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การปรับระบบการศึกษาในอนาคตให้ความส าคัญกับการพัฒนาผู้ เรียนให้สามารถคิด 
วิเคราะห์แก้ปัญหา คิดริเร่ิมสร้างสรรค์ เรียนรู้ด้วยตนเองและใฝ่เรียนรู้อย่างตอ่เน่ือง สนบัสนนุการ
น าเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารมาใช้พฒันาคณุภาพการศกึษาและพฒันาประสิทธิภาพ
การสอนอย่างทั่วถึง การจัดการศึกษายึดหลักผู้ เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนา
ตนเองได้และถือว่าผู้ เรียนมีความส าคญัท่ีสดุ การจดักระบวนการเรียนรู้ต้องส่งเสริมสนบัสนนุให้
ผู้สอนสามารถจดับรรยากาศ สภาพแวดล้อม ส่ือการเรียน และอ านวยความสะดวกเพ่ือให้ผู้ เรียน
เกิดการเรียนรู้และมีความรอบรู้ (ส านกังานเลขาธิการสภาการศกึษา, 2557) 

 
แนวคดิ กระบวนการ หรือสิ่งประดิษฐ์แบบใหม่ๆ ในการจดัการเรียนรู้ เร่ิมเข้ามามีอิทธิพล

ตอ่การปฏิรูปการศกึษาในปัจจบุนั ช่วยให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพดียิ่งขึน้ ผู้ เรียนสามารถ
เกิดการเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วมีประสิทธิผลสูงกว่าเดิม เกิดแรงจูงใจในการเรียนด้วยนวัตกรรม
เหล่านัน้ การจดัการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยี เป็นการเรียนรู้ท่ีมุ่งเน้นให้ผู้ เรียนมีความรู้ความเข้าใจ 
และทกัษะในการใช้เทคโนโลยีเป็นเคร่ืองมือในการเรียนรู้ของตนเองและงาน  (ขณัธ์ชยั อธิเกียรติ 
และ ธนารักษ์ สารเถ่ือนแก้ว, 2559) อีเลิร์นนิงเป็นทางเลือกหนึง่ท่ีเข้ามามีส่วนร่วมกบัการจดัระบบ
การเรียนการสอน ด้วยการน าเทคโนโลยีมาใช้เป็นเคร่ืองมือช่วยท่ีให้ผู้ เรียนสามารถเข้าถึงและ
เรียนรู้บทเรียนตา่งๆ ด้วยตนเองผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ สามารถน าเสนอเนือ้หา ความรู้ในลกัษณะ
ส่ือประสม (multimedia) ท่ีประกอบด้วยข้อความ ภาพนิ่ง ภาพเคล่ือนไหว เสียง และภาพวีดีทศัน์ 
มีการออกแบบกิจกรรมท่ีผู้ เรียนสามารถโต้ตอบหรือส่ือสารกบับทเรียนเพ่ือศกึษาเนือ้หา รวมทัง้มี
แบบฝึกหัดและแบบทดสอบพร้อมเฉลยให้ผู้ เ รียนสามารถตรวจสอบความเข้าใจได้ทันที
อินเทอร์เน็ต (จตรุงค์ ตรีรัตน์, 2555; สิรินธร วชัรพืชผล และคณะ, 2558) 

 
การเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ในยุคท่ีนวตักรรมการส่ือสารมีอิทธิพลสงู  ผู้สอนต้องมี

วิธีการสอนท่ีเหมาะสมสอดรับกับการเปล่ียนแปลง โดยแก้ไขข้อบกพร่องของการสอนดัง้เดิม 
พยายามสง่เสริมชดุฝึกทกัษะในพืน้ฐานส่ือสงัคมออนไลน์ (social media) ท่ีทนัสมยั ให้ผู้ เรียนเกิด
การส่ือสารสองทาง (two-way communication) และได้บรูณาการองค์ความรู้ใหม่ (สพุชัชณพงศ์ 
อร่ามวิทย์, 2558) เช่น การศึกษาประสิทธิภาพของส่ือคอมพิวเตอร์ช่วยสอนการสร้างรูปทรง
เรขาคณิต โดยการประเมินผลสมัฤทธ์ิการทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียนและหาความพึงพอใจ
ของผู้ เรียน พบว่าผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียน รวมถึงนกัศึกษามีความพึง



พอใจและเห็นด้วยกบัการเรียนการสอนในลกัษณะนี  ้ เพราะมีโอกาสคิด วางแผน น าความรู้ไปใช้
ประโยชน์และมีความเหมาะสมตอ่การเรียนรู้ของนกัศกึษาสงูท่ีสดุ (สลิล โทไวยะ, 2555) 

 
ปัจจุบนัความก้าวหน้าของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์หรือส่ืออิเล็กทรอนิกส์มีมากขึน้ ท าให้

แบบทดสอบท่ีใช้ส่ืออิเล็กทรอนิกส์มีบทบาทในการบริหารจัดการการทดสอบ ลักษณะข้อสอบ
สามารถรวมหลายวตัถปุระสงค์ ไม่แยกเป็นประเด็นย่อย มุ่งให้ผู้ เรียนบรรลวุตัถปุระสงค์ของการ
เรียน สามารถออกแบบระบบการจดัการ นบัแตก่ารออกข้อสอบโดยใช้ลกัษณะ authorware ให้ผู้
ออกข้อสอบสามารถใช้โปรแกรมออกข้อสอบได้เอง และพฒันาระบบคลงัข้อสอบโดยมีข้อสอบ
จ านวนหนึ่งให้ระบบเลือกข้อสอบมาในแต่ละภาคการศึกษาได้อีกด้วย จากผลการศึกษาคะแนน
สอบไล่ของนักศึกษาในวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารกับคะแนนจากแบบทดสอบในการใช้
ภาษาองักฤษโดยใช้ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ มีความสมัพนัธ์กนัในระดบัสงู (อลิสา วานิชดี และคณะ, 
2551) 

