรียนตามทฤษฎี 4 MAT โดยการวิเคราะห์ด้วยวิธตี ้นไม้ 2) ประเมินความเหมาะสมของการ
รูปแบบบทเรียนคอมพิวเตอร์ชว่ ยสอนบนเครือข่ายทีจ่ าํ แนกผูเ้ รียนตามความถนัดทางการเรียนตามทฤษฎี 4 MAT โดย
การวิเคราะห์ด้วยวิธตี ้นไม้ ตามรูปแบบที่พฒ
ั นาขึ้น กลุ่มตัวอย่างคือ ผู้เชี่ยวชาญ จํานวน 5 ท่าน มีความเชี่ยวชาญ
ทางด้านคอมพิวเตอร์ศกึ ษา ด้านวิชาการและงานวิจยั ด้านวิทยากรคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ ด้านนวัตกรรมทาง
เทคโนโลยีทางการศึกษา ด้านวิจยั และพัฒนาหลักสูตร เครื่องมือทีใ่ ช้ในการวิจยั ได้แก่ รูปแบบบทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอนบนเครือข่ายและแบบประเมินความเหมาะสมของรูปแบบ เก็บรวบรวมข้อมูลโดยวิธแี จกแบบสอบถามแบบ
มาตราส่วนประเมินค่าความคิดเห็น 5 ระดับ ผลการวิจยั พบว่า ด้านความคิดเห็นเกี่ยวกับกรอบแนวคิดการสังเคราะห์
รูปแบบบทเรียนคอมพิวเตอร์ชว่ ยสอนบนเครือข่ายทีจ่ าํ แนกผูเ้ รียนตามความถนัดทางการเรียน ตามทฤษฎี 4 MAT โดย
การวิเคราะห์ดว้ ยวิธตี น้ ไม้ ดังนี้ Module 1 : Data Learning For 4 MAT Rule Module ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ ส่วนที่
1 Collection Data อยู่ในระดับมาก (𝑋𝑋 = 4.40) ส่วนที่ 2 Tree Decision Classification Module อยู่ในระดับมากทีส่ ุด
(𝑋𝑋 = 5.00) และส่วนที่ 3 Develop Base Module อยู่ในระดับมาก (𝑋𝑋 = 4.80) Module 2 : 4 MAT Learning Style
Module ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 Student Module อยู่ในระดับมาก (𝑋𝑋 = 4.20) ส่วนที่ 2 4 MAT Rule Base
อยู่ในระดับมาก (𝑋𝑋 = 4.20) และส่วนที่ 3 Allocation 4 MAT Learning Style Module อยู่ในระดับมาก (𝑋𝑋= 4.60)
Module 3 : Learning Management Module ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 Subject Learning Module อยู่ใน
ระดับมาก (𝑋𝑋 = 4.00) ส่วนที่ 2 Student Management Module อยู่ในระดับมาก (𝑋𝑋 = 4.20) และส่วนที่ 3 Teacher
Module อยู่ในระดับมาก (𝑋𝑋 = 4.60) Module 4 : Evaluation Add Assessment Module อยู่ในระดับมาก (𝑋𝑋 = 4.40)
ผลการประเมินความเหมาะสมของส่วนประกอบและกรอบแนวคิด มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก (𝑋𝑋 = 4.44) และมี
ประโยชน์สามารถนําไปเข้าสู่กระบวนการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนเครือข่ายทีจ่ ําแนกผูเ้ รียนตามความ
ถนัดทางการเรียน ตามทฤษฎี 4 MAT โดยการวิเคราะห์ดว้ ยวิธตี น้ ไม้
คําสําคัญ: บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนเครือข่าย ทฤษฎี 4 MAT
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A Synthesis forms the CAI network Students classified
by aptitude theoretical 4 MAT By Decision Tree Methodology
Kanittha Deesubin1* Duangkamol Phonak2 and Monchai Tiantong3
Abstract
This research aims 1) Synthetic forms of computer on the network is classified as learning aptitude by 4
MAT theory by decision tree methodology and 2) Assessing the patterns CAI network classified as learning
aptitude by 4 MAT theory by decision tree methodology. The sample is 5 experts with expertise in computer
studies. Academic and research the lecturer of computer and Information Innovation in educational. The tools
used in this research were formed CAI network and assess the suitability of the model. Data were collected
through questionnaires to assess the scale five-star reviews. The results showed that The comments on the
concept of a synthetic form of the CAI network classified as learning aptitude by 4 MAT theory by decision
tree methodology. Module 1: Data Learning For 4 MAT Rule Module is composed of three parts. Part 1
Collection Data was high. (𝑋𝑋 = 4.40) Part 2 Tree Decision Classification Module is at the highest level. (𝑋𝑋 =
