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การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการสอนตามสถานการณ์ เรื่องโลจิสติกส์
ทมนี สุขใส1* และ กฤษมันต์ วัฒนาณรงค์2
บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) หารูปแบบการสอนตามสถานการณ์ 2) พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการสอน
ตามสถานการณ์ 3) หาผลสัมฤทธิทางการเรียน 4) หาความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อรูปแบบการสอนตามสถานการณ์
เรื่องโลจิสติกส์ กลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษา สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธนบุรี
จํานวน 30 คน โดยเลือกแบบเจาะจง จํานวน 1 กลุ่ม ระบบสารสนเทศที่พัฒนาขึ้นได้รับการประเมินโดยคณะ
ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอยู่ในระดับ “ดี” ผลการประเมินจากคณะผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีการศึกษา
อยู่ในระดับ “ดีมาก” และผลการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหาโลจิสติกส์ อยู่ในระดับ “ดีมาก” ทดสอบแบบกลุ่ม
ตัวอย่างไม่เป็นอิสระกัน t (t-test Dependent) การวิเคราะห์ข้อมูลค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัย
พบว่า 1) สถานการณ์หลักอาจประกอบไปด้วยหลายสถานการณ์ย่อยไม่จํากัด ซึ่งเกิดจากผลกระทบต่อเนื่องที่อาจจะ
เกิดขึ้นได้ในสถานการณ์หลัก หรือสถานการณ์ย่อยอาจเกิดจากสถานการณ์ย่อยอีกได้ไม่สิ้นสุดขึ้นอยู่กับการออกแบบ
ผลกระทบของสถานการณ์ในกรณีศึกษา หรืออาจไม่มีสถานการณ์ย่อยก็เป็นไปได้ คําตอบของทั้งสถานการณ์หลักและ
สถานการณ์ย่อยจะเชื่อมโยงไปได้ทั้งสถานการณ์หลัก สถานการณ์ย่อย หรือสิ้นสุดสถานการณ์ ขึ้นอยู่กับการออกแบบ
ความเชื่อมโยงของสถานการณ์ 2) การพัฒนาระบบสารสนเทศการสอนตามสถานการณ์มีประสิทธิภาพอยู่ในระดับ
“ดี” 3) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญที่ระดับ .01 และผลการทดสอบ
หาประสิทธิภาพมอดูลการเรียนคํานวณด้วยสูตร KW-CAI พบว่ามีประสิทธิภาพร้อยละ 81.00 และ 4) ผู้เรียนมีความ
พึงพอใจต่อการเรียนการสอนด้วยสารสนเทศตามสถานการณ์ที่พัฒนาขึ้นอยู่ในระดับ “ดีมาก”
คําสําคัญ: การสอนตามสถานการณ์, โลจิสติกส์
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Information System Development for Contingent Instruction on Logistics
Tommanee Sooksai1* and Krismant Whattananarong2
Abstract
The purposes of this study were 1) to develop a contingent instructional model 2)
information system for contingent instruction on “Logistics” 3) to investigate learning outcomes 4)
to evaluate the students’ satisfaction towards the logistics contingent instruction. The samples
were 30 fourth-year undergraduate students in the Faculty of Business Management, Thonburi
University. They were selected by a purposive sampling method. The evaluation of developed
information system by experts in information technology was at the “good” level, the evaluation
by experts in educational technology was at the “very good” level, and the evaluation by experts
in logistics contents was at the “very good” level. The data were analyzed by using, mean,
standard deviation, and t-test statistic. The findings revealed the following results: 1) the main
situations probably consists of unlimited sub-situations. This was caused by continuous impact
might happen in main situations or sub-situations might derive from sub-situations indeterminately.
It depends on the design of the situation effects in case studies or whether there is no subsituation. The answers of both main situation and sub-situation were linked to the main situations,
sub-situations, or the end of situations. It depends on the design of the situation linkage. 2) The
information system development of contingent instruction was at the “good” level. 3) The poststudent learning outcomes were higher than that pre-student learning outcomes at the significant
level of .01 and the efficiency of the learning modules was validated at 81.00% by using the KWCAI formula. And 4) the student’s satisfactions were at the “very good” level.