 
ทัง้นีส้าขาวิชาการจดัการโลจิสติกส์ มหาวิทยาลยัรังสิต จดัให้มีการเรียนการสอนรายวิชา

การพยากรณ์อุปสงค์ในทุกภาคการศึกษา เน่ืองจากเป็นวิชาพืน้ฐานส าคัญท่ีน าไปสู่วิชาชีพ
ทางด้านโลจิสติกส์ ทัง้นีร้ายวิชาการพยากรณ์อปุสงค์มีเนือ้หาส่วนใหญ่เป็นการค านวณ ท่ีผ่านมา
พบปัญหาการเรียนการสอนแบบเดิม คือ การบรรยายเนือ้หาพร้อมการท าแบบฝึกหดัระหว่างเรียน
ด้วยการแก้ปัญหาโจทย์แบบเขียนตอบ (paper – pencil test) นกัศกึษาไม่คอ่ยให้ความสนใจท่ีจะ
ท าแบบฝึกหดัด้วยตนเอง มีการคดัลอกค าตอบของนกัศกึษาคนอ่ืนท่ีเรียนด้วยกนั ท าให้นกัศกึษา
ไมมี่ความเข้าใจเนือ้หาในบทเรียนอย่างถ่องแท้และผลการเรียนไม่เป็นท่ีน่าพอใจ การวิจยัครัง้นีจ้ึง
ได้พฒันาส่ืออิเล็กทรอนิกส์ประเภทแบบฝึกทกัษะอิเล็กทรอนิกส์พร้อมเฉลยเร่ือง “การพยากรณ์
อนกุรมเวลา (time series forecasting)” ในรายวิชาการพยากรณ์อปุสงค์ ซึ่งการพยากรณ์อนกุรม
เวลา คือ การพยากรณ์เหตกุารณ์ในอนาคตโดยใช้ชุดของข้อมลูท่ีเก็บรวบรวมตามระยะเวลาเป็น
ช่วงๆ อย่างต่อเน่ืองกนั ข้อมลูอาจอยู่ในลกัษณะข้อมูลรายปี รายไตรมาส หรือรายเดือน ทัง้นีก้าร
วางแผนงานในอนาคตของบริษัทจะใช้การพยากรณ์อนุกรมเวลาเพ่ือพยากรณ์เหตุการณ์ท่ีจะ
เกิดขึน้ในอนาคต เน่ืองจากการพยากรณ์อนุกรมเวลาเป็นบทเรียนท่ีมีวิธีพยากรณ์หลายวิธี 
นอกจากการอธิบายในชัน้เรียนแล้ว นักศึกษาจ าเป็นต้องฝึกท าแบบฝึกหัดด้วยตนเองเพ่ือให้มี
ความเข้าใจมากยิ่งขึน้ ซึ่งแบบฝึกทกัษะอิเล็กทรอนิกส์พร้อมเฉลยจะช่วยให้นกัศึกษาได้ทดสอบ
ความเข้าใจเนือ้หาในบทเรียน สามารถประเมินผลการเรียนรู้ของตนเองในเร่ืองนัน้ๆ ได้ นอกจากนี ้



ยงัช่วยตอบสนองความแตกตา่งด้านความสามารถในการเรียนรู้ของผู้ เรียน รวมถึงช่วยสนบัสนุน
การเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 
แบบฝึกทกัษะอิเล็กทรอนิกส์ใช้แนวคิดเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (Computer-Aided 

Instruction: CAI) เป็นกระบวนการเรียนการสอน โดยน าเอาส่ือคอมพิวเตอร์มาใช้ในการน าเสนอ
เนือ้หา เร่ืองราวต่างๆ มีลักษณะเป็นการเรียนโดยตรงและเป็นการเรียนแบบมีปฏิสัมพันธ์ 
(interactive) สามารถตอบโต้ระหว่างผู้ เรียนกับคอมพิวเตอร์ได้ เป็นเคร่ืองช่วยสอนท่ีสนบัสนุน
แนวคิดทางการเรียนการสอนท่ีค านึงผู้ เรียนเป็นศนูย์กลาง  (student center) ค านึงความแตกตา่ง
ระหว่างบุคคล (individual difference) ในปัจจุบนัสามารถท าให้เป็นบทเรียนแบบมลัติมีเดีย 
ประกอบไปด้วยภาพ กราฟฟิกภาพเคล่ือนไหว วีดทิศัน์ และเสียง นอกเหนือไปจากเนือ้หาตวัอกัษร 
เป็นการเพิ่มความเหมือนจริงและเร้าความสนใจของผู้ เรียนให้เกิดความต้องการเรียนรู้และท า
แบบฝึกหดัหรือท ากิจกรรมตา่งๆ (สมพล แก้วแทน, 2556; สยาม แกมขนุทด, 2557) 

 
การวิจยัครัง้นี ้ศึกษาการท ากิจกรรมอีเลิร์นนิงด้วยแบบฝึกทกัษะอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือหา

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรวมทัง้ศึกษาความพึงพอใจของผู้ เรียนท่ีมีต่อการท าแบบฝึกทักษะ
อิเล็กทรอนิกส์ สามารถน าผลการศึกษามาใช้เป็นแนวทางแก้ไขปัญหาผลสมัฤทธ์ิในการเรียนให้
สงูขึน้ เพิ่มทกัษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้ สร้างความกระตือรือร้น และเพิ่ม
ความสนใจให้แก่ผู้ เรียน นบัเป็นงานวิจยัท่ีเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาระบบการเรียนการสอน
โดยตรง และยงัเป็นแนวทางการพฒันาระบบอีเลิร์นนิงในสถาบนัการศกึษาตอ่ไป 
 
8. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 

1. เพ่ือพฒันาแบบฝึกทกัษะอิเล็กทรอนิกส์ในรายวิชาการพยากรณ์อุปสงค์ เร่ือง “การ
พยากรณ์อนกุรมเวลา 

2. เพ่ือศกึษาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของผู้ เรียน ภายหลงัจากท่ีได้เรียนรู้ผ่านแบบฝึกทกัษะ
อิเล็กทรอนิกส์  

