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บทคดัย่อ 
 

  เด็กท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้ (Learning Disabilities : LD) คือ เด็กท่ีมีระดบั
ความสามารถทางสติปัญญาอยูใ่นกลุ่มเดียวกบัเด็กปกติทัว่ไป แต่เด็กกลุ่มน้ีมีปัญหากระบวนการ
รับรู้และแปลผลขอ้มูลท าให้เด็กมีความล าบากในกระบวนการจ าอีกทั้งความสามารถในการเรียนรู้
ของเด็กแต่ละคนมีความแตกต่างกัน ผูว้ิจยัจึงได้ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ การเรียนรู้แบบปรับ
เหมาะโดยใช้เวบ็เทคโนโลยีเพื่อการพฒันาความสามารถด้านการค านวณและความคงทนในการ
เรียนรู้ของเด็กท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ซ่ึงใช้วิชาคณิตศาสตร์เป็นต้นแบบส าหรับการ
พฒันาเคร่ืองมือวิจยั โดยจากการศึกษางานวิจยัคร้ังน้ีสามารถสรุปไดว้า่ การจดัการเรียนรู้แบบปรับ
เหมาะโดยใช้เวบ็เทคโนโลยีเพื่อการพฒันาความสามารถด้านความจ าของเด็กท่ีมีความบกพร่อง
ทางการเรียนรู้นั้น ควรมีองคป์ระกอบ การเรียนการสอนผา่นเวบ็ การปรับเหมาะการน าเสนอเน้ือหา
ท่ีผูเ้รียนแต่ละคนควรได้รับ ลกัษณะของส่ือท่ีเหมาะส าหรับเด็กท่ีมีความบกพร่องทางการ และ
กระบวนท่ีจะจ าได้ โดยผลประเมินคุณภาพกรอบแนวคิดให้การยอมรับกรอบแนวคิดท่ีมีความ
เหมาะสมโดยรวมอยู่ในระดบัดีมาก ผลการประเมินของเคร่ืองงานวิจยัให้การยอมรับเคร่ืองมือท่ี
ระดบัความเหมาะสมโดยรวมดีมาก และผลจากการน าเคร่ืองมือส าหรับงานวิจยัไปใชง้านกบักลุ่ม
ตวัอยา่ง ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มทดลองมีทกัษะดา้นการค านวณท่ีเพิ่มข้ึน โดยเฉล่ียร้อยละ 52.43 
ผลการศึกษาเร่ืองความคงทนในการเรียนรู้ สรุปไดว้า่ หลงัจากการเรียนรู้ผา่นไป 2 สัปดาห์ นกัเรียน
ยงัคงมีระดับความคงทนในการเรียนรู้อยู่ในเกณฑ์ปกติ และจากผลการเปรียบเทียบด้านเวลา
ระหว่างเรียนผ่านเว็บกับเรียนแบบเดิม พบว่า การเรียนผ่านเว็บสามารถลดเวลาจากการเรียน
แบบเดิมไดถึ้งร้อยละ 75 ของเวลาเรียนทั้งหมด 
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ABSTRACT 
 

  The Children with Learning Disabilities (LD) are children with intellectual 
ability in the same group as normal children. However, these are children have problems in the 
process of perceiving and interpreting data, making children have difficulty in recognizing the 
process and the learning ability of each child is different. The researcher analyses the design of 
Adaptive Learning Using Web-based Instruction for Calculating Ability and Retention 
Improvement for Children with Learning Disabilities. Which uses mathematics as a model for 
developing research tools. The results of this research revealed that there should be Web-Based 
Instruction (WBI), Adaptive Learning for each child, Learning Disability Media, and Working 
Memory for retention in order to develop the memorizing abilities of the Children with Learning 
Disabilities. By evaluating the quality of conceptual frameworks, the acceptance of the conceptual 
framework was at a very good level. The results of the evaluation of the research instrument gave 
the acceptance of the instrument at a very good level. and the results from the implementation of 
research tools to the sample. The study indicated that Experimental groups have increased 
computational skills. On average, 52.43% of the study retention rates indicate that after 2 weeks 
of learning, students still have a normal level of learning retention. and from the comparison of 
time spent on web-based learning with traditional learning, Web-based Instruction can reduce the 
time spent in traditional learning by up to 75% of all study time 
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บทที ่1 
บทน ำ 

 
1.1 ควำมส ำคัญและทีม่ำของกำรวจัิย 
 
  เด็กท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้ (Learning Disabilities : LD) คือ เด็กท่ีมีระดบั
ความสามารถทางสติปัญญาอยู่ในกลุ่มเดียวกบัเด็กปกติทัว่ไป แต่เด็กจะมีความบกพร่องทางการ
เรียนอย่างใดอย่างหน่ึง โดยสามารถแบ่งตามกลุ่มอาการได้ 4 กลุ่ม คือ 1) ปัญหาในการอ่าน 2) 
ปัญหาในการเขียนหนงัสือ 3) ปัญหาในการค านวณ และ4) ไม่สามารถระบุไดเ้น่ืองจากไม่เขา้เกณฑ์
ตามกลุ่มก่อนหน้าน้ี เด็กอาจมีปัญหาทั้ง 3 อย่างรวมกนั สาเหตุอาจมาจากความไม่สมบูรณ์ของ
สมอง กรรมพนัธ์ุ หรือพฒันาการล่าช้า โดยจะส่งผลต่อกระบวนการรับรู้และแปลผลขอ้มูลท าให้
เด็กมีความล าบากในกระบวนการจ า ทั้งความจ าในระยะสั้ นและความจ าระยะยาว ซ่ึงเด็กจะไม่
สามารถจ าเร่ืองท่ีเรียนไปแลว้ได ้เช่น การจ าตวัเลขหรือบอกล าดบัตวัเลขท่ีครูเพิ่งบอกไม่ได ้[1]-[2] 
สอดคล้องกบั Swanson HL ท่ีกล่าวว่าเด็กท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้จะมีความบกพร่องใน
กระบวนการจ าโดยใช้วิธีการจ าไดอ้ย่างจ ากดั ท าให้ไม่สามารถจดจ าส่ิงท่ีไดรั้บจากการเรียนรู้ได้
เหมือนกบัเด็กปกติในวยัเดียวกนั [3] นอกจากน้ีงานวิจยัในอดีตบ่งบอกว่าความจ ามีบทบาทส าคญั
ในการเรียนรู้โดยเฉพาะอยา่งยิ่งในวยัเด็ก จะตอ้งใชค้วามจ าในการเรียกคืนขอ้มูลความรู้ท่ีไดศึ้กษา
มาเพื่อน าไปใช้ส าหรับการเรียนรู้หรือการสอบเล่ือนชั้นเรียน เพื่อยกระดบัขั้นการเรียนรู้ให้สูงข้ึน 
โดยส่วนมากจะมีการเปรียบเทียบความสามารถในการจ ากบัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน [4] อยา่งไรก็
ตามเด็กท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้สามารถท่ีจะเรียนรู้และประสบความส าเร็จในชีวิตได ้หาก
ได้รับความช่วยเหลืออย่างถูกต้องเหมาะสม แนวทางในการท่ีจะพฒันาเด็กท่ีมีความบกพร่อง
ทางการเรียนรู้นั้นนอกจากความช่วยเหลือจากผูป้กครองแลว้ หลกัสูตรของกระทรวงศึกษาธิการได้
ก าหนดให้มีการจัดท าแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล (Individualized Education Program : IEP) 
ส าหรับการสอนเด็กท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้ตามแผน IEP นั้นจะตอ้งใช้เวลาในการสอน
เพิ่มเติมจากการเรียนในห้องเรียนปกติ และโรงเรียนจะตอ้งมีบุคลากรครูเพียงพอท่ีจะจดักิจกรรม
การเรียนการสอนให้สอดคลอ้งกบัความสามารถของเด็กแต่ละคน จึงจะส่งผลให้การเรียนการสอน
ส าหรับเด็กกลุ่มน้ีมีประสิทธิภาพ [5] การสอนตามแผน IEP มกัใชส่ื้อการสอนเสริมในกิจกรรมการ
สอนการเรียนและการสอบ ร่วมกบัการเสริมแรง (Reinforcement) เช่น การชมหรือให้ส่ิงของเม่ือ



2 

 

เด็กแสดงพฤติกรรมท่ีพึงประสงค์ และเปิดโอกาสให้เด็กไดเ้รียนรู้ตามความสามารถของตน ทั้งน้ี
การจดัการเรียนแบบปรับเหมาะ (Adaptive Learning) เป็นแนวทางการประยกุต์ใชแ้ผน IEP ร่วมกบั
ส่ือการสอน งานวิจยัในอดีตไดมี้การน าเสนอหลกัการพื้นฐานท่ีจ าเป็นส าหรับการออกแบบเกม
คอมพิวเตอร์แบบปรับเหมาะส าหรับเด็กท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้ดา้นคณิตศาสตร์ เพื่อท่ีจะ
ฝึกทกัษะดา้นจ านวน พร้อมทั้งสร้างความสนุกสนานให้กบัเด็กกลุ่มดงักล่าว โดยสรุปไดว้่าเด็กมี
พฒันาการดา้นความรู้เชิงจ านวนดีข้ึนและเป็นท่ีพอใจส าหรับครูและผูป้กครอง [6] งานวจิยัดงักล่าว
นั้นยงัไม่ได้เน้นการสอนเพื่อพฒันาทักษะด้านความจ า ซ่ึงเป็นทักษะท่ีจ าเป็นในการปรับปรุง
พฒันาการของเด็กกลุ่มดงักล่าว เน่ืองจากความจ าเป็นส่วนส าคญัท่ีท าให้เด็กเกิดการเรียนรู้และ
พฒันาความสามารถดา้นต่าง ๆ 
  วิชาคณิตศาสตร์นบัว่าเป็นเคร่ืองมือในการศึกษาทางดา้นวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
และศาสตร์อ่ืน ๆ ท่ีนบัวา่เป็นประโยชน์มากต่อการด าเนินชีวิต อีกทั้งการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ยงั
ส่งผลให้กระบวนการพฒันาความคิดของผูเ้รียนสามารถคิดไดอ้ย่างมีเหตุผล มีแบบแผน และยงั
สามารถช่วยวิเคราะห์ปัญหาหรือสถานการณ์ได้อย่างรอบคอบ ช่วยในการตดัสินใจแก้ปัญหาได้
อยา่งมีประสิทธิภาพและน าไปใชใ้นชีวติประจ าวนัไดอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสม [1] กระทรวงศึกษาธิการ
จึงจดัให้มีการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ในทุกระดบัชั้น แต่เน่ืองจากวชิาคณิตศาสตร์เป็นวิชาท่ี
เป็นนามธรรม โดยประกอบดว้ยสัญลกัษณ์ต่าง ๆ ท าให้ยากในการเรียนรู้หรือเขา้ใจ โดยเฉพาะเด็ก
ท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้ อีกทั้ งรูปแบบและกระบวนการทางคณิตศาสตร์นั้นมีส่วนท่ี
เก่ียวขอ้งกนั ตอ้งอาศยัความจ าในการทบทวนความรู้เพื่อท่ีจะเรียกคืนขอ้มูลท่ีเคยเรียนไปก่อนหน้า
น้ีมาประยุกตใ์ชก้บัเน้ือหาท่ีก าลงัจะเรียน งานวจิยัในอดีตพบการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์นั้นความ
จ าเป็นส่ิงท่ีจ  าเป็นอย่างยิ่ง เน่ืองจากในการดึงขอ้มูลจากปัญหาท่ีจะมาด าเนินการแก้ปัญหานั้นผู ้
แกปั้ญหาจะตอ้งจ าปัญหานั้นได ้และท าการดึงขอ้มูลท่ีอยูใ่นความจ าออกมาด าเนินการแกปั้ญหา ซ่ึง
ในกระบวนการน้ีการแกไ้ขปัญหาไดช้้าหรือเร็ว และถูกตอ้งหรือไม่นั้นจะข้ึนอยู่กบัความจ าของผู ้
แกปั้ญหาดว้ย [7] และโดยทัว่ไปของกระบวนการทางคณิตศาสตร์การฝึกหัดท าโจทยก์ารคิดการ
ค านวณ สมองจะท าหน้าท่ีเป็นส่วนท่ีจ าแนกส่ิงท่ีสนใจกบังานท่ีท าอยู่จะท าให้เกิดสมาธิระหว่าง
การฝึกหัดท าโจทยห์รือการคิดค านวณ โดยการใช้คณิตศาสตร์เป็นประจ านั้นท าให้การท างานใน
ส่วนของความจ าดีข้ึน [8] 
  งานวจิยัในอดีตท่ีศึกษาเร่ืองความจ าของเด็กท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้นั้น มี
การน าเสนองานวิจัยท่ีเพิ่มความสามารถในการจ าผ่านการฝึกฝนทักษะทางด้านภาษา เช่น 
โปรแกรมฝึกการเช่ือมโยงการจ าค าเพื่อเพิ่มความสามารถในการจ าค าท่ีประสมดว้ยพยญัชนะและ
สระ [9] โดยผูว้ิจยัไดใ้ช้ส่ือการเรียนการสอน เช่น บตัรภาพ บตัรค า น ามาประกอบการเรียน ตาม
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แผนการสอนหรือโปรแกรมฝึกการเช่ือมโยงความจ าตามท่ีผูว้ิจยัพฒันาขั้น สรุปได้วา่หลงัการฝึก
โดยใช้โปรแกรมฝึกการเช่ือมโยงการจ าค านักเรียนมีความสามารถในการจ าค าท่ีประสมด้วย
พยญัชนะและสระสูงกว่าก่อนฝึก ส่วนการน าเสนองานวิจยัท่ีเก่ียวกบัความสามารถในการจดจ า
ตวัเลขโดยใช้เกมศึกษาในเด็กปฐมวยั ผลการศึกษาพบว่าความสามารถในการจ าตวัเลขของเด็ก
เพิ่มข้ึน [10] ตวัอย่างงานวิจยัท่ีกล่าวไวข้า้งตน้น้ี จ  าเป็นตอ้งมีครูผูส้อนดูแลอย่างใกล้ชิดและให้
ค  าแนะน าส าหรับเด็กอยา่งต่อเน่ือง อีกทั้งความสามารถในการเรียนรู้ของเด็กแต่ละคนก็ไม่เท่ากนั 
เด็กบางคนอาจจ าเป็นตอ้งใช้เวลาในการเรียนรู้มากกว่าเด็กคนอ่ืน ครูผูส้อนก็ควรให้เวลากบัเด็ก
อยา่งเต็มท่ี ไม่ใจร้อน [5] อีกทั้งรูปแบบการสอนอาจไม่ไดรั้บความสนใจหรือสร้างแรงจูงใจให้กบั
เด็กอย่างเพียงพอ ท าให้เด็กรู้สึกเบ่ือหน่าย ไม่มีความกระตือรือร้นท่ีจะเรียนรู้จากครูผูส้อน การ
น าเสนอบทเรียนบนเวบ็ (Web-based Instruction) จึงเป็นทางเลือกหน่ึงท่ีจะดึงดูดความสนใจให้กบั
ผูเ้รียนไดเ้ป็นอย่างมาก เน่ืองจากเป็นการน าเสนอบทเรียนท่ีมีการปฏิสัมพนัธ์กบัผูเ้รียนส่งผลให้
ผูเ้รียนเกิดความสนุกและทา้ทาย อีกทั้งการน าเสนอบทเรียนผา่นเวบ็ยงัช่วยขจดัขอ้จ ากดัดา้นสถานท่ี
และเวลาของผูเ้รียนได ้[11] ซ่ึงตอบรับกบัสถานการณ์ปัจจุบนัท่ีความกา้วหนา้ทางเทคโนโลยีมีการ
พฒันาไปอยา่งรวดเร็วและถูกน าไปประยุกตใ์ชง้านอยา่งแพร่หลาย  การน าเทคโนโลยมีาใชง้านใน
ดา้นการศึกษานั้น เป็นการเรียนรู้ท่ีจะช่วยให้ผูท่ี้มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ไดใ้ชส้ าหรับพฒันา
ความสามารถตนเอง เพื่อสามารถเพิ่งตวัเองได ้[12] 
  จากปัญหาท่ีกล่าวขา้งตน้ผูว้ิจยัสนใจท าการศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ การเรียนรู้
แบบปรับเหมาะผา่นเวบ็เพื่อพฒันาความสามารถดา้นการค านวณและความคงทนในการเรียนรู้ของ
เด็กท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้ เพื่อสร้างให้บทเรียนดูน่าสนใจ ส่งผลให้เด็กมีความ
กระตือรือร้นในการเรียนรู้ และไดรั้บบทเรียนท่ีเหมาะสมกบัความสามารถของเด็กเด็กท่ีมีความ
บกพร่องทางการเรียนรู้แต่ละคน 
 
