108

Technical Education Journal King Mongkut’s University of Technology North Bangkok
Vol. 5, No. 1, January - June, 2014

ระบบการสอนบนเว็บแบบอัจฉริ ยะโดยใช้เทคนิ คดาต้าไมน์ นิ่ง
ญาณี กาชัย1* และ ณรงค์ สมพงษ์2
บทคัดย่อ
ข้อด้อยของการสอนบนเว็บคือผูเ้ รียนจะต้องค้นคว้าหรืออ่านบทเรียนด้วยตนเอง ประกอบกับเนื้อหาของบทเรียนทีม่ ี
ั หาการมีข้อ มูล สารสนเทศมากเกิน ไป
อยู่เ ป็ น จํ า นวนมากและไม่ต รงกับ ความรู้พ้ืน ฐานของผู้เ รีย นทํ า ให้เ กิด ป ญ
(Information Overload) ระหว่างการเรียนบนเว็บ ซึ่งในแง่ของการพัฒนาบทเรียนบนเว็บผูอ้ อกแบบจะพยายามให้ม ี
เนื้อหาทุกอย่างอยู่ในบทเรียนบนเว็บทําให้เกิดปญั หาการใช้งานเกิดขึน้ เพราะไม่สามารถสนองความแตกต่างระหว่าง
บุคลลได้ ดังนัน้ การวิจยั ครัง้ นี้มวี ตั ถุประสงค์เพื่อออกแบบ พัฒนาและนํ าเสนอระบบการสอนเว็บแบบอัจฉริยะโดยใช้
เทคนิคดาต้าไมน์นิ่งทีส่ ามารถนําเสนอเนื้อหาของบทเรียนบทเว็บทีแ่ ตกต่างกันตามระดับความรูพ้ น้ื ฐานของผูเ้ รียนเพื่อ
ช่วยลดปญั หาการนําเสนอเนื้อหาของบทเรียนบนเว็บทีม่ จี าํ นวนมากเกินกว่าความต้องการของผูเ้ รียน ประชากรในการ
วิจยั ประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยีการศึกษา ด้านระบบการสอนอัจฉริยะและด้านเทคนิคดาต้าไมน์ นิ่ง
จํานวนทัง้ หมด 9 ท่าน เครื่องมือทีใ่ ช้ในการวิจยั ได้แก่ แบบสัมภาษณ์เชิงโครงสร้างและแบบประเมินคุณภาพ 5 ระดับ
ตามหลักการของ Likert Scale สถิตทิ ใ่ี ช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลได้แก่ ค่าเฉลีย่ และค่าเบีย่ งเบนมาตรฐาน
ผลการวิจยั พบว่า ระบบการสอนบนเว็บแบบอัจฉริยะ EC-SPEC ประกอบไปด้วย 6 องค์ประกอบได้แก่ 1) โมดูล
ผูเ้ รียน 2) โมดูลผูเ้ ชีย่ วชาญ 3) โมดูลเนื้อหาสาระวิชา 4) โมดูลการสอน 5) โมดูลการติดต่อกับผูเ้ รียน และ 6) โมดูลการ
ประเมินผล เทคนิคดาต้าไมน์นิ่งทีไ่ ด้แก่ กฎต้นไม้ตดั สินใจ (Decision Tree) และ กฎลําดับสัมพันธ์ (Sequential
Pattern) ผลการประเมินคุณภาพของรูปแบบโดยผูเ้ ชีย่ วชาญพบว่าคุณภาพของระบบการสอนบนเว็บแบบอัจฉริยะ ECSPEC มีคุณภาพโดยรวมอยูใ่ นระดับมาก (  = 4.47) โดยแยกเป็ นคุณภาพรายด้านดังนี้ คําจํากัดความมีคุณภาพอยู่
ในระดับมาก (  = 4.38 ) เป้าหมายมีคุณภาพอยูใ่ นระดับมากทีส่ ดุ (  = 4.74) วัตถุประสงค์มคี ุณภาพอยูใ่ นระดับ
มาก (  = 4.39) หน้าทีแ่ ละการทํางานขององค์ประกอบมีคุณภาพอยูใ่ นระดับมาก (  = 4.46) บทบาทของผูส้ อนและ
ผูเ้ รียนมีคุณภาพอยูใ่ นระดับมากทีส่ ดุ (  = 4.56) และเครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการประเมินผลอยูใ่ นระดับมาก (  = 4.33)
คําสําคัญ: การสอนบนเว็บ ดาต้าไมน์นิ่ง ระบบการสอนแบบอัจฉริยะ
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The Intelligent Web-based Instruction Using Data Mining Technique
Yanee Kachai1* and Narong Sompong2
Abstract
The design of web-based learning mostly does not consider the difference knowledge of individual
learners. All contents are designed to be published into the web. Every learner with different knowledge level
will force to study in the same content which will lead into information overload problem. This can also lead to
misused and eventual failure. The research study aimed to achieve in designing and developing a model of
intelligent Web-based Instruction applying Data Mining technique. The population of this research study was
nine experts in educational technology, intelligent tutoring system and data mining technique domain.
Research tools were structured interview and model evaluation form. Mean and S.D. were used to analyze
the data.
