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บทคัดย่อ 
ปัจจุบันการใช้ e-learning ได้เข้ามีบทบาท

อย่างมากในวงการศึกษา เน่ืองจากเกิดความเป็นไป
ได้ด้านเทคโนโลยี ตลอดจนอปุกรณ์ท่ีใช้ในการเข้าถึงมี
ราคาถูกลง ท าให้เกิดความเป็นไปได้ในการใช้ e-
leaning เพื่อสนับสนุนการเรียนในชัน้เรียน หรือเป็น
การเรียนรู้อย่างเต็มรูปแบบ แต่อย่างไรก็ตามการท่ีจะ
ใช้ e-learning ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อตัวผู้ เรียน 
ระบบจะต้องได้ รับการออกแบบเพื่ อสนับสนุน
พฤติกรรมของผู้ เรียนท่ีใช้จริง การเข้าใจถึงพฤติกรรม
การใช้งาน e-learning ของผู้ เรียนจงึเป็นสิง่จ าเป็น 

ดังนัน้บทความนีจ้ึงน าเสนอการวิเคราะห์
พฤตกิรรมของผู้ เรียนในการใช้ e-learning ด้วยเทคนิค
การท าเหมืองกระบวนการ โดยใช้เทคนิค Fuzzy 
Miner จากโปรแกรม Disco และ ProM เพื่ อสร้าง
แบบจ าลองเส้นทางกระบวนการ และ ความถ่ีของ
เหตุการณ์ ตามเง่ือนไขต่าง ๆ ท่ีส่งผลกระทบต่อการ
เรียนของผู้ เรียน เพื่อให้ได้มาซึ่งรูปแบบในการใช้งาน
ระบบ e-learning ของผู้ เรียนอย่างแท้จริง การศึกษา
ได้แบ่งกลุ่มผู้ เรียนออกเป็น 2 กลุ่ม ประกอบด้วย
ผู้ เรียนท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาดี (A และ B+) 

และผู้ เรียนท่ีมีผลสมัฤทธ์ิทางการศกึษาต ่า (D และ F) 
พบว่าผู้ เรียนส่วนใหญ่จะเข้าใช้ระบบ e-learning 
ต่อเม่ืออาจารย์ผู้ สอนบังคับเท่านัน้ เช่น การท าการ
ทดสอบเก็บคะแนนผา่นระบบ เป็นต้น สว่นข้อมลูอ่ืน ๆ 
ท่ีมีไว้ให้ในรายวิชาเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน 
เช่น เอกสารประกอบการสอน และวิดีโอการสอน 
ผู้ เรียนเข้าไปดนู้อยมาก ในประเด็นความสามารถการ
เข้าถึงระบบอิน เทอร์เน็ตเพื่ อใช้ระบบ e-leaning 
พบว่าผู้ เรียนสามารถเข้าถึงได้ เพียงแต่มีการใช้น้อย 
รวมทั ง้สถาน ท่ี ท่ี ผู้ เรียน เข้าเรียน รู้ผ่านระบบ e-
learning ส่ ว น ให ญ่ เ ข้ า เ รี ย น รู้ จ า ก ภ า ย น อ ก
มหาวิทยาลยัสูงถึง 54.13% จากผู้ เรียนทัง้หมด 121 
คน รวมทัง้ช่วงเวลาท่ีเข้าเรียนรู้ส่วนใหญ่จะอยู่ใน
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. 

1. บทน า  
ปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบ

อินเทอร์เน็ตได้มีบทบาทอย่างมากมายทัง้ในเร่ืองของ
การท างาน ชีวิตสว่นตวั และการเรียนการศกึษา มีการ
แข่งขันเพิ่มขึน้อย่างมากมายทัง้ภายในประเทศและ
ระดับนานาชาติ  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเศรษฐกิจ
ดิจิตอล ท าให้เทคโนโลยีสารสนเทศมีผลกระทบต่อ
สงัคมและธุรกิจ [1] ในแวดวงการศกึษาก็เช่นเดียวกนั 
e-learning ได้เข้ามีบทบาทอย่างมาก อันเน่ืองจาก
เกิดความเป็นไปได้ด้านเทคโนโลยี ตลอดจนอปุกรณ์ท่ี
ใช้ในการเข้าถึงก็มีราคาถูกลง ท าให้เกิดความเป็นไป
ได้ในการใช้ e-leaning เพื่อสนับสนุนการเรียนในชัน้
เรียน หรือเป็นการเรียนรู้อย่างเต็มรูปแบบ แตอ่ยา่งไรก็
ตามการท่ีจะใช้ e-learning ให้เกิดประโยชน์สงูสดุต่อ
ตัวผู้ เรียน  ระบบจะต้องได้ รับการออกแบบเพื่ อ
สนับสนุนพฤติกรรมของผู้ เรียนท่ีใช้จริง ดังนัน้การ
เข้าใจถึงพฤติกรรมการใช้งาน e-learning ของผู้ เรียน
จงึเป็นสิง่จ าเป็น 

