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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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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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วิทยานิพนธ์ทีให้ความช่วยเหลือและให้คาํแนะนําทีเป็นประโยชน์อย่างยิงต่อผูว้ิจยั รวมทงัผูช่้วย
ศาสตราจารย ์ดร. ฐาปนีย ์ธรรมเมธา  ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ อาจารย ์ดร. วจันนัท ์มตัติ
ทานนท ์ผูท้รงคุณวฒิุ และผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. เอกนฤน บางท่าไม ้ทีกรุณาใหค้าํปรึกษา คาํแนะนาํ 
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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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ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 
 พฒันาการของเทคโนโลยทีีเขา้มามีบทบาทและถูกนาํมาใชป้ระโยชน์ทางการศึกษาใน 

ปัจจุบนัไดมี้การเปลียนแปลงและพฒันาไปอยา่งรวดเร็ว ทงัในรูปสือการสอน  วิธีการสอนและการ
ประยุกต์ใช้ในการออกแบบระบบทางการศึกษาทีสามารถตอบสนองผูเ้รียนได้มากขึน ตลอดจน
สามารถให้ผูเ้รียนได้มีโอกาสแลกเปลียนเรียนรู้และสือสารกับผูเ้รียนอืนๆได้อย่างกวา้งขวาง  

ปัจจุบนัครูผูส้อนสามารถใชเ้ทคโนโลยีการศึกษาเพือเพิมคุณภาพการสอนและช่วยให้การสือสาร
กบัผูเ้รียนกระจ่างแจง้ยิงขึน  โดยอาจใช้กระบวนการเฉพาะหรือเทคโนโลยีพิเศษเพือการสอนให้
เหมาะสมกบัรูปแบบการเรียนรู้ของผูเ้รียนแต่ละคนหรือผูเ้รียนเองอาจเป็นผูเ้ลือกสรรกระบวนการ
หรือเทคโนโลยีทีเหมาะกบัความตอ้งการและเอืออาํนวยความสะดวกในการเรียนของตน และ
เนืองจากความแตกต่างของผูเ้รียนแต่ละบุคคลทีมีผลสัมฤทธิหรือความสามารถในการเรียนแตกต่าง
กนั  จึงเป็นทีมาของความพยายามในการพฒันาโปรแกรมและรูปแบบการช่วยสอนเสริมทีมีความ
เฉพาะเจาะจงและใหมี้ความเหมาะสมกบัผูเ้รียนแต่ละบุคคลมากยงิขึน (สมชาย สุริยะไกร, : 5) 

 การพัฒนาคุณลักษณะผูเ้รียนยุคใหม่เพือเป็นคนยุคใหม่ ตามแนวทางการปฏิรูป
การศึกษาในทศวรรษทีสอง (พ.ศ. - ) (สํานกังานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2555: ซ) ทีเน้น
ให้ผูเ้รียนสามารถเรียนรู้ไดด้ว้ยตนเอง   ยอ่มตอ้งการเครืองมือและวิธีการจดัการเรียนการสอนทีจะ
ส่งเสริมให้เกิดคุณลกัษณะดงักล่าว  การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสารหรือไอซีที เป็น
ทางเลือกทีสําคัญ  การพัฒนาโปรแกรมเพือใช้ในการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์เป็น
เครืองมือช่วยสอนไดมี้การนาํมาใชก้นัมากขึน  แต่ทีผา่นมามกัถูกนาํไปใชส้ําหรับการเรียนบทเรียน
สําเร็จรูป (Computer Assisted Instruction: CAI) ทีมุ่งไปในการพฒันาเนือหาหรือสือการสอนเป็น
หวัใจสําคญั โดยเป็นการนาํคอมพิวเตอร์ไปใชใ้นลกัษณะทีครูเป็นศูนยก์ลาง เน้นการเรียนรู้เนือหา
สาระเป็นหลกั ซึงลกัษณะการเรียนการสอนดว้ยวิธีดงักล่าว ยงัไม่เพียงพอต่อการพฒันาคุณลกัษณะ
ของผูเ้รียนยคุใหม่ (สาํนกังานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2555: ซ) 
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 คอมพิวเตอร์ถูกนาํมาใชง้านดา้นการศึกษา ซึงในระยะแรกมีการใชง้านอยูส่องประเภท 
คือคอมพิวเตอร์ช่วยฝึกอบรม  (Computer Based Training: CBT) เป็นการใช้คอมพิวเตอร์เป็น
เครืองมือช่วยในการฝึกอบรม และคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (Computer Assisted Instruction: CAI) ซึง
เป็นการใช้คอมพิวเตอร์ในการสร้างสือเนือหาบทเรียนทีนาํมาช่วยในกิจกรรมการเรียนการสอน
ให้กับผู ้เรียน   ระบบดังกล่าวแม้จะช่วยสอนได้ในระดับหนึงแต่ก็ยงัไม่สามารถสนับสนุน
ความสามารถดา้นการใหค้วามสนใจต่อผูเ้รียนเป็นรายบุคคลไดเ้หมือนผูช่้วยสอนทีเป็นมนุษย ์ หาก
ระบบช่วยสอนดว้ยคอมพิวเตอร์มีความสามารถดงักล่าว  ก็จะช่วยให้เกิดประสิทธิผลดา้นการเรียน
มากยงิขึน (สุรศกัดิ  มงัสิงห์, 2551: 71)           
  ระบบการสอนทบทวนแบบอัจฉริยะ  (Intelligent Tutoring System)  เป็นระบบทีมี
พืนฐานการตดัสินใจเกียวกบัการกาํหนดวิธีการสอนวา่จะสอนอะไร เมือไรและอยา่งไร ขึนอยูก่บั
รายละเอียดในการวินิจฉัยความรู้ของผูเ้รียน และไม่เพียงแต่จดัให้ผูเ้รียนมีโอกาสไดล้งมือกระทาํ
และมีส่วนร่วมเท่านนั  แต่ยงัสามารถทาํให้เกิดสภาพแวดลอ้มการเรียนรู้สําหรับผูเ้รียนแต่ละบุคคล
ทีมีระดับความสามารถในการเรียนรู้ทีแตกต่างกันได้อย่างเหมาะสม  (Robert, 1983: 7-12) 

สอดคล้องกบัการเสนอขอ้มูลของ Farhad Soleimanian ทีกล่าวไวว้่าระบบการสอนทบทวนแบบ
อจัฉริยะ (Intelligent Tutoring System) เป็นรูปแบบการเรียนในทียืดหยุน่และสามารถปรับตามการ
เรียนรู้ของผูเ้รียนทีมีพฤติกรรมการเรียนรู้ทีแตกต่างกนั  ซึงไดมี้การศึกษาเปรียบเทียบแลว้วา่ ระบบ
การสอนทบทวนแบบอจัฉริยะ (Intelligent Tutoring System) ช่วยเพิมคุณภาพการเรียนรู้ของผูเ้รียน
คิดเป็นร้อยละ 43 สามารถลดช่วงเวลาการเรียนรู้ของผูเ้รียนไดถึ้งร้อยละ  และการมีปฏิสัมพนัธ์
ในระบบสอนเสริมแบบอจัฉริยะของผูเ้รียนอยูใ่นระดบัทีสูง ส่งผลให้การเรียนรู้มีประสิทธิภาพมาก
ยิงขึน (Farhad Soleimanian and other, 2011: 250) ความปรับเหมาะ(Adaptivity) เป็นสิงสําคญัอีก
สิงหนึงสําหรับการศึกษาทีเริมถูกนาํมาใชส้ําหรับกลุ่มนกัเรียนทีมีความแตกต่างโดยระบบสามารถ
ปรับเปลียนไดโ้ดยอตัโนมติัหรือให้ผูเ้รียนเลือกปรับเปลียนเองไดต้ามความตอ้งการ สอดคลอ้งกบั
แนวคิดการจดัการเรียนการสอนแบบผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลางเนืองจากผูเ้รียนมีความแตกต่างกนัใน
หลายลกัษณะ ทงัด้านสติปัญญา  ความสามารถ ความสนใจและความถนัด  ซึงล้วนเป็นปัจจยัที
สาํคญัต่อการเรียนรู้ทงัสิน (แววตา เตชาทววีรรณ, 2550: 1) 
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 ดังทีได้กล่าวมาข้างต้นสรุปได้ว่าการนําเสนอสือบทเรียนทีไม่มีปรับเหมาะตาม
ความสามารถของผูเ้รียนหรือเป็นบทเรียนทีถูกกาํหนดเนือหาบทเรียนตามลาํดบัทีผูส้อนไดก้าํหนด
หรือสร้างไว ้ทาํให้สือการสอนไม่มีความยืดหยุ่นผูเ้รียนทุกคนจะได้รับบทเรียนทีเป็นรูปแบบ
เดียวกนัหมด อาจส่งผลต่อการกระตุน้การเรียนรู้ของผูเ้รียน  ดงันันผูว้ิจยัจึงมีความสนใจทีจะนาํ
หลกัการทาํงานและแนวคิดของระบบการสอนทบทวนแบบอจัฉริยะ (Intelligent Tutoring System: 

ITS) มาประยุกต์ใช้ในการพฒันาและออกแบบระบบช่วยสอนเสริมแบบปรับเหมาะ (Adaptive 

Tutoring System )ในวิชาระบบเครือข่ายเบืองตน้ ซึงเป็นรายวิชาหลกัของหลกัสูตรประกาศนียบตัร
วชิาชีพ สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เนืองจากสภาพของเนือหาวิชาดงักล่าวเป็นวิชาทีเนน้ใหผู้เ้รียน
มีความรู้ความเขา้ใจ เกียวกบัระบบเครือข่าย  ประเภท รูปแบบการทาํงานต่างๆและสามารถนาํไป
ประยุกต์ใชง้านในสาขาวิชาชีพอืนๆได ้  แต่เนืองจากเนือหาของบทเรียนมีจาํนวนมากและมีความ
เชือมโยงกนัในแต่ละบทเรียน ดงันันหากผูเ้รียนไม่สามารถทาํความเขา้ใจ หรือไม่สามารถจดจาํ
เนือหาในการเรียนแต่ละบท ก็จะไม่สามารถเชือมโยงและไม่สามารถนาํไปประยกุตใ์ชง้านได ้รวม
ไปถึงขอ้จาํกดัทีเกียวขอ้งกบัระยะเวลาในการเรียนการสอน และความสามารถของผูเ้รียนทีมีพืน
ฐานความรู้แตกต่างกนั ซึงส่งผลต่อผลสัมฤทธิทางการเรียนของผูเ้รียน ผลจากงานวิจยัครังนีจะได้
ระบบช่วยสอนเสริมแบบปรับเหมาะบนระบบบริหารจดัการเรียนการสอน สําหรับการเรียนการ
เรียนวิชาระบบเครือข่ายเบืองตน้ซึงสามารถจะพฒันาไปใช้เป็นระบบสอนเสริมกบัวิชาอืนๆได้
ต่อไป อีกทังยงัเป็นการส่งเสริมให้ผูเ้รียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองและพฒันาศกัยภาพของ
ตนเองไดอี้กดว้ย                             

 

กรอบแนวคิดการวจัิย 
 รูปแบบในการศึกษาครังนีผูว้ิจยัมีกรอบแนวคิดทีจะออกแบบและพฒันาระบบช่วย

สอนเสริมแบบปรับเหมาะบนระบบบริหารจัดการเรียนการ รู้ (Adaptive Tutoring System on  

Learning Management Systems) กล่าวคือ ผูว้ิจยัไดศึ้กษาคน้ควา้ทฤษฎีและเอกสารงานวิจยัต่าง ๆ 

เกียวกบัการเรียนรู้ดว้ยตนเองในยุคสารสนเทศ การใชป้ระโยชน์จากเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและเวบ็
เพจ็  การเรียนรู้แบบปรับเหมาะ (Adaptive Learning) โดยการนาํหลกัการทาํงานของระบบการสอน
ทบทวนแบบอจัฉริยะ (Intelligent Tutoring System: ITS)  มาประยุกตใ์นการออกแบบบทเรียนผา่น
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ระบบบริหารจัดการเรียนรู้ (Learning Management Systems: LMS) ทีมีส่วนประกอบทีสําคัญ
สําหรับผูส้อน ผูเ้รียน และผูดู้แลระบบ  ได้แก่ ระบบการจดัการรายวิชา  ระบบการจดัการสร้าง
เนือหา  ระบบการจดัการผูเ้รียน  ระบบส่วนการจดัการขอ้มูลบทเรียน ระบบเครืองมือช่วยจดัการ
สือสารและปฏิสัมพนัธ์  การเก็บข้อมูลและการรายงานผล  การออกแบบและพฒันาระบบใน
การศึกษาครังนีมีการตรวจสอบคุณภาพโดยผูเ้ชียวชาญ และกระบวนการทาํงานเริมจากการทดสอบ
ผูเ้รียนก่อนเรียนเพือวดัประสิทธิภาพทางการเรียน  มีกิจกรรมการสอนผ่านระบบเครือข่ายทีผ่าน
การตรวจสอบเนือหาและระบบจากผูเ้ชียวชาญ  โดยมีการจดัเนือหาบทเรียนทีสอดคลอ้งกบัระดบั
ความสามารถของผูเ้รียน  กิจกรรมการเรียนการสอนจะนาํเสนอรูปแบบทีเหมาะสมกบัผลการวดั
ระดับความรู้ของผูเ้รียน  เนือหาของบทเรียนจะถูกจดัเรียงเนือหาไวต้ามลาํดับความสําคญัของ
เนือหาทีมีความเชือมโยงกนัในแต่ละบท  ซึงผูเ้รียนสามารถทีจะทดสอบการเรียนรู้ของตนเองตาม
ความสนใจของผูเ้รียนและระบบจะทาํการประเมินผูเ้รียนวา่ผูเ้รียนมีความสามารถในการทีจะเลือก
เรียนในบทลาํดบัถดัไปไดห้รือไม่ หรือมีความจาํเป็นทีจะตอ้งให้ระบบช่วยนาํเสนอบทเรียนเสริม
หรือบทเรียนเสริมพิเศษเพิมเติมแก่ผูเ้รียนหรือไม่  ซึงระบบจะทาํการเก็บรวบรวมรูปแบบและ
ลกัษณะการเรียนรู้ของผูเ้รียน โดยนาํขอ้มูลพืนฐานนนัๆ  มาวเิคราะห์เพือเป็นแนวทางในการจดัการ
เรียนการสอนทีเหมาะสมให้กับผูเ้รียนได้ในครังถัดไป   ซึงภายหลังการทดลองเรียนในระบบ
ดงักล่าว  ผูว้ิจยัไดมี้การประเมินผลสัมฤทธิทางการเรียนและความพึงพอใจต่อระบบของผูเ้รียนเพือ
จะไดน้าํมาปรับปรุงและพฒันาไดต่้อไป (ดงัแสดงในภาพที 1) 

                                                                            

วตัถุประสงค์การวจัิย 

 . เพือพฒันาระบบช่วยสอนเสริมแบบปรับเหมาะบนระบบบริหารจดัการเรียนรู้ วิชา
ระบบเครือข่ายเบืองต้น สําหรับนักเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชันปีที 2 สาขางาน
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ   
         2. เพือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิทางการเรียนก่อนและหลังเรียน วิชาระบบเครือข่าย
เบืองตน้ สําหรับนกัเรียนหลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชนัปีที 2 สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  ที
เรียนในระบบช่วยสอนเสริมแบบปรับเหมาะบนระบบบริหารจดัการเรียนรู้ 
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          3. เพือศึกษาความพึงพอใจของนกัเรียนทีมีต่อระบบช่วยสอนเสริมแบบปรับเหมาะบน
ระบบบริหารจดัการเรียนรู้ วิชาระบบเครือข่ายเบืองตน้ สําหรับนกัเรียนหลกัสูตรประกาศนียบตัร
วชิาชีพชนัปีที 2 สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

 

คําถามการวจัิย 

 1. การนาํรูปแบบการเรียนรู้แบบปรับเหมาะ (Adaptive Learning) และระบบการสอน
ทบทวนแบบอจัฉริยะ (Intelligent Tutoring System: ITS)  มาประยุกตใ์นการออกแบบบทเรียนผา่น
ระบบบริหารจดัการเรียนรู้ (Learning Management Systems: LMS) จะทาํไดอ้ยา่งไร 

 2. ระบบช่วยสอนเสริมแบบปรับเหมาะบนระบบบริหารจดัการเรียนรู้ทีพฒันาขึนมี
คุณภาพเป็นอยา่งไร 

 3. ผลสัมฤทธิของผูเ้รียนภายหลงัการเรียนผา่นระบบช่วยสอนเสริมแบบปรับเหมาะบน
ระบบบริหารจดัการเรียนการสอนเป็นอยา่งไร 

 4. ผูเ้รียนมีความพึงพอใจต่อระบบช่วยสอนเสริมแบบปรับเหมาะบนระบบบริหาร
จดัการเรียนการสอนอยา่งไรบา้ง 
 

ขอบเขตการวจัิย 

 1. กลุ่มประชากรในการวิจยัครังนีคือนกัเรียนหลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชนัปีที 
2 สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ทีกาํลงัศึกษาอยู่ในภาคการเรียนที 2 ปีการศึกษา 2556 ในเขตอาํเภอ
สามพราน  จงัหวดันครปฐม  จาํนวน  3 หอ้ง  ทงัหมด   110  คน 
 2. กลุ่มตวัอยา่งในการวจิยัครังนี คือ นกัเรียนหลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชนัปีที 2 

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จาํนวน 40 คน ทีกาํลงัศึกษาอยู่ในภาคการเรียนที 2 ปีการศึกษา 2556 

โรงเรียนนาคประสิทธิ  อาํเภอสามพราน  จงัหวดันครปฐม   ซึงไดม้าโดยกระบวนการสุ่ม (Random 

sampling)  
 3. เนือหาวิชาทีใช้ในการทดลองคือวิชา 2201-2415 ระบบเครือข่ายเบืองตน้ ทีมีการ
เรียนการสอนอยู่ในหลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชันปีที 2 สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจของ
โรงเรียนนาคประสิทธิ    
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 4. ระยะเวลาในการทดลอง ผูว้ิจยัดาํเนินการในภาคการเรียนที 2 ปีการศึกษา 2556 โดย
ใชเ้วลาในการทดลองทงัสิน 2 สัปดาห์ 

 

นิยามศัพท์เฉพาะ 

 การพฒันาระบบ หมายถึง การพฒันาระบบช่วยสอนเสริมแบบปรับเหมาะบนระบบ
บริหารจดัการเรียนรู้ สาํหรับวชิาระบบเครือข่ายเบืองตน้  

 ระบบช่วยสอนเสริมแบบปรับเหมาะบนระบบบริหารจดัการเรียนรู้ หมายถึง ระบบที
ผูว้ิจยัพฒันาขึน โดยมีองคป์ระกอบหลกั  ส่วนคือ ส่วนผูเ้รียน ส่วนเนือหาสาระวชิา ส่วนวเิคราะห์
ผูเ้รียน ส่วนจดัรูปแบบการสอนและส่วนติดต่อผูใ้ช้ ทีผูว้ิจยัไดพ้ฒันาขึนมาประยุกต์ใช้บนระบบ
บริหารจดัการเรียนรู้ ทาํให้ระบบสามารถวิเคราะห์ผูเ้รียนและจดัเนือหาบทเรียนให้เหมาะสมกบั
ผูเ้รียนแต่ละบุคคล    

 ระบบการสอนทบทวนแบบอัจฉริยะ (Intelligent Tutoring System: ITS)  หมายถึง 
ระบบช่วยสอนทีสามารถเรียนรู้ลกัษณะของผูเ้รียน (Learning Style) และสามารถจดับทเรียนได้
เหมาะสมตรงกบัความสามารถและความตอ้งการของผูเ้รียน  

 ระบ บบ ริห ารจัด ก าร เรี ยน รู้  (Learning Management Systems: LMS) หม าย ถึ ง 

โปรแกรมทีทาํหน้าทีบริหารจดัการเรียนการสอนผา่นเวบ็ทีทาํการติดตงัขึนในระบบเครือข่ายของ
โรงเรียนนาคประสิทธิ  ประกอบดว้ยเครืองมืออาํนวยความสะดวกให้แก่ผูส้อน ผูเ้รียนและผูดู้แล
ระบบ โดยทีผูส้อนนาํเนือหาและสือการสอนขึนเวบ็ไซตร์ายวิชาตามทีไดข้อให้ระบบ จดัไวใ้ห้ได้
โดยสะดวก ผูเ้รียนเขา้ถึงเนือหา กิจกรรมต่าง ๆ ไดโ้ดยผา่นเวบ็  ผูส้อนและผูเ้รียนติดต่อสือสารได้
ผา่นทางเครืองมือการสือสารทีระบบจดัไวใ้ห้ เช่น ไปรษณีย ์ อิเล็กทรอนิกส์ ห้องสนทนา กระดาน
ถาม - ตอบ มีการเก็บบนัทึกข้อมูล กิจกรรมการเรียนของผูเ้รียนไวบ้นระบบเพือผูส้อนสามารถ
นาํไปวเิคราะห์  ติดตามและประเมินผลการเรียนการสอนในรายวชิานนัอยา่งมีประสิทธิภาพ 

 การเรียนรู้แบบปรับเหมาะ (Adaptive learning) หมายถึง การจดักิจกรรมในการเรียนรู้
บนระบบเครือข่ายไดแ้ก่ การทดสอบความสามารถของผูเ้รียน การจดัเรียงเนือหาใหมี้ความสัมพนัธ์ 
การเลือกสือในการเรียน  โดยปรับใหเ้หมาะสมกบัความสามารถของผูเ้รียน 
 ผู ้เรียน  หมายถึง นักเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชันปีที  2 สาขางาน
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ โรงเรียนนาคประสิทธิ  อาํเภอสามพราน  จงัหวดันครปฐม   

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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 วิชาระบบเครือข่ายเบืองต้น หมายถึง วิชาความรู้พืนฐานเกียวกับระบบเครือข่าย 
อุปกรณ์ต่างๆ ทีเกียวขอ้งในการเชือมต่อระบบเครือข่าย  รูปแบบการเชือมต่อระบบ  การติดตงั
ระบบ  การแบ่งปันทรัพยากรในเครือข่าย การเชือมต่อกบัอินเตอร์เน็ต โดยมุ่งเน้นทีขนัตอนการ
ปฏิบติัเพือให้สามารถปฏิบติัไดจ้ริง   ทีมีการเรียนการสอนอยูใ่นหลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ
ชนัปีที 2 

 

ประโยชน์ทคีาดว่าจะได้รับ 

 . ได้รูปแบบการสอนเสริมโดยใช้ระบบช่วยสอนเสริมแบบปรับเหมาะ ทีมีความ
ยืดหยุน่สามารถวิเคราะห์ความสามารถผูเ้รียนและจดัเนือหาให้เหมาะสมกบัผูเ้รียนเพือให้ผูเ้รียนมี
ผลสัมฤทธิทางการเรียนทีดีขึน 

 2. เป็นระบบช่วยสอนเสริมแบบปรับเหมาะบนระบบบริหารจดัการเรียนรู้ตน้แบบ ที
สามารถนาํไปปรับใชก้บักิจกรรมการเรียนการสอนในหลกัสูตร และรายวชิาอืนๆได ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพที 1 กรอบแนวคิดการวจิยัการพฒันาระบบช่วยสอนเสริมแบบปรับเหมาะบนระบบบริหาร      

              จดัการเรียนรู้ 

 

การเรียนรู้แบบปรับเหมาะ 

- กิจกรรมการเรียนรู้ทีมีการ
จดัรูปแบบเนือหาวชิาหรือสือ
การเรียนใหส้ัมพนัธ์และ
เหมาะสมกบัความสามารถ
ของผูเ้รียนของแต่ละบุคคล 

ระบบบริหารจัดการเรียนรู้ 

- ระบบการจดัการหลกัสูตร 

-ระบบการสร้างบทเรียน 

-ระบบการทดสอบและ
ประเมินผล 

-ระบบส่งเสริมการเรียน 

-ระบบจดัการขอ้มูล 

การสอนทบทวนแบบอจัฉริยะ 

- ส่วนเก็บเนือหาบทเรียน 

- ส่วนเก็บขอ้มูลนกัเรียน 

- ส่วนจดัรูปแบบการสอน 

- ส่วนติดต่อกบัผูเ้รียน 

- ส่วนเชียวชาญ 

ระบบช่วยสอน
เสริมแบบปรับ
เหมาะบนระบบ
บริหารจดัการ

เรียนรู้ 

- ระบบสามารถวเิคราะห์ความ
แตกต่างของผูเ้รียนและ
จดัรูปแบบการเรียนให้
เหมาะสมกบัระดบั
ความสามารถของแต่ละบุคคล 
- คุณภาพของระบบช่วยสอน
เสริมแบบปรับเหมาะบน
ระบบริหารจดัการเรียนรู้ 
- ผลสัมฤทธิทางการเรียนของ
ผูเ้รียน 

- ความพึงพอใจของนกัเรียนที
มีต่อระบบช่วยสอนเสริมแบบ
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บทท ี2 

วรรณกรรมทีเกยีวข้อง 
 

 

 การพฒันาระบบช่วยสอนเสริมแบบปรับเหมาะบนระบบบริหารจดัการการเรียนการรู้  
กรณี ศึกษาวิชาระบบเครือข่ายเบืองต้น  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชันปีที  2 สาขางาน
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ โรงเรียนนาคประสิทธิ ในครังนีผูว้ิจยัได้คน้ควา้และรวบรวมเอกสารงานวิจยั
ต่างๆทีเกียวขอ้ง ดงัต่อไปนี 

 1. ระบบบริหารจดัการเรียนรู้ (Learning Management System: LMS) 

  1.1 ความหมาย 

  1.2 องคป์ระกอบของระบบบริหารจดัการเรียนรู้ 

  1.3 ขอ้ดีและขอ้จาํกดัของระบบบริหารจดัการเรียนรู้  

 2. การเรียนการสอนแบบปรับเหมาะ (Adaptive Instruction) 

  2.1 ความหมาย 

  2.2 แนวคิดการเรียนรู้แบบปรับเหมาะ 

  2.3 ประเภทของการเรียนรู้แบบปรับเหมาะ 
 3. ระบบการสอนทบทวนแบบอจัฉริยะ (Intelligence Tutoring System: ITS) 

  3.1 ความหมาย 

  3.2 องคป์ระกอบของระบบช่วยสอนแบบอจัฉริยะ 
 4. งานวจิยัทีเกียวขอ้ง 
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1. ระบบบริหารจัดการเรียนรู้  (Learning Management System: LMS) 

 1.1 ความหมาย 
 ระบบบริหารจัดการการเรียนรู้หรือระบบบริหารจัดการเรียนการสอน (Learning 

Management System: LMS) เป็นระบบทีใช้บริหารจดัการการเรียนรู้ทีอาํนวยความสะดวกในการ
จดักลุ่มเนือหาและกิจกรรมการเรียนรู้ การสือสารโตต้อบระหว่างผูส้อน (Instructor/Teacher) กบั
ผูเ้รียน (Student) รวมทงัการสร้างแบบทดสอบ การทดสอบและการประเมินผล บนระบบเครือข่าย
ทังแบบเครือข่ายภายในและเครือข่ายภายนอก LMS เป็นเครืองมือและส่วนประกอบทีสําคัญ 
สําหรับผูส้อน ผูเ้รียน และผูดู้แลระบบ ได้แก่ ระบบการจดัการรายวิชา ระบบการจดัการสร้าง
เนือหา ระบบการจดัการผูเ้รียน ระบบส่วนการจดัการขอ้มูลบทเรียน ระบบเครืองมือช่วยจดัการ
สือสารและปฏิสัมพนัธ์และจดักระบวนการเรียนรู้ เช่น การสือสาร Chat  E-mail  Webboard การเขา้
ใช ้การเก็บขอ้มูลและการรายงานผล (กิตติพงษ ์พุม่พวง, 2547)  อีกทงัเป็นโปรแกรมบริหารจดัการ
รายวิชาทีรวบรวมเครืองมือ ซึงออกแบบไวเ้พืออาํนวยความสะดวกแก่ผูใ้ช้งานในการจดัการการ
เรียนการสอนออนไลน์ โดยมีจุดประสงค์เพือช่วยสนับสนุนผูใ้ช้งาน 4 กลุ่มคือ ผูเ้รียน (Student) 

ผูส้อน (Instructor) เจา้หนา้ทีทะเบียน (Registration) และผูดู้แลระบบ (Administrator)  ซึงเครืองมือ
และระดบัของสิทธิในการเขา้ใชที้จดัหาไวใ้ห้จะมีความแตกต่างกนัไปตามแต่การใชง้านของแต่ละ
กลุ่ม (ชยัวฒัน์ ไชยพจน์พานิช, 2547, อา้งถึงใน รักศกัดิ  เลิศคงคาทิพย,์ ) 
 ถนอมพร  เลาหจรัสแสง (2545: 72) ไดใ้ห้ความหมายของระบบบริหารจดัการเรียนรู้
หรือ LMS วา่เป็นระบบทีไดร้วบรวมเครืองมือหลาย ๆ ประเภททีเกียวขอ้งกบักระบวนการเรียนการ
สอนออนไลน์เขา้ไวด้ว้ยกนั โดยมีจุดประสงค ์เพือช่วยสนบัสนุนผูใ้ช ้3 กลุ่ม ไดแ้ก่ ผูเ้รียน ผูส้อน 
และผูเ้ชียวชาญด้านเทคนิค ครอบคลุมถึงการจดัการ (Mainpulation) การปรับปรุง (Modification) 

การควบคุม  (Control) การสํารองข้อมูล (Backup) การสนับสนุนข้อมูล  (Support of data) การ
บันทึกสถิติผู ้เรียน  (Student records) และการตรวจคะแนนผู ้เรียน  (Graded  material)  ซึงผู ้ใช้
สามารถเรียกใช้เครืองมือต่าง ๆ  เหล่านีผ่านเว็บ  โดยใช้โปรแกรมอ่านเว็บ  (Web browsers) 

มาตรฐานทวัไป เป็นซอฟต์แวร์ทีช่วยทาํให้ผูส้อนลดภาระในการบริหารจดัการโดย LMS จะทาํ
หน้าทีในการสร้างเนือหา  (Courseware) เพือใช้ในการสอนแบบออนไลน์  การตรวจสอบผูเ้รียน 
เช่น  ดูเวลาการเขา้เรียนของผูเ้รียน   การตรวจสอบผลการเรียน การสร้างปฏิสัมพนัธ์กบัผูเ้รียน โดย
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ผา่นทางเวบ็บอร์ด อิเล็กทรอนิกส์เมล ์(E-mail) หรือห้องสนทนา (Chat Room)  สามารถรายงานผล
คะแนนของผูเ้รียนให้ผูส้อนทราบในทนัที  การกาํหนดสิทธิของผูเ้ขา้ใช้งานโดยการออกรหัสการ
เขา้ใช้งาน การคิดคาํนวณคะแนนสอบของผูเ้รียน  รวมถึงการคิดค่าเฉลียสูงสุด ตาํสุด นอกจากนี
ระบบบริหารจดัการเรียนรู้ นันสามารถช่วยลดภาระหน้าทีต่าง ๆ ของผูส้อนลง อีกทังยงัช่วย
ประหยดัเวลาในการทาํงานต่าง ๆ เช่น การตรวจขอ้สอบ การออกเกรด (สาส์มศิริ เนตรประเสริฐ, 
2548, อา้งถึงใน รักศกัดิ  เลิศคงคาทิพย,์ 2551) 
 ดังนันสรุปได้ว่าระบบบริหารจดัการเรียนรู้ (Learning Management System: LMS) 

เป็นโปรแกรม (Software) ทีทาํหน้าทีบริหารจดัการเรียนการสอนผ่านเวบ็ ประกอบดว้ยเครืองมือ
อาํนวยความสะดวกให้แก่ ผูส้อน ผูเ้รียน ผูดู้แลระบบ โดยทีผูส้อนนาํเนือหาบทเรียนและสือการ
สอนรูปแบบต่างๆเขา้ในรายวิชาตามทีไดร้้องขอจากระบบ ผูเ้รียนเขา้ถึงเนือหา กิจกรรมต่าง ๆ ได้
โดยผา่นเวบ็  ผูส้อนและผูเ้รียนติดต่อสือสารไดผ้่านทางเครืองมือการสือสารทีระบบจดัไวใ้ห้ เช่น 

ไปรษณีย ์ อิเล็กทรอนิกส์ ห้องสนทนา กระดานถาม - ตอบ นอกจากนันแล้วยงัมีองค์ประกอบที
สําคญั  คือ การเก็บบนัทึกขอ้มูล กิจกรรมการเรียนของผูเ้รียนไวบ้นระบบเพือผูส้อนสามารถนาํไป
วเิคราะห์  ติดตามและประเมินผลการเรียนการสอนในรายวชิานนัๆไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

 1.2 องคป์ระกอบของระบบบริหารจดัการเรียนรู้  

 อาณัติ รัตนถิรกุล (2549) กล่าวว่าระบบบริหารจดัการเรียนรู้ (Learning Management 

System: LMS) ทีใชใ้นการเรียนการสอนผา่นระบบเครือข่าย มีองคป์ระกอบทีสาํคญัคือ 

   1.2.1 ระบบการจัดการหลักสูตร (Course  Management) กลุ่มผู ้ใช้งาน 
(user) ซึงแบ่งเป็น 3 ระดบัคือ ผูเ้รียน ผูส้อน และผูบ้ริหารระบบ  โดยสามารถเขา้สู่ระบบจากทีไหน 
เวลาใดก็ได ้โดยผา่นเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  ระบบสามารถรองรับจาํนวน User และจาํนวนบทเรียน
ไดไ้ม่จาํกดัโดยขึนอยูก่บั ฮาร์ดแวร์และซอฟตแ์วร์ทีใช ้ 
  1.2.  ระบบการสร้างบทเรียน  (Content management) ประกอบด้วย
เครืองมือในการช่วยสร้างเนือหา (content) โดยสามารถใช้งานไดก้บับทเรียนในรูปแบบขอ้ความ 
(text-based) และบทเรียนในรูปแบบของสือผสม (Streaming media)  
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  1.2.3 ระบบการทดสอบและการประเมินผล   (Test and Evaluation 

System) มีระบบคลงัขอ้สอบโดยเป็นระบบการสุ่มขอ้สอบสามารถจบัเวลาการทาํขอ้สอบและการ
ตรวจขอ้สอบอตัโนมติั  พร้อมเฉลย  รายงานสถิติ  คะแนน  และสถิติการเขา้เรียนของนกัเรียน  

  1.2.  ระบบส่งเสริมการเรียน (Course Tools) ประกอบดว้ยเครืองมือต่างๆ 
ทีใชสื้อสารระหวา่งผูเ้รียน-ผูส้อน และผูเ้รียน-ผูเ้รียนไดแ้ก่ Webboard และ Chat Room 
  1.2.5 ระบบจัดการข้อมูล  (Data Management System) ประกอบด้วย
ระบบจดัการไฟล์ และโฟลเดอร์ผูส้อนมีเนือทีเก็บขอ้มูลบทเรียนเป็นของตนเอง โดยใชเ้นือทีตามที
ผูดู้แลระบบกาํหนดไว ้ซึงกลุ่มผูใ้ชง้านระบบการจดัการการเรียนการสอน แบ่งไดเ้ป็น  ระดบั คือ
 1. ผูเ้รียน (Learner or Student) สามารถใชง้านจากระบบ LMS ไดด้งันี 

  สามารถเลือกเรียนในวชิาทีสนใจตามอธัยาศยั 

  เรียนรู้ไดเ้อง โดยอิสระจากทุกทีทุกเวลา 
  มีปฏิสัมพนัธ์กบัผูส้อนและผูเ้รียนในกลุ่มได ้

  มีเครืองมือวดัผลการเรียนรู้และเครืองมือช่วยอาํนวยความสะดวกในการ
เรียนการสอน เช่น ตารางนดัหมาย  สมุดบนัทึก 

 . ผูส้อน (Instructor or Teacher) สามารถใชง้านจากระบบ LMSไดด้งันี 

  สามารถติดตามความกา้วหนา้ของผูเ้รียน 

  ใหค้าํปรึกษาปัญหาในบทเรียน 

  สร้างและปรับปรุงหลกัสูตร 

  ตรวจสอบผลการเรียน 

 . ผูดู้แลระบบ (Administrator) สามารถใชง้านจากระบบ LMSไดด้งันี 
  บริหารจดัการหลกัสูตร 

  กาํหนดตารางสอน 

  ดูแลบริหารจดัการระบบบริหารจดัการเรียนรู้ทงัหมด 

  รวบรวมสถิติและจดัทาํรายงาน 
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ภาพที   LMS User Level 

ทีมา: อาณติั  รัตนถิรกุล, Open Source LMS, เขา้ถึงเมือ 28 กนัยายน , เขา้ถึงไดจ้าก   

          http://www.cmsthailand.com/lms/index.html                                                                                                       
 

 

 

 

 

 

ภาพที   Generalized Learning Management System Model 

ทีมา: Richard Otoo, LMS-LCMS, accessed January 18, 2009, available from http://www. 

         Cognitivedesignsolutions.com/Instruction/LMS-LCMS.htm, อา้งถึงใน อนุชิต  กลินกาํเนิด,      
         “ระบบบริหารจดัการการเรียนรู้แบบปรับเหมาะ” (การคน้ควา้อิสระวทิยาศาตรมหาบณัฑิต       
         สาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ บณัฑิตวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัศิลปากร, ), . 
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สาํหรับ โปรแกรมทีใชส้ร้างระบบ LMS  ในปัจจุบนัมีใหเ้ลือกอยู ่2 ลกัษณะคือ   

 1. ซอฟต์แวร์ฟ รี  (Open Source LMS) ที มี ลิขสิท ธิแบบGPLเช่น  Moodle ATutor 

Claroline  VClass   

 2. ซอฟต์แวร์ทีบริษัทเอกชนพัฒนาเพือขายโดยเฉพาะ  (Commercial LMS) เช่น  

Blackboard WebCT   Lotus Learning Management System  และ  Education Sphere   
ซึงสามารถแสดงการเปรียบเทียบซอฟตแ์วร์ทงัสองลกัษณะดงัรายละเอียด ตามตารางที 1  

ตารางที   แสดงตวัอยา่งระบบ LMS ทีมีในปัจจุบนั  เปรียบเทียบระหวา่ง Open source และการคา้ 
Open Source 

LMS 

เวบ็ไซต ์ Commercial LMS เวบ็ไซต ์

Moodle www.moodle.org Blackboard Learning 

System 

www.blackboard.com 

ATutor www.atutor.ca WebCT www.webet.com 

Claroline www.claroline.net IBM Lotus Learning 

Management System 

www.ibm.com 

Learn Square www.learnsquare.com Education Sphere www.educationsphere.co

m 

VClass www.vclass.net Dell Learning 

System 

www.dell.com 

Sakai www.sakaiproject.org De-Learn  www.de-learn.com 

ILIAS www.ilias.de i2LMS www.progress.info.co.th 

OpenLMS Openlms.sourceforge.net Desire2Learn www.desire2learn.com 

Brihaspati Sourceforge.net/projects/brih

aspati 

GeoLearning www.geolearning.com 

ทีมา: อาณติั  รัตนถิรกุล, รู้จักLMS, เขา้ถึงเมือ 21 กนัยายน , เขา้ถึงไดจ้าก http://www.   

         cmsthailand.com/lms/index.html, อา้งถึงใน อนุชิต  กลินกาํเนิด, “ระบบบริหารจดัการการ  

         เรียนรู้แบบปรับเหมาะ” (การคน้ควา้อิสระวทิยาศาตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาเทคโนโลย ี

         สารสนเทศ บณัฑิตวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัศิลปากร, ), . 
   

