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การพัฒนาแบบจําลองระบบเนื้ อหาแบบปรับเหมาะสําหรับการเรียนแบบปรับเหมาะ
เพื่อพัฒนาผูเ้ รียนที่มีความสามารถทางการเรียนแตกต่างกัน
พินนั ทา ฉัตรวัฒนา1* และ ปณิตา วรรณพิรุณ2
บทคัดย่อ
การวิจยั ครัง้ นี้มวี ตั ถุประสงค์เพือ่ 1) พัฒนาแบบจําลองระบบเนื้อหาแบบปรับเหมาะสําหรับการเรียนแบบปรับเหมาะ
เพื่อพัฒนาผูเ้ รียนทีม่ คี วามสามารถทางการเรียนแตกต่างกัน และ 2) ประเมินแบบจําลองระบบเนื้อหาแบบปรับเหมาะ
สําหรับการเรียนแบบปรับตัว เพื่อพัฒนาผู้เรียนที่มคี วามสามารถทางการเรียนแตกต่างกัน การดําเนินการวิจยั แบ่ง
ออกเป็ น 2 ระยะ ได้แก่ การพัฒนาแบบจําลองระบบเนื้อหาแบบปรับเหมาะสําหรับการเรียนแบบปรับเหมาะเพือ่ พัฒนา
ผูเ้ รียนทีม่ คี วามสามารถทางการเรียนแตกต่างกัน และการประเมินแบบจําลองระบบเนื้อหาแบบปรับเหมาะสําหรับการ
เรียนแบบปรับเหมาะ เพื่อพัฒนาผู้เรียนที่มคี วามสามารถทางการเรียนแตกต่างกัน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั คือ
ผู้ทรงคุณวุฒดิ ้านระบบเนื้อหาแบบปรับเหมาะ ระบบการเรียนแบบปรับเหมาะ และแบบทดสอบแบบปรับเหมาะที่มี
ประสบการณ์ในการใช้งานทางด้านระบบปรับเปลีย่ นอย่างน้อย 5 ปี จํานวน 5 ท่าน ได้จากการเลือกแบบเจาะจง
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจยั คือ ระบบเนื้อหาแบบปรับเหมาะสําหรับการเรียนแบบปรับเหมาะ และแบบประเมินความ
เหมาะสมแบบจําลองระบบเนื้อหาแบบปรับเหมาะทีพ่ ฒ
ั นาขึ้นสําหรับผู้ทรงคุณวุฒิ สถิติท่ใี ช้ในการวิจยั คือ ค่าเฉลี่ย
เลขคณิต และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน
ผลการประเมิน พบว่า แบบจําลองระบบเนื้อหาแบบปรับเหมาะสําหรับการเรียนแบบปรับเหมาะทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ มีความ
เหมาะสมอยู่ในระดับมาก แสดงว่าแบบจําลองระบบเนื้อหาแบบปรับเหมาะสําหรับการเรียนแบบปรับเหมาะทีพ่ ฒ
ั นาขึน้
สามารถนําไปใช้เพือ่ พัฒนาความสามารถทางการเรียนของผูเ้ รียนได้ และช่วยให้การเรียนมีประสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้
คําสําคัญ : ระบบเนื้อหาแบบปรับเหมาะ, การเรียนแบบปรับเหมาะ, แบบทดสอบแบบปรับเหมาะ, การช่วยเสริม
ศักยภาพ และความสามารถทางการเรียนของผูเ้ รียน
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Development of Adaptive Content System model in Adaptive Learning for
Developing Learners’ Different Learning Abilities
Pinanta Chatwattana1* and Panita Wannapiroon2
Abstract
This research aims to 1) development of adaptive content system model in adaptive learning for
developing different learners’ learning abilities. 2) evaluation of adaptive content system model in adaptive
learning for developing different learners’ learning abilities. The research was divided into two phases which
consist of development of adaptive content system model in adaptive learning for developing different
learners’ learning abilities, and evaluation of adaptive content system model in adaptive learning for
developing different learners’ learning abilities. The samples studies are experts for the adaptive content
system, adaptive learning system and adaptive testing who have experience in using the adaptive system
with at least five years amount 5 experts selected by purposive sampling technique. Research tools include
adaptive content system for adaptive learning (ALLeA System) and questionnaires. Data were analyzed by
arithmetic mean and standard deviation.
The results of this assessment were experts’ opinion about this system model was higher level .The
results indicated that the system could be increase learning achievement and efficiency for teaching and
learning.
Keywords : Adaptive Content, Adaptive Learning, Adaptive Testing, Scaffolding, Learners’ learning ability
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1. บทนํา
ปจั จุบนั คอมพิวเตอร์ถูกนํ ามาประยุกต์ใช้ในวงการ
ต่าง ๆ ทัง้ ทางด้านงานวิจยั และทางด้านธุรกิจ โดย
คอมพิว เตอร์ มี ส่ ว นช่ ว ยอํ า นวยความสะดวกในการ
ประมวลผลและจัดเก็บข้อมูล จากความสําเร็จเหล่านี้ทาํ ให้
มีความพยายามทีจ่ ะนําคอมพิวเตอร์ไปประยุกต์ใช้ในด้าน
การศึก ษา จนทําให้เ กิดรูปแบบการเรียนรู้แบบใหม่ ท่ี
ได้รบั ความสนใจในการนําไปใช้ในการเรียนการสอนอย่าง
แพร่หลาย โดยอาศัยเทคโนโลยีด ัง กล่ า วเป็ น พื้น ฐาน
ได้แก่ การเรียนออนไลน์ (Online Learning) และการสอน
ผ่ า น ร ะ บ บ เ ค รื อ ข่ า ย ค อ ม พิ ว เ ต อ ร์ (Web-Based
Instruction) [1] โดยทีผ่ เู้ รียนสามารถเรียนรูไ้ ด้ตามความ