ดังนัน้บทความนีจ้ึงน าเสนอการวิเคราะห์
พฤตกิรรมของผู้ เรียนในการใช้ e-learning ด้วยเทคนิค
การท าเหมืองกระบวนการ เพื่อให้ได้มาซึ่งรูปแบบใน
การใช้งานระบบ e-learning โดยการค้นหาคณุคา่จาก
ข้อมูลท่ีเกิดขึน้จริงในบนัทึกเหตุการณ์ ท่ีถูกบนัทึกไว้
ใ น ร ะ บ บ ก า ร จั ด ก า ร ก า ร เ รี ย น  
(LMS-Moodle) วิเคราะห์พฤติกรรมด้วยวิธีการต่าง ๆ 
ในการท าเหมืองกระบวนการ เช่น Fuzzy Mining เป็น
ต้น 
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2. เหมืองกระบวนการ 
เหมืองกระบวนการ (Process mining) เป็น

เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมลูท่ีเน้นไปท่ีพฤติกรรมท่ีอยู่ใน
ข้ อ มู ล ข อ งบั น ทึ ก เห ตุ ก า ร ณ์  (Event log)  [2] 
วัตถุประสงค์หลักของการท าเหมืองกระบวนการ
ประกอบด้วย 3 ประการคือ การค้นพบกระบวนการ 
(process discovery), การตรวจสอบความสอดคล้อง 
(conformance checking), และการปรับปรุงให้ดีขึน้ 
(enhancement) ภาพรวมการท างานของการท า
เหมืองกระบวนการได้แสดงในรูปท่ี 1 

 

รูปท่ี 1 ภาพรวมของการท าเหมืองกระบวนการ [3] 

 ผลลพัธ์ของการท าเหมืองกระบวนการท าให้
ผู้ ใช้สามารถมองเห็นความสัมพันธ์ระหว่างกิจกรรม
ตา่ง ๆ ของข้อมลูเหตกุารณ์อย่างลกึซึง้และครอบคลมุ
ตั ้ง แ ต่ เ ร่ิ ม ต้ น ก ระบ วน ก า รจ น จบ ห รือ สิ ้น สุ ด
กระบวนการ ด้วยเหตุผลดังกล่าวนีก้ารท าเหมือง
กระบวนการจึงท าให้ได้รับความสนใจเพิ่มมากขึน้
เร่ือย ๆ จากทัง้ในวงการของภาคอุตสาหกรรม นัก 
วิจัย นักพัฒนา และยงัได้รับการสนับสนุนจาก IEEE 
Task Force on Process mining [4] ในปี ค.ศ.2009  

อีกด้วย จึงเป็นอีกเทคโนโลยีหนึ่งท่ีน่าสนใจและน่าจบั
ตามองอยา่งมากในปัจจบุนั 
 
3. เคร่ืองมือ 
 ปัจจุบันมีเคร่ืองมือจ านวนมากท่ีสนับสนุน
การท าเหมืองกระบวนการทัง้ในรูปแบบของ open 
source และเชิงพาณิชย์ ในบทความนีใ้ช้เคร่ืองมือ 
ProM [7] และ Disco [8] 
 
4. การด าเนินการวิจัย 

ในการวิจยันีใ้ช้บนัทึกเหตกุารณ์จริงของระบบ 
e-learning วิชาระบบจัดการฐานข้อมูล ท่ีมีบันทึก
เหตุการณ์ทัง้สิน้ 50,287 ครัง้ จากผู้ ใช้ทัง้หมด 121 
คน และมีการกระท าในกิจกรรมต่าง ๆ 36 กิจกรรม ท่ี
เกิดขึน้ระหว่างวนัท่ี 9 เดือน มิถุนายน 2557 ถึง วนัท่ี 
14 มิ ถุน ายน  2557 ดั ง รูป ท่ี  2 และ มี จ าน วน  IP 
Address เข้ามาใช้งานทัง้หมด 553 เลขหมาย 