1.2 วตัถุประสงค์ของกำรวจัิย 

 
  1.2.1 เพื่อศึกษาวิเคราะห์ และออกแบบกรอบแนวคิดการเรียนรู้แบบปรับเหมาะ
ผา่นเวบ็เพื่อการพฒันาความสามารถดา้นความจ าของเด็กท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้ 
  1.2.2 เพื่อใช้เคร่ืองมือการเรียนรู้แบบปรับเหมาะผ่านเวบ็เพื่อพฒันาความจ าของ
เด็กท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้กบักลุ่มตวัอยา่ง 
  1.2.3 เพื่อพฒันาทกัษะดา้นความจ าและทกัษะการคิดค านวณส าหรับเด็กท่ีมีความ
บกพร่องทางการเรียนรู้ 



4 

 

1.3 สมมุติฐำนงำนวจัิย 
 
  1.3.1 การเรียนรู้แบบปรับเหมาะผา่นเวบ็เพื่อพฒันาความสามารถดา้นการค านวณ 
และความคงทนในการเรียนรู้ของเด็กท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้ มีผลต่อการพัฒนา
ความสามารถดา้นการค านวณ 
  1.3.2 การเรียนรู้แบบปรับเหมาะผา่นเวบ็เพื่อพฒันาความสามารถดา้นการค านวณ 
และความคงทนในการเรียนรู้ของเด็กท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้ มีผลต่อความคงทนในการ
เรียนรู้ 
  1.3.3 การเรียนรู้แบบปรับเหมาะผา่นเวบ็เพื่อพฒันาความสามารถดา้นการค านวณ 
และความคงทนในการเรียนรู้ของเด็กท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้ มีผลต่อเวลาท่ีใชใ้นการเรียน
การสอน 
 
1.4 ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับจำกกำรวจัิย 
 
  1.4.1 กรอบแนวคิดการเรียนรู้แบบปรับเหมาะผ่านเว็บเพื่อพฒันาความสามารถ
ดา้นการค านวณ และความคงทนในการเรียนรู้ของเด็กท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้ 
  1.4.2 ไดบ้ทเรียนแบบปรับเหมาะแบบปรับเหมาะผา่นเวบ็เพื่อพฒันาความสามารถ
ดา้นการค านวณ และความคงทนในการเรียนรู้ของเด็กท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้ 
  1.4.3 สร้างทักษะด้านความจ าและทักษะการคิดค านวณส าหรับเด็กท่ีมีความ
บกพร่องทางการเรียนรู้ 
  1.4.4 เด็กท่ีมีภาวะบกพร่องทางด้านการเรียนรู้มีความเข้าใจและมีทักษะการ
ค านวณท่ีดีข้ึนเม่ือได้เรียนคณิตศาสตร์ด้วยบทเรียนแบบปรับเหมาะผ่านเว็บจากเพื่อพัฒนา
ความสามารถด้านการค านวณ และความคงทนในการเรียนรู้ของเด็กท่ีมีความบกพร่องทางการ
เรียนรู้ 
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1.5 ขอบเขตของกำรวจัิย 
 
  1.5.1 ขอบเขตดา้นประชากร กรณีศึกษาท่ีใช้ส าหรับเก็บขอ้มูลเพื่องานวิจยัคร้ังน้ี 
คือ นกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางดา้นการเรียนรู้ดา้นคณิตศาสตร์ดา้นเดียวไม่รวมนกัเรียนท่ีมีความ
บกพร่องด้านอ่ืน ๆ ร่วมดว้ย ระดบัประถมศึกษาท่ี 2 โดยผ่านการคดักรองจากครูท่ีดูแลเด็กอย่าง
ใกล้ชิด ตามแบบคดักรองบุคคลท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้ของกระทรวงศึกษาธิการ และ
ผูป้กครองของเด็กยอมรับผลการคดักรองดงักล่าว ท่ีก าลงัศึกษาอยู่ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2559 
ในโรงเรียนอนุบาลเมืองสตูล 
  1.5.2 ดา้นเน้ือหา คือ เน้ือหาวชิาคณิตศาสตร์ เร่ืองการบวก ระดบัชั้นประถมศึกษา
ปีท่ี 2 ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 โดยจ าแนกออกเป็น 5 หน่วย
การเรียนรู้ ดงัน้ี 

 หน่วยการเรียนรู้ท่ี 1 การบวกไม่มีการทด 
 หน่วยการเรียนรู้ท่ี 2 การบวกมีการทด 
 หน่วยการเรียนรู้ท่ี 3 การสลบัท่ีของการบวก 
 หน่วยการเรียนรู้ท่ี 4 การบวกจ านวน 3 จ านวน 
 หน่วยการเรียนรู้ท่ี 5 โจทยปั์ญหาการบวก 

  1.5.3 ด้านสถานท่ีและเวลา ด าเนินการวิจยักับกลุ่มตวัอย่างในภาคเรียนท่ี 2 ปี
การศึกษา 2559 ในโรงเรียนอนุบาลเมืองสตูล 
 
1.6 ขั้นตอนกำรด ำเนินงำนวจัิย 
 
  ผูว้จิยัไดก้  าหนดแนวทางปฏิบติั เพื่อด าเนินการวจิยัเร่ืองการจดัการเรียนรู้แบบปรับ
เหมาะใชเ้วบ็เทคโนโลยเีพื่อการพฒันาความสามารถดา้นความจ าของเด็กท่ีมีความบกพร่องทางการ
เรียนรู้ ดงัภาพท่ี 1- 1 
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ภาพท่ี 1- 1 ขั้นตอนการด าเนินงานวจิยั 
 
1.7 นิยำมศัพท์เฉพำะ 

 
  1.7.1 เด็กท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้ (Learning Disabilities: LD) หรือเด็กท่ีมี
ความบกพร่องทางการเรียนรู้ คือ นกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางดา้นการเรียนรู้ระดบัประถมศึกษาท่ี 
2 โรงเรียนอนุบาลสตูล โดยผ่านการคดักรองจากครู ตามแบบคดักรองบุคคลท่ีมีความบกพร่อง
ทางการเรียนรู้ของกระทรวงศึกษาธิการ และผูป้กครองของเด็กยอมรับผลการคดักรองดงักล่าว 
  1.7.2 การเรียนรู้แบบปรับเหมาะผา่นเวบ็เพื่อพฒันาความสามารถดา้นการค านวณ 
และความคงทนในการเรียนรู้ของเด็กท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้ (Adaptive Learning Using 
Web-based Instruction for Calculating Ability and Retention Improvement for Children with 
Learning Disabilities) คือ การจดัให้เด็กท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้ดา้นคณิตศาสตร์ ไดเ้รียน
ผา่นบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนท่ีน าเสนอเน้ือหาบทเรียนแบบปรับเหมาะแบบ Macro-Adaptive 
Instructional Models ผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ โดยมีเว็บเบราวเ์ซอร์เป็นตวัจดัการ ท่ีพฒันาโดย
ผูว้ิจยัตามกรอบแนวคิดการเรียนรู้แบบปรับเหมาะผา่นเวบ็เพื่อพฒันาความสามารถดา้นการค านวณ 
และความคงทนในการเรียนรู้ของเด็กท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้ 
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บทที ่2 
ทฤษฎแีละงานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 

 
  การเรียนรู้แบบปรับเหมาะผ่านเว็บเพื่อการพัฒนาความสามารถด้านความจ า
ส าหรับเด็กท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ผูว้ิจยัไดศึ้กษาหลกัการ ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง
ต่าง ๆ ท่ีเป็นประโยชน์ต่องานวจิยั โดยแบ่งเป็นหวัขอ้ไดด้งัน้ี 
  2.1 เด็กท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้ 
  2.2 การเรียนรู้แบบปรับเหมาะ  
  2.3 ความจ าและความคงทนในการจ า 
  2.4 การเรียนการสอนบนเวบ็ 
  2.5 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการพฒันาเคร่ืองมือวจิยั 
 