Keywords: Contingent Instruction, Logistics
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1. บทนํา
ปัจจุบันอาเซียนเข้ามามีบทบาทสําคัญในการแข่งขัน
ทางการค้าและการพัฒนาประเทศเป็นอย่างมาก การ
เตรี ย มความพร้ อ มด้ า นการศึ ก ษาเข้ า สู่ ค วามร่ ว มมื อ
เศรษฐกิจสมาคมอาเซียนจึงเป็นปัจจัยที่ควรเร่งให้การ
สนั บสนุ นเป็ นลํ าดั บต้ น เพื่ อส่ งเสริ มบุ คลากรภายใน
ประเทศให้มีความเข้มแข็งในการรับมือกับสภาวะทาง
เศรษฐกิจ สังคม การเมือง การปกครอง รวมถึงการ ศึกษา
ที่มีความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง และเพื่อให้ผู้เรียนได้มี
การเรี ย นรู้ ด้ ว ยตนเองตามสถานการณ์ ท างธุ ร กิ จ ที่
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว จึงจําเป็นต้องมีการพัฒนาและ
จัดการองค์ความรู้ทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ
โดยใช้กลไกทางด้านเทคโนโลยีการศึกษาเป็นรากฐานของ
การพั ฒนาศั กยภาพของการเรี ยนรู้ ด้ วยการคํ านึ งถึ ง
บทบาทการแข่งขันของประเทศภายใต้บริบทอาเซียน
และการเปลี่ยนแปลงในกระแสโลกาภิวัตน์ที่ปรับเปลี่ยน
อย่ างรวดเร็ วและสลั บซั บซ้ อนมากยิ่ งขึ้ น ดั งที่
พระราชบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ.2542 [1] ที่ให้ความ สําคัญ
กับแนวการจัดการศึกษาทีย่ ึดหลักสําคัญ หมวด 1 มาตรา
8 กล่าวว่าการจัดการศึกษาควรให้เป็นการศึกษาตลอด
ชี วิ ตสํ า หรั บ ประชาชน ให้ สั ง คมมี ส่ ว นร่ ว มในการจั ด
การศึกษา และการพัฒนาสาระและกระบวนการเรียนรู้
ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง หมวด 4 มาตร 22 กล่าวว่าการ
จัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความ สามารถ
เรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมีความสําคัญ
ที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียน
สามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
(2560-2564) [2] ที่มีสาระสําคัญตอนหนึ่งว่า ประเทศ
ต้องเร่งพัฒนาปัจจัยพื้นฐานเชิงยุทธศาสตร์ในทุกด้าน
ได้แก่ การเพิ่มการลงทุนเพื่อการวิ จัยและพั ฒนา การ
พัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ซึ่งต้อง
ดําเนินการควบคู่กับการเร่งยกระดับทักษะฝีมือแรงงาน
กลุ่มที่กําลังจะเข้าสู่ตลาดแรงงานและกลุ่มที่อยู่ในตลาด
แรงงานในปั จจุบันให้สอดคล้องกั บสาขาการผลิตและ
บริการเป้าหมาย และการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี
รวมถึงการพัฒนาคนในภาพรวมให้เป็นคนที่สมบูรณ์ใน
ทุกช่วงวัยที่สามารถบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลงที่เป็น
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สภาพแวดล้อมการดําเนินชีวิตได้อย่างดีโดยเฉพาะอย่าง
ยิ่ งการพั ฒนาทุ นมนุ ษย์ จากการยกระดั บคุ ณภาพการ
ศึกษา การเรียนรู้ การพัฒนาทักษะ และยกระดับคุณภาพ
บริการสาธารณสุขให้ทั่วถึงในทุกพื้นที่ และในส่วนที่ 4
ยุ ทธศาสตร์ การพั ฒนาประเทศ ยุ ทธศาสตร์ ที่ 1 การ
เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ ให้ความสําคัญ
กับการวางรากฐานการพัฒนาคนให้มีความสมบูรณ์ เริ่ม
ตั้งแต่กลุ่มเด็กปฐมวัยที่ต้องพัฒนาให้มีสุขภาพกายและใจ
ที่ดี มีทักษะทางสมอง ทักษะการเรียนรู้ และทักษะชีวิต
เพื่อให้เติบโตอย่างมีคุณภาพ ควบคู่กับการพัฒนาคนไทย
ในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี มีสุขภาวะที่ดีมีคุณธรรมจริยธรรม
มีระเบียบวินัย มีจิตสํานึกที่ดีต่อสังคมส่วนรวม มีทักษะ
ความรู้และความสามารถปรับตัวเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลง
รอบตัวที่รวดเร็ว บนพื้นฐานของการมีสถาบันทางสังคมที่
เข้มแข็งทั้งสถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา สถาบัน
ศาสนา สถาบันชุมชน และภาคเอกชนที่ร่วมกันพัฒนา
ทุ นมนุ ษย์ ให้ มี คุ ณภาพสู ง อี กทั้ งยั งเป็ นทุ นทางสั งคม
สํ า คั ญ ในการขั บ เคลื่ อ นการพั ฒ นาประเทศ โดยมี
วัตถุประสงค์ข้อ 1.4 เพื่อเสริมสร้างสถาบันทางสังคมให้มี
ความเข้มแข็งเอื้อต่อการพัฒนาคนและประเทศ และมี
เป้าหมายการพัฒนาข้อ 2.1.3 ความว่าคนไทยต้องได้รับ
การศึกษาที่มีคุณภาพสูงตามมาตรฐานสากล และสามารถ
เรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง
สํานั กงานคณะกรรมการพั ฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ [3] กําหนดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ระบบโลจิสติกส์ของประเทศไทย ฉบับที่ 3 พ.ศ. 25602564 ได้ยึดกรอบทิศทางการพัฒนาระยะยาว ระยะกลาง
และนโยบายรั ฐบาลที่ สํ าคั ญ เพื่ อเป็ นแนวทางในการ
จัดทํายุทธศาสตร์การพัฒนาที่มุ่งไปสู่เป้าหมายร่วมของ
การพัฒนาประเทศ โดยยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี พ.ศ.
