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บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อสังเคราะห์รูปแบบการจัดกลุ่มผู้เรียนที่มีสมรรถนะอาชีพแตกต่างกันด้วย
แผนผังจัดระเบียบตนเอง และ 2) เพื่อวิเคราะห์ผลการจัดกลุ่มผู้เรียนตามรูปแบบการจัดกลุ่มผู้เรียนที่มีสมรรถนะอาชีพที่
แตกต่างกันด้วยแผนผังจัดระเบียบตนเอง วิธีการดําเนินการวิจัยแบ่งเป็น 5 ขั้นตอน ได้แก่ (1) การวิเคราะห์สภาพปัจจุบัน
ของปัญหา (2) การออกแบบรูปแบบ (3) การพัฒนารูปแบบ (4) การทดลองใช้รูปแบบ และ (5) การประเมินรูปแบบการ
จัดกลุ่มผู้เรียนที่มีสมรรถนะอาชีพที่แตกต่างกันด้วยแผนผังจัดระเบียบตนเอง กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเป็นนักเรียน
นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพและประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกจิ และสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ จํานวน 100 คน เครื่องมือที่ใช้ในเก็บรวบรวมขอ้มูลคือแบบทดสอบท่ีผ่าน
การวิเคราะห์ตามกรอบคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพนักพัฒนาระบบ ชั้น 3 เครื่องมือที่ใช้ทดลองรูปแบบการจัดกลุ่มผู้เรียนที่มี
สมรรถนะอาชีพแตกต่างกันด้วยแผนผังจัดระเบียบตนเองคือ โปรแกรมเวกา 3.8.0 ผลการสังเคราะห์รูปแบบการจัดกลุ่ม
ผู้เรียนที่มีสมรรถนะอาชีพแตกต่างกันด้วยแผนผังจัดระเบียบตนเอง ได้รูปแบบที่ประกอบด้วยองค์ประกอบ 4 องค์ประกอบ 
ได้แก่ องค์ประกอบด้านผู้เรียน องค์ประกอบด้านสมรรถนะ องค์ประกอบด้านการจัดกลุ่มผู้เรียน และองค์ประกอบด้าน
กระบวนการจัดการเรียนรู้ ผลการจัดกลุ่มผู้เรียนจากรูปแบบการจัดกลุ่มผู้เรียนที่มีสมรรถนะอาชีพแตกต่างกันด้วยแผนผัง
จัดระเบียบตนเองสามารถนํามาวิเคราะห์กลุ่มผู้เรียนเพื่อจัดกระบวนการและกิจกรรมการเรียนรู้ได้หลากหลาย โดยเฉพาะ
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ ที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ร่วมกันส่งเสริมศักยภาพและสมรรถนะซึ่งกันและกัน รูปแบบ
การจัดกลุ่มผู้เรียนที่มีสมรรถนะอาชีพแตกต่างกันด้วยแผนผังจัดระเบียบตนเองจึงสามารถนํามาประยุกต์ใช้ในการจัดการ
เรียนการสอนและการจัดกระบวนการการเรียนรู้ให้เกิดประสิทธิภาพได้   
 
คําสําคัญ: การจัดกลุ่มผู้เรียนที่มีสมรรถนะแตกต่างกัน, การเรียนรู้แบบร่วมมือ 
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Abstract 

The objectives of this research were 1) to synthesize a Student Grouping Model with Different 
Competency using Self-Organizing Map Technique (SGM-DCC-SOM) 2) to analyze the result of SGM-DCC-
SOM. The methodology consisted of five steps: (1) problem analysis (2) model design (3) model 
development (4) model test and (5) model evaluation. The sample of SGM-DCC-SOM were 100 
students of certificate and diploma programs in department of Business Computer, Information 
Technology, and Electronics. The research instrument used for collecting the data was Professional 
Qualification Framework in System Developer Level 3 test. The research instrument used for testing the 
SGM-DCC-SOM was Weka 3.8.0. The synthetic results of SGM-DCC-SOM consisted of four elements; 
students, competency; clustering; and learning. The result of student analyzes by SGM-DCC-SOM 
model, we can manage procedures and activities for students, especially a collaborative learning, 
student and help and support each other and promoted their potentials and competency. The SGM-
DCC-SOM model can apply to learning activity for more efficiency of learning.  
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1. บทนํา 
ในโลกของการทํางานที่ไม่เพียงแต่ต้องใช้ความรู้  

แต่ยังต้องใช้ทักษะและความเชี่ยวชาญหลายด้านที่เกิด
จากการเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติงานจริงและการ ฝึกฝน  
ผู้ประกอบอาชีพทุกคนทั้งที่มีและไม่มีคุณวุฒิการศึกษา
ในสาขาน้ันๆ ล้วนมีศักยภาพในการพัฒนาความสามารถ
การทํางานด้านต่างๆในหน้าที่ของตน ซึ่งการนําความรู้ 
ทักษะ และความสามารถมาประยุกต์ใช้เพื่อการประกอบ
อาชีพหรือเรียกว่า“สมรรถนะ” ซึ่งในแต่ละสาขาอาชีพ
อันประกอบด้วยสายงาน ที่หลากหลาย และในแต่ละสาย
งานต่างมีหลายอาชีพ แต่ละอาชีพจําเป็นต้องมีสมรรถนะ
หลายด้านซึ่ง แต่ละอาชีพมีงานในหน้าที่ที่แตกต่างกัน
ออกไป และจําเป็นต้องใช้สมรรถนะที่หลากหลายในการ
ทํางานในหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ 

