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บทคัดย่ อ
ปั จ จุบัน การใช้ e-learning ได้ เข้ า มี บ ทบาท
อย่างมากในวงการศึกษา เนื่องจากเกิดความเป็ นไป
ได้ ด้านเทคโนโลยี ตลอดจนอุปกรณ์ที่ใช้ ในการเข้ าถึงมี
ราคาถู ก ลง ท าให้ เกิ ด ความเป็ นไปได้ ในการใช้ eleaning เพื่ อสนับสนุน การเรี ย นในชัน้ เรี ย น หรื อเป็ น
การเรี ยนรู้อย่างเต็มรู ปแบบ แต่อย่างไรก็ตามการที่จะ
ใช้ e-learning ให้ เกิ ด ประโยชน์ สู ง สุ ด ต่ อ ตัว ผู้ เรี ย น
ระบบจะต้ องได้ รั บ การออกแบบเพื่ อ สนั บ สนุ น
พฤติกรรมของผู้เรี ยนที่ใช้ จริ ง การเข้ าใจถึงพฤติกรรม
การใช้ งาน e-learning ของผู้เรี ยนจึงเป็ นสิง่ จาเป็ น
ดัง นั น้ บทความนี จ้ ึ ง น าเสนอการวิ เคราะห์
พฤติกรรมของผู้เรี ยนในการใช้ e-learning ด้ วยเทคนิค
การท าเหมื อ งกระบวนการ โดยใช้ เทคนิ ค Fuzzy
Miner จากโปรแกรม Disco และ ProM เพื่ อ สร้ าง
แบบจ าลองเส้ น ทางกระบวนการ และ ความถี่ ข อง
เหตุการณ์ ตามเงื่อนไขต่าง ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อการ
เรี ยนของผู้เรี ยน เพื่อให้ ได้ มาซึ่งรู ปแบบในการใช้ งาน
ระบบ e-learning ของผู้เรี ยนอย่างแท้ จริ ง การศึกษา
ได้ แบ่ ง กลุ่ ม ผู้ เรี ย นออกเป็ น 2 กลุ่ ม ประกอบด้ วย
ผู้เรี ย นที่ มี ผ ลสัม ฤทธิ์ ท างการศึ ก ษาดี (A และ B+)
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และผู้เรี ยนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาต่า (D และ F)
พบว่ า ผู้ เรี ย นส่ ว นใหญ่ จ ะเข้ าใช้ ระบบ e-learning
ต่อเมื่ ออาจารย์ ผ้ ูสอนบังคับ เท่ านัน้ เช่น การท าการ
ทดสอบเก็บคะแนนผ่านระบบ เป็ นต้ น ส่วนข้ อมูลอื่น ๆ
ที่ มี ไว้ ให้ ในรายวิช าเพื่ อสนับ สนุน การเรี ย นการสอน
เช่ น เอกสารประกอบการสอน และวิ ดี โอการสอน
ผู้เรี ยนเข้ าไปดูน้อยมาก ในประเด็นความสามารถการ
เข้ าถึ ง ระบบอิ น เทอร์ เ น็ ต เพื่ อ ใช้ ระบบ e-leaning
พบว่าผู้เรี ยนสามารถเข้ าถึงได้ เพียงแต่มีการใช้ น้อย
รวมทั ง้ สถานที่ ที่ ผู้ เรี ย นเข้ าเรี ย นรู้ ผ่ า นระบบ elearning ส่ ว น ใ ห ญ่ เข้ า เรี ย น รู้ จ า ก ภ า ย น อ ก
มหาวิทยาลัยสูงถึง 54.13% จากผู้เรี ยนทัง้ หมด 121
คน รวมทัง้ ช่ ว งเวลาที่ เข้ า เรี ย นรู้ ส่ ว นใหญ่ จ ะอยู่ใ น
ช่วงเวลา 18:00-21:00 น.
Abstract
At present, the use of e-learning
becomes an important role in academic area.
using e-learning is increasing in academic area.
Because of the advanced of technology and
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equipment, it made the cost of these equipment
cheaper. Therefore, it is possible in using
e-learning to support the classroom or event in
self-study. However, in order to use e-learning
affectively for students, the system must be
designed to support the student’ s behavior in
real situations. Thus, the understanding of
student’ s behavior in using e-leaning is
important and necessary one.
The paper presents the student’s
behavior analysis in using e-learning by using
process mining, Disco and ProM. The objective
is to find the pattern of using e-learning from the
event log which recorded the real behaviors of
students. The study uses the event log
generated from Moodle (Learning Management
System). The analysis is performed by using
process mining tools such as Fuzzy Mining. In
this study, students are divided into 2 groups
named; high performance students (A and B+ )
and low performance students ( D and F) for
comparing behavior of the 2 groups. The results
show that most of students used e-learning
because of the force of the instructor to do a test
on the system. While the number of access to
the course document and video is very low. The
number of access to the system of 121 students
from outside the university is greater than that of
inside university (54.13% ). Most of the access
time occurs between 18:00 to 21:00 PM.
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1. บทนา
ปั จจุ บั น เทคโนโลยี ส ารสนเทศ และระบบ
อินเทอร์ เน็ตได้ มีบทบาทอย่างมากมายทังในเรื
้ ่ องของ
การทางาน ชีวิตส่วนตัว และการเรี ยนการศึกษา มีการ
แข่งขัน เพิ่มขึน้ อย่างมากมายทัง้ ภายในประเทศและ
ระดับ นานาชาติ โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง ในเศรษฐกิ จ
ดิจิตอล ท าให้ เทคโนโลยีสารสนเทศมี ผลกระทบต่อ
สังคมและธุรกิจ [1] ในแวดวงการศึกษาก็เช่นเดียวกัน
e-learning ได้ เข้ า มี บ ทบาทอย่ า งมาก อัน เนื่ อ งจาก
เกิดความเป็ นไปได้ ด้านเทคโนโลยี ตลอดจนอุปกรณ์ที่
ใช้ ในการเข้ าถึงก็มีราคาถูกลง ทาให้ เกิดความเป็ นไป
ได้ ในการใช้ e-leaning เพื่อสนับสนุนการเรี ยนในชัน้
เรี ยน หรื อเป็ นการเรี ยนรู้อย่างเต็มรูปแบบ แต่อย่างไรก็
ตามการที่จะใช้ e-learning ให้ เกิดประโยชน์สงู สุดต่อ
ตั ว ผู้ เรี ย น ระบบจะต้ องได้ รั บ การออกแบบเพื่ อ
สนับ สนุ น พฤติ ก รรมของผู้เรี ย นที่ ใช้ จ ริ ง ดัง นัน้ การ
เข้ าใจถึงพฤติกรรมการใช้ งาน e-learning ของผู้เรี ยน
จึงเป็ นสิง่ จาเป็ น
ดัง นั น้ บทความนี จ้ ึ ง น าเสนอการวิ เคราะห์
พฤติกรรมของผู้เรี ยนในการใช้ e-learning ด้ วยเทคนิค
การทาเหมืองกระบวนการ เพื่ อให้ ได้ มาซึ่งรู ปแบบใน
การใช้ งานระบบ e-learning โดยการค้ นหาคุณค่าจาก
ข้ อมูลที่เกิดขึ ้นจริ งในบันทึกเหตุการณ์ ที่ถูกบันทึกไว้
ใ น ร ะ บ บ ก า ร จั ด ก า ร ก า ร เ รี ย น
(LMS-Moodle) วิเคราะห์ พฤติกรรมด้ วยวิธีการต่าง ๆ
ในการทาเหมืองกระบวนการ เช่น Fuzzy Mining เป็ น
ต้ น
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2. เหมืองกระบวนการ
เหมื อ งกระบวนการ (Process mining) เป็ น
เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลที่เน้ นไปที่พฤติกรรมที่อยู่ใน
ข้ อ มู ล ข อ ง บั น ทึ ก เห ตุ ก า ร ณ์ (Event log) [2]
วัต ถุ ป ระสงค์ ห ลั ก ของการท าเหมื อ งกระบวนการ
ประกอบด้ วย 3 ประการคือ การค้ นพบกระบวนการ
(process discovery), การตรวจสอบความสอดคล้ อง
(conformance checking), และการปรับปรุ งให้ ดีขึน้
(enhancement) ภาพรวมการท างานของการท า
เหมืองกระบวนการได้ แสดงในรูปที่ 1