5.00) And Part 3 Develop Base Module at a high level. (𝑋𝑋 = 4.80) Module 2: 4 MAT Learning Style Module
consists of three parts. Part 1 Student Module at a high level. (𝑋𝑋 = 4.20) Part 2 4 MAT Rule Base at a high
level. (𝑋𝑋 = 4.20) and Part 3 Allocation 4 MAT Learning Style Module at a high level. (𝑋𝑋= 4.60) Module 3:
Learning Management Module is composed of three parts. Part 1 Subject Learning Module at a high level.
(𝑋𝑋 = 4.00) Part 2 Student Management Module at a high level. (𝑋𝑋 = 4.20) and Part 3 Teacher Module at a
high level. (𝑋𝑋 = 4.60) Module 4: Evaluation Add Assessment Module at a high level. (𝑋𝑋 = 4.40) Results of the
evaluation of components and frameworks. Is appropriate at a high level. (𝑋𝑋 = 4.44) And can be useful to the
process of developing CAI distribution network based learning aptitude by 4 MAT theory by decision tree
methodology.
Keywords: CAI network, Theory 4 MAT
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1. บทนํา
พระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542
ได้กาํ หนดแนวการจัดการศึกษาทีส่ าํ คัญ โดยมีจุดประสงค์
ให้ผูเ้ รียนเกิดการเปลีย่ นแปลงพฤติกรรมตามจุดประสงค์
3 ด้าน คือ 1) ด้านความรู้ การคิด 2) ด้านเจตคติ 3) ด้าน
ทักษะ ผูส้ อนและผูเ้ กีย่ วข้องกับวงการศึกษาทุกคนจะต้อง
รู้แนวการจัดการศึกษาเพื่อจะได้วางแผนและเตรียมการ
จัดกระบวนการเรียนรูใ้ ห้แก่ผเู้ รียนได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
จึงควรจัดกระบวนการการเรียนรูแ้ ละกิจกรรมทีส่ อดคล้อง
กับ ความสนใจ ความถนัดของผูเ้ รียน และความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล ฝึกทักษะ กระบวนการคิด การประยุกต์นํา
ั หา ซึ่งเป็ นการผสมผสาน
ความรู้ ไปใช้ และการแก้ ป ญ
ความรูใ้ นด้านต่างๆ เข้าด้วยกัน แต่ความสามารถของแต่ละ
บุคคลมีความแตกต่างกันหลายประการ เช่น บุคลิกภาพ
ทัศนคติ สติปญั ญา และความสนใจ [1] ในปจั จุบนั เป็ นยุค
ทีโ่ ลกมีความเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว อันสืบเนื่องมา
จากการใช้เทคโนโลยีเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลต่าง ๆ ของทุก
ภูมิภาคของโลกเข้าด้วยกัน กระแสการปรับเปลี่ยนทาง
สังคมทีเ่ กิดขึน้ ในศตวรรษที่ 21 ส่งผลต่อวิถกี ารดํารงชีพ
ของสังคมอย่างทัวถึ
่ ง ครูจงึ ต้องมีความตื่นตัวและเตรียม
พร้ อมในการจัด การเรียนรู้ เพื่อ เตรีย มความพร้ อมให้
นักเรียนมีท ักษะสําหรับการออกไปดํารงชีวิตในโลกใน
ศตวรรษที่ 21 ทีเ่ ปลีย่ นไปจากศตวรรษที่ 20 และ 19 โดย
ทักษะแห่ งศตวรรษที่ 21 ที่สําคัญที่สุด คือ ทักษะการ
เรียนรู้ (Learning Skill) ส่งผลให้มกี ารเปลีย่ นแปลงการ
จัดการเรียนรู้เพื่อให้เด็กในศตวรรษที่ 21 นี้ มีความรู้
ความสามารถ และทักษะจําเป็ น ซึง่ เป็ นผลจากการปฏิรูป
เปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดการเรียนการสอน ตลอดจน
การเตรียมความพร้อมด้านต่างๆ ทีเ่ ป็ นปจั จัยสนับสนุ นที่
จะทําให้เกิดการเรียนรู้ดงั กล่าว การเรียนรู้ในศตวรรษที่
21 เป็ นการกําหนดแนวทางยุ ทธศาสตร์ในการจัดการ
เรียนรู้ โดยร่ วมกันสร้างรูปแบบและแนวปฏิบ ัติในการ
เสริมสร้างประสิทธิภาพของการจัดการเรียนรูใ้ นศตวรรษ
ที่ 21 โดยเน้นที่องค์ความรู้ ทักษะ ความเชี่ยวชาญและ
สมรรถนะที่เกิดกับตัวผู้เรียน เพื่อใช้ในการดํารงชีวิตใน
สังคมแห่งความเปลีย่ นแปลงในปจั จุบนั [2]
การเรียนการสอนที่ดมี ีประสิทธิภาพต้องอิงลักษณะ
ผูเ้ รียน ผู้สอนควรเลือกวิธสี อนและกิจกรรมให้สอดคล้อง
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กับคุณลักษณะผูเ้ รียน โดยคํานึงถึงความแตกต่างระหว่าง
บุคคลเพราะบางคนเรียนรู้ได้ดจี ากการอ่าน ค้นคว้าด้วย
ตนเอง อาศัยเพียงคําแนะนําของผูส้ อน แต่บางคนเรียนรู้