2.1 เด็กทีม่ีความบกพร่องทางการเรียนรู้ 
 
 2.1.1 ค าจ ากดัความของ “เด็กทีม่ีความบกพร่องทางการเรียนรู้” 
  เด็กท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้ มีความหมายตรงกับภาษาอังกฤษค าว่า 
Learning Disabilities หรือใชช่ื้อยอ่วา่ LD มีนกัจิตวทิยาและนกัวิชาการไดร้ะบุความหมายของเด็กท่ี
มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ไวด้งัน้ี 
  คณะกรรมการร่วมแห่งชาติว่าด้วยความบกพร่องทางการเรียนรู้ (National Joint 
Committee on Learning Disabilities: NJCLD) ให้ค  ากัดความไวว้่า ความบกพร่องทางการเรียนรู้ 
หมายถึง ความบกพร่องท่ีแสดงออกให้เห็นถึงความยากล าบากในการเขา้ใจ และการใชท้กัษะการ
ฟัง พูด อ่าน เขียน การใหเ้หตุผล หรือทกัษะทางคณิตศาสตร์โดยสาเหตุอาจเกิดข้ึนจากความผดิปกติ
ของระบบประสาทส่วนกลาง และหากเกิดข้ึนแลว้อาจคงอยูต่ลอดชีวติของบุคคลนั้น [1] 
  กฎหมายการศึกษาพิ เศษของสห รัฐอเม ริก า ( Individuals with Disabilities 
Education Act-IDEA) ให้ค  ากดัความไวว้่า ความบกพร่องทางการเรียนรู้ หมายถึง ความบกพร่อง
ทางกระบวนการจิตวิทยาพื้นฐานอยา่งใดอยา่งหน่ึงหรือมากกว่านั้นท่ีเก่ียวขอ้งกบัความเขา้ใจ การ
ใชภ้าษา การพูด การอ่าน การเขียน การสะกดค า การค านวณทางคณิตศาสตร์รวมถึงความบกพร่อง
ทางการรับรู้ ความบาดเจ็บทางสมอง หรือการท าหน้าท่ีของสมองมีความบกพร่องเพียงเล็กนอ้ยแต่
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จะไม่รวมถึงความบกพร่องทางการเรียนรู้ท่ีมีสาเหตุมากจากความบกพร่องอ่ืน เช่น การมองเห็น 
การได้ยิน การเคล่ือนไหว สติปัญญา อารมณ์ และความด้อยโอกาสเศรษฐกิจ วฒันธรรม และ
สภาพแวดลอ้ม [1] 
  ศรียา นิยมธรรม ไดก้ล่าวไวว้า่ เด็กท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้ หมายถึง เด็กท่ี
มีการเรียนรู้ท่ีแตกต่างออกไป คือ เด็กบางคนมีปัญหาการอ่าน หรือเด็กบางคนอ่านหนงัสือเก่ง แต่มี
ปัญหาทางคณิตศาสตร์ หรือบางคนมีปัญหาด้านการเรียนทุกอย่าง แต่สามารถป้ัน วาดรูป หรือ
ท างานในสนามไดเ้ก่ง อีกทั้งยงัสรุปว่าเด็กท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไดห้มายความว่าเป็น
เด็กปัญญาอ่อน โง่ เกียจคร้าน หรือมีรายไดน้อ้ยจากการท างานเม่ือโตข้ึน [13] 
  ผดุง อารยะวิญญู ให้ค  ากัดความไว้ว่า เด็กท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้ 
หมายถึง เด็กท่ีมีระดบัสติปัญญา (IQ) ปกติหรืออาจจะสูงกวา่ แต่มีปัญหาดา้นการเรียนรู้ดา้นใดดา้น
หน่ึง หรือมากกวา่ ไดแ้ก่ ดา้นการอ่าน การเขียน การสะกดค า และดา้นคณิตศาสตร์ ท าให้เด็กมีผล
การเรียนต ่ากว่าเกณฑ์ เพราะเกิดความผิดปกติจากการท างานของสมองบางส่วน ท่ีไม่สามารถ
ถอดรหสัตวัอกัษรออกมาได ้ไม่สามารถเช่ือมโยงภาพตวัอกัษรไดเ้ขา้กบัเสียงได ้[2] 
  พชัรี จ๋ิวพฒันกุล ได้กล่าวสรุปไวว้่า เด็กท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้นั้นมี
ลกัษณะท่ีเหมือนกนั สาเหตุมาจากความผิดปกติของสมองในส่วนของท่ีเก็บ วเิคราะห์ และแปลผล
ขอ้มูล ส่งผลให้เด็กมีความล าบากในการเรียน เขียนหรือการค านวณ บางรายอาจมีปัญหาการขาด
ทักษะทางสังคม ความย ั้งคิด และปัญหาด้านอ่ืน ๆ ซ่ึงปัญหาทางการเรียนรู้ของเด็กท่ีมีความ
บกพร่องทางการเรียนรู้ไม่ไดเ้กิดจากความบกพร่องทางสติปัญญา [14] 
  สรุปไดว้า่ เด็กท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้ หมายถึง เด็กท่ีมีระดบัสติปัญญาอยู่
ในเกณฑ์ปกติหรือสูงกว่าปกติ แต่มีความบกพร่องบางประการในส่วนของกระบวนการเรียนรู้ 
ส่งผลให้เด็กมีความล าบากในการเรียนรู้ด้านใดดา้นหน่ึงหรือมากว่า เช่น ดา้นการอ่าน การเขียน 
การสะกดค า การคิดค านวณ หรือดา้นอ่ืน ๆ ไดแ้ก่ ดา้นพฤติกรรมและอารมณ์ ดา้นทกัษะทางสังคม 
ดา้นสมาธิ ดา้นการเคล่ือนไหว เป็นตน้ 
 
 2.1.2 สาเหตุของความบกพร่องทางการเรียนรู้ 
  ความบกพร่องทางการเรียนรู้ ท าให้เกิดปัญหาดา้นการเรียนรู้ของเด็ก ส่งผลใหเ้ด็ก
ท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้ไม่สามารถเรียนรู้ได้ดีเท่ากบัเด็กปกติทัว่ไป ซ่ึงสามารถจ าแนก
สาเหตุของความบกพร่องทางการเรียนรู้ไดด้งัน้ี [15]  
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1. การได้รับบาดเจ็บทางสมอง อาจจะเกิดก่อนคลอด ระหว่างคลอด หรือ
หลงัคลอด ท าให้ระบบประสาทส่วนกลางท างานไดไ้ม่เต็มท่ี หรือเด็กอาจไดรั้บอุบติัเหตุทางสมอง
แต่ไม่รุนแรง สมองและระบบประสาทส่วนกลางยงัคงท างานไดดี้ เพียงแต่มีบางส่วนท่ีบกพร่อง 

2. กรรมพันธ์ุ ความบกพร่องทางการเรียนรู้นั้ นสามารถถ่ายถอดได้ทาง
กรรมพันธ์ุได้ โดยมักจะพบว่าคนในครอบครัวของเด็ก ก็ปัญหาในการอ่านหรือการเขียน
เช่นเดียวกนั  

3. ส่ิงแวดล้อม ความบกพร่องทางการเรียนรู้ท่ีเกิดข้ึนหลังคลอด โดยเด็ก
อาจจะเติบโตมาในสภาพแวดล้อมท่ีมีความเส่ียง ส่งผลให้เด็กมีพฒันาการล่าช้าด้วยสาเหตุบาง
ประการ เช่น การขาดสารอาหาร การสอนท่ีไม่มีประสิทธิภาพ หรือการขาดโอกาสทางการศึกษา
เป็นตน้ 
 
 2.1.3 ประเภทและคุณลกัษณะของเด็กทีม่ีความบกพร่องทางการเรียนรู้ 
  ลักษณะท่ีค่อนข้างชัดเจน ของเด็กท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้ คือ ด้อย
ความสามารถในดา้นภาษา ทั้งเร่ืองการอ่าน การเขียน การสะกดค าและการคิดค านวณ การให้เหตุผล
ทางคณิตศาสตร์ รวมถึงมีความบกพร่องดา้นอ่ืน ๆ ร่วมดว้ย เช่น ดา้นอารมณ์ สมาธิ พฤติกรรมทาง
สังคม เป็นตน้ จากลกัษณะดงักล่าวสามารถจ าแนกลกัษณะปัญหาหรือความยากล าบากของเด็กท่ีมี
ความบกพร่องทางการเรียนรู้ได ้4 ดา้นใหญ่ ๆ ดงัน้ี [1] 

1. ปัญหาด้านการอ่าน (Dyslexia) เด็กท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้
ประมาณร้อยละ80ของเด็กกลุ่มน้ีจะมีปัญหาดา้นการอ่านนั้นสังเกตไดจ้ากเด็กท่ีเร่ิมอ่านหนงัสือได ้
โดยเด็กอาจมีพฤติกรรมมากนอ้ยแตกต่างกนัไป ดงัน้ี 

 มีความล าบากในการจ ารูปพยญัชนะและการอ่านพยญัชนะ 
 มีความล าบากในการแยกแยะเสียง เช่น การแยกแยะเสียง บ ป พ 
 มีความล าบากในการจ าและอ่านสระ 
 การออกเสียงค าไม่ชัด หรือไม่ออกเสียงบางเสียง บางคร้ังออกเสียง

รวบค า 
 ไม่สามารถอ่านค าไดถู้กตอ้ง เช่น ค าท่ีมีตวัสะกดไม่ตรงมาตรา หรือมี

วรรณยกุตก์ ากบั 
 อ่านค าโดยสลบัตวัอกัษร เช่น “นก” เป็น “กน” 
 ไม่สามารถอ่านขอ้ความหรือประโยคไดถู้กตอ้ง เช่น อ่านขา้มค า อ่าน

ตกหล่น อ่านสลบัค า 
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 ไม่สามารถเรียงล าดบัจากเร่ืองท่ีอ่านได ้
 จบัขอ้เทจ็จริงจากเร่ืองท่ีอ่านไม่ได ้
 จบัใจความส าคญัไม่ได ้

2. ปัญหาดา้นการเขียนและการสะกดค า สาเหตุอาจมาจากปัญหาใดปัญหา
หน่ึงขา้งตน้ท่ีเก่ียวกบัความบกพร่องด้านการอ่าน เช่น ถ้าเด็กไม่สามารถแยกแยะเสียงได้ก็จะมี
ปัญหาการสะกดค าไม่สามารถเขียนออกมาได ้[1][15] โดยเด็กจะมีปัญหาดงัน้ี 

 มีความล าบากในการเขียนพยญัชนะ สระ วรรณยุกต์ และเลขไทย 
เช่น จะลากเส้นวน ๆ ไม่รู้วา่จะมว้นหวัเขา้ในหรือออกนอก ขีดวน ซ ้ า 
ๆ 

 เขียนตวัหนงัสือกลบัดา้นคลา้ยกบัการมองผา่นกระจกเงา 
 มีความสับสนในการเขียนพยญัชนะ และตวัเลขท่ีมีลกัษณะคลา้ยกนั 

เช่น ด-ค น-ม 6-9  
 เขียนดว้ยลายมือท่ีอ่านไม่ออก 
 เขียนพยญัชนะ สระ วรรณยุกต์ ในค าผิดต าแหน่ง เช่น “ปลา” เป็น 

“ปาล” “หมู” เป็น “หูม” “กลว้ย” เป็น “กล้วย” 
 เขียนสะกดค าผิด โดยเฉพาะค าพอ้งเสียง ค าท่ีมีตวัสะกดในมาตรา

เดียวกนั และมีตวัการันต ์
 เขียนตามค าอ่านไม่ได ้
 เขียนหนงัสือ ลอกโจทยจ์ากระดานชา้ เพราะกลวัสะกดผดิ 
 เขียนไม่ตรงบรรทดั เขียนต ่าหรือเหนือเส้น ขนาดตวัอกัษรไม่เท่ากนั 

ไม่เวน้ขอบกระดาษ ไม่เวน้ช่องไฟ 
 จบัดินสอหรือปากกาแน่นมาก 
 ลบบ่อย ๆ เขียนทบัค าเดิมหลายคร้ัง เขียนตวัหนงัสือตวัโต 

3. ปัญหาดา้นคณิตศาสตร์เด็กท่ีมีความบกพร่องในการรับรู้สัญลกัษณ์ อาจมี
ปัญหาในการเรียนคณิตศาสตร์ เน่ืองจากวิชาคณิตศาสตร์เป็นวิชาท่ีประกอบข้ึนดว้ยสัญลกัษณ์โดย
เด็กจะมีปัญหาดงัน้ี 

 ไม่เขา้ใจค่าของตวัเลข เช่น นับตวัเลข หรือจ านวนได้ แต่ไม่เขา้ใจ
ความหมายของตวัเลข 
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 ไม่เขา้ใจเก่ียวกบัค่าประจ าต าแหน่ง เช่น ไม่เขา้ใจเลข 3 ของจ านวน
ต่อไปน้ีมีค่าแตกต่างกนั 23, 38, 317 ซ่ึงท าให้เด็กมีความล าบากใน
การค านวณ ไม่สามารถหาค าตอบท่ีถูกตอ้งได ้

 ไม่สามารถจ าและเขียนสัญลกัษณ์ทางคณิตศาสตร์ได้ เช่น + แทน 
การบวก – แทน การลบ x แทน การคูณ และ ÷ แทน การหาร 

 ไม่เขา้ใจความหมายของสัญลกัษณ์ทางคณิตศาสตร์ เช่น เคร่ืองหมาย 
+ แปลวา่ เพิ่มข้ึน เคร่ืองหมาย – แปลวา่ นอ้ยลง 

 มีความล าบากในการบวก ลบ คูณ หาร เพียงอย่างใดอย่างหน่ึง หรือ
มากกวา่ 

 เขียนตวัเลขสลบักนั เช่น 45 เป็น 54 
 ไม่สามารถแยกวตัถุท่ีมีขนาดแตกต่างกนัท่ีกองรวมกนัอยูไ่ด ้
 มีความล าบากในการจ าแนกรูปทรงเลขาคณิต เช่น จ าแนกรูป

สามเหล่ียม รูปหา้เหล่ียม เด็กอาจท าไม่ได ้
 มีความล าบากในการแก้โจทย์ปัญหา เน่ืองจากเด็กไม่สามารถ

วเิคราะห์โจทยปั์ญหาได ้ไม่เขา้ใจวา่จะใชด้ าเนินการใด เช่น การบวก 
การลบ การคูณ หรือการหาร 

 มีความสับสนในการเรียงล าดบัวนัในหน่ึงสัปดาห์ 
4. ปัญหาด้านอ่ืน ๆ เด็กท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้อาจจะมีความ

บกพร่องดา้นอ่ืน ๆ ร่วมดว้ย ดงัต่อไปน้ี 
 ความบกพร่องทางดา้นสมาธิและความสนใจ 

- ซุกซน ไม่สามารถอยูน่ิ่งได ้
- มีสมาธิสั้น คือ ช่วงความตั้งใจสั้นเม่ือเทียบกบัเด็กทัว่ไป 
- หุนหันพลนัแล่น มีแนวโน้มท่ีจะตอบค าถาม หรือส่ิงต่าง ๆ โดย

ท่ีไม่ไดไ้ตร่ตรองหรือพิจารณาผลท่ีเกิดข้ึน 
- ขาดสมาธิในส่ิงท่ีเรียนหรือแบบฝึกหดัในส่ิงท่ีท า 
- หนัเหไปสู่ส่ิงอ่ืน ๆ ไดง่้าย 
- ไม่สามารถท างานต่าง ๆ ได้ส าเร็จ โดยเห็นได้จากการท า

