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บทคัดย่อ 
ปัจจุบันการเรียนการสอนออนไลน์

หรืออีเลิร์นนิ่ง (E-Learning) ได้รับความนิยม
เพิ่มขึ้นอ ย่างรวดเ ร็ว เนื่ องจากสามารถ
ประหยัดค่ าใช้จ่ายและจ าลองเหตุการณ์
เสมือนจริงได้ แต่ปัญหาการจัดการศึกษาหรือ
การใช้สื่อการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับ
ผู้เรียนก็เป็นปัจจัยส าคัญ สามารถเพิ่มทักษะ
การเรียนรู้ได้ วัตถุประสงค์ของงานวิจัยนี้เพื่อ
น า เ ส น อ วิ ธี ก า ร จั ด ก ลุ่ ม ผู้ เ รี ย น ต า ม
ความสามารถการรับรู้และสามารถใช้สื่อการ
เรียนการสอนให้เหมาะสม ด้วยวิธีการใช้
แบบทดสอบออนไลน์อัจฉริยะ (Smart E-
Testing) ตามขั้ นตอนฟัซซี  เ ออ า ร์ที 
อั ลกอ ริทึม  แบบทดสอบแบ่ งออก เป็ น            
3 กลุ่ม แบบง่าย ปานกลาง และยาก โดย
แบบทดสอบสามารถปรับเปลี่ยนตัวเองตาม
ความสามารถของผู้ท าแบบทดสอบ ผลจาก
การทดลองกับนักศึกษากลุ่มตัวอย่างท าให้
ทราบถึงประสิทธิภาพของระบบสามารถเป็น

ส่วนหนึ่งของการพัฒนาการเรียนการสอน ท า
ให้ทักษะการเรียนรู้ของผู้เรียนดีขึ้น 

 
ค าส าคัญ  อีเลิร์นนิ่ง, แบบทดสอบออนไลน์, 
ฟัซซี เออาร์ที 
 
Abstract 

Current online learning or electronic 
learning (E-Learning) has been rapidly 
increasing in popularity. Because they can 
save money and virtual simulation. The 
problem of education or teaching materials 
appropriate to learners is an important factor. 
Skills can be learned. The purpose of this 
research is to propose ways to group 
students according to their ability to 
recognize and use appropriate instructional 
materials. To use the online quiz Smart 
(Smart E-Testing) based on the fuzzy ART 
at algorithmic test is divided into 3 groups: 
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simple, medium and difficult test can be 
alter ego as possible, of the test. The results 
of the experiments with student samples to 
determine the effectiveness of the system 
can be part of the development of teaching 
and learning. The skills students learn better. 
 
Keyword : E-Learning, Online quiz, A 
fuzzy ART. 
 
บทน า 

เนื่องจากการพัฒนาเทคโนโลยีด้าน
คอมพิวเตอร์และการสื่อสารเป็นไปอย่าง
รวดเร็ว ส่งผลให้มีการน าเทคโนโลยีดังกล่าว
มาใช้ในด้านการศึกษา ท าให้เกิดรูปแบบการ
เรียนการสอนทางอิเล็กทรอนิกส์หรืออีเลิร์
นนิ่ง (E-Learning) อย่างแพร่หลาย ซึ่งเป็น
การน า เสนอสื่อการเ รียนการสอนแบบ
ผสมผสานสื่อมัลติมีเดียต่าง ๆ ร่วมกัน (ทนง
ศักดิ์ อาลี, 2553)โดยผู้เรียนต้องท ากิจกรรม
การเรียนผ่านห้องเรียนเสมือน แต่ปัญหาการ
วัดและประเมินผลของผู้เรียน รวมทั้งการใช้
สื่อการเรียนให้เหมาะสมยังมีความยุ่งยาก 
ดังนั้นการจัดการเรียนการสอนในระบบอีเลิร์
นนิ่ง จ าเป็นอย่างย่ิงที่จะต้องพิจารณาพัฒนา
องค์ประกอบในภาพรวมของระบบในแต่ละ
ด้านให้สมบูรณ์มากที่สุด ได้แก่การก าหนด
กลยุทย์การสอน ความพร้อมด้านเทคโนโลยี 
ออกแบบส่วนประสานกับผู้เ รียนอย่างมี
ประสิท ธิภาพ มีท รัพยากรการ เ รียน  มี
หน่วยงานรับผิดชอบ (ศิริชัย นามบุรี และ
คณะ, 2553) ซึ่งการเรียนแบบอีเลิร์นนิ่งเป็น