ได้ดีจากการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเพื่อน
บางคนเรียนรูไ้ ด้ดจี ากการปฏิบตั จิ ริง แต่บางคนเรียนรูไ้ ด้
ดีจากการฟงั บรรยาย ซึ่งตามทฤษฎีการเรียนรูข้ องเดวิด
คอล์ป (David Kolb) กล่าวว่าการเรียนรูเ้ กิดขึน้ จากความ
สัมพันธ์ใน 2 มิติ คือ การรับรู้ (Perception) และการจัด
กระบวนการ (Processing) โดยการเรียนรู้จะเกิดขึน้ ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ เป็ นผลมาจากวิธีการที่บุคคลรับรู้
แล้ ว จัด กระบวนการเสีย ใหม่ ต ามแนวความถนั ด ของ
ตนเองซึ่งการรับรู้จะเกิดขึน้ ได้ 2 วิธี คือ 1) การรับรู้โดย
ผ่ า นประสบการณ์ ต รงหรื อ ประสบการณ์ รู ป ธรรม
(Concrete Experience : CE) และการรับรูโ้ ดยผ่าน
ค ว า ม คิ ด ร ว บ ย อ ด ห รื อ น า ม ธ ร ร ม ( Abstract
Conceptualization : AC) ซึ่งกระบวนการการรับรู้
ดัง กล่ า วเป็ น กระบวนการที่เ กิด จากลงมือ ปฏิบ ัติ จ ริ ง
(Active Experimentation : AE) และเฝ้าสังเกตอย่างไตร
ตรอง (Reflective Observation :RO) [3]
การนํ า วิ ธี ก ารสืบ ค้ น ความรู้ ท่ี เ ป็ น ประโยชน์ แ ละ
น่ าสนใจบนฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Knowledge Discovery
large Databases : KDD) หรือทีเ่ รียกว่า ดาต้าไมน์นิง
(Data Mining) เมื่อใช้ดาต้าไมน์นิง ข้อมูลขนาดใหญ่จะ
ถู กวิเคราะห์ และสืบค้นความรู้หรือสิ่งที่สําคัญออกมา
จากนั ้น จะรวบรวมความรู้ ท่ี ไ ด้ อ ยู่ ใ นรู ป ฐานความรู้
(Knowledge Base) เพื่อนําไปใช้ประโยชน์ต่อไป โดยใน
ปจั จุบนั ได้มกี ารนําเทคนิคดาต้าไมน์นิงไปประยุกต์ใช้ใน
งานด้านต่ าง ๆ มากขึ้น แต่ ไม่ มีการนํ ามาประยุ กต์ก ับ
การศึกษาอย่างจริงจังทัง้ ที่ในปจั จุบนั สถาบันการศึกษา
ส่วนใหญ่มกี ารจัดเก็บข้อมูลของนักศึกษาไว้มากมาย แต่
มิได้นําออกมาใช้ให้เกิดประโยชน์เท่าทีค่ วร โดยในทีน่ ้ีจะ
ได้นําเสนอเทคนิค ต่าง ๆ ที่สําคัญของดาต้าไมน์นิงมา
ประยุกต์ใช้ในการสืบค้นสิง่ ที่น่าสนใจออกมาจากข้อมูล
นักศึกษา [4]
ความสําคัญดังทีก่ ล่าวมา ผูว้ จิ ยั จึงได้มแี นวคิดในการ
พัฒ นาบทเรียนคอมพิว เตอร์ ช่ ว ยสอนบนเครือ ข่ า ยที่
จําแนกผูเ้ รียนตามความถนัดทางการเรียน ตามทฤษฎี 4
MAT โดยการวิเคราะห์ดว้ ยวิธตี ้นไม้ เพื่อจําแนกผูเ้ รียน
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ของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร ที่มคี วามแตกต่ างกันในด้านความรู้
ความสามารถ ความถนัดและความสนใจ รวมทัง้ สไตล์การ
เรียนรู้ ซึ่งผู้สอนจําเป็ นต้องเข้าใจและคํ านึ งถึงในการ
จัดการเรียนการสอน เพื่อช่ วยให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เต็ม
ศักยภาพความสามารถของตน ซึ่งเป็ นการทํ าให้เกิด
ความรู้ อ ย่ า งสมบู ร ณ์ และนํ า ไปใช้ ก ับ รายวิ ช าระบบ
ปฏิบตั ิการ ซึ่งเป็ นการทําให้เกิดการเรียนการสอนในชัน้
เรียนปกติ โดยจัดให้มีบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่
จําแนกผู้เรียนตามความถนัดทางการเรียนตามทฤษฎี 4
MAT โดยการวิเคราะห์ด้วยวิธีต้นไม้ มีกรอบแนวคิด
ประกอบด้วย 3 ส่วน ได้แก่ 1) Collection Data เป็ นการ
คัดเลือกผู้เรียนตัวอย่างโดยวิธเี ฉพาะเจาะจง เพื่อใช้เป็ น
ข้อ มู ล ในการวิเ คราะห์ ห าคุ ณ ลัก ษณะการเรีย นรู้ ข อง
ผู้ เ รีย นและหากฎความสัม พัน ธ์ ข องตัว แปรที่มีค วาม
สัม พัน ธ์ ก ันโดยใช้ วิธีต้ น ไม้ 2) Allocation 4 MAT
Learning Style Module ให้ผู้เรียนเรียนด้วยรูปแบบ
บทเรียนคอมพิวเตอร์บนเครือข่ายที่จําแนกผู้เรียนตาม
ความถนัดทางการเรียนตามทฤษฎี 4 MAT ด้วยการใช้ส่อื
การสอนแบบปรับเปลี่ยนกระบวนการสอนเพื่อพัฒนา
ผู้เรียนตามแนวคิดกระบวนการทฤษฎี 4 MAT และ 3)
Evaluation Add Assessment Module ประเมินผล
กระบวนการเรียนรูข้ องผูเ้ รียน และความพึงพอใจ
2. วัตถุประสงค์การวิ จยั
2.1 เพื่อสังเคราะห์รูปแบบบทเรียนคอมพิวเตอร์บน
เครือข่ายทีจ่ าํ แนกผูเ้ รียนตามความถนัดทางการเรียนตาม
ทฤษฎี 4 MAT โดยการวิเคราะห์ดว้ ยวิธตี น้ ไม้