การรวมตัวของประเทศในกลุ่มสมาชิกอาเซียนทําให้
เกิดการเล่ือนไหลของแรงงานระหว่างกัน ประเทศไทยใน
ฐานะประเทศสมาชิกจึงจําเป็นต้องกําหนดมาตรฐาน
แรงงานของประเทศหรือกรอบคุณวุฒิวิชาชีพเพื่อเป็น
ตัวช้ีวัดประสิทธิภาพของแรงงาน และพัฒนาสมรรถนะ
เพื่อรองรับกับการเล่ือนไหลแรงงานได้ 

จากรายงานการวิจัยเรื่อง “ การศึกษาความต้องการ
กําลังคนเพื่อวางแผนการผลิตและพัฒนากําลังคนของ
ประเทศ” โดยคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อ
วางแผนการพัฒนากําลังคนให้สอดคล้องความต้องการ
ของประเทศพบว่า ผู้จบอาชีวศึกษาขาดความสามารถ
ด้านสมรรถนะหลัก(Core Competencies)สมรรถนะ
ด้านสายงาน (Functional Competencies) [1] สํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาจึงกําหนดยุทธศาสตร์ใน
การพัฒนาระบบการประเมินมาตรฐานวิชาชีพตามกรอบ
คุณวุฒิวิชาชีพ โดยการศึกษารูปแบบการพัฒนาหลักสูตร
เป็นไปตามกรอบคุณวุฒิวิชาชีพโดยร่วมมือกับสถาน
ประกอบการพัฒนาหลักสูตรให้มีผลลัพธ์การเรียนรู้ให้
ตรงกับสมรรถนะตามกรอบคุณวุฒิวิชาชีพ [2] 

ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้พัฒนารูปแบบการจัดกลุ่มผู้เรียนที่มี
สมรรถนะแตกต่างกันด้วยแผนผังจัดระเบียบตนเอง เพื่อ
พัฒนาสมรรถนะของผู้เรียนภายใต้การทํางานร่วมกันเป็น
การพัฒนาทั้งทักษะวิชาชีพตามกรอบคุณวุฒิวิชาชีพและ
ทักษะชีวิต เพื่อเตรียมพร้อมผู้เรียนก่อนการเข้าสู่
ตลาดแรงงานต่อไป 

2. วัตถุประสงค์การวิจัย 
2.1 เพื่อสังเคราะห์รูปแบบการจัดกลุ่มผู้เรียนที่มี

สมรรถนะแตกต่างกันด้วยแผนผังจัดระเบียบตนเอง 
2.2 เพื่อวิเคราะห์ผลการจัดกลุ่มผู้เรียนตามรูปแบบ

การจัดกลุ่มผู้เรียนที่มีสมรรถนะแตกต่างกันด้วยแผนผัง
จัดระเบียบตนเอง 
 
3. ขอบเขตของการวิจัย 

3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากร คือ นกัเรยีนนกัศึกษาอาชีวศึกษาที่กาํลัง

ศึกษาอยู่ในระดบัประกาศนียบตัรวิชาชพี (ปวช.) 
ประกาศนียบตัรวิชาชพีชั้นสูง (ปวส.) และระดับปริญญา
ตรีสายเทคโนโลยีหรอืสายปฏิบตัิการ (ทล.บ.) สาขาวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศ  สาขาวชิาคอมพิวเตอรธ์รุกจิ สาขา 
วิชาอเิล็กทรอนิกส์ 

กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนระดับ ปวช. ชั้นปีที่ 2 และ 
ปีที่ 3 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษา
ธนบุรี จํานวน 30 คน วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ จํานวน 
20  คน นักศึกษาระดับ ปวส. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
ธุรกิจ วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ กลุ่มที่ ปวช. จํานวน 20 คน 
กลุ่มที่จบ ม.6 จํานวน 20 คน  นักศึกษาระดับ ปวส. 
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยอาชีวศึกษา
ธนบุรี จํานวน 10  คน รวมทั้งสิน 100 คน 

3.2  ตวัแปรทีใ่ชใ้นการวจิัย 
ตัวแปรต้น คือ รูปแบบการจัดกลุ่มผู้เรียนที่มีสมรรถนะ

แตกต่างกันด้วยแผนผังจัดระเบียบตนเอง 
ตัวแปรตาม คือ ผลการจัดกลุ่มผู้เรียนที่มีสมรรถนะ

แตกต่างกันด้วยแผนผังจัดระเบียบตนเอง 
 

4. วิธีดําเนินการวิจัย 
ผู้วิจัยได้ดําเนินการวิจัยเพื่อพัฒนารูปแบบการจัด

กลุ่มผู้เรียนที่มีสมรรถนะอาชีพแตกต่างกันด้วยแผนผังจัด
ระเบียบตนเอง ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ดังแสดงในรูป 
ที่ 1 โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
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รูปที่ 1 ขั้นตอนการดําเนินการวิจัย 
 