ถนั ด และความสามารถของตนเอง ระบบการเรี ย น
ออนไลน์น้ีจะดําเนินการต่าง ๆ เกีย่ วกับกระบวนการเรียน
การสอนให้เป็ นไปอย่างอัตโนมัติ เสมือนกับการเรียนการ
สอนในการศึกษาปกติ [2]
ความสําเร็จในสถาบันการศึกษานัน้ มุ่งให้ผเู้ รียนเกิด
ความรู้ สามารถนํ าความรูไ้ ปใช้ในอนาคต ในขัน้ ต้นของ
การทําให้ผเู้ รียนมีความรูน้ ัน้ ผูส้ อนมักเตรียมเนื้อหาหรือ
ความรูไ้ ว้ให้ผเู้ รียน แต่การได้มาซึง่ ความรูเ้ หล่านี้ยงั พบว่า
เกิดปญั หามากมายกับผู้เรียน เนื่องจากเนื้ อหาที่ผู้สอน
จัดเตรียมมานัน้ อาจไม่เหมาะสมกับความรูข้ องผูเ้ รียนได้
ทุกคน เนื่ องจากผู้เรียนเองก็มีประสบการณ์ หรือความ
เข้าใจในระดับทีแ่ ตกต่างกัน ดังนัน้ ทําอย่างไรจึงจะทําให้
ผู้เรียนได้รบั ความรู้ และเนื้ อหาที่ตรงกับความสามารถ
ทางการเรียนของตนเอง รวมทัง้ สามารถนํ าไปพัฒนา
ผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนของตนเองให้สงู ขึน้
เนื้อหาแบบปรับเหมาะ (Adaptive Content) เป็ น
วิธีการปรับเนื้ อหาโดยการเสริมเนื้อหา (Additional
content) การเทียบเคียงหรือการให้ทางเลือกในการเลือก
เนื้อหา (Comparative or alternative content) ให้กบั
ผูเ้ รียนทีม่ อี งค์ความรูต้ ่างกัน [3]
การเรียนแบบปรับเหมาะ (Adaptive Learning) เป็ น
รูปแบบการเรียนการสอนทีส่ ามารถปรับเปลีย่ นให้ตรงกับ
ความต้องการของผูเ้ รียนมากทีส่ ดุ [4]
แบบทดสอบแบบปรับเหมาะ (Adaptive Testing) เป็ น
แบบทดสอบที่สามารถปรับเปลีย่ นความยากของข้อสอบ
แต่ละข้อให้เหมาะสมกับระดับความสามารถของผู้สอบ
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แต่ละบุคคล โดยมีหลักการการทดสอบ คือผูส้ อบแต่ละคน
ไม่จําเป็ นต้องตอบข้อสอบเหมือนกันทุกข้อ จํานวนข้อ
ทดสอบไม่จําเป็ นต้องเท่ากัน ทัง้ นี้ข้นึ อยู่กบั ผลของการ
ตอบข้อทดสอบแต่ละข้อของผูส้ อบแต่ละคน [5]
การช่วยเสริมศักยภาพ (Scaffolding) เป็ นกระ บวน
การช่วยเหลือ สนับสนุ นการเรียนรูข้ องผู้เรียนอย่างเป็ น
ระบบโดยบุคคลและเครื่องมือชนิดต่างๆ ในกิจกรรมการ
เรียนการสอน เพื่อช่วยให้ผเู้ รียนสามารถปฏิบตั งิ านทีไ่ ม่
สามารถบรรลุเป้าหมายได้ดว้ ยตนเองให้สําเร็จได้ วิธกี าร
ช่ ว ยเหลื อ นี้ จะค่ อ ยๆ เปลี่ ย นแปลงไปตามระดั บ
ความสามารถในการปฏิบ ัติ งานด้ วยตนเอง และเมื่อ
ผู้เรียนสามารถปฏิบตั ิงานได้ด้วยตนเองอย่างอิสระแล้ว
การช่วยเหลือนัน้ จะยุตลิ ง [6]
ความสามารถทางการเรียนของผู้เรียน (Learners’
Learning ability) เป็ นทักษะในการเรียนรูท้ ่ตี รงกับ
ความสามารถทางการเรีย นของผู้เ รียนแต่ ล ะบุ ค คลที่
สามารถวั ด ผลได้ จ ากผ ลสั ม ฤทธิ ท์ างการเรี ย น
(Achievement) และอัตราการเรียนในสัดส่วนทีเ่ พิม่ สูงขึน้
การเรีย นรู้ด้ ว ยตนเองเป็ น รายบุ ค คล (Self-paced
learning) เป็ นการเรียนรูต้ ามความสามารถของตนเอง
ด้วยอัตราเร็วในการเรียนและระยะเวลาทีเ่ รียนตามความ
พึงพอใจของผู้เรียน โดยมีการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนและออกแบบเนื้อหาให้สอดคล้องกับประสบการณ์ใน
การเรียน [7]
จากหลักการ แนวคิด ทฤษฎี และปญั หาข้างต้น ทําให้
ผูว้ จิ ยั มีแนวคิดในการพัฒนาแบบจําลองระบบเนื้อหาแบบ
ปรับเหมาะสําหรับการเรียนแบบปรับเหมาะ ขึน้ โดยมีการ
ปรับ การนํ า เสนอเนื้ อ หา ปรับ รู ป แบบการเรี ย นให้
เหมาะสมกับการเรียนรูท้ แ่ี ตกต่างกันผนวกกับนําการช่วย
เสริมศักยภาพมาเป็ นเครือ่ งมือในการสนับสนุ นการเรียนรู้
ของผู้เรียน ซึ่งตรงกับทีผ่ ู้สอนต้องการให้ผู้เรียนเกิดการ
เรียนรูท้ ่เี หมาะสมกับตนเองมากทีส่ ุด เพื่อพัฒนาความรู้
ของผู้ เ รีย นให้ต รงตามความสามารถทางการเรีย นที่
แตกต่างกัน และเอือ้ ให้การเรียนการสอนเกิดประสิทธิภาพ
มากยิง่ ขึน้ และตรงกับความต้องการของผูเ้ รียน
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2. วัตถุประสงค์การวิ จยั
2.1 พัฒนาแบบจําลองระบบเนื้อหาแบบปรับเหมาะ
สําหรับการเรียนแบบปรับเหมาะ เพื่อพัฒนาผู้เรียนที่มี
ความสามารถทางการเรียนแตกต่างกัน
2.2 ประเมินความเหมาะสมของแบบจําลองระบบ
เนื้อหาแบบปรับเหมาะสําหรับการเรียนแบบปรับเหมาะ
ทีพ่ ฒ
ั นาขึน้
3. ขอบเขตการวิ จยั
3.1 ตัวแปร
ตัวแปรต้น คือ แบบจําลองระบบเนื้อหาแบบ
ปรับเหมาะสําหรับการเรียนแบบปรับเหมาะ เพื่อพัฒนา
ผูเ้ รียนทีม่ คี วามสามารถทางการเรียนแตกต่างกัน
ตัวแปรตาม คือ ผลการประเมินความเหมาะสมของ
แบบจําลองเนื้อหาแบบปรับเหมาะทีพ่ ฒ
ั นาขึน้
3.2 ประชากรและกลุม่ ตัวอย่าง
ประชากรทีใ่ ช้ในการวิจยั คือ ผูท้ รงคุณวุฒดิ า้ นระบบ
เนื้อหาแบบปรับเหมาะ ระบบการเรียนแบบปรับเหมาะ
และแบบทดสอบแบบปรับเหมาะทีม่ ปี ระสบการณ์ในการ
ใช้งานทางด้านระบบปรับเปลีย่ นอย่างน้อย 5 ปี
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั คือ ผู้ทรงคุณวุฒดิ ้าน
ระบบเนื้อหาแบบปรับเหมาะ ระบบการเรียนแบบปรับ
เหมาะ และแบบทดสอบแบบปรับเหมาะ จํานวน 5 ท่าน
ได้จากการเลือกแบบเจาะจง
4. กรอบแนวคิ ดการวิ จยั