แบบฝึกหดัหรืองานอ่ืน ๆ ท่ีคา้งไว ้
- กระวนกระวายท าส่ิงต่าง ๆ โดยไม่มีเป้าหมาย 
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- รอคอยไม่เป็น จะเห็นได้ว่าเม่ือให้คอยอะไรนาน ๆ มักจะไม่
สามารถทนได ้

- นัง่เม่อลอย 
 ความบกพร่องในการจดัระเบียบ 

- มีความยากล าบากในการจดัการ และการบริหารเวลา ท าใหไ้ม่
สามารถท างานไดส้ าเร็จตามเวลาท่ีก าหนด 

- มีความยากล าบากในการจดัล าดบัความส าคญัของส่ิงท่ีจะท า โดย
ไม่รู้วา่ส่ิงใดควรท าก่อนและส่ิงใดควรท าหลงั 

- มีความยากล าบากในการจดัล าดบัเร่ืองราวต่าง ๆ 
- มีความยากล าบากในการท างานตามแผนท่ีวางไว ้
- มีความยากล าบากในการจดัหมวดหมู่และการจดัล าดบัความคิด 
- มกัหาของไม่พบ เน่ืองจากไม่มีระบบในการจดัเก็บ โดยจะพบวา่

เด็กมกัหาการบา้น หนงัสือ ดินสอ ยางลบไม่พบ 
- โตะ๊ท างานเลอะเทอะ ไม่มีระเบียบ 

 ความบกพร่องทางดา้นพฤติกรรมและอารมณ์ 
- มีความยากล าบากในการสร้างมิตรภาพ 
- มีพฤติกรรมท่ีไม่ย ั้งคิด 
- มีความอดทน อดกลั้นต่อความกดดนัหรือความคบัขอ้งใจไดน้อ้ย 
- อารมณ์ข้ึน ๆ ลง ๆ หงุดหงิดง่าย 
- อาจมีพฤติกรรมกา้วร้าวกบับุคคลท่ีอยูร่อบขา้ง ในกรณีถูกจ ้าจ้ีจ  ้า

ไชในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง 
- รับการเปล่ียนแปลงในกิจวตัรประจ าวนัไดน้อ้ย 
- รู้สึกเบ่ือหน่าย ทอ้แท ้
- ขาดความภาคภูมิใจในตนเอง 
- ไม่รู้สึกข าเม่ือคนอ่ืนข า แต่จะรู้สึกข าในขณะท่ีคนอ่ืนไม่ข  า 
- ไม่สามารถตีความหมายทางภาษากายหรือท่าทาง (Nonverbal 

Cues) 
- มีความยากล าบากในการแสดงความคิดเห็นหรือการวพิากษท์าง

สังคม 
- มกัไม่ใหค้วามร่วมมือกบัเพื่อน ๆ ในการท างานกลุ่ม 
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- มกัชอบเล่นกบัเด็กท่ีอายนุอ้ยกวา่ตนเอง 
 ความบกพร่องทางดา้นการประสานสัมพนัธ์กนัของร่างกาย 

- มีความล าบากในการจับวตัถุเล็ก ๆ เช่นไม่สามารถผูกเชือก
รองเทา้ได ้สาเหตุมาจากความบกพร่องของกลา้มเน้ือมดัเล็ก 

- การเรียนรู้ในเร่ืองทกัษะการช่วยเหลือตนเองท าไดไ้ม่ดี 
- มีปัญหาในเร่ืองการตดั สังเกตไดจ้ากการใช้กรรไกรตดักระดาษ 

เด็กจะไม่สามารถท าได ้หรือท าไดไ้ม่ดี 
- ลายมืออ่านยาก 
- การวิ่ง การปีนป่ายท าไดไ้ม่ดี ดูงุ่มง่าม ซ่ึงเกิดความบกพร่องใน

การท างานของกลา้มเน้ือมดัใหญ่ 
- มีปัญหาเก่ียวกบัการเล่นกีฬา 

 ความบกพร่องดา้นความจ าเด็กจะแสดงออกในลกัษณะดงัต่อไปน้ี 
- มีความล าบากในการจ าส่ิงท่ีเรียน และน าส่ิงท่ีรู้มาใชไ้ม่ได ้
- มีความล าบากในการเรียนรู้กระบวนการใหม่ ๆ 
- มีความล าบากในการเรียนรู้กระบวนการทางคณิตศาสตร์ 
- มีความล าบากในการเรียนรู้พยญัชนะ 
- มีความล าบากในการสะกดค า 
- มีความล าบากในการจ าเหตุการณ์ต่าง ๆ 
- มีความล าบากในการจ าช่ือคน 
- มีความล าบากในการจ าทิศทาง 
- การอ่านหนงัสือจะท าไดไ้ม่ดี หรือท าไม่ได ้

 
 2.1.4 การสอนเด็กทีม่ีความบกพร่องทางการเรียนรู้ 
   
  ส าหรับหลกัการสอนเบ้ืองตน้ส าหรับเด็กท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้สามารถ
สรุปไดพ้อสังเขปดงัน้ี [2] 

1. สอนจากส่ิงท่ีง่ายท่ีสุด โดยเร่ิมสอนดว้ยเน้ือหาท่ีต ่ากวา่ระดบัความสามารถ
ของเด็กเล็กน้อย เพื่อเสริมสร้างความเช่ือมัน่ในตนเองให้กบัเด็กมากข้ึน ท าให้เด็กมีก าลงัใจท่ีจะ
เรียนรู้ในเน้ือหาท่ียากต่อไป 
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2. สอนจากประสบการณ์ตรง การเรียนการสอนท่ีดีควรค านึงถึงประสบการณ์ 
เดิมของเด็ก และควรสอนโดยใชป้ระสบการณ์ตรงใหม้ากท่ีสุดท่ีเท่าจะท าได ้เน่ืองจากเด็กจะเรียนรู้
ไดดี้จากประสบการณ์เดิม 

3. ส่งเสริมให้เด็กได้เรียนรู้ตามขีดความสามารถ เน่ืองจากเด็กแต่ละคนมี
ความสามารถท่ีแตกต่างกนั ดงันั้นควรจดัการสอนให้สอดคลอ้งกบัความสามารถในการเรียนรู้ของ
เด็ก 

4. ใช้การเสริมแรงอยา่งมีประสิทธิภาพเด็กท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้
ตอ้งการก าลงัใจจากครูอย่างสม ่าเสมอ ซ่ึงครูควรท่ีจะเสริมแรงให้กบัเด็กอย่างสม ่าเสมอ เม่ือเด็ก
แสดงพฤติกรรมท่ีพึงประสงคจ์นกระทั้งเด็กแสดงพฤติกรรมท่ีคงดีจึงลดลง เพื่อใหเ้ด็กคงพฤติกรรม
ท่ีพึงประสงคน์ั้นไวต้ลอดไป 

5. กระตุ้นให้เด็กใช้ความคิด การสอนให้เด็กใช้ความคิด รู้แนวทางและ
วธีิการแกปั้ญหา เช่น การก าหนดสถานการณ์สมมติ การใหก้ารบา้น การกระตุน้ความคิดสร้างสรรค ์

6. ให้โอกาสเด็กไดเ้ลือกเรียน การเปิดโอกาสใหเ้ด็กไดแ้สดงออก ซ่ึงเป็นอีก
หน่ึงแนวทางท่ีจะส่งเสริมใหเ้กิดภาวะผูน้ าในตวัเด็ก 

7. สอนจากส่ิงท่ีเด็กคุน้เคยไปหาส่ิงท่ีเด็กไม่คุน้เคย ส่ิงท่ีส าคญัท่ีสุดคือครู
จะตอ้งรู้ว่าเด็กมีความรู้ความสามารถระดับใด เพื่อจะได้จดัเน้ือหาให้กับเด็กได้อย่างเหมาะสม 
เพราะจะท าใหเ้ด็กเรียนรู้ไดง่้ายข้ึน 

8. ทบทวนบทเรียนบ่อย ควรมีการทบทวนบทเรียนอยา่งสม ่าเสมอ เน่ืองจาก
จะช่วยใหค้วามคงทนในการจ ามีมากข้ึน 

9. แสดงผลการเรียนให้เด็กเห็นโดยเร็ว ควรมีการแสดงผลการเรียนอย่าง
สม ่าเสมอ และต่อเน่ือง เพื่อเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็ก 

10. สังเกตเด็กควบคู่ไปกบัการสอน จะช่วยให้สามารถจดัการเรียนการสอน
ใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการและความสามารถของเด็กไดดี้ข้ึน 

 
 2.1.5 ลกัษณะส่ือทีด่ีส าหรับเด็กทีม่ีความบกพร่องทางการเรียนรู้ 
  อุปกรณ์การสอน คือ เคร่ืองมือท่ีจะช่วยกระตุ้นให้ผูเ้รียนเกิดความสนใจท่ีจะ
เรียนรู้ ก่อให้เกิดความอยากรู้อยากเห็น เกิดทกัษะในการศึกษาหาความด้วยตวัเอง ซ่ึงช่วยให้การ
เรียนการสอนประสบผลสัมฤทธ์ิ ท าให้ผูเ้รียนสามารถท่ีจะเรียนรู้ไดเ้ร็วข้ึนมากข้ึนและจดจ าไดน้าน
ข้ึน ส่ือการเรียนรู้ส าหรับเด็กท่ีมีภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้นั้น วธีิการเรียนรู้ไดดี้ท่ีสุดส าหรับเด็ก
ท่ีมีภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้ คือ มือสัมผสั รองลงมาคือสายตา และสุดทา้ยการฟัง เน่ืองจากเด็ก
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ท่ีมีภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้มีปัญหาในการแปลผลขอ้มูลจากการมองเห็นและการฟัง ดงันั้นส่ือ
จะตอ้งแสดงผลให้เห็นไดแ้บบชดั ๆ ถนดัตรง และตอ้งพูดชดัถอ้ยชดัค าตรงเด็กไม่ก่อให้เกิดความ
สับสน [2] ซ่ึงลกัษณะของส่ือท่ีดีจะตอ้งมีลกัษณะดงัน้ี 

1. มีลกัษณะของ AIDA คือ 
 ตรงประเด็น ตรงเป้าหมายของการเรียนรู้ในเร่ืองนั้น (Attention) 
 มีความน่าสนใจ เร้าใจดว้ยรูปลกัษณ์และสีสัน (Interested) 
 น่าคน้หาดึงดูดใจใหเ้กิดการอยากเรียนรู้ (Desire) 
 ใชง้านไดท้นัทีในขณะนั้น (Active) 

2. มีความแปลกใหม่ 
 เป็นส่ิงใหม่ ๆ ท่ีสร้างความต่ืนตาต่ืนใจ 
 ไม่ท าใหเ้ด็กเกิดความเบ่ือหน่าย คลายความสนใจ 

3. มีสีสัน 
 สีสันสวยงาม 
 ดึงดูดความสนใจของผูเ้รียนใหอ้ยากใครเรียนรู้ 
 เลือกใชใ้หเ้กิดความสงบนั้น ควรเลือกใชสี้อ่อน เช่น ฟ้า เหลือง หรือ

เขียว แต่หากตอ้งการให้เด็กกระปร้ีกระเปร่าตอ้งใชสี้แดง หรือสีส้ม [7] 
4. สัมผสัได้ส่ือท่ีดีจะต้องสัมผสัได้ เพราะเด็กท่ีมีภาวะบกพร่องทางการ

เรียนรู้เรียนรู้ไดดี้จากการสัมผสัจบัตอ้ง 
 
 2.1.6 นวตักรรมจัดการเรียนรู้ส าหรับเด็กทีม่ีความบกพร่องทางการเรียนรู้ด้านคณติศาสตร์ 
  ส าหรับการสอนวชิาคณิตศาสตร์ลกัษณะของส่ือหรือนวตักรรมท่ีควรน ามาใช้ควร
มีดงัน้ี [16] 

1. เลือกใชส้มุดกราฟ ตีเส้นตาราง จดัเป็นสดมภเ์พื่อการเขียนตวัเลขในแต่ละ
หลกัไดต้รงกนั ท าใหอ่้านง่าย เกิดความสับสนนอ้ยลง 

2. แบ่งกิจกรรมเป็นส่วน ๆ เพื่อให้ท ากิจกรรมในแต่ละส่วนเสร็จสมบูรณ์ 
โดยการใชสี้ตีกรอบ หรือพบักระดาษเป็นส่วน ๆ 

3. ขีดเส้นใต ้เนน้ขอ้ความ หรือใชสี้ เพื่อแยกความแตกต่างของสัญลกัษณ์ตวั
ด าเนินการทางคณิตศาสตร์ (+ , -, x, ÷ ) รวมทั้ งวิธีการด าเนินการของ
โจทยแ์ต่ละขอ้ 
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4. ให้ใช้อุปกรณ์ ช่วยในการค านวณเช่น เส้นจ านวน ลูกคิด แผนภูมิ 
แผนภาพต่าง ๆ เป็นตน้ 

5. สอนการใชเ้คร่ืองคิดค านวณ 
 
 2.1.7 เทคนิค วิธีการและส่ือการเรียนการสอนส าหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้
ด้านคณติศาสตร์  
การเรียนการสอนวชิาคณิตศาสตร์ส าหรับเด็กท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้ควรน าเทคนิค วิธีการ
และส่ือการเรียนการสอน ดงัต่อไปน้ีมาใชป้ระกอบส่ือการเรียนการสอน [16] 