2560-2579 เป็ นกรอบทิ ศทางการบริ หารประเทศใน
ระยะยาวมีเป้าหมายให้ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง
และยั่งยืน น้อมนําการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพี ยง ประกอบด้ วยด้ านการพั ฒนาและเสริ มสร้ าง
ศักยภาพคน และมีรายละเอียดของเป้าหมายที่สําคัญให้
ประเทศไทยมีความสามารถในการแข่งขันด้านโลจิสติกส์
การอํานวยความสะดวกทางการค้ามีประสิทธิภาพเพิม่ ขึน้
ผู้ ประกอบการโลจิ สติ กส์ ไทยมี ศั กยภาพการประกอบ
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ธุ ร กิ จ ทั้ ง ในประเทศและต่ า ง ประเทศ และบุ ค ลากร
ด้ า นโลจิ ส ติ ก ส์ ไ ด้ รั บ การพั ฒ นาให้ มี ผ ลิ ต ภาพสู ง ขึ้ น
รวมทั้ ง ได้ กํ า หนดยุ ท ธศาตร์ ที่ 3 การพั ฒ นาปั จ จั ย
สนั บสนุ นด้ านโลจิ สติ กส์ ว่ าด้ วยการเร่ งรั ดการพั ฒนา
บุคลากรด้านโลจิสติกส์ ให้มีคุณภาพมาตรฐาน สร้างความ
เป็นมืออาชีพ และยกระดั บมาตรฐานวิ ชาชี พด้ านโลจิ
สติกส์ สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับภาค เอกชนในการ
พัฒนากําลังคน ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม
การบริ ห ารจั ดการระบบโลจิ สติ กส์ และพั ฒนาระบบ
ติ ดตามและประเมิ นผลการพั ฒนาด้ านโลจิ ส ติ ก ส์ ข อง
ประเทศ โดยกํ า หนดกลยุ ท ธ์ ที่ 1 พั ฒ นามาตรฐาน
วิชาชีพโลจิสติกส์ การเพิ่มผลิตภาพแรงงานโดยหน่วยงาน
ภาครั ฐร่ วมดํ าเนิ นการกั บภาค เอกชนปรั บปรุ งกรอบ
หลักสูตรการศึกษาสาขาโลจิสติกส์ ระดับอาชีวศึกษาและ
อุดมศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐาน สากล สนับสนุนการ
จัดตั้งสถาบันและศูนย์พัฒนาบุคลากรโลจิสติกส์ที่ทันสมัย
และได้มาตรฐาน พร้อมมีผู้ทรงคุณวุฒิเป็นวิทยากรมือ
อาชีพในการถ่ายทอดความรู้ด้านโลจิสติกส์ สนับสนุน
องค์ กรกํ ากั บดู แลวิ ชาชี พ มาตรฐานและการประเมิ น
คุณภาพการพัฒนาบุคลากรด้านโลจิสติกส์ และพัฒนา
ระบบฐาน ข้ อ มู ล สารสนเทศเพื่ อ บริ ห ารการพั ฒ นา
บุ คลากรที่ ได้ มาตรฐานและเป็ นปั จจุ บั น กลยุ ทธ์ ที่ 2
พัฒนาบุคลากรด้านโลจิสติกส์ให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน
สากล ผลิตบุคลากรด้านโลจิสติกส์ทั้งระดับต้นน้ําและ
ปลายน้ําในทุกสาขาอาชีพให้มีความเป็นมืออาชีพและมี
จริยธรรม พัฒนาคุณภาพบุคลากรและวางแผนจัดการ
กําลังคนด้านโลจิสติกส์ให้สอดคล้องกับความต้องการของ
ภาคธุรกิจ เน้นการฝึกอบรมวิชาชีพเฉพาะหรือเทคนิค
เฉพาะด้านครอบคลุมตั้งแต่กระบวน การจัดซื้อ กระบวน
การจั ด เก็ บ กระบวนการขนส่ ง และกระบวนการ
ดํ า เนิ น การเพื่ อ ให้ สิ น ค้ า ถึ ง มื อ ลู ก ค้ า เช่ น บุ ค ลากร
คลังสินค้า บุคลากรด้านพิธีการศุลกากร บุคลากรด้าน
การขนส่งสินค้าทางถนน ทางอากาศยาน ทางรถไฟ และ
ทางเรื อ เป็ นต้ น สนั บสนุ นความร่ วมมื อกั บเครื อข่ าย
ภาคเอกชนในการฝึ กอบรมในระดั บปฏิ บั ติ งาน และ
พั ฒ นาระบบส่ ง เสริ ม การพั ฒ นาฝี มื อ แรงงานเพื่ อ ให้
กําลังคนด้านโลจิสติกส์มีคุณภาพ มาตรฐาน และคํานึงถึง
ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน นอกจากนั้นแล้ว
ความสํ าคั ญดั งกล่ าว สอดคล้ องกั บวั ตถุ ประสงค์ ของ
กระทรวงอุ ต สาหกรรม ซึ่ ง กํ า หนดแผนยุ ท ธศาสตร์
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กระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. 2560 - 2564 [4] มีแนวทาง
การดําเนินงาน กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาผู้ประกอบการและ
บุคลากรภาคอุตสาหกรรมตลอดห่วงโซ่อุปทานให้เป็นผู้มี
สมรรถนะสูง ทั้งด้านทักษะ การผลิต การบริหารจัดการ