5. วิ ธีดาํ เนิ นการวิ จยั
การดําเนินการวิจยั แบ่งออกเป็ น 2 ระยะ ดังนี้
ระยะที่ 1 การพัฒนาแบบจําลองระบบเนื้ อหาแบบ
ปรับ เหมาะสําหรับ การเรีย นแบบปรับ เหมาะ เพื่ อ
พัฒ นาผู้เ รี ย นที่ มี ค วามสามารถทางการเรี ย น
แตกต่างกัน ประกอบด้วย 4 ขัน้ ตอนดังต่อไปนี้
1.1 ศึกษาเอกสารและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องกับการ
พัฒนาแบบจําลองระบบเนื้อหาแบบปรับเหมาะสําหรับ
การเรียนแบบปรับเหมาะทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ ดังต่อไปนี้
1.1.1 การเรียนแบบปรับเหมาะ ได้แก่
ความหมาย องค์ประกอบ และประโยชน์ของการเรียน
การสอนแบบปรับเหมาะ
1.1.2 เนื้อหาแบบปรับเหมาะ ได้แก่
ความหมาย เทคนิคการนําเสนอเนื้อหา รูปแบบ
และประโยชน์ของเนื้อหาแบบปรับเหมาะ
1.1.3 แบบทดสอบแบบปรับตัว ได้แก่
ความหมาย ส่วนประกอบของการทดสอบแบบปรับเปลีย่ น
หลักการทดสอบ และประโยชน์ของแบบทดสอบแบบ
ปรับเหมาะ
1.1.4 การช่วยเสริมศักยภาพ ได้แก่
ความหมาย กระบวนการช่วยเหลือ ประเภท และ
ประโยชน์ของการช่วยเสริมศักยภาพ
1.2 พัฒนาแบบจําลองระบบเนื้อหาแบบปรับเหมาะ
สํา หรับ การเรีย นแบบปรับ เหมาะ
ประกอบด้ว ย
รายละเอียด 2 ด้าน ได้แก่ องค์ประกอบ และขัน้ ตอน
โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. องค์ ป ระกอบ ระบบเนื้ อ หาแบบปรับ
เหมาะสํ า หรับ การเรี ย นแบบปรับ เหมาะที่ พ ัฒ นาขึ้ น
ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ ดังนี้
1.1 บทบาทของผูเ้ รียน เข้าสูร่ ะบบเพือ่ เรียน
ตามกระบวนการนํ าเสนอเนื้อหา และกระบวนการเรียนรูท้ ่ี
ระบบจัดการ ซึ่งเป็ นเนื้อหาและการเรียนรูท้ เ่ี หมาะสมกับ
ความสามารถของผูเ้ รียนแต่ละคน และใช้สงิ่ สนับสนุ นการ
เรียนการสอนและสือ่ การสอนต่าง ๆ
1.2 บทบาทผูส้ อน เข้าสูร่ ะบบเพือ่ สร้างและ
เตรีย มเนื้ อ หา แบบทดสอบ และรู ป แบบการเรีย นให้
เหมาะสมกับความสามารถของผูเ้ รียนแต่ละคน ตรวจสอบ