3. เพ่ือประเมินความพึงพอใจของผู้ เรียน ภายหลังจากท่ี ได้เรียนรู้ผ่านแบบฝึกทักษะ
อิเล็กทรอนิกส์ 
 
  



9. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 

1. สามารถพัฒนาแบบฝึกทักษะอิเล็กทรอนิกส์ท่ีช่วยตอบสนองความแตกต่างด้าน
ความสามารถในการเรียนรู้ของผู้ เรียน รวมถึงช่วยสนบัสนุนการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล  

2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู้ เรียนรายวิชาการพยากรณ์อุปสงค์เพิ่มขึน้ด้วยแบบฝึก
ทกัษะอิเล็กทรอนิกส์ โดยผู้ เรียนมีความเข้าใจเนือ้หาในบทเรียนอย่างถ่องแท้ และผลการเรียนเป็น
ท่ีนา่พอใจ 

3. ผู้ เรียนมีความพงึพอใจและเจตคติท่ีดีตอ่รายวิชาการพยากรณ์อปุสงค์ รวมถึงสร้างความ
กระตือรือร้นและเพิ่มความสนใจให้แก่ผู้ เรียน 

4. สามารถน าผลการวิจยัไปใช้ในการพฒันาการเรียนการสอนรายวิชาการพยากรณ์อปุสงค์ 
และรายวิชาอ่ืนๆ ของสาขาวิชาการจดัการโลจิสติกส์ โดยน ารูปแบบและวิธีการไปประยุกต์ใช้ใน
การเรียนการสอน รวมถึงการวดัและประเมินผลให้เหมาะสมตรงตามวตัถปุระสงค์ของรายวิชาและ
สอดคล้องกบัการเปล่ียนแปลงด้านเทคโนโลยี 

 
10. ระเบียบวิธีวิจัย 
 

10.1 ระเบียบวิธีวิจัย  งานวิจยันีใ้ช้กระบวนการวิจยัเชิงทดลองแบบศึกษาสองกลุ่มหลงั
ทดลองครัง้เดียว (nonequivalent groups posttest only) เลือกตวัอย่างจ านวน 2 กลุ่ม กลุ่มแรกเป็น
กลุม่ทดลอง ให้ท าแบบฝึกหดัระหวา่งเรียนด้วยแบบฝึกทกัษะอิเล็กทรอนิกส์ กลุ่มท่ีสองกลุ่มควบคมุ 
ให้ท าแบบฝึกหดัระหว่างเรียนแบบเขียนตอบ (paper – pencil test) เม่ือท าการทดลองกบักลุ่ม
ศกึษาทัง้ 2 กลุม่เรียบร้อย จงึท าการวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนรู้ ดงันี ้

1. เปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนรู้โดยการวัดและประเมินผลระหว่างเรียน และหลัง
เรียนโดยใช้เกณฑ์ 80/80 

2. เปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนรู้ระหวา่งกลุม่ทดลองและกลุม่ควบคมุ 
 

10.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากร ได้แก่ นกัศกึษาท่ีลงทะเบียนเรียนในรายวิชาการพยากรณ์อปุสงค์ ในภาคเรียนท่ี 

1 ปีการศกึษา 2560 จ านวน 120 คน โดยจะท าการศกึษาประชากรทัง้หมด 
 



10.3 เคร่ืองมือ 
1. แบบฝึกทกัษะอิเล็กทรอนิกส์รายวิชาการพยากรณ์อปุสงค์ เป็นโจทย์ค านวณประเภทเติม

ค าตอบ จ านวน 8 ข้อ ใช้ทดสอบระหว่างเรียน การท าแบบฝึกทกัษะอิเล็กทรอนิกส์หากนกัศึกษา
ตอบถกูจะผา่นไปท าข้อตอ่ไป หากตอบผิดโปรแกรมจะมีค าอธิบายค าตอบท่ีถกู และหากนกัศกึษาท า
แบบฝึกทกัษะผิดมากกวา่ร้อยละ 20 โปรแกรมจะให้กลบัไปท าโจทย์ข้อนัน้ใหมอี่กครัง้ 

2. แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนรู้ ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคมุ เป็นโจทย์
ค านวณ ประเภทแสดงวิธีท า จ านวน 8 ข้อ 

3. แบบประเมินความพึงพอใจในการเรียนรู้ของผู้ เรียน การสอบถามความคิดเห็นแบ่ง
ออกเป็น 2 ตอน ได้แก่ ตอนท่ี 1 สอบถามด้านแบบฝึกหดั เป็นแบบสอบถามชนิด Rating scale 5 
ระดบั และตอนท่ี 2 สอบถามข้อเสนอแนะและข้อคดิเห็นเพิ่มเตมิ เป็นค าถามปลายเปิด 

น าแบบฝึกทกัษะอิเล็กทรอนิกส์ แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนรู้ และแบบประเมิน
ความพึงพอใจในการเรียนรู้ท่ีสร้างขึน้ ให้ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบความตรงเชิงเนือ้หา (content 
validity) โดยการหาคา่ IOC (Item Objective Congruence Index) ท าการปรับปรุงเนือ้หาของ
เคร่ืองมือท่ีมีคา่ IOC ต ่ากวา่ 0.50 หลงัจากนัน้จงึน าไปใช้จริง 

 
10.4 วิธีวิเคราะห์ข้อมูล 
1. ข้อมลูจากแบบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนรู้ ท าการวิเคราะห์คา่คะแนนโดยใช้การทดสอบ 

t-test แบบเป็นอิสระจากกนั (independent t-test)  
2. ข้อมลูจากแบบวดัความพงึพอใจในการเรียนรู้ ของผู้ เรียน ท าการวิเคราะห์คา่คะแนนโดย

ใช้คา่เฉล่ีย (mean) และคา่ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) แล้วแปลผลคา่คะแนน
ท่ีได้ในลกัษณะคา่คะแนนเฉล่ีย และคา่ร้อยละ 
 