เทคโนโลยี และนวั ตกรรม ในมาตรการที่ 2.3 โดยให้
ร่วมกับสถาบัน การศึกษาและสถานประกอบการในการ
วางแผนการพัฒนาบุคลากรภาคอุตสาหกรรม
การพั ฒนาคน หรื อบุ คคลากรการปฏิ บั ติ งานด้ าน
โลจิสติกส์ ให้เกิดประสิทธิภาพและมีความสามารถสูงสุด
ตามที่ ส ถานประกอบการต้ อ งการ และตรงกั บ ความ
ต้องการของตลาดแรงงานอย่างแท้จริงในแต่ละระดับและ
ตําแหน่งงานนั้น ไม่เพียงแต่สามารถเพิ่มความ สามารถ
ให้แก่บุคคลากรที่อยู่ในสายอาชีพให้เสริมสร้างความรู้
จากประสบการณ์ในการทํางานและการฝึกอบรม เพื่อให้
มีความรู้ในเชิงลึกเกี่ยวกับงานอย่างมีประสิทธิภาพเท่านั้น
การผลิ ต แรงงานบั ณ ฑิ ต ให้ มี ค วามรู้ ค วามเข้ า ใจใน
กระบวนการทํ างานโดยมี การจํ าลองสถานการจริงมา
ประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน เพื่อเตรียมความพร้อม
ด้ านความรู้ ก่ อนเข้ าสู่ การสายงานก็ เป็ นหนึ่ งในหลาย
แนวทางในการเพิ่ ม ความรู้ ใ ห้ กั บ ผู้ ที่ ส นใจ อาทิ เ ช่ น
นักเรียน นักศึกษา ผู้ที่อยู่ในสายงานที่ต้องการเพิ่มพูน
ความรู้ หรือผู้ที่ต้องการหาความรู้เพิ่มเติมในสายงานที่
ตนเองสนใจ
กฤษมันต์ [5] กล่าวว่าการสอนเพื่อให้เกิดผลตามที่
ต้องการนั้ นมี ทฤษฎีที่ ได้ รับการพิ สูจน์ และนํ าไปใช้จน
สามารถสร้างเป็นหลักการ (Principles) และปรัชญา
(Philosophy) สําหรับการจัดการเรียนการสอนได้แล้ว
จํ านวนมาก แต่ เนื่ องจากปั จจุ บั นการเปลี่ ยนแปลงใน
บริบทของตัวผู้เรียน ตัวผู้สอน สภาพแวดล้อมทางการ
เรียนและเทคโนโลยีเปลี่ยนไป ทฤษฎี หลักการ และ
ปรัชญาทางการศึกษาเริ่มเกิดคําถามและอาจต้องการ
เปลี่ยนแปลงด้วยเช่นกัน และ Contingent Learning
หรือ Contingency Learning รวมทั้ง Operant
Conditioning
ซึ่ งเป็ นทฤษฎี การเรี ยนรู้ ในกลุ่ ม
พฤติกรรมนิยม หรือ Behaviorism อาจได้รับการตีความ
ขยายความตามสภาพการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปด้วย ในเชิง
ของการบริหาร Contingent Theory เป็นการใช้พื้นฐาน
ทางด้านพฤติกรรมนิยมมาใช้อธิบายการบริหารจัดการ
ตามสภาพการณ์ หรือ ตามสถานการณ์ โดยมีสาระของ
ทฤษฎีว่า no best way สําหรับการบริหารจัดการ การ
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วารสารวิ ช าการครุ ศ าสตร์ อุ ต สาหกรรม พระจอมเกล้ า พระนครเหนื อ
ปี ที่ 9 ฉบั บ ที่ 1 มกราคม - เมษายน 2561

กําหนดทิศทาง ภาวะผู้นํา หรือการตัดสินใจขึ้นอยู่กับ
สภาพการณ์หรือ สถานการณ์ จึงได้มีการพัฒนา
กระบวนการ แผน และ วิธีการต่าง ๆ ขึ้นเพื่อใช้สําหรับ
แต่ละสถานการณ์เพื่อการบริหารจัดการ และการ
ตัดสินใจของผู้นําหรือผู้บริหาร ซึ่งเป็นการประยุกต์
หลักการและทฤษฎีทางด้านพฤติกรรมนิยม การบริหาร
แบบมีโครงสร้าง แบ่งแยกหน้าที่กันทําตามทฤษฎีบริหาร
ราชการของ Max Weber หรือ เรียกว่า Weberian
Model หรือ Max Weber Bureaucracy รวมทั้งการ
เชื่อมโยงระหว่างสิ่งเร้า กับการตอบสนอง การให้รางวัล
และการลงโทษ เป็นต้น อย่างไรก็ตามการตีความและ
ขยายความ Contingent หรือ Contingency ได้
เปลี่ยนแปลงไป การกําหนดว่าเป็น “สถานการณ์” นั้น
ถึงแม้จะแตกต่างเล็กน้อยจาก “สภาพการณ์” แต่เป็น
สาระสําคัญ หรือ Nuance ที่เป็นสาระสําคัญสําหรับการ
เปลี่ยนแปลง โดยแนวคิ ดเดิ มใช้ “สถานการณ์ ” หรื อ
เงื่ อนไข หรื อ Conditions และความน่ าจะเป็ น หรื อ
Probability เป็ นฐานของการศึ ก ษา แต่ ในปั จจุ บั น
แนวคิดตาม “สภาพการณ์” หรือ Situation ได้นํามาใช้
ในการอธิบายขยายความและใช้เป็นฐานของการศึกษา
โดยการวิเคราะห์ “สภาพการณ์ภายใน” กับ “สภาพการณ์
ภายนอก” เพื่ อกํ าหนดการปฏิ บั ติ การ โดยไม่ นํ าการ