รูปที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจยั
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สถานการณ์ เ รีย นของผู้ เ รีย น ติ ด ตามความก้ า วหน้ า
พฤติกรรมของผูเ้ รียน จัดการผูใ้ ช้งาน
1.3 การใช้งาน ระบบเนื้อหาแบบปรับเหมาะ
สําหรับการเรียนแบบปรับเหมาะที่พฒ
ั นาขึ้นมีรูปแบบ
การใช้งานทีเ่ หมาะสมกับความสามารถของผูเ้ รียนแต่ละ
คน โดยใช้แบบทดสอบทีม่ ลี กั ษณะปรับเหมาะมาเป็ นตัว
ประเมินความสามารถทางการเรียน เพือ่ นําเสนอเนื้อหา
และรูปแบบการเรียนรูใ้ ห้เหมาะสมกับผูเ้ รียนแต่ละคน
2. ขัน้ ตอน กระบวนการเรียนการสอนโดยใช้
ระบบเนื้อหาแบบปรับเหมาะสําหรับการเรียนแบบปรับ
เหมาะทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ ประกอบด้วย 3 ขัน้ ตอนย่อย ดังนี้
2.1 ขัน้ ตอนการเตรียมการก่อนการเรียน มีดงั นี้
2.1.1 ปฐมนิเทศผูช้ ว่ ยสอนและผูเ้ รียน
 ผู้สอนทํา การแนะนํ าผู้ช่วยสอน
และผูเ้ รียนเกี่ยวกับระบบเนื้อหาแบบปรับเหมาะสําหรับ
การเรียนแบบปรับเหมาะทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ และวิธกี ารใช้งาน
ระบบทีพ่ ฒ
ั นาขึน้
 ผู้เรียนและผู้ช่วยสอนฝึ กปฏิบตั ิ
การใช้งานระบบเนื้อหาแบบปรับเหมาะสําหรับการเรียน
แบบปรับเหมาะทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ รายวิชา และซักถามข้อสงสัย
2.1.2 การฝึ กปฎิบตั ิ
 ผู้ส อนทํา การสาธิต การใช้ง าน
ระบบฯ เว็บเบราเซอร์ บริการในอินเทอร์เน็ต
 ผู้เรียนทําการลงทะเบียนเข้าสู่
ระบบและปรับแก้ขอ้ มูลส่วนตัว
 ผู้ เ รี ย นฝึ ก ปฎิ บ ัติ ก ารใช้ ง าน
ระบบฯ และเว็บเบราเซอร์
2.2 ขัน้ จัดกระบวนการเรียนการสอนของแบบ
จํา ลองระบบเนื้ อ หาแบบปรับ เหมาะสํา หรับ การเรีย น
แบบปรับเหมาะทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ ใช้กระบวนการเรียนรูต้ าม
รูปแบบ MIAP ดังนี้
2.2.1 ขัน้ สนใจปญั หา (Motivation)
เป็ น การกระตุ้ น ความสนใจก่ อ นเข้า สู่
บทเรียน เพือ่ ให้ผเู้ รียนเกิดการกระตือรือร้นในการศึกษา
เนื้อหา ในขัน้ นี้ผูส้ อนจะใช้คําถามเพื่อทําการกระตุ้นให้
ผู้เรียนเกิดความสนใจในการเรียนรู้เนื้อ หาโดยทําการ
แบ่งคําถามออกเป็ น 3 รูปแบบสําหรับผูเ้ รียน 3 กลุ่ม
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(เก่ง ปานกลาง อ่อน) ซึ่งอยู่ในขัน้ ตอนที่ 2 ของ
กระบวนการระบบเนื้ อหาแบบปรับเหมาะสํา หรับ การ
เรียนแบบปรับเหมาะทีพ่ ฒ
ั นาขึน้
2.2.2 ขัน้ ศึกษาข้อมูล (Information)
เป็ น ช่ ว งการให้ เ นื้ อ หาในรู ป แบบและ
วิธกี ารต่าง ๆ ตามที่ผูส้ อนได้เตรียมไว้ ในขัน้ นี้ผู้เรียน
ทําการศึกษาเนื้อหาตามความสามารถทางการเรียนของ
ตนเอง ซึ่งอยู่ในขัน้ ตอนที่ 3 ของกระบวนการระบบ
เนื้อหาแบบปรับเหมาะสําหรับการเรียนแบบปรับเหมาะ
ทีพ่ ฒ
ั นาขึน้
2.2.3 ขัน้ พยายาม (Application)
เป็ น ขัน้ ตอนที่ใ ห้ผู้ เ รีย นได้มีโ อกาสใช้
ความรูห้ รือทักษะทีไ่ ด้ศึกษามาใช้ในการแก้ปญั หาด้วย
การทํ า แบบทดสอบ ในขัน้ นี้ ผู้ ส อนทํ า การแบ่ ง การ
ทดสอบออกเป็น 2 ระยะ
ระยะที่ 1 จะอยู่ในช่วงแรกของการเข้าสู่ระบบ โดย
ผู้เรียนทํ าแบบทดสอบก่ อนเรียน (Pretest)
และ
แบบทดสอบหลังเรียนบทที่ 1 แล้วนําคะแนนมาเฉลีย่ เพื่อ
ทํ าการจัดกลุ่ มผู้เรียนตามความสามารถทางการเรียน
ออกเป็ น 3 กลุ่ม (เก่ง ปานกลาง อ่อน) การทํางานในระยะ