อีกด้ วย จึงเป็ นอีกเทคโนโลยีหนึ่งที่น่าสนใจและน่าจับ
ตามองอย่างมากในปั จจุบนั
3. เครื่องมือ
ปั จ จุบัน มี เครื่ อ งมื อ จ านวนมากที่ ส นับ สนุน
การท าเหมื อ งกระบวนการทัง้ ในรู ป แบบของ open
source และเชิ ง พาณิ ช ย์ ในบทความนี ใ้ ช้ เครื่ อ งมื อ
ProM [7] และ Disco [8]
4. การดาเนินการวิจัย
ในการวิจยั นี ้ใช้ บนั ทึกเหตุการณ์จริ งของระบบ
e-learning วิ ช าระบบจัด การฐานข้ อ มู ล ที่ มี บัน ทึ ก
เหตุก ารณ์ ทัง้ สิ น้ 50,287 ครั ง้ จากผู้ใช้ ทัง้ หมด 121
คน และมีการกระทาในกิจกรรมต่าง ๆ 36 กิจกรรม ที่
เกิดขึ ้นระหว่างวันที่ 9 เดือน มิถุนายน 2557 ถึง วันที่
14 มิ ถุ น าย น 2557 ดั ง รู ป ที่ 2 และมี จ าน วน IP
Address เข้ ามาใช้ งานทังหมด
้
553 เลขหมาย

