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55902313: สาขาวชิาสนเทศศาสตร์เพือการศึกษา 
คาํสาํคญั:  ระบบช่วยสอนเสริมแบบปรับเหมาะ / ระบบบริหารจดัการเรียนรู้  
  อภิสิทธิ คุม้รักษา: การพฒันาระบบช่วยสอนเสริมแบบปรับเหมาะบนระบบบริหาร
จดัการเรียนรู้.  อาจารยที์ปรึกษาวิทยานิพนธ์: รศ. ดร. ปานใจ  ธารทศันวงศ์ และ ผศ. ดร. ไชยยศ 
ไพวทิยศิริธรรม.  160 หนา้. 
 งานวิจยันีมีจุดประสงคเ์พือนาํเสนอรูปแบบ วิธีพฒันาและหาประสิทธิภาพของระบบ
ช่วยสอนเสริมแบบปรับเหมาะบนระบบบริหารจัดการเรียนรู้ (Adaptive Tutoring System on 

Learning Management System)  เพือใชใ้นกิจกรรมเสริมการเรียนการสอนของวิชาระบบเครือข่าย
เบืองตน้ สําหรับนักเรียนหลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชันปีที 2 สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  
โดยระบบจะจดัรูปแบบการเรียนให้เหมาะสมกบัความรู้และความสามารถของผูเ้รียนแต่ละบุคคล  
วเิคราะห์ผูเ้รียนควรไดรั้บบทเรียนเมือใด รูปแบบไหน หรือควรทีจะไดรั้บบทเรียนเสริมเพิมเติมจาก
หรือไม่  ผูเ้รียนศึกษาบทเรียนดว้ยตนเองขึนอยู่กบัความสามารถของแต่ละบุคคล การทาํงานของ
ระบบนําแนวคิดระบบการสอนทบทวนแบบอัจฉริยะ  (Intelligent Tutoring System: ITS) มา
ประยุกตใ์ช้ในการพฒันา มีองค์ประกอบหลกั 5 ส่วนคือ 1) ส่วนผูเ้รียน 2) ส่วนเนือหา 3) ส่วนจดั 
รูปแบบการสอน 4) ส่วนวิเคราะห์ผูเ้รียนและ 5) ส่วนติดต่อผูใ้ชง้าน ระบบถูกพฒันาขึนในลกัษณะ
ของแฟ้มส่วนขยายเส ริม  (External Extension Module) ชือ  “adaptive _menu” สามารถติดตัง
เพิมเติมในระบบบริหารจัดการเรียนรู้ ATutor ได้ง่าย สะดวก รวดเร็วและไม่มีผลกระทบต่อ
โครงสร้างหลกัของระบบเดิม  การทาํงานจะเริมจากการทดสอบก่อนเรียน กิจกรรมการเรียนโดย
ผูเ้รียนเลือกรูปแบบการเรียน (Learning Style)ไดด้ว้ยตนเอง  จากนนัจะทดสอบทา้ยบทของแต่ละ
หน่วยการเรียนเพือประเมินความสามารถของผูเ้รียน แลว้พิจารณาวา่ควรนาํเสนอรูปแบบการเรียน 
ในหัวขอ้ถดัไปอยา่งไร รูปแบบไหน กรณีทีค่าระดบัความสามารถของผูเ้รียนตาํกวา่เกณฑ์กาํหนด 
ระบบจะทาํการนาํเสนอบทเรียนสอนเสริมพิเศษเพิมเติม  เป็นการช่วยเหลือผูเ้รียนในกลุ่มอ่อนให้มี
ความรู้ความเขา้ใจในเนือหาบทเรียนใหม้ากขึนเป็นพิเศษ  

 ผลการวิจยัพบวา่คุณภาพของระบบ อยูใ่นระดบัดี ดว้ยค่าเฉลีย 8.43 ผูเ้รียนมีผลสัมฤทธิ
การเรียนภายหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติระดบั 0. 5 ผูเ้รียนมีความพึงพอใจ
ต่อระบบโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ดว้ยค่าเฉลียเท่ากบั 3.98  ส่วนเบียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.672 
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ลายมือชืออาจารยที์ปรึกษาวทิยานิพนธ์   1. ...........................  2. ............................. 
 
 

ง 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



6 
 
55902313 : MAJOR : EDUCATIONAL INFORMATICS 
KEY WORD:  ADAPTIVE TUTORING SYSTEM / LEARNING MANAGEMENT SYSTEM 
 APISITH  KHUMRUKSA: DEVELOPMENT OF AN ADAPTIVE TUTORING SYSTEM 
ON LEARNING MANAGEMENT SYSTEM. THESIS ADVISORS: ASSOC. PROF. PANJAI 
TANTASANAWONG, Ph.D., AND ASST. PROF. CHAIYOS PAIWITHAYASIRITHAM, Ed.D.160 pp. 
 