2.2 เพื่อประเมินความเหมาะสมของรูปแบบบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนเครือข่ายที่จําแนกผู้เรียนตาม
ความถนัดทางการเรียนตามทฤษฎี 4 MAT โดยการ
วิเคราะห์ดว้ ยวิธตี น้ ไม้ ตามรูปแบบทีพ่ ฒ
ั นาขึน้
3. ขอบเขตของการวิ จยั
การวิจยั ครัง้ นี้มุ่งศึกษาการสังเคราะห์รูปแบบบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนเครือข่ายที่จําแนกผู้เรียนตาม
ความถนั ดทางการเรียนตามทฤษฎี 4 MAT โดยการ
วิเคราะห์ด้วยวิธตี ้นไม้ เพื่อพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์
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ช่วยสอนบนเครือข่าย ในรายวิชาระบบปฏิบตั กิ าร โดยมี
ขอบเขตการวิจยั ดังนี้
3.1 รู ป แบบบทเรี ย นคอมพิ ว เตอร์ ช่ ว ยสอนบน
เครือข่าย ที่จําแนกผู้เรียนตามความถนัดทางการเรียน
ตามทฤษฎี 4 MAT โดยการวิเคราะห์ด้วยวิธตี ้นไม้ เพื่อ
พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่ วยสอนบนเครือข่าย ใน
รายวิชาระบบปฏิบ ัติการ เป็ นการจัดกระบวนการเรียน
ตามทฤษฎีเรียนรูข้ องเดวิด คอล์ป (David Kolb) และการ
นํ าเทคนิคดาต้าไมน์ นิง มาใช้ในการจําแนกผู้เรียนตาม
ความถนัดทางการเรียน
3.2 ประชากรและกลุ่ ม ตั ว อย่ า งที่ ใ ช้ ใ นการวิ จ ั ย
ประกอบด้วย กลุ่ มตัวอย่ างเป็ นผู้เชี่ยวชาญที่ประเมิน
ความเหมาะสมของรูปแบบ โดยวิธีแจกแบบสอบถาม
จํานวน 5 ท่ าน คือ ผู้เชียวชาญทางด้านคอมพิวเตอร์
ศึกษา ด้านวิชาการและงานวิจยั ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์
และสารสนเทศ ด้านนวัตกรรมทางเทคโนโลยีทางการ
ศึกษา ด้านวิจยั และพัฒนาหลักสูตร
4. ระเบียบวิ ธีวิจยั
การสังเคราะห์รูปแบบบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
บนเครือข่าย ทีจ่ าํ แนกผูเ้ รียนตามความถนัดทางการเรียน
ตามทฤษฎี 4 MAT โดยการวิเคราะห์ด้วยวิธตี ้นไม้ ใน
รายวิชาระบบปฏิบตั กิ าร แบ่งออกเป็ น 3 ขัน้ ตอน ได้แก่
ขัน้ ตอนที่ 1 วิเคราะห์องค์ประกอบของกระบบการ
จัดการเรียนการสอนโดยทัวไปตามแนวคิ
่
ดวิธรี ะบบ จาก
ั
เอกสาร ตํ ารา การวิจ ัย เพื่อศึกษาป ญหา แนวคิดและ
ทฤษฎีท่เี กี่ยวข้องกับบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบน
เครือข่าย ที่จําแนกผู้เรียนตามความถนัดทางการเรียน
ตามทฤษฎี 4 MAT โดยการวิเคราะห์ด้วยวิธตี ้นไม้ เพื่อ
พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่ วยสอนในรายวิชาระบบ
ปฏิบตั กิ าร แบ่งออกเป็ น 4 โมดูลหลัก ได้แก่
Module 1 : Data learning for 4 MAT rule Module
ประกอบด้วย 3 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 Collection Data : ทําหน้าทีจ่ ดั รวมข้อมูล
และจัดเก็บข้อมูลตามตัวแปรทีศ่ กึ ษาทีม่ ผี ลต่อความถนัด
ทางการเรียน
ส่วนที่ 2 Tree Decision Classification Module : ทํา
หน้าทีป่ ระมวลผลข้อมูลวิธี Tree Decision Classification
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และนํ าเสนอผลจําแนกคุณลักษณะการเรียนรู้และหากฎ
ความสัมพันธ์
ส่วนที่ 3 Develop Base Module : นําข้อมูลมาพัฒนา
เครื่องมือทีจ่ ะใช้เรียนรูต้ ามคุณลักษณะของผูเ้ รียนต่อไป
Module 2 : 4 MAT learning style Module
ประกอบด้วย 3 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 Student Module : กลุ่มผูเ้ รียนเข้ามาเรียนรู้
กับบทเรียนคอมพิวเตอร์บนเครือข่ายทีจ่ ําแนกผูเ้ รียนตาม
ความถนัดทางการเรียนตามทฤษฎี 4 MAT
ส่วนที่ 2 4 MAT Rule Base : การกําหนดกฎ การ
เรียนรูต้ ามความถนัดทางการเรียนตามทฤษฎี 4 MAT
ส่วนที่ 3 Allocation 4 MAT Learning Style Module
: การจัดสรรการเรียนรู้ในรูปแบบต่าง ๆ ให้ผู้เรียนตาม
ความถนัดทางการเรียนตามทฤษฏี 4 M AT
Module 3 : Learning Management Module
ประกอบด้วย 3 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 Subject Learning Module : บทเรียน
คอมพิ ว เตอร์ ช่ ว ยสอนที่ ม ี ก ารจั ด วิ ธี ก ารเรี ย นรู้ ต าม
คุณลักษณะของผู้เรียนตามความถนัดทางการเรียนตาม