4.1 การวิเคราะห์ ในขั้นตอนน้ี ผู้วิจัยได้วิเคราะห์

สภาพการณ์ปัจจุบันโดยทําการศึกษาปัญหาจากเอกสาร 
ตํารา งานวิจัยที่ เกี่ยวข้อง เช่น นโยบาย เป้าหมาย
ยุทธศาสตร์ การผลิตและพัฒนากําลังคนอาชีวศึกษา 
พ.ศ. 2555-2569  กรอบคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารและดิจิตอลคอน
เทนต์ สาขาซอฟต์แวร์และการประยุกต์ (Software and 
Applications) อาชีพนักพัฒนาระบบ ชั้น 3  จากน้ันจึง
สรุปเป็นกรอบแนวคิดรูปแบบ 

4.2 การออกแบบ เป็นการนํากรอบแนวคิดรูปแบบ
ที่ได้จากการวิเคราะห์มากําหนดองค์ประกอบต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับรูปแบบ โดย รูปแบบการจัดกลุ่มผู้เรียนที่มี
สมรรถนะอาชีพแตกตา่งกันด้วยแผนผังจัดระเบียบตนเอง 
ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบด้าน
ผู้ เรี ยน  (Students)  องค์ประกอบด้ านสมรรถนะ 
(Competency) องค์ประกอบด้านการจัดกลุ่มผู้เรียน 
(Clustering) และองค์ประกอบด้านกระบวนการจัดการ
เรียนรู้ (Learning) 

4.3 การพัฒนา เป็นการนํารูปแบบที่ผ่านกระบวน 
การออกแบบมากําหนดโครงสร้างในเชิงตรรกะ โดย
จําลองรูปแบบด้วยเทคนิคคอมพิวเตอร์อัจฉริยะบน
โปรแกรมเวกา (Weka) ซึ่งในการพัฒนาต้องทําการศึกษา 
ทดลองและเปรียบเทียบเทคนิควิธี (Algorithm) เพื่อหา
เทคนิควิธีที่ทําให้รูปแบบมีประสิทธิภาพสูงสุด 

4.4 การทดลอง เป็นการนํารูปแบบที่ผ่านการพัฒนา
แล้วมาทดลองกับชุดข้อมูลที่ได้จากจากกลุ่มตัวอย่าง 
ได้แก่ ข้อมูลผลการทดสอบสมรรถนะของผู้เรียน โดยใช้
เทคนิคในการจัดกลุ่มผู้เรียนด้วยระบบคอมพิวเตอร์
อัจฉริยะ ซึ่งในกระบวนการทดลองได้ทําการเปรียบเทียบ
เทคนิควิธี ได้แก่ K-mean algorithm, Self-Organizing 
Map เพื่อหาเทคนิควิธีที่ทําให้รูปแบบการจัดกลุ่มผู้เรียน
มีประสิทธิภาพสูงสุด 

4.4.1 K-mean algorithm เป็นขั้นตอน
วิธีการจัดกลุ่มโดยวิธีแบ่งกั้น (Partitioning) ระเบียน 
ข้อมูลถูกแบ่งกั้นเป็นกลุ่มที่ไม่มีสมาชิกร่วมกันเลย โดยใช้
การกั้นระหว่างกลุ่มด้วยระยะทาง วิธีการ แบ่งกั้นนั้น 
กําหนดให้ข้อมูล n ระเบียน แบ่งเป็น K กลุ่มที่ไม่มี
สมาชิกร่วมกัน วิธีการเกาะกลุ่ม [3] โดยใช้วิธีแบ่งกั้นมี
ขั้นตอนดังนี้  

1) แบ่งกลุ่มข้อมลูเป็น k กลุ่มที่ไมใ่ช่เซตว่าง  
2) คํานวณจุดกึ่งกลาง (centroid) ของ

กลุ่ม โดยใช้ค่าเฉล่ียเลขคณิต (mean)  
3) สําหรับแต่ละระเบียน นําระเบียน

เทียบกับจุดกึ่งกลาง เพื่อกําหนดกลุ่ม ให้กับระเบียน โดย
เลือกระยะจากระเบียนไปจุดกึ่งกลางที่ใกล้ที่สุด  

4) วนซ้ําจนกระทั่งไม่มีการเปล่ียนกลุ่ม
ของระเบียน หรือครบจํานวนรอบ สูงสุดที่กําหนดไว้  

4.4.2 Self-Organizing Map กระบวนการ 
เรียนรู้ของ SOM เกิดขึ้นจากการปรับตัวของเวคเตอร์
น้ําหนักที่มีต่ออินพุตเวคเตอร์โดยเริ่มแรกจะกําหนด
น้ําหนักเริ่มต้นขนาดเล็กให้กบัทุกโหนด จากนั้นจะเริ่มต้น
กระบวนการเรียนรู้ [4], [5] ดังนี้ 