นี้จะอยู่ในขัน้ ตอนแรกของกระบวนการระบบเนื้ อหาแบบ
ปรับเหมาะสําหรับการเรียนแบบปรับเหมาะทีพ่ ฒ
ั นาขึน้
ระยะที่ 2 จะอยู่ในช่วงหลังการศึกษาเนื้อหา โดย
ผู้ เ รี ย นทํ า แบบทดสอบระหว่ า งบทเรี ย นตามความ
สามารถทางการเรีย นของตนเอง เพื่อ ประเมิน ความ
สามารถจากเนื้อหาทีผ่ สู้ อนจัดเตรียม การทํางานระยะนี้
จะอยูใ่ นขัน้ ตอนที่ 4 ของกระบวนการระบบเนื้อหาแบบ
ปรับเหมาะสําหรับการเรียนแบบปรับเหมาะทีพ่ ฒ
ั นาขึน้
2.2.4 ขัน้ สําเร็จผล (Progress)
เป็ น ขัน้ ตอนในการตรวจผลงานของ
ผู้เรียนทีไ่ ด้จากการทําแบบทดสอบ โดยถกปญั หาและ
ให้เ หตุ ผ ลสํา หรับ ข้อ ผิด พลาดและมุ่ง หมายแก้ไ ขให้มี
ความสํ า เร็จ ผลดีย ิ่ง ขึ้น ในขัน้ นี้ ผู้เ รีย นทํ า การศึก ษา
เนื้อหาจากการเรียนแบบปรับเหมาะและการช่วยเสริม
ศักยภาพทีต่ รงตามความสามารถทางการเรียนจากการ
ทําแบบทดสอบระหว่างบทเรียน ซึ่งอยู่ในขัน้ ตอน
สุดท้ายของกระบวน การระบบเนื้อหาแบบปรับเหมาะ
สําหรับการเรียนแบบปรับเหมาะทีพ่ ฒ
ั นาขึน้
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2.3 ขัน้ การวัดและประเมินผล
การวัดและการประเมินผลในแต่ละหน่ วยการ
เรียน ใช้การวัดและประเมินผลการเรียนตามสภาพจริง
โดยการวัดผลการเรียนรูจ้ ากการทําแบบทดสอบระหว่าง
เรียน (Exercise) และผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนหลังเรียน
(Posttest) โดยสัดส่วนเมื่อเปรียบเทียบกับผลสัมฤทธิ ์
ทางการเรียนก่อนเรียน (Pretest) ผลลัพธ์ทท่ี าํ การแสดง
ออกมาจํานวนสัดส่วนของผู้เรียนที่มีความรู้ระดับอ่อน
หรือ ปานกลางต้อ งมีส ดั ส่ว นที่ล ดลง และปรับ ไปเป็ น
สัด ส่ว นของผู้เรียนที่มีค วามรู้ระดับ ปานกลางหรือเก่ ง
ต้องมีสดั ส่วนทีเ่ พิม่ ขึน้ ตามลําดับ
1.3 นําแบบจําลองระบบเนื้อหาแบบปรับ
เหมาะสํา หรับ การเรีย นแบบปรับ เหมาะที่พ ัฒ นาขึ้น
เสนออาจารย์ทป่ี รึกษาวิทยานิพนธ์ตรวจสอบเพือ่ ทําการ
ปรับปรุงแก้ไข
1.4 นํ า แบบจํ า ลองระบบเนื้ อ หาแบบปรับ
เหมาะสําหรับการเรียนแบบปรับเหมาะทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ เสนอ
ผู้ท รงคุ ณ วุ ฒ ิพิจ ารณา โดยการสัม ภาษณ์ เ ชิง ลึก (Indepth Interview)
1.5 สร้างเครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการประเมินคุณภาพ
แบบจํ า ลองระบบเนื้ อ หาแบบปรับ เหมาะสํา หรับ การ
เรียนแบบปรับเหมาะที่พฒ
ั นาขึ้น ได้แก่ แบบประเมิน
ความเหมาะสมสําหรับผูท้ รงคุณวุฒ ิ
ระยะที่ 2 การประเมิ นความเหมาะสมแบบจําลอง
ระบบเนื้ อหาแบบปรับเหมาะสําหรับการเรียนแบบ
ปรับ เหมาะ เพื่ อ พัฒ นาผู้เ รี ย นที่ มี ค วามสามารถ
ทางการเรียนแตกต่างกัน
2.1
นํ าแบบจําลองระบบเนื้อหาแบบปรับเหมาะ
สํ า หรับ การเรี ย นแบบปรับ เหมาะที่ พ ั ฒ นาขึ้ น เสนอ
ผูท้ รงคุณวุฒดิ า้ นระบบเนื้อหาแบบปรับเหมาะ ระบบการ
เรียนแบบปรับเหมาะ และแบบทดสอบแบบปรับเหมาะ
จํานวน 5 ท่าน เพื่อดําเนินการประเมินความเหมาะสม
แบบจําลองระบบเนื้อหาแบบปรับเหมาะสําหรับการเรียน
แบบปรับเหมาะที่พฒ
ั นาขึ้น วิเคราะห์ระดับคะแนนเฉลี่ย
สําหรับแบบสอบถามความคิดเห็น โดยใช้เกณฑ์กําหนด
ช่วงคะแนนเฉลีย่ ไว้
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ตารางที่ 1 เกณฑ์การกําหนดช่วงคะแนนเฉลีย่ และ
แปลความหมาย [8]
ช่วงคะแนน
4.50 - 5.00
3.50 - 4.49
2.50 - 3.49
1.50 - 2.49
1.00 - 1.49