 



15 
 

1.3 ขอ้ดีและขอ้จาํกดัของระบบบริหารจดัการจดัการเรียนรู้ 

  1.3.1 ขอ้ดีของระบบบริหารจดัการเรียนรู้ ไดแ้ก่   

   ระบบจัดการเรียนรู้ในปัจจุบัน   ครอบคลุมเครืองมือที
หลากหลายขึนมาก  เมือเปรียบเทียบกนัในช่วงแรกทีไดมี้การพฒันาระบบขึนจากเวบ็ไซด ์edutools 

ทีเป็นเวบ็ไซต์ทีไดมี้การนาํเสนอขอ้มูลและรายงานการเปรียบเทียบระบบการจดัการเรียนการสอน
ต่าง ๆ ทีไดมี้การใช้งานกนัอยู่จริงพบว่า  รายการของเครืองมือบนระบบการจดัการการเรียนการ
สอนทีใช้ในการประเมินมีอยู่มากกว่า 30 รายการดว้ยกนั ซึงครอบคลุมตงัแต่เครืองมือสําหรับการ
จดัระบบทีไม่สลบัซบัซอ้น เช่น ปฏิทิน (Calendar) ไปจนถึงเครืองมือชนัสูงทีสร้างขึนเอให้ผูเ้รียนมี
ส่วนร่วมกบัการเรียนใหม้ากขึน เช่น  เครืองมือรวบรวมชินงานผูเ้รียน (Student Portfolios)  

   การพัฒนาระบบการจดัการเรียนการสอนในปัจจุบัน  ไม่
จาํกดัเฉพาะปริมาณของเครืองมือ แต่ยงัครอบคลุมในดา้นคุณภาพของเครืองมือบางประเภท  เช่น  
เครืองมือในลกัษณะเวบ็บอร์ด  หรือกระดานเสวนา  สามารถอพัเดทขอ้มูลการโพสต์ลงกระดาน
เสวนา  และส่งอีเมลแ์จง้ไปยงัผูรั้บเมือมีขอ้ความใหม่ๆในการโพสต ์

   สามารถนําระบบการจดัการเรียนการสอนไปเชือมต่อกับ
ระบบอืนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ เช่น ระบบฐานขอ้มูล ระบบSAP ระบบKMS 

   มีระบบการเรียนการสอนในรูปของ Open Source  มากขึน  
สามารถดาวน์โหลดระบบมาพฒันา หรือปรับใชโ้ดยไม่ตอ้งเสียค่าใชจ่้าย  เมือเปรียบเทียบกบัระบบ
ในลกัษณะเชิงพาณิชยจ์ะตอ้งเสียค่าใชจ่้าย โดยมกัคิดค่าใชจ่้ายค่าลิขสิทธิซอฟแวร์ (License) เท่ากบั
จาํนวนของผูใ้ช ้

  1.3.2 ขอ้จาํกดัของระบบบริหารจดัการเรียนรู้ ไดแ้ก่  

   เครืองมือของระบบการจดัการเรียนการสอน ไม่ได้มีฐาน
พฒันาจากทฤษฎีการเรียนรู้ กล่าวคือ เครืองมือต่างๆอนัหลากหลายทีไดรั้บการพฒันายงัไม่สามารถ
สนบัสนุนการจดัการเรียนรู้เป็นไปตามหลกัครุศาสตร์ (Pedagogy - driven) ไดอ้ย่างเต็มที หรืออีก
นยัหนึง หลกัทางดา้นการจดัการเรียนการสอน รวมทงัยงัไม่ยืดหยุน่เพียงพอสําหรับความตอ้งการ
ในการออกแบบการเรียนรู้ของผูส้อนในสมยัใหม่  ซึงเนน้การเรียนในลกัษณะทียดึผูเ้รียนเป็นสาํคญั 
เช่นการให้ผูเ้รียนมีโอกาสการเรียนรู้ตามความสามารถของตนตามกระบวนการการเรียนรู้ทีผูส้อน
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ได้ออกแบบไวก่้อนแล้ว (designed learning sequences) จึงทาํให้การจดัการเรียนรู้ด้วยระบบการ
จดัการเรียนการสอนทีพฒันาในลกัษณะซาํๆเดิม และส่งผลต่อความน่าเบือของการเรียนในลกัษณะ 
E-learning   

   ระบบการจดัการเรียนการสอนส่วนใหญ่ยงัไม่สนบัสนุนการ
ใชท้รัพยากรการเรียนรู้ร่วมกนั หรือมีเพียงส่วนนอ้ยเท่านนัทีสนบัสนุนการใชท้รัพยากรการเรียนรู้  
รวมถึงการนาํกลบัมาใชใ้หม่ของทรัพยากรดงักล่าวเท่านนั เนืองจากการพฒันาการเรียนรู้ใหม่ๆเป็น
งานทีตอ้งใช้เวลา ค่าใช้จ่าย และความพยายามมาก ระบบทีได้รับการพฒันาขึนในอนาคตจึงควร
จดัหาเครืองมือทีจะอาํนวยความสะดวกให้กบัผูใ้ช้ ในการใช้ทรัพยากรการเรียนรู้ร่วมกนั  รวมถึง
การนาํกลบัมาใชใ้หม่ดว้ย    
   ระบบการจดัการเรียนการสอนมีการใช้งานทีสลบัซับซ้อน
มากขึน ทาํให้ระบบทีมีการพฒันาหลายระบบ  ซึงได้รับการยอมรับว่าเป็นระบบการจดัการเรียน
การสอนทีพร้อมไปดว้ยเครืองมืออนัหลากหลาย กลบัไม่ไดรั้บความนิยมในหมู่ผูใ้ช ้เนืองจากความ
ซบัซอ้นในการใชง้านของระบบดงักล่าว 

   ระบบส่วนใหญ่ยงัเป็นเชิงพาณิชย์ ทําให้มีราคาแพง  จึง
เหมาะสาํหรับสถาบนัการศึกษาขนาดใหญ่ทีมีงบประมาณดาํเนินงานดา้นไอทีสูงเท่านนั 

 สรุปได้ว่าในการวิจยัครังนี ผูว้ิจยัได้พฒันาระบบช่วยสอนเสริมแบบปรับเหมาะขึน
ร่วมกบัโปรแกรมระบบบริหารการจดัการเรียนรู้ชือ ATutor มาประยุกตใ์ชร่้วมกนั โดยมีการพฒันา
ในส่วนของระบบช่วยสอนเสริมแบบปรับเหมาะให้มีความสามารถในการวิเคราะห์ระดับ
ความสามารถของผูเ้รียนและจดัรูปแบบการเรียนให้เหมาะสมกับผูเ้รียนแต่ละคน ซึงตรงกับ
วตัถุประสงค์ทีไดต้งัไว ้โดยการพฒันาระบบจะดาํเนินการในลกัษณะเป็นส่วนขยายเสริมเพิมเติม 
(External Extension Module) ซึงจะไม่มีผลกระทบต่อโครงสร้างหลกัของ ATutor  และเหตุทีเลือก 
ATutor เนืองจากเป็นโปรแกรมทีมีขนาดเล็ก โครงสร้างการจดัเนือหาบทเรียน (Content) ค่อนขา้ง
ง่ายและไม่ซบัซอ้น ตรงไปตรงมา    
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2.  การเรียนการสอนแบบปรับเหมาะ  (Adaptive  Instruction) 

 2.1 ความหมาย 

 นักวิชาการหลายท่านได้ให้ความหมายของคาํว่า การเรียนการสอนแบบปรับเหมาะ 
(Adaptive  Instruction) ไวห้ลายประการ นอกจากนี ยงัมีคาํใกล้เคียงกนั และจดัว่าอยู่ในขอบเขต  

เนือหาเดียวกนั เช่น การเรียนรู้แบบปรับเหมาะ (Adaptive learning) ดงันันการทาํความเขา้ใจกับ
ความหมายของคาํต่าง ๆ ทีเกียวขอ้งนี จะทาํให้เขา้ใจถึงมโนทศัน์ทีครอบคลุมได ้เช่น Park and Lee 

(2004) ได้ระบุถึงความหมายของการเรียนแบบปรับเหมาะทีเฉพาะเจาะจงมากขึน ว่าเป็นการ
แทรกแซงการศึกษา (Educational intervention) ทีมีเป้าหมายเพือปรับให้เหมาะกบัความแตกต่าง
ระหว่างบุคคลของผูเ้รียนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและในขณะเดียวกนัก็ช่วยเหลือให้นกัเรียนแต่ละ
คนไดพ้ฒันาความรู้และทกัษะทีจาํเป็นต่อการเรียนรู้ สอดคลอ้งกบั Stoyanov and Kirchner (2004) 
ที ได้ให้ ความหมายของการเรียน อิ เล็กทรอนิกส์ แบบป รับ เหมาะ  ( Adaptive e - learning 

environment) ว่าเป็นระบบปฏิสัมพัน ธ์ ทีทําการป รับ เป ลียนองค์ประกอบของการเรียน
อิเล็กทรอนิกส์ให้มีความเฉพาะกบับุคคล โดยปรับเปลียนทงัดา้นเนือหารูปแบบการเรียนการสอน 
และปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งผูที้มีส่วนร่วมในสภาพแวดลอ้มนนั เพือรองรับต่อความตอ้งการของแต่ละ
บุคคลและความชอบของผูใ้ชง้านทีเกิดขึน การปรับเหมาะเหล่านีส่งผลใหมี้การนาํเสนอโครงสร้าง
ของสือการเรียนอิเล็กทรอนิกส์แก่ผูเ้รียนแต่ละคนแตกต่างกนัออกไป  Glaser (1977) ไดร้ะบุวา่การ
เรียนแบบปรับเหมาะจะมี 3 องคป์ระกอบทีสําคญั ไดแ้ก่ ) มีการเตรียมทางเลือกในการเรียนรู้และ
เป้าหมายของการเรียนรู้ไวห้ลากหลายสําหรับให้ผูเ้รียนไดเ้ลือก 2) มีความพยายามใช้และพฒันา
ความสามารถทีผูเ้รียนจะใชเ้ป็นทางเลือกในการเรียนรู้ และเพือปรับให้เหมาะสมกบัสติปัญญา จุด
แข็ง และจุดอ่อนของผูเ้รียน 3) มีความพยายามทีจะเสริมสร้างความสามารถของแต่ละบุคคลให้
เข้มแข็ง เพือเข้าถึงโอกาสทางการศึกษาทีมีอยู่ได้ และพัฒนาทักษะทีจาํเป็นต่อการประสบ
ความสาํเร็จในสถานการณ์ทีมีความซบัซอ้น   

 ในประเทศไทย สมชาย สุริยะไกร (2550: 42) ไดก้ล่าวว่าการเรียนการสอนแบบปรับ
เหมาะ เป็นการจดัการเรียนการสอนทีให้ความสําคญักบัความแตกต่างระหวา่งบุคคลในการเรียนรู้ 
โดยได้เตรียมทางเลือกต่าง ๆ ในการเรียนการสอนทีสอดคล้องกบัความแตกต่างระหว่างบุคคล
เหล่านนั  มโนทศัน์ทีแตกต่างกนัของการเรียนการสอนแบบปรับเหมาะกบัการเรียนการสอนตาม
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เอกตัภาพหรือการสอนรายบุคคล (Individualized instruction) แมว้า่จะมีผูใ้ชค้าํวา่การเรียนการสอน
แบบปรับเหมาะสลับหรือแทนทีกับคาํว่า การเรียนการสอนตามเอกัตภาพ เนืองจากเข้าใจว่ามี
คุณลกัษณะทีคลา้ยคลึงกนั แต่โดยความหมายทีแทจ้ริงแลว้ ทงัสองคาํนีมีความแตกต่างกนั คือการ
สอนแบบหนึงต่อหนึงทุกรูปแบบจดัว่าเป็นการเรียนการสอนตามเอกตัภาพ แต่ถา้หากลกัษณะการ
เรียนการสอนนนัไม่มีความยืดหยุน่เพียงพอต่อความตอ้งการทีเฉพาะเจาะจงของผูเ้รียนแต่ละคนก็
ไม่จดัว่าเป็นการเรียนการสอนแบบปรับเหมาะ และในทาํนองเดียวกนั การจดัการเรียนการสอน
แบบกลุ่มก็สามารถจดัเป็นการเรียนการสอนแบบปรับเหมาะไดถ้า้หากวา่เป็นการเรียนการสอนทีไว
ต่อความตอ้งการของผูเ้รียนแต่ละคนและความตอ้งการร่วมของกลุ่มด้วย ในทางทฤษฎีแล้วการ
เรียนการสอนตามเอกตัภาพจะตอ้งมีลกัษณะของการปรับเหมาะดว้ย เนืองจากการเรียนการสอนจะ
มีประสิทธิภาพสูงสุดเมือได้ตอบสนองต่อความต้องการของแต่ละบุคคล และจากการรายงาน
การศึกษา พบว่าผลการเรียนการสอนแบบเอกตัภาพ ให้ผลทีดีกว่า การเรียนการสอนแบบกลุ่ม 
(Group instruction) ก็เนืองจากคุณลกัษณะของการปรับเหมาะซึงเป็นธรรมชาติของการเรียนการ
สอนตามเอกตัภาพส่วนใหญ่ (Park and Lee, ) 
 กล่าวโดยสรุปว่า การเรียนรู้แบบปรับเหมาะเป็นการจดักิจกรรมในการเรียนรู้ให้
เหมาะสมกับรูปแบบการเรียนรู้ (Learning Style) ของผู ้เรียนแต่ละบุคคล มีลักษณะเนือหาที
แบ่งเป็นหน่วยย่อย เน้นกิจกรรมการเรียนรู้ วิธีการเรียน มีการประเมินผลและแจง้ผลการเรียนให้
ผูเ้รียนทราบหลังเรียน ในการวิจยัครังนีจึงได้พฒันารูปแบบการเรียนรู้แบบปรับเหมาะ เป็นการ
เตรียมทางเลือกในการเรียนให้กบัผูเ้รียนไดเ้รียนตามความแตกต่างระหวา่งบุคคล และเพือปรับให้
เหมาะสมกบัสติปัญญา และรูปแบบการเรียนรู้ของผูเ้รียน  
 2.2 แนวคิดการเรียนรู้แบบปรับเหมาะ 

 แนวคิดการเรียนผู ้แบบปรับเหมาะสามารถแบ่งได้ 2 ประเภท  เมือพิจารณาตาม
กระบวนการของการวนิิจฉยัความตอ้งการเฉพาะรายของผูเ้รียน และปริมาณของกิจกรรมทางเลือก
ทีกาํหนดไวต้ามความตอ้งการของผูเ้รียน ไดด้งันี (Park, : - )                                                                       
  2.2.1 ระบบการจดัการเรียนรู้แบบปรับเหมาะในระดบัมหพัภาค (Macro -

adaptive Learning systems) ระบบนีทาํการวินิจฉยัผูเ้รียนโดยพิจารณาถึงเป้าหมายในการเรียนรู้ของ
ผูเ้รียน ความสามารถทวัไป และระดบัผลสัมฤทธิในหลกัสูตรส่วนของทางเลือกในการจดัการเรียน  
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การสอนมีเพียงทางเลือกในระดบัขององคป์ระกอบหลกัๆเท่านนั เช่น เป้าหมายของการเรียนรู้ความ
ลึกของเนือหาในหลักสูตร ระบบนําส่ง (Delivery systems) การจดัการเรียนรู้แบบปรับเหมาะ
ช่วงแรก ๆ ทีเกิดขึนในสถาบนัการศึกษาเป็นแบบมหัพภาคเนืองจากมีความสะดวกในทางปฏิบติั 
ผูส้อนทาํการจาํแนกผูเ้รียนออกเป็นกลุ่มโดย พิจารณาจากเกรดหรือคะแนนจากแบบทดสอบ 
อยา่งไรก็ตามภายในแต่ละกลุ่มมกัไดรั้บวธีิการเรียนการสอนทีไม่แตกต่างกนั ลกัษณะการเรียนการ
สอนโดยทวัไปเริมจากการอธิบายหรือนาํเสนอขอ้มูลบางอยา่งแลว้ถามคาํถามเพือติดตามการเรียนรู้
ของผูเ้รียน จากนนัใหผ้ลป้อนกลบัทีสอดคลอ้งกบัการตอบสนองของผูเ้รียนระบบการจดัการเรียนรู้
แบบปรับเหมาะในระดับมหัพภาค ซึงถูกพัฒนาขึนในช่วงทศวรรษที  เช่น The Keller Plan 

พฒันาโดย Keller และคณะทีมหาวิทยาลัยโคลัมเบียในปี ค.ศ. 1963 เป็นระบบการจดัการเรียน
เรียนรู้แบบปรับเหมาะในระดบัมหัพภาคทีมีคุณสมบติั 4 ประการ คือ 1) ผูเ้รียนตอ้งมีความชาํนาญ
ในหน่วยการเรียนหนึงก่อนจึงขา้มไปหน่วยการเรียนอืนได ้2) ให้เรียนตามจงัหวะการเรียนของแต่
ละบุคคล 3) สือการสอนหลกัคือหนังสือและแบบฝึกหัด 4)ใช้ผูคุ้มสอบ (Student proctor)ในการ
ประเมินความสามารถและให้ผลป้อนกลบัแก่ผูเ้รียน และ Glaser (1977) ไดอ้ธิบายถึงหลกัการหรือ
องคป์ระกอบ 6 ประการทีจาํเป็นสาํหรับโปรแกรมการศึกษาแบบปรับเหมาะ (Adaptive educational 

program) ทีเนน้ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง ไดแ้ก่ ) ทรัพยากรตอ้งมีความหลากหลายและมีความยืดหยุน่
เพียงพอทีจะรองรับต่อการศึกษาทีเน้นผูเ้รียนเป็นสําคญั ซึงจะทาํให้เกิดวิธีการและสือทีใช้เป็น
ทางเลือกแก่ผูเ้รียนได ้ ) หลกัสูตรทีเน้นผูเ้รียนเป็นสําคญั และมีลกัษณะการปรับเหมาะจะตอ้งมี
จุดเริมตน้ทีหลากหลาย มีวิธีการเรียนการสอนทีหลากหลาย รวมทงัทางเลือกต่าง ๆ ทีจะทาํให้เกิด
ความชาํนาญตามเป้าหมายของการศึกษา มีการประเมินในหลายส่วนและแมว้า่หลกัสูตรจะมีความ
ยดืหยุน่สูง แต่ก็ยงัมีลาํดบัและโครงสร้างทีมุ่งไปสู่จุดหมายทางการศึกษาดว้ย โดยลาํดบัดงักล่าวถูก
กาํหนดไวใ้นสือการเรียนการสอนซึงจะมีทางเลือกเป็นลาํดบัทีสอดคลอ้งกบัความแตกต่างทางดา้น
ความสามารถและสภาพความรู้ของผูเ้รียน 3) สารสนเทศและสือการเรียนการสอนตอ้งถูกจดัไว้
แบบเปิด เพือให้ผูเ้รียนเขา้ถึงไดส้ะดวก  ) ขนัตอนการทดสอบและตรวจติดตามควรออกแบบไว้
เพือใหส้ารสนเทศดา้นการตดัสินใจกบัผูส้อนและผูเ้รียน ซึงทาํให้ผูเ้รียนทราบความกา้วหนา้ในการ
เรียนรู้ของตนเองและผูส้อนใชก้าํหนดแนวทางในการชีแนะผูเ้รียนได ้ซึงการทดสอบดงักล่าวนีตอ้ง
รวมอยูเ่ป็นส่วนหนึงในกระบวนการเรียนการสอนและทาํการทดสอบผูเ้รียนเป็นประจาํ ) ควรเนน้
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การพฒันาความสามารถของผูเ้รียนให้ชีนาํตนเองได ้และสอนให้ผูเ้รียนมีทกัษะทีจาํเป็นต่อการใช้
งานทรัพยากรต่าง ๆ อยา่งมีประสิทธิภาพ ) บทบาทของครูและบุคลากรอืนในโรงเรียนควรเป็นไป
เพือชีแนะแนวทางให้แก่ผูเ้รียนแต่ละคน เพือเป็นการรองรับต่อการจดัการเรียนการสอนแบบผูเ้รียน
เป็นศูนยก์ลาง ดงันนัจะเห็นวา่การพฒันาและนาํโปรแกรมการจดัการเรียนการสอนแบบปรับเหมาะ
ในระดับมหัพภาคไปใช้งานจึงยากและซับซ้อน และอาจเป็นเหตุผลหลักของการไม่ประสบ
ความสําเร็จในการนาํเอาไปใช ้อยา่งไรก็ตามในปัจจุบนั ความกา้วหน้าทางเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 
สามารถช่วยลดขอ้จาํกดัของปัญหาบางประการทีเกียวขอ้งกบัการวางแผนและการใชง้านของระบบ
ได ้การจดัการเรียนรู้แบบปรับเหมาะโดยพิจารณาถึงรูปแบบปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรความถนดั 
และกลวธีิการเรียนการสอน (Aptitude-treatment interaction models: ATIM)  

  2.2.2 ระบบการจดัการเรียนรู้แบบปรับเหมาะในระดบัจุลภาค (Micro -

adaptive Learning systems) การจดัการเรียนรู้แบบปรับเหมาะในระดบัจุลภาคเป็นการวินิจฉยัความ
ตอ้งการทีเฉพาะเจาะจงของผูเ้รียนในระหวา่งการเรียนการสอน แลว้ปรับเปลียนกลวิธีการเรียนการ
สอนทีเหมาะสมสําหรับความต้องการนันทนัที กระบวนการวินิจฉัยและปรับเปลียนกลวิธีการ
เรียนรู้ดาํเนินอย่างต่อเนืองตลอดทงัการเรียนการสอน ซึงแตกต่างจากการจดัการเรียนแบบปรับ
เหมาะ 2 ประเภทแรก ทีการวินิจฉัยผูเ้รียนเกิดขึนก่อนการเรียนการสอนเท่านนั ความกา้วหน้าทาง
เทคโนโลยีในปัจจุบนัทาํให้มีเครืองมือในการพฒันาและดาํเนินการสําหรับการเรียนรู้แบบปรับ
เหมาะในระดบัจุลภาคทีมีประสิทธิภาพมากกว่าในอดีต โดยการวดัตวัแปรระหว่างการเรียน (On -

task measure) แทนทีจะเป็นการวดัก่อนเริมการเรียนการสอน เช่น ผูเ้รียนตอบสนองผิดพลาด 
(Response error) สิงทีแฝงอยูก่ารจดัการหรือปรับกลวิธีการสอน หรือลาํดบัการสอนให้เหมาะสม
ทีสุดโดยทาํไดใ้นระดบัทีละเอียดมาก ดงันนัรูปแบบนีจึงมีความไวต่อความตอ้งการของผูเ้รียนสูง 
ตวัอยา่งทีเห็นไดท้วัไปของการเรียนการสอนแบบปรับเหมาะในระดบัจุลภาค คือการสอนทบทวน
แบบหนึงต่อหนึง (One on One tutoring) ผูส้อนทบทวน (Tutor) เป็นผูเ้ลือกสารสนเทศทีเหมาะสม
ทีสุดในการสอนโดยพิจารณาตามคุณลกัษณะในการเรียนรู้ เช่น ความรู้ก่อนเรียน ความสามารถทาง
สติปัญญา แรงจูงใจ เป็นต้น   แนวคิดการจดัการเรียนรู้แบบปรับเหมาะในระดับจุลภาคได้ถูก
พฒันาขึนเป็นลาํดบัในหลายรูปแบบ เริมจากระบบการเรียนรู้แบบโปรแกรม มาจนถึงการประยุกต์
ปัญญาประดิษฐ์มาใชใ้นการพฒันาระบบสอนทบทวนทีชาญฉลาด (Intelligent tutoring system) ได้
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มีการผนวกแขนงปัญญาประดิษฐ์  วิทยาการคอมพิวเตอร์ และบูรณาการทางด้านเทคโนโลยี
สมยัใหม่ จนเกิดเป็นระบบต่าง ๆ มากมายทีนาํมาใชใ้นเทคโนโลยีการศึกษา ไดแ้ก่ หุ่นยนต ์ระบบ
ผูเ้ชียวชาญการประมวลผลภาษาธรรมชาติและเสียง ระบบช่วยสอนอจัฉริยะ และระบบเสมือนจริง 
(Turban and Aronson, 2001) โดยใชค้อร์สแวร์ทีเหมาะสม คอร์สแวร์ทีนิยมใช้เป็นสือการเรียนการ
สอนลว้นแลว้แต่อยูใ่นรูปแบบของสือประสม (Multimedia) ซึงหมายถึง การนาํองค์ประกอบของ
สือชนิดต่าง ๆ มาผสมผสานเขา้ดว้ยกนัไดแ้ก่ ตวัอกัษร (Text) ภาพนิง (Still Image) ภาพเคลือนไหว 
(Animation) เสียง (Sound) และวิดีทศัน์ (Video) โดยผ่านกระบวนการทางระบบคอมพิวเตอร์ เพือ 

สือความหมายกับผูใ้ช้อย่างมีปฏิสัมพันธ์ และได้บรรลุผลตามวตัถุประสงค์การใช้งานดังนัน 
แนวทางในการออกแบบและพฒันาคอร์สแวร์จึงจาํเป็นตอ้งอาศยัรูปแบบการเรียนรู้ในการนาํเสนอ
เนือหาด้วยวิธีการใดวิธีการหนึงหรือมากกว่า ตามรูปแบบการเรียนรู้ซึงขึนอยู่กบัความเหมาะสม
และจุดมุ่งเนน้การใชง้าน 

 สําหรับการศึกษาวิจยันี ได้มุ่งเน้นการนาํประโยชน์ของอินเทอร์เน็ตมาใช้ในการจดั
สภาพแวดล้อมการเรียนรู้บนเครือข่าย โดยใช้แนวคิดการเรียนรู้แบบปรับเหมาะ (Adaptive 

Learning) และระบบทบทวนแบบอจัฉริยะมาประยุกตใ์ช ้เพือตอบสนองรูปแบบการเรียนรู้ของแต่
ละบุคคล 

 2.3 ประเภทของการเรียนรู้แบบปรับเหมาะ 

 การเรียนรู้แบบปรับเหมาะมีหลายประเภท ไดแ้ก่ (แววตา เตชาทววีรรณ, 2550: 35-38) 

  2.3.1 การนําเสนอแบบปรับเหมาะ ในบทเรียนทางเว็บทีใช้เทคโนโลยี
ปัญญาประดิษฐ์ (AI) และไฮเปอร์มีเดีย นันสามารถนําเสนอรูปแบบและเนือหาการเรียนได้
หลากหลายทีจะปรับใช้หรือจดัเหมาะกบัผูเ้รียนแต่ละราย การนาํเสนอดา้นเนือหาจะเน้นทีการจดั
เนือหาบทเรียนให้เหมาะสมกบัผูเ้รียน เช่น ผูเ้รียนทีเรียนเก่ง ควรไดรั้บเนือหาการเรียนทีลุ่มลึกหรือ
จาํนวนมากในแต่ละครังการเรียน ในทางกลบักนัผูเ้รียนทีเรียนอ่อนควรไดรั้บเนือหาการเรียนทีมี
รายละเอียดหรือตวัอย่างมากเพือสร้างความเข้าใจให้ง่ายขึนหรือการให้เนือหาทีละน้อยเพือให้
สามารถเขา้ใจเนือหาไดดี้ยิงขึน โดยจดัทาํหน้าบทเรียนทีแตกต่างกนั (Page or Fragment variants) 

นอกจากนีการนาํเสนอบทเรียนอาจจดัให้มีการช่วยเหลือการเรียนโดยจดัทาํเป็นขอ้ความปรากฏขึน
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อตัโนมติั (Popup information) หรือเป็นหมายเหตุเทคนิค (Tool tips) ปรากฏขึนมาเมือผูเ้รียนนํา
เมาส์ไปวางไวบ้ริเวณเนือหานนั 

  2.3.2 การสนบัสนุนการคน้หาแบบปรับเหมาะ ในบทเรียนบนเครือข่ายมี
ระบบนําทางคน้หา (Navigators) เพือคลิกดูขอ้มูลของบทเรียนอาจทาํได้หลายวิธีการตามความ
พอใจหรือทกัษะของผูเ้รียนเมือผูเ้รียนตอ้งการและคลิกดู เช่น การใหข้อ้มูลตรง ๆ (Direct guidance) 

การเรียงลาํดบัขอ้มูล (Ordering information) การซ่อนขอ้มูลทีไม่ใชไ้ว ้(Hiding information) การใช้
ตวัอักษรหรือสีของตวัอกัษรแตกต่างกัน (Annotation) เพือแสดงประเภทและสภาพการศึกษา 
(educational state) การให้คลิกดูข้อมูลแต่ละส่วน (Mapping) นอกจากนีการเลือกคลิกดูรายการ
เนือหาหลกัสูตรทีตอ้งการเรียน ผูเ้รียนอาจหลงทาง หาบทเรียนไม่เจอหรือจาํไม่ได้ว่าเคยเรียนถึง
ตอนไหนแล้ว ระบบจะช่วยเหลือผูเ้รียนโดยให้คาํแนะนําช่วยเหลือและผูเ้รียนจะทราบสารบญั
เนือหาของบทเรียนทีพร้อมสําหรับเรียนและยงัไม่พร้อมสําหรับเรียนหากยงัไม่ผ่านบทเรียนใดมา
ก่อน โดยการเสนอสีทีแตกต่าง เช่น สีแดงหมายถึง ยงัไม่พร้อมสําหรับเรียน สีเขียวหมายถึงพร้อมที
จะเรียนได้ และสีขาวหมายถึงยงัไม่มีเนือหาหรือขอ้มูลใหม่เนือหาแต่ละตอนทีเรียนผ่านแล้วจะ
ปรากฏเครืองหมายหรือสัญลกัษณ์ (Check mark) ให ้

  2.3.3 การจัดลําดับหลักสูตร  เนือหาของบทเรียนในหลักสูตรหนึง ๆ 
จาํเป็นตอ้งมีการจดัลาํดบัเนือหาการเรียนรู้ เพือให้ผูเ้รียนเขา้ใจและไดรั้บความรู้ตามวตัถุประสงค์
ของหลกัสูตรนนั การลาํดบัเนือหาอาจทาํไดห้ลายรูปแบบ เช่น เรียนจากเนือเรืองกวา้งไปสู่เนือหาที
เฉพาะเจาะจง เรียนเนือหาหนึงก่อนเพือให้เขา้ใจเนือหาในลาํดบัต่อไป เรียนเนือหาใด ๆ ก่อนหรือ
หลงัก็ไดต้ามความพอใจหรือความถนดัของผูเ้รียน เป็นตน้ ซึงการเรียนแบบปรับเหมาะจาํเป็นตอ้งมี
การวิเคราะห์ผูเ้รียนเพือจดัลาํดบัเนือหาบทเรียนทีเหมาะสมให้กบัผูเ้รียนนนั เช่น ผูเ้รียนบางคนมี
พืนฐานความรู้ในเรืองใดเรืองหนึงดีแล้วก็ไม่จาํเป็นตอ้งเรียนเรืองนันซําโดยขา้มไปเรียนเนือหา
ต่อไปไดเ้ลย  
  2.3.4 การวิเคราะห์อยา่งอจัฉริยะในการแกปั้ญหาของผูเ้รียน  เป็นการใช้
เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) ในการเก็บขอ้มูลพฤติกรรมการเรียนรู้ของผูเ้รียน เพือนาํขอ้มูลมา
วิเคราะห์และแก้ปัญหาการเรียนให้อย่างถูกตอ้งตรงความตอ้งการของผูเ้รียนซึงจะช่วยให้ผูเ้รียน
สามารถเรียนรู้ได้บรรลุตามวตัถุประสงค์ของบทเรียนนัน เช่น การเรียนแบบจบัคู่ (Two - paired 



23 
 

learning) ระบบจะจดัหาคู่เรียนทีเหมาะสมใหเ้พือให้สามารถช่วยเหลือในการเรียนของทงัคู่ได ้โดย
การจบัคู่คนทีเรียนเก่งกบัคนทีเรียนอ่อน หรือจบัคู่คนทีถนดัดา้นใดดา้นหนึงกบัคนทีถนดัแตกต่าง
กนัเพือช่วยเหลือกนัในการเรียน เป็นตน้ 

  2.3.5 เทคนิคการพฒันาการเรียนรู้แบบปรับเหมาะ จากแนวคิดประยกุตใ์ช้
การเรียนรู้แบบปรับเหมาะทีจะทาํให้สภาพแวดลอ้มการเรียนทางอิเล็กทรอนิกส์ใหส้ามารถปรับตวั
เองได้ตามลกัษณะนิสัยของผูเ้รียนแต่ละคนในระดบัปัจเจกบุคคลโดยอตัโนมติั ทงันีผูส้อนตอ้ง
คาํนึงถึงหลกัความแตกต่างของการเรียนการสอนทีตอบสนองต่อความตอ้งการของผูเ้รียน 

 วิธีการทีนํามาใช้ในการพฒันาบทเรียนแบบปรับเหมาะโดยทัวไปมีใช้กันอยู่ 2 วิธี 

(ชุณหพงศ ์ไทยอุปถมัภ,์ 2546: 92-93) คือ 

  1. การปรับเหมาะส่วนบุคคล  (Personalization) วิธีนีจะเปลียนแปลง
สภาวะแวดลอ้มทางการเรียนใหเ้ป็นไปตามความตอ้งการของผูเ้รียนโดยอตัโนมติั 

  2. การปรับเหมาะตามความตอ้งการ (Customization) วิธีนีผูเ้รียนสามารถ
เปลียนแปลงสภาวะแวดลอ้มทางการเรียนไดต้ามความตอ้งการของตนเอง   
ซึงทงัสองวิธีการนีช่วยให้การเรียนรู้เป็นไปตามความตอ้งการของผูเ้รียนมากทีสุดเทคนิคทีนาํมาใช้
ในการปรับเปลียนสภาพแวดลอ้มการเรียนทางอิเล็กทรอนิกส์มีหลายวธีิ ไดแ้ก่ 

  1. การปรับเนือหาของกระบวนวชิาบนหนา้จอใหต้รงกบัเป้าหมาย ความรู้ 
และขอ้มูลต่าง ๆ ทีผูเ้รียนมีอยู ่
  2. การจดัเรียงหลกัสูตรการเรียนรู้ ทีจะช่วยให้ผูเ้รียนคน้หาขอ้มูลในการ
เรียนรู้ไดอ้ยา่งรวดเร็วทาํใหผู้เ้รียนมีการเรียนรู้ทีรวดเร็วขึนดว้ย 

  3. การปรับปรุงลาํดบัการจดัเรียงหลกัสูตรตามความสําคญั โดยใช้การ
เชือมโยง 

  4. การวิเคราะห์อยา่งชาญฉลาดเพือหาคาํตอบให้แก่ผูเ้รียน วิธีการนีจะมี
การเชือมโยงกบัคาํถามสุดทา้ยทีไดท้าํการจดัเรียงไวส้าํหรับช่วยเหลือผูเ้รียน และผูเ้รียนจะใหข้อ้มูล
การใชง้านกลบัมาเพือทาํการปรับปรุงขอ้มูลใหมี้ความเหมาะสมยงิขึน 

  5. การสนับสนุนแบบโตต้อบหรือปฏิสัมพนัธ์เพือช่วยในการแก้ปัญหา 
โดยสร้างตวัช่วยเหลือทีชาญฉลาดไวค้อยช่วยเหลือในขนัตอนการแกปั้ญหาต่าง ๆ แก่ผูเ้รียน 
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  6. การแก้ปัญหาทีอยู่บนพืนฐานของตัวอย่าง หากผู ้เรียนต้องมีการ
แกปั้ญหาใหม่ ๆ ทียงัไม่เคยทาํมาก่อน อาจมีการยกตวัอยา่งการแกปั้ญหานนั ๆ เพือเป็นแนวทางใน
การแกปั้ญหาใหม่   

 ในการวิจยัครังนีผูว้ิจยัได้นําเทคนิคการปรับเหมาะส่วนบุคคล (Personalization) มา
ประยุกต์ใช้ในการพฒันาระบบช่วยสอนเสริมแบบแบบปรับเหมาะ เพือให้ผูเ้รียนสามารถจดัการ
สิงแวดล้อมในการเรียนรู้ได้ตามรูปแบบการเรียนรู้ของตนเองการเรียนรู้บนเครือข่ายแบบปรับ
เหมาะการเรียนรู้บนเครือข่ายแบบปรับเหมาะ เป็นการนาํจดักิจกรรมการเรียนรู้ทีตอบสนองความ
แตกต่างของบุคคลโดยใชเ้ทคโนโลยีเครือข่ายเป็นช่องทางในการนาํเสนอบทเรียนและกระบวนการ 
ดังนันการเรียนรู้บนเครือข่ายแบบปรับเหมาะ จึงเป็นการจัดกิจกรรมในการเรียนรู้บนระบบ
เครือข่ายโดยมีองค์ประกอบทีมีปฏิสัมพนัธ์บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ไดแ้ก่ กระดานข่าวไปรษณีย์
อิเล็กทรอนิกส์ การสนทนาในห้องสนทนา การสืบคน้บนเครือข่าย การถ่ายโอนขอ้มูลการใชบ้ล็อก 
วิกิ  สือสังคมออนไลน์ โดยปรับให้เหมาะสมกบัรูปแบบการเรียนรู้ (Learning Style) ตามแบบการ
เรียนรู้ของแต่ละบุคคล ของผูเ้รียนทีเป็นกิจกรรมการเรียนรู้ ของผูเ้รียน โดยมีลักษณะเนือหาที
แบ่งเป็นหน่วยย่อยและหลังจากสินสุดการเรียนมีการประเมินผลการเรียน ความคิดเห็นและ
ความสามารถทางการคิดของผูเ้รียน    
 

3. ระบบการสอนทบทวนแบบอจัฉริยะ  (Intelligent Tutoring System: ITS) 

 3.1 ความหมาย 

 ระบบการสอนทบทวนแบบอัจฉ ริยะ  (Intelligent Tutoring System: ITS) ห รือ  
คอมพิ ว เต อ ร์ ช่ ว ยส อน แบบ อัจฉ ริ ยะ  (Intelligent Computer Assisted Instruction: ICAI)  มี
ผูเ้ชียวชาญทางด้านระบบการสอนทบทวนแบบอัจฉริยะ ได้ให้ความหมายไว  ้ได้แก่ Chancy, 
Barnett  and  Cohen (1982) กล่าววา่ระบบการสอนทบทวนแบบอจัฉริยะ คือระบบทีสามารถแสดง
เนือหาทีจะตอ้งสอน มีวธีิการสอน และมีกลไกทีสามารถเขา้ใจไดว้า่ผูเ้รียนรู้อะไรแลว้ และยงัไม่ได้
เรียนรู้อะไร สอดคล้องกับ  Robert (1983) และ Brecht and Jones (1988) ทีได้กล่าวว่า ระบบการ
สอนทบทวนแบบอจัฉริยะ เป็นระบบทีมีพืนฐานการตดัสินใจเกียวกบัการกาํหนดวธีิสอนวา่จะสอน
อะไร  เมือไรนันขึนอยู่กับรายละเอียดในการวินิจฉัยความรู้ของผูเ้รียนซึงมีอิทธิพลสูงมากไม่
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เพียงแต่จัดให้นักเรียนมีโอกาสได้ลงมือกระทําและมีส่วนร่วมเท่านัน แต่สามารถทําให้เกิด
สภาพแวดล้อมการเรียนรู้อย่างเหมาะสม  ระบบการสอนทบทวนแบบอัจฉริยะ หรือระบบ
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบอจัฉริยะเป็นระบบทีมีความสามารถวเิคราะห์การตอบสนองของนกัเรียน
ได้อย่างกวา้งขวางสามารถจาํลองความรู้ในปัจจุบนัของผูเ้รียน รวมทงัมโนทศัน์ทีคลาดเคลือน  
วธีิการสอนแบบต่างๆสามารถวนิิจฉยัและกาํหนดวา่จะสอนอะไร เมือไรและสามารถมีปฏิสัมพนัธ์
กบัผูเ้รียนไดอ้ยา่งเหมาะสม  

 สรุปไดว้า่ ระบบการสอนทบทวนแบบอจัฉริยะหรือระบบคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบ
อจัฉริยะสามารถจดัสภาพแวดลอ้มในการเรียนรู้ให้มีความยืดหยุ่นทงันกัเรียนและระบบ โดยการ
วิเคราะห์การตอบสนองของผูเ้รียน วินิจฉยัว่าผูเ้รียนมีความรู้อะไรและยงัไม่รู้อะไรแลว้ดาํเนินการ
กาํหนดวธีิการสอนทีเหมาะสมกบัผูเ้รียนสาํหรับเฉพาะรายบุคคล 

                3.  องคป์ระกอบของระบบช่วยสอนแบบอจัฉริยะ 

 ในการพฒันาบทเรียนการสอนใชค้อมพิวเตอร์ช่วยแบบอจัฉริยะ จะแยกองคป์ระกอบ
ทีชดัเจน ซึงองคป์ระกอบในทีนี หมายถึงองคป์ระกอบของขอ้มูลและกลไกทีเกียวขอ้งและจาํเป็น
ในการใชร้ะบบการสอนทบทวนแบบอจัฉริยะ  มีนกัวิจยัดา้นระบบการสอนทบทวนแบบอจัฉริยะ
หลายท่าน ไดน้าํเสนอองค์ประกอบและแบบจาํลองระบบการสอนทบทวนแบบอจัฉริยะไวห้ลาย
รูปแบบ  แต่ละรูปแบบจะมีโครงสร้างต่างกนั แต่องคป์ระกอบยอ่ยภายในระบบโดยทวั ๆไปจะไม่มี
ความแตกต่างกนั ดงัแสดงในภาพที 4 

 

 

 

 

 

ภาพที 4  รูปแบบระบบการสอนทบทวนแบบอจัฉริยะตามแนวคิดของ Sleeman and Brown 

ทีมา : Sleeman  and J. S. Brown,  Intelligent Tutoring Systems (New York: Academic Press,   

          1982), 98. 
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 จากภาพที 4 Sleeman and Brown ได้เสนอว่าระบบการสอนทบทวนแบบอจัฉริยะ 
ประกอบดว้ย  
 1. ส่วนเก็บเนือหาบทเรียน (Knowledge Domain) ในส่วนนีจะทาํหน้าทีเก็บเนือหา
บทเรียนทีเอาไวส้อน ซึงเนือหาของบทเรียนจะถูกนาํไปใชใ้นส่วนจดัรูปแบบการสอน (Teaching 

Strategies) 

 2. ส่วนเก็บขอ้มูลผูเ้รียน (Student module) ส่วนนีจะเก็บขอ้มูลเฉพาะของผูเ้รียนแต่ละ
คน ซึงทาํให้ระบบสามารถแยกแยะความแตกต่างของผูเ้รียนได ้ โดยปกติขอ้มูลเหล่านีจะสะทอ้น
ระดบัความรู้ของผูเ้รียนแต่ละคน ณ เวลานนัวา่เขา้ใจการเรียนการสอนมากนอ้ยระดบัใด 