 

รูปท่ี 2 คดักรองช่วงเวลาท่ีมีการจดัการเรียนการสอนในภาค
การศกึษาที่ 1/2557 

ข้อมูลท่ีน ามาศึกษาในครัง้นีมี้รูปแบบดังท่ี
แสดงในตารางท่ี 1 
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ตารางท่ี 1 ข้อมลูท่ีใช้ในการวิจยั 
ช่ือฟิลด์ ค าอธิบาย ประเภท 

Userid รหสัผู้ เรียนท่ีใช้ระบบ Case ID 
TimeStamp วนัและเวลาท่ีมาใช้

งานระบบ 
Timestamp 

Strname เมนท่ีูใช้งาน Activity 
Ip ไอพีเคร่ืองท่ีผู้ เรียน

ใช้งาน 
Other 

Timehour เวลาแบง่ออกเป็น
ชัว่โมง 

Other 

Group กลุม่ของผู้ เรียน Other 
Grade เกรดของผู้ เรียน Other 

 

 

โดยท่ี Case ID คือ การระบกุรณีท่ีต้องการศกึษา 
Activity คือ กิจกรรมท่ีใช้ในการวิ เคราะห์ 

พฤติกรรม เช่น ผู้ เรียนได้เข้าสู่
การเรียนโดยคลกิท่ีเมนใูดบ้าง 

Other คือ ปัจจยัอ่ืน ๆ ท่ีต้องการก าหนดเป็น
เง่ือนไขในการวิเคราะห์ผล 

 หลังจากจัด เต รียม ข้อมูล เรียบ ร้อยแล้ว 
น าข้อมูลไปวิเคราะห์ผลผ่านโปรแกรม Disco และ 
ProM โดยเร่ิมจากกระบวนการก าหนดช่วงเวลาท่ี
ต้องการวิเคราะห์ผลคือ วนัท่ี 9 เดือน มิถนุายน 2557 
ถึง วนัท่ี 14 มิถุนายน 2557 เพื่อกรองเฉพาะข้อมูลท่ี
ต้องการ ดงัรูปท่ี 2 และสร้างภาพรวมของกระบวนการ
ท่ีเกิดขึน้ทัง้หมดในรูปแบบ Spaghetti Model ดงัรูปท่ี 
3 

รูปท่ี 3 ภาพรวมของกระบวนการทัง้หมดในรูปแบบ Spaghetti Model
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จากรูปท่ี 3 จะเห็นได้ว่ากระบวนการโดยรวมมีความ
ละเอียด และซับซ้อนจนไม่สามารถวิเคราะห์ผลได้ 
ดงันัน้จงึใช้เทคนิคของ Fuzzy Miner ลดเส้นทางของ 

กระบวนการ โดยให้แสดงเฉพาะกิจกรรมและเส้นทาง
ท่ีมีนยัส าคญั ดงัแสดงในรูปท่ี 4 

 

รูปท่ี 4 ภาพรวมของกระบวนการทัง้หมดหลงัจากใช้ Fuzzy Miner ลดเส้นทางของกระบวนการ 

 จากรูปท่ี 4 จะเห็นได้ว่า จ านวนกิจกรรมท่ี
ส าคัญ ท่ีมีการเข้าถึงบ่อยครัง้ลดลงเหลือเพียง 12 
กิจกรรม จากท่ีมีทัง้หมด 36 กิจกรรม ท าให้สามารถ
เข้าใจถึงพฤติกรรมการเข้าถึงบทเรียนของผู้ เรียนได้
เดน่ชดัมากขึน้ 

 

5. การวิเคราะห์ผล 
 เพื่ อให้สามารถวิเคราะห์พฤติกรรม ของ
ผู้ เรียนได้เด่นชัดมากขึน้จึงได้แบ่งผู้ เรียนเป็น 2 กลุ่ม 
ได้แก่ ผู้ เรียนท่ีมีผลสมัฤทธ์ิทางการศึกษาดี (A และ 
B+) และผู้ เรียนท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาต ่า (D 
และ F) เพื่อท าการเปรียบเทียบพฤติกรรมการเรียน
ของทัง้ 2 กลุม่ ดงัรูปท่ี 5 และรูปท่ี 6 
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รูปท่ี 5 การไหลของกิจกรรม ของผู้ เรียนท่ีมีผลสมัฤทธ์ิทางการศกึษาดี 