10.5 วิธีการด าเนินงานตลอดโครงการ 
ผู้วิจยัด าเนินการสร้างส่ือการสอนอิเล็กทรอนิกส์รายวิชาการพยากรณ์อปุสงค์และสร้างแบบ

วดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน รวมถึงแบบวดัความพึงพอใจของผู้ เรียนด้วยตนเอง จากนัน้ด าเนินการ
เก็บรวบรวบข้อมูลจากนักศึกษาท่ีลงทะเบียนในรายวิชาการพยากรณ์อุปสงค์แล้วน าผลท่ีได้มา
วิเคราะห์และแปลผลข้อมลูเพ่ือสรุปเป็นรายงานวิจยัตอ่ไป 
 
  



11. ขอบเขตของการวิจัย/ สมมติฐานการวิจัย 
 
ขอบเขตของการวิจัย 
1. ท าการศกึษาประชากรทัง้หมด ได้แก่ นกัศกึษาท่ีลงทะเบียนเรียนรายวิชาการพยากรณ์

อปุสงคใ์นภาคการศกึษาท่ี 1/2560 จ านวน 120 คน  
2. เปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัศกึษากลุ่มท่ีท าแบบฝึกทกัษะอิเล็กทรอนิกส์

และนกัศกึษากลุ่มท่ีท าแบบฝึกทกัษะด้วยการแก้ปัญหาโจทย์แบบเขียนตอบ โดยเนือ้หาของแบบ
ฝึกทกัษะเป็นเร่ือง “การพยากรณ์อนกุรมเวลา (time series forecasting)” เทา่นัน้ 
 

สมมติฐานการวิจัย 
1. ผู้ เรียนด้วยแบบฝึกทกัษะอิเล็กทรอนิกส์ มีคะแนนผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสงูกว่าเกณฑ์

ท่ีตัง้ไว้ 
2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู้ เรียนด้วยแบบฝึกทกัษะอิเล็กทรอนิกส์สูงกว่าผู้ เรียนด้วย

การสอนแบบปกต ิ
 
12. ทบทวนวรรณกรรม 
 

1. ทฤษฎีการเรียนคณิตศาสตร์ 
การพัฒนาการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ให้มีประสิทธิภาพนัน้   มักมีการใช้ทฤษฎี

หลกัการท่ีเก่ียวข้องกับการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ ซึ่งทฤษฎีหลกัการเหล่านัน้มีความส าคญั
และมีผลตอ่การจดัการเรียนรู้ในชัน้เรียน 

 
1.1 ทฤษฎีการเรียนคณิตศาสตร์ของดีนส์ 
ดีนส์  เป็นนักคณิตศาสตร์ท่ีมี ช่ือเสียงเป็นท่ีรู้จักในประเทศออสเตรเลีย  แคนนาดา

อังกฤษ และสหรัฐอเมริกา ได้เสนอแนวคิดว่าการสอนคณิตศาสตร์ควรเน้นให้นักเรียนได้ท า
กิจกรรมท่ีครูจดัขึน้ให้มากท่ีสดุ ยิ่งกิจกรรมเพิ่มขึน้เท่าใดประสบการณ์ทางคณิตศาสตร์ก็เพิ่มมาก
ขึน้เทา่นัน้ และดีนส์เห็นวา่สิ่งท่ีมีอิทธิพลตอ่การสอนคณิตศาสตร์มีหลายองค์ประกอบ ได้แก่ ล าดบั
ขัน้การสอน  (สมทรง  สวุพานิช, 2546)  

 



ทฤษฎีการเรียนคณิตศาสตร์ของดีนส์ ประกอบด้วยกฎหรือหลกั 4  ข้อ ดงันี ้(อมัพร   ม้า
คะนอง, 2546)   

1) กฎของภาวะสมดลุ (the dynamic principle) ความเข้าใจท่ีแท้จริงในมโนทศัน์ใหม่เป็น
พฒันาการท่ีเก่ียวข้องกบัผู้ เรียน 3 ขัน้ คือ ขัน้พืน้ฐานท่ีผู้ เรียนประสมกบัมโนทศัน์ในรูปแบบท่ีไม่มี
โครงสร้างใด ขัน้ท่ีผู้ เรียนได้พบกับกิจกรรมท่ีมีโครงสร้างมากขึน้   ขัน้ท่ีผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้มโน
ทศัน์ทางคณิตศาสตร์ท่ีจะเห็นได้ถึงการน ามโนทศัน์เหล่านัน้ไปใช้ในชีวิตประจ าวนั ขัน้ตอนทัง้สาม
เป็นกระบวนการท่ีดีนส์เรียกว่า วฏัจกัรการเรียนรู้ (learning cycle) ซึ่งเป็นสิ่งท่ีเด็กจะต้องประสบ
ในการเรียนรู้มโนทศัน์ทางคณิตศาสตร์ใหม่ๆ   

2) กฎความหลากหลายของการรับรู้ (the perceptual variability principle) การเรียนรู้
มโนทศัน์จะมีประสิทธิภาพดีเม่ือผู้ เรียนมีโอกาสรับรู้มโนทศัน์เดียวกันในหลายรูปแบบผ่านบริบท
ทางกายภาพ คือ การจดัสิ่งท่ีเป็นรูปธรรมท่ีหลากหลายให้ผู้ เรียนเพ่ือให้เข้าใจโครงสร้างทางมโน
ทศัน์เดียวกนันัน้จะชว่ยในการได้มาซึง่มโนทศัน์ทางคณิตศาสตร์ของผู้ เรียนได้เป็นอยา่งดี 

3) กฎความหลากหลายทางคณิตศาสตร์ (the mathematical variability principle) การ
อ้างอิงมโนทศัน์ทางคณิตศาสตร์หรือการน ามโนทศัน์ทางคณิตศาสตร์ไปใช้จะมีประสิทธิภาพมาก
ขึน้ ถ้าตวัแปรท่ีไม่เก่ียวข้องกับมโนทศัน์นัน้เปล่ียนไปอย่างเป็นระบบ ในขณะท่ีคงไว้ซึ่งตวัแปรท่ี
เก่ียวข้องกับมโนทัศน์นัน้ๆ  เช่น การสอนมโนทัศน์ของรูปส่ีเหล่ียมด้านขนาน  ตัวแปรท่ีควร
เปล่ียนไป คือ ขนาดของมุม ความยาวของด้าน แต่สิ่งท่ีควรคงไว้ คือ ลักษณะส าคัญของรูป
ส่ีเหล่ียมด้านขนานท่ีต้องมีด้านส่ีด้านและด้านตรงข้ามขนานกนั 