รูปที่ 1 ภาพรวมของการทาเหมืองกระบวนการ [3]

ผลลัพธ์ ของการทาเหมืองกระบวนการทาให้
ผู้ใช้ สามารถมองเห็ น ความสัมพัน ธ์ ระหว่างกิ จกรรม
ต่าง ๆ ของข้ อมูลเหตุการณ์ อย่างลึกซึ ้งและครอบคลุม
ตั ้ง แ ต่ เริ่ ม ต้ น ก ระ บ ว น ก า รจ น จ บ ห รื อ สิ ้น สุ ด
กระบวนการ ด้ วยเหตุ ผ ลดัง กล่ า วนี ก้ ารท าเหมื อ ง
กระบวนการจึ ง ท าให้ ได้ รับ ความสนใจเพิ่ ม มากขึ น้
เรื่ อ ย ๆ จากทัง้ ในวงการของภาคอุต สาหกรรม นัก
วิจัย นักพัฒนา และยังได้ รับการสนับสนุนจาก IEEE
Task Force on Process mining [4] ในปี ค.ศ.2009
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รูปที่ 2 คัดกรองช่วงเวลาที่มีการจัดการเรี ยนการสอนในภาค
การศึกษาที่ 1/2557

ข้ อ มูล ที่ น ามาศึก ษาในครั ง้ นี ม้ ี รู ป แบบดัง ที่
แสดงในตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 ข้ อมูลที่ใช้ ในการวิจยั

ชื่อฟิ ลด์
Userid
TimeStamp
Strname
Ip
Timehour
Group
Grade

คาอธิบาย
รหัสผู้เรี ยนที่ใช้ ระบบ
วันและเวลาที่มาใช้
งานระบบ
เมนูที่ใช้ งาน
ไอพีเครื่ องที่ผ้ เู รี ยน
ใช้ งาน
เวลาแบ่งออกเป็ น
ชัว่ โมง
กลุม่ ของผู้เรี ยน
เกรดของผู้เรี ยน