 
รูปท่ี 6 การไหลของกิจกรรม ของผู้ เรียนท่ีมีผลสมัฤทธ์ิทางการศกึษาต ่า

5.1 วิเคราะห์เส้นทางพฤติกรรมการไหลของ
กิจกรรมของผู้เรียน 
 จากรูปท่ี 5 และรูปท่ี 6 จะเห็นได้ว่าผู้ เรียนทัง้ 
2 กลุม่มีพฤติกรรมการเรียน และเส้นทางการไหลของ 

กิจกรรมท่ีแตกตา่งกนั แตมี่กิจกรรมท่ีทัง้ 2 กลุม่เข้าใช้
มากท่ีสดุอย่างมีนยัส าคญัร่วมกนัคือ กิจกรรมการท า
แบบทดสอบ 1/2557 ตอนท่ี 1 เน่ืองจากเป็นกิจกรรม
ท่ีอาจารย์ผู้ สอนก าหนดให้ ผู้ เรียนทุกคนต้องเข้าท า
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แบบทดสอบ ส่วนกิจกรรมอ่ืน ๆ อนุญาตให้ผู้ เรียน
สามารถเข้าเรียนได้ตามอธัยาศยั 

5.2 วิ เคราะห์พฤติกรรมการเข้ าเรียน โดย
ภาพรวม ของกลุ่มผู้เรียน ตามช่วงเวลาที่เข้าใช้ 
ด้วย Dotted Chart 

พฤติกรรมของผู้ เรียน ท่ีเรียนรู้ผ่านระบบ e- 
learning โดยศกึษาจากความแตกต่างของการเข้าใช้
งานระบบตามช่วงเวลาท่ีใช้งานระบบ ดงัแสดงในรูป
ท่ี 7 และรูปท่ี 8 

 

รูปท่ี 7 ช่วงเวลาท่ีผู้ เรียนใช้งานระบบแบง่ตามเกรดเกรด 

 

รูปท่ี 8 กราฟแสดงช่วงเวลาการใช้ของผู้ เรียนท่ีมีผลสมัฤทธ์ิ
ทางการศกึษาดี และผู้ เรียนท่ีมีผลสมัฤทธ์ิทางการศกึษาต ่า 

โดยภาพรวม 

รูปท่ี  7 และรูปท่ี 8 แสดงให้เห็นถึงความ
แตกต่างในเชิงจ านวนความถ่ี และเวลาการใช้ระบบ
ของผู้ เรียน ท่ีได้เกรด A, B+, D และ F โดยใช้ Dotted 
Chart จ า ก โป รแ ก รม  ProM แ ล ะ ก ราฟ แ ส ด ง
เปรียบเทียบช่วงเวลาการใช้ระบบของผู้ เรียนท่ีมี

ผลสมัฤทธ์ิทางการศกึษาดี (A และ B+) และผู้ เรียนท่ี
มีผลสมัฤทธ์ิทางการศกึษาต ่า (D และ F) จะเห็นได้วา่
ผู้ เรียนท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาดีจะมีจ านวน
ความถ่ีการเข้าใช้ระบบสูงกว่า ผู้ เรียนท่ีมีผลสมัฤทธ์ิ
ทางการศกึษาต ่าอยา่งมีนยัส าคญั 

5.3 การเปรียบเทียบช่วงเวลาการใช้ระบบ โดย
แยกการใช้ระบบจากภายใน และภายนอก
มหาวิทยาลัย  
 พฤติกรรมของผู้ เรียน ท่ีเรียนรู้ผ่านระบบทัง้
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลยั จ าแนกตามกลุ่ม
ผู้ เรียน ดงัแสดงในรูปท่ี 9 

 

รูปท่ี 9 กราฟแสดงช่วงเวลา และสถานท่ีการใช้ระบบของ
ผู้ เรียนทัง้ภายใน และภายนอกมหาวิทยลยั รวมถงึแบง่ตาม
ผลสมัฤทธ์ิทางการศกึษาดี และมีผลสมัฤทธ์ิทางการศกึษา