ดําเนินการตามกฎของการวางเงื่อนไข หรือ Conditions
หรือ สถานการณ์ หรือ แนวคิดแบบ “If-Then” มาเป็น
ฐานของการศึกษา
ดั งนั้ นผู้ วิ จั ยจึ งตระหนั กถึ งการทํ าวิ จั ยและพั ฒนา
เรื่ อ งการพั ฒ นาระบบสารสนเทศเพื่ อ การสอนตาม
สถานการณ์ เรื่องโลจิสติกส์ขึ้น เพื่อนํามาใช้ในการเรียน
การสอนและการฝึ กอบรม สํ าหรั บนั กเรี ยนนั กศึ กษา
ระดับอุดมศึกษา สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ และผู้
ประกอบอาชี พด้ านโลจิ สติ กส์ ที่ สนใจทั่ วไป โดยกรณี
ศึกษาที่สร้างขึ้นจะเน้นความสามารถที่ต้องการในการ
จัดการข้อมูลนําไปสู่แนวทางในการคิดวิเคราะห์ในธุรกิจ
ที่ประกอบไปด้วยเงื่อนไขของปัจจัยภายนอก และปัจจัย
ภายในองค์ ก รกํ า หนดขึ้ น ด้ ว ยระบบสารสนเทศ
คอมพิ ว เตอร์ พ กพาแบบหน้ า จอสั ม ผั ส ซึ่ ง ระบบ
สารสนเทศการสอนตามสถานการณ์ที่พัฒนาขึ้นไม่เพียง
เป็น E-learning และบทเรียน CAI แต่จะเป็นระบบ
สารสนเทศที่เน้นการสนับสนุนการเรียนด้วยข้อมูลหรือ
องค์ความรู้ภายในตนเอง และการค้นคว้า สืบเสาะ หา
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คําตอบ สร้างเครือข่าย หรือชุมชนการเรียนรู้เพื่อหาองค์
ความรู้จากภายนอก เพื่อช่วยผู้เรียนเข้าถึงบริบทของการ
เรี ย นรู้ และเกิ ด ทั ก ษะการคิ ดวิ เ คราะห์ ในการบริ ห าร
จัดการด้านโลจิสติกส์มากยิ่งขึ้น
การนํารูปแบบการสอนตามสถานการณ์มาใช้ในการ
เรียนการสอน เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ฝึกการตัดสินใจ
ตามบริบทของธุรกิจด้วยตนเอง ผู้เรียนสามารถสร้างสรรค์
องค์ ความรู้ จ ากการปฏิ บั ติ รวมทั้ งการนํ าเทคโนโลยี
สื่ อ สารที่ มี อ ยู่ บ นเครื อ ข่ า ยคอมพิ ว เตอร์ ม าใช้ ส ร้ า ง
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับสื่อการสอน ทําให้ผู้เรียน
หรือผู้ที่ทําการฝึกทักษะเกิดประสบการณ์ การพัฒนา
ระบบการสอนตามสถานการณ์ด้วยระบบสารสนเทศบน
คอมพิวเตอร์พกพาแบบหน้าจอสัมผัสมาประยุกต์เพื่อให้
ผู้เรียนสามารถเข้าถึงการเรียนรู้นั้น สามารถตอบสนอง
ต่อการเรียนการสอนให้เกิดประสิทธิภาพที่เน้นผู้เรียน
เป็นสําคัญ และเกิดการเรียนรู้อย่างอิสระ ดังนั้นงานวิจัย
นี้มุ่งเน้นที่จะนําเทคโนโลยีสารสนเทศบนคอมพิวเตอร์
พกพาแบบหน้าจอสัมผัส มาเป็นเครื่องมือช่วยในการ
นําเสนอรูปแบบการสอนตามสถานการณ์ ร่วมกับการ
จั ดการเรี ยนการสอน ผู้ เรี ยนสามารถทํ ากิ จกรรมเชิ ง
ปฏิบัติการอย่างอิสระด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย และนํา
ความรู้ที่ได้เชื่อมโยงกับทฤษฎี อันจะเป็นวิธีการแก้ไข
อุปสรรคความซับซ้อนของเนื้อหาในของบทเรียนสําหรับ
การสอนโลจิสติกส์ เพื่อให้นักศึกษาและผู้สนใจทั่วไปเกิด
แนวคิ ด สามารถตอบสนองต่ อ การปฏิ รู ป การศึ ก ษา
เศรษฐกิจ และสังคม ได้อย่างดีเยี่ยม
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
2.1 เพื่อหารูปแบบการสอนตามสถานการณ์ เรื่อง
โลจิสติกส์
2.2 เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศการสอนตาม
สถานการณ์ เรื่องโลจิสติกส์
2.3 เพื่อหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนผ่าน
ระบบการสอนตามสถานการณ์ เรื่องโลจิสติกส์
2.4 เพื่อหาความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อรูปแบบ
การสอนตามสถานการณ์ เรื่องโลจิสติกส์
3. วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ทําการศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์
และสังเคราะห์ข้อมูล เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ
