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การพัฒนาระบบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้บนโทรศัพท์เคลื่อนที่
เพ็ญศรี ศรีสวัสดิ1*์ กฤษมันต์ วัฒนาณรงค์2 และ กานดา พูนลาภทวี2
บทคัดย่อ
การวิจยั นี้มวี ตั ถุประสงค์ เพื่อ 1) พัฒนาระบบการแลกเปลีย่ นเรียนรูบ้ นโทรศัพท์เคลื่อนที่ 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ ์
ทางการเรียนระหว่างนักศึกษากลุ่มทีเ่ รียนโดยใช้ระบบแลกเปลีย่ นเรียนรูบ้ นโทรศัพท์เคลื่อนทีก่ บั กลุ่มทีเ่ รียนโดยวิธปี กติ
3) ศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อระบบแลกเปลี่ยนเรียนรู้บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ การดําเนินการวิจยั มี 2
ขัน้ ตอน คือ ขัน้ ตอนที่ 1 พัฒนาระบบตามทฤษฎีการพัฒนาซอฟต์แวร์ SDLC พร้อมทัง้ ประเมินประสิทธิภาพระบบโดย
ผูเ้ ชี่ยวชาญ จํานวน 5 ท่าน ขัน้ ตอนที่ 2 ศึกษาผลการจัดการเรียนรู้ด้วยระบบแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยทดลองกับ
นักศึกษาสถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตสุพรรณบุรี จํานวน 30 คน เปรียบเทียบผลสัมฤทธิทางการเรี
ยนกับกลุ่มทีเ่ รียน
์
แบบปกติจํานวน 33 คน และศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการเรียนด้วยระบบแลกเปลี่ยนเรียนรู้บน
โทรศัพท์เคลื่อนที่ การวิเคราะห์ขอ้ มูลใช้ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที การวิเคราะห์เนื้อหา
ผลการวิจยั มีดงั นี้ 1. ระบบแลกเปลีย่ นเรียนรูบ้ นโทรศัพท์เคลื่อนที่ ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบย่อย คือ 1) เครือข่าย
สมาชิก 2) เป้าหมาย 3) สาระความรู้ 4) เทคโนโลยีสนับสนุ นการแลกเปลีย่ นเรียนรู้ ซึง่ ประกอบด้วย (4.1) ระบบ
จัดการข้อมูลสมาชิก (4.2) ระบบจัดการหลักสูตร (4.3) ระบบจัดการเนื้อหา (4.4) ระบบทดสอบ (4.5) ระบบรายงานผล
(4.6) ระบบจัดการข้อมูล (4.7) ระบบสนับสนุ นการเรียน 5) กิจกรรมการแลกเปลีย่ นเรียนรู้ ประกอบด้วย 3 ขัน้ ตอน
ได้แก่ (5.1) ขัน้ เตรียมความพร้อม (5.2) ขัน้ ดําเนินกิจกรรมการเรียนการสอน (5.3) ขัน้ ประเมินผลการเรียนรู้ ผลการ
ประเมินประสิทธิภาพของระบบอยู่ในระดับมากทุกด้าน มีค่าเฉลีย่ โดยรวมเท่ากับ 4.46 2. ผลสัมฤทธิทางการเรี
ยนของ
์
กลุ่มทีเ่ รียนด้วยระบบแลกเปลี่ยนเรียนรูบ้ นโทรศัพท์เคลื่อนที่สงู กว่ากลุ่มที่เรียนแบบปกติอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .01 3. นักศึกษามีความพึงพอใจต่อการใช้งานระบบแลกเปลีย่ นเรียนรูบ้ นโทรศัพท์เคลื่อนทีโ่ ดยรวมอยู่ในระดับ
มากทีส่ ดุ
คําสําคัญ: ระบบแลกเปลีย่ นเรียนรูบ้ นโทรศัพท์เคลื่อนที่ แลกเปลีย่ นเรียนรู้ โทรศัพท์เคลื่อนที่
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Knowledge Sharing System on Mobile Phones
Pensri Srisawat1* Krisamant Wattananarong2 and Kanda Phunlapthawee2
Abstract
The purposes of this study were to develop a knowledge sharing system on mobile phones, to compare
students’ learning achievement, and to investigate students’ satisfaction. This study consisted of two major
stages, the development and implementation stages. The first stage was designed to develop the knowledge
sharing system on mobile phones by using the Software Development Life Cycle (SDLC) in which it was
validated by a panel of 5 experts in information technology using the black box testing method. The second
stage was designed to implement the developed system to the students. The samples were 63 students of
the Institute of Physical Education Suphanburi. They were selected by a cluster sampling method and
assigned into two groups, 30 students in an experimental group studied with the developed system and 33
students in a control group studied with usual instruction. Data were analyzed by using arithmetic mean,
standard deviation, t-test, and content analysis. The research findings indicated that knowledge sharing
system on mobile phone consisted of five components : 1) social network 2) goal 3) content 4) technology
supported knowledge sharing consisted of seven components: (4.1) user management system (4.2) course
management system (4.3) content management system (4.4) test management system (4.5) report system
(4.6) data management system and (4.7) course tools system 5) activity of knowledge sharing composed of
3 steps: (5.1) provided learning (5.2) processing the learning activities and (5.3) the learner evaluate. The
efficiency of developed system was validated at a high level by the panel of experts. There was a significant
difference between the students’ learning achievement of the two groups at the level of .01. The mean score
of students’ learning achievement in the experimental group was higher than that in the control group studied
with usual instruction. The students also rated their satisfactions on the developed system at the highest