ระบบการเรียนการสอนสนับสนุนการเรียนรู้
ตลอดชีวิตเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ผู้เรียนเป็น
ผู้สร้างความรู้ด้วยตนเองจากสภาพแวดล้อม
หรือแนวคิดที่มีอยู่ และมีการอภิปรายหรือ
ถ่ายทอดร่วมกับผู้อื่นดังนั้นผู้เรียนแต่ละคนจะ
เรียนรู้และเข้าใจสิ่งต่างๆ แตกต่างกันตาม
แนวความคิดหรือความเข้าใจของตนเอง (ธน
กร หวังพิพัฒน์วงศ์, 2552) 

เคร่ืองมือที่ช่วยอ านวยความสะดวก
ในการสร้างอีเลิ ร์นนิ่งมีอยู่มากมายทั้งใน
รูปแบบการค้าเชิงพานิชย์หรือแบบไม่เสีย
ค่าใช้จ่าย สามารถสร้างบทเรียนได้ทั้งแบบ
บนเคร่ืองเดียวหรือใช้งานผ่านเว็บไซต์ก็ได้ 
(จิตนุช เฟื่องฟู, 2548) งานวิจัยนี้วัตถุประสงค์
เพื่อ วิเคราะห์ความสามารถการรับรู้ของ
ผู้เรียนจากแบบทดสอบออนไลน์ น าผลที่ได้
จากการวิเคราะห์มาสร้างกลุ่มการเรียน เป็น
ประโยชน์ต่อผู้สอนสามารถใช้สื่อการเรียน
การสอนให้เหมาะสมกับกลุ่มผู้เรียนแต่ละ
กลุ่ม  ด้วยขั้ นตอน วิธีก ารฟัซซี  เออา ร์ที 
อัลกอริทึม แบบทดสอบสามารถปรับเปลี่ยน
ตั ว เ อ ง ต า ม ค ว า ม ส า ม า ร ถ ข อ ง ผู้ ท า
แบบทดสอบ ถ้าผู้เรียนท าแบบทดสอบไม่
ผ่านระบบจะสุ่ มแบบทดสอบใหม่ด้วย
แบบทดสอบที่ระดับความยากไม่ยากไป
กว่าเดิมและถ้าผ่านระบบก็จะเพิ่มระดับความ
ยากขึ้นเ ร่ือยๆ โดยอ้างอิงตามมาตรฐาน 
Sharable Content Object Reference Model 
(SCORM) ซึ่งสามารถจัดการระบบการเรียน
การสอนที่แตกตางกันใหสามารถน ามาใชด
วยกันได (O. Bohl, J.  Scheuhase, R. Sengler, 
U. Winand, 2002) 
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อีเลิร์นนิ่ง 
อี เลิ ร์นนิ่ งมี ด้ วยกันหลากหลาย