 3. ส่วนจดัรูปแบบการสอน (Teaching Strategies) เป็นส่วนประกอบทีอา้งถึงเทคนิค
การสอน โดยระบบจะทาํการตดัสินใจจากขอ้มูล ความเหมาะสมกบัระดบัความรู้ความสามารถของ
ผูเ้รียน ณ ขณะนนั 

 4. ส่วนติดต่อกบัผูเ้รียน (User interface) เป็นส่วนประกอบทีเอาไวติ้ดต่อกบัผูเ้รียน จะ
อยูใ่นรูปของขอ้ความ หรือหนา้จอ 

 นอกจากนียงัมีองคป์ระกอบอืนๆ  ทีสาํคญัคือ  มีการสอนทบทวนดว้ยระบบการฝึกฝน 

การชีแนะและจดัสิงอาํนวยความสะดวกต่อการเรียนรู้ทีชาญฉลาด  สามารถเขา้ใจภาษาธรรมชาติ  
ซึงใชใ้นการสือสารระหว่างนกัเรียนกบัระบบ  จดัสภาพแวดลอ้มการเรียนรู้ทีให้นกัเรียนเรียนดว้ย
การกระทาํ  และตรวจสอบความกา้วหนา้ของนกัเรียนแต่ละคนเพือจดัการสอนให้เหมาะสม 

 

 

 

 

 

 

ภาพที   รูปแบบระบบการสอนทบทวนแบบอจัฉริยะตามแนวคิดของ McArthur                                    
ทีมา: McArthur, The role of artificial intelligence in education, accessed July 2, 2013,   

         available from  http://www.rand.org/education/mcarthur/Papers/role.html 
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  จากภาพที 5 McArthur ได้นําเสนอองค์ประกอบของระบบการสอนทบทวนแบบ
อจัฉริยะประกอบดว้ย  องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ 

  1. ส่วนผู ้เรียน   (Student Module) ทําหน้าทีบันทึกข้อมูลประวติัและ
สถานะต่างๆของผูเ้รียนแต่ละคน 

   2. ส่วนรูปแบบการสอน (Pedagogical Module) เป็นส่วนทีใช้เพือจดัการ
รูปแบบการสอนสาํหรับผูเ้รียนทีแตกต่าง 

  3. ส่วนเชียวชาญ (Expert System) ถือเป็นหวัใจของบทเรียนเนืองจากเป็น
ส่วนทีใชว้เิคราะห์ผูเ้รียน 

  4. ส่วนการสือสาร (Graphical Interface) เป็นส่วนทีผู ้เรียนติดต่อกับ
บทเรียนหรือตวัระบบ 

 

 

 

 

 

ภาพที   รูปแบบของระบบการสอนทบทวนแบบอจัฉริยะตามแนวคิดของ Beck  

ทีมา: Beck, Applications of AI in education, accessed July 2, 2013, available from   

          http://www. acm.org/crossroads/xrds3-1/aied.html 

 Back. (1996)   นําเสนอองค์ประกอบของระบบช่วยสอนแบบอจัฉริยะ ดังภาพที  
ประกอบดว้ย 

 1. หน่วยผูเ้รียน (Student Module) เป็นส่วนทีจาํเป็นทีจะตอ้งมีการบนัทึกขอ้มูลของ
นกัเรียนไวเ้พือใชป้ระมวลระหวา่งการเรียน  ไดแ้ก่  ขอ้มูลส่วนตวัของผูเ้รียน (Profile) เช่น รหสัชือ 
ทีอยู ่ ขอ้มูลสถานการณ์เรียน  เช่น  ระดบัความรู้  คะแนน  สถิติการเขา้เรียน กลไกเพือจดัการขอ้มูล  
เช่น กลไกการบนัทึก  กลไกการอ่านขอ้มูล  หรือกลไกการวิเคราะห์ระดบัผูเ้รียน  นอกจากนีสิง
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สาํคญัอีกประเด็นหนึง คือรูปแบบการเรียนของผูเ้รียน ในการพฒันาระบบจะตอ้งกาํหนดรูปแบบที
ชดัเจน โดยรูปแบบการเรียนรู้ของผูเ้รียนมี 2 รูปแบบ ดงันี 

  1.1 โอเวอร์เลย์โมเดล  (Overlay  model) การแทนหน่วยผูเ้รียนแบบโอ
เวอร์เลยโ์มเดล เป็นรูปแบบทีพยายามจะเขา้ใจสภาพความรู้ของผูเ้รียนในขณะกาํลงัเรียน    สามารถ
ชีแนะแนวทางการเรียนรู้ใหแ้ก่ผูเ้รียนได ้  โดยองคค์วามรู้ทงัหมดในระบบ  จะวางทบัความรู้ทีมีอยู่
ปัจจุบนัในตวัผูเ้รียน  เมือผูเ้รียนไดเ้รียนผา่นไปในแต่ละขนั   ระดบัความรู้ของผูเ้รียนจะขยายมาก
ขึน  จนกระทงัเท่ากบัองคค์วามรู้ทงัหมดทีมีอยูใ่นระบบ 

  1.2 รูปแบบบคัจี (Buggy)  เป็นรูปแบบทีพยายามเขา้ใจสภาพความรู้ของ
ผูเ้รียนเช่นเดียวกนั เนืองจากโอเวอร์เลยโ์มเดล เป็นแบบทีไม่มีการรับทราบวา่ผูเ้รียนอาจมีความเชือ
เดิมทีไม่ได้อยู่ในฐานความรู้ผูเ้ชียวชาญ เช่น ผูเ้รียนมีความเข้าใจไม่ถูกต้องเกียวกับความรู้ใน
สาขาวิชาทีเรียน ซึงนับว่าเป็นจุดอ่อนของโอเวอร์เลยโ์มเดล ดงันันจึงได้มีการขยายแบบจาํลอง
หน่วยผู ้เรียนแบบโอเวอร์เลย์โมเดล  ออกไปให้ครอบคลุมถึงความรู้เดิมของผู ้เรียน  (Buggy  

student’s Knowledge) ดว้ย โดยระบบจะมีคลงัของกฎของความรู้ทีคลาดเคลือนจดัเก็บไวล่้วงหน้า  
เมือผูเ้รียนมีความเข้าใจอะไรทีผิด ตวัระบบก็สามารถทีจะอธิบายผูเ้รียนได้ถึงความผิดพลาดที
เกิดขึน  ทงันีกฎต่างๆ จะตอ้งมีมากเท่าทีจะเป็นไปได ้ เพือครอบคลุมพฤติกรรมของผูเ้รียนทีอาจจะ
เกิดขึนไดใ้นระหวา่งเรียน 

 2. ห น่วยดํา เนิ น ก ารวิ ธี ก ารสอน   (Pedagogical Module) เป็ น ส่ วนสนับส นุน
กระบวนการสอน เช่นขอ้มูลทีบอกวา่เมือไรจะตอ้งทบทวน เมือไรจะตอ้งนาํเสนอหัวขอ้การเรียน
ใหม่  และหัวขอ้การเรียนใดทีถูกควบคุมโดยหน่วยดาํเนินวิธีการสอน โมเดลผูเ้รียนจะถูกใช้เป็น
ขอ้มูลนาํเขา้ให้กบัหน่วยดาํเนินการวธีิการสอน  เพือการตดัสินใจทีจะสะทอ้นใหเ้ห็นความตอ้งการ
ทีแตกต่างกนัของผูเ้รียน หรือเลือกรูปแบบการสอนทีเหมาะสมกบัผูเ้รียนแต่ละราย ระบบจะตอ้ง
ตดัสินใจในเรืองเนือหาของบทเรียนทีจะนําเสนอต่อผูเ้รียนได้เอง ขนัตอนนีเกียวข้องกับการ
ตดัสินใจเกียวกบัหัวขอ้บทเรียน โจทยปั์ญหา  และการตอบปัญหาของผูเ้รียน  ในการเลือกหัวขอ้
บทเรียนนัน  ระบบจะต้องตรวจสอบกับหน่วยผูเ้รียนก่อนพิจารณาความเหมาะสมของหัวข้อ
บทเรียนทีผูเ้รียนตอ้งทาํความเขา้ใจ ในการจดัหวัขอ้บทเรียนทีเหมาะสมนนัสามารถทาํไดห้ลายวิธี  
เป็นตน้ว่า  ถ้ายุทธศาสตร์ทีใช้ระบุว่าเป็นการทบทวน ระบบก็จะเลือกหัวขอ้บทเรียนทีผูเ้รียนได้
เรียนไปแลว้  แต่ถา้เป็นกรณีเรียนหวัขอ้ใหม่  ระบบก็จะเลือกหวัขอ้บทเรียนทีผูเ้รียนยงัไม่เคยเรียน 



29 
 

เป็นตน้  เมือไดท้าํการเลือกหัวขอ้บทเรียนแลว้  ก็จะทาํการสร้างโจทยปั์ญหา ให้ผูเ้รียนแกปั้ญหา  
ระดบัความละเอียดของโจทยปั์ญหาจะขึนอยูก่บัสาขาทีสนใจเรียน 

 3. หน่วยเนือหาสาระความรู้ (Domain Knowledge) เป็นส่วนทีเก็บเนือหาบทเรียนที
ระบบใช้ในการสอนและเป็นส่วนทีสําคญัทีสุด  เพราะถา้ไม่มีส่วนนีระบบก็จะไม่มีเนือหาทีจะใช้
ในการสอน  ส่วนประกอบส่วนนีตอ้งอาศยัความรู้ดา้นวิศวกรรมความรู้ (Knowledge engineering) 

ในการแทนความรู้เพือใหร้ะบบอืนสามารถเขา้มาใชง้านได้ ส่วนประกอบนียงัมีประเด็นทีเกียวขอ้ง
กับการวิจัยทีว่าทําอย่างไรทีจะแทนทีความรู้ทีมีอยู่ให้ง่ายต่อการขยายกรอบความสนใจให้
กวา้งขวางขึน  และทําอย่างไรจึงจะสามารถแทนความรู้ทีน่าสนใจนอกเหนือจากข้อเท็จจริง
กระบวนการ เช่นแบบจาํลองแนวคิดและการคิด 
 4. หน่วยการสือสาร (Communication Module) เป็นส่วนทีควบคุมการปฏิสัมพันธ์
ระหว่างระบบกบัผูเ้รียนซึงอาจจะอยู่ในรูปแบบของบทสนทนา รายการให้เลือก ภาพสัญลกัษณ์  
หรือภาพเคลือนไหวบนหน้าจอ ทาํอย่างไรจึงจะนําเสนอเนือหาบทเรียนให้กบัผูเ้รียนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพทีสุด 

 5. หน่วยผูเ้ชียวชาญ (Expert Module) เป็นส่วนทีมีลกัษณะคลา้ยกบัความรู้ในสาขาวชิา
ทีสนใจในลกัษณะทีว่าจะตอ้งมีขอ้มูลและขอ้สนเทศทีจะใช้สอนผูเ้รียน หน่วยผูเ้ชียวชาญนีเป็น
มากกว่าการแทนขอ้มูลธรรมดา  แต่เป็นแบบจาํลองการแทนความรู้จากผูเ้ชียวชาญในสาขาวิชาที
สนใจ  หน่วยผูเ้ชียวชาญนีจะใช้ในการเปรียบเทียบคาํตอบของการแกโ้จทยปั์ญหาทีไดจ้ากผูเ้รียน
กบัคาํตอบทีไดจ้ากระบบเพือดูวา่ผูเ้รียนมีปัญหาในการทาํความเขา้ใจในเนือหาส่วนใดของบทเรียน 

 จากแนวคิดของนักวิจยัทีกล่าวมา พอสรุปได้ว่าองค์ประกอบของระบบการสอน
ทบทวนอจัฉริยะ จะประกอบดว้ยองคป์ระกอบพืนฐาน 5 ส่วนทีสาํคญัคือ 

  1. ส่วนผูเ้รียน (Student Module) เป็นส่วนทีบนัทึกขอ้มูลของผูเ้รียน 

  2. ส่วนขอบข่ายเนือหาสาระ (Domain Knowledge) เป็นส่วนทีจัดเก็บ
เนือหาสาระต่างๆทีใชส้อน 

  3. ส่วนการสอน (Pedagogical Module) เป็นส่วนทีจดัเก็บเนือหาสาระที 

เหมาะสมใหแ้ก่ผูเ้รียน 

  4. ส่วนเชียวชาญ (Expert Module) เป็นส่วนทีจดัเก็บกฎต่างๆ 
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  5. ส่วนติดต่อสือสาร  (Communication Module) เป็นส่วนทีใช้ติดต่อ
ระหวา่งผูเ้รียนกบับทเรียน 

 ซึงในงานวิจยัครังนี ผูว้ิจยัไดน้าํแนวคิดและรูปแบบของระบบการสอบทบทวนแบบ
อจัฉริยะ (Intelligent Tutoring System : ITS) มาประยุกตใ์ชใ้นงานวจิยัในส่วนของหน่วยดาํเนินการ
วธีิการสอนและในส่วนของการจดัการเนือหาสาระความรู้ 
 

4. งานวจัิยทีเกยีวข้อง 

งานวจิยัในประเทศ 
 สมชาย สุริยะไกร (2550) วิจยัเรืองการพฒันารูปแบบการเรียนบนเวบ็แบบปรับเหมาะ
ตามความแตกต่างระหว่างบุคคลด้วยหลักการจดัการเรียนแบบรู้แจง้เพือเสริมสร้างผลสัมฤทธิ
ทางการเรียนและทกัษะการแกปั้ญหาของนิสิตเภสัชศาสตร์ มีวตัถุประสงค์ในการวิจยั เพือพฒันา
รูปแบบการเรียนบนเวบ็แบบปรับเหมาะตามความแตกต่างระหวา่งบุคคลดว้ยหลกัการจดัการเรียน
แบบรู้แจง้เพือเสริมสร้างผลสัมฤทธิทางการเรียนและทกัษะการแกปั้ญหาของนิสิตนกัศึกษาเภสัช
ศาสตร์ ขนัตอนการวิจยัและพฒันาแบ่งออกเป็น 4 ระยะ คือ ระยะที 1 ศึกษาสภาพและความคิดเห็น
ของคณาจารยจ์าํนวน 40 คน ระยะที 2 สร้างรูปแบบการเรียนบนเวบ็ ระยะที 3 ทดสอบผลการใช้
รูปแบบการเรียนบนเวบ็ ระยะที 4 นาํเสนอรูปแบบการเรียนบนเวบ็แบบปรับเหมาะทีไดรั้บรองจาก
ผูท้รงคุณวฒิุ ผลการวจิยัพบวา่ 1) รูปแบบการเรียนการสอนทีพฒันาขึน ประกอบดว้ย 1.1) หลกัการ
ของรูปแบบใชห้ลกัจดัการเรียนแบบรู้แจง้ การเรียนการสอนเพือแกปั้ญหา และระบบการเรียนบน
เว็บแบบปรับเหมาะ 1.2) วตัถุประสงค์ของรูปแบบ  เพือเสริมสร้างผลสัมฤทธิทางการเรียนและ
ทกัษะการแกปั้ญหา 1.3) กระบวนการเรียนการสอนแบ่งเป็น 2 ขนัตอน คือ ขนัเตรียม ประกอบดว้ย
ปฐมนิเทศ วดัลกัษณะแบบการเรียน ลงทะเบียนและทาํแบบทดสอบก่อนเรียน และขนัการเรียนการ
สอน มีการทาํงาน 3 ส่วนคือ การดาํเนินการเรียนการสอน กลไกการวินิจฉยัและการซ่อมเสริม 1.4) 

การวดัผลและประเมินผล ใช้แบบทดสอบและแบบวดัประเภทปรนยั 2) ผลการวิเคราะห์คะแนน
ด้วยสถิติ Wilcoxon Signed – Rank Test พบว่าผูเ้รียนทีเรียนจากบทเรียนบนเวบ็แบบปรับเหมาะ
ด้วยหลักการจัดการเรียนแบบรู้แจ้งมีคะแนนผลสัมฤทธิทางการเรียนและคะแนนทักษะการ
แก้ปัญหาหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 3. ผูเ้รียนไม่ตาํกว่าร้อยละ 80 มี
คะแนนผลสัมฤทธิหลงัเรียนอยา่งนอ้ยร้อยละ 80 ตามเกณฑก์ารรู้แจง้ทีกาํหนด มีผูเ้รียนเพียงร้อยละ 

77.27 ทีมีคะแนนทกัษะการแกปั้ญหาหลงัเรียนอย่างน้อยร้อยละ 80 ซึงไม่เป็นไปตามเกณฑ์การรู้
แจง้ทีกาํหนด  
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 แววตา เตชาทววีรรณ (2550) ไดร้ายงานการวิจยั เรือง การพฒันาบทเรียนทางเวบ็แบบ
ปรับเหมาะ วิชาการจดัหมวดหมู่ระบบทศนิยมดิวอี โดยมีวตัถุประสงคเ์พือพฒันาบทเรียนทางเวบ็
แบบปรับเหมาะวิชาการจดัหมวดหมู่ระบบทศนิยมดิวอี ซึงบทเรียนมี 3 รูปแบบ ได้แก่ แบบยาก 
แบบปานกลาง และแบบง่าย และปรับเหมาะโดยนําเสนอเนือหาในปริมาณทีเหมาะสมกับ
ความสามารถในการเรียนรู้โดยอตัโนมติั ระบบจะเก็บขอ้มูลพฤติกรรมการเรียนของผูเ้รียนวา่อยูใ่น
ระดบัใด และจดัส่งบทเรียนหนึงในสามรูปแบบทีเหมาะสมแก่ผูเ้รียนนนั เพือศึกษาประสิทธิภาพ
ของบทเรียนแบบปรับเหมาะตามเกณฑ์ทีกาํหนด คือ 80 : 80 และเพือศึกษาความพึงพอใจของนิสิต
ทีมีต่อบทเรียนแบบปรับเหมาะ กลุ่มตวัอย่างทีใช้ในการวิจยัคือ นิสิตชันปีที 2 ระดบัปริญญาตรี
วิชาเอกบรรณารักษ์ศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินวิโรฒ 
ซึงไม่เคยลงเรียนวิชาการจดัการหมวดหมู่ระบบทศนิยมดิวอีมาก่อน จาํนวน 30 คน ซึงเลือกโดยวิธี
สุ่มแบบเจาะจง เครืองมือวิจยัประกอบด้วยหลายองค์ประกอบ  ได้แก่ บทเรียนทางเวบ็แบบปรับ
เหมาะวิชาการจดัหมวดหมู่ระบบทศนิยมดิวอี แบบทดสอบผลสัมฤทธิทางการเรียนของผูเ้รียนและ
แบบประเมินคุณภาพทางเวบ็แบบปรับเหมาะจากผูเ้ชียวชาญ ผลการวิจยัสรุปไดว้า่บทเรียนทางเวบ็
แบบปรับเหมาะวิชาการจดัหมวดหมู่ระบบทศนิยมดิวอี มีประสิทธิภาพเท่ากบั 81.25 : 80.94 ซึงสูง
กว่าเกณฑ์ทีกาํหนดคือ 80 : 80 และผลสัมฤทธิทางการเรียนของกลุ่มผูเ้รียนด้วยบทเรียนทางเว็บ
แบบปรับเหมาะสูงกวา่กลุ่มผูเ้รียนดว้ยวธีิสอนตามแผนการสอนปกติอยา่งมีนยัสาํคญัทีระดบั 0.01 

 อุราพร ศุขะทตั (2550) ไดว้จิยัเรืองการนาํมลัติเอเจนทม์าใชใ้นการปรับสารสนเทศการ
เรียนตามความสนใจของผูเ้รียนในสภาพแวดลอ้มการเรียนการสอนผ่านเวบ็ การวิจยันีไดน้าํเสนอ
กรอบแนวคิด ในการออกแบบและพฒันาแบบจาํลองการปรับสารสนเทศการเรียน  (Adaptive 

Learning Information: ALIN) ผนวกกับสารสนเทศจากเว็บทีสัมพันธ์กับเนือหาบทเรียนเข้าใน
ระบบการเรียนการสอนผา่นเวบ็ โดยนาํวธีิการมลัติเอเจนทม์าใชใ้นการติดตามพฤติกรรมและความ
สนใจของผูเ้รียนทีมีการปฏิสัมพนัธ์กบับทเรียน สารสนเทศที ALIN แนะนาํเป็นสารสนเทศเสริม
จากเว็บตามความตอ้งการของผูเ้รียนทีสัมพนัธ์กบัเนือหาบทเรียนและตรงตามวตัถุประสงค์ของ
ผูส้อนผูเ้ชียวชาญทงัศาสตร์สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสาขาการศึกษาจาํนวน 6 ท่านทบทวน
และประเมินความเหมาะสม  ของสถาปัตยกรรมโดยรวมทีสอดคล้องตามกรอบแนวคิดและ
แบบจาํลอง มีความเห็นตรงกนัในระดบัเห็นดว้ยมากทีสุด จึงนาํไปสู่การพฒันาระบบทีผนวกเขา้กบั
ระบบบริหารจดัการเนือหาการเรียนการสอน  (Learning Content Management System: LCMS) 

“ATutor” ณ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ โดยกลุ่มตวัอยา่งทีใชคื้อผูเ้รียนจาํนวน 111 คนทีเรียน
วิชา  Data Structure and Algorithm และ  Gems and Jewelry Business Administration จากนันทํา
การเปรียบเทียบภาพรวมของการเรียนผ่านระบบ ALIN กบัการเรียนออนไลน์แบบเดิมดว้ยการใช้
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Google เป็นเครืองมือในการสืบค้น และประเมินความพึงพอใจในการปฏิสัมพนัธ์กับการปรับ
สารสนเทศทีระบบแนะนาํ ซึงขอ้มูลทีระบบใชใ้นการแนะนาํ ไดม้าจากการติดตามพฤติกรรมความ
สนใจสารสนเทศการเรียนบนเวบ็จากตวับ่งชีโดยนยั (Implicit Indicator) ของกลุ่มผูเ้รียนไดแ้ก่ การ
ใช้เวลาบนหน้าเว็บ  การอ่าน  การเก็บ  การพิมพ์ และการคันเอกสาร นํามาบันทึกและใช้ใน
แบบจาํลองการวิเคราะห์การให้นาํหนักผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของผูเ้รียนผ่านระบบ
ALIN กบัการเรียนออนไลน์ แบบเดิมดว้ย t-test ต่อการปฏิสัมพนัธ์กบัการปรับสารสนเทศการเรียน
ทงั 4 ดา้นคือ 1) ผูเ้รียนไดรั้บสารสนเทศตามความตอ้งการเสริมจากเนือหาบทเรียน 2) ทาํการสืบคน้
สารสนเทศตามความตอ้งการด้วยเกณฑ์การสืบคน้ทีผูส้อนเตรียมไวเ้พือให้เกิดการกลนักรอง3) 

แหล่งสารสนเทศทีผูเ้รียนไดรั้บมีความสัมพนัธ์กบัเนือหาบทเรียน หรือตรงตามวตัถุประสงค์ของ
ผูส้อน 4) มีการจดัการและการเขา้ถึงสารสนเทศตามทีผูเ้รียนสนใจ ผลปรากฏว่า ไดค้ะแนนความ
พึงพอใจอยู่ในระดับมาก ซึงสูงกว่าการเรียนออนไลน์แบบเดิมทีอยู่ในระดับปานกลาง อย่างมี
นยัสาํคญัทางสถิติทีระดบันยัสาํคญั 0.05 

 สุดารัตน์ หวลมุกดา (2550) ไดศึ้กษาประสิทธิภาพของการทดสอบแบบปรับเหมาะ
ด้วยคอมพิวเตอร์ตามระดบัชันของค่าอาํนาจจาํแนกภายใต้เงือนไขต่างกนัโดยใช้วิธีการจาํลอง
ขอ้มูล ไดแ้ก่ จาํนวนขอ้สอบในชนัคลงัขอ้สอบต่างกนั ขนาดคลงัขอ้สอบทีแตกต่างกนั ความยาว
แบบทดสอบต่างกนั และมีการควบคุมและไม่ควบคุมการแสดงขอ้สอบ  ผลการศึกษาพบวา่การจดั
จาํนวนขอ้สอบเพิมขึนในชนัคลงัขอ้สอบโดยเฉพาะการใชข้อ้สอบเพิมขึนในชนัทีมีอาํนาจจาํแนก
สูงและการเพิมขนาดคลงัขอ้สอบ สามารถลดความคลาดเคลือนกาํลงัสองเฉลียและความลาํเอียง
เฉลีย รวมทงัสามารถลดอตัราการทบัซ้อนของขอ้สอบ ลดจาํนวนขอ้สอบทีมีการแสดงมากเกินไป  
และเพิมจาํนวนขอ้สอบทีมีการใชต้าํ การเพิมความยาวแบบทดสอบสามารถลดความคลาดเคลือน
กาํลงัสองเฉลีย ลดความลาํเอียงเฉลีย และลดขอ้สอบทีมีการใช้ตาํ แต่ทาํให้อตัราการทบัซ้อนของ
ขอ้สอบสูงขึนและเพิมขอ้สอบทีมีการแสดงมากเกินไป  และควบคุมการแสดงขอ้สอบสามารถลด
ความคลาดเคลือนกาํลงัสองเฉลีย  ลดความลาํเอียงเฉลีย  และลดขอ้สอบทีมีการใชต้าํแต่เพิมอตัรา
การทบัซ้อนและขอ้สบทีมีการแสดงมากเกินไป ในขณะเดียวกนัก็สามารถให้สมดุลการแจกแจง
อตัราการแสดงขอ้สอบได ้

 สุรศักดิ   มังสิงห์  (2551) ได้ศึกษาและพัฒนาระบบสอนเสริมอัจฉริยะโดยการ
ประยกุตใ์ชเ้ทคนิคดา้นปัญญาประดิษฐ์แบบซอฟตแ์วร์เอเจนตส์าํหรับการเรียนโปรแกรมภาษาจาวา 
โดยระบบสามารถตรวจสอบประวติัการเรียนของผูเ้รียนและให้คาํแนะนาํเกียวกบับทเรียนทีควร
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ศึกษาหรือทบทวนให้แก่ผูเ้รียนแต่ละรายอยา่งเหมาะสม  ผลการศึกษาและพฒันาการใชโ้ปรแกรม
ดงักล่าวพบวา่  ผูเ้รียนส่วนใหญ่ทีลงทะเบียนเขา้ใชร้ะบบเป็นกลุ่มทีมีประสบการณ์ดา้นโปรแกรม
ภาษาจาวาในระดบัเกรด C และตาํกว่าเกรด C โดยมีการเขา้ใช้ระบบโดยเฉลียสัปดาห์ละ 1 ครัง
เหมือนกบัการเรียนวชิาอืนตามปกติ 

 จามรกุล เหล่าเกียรติกุล (2552) ไดท้าํการศึกษารูปแบบการให้คาํปรึกษาดา้นวิชาการ
เพือสนบัสนุนการจดัแผนการเรียนแบบปรับเหมาะกบัผูเ้รียนในระดบัอุดมศึกษาโดยใชเ้ทคนิคแบบ
ผสมผสานภายใตก้ารให้เหตุผลโดยใช้กรณีเป็นฐาน  โดยพิจารณาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัที
เกียวขอ้งทีส่งผลต่อผลสัมฤทธิทางการเรียน เช่น คุณลกัษณะของผูเ้รียน และลาํดบัรายวิชา เพือจดั
ระดบัความเหมาะสมของผูเ้รียนละใหข้อ้มูลเพือจดัแผนการเรียนไดเ้หมาะกบัผูเ้รียน ผลจากการวจิยั
พบวา่ ตวัแบบสาํหรับจาํแนกระดบัความเหมาะสมของผูเ้รียน โดยเทคนิคกฎการจาํแนกประเภทเชิง
ความสัมพนัธ์แบบเตม็รูป (Full-Scaled Class Association Rules : PFSCARS) มีประสิทธิภาพอยูใ่น
ระดับดี โดยมีค่าความถูกต้องร้อยละ 79 ค่าความคลาดเคลือน (MSE) ประมาณ  23.67 ค่าเฉลีย
เปอร์เซ็นตค์วามคาดเคลือนสมบูรณ์ (MAPE) ประมาณ 21.19 และมีค่าเฉลียความเบียงเบนสมบูรณ์ 

(MAD) อยู่ที 16.73 ในขณะทีตวัแบบสําหรับจดัแผนการเรียนทีเหมาะสมกบัผูเ้รียน ภายใตก้ารให้
เหตุผลโดยใช้กรณีเป็นฐาน (Case-based Reasoning: CBR) มีประสิทธิภาพในการทาํนายผลการ
เรียนอยูใ่นระดบัดีโดยมีค่าความถูกตอ้งคิดเป็นร้อยละ 81 มีค่าความคลาดเคลือน (MSE) ประมาณ 

0.93 และค่าเฉลียเปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลือนสมบูรณ์ (MAPE) ประมาณ 17.78 และมีค่าเฉลีย
ความเบียงเบนสมบูรณ์ (MAD) อยูที่ 0.66 ในขณะทีผลจากการสังเคราะห์รูปแบบการให้คาํปรึกษา
ดา้นวิชาการเพือการจดัแผนการเรียน ไดน้าํไปพฒันาเป็นระบบให้คาํปรึกษาดา้นวิชาการสําหรับ
การจดัแผนการเรียน (Academic Consultant System for study planning: ACS) และประเมินความ
คิดเห็นต่อระบบโดยผูเ้ชียวชาญ โดยมีผลการประเมินอยูใ่นระดบัมากทีสุด ( X  = 4.77, SD = 0.45) 

ขณะเดียวกนัผลจากการประเมินความพึงพอใจของผูเ้รียน และผูดู้แลระบบ พบวา่มีความพึงพอใจ
ต่อการใช้งานระบบ ACS อยู่ในระดบัมากทีสุด ( X  = 4.55, SD = 0.53 และ X  = 4.89, SD = 0.31 

ตามลาํดบั) จากผลการวิจยัขา้งตน้สรุปไดว้่า รูปแบบการให้คาํปรึกษาด้านวิชาการเพือสนับสนุน
การจดัแผนการเรียนแบบปรับเหมาะกบัผูเ้รียนในระดบัอุดมศึกษาโดยใช้เทคนิคแบบผสมผสาน 

ภายใต้การให้เหตุผลโดยใช้กรณีเป็นฐานทีพัฒนาขึน สามารถวิเคราะห์ประเมินระดับความ
เหมาะสมของผูเ้รียน และใหค้าํแนะนาํในการจดัแผนการเรียนทีเหมาะสมกบัผูเ้รียนได ้  

 อนุชิต  กลินกาํเนิด (2553) ได้ศึกษาระบบบริหารจดัการการเรียนรู้แบบปรับเหมาะ  
โดยพฒันาในรูปของเวบ็แอพพลิเคชนั (Web Application) นกัเรียนทีเขา้ทาํการเรียนเนือหาสือการ
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เรียน   แบ่งออกเป็น  3 ระดับ  คือกลุ่มเก่ง  กลุ่มปานกลาง  และกลุ่มอ่อน  โดยทําการว ัดค่า
ความสามารถของนักเรียนก่อนเรียนและหลงัเรียนผ่านระบบบริหารการจดัการเรียนรู้แบบปรับ
เหมาะ ผลการศึกษาพบวา่  ค่าความสามารถทางการเรียนก่อนเรียนและหลงัเรียนแตกต่างกนัอยา่งมี
นัยสําคัญทางสถิติทีระดับ 0.05 โดยค่าความสามารถทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 
นกัเรียนมีความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก ครูผูส้อนมีความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ใน
ระดบัมากทีสุด   
 ประกาศิต ช่างสุพรรณ (2555) ได้ศึกษาการพฒันาแบบฝึกหัดแบบปรับเหมาะตาม
ความรู้และความมนัใจของผูเ้รียน การดาํเนินการวิจยัประกอบดว้ย 2 ขนัตอนได้แก่ ขนัตอนแรก
เป็นการพฒันาตวัแบบ AEKC กลุ่มตวัอยา่งไดแ้ก่ผูเ้ชียวชาญประเมินตวัแบบทีพฒันาขึน จาํนวน 5 

ท่านและผูเ้ชียวชาญประเมินระบบทีสร้างจากตวัแบบ จาํนวน 3 ท่าน ขนัตอนทีสองเป็นการศึกษา
ผลการใช้ตัวแบบ  กลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  ชันปี  2 วิทยาลัย
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลยัพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  ได้มาโดยการสุ่มอย่างง่าย 

จาํนวน 30 คน ทดลองเรียนผ่านแบบฝึกหัดทีสร้างจากตวัแบบ AEKCA (Adaptive Exercises by 

Learner’s Knowledge and Confidence) ในเรืองบีตส์ความเขม้เสียงและระดบัความเขม้เสียง เพือหา
ความพึงพอใจและเปรียบเทียบคะแนนเฉลียจาก แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิทางการเรียนก่อนเรียน
กบัหลงัเรียน ผลการวิจยัพบวา่ ความคิดเห็นของผูเ้ชียวชาญต่อตวัแบบและต่อระบบทีสร้างขึนจาก
ตวัแบบอยูใ่นระดบัมาก ผลการทดสอบวดัผลสัมฤทธิทางการเรียนของผูเ้รียน พบว่าคะแนนเฉลีย
หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัสําคญัที 0.01 และความพึงพอใจในการใช้งานของนกัเรียนอยู่
ในระดบัสูง  

 สรุปการศึกษางานวิจยัในประเทศพบว่า ผลการวิจยัส่วนใหญ่เน้นการพฒันารูปแบบ  
และวิธีการในการจัดการเรียนการสอนทีเหมาะกับสภาพของผู ้เรียน  และปรับตัวได้ตาม
ความสามารถของผูเ้รียน อาทิเช่น การเลือกสือในการเรียนการสอนตามความชอบ และการจดั
บทเรียนตามความสามารถของผูเ้รียน โดยผ่านเครือข่าย เป็นต้น  ส่งผลให้ผูเ้รียนมีผลสัมฤทธิ
ทางการเรียนสูงขึน และมีความพึงพอใจต่อการเรียนในระบบดงักล่าวเป็นส่วนใหญ่   

 

งานวจิยัต่างประเทศ 
 Nakabayashi and other (1997) ได้ศึกษาการพฒันาระบบการสอนเสริมอัจฉริยะบน
เครือข่ายคอมพิวเตอร์โดยระบบทีพฒันานีชือว่า CALAT องค์ประกอบต่างๆ ของระบบสอนเสริม
อจัฉริยะจะถูกจดับนัทึกอยู่ทีเครืองให้บริการ ระบบจะใช้รูปแบบ Overlay ทงันีวสัดุเนือหาจะถูก
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จดัเป็นหน้า  และมีอยู่ 3 แบบได้แก่ รูปแบบการอธิบาย (Explain) รูปแบบแบบฝึกหัด (Exercise) 

และรูปแบบการจาํลอง (Simulation) 

 Sanrach and Grandbastien (2000) ได้ศึกษาการพัฒนาระบบ  ECSAIWEB  ซึงเป็น
ระบบนาํเสนอสภาพแวดลอ้มเพือการออกแบบระบบสอนเสริมอจัฉริยะผา่นเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
ทงันีระบบนีเป็นการผสมผสานระหว่างระบบการสอนทบทวนแบบอจัฉริยะและระบบไฮเปอร์
มีเดียแบบปรับเปลียนได ้ นอกจากนีระบบยงัมีความยืดหยุน่เพือให้ผูส้อนสามารถแกไ้ข  และเพิม
องค์ความรู้ได้  โดยการประยุกต์เทคโนโลยีแบบปรับเปลียนไดเ้พือนาํเสนอองค์ความรู้แก่ผูเ้รียน  
และประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยอีจัฉริยะเพือสร้างเส้นทางการเรียนรู้แก่ผูเ้รียน 

 Chorfi and Jemni (2004) พัฒนาระบบบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์แบบปรับเหมาะที
เรียกว่า PERSO (PERSonalizing e-learning system) ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบทีสัมพันธ์กัน
ได้แก่ หลักสูตร รูปแบบผูเ้รียน  ตัววิเคราะห์ผูเ้รียน  ระบบจดัการเรียน และตัวดาํเนินการ (the 

generator) ระบบจะเรียนรู้ความสามารถของผูเ้รียนและจดัส่งเนือหาบทเรียนทีเหมาะสมแก่ผูเ้รียน
ตามระดบัความรู้ความสามารถของผูเ้รียนทีแตกต่างกนัในพืนฐานความรู้วิชาดงักล่าวได ้ไดท้ดลอง
ใชบ้ทเรียนดงักล่าวกบัวิชาไมโครซอฟตเ์วร์ิด และไมโครซอฟตเ์อก็เซล กบันิสิตสาขาวชิาวทิยาการ
คอมพิวเตอร์ และประเมินความพึงพอใจของผูเ้รียนและผูส้อนดว้ยแบบสอบถามเพือเป็นขอ้มูลใน
การพฒันาปรับปรุงระบบใหดี้ยงิขึนต่อไป 

 Surjono and Maltby (2003) ศึกษารูปแบบของสือหลายมิติแบบปรับตวัเพือการศึกษาที
สอดคลอ้งกบัคุณลกัษณะของผูเ้รียนแต่ละคนไดแ้ก่ ระดบัความรู้ รูปแบบการเรียนรู้ ประสบการณ์
และสิงทีเกียวข้องกับผูเ้รียนโดยผูว้ิจยัได้ศึกษาและพฒันารูปแบบสือหลายมิติแบบปรับตวัเพือ
การศึกษาทีเนน้รูปแบบของผูเ้รียนทีเหมาะสมต่อการเรียนรู้ ประกอบดว้ย 1) ความรู้ เช่น ระดบัเริม
ฝึกหดั ระดบักลาง ระดบัชาํนาญ 2) รูปแบบการเรียนรู้ เช่น แบบแข่งขนั แบบร่วมมือ แบบหลีกเลียง 

แบบมีส่วนร่วม 3) ประสบการณ์  4) สิงทีชอบ เช่น ตวัอกัษร สี ภาพประกอบ ส่วนประกอบสําคญั
ของการออกแบบสือหลายมิติแบบปรับตวั ตอ้งคาํนึงถึงการออกแบบโครงสร้างหลกัของขอ้มูล
ทงัหมดทีตอ้งการนาํเสนอ ไม่วา่จะเป็นการออกแบบโครงร่าง เนือหาขอ้มูลสารสนเทศของผูเ้รียนที
เรียกว่ารูปแบบหลกั (Domain Model: DM) รวมทงัการออกแบบและศึกษาคุณลกัษณะของผูเ้รียน
ตามความรู้ ประสบการณ์ และรูปแบบการเรียนรู้ทีเรียกว่ารูปแบบของผูเ้รียน (User Model: UM) 

เพือนาํไปสู่การออกแบบระบบทีสามารถปรับตวัให้สอดคลอ้งและเหมาะสมกบัรูปแบบหลกัและ
รูปแบบของผูเ้รียนทีเรียกวา่ รูปแบบการปรับตวั(Adaptive Model: AM) สือหลายมิติแบบปรับตวัจึง
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เป็นลกัษณะของคอร์สแวร์ทีตอ้งสามารถสือความหมาย กบัผูใ้ชอ้ยา่งมีปฏิสัมพนัธ์ และช่วยใหผู้ใ้ช้
บรรลุผลตามวตัถุประสงคก์ารใชง้าน 

 Melis and Andres (2005) พัฒ น าบท เรี ยนท าง เว็บ แบบป รับ เห ม าะ ที เรี ยกว่ า
ACTIVEMATH สําหรับสอนวิชาเลขคณิตทีปรับเหมาะตามพฤติกรรมการเรียนรู้ของผูเ้รียนโดย
เก็บขอ้มูลผูเ้รียนในสองขนัตอน ขนัตอนแรกเป็นการวินิจฉยัขนัพืนฐานเกียวกบัพฤติกรรมการเรียน
ขนัตอนทีสองเป็นการวินิจฉยัการเหตุผลในการตอบขอ้คาํถามเพือจดับทเรียนและคาํแนะนาํในการ
เรียนทีเหมาะสมแก่ผูเ้รียน นอกจากนีหนา้จอการนาํเสนอบทเรียนและคาํแนะนาํจะปรับเปลียนให้
เหมาะสมกบัความชอบและทกัษะของผูเ้รียน 

 Yang and Hung (2008) ทําการวิจัยระบบสือการสอนบน  SCORM ทีใช้ Bayesian 

network ในการเรียนรู้ Dreamweaver เพราะในช่วงปัจจุบนัทงัภาคอุตสาหกรรมและภาคการศึกษา  
ให้ความสําคัญกับ  E-learning ต่างก็มีการประมวลผลทีเน้นการปรับปรุงพืนฐานของผู ้เรียน   
อย่างไรก็ตามการประเมินแบบนีจะได้รับการตอบรับทีดี   แต่ก็ไม่ถึงขนัทีจะทาํให้ผูเ้รียนได้รับ
สิงแวดลอ้มการเรียนรู้แบบการปรับตวั (adaptive learning environment) ซึงจะช่วยในการเรียนให้
ไดผ้ลดีทีสุด  การวิจยัโดยใช้ Dreamweaverในการเรียนการสอน โดยเรียนผ่านโฮมเพจทีสร้างขึน
เป็นตวัอยา่งมีการอภิปรายและวเิคราะห์ผูเ้รียนทีแตกต่างกนั  โดยทาํการวเิคราะห์ความแตกต่างของ
ผูเ้รียนกบัสือการสอนโดยใช้ Bayesian networkคาํนวณหาค่านาํหนกั  สือการสอนนีสอดคลอ้งกบั 
มาตรฐาน SCORM ในระบบ E-learning ดงันันระบบการสอนอาจสอดคล้องกบัผลการวิเคราะห์
ลกัษณะความแตกต่างของผูเ้รียน  และวิเคราะห์สือการสอนแบบการเรียนรู้แบบปรับตวัช่วยให้
ผูเ้รียนได้รับสือการเรียนรู้ทีเหมาะสมกับตนเอง  สามารถแก้ไขปัญหาและทําให้การเรียนรู้มี
ประสิทธิภาพ 