level as well.
Keywords: Knowledge Sharing System, Knowledge Sharing, Mobile Phone, m-Learning
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1. บทนํา
เทคโนโลยีและการสื่อสารมีความสําคัญมากในยุ ค
ั
ปจจุบนั จึงต้องมีการพัฒนาเทคโนโลยีให้ทนั สมัย ตรงกับ
ความต้องการใช้งาน และการเตรียมคนเพื่อรองรับกับการ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี ต้องมีการจัดการศึกษาที่ดี
สอดคล้ อ งกั บ การเปลี่ ย นแปลงทางสัง คม การเมื อ ง
เศรษฐกิจ วัฒนธรรม และเทคโนโลยี สําหรับประเทศไทย
ได้ตระหนักและให้ความสําคัญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อ สารโดยมี ก ารกํ า หนดในรัฐ ธรรมนู ญ แห่ ง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 มาตรา 78(3) ให้รฐั
ดําเนิ นการบริหารราชการแผ่ นดินให้เป็ นไปเพื่อพัฒนา
สังคม เศรษฐกิจ และความมันคงของประเทศอย่
่
างยังยื
่ น
การให้บริการสาธารณะ ระบบสาธารณู ปการ โครงสร้าง
พื้นฐานสารสนเทศในท้องถิ่นให้ทวถึ
ั ่ ง เท่าเทียมกันทัว่
ประเทศ รัฐบาลไทยได้จ ดั ทํากรอบนโยบายเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย (พ.ศ.25542563) หรือ ICT 2020 เพื่อใช้เป็ นกรอบทิศทางในการ
พัฒนาด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้ มี
คุ ณ ภาพบริ ก ารได้ ม าตรฐานและมี อ ั ต ราค่ า บริ ก ารที่
เหมาะสม สามารถนําไปใช้ประโยชน์ในการประกอบอาชีพ
และการดํ า เนิ น ชีวิ ตประจํ า วัน ของประชาชน รวมทัง้
เชื่อมโยง ระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิ กส์ บริการการศึกษา
บริการสาธารณสุข บริการข้อมูลข่าวสาร และบริการอื่น ๆ
ของภาครัฐ นอกจากนี้ ย ังส่งเสริมการพัฒนาทักษะและ
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการ
รู้เท่าทันกันและการใช้ประโยชน์จากข้อมูลข่าวสารอย่าง
สร้างสรรค์[1] ซึ่งสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
แห่งชาติ ฉบับที่ 11 พ.ศ. 2555 – 2559 ได้กําหนด
ยุทธศาสตร์การพัฒนาทีส่ าํ คัญ คือ “ยุทธศาสตร์การพัฒนา
คนและสังคมไทยสูส่ งั คมแห่งภูมปิ ญั ญาและการเรียนรู”้ [2]
จากการมุ่งมันพั
่ ฒนาเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาสังคมแห่ง
การเรียนรู้ดงั กล่าว ทําให้เทคโนโลยีโทรศัพท์เคลื่อนที่ได้
เข้ามาอิทธิพลต่ อการดําเนิ นชีวิต เป็ นเครื่องมือสื่อสาร
และอํานวยความสะดวกในการดําเนินชีวติ ใช้ในการการ
ประกอบธุรกิจ หรือติดต่อสื่อสารด้วยโซเชียลเน็ตเวิร์ค มี
การใช้ประโยชน์ เพื่อการศึกษาการจัดการเรียนการสอน
โดยใช้เทคโนโลยีแบบเคลื่อนที่ในสถาบัน อุ ดมศึกษา
พบว่า มีการพัฒนาระบบ หรือสื่อการสอนสําหรับจัดการ
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เรียนการสอน 4 แบบได้แก่ การพัฒนาระบบสื่อการเรียน
การสอนด้วยซอฟต์แวร์ระบบในลักษณะของการบันทึกการ
สอน การพัฒนาสือ่ การสอนจากการใช้ซอฟต์แวร์สาํ เร็จรูป
ต่าง ๆ มาบูรณาการเข้าด้วยกัน การพัฒนาสื่อการสอน
ลักษณะแอพพลิเคชันบนอุปกรณ์ โทรศัพท์เคลื่อนที่ และ
แบบการผสมผสานกันตามความเหมาะสมของลักษณะ
เนื้อหารายวิชา การจัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยี
แบบเคลื่อนทีอ่ ยู่ในรูปแบบสนับสนุ นการเรียน [3], [4]
การจัดการเรียนการสอนโดยการใช้เทคโนโลยีเคลื่อนที่
จะเป็ นที่นิยมในการใช้เสริมการเรียนการสอนในอนาคต
ความสามารถของอุ ปกรณ์ เทคโนโลยีแบบเคลื่อนที่หรือ
พกพายังคงมีการพัฒนาอยู่อย่ างต่ อเนื่ อง พร้อมทัง้ การ
พัฒ นาระบบเทคโนโลยี ไร้ สายและการคิ ดค้ นระบบที่
สามารถตอบสนองกับสภาพแวดล้อมของการใช้งานมาก
ขึน้ นํ าไปสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมประจําวันของผู้ใช้
และมีการเรียนรูน้ อกห้องเรียนมากยิง่ ขึน้ และเข้าไปอยู่ใน
สภาพแวดล้อมทีผ่ เู้ รียนเป็ นผูก้ ําหนดได้เอง [8] เทคโนโลยี
โทรศั พ ท์ เ คลื่ อ นที่ ส ามารถใช้ ไ ด้ ทุ ก ที่ ทุ ก เวลา เป็ น
อิเล็กทรอนิกส์ท่สี นับสนุ นการเรียนการสอน เอ็มเลิร์นนิง
(Mobile Learning) นับเป็ นแนวทางใหม่ต่อการจัดการ
ศึกษา ผู้เรียนมีอิสระเต็มที่ในการศึกษาบทเรียนผ่ าน
จอภาพของโทรศัพท์เคลื่อนที่ เอ็มเลิร์นนิงจึงเกิดขึ้นได้
โดยไร้ขอ้ จํากัดด้านเวลา และสถานที่ เพียงแต่ผเู้ รียนมี
ความพร้อมและเครื่องมือ มีเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และมี
เนื้อหาทีต่ อ้ งการ [5]
จากข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ ศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ ความสามารถของ
โทรศัพท์เคลื่อนที่ และความก้าวหน้าของเทคโนโลยีส่อื สาร
แบบไร้ ส ายผู้ สอนสามารถใช้ ป ระโยชน์ จากโทรศัพ ท์
เคลื่อนทีเ่ พื่อการเรียนการสอนโดยนําเอาสื่อประเภทต่าง ๆ
เข้ า ไปทํ า งานร่ ว มกับ ระบบโทรศัพ ท์ ไ ด้ เช่ น การใช้
มัลติมีเดียบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ การดูภาพวีดิทศั น์ การ
แสดงภาพนิ่ ง รวมถึงระบบสารสนเทศบนอินเทอร์เน็ ต
ระบบเครือข่ายสังคมออนไลน์ สามารถรับส่งข้อมูลต่าง ๆ
ด้วยโทรศัพท์ได้ตลอดเวลา [5] สามารถนํามาใช้สนับสนุ น
การเรียนการสอนที่สร้างปฏิสมั พันธ์ เป็ นเครื่องมือที่มี
ประโยชน์ ม ากสํ าหรับผู้ เรี ยนซึ่ งสามารถเรีย นเนื้ อหา
บทเรียนได้สะดวก ทุกสถานที่ ทุกเวลา ทําให้การสอนมี