รูปแบบและหลายมาตรฐาน การพัฒนา
รูปแบบอีเลิร์นนิ่งจึงมีการก าหนดมาตรฐาน
ของการปฏิบัติงานในระบบการจัดการเรียน
การสอน ที่แตกตางกันใหสามารถน ามาใชด
วยกันได Interoperability) ก าหนดคุณภาพ
มาตรฐานรวมกันและน าไปใชประโยชน์
ร่วมกั น  (Quality) พัฒนาให เป็ น
มาตรฐานสากล (Standardization) รวมกัน 
และน ามาตรฐานไปใชร่วมกัน (Marc J. 
Rosenberg, 2001) ได้ก าหนดขอบเขตการ
จัดการเรียนการสอนแบบอีเลิร์นนิ่งไว้ 8 ด้าน
ด้วยกัน คือ วิธีการสอน (Pedagogical) การใช้
เทคโนโลยี (Technology) การออกแบบส่วน
การติดต่อและสืบค้น (Interface Design) การ
วัดประ เมินผล  (Evaluation) การบริหาร
จัดการรายวิชา (Management) การจัดเตรียม
แหล่ ง ท รัพ ย า ก ร สนั บสนุ น ก า ร เ รี ย น 
(Resource Support) การค านึงถึงเจตคติ 
(Ethical) และต้องมีหน่วยงานหรือองค์กร
รับผิดชอบ (Institute) เพื่อให้การด าเนินงาน
ประสบผลส าร็จ (Badrul H. Khan, 2011) 
 

 
รูปที่ 1. กรอบงานการเรียนการสอนอีเลิร์นนิ่ง 

(Badrul H. Khan, 2011) 

2.1. มาตรฐานอีเลิร์นนิ่ง 
 เนื่องจากอีเลิร์นนิ่งมีหลายหน่วยงาน

ได้พัฒนาหลายรูปแบบและหลายมาตรฐาน 
ท าให้ไม่สามารถใช้คุณลักษณะสื่อการเรียน
ร่วมกันระหว่างรูปแบบได้ ดังนั้นจึงจ าเป็น
อย่างย่ิงที่ต้องการก าหนดมาตรฐานของ
เทคโนโลยีอีเลิร์นนิ่ง เพื่อให้ระบบจัดการ
เรียนการสอนที่ แตกต่ างกันสามารถใช้
ร่วมกันได้ งานวิจัยนี้ใช้มาตรฐาน SCORM 
ซึ่งเป็นมาตรฐานเทคโนโลยีในระบบการ
เ รียนการสอนออนไลน์ที่ รู้ จักกันอ ย่า ง
แพร่หลาย ถูกพัฒนาโดยองค์กร Advanced 
Distributed Learning: ADL (Advance 
Distributed Leaning. 2011) ซึ่งเร่ิมต้นพัฒนา
มาจากกระทรวงกลาโหม สหรัฐอเมริกา เพื่อ
ศึกษาความไม่เข้ากันของระบบอีเลิร์นนิ่ง 
และเนื้อหาวิชา ที่มีแนวทางการพัฒนามาจาก
รูปแบบที่ แตกต่างกัน จนไม่สามารถใช้
ร่วมกันได้ จึงได้มีการรวบรวมข้อก าหนดที่
พัฒนาก่อนหน้านี้  มาเป็นข้อก าหนดกลาง 
(อิงอร วงศรีรักษา, 2553) 

 

 
รูปที่ 2. ขั้นตอนการพัฒนา SCORM Model 

 (อิงอร วงศรีรักษา, 2553) 
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2.2. ฟัซซี เออาร์ที 
การวัดและประเมินผลการเรียนเป็น

สิ่งจ าเป็นอย่างย่ิงในระบบอีเลิร์นนิ่ง งานวิจัย
นี้ ใ ช้ ขั้ น ต อ น วิ ธี ฟั ซซี  เ อ อ า ร์ ที  (Fuzzy 
Adaptive Resonance Theory: Fuzzy ART) 
เพื่อสร้างแบบทดสอบออนไลน์ ข้อดีของวิธีนี้
คือระบบสามารถปรับเปลี่ยนตัวเองได้ตาม
เงื่อนไขและสามารถจัดกลุ่มข้อมูลที่มีความ
คล้ายกันได้ ดังแสดงตามรูปที่ 3 

 
รูปที่ 3. โครงสร้างการท างานของ ฟัซซี เอ

อาร์ท ี(Y. H. Chen. 2009) 
 