แปลความหมาย
มีความเหมาะสมในระดับดีมาก
มีความเหมาะสมในระดับดี
มีความเหมาะสมในระดับพอใช้
มีความเหมาะสมในระดับน้อย
มีความเหมาะสมในระดับเห็นควรปรับปรุง

6. สรุปผลการวิ จยั
การวิจยั ครัง้ นี้นําเสนอผลการวิจยั เป็ น 2 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 แบบจําลองระบบเนื้ อหาแบบปรับ
เหมาะสําหรับการเรียนแบบปรับเหมาะ เพื่อพัฒนา
ผูเ้ รียนที่มีความสามารถทางการเรียนแตกต่างกัน
แบบจําลองระบบเนื้ อหาแบบปรับเหมาะสําหรับการ
เรียนแบบปรับเหมาะที่พฒ
ั นาขึ้น (ALLeA System)
ประกอบด้วย 3 ระบบปรับเหมาะ ประกอบด้วย 1) ระบบ
เนื้อหาแบบปรับเหมาะ 2) ระบบการเรียนแบบปรับเหมาะ
และ 3) แบบทดสอบแบบปรับเหมาะ ดังรูปที่ 2
ตามแบบจําลองระบบระบบเนื้ อหาแบบปรับเหมาะ
สําหรับการเรียนแบบปรับเหมาะที่พ ัฒนาขึ้น เป็ นการ
จําลองการเรียนการสอนทีใ่ ช้เว็บเป็ นฐาน (Web-Based
Learning and Teaching) ซึง่ เป็ นรูปแบบการเรียนการสอน
ออนไลน์ ผูส้ อนสามารถใช้เครื่องมือเพื่อเตรียมเนื้อหาการ
เรียน (Learning Content) ให้กบั ผู้เรียนเพื่อให้ผู้เรียน
สามารถเรียนผ่านเว็บได้ตลอดเวลา ในการเรียนการสอนที่
ทีด่ ไี ม่ควรจํากัดเนื้อหาเพียงเท่าทีผ่ ู้สอนเตรียมไว้เท่านัน้
แต่ควรจัดเนื้อหาให้เหมาะสมกับความสามารถและระดับ
ความรูข้ องผูเ้ รียนแต่ละคนด้วย จากการทีผ่ เู้ รียนแต่ละราย
มีความต้องการเนื้อหาที่แตกต่างกัน การปรับลําดับ การ
นําเสนอเนื้อหาเหล่านัน้ ให้ตรงกับความสามารถของผูเ้ รียน
จะช่ วยให้ เ กิ ด ประสิท ธิ ภาพในการเรียนรู้ ท่ีตรงความ
ต้องการของผูเ้ รียนแต่ละบุคคลมากยิง่ ขึน้ คอมพิวเตอร์จะ
เข้าใจหรือปรับความเหมาะสม (Adaptation)
ในการ
นําเสนอให้ตรงกับความต้องการของผูเ้ รียนแต่ละบุคคลได้
ซึ่งคอมพิวเตอร์จะต้องมีความฉลาด โดยความฉลาดนัน้
สามารถทําได้จากการติดตามผลการเรียน พฤติกรรมหรือ
ลักษณะส่วนตัวของผูเ้ รียน
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รูปที่ 2 แบบจําลองระบบเนื้อหาแบบปรับเหมาะสําหรับการเรียนแบบปรับเหมาะ เพือ่ พัฒนาผูเ้ รียน
ทีม่ คี วามสามารถทางการเรียนแตกต่างกัน
จากแบบจําลองระบบเนื้ อหาแบบปรับเหมาะสําหรับ
การเรียนแบบปรับเหมาะที่พ ัฒ นาขึ้น ผู้ สอนจะเป็ น ผู้
แนะนํ าและทําการกําหนดรูปแบบการนําเสนอเนื้อหาแบบ
ปรับเหมาะ และการเรียนแบบปรับเหมาะให้กบั ผูเ้ รียนแต่
ละคนตามความสามารถทางการเรียน โดยมีกระบวนการ
ทํางาน 5 ขัน้ ตอนดังต่อไปนี้
ขัน้ ที่ 1 ผูส้ อนใช้แบบทดสอบเป็นตัวประเมินผล
ผู้เรียนจากการทําแบบทดสอบก่ อนเรียน (Pretest) และ
แบบทดสอบหลังเรียนบทที่ 1 แล้วทําการนํ าคะแนนมา
เฉลีย่ เพือ่ ทําการแบ่งกลุ่มผูเ้ รียนตามความสามารถทางการ
เรียนออกเป็น 3 กลุม่ (เก่ง ปานกลาง และอ่อน)