7/25/58 BE 10:44 AM

81

วารสารวิ ช าการครุ ศ าสตร์ อุ ต สาหกรรม พระจอมเกล้ า พระนครเหนื อ
ปี ที่ 6 ฉบั บ ที่ 1 มกราคม - มิ ถุ น ายน 2558

ประสิทธิภาพมากขึน้ ผูว้ จิ ยั จึงมีความสนใจทีจ่ ะออกแบบ
ระบบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ เพื่อใช้
สําหรับการเรียนการสอนในสถาบันการพลศึกษา เนื่องจาก
นักศึกษาต้องไปเก็บตัวนักกีฬา ทําให้ขาดเรียน ขาดการ
ติดต่ อกับอาจารย์อย่างต่ อเนื่อง ซึ่งช่วยแก้ปญั หา และมี
ประโยชน์ ต่ อนั กศึกษา ทําให้สามารถติดต่ อสื่อสารกับ
อาจารย์ และติดต่ อกับเพื่อนในชัน้ เรียนได้ ร่วมกิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้ตลอดเวลา นอกจากนี้ การพัฒนา
โปรแกรมประยุ กต์ ด้านการเรียนการสอนบนโทรศัพท์
เคลื่ อนที่ นํ า มาใช้ ใ นการเรี ยนการสอนมีจํ า นวนน้ อ ย
จึงควรมีการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์เพื่อใช้เป็ นสื่อเสริม
ในการเรียนการสอนบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ สําหรับการ
แลกเปลีย่ นเรียนรู้ เพื่อให้นักศึกษามีผลสัมฤทธิทางการ
์
เรียนสูงขึน้
2. วัตถุประสงค์ในการวิ จยั
2.1 เพื่ อ พัฒ นาระบบการแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ บ น
โทรศัพท์เคลื่อนที่
2.2 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิท์ างการเรียนของ
นั กศึ กษาที่เรี ยนด้ วยระบบการแลกเปลี่ ยนเรียนรู้ บ น
โทรศัพท์เคลื่อนทีก่ บั นักศึกษาทีเ่ รียนแบบปกติ
2.3 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาทีม่ ตี ่อการ
เรีย นด้ ว ยระบบการแลกเปลี่ย นเรีย นรู้ บ นโทรศัพ ท์
เคลื่อนที่
3. สมมติ ฐานการวิ จยั
ผลสัมฤทธิทางการเรี
ยนของนักศึกษากลุ่มทีเ่ รียนด้วย
์
ระบบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้บนโทรศัพท์เคลื่อนที่สูงกว่า
กลุ่มทีเ่ รียนแบบปกติในชัน้ เรียน
4. ขอบเขตการวิ จยั
4.1 ตัวแปรทีใ่ ช้ในการวิจยั ประกอบด้วย
ตัวแปรอิสระ คือ การจัดการเรียนรูด้ ว้ ยระบบแลกเปลีย่ น
เรียนรูบ้ นโทรศัพท์เคลื่อนที่ และการจัดการเรียนแบบปกติ
ตัวแปรตาม คือ ผลสัมฤทธิทางการเรี
ยน และความ
์
พึงพอใจของของนั กศึกษาที่มีต่ อการเรียนด้ วยระบบ
แลกเปลีย่ นเรียนรูบ้ นโทรศัพท์เคลื่อนที่
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4.2 เนื้อหาทีใ่ ช้ในการจัดการเรียนรูด้ ว้ ยระบบแลกเปลีย่ น
เรียนรู้บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ วิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อการเรียนรู้ หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต ของสถาบัน
การพลศึกษาวิทยาเขตสุพรรณบุรี
4.3 คุณสมบัตทิ เ่ี หมาะสมของโทรศัพท์เคลื่อนที่ ทีใ่ ช้
ในการเรียนการสอน เป็ นโทรศัพท์แบบสมาร์ทโฟนและ
สามารถเชือ่ มต่อสัญญาณอินเทอร์เน็ตได้
5. วิ ธีดาํ เนิ นการวิ จยั
การดําเนินการวิจยั มี 2 ขัน้ ตอน ดังนี้
ขัน้ ตอนที่ 1 การพัฒนาระบบแลกเปลี่ ยนเรียนรู้
บนโทรศัพท์เคลื่อนที่
(1) ศึกษาหลักการ ทฤษฎี เอกสาร งานวิจยั ที่เกี่ยว
ข้องกับการพัฒนาระบบจัดการเรียนการสอนแบบเคลื่อนที่
สัง เคราะห์ อ งค์ ป ระกอบระบบแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ บ น
โทรศัพท์เคลื่อนที่
(2) ศึกษาคุณสมบัตทิ เ่ี หมาะสมของโทรศัพท์เคลื่อนที่
ที่จะนํ า มาใช้ใ นงานวิจยั ต้องเป็ นสมาร์ทโฟนใช้ไ ด้ทุ ก
ระบบปฏิบ ัติ ก าร และมีร ะบบเชื่อ มต่ อ อิน เทอร์ เ น็ ต
Bluetooth , Wi-fi และรองรับการเชื่อมต่อแบบ 3G
(3) การพัฒนาระบบแลกเปลี่ยนเรียนรู้บนโทรศัพท์
เคลื่อนทีด่ ว้ ยทฤษฏี SDLC มี 6 ขัน้ ตอนดังนี้
(3.1) ขัน้ การวางแผนระบบ ผูว้ จิ ยั ศึกษาความเป็ น
ไปได้ดา้ นเทคนิค มีระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และระบบ
เครือข่ ายไร้สาย ศึกษาความเป็ นไปได้ด้านการปฏิบ ัติ
ทุกคนสามารถใช้โทรศัพท์เคลื่อนทีไ่ ด้อย่างดี
(3.2) ขัน้ การวิเคราะห์ระบบแลกเปลีย่ นเรียนรูบ้ น
โทรศัพท์เคลื่อนที่ ผู้วจิ ยั ได้วเิ คราะห์ระบบประกอบด้วย 5
องค์ประกอบ ได้แก่ 1) เครือข่ายสมาชิก 2) เป้าหมาย 3)
สาระความรู้ 4) เทคโนโลยีสนับสนุ นการแลกเปลีย่ นเรียนรู้
ซึ่งประกอบด้วย 7 ระบบย่อยได้แก่ (4.1) ระบบจัดการ
สมาชิก (4.2) ระบบจัดการหลักสูตร (4.3) ระบบจัดการ
เนื้อหา (4.4) ระบบจัดการทดสอบ (4.5) ระบบรายงาน
(4.6) ระบบจัดการข้อมูล และ (4.7) ระบบสนับสนุ นการ
เรียน 5) กิจกรรมการแลกเปลีย่ นเรียนรู้ มี 3 ขัน้ ตอนคือ
(5.1) ขัน้ เตรียมความพร้อม (5.2) ขัน้ ดําเนินกิจกรรมการ
เรียนการสอน (5.3) ขัน้ ประเมินผลการเรียนรู้ เมื่อวิเคราะห์
องค์ ประกอบเรียบร้ อยแล้ ว นํ าไปให้ ผู้ เชี่ยวชาญด้ าน
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เทคโนโลยี ส ารสนเทศประเมิ น ความเหมาะสมของ
องค์ประกอบระบบ ดังรูปที่ 1
(3.3) ขัน้ การออกแบบระบบ ผูว้ จิ ยั ออกแบบตาม
กระบวนการพัฒนาระบบที่ผู้วิจยั ได้สงั เคราะห์ขน้ึ โดยใช้