The result showed that the intelligent web-based instruction using data mining technique: EC-SPEC
composed of six components: 1) Student Module 2) Expert Module 3) Content Module 4) Pedagogical Module
5) Communication Module, and 6) Evaluation Module. Data Mining techniques applied were Decision Tree
and Sequential Pattern Mining. The overall model evaluation result from 9 experts showed that quality of
model definition was ranked as high (  = 4.47). Model definition was ranked as high (  = 4.38 ). Goals
were ranked as high (  = 4.74). Objectives were ranked as high (  = 4.39). Components were ranked as
high (  = 4.46). Role of teachers and students were ranked as highest (  = 4.56) and evaluation tools
were ranked as high (  = 4.33).
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1. บทนํา
การสอนบนเว็บ หรือ WBI (Web-based Instruction)
เป็ นโปรแกรมการเรียนการสอนที่นําเสนอในรูปแบบของ
ไฮเปอร์มเี ดียที่นําคุณลักษณะและทรัพยากรต่าง ๆ ที่ม ี
อยู่ในเครือข่ายใยแมงมุมมาใช้เป็ นประโยชน์ ในการจัด
สภาพแวดล้อมเพื่อสนับสนุ นการเรียนรู้ [1] ข้อด้อยของ
การสอนบนเว็บคือผูเ้ รียนจะต้องค้นคว้าหรืออ่านบทเรียน
ด้ว ยตนเองโดยปราศจากคํ า แนะนํ า ใด ๆ จากผู้ ส อน
ศักยภาพการโยงใยของเว็บและฐานข้อมูลที่ให้กลไกการ
ปฏิสมั พันธ์ทางการเรียนและการยืดหยุ่นต่อเวลาสถานที่
ในการเรียนรูจ้ นยากทีจ่ ะควบคุม ผูเ้ รียนทีส่ ามารถเรียนรู้
วิ ธี ท่ี จ ะเรี ย นด้ ว ยตนเองเท่ า นั ้น จึ ง จะเป็ นผู้ ท่ี ไ ด้ ร ับ
ประโยชน์สงู สุดในการเรียนทีไ่ ร้ขอบเขตเช่นนี้ [2]
การออกแบบบทเรียนในการสอนบนเว็บส่วนใหญ่
ไม่ได้คํานึงถึงความแตกต่างของระดับความรูข้ องผูเ้ รียน
ผู้เรียนทุกคนจะได้เนื้อหาในการเรียนที่เหมือนกันทําให้
เกิดการทีม่ ขี อ้ มูลสารสนเทศมากเกินไปหรือ Information
Overload ขึน้ [3][4] นอกจากนัน้ บทเรียนบนเว็บยังไม่
สามารถสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลได้เนื่องจาก
การขาดการออกแบบเพื่อวางแผนการสอนรายบุ คคล
ผู้ออกแบบและผู้ผลิตยังขาดความรู้พ้ืนฐานทางทฤษฎี
หลักการและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วกับการสอนรายบุคคล [5]
ระบบการสอนแบบอัจ ฉริ ย ะคื อ ระบบที่ ป ระยุ ก ต์
ความสามารถทางด้านปญั ญาประดิษฐ์ของคอมพิวเตอร์
มาใช้ในการเก็บข้อมูลคุ ณลักษณะของผู้เรียน ผลการ
เรี ย นของผู้ เ รี ย น ข้ อ มู ล เนื้ อ หาในรายวิ ช า เพื่ อ ให้
คอมพิวเตอร์สามารถวิเคราะห์พฤติกรรม แยกแยะผูเ้ รียน
และนํ าเสนอเนื้ อหาบทเรียนที่แตกต่ างกันตามความรู้
พื้น ฐานของผู้ เ รีย นแต่ ล ะคนได้ โ ดยไม่ จํ า เป็ น ต้ อ งมี
ครูผสู้ อน
หนึ่งในวิธกี ารพัฒนาระบบการสอนแบบอัจฉริยะได้แก่
ระบบการเรียนรูแ้ บบปญั ญาประดิษฐ์ซ่งึ เทคนิคทางด้าน
ปญั ญาประดิษฐ์อย่างหนึ่งทีส่ ามารถนํามาใช้ในการพัฒนา
ได้แก่ เทคนิคดาต้าไมน์ นิ่ง (Data Mining) ซึ่งมี
ความสามารถในการแนะนําหรือค้นพบความสัมพันธ์ของ
ข้อมูลหรือความรู้ใหม่ ๆ ที่ซ่อนอยู่ในข้อมูลขนาดใหญ่
ได้แ ก่ รูปแบบหรือกฎความสัมพันธ์ คุ ณลักษณะของ