ทฤษฎี 4 MAT
ส่วนที่ 2 Student Management Module : มีการ
จัดการผูเ้ รียนและอํานวยความสะดวกในการเรียน
ส่วนที่ 3 Teacher Module : ผูส้ อนช่วยแนะนําผูเ้ รียน
ในการเรียนรูต้ ามทฤษฎี 4 MAT
Module 4 : Evaluation Add Assessment Module
เป็ นส่วนทีใ่ ช้ ติดตามการเรียนรูข้ องผูเ้ รียน โดยประเมิน
ผลกระบวนการเรียนรูข้ องผูเ้ รียน และความพึงพอใจ
ผล (Output) ได้แก่ ผลทีไ่ ด้จากการเรียนซึง่ เป็ นคะแนน
จากการทําแบบทดสอบและการทํากิจกรรม เพื่อพัฒนา
สมรรถนะการจัดทําโครงงานวิชาชีพทางคอมพิวเตอร์
ศึกษาของผูเ้ รียน
ข้อ มู ล ป้ อนกลับ (Feedback) ได้ แ ก่ การปรับ ปรุ ง
แก้ไขในขัน้ ตอนของระบบทีม่ คี วามบกพร่อง
ขัน้ ตอนที่ 2 นํ าผลการวิเคราะห์ องค์ประกอบของ
รู ป แบบในขัน้ ตอนที่ 1 มาร่ า งเป็ น รู ป แบบบทเรี ย น
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนเครือข่าย ที่จําแนกผู้เรียนตาม
ความถนัดทางการเรียนตามทฤษฎี 4 MAT โดยการ
วิเคราะห์ดว้ ยวิธตี ้นไม้ และส่งให้ทป่ี รึกษาเป็ นผู้ประเมิน
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ความเหมาะสมเบือ้ งต้นซึง่ ประกอบด้วย 4 โมดูล สามารถ
อธิบายได้ดงั นี้
โมดูลที่ 1 : Data Learning for 4 MAT Rule Module
คือ จัดรวมข้อมูลและจัดเก็บข้อมูลตามตัวแปรทีศ่ กึ ษาทีม่ ี
ผลต่อความถนัดทางการเรียนและทําการประมวลผลข้อมูล
วิธี tree decision classification และนําเสนอผลจําแนก
คุ ณลักษณะการเรียนรู้และหากฎความสัมพันธ์โดยนํ า
ข้อมูลมาพัฒนาเครื่องมือที่จะใช้เรียนรู้ตามคุณลักษณะ
ของผูเ้ รียนต่อไป
โมดูลที่ 2 : 4 MAT Learning Style Module คือ กลุ่ม
ผูเ้ รียนเข้ามาเรียนรูก้ บั บทเรียนคอมพิวเตอร์บนเครือข่าย
ทีจ่ าํ แนกผูเ้ รียนตามความถนัดทางการเรียนตามทฤษฎี 4
MAT และกําหนดกฎการเรียนรู้ตามความถนัดทางการ
เรียนตามทฤษฎี 4 MATรวมทัง้ การจัดสรรการเรียนรู้ใน
รูปแบบต่าง ๆ ให้ผเู้ รียนตามความถนัดทางการเรียนตาม
ทฤษฏี 4 MAT
โมดูลที่ 3 : Learning Management Module คือ
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่มีการจัดวิธีการเรียนรู้
ตามคุณลักษณะของผู้เรียนตามความถนัดทางการเรียน
ตามทฤษฎี 4 MATและมีการจัดการผู้เรียนกับอํ านวย
ความสะดวกในการเรียนโดยผู้สอนช่วยแนะนํ าผูเ้ รียนใน
การเรียนรูต้ ามทฤษฎี 4 MAT
โมดูลที่ 4 : Evaluation Add Assessment Module
เป็ นส่วนทีใ่ ช้ ติดตามการเรียนรูข้ องผูเ้ รียน โดยประเมินผล
กระบวนการเรียนรูข้ องผูเ้ รียน และความพึงพอใจ
ขัน้ ตอนที่ 3 ประเมินรูปแบบบทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่ วยสอนบนเครือข่าย ที่จําแนกผู้เรียนตามความถนั ด
ทางการเรียนตามทฤษฎี 4 MAT โดยการวิเคราะห์ดว้ ยวิธี
ต้นไม้ ประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญทางด้านคอมพิวเตอร์
ศึกษา ด้านวิชาการและงานวิจยั ด้านวิทยากรคอมพิวเตอร์
และสารสนเทศ ด้านนวัตกรรมทางเทคโนโลยีทางการ
ศึกษา ด้านวิจยั และพัฒนาหลักสูตร โดยใช้แบบประเมิน
ความเหมาะสมของรู ปแบบเป็ น เครื่องมือในการวิจ ัย
หลังจากนัน้ นํามาวิเคราะห์ขอ้ มูลด้านความเหมาะสมของ
แบบสอบถามและด้านความคิดเห็นเกีย่ วกับกรอบแนวคิด
ของผูเ้ ชีย่ วชาญ ทัง้ นี้ผวู้ จิ ยั พิจารณาค่าระดับความคิดเห็น
โดยเทีย บกับ เกณฑ์ ก ารแปลความหมายของคะแนน
ค่าเฉลีย่ ในแต่ละข้อคําถาม ดังนี้
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คะแนน 4.51 - 5.00 หมายถึง เหมาะสมระดับมากทีส่ ดุ
คะแนน 3.51 - 4.50 หมายถึง เหมาะสมระดับมาก
คะแนน 2.51 - 3.50 หมายถึง เหมาะสมระดับปานกลาง
คะแนน 1.51 - 2.50 หมายถึง เหมาะสมระดับน้อย
คะแนน 1.00 - 1.50 หมายถึง เหมาะสมระดับน้อยทีส่ ดุ
5. ผลการวิ จยั
การสังเคราะห์รูปแบบบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
บนเครือข่าย ทีจ่ าํ แนกผูเ้ รียนตามความถนัดทางการเรียน
ตามทฤษฎี 4 MAT โดยการวิเคราะห์ดว้ ยวิธตี ้นไม้ ได้ผล
การประเมินดังนี้
ตารางที่ 1 ผลการประเมินความเหมาะสมแต่ละส่วนใน
Module
ΣR