  การท างานมีอยู่ด้วยกัน 3 ขั้นตอน
หลักๆ ขั้นตอนแรกเป็นขั้นตอนการเตรียม
ข้อมูลซึ่ งอ ยู่บนเลเยอร์การน า เข้า  ( Input 
Layer) ขั้นตอนที่สองเป็นขั้นตอนประมวลผล
เปรียบเทียบข้อมูลซึ่งอยู่บนเลเยอร์น าออก 
(Output Layer) และขั้นตอนสุดท้ายเป็น
ขั้นตอนการจัดกลุ่มข้อมูลอยู่บนเล เยอ ร์
ประเภท (Category Layer) (Y. H. Chen, 
2009) การก าหนดค่าพารามิเตอร์ 0   เป็น
ค่ า เ ร่ิมต้นส าห รับการ เลื อกการ จัดกลุ่ ม 
ก าหนดค่าระดับการเรียนรู้ (Learning Rate) 

[0,1],  โดยใช้น้ าหนักระยะทางระหว่าง
กลุ่มและค่าพารามิเตอร์การยอมรับ (vigilance 
parameter) [0,1], เพื่อเลือกกลุ่ม (M. Gu, 
2009) 

| |
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   (1) 

 

  ฟังก์ชันควบคุมการท างาน ^ คือการ
ค้นหาข้อมูลที่มีค่าน้อยระหว่างข้อมูลและ | . | 
คือการวิเคราะห์ขนาดของเวคเตอร์ (Abdul 
Samad bin Haji Ismail, el. 2008) 

( ) min( , )i i ix y x y    (2) 
 

 เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลที่น าเข้า i=1,…,M   

1

| | | |
M

i

i

x x


              (3) 
 

  การคัดเลือกกลุ่มจะถูกก าหนดโดยคา่ 
j ถ้าหากมีมากกว่าหนึ่งประเภทค่าที่มากที่สุด
จะถูกเลือก (Abdul Samad bin Haji Ismail, 
el. 2008) 

TJ = max { TJ : J = 1,2,…N}  (4) 
 

  เมื่อเลือกโหนด (Node) จะมีฟังก์ชัน
การตรวจสอบการจับคู่ระหว่างเวคเตอร์
ข้อมูลน าเข้า เพื่อตรวจสอบความคล้ายคลึง
กัน กระท าต่อไปเร่ือยๆ เพื่อปรับเปลี่ยนให้
เกิดการเรียนรู้ (Abdul Samad bin Haji Ismail. 
el, 2008) 

| |

| |

jI w

I



    (5) 

 

  ถ้าเงื่อนไขตามสมการที่ 5 เป็นจริง
ตามเกณฑ์ก าหนดจะเกิดการยอมรับการจัด
กลุ่ม หากไม่ตรงตามเงื่อนไขจะท าการตั้งค่า
ใหม่ (Reset) แล้วท าการเลือกฟังก์ชันใหม่
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ตามสมการที่ 1 และ 4 อีกคร้ัง แต่ถ้าหาก
ได้รับการจัดกลุ่มเรียบร้อยแล้วก็จะใช้น้ าหนัก 

jw เพื่อปรับปรุงน้ าหนักใหม่ต่อไป เป็นการ
เรียนรู้ชุดข้อมูลถัดไปดังสมการต่อไปนี้ 
(Nawa Ngamwitthayanon and Naruemon 
Wattanapongsakorn, 2011)  

( ) (old) (old) ( )+(1- )  new

J J Jw I w w                   
(6) 

 
2.3. Item Response Theory (IRT) 

งานวิจัยนี้ใช้หลักทฤษฎี IRT เป็น
ทฤษฎีที่ บอกระดั บความอยากง่ ายของ
แบบทดสอบ โดยระดับความอยากง่ายแทน
ด้วย ID (Item Difficulty: ID) ซึ่งสามารถ
ค านวณได้จากนักเรียนที่ท าแบบทดสอบทุก
คน การก าหนดค่า ID ดังสมการ (Adem 
Karahoca, Dilek KaraHoca and Furkan Ince. 
2009) 