รูปแบบของแผนภาพ UML ในการอธิบายประกอบด้วย
Use Case Diagram, Use Case Text, Database และ
User Interface
(3.4) ขัน้ การพัฒนาระบบ ผูว้ จิ ยั เขียนโปรแกรม
(Program Coding) ทํา งานบนเครื่องเซิรฟ์ เวอร์ ใช้ภาษา
Python และ MySQL และระบบปฏิบตั กิ าร Linux
(3.5) ขัน้ การติดตัง้ ระบบและนําไปใช้งาน ผูว้ จิ ยั
ติดตัง้ ระบบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้บนโทรศัพท์ เคลื่อนที่
บนเครื่องเซิร์ฟเวอร์ เพื่อเรียกใช้งานผ่านเว็บไซต์ http://
www.mobileclass.net และติดตัง้ แอพพลิเคชันบน Google
Play ชื่อ Knowledge Sharing เพื่อเรียกใช้งานบน
โทรศัพท์เคลื่อนที่
(3.6) ขัน้ การประเมินผล ผูว้ จิ ยั ทดสอบการทํางาน
ของระบบ โดยให้ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
จํานวน 5 ท่าน ประเมินประสิทธิภาพระบบแลกเปลีย่ น
เรียนรูบ้ นโทรศัพท์เคลื่อนที่ 5 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านตรงตาม
ความต้องการของผู้ใช้ระบบ 2) ด้านการทํางานได้ตาม
ฟงั ก์ชนั งานของระบบ 3) ด้านความง่ายต่อการใช้งาน
ระบบ 4) ด้านประสิทธิภาพในการทํางานของระบบ 5) ด้าน
การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลในระบบ
(4) พัฒนาบทเรียนด้วยระบบแลกเปลี่ยนเรียนรูบ้ น
โทรศัพท์เคลื่อนทีผ่ วู้ จิ ยั ดําเนินการดังนี้
(4.1) ศึกษาเนื้อหาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
การเรียนรู้อย่างละเอียดกําหนดวัตถุประสงค์รายวิชาและ
เนื้อหาแต่ละบทให้ชดั เจน
(4.2) จัดทําแผนการจัดการเรียนรู้ จํานวน 12 แผน
ครอบคลุมเนื้อหา 10 บท การจัดการเรียนการสอนตาม
แผนจัดการเรียนรูป้ ระกอบด้วย 3 ขัน้ ตอน คือ ขัน้ เตรียม
การเรียนรู้ ขัน้ ดําเนินกิจกรรมเรียนรู้ และขัน้ ประเมินผล
(4.3) ดําเนินการสร้างบทเรียนตามจัดการเรียนรู้
(4.4) ให้ผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้ อหาประเมินความ
เหมาะสมด้านเนื้อหา
(4.5) หาประสิทธิภาพของบทเรียนด้วยสูตร KWCAI [6] พบว่ามีประสิทธิภาพเท่ากับ 83.50
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ขัน้ ตอนที่ 2 ขัน้ ศึกษาผลของการจัดการเรียนรู้
ด้วยระบบแลกเปลี่ยนเรียนรูบ้ นโทรศัพท์เคลื่อนที่
(1) ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
(1.1) กลุ่มประชากร ได้แก่นกั ศึกษาระดับปริญญาตรี
สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ คณะวิทยาศาสตร์
การกีฬาและสุ ขภาพ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขต
สุพรรณบุรี ที่ลงทะเบียนเรียนวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อการเรียนรูใ้ นภาคเรียนที่ 2 ปี การศึกษา 2555 จํานวน
3 ห้องเรียน จํานวน 90 คน
(1.2) กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่นักศึกษาระดับปริญญา
ตรี คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ สถาบันการพล
ศึ ก ษา วิ ท ยาเขตสุ พ รรณบุ รี ที่ ล งทะเบี ย นเรี ย นวิ ช า
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ ในภาคเรียนที่ 2 ปี
การศึกษา 2555 เลือกกลุ่มตัวอย่างโดยใช้วธิ สี ุ่มแบบกลุ่ม
(Cluster Sampling) มา 2 ห้อง จากทัง้ หมด 3 ห้อง แต่ละ
ห้องเรียนมีนั กศึกษาที่คละความสามารถ โดยมีท ัง้
นักศึกษาเก่ง ปานกลาง และอ่อนอยู่ในห้องเดียวกัน
จากนัน้ สุ่มให้ 1 ห้อง เป็ นกลุ่มทดลอง อีก 1 ห้องเป็ นกลุ่ม
ควบคุมโดยการสุม่ อย่างง่าย (Simple Random Sampling)
กลุ่มทดลองเป็ นห้องที่เรียนด้วยระบบแลกเปลี่ยนเรียนรู้
บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ จํานวน 30 คน และกลุ่มควบคุมเป็ น
ห้องทีเ่ รียนแบบปกติมนี กั ศึกษาจํานวน 33 คน
(2) เครือ่ งมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
(2.1) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิทางการเรี
ยนผู้
์
วิจ ัยสร้างแบบทดสอบชนิ ดปรนัย มีห้าตัวเลือก จํานวน
100 ข้อ นําไปให้ผเู้ ชีย่ วชาญตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา
(Content Validity) หลังจากนัน้ นําแบบทดสอบไปทดลอง
ใช้เพือ่ หาคุณภาพได้ค่าความเทีย่ งเท่ากับ 0.81
(2.2) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาที่
มีต่อการเรียนด้วยระบบการแลกเปลีย่ นเรียนรูบ้ นโทรศัพท์
เคลื่อนที่มี 4 ด้านได้แก่ ด้านลักษณะของกลุ่ มและ
กระบวนการกลุ่ม ด้านกิจกรรมการแลกเปลีย่ นเรียนรู้ ด้าน
เทคโนโลยี สนั บ สนุ น การแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ แ ละด้ า น
ประโยชน์ทไ่ี ด้รบั จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผูว้ จิ ยั ได้นํา
แบบสอบถามความพึงพอใจไปทดลองใช้เพื่อหาคุณภาพ
โดยคํานวณค่าสัมประสิทธิแ์ อลฟา (α - Coefficient)
ของครอนบาค เท่ากับ 0.84
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วารสารวิ ช าการครุ ศ าสตร์ อุ ต สาหกรรม พระจอมเกล้ า พระนครเหนื อ
ปี ที่ 6 ฉบั บ ที่ 1 มกราคม - มิ ถุ น ายน 2558