1) กําหนดโครงสร้างแผนผังโครงข่าย 2 
มิติ 

ก. กําหนดโครงข่ายในแนวแกน x, y 
ข. สุ่มค่าน้ําหนกัเริ่มต้นของโครงข่าย 

2) นําข้อมูลเข้าสู่แผนผังโครงขา่ย 
3) คํานวณระยะทางระหว่างโครงข่าย

เพื่อหา “ผู้ชนะ” จากสมการ 
   �������, �� � ∑ ����� � �����

���        (1) 
4) ปรับค่าน้ําหนักโครงข่ายบนแผนผัง 

จากสมการ 
   �������� � ���� � ������ � �������� (2) 

กรอบแนวคิด 

คําจํากัดความ วัตถุประสงค์ 

องค์ประกอบ 

เทคนิควิธี 

การวิเคราะห์
ปั

การออกแบบ 

การพัฒนา 

การทดลอง 

การประเมินผล 

_20-0293(001-230).indd   206 8/5/2563 BE   14:20



วารสารวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรม  พระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ปีที่ 10 ฉบับที่ 3 กันยายน – ธันวาคม 2562
207

จากสมกา

คํานวณค่า

ของแผนผั

จากสมก

โดยท

มากที่สุดจ
          

โดยท

4.5 ก
รูปแบบจา
ของรูปแบ
(Weka) แ
ของการจั
ตารางที่ 
   

เทค
mq

 จากต
เทคนิค S
เฉล่ียที่ 0.4
ซึ่งมีค่าคว
Self-Orga
 
5. สรุปผ
 5.1 ผ
   

5) ปรับอั
าร 

ε��� �
6) ทําซ้ําข
7) หาปร

าความผิดพลา
ก. ประ

ผังจัดระเบียบต
ข. คําน

าร ���� �
ที่  ��� � |�

ค. คําน
จากสมการ 
� � arg�
ที่  ��� � |�

ง. ทําซ้ํา
ารประเมินผล 
ากการทดลอง
บบบนระบบค
และวัดประสิท
ัดกลุ่มผู้เรียน 
1 เปรียบเทียบ
  เทคนิควิธีกา
นิค K
qe 
ารางที่ 1 พ
elf-Organizin
49 ซึ่งน้อยกว่า
ามคาดเคล่ือนเ
anizing Map 

ผลการวิจัย 
ลการสังเคราะ

อัตราการเรยีนรู้

� �� � ���
ข้อ 2 จนครบข
ะสิทธิภาพของ
ดเฉลี่ย ดังน้ี 

ะมวลผลข้อมูลด
ตนเอง 
นวณหาค่าความ
�
���

∙ ∑�����

��| 
วณหาแผนผังโค

�����∑ ‖�����
��| 
า 1 จนกว่า mq
เป็นการหาปร
 โดยจําลองกร
อมพิวเตอร์ด้ว
ทธิภาพจากคว

บความคลาดเค
ารจัดกลุ่มข้อมู
K-mean 

0.53 
พบว่า ผลการจั
ng Map มีค่าค
าการจัดกลุ่มด้ว
เฉล่ียที่ 0.53 
เพื่อใช้ในการจ

ะห์รูปแบบ ได้รู

รูข้องโครงข่าย

� ���
�
��

ข้อมูลนาํเข้า 
งการจัดกลุ่ม โ

ด้วยขั้นตอนวธิี

มผิดพลาดเฉล่ี
‖�� � ��‖

ครงข่ายที่ผิดพล

�� � ��‖� 

qe จะใกลเ้คียง
ระสิทธิภาพ 
ระบวนการทําง
วยโปรแกรมเว
วามคลาดเคลื

คล่ือน mqe ขอ
มูล 

SOM 
0.49 

ัดกลุ่มผู้เรียนด้
ความคลาดเคลื
ยเทคนิค K-me
ดังนั้นจึงใช้เทค
จัดกลุ่ม 

รูปแบบดังนี้ 

 

(3) 

โดย 

ธี 

ย 
(4) 

ลาด

(5) 

งกัน 

งาน
วกา 
ล่ือน

อง 

ด้วย
ล่ือน
ean 
คนิค 

ซึ่ง
อ ง
อง
องค

คะ

ใน
แบ
นัก
แล
ตา

C
ดํ
พั
โป
C
โป

C
ข้

รูปที่ 
รูปที่ 2 แสด
ประกอบด้วย 
ง ค์ ป ร ะ ก อ บ
ค์ประกอบด้าน
ค์ประกอบด้าน

5.1.1 อ
แนนสมรรถนะ

5.1.2 อง
การวัดสมรรถ

บบทดสอบสม
กพัฒนาระบบชั้
ะ 9 สมรรถนะ
รางที่ 2 สมรร

 ระบบ
สมรรถนะ 

1. การ
าเนินการ 

พัฒนา
ปรแกรม 

C2. ทดสอบ 
ปรแกรมย่อย 

C3. แก้ไข 
้อผิดพลาด 

2 องค์ประกอบ
งความสัมพันธ
องค์ประกอบ
ด้ า น ส ม ร ร

นการจัดกลุ่มผู้
นกระบวนการจั
องค์ประกอบด้า
ะของผู้เรียนรา
งค์ประกอบด้าน
ถนะตามกรอ
รรถนะสาขาซ