                                          (7) 
 

 โดย ID   Item Difficulty 
  MSCA   Minimum Sum of Correct 
Answer 
  SCAE   Sum of Correct Answers of 
Each Question 
 
การพัฒนาระบบ 

การพัฒนาระบบอี เลิ ร์นนิ่ งนี้ ได้
เช่ือมต่อระบบที่สร้างขึ้นเพื่อท างานร่วมกับ
โมดูลซอฟต์แวร์ (Modular Object Oriented 
Dynamic Learning Environment: Moodle) 
ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์แบบฟรี นิยมใช้กันอย่าง

แพร่หลาย และมี (Learning Management 
System: LMS) ท าหน้าที่บริหารจัดการการ
เรียนการสอน (ศิริชัย นามบุรี, 2553) โดยท า
การออกแบบทดสอบให้มีความชาญฉลาดให้
สามารถปรับเปลี่ยนตามความสามารถของ
ผู้ท าแบบทดสอบ มีลักษณะคล้ายการเล่นเกม
ที่มีระดับยากขึ้นเร่ือยๆ (ถนอมพร เลาหจรัส
แสง และอุไรวรรณ หาญวงค , 2550) ได้
ออกแบบระบบมีขั้นตอนการท างานอยู่ 3 
ขั้นตอน  ขั้ นตอนแรกเป็นการสุ่ ม เลื อก
แบบทดสอบมาจากฐานข้อมูล ขั้นตอนที่ 2 
เป็นขั้นตอนการท าแบบทดสอบโดยผู้ท า
แบบทดสอบ และขั้นตอนสุดท้าย เป็นการจัด
กลุ่ มตามระดับความสามารถของ ผู้ท า
แบบทดสอบ 

Feature Selection

Clustering

E
xa

m
in

at
io

n

Easy Level Medium Level Advance Level

StudentTesting

รูปที่ 4. โครงสร้างการท างานของระบบ  
E-Testing Smart 

 
  ขั้นตอนที่ 1 การสุ่มเลือกแบบทดสอบ 
ข้อสอบจะถูกเก็บไว้ที่ฐาน ข้อมูลกลางของ
ระบบซึ่งเป็นคลังข้อสอบ  มีข้อสอบอยู่
ด้วยกัน 3 กลุ่ม แยกจัดเก็บเป็นสัดส่วน กลุ่ม

SCAE

MSCA
ID 
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แรกเป็นชุดทดสอบแบบระดับง่าย ชุดที่สอง
เป็นแบบระดับปานกลาง และชุดที่สามเป็น
แบบทดสอบระดับยาก โดยคร้ังแรกที่ ผู้ท า
แบบทดสอบลงช่ือเข้าใช้ระบบ จะท าการสุ่ม
แบบทดสอบระดับง่ายก่อน แล้วเลือกระดับ
ปานกลาง และระดับยากตามล าดับ  โดย
สัดส่วนการสุ่มเลือกแบบทดสอบแต่ละการ
ทดสอบจะเป็น ระดับง่ายร้อยละ 50  แบบ
ระดับปานกลางร้อยละ 30 และระดับยากร้อย
ละ 20 ของปริมาณแบบทดสอบทั้งหมดของ
การทดสอบ 
  ขั้นตอนที่ 2 การท าแบบทดสอบ ถ้า
ผู้ท าแบบทดสอบผ่านระดับง่ายตามเงื่อนไข 
ระบบจะท าการสุ่มแบบทดสอบระดับยาก
กว่าเดิมคือปานกลาง แต่ถ้าผู้ท าแบบทดสอบ
ไม่ผ่านระดับดังกล่าวระบบก็จะท าการสุ่ม
แบบทดสอบใหม่ในระดับที่ไม่ยากไปกว่า
ระดับเดิมไปเร่ือยๆ จนกว่าจะผ่านเกณฑ์ตาม
เงื่อนไขก าหนด  สัดส่วนน้ าหนักการให้
คะแนนเมื่อผู้ท าแบบทดสอบผ่านแต่ละข้อจะ
เป็น ระดับง่ายร้อยละ 20 ระดับปานกลางร้อย
ละ 30 ระดับยากร้อยละ 50 ซึ่งสัดส่วนจะตรง
ข้ามกับปริมาณสุ่มเลือก 
  ขั้นตอนที่  3 การจัดกลุ่ม สามารถ
แบ่งกลุ่มผู้ท าแบบทดสอบเป็น 3 กลุ่มด้วยกัน
คือ กลุ่มแรกรับรู้ได้ช้าหรือเรียนไม่เก่ง ส่วน
ใหญ่ผู้อยู่กลุ่มนี้จะเป็นผู้ท าแบบทดสอบผ่าน
ระดับง่ายส่วนใหญ่ กลุ่มที่สองจะเป็นกลุ่ม
รับรู้ปานกลางซึ่งเป็นผู้ท าแบบผ่านระดับปาน
กลางส่วนใหญ่ และกลุ่มสุดท้าย เป็นกลุ่ม
รับรู้ได้ เ ร็วหรือกลุ่มฉลาด  เป็นกลุ่ม ผู้ท า
แบบทดสอบผ่านระดับยากส่วนใหญ่ 