4) กฎการสร้าง (the constructivist principle) ผู้ เรียนควรได้พัฒนามโนทัศน์จาก
ประสบการณ์ในการสร้างความรู้เพ่ือก่อให้เกิดความรู้ทางคณิตศาสตร์ท่ีส าคญัและมัน่คง และจาก
พืน้ฐานเหล่านีจ้ะน าไปสู่การวิเคราะห์ทางคณิตศาสตร์ต่อไป  กฎข้อนีเ้สนอแนะให้ผู้ สอนจัด
สิ่งแวดล้อมการเรียนรู้ท่ีเป็นรูปธรรม  เพ่ือให้ผู้ เรียนสร้างความรู้ทางคณิตศาสตร์จากสิ่งท่ีเป็น
รูปธรรมนัน้และสามารถวิเคราะห์สิ่งท่ีสร้างนัน้ตอ่ไปได้ 

 
1.2 ทฤษฎีการเรียนการสอนของบรูเนอร์ 
บรูเนอร์ ให้ความส าคญักับสมดลุระหว่างผลลพัธ์กับกระบวนการเรียนการสอน   โดยเช่ือ

ว่ามนุษย์เลือกท่ีจะรับรู้สิ่งท่ีตนเองสนใจ บรูเนอร์ให้แนวความคิดว่ามนุษย์สามารถเรียนหรือคิด
เก่ียวกบัคณิตศาสตร์ได้ 3 ระดบั ดงันี ้1) ระดบัท่ีมีประสบการณ์ตรงและสมัผสัได้ 2) ระดบัของการ
ใช้ภาพเป็นส่ือในการมองเห็น 3) ระดบัของการสร้างความสมัพนัธ์และใช้สญัลกัษณ์ ซึ่งแนวคิด



ของบรูเนอร์ปรากฏอยู่ในผลงานของเลช  ซึ่งเป็นท่ีรู้จกักันดีในนามของโมเดลของเลช  ใช้แนวคิด
ข้างต้นของบรูเนอร์ในการสร้างโมเดลท่ีแสดงว่าผู้ เ รียนสามารถใช้วิ ธีแสดงความคิดทาง
คณิตศาสตร์ได้ในหลายๆ รูปแบบ เชน่ ความรู้ท่ีเกิดจากการใช้ส่ือรูปธรรมสามารถแสดงความรู้นัน้
ในรูปของรูปภาพ   ภาษาเขียน ภาษาพูด และสถานการณ์จริงได้  ตามโมเดลของเลชผู้ สอน
สามารถประเมินความเข้าใจของผู้ เรียนได้จากการดูว่าผู้ เรียนสามารถเปล่ียนความเข้าใจจาก
รูปแบบหนึง่ไปเป็นอีกรูปแบบหนึง่ได้หรือไม่ เชน่ ถ้าผู้ เรียนสามารถเขียนสิ่งท่ีตนอธิบายให้เพ่ือนฟัง
เป็นภาษาเขียนได้ แสดงว่าผู้ เรียนมีความเข้าใจในสิ่งท่ีพดู เน่ืองจากสามารถเปล่ียนจากภาษาพดู
เป็นภาษาเขียน (อมัพร  ม้าคะนอง, 2546) 

 
2. การจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยี  
 
การจดัการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยี เป็นการเรียนรู้ท่ีมุ่งเน้นให้ผู้ เรียนได้เรียนรู้ว่าขณะนีมี้

เทคโนโลยี มีความก้าวหน้าไปในลกัษณะรูปแบบใดบ้างทัง้ด้านวสัด ุ อปุกรณ์ และวิธีใหม่ๆ ให้
ผู้ เรียนมีความรู้ความเข้าใจ และทกัษะในการใช้เทคโนโลยีมาเป็นเคร่ืองมือในการเรียนรู้ของตนเอง
และงาน ผลจากการจดัการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยี ช่วยให้ผู้ เรียนได้เรียนรู้ทกัษะการใช้เทคโนโลยี 
ในการสร้างความรู้และพฒันางาน บูรณาการการใช้เทคโนโลยีกับการวิเคราะห์ปัญหาและการ
ท างานเป็นทีม พฒันาคณุค่าทศันคติและจริยธรรมในเชิงบวกในการใช้เทคโนโลยีพฒันาคณุภาพ
ชีวิต (ขณัธ์ชยั อธิเกียรติ และ ธนารักษ์ สารเถ่ือนแก้ว, 2559) 

 
2.1 อีเลิร์นนิงกบัการจดัการเรียนการสอน  
ลกัษณะส าคญัของการจดัการเรียนการสอนในระบบอีเลิร์นนิง (กฤษณา สิกขมาน, 2545)  
1. อีเลิร์นนิง เป็นการเรียนการสอนด้วยส่ืออิเล็กทรอนิกส์ในสภาพแวดล้อมท่ีใช้

คอมพิวเตอร์ เครือข่ายคอมพิวเตอร์ หรือเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเป็นช่องทางและเคร่ืองมือในการ
น าเสนอและถ่ายทอดเนือ้หารวมทัง้กลยทุธ์การสอนไปยงัผู้ เรียน  

2. เนือ้หาและวิธีการสอนของอีเลิร์นนิงจะใช้ส่ือผสมอิเล็กทรอนิกส์ (electronics 
multimedia) ได้แก่ ภาพนิ่ง ภาพเคล่ือนไหว ภาพยนตร์ เสียง ข้อความ และเคร่ืองมือตา่งๆ ท่ีระบบ
บริหารจดัการการเรียนรู้ได้จดัเตรียมไว้ให้มาประยกุต์ใช้ร่วมกนัอยา่งเหมาะสม  