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การสอนตามสถานการณ์ และการคิดวิเคราะห์เพื่อพัฒนา
ระบบ มี ผู้ เ ชี่ ย วชาญและผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ป ระเมิ น ความ
เหมาะสม โดยมีขั้นตอนการวิจัยดังนี้
ระยะที่ 1 การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการสอน
ตามสถานการณ์ เรื่องโลจิสติกส์ เพื่อให้ได้องค์ประกอบ
ของรูปแบบการเรียน การสอน โดยการประมวลขั้นตอน
ต่าง ๆ เพื่อกําหนดวัตถุประสงค์การเรียน การออกแบบ
เนื้ อ หา กํ า หนดบทบาทสื่ อ การสอน กํ า หนดบทบาท
ผู้เรียน การดําเนินการเรียนการสอน กําหนดกิจกรรมการ
เรียน การดําเนินการเรียนการสอน การจัดการควบคุม
การเรียนบนเว็บ การประเมินผลการเรียนการสอน และ
ข้อมูลย้อนกลับ ซึ่งขั้นตอนทั้งหมดสามารถนํามาเป็นแนว
ทางการพัฒนาระบบ
ระยะที่ 2 การวิเคราะห์หลักทฤษฎีเกี่ยวกับเนื้อหา
สาระของกรณีศึกษาด้านโลจิสติกส์ ศึกษาเอกสารที่
เกี่ยวข้อง และปรึกษาสอบถามจากผู้เชี่ยวชายด้านความ
เหมาะสมของเนื้อหาและการคัดเลือกกรณีศึ กษาด้าน

โลจิสติกส์ ความถูกต้องการวิเคราะห์องค์ประกอบของ
รูปแบบการเรียนการสอน โดยการประมวลขั้นตอนต่าง ๆ
เพื่อให้ได้องค์ประกอบของการเรียนการสอน ซึ่งประกอบ
ด้ วยการกํ าหนดวั ตถุ ประสงค์ การเรี ยน การออกแบบ
เนื้อหา กําหนดการดําเนินการเรียนการสอน การประเมิน
ผลการเรียนการสอน โดยมีกระบวนการและขั้นตอนของ
การนําเข้าสู่ระบบ
ระยะที่ 3 การหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากระบบ
สารสนเทศเพื่อการสอนตามสถานการณ์ เรื่อง โลจิสติกส์
โดยจัดสภาวะแวดล้อมการทดสอบก่อนเรียนในห้องเรียน
ก่อนแล้วจึงแนะนําให้ผู้เรียนใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการ
สอนตามสถานการณ์ เรื่ อง โลจิ สติ กส์ ที่ สร้ างขึ้ น เพื่ อ
เรียนรู้ โดยใช้สถานการณ์ด้วยการคิดวิเคราะห์แล้วจึงทํา
การทดสอบผลสั มฤทธิ์ ทางการเรี ยน และวั ดความพึ ง
พอใจของผู้เรียน

รูปที่ 1 Information System Development for Contingent Instruction on logistics (ISD-CIL) Model
4. ผลการวิจัย
4.1 รูปแบบการสอนตามสถานการณ์ เรื่องโลจิสติกส์
จากรูปที่ 1 แสดงแบบการสอนตามสถานการณ์ เรื่อง
โลจิสติกส์ (Information System Development for
Contingent Instruction on logistics (ISD-CIL)
Model) เป็ น รู ป แบบของแนวทางการพั ฒ นาระบบ
สารสนเทศเพื่อการสอนตามสถานการณ์ จากรูปที่ 1 จะ
เห็ นได้ว่ าการสร้ างกรณีศึ กษาหนึ่งกรณีศึ กษา ผู้สอน
สามารถกําหนดสถานการณ์หลักที่เกิดขึ้นภายในกรณี
ศึกษาได้อย่างไม่จํากัด ตามแต่เหตุการณ์ที่ผู้สอนต้องการ
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กํ าหนดขึ้ น สถานการณ์ หลั กนี้ อาจเป็ นผลของงานที่
เกิดขึ้นใหม่ หรือเป็นสถานการณ์ใหม่ที่ต้องการให้มีการ
ศึ ก ษาต่ อ ไปในกรณี ศึ ก ษา สถานการณ์ ห ลั กนั้ น อาจ
ประกอบไปด้วยหลาย ๆ สถานการณ์ย่อยไม่จํากัด ซึ่ง
เกิดจากผลกระทบต่อเนื่องที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในสถานการณ์
หลัก หรือสถานการณ์ย่อยอาจจะเกิดจากสถานการณ์
ย่อยอีกได้ไม่สิ้นสุด ขึ้นอยู่กับการออกแบบผลกระทบ
ของสถานการณ์ในกรณีศึกษา หรืออาจไม่มีสถานการ
ย่อยก็เป็ นไปได้ คํ าตอบของทั้ งสถานการณ์ หลักและ
สถานการณ์ ย่ อ ยจะเชื่ อ มโยงไปยั ง สถานการณ์ ห ลั ก

6/11/61 BE 9:24 AM

วารสารวิ ช าการครุ ศ าสตร์ อุ ต สาหกรรม พระจอมเกล้ า พระนครเหนื อ
ปี ที่ 9 ฉบั บ ที่ 1 มกราคม - เมษายน 2561

สถานการณ์ ย่ อย หรื อสิ้ นสุ ดสถานการณ์ เหมื อนหรื อ
ต่างกันก็ได้ ขึ้นอยู่กับการออกแบบความเชื่อมโยงของ
กรณีศึกษา
การเชื่อมโยงของสถานการณ์หลัก และสถานการณ์