ประเภท
Case ID
Timestamp
Activity
Other
Other
Other
Other

โดยที่ Case ID คือ การระบุกรณีที่ต้องการศึกษา
Activity คื อ กิ จ กรรมที่ ใ ช้ ในการวิ เ คราะห์
พฤติ ก รรม เช่ น ผู้เรี ย นได้ เข้ า สู่
การเรี ยนโดยคลิกที่เมนูใดบ้ าง
Other คือ ปั จจัยอื่น ๆ ที่ต้องการกาหนดเป็ น
เงื่อนไขในการวิเคราะห์ผล
หลั ง จากจั ด เตรี ย มข้ อมู ล เรี ย บร้ อยแล้ ว
น าข้ อ มูล ไปวิ เคราะห์ ผ ลผ่ า นโปรแกรม Disco และ
ProM โดยเริ่ ม จากกระบวนการก าหนดช่ ว งเวลาที่
ต้ องการวิเคราะห์ผลคือ วันที่ 9 เดือน มิถนุ ายน 2557
ถึง วันที่ 14 มิถุนายน 2557 เพื่อกรองเฉพาะข้ อมูลที่
ต้ องการ ดังรูปที่ 2 และสร้ างภาพรวมของกระบวนการ
ที่เกิดขึ ้นทังหมดในรู
้
ปแบบ Spaghetti Model ดังรู ปที่
3

รูปที่ 3 ภาพรวมของกระบวนการทังหมดในรู
้
ปแบบ Spaghetti Model
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จากรู ปที่ 3 จะเห็นได้ ว่ากระบวนการโดยรวมมีความ
ละเอี ยด และซับ ซ้ อนจนไม่สามารถวิเคราะห์ ผลได้
ดังนันจึ
้ งใช้ เทคนิคของ Fuzzy Miner ลดเส้ นทางของ

กระบวนการ โดยให้ แสดงเฉพาะกิจกรรมและเส้ นทาง
ที่มีนยั สาคัญ ดังแสดงในรูปที่ 4

รูปที่ 4 ภาพรวมของกระบวนการทังหมดหลั
้
งจากใช้ Fuzzy Miner ลดเส้ นทางของกระบวนการ

จากรู ป ที่ 4 จะเห็ น ได้ ว่า จานวนกิ จกรรมที่
ส าคัญ ที่ มี ก ารเข้ า ถึ งบ่อ ยครั ง้ ลดลงเหลื อ เพี ย ง 12
กิจกรรม จากที่มีทงหมด
ั้
36 กิจกรรม ทาให้ สามารถ
เข้ าใจถึงพฤติกรรมการเข้ าถึงบทเรี ยนของผู้เรี ยนได้
เด่นชัดมากขึ ้น
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5. การวิเคราะห์ ผล
เพื่ อ ให้ สามารถวิ เคราะห์ พ ฤติ ก รรม ของ
ผู้เรี ยนได้ เด่นชัดมากขึ ้นจึงได้ แบ่งผู้เรี ยนเป็ น 2 กลุ่ม
ได้ แก่ ผู้เรี ยนที่มีผลสัมฤทธิ์ ทางการศึกษาดี (A และ
B+) และผู้เรี ยนที่ มีผลสัมฤทธิ์ ท างการศึกษาต่า (D
และ F) เพื่อทาการเปรี ยบเที ยบพฤติกรรมการเรี ยน
ของทัง้ 2 กลุม่ ดังรูปที่ 5 และรูปที่ 6
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รูปที่ 5 การไหลของกิจกรรม ของผู้เรี ยนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาดี

รูปที่ 6 การไหลของกิจกรรม ของผู้เรี ยนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาต่า