ข้อมูลในแต่ละกลุม่ หรือกฎการจัดแบ่งกลุ่มข้อมูล เป็ นต้น
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และนําความรูท้ ค่ี น้ พบได้นนั ้ นําไปใช้ให้เกิดประโยชน์เพื่อ
พัฒนาองค์กรหรือบุคคลกรได้ตามทีต่ อ้ งการ [6]
ในด้านการศึกษามีการวิจยั พบว่าระบบการสอนบนเว็บ
แบบอัจฉริยะที่พฒ
ั นาด้วยเทคนิคต่าง ๆ สามารถช่วยลด
ั
ปญหาการมีสารสนเทศมากเกินไปได้ เช่น งานวิจยั ของ
Chen, Lee and Chen (2005) [7] และ Chen (2008) [8]
ในด้านการศึกษาหากมีการออกแบบระบบการสอนบน
เว็บแบบอัจฉริยะโดยใช้เทคนิ คดาต้าไมน์ นิ่งที่สามารถ
วิเคราะห์ความแตกต่างของระดับความรูข้ องผู้เรียนเพื่อ
นําเสนอลําดับเนื้อหาทีเ่ หมาะสมกับความรูข้ องผูเ้ รียนแต่
ละคนย่อมจะเกิดประโยชน์ต่อการเรียนรูข้ องผูเ้ รียนในการ
เรียนบนเว็บที่ไม่มผี ู้สอนให้คําแนะนํ าและช่วยลดปญั หา
การมีสารสนเทศมากเกินไปได้
2. วัตถุประสงค์ของการวิ จยั
วัต ถุ ป ระสงค์ ข องการวิ จ ัย ในครัง้ นี้ เ พื่อ ออกแบบ
พัฒนาและนํ าเสนอรูปแบบของระบบการสอนเว็บแบบ
อัจฉริยะโดยใช้เทคนิ คดาต้าไมน์ นิ่งที่สามารถนํ าเสนอ
เนื้อหาของบทเรียนทีแ่ ตกต่างกันตามระดับความรูพ้ น้ื ฐาน
ั หาการนํ าเสนอเนื้ อหาของ
ของผู้เรียนเพื่อช่ วยลดป ญ
บทเรียนบนเว็บทีม่ มี ากเกินกว่าความต้องการของผูเ้ รียน
3. ขอบเขตและเครื่องมือของงานวิ จยั
ประชากรของการวิจ ัย ประกอบด้ ว ยผู้ เ ชี่ ย วชาญ
ทางด้านเทคโนโลยีการศึกษา ด้านระบบการสอนอัจฉริยะ
และด้านเทคนิคดาต้าไมน์นิ่งจํานวนทัง้ หมด 9 ท่าน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจยั ได้แก่ แบบสัมภาษณ์ เชิง
โครงสร้างและแบบประเมินคุณภาพ
5 ระดับตาม
หลักการของ Likert Scale สถิตทิ ่ใี ช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูลได้แก่ ค่าเฉลีย่ และค่าเบีย่ งเบนมาตรฐาน
4. เอกสารและงานวิ จยั ที่เกี่ยวข้อง
Chen, Hsieh and Hsu (2007) [9] ได้วจิ ยั เรื่องการทํา
เหมืองข้อมูลโดยใช้กฎการหาความสัมพันธ์วคิ ราะห์ขอ้ มูล
ผู้เรียนเพื่อตรวจสอบความเข้าใจที่ผดิ พลาดของผู้เรียน
และนําข้อมูลทีค่ น้ พบมาปรับค่าพารามิเตอร์ความยากง่าย
ของระบบคอมพิว เตอร์ ช่ ว ยสอนให้ เ หมาะสมในการ
นํ าเสนอโครงสร้า งเนื้ อหาตามลักษณะการเรียนรู้ของ
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ผู้เรียน หากผู้เรียนตอบคําถามผิดก็จะแนะนํ าบทเรียน
เพิ่ม เติ ม เพื่ อ ให้ เ รีย นใหม่ ไ ด้ โดยทํ า การทดลองกั บ
นักเรียนชัน้ ประถมปี ท่ี 3 ผลการวิจยั พบว่าระบบทีส่ ร้าง
ขึ้นสามารถวิเคราะห์ความเข้าใจที่ผิดพลาดของผู้เรียน
และแนะนําเนื้อหาในการเรียนทีเ่ หมาะสมกับผูเ้ รียนแต่ละ
คนได้
Tan et al. (2008) [10] ได้วจิ ยั เรื่องรูปแบบการสอน
รายบุคคลในระบบอีเลิร์นนิ่งโดยอ้างอิงคลังความรู้ โดย
นําเสนอระบบ E-Learning ทีส่ ามารถให้คาํ แนะนําในการ
เรียนที่แตกต่างกันตามผู้เรียนแต่ละคนโดยใช้หลักการ
ของเทคนิคดาต้าไมน์ นิ่งวิเคราะห์ขอ้ มูลจากประวัติและ
กิจกรรมการเรียนของนักศึกษา ทดลองกับนักศึกษา 900
คนที่เรียนในวิชาคอมพิวเตอร์ท่มี หาวิทยาลัยในเซี่ยงไฮ้
ผลการวิจยั พบว่าระบบที่พฒ
ั นาขึน้ สามารถให้คําแนะนํ า
ในการเรีย นที่แ ตกต่ า งกัน ให้ก ับ นั ก ศึก ษาที่ม ีพ้ืน ฐาน
ต่างกันได้