ต ่า 

 จากรูปท่ี 9 แสดงให้เห็นถึงภาพรวมของการ
เข้าใช้งานระบบ ของกลุ่มผู้ เรียน ทัง้ภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลยั กลุม่ผู้ เรียนท่ีมีผลสมัฤทธ์ิทาง
การศึกษาดี มีความถ่ีในการเข้าใช้ระบบทัง้ภายใน 
และภายนอกมหาวิทยาลัย สูงกว่ากลุ่มผู้ เรียนท่ี มี
ผลสมัฤทธ์ิทางการศกึษาต ่าอยา่งเห็นได้ชดั 

5.4 จ าแนกการเข้าใช้ระบบตามกิจกรรม 
 เพื่ อศึกษาความแตกต่างของพฤติกรรม
ผู้ เรียน เพื่อวิเคราะห์หาเหตผุลของการเข้าเรียนรู้ผ่าน
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ระบบ จากพฤติกรรมการใช้งานระบบ โดยจ าแนกได้
ดงันี ้ 

5.4.1 การเข้าเรียน รู้เนื อ้หาจากเอกสาร
ประกอบการสอน และวิดีโอประกอบการสอน จาก
ภายในมหาวิทยาลยั ดงัรูปท่ี 10 

5.4.2 การเข้าเรียน รู้เนื อ้หาจากเอกสาร
ประกอบการสอน และวิดีโอประกอบการสอน จาก
ภายนอกมหาวิทยาลยั ดงัรูปท่ี 11 

5.4.3 การเข้าท าแบบฝึกหัด จากภายใน
มหาวิทยาลยั ดงัรูปท่ี 12 

5.4.4 การเข้าท าแบบฝึกหัด จากภายนอก
มหาวิทยาลยั ดงัรูปท่ี 13 

 

รูปท่ี 10 กราฟแสดงช่วงเวลาการใช้งานภายในมหาวิทยาลยั 
ในสว่นการเรียนรู้จากเอกสารประกอบการสอน และวิดีโอการ

สอน 

 

รูปท่ี 11 กราฟแสดงช่วงเวลาการใช้งานจากภายนอก
มหาวิทยาลยั ในสว่นการเรียนรู้จากเอกสารประกอบการสอน 

และวิดีโอการสอน 

 

รูปท่ี 12 การใช้งานภายในมหาวิทยาลยั ในสว่นการท า
แบบฝึกหดั 

 

รูปท่ี 13 กราฟแสดงช่วงเวลาการใช้งานภายนอก
มหาวิทยาลยั ในสว่นการท าแบบฝึกหดั 

จากรูปท่ี  10 และรูป ท่ี  11 การเข้าเรียน รู้
เนื อ้หาจากเอกสารประกอบการสอน และวิดี โอ
ประกอบการสอน  จากภายใน  และภายนอก
มหาวิทยาลยั ของผู้ เรียนท่ีมีผลสมัฤทธ์ิทางการศกึษา
ดี  และผู้ เรียนท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาต ่า มี
ความถ่ีในการเข้าใช้ระบบแตกต่างกันอย่างชัดเจน 
โดย เฉพ าะช่ วงก่ อนสอบจะเห็ น ว่ า ผู้ เ รียน ท่ี มี
ผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาดี มีความถ่ีในการเข้า
ทบทวนบทเรียนสูงกว่าผู้ เรียนท่ี มีผลสัมฤทธ์ิทาง
การศกึษาต ่าอยา่งชดัเจน 

และจากรูปท่ี 12 และรูปท่ี 13 การเข้าท า
แบบฝึกหัด จากภายใน และภายนอกมหาวิทยาลยั 
เห็นได้ว่าผู้ เรียนท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาดี มี
ความถ่ีในการเข้าท าแบบฝึกหัดสูงกว่า ผู้ เรียนท่ีมี
ผลสมัฤทธ์ิทางการศกึษาต ่า 

นอกจากนีพ้บว่าผู้ เรียนทัง้ 2 กลุ่ม มีความถ่ี
ในการเข้าท าแบบฝึกหดัสงูกว่า การเข้าเรียนรู้เนือ้หา
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จากเอกสารประกอบการสอน และวิดีโอประกอบการ
สอน ซึ่งแสดงให้เห็นว่าผู้ เรียนส่วนใหญ่จะเข้าใช้
ระบบ e-learning ต่อเม่ืออาจารย์ผู้สอนบงัคบัเท่านัน้ 
ท าให้ทราบถึงเหตผุลหลกัของการเข้าเรียนผ่านระบบ
ของผู้ เรียนอยา่งชดัเจน  
 