1. นักเรียนสามารถประเมินความสามารถของตนเองในการเรียน เพื่อให้
ทราบวา่ส่ิงใดท าได ้หรือท าไม่ได ้

2. สอนต่อจากส่ิงท่ีนกัเรียนรู้แลว้ 
3. ใหน้กัเรียนมีส่วนร่วมในการก าหนดส่ิงท่ีจะเรียน (ตั้งจุดมุ่งหมายดว้ย) 
4. พยายามแสวงหาวิธีท าให้นักเรียนประสบผลส าเร็จและพึงระวงัอย่าให้

คณิตศาสตร์ท าลายภาพพจน์ท่ีมีต่อตนเอง 
5. ควรเน้นการเสริมวิชาการให้นักเรียนเป็นรายบุคคลโดยเฉพาะอย่างยิ่ง

นกัเรียนท่ีเรียนไม่ทนัเพื่อน 
6. แยกขั้นตอนการสอนออกเป็นขั้นยอ่ย ๆ หลาย ๆ ขั้นตอน 
7. หากนักเรียนไม่ประสบความส าเร็จเม่ือครูสอนโดยใช้วิธีหน่ึง ครูควร

เปล่ียนวธีิสอน เพราะวธีิเดิมอาจน าไปสู่ความลม้เหลว 
8. ใช้กิจกรรมหลาย ๆ กิจกรรมในการสอนความคิดรวบยอด จะช่วยให้

นกัเรียนสามารถสรุปแนวคิดได ้
9. ให้นักเรียนมีโอกาสได้เรียนรู้จากประสบการณ์หรือกิจกรรมตามความ

ถนดัแลว้จึงเพิ่มระดบัความยากข้ึนตามระดบัความสามารถ 
10. เนน้ย  ้า ซ ้ าทวนกฎเกณฑต่์างๆ 
11. ใชส่ิ้งท่ีเป็นรูปธรรมเป็นเคร่ืองน าทางเม่ือนกัเรียนเขา้ใจความคิดรวบยอด

แลว้จึงเนน้กระบวนการคิดท่ีเป็นนามธรรม 
12. สอนใหน้กัเรียนสามารถคาดคะเนหรือประเมินค าตอบ 
13. การท าสัญญาร่วมกนัระหวา่งครูกบันกัเรียน 
14. ออกค าสั่งใหง่้าย ชดัเจน เจาะจง 
15. จบัคู่เพื่อนรู้ใจใหช่้วยเหลือ 
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16. เนน้ ย  ้า ซ ้ า ทวน ค าสั่ง หลกัการ วธีิการ ขั้นตอน 
17. เตรียมงานท่ีหลากหลายใหน้กัเรียนมีโอกาสไดเ้ลือกปฏิบติั 
18. ก่อนลงมือปฏิบติักิจกรรม ครูตอ้งแน่ใจวา่ นกัเรียนเขา้ใจขั้นตอน วิธีการ

ภาระงาน มิฉะนั้นการท ากิจกรรมอาจไม่มีความหมาย 
19. ให้เวลาเรียนอย่างเพียงพอ นักเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้อาจ

ใชเ้วลานานจึงจะเกิดทกัษะ 
20. แนะน าวธีิการสังเกต จดจ า บนัทึกขอ้มูล 
21. ส าหรับนกัเรียนบางคนอาจใชเ้คร่ืองคิดค านวณในการคิดค านวณได ้
22. ฝึกการแกปั้ญหาคณิตศาสตร์โดยไม่ใชเ้คร่ืองคิดค านวณ 
23. จดักลุ่มปัญหาท่ีคลา้ยคลึงกนัเขา้ดว้ยกนั แบ่งโจทยปั์ญหาออกเป็นส่วนๆ

ใหง่้ายต่อการท าความเขา้ใจ 
24. ถา้นกัเรียนมีปัญหาในการคดัลอกงาน อาจให้เพื่อนหรือครูช่วยคดัลอกให้

ก่อนท่ีจะใหน้กัเรียนท างานตามภาระงานนั้นดว้ยตนเอง 
25. หลังจากอธิบายจากตวัอย่างให้นักเรียนท างานท่ีคล้ายคลึงกับตวัอย่าง

ก่อนท่ีจะใหโ้จทยพ์ลิกแพลง 
26. ใหน้กัเรียนพบความส าเร็จและเสริมแรงใหน้กัเรียนมีก าลงัใจ 
27. ใชก้ระบวนการวจิยัและพฒันา 

 
 2.1.8 ลกัษณะของภาพประกอบและการเลือกใช้สี 
  ภาพประกอบเป็นส่ิงส าคญัในการสร้างบทเรียนส าหรับเด็กประถมศึกษา เน่ืองจาก
ภาพประกอบสามารถท่ีจะอธิบายส่ิงท่ีเป็นนามธรรมใหเ้ห็นเป็นรูปธรรมได ้อีกทั้งยงัสามารถดึงดูด
ความสนใจจากผูเ้รียนได ้ช่วยให้สามารถตีความและจดจ าเน้ือหาไดอ้ยา่งต่อเน่ือง และการให้สีควร
เป็นสีสันท่ีสวยงาม เด็กเล็กชอบสีสดใจประเภทแม่สีโดยไม่ค  านึงถึงรายละเอียดความจริง โดยท่ีเด็ก
ประถมตน้นั้น สามารถท่ีจะเลือกใชไ้ดสี้สดและสีท่ีใกลเ้คียงธรรมชาติ [17]  
  ส าหรับการเลือกใช้สีส าหรับเด็กท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้นั้นจะตอ้งมอง
วตัถุประสงคข์องการสอน หากตอ้งการความสงบเพื่อให้เกิดสมาธิ ควรเลือกใช้สีอ่อน ๆ เช่น สีฟ้า 
สีเหลือง หรือสีเขียว หากตอ้งการใหเ้ด็กมีความกระปร้ีกระเปร่า ควรเลือกใชสี้ส้ม หรือสีแดง [18]  
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2.2 การเรียนรู้แบบปรับเหมาะ 

 
 2.2.1 ความหมาย 
  การเรียนรู้แบบปรับเหมาะ หมายถึง แนวคิดและเทคนิคการเรียนท่ีบรรลุตามความ
ตอ้งการของแต่ละบุคคลท่ีมีความสามารถในการเรียนรู้แตกต่างกนั จะค านึงถึงศกัยภาพของผูเ้รียน
เป็นหลกั โดยมีการจดัสภาพแวดลอ้มในการเรียนท่ีสอดคลอ้งกบัความสามารถทางการเรียนรู้ของ
ผูเ้รียนแต่ละบุคคล  
  ธิดารัตน์ จอดนอก กล่าวสรุปว่า การเรียนรู้แบบปรับเหมาะ หมายถึง การจดัการ
เรียนการสอนท่ีเห็นความส าคญัของความรู้ท่ีแตกต่างกนัของแต่ละบุคคล โดยมีทางเลือกในการ
เรียนท่ีสอดคลอ้งกบัความแตกต่างของแต่บุคคล เป็นระบบปฏิสัมพนัธ์ท่ีปรับเปล่ียนรูปแบบการ
เรียนให้สอดคล้องกับผูเ้รียน โดยมีการวิเคราะห์สภาวะผูเ้รียน ท าให้ผูเ้รียนได้รับสารสนเทศท่ี
เหมาะสมกบัผูเ้รียนมากท่ีสุด [19] 
  สรุปไดว้่า การเรียนรู้แบบปรับเหมาะ หมายถึง การน าเสนอบทเรียนท่ีเหมาะสม
กับความสามารถของนักเรียนแต่ละบุคคล ก่อนเลือกบทเรียนส าหรับการน าเสนอ ควรมีการ
ประเมินความสามารถของผูเ้รียนแต่ละคน เพื่อใหผู้เ้รียนไดรั้บบทเรียนท่ีเหมาะสมกบัผูเ้รียนท่ีสุด 
 
 2.2.2 แนวคิดในการจัดการเรียนรู้แบบปรับเหมาะ 
  การจดัการเรียนรู้แบบปรับเหมาะมีแนวคิด 3 รูปแบบดงัน้ี [20] 

1. รูปแบบการเรียนแบบปรับเหมาะมหภาค (Macro-Adaptive Instructional 
Models) มีการก าหนดกรอบการเรียนรู้ท่ีค่อนขา้งตายตวั ไดแ้ก่ เป้าหมายการเรียนรู้ เน้ือหาหลกัสูตร 
และวธีิการสอน โดยรายละเอียดในกรอบจะปรับเปล่ียนไปตามความตอ้งการตามวตัถุประสงคก์าร
เรียน ความสามารถ และระดบัความส าเร็จท่ีเป็นไปตามโครงสร้างของหลกัสูตรท่ีวางไว ้

2. รูปแบบการเรียนแบบปรับเหมาะตามถนัด (Aptitude-Treatment Instruction 
Models) การปรับเหมาะกระบวนการและกลยุทธ์การเรียนให้เหมาะสมกับผูเ้รียน โดยระบบจะต้อง
ทราบคุณสมบติัหรือความถนดัของผูเ้รียนเพื่อท่ีจะเลือกบทเรียนให้เอ้ือประโยชน์ต่อกระบวนการเรียนรู้
ตามถนัดมากท่ีสุด แนวทางน้ีเรียกว่า การปฏิสัมพนัธ์ต่อความถนัดทางการเรียนของผูเ้รียน (Aptitude-
Treatment Instruction – ATI) 

3. รูปแบบการเรียนแบบปรับเหมาะจุลภาค (Micro-Adaptive Instructional 
Models) เป็นวิธีท่ีผสมผสานแนวความคิดแบบมหภาคและตามถนดัเขา้ดว้ยกนั โดยระบบจะตรวจสอบ
ความตอ้งการของผูเ้รียนแต่ละคนในระหวา่งเรียน และน าเสนอบทเรียนท่ีตรงตามความตอ้งการ จะเน้น
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กระบวนการก าลงัเรียน โดยขั้นตอนแรกจะสร้างแบบการเรียนแบบมหภาค ในขณะท่ีเรียนจะใชแ้นวคิด
แบบเรียนตามถนดั เพื่อวเิคราะห์ความตอ้งการของผูเ้รียน 
 
 2.2.3 ประเภทการเรียนรู้แบบปรับเหมาะ 
  การเรียนรู้แบบปรับเหมาะมีหลายประเภท [19] ไดแ้ก่ 

1. การน าเสนอแบบปรับเหมาะ (Adaptive Presentation) การน าเสนอเน้ือหา
บทเรียนให้เหมาะสมกบัผูเ้รียน เช่น ผูเ้รียนท่ีเก่งควรไดรั้บเน้ือท่ียากกวา่หรือจ านวนเน้ือหามากกวา่
ในการเรียนแต่ละคร้ัง ผูเ้รียนเรียนอ่อนควรไดรั้บเน้ือหานอ้ยเพื่อใหเ้ขา้ใจดีข้ึน 

2. การสนบัสนุนการคน้หาแบบปรับเหมาะ (Adaptive Navigation Support) 
มีระบบคน้หา  ส าหรับคลิกดูขอ้มูลของบทเรียนตามความพึงพอใจหรือทกัษะของผูเ้รียนเม่ือผูเ้รียน
ตอ้งการคลิกดู เช่น การให้ข้อมูลตรง ๆ การเรียงล าดับข้อมูล การซ่อนข้อมูลท่ีไม่ใช้ไว  ้การใช้
ตวัอกัษรหรือสีตวัอกัษรแตกต่างกนั ตามสภาพการศึกษา การใหค้ลิกดูแต่ละส่วน เป็นตน้ ซ่ึงจะช่วย
ใหผู้เ้รียนคน้หาขอ้มูลในการเรียนรู้ไดอ้ยา่งรวดเร็ว  

3. การจัดล าดับหลักสูตร (Curriculum Sequencing) การน าเสนอเน้ือหา
บทเรียนเป็นไปตามล าดบัเน้ือหาการเรียนรู้ เพื่อให้ผูเ้รียนเขา้ใจและไดรั้บความรู้ตามวตัถุประสงค์
ของหลกัสูตร โดยจะมีการวิเคราะห์ผูเ้รียนเพื่อจดัล าดบัเน้ือหา เช่น หากผูเ้รียนมีความรู้เร่ืองใดเร่ือง
หน่ึงดีแลว้ก็ใหข้า้มไปเรียนเน้ือหาบทต่อไปโดยไม่ตอ้งเรียนซ ้ า 

4. การวิเคราะห์อย่างอัจฉริยะในการแก้ปัญหาของผู ้เรียน (Intelligent 
Analysis of Student’s Solutions) การน าเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์(AI) ใช้เก็บข้อมูลของผูเ้รียน 
เพื่อน ามาวิเคราะห์และแกปั้ญหาการเรียนให้ถูกตอ้งตรงตามความตอ้งการขอผูเ้รียนช่วยให้ผูเ้รียน
สามารถเรียนรู้ใหส้ าเร็จตามวตัถุประสงคข์องบทเรียนนั้น 
 