การทดลอง 
การทดลองใช้กลุ่มตัวอย่างจ านวน 2 

กลุ่ม ของนักศึกษาวิทยาลัยนครราชสีมา เพื่อ
เปรียบเทียบประสิทธิภาพของระบบ กลุ่มแรก
เป็นกลุ่มนักศึกษาคณะวิชาสารสนเทศศาสตร์ 
ช้ันปีที่ 2 จ านวน 40 คน ช่วงระยะเวลาการ
ทดลองของภาคการเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2552 
ซึ่งเป็นคณะวิชาที่มีความเช่ียวชาญทางด้าน
คอมพิวเตอร์ ส่วนกลุ่มที่ 2 เป็นกลุ่มนักศึกษา
คณะวิชาเทคนิคการแพทย์ ช้ันปีที่ 2 จ านวน 45 
คน ช่วงระยะเวลาการทดลองของภาคการเรียน
ที่ 1 ปีการศึกษา 2553  ซ่ึงเป็นคณะวิชาที่ไม่มี
ความเช่ียวชาญทางด้านคอมพิวเตอร์ โดยใช้
เนื้อหารายวิชา คอมพิวเตอร์ในชีวิตประจ าวัน 
เนื้อหารายวิชาเหมือนกันทั้งสองกลุ่ม นักศึกษา
ทุกคนต้องเข้าใช้ระบบภายในสภาพแวดล้อมที่
ก าหนด ในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เป็น
ระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา  ซึ่งมีการก าหนด
สิทธ์ิเข้าใช้งานให้แต่ละบุคคลเป็นผู้เข้าท า
แบบทดสอบ ผ่านโปรแกรมระบบที่พัฒนาขึ้น 
Test E-Learning เช่ือมต่อไปยังอีเลิร์นนิ่ง ที่
เป็นระบบเครือข่ายหลักของสถาบัน 
 

 
 

รูปที่ 5. Shortcut โปรแกรม Test_E-Learning 
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 เมื่อเลือกใช้โปรแกรมท าแบบทดสอบ 
ผู้ท าแบบทดสอบต้องได้รับการก าหนดสิทธ์ิ
เข้าใช้งานระบบจึงจะสามารถมีสิทธ์ิเข้าใช้
งานระบบได้  
 

 
รูปที่ 6. หน้าต่างเข้าสู่ระบบ 

 
  เมื่อเข้าสู่ระบบสถิติการใช้งานระบบ
จะถูกบันทึกจัดเก็บไว้ในระบบฐานข้อมูลเพื่อ
เป็นประโยชน์ต่อการวิเคราะห์ผลการท า
แบบทดสอบต่อไป  
 