Khribi, Jemni, and Nasraoui (2009) [11] ได้วจิ ยั
เรื่องระบบอีเลิรน์ นิ่งที่สามารถให้คําแนะนํ ากับผู้เรียนได้
อย่ า งอั ต โนมั ติ โ ดยใช้ เ ทคนิ ค ของดาต้ า ไมน์ นิ่ ง มา
ประยุกต์ใช้ในการออกแบบระบบการเรียนที่สามารถให้
คําแนะนํ าเนื้ อหาที่เหมาะสมกับผู้เรียนโดยอัตโนมัติได้
ผลการวิจยั พบว่าโมเดลของระบบอีเลิร์นนิ่งประกอบไป
ด้วยการจัดการ 2 ส่วนได้แก่ 1) โมดูลทีไ่ ม่ได้ออนไลน์
เป็ นโมดู ล ที่ ทํ า หน้ า ที่ ส ร้ า งเนื้ อ หาในการเรี ย นตาม
คุณลักษณะของผูเ้ รียนแต่ละคนโดยใช้เทคนิคการจัดกลุ่ม
(Clustering) และกฎการหาความสัมพันธ์ (Association
Rule) และ 2) โมดูลออนไลน์เป็ นโมดูลทีท่ ํางานร่วมกับ
การเรียนบนเว็บเพื่อทําหน้ าที่เสนอลําดับหรือเนื้อหาใน
การเรียนให้เหมาะสมกับผู้เรียนแต่ละคน โดยพิจารณา
การนําเสนอเนื้อหาอ้างอิงจากประวัตขิ องผูเ้ รียน ความรู้
พื้นฐานของผู้เรียนและประวัติการศึกษา ผลการวิจ ัย
พบว่าระบบที่พ ฒ
ั นาขึ้นสามารถให้คําแนะนํ าเนื้ อหาที่
เหมาะสมกับผูเ้ รียนได้
จากงานวิจ ัย แสดงให้เ ห็น ว่ า เทคนิ ค ดาต้ า ไมน์ นิ่ ง
สามารถนํามาใช้เป็ นส่วนหนึ่งในการทํางานของระบบการ
สอนอัจฉริยะได้ซ่งึ เทคนิคดาต้าไมน์ นิ่งที่นํามาใช้มเี ช่น
กฏการหาความสัมพันธ์ (Associate Rule) และเทคนิค
การจัดกลุ่ม (Clustering) เป็ นต้น การเลือกใช้เทคนิคใด
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นัน้ ขึน้ อยูก่ บั ปญั หาทีต่ อ้ งการจะแก้ไข นอกจากกฎการหา
ความสัมพันธ์และเทคนิ คการจัดกลุ่มแล้วเทคนิ คอื่น ๆ
น่ า จะสามารถนํ า มาใช้ ใ นการพัฒ นาระบบการสอน
อัจฉริยะได้เช่นเดียวกันซึ่งในการงานวิจยั นี้ได้ศกึ ษากฎ
ลําดับสัมพันธ์และกฎต้นไม้ตดั สินใจมาใช้เป็ นเทคนิคใน
การทํางานของระบบการสอนอัจฉริยะ
5. วิ ธีการวิ จยั
การวิจยั ในครัง้ นี้เป็ นการวิจยั และพัฒนาเพื่อพัฒนา
รูปแบบของระบบการสอนบนเว็บแบบอัจฉริยะโดยใช้
เทคนิคดาต้าไมน์นิ่งประกอบไปด้วยขัน้ ตอนดังนี้
1. ศึกษาหลักการและทฤษฏีเกีย่ วกับระบบการสอน
แบบอัจฉริย ะ เทคนิ ค ดาต้าไมน์ นิ่ ง และการเรียนการ
สอนบนเว็บ และงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องกับการนําระบบการ
สอนแบบอัจฉริยะทีป่ ระยุกต์ใช้เทคนิคดาต้าไมน์นิ่ง
2. สัง เคราะห์ อ งค์ ป ระกอบของระบบการสอน
อัจฉริยะโดยใช้เทคนิคดาต้าไมน์นิ่ง
3. กําหนดกรอบแนวคิดของรูปแบบของระบบการ
สอนบนเว็บ แบบอัจ ฉริย ะโดยใช้เ ทคนิ ค ดาต้า ไมน์ นิ่ ง
ประกอบไปด้วย คําจํากัดความ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
องค์ ป ระกอบ บทบาทของผู้ ส อนและผู้ เ รี ย น และ
เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการประเมินผล
4. ปรับ ปรุ ง โครงร่ า งรู ป แบบตามคํ า แนะนํ า ของ
ผูเ้ ชีย่ วชาญทางด้านเทคโนโลยีการศึกษา ด้านระบบการ
สอนอัจ ฉริย ะและด้า นเทคนิ ค ดาต้า ไมน์ นิ่ ง จํ า นวน 9
ท่าน โดยใช้การสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง
5. ประเมินคุณภาพรูปแบบโดยผูเ้ ชีย่ วชาญทางด้าน
เทคโนโลยีการศึกษา ด้านระบบการสอนอัจฉริยะและ
ด้านเทคนิคดาต้าไมน์ นิ่งโดยใช้แบบประเมินคุณภาพที่
ออกแบบตามหลักการของ Likert Scale ทีม่ รี ะดับการ
ประเมิน 5 ระดับ
6.