ชั้น 3 ซึ่งประกอ
ะย่อย ดังแสดง
ถนะและสมรรถ
บ ชั้น 3 

สม
EC1.1 แปลงห
         ลําดับง
EC1.2 พัฒนา

EC2.1 ออกแบ
         ย่อย  
EC2.2 ตรวจส
         ย่อย 
EC2.3 ทดสอบ
         บททด
EC2.4 บันทึก
         ทดสอ
EC3.1 หาจุดผิ
         ข้อผิดพ
EC3.2 แก้ไขข้
EC3.3 ทดสอบ
         ของโป

บของรูปแบบ 
ธ์ของแต่ละอง

บด้านผู้เรียน (S
ถ น ะ  ( Com
้เรียน (Cluste

จัดการเรียนรู้ (L
านผู้เรียนคือข้
ายตามมาตรฐา
นสมรรถนะ เป็
บคุณวุฒิวิชา
ซอฟต์แวร์ประ
อบด้วย 3 สมร
งในตารางที่ 2 
ถนะย่อย อาชีพน

มรรถนะย่อย 
หน้าจอ และ / ห
งาน เป็นผังไหล
าโปรแกรมตามผั

บบบททดสอบโ

สอบทดสอบโปร

บโปรแกรมย่อย
ดสอบ 
ข้อผิดพลาดจาก
บโปรแกรมย่อย
ผิดพลาดตามบนั
พลาด 
ขอ้ผิดพลาดของ
บการแก้ไขขอผิ
ปรแกรม 

 

ค์ประกอบ 
Students) 

mpetency) 
ering) และ
Learning) 
้อมูลระดับ
านอาชีพ 
นเครื่องมือ
ชีพโดยใช้
ะยุกต์และ
รรถนะหลัก 

นกัพัฒนา    

หรือ    
ล  
ผังไหล 

โปรแกรม 

รแกรม  

ยตาม 

กการ   
ย 
นทึก  

โปรแกรม
ผิดพลาด  

_20-0293(001-230).indd   207 8/5/2563 BE   14:20



Technical Education Journal : King Mongkut’s University of Technology North Bangkok 

Vol. 10  No. 3 September – December, 2019
208

จ
นักพัฒนา
สมรรถนะ
สมรรถนะ
และ / หรื
โปรแกรม
โปรแกรม
EC2.1 ออ
ตรวจสอบ
โปรแกรม
ผิดพลาดจ
หลักสุดท้
สมรรถนะ
ผิดพลาด
ข้อ ผิดพล
ข้อ ผิดพล

5
กระบวนก
ระเบียบต
ขั้นตอนใน
ผลการจัด

Clus1

จากตารางท่ี 2 
าระบบระดับ 3
ะการดําเนินการ
ย่อย 2 สมรรถ
รือ ลําดับงาน 
มตามผังไหล ส
มย่อยประกอบ
อกแบบบททด
บทดสอบ โปรแ
ย่อยตามบททด
จากการทดสอ
ท้ายคือ C3. แก้
ะย่อย 3 สมร
ตามบันทึกข้อ

ลาดของโปรแกร
ลาดของโปรแกร
5.1.3 องค์ประ
การในการจัดก
ตนเอง (Self-Or
นการประมวลผ
กลุ่มผู้เรียนได้ก

1 Clus2 C

 แสดงสมรรถ
3 ใน 3 สรรถ
ร พัฒนาโปรแก
ถนะย่อย คือ  EC
เป็นผังไหล แ
มรรถนะที่ 2 
ด้วย 4 สมร
สอบโปรแกรม
แกรมย่อย E
ดสอบ และ E
อบโปรแกรมย่อ
ก้ไข ข้อผิดพล
รถนะย่อย ได้แ
อผิดพลาด EC
รม และ EC3.3
รม 
กอบด้านการจั

กลุ่มผู้เรียนด้วย
rganizing M
ผล 3 ขั้นตอนหล
กลุ่มผู้เรียน 9 ก

lus3 Clus4

นะหลักของอา
นะหลัก ได้แก่
กรม ประกอบด
C1.1 แปลงหน้า
และ EC1.2พัฒ

คือ C2ทดส
รรถนะย่อย ได้
มย่อย EC
EC2.3 ทดส
EC2.4 บันทึก
อย และสมรรถ
าด ประกอบด้
แก่ EC3.1 หา
C3.2 แก
3 ทดสอบการแ

จัดกลุ่มผู้เรียน เ
ยเทคนิคแผนผัง

Map) ประกอบด
ลัก ดังรูปที่ 3 แ
กลุ่ม ดังรูปที่ 4

รูปที่ 4 

4 Clus5 Clu

าชีพ
 C1 
ด้วย
้าจอ 

ฒนา
สอบ 
ด้แก่ 
C2.2 
สอบ
กข้อ 
ถนะ
ด้วย
าจุด
ก้ไข 

แก้ไข

เป็น
งจัด
ด้วย
และ

4 ผลการจัดกลุ่

us6 Clus7

รูปที่ 3

มผู้เรยีน 

Clus8 C

3 ขั้นตอนการจ

lus9

จดักลุ่มผู้เรยีน 

 