 2.2.4 ส่ือหลายมิติแบบปรับเหมาะ 
  ส่ือหลายมิติ (Hypermedia)  เป็นการน าเสนอขอ้มูลเพื่อให้ผูรั้บสารสนเทศไดรั้บ
ขอ้มูลสารสนเทศในรูปแบบต่าง ๆ สามารถเช่ือมโยงขอ้มูลจากรูปแบบหน่ึงไปอีกรูปแบบหน่ึงได้
อย่างรวดเร็ว และเพิ่มความสามารถในการบรรจุข้อมูลในลักษณะภาพเคล่ือนไหว วีดีทัศน์ 
ภาพกราฟิก ภาพน่ิง ภาพสามมิติ ภาพถ่าย เสียงพูด เสียงดนตรี ไวใ้นเน้ือหาเดียวกนั เพื่อให้ผูเ้รียน
สามารถเขา้ถึงเน้ือหาเร่ืองราวในลกัษณะ ต่าง ๆ ไดห้ลายรูปแบบกวา่เดิม [21] 
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  ส่ือหลายมิติแบบปรับเหมาะ (Adaptive Hypermedia) หมายถึง การผสมผสาน
ระหวา่งส่ือหลายมิติร่วมกบัระบบการสอนท่ีฉลาดในการตอบสนองผูเ้รียนแต่ละคน [22] ส่ือหลาย
มิติสามารถแบ่งออกเป็น 3 องคป์ระกอบหลกั ดงัน้ี 

1. รูปแบบหลัก (Domain Model – DM) เป็นรูปแบบโครงสร้างหลักของ
ขอ้มูลสารสนเทศทั้งหมดท่ีน าเสนอให้แก่ผูเ้รียน โดยรูปแบบหลกั เปรียบเสมือนคลงัขอ้มูล ไดแ้ก่ 
ประวติัผูเ้รียน รูปแบบน าเสนอข้อมูล โดยรูปแบบหลักจะเป็นการออกแบบโครงสร้างข้อมูลท่ี
น าเสนอท่ีมีความสัมพนัธ์ของการออกแบบหัวขอ้ เน้ือหา และหน้าต่าง ๆ กบัการเช่ือมโยงลิงคใ์น
การน าทาง 

2. รูปแบบผูเ้รียน (Student Model : SM หรือ User Model) เป็นการออกแบบ
ระบบให้สอดคล้องกบัรูปแบบของการเรียนและแบบการคิดท่ีบ่งบอกถึงลกัษณะของผูเ้รียนเป็น
รายบุคคล ซ่ึงจะท าให้ส่ือหลายมิติแบบปรับตวัมีความยืดหยุ่นและสามารถตอบสนองผูเ้รียนตาม
ความตอ้งการและระดบัความรู้ได้ โดยรูปแบบผูเ้รียนจะมีความสามารถในการบนัทึกและจดจ า
ผูเ้รียน รวมทั้งปรับระบบให้สอดคลอ้งกบัพฤติกรรมการใชแ้ละขอ้มูลต่าง ๆ ของผูเ้รียนเม่ือผูเ้รียน
เขา้สู่ระบบ ซ่ึงจะท าใหต้อบสนอง ความตอ้งการของผูเ้รียนแต่ละคนไดอ้ยา่งเหมาะสม 

3. รูปแบบการปรับตวั (Adaptive Model : AM) รูปแบบของความสามารถ
ในการปรับตวั เป็นการพฒันาโปรแกรมหรือระบบท่ีสามารถน ามาปรับใช้ในส่ือหลายมิติแบบ
ปรับตัว โดยส่วนใหญ่นิยมพัฒนาโดยใช้เทคโนโลยีเว็บ (Web-Based Instruction) หรือระบบ
บริหารการเรียนการสอน (Learning Management System : LMS)  
  

 2.2.5 เทคนิคการพฒันาการเรียนแบบปรับเหมาะ 
  วิธีการท่ีน ามาพฒันาส่ือการเรียนรู้ให้เป็นแบบ Adaptive Learning จะใช้อยู่ 2 วิธี
ดว้ยกนั [23] คือ 

1. Personalization จะช่วยเปล่ียนแปลงส่ิงแวดล้อมให้เป็นไปตามความ
ตอ้งการของผูเ้รียนโดยอตัโนมติั 

2. Customization ผู ้เรียนสามารถเปล่ียนแปลงส่ิงแวดล้อมได้ตามความ
ตอ้งการของตนเอง เช่น สี ตวัอกัษร 
  เทคนิคท่ีช่วยให้เกิดการปรับเหมาะให้เหมาะสมกับส่ิงแวดล้อมการเรียนรู้มีอยู่
หลายชนิดดว้ยกนั ไดแ้ก่ 
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1. การน าเสนอการปรับเหมาะให้เหมาะสมกับส่ิงแวดล้อม (Adaptive 
Presentation) จะมีการปรับเน้ือหาของกระบวนวชิา (Course) บนหนา้จอให้ตรงกบัเป้าหมาย ความรู้ 
และขอ้มูลต่าง ๆ ท่ีผูเ้รียนมีอยู ่

2. การจัดเรียงหลักสูตรการเรียนรู้ (Curriculum Sequencing) จะช่วยให้
ผูเ้รียน คน้หาขอ้มูลในการเรียนรู้ไดอ้ยา่งรวดเร็ว ท าใหผู้เ้รียนมีการเรียนรู้ท่ีรวดเร็วข้ึน 

3. การสนับสนุนให้มีการปรับเหมาะให้เหมาะสมกบัการเรียนรู้ (Adaptive 
Navigation Support) จะช่วยสนบัสนุนการจดัเรียงหลกัสูตรการเรียนรู้ โดยจะมีการปรับปรุงล าดบั
การจดัเรียง หลกัสูตรตามความส าคญัในการเช่ือมโยงเน้ือหา 

4. การสนับสนุนให้มีการปรับเหมาะให้เหมาะสมกบัการเรียนรู้ (Adaptive 
Navigation Support) จะช่วยสนบัสนุนการจดัเรียงหลกัสูตรการเรียนรู้ โดยจะมีการปรับปรุงล าดบั
การจดัเรียง หลกัสูตรตามความส าคญัในการเช่ือมโยงเน้ือหา 

5. การสนบัสนุนแบบโตต้อบเพื่อช่วยในการแกปั้ญหา (Interactive Problem 
Solving support) จะสร้างตวัช่วยเหลือท่ีชาญฉลาด (Intelligent Help) ไวค้อยช่วยเหลือในขั้นตอน
การแกปั้ญหาต่าง ๆ ซ่ึงอาจจะใช้การบอกใบส้ าหรับการแนะน าขั้นตอนในการแก้ปัญหาส าหรับ
ผูเ้รียน 

6. การแก้ปัญหาท่ีอยู่บนพื้ นฐานของตัวอย่าง (Example-base Problem 
Solving) เม่ือผูเ้รียนตอ้งแกปั้ญหาใหม่ท่ีไม่เคยท ามาก่อน ก็จะมีการยกตวัอย่างการแกปั้ญหานั้น ๆ 
เพื่อเป็น แนวทางในการแกปั้ญหาใหม่ 
  ส าหรับรูปแบบการเรียนรู้แบบปรับเหมาะมีลักษณะการน าเสนอบทเรียนท่ี
สอดคลอ้งกบัความสามารถของผูเ้รียน ซ่ึงการน ามาใช้ความเลือกรูปแบบการน าเสนอท่ีเหมาะสม
กบักลุ่มผูเ้รียน โดยการวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัน าเสนอรูปแบบการเรียนรู้แบบปรับเหมาะแบบมหภาค 
(Macro-Adaptive Instructional Models) และน าเทคนิคท่ีช่วยให้เกิดการปรับเหมาะมาใชใ้นงานวจิยั
เพื่อให้งานมีวิจยัมีคุณสมบติัการปรับเหมาะท่ีสามารถปรับเหมาะได้ตรงกับความสามารถของ
ผูเ้รียน 
 
2.3 ความจ าและความคงทนในการเรียน 
 
 2.3.1 ความหมายของความจ าและความคงทนในการจ า 
  ความจ าเป็นส่วนประกอบท่ีส าคญัในการเรียน เป็นส่ิงท่ีจะช่วยให้เราสามารถ
เรียนรู้ในส่ิงต่าง ๆ ไดอ้ยา่งต่อเน่ือง [1] 
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  อเนก เพียรอนุกุลบุตร  กล่าววา่ ความจ าเป็นความสามารถท่ีจะทรงไวซ่ึ้งส่ิงท่ีรับรู้
ไว ้แลว้สามารถท่ีจะระลึกออกมา เพื่อน าความจ านั้นมาใชไ้ดอ้าจระลึกออกมาในรูปของรายละเอียด 
ภาพ ช่ือ ส่ิงของ วตัถุ ประโยค และแนวคิด ฯลฯ ความจ ามี 2 ชนิดใหญ่ ๆ คือ จ าอยา่งมีความหมาย
และจ าอยา่งไม่มีความหมาย 
  ระพินทร์ ฉายวิมล ไดใ้ห้ความหมายไวว้า่ ระบบความจ า เป็นกระบวนการท างาน
ของสมอง ท่ีเทียบไดก้บัการท างานของคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ ท่ีโครงสร้างและกระบวนการเรียนรู้
ของสมองมนุษยน์ั้น ไดรั้บการอธิบายโดยรูปแบบการประมวลผลขอ้มูล ซ่ึงมีระบบการเก็บขอ้มูล 3 
ระบบ คือ ระบบรับรู้ ระบบความจ าระยะสั้น และระบบความจ าระยะยาว [24] 
  สรุปไดว้า่ ความจ า หมายถึง การระลึกไดใ้นส่ิงท่ีเคยเรียนรู้ หรือเคยประสบพบเจอ
สถานการณ์นั้น ๆ ได ้ซ่ึงส่ิงท่ีจ  าไดน้ั้นอาจจ าไดใ้นลกัษณะรูปธรรมและนามธรรม 
       ความหมายของความคงทนในการเรียน 
  ชยัพร วิชชาวุธ ไดก้ล่าวว่า การศึกษาทบทวนส่ิงท่ีจ าอยู่แลว้ซ ้ าอีก จะช่วยให้เกิด
ความจ าถาวรมากข้ึน ช่วงระยะเวลาท่ีความจ าระยะสั้นจะฝังตวัเกิดเป็นความจ าระยะยาว หรือความ
คงทนในการเรียนรู้ ใชเ้วลาประมาณ 14 วนั หลงัจากท่ีเรียนรู้ผา่นไปแลว้ [24] 
  ความคงในการเรียน คือ การคงไวซ่ึ้งความสามารถ และผลการเรียนท่ีผูเ้รียนระลึก
ไดถึ้งความรู้ท่ีเคยมีประสบการณ์มาแลว้ หลงัจากท่ีเคยผา่นไปช่วงเวลาหน่ึง ซ่ึงความจ าพฒันาเป็น
ความคงทนในการจ าไดน้ั้น จะตอ้งมีความต่อเน่ืองความสัมพนัธ์ของประสบการณ์ท่ีท าให้เกิดการ
เรียนรู้ และการทบทวนส่ิงท่ีรู้แลว้นั้นอยู่อย่างเสมอ ซ่ึงช่วงเวลาจากความจ าระยะสั้นจะเปล่ียนไป
เป็นความความจ าระยะยาว หรือเกิดความคงทนในการจ าใชเ้วลาประมาณ 14 วนัหลงัจากท่ีเรียนรู้
แลว้ [25]  
  เฮอร์แมน เอบบิงเฮาส์ ศึกษาขอ้มูลเก่ียวความจ ามนุษย ์พบว่า ความจ าของมนุษย์
จะลดลงอยา่งรวดเร็วในระยะแรก โดยไดส้รุปขอ้มูลไวด้งัน้ี 

ตารางท่ี 2 - 1 อตัราการลืม โดยเฮอร์แมน เอบบิงเฮาส์ 
เวลาจากเรียนรู้คร้ังแรก ร้อยละของความจ าทีจ่ าได้ ร้อยละของการลืม 

ผา่นไป 20 นาที 53% 47% 
ผา่นไป 2 วนั 31% 69% 
ผา่นไป 15 วนั 25% 75% 
ผา่นไป 31 วนั 22% 78% 
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 2.3.2 กระบวนการและขั้นตอนของความจ า 
  ความจ าเป็นกระบวนการท่ีซบัซ้อน และมีความสัมพนัธ์กบัประสบการณ์และการ
เก็บขอ้มูลจากส่ิงแวดลอ้ม ความจ าประกอบดว้ย 3 ขั้นตอน [18] คือ 

1. การรับข้อมูล (Encoding) คือการท่ีระบบประสาทรับส่ิงเร้าในรูปของ
ข่าวสารหรือขอ้มูลเขา้มา 

2. การเก็บรักษาขอ้มูล (Storage) หมายถึง การเก็บขอ้มูลไวใ้นสมองหลงัจาก
รับมากแลว้ โดยจะเก็บตามลกัษณะการรับสัมผสั เช่น ในรูปของการมองเห็น หรือการไดย้นิ เป็นตน้ 

3. การระลึกได้ (Retrieval) หมายถึง การสามารถระลึกได้เม่ือต้องการน า
ขอ้มูลท่ีเก็บไวม้าใช ้โดยส่ิงท่ีตอ้งการระลึกอาจเป็นความจ าระยะสั้นหรือระยะยาวก็ได ้โดยความจ า
อาจสูญหายไประยะหน่ึง 
  
 2.3.3 ทฤษฎคีวามจ า 
  ทฤษฎีความจ าสองกระบวนการ (Two-Process Theory of Memory) แบ่งความจ า
ออกเป็น 2 ชนิด คือ ความจ าระยะสั้ น (Short Term Memory: STM) และความจ าระยะยาว (Long 
Term Memory: LTM) ซ่ึงโครงสร้างของระบบความจ าท่ีถือวา่เป็นโครงสร้างมาตรฐาน ถูกน าเสนอ
โดย Atkinson และ Shiffrin ซ่ึงตามโครงสร้าง ระบบความจ าประกอบด้วย หน่วยจดัเก็บขอ้มูล 3 
หน่วย คือ หน่วยประสารสัมผสั (sensory store) หน่วยความจ าระยะสั้น (Short-Term memory) และ
หน่วยความจ าระยะยาว (Long-Term memory) [26] 
 