3. กิจกรรมการเรียนการสอนของอีเลิร์นนิงได้ก าหนดวตัถุประสงค์และออกแบบไว้อย่าง
อยา่งเป็นระบบ โดยอาศยัทฤษฎีการเรียนการสอนและการเรียนรู้เป็นแนวคิดส าคญั  



4. ระบบการเรียนการสอนมีการจัดเตรียมเคร่ืองมือสนับสนุนในการสร้างปฏิสัมพันธ์
ระหว่างผู้ เรียนกับผู้สอน ผู้ เรียนกบัผู้ เรียน และผู้ เรียนกบัระบบ เพ่ือให้เกิดการแลกเปล่ียนองค์
ความรู้และเรียนรู้ร่วมกัน  (collaborative) รวมทัง้การมีปฏิสัมพันธ์แบบประสานเวลา 
(synchronous interaction) และการโต้ตอบแบบไมป่ระสานเวลา (asynchronous interaction)  

5. กระบวนการจัดการบริหารการเรียนการสอน เน้นการน าซอฟต์แวร์ท่ีเรียกว่าระบบ
บริหารการจดัการเนือ้หาและจดัการการเรียนการสอน (learning content management system 
: LCMS) หรือระบบบริหารจดัการการเรียนรู้ (learning management system : LMS) มาบริหาร
จดัการอตัโนมตัเิป็นส าคญั ตัง้แตเ่ร่ิมต้นลงทะเบียนเรียนจนถึงขัน้ตอนการประเมินผล  

6. ลักษณะการจดัการเรียนการสอนเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนแบบทางไกล  
(distance learning) สามารถเรียนได้ทกุสถานท่ี ทกุเวลา ทกุเร่ือง เน่ืองจากเนือ้หาบทเรียนและ
กิจกรรมน าเสนอไว้ตลอดเวลา (on-line) ท าให้ไม่มีข้อจ ากดัด้านสถานท่ีและเวลาในการเรียนเกิด
กระบวนการท่ีเรียกวา่การเรียนรู้แบบร่วมกนัเป็นกลุม่ (group collaboration)  

7. เป็นวิธีของการศกึษาแนวใหม่ (new education approaches) ซึ่งเป็นการจดัการเรียน
การสอนท่ีมีผู้ เช่ียวชาญสาขาตา่ง ๆ เป็นผู้สอนทัว่โลกร่วมมือกนั แลกเปล่ียนความรู้ซึ่งกนัและกนั 
รวมทัง้มีส่ือและแหลง่เรียนรู้มากมายมหาศาลนอกเหนือจากท่ีได้รับจากผู้สอนก าหนดให้เหมือนใน
ชัน้เรียนปกต ิ

 
2.2 ประโยชน์และข้อจ ากดัของระบบอีเลิร์นนิง (มนต์ชยั เทียนทอง, 2545)  
1. ความสะดวกสบาย (convenient) ระบบการเรียนการสอนของ e-Learning สามารถจดั

การศึกษาให้กับผู้ เรียนได้ตามความต้องการโดยไม่ต้องอาศยัชัน้เรียน  ผู้ เรียนเพียงแต่ต่อเช่ือม
เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส่วนตวัเข้ากับเคร่ืองเซิร์ฟเวอร์ของ  e-Learning ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตก็
สามารถศกึษาบทเรียนได้เน่ือง  

2. ความสมัพนัธ์กบัปัจจบุนั (relevant) เนือ้หาสาระและข้อมลูตา่งๆ ท่ีปรากฏอยู่ในระบบ
การเรียนการสอนของ e-Learning สามารถปรับเปล่ียนตามสถานการณ์ปัจจบุนัได้ง่ายซึ่งมีความ
ทนัสมยัและสมัพนัธ์กบัปัจจบุนัมากกว่าเนือ้หาสาระและข้อมลูในการเรียนการสอนแบบปกติ  

3. ความเร็วแบบทนัทีทนัใด (immediate) ผู้ เรียนในระบบ e-Learning สามารถศกึษา
บทเรียนได้ทนัทีโดยไม่มีเง่ือนไขใด ทัง้การศกึษาและการฝึกอบรมเพ่ือประกอบอาชีพ เม่ือประสบ
กบัปัญหาใดๆ ก็สามารถตอ่เช่ือมเข้ากบัระบบและศกึษาข้อมลูท่ีปรากฏอยู่ใน e-Learning ได้ทนัที  



4. ความเป็นเลิศของระบบ (excellent) e-Learning การเรียนการสอนผ่าน e-Learning 
เป็นส่ืออิเล็กทรอนิกส์ท่ีชวนติดตามมากกว่าระบบการเรียนการสอนแบบปกติ  สามารถจดัการ
บทเรียนได้ตัง้แต่เร่ิมบทเรียนจนถึงรายงานผลการเรียนได้ครบสมบรูณ์ โดยไม่ต้องเดินทางไปยงั
สถานศกึษาแตอ่ยา่งใด  

5. การมีปฏิสมัพนัธ์ (interactive) นอกจากการปฏิสมัพนัธ์กบับทเรียนโดยตรงซึ่งถือว่า
เป็นรูปแบบปกติของการปฏิสมัพนัธ์แล้ว ระบบ e-Learning ยงัสามารถสร้างสรรค์การปฏิสมัพนัธ์
กบัผู้ เรียนท่ีอยูต่า่งชมุชนด้วยความสะดวกและมีประสิทธิภาพ เพ่ือร่วมกนัสร้างสรรค์องค์ความรู้ใน
ลกัษณะของระบบการเรียนรู้ร่วมกนั (collaborative Learning System) ท าให้การเรียนการสอน
ผา่นเครือขา่ยอินเตอร์เน็ตมีลกัษณะคล้ายกบัการศกึษาในห้องเรียนปกตมิากขึน้  