5.1 วิ เคราะห์ เส้ นทางพฤติ ก รรมการไหลของ
กิจกรรมของผู้เรี ยน
จากรูปที่ 5 และรูปที่ 6 จะเห็นได้ ว่าผู้เรี ยนทัง้
2 กลุม่ มีพฤติกรรมการเรี ยน และเส้ นทางการไหลของ
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กิจกรรมที่แตกต่างกัน แต่มีกิจกรรมที่ทงั ้ 2 กลุม่ เข้ าใช้
มากที่สดุ อย่างมีนยั สาคัญร่วมกันคือ กิจกรรมการทา
แบบทดสอบ 1/2557 ตอนที่ 1 เนื่องจากเป็ นกิจกรรม
ที่ อาจารย์ ผ้ ูสอนกาหนดให้ ผู้เรี ยนทุกคนต้ องเข้ าทา
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แบบทดสอบ ส่วนกิ จกรรมอื่ น ๆ อนุญ าตให้ ผ้ ูเรี ย น
สามารถเข้ าเรี ยนได้ ตามอัธยาศัย
5.2 วิ เ ค ราะห์ พ ฤติ ก รรม ก ารเข้ าเรี ย น โด ย
ภาพรวม ของกลุ่มผู้เรี ยน ตามช่ วงเวลาที่เข้ าใช้
ด้ วย Dotted Chart
พฤติกรรมของผู้เรี ยน ที่เรี ยนรู้ ผ่านระบบ elearning โดยศึกษาจากความแตกต่างของการเข้ าใช้
งานระบบตามช่วงเวลาที่ใช้ งานระบบ ดังแสดงในรู ป
ที่ 7 และรูปที่ 8

ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาดี (A และ B+) และผู้เรี ยนที่
มีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาต่า (D และ F) จะเห็นได้ วา่
ผู้เรี ย นที่ มี ผ ลสัม ฤทธิ์ ท างการศึ ก ษาดี จ ะมี จ านวน
ความถี่การเข้ าใช้ ระบบสูงกว่า ผู้เรี ยนที่มี ผลสัมฤทธิ์
ทางการศึกษาต่าอย่างมีนยั สาคัญ
5.3 การเปรี ยบเทียบช่ วงเวลาการใช้ ระบบ โดย
แยกการใช้ ระบบจากภายใน และภายนอก
มหาวิทยาลัย
พฤติกรรมของผู้เรี ยน ที่เรี ยนรู้ ผ่านระบบทัง้
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย จาแนกตามกลุ่ม
ผู้เรี ยน ดังแสดงในรูปที่ 9

รูปที่ 7 ช่วงเวลาที่ผ้ เู รี ยนใช้ งานระบบแบ่งตามเกรดเกรด

รูปที่ 9 กราฟแสดงช่วงเวลา และสถานที่การใช้ ระบบของ
ผู้เรี ยนทังภายใน
้
และภายนอกมหาวิทยลัย รวมถึงแบ่งตาม
ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาดี และมีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา
ต่า

รูปที่ 8 กราฟแสดงช่วงเวลาการใช้ ของผู้เรี ยนที่มีผลสัมฤทธิ์
ทางการศึกษาดี และผู้เรี ยนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาต่า
โดยภาพรวม

รู ป ที่ 7 และรู ป ที่ 8 แสดงให้ เห็ น ถึ ง ความ
แตกต่างในเชิงจานวนความถี่ และเวลาการใช้ ระบบ
ของผู้เรี ยน ที่ได้ เกรด A, B+, D และ F โดยใช้ Dotted
Chart จ า ก โป รแ ก รม ProM แ ล ะ ก รา ฟ แ ส ด ง
เปรี ย บเที ย บช่ ว งเวลาการใช้ ระบบของผู้ เรี ย นที่ มี