คุณภาพของรูปแบบจะต้องผ่านเกณฑ์การ
ประเมิน โดยเกณฑ์ ค่ า เฉลี่ย ตัง้ แต่ . ขึ้น ไปถือ ว่ า
คุ ณ ภาพของรู ป แบบอยู่ ใ นระดับ มากและสามารถ
นําไปใช้งานได้
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6. ผลการวิ จยั
6.1 ระบบการสอนบนเว็บแบบอัจฉริ ยะ EC-SPEC
ระบบการสอนบนเว็บแบบอัจฉริยะ EC-SPEC เป็ น
รู ป แบบของระบบการสอนบนเว็ บ แบบอั จ ฉริ ย ะที่
นําเสนอเนื้อหาให้กบั ผูเ้ รียนโดยใช้ระบบการสอนบนเว็บ
ทีม่ กี ารประยุกต์ใช้เทคนิคดาต้าไมน์นิ่งเป็ นส่วนประกอบ
ในการออกแบบและพัฒ นาเพื่อ ให้ ก ารสอนบนเว็ บ
สามารถวิเคราะห์และแบ่งกลุ่มผูเ้ รียนตามระดับความรู้
พืน้ ฐาน และนําเสนอลําดับเนื้อหาในการเรียนทีแ่ ตกต่าง
กันได้
ระบบการสอนบนเว็บแบบอัจฉริยะ EC-SPEC
ประกอบไปด้วยความเป็ นอัจฉริยะ 2 ด้านซึง่ ใช้เทคนิค
ดาต้าไมน์นิ่งในการทํางานได้แก่ 1) ความสามารถใน
การวิเคราะห์แบ่งกลุ่มผู้เรียนตามระดับความรู้พ้นื ฐาน
โดยแบ่งกลุม่ ผูเ้ รียนออกเป็ นกลุม่ เก่ง กลุ่มปานกลางและ
กลุ่มอ่อน และ 2) ความสามารถในการจัดลําดับเนื้อหา
ในการเรียนที่แตกต่างกันตามระดับความรูพ้ ้นื ฐานของ
ผูเ้ รียน
เป้าหมายของระบบการสอนบนเว็บแบบอัจฉริยะ ECSPEC เพื่อให้ระบบการสอนบนเว็บแบบอัจฉริยะมี
ความสามารถในการวิเคราะห์ผเู้ รียนแทนผูส้ อน นํ าเสนอ
ลําดับเนื้อหาทีแ่ ตกต่างกันตามระดับความรูข้ องผูเ้ รียนได้
โดยใช้เทคนิคดาต้าไมน์ นิ่ง และเพื่อช่วยแก้ปญั หาการมี
สารสนเทศมากเกินกว่าความต้องการและไม่ตรงกับระดับ
ความรูข้ องผูเ้ รียน
วัตถุประสงค์ของระบบการสอนบนเว็บแบบอัจฉริยะ
EC-SPEC เพื่อ ให้ร ะบบการสอนบนเว็บ แบบอัจ ฉริย ะ
สามารถจัดเก็บคุณลักษณะของผู้เรียน จัดเก็บเนื้อหาใน
การสอน ใช้เทคนิ ค ดาต้ า ไมน์ นิ่ งในการวิเ คราะห์แ ละ
ผู้เรียนออกเป็ นกลุ่มเก่ ง ปานกลางและอ่ อนตามระดับ
ความรูพ้ ้นื ฐานของผู้เรียน นํ าเสนอเนื้อหาที่แตกต่างกัน
และเหมาะสมกับความรูพ้ น้ื ฐานของผู้เรียน และให้ระบบ
สามารถประเมินผลการเรียนของผูเ้ รียนได้
ระบบการสอนบนเว็บแบบอัจฉริยะ EC-SPEC
ประกอบไปด้วย 6 องค์ประกอบได้แก่

_14-0646(001-186).indd 112

1) โมดูลผูเ้ รียน (Student Module) จัดเก็บประวัติ
ของผูเ้ รียนได้แก่ ข้อมูลทัวไปของผู
่
เ้ รียน สาขาการเรียน
ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ผลการเรียนรวมเฉลี่ย
ในระดับ มัธ ยมศึก ษาตอนปลาย การเรีย นในวิช าที่
เ กี่ ย ว ข้ อ ง กั บ เ นื้ อ ห า ที่ จ ะ ส อ น ค ะ แ น น ก า ร ทํ า
แบบทดสอบ คะแนนการทําแบบฝึ ก หัด ระหว่า งเรีย น
ความก้าวหน้าในการเรียน และกลุม่ ของผูเ้ รียน
2) โมดูลผูเ้ ชีย่ วชาญ (Expert Module) วิเคราะห์
ประวัติผู้เ รีย นเพื่อ แบ่ ง กลุ่ ม ผู้ เ รีย นตามระดับ ความรู้
พื้นฐานออกเป็ นกลุ่มเก่ง กลุ่มปานกลางและกลุ่มอ่อน
โดยใช้เทคนิคกฎต้นไม้ตดั สินใจ C4.5[12] นํ ากฎที่
วิเ คราะห์ ไ ด้ ม ากํ า หนดเป็ น แบบจํ า ลองของผู้ เ รีย น
(Student Model) (แบบจําลองทีจ่ ดั เก็บคุณลักษณะของ
ผู้ เ รีย นตามระดับ ความรู้ พ้ืน ฐานในแต่ ล ะกลุ่ ม ) และ
แบบจําลองการจัด แบ่งผู้เรียนเข้ากลุ่ม
(Student
Classification Model) (แบบจําลองทีจ่ ดั เก็บกฎในการ
แบ่งผู้เรียนออกเป็ นกลุ่มตามระดับความรู้พ้นื ฐานตาม
คุณลักษณะทีค่ น้ พบได้ในแบบจําลองของผูเ้ รียน)
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รูปที่ 1 ระบบการสอนบนเว็บแบบอัจฉริยะ EC-SPEC