 
 

รูปที่ 7. หน้าต่างรายวิชาที่ท าแบบทดสอบ 
 

  เ มื่ อ ผู้ ท า แบ บทดสอ บขณ ะท า
แบบทดสอบ สามารถเลือกส่งผลการทดสอบ

แบบทีละข้ อห รือส่ ง เมื่ อสิ้ นสุดก ารท า
แบบทดสอบก็ได้  
 

 
 

รูปที่ 8. หน้าต่างแสดงการท าแบบทดสอบ 
 

  แต่ระหว่างการท าแบบทดสอบจะไม่
สามารถสืบค้นข้อมูลผ่านระบบเครือข่าย
อินเตอร์เน็ตได้ เพราะได้ท าการป้องกันการ
ออกจากหน้าต่างการท าแบบทดสอบ จะออก
จ า ก หน้ า ต่ า ง นี้ ไ ด้ ต้ อ ง สิ้ น สุ ด ก า ร ท า
แบบทดสอบและส่งค าตอบแล้วเท่านั้น 
 
สรุปผลการทดลอง  

ผลก า รทดลอ ง ท า ใ ห้ ท ร าบถึ ง
ประสิทธิภาพของระบบ สามารถวิเคราะห์
ความสามารถการรับรู้ของผู้เรียนได้ สามารถ
จัดกลุ่มผู้เรียน ซึ่งน าไปถึงการใช้สื่อการเรียน
ให้เหมาะสมกับกลุ่มผู้เรียน เพื่อเสริมสร้าง
ทักษะการเรียนรู้ที่เหมาะสม จากการวิเคราะห์
ถึงแม้จะใช้เนื้อหารายวิชาเดียวกันหรือสื่อการ
เรียนเดียวกันกับกลุ่มผู้เรียนทั้งสองกลุ่ม แต่
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนมีความแตกต่างกัน
อย่างชัดเจนดังแสดงในตาราง 
 

 

 

 



                   JOURNAL  OF  NAKHONRATCHASIMA  COLLEGE               Vol.5  No.1  January – June  2011           . 23 

ตาราง 1. ผลการทดสอบกับกลุ่มตัวอยา่ง 
คณะสารสนเทศศาสตร์ 40 

คน 
คณะเทคนิค

การแพทย์ 45 คน 

กลุ่ม จ านวน ร้อย
ละ 

จ านวน ร้อยละ 

Easy 8 20 % 27 60 % 
Medium 11 27.5% 13 28.88 

% 
Advance 21 52.5% 5 11.11% 
รวม 40 100% 45 100% 

 
 จะเห็นได้ ว่าถึงแม้จะใช้สื่อการเรียน
เหมือนกันและแบบทดสอบเหมือนกันทั้ง
สองกลุ่ม แต่กลุ่มนักศึกษาคณะสารสนเทศ

ศาสตร์ มีทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์ดีกว่า 
นอกจากนั้นจากการวิ เคราะห์  ยังท าให้
สามารถจัดกลุ่มผู้เรียนเพื่อให้ผู้สอนง่ายต่อ
การใ ช้สื่ อก าร เ รียนที่ เหมาะสมแล้ ว ยั ง
ช้ีให้เห็นถึงความเหมาะสมส าหรับการให้ใบ
งานหรือการให้นักศึกษาไปศึกษาค้นคว้าใน
ส่วนที่ยังไม่เข้าใจเป็นรายบุคคลได้ 

อย่างไรก็ดีทีมงานวิจัยได้วางแผนที่
จ ะ ใ ช้ ท ฤษฎี อื่ น  ๆ  ม า ศึ ก ษ า เ พื่ อ เ พิ่ ม
ประสิทธิภาพให้สื่อการเรียนอีเลิร์นนิ่งเกิด
ประโยชน์แก่ผู้เรียนและสถาบันการศึกษาให้
มากที่สุดต่อไป 
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