Engineering Journal of Siam University

จากรู ปที่ 9 แสดงให้ เห็นถึงภาพรวมของการ
เข้ าใช้ งานระบบ ของกลุ่ ม ผู้ เรี ย น ทั ง้ ภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัย กลุม่ ผู้เรี ยนที่มีผลสัมฤทธิ์ทาง
การศึกษาดี มี ความถี่ ในการเข้ าใช้ ระบบทัง้ ภายใน
และภายนอกมหาวิท ยาลัย สูง กว่า กลุ่ม ผู้เรี ย นที่ มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาต่าอย่างเห็นได้ ชดั
5.4 จาแนกการเข้ าใช้ ระบบตามกิจกรรม
เพื่ อ ศึ ก ษาความแตกต่ า งของพฤติ ก รรม
ผู้เรี ยน เพื่อวิเคราะห์หาเหตุผลของการเข้ าเรี ยนรู้ผ่าน
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ระบบ จากพฤติกรรมการใช้ งานระบบ โดยจาแนกได้
ดังนี ้
5.4.1 การเข้ าเรี ย นรู้ เนื อ้ หาจากเอกสาร
ประกอบการสอน และวิ ดีโอประกอบการสอน จาก
ภายในมหาวิทยาลัย ดังรูปที่ 10
5.4.2 การเข้ าเรี ย นรู้ เนื อ้ หาจากเอกสาร
ประกอบการสอน และวิ ดีโอประกอบการสอน จาก
ภายนอกมหาวิทยาลัย ดังรูปที่ 11
5.4.3 การเข้ าท าแบบฝึ กหั ด จากภายใน
มหาวิทยาลัย ดังรูปที่ 12
5.4.4 การเข้ า ท าแบบฝึ กหัด จากภายนอก
มหาวิทยาลัย ดังรูปที่ 13

รูปที่ 10 กราฟแสดงช่วงเวลาการใช้ งานภายในมหาวิทยาลัย
ในส่วนการเรี ยนรู้จากเอกสารประกอบการสอน และวิดีโอการ
สอน

รูปที่ 11 กราฟแสดงช่วงเวลาการใช้ งานจากภายนอก
มหาวิทยาลัย ในส่วนการเรี ยนรู้จากเอกสารประกอบการสอน
และวิดีโอการสอน
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รูปที่ 12 การใช้ งานภายในมหาวิทยาลัย ในส่วนการทา
แบบฝึ กหัด