(3) รวบรวมข้อมูล
(3.1) แนะนํ าวิธกี ารเรียนการสอนกับนักศึกษา
กลุ่มทดลอง และกลุ่มควบคุม พร้อมทัง้ ให้ทําแบบทดสอบ
ก่อนเรียน (Pre-test)
กก (3.2) นักศึกษากลุ่มทดลองเริ่มเรียนด้วยระบบ
แลกเปลีย่ นเรียนรูบ้ นโทรศัพท์เคลื่อนที่ ตามแผนการจัดการ
เรียนรู้ 3 ขัน้ ตอนคือ ขัน้ เตรียมความพร้อม เพื่อนัดหมาย
เวลาพร้อมกัน ขัน้ ดํ าเนิ นกิจกรรมการเรียนการสอนมี
ประกอบด้ วย กํ าหนดเป้ าหมายเรียนรู้ ค้ นคว้ าข้อมู ล
แลกเปลีย่ นเรียนรู้ การบันทึกจัดเก็บ การนํามาใช้ประโยชน์
โดยเรียนเนื้อหา จํานวน 10 บท ขัน้ ประเมินผลการเรียนรู้
ให้นกั ศึกษาทําแบบฝึกหัดท้ายบทแต่ละบทจนครบ
(3.3) นั ก ศึ ก ษากลุ่ ม ควบคุ ม เรี ย นแบบปกติ มี
อาจารย์เป็ นผู้สอนบรรยายในชัน้ เรียน ตามแผนการการ
เรียนรู้แบบปกติ โดยเรียนเนื้อหา จํานวน 10 บท และทํา
แบบฝึกหัดท้ายบทแต่ละบทจนครบ
(3.4) ทดสอบหลังเรียน (Post-test) เพื่อวัดผล
สัมฤทธิทางการเรี
ยน โดยใช้ข้อสอบชุดเดียวกับการสอบ
์
ก่อนเรียนทัง้ สองกลุ่ม
(3.5) สอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาทีเ่ รียน
ด้วยระบบการแลกเปลีย่ นเรียนรูบ้ นโทรศัพท์เคลื่อนที่
6. การวิ เคราะห์ข้อมูล
ผูว้ จิ ยั วิเคราะห์ขอ้ มูลดังต่อไปนี้
6.1 วิเคราะห์ประสิทธิภาพของระบบการแลกเปลีย่ น
เรียนรู้บนโทรศัพท์เคลื่อนที่โดยการหาค่าเฉลี่ยและส่วน
เบีย่ งเบนมาตรฐาน
6.2 เปรียบเทียบคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียน ด้วย
ระบบการแลกเปลีย่ นเรียนรู้บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ โดยการ
ทดสอบค่ าทีแบบกลุ่ มตัวอย่ างไม่ เป็ นอิสระกัน (t-test
Dependent Samples)
6.3 เปรี ย บเที ย บผลสั ม ฤทธิ ท์ างการเรี ย นของ
นั ก ศึ ก ษาที่ เ รี ย นด้ ว ยระบบแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ บ น
โทรศัพ ท์ เ คลื่ อ นที่ ก ับ กลุ่ ม ที่ เ รี ย นแบบปกติ โ ดยการ
ทดสอบค่ าทีแบบกลุ่ มตัวอย่ างเป็ นอิสระต่ อกัน (t-test
Independent Samples)
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6.4 วิเคราะห์ความพึงพอใจของนักศึกษาทีม่ ตี ่อการ
เรียนด้วยระบบแลกเปลีย่ นเรียนรูบ้ นโทรศัพท์เคลื่อนทีโ่ ดย
การหาค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน
7. ผลการวิ จยั
7.1 ผลการพัฒนาระบบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้บน
โทรศัพท์เคลื่อนที่มี 5 องค์ประกอบ ได้แก่ เครือข่าย 1)
สมาชิก 2) เป้าหมาย 3) สาระความรู้ 4) เทคโนโลยี
สนั บ สนุ นการแลกเปลี่ ยนเรี ยนรู้ 5) กิจ กรรมการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประกอบด้วย (5.1) ขัน้ เตรียมความ
พร้อม (5.2) ขัน้ ดําเนินกิจกรรมการเรียนการสอน (5.3) ขัน้
ประเมินผลการเรียนรู้ ซึ่งแสดงดังรูปที่ 1 และนําระบบที่
พัฒนาขึน้ ให้ผเู้ ชีย่ วชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศประเมิน
คุณภาพของระบบจํานวน 5 ท่าน พบว่าภาพรวมอยู่ใน
ระดับดี ซึง่ แสดงผลดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน ความ
คิดเห็นของผูเ้ ชีย่ วชาญทีม่ ตี ่อระบบ
การแลกเปลีย่ นเรียนรูบ้ นโทรศัพท์เคลื่อนที่
ข้อมูลรายด้าน
1. ตรงตามความต้องการของ
ผูใ้ ช้ระบบ
2. การทํางานได้ตามฟงั ก์ชนั
ของระบบ
3. ความง่ายต่อการใช้งาน
ระบบ
4. ประสิทธิภาพในการทํางาน
ของระบบ
5. การรักษาความปลอดภัย
ของข้อมูลในระบบ
รวมทุกด้าน