 

_20-0293(001-230).indd   208 8/5/2563 BE   14:20



วารสารวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรม  พระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ปีที่ 10 ฉบับที่ 3 กันยายน – ธันวาคม 2562
209

ขั้นที่ 1 เตรียมข้อมูล เป็นขั้นตอนการบันทึกและ
ประมวลผลข้อมูลคะแนนการทดสอบตามเกณฑ์การ
ปฏิบัติงานเบ้ืองต้น โดยรวบรวมคะแนนการปฏิบัติงานใน
สมรรถนะย่อยทั้ง 9 สมรรถนะย่อย จากนั้นจึงคํานวณ
ระดับคะแนนเฉล่ียของแต่ละสมรรถนะย่อย ได้ระดับ
คะแนนเฉล่ียซึ่งใช้เป็นข้อมูลเบื้องต้นในการจัดกลุ่ม
ผู้ เรียน โดยกําหนดตัวแปรตามหมายเลขข้อของ
สมรรถนะย่อยตามตารางที่ 2 ได้แก่ EC1.1คือสมรรถนะ
ย่อยที่1.1 EC1.2 คือสมรรถนะย่อยที่1.2 EC2.1 คือ
สมรรถนะย่อยที่2.1 EC2.2 คือสมรรถนะย่อยที่2.2   
EC2.3 คือสมรรถนะย่อยที่2.3 EC2.4 คือสมรรถนะย่อย
ที่2.4 EC3.1 คือสมรรถนะย่อยที่3.1 EC3.2คือสมรรถนะ
ย่อยที่3.2 และ EC3. 3 คือสมรรถนะย่อยที่3.3  

ขั้นที่ 2 จัดกลุ่ม เป็นการจัดกลุ่มผู้เรียนดว้ยแผนผังจดั
ระเบียบตนเองตามข้ันตอนที่ระบุไว้ในข้อ 4.4.2 

จากรูปที่ 4 และตารางที่ 3 กลุ่มผู้เรียนที่มีสมรรถนะ
ย่อยอยู่ในระดับสูงสุด คือ 1.00 มีจํานวน 4 กลุ่ม คือ 
ผู้เรียน Clus5 ในสมรรถนะย่อยที่ 3.2  แก้ไขข้อผิดพลาด
ของโปรแกรม ผู้เรียน Clus6 และ Clus8 ในสมรรถนะ
ย่อยที่ 2.4 บันทึกข้อผิดพลาดจากการทดสอบโปรแกรม
ย่อย และ Clus7 มีในสมรรถนะย่อยที่ 2.1 ออกแบบ
ทดสอบโปรแกรมย่อย 

แต่เมื่อพิจารณาระดับสมรรถนะที่มีค่าต่ําที่สุด คือ 
0.00 พบว่า ผู้เรียน Clus1 มีระดับสมรรถนะย่อยที่ 2.1 
ออกแบบบททดสอบโปรแกรมย่อย ต่ําที่สุด 

กลุ่มผู้เรียน Clus1 มีค่าเฉล่ียในสมรรถนะที่ 3.3 
ทดสอบการแก้ไขข้อผิดพลาดของโปรแกรม สูงที่สุด ส่วน
สมรรถนะที่มีค่าเฉล่ียต่ําที่สุดคือ สมรรถนะที่ 2.1 ออกแบบ
บททดสอบ โปรแกรมย่อย  

ตารางที่ 3  ค่าเฉลี่ยในแต่ละสมรรถนะย่อยของผู้เรียนรายกลุ่ม 
กลุ่ม
ผู้เรียน 

ระดับคะแนนเฉลี่ยของสมรรถนะย่อย 
EC1.1 EC1.2 EC2.1 EC2.2 EC2.3 EC2.4 EC3.1 EC3.2 EC3.3 

Clus1 0.23 0.69 0.00 0.67 0.54 0.58 0.27 0.54 0.77 
Clus2 0.54 0.66 0.34 0.46 0.44 0.47 0.64 0.38 0.47 
Clus3 0.42 0.27 0.45 0.70 0.76 0.45 0.59 0.41 0.05 
Clus4 0.65 0.60 0.43 0.51 0.78 0.50 0.27 0.93 0.77 
Clus5 0.33 0.70 0.50 0.60 0.53 0.50 0.75 1.00 0.4 
Clus6 0.50 0.50 0.31 0.59 0.37 1.00 0.72 0.88 0.44 
Clus7 0.42 0.71 1.00 0.70 0.67 0.46 0.48 0.54 0.79 
Clus8 0.59 0.83 0.72 0.63 0.11 1.00 0.67 0.78 0.89 
Clus9 0.79 0.41 0.73 0.79 0.18 0.77 0.57 0.68 0.14 
          

กลุ่มผู้เรียน Clus2 มีค่าเฉล่ียในสมรรถนะที่ 1.2 
พัฒนาโปรแกรมตามผังไหล สูงที่ สุด สมรรถนะที่มี
ค่าเฉล่ียต่ําที่สุดคือ สมรรถนะที่ 2.1 ออกแบบบททดสอบ 
โปรแกรมย่อย  