ย่อยในกรณีศึกษานี้ จะไม่สามารถถอยหลังหรือย้อนกลับ
ไปได้ เนื่องจากเมื่อสถานการณ์เกิดขึ้นและได้ทําการ
ตัดสินใจอย่างใดอย่างหนึ่งไปแล้วปัจจัยร่วมที่ใช้ในการ
คิดวิเคราะห์เพื่อตัดสินใจจะต้องเกิดการเปลี่ยนแปลง
อย่างใดอย่างหนึ่งเช่นเดียวกัน
4.2 ผลการพัฒนาระบบสารสนเทศการสอนตาม
สถานการณ์ เรื่อง โลจิสติกส์ มีองค์ประกอบ 3 ส่วน คือ
ระบบการจัดการข้อมูลสมาชิก ระบบจัดการสอนตาม
สถานการณ์ และระบบจัดการเรียนการสอน สอดคล้อง
กับ วิภา [6] ได้พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
จัดการมอดูลการเรียน โดยการทดสอบ Function ต่าง ๆ
ตาม Requirement ที่มี ด้วยการดูค่า Output จาก
Input ที่มีความสอดคล้องกัน และมีประสิทธิภาพในการ
ทํางานตามข้อกําหนดที่ผู้วิจัยกําหนด โดยผ่านผู้เชี่ยวชาญ
ด้านเทคนิคของระบบสารสนเทศ ตามรายด้านซึ่งแบ่ง
ออกเป็น 4 ด้าน คือ ด้านการออกแบบเนื้อหา ด้านการ
ออกแบบหน้าจอ ด้านการใช้งาน และด้านการปฏิสัมพันธ์
กับผู้เรียน โดยมีผลการประเมินประสิทธิภาพของการ
พัฒนาระบบอยู่ในเกณฑ์ดี สามารถนําระบบที่ผ่านการ
ประเมินนี้ไปใช้งานในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเมื่อนําไปใช้
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามลําดับขั้นตอน และให้
ผู้เรียนทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์หลังเรียน โดยจัด
สภาวะแวดล้อมเช่นเดียวกับการทําแบบทดสอบก่อน
เรียน ผลการเปรียบเทียบคะแนนที่ได้ทําแบบวัดผลสัมฤทธิ์
ก่อนเรียน และหลังเรียนพบว่าคะแนนหลังเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียน แสดงให้เห็นว่าการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อ
การสอนตามสถานการณ์ เรื่องโลจิสติกส์ ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น
สามารถนําไปใช้ให้เกิดการเรียนรู้เพื่อการคิดวิเคราะห์ได้
เป็นอย่างดีและเหมาะสม เนื่องจากระบบสารสนเทศ
เพื่อการสอนตามสถานการณ์ เรื่อง โลจิสติกส์ ที่ผู้วิจัย
พัฒนาขึ้นมีกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนได้มีโอกาส
ศึกษาและเรียนรู้ได้ตลอดเวลา ไม่จํากัดเวลาและสถานที่
จึงสามารถสรุปได้ว่าระบบสารสนเทศเพื่อการสอนตาม
สถานการณ์ เรื่อง โลจิสติกส์สามารถนําไปใช้ในการเรียน
การสอนได้จริง
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4.3 ผลการศึกษาประสิทธิภาพของการพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพื่อการสอนตามสถานการณ์ เรื่อง โลจิสติกส์
คํานวณสูตร KW-CAI [7] นําคะแนนแบบทดสอบ
ก่อนเรียน (KW-A) และคะแนนทดสอบหลังเรียนของ
นักศึกษาที่เรียนผ่านระบบสารสนเทศเพื่อการสอนตาม
สถานการณ์ เรื่องโลจิสติกส์ (KW-B) พบว่าระบบ
สารสนเทศเพื่ อการสอนตามสถานการณ์ ที่ สร้ างขึ้ นมี
ประสิทธิภาพร้อยละ 81.00
4.4 ผลการหาความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อ
รูปแบบการสอนตามสถานการณ์ เรื่องโลจิสติกส์ พบว่า
รวมทุกด้านอยู่ในระดับดีมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.70
และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ได้แก่ความพึงพอใจใน
ด้ านการทํ างานของระบบอยู่ ในระดั บมากที่ สุ ด มี ค่ า
เฉลี่ยรวม เท่ากับ 4.63 ความพึงพอใจด้านการรูปแบบ
การนําเสนออยู่ในระดับ มากที่สุด มีค่าเฉลี่ยรวม เท่ากับ
4.74 และความพึงพอใจด้านของประโยชน์ที่ได้รับอยู่ใน
ระดับ มากที่สุด มีค่าเฉลี่ยรวม เท่ากับ 4.77
5. อภิปรายผลการวิจัย
ในช่วงการทํากิจกรรมการพัฒนาระบบสารสนเทศ
เพื่อการสอนตามสถานการณ์ เรื่องโลจิสติกส์ จากการนํา