 โดยสรุปการวิจยัและผลการวจิยั ส่วนใหญ่เนน้การพฒันารูปแบบ วิธีการในการจดัการ
เรียนการสอนบนเครือข่ายในลกัษณะต่าง ๆ ตลอดจนการพฒันาระบบในรูปแบบต่างๆ เน้นการ
พฒันารูปแบบการสอนทีทาํให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ไดดี้ทีสุด และเหมาะสมกบัความสามารถหรือ
ความสนใจของผูเ้รียน  ซึงได้มีการนาํวิธีการออกแบบการเรียนรู้บนเครือข่าย และระบบบริหาร
จดัการเรียนรู้มาออกแบบและพฒันาร่วมกบัการเรียนการสอนแบบปรับเหมาะมาปรับใช้กบัผูเ้รียน 
โดยมีเครืองมือ เทคนิค และวธีิการต่าง ๆ   ผลการวิจยัเหล่านี สามารถนาํไปปรับใชใ้นการออกแบบ
และพฒันาระบบช่วยสอนเสริมแบบปรับเหมาะบนระบบบริหารจดัการเรียนรู้ โดยในการศึกษาครัง
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นีผูว้ิจยัจะนาํแนวคิดและหลกัการของระบบการสอนทบทวนแบบอจัฉริยะ (Intelligent Tutoring 

System) มาประยุกต์ในการพฒันาระบบช่วยสอนเสริมแบบปรับเหมาะบนระบบบริหารจดัการ
เรียนรู้ โดยมีความมุ่งหวงัให้ระบบทีพฒันาขึนสามารถตอบสนองกบัผูเ้รียนและเกิดการกระตุน้
ความสมใจในกิจกรรมการเรียนรู้ไดม้ากขึนในระดบัหนึง 
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บทท ี  

วธีิดําเนินการวจัิย 

  

 การวิจยัครังนีเป็นการวิจยัและพฒันา (Research and Development) ระบบช่วยสอน
เสริมแบบปรับเหมาะบนระบบบริหารจดัการเรียนรู้ ของวิชา   –  ระบบเครือข่ายเบืองตน้ 
ในกลุ่มนักเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชันปีที  2 สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  มี
รายละเอียดและขนัตอนการวจิยั ดงันี 

 1. ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 

 2. แบบแผนการวจิยั 

 3. เครืองมือทีใชใ้นการวจิยั 

 4. การสร้างและพฒันาเครืองมือทีใชใ้นการวจิยั 

 5. วธีิการทดลองและเก็บรวบรวมขอ้มูล 

 6. การวเิคราะห์ขอ้มูลและสถิติทีใชใ้นการวจิยั 
 

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 1.1 กลุ่มประชากรในการวิจยัครังนี คือ นกัเรียนหลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชนัปี
ที 2 สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ทีกาํลงัศึกษาอยู่ในภาคการเรียนที 2 ปีการศึกษา 2556   ในเขต
อาํเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม จาํนวน 3 หอ้งเรียน ทงัหมด 110  คน 
 1.2 กลุ่มตวัอยา่งในการวิจยัครังนี คือ นกัเรียนหลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชนัปีที 
2 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จาํนวน 40 คน ทีกาํลงัศึกษาอยูใ่นภาคการเรียนที 2 ปีการศึกษา 2556 

ของโรงเรียนนาคประสิทธิ อาํเภอสามพราน  จงัหวดันครปฐม  ซึงได้มาโดยกระบวนการสุ่ม 
(Random sampling)  
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2. แบบแผนการวจัิย 

 การวิจัยครังนี เป็นการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) โดยใช้แบบ
แผนการวิจยัแบบ One-group Pretest-Posttest Design (ลว้น สายยศ และองัคณา สายยศ, : 249)

โดยมีรายละเอียดดงัตารางที 2 

 

ตารางที 2 แบบแผนการวจิยัแบบ One-group Pretest-Posttest Design 

กลุ่มทดลอง ก่อนเรียน ทดลอง หลงัเรียน 

E T1 X T2 

 

 เมือ      E   คือ  กลุ่มทดลอง 

            T1  คือ  การทดสอบก่อนเรียน 

                    X  คือ  ระบบช่วยสอนเสริมแบบปรับเหมาะบนระบบบริหารจดัการเรียนรู้ 

            T2 คือ  การทดสอบหลงัเรียน 

  

3. เครืองมือทใีช้ในการวจัิย 

 เครืองมือในการวจิยัครังนีประกอบดว้ย  
 1. ระบบช่วยสอนเสริมแบบปรับเหมาะบนระบบบริหารจดัการเรียนรู้    
 2. แบบประเมินคุณภาพระบบช่วยสอนเสริมแบบปรับเหมาะบนระบบบริหารจดัการ
เรียนรู้  
 3. แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิก่อนเรียนและหลงัเรียน และแบบทดสอบทา้ยบทเรียน 
 4. แบบประเมินความพึงพอใจของนกัเรียนทีมีต่อระบบช่วยสอนเสริมแบบปรับเหมาะ
บนระบบบริหารจดัการเรียนรู้ 
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4. การสร้างและพฒันาเครืองมือทใีช้ในการวจัิย 
 4.1 ระบบช่วยสอนเสริมแบบปรับเหมาะบนระบบบริหารจัดการเรียนรู้    
 ขนัตอนการพฒันาระบบช่วยสอนเสริมแบบปรับเหมาะบนระบบบริหารจดัการเรียนรู้ 
มีลาํดบัขนัตอนการสร้างและพฒันา 4 ขนัตอนคือ  

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

จากภาพที  มีรายละเอียดของการสร้างและพฒันาเครืองมือแต่ละขนัตอนดงันี 

 4.1.1 ศึกษาโครงสร้างหลกัสูตรและคดัเลือกรายวิชา เพือนาํมาใช้เป็นเนือหาบทเรียน
ประกอบการพฒันาระบบช่วยสอนเสริมแบบปรับเหมาะบนระบบบริหารจดัการเรียนรู้ มีลาํดบั
ขนัตอนยอ่ย ดงันี 

 4.1.1.1 ศึกษาโครงสร้างหลักสูตร จากคู่มือหลักสูตรประกาศนียบัตร
วชิาชีพปีพุทธศกัราช 2545 ประเภทวชิาพาณิชยกรรม สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (กรมอาชีวศึกษา
, 2546) และรายวิชาทีเปิดสอนในภาคเรียนที 2 ปีการศึกษา 2556 เพือกาํหนดและคดัเลือกรายวิชาที
จะนาํมาใชเ้ป็นเนือหาบทเรียนประกอบการพฒันาระบบ 

 4.1.1.2 ศึกษาลกัษณะสภาพของเนือหารายวิชาจากแผนการสอนในระดบั
ประกาศนียบตัรวิชาชีพ สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ พบว่าสภาพรูปแบบของเนือหารายวิชามี 2 
รูปแบบ คือวิชาทีเป็นภาคทฤษฎีและวิชาทีเป็นภาคทฤษฎีและภาคปฏิบติั  เนือหาแต่ละวิชามีความ
หลากหลายซึงมีทงัแบบความเขา้ใจและการจาํ เป็นหลกั การวเิคราะห์และคาํนวณ การออกแบบเพือ
สร้างชินงาน ดงันนัผูว้ิจยัจึงกาํหนดกรอบสภาพรายวิชาทีมีลกัษณะประเภททีเนน้ภาคทฤษฎีและมี

ศึกษาโครงสร้างหลกัสูตร/คดัเลือกรายวชิา 

ทดสอบ/ปรับปรุงและประเมินระบบ 

วเิคราะห์ความสาํคญัของเนือหาและจาํนวนขอ้สอบ 

ออกแบบและพฒันาระบบ 

ภาพที 7 ลาํดบัขนัตอนการพฒันาระบบช่วยสอนเสริมแบบปรับเหมาะ 
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เนือหาดา้นความเขา้ใจและการจดจาํเป็นหลกั มาใชเ้ป็นเนือหาประกอบการพฒันาระบบช่วยสอน
เสริมแบบปรับเหมาะบนระบบบริหารจดัการเรียนรู้ 

  4.1.1.3 ศึกษาสภาพผู ้เรียนและผลสัมฤทธิทางการเรียน  พบว่าสภาพ
พืนฐานของผูเ้รียนในหลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ของโรงเรียน
นาคประสิทธิ ส่วนใหญ่มกัจะประสบปัญหาเกียวกบัการเรียนวิชาทีมีพืนฐานการคาํนวณ ความ
เขา้ใจและการจดจาํเนือหาจาํนวนมากทีมีความเชือมโยงต่อเนืองสัมพนัธ์กนั และดา้นผลสัมฤทธิ
ทางการเรียน จากการศึกษาจากแบบประเมินผลการเรียน (ปพ.5) วิชา 2201-2415 ระบบเครือข่าย
เบืองตน้ ของโรงเรียนนาคประสิทธิตงัแต่ปี 2553- 5 พบวา่ นกัเรียนทีมีระดบัผลการเรียน 2.5 ขึน
ไปมีค่าเฉลียร้อยละ 51.87 ตาํกว่าเกณฑ์มาตรฐานของโรงเรียนทีกาํหนดไวว้่านักเรียนทีไดรั้บผล
การเรียน 2.5 ขึนไปตอ้งไม่ตาํกวา่ร้อยละ 60  
ตารางที 3 ระดบัผลการเรียนวชิา 2201-2415 ระบบเครือข่ายเบืองตน้ ปีการศึกษา 2553-2555 

ปีการศึกษา จาํนวนนกัเรียน จาํนวนนกัเรียนทีระดบัผลการเรียน .  ขึนไป  ร้อยละ 

3   .  

4   .  

5   .  

ค่าเฉลีย .  

 

 ดงันนัจากทีไดท้าํการศึกษาโครงสร้างหลกัสูตร  ลกัษณะสภาพเนือหาบทเรียนของแต่
ละวิชา สภาพพืนฐานของนักเรียนและผลสัมฤทธิทางการเรียนของนกัเรียน พบว่า รายวิชา 2201-

2415 ระบบเครือข่ายเบืองต้น มีความเหมาะสมและสอดคล้องในการนําเนือหารายวิชามาใช้
ประกอบในการพฒันาระบบช่วยสอนเสริมแบบปรับเหมาะบนระบบบริหารจดัการเรียนรู้ 

 4.1.2 วิเคราะห์และคัดเลือกหน่วยการเรียนในรายวิชา 2201-2415 ระบบเครือข่าย
เบืองตน้ โดยเป็นขนัตอนการวิเคราะห์ความสําคญัของเนือหาบทเรียนเพือคดัเลือกหน่วยการเรียน
ย่อยมาใช้เป็นเนือหาบทเรียนประกอบการพฒันาระบบช่วยสอนเสริมแบบปรับเหมาะบนระบบ
บริหารจดัการเรียนรู้ ซึงประกอบดว้ยขนัตอนดงัภาพที 8  
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จากภาพที 8 สามารถอธิบายรายละเอียดไดด้งันี 
 4.1.2.1 ศึกษารายละเอียดโครงสร้าง คาํอธิบายรายวิชาและเนือหาวิชา 

2201-2415 ระบบเครือข่ายเบืองตน้ จากคู่มือหลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ (กรมอาชีวศึกษา, 
2546) แผนการสอนประจาํวิชาและหนงัสือประกอบการเรียน ของโรงเรียนนาคประสิทธิ  พอสรุป
ไดว้่าเป็นวิชาทีศึกษาเกียวกบัความหมายของระบบเครือข่าย ประเภทของเครือข่าย มาตรฐานการ
เชือมต่อระบบเครือข่าย ปฏิบติัการเชือมต่อระบบเครือข่าย การใชร้ะบบปฏิบติัการบนเครือข่าย โดย
แบ่งหน่วยการเรียนออกเป็น 9 หน่วยการเรียน ไดแ้ก่   

 

 

ศึกษารายละเอียดรายวชิา 2201-2415 ระบบเครือข่ายเบืองตน้ 

หน่วยการเรียนรู้ทีใชท้ดลอง 

แผนภูมิหน่วยการเรียน 

ภาพที 8 การศึกษาและคดัเลือกหน่วยการเรียนรู้และจาํนวนแบบทดสอบ 

ผูเ้ชียวชาญวิเคราะห์ค่านาํหนกัความสาํคญัของหน่วยการเรียน 

สัดส่วนจาํนวนขอ้สอบของแบบทดสอบ 

สร้างแผนภูมิลาํดบัหวัขอ้เนือหาของแต่ละหน่วยการเรียน 

ผูเ้ชียวชาญวิเคราะห์สัดส่วนจาํนวนขอ้สอบของแต่ละหน่วยการเรียน 

สร้างแบบทดสอบ 
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 หน่วยการเรียนที 1 พนืฐานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 

 หน่วยการเรียนที 2 มาตรฐานเครือข่ายและโปรโตคอล 

 หน่วยการเรียนที 3 อุปกรณ์เครือข่ายและสือนาํสัญญาณ 

 หน่วยการเรียนที 4 เครือข่ายทอ้งถิน 

 หน่วยการเรียนที  เครือข่ายไร้สาย 

 หน่วยการเรียนที 6 เครือข่ายบริเวณกวา้ง 

 หน่วยการเรียนที 7 ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
 หน่วยการเรียนที 8 ระบบปฏิบติัการเครือข่าย 
 หน่วยการเรียนที 9 การออกแบบและแกไ้ขปัญหาระบบเครือข่าย 
  4.1.2.2 วิเคราะห์ความสําคญัของเนือหาแต่ละหน่วยการเรียนทงัหมดของ
รายวิชาระบบเครือข่ายเบืองตน้ โดยเชิญผูเ้ชียวชาญซึงประกอบดว้ยผูเ้ชียวชาญดา้นเนือหาบทเรียน
ผูเ้ชียวชาญดา้นวดัและประเมินผลและผูเ้ชียวชาญดา้นเทคโนโลยีการศึกษา ทีมีประสบการณ์การ
ทาํงานมาแลว้ไม่น้อยกวา่ 5 ปี จาํนวน 3 ท่าน ร่วมกาํหนดกรอบเนือหาบทเรียนแต่ละหน่วยพร้อม
ให้คะแนนนาํหนกัความสําคญัของเนือหาและจาํนวนของขอ้สอบตามความสําคญัของจุดประสงค์
เชิงพฤติกรรมของแต่ละหน่วยการเรียน ผลจากการประเมินระดบันาํหนักความสําคญัของเนือหา
ของแต่ละหน่วยการเรียนทีได้จากการวิเคราะห์ความสําคญัของเนือหาเบืองตน้ จะนํามาใช้เพือ
กาํหนดและคดัเลือกหน่วยการเรียน (รายละเอียดในภาคผนวก ข)  

จากการวิเคราะห์ความสําคญัของเนือหาบทเรียนสรุปไดว้่าหน่วยการเรียนทีจะนาํไป
สร้างเป็นเนือหาบทเรียนใส่ประกอบเขา้ไปในการพฒันาระบบช่วยสอนเสริมแบบปรับเหมาะบน
ระบบบริหารจดัการเรียนรู้ในการวิจยัครังนี คือ 

 หน่วยการเรียนที 7 เรืองระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 

 หน่วยการเรียนที 8 เรืองระบบปฏิบติัการเครือข่าย 

  4.1.2.3 วิเคราะห์จํานวนของข้อสอบให้เหมาะสมและสอดคล้องกับ
ความสําคญัของจุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรมของแต่ละหน่วยเรียน โดยใชผู้เ้ชียวชาญ 3 ท่าน ซึงในการ
วจิยัครังนีไดแ้บ่งแบบทดสอบเป็น 2 แบบคือ แบบทดสอบก่อนและหลงัเรียนและแบบทดสอบทา้ย
บทเรียนของแต่ละหน่วยการเรียน (รายละเอียดในภาคผนวก ข) 
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ตารางที 4 จาํนวนขอ้สอบของแบบทดสอบในแต่ละหน่วยการเรียน 

แบบทดสอบ 
จาํนวนขอ้สอบ 

รวม หน่วยที 7 

ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
หน่วยที 8 

ระบบปฏิบติัการเครือข่าย 
ก่อนเรียนและหลงัเรียน    

ทา้ยบทเรียน    

 

จากตารางที 4 ผลการวเิคราะห์จาํนวนของขอ้สอบสรุปไดว้า่ 
 แบบทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน มีจาํนวน 20 ขอ้ โดยจาํนวนแบบทดสอบของ
แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนครอบคลุมเนือหาหน่วยการเรียนที 7 เรืองระบบเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต มีจาํนวน 8 ขอ้ และหน่วยการเรียนที 8 เรืองระบบปฏิบติัการเครือข่าย มีจาํนวน 12 ขอ้  
 แบบทดสอบทา้ยบทเรียนของแต่ละหน่วยเรียนมีจาํนวน 30 ขอ้ โดยแบบทดสอบทา้ย
บทสําหรับหน่วยการเรียนที 7 เรืองระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต มีจาํนวน 13 ขอ้ และแบบทดสอบ
ทา้ยบทสาํหรับหน่วยการเรียนที 8 เรืองระบบปฏิบติัการเครือข่าย มีจาํนวน 17 ขอ้ 

  4.1.2.4 สร้างแผนภูมิลาํดบัหัวขอ้ความสัมพนัธ์ของแต่ละหน่วยการเรียน  
ซึงในขันตอนนีเป็นการนําเสนอรายละเอียดของเนือหาบทเรียนในแต่ละหน่วยการเรียน ซึง
ประกอบด้วย  หน่วยการเรียนที  7 ระบบเครือข่ ายอิน เทอร์เน็ตและหน่วยการเรียนที  8 
ระบบปฏิบติัการเครือข่าย เพือให้ทราบว่าแต่ละหน่วยการเรียนควรจะสอนเนือหาเรืองใด  และ
ไม่ให้หัวเรืองและเนือหาแต่ละส่วนเกิดความซําซ้อนกนัในแต่ละหัวเรืองและให้แต่ละหัวเรืองมี
ความสัมพนัธ์กนัในเชิงเหตุและผล  โดยในขนัตอนนีผูว้ิจยัไดข้อความกรุณาผูเ้ชียวชาญจาํนวน 3 

ท่านทีเป็นกลุ่มเดียวกบัทีทาํการวิเคราะห์ความสําคญัของเนือหาแต่ละหน่วยเรียนดงัทีไดก้ล่าวมา
ขา้งตน้กบัผูว้จิยัไดร่้วมกนัระดมสมองเพือวเิคราะห์หวัเรืองสัมพนัธ์  ของแต่ละบทเรียน ออกมาเป็น
แผนภูมิลาํดบัหวัขอ้ความสัมพนัธ์ดงัไดแ้สดงไวใ้นภาพที 9 และภาพที 10   
 

 

 

  



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพที 9 แผนภูมิเนือหาหน่วยการเรียนที 7 เรืองระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 

อินเทอร์เน็ตสมยัใหม่
และภาษาเขียนเวบ็

หน่วยการเรียนท ี7 

ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 

พนืฐานระบบ 

เครือข่ายอินเทอร์เน็ต 

ค วามหมาย 
ประวตัิ 

ประวตัิในไทย 

หลกัการทาํงาน 

รูปแบบการสือสาร 

การบริการในระบบ
อินเทอร์เน็ต 

ประโยชน์และโทษของ
อินเทอร์เน็ต 

คาํศพัท ์

รูปแบบการทาํงาน 

การเชือมต่อ 

อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง 

ส่วนบุคคล 

องคก์ร 

ขอ้ดี ขอ้เสีย จรรยาบรรณ 

www 

จดหมายอิเลก็ทรอนิกส์

การโอนยา้ยขอ้มูล 

การสืบคน้ 

การสนทนา กระดานข่าว 

ภาษารุ่นใหม่ HTML    
สงัคมออนไลน ์
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ภาพที 10 แผนภูมิเนือหาหน่วยการเรียนที 8 เรืองระบบปฏิบตัิการเครือข่าย 

หน่วยการเรียนที 8 

ระบบปฏิบัติการเครือข่าย 

ความหมาย 

และการบริการ 

ความหมาย การบริการ 

ตวัอยา่งของ 

ระบบปฏิบตัิการ 

Netware 

Unix 

Windows Server 

Linux 

การโจมตี 

การรักษาความ 

ปลอดภยับนเครือข่าย 

การบริหาร 

และจดัการ 

แบบอา้งอิงการบริหารเครือข่าย 

การจดัการบญัชีผูใ้ช ้

การจดัการทรัพยากร 

การบริหารประสิทธิภาพ 

คาํสงัเบืองตน้ 

เทคโนโลยกีารรักษาความปลอดภยั 

การตรวจจบัการบุกรุก 

46 



 
 

 
 

 4.1.3 ออกแบบและพฒันาระบบช่วยสอนเสริมแบบปรับเหมาะบนระบบบริหารจดัการ
เรียนรู้ เป็นขนัตอนในการออกแบบและพฒันาระบบช่วยสอนเสริมแบบปรับเหมาะบนระบบ
บริหารจดัการเรียนการรู้ ซึงผูว้ิจยัไดน้าํแนวทางวงจรการพฒันาระบบ (System Development Life 

Cycle: SDLC) มาประยุกต์ใชใ้นการออกแบบและพฒันาระบบโดยแบ่งเป็น 3 ขนัตอนดงัแสดงได้
ดงัภาพที 11 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ออกแบบ 

 

 

แบบจาํลององคป์ระกอบ 

 Data Flow Diagram 

 ลาํดบัขนัตอนการทาํงาน 

 สถาปัตยกรรม 

 รูปแบบเนือหา/แบบทดสอบ 

 เครืองมือดา้นซอฟตแ์วร์ 

 ส่วนเนือหาวชิา 

 ส่วนผูเ้รียน 

 ส่วนวเิคราะห์ผูเ้รียน 

 ส่วนจดัรูปแบบการสอน 

 ส่วนติดต่อผูใ้ช ้

 พฒันา 

ออกแบบและพฒันา 

ภาพที 11 รายละเอียดของการออกแบบและพฒันาระบบ 

 Functional Test 

 ผูเ้ชียวชาญตรวจคุณภาพ 

 ทดสอบกลุ่มยอ่ย 

 ทดสอบ/ปรับปรุง/ประเมิน 
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โดยแต่ละขนัตอนมีรายละเอียด ดงันี  

 ขนัตอนที 1 ขนัการออกแบบระบบช่วยสอนเสริมแบบปรับเหมาะบน
ระบบบริหารจดัการเรียนการสอน โดยมีรายละเอียดขนัตอนยอ่ยดงันี 
   .1 ออกแบบแบบจาํลององค์ประกอบของระบบ โดยยึด
กรอบแนวคิดในการออกแบบระบบวา่เป็นระบบทีสามารถทาํการวิเคราะห์และแยกความแตกต่าง
ระดับความรู้ของผูเ้รียนแล้วจดัรูปแบบบทเรียนหรือให้ผูเ้รียนสามารถเลือกรูปแบบการเรียนที
เหมาะสมกบัผูเ้รียนในแต่ละคนซึงผูว้ิจยัได้นาํแนวคิดและรูปแบบของระบบการใช้คอมพิวเตอร์
ช่วยแบบอัจฉริยะและมีส่วนร่วมผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (วิทยา อารีราษฎร์, 2549: 87) มา
ประยุกต์ใช้ในการพฒันาระบบช่วยสอนเสริมแบบปรับเหมาะบนระบบบริหารจดัการเรียนรู้ ซึงมี
องคป์ระกอบหลกัดงัภาพที 12 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

  

 จากภาพที 12 เป็นแบบจาํลององคป์ระกอบของระบบช่วยสอนเสริมแบบปรับเหมาะ
บนระบบบริหารจดัการเรียนรู้ ประกอบดว้ย 5 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ 

  กลุ่มผู ้ใช้งาน  (User) จะประกอบด้วย 3 กลุ่มผูใ้ช้ ได้แก่ ผู ้ดูแลระบบ 
ผูส้อน และผูเ้รียน ซึงเป็นกลุ่มผูใ้ช้พืนฐานของระบบบริหารจดัการเรียนรู้ โดยในกลุ่มของผูเ้รียน
นนัจะเป็นส่วนทีเก็บขอ้มูลทีเกียวขอ้งของผูเ้รียน เช่น สถานะของผูเ้รียน ขอ้มูลภูมิหลงัของผูเ้รียน 

 ระบบช่วย
สอนเสริม
แบบปรับ
เหมาะ

 
สวนเนื้อหาสาระ

วิชา 

 ส่วนวเิคราะห์
ผูเ้รียน 

 

 
ส่วนจดัรูปแบบ

การสอน 

ส่วนติดต่อผูใ้ช ้

ภาพที 12  แบบจาํลององคป์ระกอบของระบบช่วยสอนเสริมแบบปรับเหมาะ 

กลุ่มผูใ้ชง้าน 
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ขอ้มูลความกา้วหนา้ รูปแบบการเรียน สถิติการเขา้ใชง้านต่างๆ  เพือทีจะนาํขอ้มูลต่างๆทีเกียวขอ้ง
นาํมาประยกุตใ์ชง้านในส่วนอืนๆของระบบต่อไป  
  ส่วนเนือหาสาระวิชา (Domain Module) เป็นส่วนทีเก็บเนือหาสาระและ
รูปแบบของบทเรียนลาํดบัโครงสร้างและกฎความสัมพนัธ์ของหัวขอ้บทเรียนของแต่ละบทเรียน 
แบบฝึกหดัและแบบทดสอบต่างๆ ทีจะนาํมาใชใ้นกิจกรรมการเรียน 

  ส่วนวิเคราะห์ผู ้เรียน  (Analysis Module) เป็นส่วนทีทําหน้าทีในการ
วิเคราะห์ระดบัความรู้ของผูเ้รียนรายบุคคล โดยนาํขอ้มูลจากการทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) และ
การทดสอบทา้ยบทของแต่ละหน่วยการเรียน มาทาํการวิเคราะห์ระดบัความรู้และแบ่งกลุ่มของ
ผูเ้รียน  จากนันทําการส่งข้อมูลทีได้ไปให้กับส่วนของการจัดรูปแบบการสอน  (Pedagogical 

Module) เพือใชง้านต่อไป 
  ส่วนจดัรูปแบบการสอน (Pedagogical Module) เป็นส่วนทีจดัรูปแบบ
การสอนต่างๆให้กบัผูเ้รียน เช่น การเขา้สู่บทเรียนถดัไป รูปแบบการเรียนทีไดรั้บทงัในกรณีปกติ
และกรณีทีตอ้งไดรั้บบทเรียนเสริมหรือบทเรียนเสริมพิเศษ ซึงการจดัรูปแบบการสอนแต่ละแบบจะ
มีความสัมพนัธ์กบัค่าคะแนนความสามารถของผูเ้รียนทีไดจ้ากส่วนวเิคราะห์ผูเ้รียน 

  ส่วนติดต่อผูใ้ช้ (User Interface)  เป็นส่วนประสานงานระหว่างผูใ้ช้งาน
กลุ่มต่างๆสามารถทาํการติดต่อกบัระบบไดอ้ยา่งง่ายและสะดวก 
   .2 ออกแบบแผนภาพกระแสข้อมูล (Data Flow Diagram: 

DFD) จากแบบจาํลององค์ประกอบของระบบช่วยสอนเสริมแบบปรับเหมาะบนระบบบริหาร
จดัการเรียนรู้ สามารถนํามาแสดงภาพรวมการทาํงานของระบบโดยได้นําเสนอในรูปแบบของ
แผนภาพกระแสขอ้มูลดงัภาพที 13 
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   1.3 ออกแบบลาํดับขนัตอนกระบวนการเรียน ผูว้ิจยัได้ทาํ
การออกแบบลาํดบัขนัตอนกระบวนการทาํงานของระบบช่วยสอนเสริมแบบปรับเหมาะบนระบบ
บริหารจดัการเรียนรู้ ในลกัษณะของแผนผงัลาํดบัการทาํงาน (Flowchart) เพือเป็นกรอบการทาํงาน
และใหร้ะบบสามารถทาํงานไดต้รงวตัถุประสงคที์ตงัไว ้ดงัภาพที 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผูเ้รียน 

เขา้ระบบ 

ผูส้อน 

ลงทะเบียนบทเรียน 

บนัทึกขอ้มูล 
เลือกรูปแบบเนือหา 

ทดสอบ 

รายงานคะแนน 

รูปแบบการเรียน 

เขา้ระบบ 

สร้างเนือหาบทเรียน 
สร้างแบบทดสอบ 

กาํหนดโครงสร้างหวัขอ้บทเรียน 

รายงานคะแนน  

ขอ้มูลอืน กระดานข่าว ขอ้ความ 

สร้างบทเรียน 

รายงานสถิติ ความกา้วหนา้ผูเ้รียน 

การติดตามขอ้มูลของบทเรียน 

บริหารจดัการบทเรียน เรียนเนือหาบทเรียน 

จดักลุ่ม 

ภาพที 13 แผนภาพกระแสขอ้มูลของระบบช่วยสอนเสริมแบบปรับเหมาะ 

ระบบช่วยสอนเสริม
แบบปรับเหมาะ 
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ภาพที 4 ลาํดบัขนัตอนกระบวนการเรียนระบบช่วยสอนเสริมแบบปรับเหมาะ 

 

 

 

เรียนครบ 

ไม่ครบ 

 

ระบบเรียนเนือหาแบบปรับเหมาะ (Forward) 

จบ 
อ่อน 

ปานกลาง 

ครบ 

ระบบช่วยเสริมแบบปรับเหมาะ (Backward) 

เสริมขอ้บกพร่อง 

เสริมขอ้บกพร่อง 

เริมตน้ 

บทเรียนเสริมพิเศษ 

บทเรียนเสริม 

วิเคราะห์ความรู้ก่อนเรียน 

ทดสอบก่อนเรียนPre-

เขา้ระบบ 

แสดงหวัขอ้บทเรียน 

เลือกรูปแบบการเรียน 

บนัทึกรูปแบบการเรียน 

ทดสอบทา้ยบทเรียน 

ทดสอบหลงัเรียน 

รายงาน 

ระบบนาํเสนอเนือหาจากความรู้เก่า
(Squencing Content Concept) 

วเิคราะห์คะแนน/จดักลุ่ม 

เก่ง 

วิเคราะห์รูปแบบการเรียน 

จดัรูปแบบการเรียน 
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   1.4 ออกแบบสถาปัตยกรรมของระบบ  ผู ้วิจัยได้ทําการ
ออกแบบสถาปัตยกรรมของระบบช่วยสอนเสริมแบบปรับเหมาะบนระบบบริหารจดัการเรียนรู้ 
โดยยึดตาม แบบจาํลององคป์ระกอบ (ภาพที 12) และแผนภาพกระแสขอ้มูลของระบบ (ภาพที 13) 
มาออกแบบเป็นสถาปัตยกรรมของระบบซึงประกอบดว้ย 5 ส่วนหลกั ดงัแสดงในภาพที 5 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

จากภาพที 15 เป็นสถาปัตยกรรมของระบบช่วยสอนเสริมแบบปรับเหมาะบนระบบ
บริหารจดัการเรียนรู้ ประกอบดว้ยองคป์ระกอบการทาํงาน 5 ส่วนหลกั  ตามโครงสร้างของกรอบ
แนวคิดทีไดอ้อกแบบไวเ้พือให้ระบบทาํงานตามตอ้งการโดยแต่ละองค์ประกอบจะประกอบดว้ย
โครงสร้างสถาปัตยกรรมหลกัของโปรแกรมระบบบริหารจดัการเรียนการรู้ (LMS) ชือ ATutor เป็น
แกนหลกัและมีบางส่วนทีผูว้ิจยัไดท้าํการพฒันาขึนมาเสริมขึนมา โดยทาํการพฒันาในลกัษณะที
เป็นส่วนขยายเพิมเติม (External Extension Module) โดยจะไม่กระทบกับโครงสร้างหลักของ
โปรแกรมระบบบริหารจดัการเรียนการรู้ (LMS) เดิมทีมีอยู ่

ภาพที 15 สถาปัตยกรรมของระบบช่วยสอนเสริมแบบปรับเหมาะ

ขอ้มูลผูเ้รียน 

ส่วนวเิคราะห์ผู้เรียน 

ส่วนเนือหาสาระวชิา

ส่วนจดัรูปแบบการสอน 

เนือหา 

เครืองมือตา่งๆของ
ระบบบริหารจดัการ
เรียนรู้ 

ส่วนผู้เรียน 

สถานะ ประวติั 

คะแนนแบบทดสอบ 

แบบทดสอบ 

หัวขอ้โครงสร้างบทเรียน 

วิเคราะห์ผูเ้รียน 
จากแบบทดสอบ 

รูปแบบการแสดง
เนือหา บทเรียนปกติ 
บทเรียนเสริม 

ส่วนตดิต่อผู้ใช้ 
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   1.5  ออกแบบและกาํหนดรูปแบบการนําเสนอเนือหาและ
แบบทดสอบในการพฒันาระบบสอนเสริมแบบปรับเหมาะบนระบบบริหารจดัการเรียนรู้ วิชา
ระบบเครือข่าย  ผูว้ิจยัไดด้าํเนินการออกแบบการนาํเสนอเนือหา และแบบทดสอบ  โดยมีรูปแบบ
การนาํเสนอเนือหาของแต่ละบท ดงัภาพที 16 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 เนือหาบทเรียนปกติ 

ภาพที 16 รูปแบบของเนือหาบทเรียนในแต่ละหน่วยการเรียน 

 

 

 

 

บรรยาย  /ทฤษฎี 

สือนาํเสนอ  

วดีิโอ แบบฝึกหดัพร้อมเฉลย 

แบบทดสอบทา้ยบท 

 บทเรียนเสริม 

 

 

อินเทอร์เน็ต 

สือเพิมเติม 

 บทเรียนเสริมพิเศษ 

 

 

แบบฝึกหดัเพิมเติม 

ขอ้ความ/คาํปรึกษา 



54 
 

 1.6 กําหนดเครืองมือด้านโปรแกรม  (Software) เพื อใช้
สนับสนุนและพัฒนาระบบช่วยสอนเสริมแบบปรับเหมาะบนระบบบริหารจัดการเรียนรู้ 
ประกอบดว้ย 

โปรแกรมกลุ่มพฒันาสือการสอนและกลุ่มการเขียนโปรแกรม (Text editor) เพือใช้
สร้างเนือหาบทเรียนและเขียนโปรแกรมเพิมเติม  

ชุดโปรแกรมระบบบริหารจัดการเรียนรู้ (LMS) ชือโปรแกรม  ATutor มาใช้เป็น
เครืองมือในการติดต่อประสานงานระหว่างผูใ้ช้กบัระบบ เพือให้ผูใ้ช้สามารถใช้งานไดง้านอย่าง
ง่ายและสะดวกขึน 

ชุดโปรแกรมระบบบริหารจัดการเว็บ  (Webserver) ชือโปรแกรม  Xampp ซึงเป็น
โปรแกรมทีทาํหน้าทีจาํลองเป็นเครืองแม่ข่าย (Webserver) เพือทาํให้ระบบสามารถทาํงานและ
สร้างฐานขอ้มูลต่างๆทีจะใชใ้นการทาํงานระบบ 
  ขนัตอนที 2 การพฒันาระบบช่วยสอนเสริมแบบปรับเหมาะบนระบบ
บริหารจดัการเรียนการรู้ จากแบบจาํลององคป์ระกอบของระบบ (ภาพที 12) และลาํดบัขนัตอนการ
ทาํงาน (ภาพที 14) ผูว้จิยัไดเ้ลือกนาํเทคนิคและวิธีการทีจะนาํมามาประยกุตใ์ชแ้ละพฒันาระบบเพือ
ควบคุมการทาํงานตามโครงสร้างของระบบ  มีรายละเอียดขนัตอนยอ่ย ดงันี 

   2.1 พัฒนาส่วนเนือหาสาระวิชา (Domain Module) จาก
ขันตอนการออกแบบเนือหาบทเรียนและโครงสร้างความสัมพันธ์ของหัวข้อบทเรียน ทีผ่าน
ผูเ้ชียวชาญตรวจสอบแลว้ ผูว้ิจยัได้ดาํเนินการพฒันาสร้างเนือหาของบทเรียน ตามกรอบรูปแบบ
แผนภูมิของเนือหาบทเรียนทีไดอ้อกแบบไวต้ามภาพที 9 และภาพที 10 มาสร้างเนือหาบทเรียนใน
รูปแบบต่างๆ ตามทีไดอ้อกแบบไวใ้นขนัตอนการออกแบบตามภาพที 16 โดยจะใช้ฟังก์ชนัการ
สร้างเนือหาของโปรแกรมระบบบริหารจดัการการเรียนการรู้ (LMS) ทีมีอยู่ร่วมกบัโปรแกรมกลุ่ม 
Text editor กลุ่ม Graphic Creation มาประยกุตใ์ชร่้วมกนั 
   2.2 พัฒนาส่วนผู ้เรียน  (Student Module) ผู ้วิจัยได้ทําการ
สร้างฐานขอ้มูลเพิมเติมเพือทาํการเก็บขอ้มูลของรูปแบบการเรียนของผูเ้รียนและพฒันาในส่วนของ
ตัวประสานการเชือมต่อโปรแกรม  (Application Programming Interface: API)  เพือให้ผู ้เรียน
สามารถบนัทึกขอ้มูลเพิมเติมเขา้ในระบบ จากนนันาํขอ้มูลทีไดไ้ปประยุกตใ์ชง้านในส่วนอืนๆของ
ระบบต่อไป 
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   2.3 พฒันาส่วนวิเคราะห์ผูเ้รียน (Analysis Module)ในส่วนนี
ระบบจะทาํการวิเคราะห์ระดับความรู้ของผู ้เรียนเป็นรายบุคคล โดยมีกระบวนการคาํนวณค่า
ความสามารถของผูเ้รียนอยู ่2 ส่วน คือ 

  การประเมินความรู้ของผูเ้รียนในส่วนของการทดสอบก่อนเรียน (Pre-

test) เป็นการประเมินความรู้เก่าหรือความรู้พืนฐานทีติดตวัมา แลว้ส่งขอ้มูลใหร้ะบบจดัแสดงหวัขอ้
บทเรียนทีเหมาะสมใหก้บัผูเ้รียนนนั  
  การประเมินความรู้ของผูเ้รียนในแต่ละหน่วยการเรียน เป็นการประเมิน
ความรู้ของบทเรียนปัจจุบนัภายหลงัสินสุดบทเรียนนนัๆ ก่อนทีจะไดรั้บเนือหาในบทเรียนถดัไป 
โดยใช้หลกัการประเมินแบบอิงเกณฑ์   ซึงเป็นการแปลความหมายคะแนนโดยเทียบกบัเกณฑ์ที
นิยมใชก้นัทวัไป   ในการวิจยัครังนีจะใชค้่าคะแนนดิบของผูเ้รียนเปลียนเป็นร้อยละ และเทียบกบั
เกณฑ์มาตรฐานของสาํนกังานคณะกรรมการศึกษาขนัพืนฐาน (ทิวตัถ ์มณีโชติ, ) จากนนัผูว้จิยั
ไดมี้การแบ่งกลุ่มผูเ้รียน ดงันี 

 กลุ่มอ่อน         หมายถึง ผูเ้รียนทีมีค่าคะแนนระหวา่ง   0 - 49  เปอร์เซ็นต ์

 กลุ่มปานกลาง หมายถึง ผูเ้รียนทีมีค่าคะแนนระหวา่ง 50 - 79   เปอร์เซ็นต ์

กลุ่มเก่ง         หมายถึง ผูเ้รียนทีมีค่าคะแนนระหวา่ง 80 - 100 เปอร์เซ็นต ์

เกณฑก์ารจดัเนือหาบทเรียน 
 กรณีผูเ้รียนได้คะแนนอยู่ในระดับสูง จะถูกจดัอยู่ในกลุ่มเก่ง และจะได้รับหัวข้อ
บทเรียนต่อไป 

 กรณีผูเ้รียนได้คะแนนอยู่ในระดับปานกลาง จะถูกจดัอยู่ในกลุ่มปานกลาง และจะ
ไดรั้บบทเรียนเสริม ก่อนทีระบบจะแสดงหวัขอ้บทเรียนถดัไป 

 กรณีทีผูเ้รียนไดค้ะแนนอยูใ่นระดบัตาํ จะถูกจดัอยู่ในกลุ่มอ่อน และจะไดรั้บบทเรียน
เสริมและบทเรียนเสริมพิเศษก่อนทีระบบจะแสดงหวัขอ้บทเรียนถดัไป 
   2.4 พฒันาส่วนจดัรูปแบบการสอน (Pedagogical  Module) 