กลุ่มผู้เรียน Clus3 มีค่าเฉล่ียในสมรรถนะที่ 2.3 
ทดสอบโปรแกรมย่อยตามบททดสอบ สูงที่สุด สมรรถนะ
ที่มีค่าเฉลี่ยต่ําที่สุดคือ สมรรถนะที่ ทดสอบการแก้ไข
ข้อผิดพลาดของโปรแกรม  

กลุ่มผู้เรียน Clus4 มีค่าเฉล่ียในสมรรถนะที่ 3.2 
แก้ไขข้อผิดพลาดของโปรแกรม สูงที่สุด สมรรถนะที่มี

ค่าเฉล่ียต่ําที่สุดคือ สมรรถนะที่ 2.1 ออกแบบบททดสอบ 
โปรแกรมย่อย  

กลุ่มผู้เรียน Clus5 มีค่าเฉล่ียในสมรรถนะที่ 3.2 
แก้ไขข้อผิดพลาดของโปรแกรม สูงที่สุด สมรรถนะที่มี
ค่าเฉล่ียต่ําที่สุดคือ สมรรถนะที่ 1.1 แปลง และ / หรือ
ลําดับงาน เป็นผังไหล  

กลุ่มผู้เรียน Clus6 มีค่าเฉล่ียในสมรรถนะที่ 2.4 
บันทึกข้อผิดพลาดจากการ ทดสอบโปรแกรมย่อย สูง
ที่สุด สมรรถนะที่มีค่าเฉล่ียต่ําที่สุดคือ สมรรถนะที่ 2.1 
ออกแบบบททดสอบ โปรแกรมย่อย  
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กลุ่มผู้เรียน Clus7 มีค่าเฉล่ียในสมรรถนะ 2.1 
ออกแบบบททดสอบ โปรแกรมย่อย สูงที่สุด สมรรถนะที่
มีค่าเฉล่ียต่ําที่สุดคือ 1.1แปลงหน้าจอและ/หรือลําดับ
งานเป็นผังไหล  

กลุ่มผู้เรียน Clus8 มีค่าเฉล่ียในสมรรถนะที่ 2.4 
บันทึกข้อผิดพลาดจากการ ทดสอบโปรแกรมย่อย สูงที่สุด 

สมรรถนะที่มีค่าเฉลี่ยต่ําที่สุดคือ 2.3 ทดสอบโปรแกรม
ย่อยตามบททดสอบ  

 กลุ่มผู้เรียน Clus9 มีค่าเฉลี่ยในสมรรถนะ 1.1 
แปลงหน้าจอ และ / หรือ ลําดับงาน เป็นผังไหล และ 2.2 
ตรวจสอบทดสอบ โปรแกรมย่อย สูงที่สุด สมรรถนะที่มี
ค่าเฉล่ียต่ําที่สุดคือ สมรรถนะที่ 3.3 ทดสอบการแก้ไข
ข้อผิดพลาด 

 

 

รูปที่ 5 ระดับสมรรถนะย่อยเฉล่ียของกลุ่มผู้เรยีน 
 

เมื่อนําชุดข้อมูลการจัดกลุ่มผู้เรียนมาสร้าง
แผนภูมิพื้นผิวทําให้ เห็นถึงกลุ่มผู้เรียนที่มี ค่าเฉล่ีย
สมรรถนะย่อยแตกต่างกันโดยมีผู้เรียน 4 กลุ่ม  ที่มี 
สมรรถนะย่อยสูงที่สุด ดังแสดงในรูปที่ 5  

เมื่อนําข้อมูลมาสร้างแผนภูมิแบบเรียงซ้อน 
ดังรูปที่ 6 พบว่าผู้เรียน Clus8 มีสมรรถนะโดยรวม 
สูงที่สุด แต่ยังมีระดับสมรรถนะย่อยที่ 2.3 ที่ยังต้อง
พัฒนา ส่วนผู้เรียนที่มีระดับสมรรถนะโดยรวมตํ่าที่สุดคือ 
Clus3 ซึ่งต้องเร่งพัฒนาสมรรถนะที่ 3.3  

 

5.1.4 องค์ประกอบด้านกระบวนการจัดการ 
เรียนรู้ เป็นนําผลจากการจัดกลุ่มผู้เรียนที่มีสมรรถนะ
แตกต่างกันมาเป็นข้อมูลในการจัดกระบวนการเรียนรู้
โดยวิธีการเรียนร่วมกัน (Collaborative Learning 
Method) อาจใช้วิธีการเรียนรู้โดยจัดกลุ่มผู้เรียนในกลุ่ม
เดียวกัน หรือจัดกลุ่มผู้เรียนจากคนละกลุ่มเพื่อให้ผู้เรียน
ได้ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน โดยการจัดการกระบวนการ
เรียนรู้แบบต่าง ๆ หรือจัดสภาพแวดล้อมในการจัดการ
เรียนรู้เป็นรูปแบบและวิธีการในการสื่อสารออนไลน์  
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6.  การอ
6.1 ก