รูปที่ 13 กราฟแสดงช่วงเวลาการใช้ งานภายนอก
มหาวิทยาลัย ในส่วนการทาแบบฝึ กหัด

จากรู ป ที่ 10 และรู ป ที่ 11 การเข้ าเรี ย นรู้
เนื อ้ หาจากเอกสารประกอบการสอน และวิ ดี โ อ
ประกอบการสอน จากภายใน และภายน อก
มหาวิทยาลัย ของผู้เรี ยนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา
ดี และผู้ เรี ย นที่ มี ผ ลสั ม ฤทธิ์ ท างการศึ ก ษาต่ า มี
ความถี่ ในการเข้ าใช้ ระบบแตกต่างกัน อย่างชัดเจน
โดยเฉพ าะช่ ว งก่ อ น สอบ จะเห็ น ว่ า ผู้ เรี ยน ที่ มี
ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการศึ ก ษาดี มี ค วามถี่ ใ นการเข้ า
ทบทวนบทเรี ย นสูง กว่ า ผู้ เรี ย นที่ มี ผ ลสัม ฤทธิ์ ท าง
การศึกษาต่าอย่างชัดเจน
และจากรู ป ที่ 12 และรู ป ที่ 13 การเข้ า ท า
แบบฝึ กหัด จากภายใน และภายนอกมหาวิทยาลัย
เห็ น ได้ ว่ า ผู้เรี ย นที่ มี ผ ลสัม ฤทธิ์ ท างการศึ ก ษาดี มี
ความถี่ ในการเข้ า ท าแบบฝึ กหัด สูง กว่า ผู้เรี ย นที่ มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาต่า
นอกจากนีพ้ บว่าผู้เรี ยนทัง้ 2 กลุ่ม มีความถี่
ในการเข้ าทาแบบฝึ กหัดสูงกว่า การเข้ าเรี ยนรู้ เนื ้อหา
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จากเอกสารประกอบการสอน และวิ ดีโอประกอบการ
สอน ซึ่ ง แสดงให้ เห็ น ว่ า ผู้เรี ย นส่ ว นใหญ่ จ ะเข้ า ใช้
ระบบ e-learning ต่อเมื่ออาจารย์ผ้ สู อนบังคับเท่านัน้
ทาให้ ทราบถึงเหตุผลหลักของการเข้ าเรี ยนผ่านระบบ
ของผู้เรี ยนอย่างชัดเจน
6. สรุ ปผลการวิจัย
จากผลการวิ จัย แสดงให้ เห็ น ถึ ง พฤติ ก รรม
ของผู้เรี ยนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาดี และผู้เรี ยน
ที่มีผลสัมฤทธิ์ ทางการศึกษาต่า มีความถี่ในการเข้ า
ท าแบบฝึ กหั ด สู ง กว่ า การเข้ าเรี ย นรู้ เนื อ้ หาจาก
เอกสารประกอบการสอน และวิดีโอประกอบการสอน
เป็ นอย่างมาก ซึ่ง การเข้ าทาแบบฝึ กหัด เป็ นเหตุผล
หลั ก ของผู้ เรี ยนที่ เลื อ กเข้ าเรี ยนผ่ า นระบบ elearning นอกจากนี ้ผู้เรี ยนทัง้ 2 กลุ่ม ยังสามารถเข้ า
เรี ยนรู้สื่อการเรี ยนการสอนผ่านระบบได้ ทกุ ที่ทกุ เวลา
แต่พฤติกรรมของผู้เรี ยนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา
ดี มี ค วามถี่ ใ นการเข้ าใช้ ระบบทั ง้ ภายใน และ
ภายนอกมหาวิ ท ยาลั ย สู ง กว่ า กลุ่ ม ผู้ เรี ย นที่ มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาต่าอย่างเห็นได้ ชดั
ดัง นั น้ การจั ด การเรี ย นการสอนโดยใช้ elearning ให้ ความสาคัญเพียงด้ านเทคโนโลยี ด้ านสื่อ
การสอน ด้ านวิธีก ารสอน ด้ านการวัด ผล หรื อด้ าน
กระบวนการการจัดการเรี ยนการสอนเป็ นสาคัญไม่ได้
ผู้จดั การเรี ยนการสอนแบบ e- learning ควรคานึงถึง
ปั จจัยความสาเร็ จของการจัดการเรี ยนการสอนผ่าน
e-learning [12] ซึ่งประกอบด้ วย การสนับสนุนด้ าน
เทคนิค เป็ นปั จจัยที่ผ้ เู รี ยนให้ ความสาคัญเป็ นอันดับ
ต้ น ๆ เนื่องจากกรณีที่เกิดปั ญหาในการใช้ งานระบบ
ผู้เรี ย นต้ อ งการให้ มี ก ารสนับ สนุน ด้ า นเทคนิ ค แบบ
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ทัน ที ทัน ใด การรั บ รู้ ประโยชน์ ยัง ส่งผลให้ ผ้ ูเรี ย นมี
ความสนใจและยอมรับ ในการใช้ งานระบบมากขึน้
ประสิทธิภาพและความสามารถของผู้เรี ยน เป็ นสิ่งที่
เสริ ม ให้ ผ้ ูเรี ย นนัน้ สามารถเรี ยนรู้ ได้ เร็ วขึน้ การรับ รู้
ความง่ายในการใช้ งาน เป็ นอีกปั จจัยหนึ่งที่ผ้ เู รี ยนให้
ความสาคัญ หากออกแบบระบบให้ สามารถเรี ยนรู้
และใช้ งานได้ ง่ายจะทาให้ เกิดการยอมรับในการใช้
งานระบบมากขึ ้น และสิ่งที่มีผลทาให้ คล้ อยตาม เป็ น
อีกปั จจัยหนึ่งที่ มีนัยสาคัญ ทาให้ ผ้ ูเรี ยนตัดสิน ใจใช้
ระบบการจัดการเรี ยนการสอนผ่านเว็บ ควรพิจารณา
ให้ ความสาคัญต่อปั จจัยความสาเร็ จของการจัดการ
เรี ย นการสอนแบบ e-learning รวมทั ง้ มุ่ ง ศึ ก ษา
วิ เคราะห์ พ ฤติ ก รรมของผู้ เรี ย นในการใช้ ระบบ elearning ด้ วยเทคนิคการทาเหมืองกระบวนการ เพื่อ
ปรับ รู ป แบบ และกระบวนการการจัด การเรี ย นการ
สอนให้ เหมาะสมกั บ วัฒ นธรรม เอกลัก ษณ์ หรื อ
ลักษณะเฉพาะของผู้เรี ยนในแต่ละสถาบัน
เอกสารอ้ างอิง
[1] N. Premchaiswadi. The Impact of
Information Technology on Society and
Business, Engineering Journal of Siam
University, Vol.13, Issue 1, No.24, 2012,
pp.50-67.
[2] W. Premchaiswadi. Process Mining,
Engineering Journal of Siam University,
Vol.16, Issue 1, No.30, 2015, pp.1-10.
[3] W. van der Aalst. Process Mining:
Discovery, Conformance and Enhancement