_13-0886(001-134).indd 7

ขัน้ ที่ 2 ผูส้ อนใช้คําถามเพื่อทําการกระตุน้ ให้ผเู้ รียน
เกิดความสนใจในการเรียนรูเ้ นื้อหาโดยทําการแบ่งคําถาม
ออกเป็ น 3 รูปแบบสําหรับผูเ้ รียน 3 กลุ่ม (เก่ง ปานกลาง
อ่อน)
ขัน้ ที่ 3 ผูส้ อนทําการกลันกรองรู
่
ปแบบการเรียนเนื้อหา
แบบปรับเหมาะมาใช้เพือ่ ให้เหมาะสมต่อความสามารถของ
ผูเ้ รียนแต่ละคน โดยผูเ้ รียนแต่ละคนจะได้รบั รูปแบบการให้
เนื้อหา (Presentation Content) ทีแ่ ตกต่างกันตามระดับ
ความรูท้ ท่ี าํ การประเมิน โดยผูเ้ รียนทีม่ รี ะดับความสามารถ
เก่งจะได้รบั รูปแบบการนํ าเสนอเนื้อหาสําหรับผู้เรียนใน
รูปแบบเก่ง ซึ่งมีเพียงคําอธิบายทีม่ ลี กั ษณะเป็ นข้อความ
(Text) เพียงอย่างเดียว หรือผูเ้ รียนทีม่ รี ะดับความสามารถ
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อ่อนจะได้รบั รูปแบบการนํ าเสนอเนื้อหาสําหรับผู้เรียนใน
รูปแบบอ่ อน ซึ่งมีท งั ้ คํ าอธิบายที่อยู่ในรูปของข้อความ
(Text) ภาพนิ่ง (Picture) ภาพ เคลื่อนไหว (Animation)
รวมทัง้ ตัวอย่าง (Example) ตามลําดับ ซึ่งเทคนิคการ
นําเสนอเนื้อหาให้กบั ผูเ้ รียนเป็ นการนําเทคนิคแฟรกเมนท์
วาเรีย่ นท์ (Fragment Variant) มาใช้
ขัน้ ที่ 4 เมื่อผูเ้ รียนได้รบั รูปแบบการนําเสนอเนื้อหา
เพื่อทําการศึกษาไปแล้ว ผู้สอนจะทําการนํ าแบบทดสอบ
ระหว่างเรียน (Exercise) ซึ่งมีลกั ษณะแบบปรับเหมาะ
มาประเมิน ความรู้ข องผู้เ รีย นเพื่อ ทํา การประเมิน ผล
ความเข้าใจของผู้เรียนหลังจากทําการศึกษาเนื้อหาที่
ผูส้ อนจัดให้ในขัน้ ที่ 3
ขัน้ ที่ 5 ผู้สอนจะทําการตรวจปรับแบบทดสอบ
ระหว่ า งเรีย นแต่ ล ะข้อ และให้การช่ ว ยเสริม ศัก ยภาพ
สํ า หรั บ ผู้ เ รี ย นเพื่ อ ให้ เ กิ ด การเรี ย นรู้ ท่ี ต รงตาม
ความสามารถทางการเรียนหลังจากการทําแบบทดสอบ
อีกครัง้
โดยการปรับรูปแบบและวิธกี ารเรียนรูข้ องผูเ้ รียนจะ
มีลกั ษณะปรับเปลีย่ นไปเรือ่ ย ๆ ตามความสามารถของ
ผู้เรียนตามที่ผู้สอนได้ประเมินผลจากแบบทดสอบที่มี
ลักษณะปรับเหมาะในขัน้ ที่ 4 โดยจะทําการปรับวิธกี าร
เรีย นรู้ใ ห้มีค วามสอดคล้ อ งกับ ส่ ว นของเนื้ อ หาแบบ
ปรับเหมาะ
ตอนที่ 2 ผลการประเมิ นเหมาะสมแบบจําลอง
ระบบเนื้ อหาแบบปรับเหมาะสําหรับการเรียนแบบ
ปรับ เหมาะเพื่ อ พัฒ นาผู้เ รี ย นที่ มี ค วามสามารถ
ทางการเรียนแตกต่างกัน
การประเมินความเหมาะสมแบบจําลองระบบเนื้อหา
แบบปรับ เหมาะสํ า หรับ การเรีย นแบบปรับ เหมาะที่
พัฒนาขึน้ (ALLeA System) ดําเนินการประเมินทัง้ หมด
3 ด้าน โดยผูท้ รงคุณวุฒจิ าํ นวน 5 ท่านได้ดงั ตารางที่ 2
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ตารางที่ 2 ผลการประเมินความเหมาะสมแบบจําลอง
ระบบเนื้อหาแบบปรับเหมาะสําหรับการเรียน
แบบปรับเหมาะทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ ทัง้ 3 ด้าน โดย
ผูท้ รงคุณวุฒ ิ
ด้าน

X

1. ด้านความสามารถระบบ
2. ด้านขัน้ ตอนการทํางาน
ระบบเนื้อหาแบบปรับเหมาะ
สําหรับการเรียนแบบ
ปรับเหมาะทีพ่ ฒ
ั นาขึน้
3. ด้านการนําไปใช้
สรุป ความเหมาะสมของ
แบบจําลองระบบทัง้ 3 ด้าน

4.04
3.80

ระดับความ
เหมาะสม
0.70
มาก
0.83
มาก

4.10
3.98

0.58
0.70

S.D.