ออนไลน์โ
แผนผังจัด
นําไปเป็น
พัฒนาบท
และระดับ
ปฏิบัติและ
การทํางา
ต้องการก
เพื่อนผู้เรยี

6.2 
ผู้เรียนบา
ระบบสมร
7 มีค่าเฉ
โปรแกรม
ที่ 1 มีระ
โปรแกรม
จัดการเรยี
กลุ่มเรียน

ภิปรายผล 
การสังเคราะห์รู
ดยจัดกลุ่มผู้เรี
ดระเบียบตนเอ
แบบแผนในกา

ทเรียน บนพื้นฐ
บสมรรถนะที่แ
ะทํางานที่ได้รบั
านเป็นทีมและ
ารพัฒนาให้พัฒ
ยนด้วยกัน 
ผลการวิเครา

งกลุ่มมีระดับส
รรถนะย่อยเดีย
ล่ียสมรรถนะย่
ย่อย สูงที่สุด คื
ะดับสมรรถนะย
ย่อย ต่ําที่สุด คื
ยนรู้ ครูสามารถ
นรู้ร่วมกันเพื่อให

รูปที่ 

รูปแบบการจัด
ยนที่มีสมรรถน
องในครั้งนี้ ได้ร
ารจัดกระบวนก
ฐานความแตกต
แตกต่างกัน ท
บมอบหมายร่วม
ะเสริมสร้างสม
ัฒนาขึ้นด้วยคว

าะห์ข้อมูลของ
สมรรถนะย่อยส
ยวกันต่ําที่สุด 
ย่อยที่ 2.1 ออ
คือ 1.00 ตรงข้
ย่อยที่ 2.1 ออ
คือ 0.00 ดังน
ถจัดกระบวนกา
ห้ผู้เรียนกลุ่มที

6 รายละเอียด

ดการเรียนรู้ร่วม
นะแตกต่างกันด
รูปแบบที่สามา
การเรียนรู้และก
ต่างระหว่างบุค
ทําให้ผู้เรียนได้
มกันอันจะส่งเส
มรรถนะที่ ผู้เรี
วามช่วยเหลือจ

งกลุ่มผู้เรียนพบ
สูงสุดแต่อีกกลุ
เช่น ผู้เรียนกลุ
อกแบบบททดส
้ามกับ ผู้เรียนก
อกแบบบททดส
นั้นในกระบวนก
ารเรยีนรู้ให้ทัง้ส
ที่ 7 ได้ช่วยเห

ดสมรรถนะย่อย

มกัน
ด้วย
ารถ
การ
คคล
ด้ฝึก
สริม
รียน
จาก

บว่า 
ลุ่มมี
ลุ่มที่ 
สอบ
กลุ่ม
สอบ
การ
สอง
หลือ

ผู้เรี
ทด

ที่มี
ผู้เรี
จาก
แต
ครู

ที่มี
สาม
คว
ต่อ
แล
หลั
ทัก
แร
แข่

ยของผู้เรียนรา

รียนกลุ่มที่ 1 ให
ดสอบโปรแกรม
การจัดกลุ่มผู้

มีสมรรถนะในก
รียนที่มีสมรรถ
กแต่ละกลุ่มเพ่ือ
ตกต่างกันก็ได้ 
ผู้สอน 
ผลการจัดกลุ่ม

มีสมรรถนะแตก
มารถนํามาใช้เป
ามแตกต่างระ

อครูผู้สอนในก
ละส่งเสริมผู้เรี
ลักการเรียนรู้ร่ว
กษะชีวิตซ่ึงเป็น
งงานที่พร้อมป
งขันของประเท
 
 
 

ายกลุ่ม

ห้พัฒนาสมรรถ
ย่อยให้สูงขึ้น เ
เรียนสามารถจั
กลุ่มเดียวกันใก
ถนะที่แตกต่าง
อสร้างกลุ่มผู้เรี
แล้วแต่กระบว

มผู้เรียนด้วยรูป
กต่างกันด้วยแ
ป็นเครื่องมือใน
หว่างบุคคล ซึ่
ารวางแผนแล
รียนให้เรียนรู้ไ
วมกัน อันจะส่ง
นพื้นฐานในการ
ปฏิบัติงานและ
ทศต่อไป  

ถนะด้านการออ
เป็นต้น 
จัดกลุ่มผู้เรียนใ
กล้เคียงกัน ห ื
งกัน โดยคัดเลื
รียนกลุ่มใหม่ที่มี
วนการจัดการ

ปแบบการจัดก
แผนผังจัดระเบี
นการวิเคราะห์
ซึ่งจะอํานวยคว
ละจัดกิจกรรมก
้ได้เต็มศักยภ
งเสริมทั้งทักษะ
รก้าวสู่ตลาดแร
ะพัฒนาศักยภ

 

อกแบบบท

ในลักษณะ
รือจัดกลุ่ม
ลือกผู้เรียน
มีสมรรถนะ
เรียนรู้ของ

กลุ่มผู้เรียน
บียบตนเอง
ผู้เรียนจาก
วามสะดวก
การเรียนรู้ 
าพภายใต้
ะอาชีพและ
รงงาน เป็น
ภาพในการ
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