 

ภาพท่ี 2 - 1 กลไกการท างานในการจ าของมนุษยต์ามแนวคิด Information Model  
โดย Atkinson และ Shiffrin 



24 

 

  จากอธิบายไดว้า่ หน่วยประสาทสัมผสัเป็นส่วนท่ีกระทบกบัส่ิงแวดลอ้มภายนอก 
ผ่านทางการสัมผสั ตา หู หรือพร้อมกันหลายประสาทสัมผสัในเวลาเดียวกัน จะถูกเก็บอยู่เพียง
ชัว่ขณะสั้น และถูกส่งผา่นไปยงัหน่วยความจ าระยะสั้น  
  หน่วยความจ าระยะสั้ น เป็นส่วนท่ีมีการประมวลเกิดข้ึน และถูกจดัเก็บข้อมูล
ในช่วงสั้ น ๆ และจ ากัด การประมวลผลท่ีเกิดในเวลาสั้ น ๆ จะผ่านกระบวนการควบคุมหลาย
รูปแบบ เช่น การแปลความหมาย (Encoding) การทวนซ ้ าและส่งขอ้มูลต่อ (Rehearsal) การจดัเก็บ
ขอ้มูลไปยงัหน่วยความจ าระยะยาว (Storage Strategies) และการดึงเอาความทรงจ าเก่าข้ึนมาใช้
ร่วมกนั (Retrieval strategies) หลงัการประมวลผลแลว้อาจมีปฏิกิริยาตอบกลบัออกไปยงัส่ิงท่ีเขา้มา
กระตุน้ดว้ย (Response output) 
  หน่วยความจ าระยะยาว เป็นหน่วยความจ าท่ีจดัเก็บขอ้มูลสะสมไว ้และยงัไม่ได้
ถูกน ามาใช้ ส่ิงท่ีถูกจดัเก็บในหน่วยความจ าระยะยาวมีปริมาณมากมายไม่จ  ากดั และอาจถูกน า
กลบัมาใช้ได้ใหม่ เม่ือมีการทบทวน (Rehearsal) หรือมีความตอ้งการเรียกข้ึนมาใหม่ (Retrieval) 
หลงัจากถูกเก็บไวห้ลาย ๆ ปีมาแลว้ก็ตาม 
 
 2.3.4 ความจ าของเด็กทีม่ีความบกพร่องทางการเรียนรู้ 
  เด็กท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้ จะดอ้ยความสามารถดา้นของความจ าระยะ
ยาว ซ่ึงเกิดจากไม่สามารถจดัระบบระเบียบ หรือไม่มีกลวิธีในการจ า [26] ซ่ึงสามารถแยกตาม
ปัญหาไดด้งัน้ี [15] 

1. ความจ าระยะสั้น 
 จ าตวัเลขหรือขอ้มูลท่ีครูบอกไม่ได ้
 ลืมขั้นตอนการค านวณ 
 จ าความหมายของสัญลกัษณ์ไม่ได ้

2. ความจ าระยะยาว 
 ใชเ้วลาในการค านวณนานมาก 
 เมือมีการทบทวนส่ิงท่ีเรียนไปแลว้ เด็กมกัจะจ าไม่ได ้
 จ าเน้ือหาท่ีเรียนไปแลว้ไม่ได ้

3. การจดัล าดบั 
 บอกล าดบัตวัเลขไม่ได ้
 บอกล าดบัขั้นตอนในการค านวณไม่ได ้หรือบอกไดไ้ม่ครบ 
 บอกเวลาไม่ได ้
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 ลืมความหมายของค าบ่อย ๆ  ท าใหท้  าโจทยไ์ม่ได ้
 
 2.3.5 หลกัการช่วยพฒันาความจ า 
  ความจ าเป็นส่ิงส าคญั ถา้ส่ิงท่ีเรียนรู้ไปแลว้ แลว้ไม่สามารถจ าได ้การเรียนรู้นั้นก็
ไร้ประโยชน์ จึงมีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งพฒันาความจ าส าหรับเด็กท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้ 
เน่ืองจากเด็กกลุ่มน้ีมีลกัษณะข้ีลืม โดยวธีิการช่วยพฒันาความจ า มีดงัน้ี [26] 

1. การรู้จกัจดัหมวดหมู่ (Organization) ความสามารถในการจดัหมวดหมู่
ขอ้มูลของการเรียนรู้ มีความจ าเป็นทั้งความจ าระยะสั้นและระยะยาว รวมถึงการรู้จกัดึงเอาขอ้มูลมา
ใชโ้ดยปกติธรรมชาติความสามารถในการจดัหมวดหมู่ รวมถึงความสามารถในการมองเห็นความ
เหมือน ความแตกต่างความสัมพันธ์ รู้จกัแยกแยะ ชั้ น สี รูปทรง ขนาด ล าดับ ความเช่ือมโยง 
ส าหรับเด็กท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้ มีปัญหาในการจดัหมวดหมู่ท่ีซบัซ้อน จึงมีความจ าเป็น
ในการฝึกจดัหมวดหมู่ เพื่อสร้างความคิดรวบยอดท่ีหลากหลาย 

2. การทวนซ ้ า (Rehearsal) ขอ้ความท่ีเป็นชุดค าสั่ง เน้ือหาในการเรียน ไดย้ิน 
ไดฟั้ง ไดเ้ห็น ส าหรับเด็กท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้นั้นจะตอ้งมีการทวนซ ้ าจ  านวนมากคร้ัง
มากกวา่เด็กปกติ 

3. การเรียนเกิน (Over-Learning)  การเรียนซ ้ าในส่ิงท่ีรู้แลว้หลาย ๆคร้ัง จน
สามารถจ าได ้เม่ือท าซ ้ าในส่ิงท่ีเรียนรู้แลว้หลายคร้ัง ก็จะให้เกิดความช านาญ มีความรู้ความสามารถ
ในส่ิงท่ีเรียนอยา่งเป็นอตัโนมติั 

4. การสร้างจินตภาพ (Mind Map) การมีภาพประกอบการเรียน การนึกภาพ
ตามค าบรรยาย ถา้มีการจินตนาการตามขอ้ความหรือบทเรียนท่ีไดรั้บรู้ก็จะใหจ้  าส่ิงนั้นไดง่้ายข้ึน 

5. การใชส่ิ้งเร้าช่วยจ า (Cue) เช่น ค าหลกั สูตรการค านวณ ท่ีจะช่วยให้เราจ า
ไดง่้ายข้ึน 

6. การเช่ือมโยงส่ิงท่ีเรียนรู้ใหม่กบัส่ิงท่ีเรียนรู้แลว้และยงัจ าได ้เช่น หลกัการ 
วธีิการ ค าศพัท ์จากส่ิงท่ีเคยเรียนรู้ไปแลว้ เพิ่มเติมสู่การเรียนรู้ใหม่ 

7. การฝึกหัด (Law of practice หรือ Law of Exercise) การเรียนรู้ เพื่อท่ีจะ
เขา้ใจและจ าไดน้ั้นจะตอ้งมีกระบวนการท่ีจะจ าได(้Working Memory) การฝึกหดัจึงเป็นส่วนหน่ึง
ในกระบวนการท่ีจะจ าได้ ส าหรับเด็กท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้ จะตอ้งมีการฝึกหัดซ ้ า ๆ 
มากกวา่เด็กปกติ เน่ืองจากกระบวนการจ าของเด็กกลุ่มน้ีชา้มากกวา่เด็กปกติ 
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2.4 การเรียนการสอนบนเวบ็ 
 
 2.4.1 ความหมาย 
  Khan ได้กล่าวว่า การเรียนการสอนบนเว็บ หมายถึง การเรียนการสอนท่ีอาศัย
โปรแกรมไฮเปอร์มีเดียท่ีช่วยในการสอน โดยการใชป้ระโยชน์จากคุณลกัษณะของอินเตอร์เน็ตมา
สร้างใหเ้กิดการเรียนรู้อยา่งมีความหมาย โดยส่งเสริมและสนบัสนุนการเรียนรู้ในทุกทาง  
  Clark ได้กล่าวว่า การเรียนการสอนบนเว็บ เป็นการเรียนการสอนรายบุคคล ท่ี
น าเสนอผา่นเคร่ืองข่ายอินเตอร์เน็ตแบบสาธารณะ หรือส่วนบุคคล และแสดงผลผา่นเวบ็บราวเซอร์ 
เขา้ถึงขอ้มูลโดยใชง้านผา่นเครือข่ายอินเตอร์เน็ต  
  มนชยั เทียนทอง ไดก้ล่าววา่ การเรียนการสอนบนเวบ็ หมายถึง บทเรียอมพิวเตอร์
นคช่วยสอนท่ีน าเสนอผา่นเครือข่ายคอมพิวเตอร์ โดยใชเ้วบ็เบราเซอร์เป็นตวัจดัการ [27] 
  สรุปไดว้่า การเรียนการสอนบนเวบ็ หมายถึง การน าเสนอบทเรียนในลกัษะของ
ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ผูใ้ช้สามารถเข้าถึงบทเรียนโดยใช้เว็บบราวเซอร์เป็นเคร่ืองมือส าหรับการ
แสดงผล 
 
 2.4.2 ส่วนประกอบของ การเรียนการสอนบนเวบ็ 
  รูปแบบการเรียนการสอนบนเวบ็ท่ีสมบูรณ์นั้นจะตอ้งมีองคป์ระกอบดงัน้ี [27] 

1. ส่ื อส าห รับน าเสนอ (Presentation Media) ได้แ ก่  ข้อความ  กราฟิ ก 
ภาพเคล่ือนไหว เสียง 

2. การปฏิสัมพนัธ์ (Interactivity) เน้ือหาของบทเรียนมีการปฏิสัมพนัธ์กบั
ผูเ้รียน เพิ่มความสนใจใหก้บัผูเ้รียน 

3. การจัดการฐานข้อมูล  (Database Management) การจัด เก็บข้อมูล ท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการเรียนบนเวบ็ 

4. ส่วนสนับสนุนการเรียนการสอน (Couse Support) เป็นส่วนท่ีผู ้เรียน
สามารถติดต่อส่ือสารผูดู้แลการเรียนการสอนบนเวบ็ได ้
  ส่วนประกอบ 3 ส่วนแรกเป็นส่ือต่าง ๆ ท่ีใช้น าเสนอเพื่อให้มีการปฏิสัมพนัธ์
พร้อมทั้งมีระบบจดัการฐานขอ้มูลเพื่อใชค้วบคุมและจดัการบทเรียน อนัไดแ้ก่ การลงทะเบียนเรียน 
การตรวจเช็คขอ้มูลส่วนตวัผูเ้รียน การรายงานความกา้วหนา้ทางการเรียนเป็นตน้ 
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 2.4.3 ประเภทบทเรียนบนเว็บ 
   บทเรียนบนเวบ็สามารถแบ่งประเภทไดต้ามระดบัความยากได ้3 ประเภท ดงัน้ี [27] 

1. Embedded WBI เป็นการน าเสนอบทเรียนด้วยขอ้ความและกราฟิกเป็น
หลกั ซ่ึงเป็นบทเรียนพื้นฐานท่ีพฒันามาจาก CAI ซ่ึงส่วนใหญ่จะใหภ้าษา HTML ในการพฒันา 

2. IWBI (Interactive WBI) เป็นบทเรียนบนเว็บท่ีเน้นให้มีการปฏิสัมพนัธ์
กบัผูเ้รียน นอกเหนือจากการน าเสนอบทเรียนด้วยขอ้ความ กราฟิก และภาพเคล่ือนไหว โดยใน 
การพัฒนาบทเรียนประเภท IWBI จะใช้ภาษาเชิงวตัถุ (Object Oriented Programming) ส าหรับ 
การพฒันา เช่น Visual Basic, Visual C++ เป็นตน้ ในการพฒันา 

3. IMMWBI (Interactive Multimedia WBI) เป็ นบท เรียนบน เว็บ ระดับ
สูงสุด ประกอบคุณสมบติัทั้ง 5 ดา้นของมลัติมีเดีย ไดแ้ก้ ขอ้ความ ภาพน่ิง ภาพเคล่ือนไหว เสียง 
และการปฏิสัมพนัธ์ โดยผูพ้ฒันาบทเรียนจะตอ้งใชเ้ทคนิคต่าง ๆ เขา้ช่วยเพื่อปรับบทเรียนจากการมี
ปฏิสัมพนัธ์ของผูเ้รียนเป็นไปดว้ยความรวดเร็วและราบร่ืน เช่น การเขียนคุกก้ี (Cookies) เพื่อช่วย
ส่ือสารข้อมูลระหว่างเว็บเซิร์ฟเวอร์กับตวับทเรียนท่ีอยู่ในไคลเอนท์ เป็นต้นภาษาท่ีใช้พฒันา
บทเรียนระดบัน้ี ไดแ้ก่ Java, ASP, JSP และ PHP เป็นตน้ 
 
 2.4.4 สถาปัตยกรรมของระบบ 
  สถาปัตยกรรมของระบบส าหรับบทเรียนบนเวบ็ ประกอบดว้ยส่วนต่าง ๆ ดงัน้ี 