เป็นส่วนทีจดัรูปแบบการสอนใหก้บัผูเ้รียน เช่น เมือใดควรไดรั้บเนือหาบทเรียนเพิมเติม เมือใดตอ้ง
ทบทวนเป็นพิเศษ หรือควรทีจะเขา้สู่บทเรียนถดัไปและผูว้จิยัแบ่งรูปแบบการเรียนออกเป็น  แบบ
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คือการเรียนปกติการเรียนเสริมและการเรียนแบบเสริมพิเศษ ซึงการจดัรูปแบบการสอนแต่ละแบบ
จะสัมพนัธ์กบัค่าคะแนนทีระบบไดท้าํการวเิคราะห์จากส่วนวเิคราะห์ผูเ้รียน 

 รูปแบบการแสดงลาํดบัข้อหัวของบทเรียนใช้เทคนิคของการนําเสนอแบบปรับตวั 
(Adaptive Presentation) และการสนับสนุนการนาํทางแบบปรับตวั (Adaptive Navigator Support) 

มาประยุกต์ใช้ โดยจะใช้วิธีการซ่อน  (Hiding) บทเรียนหรือการปรับเปลียนเนือหาตลอดจน
แบบทดสอบ บทเรียนเสริมและกิจกรรมต่างๆทียงัไม่เกียวขอ้งหรือผูเ้รียนยงัเรียนไม่ถึง เพือไม่ให้
ผูเ้รียนหลงทางหรือสับสน การแสดงลาํดบัหวัขอ้จะขึนอยูร่ะดบัความรู้ของแต่ละบุคคลทีไดม้าจาก
การวเิคราะห์ขอ้มูลของผูเ้รียน  
   2.5 พัฒนาส่วนติดต่อผูใ้ช้ (User Interface)  เป็นส่วนทีให้
ผูใ้ชง้านติดต่อกบัระบบ ผูว้จิยัไดเ้ลือกโปรแกรมบริหารจดัการเรียนรู้ ATutor ซึงเป็นโปรแกรมแบบ
ฟรี (Open Source) นํามาทาํหน้าทีเป็นส่วนประสานงานหลักในการติดต่อระหว่างผูดู้แลระบบ 
ผูส้อน ผูเ้รียน และตวัของระบบ เนืองจากองคป์ระกอบภายในของ ATutor มีฟังกช์นัให้เลือกใชง้าน
ไดห้ลายรูปแบบ เช่น การสร้างเนือหาบทเรียน สร้างแบบทดสอบ การตรวจสอบสิทธิ กระดานข่าว
และอืนๆ นอกจากนียงัมีระบบฐานขอ้มูลทีใชเ้ก็บขอ้มูลต่างๆ สามารถทีจะนาํขอ้มูลทีเก็บไวม้าทาํ
การวเิคราะห์เพือใชใ้นระบบช่วยสอนเสริมแบบปรับเหมาะได ้โดยผูว้จิยัไดท้าํการพฒันาส่วนขยาย
เสริม  (External Extension Module) เข้าไปในตัวโปรแกรมและฐานข้อมูลของ ATutor ในการ
พฒันาระบบช่วยสอนเสริมทาํงานไดต้ามความตอ้งการและบรรลุตามวตัถุประสงคที์ตงัไว ้

  ขนัตอนที 3 ทดสอบ / ปรับปรุงและตรวจสอบคุณภาพระบบ เป็นการนาํ
โปรแกรมตน้แบบมาทดสอบและตรวจสอบว่าระบบสามารถทาํงานไดอ้ย่างถูกตอ้งและตรงตาม
วตัถุประสงคที์ตงัไว ้โดยการทดสอบผูว้จิยัไดด้าํเนินการตามขนัตอนยอ่ย ดงันี 

   3.1 การทดสอบโปรแกรมในลักษณะตรงตามการทาํงาน 
(Functional Test) ซึงเป็นการทดสอบแต่ละหน้าจอว่าระบบสามารถทาํงานไดถู้กตอ้งหรือไม่ โดย
ในการทดสอบจะทาํการทดสอบ 2 ระดับคือระดับคอมพิวเตอร์เครืองเดียวและระดับเครือข่าย
ภายใน 
   3.2 ตรวจสอบคุณภาพของระบบโดยนําโปรแกรมทีได้
พฒันาขึนไปให้ผูเ้ชียวชาญ จาํนวน 3 ท่าน ทาํการทดสอบและประเมินผลโดยใช้แบบประเมิน
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คุณภาพระบบ เพือตรวจสอบว่าสามารถทาํงานไดต้ามความตอ้งการ มีความถูกตอ้ง ความทนทาน
ต่อความผดิพลาดทุกๆขนัตอนหรือไม่     
   3.3 ทดสอบโปรแกรมกบักลุ่มตวัอยา่งยอ่ย โดยนาํโปรแกรม
ทีผา่นการตรวจสอบและการประเมินคุณภาพจากผูเ้ชียวชาญแลว้ไปดาํเนินการทดสอบยอ่ยกบักลุ่ม
นกัเรียน หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชนัปีที 3 สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจทีผา่นการเรียนวิชา
ระบบเครือข่ายเบืองตน้มาแลว้จากนนันาํประเด็นขอ้ปัญหาทีไดม้าจากการทดสอบย่อย มาทาํการ
ปรับปรุงและแกไ้ขใหร้ะบบมีความสมบูรณ์มากยิงขึนก่อนนาํไปทดลองใชก้บักลุ่มตวัอยา่งทีใชก้าร
ทดลองจริง 

 

 
 

 

 

 

 

 

ภาพที 17 ตวัอยา่งโปรแกรมระบบช่วยสอนเสริมแบบปรับเหมาะบนระบบบริหารจดัการเรียนรู้ 



58 
 

 4.2  แบบประเมินคุณภาพของระบบช่วยสอนเสริมแบบปรับเหมาะบนระบบบริหาร
จัดการเรียนรู้  

ผูว้ิจยัได้สร้างแบบประเมินคุณภาพระบบช่วยสอนเสริมแบบปรับเหมาะบนระบบ
บริหารจดัการเรียนรู้ในการวิจยัครังนีขึนโดยการประยุกต์เกณฑ์ตดัสินคุณภาพแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า(Rating Scale) ตามวิธีของ Likert   (วฒิุชยั ประสารสอย, 2543 อา้งถึงใน ศิริชยั นามบุรี, 

: 65)   ซึงมีขนัตอนดงันี 

4.2.1 ศึกษารายละเอียดเกียวกบัเนือหาและรูปแบบของระบบของระบบ 

ช่วยสอนเสริมแบบปรับเหมาะบนระบบบริหารจัดการเรียนรู้ ทีสร้างขึนในการวิจัยครังนี  
ประกอบดว้ยขอ้คาํถามเกียวกบั ดา้นการนาํเสนอเนือหา  ดา้นกลวิธีการสอน  ดา้นการใชเ้ทคโนโลย ี
ดา้นการออกแบบส่วนตืดต่อกบัผูใ้ช ้ และดา้นการประเมินผล 

4.2.2 กาํหนดรูปแบบของขอ้คาํถาม ทีสอดคลอ้งกบัประเด็นในแต่ละดา้น 

และกาํหนดการใหค้่าคะแนนแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 10 ระดบั 

4.2.3 นาํแบบประเมินคุณภาพระบบไปใหผู้เ้ชียวชาญทงั 3 ท่านตรวจสอบ 

ความเทียงตรงของเนือหาและปรับแก้ตามคาํแนะนาํจนได้แบบประเมินคุณภาพระบบช่วยสอน
เสริมแบบปรับเหมาะบนระบบบริหารจดัการเรียนรู้ สําหรับการวิจยัในครังนี (ดงัมีรายละเอียดตาม
ภาคผนวก ง) 
     ค่าเกณฑ์ตดัสินระดับคุณภาพของระบบช่วยสอนเสริมแบบปรับเหมาะบนระบบ
บริหารจดัการเรียนรู้ ในการศึกษาครังนี  แบ่งเป็น 10 ระดบั   มีการใหค้่าความหมาย ดงันี 

  ระดบั 9 - 10  หมายถึง ดีมาก 

 ระดบั 7 - 8  หมายถึง ดี 

 ระดบั 5 - 6  หมายถึง พอใช ้

 ระดบั 3 - 4 หมายถึง ควรปรับปรุง 

 ระดบั 1 - 2 หมายถึง ไม่เหมาะสม 
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4.3 แบบทดสอบเพือวดัผลสัมฤทธิทางการเรียนก่อนเรียนและหลงัเรียน 
การสร้างแบบสอบทดสอบเพือใชว้ดัผลสัมฤทธิทางการเรียนของผูเ้รียนแต่ละบุคคล มี 

2 รูปแบบ คือแบบทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน (Pre-test and Post-test) และแบบทดสอบทา้ย
บทเรียนของแต่ละหน่วยการเรียน โดยรายละเอียดขนัตอนการสร้างแบบทดสอบ มีดงันี 

  4.3.1 กาํหนดจาํนวนขอ้สอบตามวตัถุประสงคเ์ชิงพฤติกรรมทีผูเ้ชียวชาญ
ได้มีการตรวจสอบในส่วนของการวิเคราะห์เนือหาทีกล่าวมาข้างต้น (ภาคผนวก ข) มีจาํนวน
ทงัหมด 50 ขอ้ ซึงประกอบดว้ย 

  แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน  เป็นแบบทดสอบทีใช้ในการ
ทดสอบผูเ้รียนทงัก่อนเขา้สู่บทเรียน (Pre-test)  และหลงัจบกิจกรรมการเรียน (Post-test) ซึงเป็น
แบบทดสอบแบบเลือกตอบชนิด 4 ตวัเลือก จาํนวน 20 ขอ้ โดยครอบคลุมเนือหาหน่วยการเรียนที 7 
เรืองระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต จาํนวน 8 ข้อ และหน่วยการเรียนที 8 เรืองระบบปฏิบัติการ
เครือข่าย จาํนวน 12 ขอ้ 

  แบบทดสอบทา้ยบทเรียนแต่ละหน่วยการเรียน เป็นแบบทดสอบใช้ใน
การวิเคราะห์เพือจดักลุ่มผูเ้รียน เมือสินสุดกิจกรรมของแต่ละหน่วยการเรียน ซึงเป็นแบบทดสอบ
แบบเลือกตอบชนิด 4 ตวัเลือก จาํนวน 30 ขอ้ โดยแบบทดสอบสําหรับหน่วยการเรียนที 7 ระบบ
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต จาํนวน 17 ขอ้ และแบบทดสอบสําหรับหน่วยการเรียนที 8 ระบบปฏิบติัการ
เครือข่าย จาํนวน 13 ขอ้ 
  4.3.2 คดัเลือกแบบทดสอบชนิด 4 ตวัเลือกให้สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค์
เชิงพฤติกรรมทีกาํหนดไวแ้ต่ละหน่วยการเรียน จากขอ้สอบเก่าของวิชาระบบเครือข่ายเบืองตน้ ใน
ระหว่างปีพ.ศ. 2553-2555 ของโรงเรียนนาคประสิทธิ โดยให้มีจาํนวนข้อสอบมากกว่าจาํนวน
ขอ้สอบทีตอ้งการจริง แลว้ทาํการคดัเลือกขอ้สอบไว ้จาํนวน  50 ขอ้ ทงันีเพือเผือจาํนวนขอ้สอบไว้
สาํหรับการตดัขอ้สอบทีไม่ไดคุ้ณภาพทิงในขนัตอนของการพฒันาแบบทดสอบขนัตอนถดัไป  ซึง
ขอ้สอบทีจะนาํมาใชเ้ป็นแบบทดสอบทา้ยบทเรียน จาํนวน 30 ขอ้ และอาจมีบางขอ้ทีนาํมาใชเ้ป็น
แบบทดสอบก่อนและหลงัเรียนดว้ยโดยพิจารณาจากความคิดเห็นของผูเ้ชียวชาญ 
  4.3.3 นาํขอ้สอบทีไดค้ดัเลือกไวม้าหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) โดย
ผูเ้ชียวชาญ 3 ท่าน แลว้นาํผลการประเมินจากผูเ้ชียวชาญมาคาํนวณค่า IOC ตามสูตรดงันี (บุญเชิด 
ภิญโญอนนัตพงษ,์ 2547 อา้งถึงใน องัสนา กรัณยาธิกุล, 2554: 164 ) 
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เมือ   
IOC  หมายถึง  ดชันีความสอดคลอ้งระหวา่งขอ้สอบกบัจุดประสงค ์

    R  หมายถึง  คะแนนของผูเ้ชียวชาญทงัหมด 

 ΣR  หมายถึง  ผลรวมของคะแนนผูเ้ชียวชาญแต่ละคน 

    N  หมายถึง  จาํนวนผูเ้ชียวชาญ 

 

การกาํหนดคะแนนของผูเ้ชียวชาญอาจจะเป็น +1 หรือ 0 หรือ -1 ดงันี 

+1  =  แน่ใจวา่ขอ้สอบขอ้นนัวดัจุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรมทีระบุไวจ้ริง 

  0  =  ไม่แน่ใจวา่ขอ้สอบขอ้นนัวดัจุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรมทีระบุไว ้

- 1  =  แน่ใจวา่ขอ้สอบขอ้นนัไม่ไดว้ดัจุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรมทีระบุไว ้

ค่าดชันีความสอดคลอ้งทียอมรับไดต้อ้งมีค่าตงัแต่ 0.50 ขึนไป 

รายละเอียดผลการคาํนวณค่า IOC (ดงัแสดงไวใ้นภาคผนวก ค)  
  4.3.4 วิเคราะห์คุณภาพข้อสอบของแบบทดสอบทีสร้างขึน  โดยนํา
แบบทดสอบทีได้จากขนัตอน 4.3.3 ไปทดลองกบักลุ่มตวัอย่าง ซึงเป็นนักเรียนทีเคยศึกษาวิชา
ระบบเครือข่ายมาแล้วรวมจาํนวน 20 คน เพือคาํนวณหาค่าความยากง่าย (p) ค่าอาํนาจจาํแนก (r) 
ของแบบทดสอบรายขอ้ และค่าความเชือมนัของแบบทดสอบทงัฉบบัโดยใช้สูตร K.R. 20 ของ 
Kuder-Richarder  ผลการวิเคราะห์ความเชือมนัของแบบทดสอบทงัฉบบั มีค่าความเชือมนัเท่ากบั 
0.796 จึงนาํขอ้สอบไปใชใ้นการทดลองต่อไป (ดงัรายละเอียดตามภาคผนวก ค) 

  

4.4 แบบประเมินความความพึงพอใจของนักเรียนต่อระบบช่วยสอนเสริมแบบปรับ
เหมาะบนระบบบริหารจัดการเรียนรู้ 

แบบประเมินความพึงพอใจของนกัเรียนต่อระบบช่วยสอนเสริมแบบปรับเหมาะบน
ระบบบริหารจดัการเรียนรู้ในงานวิจยัครังนี เป็นแบบสอบถามทีผูว้ิจยัสร้างขึนมีลกัษณะการตอบ
แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale)  ตามวิธีการของ Likert  จาํนวน 12 ขอ้ แบ่งระดบัความ
พึงพอใจเป็น 5 ระดบั  คือ มากทีสุด มาก ปานกลาง นอ้ยและนอ้ยทีสุด  แต่ละระดบัให้คะแนนเป็น 

5, 4, 3, 2 และ 1 ตามลาํดบั (ดงัรายละเอียดตามภาคผนวก ง) 
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มีเกณฑใ์นการใหค้่าคะแนน ดงันี   
 การใหค้ะแนน คะแนนเฉลีย ความพึงพอใจ 

        5  4.50 - 5.00  มากทีสุด 
        4  3.50 - 4.49  มาก 
        3  2.50 - 3.49  ปานกลาง 
        2  1.50 - 2.49  นอ้ย 
        1  1.00 - 1.49  นอ้ยทีสุด 
 

5.  วธีิการทดลองและเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 ในการดาํเนินการทดลองโปรแกรมระบบช่วยสอนเสริมแบบปรับเหมาะบนระบบ
บริหารจดัการเรียนรู้กบักลุ่มตวัอย่างเพือเก็บรวบรวมขอ้มูลและประเมินผลมีขนัตอนรายละเอียด
ยอ่ยดงันี 

 5.1 ขนัเตรียมการ 

  5.1.1 ติดตงัระบบช่วยสอนเสริมแบบปรับเหมาะบนระบบบริหารจดัการ
เรียนรู้ในเครือข่ายอินเทอร์เน็ตสามารถเขา้ถึงไดท้าง http://www.np.ac.th/atutor57 

  5.1.2 เตรียมห้องปฏิบติัการคอมพิวเตอร์และนดัหมายกลุ่มตวัอยา่งเพือใช้
ในการทดลอง 
 5.2 ขนัการทดลอง 

  5.2.1 นําระบบไปทําการทดลองกับกับกลุ่มตัวอย่าง ซึงเป็นนักเรียน
หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชนัปีที 2 สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จาํนวน 40 คน ทีกาํลงัศึกษา
อยูใ่นภาคการเรียนที 2 ปีการศึกษา 2556 โรงเรียนนาคประสิทธิ  อาํเภอสามพราน  จงัหวดันครปฐม  
  5.2.2 ชีแจงวตัถุประสงค์ แนะนําขนัตอนและวิธีการทาํงานของระบบ 
  5.2.3 ดาํเนินการทดลองตามกระบวนการของระบบ โดยเริมตงัแต่การ
สมคัรสมาชิก การลงทะเบียนเรียน การทดสอบก่อนเรียน การเรียนตามบทเรียน การทดสอบหลงั
เรียน โดยกาํหนดระยะเวลาในการทดลองเป็นจาํนวน 2 สัปดาห์  
  5.2.3 หลงัจากผูเ้รียนเรียนครบกาํหนด ผูเ้รียนตอบแบบประเมินความพึง
พอใจของนกัเรียนทีมีต่อการใชร้ะบบช่วยสอนเสริมแบบปรับเหมาะบนระบบบริหารจดัการเรียนรู้ 

 5.3 ประเมินผลสัมฤทธิทางการเรียนและประเมินผลความพึงพอใจของผูเ้รียนทีมีต่อ
ระบบช่วยสอนเสริมแบบปรับเหมาะบนระบบบริหารจดัการเรียนรู้ภายหลงัสินสุดการทดลองเรียน 
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6. การวเิคราะห์ข้อมูลและสถิติทใีช้ในการวจัิย  
 6.1 สถิติพืนฐานทีใชใ้นการวเิคราะห์ผลประกอบดว้ย 

       6.1.  ค่าเฉลีย (รววีรรณ ชินะตระกูล, 2536 อา้งถึงใน ศิริชยั นามบุรี, : 69)  

   =   

 

 โดยที 

     หมายถึง   ค่าเฉลีย 

 n    หมายถึง   จาํนวนขอ้มูล 

 x    หมายถึง   คะแนนแต่ละจาํนวน 

  Σx หมายถึง   ผลรวมของคะแนน 

       6.1.2 ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน 

   S.D. =  

 

   

 โดยที 

 S.D. หมายถึง   ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน 

 Σx   หมายถึง   ผลรวมของคะแนน x  

 n       หมายถึง   จาํนวนขอ้มูล 

 6.3 สถิติทีใชว้เิคราะห์หาผลสัมฤทธิทางการเรียนของบทเรียน การทดสอบหาค่าความ
แตกต่างของผลสัมฤทธิทางการเรียนก่อนเรียน (Pre-test) และหลงัเรียน (Post-test) จากการเรียน
ดว้ยระบบช่วยสอนเสริมแบบปรับเหมาะบนระบบบริหารจดัการเรียนรู้ทีสร้างขึนมีสูตรดงันี  

 

  t  =     

  เมือ 
 t     หมายถึง  ค่าสถิติทีจะใชเ้ปรียบเทียบกบัค่าวกิฤต 

       เพือทราบความมีนยัสาํคญั 

 D    หมายถึง  ค่าผลต่างระหวา่งคู่คะแนนหลงัสอบและก่อน
         สอบ 
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      หมายถึงจาํนวนกลุ่มตวัอยา่งหรือจาํนวนคู่คะแนน 

       โดยกาํหนด df = -1  

6.4 สถิติทีใช้พัฒนาแบบสอบวัดความรู้ผลสัมฤทธิทางการเรียนของบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนทีสร้างขึนใชส้ถิติในการวเิคราะห์ในดา้นต่างๆดงันี (กรมวชิาการ, 2545)  

      6.4.1 วเิคราะห์หาความเทียงตรงตามเนือหาและความสอดคลอ้งระหวา่ง 

ข้อสอบกับจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมโดยการนําไปให้ผู ้เชียวชาญพิจารณาให้คะแนนความ
สอดคลอ้งของขอ้สอบแต่ละขอ้กบัจุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรมแลว้นาํมาหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง 

(IOC)  โดยใชสู้ตรดงันี 

   IOC =  

 เมือ 
 IOC   หมายถึง  ดชันีความสอดคลอ้งระหวา่งขอ้สอบกบั                                   
          จุดประสงค ์

 R       หมายถึง  คะแนนของผูเ้ชียวชาญทงัหมด 

    หมายถึง  ผลรวมของคะแนนผูเ้ชียวชาญแต่ละคน 

 N       หมายถึง  จาํนวนผูเ้ชียวชาญ 

การกาํหนดคะแนนของผูเ้ชียวชาญอาจจะเป็น +1 หรือ 0 หรือ -1 ดงันี 

+1 =  แน่ใจวา่ขอ้สอบขอ้นนัวดัจุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรมทีระบุไวจ้ริง 

  0 =  ไม่แน่ใจวา่ขอ้สอบขอ้นนัวดัจุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรมทีระบุไว ้

-1  =  แน่ใจวา่ขอ้สอบขอ้นนัไม่ไดว้ดัจุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรมทีระบุไว ้

ค่าดชันีความสอดคลอ้งทียอมรับไดต้อ้งมีค่าตงัแต่ 0.50 ขึนไป 

      6.4.2 การหาค่าความยากง่ายของขอ้สอบรายขอ้มีสูตรดงันี 

 P =  

 โดยที 

 P     คือ  ดชันีความยากของขอ้สอบ 

 R     คือ  จาํนวนนกัเรียนทีตอบขอ้สอบขอ้นนัไดถู้กตอ้ง 

 N     คือ  จาํนวนนกัเรียนทีตอบขอ้สอบทงัหมด 

เกณฑค์วามยากง่ายทียอมรับไดมี้ค่าอยูร่ะหวา่ง 0.20 – 0.80  

      6.4.3 การหาค่าอาํนาจจาํแนกของแบบทดสอบรายขอ้มีสูตรดงันี 
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 r =  
 โดยที 

 r      คือ  ค่าอาํนาจจาํแนก 

   คือ  จาํนวนนักเรียนในกลุ่มสูงทีตอบถูก (กลุ่มสูงใช้
          ประมาณร้อยละ 25 ของนกัเรียนทงัหมด)  

    คือ  จาํนวนนักเรียนในกลุ่มตาํทีตอบถูก (กลุ่มตาํใช้
           ประมาณร้อยละ 25 ของนกัเรียนทงัหมด)  

 N      คือ  จาํนวนนกัเรียนในกลุ่มสูงหรือกลุ่มตาํ 
เกณฑอ์าํนาจจาํแนกทียอมรับไดมี้ค่าอยูร่ะหวา่ง 0.20 ขึนไป 

      6.4.4 การหาค่าความเชือมนัของแบบทดสอบใชสู้ตร KR-21 ของคูเดอร์- 

ริชาร์ดสัน (Kuder-Richardson-21) มีสูตรดงันี 

 

   =  

โดยที 

 คือค่าความเชือมนัของเครืองมือวดั 

n คือจาํนวนขอ้ในเครืองมือวดั 

 คือความแปรปรวนของคะแนนทงัหมด  

  คือค่าความเฉลียของคะแนนทงัหมด 

เกณฑค์วามเชือมนัทียอมรับไดจ้ะมีค่าตงัแต่ 0.75 ขึนไป 
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บทท ี4  

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล  

  

 การวิจยัครังนีเป็นการวิจยัและพฒันา (Research and Development) เพือพฒันาระบบ
ช่วยสอนเสริมแบบปรับเหมาะบนระบบบริหารจดัการเรียนรู้ ของวิชา -  ระบบเครือข่าย
เบืองตน้ ในกลุ่มนักเรียนหลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชันปีที 2 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
โดยมีวตัถุประสงคก์ารวจิยั ดงันี 

 . เพือพฒันาระบบช่วยสอนเสริมแบบปรับเหมาะบนระบบบริหารจดัการเรียนรู้ วิชา
ระบบเครือข่ายเบืองต้น สําหรับนักเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชันปีที 2 สาขางาน
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ   
         2. เพือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิทางการเรียนก่อนเรียนและหลงัเรียน วชิาระบบเครือข่าย
เบืองตน้ สําหรับนกัเรียนหลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชนัปีที 2 สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  ที
เรียนในระบบช่วยสอนเสริมแบบปรับเหมาะบนระบบบริหารจดัการเรียนรู้  

          3. เพือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนทีมีต่อระบบช่วยสอนเสริมแบบปรับเหมาะ 
บนระบบบริหารจัดการเรียน รู้  วิชาระบบ เครือข่ าย เบืองต้น  สําห รับนัก เรียนหลักสูตร
ประกาศนียบตัรวชิาชีพชนัปีที 2 สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

 ทงันีผูว้ิจยัจะนาํเสนอผลการวิจยั โดยแบ่งออกเป็น 3 ดา้นไดแ้ก่ ) ผลการพฒันาระบบ
ช่วยสอนเสริมแบบปรับเหมาะบนระบบบริหารจดัการเรียนรู้ ) ผลการวเิคราะห์ผลสัมฤทธิทางการ
เรียนก่อนและหลงัเรียนของนกัเรียนและ ) ผลการประเมินระดบัความพึงพอใจของนกัเรียนทีมีต่อ
ระบบช่วยสอนเสริมแบบปรับเหมาะบนระบบบริหารจดัการเรียนรู้   โดยมีรายละเอียดดงันี 
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ตอนท ี1  ผลการพฒันาระบบช่วยสอนเสริมแบบปรับเหมาะบนระบบบริหารจัดการเรียนรู้  
 ผูว้ิจยัแบ่งผลการวิจยัของการพฒันาระบบระบบช่วยสอนเสริมแบบปรับเหมาะบน
ระบบบริหารจดัการเรียนรู้ออกเป็น 2 ดา้นยอ่ยคือ 1) ดา้นการพฒันาระบบและ 2) ดา้นการประเมิน
คุณภาพระบบ โดยมีรายละเอียดยอ่ยดงันี 

 1. ดา้นการพฒันาระบบ ผูว้ิจยัไดพ้ฒันาระบบช่วยเสริมเสริมแบบปรับเหมาะบนระบบ
บริหารจดัการเรียนรู้ในรูปแบบของส่วนขยายเพิมเติม (External Extension Module) เพือใชใ้นการ
ติดตังเข้าในโปรแกรมระบบบริหารจดัการเรียนรู้ ATutor ซึงเป็นโปรแกรมหลัก ทําให้ระบบ
สามารถทํางานได้ตามวัตถุประสงค์ทีตังไว้ โดยส่วนขยายเพิมเติมนีพัฒนาจากภาษา  PHP 

ประกอบดว้ย 13 แฟ้มถูกบรรจุไวใ้นกลุ่มเอกสาร (Folder) ชือ “adative_menu” องค์ประกอบของ
ระบบจะประกอบดว้ย 5 องค์ประกอบหลกัทีสําคญั คือ ) ส่วนของผูเ้รียน ) ส่วนเนือหาสาระ ) 
ส่วนจดัรูปแบบการสอน ) ส่วนวิเคราะห์ผูเ้รียนและ ) ส่วนติดต่อผูใ้ช้งาน ตามแบบจาํลองของ
ระบบทีได้ออกแบบไว ้(ภาพที 12)  และการทาํงานของระบบจะแบ่งออกเป็น 4 ส่วนย่อย คือ 1) 

ส่วนการติดตงัส่วนขยายเพิมเติม 2) ส่วนการวเิคราะห์ความรู้พืนฐานผูเ้รียน 3) ส่วนการจดักลุ่มและ
นาํเสนอรูปแบบการเรียนเสริมเพิมเติมและ 4) ส่วนนาํเสนอรูปแบบสือการเรียน  โดยแฟ้มทงัหมดมี
รายละเอียดดงันี  
ตารางที 5 รายชือแฟ้มทีอยูใ่นโฟลเดอร์ adaptive_menu เพือใชใ้นการติดตงัเพิมเติม 

ชือแฟ้ม หนา้ทีการทาํงาน ตาํแหน่งทีติดตงั 

index.php กาํหนดตาํแหน่งของการเรียกใชแ้ฟ้ม
module.css  

…\mods\adaptive_menu 

index_admin.php กาํหนดตาํแหน่งของแฟ้มและการตรวจสอบ
สิทธิของผูดู้แลระบบ(Administrator)ทีจะทาํ
การติดตงัเพิมส่วนขยาย 

…\mods\adaptive_menu 

index_instructor.php กาํหนดตาํแหน่งของแฟ้มและการตรวจสอบ
สิทธิของผูส้อน(Instructor) ทีจะปรับเปลียน
เมนูต่างๆ 

…\mods\adaptive_menu 

index_mystart.php ตรวจสอบ session ของuser แต่ละคนทาํการ
login เขา้มาในระบบ 

…\mods\adaptive_menu 

index_public.php แฟ้มระบบ …\mods\adaptive_menu 
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ตารางที 5 รายชือแฟ้มทีอยูใ่นโฟลเดอร์ adaptive_menu เพือใชใ้นการติดตงัเพิมเติม (ต่อ) 
ชือแฟ้ม หนา้ทีการทาํงาน ตาํแหน่งทีติดตงั 

menu_menu.inc.php แฟ้มจดัการเกียวกบัการแสดงหวัขอ้เมนูต่างๆ
ทีผูส้อนสร้าง ซึงมีความสัมพนัธ์กบัแฟ้ม 
ContentManager.class.php ของ Atutor 

…\include\html\dropdow

ns 

module.css ระบุรูปแบบของการวางเมนูAdaptive 

Navigation 

…\mods\adaptive_menu 

module.php การอา้งถึงตาํแหน่งแฟ้มของ 
../mods/adaptive_menu/side_menu.inc.php 

เพือใหมี้การแสดงเมนูของAdaptive 

Navigation และทาํการปิดเมนู Content 

Navigation  ในกลุ่มของผูเ้รียน 

…\mods\adaptive_menu 

module.sql คาํสังสร้างตารางฐานขอ้มูลชือ 
adaptive_menu เพิมเติมเพือใชใ้นการพฒันา
ระบบ 

…\mods\adaptive_menu 

module.xml แฟ้มระบบ …\mods\adaptive_menu 

module_install.php แฟ้มระบบใชใ้นการติดตงัส่วนขยายเพิมเติม
ของ Adaptive_menu Module  

…\mods\adaptive_menu 

module_uninstall.php แฟ้มระบบใชใ้นการถอนการติดตงัส่วนขยาย
เพิมเติมของ Adaptive_menu Module 

…\mods\adaptive_menu 

side_menu.inc.php แฟ้มทีใชใ้นการแสดงเมนูในรูปแบบต่างๆที
ผูเ้รียนไดด้าํเนินกิจกรรมซึงมีความสัมพนัธ์
กบัค่าคะแนนของการทดสอบก่อนเรียน การ
ทาํแบบแบบฝึกหดัทา้ยบทเรียน และลาํดบั
การเลือกเรียนเนือหาบทเรียน 

…\mods\adaptive_menu 

 
  จากตารางที 5 เป็นแฟ้มต่างๆทีถูกพฒันาขึนเพือใชเ้ป็นส่วนขยายเสริมในการติดตงัเขา้
สู่โปรแกรมระบบจดัการเรียนรู้ โดยการติดตงัส่วนขยายเสริมนีจะตอ้งติดตงัผา่นผูใ้ชใ้นฐานะผูดู้แล
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ระบบและทาํการเปิดสถานะการใชง้านเป็น “Enabled” ทาํให้ระบบสามารถใชง้านในส่วนของการ
เพิมกิจกรรมช่วยสอนเสริมแบบปรับเหมาะได ้ 

 รายละเอียดการพฒันาและการทาํงานของโปรแกรมระบบช่วยสอนเสริมแบบปรับ
เหมาะบนระบบบริหารจดัการเรียนรู้ มีรายละเอียดดงันี 

 1.1 ส่วนการติดตงัส่วนขยายเพิมเติมเขา้ระบบ ทาํหนา้ทีเป็นตวัประสานการทาํงานใน
การติดตงัส่วนขยายเสริมของระบบช่วยสอนเสริมแบบปรับเหมาะใหเ้ขา้กบัโปรแกรมระบบบริหาร
จัด ก าร เรี ย น รู้  Atutor ซึ งป ร ะ ก อบ ด้ ว ย   แ ฟ้ ม ห ลั ก  คื อ   index.php, index_admin.php, 

index_instructor.php, module_install.php และ module_uninstall.php (รายละเอียดของชุดคาํสังอยู่
ในภาคผนวก จ) โดยแฟ้มหลกัทงั  จะถูกเก็บไวใ้นโฟลเดอร์ชือวา่ “adaptive_menu” ในตาํแหน่ง
ของโปรแกรมระบบบริหารจดัการเรียนรู้ Atutor  (..\ATutor57\mods\adaptive_menu) เพือใช้ใน
การติดตงัส่วนขยายเสริมเพิมเติมเขา้ในระบบ และการติดตงัจะเขา้ระบบในฐานะผูดู้แลระบบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที 18 หนา้จอส่วนของ Standard Module  

 ภาพที 18 แสดงหน้าจอหลกัของโปรแกรมระบบบริหารจดัการเรียนรู้ ATutor ก่อน
การติดตงัส่วนขยายเพิมเติมเขา้ในระบบ ซึงจะพบวา่ในส่วนการของ Standard Module ทีเป็นส่วน
พืนฐานทีอยูใ่นระบบ จะมีจาํนวนทงัหมด 27 ส่วนและมีสถานะเป็น “Enabled”    
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ภาพที 19 การติดตงัส่วนขยายเสริม “adaptive_menu” เขา้ระบบบริหารจดัการเรียนรู้  
 

 

 

 

 

 

 

ภาพที 20 การติดตงัส่วนขยายเสริม “adaptive_menu” เขา้ระบบบริหารจดัการเรียนรู้ (ภาพขยาย) 
 จากภาพที 19-20 เป็นการแสดงหน้าจอหลกัของโปรแกรมหลงัการติดตงัส่วนขยาย
เสริมของระบบช่วยสอนเสริมแบบปรับเหมาะเขา้ไปในโปรแกรมระบบบริหารจดัการเรียนรู้ Atutor 

โดยการติดตังผู ้ใช้ต้องเข้าระบบมาในฐานะผู ้ดูแลระบบ  แล้วทําการติดตังผ่านเมนู  “Install 

Modules”  ของโปรแกรม และเปิดสถานะของส่วนขยายเสริมใหม่ใหเ้ป็น “Enabled”  
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ภาพที 21 หนา้จอหลกัของโปรแกรมระบบบริหารจดัการเรียนรู้ชือ ATutor ก่อนการติดตงัส่วน  
               ขยายเสริม 
 จากภาพที 21 เป็นการแสดงส่วนของหน้าจอหลกัทีเขา้ระบบมาในฐานะของผูส้อน 
(Instructor) ก่อนทาํการติดตงัส่วนขยายเสริมในส่วนของการใช้ระบบการปรับเหมาะ ซึงผูส้อน 
สามารถใช้ฟังก์ชันของโปรแกรมเพือทาํการสร้างลาํดับหัวข้อของเนือหา สร้างบทเรียนต่างๆ
ตามลําดับหัวข้อ  สร้างแบบทดสอบในรูปแบบต่างๆ  เช่นแบบทดสอบก่อนและหลังเรียน 
แบบทดสอบทา้ยบทเรียนของแต่ละหน่วยการเรียนไดต้ามปกติ 
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ภาพที 22 โปรแกรมระบบบริหารจดัการเรียนรู้หลงัจากติดตงัส่วนขยายเสริมของระบบช่วยสอน 

              เสริมแบบปรับเหมาะ 

 
ภาพที 23 โปรแกรมระบบบริหารจดัการเรียนรู้หลงัจากติดตงัส่วนขยายเสริมของระบบช่วยสอน 

              เสริมแบบปรับเหมาะ (ภาพขยาย) 
 ภาพที 22-23 แสดงส่วนของหน้าจอหลักหลังจากทําการติดตงัส่วนขยายเสริมชือ
“adaptive_menu”  เขา้ไปในโปรแกรม ATutor ซึงจะพบวา่มีเมนูของ “Adaptive Naivation” เพิมเขา้
มาในระบบทางดา้นซา้ยของโปรแกรม เพือรองรับการกิจกรรมการเรียนแบบปรับเหมาะของผูเ้รียน
ตามกรอบแนวคิดและวตัถุประสงคที์ตงัไว ้ 
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ภาพที 24 ภาพหนา้จอหลกัของโปรแกรมระบบช่วยสอนเสริมแบบปรับเหมาะบนระบบบริหาร 

              จดัการเรียนรู้ ของการเขา้ถึงระบบในฐานะของผูเ้รียน 

 

 

 

 

 

 

ภาพที  ภาพหนา้จอหลกัของโปรแกรมระบบช่วยสอนเสริมแบบปรับเหมาะบนระบบบริหาร 

              จดัการเรียนรู้ ของการเขา้ถึงระบบในฐานะของผูเ้รียน (ภาพขยาย) 
 ภาพที 24-25 แสดงหนา้จอหลกัของโปรแกรมระบบช่วยสอนเสริมแบบปรับเหมาะบน
ระบบบริหารจดัการเรียนรู้ ATutor ทีเขา้ระบบในฐานะผูเ้รียน ซึงจะแสดงเมนูเริมตน้ของการพร้อม
ทีจะดาํเนินกิจกรรมการเรียนแบบปรับเหมาะ โดยการนําเสนอบทเรียนในแต่ละขนัตอนจะใช้
แนวคิดของการนาํเสนอแบบปรับตวั (Adaptive Presentation) มาประยุกตใ์ช ้โดยจะใช้วธีิการซ่อน 
(Hiding) บทเรียน แบบทดสอบ บทเรียนเสริมและกิจกรรมต่างๆทียงัไม่เกียวขอ้งหรือผูเ้รียนยงัเรียน
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ไม่ถึง เพือไม่ให้ผู ้เรียนหลงทางหรือสับสน  กิจกรรมการเรียนการรู้จะดําเนินไปตามระดับ
ความสามารถของผูเ้รียนและตามรูปแบบเนือหาทีผูเ้รียนชอบ (Learning Style)  

 1.2 ส่วนการวิเคราะห์ความรู้พืนฐานผูเ้รียน เป็นส่วนทีทําหน้าทีวิเคราะห์ความรู้
พืนฐานของผูเ้รียนจากแบบทดสอบก่อนเรียน ซึงแบบทดสอบก่อนเรียนจะมีสัดส่วนจาํนวน
ขอ้สอบในแต่ละบทเรียนตามค่านาํหนกัและสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค์เชิงพฤติกรรมของรายวิชา
ไว ้ระบบจะทาํการวิเคราะห์ค่าคะแนนของแบบทดสอบก่อนเรียนของผูเ้รียน ซึงผลการวิเคราะห์ค่า
คะแนนของผูเ้รียนเป็นไปตามตามเงือนไขของผูส้อนทีกาํหนดไวร้ะบบจะทาํการเปิดเมนูของ
บทเรียนในแต่ละบทเรียนใหแ้ก่ผูเ้รียน  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

ภาพที 26 ลาํดบัขนัตอนการทาํงานในส่วนของการวเิคราะห์ความรู้พืนฐานของผูเ้รียน 
 จากภาพที 26 แสดงถึงขนัตอนการทาํงานในส่วนของกาวิเคราะห์ความรู้พืนฐานของ
ผูเ้รียน โดยเริมจากเมือผูเ้รียนเขา้ระบบจะตอ้งผา่นกระบวนการทดสอบก่อนเรียน ระบบจะทาํการ

 

 

at_test_question 
at_content 
at_member 
at_test_answers 

 at_content 
at_courses บนัทึกผลการทดสอบ 

at_test_results 

แสดงหวัขอ้บทเรียนสูงสุดทีผ่าน
เกณฑ ์

ผา่น  

ระบบเรียนเนือหาแบบปรับเหมาะ (Forward) 

ไม่ผา่น 

วิเคราะห์ความรู้ก่อนเรียน 

ทดสอบก่อนเรียนPre-

เขา้ระบบ 

 

ระบบนาํเสนอเนือหาจากความรู้เก่า
(Squencing Content Concept) 

เริมตน้ 

ค่าคะแนนผา่นเกณฑ์
แต่ละบทเรียน 

แสดงหวัขอ้บทเรียนที 
1 

ส่วน 2  

กิจกรรมการเรียน 
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บนัทึกผลค่าคะแนนการทดสอบก่อนเรียนลงในตารางฐานขอ้มูล at_test_answer จากนนัจะทาํการ
วิเคราะห์ค่าคะแนนเพือจดัรูปแบบการนาํเสนอหวัขอ้บทเรียนแต่ละบทเรียนตามระดบัความรู้หรือ
ความสามารถทีผูเ้รียนทาํได้จากแบบทดสอบก่อนเรียน โดยเงือนไขของการวิเคราะห์ขึนอยู่กับ
ผูส้อนของรายวชิาเป็นผูก้าํหนดเขา้ลงไปในระบบ  
 กระบวนการทาํงานของส่วนการวิเคราะห์ความรู้พืนฐานก่อนเรียนทีกล่าวมานี ผูว้ิจยั
ได้พัฒนาและเก็บชุดคําสังหลักไว้ในแฟ้ม  side_menu.inc.php  (รายละเอียดชุดคําสังอยู่ใน
ภาคผนวก จ) 
 