 

This paper presents the model, development methodology and enhances the 
efficiency for an Adaptive Tutoring System on Learning Management System, to generate 
teaching and learning activities during the process of Introduction to Networking course to 
second year vocational level for Business Computing students. This system managed the 
teaching format to suit the individual student's level of knowledge.  The levels of student 
knowledge are analyzed, in order to determine the content of following lessons.  The students 
learn that the content of the lessons depends on the ability of the individual’s own studies. 
The developed system used the concept of an intelligent teaching assistant system or 
Intelligent Tutoring System (ITS) application. The main components of the system consisted 
of five parts including: 1) learner module, 2) content module, 3) pedagogical module, 4) the 
analysis of the learner, and 5) user interface applications module. The system was developed 
in the form of an extra file extension (External Extension Module) and stored in the document 
(Folder) called "adaptive _menu" can be easily installed. In addition, the management of 
learning ATutor is convenient, fast and does not affect the structure of the original system. 
There is the pre-testing before the start of class. For teaching and learning activities, students 
can choose learning styles (Learning Style) by themselves. After that there is a post-test of 
each unit to assess the ability of each a student's individual knowledge. The system will 
consider whether to propose a model of learning in the next section. If the student’s ability is 
under the setting criteria, the system will assign special activities by offering extra lessons to 
enhance the understanding of the lesson, which increase help or care for the members in 
weak group to understand the lesson.  
  
 The results showed that the quality of An Adaptive Tutoring System on Learning 
Management System in Introduction to networking course developed by the researcher has a 
good level with an average score of 8.43. The students' learning achievement after learning is 
more than before learning at statistical significance level of 0.05. Students' satisfactions with 
the adaptive tutoring system are in high level with mean of 3.98 and standard deviation equal 
to 0.672. 
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กติติกรรมประกาศ 

 

 วิทยานิพนธ์ฉบบันีสําเร็จลงไดด้้วยความกรุณาอย่างสูงจากรองศาสตราจารย์ ดร. ปาน
ใจ ธารทัศนวงศ์ และผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร. ไชยยศ ไพวิทยศิริธรรม  ซึงเป็นอาจารย์ทีปรึกษา
วิทยานิพนธ์ทีให้ความช่วยเหลือและให้คาํแนะนําทีเป็นประโยชน์อย่างยิงต่อผูว้ิจยั รวมทงัผูช่้วย
ศาสตราจารย ์ดร. ฐาปนีย ์ธรรมเมธา  ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ อาจารย ์ดร. วจันนัท ์มตัติ
ทานนท ์ผูท้รงคุณวฒิุ และผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. เอกนฤน บางท่าไม ้ทีกรุณาใหค้าํปรึกษา คาํแนะนาํ 
และข้อเสนอแนะทีเป็นประโยชน์แก่ผูว้ิจยั ส่งผลให้วิทยานิพนธ์เล่มนีถูกตอ้งและสมบูรณ์ยิงขึน 
ผูว้จิยัขอกราบขอบพระคุณในความกรุณาของทุกท่านเป็นอยา่งสูง 

 ขอกราบขอบพระคุณนายสุรชัย จามรเนียม นายชัชพงศ์  เชือสา และนางสาวสุดนภา 
บาํรุง ทีกรุณาเป็นผูเ้ชียวชาญตรวจสอบและแกไ้ขเครืองมือในการวิจยั สําหรับการทาํวิทยานิพนธ์ให้
มีความสมบูรณ์ยงิขึน 

 ขอกราบขอบคุณคณาจารยส์าขาวิชาสนเทศศาสตร์เพือการศึกษาทุกท่านทีให้ความรู้ ให้
คาํแนะนาํและประสบการณ์อนัมีค่ายิงแก่ผูว้ิจยั ขอขอบพระคุณเจา้ของหนงัสือ วารสาร เอกสาร และ
วิทยานิพนธ์ทุกเล่ม ทีช่วยให้วิทยานิพนธ์มีความสมบูรณ์ ขอขอบคุณพีๆ เพือนๆ และน้องๆ ชาว
หลกัสูตรสาขาวชิาสนเทศศาสตร์เพือการศึกษา ทุกคนทีใหค้าํแนะนาํและกาํลงัใจตลอดมา 

 ขอขอบพระคุณผูบ้ริหาร ครู นกัเรียนโรงเรียนนาคประสิทธิ ทีให้ความร่วมมืออยา่งดียิง
ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลการวจิยั ส่งผลใหผู้ว้จิยัสามารถดาํเนินการวจิยั จนสาํเร็จลุล่วงดว้ยดี 

 คุณค่าหรือประโยชน์อนัเกิดจากวิทยานิพนธ์เล่มนี ผูว้ิจยัขอน้อมบูชาแด่คุณพระบิดา 
มารดา ครู อาจารยที์อบรมสังสอน แนะนาํ ใหก้ารสนบัสนุนและใหก้าํลงัใจอยา่งดียงิเสมอมา 
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