ISD-CIL Model มาใช้ ผู้วิจัยจึงสามารถสร้างโครงสร้างของ
รูปแบบการเล่าเรื่องผ่านกรณีศึกษา เพื่อให้การสอนตาม
สถานการณ์ จ ะขึ้ น อยู่ กั บ สภาพข้ อ เท็ จ จริ ง มี ค วาม
สอดคล้องกับการตัดสินใจในการบริหาร และมีความ
สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมและสภาพความเป็นจริง
โดยธรรมชาติ มีปัจจัยภายนอก และปัจจัยภายใน ในการ
กําหนดรูปแบบที่มีลักษณะเป็นเหตุเป็นผลสอดคล้องกัน
ดังนั้น รูปแบบที่เป็นคําตอบการตัดสินใจจึงมักจะไม่มี
คําตอบที่ถูกต้องแต่เพียงคําตอบเดียว คําตอบที่ถูกอาจ
ใช้หลายวิธีการ หรือหลากหลายกระบวนการเพื่อให้ได้
คําตอบ และคําตอบอื่นหลายคําตอบเหล่านั้นก็สามารถ
แก้ปัญหา หรือตอบโจทย์ได้เช่นกัน นับได้ว่า ISD-CIL
Model สามารถนํามาใช้เป็นโครงสร้างในการบริหาร
จัดการที่จะสามารถกําหนดทิศทางการตัดสินใจแบบ
ภาวะผู้นําหรือการตัดสินใจนั้นขึ้นอยู่กับสภาพการณ์
หรือสถานการณ์ และมีการพัฒนากระบวนการตามแผน
และวิธกี ารต่าง ๆ ขึน้ เพื่อใช้สําหรับแต่ละสถานการณ์
ผลการหาประสิทธิภาพระบบสารสนเทศเพื่อการ
สอนตามสถานการณ์ เรื่องโลจิสติกส์ จากการประเมิน
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จากผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศโดยรวมอยู่ใน
ระดับ “ดี” ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ด้าน คือ
5.1 ด้านการออกแบบเนื้อหา ซึ่งเป็นผู้วิจัยคํานึงถึง
รูปแบบการแสดงเนื้อหาที่มีความเหมาะสมกับวัยของ
ผู้เรียน สามารถส่งเสริมการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์
ของผู้เรียน สามารถส่งเสริมการพัฒนาทักษะการคิ ด
วิเคราะห์ผู้เรียนเป็นอย่างดี และการดําเนินเรื่องต้องมี
ความสัมพันธ์และต่อเนื่องกัน กําหนดให้รูปแบบวิธีการ
ถ่ายทอด และการนําเสนอเนื้อหามีความเหมาะสมกับ
ผู้เรียน มีความยาวของการนําเสนอที่เหมาะสม
5.2 ความพึงพอใจเกี่ยวกับรูปแบบของการนําเสนอ
ผู้วิจัยกําหนดให้การแสดงรูปแบบโดยรวมในหน้าแรกมี
การจัดวางองค์ประกอบต่าง ๆ ให้มีความเหมาะสม และ
กําหนดจุดในการเชื่อมโยงเพื่ออธิบายรายละเอียดทีเ่ กีย่ ว
ข้อกับสารสนเทศที่สร้างขึ้น ให้มีความชัดเจน คํานึงถึง
ความสวยงามของสี ขนาดตัวอักษร และการใช้ภาษา
5.3 ความพึงพอใจเกี่ยวกับประโยชน์ที่ได้รับเนื่องจาก
ระบบสารสนเทศที่สร้างขึ้นช่วยให้เกิดกระบวนการเรียนรู้
ได้ง่ายขึ้น ผู้เรียนจะต้องใช้สมาธิจดจ่อกับสถานการณ์ที่
เกิดขึ้นในกรณีศึกษา จึงจะสามารถตัดสินใจตามสถานการณ์
ต่าง ๆ ได้ ดังนั้นการเรียนการสอนในลักษณะนี้จึงเป็น
รู ปแบบการเรี ยนการสอนรู ปแบบใหม่ ที่ สามารถเล่ า
เรื่องราวกรณีศึกษาประกอบกับแนวทางการตัดสินใจด้วย
การคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ตามสถานการณ์ การแสดง ผล
ที่เกิดขึ้นและเงื่อนไขในการตัดสินใจของระบบสารสนเทศ
จึงช่วยให้เกิดความสะดวกและง่ายต่อการใช้งาน
6. ข้อเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช้
6.1 ควรนําระบบสารสนเทศเพื่อการสอนตาม
สถานการณ์ ที่พัฒนาขึ้นไปใช้สําหรับการเรียนการสอน
ในรายวิชาอื่นในมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ด้วยการนําเสนอ
กรณีศึกษาเพื่อการคิดวิเคราะห์และการตัดสินใจ และ
เพื่อเป็นประโยชน์แก่ผู้เรียน ผู้สอน และผู้สนใจ
6.2 ควรนําระบบสารสนเทศเพื่อการสอนตาม
สถานการณ์ไปพัฒนาต่อ เพื่อให้ได้ผลการเรียนรู้ที่สูงยิ่งขึ้น
และสามารถนํากรอบแนวคิดของแบบจําลองการสอน
ไปประยุกต์ใช้งานวิจัยอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุดต่อผู้สอน ผู้เรียน และผู้ที่สนใจอื่น ๆ ต่อไป
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