X

S.D. ความหมาย

4.63

.17

ดีมาก

4.59

.08

ดีมาก

3.80

.14

ดี

4.00

.37

ดี

4.28

.27

ดี

4.46

.07

ดี

จากตารางที่ 1 ผูเ้ ชีย่ วชาญเห็นว่าระบบการแลกเปลีย่ น
เรียนรู้บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ ภาพรวมอยู่ในระดับดี เมื่อ
พิจารณาเป็ นรายด้านพบว่า ด้านตรงตามความต้องการ
ของผูใ้ ช้ระบบ ด้านการทํางานได้ตามฟงั ก์ชนั ของระบบอยู่
ในระดับดีมาก ส่วนด้านความง่ายต่อการใช้งานระบบ ด้าน
ประสิทธิภาพการทํางานของระบบ และด้านการรักษา
ความปลอดภัยของข้อมูลในระบบอยู่ในระดับดี
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ปัจจัยนําเข้า (Input)
เครือข่าย

เป้ าหมาย

1. ระบบจัดการข้อมูล
สมาชิ ก
2. ระบบจัดการหลักสูตร
3. ระบบจัดการเนื้ อหา
4. ระบบจัดการทดสอบ
5. ระบบรายงานผล
6. ระบบจัดการข้อมูล

นักศึกษ

ผูด้ แู ลระบบ

สาระความรู้

กิ จกรรม

กระบวนการ (Process)
2. กิ จกรรมการเรียนการสอน
2.1 กําหนดเป้ าหมาย
เรียนรู้
2.2 ค้นคว้าข้อมูล
2.3 แลกเปลี่ยนเรียนรู้
2.4 บันทึกจัดเก็บความรู้

1. เตรียมความพร้อม

3. การประเมิ นผล

ขอมูลปอนกลบ (Feedback)

อาจาร

เรียนรู้

ผลิ ตผล (Output)
2. ความพึงพอใจ

1. ผลสัมฤทธิ์ ทางการ

รูปที่ 1 ระบบการแลกเปลีย่ นเรียนรูบ้ นโทรศัพท์เคลื่อนที่
7.2 ผลการเปรียบเทียบคะแนนก่อนและหลังเรียน
ด้วยระบบแลกเปลีย่ นเรียนรูบ้ นโทรศัพท์เคลื่อนที่
ตารางที่ 2 ผลการเปรียบเทียบคะแนนก่อนเรียนและ
หลังเรียน ของนักศึกษาทีเ่ รียนด้วยระบบ
แลกเปลีย่ นเรียนรูบ้ นโทรศัพท์เคลื่อนที่
คะแนน
n
S.D.
X
ก่อนเรียน
30
25.47 4.00
หลังเรียน
30
84.57 2.32
** มีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .01
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t

Sig.