 
 

ภาพที 27 การนาํเสนอหวัขอ้บทเรียนตามรูปแบบปกติ 

 จากภาพที 27 เป็นการแสดงผลการทาํงานของระบบช่วยสอนเสริมแบบปรับเหมาะ
โดยระบบจะแสดงเมนูหัวขอ้บทเรียนเฉพาะหน่วยการเรียนที 7 ระบบอินเทอร์เน็ตเบือตน้ ซึงเป็น
หน่วยการเรียนแรก เนืองจากผลค่าคะแนนของผูเ้รียนหลงัจากทาํแบบทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) 
ในหน่วยการเรียนที 7 และหน่วยการเรียนที 8 หน่วยใดหน่วยหนึงหรือทงั 2 หน่วยการเรียน ไม่ผา่น
เกณฑเ์งือนไขทีผูส้อนกาํหนดไว ้
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ภาพที 28  การนาํเสนอหวัขอ้บทเรียนกรณีผลคะแนนแบบทดสอบก่อนเรียนตรงตามเงือนไข 

 จากภาพที 28 เป็นการแสดงผลการทาํงานของระบบช่วยสอนเสริมแบบปรับเหมาะ
โดยระบบจะแสดงเมนูหวัขอ้บทเรียนทงั 2 หน่วยการเรียน กรณีจากผลค่าคะแนนของแบบทดสอบ
ก่อนเรียน (Pre-test) ในหน่วยการเรียนที 7 และหน่วยการเรียนที 8 ของผูเ้รียนอยูใ่นเกณฑ์สูง ตรง
ตามเงือนไขทีผูส้อนไดก้าํหนดไว ้
 1.3 ส่วนการวิเคราะห์คะแนนเพือจดักลุ่มและนาํเสนอรูปแบบบทเรียนเสริมเพิมเติม 

เป็นส่วนทีทาํหนา้ทีวเิคราะห์ค่าคะแนนจากแบบทดสอบทา้ยบทเรียนของแต่ละบทเรียนเพือจดักลุ่ม
ของผูเ้รียนโดยระบบจะจดักลุ่มผูเ้รียนเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มเก่ง, กลุ่มปานกลาง, และกลุ่มอ่อน ซึงแต่
ละกลุ่มจะไดรั้บบทเรียนในรูปแบบบทเรียนปกติ  รูปแบบบทเรียนเสริม  และรูปแบบบทเรียนเสริม
พิเศษ ตามลาํดบั  
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ภาพที 29 ขนัตอนการทาํงานในส่วนของการจดักลุ่มผูเ้รียนและนาํเสนอบทเรียนเสริมเพิมเติม 
 จากภาพที 29 แสดงการทาํงานของระบบในการจดักลุ่มผูเ้รียน โดยระบบจะทาํการ
วเิคราะห์ค่าคะแนนจากแบบทดสอบของแต่ละบทเรียน แลว้ทาํการจดักลุ่มของผูเ้รียนเป็น 3 กลุ่มดงั
ไดก้ล่าวมาแลว้ โดยเกณฑก์ารพิจารณาในการจดักลุ่มจะใชห้ลกัการประเมินแบบอิงเกณฑ ์(บทที 3) 

ซึงผูเ้รียนถูกจดัอยูใ่นกลุ่มเก่ง ระบบจะนาํเสนอรูปแบบการเรียนแบบปกติในบทถดัไป กรณีผูเ้รียน
ถูกจดัอยูใ่นกลุ่มปานกลางระบบจะนาํเสนอรูปแบบการเรียนเสริม ขึนมาก่อนแลว้จึงนาํเสนอหวัขอ้
บทเรียนถดัไปบทเรียน  และกรณีทีผูเ้รียนถูกจดัอยูใ่นกลุ่มอ่อน ระบบจะนาํเสนอรูปแบบการเรียน
เสริมและรูปแบบการเรียนเสริมพิเศษขึนมา ก่อนทีจะนาํเสนอหวัขอ้บทเรียนถดัไป โดยในส่วนการ
วิ เคราะห์คะแนนเพื อจัดก ลุ่มจะประกอบด้วยแฟ้มหลัก  2 แฟ้มคือ   menu_menu.inc.php, 
side_menu.inc.php โดยส่วนหนึงของชุดคาํสังในแฟ้ม menu_menu.inc.php จะไปเชือมโยงการ
ทาํงานกบัแฟ้ม ContentManager.class.php ซึงเป็นแฟ้มของโปรแกรม ATutor (รายละเอียดชุดคาํสัง
อยูใ่นภาคผนวก จ) 

 

 

เรียนครบ 

ไม่ครบ 

 

อ่อน 

ปานกลาง 

ครบ 

ระบบช่วยเสริมแบบปรับเหมาะ (Backward) 

เสริมขอ้บกพร่อง 

เสริมขอ้บกพร่อง 

บทเรียนเสริมพิเศษ 

 

ทดสอบทา้ยบทเรียน 

ทดสอบหลงัเรียน 
วเิคราะห์คะแนน/จดักลุ่ม 

เก่ง 

at_test_question 
at_content 
at_member 
 

 

at_test 
at_test_answers 
at_test_results 
at_member_track 

 

บทเรียนเสริม 

 2 
 3 

จดัเรียงรูปแบบการเรียน 
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ภาพที 30 ส่วนการนาํเสนอหวัขอ้บทเรียนในกรณีผูเ้รียนอยูใ่นกลุ่มเก่ง 
 

 
 

ภาพที 31 ส่วนการนาํเสนอหวัขอ้บทเรียนในกรณีผูเ้รียนอยูใ่นกลุ่มเก่ง (ภาพขยาย) 
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ภาพที 32 ส่วนการนาํเสนอหวัขอ้บทเรียนในกรณีผูเ้รียนอยูใ่นกลุ่มปานกลาง 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที 33 ส่วนการนาํเสนอหวัขอ้บทเรียนในกรณีผูเ้รียนอยูใ่นกลุ่มปานกลาง (ภาพขยาย) 
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ภาพที 34 ส่วนการนาํเสนอหวัขอ้บทเรียนในกรณีผูเ้รียนอยูใ่นกลุ่มอ่อน 

 

 

  

 

 

 

 

 

ภาพที 35 ส่วนการนาํเสนอหวัขอ้บทเรียนในกรณีผูเ้รียนอยูใ่นกลุ่มอ่อน(ภาพขยาย) 
 สรุปไดว้่า จากภาพที 30-35 เป็นการแสดงหน้าจอของโปรแกรมระบบช่วยสอนเสริม
แบบปรับเหมาะจากการทีผูเ้รียนทาํแบบทดสอบทา้ยบทเรียนของแต่ละบทเรียน ระบบจะทาํการ
วิเคราะห์ค่าคะแนนของผูเ้รียนเพือทาํการจดักลุ่มผูเ้รียนแลว้นาํเสนอรูปแบบบทเรียนให้แก่ผูเ้รียน
ต่อไป โดยจะเห็นไดว้า่กรณีทีผูเ้รียนถูกจดัอยูใ่นกลุ่มเก่ง ระบบจะนาํเสนอหัวขอ้บทเรียนต่อไปใน
รูปแบบปกติ ดงัแสดงในภาพที 30-31 กรณีทีผูเ้รียนถูกจดัอยู่ในกลุ่มปานกลาง ระบบจะนาํเสนอ
บทเรียนเสริมให้แก่ผูเ้รียนก่อนแล้วจึงนําเสนอบทเรียนในหัวขอ้ต่อไป ดงัแสดงในภาพที 32-33 



80 
 

และกรณีทีผูเ้รียนถูกจดัอยู่ในกลุ่มอ่อน ระบบจะนําเสนอบทเรียนเสริมและบทเรียนเสริมพิเศษ
ใหก้บัผูเ้รียนก่อนทีจะแสดงบทเรียนในหวัขอ้ถดัไป ดงัแสดงในภาพที 34-35 
 1.4 ส่วนจดัลาํดับและนําเสนอรูปแบบสือการเรียน เป็นส่วนทีระบบทาํการจดัเรียง
รูปแบบสือการเรียนของผูเ้รียนในหวัขอ้บทเรียนถดัไปหลงัจากทีผูเ้รียนไดเ้ลือกรูปแบบของสือการ
เรียนทีตนเองได้เลือกไวใ้นบทเรียนก่อนหน้า ซึงระบบจะทาํการบนัทึกและดึงขอ้มูลจากตาราง
ฐานข้อมูลของผูเ้รียนทีได้บักทึกลาํดับของรูปแบบสือการเรียนของผูเ้รียนก่อนหน้ามาทาํการ
วเิคราะห์จะจดัเรียงรูปแบบการนาํเสนอสือการเรียนให้ใหม่ในบทถดัไป ในส่วนนีจะประกอบดว้ย
แฟ้มหลกัคือ side_menu.inc.php  (รายละเอียดชุดคาํสังอยูใ่นภาคผนวก จ) 
 

 
 

ภาพที 36 การจดัเรียงลาํดบัรูปแบบสือการเรียนของบทเรียนถดัไป 
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ภาพที 37 การจดัเรียงลาํดบัรูปแบบสือการเรียนของบทเรียนถดัไป (ภาพขยาย) 
 จากภาพที 36-37 เป็นการแสดงหน้าจอของโปรแกรมระบบช่วยสอนเสริมแบบปรับ
เหมาะในส่วนของการจดัเรียงรูปแบบสือเนือหาบทเรียนใหม่ โดยมีความสัมพนัธ์กบัลาํดบัการเลือก
สือการเรียนของผูเ้รียนในบทก่อนหน้า จากภาพที 36 จะเห็นว่าในหน่วยการเรียนที 7 ผูเ้รียนเลือก
เป็นลาํดบัแรกคือ สือแบบบรรยาย (***) อนัดบัสองคือ สือแบบMultimedia (**) และอนัดบัสุดทา้ย
คือสือแบบ ppt,pdf (*) และเมือเขา้ผูเ้รียนเขา้สู่หน่วยการเรียนถดัไปคือหน่วยการเรียนที 8 จะเห็น
ไดว้่าระบบไดจ้ดัเรียงรูปแบบการนาํเสนอสือบทเรียนใหม่ทีมีความสัมพนัธ์กบัลาํดบัการเลือกใช้
สือของผูเ้รียนในบทก่อนหนา้  
 ดงันนัสรุปไดว้่า จากภาพที 18-37 เป็นการแสดงโปรแกรมระบบช่วยสอนเสริมแบบ
ปรับเหมาะบนระบบบริหารจดัการ ATutor โดยเป็นการนําแนวคิดรูปแบบการปรับเหมาะใน
ลักษณะให้ผูเ้รียนได้เลือกรูปแบบการเรียนด้วยตนเองโดยโปรแกรมระบบจะแสดงผลหัวข้อ
บทเรียนตามระดบัความรู้พืนฐานของผูเ้รียนทีไดจ้ากการทาํแบบทดสอบก่อนเรียน จากนนัเมือเขา้สู่
กิจกรรมการเรียน ผูเ้รียนสามารถเลือกรูปแบบสือการนาํเสนอไดด้้วยตนเอง และระบบจะแสดง
แสดงสัญลกัษณ์การเลือกลาํดบัก่อนหลงัในการเลือกใช้สือของผูเ้รียน พร้อมจดัเรียงรูปแบบสือ
เนือหาบทเรียนใหม่ในบทเรียนถดัไป นอกจากนียงัมีการวิเคราะห์ระดบัความรู้ของผูเ้รียนในแต่ละ
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บทเรียนจากการทาํแบบทดสอบทา้ยบทเรียนเพือทีจะจดักลุ่มผูเ้รียนและนาํเสนอบทเรียนเสริมและ
บทเรียนเสริมพิเศษเพิมเติมต่างๆแบบอตัโนมติัในกรณีทีผลค่าคะแนนแบบทดสอบทา้ยบทของ
ผูเ้รียนตาํกวา่เกณฑที์กาํหนดไว ้โดยการทาํงานของระบบทงัหมดนีผูว้จิยัไดใ้ชแ้นวคิดและหลกัการ
ของระบบการสอนทบทวนแบบอจัฉริยะ (Intelligent Tutoring System), เทคนิคของการนาํเสนอ
แบบปรับตวั (Adaptive Presentation), และเทคนิคการปรับเหมาะส่วนบุคคล (Personalization) มา
ประยุกต์ในการพฒันาระบบร่วมกบัระบบบริหารจดัการเรียนรู้ ATutor  โดยระบบจะทาํการซ่อน 
(Hiding) บทเรียน แบบทดสอบ บทเรียนเสริมและกิจกรรมต่างๆทียงัไม่เกียวขอ้งหรือผูเ้รียนยงัเรียน
ไม่ถึง เพือไม่ให้ผู ้เรียนหลงทางหรือสับสน  กิจกรรมการเรียนการรู้จะดําเนินไปตามระดับ
ความสามารถของผูเ้รียนและตามรูปแบบเนือหาทีผูเ้รียนชอบ (Learning Style) โดยในส่วนขยาย
เพิมเติมทีผูว้จิยัไดพ้ฒันาขึนไดจ้ดัเตรียมไวใ้นโฟลเดอร์ทีชือวา่ “adaptive_menu”   

2. ด้านการประเมินคุณภาพระบบ  ผลการประเมินคุณภาพระบบช่วยสอนเสริมแบบ
ปรับเหมาะบนระบบบริหารจดัการเรียนรู้ของวิชาระบบเครือข่ายเบืองตน้ทีผูว้ิจยัไดพ้ฒันาขึน โดย
ผูเ้ชียวชาญ 3 ท่าน พบวา่ ในทุกๆดา้นของระบบทีไดมี้การประเมินคุณภาพ ไดแ้ก่ ดา้นการนาํเสนอ
เนือหา ด้านกลวิธีการสอน  ด้านการออกแบบส่วนติดต่อกบัผูใ้ช้ และด้านการประเมินผล  มีค่า
คะแนนเฉลียรายดา้น อยูใ่นระดบัดี  และมีค่าเฉลียรวมผลการประเมินทงัหมดเท่ากบั 8.43 ซึงอยูใ่น
เกณฑร์ะดบัดี เช่นกนั (ดงัรายละเอียดในภาคผนวก ง)  
 

ตอนท ี2 ผลการวเิคราะห์หาค่าผลสัมฤทธิทางการเรียนก่อนและหลงัเรียนของนักเรียน 

 ในงานวิจัยครังนี  นักเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชันปีที  2 สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ จาํนวน 40 คน ทีทดลองเรียนวิชาระบบเครือข่ายเบืองตน้ ด้วยระบบช่วยสอน
เสริมแบบปรับเหมาะบนระบบบริหารจัดการเรียนรู้  ซึงในระบบดังกล่าวผู ้วิจ ัยได้สร้าง
แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังการเรียน  (Pre-test and Post-test) ขึนเพือประเมินผลสัมฤทธิ
ทางการเรียนของผูเ้รียน โดยแบบทดสอบดงักล่าวเป็นขอ้สอบทีนาํมาจากคลงัขอ้สอบ  จาํนวน 50 

ขอ้  ให้ผูเ้ชียวชาญตรวจสอบหาค่า  IOC  พบวา่มีจาํนวน 9 ขอ้ทีตอ้งปรับปรุงแกไ้ข เมือนาํขอ้สอบที
ทาํการปรับปรุงแกไ้ขแลว้มาวเิคราะห์คุณภาพของแบบทดสอบ ไดค้่าความเชือมนัของแบบทดสอบ
ทังฉบับ ตามสูตร KR-20 เท่ากับ 0.796 ซึงเป็นค่าทียอมรับได้   ผลการวิเคราะห์หาผลสัมฤทธิ
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ทางการเรียนของนักเรียน พบว่า นักเรียนมีผลสัมฤทธิทางการเรียนภายหลังการเรียนสูงกว่า
ผลสัมฤทธิก่อนการเรียน อย่างมีนัยสําคัญ (p-value = .000 ) โดยมีคะแนนเฉลียก่อนการเรียน 
เท่ากบั 12.80  ค่าเบียงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 2.747 คะแนน และคะแนนเฉลียหลงัการเรียน เท่ากบั 
16.32  คะแนน ค่าเบียงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 1.421  จากผลรวมคะแนนเต็ม เท่ากบั 20 คะแนน ดงั
แสดงตามตารางที 6  

ตารางที 6 ผลสัมฤทธิทางการเรียนของผูเ้รียนก่อนเรียนและหลงัเรียน 

รายการ 
จาํนวนผูเ้รียน 

(n) 

คะแนน
เฉลีย 

ค่าเบียงเบน
มาตรฐาน 

t-test p-value 

คะแนนสอบก่อนเรียน 

(Pre-test) 
40 12.80 2.747 

-8.012 .000 
คะแนนสอบหลงัเรียน 

(Post-test) 
40 16.32 1.421 

 

ตอนที 3  ผลวเิคราะห์การประเมินระดับความพึงพอใจของนักเรียนทมีีต่อระบบช่วยสอนเสริมแบบ
ปรับเหมาะบนระบบบริหารจัดการเรียนรู้ 

 ในงานวิจยัครังนีพบว่า  นักเรียนมีความพึงพอใจต่อระบบช่วยสอนเสริมแบบปรับ
เหมาะบนระบบบริหารจดัการเรียนรู้โดยภาพรวม  อยู่ในระดบัมาก โดยคะแนนเฉลียเท่ากบั  3.98  

และส่วนเบียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.672  และเมือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่  นกัเรียนมีความพึง
พอใจมากทีสุดต่อกิจกรรมระบบช่วยสอนเสริมแบบปรับเหมาะ  โดยคะแนนเฉลียเท่ากบั  4.19  

และส่วนเบียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.588  
    ในส่วนของความพึงพอใจเมือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่  นกัเรียนมีความพึงพอใจมาก
ทีสุด คือ นักเรียนไดมี้ส่วนในการเลือกบทเรียนตามความสามารถของตน รองลงมา คือ นกัเรียน
สามารถเลือกรูปแบบการสอนตามความชอบหรือความถนัด  รวมถึงในเรืองทีนักเรียนพอใจกับ
ระบบสอนเสริมแบบปรับเหมาะทีทาํให้นกัเรียนมีความสนใจและกระตือรือร้นในการพฒันาตนเอง
เพือให้ผลการเรียนดีขึน (ค่าเฉลีย = 4.72, 4.65 และ 4.30  ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน = 0.505, 0.483 

และ 0.686  ตามลาํดบั)   สําหรับความพึงพอใจต่อระบบช่วยสอนเสริมแบบปรับเหมาะ บนระบบ
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บริหารจดัการเรียนรู้ น้อยทีสุด  คือ สือการเรียนการสอนผ่านเครือข่าย รองลงมา คือ รูปแบบการ
นําเสนอเนือหาบรรยายโดยสรุปผ่านรูปแบบ Presentation  และในเรืองทีนักเรียนสามารถวดั
ความสามารถของตนไดใ้นเบืองตน้เกียวกบัความรู้และความเขา้ใจในเนือหาทีไดรั้บการสอนเสริม
(ค่าเฉลีย = 3.00, 3.60 และ 3.70  ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน  = 0.708, 0.708 และ 0.757  ตามลาํดบั)  
ดงัมีรายละเอียดตามตารางที 7  
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ตารางที 7  ผลการประเมินระดบัความพึงพอใจของนกัเรียนทีมีต่อระบบช่วยสอนเสริมแบบปรับ  
               เหมาะบนระบบบริหารจดัการเรียนรู้ 

ขอ้ รายการ 
ระดบัความพึงพอใจ 
 S.D. แปลผล 

1.  ความพึงพอใจต่อรูปแบบของระบบช่วยสอนเสริมแบบปรับ
เหมาะ 

3.78 0.756 มาก ( ) 

1.1 รูปแบบการนาํเสนอเนือหาบรรยายโดยสรุปผา่นรูปแบบ 
Presentation 

3.60 0.708 มาก 

1.2  สือการเรียนการสอนผา่นเครือข่าย 3.00 0.708 ปานกลาง 
1.3  กิจกรรมการสอนระบบช่วยสอนเสริมแบบปรับเหมาะ 4.10 0.777 มาก 
1.4  แบบทดสอบความรู้ในระบบช่วยสอยเสริมแบบปรับเหมาะ 3.95 0.814 มาก 
1.5  การวดัและการประเมินผล 4.02 0.733 มาก 
1.6  การมีส่วนร่วมของสมาชิกในระบบ 4.02 0.800 มาก 
2. ความพงึพอใจต่อกจิกรรมเสริมของระบบช่วยสอนเสริมแบบ

ปรับเหมาะ 

4.19 0.588 มาก ( ) 

2.1  ท่านไดรั้บความรู้เพิมเติมขึนจากการเรียนปกติ 3.97 0.422 มาก 
2.2  ท่านไดมี้ส่วนในการเลือกบทเรียนตามความสามารถของตน 4.72 0.505 มาก

ทีสุด 
2.3  ท่านสามารถเลือกรูปแบบการสอนตามความชอบหรือความ   

 ถนดั 
4.65 0.483 มาก

ทีสุด 
2.4  ท่านสามารถวดัความสามารถของตนไดใ้นเบืองตน้เกียวกบั  

 ความรู้และความเขา้ใจในเนือหาทีไดรั้บการสอนเสริม 
3.70 0.757 มาก 

2.5  ท่านสามารถสืบคน้ขอ้มูลหรือเนือหาทีท่านสนใจและ 

 ตอ้งการเรียนรู้เพิมเติมไดโ้ดยง่าย 
3.82 0.675 มาก 

2.6  ระบบสอนเสริมแบบปรับเหมาะทาํใหท้่านมีความสนใจ 

 และกระตือรือร้นในการพฒันาตนเองเพือใหผ้ลการเรียนดี 

 ขึน 

4.30 0.686 มาก 

รวม 3.98 0.6723 มาก 
 



86 
 

บทท ี  

สรุป อภิปรายผล  และข้อเสนอแนะ 

  

การศึกษาวิจยัเรืองการพฒันาระบบช่วยสอนเสริมแบบปรับเหมาะบนระบบบริหาร
จดัการเรียนรู้ สําหรับวิชาระบบเครือข่ายเบืองตน้ ในกลุ่มนกัเรียนหลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ
ชันปีที 2 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มีข้อสรุปการวิจัย  อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ ดังมี
รายละเอียดต่อไปนี 

 

วตัถุประสงค์การวจัิย 

1. พฒันาระบบช่วยสอนเสริมแบบปรับเหมาะบนระบบบริหารจดัการเรียนรู้ วิชา
ระบบเครือข่ายเบืองต้น สําหรับนักเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชันปีที 2 สาขางาน
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ  
         2. เพือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิทางการเรียนก่อนเรียนและหลงัเรียน วชิาระบบเครือข่าย
เบืองตน้ สําหรับนกัเรียนหลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชนัปีที 2 สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  ที
เรียนในระบบช่วยสอนเสริมแบบปรับเหมาะบนระบบบริหารจดัการเรียนรู้  

          3. เพือศึกษาความพึงพอใจของนกัเรียนทีมีต่อระบบช่วยสอนเสริมแบบปรับเหมาะบน
ระบบบริหารจดัการเรียนรู้ วิชาระบบเครือข่ายเบืองตน้ สําหรับนกัเรียนหลกัสูตรประกาศนียบตัร
วชิาชีพชนัปีที 2 สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

 

วธีิดําเนินการวจัิย 

 . กลุ่มตวัอย่าง ได้แก่ นักเรียนหลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชันปีที 2 สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ภาคเรียนที 2 ปีการศึกษา  ของโรงเรียนนาคประสิทธิ ทีเรียนวิชา -

 ระบบเครือข่ายเบืองตน้ จาํนวน 40 คน ซึงผูว้ิจยัเลือกโดยใช้วิธีกระบวนการสุ่ม(Random 

sampling)  
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. เครืองมือทีใชใ้นการวจิยั 

.  โปรแกรมระบบช่วยสอนเสริมแบบปรับเหมาะบนระบบบริหาร
จดัการเรียนรู้ ทีผูว้จิยัพฒันาขึนโดยการประยกุตโ์ปรแกรมระบบบริหารจดัการการเรียนรู้ (Learning 

Management System : LMS) ร่วมกบัแนวคิดของระบบทบทวนแบบอจัฉริยะ (Intelligent Tutoring 

System) มาใชใ้นการจดักิจกรรมการเรียนเสริมของผูเ้รียนแต่ละบุคคล 

 2.2 แบบประเมินคุณภาพระบบช่วยสอนเสริมแบบปรับเหมาะบนระบบ
บริหารจดัการเรียนรู้ โดยผูเ้ชียวชาญเป็นผูป้ระเมินคุณภาพของระบบก่อนนาํไปใชใ้นกลุ่มทดลอง
ในการศึกษาวจิยัครังนี 

  .  แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิก่อนเรียนและหลังเรียน (Pre-test and 

Post-test) จาํนวน  ขอ้ เพือใช้ทดสอบผูเ้รียนก่อนเขา้สู่บทเรียนและภายหลงัเรียน ในระบบช่วย
สอนเสริมแบบปรับเหมาะบนระบบบริหารจดัการเรียนรู้ และแบบทดสอบทา้ยบทเรียนของแต่ละ
หน่วยการเรียนเพือใชใ้นการจดักลุ่มผูเ้รียนตามความสามารถของแต่ละบุคคล  
  .  แบบประเมินความพึงพอใจทีมีต่อระบบช่วยสอนเสริมแบบปรับ
เหมาะบนระบบบริหารจดัการเรียนรู้ ของผูเ้รียนในกลุ่มทดลองในงานวจิยัครังนี 

 . วธีิดาํเนินการทดลอง   
  ผูว้ิจยัไดน้าํระบบช่วยสอนเสริมแบบปรับเหมาะบนระบบบริหารจดัการ
เรียนรู้ วิชาระบบเครือข่ายเบืองตน้ ทีไดพ้ฒันาขึนไปทดลองกบักลุ่มตวัอย่างโดยทาํก่อนทดสอบ
ก่อนเรียนดว้ยแบบวดัผลสัมฤทธิทางการเรียน  และหลงัจากผูเ้รียนดาํเนินกิจกรรมการเรียนจบใน
แต่ละบทเรียนผูเ้รียนจะตอ้งทาํแบบทดสอบท้ายบทเรียนของแต่ละหน่วยการเรียน เพือประเมิน
ความรู้ของผูเ้รียน  จากนันระบบจะประเมินว่าผูเ้รียนควรจะได้รับบทเรียนสอนเสริมหรือไม่  
ก่อนทีระบบจะนําเข้าสู่บทเรียนถดัไป  ซึงในการทดลองนีผูว้ิจยัได้สร้างบทเรียนเป็นจาํนวน  
หน่วยการเรียน และเมือสินสุดบทเรียนทังหมด ผูเ้รียนจะต้องทาํแบบทดสอบหลังเรียน  เพือ
ประเมินผลสัมฤทธิทางการเรียนของผูเ้รียน  รวมถึงการทาํแบบประเมินความพึงพอใจต่อการเรียน
ดว้ยระบบช่วยสอนเสริมแบบปรับเหมาะบนระบบบริหารจดัการเรียนรู้  ซึงหลงัจากนันผูว้ิจยัจะ
ดาํเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูล และนาํมาวเิคราะห์ทางสถิติ  และรายงานผลการวจิยัเป็นลาํดบั 
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ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 จากการนาํระบบช่วยสอนเสริมแบบปรับเหมาะบนระบบบริหารจดัการเรียนรู้ ของวชิา
ระบบเครือข่ายเบืองตน้ไปทาํการทดลองใชก้บักลุ่มนกัเรียนหลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชนัปีที 

 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ทีเป็นกลุ่มตวัอย่างในการวิจยัครังนี จาํนวน  คน และทาํการเก็บ
รวบรวมขอ้มูลมาวเิคราะห์ทางสถิติ ไดผ้ลดงันี 

 . จากการพฒันาระบบช่วยสอนแบบปรับเหมาะโดยผูว้ิจยัไดเ้ลือกโปรแกรมระบบ
จดัการเรียนรู้ ATutor เนืองจากโปรแกรมมีโครงสร้างการจดัเมนูการทาํงานและโครงสร้างของ
ฐานขอ้มูลไม่ซับซ้อนและมีตารางฐานขอ้มูลทีสอดคล้องในการพฒันาระบบช่วยสอนเสริมแบบ
ปรับเหมาะ โดยพฒันาระบบนีจากภาษา PHP ในลักษณะการสร้างส่วนขยายเพิมเติม (External 

Extension Module) ทีสามารถติดตงัเพิมเติมเขา้ไปในระบบบริหารจดัการเรียนรู้ ATutor ซึงแฟ้ม
งานของระบบจะมีทงัหมด 13 แฟ้ม ถูกจดัเก็บไวใ้นแฟ้มกลุ่มเอกสาร (folder) ชือ “adaptive_menu”  
ในตําแห น่ ง  “ ..\ATutor57\mods\adaptive_menu” องค์ประกอบของระบบประกอบด้วย  5 
องค์ประกอบ คือ 1) ส่วนของผูเ้รียน ) ส่วนเนือหาสาระ ) ส่วนจดัรูปแบบการสอน ) ส่วน
วเิคราะห์ผูเ้รียนและ ) ส่วนติดต่อผูใ้ชง้าน  การทาํงานของระบบจะแบ่งออกเป็น 4 ส่วนยอ่ย คือ 1) 

ส่วนการติดตงัส่วนขยายเพิมเติม 2) ส่วนการวเิคราะห์ความรู้พืนฐานผูเ้รียน 3) ส่วนการจดักลุ่มและ
นําเสนอรูปแบบการเรียนเสริมเพิมเติมและ 4) ส่วนนําเสนอรูปแบบสือการเรียน ประสานการ
ทาํงานกบัส่วนประกอบหลกัของโปรแกรมบริหารจดัการเรียนรู้ ผูเ้รียนสามารถดาํเนินกิจกรรมการ
เรียนการสอนในรูปแบบปรับเหมาะทงัดา้นการวิเคราะห์ความรู้พืนฐานเก่า การนาํเสนอบทเรียน
เสริมเพิมเติมหรือการเลือกรูปแบบสือนาํเสนอและจดัเรียงลาํดบัสือนาํเสนอใหม่ในบทถดัไปได้
ดว้ยตนเองตามความถนดัและความสามารถของแต่ละบุคคล นอกจากนีผูใ้ชง้านในฐานะผูส้อนและ
ในฐานะผูเ้รียนยงัสามารถใชฟั้งก์ชนัการทาํงานของระบบบริหารจดัการเรียนรู้ ATutor พืนฐานได้
ตามปกติ และผลการตรวจสอบคุณภาพระบบช่วยสอนเสริมแบบปรับเหมาะบนระบบบริหาร
จดัการเรียนรู้ พบว่าในทุกๆด้านของระบบทีได้มีการประเมินคุณภาพ ได้แก่ ด้านการนําเสนอ
เนือหา ด้านกลวิธีการสอน  ด้านการออกแบบส่วนติดต่อกบัผูใ้ช้ และด้านการประเมินผล  มีค่า
คะแนนเฉลียรายดา้น อยูใ่นระดบัดี  และมีค่าเฉลียรวมผลการประเมินทงัหมดเท่ากบั 8.43 ซึงอยูใ่น
เกณฑร์ะดบัดี 
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 . ผลสัมฤทธิทางการเรียนหลงัเรียนสูงกว่าผลสัมฤทธิทางการเรียนก่อนเรียน อยา่งมี
นยัสําคญั (p-value = .  ) โดยมีคะแนนเฉลียก่อนการเรียน เท่ากบั 12.80  ค่าเบียงเบนมาตรฐาน 
เท่ากบั 2.747 คะแนน และคะแนนเฉลียหลงัการเรียน เท่ากบั 16.32  คะแนน ค่าเบียงเบนมาตรฐาน 
เท่ากบั 1.421 

 3. ผลการประเมินระดบัความพึงพอใจของนักเรียนทีมีต่อระบบช่วยสอนเสริมแบบ
ปรับเหมาะบนระบบบริหารจดัการเรียนรู้ ในงานวจิยัครังนีพบวา่ นกัเรียนมีความพึงพอใจต่อระบบ
ช่วยสอนเสริมแบบปรับเหมาะบนระบบบริหารจดัการเรียนรู้โดยภาพรวม อยู่ในระดบัมาก โดย
คะแนนเฉลียเท่ากบั  3.98  และส่วนเบียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.672  และเมือพิจารณาเป็นรายดา้น 
พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจมากทีสุดต่อกิจกรรมระบบช่วยสอนเสริมแบบปรับเหมาะ  โดย
คะแนนเฉลียเท่ากบั  4.19  และส่วนเบียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.588  ในส่วนของความพึงพอใจเมือ
พิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจมากทีสุด คือ นักเรียนได้มีส่วนในการเลือก
บทเรียนตามความสามารถของตน รองลงมา คือ นักเรียนสามารถเลือกรูปแบบการสอนตาม
ความชอบหรือความถนดั รวมถึงในเรืองทีนกัเรียนพอใจกบัระบบสอนเสริมแบบปรับเหมาะทีทาํ
ให้นกัเรียนมีความสนใจและกระตือรือร้นในการพฒันาตนเองเพือให้ผลการเรียนดีขึน (ค่าเฉลีย = 

4.72, 4.65 และ 4.30  ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน  = 0.505, 0.483 และ 0.686  ตามลาํดบั) 

 

การอภิปรายผล 

 1. ระบบช่วยสอนเสริมแบบปรับเหมาะบนระบบบริหารจดัการเรียนรู้ สําหรับวิชา 
ระบบเครือข่ายเบืองตน้ ทีผูว้ิจยัพฒันาขึน ผลการประเมินคุณภาพระบบดงักล่าวโดยผูเ้ชียวชาญ
จาํนวน  ท่าน พบว่ามีผลการประเมินคุณภาพเฉลียทุกดา้นเท่ากบั 8.43 แสดงว่าระบบช่วยสอน
เสริมแบบปรับเหมาะบนระบบบริหารจดัการเรียนรู้ทีผูว้จิยัพฒันาขึนมีคุณภาพอยูใ่นระดบัดี ไม่ตอ้ง
ทาํการปรับปรุงเนือหาบทเรียนใหม่ ทงันีอาจเนืองจากในขนัตอนการสร้างบทเรียน ผูว้จิยัไดร่้วมกบั
ผูเ้ชียวชาญในการวิเคราะห์กระบวนการ ตงัแต่ขนัตอนการกาํหนดความสําคญัของเนือหา และร่วม
วเิคราะห์ความสําคญัและองคป์ระกอบของโครงสร้างเนือหาให้สามารถประเมินความรู้ของผูเ้รียน
ไดต้รงตามวตัถุประสงคก์ารเรียนรู้ ของวิชาระบบเครือข่ายเบืองตน้ ทีไดน้าํมาเป็นตน้แบบในการ
ศึกษาวิจัยครังนี  ซึงสอดคล้องกับผลการวิจัยของกนก  จันทร์ทอง ( : ) ทีว่าบทเรียน
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คอมพิวเตอร์ช่วยสอนทีดีมีประสิทธิภาพ ควรตอ้งเป็นเนือหาทีผ่านการวิเคราะห์เลือกสรรจาก
ครูผูส้อนและนักวิชาการ ให้สามารถนํามาใช้ได้อย่างเหมาะสมในการสร้างบทเรียน และการ
ออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนทีดี ควรคาํนึงถึงรูปแบบเนือหา ควรมีการสรุปสาระสําคญั
ของแต่ละบท เนือหามีความถูกตอ้ง ควรมีการฝึกปฏิบติัแทรกอยูใ่นระหว่างการศึกษาเนือหา  เพือ
จะช่วยให้ผูเ้รียนเกิดความเขา้ใจและแม่นยาํในเนือหามากขึน (วิภาวรรณ ตินนังวฒันะ อา้งถึงใน  
จิตติมา ชูพนัธ์, : ) และนอกเหนือจากการประเมินในส่วนดา้นการนาํเสนอเนือหาแลว้ ใน
ดา้นกลวิธีการสอน การใชเ้ทคโนโลยี การออกแบบส่วนติดต่อกบัผูใ้ช ้และการประเมินผล ก็อยูใ่น
ระดบัดี เช่นกนั ทงันีอาจเนืองมาจากการทีผูว้ิจยัไดมี้การนาํโปรแกรมระบบบริหารจดัการการเรียน
การสอน (Learning Management System: LMS) และการจดักิจกรรมทีมีความเหมาะสมกบัรูปแบบ
การเรียนรู้ (Learning Style) ของผูเ้รียนแต่ละบุคคล ประกอบกับได้มีการนาํแนวคิดและรูปแบบ
ของระบบการสอบทบทวนแบบอัจฉริยะ (Intelligent Tutoring System: ITS) มาประยุกต์ใช้ใน
งานวิจยัในส่วนของหน่วยดาํเนินการวิธีการสอน ทีมีรูปแบบของเนือหาทีหลากหลาย เช่น แบบ
บรรยาย แบบสือนําเสนอ แบบภาพเคลือนไหว และในส่วนของการจดัการเนือหาสาระความรู้ 
เพือให้ระบบสามารถทีจะตอบสนองรูปแบบการเรียนรู้ได้ตามความสามารถของผูเ้รียนได้อย่าง
เหมาะสม   สอดคล้องกับการศึกษาของอนุชิต กลินกาํเนิด (2553: ) ทีว่าระบบบริหารจดัการ
เรียนรู้แบบปรับเหมาะทีคาํนึงถึงความสามารถของผูเ้รียนทีแตกต่างกนัให้ไดเ้รียนรู้สือการสอนที
เหมาะสมกบัความสามารถของผูเ้รียน โดยผูเ้รียนสามารถศึกษาคน้ควา้ ทบทวนเนือหาผา่นระบบได้
ตลอดเวลา  และครูผูส้อนสามารถสร้างเนือหาวิชา  คลงัขอ้สอบ  สือการสอนผา่นระบบให้มีความ
เหมาะสมกบัความสามารถของนกัเรียนแต่ละบุคคล จดัเป็นระบบทีช่วยเสริมดา้นการเรียนการสอน
ของครูและนกัเรียนให้มีประสิทธิภาพมากยิงขึนและสอดคลอ้งกบั แววตา  เตชาทวีวรรณ ( : 

) ทีไดส้รุปวา่การเรียนบทเรียนทางเวบ็ทาํใหผู้เ้รียนมีอิสระในการเรียนรู้  สามารถใชเ้วลานอ้ยกวา่
การเรียนในชนัการเรียนปกติ  นกัเรียนสามารถเรียนซาํและทบทวนไดต้ามความตอ้งการ  สามารถ
สร้างความหลากหลายทางการเรียนให้เหมาะสมกบัผูเ้รียนแต่ละคนได ้  และเป็นแหล่งการเรียนอีก
แหล่งหนึงทีจะช่วยแบ่งภาระของอาจารยผ์ูส้อนหรือช่วยเสริมการเรียนรู้ในชนัเรียนไดดี้ 

 2. จากการวิเคราะห์เปรียบเทียบหาความแตกต่างของผลสัมฤทธิทางการเรียนก่อนและ
หลงัเรียน วิชาระบบเครือข่ายเบืองตน้ ทีผูว้ิจยัไดพ้ฒันาระบบขึนในงานวิจยัครังนี  พบวา่ภายหลงั
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การเรียนมีผลสัมฤทธิทางการเรียน  สูงกว่าผลสัมฤทธิก่อนการเรียน  อย่างมีนยัสําคญั (p-value = 