รายการ

IOC

ผล
ประเมิน

Module 1 : Data Learning for 4 MAT Rule Module
ประกอบด้วย 3 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 Collection Data
22
4.4
มาก
ส่วนที่ 2 Tree Decision
25
5 มากทีส่ ุด
Classification Module
ส่วนที่ 3 Develop Base Module

24

4.8

มากทีส่ ุด

ตารางที่ 1 ผลการประเมินความเหมาะสมแต่ละส่วนใน
Module (ต่อ)
ผล
ประเมิน
Module 2 : 4 MAT Learning Style Module ประกอบด้วย 3
ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 Student Module
21
4.2
มาก
ส่วนที่ 2 4 MAT Rule
21
4.2
มาก
ส่วนที่ 3 Allocation 4 MAT Learning
23
4.6 มากทีส่ ุด
Style Module
Module 3 : Learning Management Module ประกอบด้วย 3
ส่วน ดังนี้
รายการ

ΣR

IOC

ส่วนที่ 1 Subject Learning Module

20

4

มาก

ส่วนที่ 2 Student Management
21
4.2
มาก
Module
ส่วนที่ 3 Teacher Module
23
4.6 มากทีส่ ุด
Module 4 : Evaluation Add Assessment Module
เป็ นส่วนทีใ่ ช้ ติดตามการเรียนรูข้ อง
ผูเ้ รียน โดยประเมินผลกระบวนการ
22
4.4
มาก
เรียนรูข้ องผูเ้ รียน และความพึงพอใจ
ค่าเฉลีย่ รวม
22.2 4.44
มาก

จากตารางที่ 1 แสดงผลการประเมินความเหมาะสม
ผลการประเมิน ความเหมาะสมแต่ ล ะส่ว นใน Module
พบว่า ผลการประเมินความเหมาะสมของแต่ โมดูล มี
ความเหมาะสมมาก