3) โมดูลเนื้อหาสาระวิชา (Content Module) จัดเก็บ
เนื้อหาของรายวิชาทีจ่ ะสอน โดยแบ่งเนื้อหา (Content)
ที่จะสอนออกเป็ นมโนทัศน์ (Concept) แต่ละมโนทัศน์
ประกอบไปด้ ว ย วัต ถุ ป ระสงค์ ก ารเรี ย นรู้ เนื้ อ หา
กิจกรรมและแบบฝึกหัด โดยเนื้อหาทีเ่ หมาะสมกับระบบ
การสอนบนเว็บแบบอัจฉริยะนี้ควรใช้ระยะเวลาในการ
เรีย นสัน้ ไม่ เ กิน 1 ภาคเรีย นและเป็ น เนื้ อ หาในภาค
บรรยายเป็ นหลัก
4) โมดูลการสอน (Pedagogical Module) สอน
เนื้อหาในแต่ละมโนทัศน์ ให้กบั ผู้เรียน โดยจํานวนมโน
ทัศน์ในการเรียนของผูเ้ รียนแต่ละคนจะแตกต่างกันตาม
ระดับความรูพ้ ้นื ฐาน วิธกี ารกําหนดจํานวนมโนทัศน์ ท่ี
แตกต่างกันจะวิเคราะห์จากความไม่รู้ในมโนทัศน์ ของ
ผูเ้ รียนแต่ละกลุ่มโดยใช้เทคนิคกฎลําดับสัมพันธ์ [13]
และสร้ า งเป็ น แบบจํ า ลองลํ า ดับ เนื้ อ หาที่จ ะสอนกับ
ผูเ้ รียน (Concept Presentation Model) วิธกี ารนําเสนอ
มโนทัศน์ทแ่ี ตกต่างกันมีขนั ้ ตอนดังนี้
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ขัน้ ที่ 1 วิเ คราะห์ ค ะแนนแบบทดสอบวัด ความรู้
พืน้ ฐานก่อนเรียนในแต่ละมโนทัศน์ หากคะแนนรวมของ
แต่ละมโนทัศน์ไม่ถงึ เกณฑ์ท่กี ําหนด (50%) จะถือว่า
ผูเ้ รียนไม่มคี วามรูใ้ นมโนทัศน์นนั ้
ขัน้ ที่ 2 กําหนดความไม่รใู้ นมโนทัศน์ของผูเ้ รียนแต่
ละคนในแต่ละกลุม่
ขัน้ ที่ 3 วิเคราะห์ความไม่รใู้ นมโนทัศน์รว่ มกันโดยใช้
กฎลําดับสัมพันธ์ และกําหนดเป็ นลําดับการไม่รใู้ นมโน
ทัศน์ ร่วมกันของผู้เรียนในแต่ละกลุ่ม ในการวิเคราะห์
ข้ อ มู ล ผู้ ส อนจะเป็ นผู้ กํ า หนดค่ า สนั บ สนุ นขั น้ ตํ่ า
(Minimum Support)
ขัน้ ที่ 4 กําหนดลําดับเนื้อหาทีจ่ ะสอนกับผูเ้ รียนในแต่
ละกลุ่ม โดยเลือกจากลําดับสัมพันธ์ท่มี จี ํานวนมโนทัศน์
และจํานวนผูเ้ รียนทีไ่ ม่รใู้ นลําดับมโนทัศน์นนั ้ มากทีส่ ดุ
ขัน้ ที่ 5 นํ าเสนอทางเลือกที่เป็ น มโนทัศน์ เพิ่มเติม
ให้กบั ผู้เรียนแต่ละคน โดยนํ าลําดับของมโนทัศน์ ของ
กลุ่มมาเปรียบเทียบกับการไม่รขู้ องมโนทัศน์ของผูเ้ รียน
หากมีม โนทัศ น์ ใ ดที่ผู้เ รีย นยัง ไม่ รู้ โมดู ล การสอนจะ
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นําเสนอมโนทัศน์นนั ้ เป็ นทางเลือกให้กบั ผูเ้ รียนเพิม่ เติม
จากมโนทัศน์กลุม่ ทีต่ อ้ งเรียน
5) โมดูลการติดต่อกับผู้เรียน (Communication
Module) ควบคุมการปฏิสมั พันธ์กบั ผู้เรียนระหว่างเข้า
มาเรียนในระบบการสอนบนเว็บแบบอัจฉริยะและการ
ติดต่อสื่อสารกันระหว่างผูเ้ รียนกับผูส้ อนหรือผูเ้ รียนกับ
ผู้เรียนซึ่งสามารถเป็ นได้ทงั ้ แบบประสานเวลาและไม่
ประสานเวลา
6) โมดูลการประเมินผล (Evaluation Module)
ประเมินผลสัมฤทธิ ์ในการเรียนผ่านระบบการสอนบน
เว็บ แบบอัจ ฉริย ะโดยใช้เ ทคนิ ค ดาต้า ไมน์ นิ่ ง และการ
ประเมินสภาพแวดล้อมการสอนบนเว็บของระบบการ
สอนบนเว็บแบบอัจฉริยะโดยใช้เทคนิคดาต้าไมน์นิ่ง
บทบาทของผู้ ส อนในระบบการสอนบนเว็บ แบบ
อัจฉริยะ EC-SPEC ประกอบไปด้วย
- แยกแยะเนื้อหาทีจ่ ะสอนออกเป็ นมโนทัศน์ได้
- ตรวจสอบความถูกต้องของผลการจัดกลุ่มผูเ้ รียน
และลําดับการนําเสนอเนื้อหาก่อนการใช้งาน
- แนะนํ าการใช้งานระบบให้กบั ผู้เรียนเพื่อให้ม ี
ความคุน้ เคยในการใช้งานระบบก่อนเริม่ เรียน
- ให้ความช่วยเหลือในการใช้งานระบบเมื่อผูเ้ รียนมี