มาก
มาก

จากตารางที่ 2 พบว่า แบบจําลองระบบเนื้อหาแบบ
ปรับเหมาะสําหรับการเรียนแบบปรับเหมาะทีพ่ ฒ
ั นาขึน้
ในภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก (X = 3.98,
S.D. = 0.70) เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้านพบว่าทุกด้านมี
ความเหมาะสมในระดับมาก โดยเรียงตามค่าเฉลี่ยจาก
มากไปน้อยดังนี้ ด้านความสามารถระบบ ด้านขัน้ ตอน
การทํางานระบบเนื้อหาแบบปรับเหมาะสําหรับการเรียน
แบบปรับ เหมาะที่ พ ัฒ นาขึ้น และด้ า นการนํ า ไปใช้
ตามลําดับ
7. อภิ ปรายผลการประเมิ นแบบจําลองระบบระบบ
เนื้ อหาแบบปรับเหมาะสําหรับการเรียนแบบ
ปรับเหมาะที่พฒ
ั นาขึน้
ผูท้ รงคุณวุฒทิ งั ้ 5 ท่าน ประเมินความเหมาะสมของ
แบบจําลองระบบเนื้อหาแบบปรับเหมาะสําหรับการเรียน
แบบปรับเหมาะที่พ ัฒนาขึ้น พบว่ า แบบจํ า ลองระบบ
เนื้อหาแบบปรับเหมาะสําหรับการเรียนแบบปรับเหมาะที่
พัฒนาขึน้ มีความเหมาะสมในภาพรวมและรายด้านอยู่ใน
ระดั บ มาก ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ งานวิ จ ัย ของ ธนาวุ ฒ ิ
ประกอบผล [9] ทีพ่ บว่าการจัดการเรียนการสอนโดยใช้
ระบบการสอนแบบปรั บ เหมาะสามารถพั ฒ นาและ
ตอบสนองต่ อ ความแตกต่ า งระหว่ า งบุ ค คลได้ ดี และ
สอดคล้องกับพงษ์ศกั ดิ ์ มันหมาย
่
[10] ทีพ่ บว่าการพัฒนา
ระบบการสอนอัจฉริยะเพื่อการเรียนรู้แบบร่วมมือกันบน
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เครือ ข่ า ยอิ น เทอร์ เ น็ ต โดยนํ า แนวคิ ด ระบบการสอน
อัจฉริยะ (ITS) มาสนับสนุ นกับการเรียนการสอนแบบ
ร่วมมือกันบนเว็บเพื่อให้ตรงตามศักยภาพทางการเรียน
ของผู้เรียนและให้การเรียนการสอนเกิดประสิทธิภาพมาก
ยิง่ ขึน้
8. ข้อเสนอแนะ
8.1 ข้อเสนอแนะสําหรับการนํ าแบบจําลองระบบ
เนื้อหาแบบปรับเหมาะสําหรับการเรียนแบบปรับเหมาะ
ทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ ไปใช้
8.1.1 ควรมีการเตรียมแบบทดสอบ (Testing)
ประกอบด้ ว ย แบบทดสอบก่ อ นเรีย น แบบทดสอบ
ระหว่า งเรีย น และแบบทดสอบหลังเรีย นให้มีปริมาณ
เพียงพอกับผูเ้ รียนทัง้ 3 กลุม่ และมีมาตรฐานทีด่ ี
8.1.2 แบบทดสอบระหว่างเรียน (Exercise)
ควรเป็ นแบบทดสอบที่ประกอบด้วยข้อสอบระดับง่าย
ปานกลาง และยาก ไม่ควรประกอบด้วยข้อสอบแบบใด
แบบหนึ่ง และควรมีการปรับเปลีย่ น (Adaptive) ภายใน
แบบทดสอบให้มคี วามยากขึน้ เมือ่ ผูเ้ รียนสอบผ่าน
8.1.3 ควรมีการเตรียมการเร้าความสนใจ
ผูเ้ รียน (Motivation) ให้มคี วามน่ าสนใจและเหมาะกับ
ผู้เรียนทัง้ 3 กลุ่ม เนื่องจากเป็ นขัน้ ตอนแรกในการ
กระตุน้ ความสนใจให้ผเู้ รียนเกิดการเรียนรู้
8.1.4 ควรมีการเตรียมเนื้อหาแบบปรับเหมาะ
ให้มปี ริม าณเพียงพอกับผู้เรียนทัง้ 3 กลุ่ม และให้มี
คุณภาพ สามารถเชื่อถือได้ และนําไปใช้กบั ผูเ้ รียนทัง้ 3
กลุม่ ได้
8.2 ข้อเสนอแนะสําหรับการวิจยั ครัง้ ต่อไป
8.2.1 ในการพัฒนาแบบจําลองระบบเนื้อหา
แบบปรับ เหมาะสํ า หรับ การเรีย นแบบปรับ เหมาะที่
พัฒนาขึน้ ควรมีการเจาะจงกับการนําไปใช้รปู แบบการ
เรียนการสอนแบบใดแบบหนึ่ง และควรเน้นในส่วนของ
การปรับเปลีย่ นระบบใดระบบหนึ่งโดยเฉพาะ
8.2.2 ในการสร้างเนื้อหาทีเ่ หมาะสมกับระดับ
ความสามารถทางการเรียนของผูเ้ รียนแต่ละคนนัน้ ควร
ศึกษาแนวคิดหรือทฤษฎีในการสร้างเนื้อหาทีเ่ หมาะสม
กับผู้เรียนแต่ ละคนเพื่อให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ ์ทางการ
เรียนทีส่ งู ขึน้
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