72.97**

.00

จากตารางที่ 2 พบว่านักศึกษามีคะแนนเฉลี่ยก่อน
เรียนด้วยระบบแลกเปลี่ยนเรียนรู้บนโทรศัพท์เคลื่อนที่
เท่ากับ 25.47 และคะแนนเฉลีย่ หลังเรียนเท่ากับ 84.57
เมื่อเปรียบเทียบคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียน พบว่า
คะแนนเฉลีย่ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .01
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7.3 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิทางการเรี
ยนของ
์
นั ก ศึ ก ษาที่ เ รี ย นด้ ว ยระบบแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ บ น
โทรศัพท์เคลื่อนที่ กับนักศึกษาทีเ่ รียนแบบปกติ
ตารางที่ 3 ผลการเปรียบเทีย บผลสัมฤทธิท์ างเรีย น
ของนักศึกษาทีเ่ รียนด้วยระบบการ แลกเปลีย่ น
เรียนรู้บนโทรศัพท์เคลื่อนที่กบั นักศึกษาที่
เรียนแบบปกติ
คะแนน

n

X

S.D.

t

Sig.

กลุ่มควบคุม 33
80.33 3.43
5.69**
กลุ่มทดลอง 30
84.57 2.32
** มีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .01

.00

จากตารางที่ 3 พบว่าคะแนนเฉลีย่ ของนักศึกษา
ทีเ่ รียนด้วยระบบแลกเปลีย่ นเรียนรูบ้ นโทรศัพท์เคลื่อนที่
เท่ากับ 84.57 และคะแนนเฉลีย่ ของนักศึกษาทีเ่ รียนแบบ
ปกติ เท่ า กับ 80.33 เมื่อเปรียบเทียบผลสัม ฤทธิท์ าง
การเรียน พบว่า ผลสัมฤทธิทางการเรี
ยนของนักศึกษาที่
์
เรียนด้วยระบบแลกเปลี่ยนเรียนรู้บนโทรศัพท์เคลื่อนที่
สูงกว่านักศึกษาที่เรียนแบบปกติ อย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิตทิ ร่ี ะดับ .01
7.4 ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาทีเ่ รียน
ด้วยระบบแลกเปลีย่ นเรียนรูบ้ นโทรศัพท์เคลื่อนที่
ตารางที่ 4 ค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน ของ
ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาทีเ่ รียน
ด้วยระบบแลกเปลีย่ นเรียนรูบ้ นโทรศัพท์
เคลื่อนที่
ข้อมูลรายด้าน
1. ลักษณะของกลุ่มและ
กระบวนการกลุ่ม
2. กิจกรรมแลกเปลีย่ น
เรียนรู้
3. เทคโนโลยีสนับสนุนการ
แลกเปลีย่ นเรียนรู้
4. ประโยชน์ทไ่ี ด้รบั จาก
การแลกเปลีย่ นเรียนรู้
รวมทุกด้าน