ปญั หาและต้องการความช่วยเหลือ
- ติดตามผลการเรียนและการทํากิจกรรมของผูเ้ รียน
เป็ นระยะ
- บํารุงรักษาเว็บให้สามารถเข้าใช้งานได้ตลอดเวลา
และสํารองข้อมูลของระบบอย่างสมํ่าเสมอ
- ปรับปรุงเนื้อหาของบทเรียนที่นํามาใช้ให้มคี วาม
ทันสมัยและถูกต้อง
- ปรับปรุงโมเดลในแบบจําลองต่าง ๆ ทีส่ ร้างมาจาก
เทคนิคดาต้าไมน์นิ่งอย่างสมํ่าเสมอ
บทบาทของผู้เ รีย นในระบบการสอนบนเว็บ แบบ
อัจฉริยะ EC-SPEC อย่างน้อยประกอบไปด้วย
- กรอกข้อมูลประวัตใิ ห้ถูกต้อง และทําแบบทดสอบ
วัดระดับความรูพ้ น้ื ฐานให้ครบถ้วนเพื่อให้การวิเคราะห์
ข้อมูลมีความถูกต้อง
- ทํากิจกรรมครบตามขัน้ ตอนและกระบวนการของ
ระบบการสอนบนเว็บแบบอัจฉริยะ
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ั หาในการใช้ง านระบบการสอนบนเว็บ
- เมื่อ มีป ญ
แบบอัจฉริยะให้ทาํ การติดต่อไปยังผูส้ อนทันที
6.2 ผลการประเมิ นรูปแบบโดยผูเ้ ชี่ยวชาญ
ผลการประเมินคุณภาพของระบบการสอนบนเว็บ
แบบอัจฉริยะ EC-SPEC โดยผู้เชี่ยวชาญทัง้ หมด 9
ท่า น ประกอบไปด้วยผู้เชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยี
การศึกษา 3 ท่าน ด้านระบบการสอนอัจฉริยะ 3 ท่าน
และด้านเทคนิคดาต้าไมน์ นิ่งจํานวน 3 ท่าน พบว่า
คุณภาพของรูป แบบมีคุณภาพอยู่ในระดับมาก โดยมี
คะแนนเฉลีย่ เท่ากับ 4.47 ค่าเบีย่ งเบนมาตรฐานเท่ากับ
0.62 โดยแยกเป็ นคุณภาพในแต่ละด้านดังนี้
1. คํ า จํ า กัด ความของระบบการสอนบนเว็บ แบบ
อัจฉริยะ EC-SPEC มีคุณภาพอยูใ่ นระดับมาก (  =
4.38  = 0.65)
2. เป้าหมายของระบบการสอนบนเว็บแบบอัจฉริยะ
EC-SPEC มีคุณภาพอยูใ่ นระดับมากทีส่ ดุ (  = 4.74
 = 0.44)
3. วัต ถุ ป ระสงค์ ข องระบบการสอนบนเว็บ แบบ
อัจฉริยะ EC-SPEC มีคุณภาพอยู่ในระดับมาก (  =
4.39  = 0.71)
4. หน้าที่และการทํางานขององค์ประกอบของระบบ
การสอนบนเว็บแบบอัจฉริยะ EC-SPEC มีคุณภาพอยู่
ในระดับมาก (  = 4.46  = 0.56) โดยแยกเป็ นแต่
ละองค์ประกอบดังนี้
4.1 โมดูลผูเ้ รียนมีคุณภาพอยู่ในระดับมากที่สุด

( = 4.63  = 0.49)
4.2 โมดูลเชี่ยวชาญมีคุณภาพอยู่ในระดับมาก

( = 4.41  = 0.61)
4.3 โมดูลเนื้อหาสาระวิชามีคุณภาพอยู่ในระดับ
มากทีส่ ดุ (  = 4.56  = 0.58)
4.4 โมดู ล การสอนมีคุ ณ ภาพอยู่ ใ นระดับ มาก

( = 4.49  = 0.50)
4.5 โมดูลการติดต่อกับผู้เรียนมีคุณภาพอยู่ใน
ระดับมาก (  = 4.31  = 0.67)
4.6 โมดูลการประเมินผลมีคุณภาพอยู่ในระดับ
มากทีส่ ดุ (  = 4.44  = 0.50)
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5. บทบาทของผู้สอนและผู้เรียนของระบบการสอน
บนเว็บแบบอัจฉริยะ EC-SPEC มีคุณภาพอยูใ่ นระดับ
มากทีส่ ดุ (  = 4.56  = 0.61)
6. เครื่อ งมือ ที่ใ ช้ใ นการประเมิน ผลของระบบการ
สอนบนเว็บแบบอัจฉริยะ EC-SPEC มีคุณภาพอยู่ใน
ระดับมาก (  = 4.33  = 0.89)
7. อภิ ปรายผลการวิ จยั
จากผลการวิจ ัย สรุ ป ได้ ว่ า เราสามารถนํ า เทคนิ ค
ดาต้าไมน์ นิ่งมาใช้ในระบบการสอนบนเว็บแบบอัจฉริยะ
เพื่อ นํ า เสนอนํ า เสนอลํ า ดับ เนื้ อ หาที่ แ ตกต่ า งกัน ซึ่ ง
สอดคล้องกับผลการวิจยั ของ [9] และ [11] ทีน่ ําเทคนิค
ดาต้าไมน์นิ่งมาประยุกต์ใช้ในการสอนบนเว็บเช่นเดียวกัน
แต่ ส ิ่ง ที่ง านวิจ ัย นี้ แ ตกต่ า งไปจากงานวิจ ัย อื่น คือ การ
เลือกใช้เทคนิคดาต้าไมน์นิ่งทีแ่ ตกต่างไปจากงานวิจยั อื่น
ซึง่ ผูว้ จิ ยั ได้ใช้เทคนิคดาต้าไมน์นิ่ง 2 เทคนิคคือกฎต้นไม้