4

2
3
1
รูปที่ 1 องค์ประกอบของรูปแบบบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนเครือข่ายทีจ่ าํ แนกผูเ้ รียน
ตามความถนัดทางการเรียน ตามทฤษฎี 4 MAT โดยการวิเคราะห์ดว้ ยวิธตี น้ ไม้
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จากรู ปที่ 1 องค์ป ระกอบของรู ปแบบบทเรีย น
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนเครือข่ายที่จําแนกผู้เรียนตาม
ความถนัดทางการเรียน ตามทฤษฎี 4 MAT โดยการ
วิเคราะห์ดว้ ยวิธตี ้นไม้ ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบหลัก
ได้แก่ 1) Module 1 : Data Learning for 4 MAT Rule
Module 2) Module 2 : 4 MAT Learning Style Module
3) Module 3 : Learning Management Module และ4)
Module 4 : Evaluation Add Assessment Module ผล
การประเมินรู ป แบบความเหมาะสมของของหลักการ
เบื้องต้ นของการทําโครงงาน ความเหมาะสมของร่ าง
รูปแบบความเหมาะสมของขัน้ ปฏิบ ัติและปรึกษาและ
ความเหมาะสมของขัน้ ประเมินผล ซึง่ มีความเหมาะสมอยู่
ในระดับมาก และผลการประเมินแต่ละองค์ประกอบของ
รูปแบบพบว่าความเหมาะสมของขัน้ เตรียมความพร้อม
และเรียนรู้ ความเหมาะสมของประโยชน์/การนํ าไปใช้
ประโยชน์และความเหมาะสมของขัน้ วางแผนและกําหนด
ขอบเขตมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากตามลําดับ
ด้ า นความคิ ด เห็ น ของผู้ เ ชี่ ย วชาญเกี่ ย วกับ ความ
เหมาะสมขององค์ประกอบแต่ละโมดูล คือ
Module 1 : Data Learning for 4 MAT Rule Module
ประกอบด้วย 3 ส่วน ดังนี้ ส่วนที่ 1 Collection Data (𝑋𝑋=
4.40) ส่วนที่ 2 Tree Decision Classification Module
(𝑋𝑋= 5.00) ส่วนที่ 3 Develop Base Module (𝑋𝑋= 4.80)
Module 2 : 4 MAT Learning Style Module
ประกอบด้วย 3 ส่วน ดังนี้ ส่วนที่ 1 Student Module
(𝑋𝑋= 4.20) ส่วนที่ 2 4 MAT Rule (𝑋𝑋= 4.20) ส่วนที่ 3
Allocation 4 MAT Learning Style Module (𝑋𝑋= 4.60)
Module 3 : Learning Management Module
ประกอบด้วย 3 ส่วน ดังนี้ ส่วนที่ 1 Subject Learning
Module (𝑋𝑋= 4.00) ส่วนที่ 2 Student Management
Module (𝑋𝑋= 4.20) ส่วนที่ 3 Teacher Module (𝑋𝑋=
4.60)
Module 4 : Evaluation Add Assessment Module
เป็ นส่ ว นที่ ใ ช้ ติ ด ตามการเรี ย นรู้ ข องผู้ เ รี ย น โดย
ประเมินผลกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน และความพึง
พอใจ (𝑋𝑋= 4.40)
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จากผลการประเมินดังกล่าว ผูว้ จิ ยั ได้ทําการปรับปรุง
แก้ไขรายละเอียดในแต่ ละองค์ประกอบของรูปแบบโดย
ยังคงภาพรวมของรูปแบบไว้
6. อภิ ปรายผล
รูปแบบบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนเครือข่ายที่
จําแนกผูเ้ รียนตามความถนัดทางการเรียน ตามทฤษฎี 4
MAT โดยการวิเคราะห์ดว้ ยวิธตี น้ ไม้ เพื่อการเรียนการสอน
ในรายวิชาระบบปฏิบตั ิการ แบ่งออกเป็ น 4 องค์ประกอบ
หลัก ได้แก่ ปจั จัยนําเข้า (Input) กระบวนการ (Process)
การควบคุม (Control) ผลลัพธ์ (Output) และข้อมูล
ป้ อนกลับ (Feedback) ซึ่งสอดคล้อ ง Knirk and
Gustafson [5]
ความเหมาะสมของรูปแบบบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย
สอนบนเครือข่ายทีจ่ ําแนกผู้เรียนตามความถนัดทางการ
เรียน ตามทฤษฎี 4 MAT โดยการวิเคราะห์ดว้ ยวิธตี ้นไม้
เพื่อการเรียนการสอนในรายวิชาระบบ ปฏิบ ัติการ ได้
อย่ างถู กต้อง ช่ วยให้สามารถจําแนกผู้เรียนตามความ
ถนัดทางการเรียน ตามทฤษฎี 4 MAT และสามารถเรียนรู้
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งกระบวนการเรียนรู้ประกอบ
ด้วย 4 ขัน้ ตอน คือ 1) Data Learning for 4 MAT Rule
Module 2) 4 MAT Learning Style Module 3) Learning