6. ความเป็นสหวิชาการ (Interdisciplinary) การเรียนรู้ในระบบ e-Learning จะเป็นการ
เรียนรู้ท่ีเก่ียวข้องกนัหลายวิชา หรือเรียกว่า สหวิชาการ ซึ่งมีความหลากหลายมากกว่าการเรียน
การสอนในระบบปกติ ซึ่งเป็นการจดัการตามหลกัสตูรรายวิชาใดวิชาหนึ่งเท่านัน้  เน่ืองจากไม่มีข้อ 
จ ากดัทางด้านเวลาการสอนเหมือนชัน้เรียนปกต ิ
 

ผลการวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัการเรียนรู้ในระบบ e-Learning สมพล แก้วแทน (2556) ศกึษา
พบว่า การเรียนการสอนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เร่ือง เคร่ืองดนตรีสากล เป็น
เทคโนโลยีทางการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพสูง  นักศึกษาท่ีได้รับการเรียนการสอนมีการใช้
ความสามารถของตวัเองอย่างเต็มท่ี และได้เรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ ผลเปรียบเทียบความ
แตกตา่งของผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนระหว่างการเรียนด้วยวิธีการเรียนแบบปกติและการเรียนแบบ
ใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแตกต่างกัน และธรินี มณีศรี (2554) วิจัยการสร้างและหา
ประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนในรายวิชาความน่าจะเป็นและสถิติส าหรับวิศวกร 
ผลการวิจยัพบว่าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนท่ีพฒันาขึน้มีประสิทธิภาพสงูกว่าเกณฑ์ท่ีก าหนด
ไว้ และผลสมัฤทธ์ิของนกัศกึษาท่ีเรียนบทเรียนด้วยคอมพิวเตอร์ชว่ยสอนสงูขึน้ 

 
3. แบบทดสอบที่ใช้ส่ืออิเล็กทรอนิกส์  
 
พฒันาการของแบบทดสอบท่ีใช้ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (อลิสา วานิชดี และคณะ, 2551) 
แบบทดสอบอิเล็กทรอนิกส์ท่ีมีการพฒันาเต็มรูปแบบคือข้อสอบ TOEFL ท่ีใช้การจดัสอบ

ออนไลน์ (http//:www.ets.org/toefl) บรูณาการทกัษะการฟัง การพดู การอ่าน และการเขียน โดย



ออกแบบกิจกรรมให้มีทัง้การฟังเล็คเชอร์และฟังบทสนทนา การพดูก าหนดให้มี tasks อิสระท่ีโดย
ฟังข้อความแล้วออกความเห็น กิจกรรมท่ีบรูณาการทกัษะทางภาษา โดยพดูในเร่ืองท่ีได้อ่านและ
ฟัง (TOEFL @ iBT At a Glance from ETS) บนัทึกเสียงออนไลน์ไปยงัส านกังานกลาง แล้วจึงให้
คะแนน  

 
การวดัผลทกัษะทางภาษาได้มีการพฒันาโดยการใช้ส่ืออิเล็กทรอนิกส์  ซึ่งมีสองลกัษณะ

คือ ออฟไลน์และออนไลน์ โดยออฟไลน์จะพบได้จากซีดีรอมเพ่ือการเรียนภาษาองักฤษ  ส่วน
ออนไลน์จะพบได้จากเว็บไซต์การเรียนภาษาองักฤษ เนือ้หาท่ีใช้สอนมีรูปแบบตา่งๆ เพ่ือใช้ในการ
ฝึกทกัษะการอา่น ฟัง พดู ภาษาองักฤษ นอกจากนีย้งัมีการทดสอบความเข้าใจในลกัษณะเป็นการ
วดัผลแบบเลือกค าตอบท่ีถกูต้อง เติมค าพดู และเคร่ืองคอมพิวเตอร์มีปฏิกิริยาตอบรับ ในปัจจบุนั
มีผู้พฒันาแบบทดสอบภาองักฤษออนไลน์ (www.engtest.com) โดยผู้ท าข้อสอบสามารถเลือก
ระดบัการทดสอบได้ตัง้แต่ระดบั Beginner จนถึงระดบั Advanced และเลือกทดสอบตาม
วตัถปุระสงค์ของการใช้ภาษาได้ เช่น Grammar, Reading, Comprehension หรือ Writing ผู้ท า
ข้อสอบจะทราบผลคะแนนซึ่งอาจเป็นผลการสอบของตนเองหรือแบบกลุ่ม  ในแต่ละครัง้ของการ
ทดสอบจะพบข้อสอบท่ีไม่ซ า้กัน แตจ่ะวดัผลและประเมินผลตามจดุประสงค์นัน้ๆ ประโยชน์ของ
แบบทดสอบท่ีใช้ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ สามารถบริหารจดัการผู้ เข้าสอบจ านวนมากได้รวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพสงู ผู้ออกข้อสอบสามารถออกแบบได้ทัง้เติมค า เลือกตอบ scroll down matching 
true/false cloze ท าให้เกิดปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งผู้ เข้าสอบกบัข้อสอบ  

 
ผลการวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัแบบทดสอบอิเล็กทรอนิกส์ มีหลายลกัษณะเช่น Tsutsui & Kato 

(2000) พฒันาระบบมลัติมีเดียเรียกว่า Language Evaluation เพ่ือตรวจสอบทกัษะการพดู โดย
อาจารย์ผู้สอนสามารถแก้การฝึกพูดของนกัศึกษาท่ีพูดไว้ในวิดีโอเทป รวมถึงสามารถเช่ือมโยง
ข้อความของอาจารย์ท่ีแก้ไขหรือให้ข้อแนะน าในจุดท่ีเป็นปัญหาข้อผิดพลาดในวีดิทัศน์ได้ 
นอกจากนีย้งัมีการศกึษาการประเมินผลด้านความตรงของแบบทดสอบอิเล็กทรอนิกส์  Carsten 
(2006) ศกึษาพบว่าแบบทดสอบอิเล็กทรอนิกส์  web-based test มีความน่าเช่ือถือและสามารถ
น าไปใช้ได้ โดยใช้เวลาท าการทดสอบเพียงหนึง่ชัว่โมงและใช้เวลาในการตรวจให้คะแนนไมน่าน 