ตัดสินใจ (Decision Tree) เพื่อแบ่งกลุ่มผูเ้ รียนตามระดับ
ความรูพ้ น้ื ฐานและกฎลําดับสัมพันธ์ (Sequential Pattern
Mining) เพื่อวิเคราะห์ความไม่รใู้ นมโนทัศน์ของผูเ้ รียน
และนําเสนอลําดับเนื้อหาทีแ่ ตกต่างกันได้
นอกจากนัน้ แล้วสิง่ ที่ได้จากการนํ าเทคนิคดาต้าไมน์
นิ่งมาประยุกต์ใช้ในการออกแบบรูปแบบของระบบการ
สอนบนเว็บแบบอัจฉริยะยังพบว่าเทคนิ คดาต้าไมน์ นิ่ง
เป็ น การกํ า หนดกระบวนการทํ า งานและการเลือ กใช้
เทคนิคหรืออัลกอริทมึ ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลของผู้เรียน
ซึ่งกระบวนการและเทคนิคการวิเคราะห์ขอ้ มูลของระบบ
การสอนบนเว็บแบบอัจฉริยะ EC-SPEC มีขนั ้ ตอนคือ
ขัน้ ตอนที่ 1 กําหนดวัตถุประสงค์ในการนํ าดาต้าไมน์
ั หาการสอนบนเว็บ ที่ไ ม่ ไ ด้ คํ า นึ ง ถึง
นิ่ ง มาช่ ว ยแก้ ป ญ
ความรูพ้ น้ื ฐานของผูเ้ รียนและนําเสนอเนื้อหาของบทเรียน
ทีไ่ ม่ตรงกับความรูพ้ น้ื ฐานของผูเ้ รียน
ขัน้ ตอนที่ 2 รวมรวมข้อมูลคุณลักษณะของผูเ้ รียนเพือ่
นํ ามาใช้วิเคราะห์ระดับความรู้พ้ืนฐานของผู้เรียนโดย
คุณลักษณะของผู้เรียนที่กําหนดจะมีผลต่อความถูกต้อง
ของกฎในการแบ่งกลุม่ ผูเ้ รียน
ขัน้ ตอนที่ 3 กําหนดเนื้อหาทีจ่ ะสอนในระบบการสอน
บนเว็บแบบอัจฉริยะโดยจัดแบ่งเนื้อหาออกเป็ นมโนทัศน์
ย่อย
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ขัน้ ตอนที่ 4 สร้างโมเดลจากข้อมูลในขัน้ ตอนที่ 2 และ
3 ในงานวิจ ัย นี้ ต้ อ งการโมเดลที่จ ะใช้ใ นการแบ่ ง กลุ่ ม
ผู้เรียนตามระดับความรู้พ้นื ฐานออกเป็ นกลุ่มเก่ง กลุ่ม
ปานกลาง และกลุ่ ม อ่ อ น และโมเดลที่นํ า เสนอลํ า ดับ
เนื้ อ หาในการสอนที่แ ตกต่ า งกัน ในผู้ เ รีย น เทคนิ ค ที่
นํ ามาใช้ในการสร้างโมเดลการแบ่งกลุ่มผูเ้ รียนคือเทคนิค
ต้นไม้ตดั สินใจ (Decision Tree) ซึง่ เป็ นเทคนิคทีม่ คี วาม
เข้าใจง่ายและสามารถแบ่งกลุ่มผูเ้ รียนออกเป็ นกลุ่มตามที่
ต้องการได้ ในขณะที่เทคนิ คการสร้างโมเดลที่นําเสนอ
เนื้ อหาในการสอนที่แตกต่ างกันจะใช้กฎลําดับสัมพันธ์
(Sequential Pattern Mining) ซึง่ เป็ นเทคนิคทีพ่ ฒ
ั นาบน
พืน้ ฐานจากกฎความสัมพันธ์ (Association Rule) เพื่อ
ค้นหาความสัมพันธ์ของข้อมูลของเหตุการณ์ท่เี กิดขึน้ ใน
ช่วงเวลาหนึ่ง ในการเลือกใช้เทคนิคดาต้าไมน์ นิ่งใดนัน้
จะต้องเลือกให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการนําดาต้า
ไมน์นิ่งมาใช้ในการแก้ปญั หา ซึ่งหากเลือกใช้เทคนิคทีไ่ ม่
เหมาะสมและไม่ตรงกับวัตถุประสงค์ทต่ี อ้ งการย่อมจะทํา
ให้ไม่ประสบความสําเร็จได้
ขัน้ ตอนที่ 5 การตรวจสอบประสิทธิภาพของโมเดลที่
ได้จากขัน้ ตอนที่ 4 ซึง่ โมเดลทีส่ ร้างมาได้นนั ้ จะต้องมี
ประสิทธิภาพและความถูกต้องอย่างน้ อยตามเกณฑ์ท่ี
กําหนด จากการวิเคราะห์ขอ้ มูล
ขัน้ ตอนที่ 6 นําโมเดลทีไ่ ด้ไปใช้งานจริง
8. ข้อเสนอแนะ
ในขัน้ ตอนการทํ า วิจ ัย ต่ อ ไปควรจะทํ า การสร้ า ง
บทเรียนบนเว็บที่อ อกแบบตามระบบการสอนบนเว็บ
แบบอัจฉริยะ EC-SPEC เพื่อตรวจสอบผลการนําไปใช้
ว่ามีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด
9. กิ ตติ กรรมประกาศ
งานวิ จ ั ย นี้ ไ ด้ ร ั บ ทุ น อุ ด หนุ นการวิ จ ั ย ประเภท
บัณฑิตศึกษาประจําปี งบประมาณ 2555 จากสํานักงาน
คณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ
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