Management Module 4) Evaluation Add Assessment
Module รู ปแบบบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่ วยสอนบน
เครือข่ายที่จําแนกผู้เรียนตามความถนัดทางการเรียน
ตามทฤษฎี 4 MAT โดยการวิเคราะห์ด้วยวิธตี ้นไม้ เพื่อ
การเรียนการสอนในรายวิชาระบบปฏิบ ัติการ มีความ
เหมาะสมและมีความจําเป็ นในการจัดการเรียนการสอน
เหมาะกับการจัดการศึกษาทุกระดับ ซึง่ การจัดการศึกษา
ที่เน้ นให้ผู้เรียนเป็ นสําคัญ จึงควรจัดกระบวนการการ
เรียนรูแ้ ละกิจกรรมทีส่ อดคล้องกับ ความสนใจ ความถนัด
ของผู้เรียน และความแตกต่ างระหว่างบุคคล ฝึ กทักษะ
กระบวนการคิด การประยุ กต์ นํ าความรู้ไปใช้และการ
แก้ปญั หา ซึง่ เป็ นการผสมผสานความรูใ้ นด้านต่าง ๆ เข้า
ด้วยกัน โดยมีอาจารย์ผู้สอนคอยให้คําแนะนํ าช่วยเหลือ
อย่ างเป็ นระบบ หรือผู้เรียนสามารถศึกษาค้นคว้าด้วย
ตนเอง ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเพียงพอใน
การเข้าใช้เครื่องมือการเรียนบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย
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สอนทัง้ แบบในชัน้ เรียนปกติและบนเว็บไซต์ ซึง่ จะช่วยให้
ผู้เรียนได้เรียนรู้ตามความสนใจ ความถนัดของผู้เรียน
และความแตกต่างระหว่างบุคคล ฝึ กทักษะ กระบวนการ
คิด และนําความรูม้ าประยุกต์ใช้และแก้ปญั หา ซึง่ เป็ นการ
ผสมผสานความรูใ้ นด้านต่าง ๆ เข้าด้วยกันเป็ นอย่างดี
งานวิจยั ทีม่ กี ารพัฒนาบทเรียนแบบออนไลน์เพื่อช่วย
ผูเ้ รียนให้มผี ลสัมฤทธิทางการเรี
ยนที่สงู ขึน้ เช่นการการ
์
พัฒนาบทเรียนบนเว็บแบบร่ ว มมือโดยใช้ เว็บเควสท์
สําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พบว่า 1) บทเรียน
ออนไลน์แบบเว็บเควสท์ท่พี ฒ
ั นาขึน้ ประกอบด้วยเนื้อหา
ทัง้ หมด 10 ตอน มีผลการประเมินคุณภาพด้านเนื้อหาอยู่
ในระดับ ดี และคุ ณ ภาพด้ า นเทคนิ ค อยู่ ใ นระดับ ดี 2)
ผู้เรียนที่เรียนโดยใช้บทเรียนออนไลน์ แบบเว็บเควสท์ท่ี
พัฒนาขึน้ มีคะแนนผลสัมฤทธิทางการเรี
ยนหลังเรียนสูง
์
กว่าก่อนเรียนอย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .01 [6]
การพัฒนาบทเรียนบนเครือข่ายรูปแบบการเรียนรู้
แบบร่วมมือเทคนิค STAD เรื่องการประยุกต์โปรแกรม
คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา มีดงั นี้ ความเหมาะสมของ
การนํ าเสนอสื่อและกิจกรรมพบว่า ผู้เชี่ยวชาญและนิสติ
ต่ างมีความคิดเห็นสอดคล้องกันคือ มีความคิดเห็นใน
ระดับมากที่สุด แบ่งตามขัน้ ตอนการเรียนรู้แบบร่วมมือ
เทคนิค STAD เป็ นขัน้ ที่ 1 การเสนอบทเรียนต่อทัง้ ชัน้
(Class Presentation) ผูเ้ ชีย่ วชาญและนิสติ มีความคิดเห็น
สอดคล้องกันคือต้องการให้อาจารย์เป็ นผูส้ อนในห้องเรียน
ขัน้ ที่ 2 การเรียนกลุ่มย่อย (Team Study) มีความคิดเห็น
สอดคล้องกันคือต้องการให้ใช้ส่อื ประเภท Web text ขัน้ ที่
3 การทดสอบย่อย (Test) ผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นให้
ทําการทดสอบย่อยผ่านระบบเครือข่าย test online ส่วน
นิสติ ต้องการให้รายงานผลผ่านทาง Chat ขัน้ ที่ 5 กลุ่มที่
ได้ร ับการยกย่ องหรือยอมรับ (Team Recognition)
ผู้เ ชี่ย วชาญและนิ ส ิต มีค วามคิด เห็น สอดคล้ องกัน คือ
ต้องการให้ยกย่องหรือให้รางวัลแก่กลุ่มชนะการแข่งขัน
ผ่านทาง Webboard การพัฒนาและหาประสิทธิภาพของ
บทเรียนพบว่า มีค่า E1 และ E2 เท่ากับ 90.16/92.76
ผลสัม ฤทธิ ข์ องบทเรี ย นบนระบบเครื อ ข่ า ยพบว่ า มี
ผลสัมฤทธิการเรี
์ ยนทีไ่ ด้จากการทําแบบทดสอบหลังเรียน
สูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนยั สําคัญที่ .05 [7]
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