 
  



13. แผนงานและระยะเวลาการท าวิจัย 
กิจกรรม 

 
 
 

ระยะเวลา  ปี 2560 – 2561 

กุม
ภา

พัน
ธ์ 

มีน
าค

ม 

เม
ษา

ยน
 

พฤ
ษภ

าค
ม 

มิถ
ุนา

ยน
 

กร
กฎ

าค
ม 

สิง
หา

คม
 

กัน
ยา

ยน
 

ตุล
าค

ม 

พฤ
ศจ

ิกา
ยน

ยน
 

ธัน
วา
คม

 

มก
รา
คม

 

1. เขียนโครงการวิจยั             
2. สร้างเคร่ืองมือวิจยั             
3. ด าเนินการวิจยั 
3.1 ทดสอบระหวา่งเรียนภายในกลุม่ 

            

3.2 ทดสอบหลงัเรียนภายในกลุม่             
3.3 ทดสอบระหวา่งกลุม่             
4. วิเคราะห์และแปลผล             
5. เขียนรายงานเสนอผลการวิจยั             
 
14. งบประมาณ 

1. ค่าตอบแทน 
     1.1 คา่ตอบแทนท่ีปรึกษาโครงการ 1 คน (ภายใน) 

 
1,000 

 
บาท 

2. ค่าวัสดุ 
     2.1 คา่ Scrip & Storyboard 
     2.2 คา่ Courseware โปรแกรม flash (5 ชม. X 5,000 บาท) 

 
5,000 

25,000 

 
บาท 
บาท 

3. ค่าใช้สอย 
     3.1 คา่พิมพ์และวิเคราะห์แบบสอบถามความพงึพอใจ (20 บาท x 120 

คน x 1 ชดุ) 
     3.2 คา่เข้าปกรูปเลม่งานวิจยั (200 บาท x 3 เลม่) 
     3.3 คา่จ้างพิมพ์งานและส าเนาเนือ้หา (เหมาจา่ย) 
     3.4 คา่ใช้จา่ยเบ็ดเตล็ด (เหมาจา่ย) 

 
2,400 

 
600 

5,000 
1,000 

 
บาท 
 
บาท 
บาท 
บาท 

รวมงบประมาณที่หัวหน้าโครงการได้รับ 40,000 บาท 
4. อ่ืนๆ (จ่ายในนาม ศสพ.) 
     4.1 คา่ตอบแทนผู้ทรงคณุวฒุิ 1 ทา่น 
     4.2 คา่ตอบแทนผู้ตรวจสอบบทคดัย่อไทย-องักฤษ 

 
1,000 

200 

 
บาท 
บาท 



     4.3 คา่สมนาคณุโครงการวิจยัท่ีเสร็จสมบรูณ์ 
     4.4 คา่ใช้จา่ยในการเผยแพร่และน าเสนอผลงานวิจยั 

3,000 
10,000 

บาท 
บาท 

รวมเป็นจ านวนเงนิ 52,000 บาท 
     

 
ลงนาม__________________ ผู้เสนอโครงการ 

 
14. ความเหน็ของหัวหน้าภาควิชา/ หัวหน้าสาขาวิชา/ หัวหน้าหน่วยงาน 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
 

ลงนาม__________________  
 
 
15. ความเหน็ของคณะกรรมการประจ าคณะ (ลงนามโดยคณบดี) 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
 

ลงนาม__________________  
 
หมายเหตุ โปรดแนบประวตันิกัวิจยัมาพร้อมกนัด้วย 

 
  



ประวัตินักวิจัย 
โครงการวิจัย  การพฒันาแบบฝึกทกัษะอิเลก็ทรอนิกส์ด้านการค านวณในรายวิชาการพยากรณ์อปุสงค์ 

ชื่อ – สกุล  (ภาษาไทย) นางมนสัชนก  บริสทุธิญาณี      
  (ภาษาองักฤษ)  Mrs. Manuschanok  Borisutiyanee     
วัน เดือน ปีเกิด  6 กรกฎาคม 2521         
ต าแหน่ง   อาจารย์  ผศ.         รศ.   ศ.   อื่นๆ   
การศึกษา  ไมไ่ด้อยูร่ะหวา่งศกึษาตอ่ อยูร่ะหวา่งศกึษาตอ่ 
สถานะ   ผา่นการทดลองงาน   อยูร่ะหวา่งการทดลองงาน  
สถานภาพในโครงการวิจัย   หวัหน้าโครงการ     ผู้ ร่วมวิจยั   ผู้ช่วยวจิยั 
ที่อยู่  (ที่ท างาน)   คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัรังสติ  52/347  เมืองเอก  ต. หลกัหก  อ. เมือง 

จงัหวดั  ปทมุธาน ี รหสัไปรษณีย์   12000    
 โทรศพัท์   02-9972200    โทรสาร  __029972200 ตอ่ 1076___________  
ที่อยู่  (ที่บ้าน) _________________________________________________________________________   
 จงัหวดั ______________________________________ รหสัไปรษณีย์ ______________________ 
 โทรศพัท์ _____________________________________ โทรสาร __________________________ 

E-mail Address________________________________________________________________ 
 
ประวัติการศึกษา (เรียงจากคณุวฒุิสงูสดุก่อน) 
วุฒกิารศึกษา สาขา คณะ สถาบัน ปีที่

ส าเร็จ 
บธ.ด - บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัรังสติ 2559 
บธ.ม การจดัการธุรกิจผา่น

อิเลก็ทรอนิกส ์
บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัรังสติ 2553 

วท.บ การจดัการประมง ประมง มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 2544 
 
ผลงานวิจัย 

ชื่อโครงการ แหล่งเงนิทุน 
ระยะเวลา
โครงการ 

สัดส่วนเวลา
ท างานในโครงการ

ของท่าน (%) 
-    
ท่านมีเวลาในการท าวิจัย  ประมาณสปัดาห์ละ    10 ชัว่โมง 

 
ลงนาม_________________________  

 