.000 ) โดยมีคะแนนเฉลียก่อนการเรียน เท่ากบั .   ค่าเบียงเบนมาตรฐาน เท่ากบั .  คะแนน 
และคะแนนเฉลียหลงัการเรียน เท่ากบั .   คะแนน ค่าเบียงเบนมาตรฐาน เท่ากบั .421 แสดงให้
เห็นว่าระบบช่วยสอนเสริมแบบปรับเหมาะบนระบบบริหารจดัการเรียนรู้ ทีผูว้ิจยัพฒันาขึนใน
ลกัษณะทีผูเ้รียนสามารถเขา้เลือกใช้สือในการเรียนได้หลายรูปแบบตามทีผูเ้รียนตอ้งการโดยมี
สัญลกัษณ์แสดงลาํดบัก่อนหลงั มีการเปิด - ปิดเมนูให้ใช้งานเมือผูเ้รียนมีสถานะพร้อมใช้งานเพือ
ป้องกนัการสับสนของผูเ้รียนและระบบยงันาํเสนอบทเรียนเสริมเพิมเติมต่างๆอยา่งอตัโนมติัให้กบั
ผูเ้รียนในกรณีทีผูเ้รียนทําแบบทดสอบหลังแต่ละบทเรียนอยู่ในระดับตาํ ระบบยึดผูเ้รียนเป็น
ศูนยก์ลางโดยประเมินความสามารถของผูเ้รียนเป็นหลกั  ผูเ้รียนมีโอกาสทบทวนเนือหาได้ตาม
ความตอ้งการและมีการทาํแบบทดสอบระหว่างบทเรียนเพือเพิมความรู้ความเขา้ใจในเนือหาได้
เพิมขึน  ส่งผลให้ภายหลงัการเรียน นักเรียนมีค่าเฉลียคะแนนการทดสอบทีสูงขึน  สอดคลอ้งกบั
การศึกษาของอนุชิต กลินกาํเนิด ( ) และประกาศิต ช่างสุพรรณ ( ) ทีพบว่าภายหลงัการ
เรียนดว้ยบทเรียนสอนเสริมแบบปรับเหมาะ ส่งผลใหผู้เ้รียนมีผลสัมฤทธิทางการเรียนสูงขึนอยา่งมี
นยัสาํคญั (p-value = .  )  
 3. และในส่วนของการการประเมินระดบัความพึงพอใจของนกัเรียนทีมีต่อระบบช่วย
สอนเสริมแบบปรับเหมาะบนระบบบริหารจดัการเรียนรู้ในงานวจิยัครังนี พบวา่ นกัเรียนมีความพึง
พอใจต่อระบบช่วยสอนเสริมแบบปรับเหมาะบนระบบบริหารจดัการเรียนรู้โดยภาพรวม อยู่ใน
ระดบัมาก โดยคะแนนเฉลียเท่ากบั 3.98 และส่วนเบียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.672 โดยนักเรียนมี
ความพึงพอใจต่อระบบช่วยสอนเสริมแบบปรับเหมาะบนระบบบริหารจดัการเรียนรู้ มากทีสุด คือ  
นกัเรียนไดมี้ส่วนในการเลือกบทเรียนตามความสามารถของตน รองลงมา คือนกัเรียนสามารถเลือก
รูปแบบการสอนตามความชอบหรือความถนดั รวมถึงในเรืองทีนกัเรียนพอใจกบัระบบสอนเสริม
แบบปรับเหมาะทีทาํให้นกัเรียนมีความสนใจและกระตือรือร้นในการพฒันาตนเองเพือให้ผลการ
เรียนดีขึน (ค่าเฉลีย = . 2, .  และ .  ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน = . , .  และ .   
ตามลาํดบั) ทงันีอาจเนืองมาจากนกัเรียนไดมี้โอกาสทดลองเรียนกบัระบบช่วยสอนเสริมแบบปรับ
เหมาะบนระบบบริหารจดัการเรียนรู้เป็นครังแรกซึงมีความแตกต่างกบัการเรียนการสอนในรูปแบบ
ปกติ รวมถึงระบบยงัสามารถประเมินความสามารถของนกัเรียน และจดัแบบเรียนให้เหมาะสมกบั
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นกัเรียน อีกทงันกัเรียนยงัสามารถเลือกสือการเรียนไดต้ามความตอ้งการ ซึงสอดคลอ้งกบังานวิจยั
ของนักวิจยัหลายๆ ท่าน อาทิเช่น แววตา เตชาทวีวรรณ ( ) อนุชิต กลินกาํเนิด ( ) และ
ประกาศิต ช่างสุพรรณ ( ) ทีพบวา่นกัเรียนส่วนใหญ่มีความพึงพอใจกบับทเรียนทีพฒันาขึนบน
เวบ็ทีสามารถเลือกสือการเรียนไดต้ามความเหมาะสมและมีลกัษณะทีปรับเหมาะไดก้บัผูเ้รียน และ
ผลการวจิยัในการศึกษาครังนีก็แสดงให้เห็นวา่ ผูเ้รียนมีความพึงพอใจต่อระบบช่วยสอนเสริมแบบ
ปรับเหมาะบนระบบบริหารจดัการเรียนรู้ดว้ยเช่นกนั 

  
ข้อเสนอแนะในการนําผลการวจัิยไปใช้ 

 1. การวิเคราะห์เนือหาบทเรียนให้มีความสอดคลอ้งและเชือมโยงกนัของเนือหาแต่ละ
บทเป็นสิงสําคัญทีจะช่วยให้การจัดการเรียนการสอนในระบบสามารถตอบสนองกับความรู้
ความสามารถของเรียนไดดี้ยงิขึน 

 2. ระบบบริหารจดัการเรียนรู้ทีนาํมาใชเ้ป็นรูปแบบทีสามารถปรับเปลียนไดต้ามความ
ทนัสมยัของเทคโนโลยีเพือให้ระบบทีวิจยัจะนาํมาพฒันาบทเรียนมีความชาญฉลาดไดม้ากยิงขึน
และควรสามารถปรับเปลียนเพิมเติมเนือหาไดใ้นอนาคต 

 3. อุปกรณ์เทคโนโลย ี เครืองคอมพิวเตอร์ทีนาํมาใชจ้ะตอ้งมีความทนัสมยัและรองรับ
กบัระบบการบริหารจดัการ รวมถึงการเขา้ถึงสัญญาณเครือข่ายทีรวดเร็วจะช่วยให้การเรียนการ
สอนมีประสิทธิภาพมากยงิขึน 
  

ข้อเสนอแนะในการวจัิยครังต่อไป 

 1. การพฒันาระบบระบบช่วยสอนเสริมแบบปรับเหมาะบนระบบบริหารจดัการเรียนรู้ 
อาจปรับให้มีความหลากหลายในการวิเคราะห์ผูเ้รียนและให้สามารถแยกความแตกต่างระหว่าง
ผูเ้รียนให้ไดช้ดัเจนมากขึน เช่น การนาํแนวคิดของการทดสอบแบบปรับเหมาะ (Adaptive Testing) 

มาใช้ ทังนีเพือให้ผูเ้รียนเกิดการยอมรับในประสิทธิภาพสือการเรียนดังกล่าว  อันจะเป็นการ
ส่งเสริมการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและระบบผูเ้ชียวชาญใหส้ามารถพฒันาไดต่้อไปในอนาคต 
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 2. ควรมีการประยุกต์ใช้ระบบโปรแกรมทีมีความยืดหยุน่และทนัสมยัเพือรองรับการ
ใช้สือและเทคนิคต่างๆในการสร้างบทเรียนเพือสามารถตอบสนองความตอ้งการของผูเ้รียนได้
เพิมขึน 

 3. ควรมีการพฒันาระบบช่วยสอนเสริมแบบปรับเหมาะบนระบบบริหารจดัการเรียนรู้
ให้สมบรูณ์มากยิงขึนและสามารถนาํไปประยุกต์ในการสร้างบทเรียนสอนเสริมสําหรับการเรียน
การสอนในรายวชิาอืนได ้
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ภาคผนวก ก 

รายนามผูเ้ชียวชาญ 
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รายนามผู้เชียวชาญ 

 

 รายนามผูเ้ชียวชาญในการวิเคราะห์ความสําคญัของเนือหาบทเรียน วิเคราะห์ค่าความ
สอดคลอ้งของแบบทดสอบและการตรวจสอบคุณภาพของระบบช่วยสอนเสริมแบบปรับเหมาะบน
ระบบบริหารจดัการเรียนรู้ 
 1. นายสุรชยั  จามรเนียม  การศึกษามหาบณัฑิต (กศ.ม.) สาขาการสอน
    คณิตศาสตร์ มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ
    ผูช่้วยฝ่ายวชิาการแผนกมธัยมศึกษา  
    โรงเรียนนาคประสิทธิ 

 2. นายชชัพงศ ์ เชือสา        การศึกษามหาบณัฑิต (กศ.ม.) สาขาการวดัผล
    การศึกษา มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ
    หวัหนา้งานทะเบียนและวดัผล 
    โรงเรียนนาคประสิทธิ 

 3. นางสาวสุดนภา  บาํรุง  ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต (ศศ.ม.) สาขา 
    เทคโนโลยกีารศึกษา มหาวทิยาลยัศิลปกร
    หวัหนา้งานโสตทศันศึกษา 
    โรงเรียนนาคประสิทธิ 
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ภาคผนวก ข 

ผลการวเิคราะห์ความสาํคญัของเนือหาบทเรียนและผลการวเิคราะห์ สัดส่วนจาํนวนขอ้สอบของ
แบบทดสอบ 
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ตารางที 8 ผลการวเิคราะห์ความสาํคญัของเนือหาบทเรียนเพือกาํหนดหน่วยการเรียนในงานวจิยั 

หน่วยการเรียน 

ระดับความสําคัญของเนือหา(ร้อยละ) 
ผูเ้ชียว 

ชาญ 

คนที 1 

ผูเ้ชียว 

ชาญ 

คนที 2 

ผูเ้ชียว 

ชาญ 

คนที 3 

ค่าเฉลีย 

ระดบั
ความสาํคญั 

1. พืนฐานการสือสารขอ้มูลและเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ 

10 10 10 10 

2. มาตรฐานเครือข่ายและโปรโตคอล 10 5 10 8.33 
3. อุปกรณ์เครือข่ายและสือนาํสัญญาณ 5 10 5 6.66 
4. เครือข่ายทอ้งถิน(LAN) 10 10 10 10 
5. ระบบเครือข่ายไร้สาย 10 15 10 11.66 
6. เครือข่ายบริเวณกวา้ง(WAN) 10 10 10 10 
7. เครือข่ายอินเทอร์เน็ต 15 10 15 13.33 
8. ระบบปฏิบติัการเครือข่าย 20 20 20 20 
9. การออกแบบและแกไ้ขปัญหาในระบบ
เครือข่าย 

10 10 10 10 

รวม 100 10 100 100 
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ตารางที 9  ผลการวเิคราะห์จาํนวนแบบทดสอบก่อนและหลงัเรียนของแต่ละหน่วยการเรียนตามราย  

                  จุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรมหน่วยการเรียนที 7 และหน่วยการเรียนที 8 

หน่วยการเรียน/ 
วตัถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 

จํานวนแบบทดสอบตามรายจุดประสงค์ 

ผูเ้ชียว 

ชาญ 

คนที 1 

ผูเ้ชียว 

ชาญ 

คนที 2 

ผูเ้ชียว 

ชาญ 

คนที 3 

ค่าเฉลีย
จาํนวน
ขอ้สอบ 

หน่วยการเรียนท ี7 ระบบเครือข่ายอนิเทอร์เน็ต 

1. พืนฐานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 1 2 2  
2. หลกัการทาํงานรูปแบบการสือสาร  1   
3. การบริการในเครือข่ายอินเทอร์เน็ต     
4. อินเทอร์เน็ตสมยัใหม่และภาษาสร้างเวบ็เพจ็ 2 1 1  
5. ประโยชน์และโทษของอินเทอร์เน็ต 1 2 1  

รวม  8 8 8 

หน่วยการเรียนท ี8 ระบบปฏิบัติการเครือข่าย 

1. บอกความหมายของระบบปฏิบติัการ
เครือข่าย 

3 2 3  

2. การบริหารจดัการเครือข่าย 4 4 4  
3. การรักษาความปลอดภยับนระบบเครือข่าย 2 4 4  
4. ตวัอยา่งระบบปฏิบติัการเครือข่าย 3 2 1  

รวม  12 12 12 

รวมทงัหมด 20 20 20 20 
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ตารางที 10 ผลการวเิคราะห์จาํนวนแบบทดสอบทา้ยบทของแต่ละหน่วยการเรียนตามราย 

                   จุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรมหน่วยการเรียนที 7 และหน่วยการเรียนที 8 

หน่วยการเรียน/ 
วตัถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 

จํานวนแบบทดสอบตามรายจุดประสงค์ 

ผูเ้ชียว 

ชาญ       
คนที 1 

ผูเ้ชียว 

ชาญ       
คนที 2 

ผูเ้ชียว 

ชาญ     
คนที 3 

ค่าเฉลีย
จาํนวน
ขอ้สอบ 

หน่วยการเรียนท ี7 ระบบเครือข่ายอนิเทอร์เน็ต 

1. พืนฐานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 2 4 3  
2. หลกัการทาํงานรูปแบบการสือสาร 2 3 3  
3. การบริการในเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 4 3 3  
4. อินเทอร์เน็ตสมยัใหม่และภาษาสร้างเวบ็เพจ็ 2 1 2  
5. ประโยชน์และโทษของอินเทอร์เน็ต 3 2 2  

รวม 1  1  1  1  

หน่วยการเรียนท ี8 ระบบปฏิบัติการเครือข่าย 

1. บอกความหมายของระบบปฏิบติัการ
เครือข่าย 

3 4 3  

2. การบริหารจดัการเครือข่าย 5 5 4  
3. การรักษาความปลอดภยับนระบบเครือข่าย 5 5 6  
4. ตวัอยา่งระบบปฏิบติัการเครือข่าย 4 3 4  

รวม 1  1  1  1  
รวมทงัหมด 30 30 30 30 
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ภาคผนวก ค 

ผลการประเมินความสอดคลอ้งดชันี  (IOC)  ผลการวเิคราะห์คุณภาพ และตวัอยา่งของแบบทดสอบ 
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ตารางที  ผลการประเมินความสอดคลอ้งดชันี (IOC) ของแบบทดสอบกบัจุดประสงคเ์ชิง 

                   พฤติกรรมรายขอ้  
 

 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 

คะแนนของ
ผู้เชียวชาญ 

รวม เฉลยี 
ผลการ
ประเมิน 

ข้อเสนอแนะของ
ผู้เชียวชาญ คน

ที 1 

คน 

ที 2 

คน
ที 3 

หน่วยการเรียนท ี7 ระบบเครือข่ายอนิเทอร์เน็ต 

จุดประสงคที์ 1 พนืฐานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (5 ขอ้) 
ขอ้ที 1 1 1 1 3 1.00 ใชไ้ด ้  

ขอ้ที 2 1 1 1 3 1.00 ใชไ้ด ้  
ขอ้ที 3 1 1 1 3 1.00 ใชไ้ด ้  

ขอ้ที 4 1 1 1 3 1.00 ใชไ้ด ้  

ขอ้ที 5 -1 1 1 1 0.33 ปรับปรุง คาํตอบทีถูก
ใกลเ้คียงกนั 

 
จุดประสงคที์ 2 หลกัการทาํงานรูปแบบการสือสาร (5 ขอ้) 
ขอ้ที 6 1 1 1 3 1.00 ใชไ้ด ้  

ขอ้ที 7 0 1 1 2 0.67 ปรับปรุง เป็นการแปล
ความหมาย 

(เดาไดง่้าย) 
 

ขอ้ที 8 1 1 1 3 1.00 ใชไ้ด ้  

ขอ้ที 9 1 1 1 3 1.00 ใชไ้ด ้  

ขอ้ที 10 1 1 1 3 1.00 ใชไ้ด ้  
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จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 

คะแนนของ
ผู้เชียวชาญ 

รวม เฉลยี 
ผลการ
ประเมิน 

ข้อเสนอแนะของ
ผู้เชียวชาญ คน

ที 1 

คน 

ที 2 

คน
ที 3 

จุดประสงคที์ 3 การบริการในเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (5 ขอ้) 
ขอ้ที 11 1 1 1 3 1.00 ใชไ้ด ้  

ขอ้ที 12 1 1 1 3 1.00 ใชไ้ด ้  

ขอ้ที 13 1 1 1 3 1.00 ใชไ้ด ้  

ขอ้ที 14 1 1 1 3 1.00 ใชไ้ด ้  

ขอ้ที 15 1 1 1 3 1.00 ใชไ้ด ้  

จุดประสงคที์ 4 อินเทอร์เน็ตสมยัใหม่และภาษาสร้างเวบ็เพจ็ (5 ขอ้) 
ขอ้ที 16 1 0 1 2 0.67 ปรับปรุง ตวัเลือกใกลเ้คียง

กนัมาก 

ผูต้อบอาจใชว้ธีิเดา 

ขอ้ที 17 1 1 1 3 1.00 ใชไ้ด ้  

ขอ้ที 18 1 1 1 3 1.00 ใชไ้ด ้  

ขอ้ที 19 1 -1 1 1 0.33 ปรับปรุง คาํตอบง่าย 

ขอ้ที 20 1 1 1 3 1.00 ใชไ้ด ้  

จุดประสงคที์ 5 ประโยชน์และโทษของอินเทอร์เน็ต  (5 ขอ้) 
ขอ้ที 21 1 1 1 3 1.00 ใชไ้ด ้  
ขอ้ที 22 1 1 1 3 1.00 ใชไ้ด ้  

ขอ้ที 23 1 1 -1 1 0.33 ปรับปรุง คาํถามคลา้ยขอ้ 2 

ขอ้ที 24 1 1 1 3 1.00 ใชไ้ด ้  

ขอ้ที 25 1 1 1 3 1.00 ใชไ้ด ้  
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จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 

คะแนนของ
ผู้เชียวชาญ 

รวม เฉลยี 
ผลการ
ประเมิน 

ข้อเสนอแนะของ
ผู้เชียวชาญ คน

ที 1 

คน 

ที 2 

คน
ที 3 

หน่วยการเรียนท ี8 ระบบปฏิบัติการเครือข่าย 

จุดประสงคที์ 1 บอกความหมายของระบบปฏิบติัการเครือข่าย (4 ขอ้) 
ขอ้ที 26 1 1 1 3 1.00 ใชไ้ด ้  

ขอ้ที 27 1 1 -1 1 0.33 ปรับปรุง คาํตอบมีเนือหา
ใกลเ้คียงกนั 

ขอ้ที 28 1 1 1 3 1.00 ใชไ้ด ้  

ขอ้ที 29 1 1 1 3 1.00 ใชไ้ด ้  

จุดประสงคที์ 2 การบริหารจดัการเครือข่าย (8 ขอ้) 
ขอ้ที 30 1 1 1 3 1.00 ใชไ้ด ้  

ขอ้ที 31 1 -1 1 1 0.33 ปรับปรุง คาํถามเรืองเดียวกบั
หน่วยที 7 

วตัถุประสงคที์ 2 

ขอ้ 2 

ขอ้ที 32 1 1 1 3 1.00 ใชไ้ด ้  

ขอ้ที 33 1 1 1 3 1.00 ใชไ้ด ้  

ขอ้ที 34 1 1 1 3 1.00 ใชไ้ด ้  

ขอ้ที 35 1 1 1 3 1.00 ใชไ้ด ้  

ขอ้ที 36 1 1 1 3 1.00 ใชไ้ด ้  

ขอ้ที 37 

 

 

 

1 1 1 3 1.00 ใชไ้ด ้  
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จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 

คะแนนของ
ผู้เชียวชาญ 

รวม เฉลยี 
ผลการ
ประเมิน 

ข้อเสนอแนะของ
ผู้เชียวชาญ คน

ที 1 

คน 

ที 2 

คน
ที 3 

จุดประสงคที์ 3 การรักษาความปลอดภยับนระบบเครือข่าย (8 ขอ้) 
ขอ้ที 38 -1 1 1 1 0.33 ปรับปรุง คาํถามคลุมเครือ 
ขอ้ที 39 1 1 1 3 1.00 ใชไ้ด ้  

ขอ้ที 40 1 1 1 3 1.00 ใชไ้ด ้  

ขอ้ที 41 1 1 1 3 1.00 ใชไ้ด ้  

ขอ้ที 42 1 1 1 3 1.00 ใชไ้ด ้  

ขอ้ที 43 1 1 1 3 1.00 ใชไ้ด ้  

ขอ้ที 44 -1 1 1 1 0.33 ปรับปรุง คาํถามง่ายเกินไป 

ขอ้ที 45 1 1 1 3 1.00 ใชไ้ด ้  

จุดประสงคที์ 4 ตวัอยา่งระบบปฏิบติัการเครือข่าย (5 ขอ้) 
ขอ้ที 46 1 1 1 3 1.00 ใชไ้ด ้  

ขอ้ที 47 1 1 1 3 1.00 ใชไ้ด ้  

ขอ้ที 48 1 1 1 3 1.00 ใชไ้ด ้  

ขอ้ที 49 1 1 1 3 1.00 ใชไ้ด ้  

ขอ้ที 50 1 1 1 3 1.00 ใชไ้ด ้  

 

หมายเหตุ  ขอ้ทีมีปัญหาจาํนวน 9 ขอ้ ผูว้จิยัไดท้าํการแกไ้ขหรือปรับปรุงขอ้สอบและใหผู้เ้ชียวชาญ
ตรวจสอบอีกครัง เพือใหไ้ดข้อ้สอบจาํนวน 50 ขอ้ เผือไวถู้กตดัทิงในขนัตอนการตรวจคุณภาพ 
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ตารางที  ผลการวเิคราะห์คุณภาพของแบบทดสอบจาํนวน 50 ขอ้ 

  จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม ค่าความยากง่าย (p) ค่าอาํนาจจําแนก (r) ผลการประเมิน 

หน่วยการเรียนท ี7 ระบบเครือข่ายอนิเทอร์เน็ต 

 
จุดประสงคที์ 1 พนืฐานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  (5 ขอ้) 
ขอ้ที 1 0.  0.20 ใชไ้ด ้

ขอ้ที 2 0.70 0.20 ใชไ้ด ้

ขอ้ที 3 0.70 0.20 ใชไ้ด ้

ขอ้ที 4 0.65 0.50 ใชไ้ด ้

ขอ้ที 5 0.  0.20 ใชไ้ด ้

จุดประสงคที์ 2 หลกัการทาํงานรูปแบบการสือสาร (5 ขอ้) 
ขอ้ที 6 0.60 0.20 ใชไ้ด ้

ขอ้ที 7 0.85 0.30 ง่ายมาก  ตดัทิง 
ขอ้ที 8 0.65 0.30 ใชไ้ด ้

ขอ้ที 9 0.55 0.30 ใชไ้ด ้

ขอ้ที 10 0.60 0.20 ใชไ้ด ้

จุดประสงคที์ 3 การบริการในเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  (5 ขอ้) 
ขอ้ที 11 0.50 0.20 ใชไ้ด ้

ขอ้ที 12 0.55 0.30 ใชไ้ด ้

ขอ้ที 13 0.60 0.20 ใชไ้ด ้

ขอ้ที 14 0.60 0.20 ใชไ้ด ้

ขอ้ที 15 0.60 0.20 ใชไ้ด ้

จุดประสงคที์ 4 อินเทอร์เน็ตสมยัใหม่และภาษาสร้างเวบ็เพจ็  (5 ขอ้) 
ขอ้ที 16 0.70 0.20 ใชไ้ด ้

ขอ้ที 17 0.70 0.20 ใชไ้ด ้



112 
 

ขอ้ที 18 0.70 0.20 ใชไ้ด ้

ขอ้ที 19 0.82 0.20 ง่ายมาก  ตดัทิง 

ขอ้ที 20 0.50 0.20 ใชไ้ด ้

จุดประสงคที์ 5 ประโยชน์และโทษของอินเทอร์เน็ต (5 ขอ้) 
ขอ้ที 21 0.55 0.40 ใชไ้ด ้

ขอ้ที 22 0.90 0.20 ง่ายมาก  ตดัทิง 

ขอ้ที 23 0.60 0.20 ใชไ้ด ้

ขอ้ที 24 0.60 0.20 ใชไ้ด ้

ขอ้ที 25 0.60 0.20 ใชไ้ด ้

หน่วยการเรียนท ี8 ระบบปฏิบัติการเครือข่าย 

 
จุดประสงคที์ 1 บอกความหมายของระบบปฏิบติัการเครือข่าย (4 ขอ้) 
ขอ้ที 26 0.60 0.20 ใชไ้ด ้

ขอ้ที 27 0.55 0.30 ใชไ้ด ้

ขอ้ที 28 0.65 0.30 ใชไ้ด ้

ขอ้ที 29 0.55 0.30 ใชไ้ด ้

จุดประสงคที์ 2 การบริหารจดัการเครือข่าย (8 ขอ้) 
ขอ้ที 30 0.50 0.40 ใชไ้ด ้

ขอ้ที 31 0.90 0.20 ง่ายมาก  ตดัทิง 

ขอ้ที 32 0.60 0.20 ใชไ้ด ้

ขอ้ที 33 0.50 0.20 ใชไ้ด ้

ขอ้ที 34 0.70 0.20 ใชไ้ด ้

ขอ้ที 35 0.65 0.30 ใชไ้ด ้

ขอ้ที 36 0.70 0.20 ใชไ้ด ้

ขอ้ที 37 0.70 0.20 ใชไ้ด ้
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จุดประสงคที์ 3 การรักษาความปลอดภยับนระบบเครือข่าย (8 ขอ้) 
ขอ้ที 38 0.55 0.70 ใชไ้ด ้

ขอ้ที 39 0.60 0.20 ใชไ้ด ้

ขอ้ที 40 0.60 0.40 ใชไ้ด ้

ขอ้ที 41 0.90 0.20 ง่ายมาก  ตดัทิง 

ขอ้ที 42 0.60 0.20 ใชไ้ด ้

ขอ้ที 43 0.40 0.20 ใชไ้ด ้

ขอ้ที 44 0.70 0.20 ใชไ้ด ้

ขอ้ที 45 0.45 0.30 ใชไ้ด ้

จุดประสงคที์ 4 ตวัอยา่งระบบปฏิบติัการเครือข่าย (5 ขอ้) 
ขอ้ที 46 0.60 0.20 ใชไ้ด ้

ขอ้ที 47 0.50 0.20 ใชไ้ด ้

ขอ้ที 48 0.50 0.20 ใชไ้ด ้

ขอ้ที 49 0.50 0.20 ใชไ้ด ้

ขอ้ที 50 0.70 0.20 ใชไ้ด ้
 

หมายเหตุ 1. ค่าความยากง่าย (p) 0.20 - 0.80 

 2. ค่าอาํนาจจาํแนก  0.20 ขึนไป 

 3. ค่าความเชือมนัของแบบทดสอบทงัฉบบั  ตามสูตร KR-20 =  0.796 
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แบบทดสอบหน่วยการเรียนรู้ท ี7 เรือง ระบบเครือข่ายอนิเทอร์เน็ต 

จุดประสงคที์ 1 พนืฐานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 

. ขอ้ใดเป็นการใหค้วามหมายของระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

    ก. สามารถรับและส่งเมลไ์ด ้

    ข. มีบริการคน้หาขอ้มูล  

    ค. การติดต่อสือสารผา่นเครืองคอมพิวเตอร์ 
    ง. เครือข่ายคอมพวิเตอร์ขนาดใหญ่ทสุีดในโลก 

. ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเกิดขึนจากหน่วยงานใด  

    ก. หน่วยสืบสวนกลาง สหรัฐอเมริกา 
    ข. หน่วยสืบราชการลบั รัสเซีย 

    ค. มหาวทิยาลยัองักฤษ 

    ง. กระทรวงกลาโหม ประเทศสหรัฐอเมริกา  
. ประเทศไทยเริมมีการใชง้านอินเทอร์เน็ตครังแรกกบัหน่วยงานใด 

    ก. ธนาคารแห่งประเทศไทย  

    ข. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  

    ค. จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  

    ง. กระทรวงกลาโหม 
. ช่วงเริมตน้ของการใชร้ะบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในประเทศไทยใหบ้ริการดา้นใด 

    ก. บริการสืบคน้ขอ้มูล 

    ข. บริการถ่ายโอนขอ้มูล 

    ค. บริการซือสินคา้ออนไลน์ 

    ง. บริการรับ-ส่งเมล์ 

. โครงการ ARPANET เป็นโครงการวจิยัดา้นระบบเครือข่ายของหน่วยงานใด  

    ก. หน่วยงานองคก์รรัฐบาล  

    ข. หน่วยงานกองทพับก  

    ค. หน่วยงานทางการทหาร  

    ง. หน่วยงานดา้นป้องกนัประเทศ 
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จุดประสงคที์ 2 หลกัการทาํงานรูปแบบการสือสาร 

6. Transmission Control Protocol / Internet Protocol หมายถึงขอ้ใด  

    ก. มาตรฐานการสือสารบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  

    ข. มาตรฐานควบคุมพฤติกรรมการใชอิ้นเทอร์เน็ต  

    ค. มาตรฐานใหบ้ริการผา่นตวันาํสัญญาณความเร็วสูง  

    ง. มาตรฐานการเชือมต่อระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 

7. ผูใ้หบ้ริการสัญญาณทางอินเทอร์เน็ตเรียกยอ่วา่อะไร  

    ก. ISDN  

    ข. TCP  

    ค. ISP  

    ง. IP 

8. มาตรฐานในการเชือมต่อระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตมีชือยอ่วา่อะไร 

    ก. HTTP  

    ข. FTP  

    ค. TCP/IP 

    ง. Linux  
9. หมายเลขประจาํเครืองคอมพิวเตอร์ในระบบเครือข่ายเรียกวา่อะไร 

    ก. Modem 

    ข. TCP/IP 

    ค. IP Address 

    ง. URL 

10. การแปลงระบบชือแบบIP Address ใหเ้ป็นชือทีสามารถเรียกและจดจาํง่ายขึนเรียกวา่อะไร 

    ก. Protocal 

    ข. Domain Name Server  

    ค. HTTP 

    ง. TCP/IP 
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จุดประสงคที์ 3 การบริการในเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
1. ประเทศไทยมีการใหบ้ริการใดในอินเทอร์เน็ตเป็นจุดเริมตน้  

   ก. บริการ World Wide Web  

    ข. สนทนาคน้หาขอ้มูล 

    ค. บริการโอนยา้ยขอ้มูล 

    ง. รับ - ส่ง E-mail 

1 . เวบ็ไซตที์เป็นทียอดนิยมทีใชใ้นการคน้หาขอ้มูลในปัจจุบนัคือ 

    ก. www.cnn.com 

    ข. www.microsoft.com 

    ค. www.google.com 

    ง. www.ch7.com 

1 .บริการซือ -  ขายสินคา้บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเรียกวา่อะไร 
    ก. E-Learning 

    ข. E-Commerce 
    ค. E-Library 

    ง. E-mail 

1 . โปรโตคอลทีใชใ้นการถ่าย - โอนขอ้มูลทางระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเรียกวา่อะไร 

    ก. HTTP 

    ข. FTP 

    ค. POP 

    ง. TCP/IP 

1 . คุณสมบติัใดทีไม่เกียวขอ้งหรือเป็นประโยชน์ในการใช ้E-Mail 

    ก. ส่งขอ้มูลกนัได ้

    ข. แลกเปลียนไวรัสได้ 

    ค. แนบไฟลข์อ้มูลได ้

    ง. ส่งต่อขอ้ความได ้
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จุดประสงคที์ 4 อินเทอร์เน็ตสมยัใหม่และภาษาสร้างเวบ็เพจ็ 

6. ภาษาพืนฐานในการสร้างเวบ็เพจ็ทีนิยมใชใ้นยคุแรกๆคือภาษาใด 

    ก. HTML 

    ข. Pascal 

    ค. Basic 

    ง. JAVA 

17. URL หมายถึงอะไร 
    ก. ทีอยูข่องผูใ้หบ้ริการอินเตอร์เน็ต 

    ข. ทีอยูอี่เมล์ 
    ค. หนา้แรกของเวบ็ไซต์ 
    ง. ตําแหน่งทอียู่ของเว็บไซต์ 

18. โปรแกรมในขอ้ใดจดัอยูใ่นกลุ่มประเภทของ Web Browser 

    ก. Google Chrome 

    ข. Internet Explorer 

    ค. Mozilla  

    ง. ถูกทุกข้อ 
19. โปรแกรมในขอ้ใดทีถูกจดัวา่เป็นกลุ่มของ Social Media  
    ก. Facebook 

    ข. Hi5 

    ค. Twitter 

    ง. ถูกทุกข้อ 

20. เอกสารขอ้มูลแต่ละหนา้ของเวบ็ไซตเ์รียกวา่อะไร 

    ก. เวบ็ไซต ์

    ข. โฮมเพจ็ 

    ค. เว็บเพจ็ 
    ง. เวบ็บล็อก 
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จุดประสงคที์ 5 ประโยชน์และโทษของอินเทอร์เน็ต 

2 . ขอ้ดีในการส่งข่าวสารดว้ยอินเทอร์เน็ตคือ 

    ก. ไม่มีค่าใชจ่้าย 

    ข. ครอบคลุมทุกพืนที 

    ค. ไม่จํากดัเรืองระยะทาง 

    ง. ไม่จาํกดัเรืองเครือข่าย 

22. การกระทาํของบุคคลใดถือวา่ขาดจรรยาบรรณในการใชร้ะบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 

    ก. นายดาํแอบถอดสายเมาส์ของเพือน 

    ข. นายแดงแอบเขียนขอ้ความบนโตะ๊คอมพิวเตอร์ 

    ค. นายเขียวดาวน์โหลดเพลงจากเว็บไซต์ 
    ง. นายขาวไม่ปิดเครืองคอมพิวเตอร์หลงัเลิกใช ้

23. ขอ้คาํนึงถึงจรรยาบรรณในการใชบ้ริการอินเทอร์เน็ต 

    ก. ไม่นําเอาผลงานของผู้อืนมาเป็นของตน 

    ข. ไม่แสดงขอ้คิดเห็นในอินเทอร์เน็ต 

    ค. ตอ้งไม่รบกวนการทาํงานของผูอื้น 

    ง. ตอ้งไม่คดัลอกโปรแกรมผูอื้นทีมีลิขสิทธิ 

24. ขอ้เสียจากการใชร้ะบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตคือ 

    ก. ทาํใหมี้ความรู้เพิมขึน 

    ข. ทาํใหติ้ดต่อสือสารไดส้ะดวก 

    ค. ทาํให้เกดิมีโลกส่วนตัวเกดิความหมกหมุ่น 
    ง. ประหยดัค่าใชจ่้าย 

25. โทษทางออ้มทีเกิดจากการใชง้านอินเทอร์เน็ตคือ 

    ก. การไดรั้บขอ้มูลไม่เหมาะสมกบัช่วงวยั 

    ข. การใชภ้าษาทีผดิ 

    ค. เกิดการล่อลวงP 

    ง. ถูกทุกข้อญ 
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แบบทดสอบหน่วยการเรียนรู้ท ี8 เรือง ระบบปฏิบัติการเครือข่าย 

จุดประสงคที์ 1 บอกความหมายของระบบปฏิบติัการเครือข่าย 

26. ขอ้ใดไม่ใช่ประโยชน์ของการใชร้ะบบเครือข่ายร่วมกนั 

    ก. แบ่งปันแฟ้มขอ้มูลระหวา่งเครือง 

    ข. สามารถใชง้านเครืองพิมพร่์วมกนัได ้

    ค. แบ่งปันไวรัสร่วมกนัได้ 

    ง. ควบคุมการทาํงานของเครืองคอมพิวเตอร์บนเครือข่ายได ้

7. ขอ้ใดกล่าวไดถู้กตอ้ง 

    ก. ระบบเครือข่ายคือการเชือมต่อเครืองคอมพวิเตอร์  เครืองเข้าด้วยกนั 

    ข. ระบบเครือข่ายคือการเชือมต่อเครืองคอมพิวเตอร์เขา้กบัเครืองพิมพ ์

    ค. การเชือมต่อระบบเครือข่ายจาํเป็นตอ้งใชส้ายสัญญาณเชือมต่อเชือม 

    ง. การเชือต่อเครือข่ายจะตอ้งใชร้ะบบปฏิบติัการเครือข่ายอยา่งเดียวเท่านนั 

28. บริการของระบบปฏิบติัการเครือข่าย (NOS) ไดแ้ก่ 

    ก. บริการจดัเก็บไฟล ์และการพิมพ ์(File and Print Services) 

    ข. บริการดูแลและจดัการระบบ (Management Services) 

    ค. บริการอินเทอร์เน็ตและอินทราเน็ต (Internet/Intranet Services) 

    ง. ถูกทุกข้อ 
29. การทาํงานแบบ Multitasking มีลกัษณะเป็นอยา่งไร 

    ก. การทาํงานไดห้ลายคนพร้อมกนั 

    ข. การทํางานได้หลายงานพร้อมกนั 

    ค. การเก็บขอ้มูลไดห้ลายเครือง 

    ง. การทาํงานแบบ  ชวัโมง 
จุดประสงคที์ 2 การบริหารจดัการเครือข่าย 
31. จริยธรรมขององคก์รในขอ้ใดทีผูบ้ริหารไม่ตอ้งนาํมาพิจารณา 
    ก. การกาํหนดสิทธิในการรับรู้ข่าวสาร ในดา้นการติดต่อสือสาร  

    ข. การกาํหนดผูต้รวจสอบ และควบคุมผูรั้บผดิชอบต่างๆ 
    ค. การกาํหนดคุณภาพชีวิตของคู่ค้าทเีกยีวข้อง 
    ง. การกาํหนดมาตรฐานระดบัคุณภาพของขอ้มูล  
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32. ขอ้ใดไม่มีความเกียวขอ้งกบัความหมายของลิขสิทธิทางปัญญา 
    ก. วิธีการรวบรวมและการเกบ็รักษา 

    ข. สิทธิทีจะกระทาํการใดๆ เกียวกบังานทีผูส้ร้างสรรคไ์ดท้าํขึน 
    ค. หนงัสือสาํคญัทีออกให้เพือคุม้ครองทรัพยสิ์น 
    ง. สิทธิในการเขา้ถึงและเผยแพร่ขอ้มูล  
33. หวัใจหลกัการทาํงานของ SSL (Secure Sockets Layer) คือขนัตอนอะไร 
    ก. การสร้างและถอดกญุแจเข้ารหัส 

    ข. การเชือมต่อเครือข่าย 

    ค. การติดต่อสือสาร 

    ง. การเขา้ถึง server 

34. คาํสังพืนฐานในการสอบถามไอพีแอดแดรสเครืองทีเราใชง้านอยู ่
    ก. ipconfig 

    ข. nslookup 

    ค. ping 

    ง. net view 
35. ขอ้ใดเป็นการจดัการระบบความผดิพลาดของเครือข่าย 

    ก. มีการกาํหนดค่ามาตรฐานในการใชง้านเครือข่าย 

    ข. การตรวจสอบสถานะของระบบคอมพวิเตอร์และเครือข่าย 

    ค. ลกัษณะการเชือมต่อ และความสัมพนัธ์ต่างๆ ของระบบ 

    ง. การคาํนวณตน้ทุนในการใชง้านระบบเครือข่าย 
36. การกาํหนดสิทธิใหก้บัผูใ้ชห้รือกลุ่มของผูใ้ชไ้ด ้คือ 

    ก. การอนุญาตให้เข้าถงึข้อมูลโดยเฉพาะสิทธิของตน  
    ข. การรักษาขอ้มูลการใชง้าน 

    ค. การดูแลระบบสาํรองขอ้มูล  
    ง. การตงัชือผูใ้ชแ้ต่ละคน 

 

 

 

 

 



121 
 

37. firewall หมายถึงอะไร 

    ก. ระบบป้องกนัการบุกรุกภายในเครือข่ายอินทราเน็ต 

    ข. ระบบป้องกนัการบุกรุกจากเครือข่ายภายนอก 

    ค. ระบบป้องกนัสิทธิการสาํรองขอ้มูล 

    ง. ระบบป้องกนัการสาํเนาขอ้มูล 

จุดประสงคที์ 3 การรักษาความปลอดภยับนระบบเครือข่าย 

38. ขอ้ใดไม่ใช่มาตรการการรักษาความปลอดภยัทีควรคาํนึงถึง 

    ก. ลักษณะของผู้ดูแลระบบ 

    ข. รูปแบบของการโจมตี  

    ค. รูปแบบการรักษาความปลอดภยั 
    ง. การเลือกใชอุ้ปกรณ์ของระบบ 

39. ขอ้ใดคือการโจมตีแบบขดัขวางหรือก่อกวนจนทาํให้เครืองเซิร์ฟเวอร์ไม่สามารถใหบ้ริการแก่
เครืองอืนๆได ้

    ก. การโจมตีรหสัผา่น (Password Attacks) 

    ข. การโจมตีแบบ Man in the middle 
    ค. แพค็เก็ตสนิฟเฟอร์(Packet Sniffer)   
    ง. การโจมตีแบบดีไนล์ออฟเซอร์วิส (Denial-of-Service) 

40. ขอ้ใดไม่จดัวา่เป็นภยัคุกคามระบบเครือข่ายดา้นขอ้มูล (logical) 

    ก. Hacker 

    ข. Cracker 

    ค. Virus 

    ง. Bad sector    
41.  ขอ้พิจารณาการใช ้password ในการป้องกนัไดแ้ก่ 

    ก. ตงัใหย้ากและยาวไว ้

    ข. ตงัวนัเดือนปีเกิดหรือเลขทะเบียนรถเพือสะดวกต่อการจาํ 
    ค. ควรเปลียนรหสัผา่นทุกวนั 

    ง. ความยาวอย่างน้อย  ตัวอักษร และไม่ควรง่ายต่อการเดา 
 

 

 



122 
 

42. ขอ้ใดไม่เกียวขอ้งกบัการรูปแบบการรักษาความปลอดภยัของขอ้มูล 

    ก. การเขา้รหสั  

    ข. ลายมือชือดิจิทลั   

    ค. ใบรับรองดิจิทลั 
    ง. เครืองหมายการค้า 
43. ปัจจยัหลกัทีควรการสังเกตความปลอดภยัในการซือ - ขายผา่นอินเทอร์เน็ตคือ 

    ก. ชือเสียงของเวบ็ไซต์ 
    ข. เวบ็ไซตจ์ะตอ้งสนบัสนุนระบบ SSL (Secure Socket Layer)     

    ค. นโยบายส่งเสริมความมนัใจหลงัการขาย 
    ง. ถูกทุกข้อ 

44. วธีิการไม่จดัอยูใ่นประเภทรักษาความปลอดภยัระบบเครือข่ายดา้นทางกายภาพคือ 

    ก. การใชพ้นกังานรักษาความปลอดภยั 

    ข. การเขา้-ออกห้องดว้ยระบบการสแกนลายนิวมือ  
    ค. การจดัระบบสาํรองไฟ 

    ง. การสํารองและการกู้คืนข้อมูล 
45. การปลอมแปลงหมายเลข IP Address เป็นการโจมตีรูปแบบใด 