X

S.D. ความหมาย

4.68

.26

มากทีส่ ุด

4.60

.32

มากทีส่ ุด

4.51

.33

มากทีส่ ุด

4.55

.22

มากทีส่ ุด

4.58

.21

มากที่ สดุ

จากตารางที่ 4 พบว่านักศึกษามีความพึงพอใจต่อ
การเรียนด้วยระบบแลกเปลีย่ นเรียนรูบ้ นโทรศัพท์
เคลื่อนทีโ่ ดยภาพรวมอยู่ในระดับมากทีส่ ดุ เมื่อพิจารณา
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เป็ นรายด้านพบว่า ด้านลักษณะของกลุ่มและกระบวนการ
กลุ่ม นักศึกษามีความพึงพอใจมากกว่าด้านอื่น ๆ
8. อภิ ปรายผล
8.1 ระบบแลกเปลีย่ นเรียนรูบ้ นโทรศัพท์เคลื่อนทีม่ ี
ประสิท ธิ ภ าพระดับ ดี เนื่ อ งจากผู้ วิ จ ั ย พัฒ นาระบบ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้บนโทรศัพท์ เคลื่อนที่ ตามหลักการ
พัฒ นาซอฟต์ แ วร์ SDLC และตรวจสอบประเมิน
ประสิทธิภาพระบบด้วย Black Box Testing Technique
โดยผู้ เ ชี่ย วชาญ มีก ารปรับ ปรุ ง แก้ ไ ข เพื่อ ให้ ร ะบบ
สามารถทํางานได้อย่ างครบถ้วนสมบูรณ์ เหมาะสมต่ อ
การเรียนการสอนบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ สามารถรองรับ
สื่ อ การสอนที่ ป ระกอบด้ ว ย ข้ อ ความ ภาพ เสี ย ง
ภาพเคลื่อนไหว และสื่อประสม มีเครื่องมือในการติดต่ อ
สือ่ สารหลายรูปแบบ อีเมล เว็บบอร์ด สังคมเครือข่าย [5],
[6] กล่าวว่าการประเมินประสิทธิภาพระบบด้วย Black
Box Testing Technique เพื่อให้ได้ซอฟต์แวร์ทท่ี ํางาน
ได้ตามต้องการสามารถนําไปใช้งานได้จริง
ยน
8.2 จากการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิทางการเรี
์
พบว่านักศึกษาทีเ่ รียนด้วยระระบบแลกเปลีย่ นเรียนรูบ้ น
โทรศัพท์เคลื่อนทีส่ งู กว่านักศึกษาทีเ่ รียนแบบปกติอย่าง
มีนัยสําคัญทางสถิติท่รี ะดับ .01 ซึ่งสอดคล้องกับ
สมมติฐานทีผ่ วู้ จิ ยั ได้ตงั ้ ไว้ เนื่องจากเนื้อหาทีน่ ําเสนอใน
รูปแบบต่ าง ๆ บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ ได้จดั เป็ นหน่ วย
ย่อย ๆ แต่และบทเรียนบนโทรศัพท์เคลื่อนทีป่ ระกอบด้วย
เนื้อหาส่วนสําคัญ และแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม ผู้วิจยั ได้
เพิม่ เติมแหล่งข้อมูลทีม่ เี นื้อหาครบถ้วน ทีส่ ามารถดาวน์
โหลดมาอ่านได้ทุกเวลา รวมทัง้ มีการเชื่อมโยงเว็บไซต์
ทีเ่ กี่ยวข้องกับเนื้อหาบทเรียนให้นักศึกษาอ่านเพิม่ เติม
มีกจิ กรรมทีเ่ ตรียมไว้เพื่อให้นักศึกษาค้นคว้าแลกเปลีย่ น
เรียนรู้กบั เพื่อนสมาชิกในกลุ่ม และบันทึกการเรียนรู้ใน
แต่ ละครัง้ อาจารย์และนักศึกษามีปฏิสมั พันธ์ได้ตลอด
เวลา นอกจากนัน้ ยังให้ความช่วยเหลือและให้คํา
แนะนําในการเรียนจากบทเรียนบนโทรศัพท์เคลื่อนทีไ่ ป
พร้อม ๆ กับการทํากิจกรรมได้อย่างไม่มขี อ้ จํากัดด้าน
เวลาและสถานที่ มีการติดต่อ สือ่ สารได้หลายช่องทางบน
โทรศัพท์เคลื่อนที่สอดคล้องกับ [6] กล่ าวว่ าการเรียนรู้
แบบเคลื่อนทีช่ ่วยเพิม่ ผล สัมฤทธิทางการเรี
ยนได้เป็ น
์
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อย่างดี ผูเ้ รียนสามารถแสวงหาความรูโ้ ดยยึดผูเ้ รียนเป็ น
ศูนย์กลาง สามารถควบคุมการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง ซึ่ง
ช่วยเพิม่ สมรรถภาพในการเรียน [7], [9]
8.3 นักศึกษามีความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยระบบ
แลกเปลีย่ นเรียนรูบ้ นโทรศัพท์เคลื่อนทีใ่ นระดับมากทีส่ ุด
เนื่องจากระบบแลกเปลี่ยนเรียนรู้ช่วยนักศึกษาสามารถ
เรียนได้ทุกที่ ทุกเวลา และส่งเสริมให้เกิดการเรียนรูด้ ว้ ย
ตนเอง มีอสิ ระในการเสนอความคิดเห็นและการค้นคว้า
ข้อมูล เพื่อทํากิจกรรมแลกเปลีย่ นเรียนรู้ มีการช่วยเหลือ
แบ่งปนั ข้อมูลซึ่งกันและกัน และสามารถติดต่ออาจารย์
ได้ตลอดเวลา [7], [8]
9. ข้อเสนอแนะ
9.1 ข้อเสนอแนะในการนําวิจยั ไปใช้
1) ในการเตรียมข้อมูลสื่อการสอนเพื่ออัปโหลด
ไม่ควรให้ไฟล์มีขนาดใหญ่ มากเพราะนักศึกษาต้องใช้
เวลาในการดาวน์ โ หลดข้อมู ล นาน ไม่ เหมาะต่ อการ
ใช้งานบนโทรศัพท์เคลื่อนที่
2) อาจารย์ควรติดตามการเรียน ทํากิจกรรมกับ
นักศึกษาอย่างต่อเนื่อง สมํ่าเสมอ ไม่ควรขาดการติดต่อ
กับนักศึกษาเป็ นเวลานาน
9.2 ข้อเสนอแนะสําหรับการวิจยั ครัง้ ต่อไป
1) ควรมีก ารวิจ ัย พัฒ นารูปแบบกิจ กรรมที่
เหมาะสมสําหรับการจัดการเรียนการสอนด้วยระบบ
แลกเปลีย่ นเรียนรูบ้ นโทรศัพท์เคลื่อนที่
2) ควรมีก ารศึก ษาผลการเรีย นด้ว ยระบบ
แลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ บ นโทรศัพ ท์ เ คลื่ อ นที่ กับ ความ
สัมพันธ์ของตัวแปรอื่น ๆ เช่ น ความรับผิดชอบใน
การเรียน ความคงทนในการเรียน ทักษะการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ พฤติกรรมการเรียนรู้
10. ประโยชน์ที่ได้รบั
10.1 สามารถจัดการเรียนการสอนด้วยระบบการ
แลกเปลี่ย นเรี ย นรู้ บ นโทรศัพ ท์ เ คลื่ อ นที่ เ พื่ อ พัฒ นา
ผลสัมฤทธิทางการเรี
ยนได้ดขี น้ึ
์
10.2 ผูส้ อนและผูเ้ รียนสามารถมีส่วนร่วมจัดกิจกรรม
การแลกเปลีย่ นเรียนรูไ้ ด้ทุกที่ ทุกเวลา เกิดเครือข่ายการ
แลกเปลีย่ นเรียนรู้

_15-0870(001-240).indd 86

11. กิ ตติ กรรมประกาศ
การวิจ ัยครัง้ นี้ เป็ นเป็ นส่วนหนึ่ งของวิทยานิ พนธ์
หลักสูตรดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาเทคโนโลยีเทคนิคศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนื อ
ผู้วิจ ัยขอขอบพระคุ ณ ที่อาจารย์ ปรึก ษา ขอขอบคุ ณ
สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตสุพรรณบุรี สนับสนุ นทุน
ในการศึกษาต่ อระดับปริญญาเอกครัง้ นี้ ขอขอบคุ ณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนื อ
สนับสนุนทุนในการทําวิทยานิพนธ์ ผูว้ จิ ยั ขอแสดงความ
ขอบคุณมา ณ โอกาสนี้
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