Page 82

Volume 17, Issue 2, No.33, July-December 2016

[4]

[5]

[6]

[7]
[8]
[9]

of Business Processes. Springer-Verlag,
Berlin, 2011.
IEEE Task Force on Process Mining,
Process Mining Manifesto. In BPM
Workshops, volume99 of Lecture Notes in
Business Information Processing,
SpringerVerlag, Berlin, 2011, 169–194.
K. Jensen, L. Kristensen, Coloured Petri
Nets: Modelling and Validation of
Concurrent Systems, Springer, 2009.
W. van der Aalst. Process Mining in the
Large: A Tutorial, E. Zimanyi (Ed.): eBISS
2013, LNBIP 172, pp. 33–76, 2014. DOI:
10.1007/978-3-319-05461-2_2, Springer
International Publishing Switzerland 2014
TU/e Workgroup
(http://www.processmining.org)
Fluxicon Disco (https://fluxicon.com/disco/)
Buijs, J.C.A.M., van Dongen, B.F., van der
Aalst, W.M.P.: On the role of fitness,
precision, generalization and simplicity in
process discovery. In: Meersman, R., et al.
(eds.) OTM 2012, Part I. LNCS, vol. 7565,
pp. 305–322. Springer, Heidelberg (2012).

Engineering Journal of Siam University

[10] Alves de Medeiros, A.K., Weijters,
A.J.M.M., van der Aalst, W.M.P.: Genetic
process mining: an experimental
evaluation. Data Min. Knowl. Disc. 14(2),
245– 304 (2007).
[11] van der Aalst, W.M.P., Weijters, A.J.M.M.,
Maruster, L.: Workfow mining: discovering
process models from event logs. IEEE
Trans. Knowl. Data Eng. 16(9),1128–1142
(2004).
[12] A. Nammakhunt. An Empirical Study of the
Key Success Factors to Adopt Web-Based
Learning, Conformance Association of
Private Higher Education Institutions of
Thailand, 2013
[13] https://moodle.org/

Page 83

Volume 17, Issue 2, No.33, July-December 2016