6. สรุปผลการวิจัย 
 จากผลการวิจัยแสดงให้เห็นถึงพฤติกรรม 
ของผู้ เรียนท่ีมีผลสมัฤทธ์ิทางการศกึษาดี และผู้ เรียน
ท่ีมีผลสมัฤทธ์ิทางการศึกษาต ่า มีความถ่ีในการเข้า
ท าแบบฝึกหัดสูงกว่า การเข้าเรียนรู้เนื อ้หาจาก
เอกสารประกอบการสอน และวิดีโอประกอบการสอน 
เป็นอย่างมาก ซึ่งการเข้าท าแบบฝึกหัด เป็นเหตุผล
หลักของผู้ เรียน ท่ี เลื อก เข้า เรียนผ่ านระบบ  e- 
learning นอกจากนีผู้้ เรียนทัง้ 2 กลุ่ม ยงัสามารถเข้า
เรียนรู้สื่อการเรียนการสอนผ่านระบบได้ทกุท่ีทกุเวลา 
แต่พฤติกรรมของผู้ เรียนท่ีมีผลสมัฤทธ์ิทางการศกึษา
ดี  มีความ ถ่ีในการเข้าใช้ระบบทั ง้ภายใน  และ
ภายนอกมหาวิทยาลัย  สูงกว่ากลุ่มผู้ เรียน ท่ี มี
ผลสมัฤทธ์ิทางการศกึษาต ่าอยา่งเห็นได้ชดั 
 ดังนัน้การจัดการเรียนการสอนโดยใช้  e- 
learning ให้ความส าคญัเพียงด้านเทคโนโลยี ด้านสื่อ
การสอน ด้านวิธีการสอน ด้านการวัดผล หรือด้าน
กระบวนการการจดัการเรียนการสอนเป็นส าคญัไมไ่ด้ 
ผู้จดัการเรียนการสอนแบบ e- learning ควรค านึงถึง
ปัจจยัความส าเร็จของการจัดการเรียนการสอนผ่าน 
e-learning [12] ซึ่งประกอบด้วย การสนับสนุนด้าน
เทคนิค เป็นปัจจยัท่ีผู้ เรียนให้ความส าคญัเป็นอนัดบั
ต้น ๆ เน่ืองจากกรณีท่ีเกิดปัญหาในการใช้งานระบบ 
ผู้ เรียนต้องการให้มีการสนับสนุนด้านเทคนิคแบบ

ทันทีทันใด การรับรู้ประโยชน์ ยังส่งผลให้ผู้ เรียนมี
ความสนใจและยอมรับในการใช้งานระบบมากขึน้ 
ประสิทธิภาพและความสามารถของผู้ เรียน เป็นสิ่งท่ี
เสริมให้ผู้ เรียนนัน้สามารถเรียนรู้ได้เร็วขึน้ การรับรู้
ความง่ายในการใช้งาน เป็นอีกปัจจยัหนึ่งท่ีผู้ เรียนให้
ความส าคัญ หากออกแบบระบบให้สามารถเรียนรู้ 
และใช้งานได้ง่ายจะท าให้เกิดการยอมรับในการใช้
งานระบบมากขึน้ และสิ่งท่ีมีผลท าให้คล้อยตาม เป็น
อีกปัจจัยหนึ่งท่ีมีนัยส าคัญท าให้ผู้ เรียนตัดสินใจใช้
ระบบการจดัการเรียนการสอนผ่านเว็บ ควรพิจารณา
ให้ความส าคญัต่อปัจจยัความส าเร็จของการจดัการ
เรียนการสอนแบบ e-learning รวมทั ง้มุ่ งศึกษา
วิเคราะห์พฤติกรรมของผู้ เรียนในการใช้ระบบ e- 
learning ด้วยเทคนิคการท าเหมืองกระบวนการ เพื่อ
ปรับรูปแบบ และกระบวนการการจัดการเรียนการ
สอนให้เหมาะสมกับวัฒนธรรม เอกลักษณ์ หรือ
ลกัษณะเฉพาะของผู้ เรียนในแตล่ะสถาบนั 
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