    ก. Packet Sniffer 

    ข. IP Spoofing 

    ค. Password Attacks 

    ง. Man in the Middle 
จุดประสงคที์ 4 ตวัอยา่งระบบปฏิบติัการเครือข่าย 
46. ขอ้ใดไม่จดัอยูใ่นกลุ่มของระบบปฏิบติัการเครือข่าย 

    ก. Windows server 

    ข. Linux 

    ค. Android 

    ง. Netware 
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47. ระบบปฏิบติัการเครือข่ายทีใชใ้นปัจจุบนัจะใชห้ลกัการประมวลผลแบบใด 

    ก.ไคลแอนตเ์บส 

    ข. ไคลเอนต์เซิร์ฟเวอร์  
    ค. เซิร์ฟเวอร์เซ็นเตอร์ 

    ง. ผดิทุกขอ้ 

48. ระบบปฏิบติัการเครือข่ายทีถือกาํเนิดจากเครืองคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่(Mainframe) คือ 

    ก. Dos 

    ข. Windows 

    ค. Unix 

    ง. Linux 
49. ขอ้ใดเป็นคุณสมบติัของระบบปฏิบติัการ Unix  

    ก. สามารถทาํงานในลกัษณะMultitasking 

    ข. ผูใ้ชส้ามารถดดัแปลงเพิมคาํสังดว้ยตนเอง 
    ค. ทาํงานบนเครืองคอมพิวเตอร์ระดบัเครือข่าย 

    ง. ถูกทุกข้อ 
50. ระบบปฏิบติัการ Linux ถือกาํเนิดมาจากระบบปฏิบติัการใด 

    ก. Unix 

    ข. windows 

    ค. Netware 

    ง. Dos 
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ภาคผนวก ง 

แบบประเมินและผลการประเมินคุณภาพของระบบ  ค่าคะแนนแบบทดสอบและผลการประเมิน
ความพึงพอใจของนกัเรียน 
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แบบประเมินคุณภาพระบบช่วยสอนเสริมแบบปรับเหมาะบนระบบบริหารจัดการเรียนรู้ 

 

คําชีแจง โปรดแสดงความคิดเห็นของท่าน โดยกาเครืองหมาย √ ลงในช่องระดบัความคิดเห็นตาม
ความหมายของระดบัประมาณค่าคุณภาพของระบบช่วยสอนเสริมแบบปรับเหมาะบนระบบบริหาร
จดัการเรียนรู้ ซึงกาํหนดเกณฑต์ดัสินคุณภาพเป็น 10 ระดบั ดงันี  

 ระดบั 9 - 10 หมายถึง   ดีมาก  ระดบั 7 - 8  หมายถึง   ดี  

 ระดบั 5 - 6  หมายถึง   พอใช ้ ระดบั 3 - 4  หมายถึง   ควรปรับปรุง  

 ระดบั 1 - 2  หมายถึง   ไม่เหมาะสม 

 

 

 

รายการประเมิน 

ระดับความคิดเห็นของผู้เชียวชาญ 

ดีมาก ดี 
ปาน
กลาง 

ควร
ปรับปรุง 

ไม่
เหมาะสม 

          

1. ด้านการนําเสนอเนือหา           

1.1 เนือหาบทเรียนครอบคลุมวตัถุประสงค ์           

1.2 การแยกยอ่ยเนือหาเหมาะสมกบั
วตัถุประสงค ์

          

1.3 การจดัลาํดบัขนันาํเสนอ           

1.4 ความถูกตอ้งของเนือหา           

1.5 ความน่าสนใจของเนือหาบทเรียน           

2. ด้านกลวธีิการสอน           

2.1 มีการออกแบบใหเ้หมาะกบั ความสามารถ
ของผูเ้รียน 

          

2.2 บทเรียนแบ่งเป็นหน่วยการเรียนหน่อยยอ่ย
และมีรูปแบบการเรียนตามลกัษณะการเรียน
ของแต่ละคน 
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รายการประเมิน 

ระดับความคิดเห็นของผู้เชียวชาญ 

ดีมาก ดี 
ปาน
กลาง 

ควร
ปรับปรุง 

ไม่
เหมาะสม 

          

 2.3 ระบบจดัแบ่งหน่วยการเรียนออกแบบตาม
รูปแบบการเรียนรู้แต่ละคน 

          

2.4 กิจกรรมการเรียนบนเวบ็สอดคลอ้งกบั
ความรู้และความสามารถของผูเ้รียน 

          

3. ด้าน การใช้เทคโนโลยี           

3.1 การใชร้ะบบLMS เหมาะสมกบักิจกรรม
การเรียนบนเวบ็ 

          

3.2 การเลือกนาํเทคโนโลยเีวบ็ 2.0 ใช้
ประกอบการเรียนมีความเหมาะสม 

          

4. การออกแบบส่วนติดต่อกับผู้ใช้           

4.1 มีความรวดเร็วในการเขา้ถึงขอ้มูลแต่ละ
หนา้จอของผูเ้รียน 

          

4.2 การออกแบบหนา้จอเหมาะสม และง่ายต่อ
การใชง้าน 

          

4.3 คุณภาพของงานกราฟิก น่าสนใจ เหมาะสม
กบัผูเ้รียน 

          

4.4 การถ่ายโอนขอ้มูลสะดวก รวดเร็ว และไม่
ยุง่ยากซบัซอ้น 

          

5. การประเมินผล (Evaluation)           

5.1 ระบบการประเมินผลผูเ้รียน เหมาะสมต่อ
การใชง้าน ผูใ้ชส้ามารถทราบเกณฑ์ และ
แนวทางการประเมินผลการเรียน 
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รายการประเมิน 

ระดับความคิดเห็นของผู้เชียวชาญ 

ดีมาก ดี 
ปาน
กลาง 

ควร
ปรับปรุง 

ไม่
เหมาะสม 

          

5.2 รูปแบบการประเมินผลเหมาะสมกบั 

Learning Style ของผูเ้รียน 

          

5.3 แบบฝึกหดัในบทเรียนสอดคลอ้งกบั
บทเรียนและ Learning Style ของผูเ้รียน 

          

 

 

ข้อเสนอแนะ 

.........................................……………………………………………………………………………  

....................................………………………………………………………………………………  

.....................................………………………………………………………………………………  

.....................................………………………………………………………………………………  

 

   ลงชือ.....................................................................ผูป้ระเมิน  

                   (...................................................................)  
                       วนัที ......../......................./................ 
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ตารางที 13 ผลการประเมินคุณภาพระบบช่วยสอนเสริมแบบปรับเหมาะบนระบบบริหารจดัการ 

                   เรียนรู้ 

รายการประเมิน 

ระดบัความคิดเห็นของ
ผูเ้ชียวชาญ 

เฉลียราย
ดา้น 

คนที 
1 

คนที 
2 

คนที 
3 

เฉลีย 

1. ด้านการนําเสนอเนือหา   

1.1 เนือหาบทเรียนครอบคลุมวตัถุประสงค ์ 8 9 8 8.33 8.46 

 1.2 การแยกยอ่ยเนือหาเหมาะสมกบัวตัถุประสงค ์ 9 8 9 8.67 

1.3 การจดัลาํดบัขนันาํเสนอ  8 8 8 8.00 

1.4 ความถูกตอ้งของเนือหา  9 8 9 8.67 

1.5 ความน่าสนใจของเนือหาบทเรียน  8 9 9 8.67 

2. ด้านกลวธีิการสอน   

2.1 มีการออกแบบใหเ้หมาะกบั ความสามารถของ
ผูเ้รียน 

8 9 8 8.33 8.33 

2.2 บทเรียนแบ่งเป็นหน่วยการเรียนหน่อยยอ่ยและมี
รูปแบบการเรียนตามลกัษณะการเรียนของแต่ละคน 

8 9 8 8.33 

2.3 ระบบจดัแบ่งหน่วยการเรียนออกแบบตาม
รูปแบบการเรียนรู้แต่ละคน 

9 9 8 8.67 

2.4 กิจกรรมการเรียนบนเวบ็สอดคลอ้งกบัความรู้
และความสามารถของผูเ้รียน 

7 8 9 8.00 

3. ด้าน การใช้เทคโนโลยี  

3.1 การใชร้ะบบ LMS เหมาะสมกบักิจกรรมการ
เรียนบนเวบ็ 

 

 

8 9 8 8.33 8.5 
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รายการประเมิน 

ระดบัความคิดเห็นของ
ผูเ้ชียวชาญ 

เฉลียราย
ดา้น 

คนที 
1 

คนที 
2 

คนที 
3 

เฉลีย 

3.2 การเลือกนาํเทคโนโลยเีวบ็ 2.0 ใชป้ระกอบการ
เรียนมีความเหมาะสม 

8 9 9 8.67  

4. การออกแบบส่วนติดต่อกับผู้ใช้ 

4.1 มีความรวดเร็วในการเขา้ถึงขอ้มูลแต่ละหนา้จอ
ของผูเ้รียน 

8 9 9 8.67 8.66 

4.2 การออกแบบหนา้จอเหมาะสม และง่ายต่อการ
ใชง้าน 

8 8 9 8.33 

4.3 คุณภาพของงานกราฟิก น่าสนใจ เหมาะสมกบั
ผูเ้รียน 

8 9 9 8.67 

4.4 การถ่ายโอนขอ้มูลสะดวก รวดเร็ว และไม่ยุง่ยาก
ซบัซอ้น 

9 9 9 9.00 

5. การประเมินผล (Evaluation)  

5.1 ระบบการประเมินผลผูเ้รียน เหมาะสมต่อการใช้
งาน ผูใ้ชส้ามารถทราบเกณฑ์ และแนวทางการ
ประเมินผลการเรียน 

8 8 9 8.33 8.22 

 

5.2 รูปแบบการประเมินผลเหมาะสมกบั Learning 

Style ของผูเ้รียน  

8 8 8 8.00 

5.3 แบบฝึกหดัในบทเรียนสอดคลอ้งกบับทเรียน
และ Learning Style ของผูเ้รียน 

8 8 9 8.33 

ค่าเฉลยีรวมผลการประเมินทังหมด   ระดับดี 8.43 
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ตารางที 14 ค่าคะแนนของนกัเรียนในระบบช่วยสอนเสริมแบบปรับเหมาะบนระบบบริหารจดัการ 

                   เรียนรู้   

นักเรียน 

คนที 
คะแนน 

ก่อนเรียน 
คะแนนหลัง

เรียน 

แบบทดสอบ
ท้ายหน่วยการ
เรียนรู้ที7 

แบบทดสอบ
ท้ายหน่วยการ
เรียนรู้ที 8 

คะแนน 

รวมแบบ 

ทดสอบ 
1 16 18 12 13 25 

2 15 15 10 12 22 

3 10 18 9 12 21 

4 14 15 12 14 26 

5 16 18 11 11 22 

6 8 17 8 15 23 

7 15 16 10 15 25 

8 16 18 9 10 19 

9 12 15 9 11 20 

10 14 15 12 14 26 

11 14 17 13 15 28 

12 12 17 10 13 23 

13 8 16 11 15 26 

14 8 17 10 10 20 

15 9 15 11 13 24 

16 8 16 10 12 22 
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นักเรียน 

คนที 
คะแนน 

ก่อนเรียน 
คะแนนหลัง

เรียน 

แบบทดสอบ
ท้ายหน่วยการ
เรียนรู้ที7 

แบบทดสอบ
ท้ายหน่วยการ
เรียนรู้ที 8 

คะแนน 

รวมแบบ 

ทดสอบ 
17 16 18 9 16 25 

18 16 14 12 14 26 

19 12 16 11 15 26 

20 10 15 10 14 24 

21 14 15 10 15 25 

22 13 16 12 10 22 

23 10 15 13 16 29 

24 16 19 12 15 27 

25 16 18 10 13 23 

26 12 17 10 15 25 

27 13 18 13 16 29 

28 14 17 12 16 28 

29 12 13 10 14 24 

30 8 15 10 13 23 

31 16 16 12 10 22 

32 14 16 12 17 29 

33 13 19 12 11 23 

34 16 15 12 13 25 

35 13 18 11 15 26 
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นักเรียน 

คนที 
คะแนน 

ก่อนเรียน 
คะแนนหลัง

เรียน 

แบบทดสอบ
ท้ายหน่วยการ
เรียนรู้ที7 

แบบทดสอบ
ท้ายหน่วยการ
เรียนรู้ที 8 

คะแนนรวม
แบบทดสอบท้าย

บท 
36 16 17 12 14 26 

37 14 15 12 15 27 

38 12 16 10 13 23 

39 9 15 13 15 28 

40 12 17 12 16 28 

คะแนน
รวม 

512 653 439 546 985 
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ตารางที  จาํนวน, ร้อยละ ของนกัเรียนหลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชนัปีที 2 สาขางาน 

                   คอมพิวเตอร์ธุรกิจ  จาํแนกตามระดบัความพึงพอใจต่อการพฒันาระบบช่วยสอนเสริม    
                   แบบปรับเหมาะ บนระบบบริหารจดัการเรียนรู้  

รายการประเมิน 

มากทีสุด มาก ปานกลาง นอ้ย นอ้ยทีสุด 

 S.D. 
จาํน

วน
 

ร้อ
ยล
ะ 

จาํน
วน

 

ร้อ
ยล
ะ 

จาํน
วน

 

ร้อ
ยล
ะ 

จาํน
วน

 

ร้อ
ยล
ะ 

จาํน
วน

 

ร้อ
ยล
ะ 

1. ความพงึพอใจต่อรูปแบบของระบบช่วยสอนเสริมแบบปรับเหมาะ 

1.1 รูปแบบการ
นาํเสนอเนือหา
บรรยายโดยสรุปผา่น
รูปแบบ Presentation 

5 12.5 4 35.0 21 52.5 - - - - 3.60 0.708 

1.2 สือการเรียนการ
สอนผา่นเครือข่าย 

6 15 20 50 14 35 - - -  3.00 0.708 

1.3 กิจกรรมการสอน
ระบบช่วยสอนเสริม
แบบปรับเหมาะ 

14 35 16 40 10 25 - - - - 4.10 0.777 

1.4 แบบทดสอบ
ความรู้ในระบบช่วย
สอยเสริมแบบปรับ
เหมาะ 

12 30 14 35 14 35 - - - - 3.95 0.814 

1.5 การวดัและการ
ประเมินผล 

11 27.5 19 47.5 10 25 - - - - 4.02 0.733 

1.6 การมีส่วนร่วมของ
สมาชิกในระบบ 

13 32.5 15 37.5 12 30 - - - - 4.02 0.800 

 

 

 

 

 

 
 

(n = 40 คน)  
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รายการประเมิน 

มากทีสุด มาก ปานกลาง นอ้ย นอ้ยทีสุด 

 S.D. 

จาํน
วน

 

ร้อ
ยล
ะ 

จาํน
วน

 

ร้อ
ยล
ะ 

จาํน
วน

 

ร้อ
ยล
ะ 

จาํน
วน

 

ร้อ
ยล
ะ 

จาํน
วน

 

ร้อ
ยล
ะ 

2. ความพงึพอใจต่อกจิกรรมเสริมของระบบช่วยสอนเสริมแบบปรับเหมาะ 

2.1 ท่านไดรั้บความรู้
เพิมเติมขึนจากการ
เรียนปกติ 

3 7.5 33 82.5 4 10 - - - - 3.97 0.422 

2.2 ท่านไดมี้ส่วนใน
การเลือกบทเรียนตาม
ความสามารถของตน 

30 75 9 22.5 1 2.5 - - - - 4.72 0.505 

2.3 ท่านสามารถเลือก
รูปแบบการสอนตาม
ความชอบหรือความ
ถนดั 

26 65 14 35 - - - - - - 4.65 0.483 

2.4 ท่านสามารถวดั
ความสามารถของตน
ไดใ้นเบืองตน้เกียวกบั
ความรู้และความเขา้ใจ
ในเนือหาทีไดรั้บการ
สอนเสริม 

7 17.5 14 35 19 47.5 - - - - 3.70 0.757 

2.5 ท่านสามารถ
สืบคน้ขอ้มูลหรือ
เนือหาทีท่านสนใจ
และตอ้งการเรียนรู้
เพิมเติมไดโ้ดยง่าย 

6 15 21 52.5 13 32.5 - - - - 3.82 0.675 

2.6 ระบบสอนเสริม
แบบปรับเหมาะทาํให้
ท่านมีความสนใจและ
กระตือรือร้นในการ
พฒันาตนเองเพือใหผ้ล
การเรียนดีขึน 

17 42.5 18 45 5 12.5 - - - - 4.30 0.686 

รวม 3.98 0.421 
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ภาคผนวก จ 

เกียรติบตัรการประชุมเสนอผลงานวจิยั ตวัอยา่งหนา้จอและชุดคาํสังโปรแกรมของระบบช่วยสอน
เสริมแบบปรับเหมาะบนระบบบริหารจดัการเรียนรู้ 
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เกียรติบตัรการประชุมเสนอผลงานวจิยั ระดบับณัฑิตศึกษาแห่งชาติ ครังที 25 

4 - 5 ตุลาคม 2012 

ณ ศูนยม์นุษยว์ทิยาสิริธร (องคก์รมหาชน) มหาวทิยาลยัศิลปากร 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที 38 เกียรติบตัรการประชุมเสนอผลงานวิจยั ระดบับณัฑิตศึกษาแห่งชาติ ครังที 25 

 

 

ตวัอยา่งโปรแกรมระบบช่วยสอนเสริมแบบปรับเหมาะบนระบบบริหารจดัการเรียนรู้ 
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ภาพที 39 หนา้จอแรกของการเขา้สู่ระบบโปรแกรม  
 
 

 
 

ภาพที 40 ส่วนของผูส้อนในการสร้างเนือหาบทเรียน 
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ภาพที 41 การเขา้สู่บทเรียนของผูเ้รียน 

 
 

 
 

ภาพที 42 ผูเ้รียนไดรั้บการเรียนรูปแบบปกติและสามารถเลือกรูปแบบการเรียน  รูปแบบ 
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ภาพที 43 ผูเ้รียนมีค่าคะแนนผลการทดสอบอยูใ่นกลุ่มอ่อน ระบบจะแสดงหวัขอ้บทเรียน 

                เสริมพิเศษ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที 44 แนะนาํกลุ่มทดลองเริมการใชง้านระบบช่วยสอนเสริมแบบปรับเหมาะ 
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ภาพที 45 กลุ่มทดลองเริมการใชง้านระบบช่วยสอนเสริมแบบปรับเหมาะ 
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ชุดคําสังของส่วนขยายเสริมระบบช่วยสอนเสริมแบบปรับเหมาะ “adaptive_menu” 

 

 ชุดคาํสังทีใช้ในการพฒันาระบบช่วยสอนเสริมแบบปรับเหมาะบนระบบบริหาร
จดัการเรียนรู้ ATutor ถูกเก็บไวใ้นโฟลเดอร์ “adaotive_menu” เพือใช้ในการติดตงั ประกอบด้วย
แฟ้มชุดคาํสังภาษา PHP จาํนวน  แฟ้ม โดยแต่ละแฟ้มมีรายละเอียดของชุดคาํสังดงันี 

 

index.php 

<?php 

define('AT_INCLUDE_PATH', '../../include/'); 

require (AT_INCLUDE_PATH.'vitals.inc.php'); 

$_custom_css = $_base_path . 'mods/hello_world/module.css'; // use a custom stylesheet 

require (AT_INCLUDE_PATH.'header.inc.php'); 

?> 

<div id="helloworld"> 

 Hello Student!! :) 

</div> 

<?php require (AT_INCLUDE_PATH.'footer.inc.php');  

?> 

 

index_admin.php 

<?php 

define('AT_INCLUDE_PATH', '../../include/'); 

require (AT_INCLUDE_PATH.'vitals.inc.php'); 

admin_authenticate(AT_ADMIN_PRIV_HELLO_WORLD); 

require (AT_INCLUDE_PATH.'header.inc.php'); 

?> 

Hello Administrator!! :) 

<?php require (AT_INCLUDE_PATH.'footer.inc.php'); ?> 

index_instructor.php 
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<?php 

define('AT_INCLUDE_PATH', '../../include/'); 

require (AT_INCLUDE_PATH.'vitals.inc.php'); 

authenticate(AT_PRIV_HELLO_WORLD); 

require (AT_INCLUDE_PATH.'header.inc.php'); 

?> 

Hello Instructor!! :) 

<?php require (AT_INCLUDE_PATH.'footer.inc.php'); ?> 

 

index_public.php 

<?php 

$_user_location = 'public'; 

define('AT_INCLUDE_PATH', '../../include/'); 

require (AT_INCLUDE_PATH.'vitals.inc.php'); 

$_custom_css = $_base_path . 'mods/hello_world/module.css'; // use a custom stylesheet 

require (AT_INCLUDE_PATH.'header.inc.php'); 

?> 

<div id="helloworld"> 

 This is a public page from the Hello World module, that does not require a login 

session to view.  :) 

</div> 

<?php require (AT_INCLUDE_PATH.'footer.inc.php'); ?> 
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menu_menu.inc.php 

<?php 

/************************************************************************/ 

/* ATutor       */ 

/************************************************************************/ 

/* Copyright (c) 2002-2008 by Greg Gay, Joel Kronenberg & Heidi Hazelton*/ 

/* Adaptive Technology Resource Centre / University of Toronto  */ 

/* http://atutor.ca      */ 

/*       */ 

/* This program is free software. You can redistribute it and/or   */ 

/* modify it under the terms of the GNU General Public License  */ 

/* as published by the Free Software Foundation.    */ 

/************************************************************************/ 

// $Id: menu_menu.inc.php 7208 2008-01-09 16:07:24Z greg $ 

if (!defined('AT_INCLUDE_PATH')) { exit; } 

global $_base_path; 

global $savant; 

global $contentManager; 

//for teacher only 

if (!authenticate(AT_PRIV_ADMIN,AT_PRIV_RETURN)) 

return; 

ob_start(); 

echo '<div style="white-space:nowrap;">'; 

echo '<a href="'.$_base_path.'index.php">'._AT('home').'</a><br />'; 

/* @See classes/ContentManager.class.php */ 

$contentManager->printMainMenu(); 

echo '</div>'; 

$savant->assign('dropdown_contents', ob_get_contents()); 

ob_end_clean(); 

$savant->assign('title', _AT('content_navigation')); 
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$savant->display('include/box.tmpl.php'); 

?> 

 

module.css 

div#helloworld { 

 border: 1px solid #ccc; 

 padding: 10px; 

 width: 50%; 

 margin-right: auto; 

 margin-left: auto; 

 background-color: #efefef; 

 color: #444; 

 margin-top: 30px; 

 margin-bottom: 30px; 

} 

 

module.php 

<?php 

/******** doesn't allow this file to be loaded with a browser.    */ 

if (!defined('AT_INCLUDE_PATH')) { exit; } 

/******* this file must only be included within a Module obj    */ 

if (!isset($this) || (isset($this) && (strtolower(get_class($this)) != 'module'))) { exit(__FILE__ . ' 

is not a Module'); } 

/******** assign the instructor and admin privileges to the constants.   */ 

define('AT_PRIV_ADAPTIVE_MENU',       $this->getPrivilege()); 

define('AT_ADMIN_PRIV_ADAPTIVE_MENU', $this->getAdminPrivilege()); 

/******** create a side menu box/stack.     */ 

 

//if (!authenticate(AT_PRIV_CONTENT, AT_PRIV_RETURN)){  
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 $this->_stacks['adaptive_menu'] = array('title_var'=>'adaptive_menu', 

'file'=>AT_INCLUDE_PATH.'../mods/adaptive_menu/side_menu.inc.php'); 

//} 

// ** possible alternative: ** 

// $this->addStack('adaptive_menu', array('title_var' => 'adaptive_menu', 'file' => 

'./side_menu.inc.php'); 

?> 

 

module.sql 

# sql file for adaptive menu module 

CREATE TABLE `adaptive_menu` ( 

   `adaptive_menu_id` mediumint(8) unsigned NOT NULL, 

   `course_id` mediumint(8) unsigned NOT NULL, 

   `value` VARCHAR( 30 ) NOT NULL , 

   PRIMARY KEY ( `adaptive_menu_id` ) 

); 

INSERT INTO `language_text` VALUES ('en', '_module','adaptive_menu','Adaptive 

Naivation',NOW(),''); 

 

module.xml 

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>  

<module version="0.1">  

    <name lang="en">Adaptive Menu</name>  

    <description lang="en">This is a adaptive menu module.</description>  

    <maintainers> 

        <maintainer>  

            <name>ATutor Team</name>  

            <email>info@atutor.ca</email>  

        </maintainer> 

    </maintainers>  
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    <url>http://atutor.ca</url>  

    <license>BSD</license>  

 <release>  

        <version>0.8</version>  

        <date>2012-22-01</date>  

        <state>stable</state>  

        <notes></notes>  

    </release>  

</module> 

 

module_install.php 

<?php 

/******* 

 * the line below safe-guards this file from being accessed directly from 

 * a web browser. It will only execute if required from within an ATutor script, 

 * in our case the Module::install() method. 

 */ 

if (!defined('AT_INCLUDE_PATH')) { exit; } 

/******* 

 * Note: the many options for these variables are used to decrease confusion. 

 *       TRUE | FALSE | 1 will be the convention. 

 * 

 * $_course_privilege 

 *     specifies the type of instructor privilege this module uses. 

 *     set to empty | FALSE | 0   to disable any privileges. 

 *     set to 1 | AT_PRIV_ADMIN   to use the instructor only privilege. 

 *     set to TRUE | 'new'        to create a privilege specifically for this module: 

 *                                will make this module available as a student privilege. 

 * 

 * $_admin_privilege 
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 *    specifies the type of ATutor administrator privilege this module uses. 

 *    set to FALSE | AT_ADMIN_PRIV_ADMIN   to use the super administrator only privilege. 

 *    set to TRUE | 'new'                  to create a privilege specifically for this module: 

 *                                         will make this module available as an administrator privilege. 

 * 

 * 

 * $_cron_interval 

 *    if non-zero specifies in minutes how often the module's cron job should be run. 

 *    set to 0 or not set to disable. 

 */ 

$_course_privilege = TRUE; // possible values: FALSE | AT_PRIV_ADMIN | TRUE 

$_admin_privilege  = TRUE; // possible values: FALSE | TRUE 

$_cron_interval    = 35; // run every 30 minutes 

/******** 

 * the following code is used for creating a module-specific directory. 

 * it generates appropriate error messages to aid in its creation. 

 */ 

$directory = AT_CONTENT_DIR .'adaptive_menu'; 

// check if the directory is writeable 

if (!is_dir($directory) && !@mkdir($directory)) { 

 $msg->addError(array('MODULE_INSTALL', '<li>'.$directory.' does not exist. 

Please create it.</li>')); 

} else if (!is_writable($directory) && @chmod($directory, 0666)) { 

 $msg->addError(array('MODULE_INSTALL', '<li>'.$directory.' is not writeable. On 

Unix issue the command <kbd>chmod a+rw</kbd>.</li>')); 

} 

/****** 

 * the following code checks if there are any errors (generated previously) 

 * then uses the SqlUtility to run any database queries it needs, ie. to create 

 * its own tables. 
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 */ 

if (!$msg->containsErrors() && file_exists(dirname(__FILE__) . '/module.sql')) { 

 // deal with the SQL file: 

 require(AT_INCLUDE_PATH . 'classes/sqlutility.class.php'); 

 $sqlUtility = new SqlUtility(); 

/* 

 * the SQL file could be stored anywhere, and named anything, "module.sql" is simply 

 * a convention we're using. 

 */ 

 $sqlUtility->queryFromFile(dirname(__FILE__) . '/module.sql', TABLE_PREFIX); 

} 

?> 

 

module_uninstall.php 

<?php 

/******* 

 * module_uninstall.php performs reversion of module_install.php 

 */ 

/******* 

 * the line below safe-guards this file from being accessed directly from 

 * a web browser. It will only execute if required from within an ATutor script, 

 * in our case the Module::uninstall() method. 

 */ 

if (!defined('AT_INCLUDE_PATH')) { exit; } 

/******** 

 * the following code is used for removing a module-specific directory created in 

module_install.php. 

 * it generates appropriate error messages to aid in its creation. 

 */ 

$directory = AT_CONTENT_DIR .'adaptive_menu'; 
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// check if the directory exists 

if (is_dir($directory)) { 

 require(AT_INCLUDE_PATH.'../mods/_core/file_manager/filemanager.inc.php'); 

 if (!clr_dir($directory)) 

  $msg->addError(array('MODULE_UNINSTALL', '<li>'.$directory.' can 

not be removed. Please manually remove it.</li>')); 

} 

/****** 

 * the following code checks if there are any errors (generated previously) 

 * then uses the SqlUtility to run reverted database queries of module.sql,  

 * ie. "create table" statement in module.sql is run as drop according table. 

 */ 

if (!$msg->containsErrors() && file_exists(dirname(__FILE__) . '/module.sql')) { 

 // deal with the SQL file: 

 require(AT_INCLUDE_PATH . 'classes/sqlutility.class.php'); 

 $sqlUtility = new SqlUtility(); 

/* 

 * the SQL file could be stored anywhere, and named anything, "module.sql" is simply 

 * a convention we're using. 

 */ 

 $sqlUtility->revertQueryFromFile(dirname(__FILE__) . '/module.sql', 

TABLE_PREFIX); 

}?> 

 

side_menu.inc.php 

<?php  

/* start output buffering: */ 

global $savant; 

global $db; 

ob_start(); ?> 
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<?php 

 //ATUTOR NOTE: 

 //echo "Hello" .$_GET['cid']; 

 //echo DB_PASSWORD; 

 //echo $_SESSION['course_id']; 

?> 

<?php 

 $test_pass_percent = 60 / 100; 

?> 

<?php 

 //find pretest scores 

 $sql = "SELECT TQUESTION.content_id, TANSWER.result_id, 

sum(TANSWER.score) as score, sum(TQASSOC.weight) total FROM " 

 .TABLE_PREFIX."tests_questions as TQUESTION  

 INNER JOIN ".TABLE_PREFIX."tests_answers as TANSWER ON 

TANSWER.question_id = TQUESTION.question_id  

 INNER JOIN ".TABLE_PREFIX."tests_questions_assoc as TQASSOC ON 

TQASSOC.question_id = TQUESTION.question_id  

 INNER JOIN ".TABLE_PREFIX."content as TCONTENT ON 

TCONTENT.content_id = TQUESTION.content_id 

 WHERE TANSWER.member_id = ".$_SESSION['member_id']. 

" AND TCONTENT.course_id = ".$_SESSION['course_id']. 

" GROUP BY TQUESTION.content_id, TANSWER.result_id 

ORDER BY TCONTENT.ordering, TANSWER.result_id"; 

 //echo $sql;   

 $result= mysql_query($sql, $db); 

 $pretest_levels = array(); 

 $pretest_scores = array(); 

 while ($row = mysql_fetch_assoc($result)){ 

  //echo $row["score"]."/".$row["total"]."|"; 
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  if($row["total"]!=NULL && $row["total"]!=0){ 

   $score = $row["score"] / $row["total"]; 

  }else{ 

   $score = 0; 

  }  

  $pretest_levels[$row['content_id']] = 1; 

  //find pretest level 

  /* 

  if($score>=0.80){ 

   $pretest_levels[$row['content_id']] = 1; //smart 

  }else if($score>0.50 && $score<0.80){ 

   $pretest_levels[$row['content_id']] = 2; //ok 

  }else if($score<=0.50){ 

   $pretest_levels[$row['content_id']] = 3; //need help 

  } 

  */ 

  //pretest score 

  $pretest_scores[$row['content_id']] =  $score;  

 } 

?> 

<div style="white-space:nowrap;"> 

 <?php 

 echo '<a href="'.$_base_path.'index.php">'._AT('home').'</a><br />'; 

 ?>  

 <?php 

 //find first content id 

 $sql = "SELECT content_id FROM ".TABLE_PREFIX."content  

   WHERE course_id=".$_SESSION['course_id']. 

   " AND content_parent_id=0". 

   " ORDER BY ordering"; 
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 $result= mysql_query($sql, $db); 

 $first_content_id = 0; 

 while ($row = mysql_fetch_assoc($result)){ 

  $first_content_id = $row['content_id']; 

  break; 

 }  

 ?> 

 <?php 

  //render adaptive navigation menu 

  $sql = "SELECT content_id, course_id, content_parent_id, title, 

content_type FROM ".TABLE_PREFIX."content  

  WHERE course_id=".$_SESSION['course_id']. 

" AND content_parent_id=0". 

((count($pretest_levels)==0)?" AND content_id=".$first_content_id." ":""). //check user already 

pretest  

" ORDER BY ordering"; 

  //echo $sql;   

  $result= mysql_query($sql, $db); 

  $row_no=0; 

  $tests = array(); 

  while ($row = mysql_fetch_assoc($result)){ 

  

   //BEGIN: find test score 

 $sql = "SELECT TTEST.test_id, TRESULT.result_id, TRESULT.final_score as 

score, sum(TQASSOC.weight) as total FROM ".TABLE_PREFIX."tests as TTEST 

 INNER JOIN ".TABLE_PREFIX."tests_results as TRESULT ON TRESULT.test_id 

= TTEST.test_id 

 INNER JOIN ".TABLE_PREFIX."tests_questions_assoc as TQASSOC ON 

TQASSOC.test_id = TTEST.test_id 
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 INNER JOIN ".TABLE_PREFIX."content_tests_assoc as TTESTASSOC ON 

TTESTASSOC.test_id = TRESULT.test_id 

 INNER JOIN ".TABLE_PREFIX."content as TCONTENT ON 

TCONTENT.content_id = TTESTASSOC.content_id 

 WHERE  TTEST.course_id = ".$_SESSION['course_id']." 

 AND TCONTENT.content_parent_id = ".$row['content_id']." 

 AND TRESULT.member_id = ".$_SESSION['member_id']." 

 GROUP BY TTEST.test_id, TRESULT.result_id 

 "; 

 //echo $sql; 

 $result_test= mysql_query($sql, $db); 

 $content_test_found = false; 

 while ($row_test = mysql_fetch_assoc($result_test)){ 

 if($row_test["total"]!=NULL && $row_test["total"]!=0){ 

  $score = $row_test["score"] / $row_test["total"]; 

  }else{ 

  $score = 0; 

  }      

  if($score>=0.80){ 

  $pretest_levels[$row['content_id']] = 1; //smart 

  }else if($score>0.50 && $score<0.80){ 

  $pretest_levels[$row['content_id']] = 2; //ok 

  }else if($score<=0.50){ 

  $pretest_levels[$row['content_id']] = 3; //need help 

  } 

  $content_test_found = true; 

  } 

  array_push($tests, $content_test_found); 

  //END: find test score and level 
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  if($row['content_id'] != $first_content_id && 

$pretest_scores[$row['content_id']]<$test_pass_percent && !$tests[count($tests)-2]){ 

//$tests[count($tests)-2]  previous test  

  $skip_content = true; 

  } 

  //open lesson 1 after do pretest 

  if(count($pretest_levels)>0 && $skip_content && $row_no==1){ 

  $skip_content = false; 

  } 

    

 if($skip_content) continue; //prevent discontinuous content 

  $row_no++; 

  //render menu 

  if($row['content_type']==0){ //content link 

   if($_GET['cid']==$row['content_id']){ 

echo ' 

 <div> 

 <img src="'.$_base_path.'images/tree/tree_split.gif" alt="" border="0" width="16" 

height="16" class="img-size-tree"> 

 <img src="'.$_base_path.'images/tree/tree_horizontal.gif" alt="" border="0" 

width="16" height="16" class="img-size-tree"> 

 <strong style="color:red;"> 

 <span class="inlineEdits" id="menu-1" 

title="">'.$row_no.'&nbsp;'.$row['title'].'</span> 

 </strong> 

 </div> 

 '; 

 }else{ 

echo ' 

 <div> 
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 <img src="'.$_base_path.'images/tree/tree_split.gif" alt="" border="0" width="16" 

height="16" class="img-size-tree"> 

 <img src="'.$_base_path.'images/tree/tree_horizontal.gif" alt="" border="0" 

width="16" height="16" class="img-size-tree"> 

 <a href="'.$_base_path.'content.php?cid='.$row['content_id'].'" 

title="'.$row['title'].'"> 

 <span class="inlineEdits" id="menu-1" 

title="">'.$row_no.'&nbsp;'.$row['title'].'</span></a> 

 </div> 

 ';     

 } 

 }else{ //folder  

 echo ' 

 <div> 

 <img src="'.$_base_path.'images/tree/tree_split.gif" alt="" border="0" width="16" 

height="16" class="img-size-tree"> 

 <img src="'.$_base_path.'images/tree/tree_horizontal.gif" alt="" border="0" 

width="16" height="16" class="img-size-tree"> 

 <span class="inlineEdits" id="menu-1" 

title="">'.$row_no.'&nbsp;'.$row['title'].'</span> 

 </div> 

 '; 

 } 

 //find menu access time ordering 

$submenu_contentid_array = array(); 

$sql = "SELECT content_id, course_id, content_parent_id, title, content_type FROM 

".TABLE_PREFIX."content  

 WHERE course_id=".$_SESSION['course_id']. 

 " AND content_parent_id=".$row['content_id']. 

 " ORDER BY ordering LIMIT 3"; 
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 $submenu_result = mysql_query($sql, $db); 

 while ($row_submenu = mysql_fetch_assoc($submenu_result)){ 

 array_push($submenu_contentid_array, $row_submenu["content_id"]); 

 } 

 $content_access_time = array(); 

$sql = "SELECT MT.content_id, MT.last_accessed FROM at_member_track as MT 

 INNER JOIN at_content as CT ON MT.content_id = CT.content_id 

 WHERE CT.content_parent_id = ".$row['content_id']." 

 AND MT.member_id = ".$_SESSION['member_id']." 

 AND MT.course_id=".$_SESSION['course_id']." 

 ORDER BY MT.last_accessed     

 ";    

 $ord_result= mysql_query($sql, $db); 

 $ord_submenu_count = 1; 

 while ($ord_row = mysql_fetch_assoc($ord_result)){ 

 if(in_array($ord_row["content_id"], $submenu_contentid_array)){ 

 $content_access_time[$ord_row["content_id"]] = $ord_submenu_count++; 

 } 

 } 

 //render sub menu 

$sql = "SELECT content_id, course_id, content_parent_id, title, content_type FROM 

".TABLE_PREFIX."content  

 WHERE course_id=".$_SESSION['course_id']. 

 " AND content_parent_id=".$row['content_id']. 

 " ORDER BY ordering"; 

 $result2= mysql_query($sql, $db); 

 $num_rows2 = mysql_num_rows($result2);  

 $row2_no=0; 

 $last_content_time = NULL; 

 while ($row2 = mysql_fetch_assoc($result2)){ 
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 $row2_no++; 

   

 //check addition content menu 

 if($pretest_levels[$row['content_id']]==1 && $row2_no>=5){ 

 break; 

 } 

 if($pretest_levels[$row['content_id']]==2 && $row2_no>=6){ 

 break; 

 }  

  

 $access_flag = ""; 

 switch($content_access_time[$row2['content_id']]){ 

 case 1: 

 $access_flag = " ***"; 

 break; 

 case 2: 

 $access_flag = " **"; 

 break; 

 case 3: 

 $access_flag = " *"; 

 break;       

 } 

 if($_GET['cid']==$row2['content_id']){ 

 echo ' 

 <div> 

 <img src="'.$_base_path.'images/tree/tree_vertline.gif" alt="" border="0" 

width="16" height="16" class="img-size-tree"> 

 <img src="'.$_base_path.'images/tree/tree_split.gif" alt="" border="0" width="16" 

height="16" class="img-size-tree"> 
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 <img src="'.$_base_path.'images/tree/tree_horizontal.gif" alt="" border="0" 

width="16" height="16" class="img-size-tree"> 

 <strong style="color:red"> 

 <span class="inlineEdits" id="menu-1" 

title="">'.$row_no.'.'.$row2_no.'&nbsp;'.$row2['title'].'</span> 

 '.$access_flag.' 

 </strong> 

 </div> 

 '; 

 }else{ 

 echo ' 

 <div> 

 <img src="'.$_base_path.'images/tree/tree_vertline.gif" alt="" border="0" 

width="16" height="16" class="img-size-tree"> 

 <img src="'.$_base_path.'images/tree/tree_split.gif" alt="" border="0" width="16" 

height="16" class="img-size-tree"> 

 <img src="'.$_base_path.'images/tree/tree_horizontal.gif" alt="" border="0" 

width="16" height="16" class="img-size-tree"> 

 <a href="'.$_base_path.'content.php?cid='.$row2['content_id'].'" 

title="'.$row2['title'].'"> 

 <span class="inlineEdits" id="menu-1" 

title="">'.$row_no.'.'.$row2_no.'&nbsp;'.$row2['title'].'</span>'.$access_flag.'</a> 

 </div> 

 '; 

 }}} 

 ?> 

</div> 
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<?php 

$savant->assign('dropdown_contents', ob_get_contents()); 

ob_end_clean(); 

$savant->assign('title', _AT('adaptive_menu')); // the box title 

$savant->display('include/box.tmpl.php'); 

?> 
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