1. เคร่ืองไคลเอนท์ (Client) เป็นเคร่ืองคอมพิวเตอร์ของผูเ้รียนท่ีสามารถ
เช่ือมต่อกบัระบบเครือข่ายได ้และแสดงขอ้มูลบทเรียนท่ีเป็นมลัติมีเดียได ้

2. การเช่ือมต่อระบบเครือข่าย (Network Connectivity) การเช่ือมต่อเคร่ือง
ไคลเอนทก์บัระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ผา่นผูใ้หบ้ริการอินเตอร์เน็ต (ISP) 

3. เว็บเบราเซอร์และปลั๊กอิน (Web Browser and Plug-in) เป็นซอฟท์แวร์
ส าหรับน าเสนอบทเรียนโดยใช้เทคโนโลยีเว็บ เช่น Google Chrome, Internet Explorer, Mozilla 
Firefox เป็นตน้ 

4. เว็บเซิ ร์ฟเวอร์ (Web Server) คอมพิวเตอร์ส่วนกลาง ส าหรับบันทึก
บทเรียนบนเวบ็และและใชบ้ริการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ทั้งในส่วนของผูเ้รียน บทเรียน และ
จดัการส่วนสนบัสนุนบทเรียนทั้งหมด 
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ภาพท่ี 2 - 2 สถาปัตยกรรมของระบบส าหรับบทเรียนบนเวบ็ 

 
2.5 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการพฒันาเคร่ืองมือวจัิย 
 
 2.5.1 HTML 5 
  HTML (Hypertext Markup Language) คือ ภาษาพื้นฐานท่ีใช้ส าหรับการแสดงผล
เน้ือหาบนเวบ็เพจโดยมีแท็ก (Tag) ก าหนดค าสั่งต่าง ๆ ส าหรับ HTML5 นับเป็นภาษา HTML เวอร์
ชัน่ล่าสุด ท่ีไดพ้ฒันามากจาก HTML4 ท่ีเป็นเวอร์ชัน่ท่ียงัใช้กนัแพร่หลายในปัจจุบนั HTML5 เป็น
เทคโนโลยีเว็บสมัยใหม่  ซ่ึงถูกก าหนดมาตรฐานโดย WHATWG (Web Hypertext Application 
Technology Working Group) ในปี  2004 และในปี  2007 W3C (World Wide Web Consortium) ได้
เร่ิมใช้ HTML5 ตามมาตรฐานของ WHATWG ท่ีก าหนดไวก่้อน โดย W3C ตอ้งการให้มาตรฐาน 
HTML5 เป็นตามท่ีเอกสารก าหนด W3C จึงไดแ้บ่งเทคโนโลยใีน HTML5 เป็น 8 หมวด ดงัน้ี [28] 

1. Semantics คือ การก าหนดความหมายให้กบัรูปแบบของภาษา HTML5 ท่ี
เปล่ียนแปลงไปจาก HTML4 รวมทั้งมีแท็กใหม่ และคุณสมบติั (Attribute) ท่ีเพิ่มข้ึน ซ่ึงช่วยบ่งบอก
ความหมายของวตัถุในเวบ็เพจไดดี้ข้ึน 

2. Offline & Storage คือ การท าเวบ็สามารถท างานและเก็บขอ้มูลการใช้งาน
เป็นแบบออฟไลน์ได้ ท าให้ไม่จ  าต้องเช่ือมต่ออินเตอร์เน็ต โดยเทคโนโลยีท่ีใช้ ได้แก่ HTML5 
AppCache, Local Storage, Indexed DB และ File API 

3. Device Access เป็นหมวดของเทคโนโลยีท่ีช่วยให้การเขียนโปรแกรมนั้น
เขา้ถึงคุณสมบติัต่างๆ ของอุปกรณ์แบบพกพา ไดง่้ายและรวดเร็วข้ึน เช่น แผนท่ี (Geolocation) กลอ้ง
ถ่ายรูป ไมโครโฟน หรือขอ้มูลเช่น รายช่ือ (Contact)  



29 

 

4. Connectivity กลุ่มเทคโนโลยีท่ีเพิ่มประสิทธิภาพด้านการเช่ือมต่อกับ
เคร่ืองแม่ข่าย ประกอบดว้ย 2 ส่ิงท่ีส าคญัคือ WebSocketsการดึงขอ้มูลจากเซิร์ฟเวอร์มายงัไคลเอนต ์
และ Server-sent Events (SSE) การส่งขอ้มูลท่ีเซิร์ฟเวอร์สามารถส่งขอ้มูลไปยงัไคลเอนต์ไดโ้ดยตรง 
โดยท่ีไคลเอนตไ์ม่ตอ้งร้องขอ (GET Request) ก่อน 

5. Multimedia HTML5 มีแท็กใหม่ <audio> และ <video> ท่ีท าให้เว็บเพจ
สามารถแสดงผลเสียงและวดีีโอไดโ้ดยตรง 

6. 3D, Graphics & Effects คือ หมวดท่ีเก่ียวกบัเร่ืองกราฟิก ช่วยให้นกัพฒันา
สามารถท่ีจะสร้างหน้าเว็บเพจบนเคร่ือง Desktop หรือ Mobile ได้อย่างน่าสนใจ ประกอบด้วย 4 
ประการยอ่ย ดงัน้ี 

 SVG (Scalable Vector Graphics) เป็นภาษาตระกูล XML ท่ีออกแบบ
มาส าหรับการวาดกราฟิกแบบเวกเตอร์ 

 Canvas เป็นแท็กใหม่ท่ีถูกสร้างข้ึนใน HTML5 ท่ีสามารถวาดภาพลง
บนเวบ็เพจไดโ้ดยตรงซ่ึงขอบเขตของภาพท่ีวาดก็จะอยู่ในออบเจคต ์
ช่ือ Canvas 

 WebGL คือ ไลบรารีกราฟิกท่ีพัฒนาอยู่บน  OpenGL ES 2.0 เป็น
ไลบรารีกราฟิก 3 มิติมาตรฐาน ท่ีสามารถสั่งงานโดยผ่านจาวาสคริป
ใหเ้รนเดอร์ภาพออกมาบนออบเจคต ์Canvas ภายในเบราวเ์ซอร์ได ้

 CSS3 3D ภาษาท่ีสามารถเขียนใหว้ตัถุบนเวบ็เพจแสดงผลในแบบต่างๆ 
เช่น ขยายขนาด หมุนเอียงตามแกน xyz ซ่ึงจะแตกต่างไปจาก CSS2  

7. Performance & Integration ช่วยในการสร้าง Web Applications ท่ี เรียก
ขอ้มูลจากเคร่ืองแม่ข่ายด้วยเทคโนโลยี เช่น Web Worker และ XMLHttpRequest (การเช่ือมโยง
ขอ้มูลระหวา่ง Web Browser และ Web Server) ท าให้สามารถเรียกขอ้มูลไดร้วดเร็ว และท างานใน
ลกัษณะ Background ได ้

8. CSS3 คือ ส่วนท่ีก าหนดรูปแบบในการแสดงขอ้มูลท าให้มีความยืดหยุ่น 
หลายหลาย ส่งผลใหก้ารน าเสนอมีความหลายหลาย ทั้งในรูปแบบ 2 มิติ และ 3 มิติ 
 
 2.5.2 JavaScript 
  JavaScript เป็นภาษาสคริปต์เชิงวตัถุ ท่ีถูกออกแบบมาเพิ่มท างานร่วมกบั HTML 
เพื่อสั่งให้เวบ็เพจมีการประมวลผล สร้างความยืดหยุ่นให้กลบัเน้ือหา การให้งานภาษา JavaScript 
สามารถเขียนแทรกเขา้ไปใน HTML ไดเ้ลย ซ่ึงขอ้ดีของ JavaScript นั้นช่วยในการเขียนโปรแกรม
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ท่ีมีความซับซ้อน เช่น การสร้างและเรียกดูขอ้มูลจากฐานขอ้มูล การติดต่อขอ้มูลจากเร่ืองแม่ข่าย 
การเช่ือมโยงระบบแผนท่ีของอุปกรณ์ Mobile เพื่อเรียกดูต าแหน่ง การเขียนควบคุมการท างานของ
ปุ่ม เช่น การบงัคบัการเคล่ือนไหวของตวัละครในเกม เป็นตน้ [18] 
 

 

ภาพท่ี 2- 3 การท างานร่วมกนัของ HTML5 CSS3 และ JavaScript 
 

2.6 งานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 
 
 2.6.1 Principles Underlying the Design of "The Number Race", an Adaptive 
Computer Game for Remediation of Dyscalculia [6] 
  งานวิจยัดงักล่าวผูว้ิจยัตอ้งการอธิบายหลกัการและองคค์วามรู้ขั้นพื้นฐานของการ
พฒันาซอฟต์แวร์ส าหรับเด็กท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้ด้านคณิตศาสตร์ โดยซอฟต์แวร์ท่ี
พฒันาข้ึนจะฝึกทกัษะดา้นจ านวนโดยน าเสนอในรูปแบบของเกมท่ีปรับเหมาะตามความสามารถ
ของเด็กแต่ละคน ซ่ึงเกมท่ีพฒันาข้ึนเป็นการฝึกการเปรียบเทียบจ านวน พร้อมทั้งการเพิ่มข้ึนและ
ลดลงของจ านวนตวัเลขท่ีเลือก ทีมผูว้ิจยัได้ทดลองกับกลุ่มตวัอย่างท่ีเป็นเด็กท่ีมีความบกพร่อง
ทางดา้นคณิตศาสตร์จ านวน 9 คน โดยเกมท่ีพฒันาข้ึนนั้นยงัสร้างความสนุกสนานให้กบัเด็กเป็น
กลุ่มตวัอยา่งของงานวิจยั ซ่ึงประสิทธิภาพการท างานของซอฟต์แวร์ท่ีพฒันาข้ึนน้ี เป็นท่ีพึงพอใจ
ส าหรับครูและผูป้กครองของเด็กท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้ดา้นคณิตศาสตร์ โดยผลการศึกษา
เด็กมีพฒันาการดา้นทกัษะจ านวนท่ีดีข้ึน จากการทดสอบก่อนและหลงัใชซ้อฟตแ์วร์ 
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 2.6.2 การพฒันาบทเรียนทางเวบ็แบบปรับเหมาะ วชิาการจัดหมวดหมู่ระบบทศนิยมดิวอี ้[19] 
  ผูว้ิจยัตอ้งการศึกษาประสิทธิภาพของบทเรียนปรับเหมาะตามเกณฑ์ท่ีก าหนดโดย
ตั้งเกณฑ์ไวท่ี้ 80/80 และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัศึกษาของกลุ่มท่ีเรียนรู้ตามแผนการสอน
ปกติ และกลุ่มท่ีเรียนดว้ยบทเรียนปรับเหมาะ ซ่ึงผูว้จิยัไดพ้ฒันาบทเรียน วชิาการจดัหมวดหมู่ระบบ
ทศนิยมดิวอ้ี ออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่ ยาก ปานกลาง และง่าย สร้างให้ปรับเหมาะโดยการท่ี
ออกแบบเน้ือหาแต่ละระดบัในปริมาณท่ีเหมาะสมกบัความสามารถในการเรียนรู้ของผูเ้รียน โดย
ระบบจะมีการเก็บขอ้มูลผูเ้รียนนั้นไว ้และจดัส่งบทเรียนท่ีเหมาะสมให้แก่ผูเ้รียน โดยผลสรุปหลงั
การทดสอบได้ว่า บทเรียนทางเว็บแบบปรับเหมาะ วิชาการจดัหมวดหมู่ระบบทศนิยมดิวอ้ี มี
ประสิทธิภาพท่ี 80.78/81.17 ซ่ึงสูงกวา่เกณฑ์ และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนกลุ่มท่ีเรียน
ด้วยบทเรียนทางเว็บแบบปรับเหมาะสูงกว่าผูเ้รียนด้วยวิธีสอนตามแผนการสอนปกติอย่างมี
นยัส าคญัท่ีระดบั 0.01 
  เน่ืองจากเด็กท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้นั้นมีความสามารถท่ีแตกต่างกนั เด็ก
ควรไดรั้บบทเรียนท่ีมีความเหมาะสมกบัความสามารถของแต่ละคน ซ่ึงจากงานวิจยัท่ีไดศึ้กษาการ
น าเสนอแบบแบบฝึกทกัษะและบทเรียนท่ีเหมาะสมกบัความสามารถของผูเ้รียนนั้น สรุปได้ว่า
ผูเ้รียนมีผลการฝึกทกัษะหรือผลการเรียนท่ีดีข้ึน หลงัการเรียนดว้ยรูปแบบปรับเหมาะ 
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บทที ่3 
การวเิคราะห์และออกแบบระบบ 

 
  งานวิจยัเร่ือง การเรียนรู้แบบปรับเหมาะผา่นเวบ็เพื่อพฒันาความสามารถดา้นการ
ค านวณ และความคงทนในการเรียนรู้ ของเด็กท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้ เป็นงานวิจยัเชิง
ทดลอง มีวตัถุประสงคเ์พื่อวิเคราะห์ และออกแบบกรอบแนวคิดการเรียนรู้แบบปรับเหมาะผา่นเวบ็
เพื่อพฒันาความสามารถดา้นการค านวณ และความคงทนในการเรียนรู้ ของเด็กท่ีมีความบกพร่อง
ทางการเรียนรู้ และพฒันาบทเรียนส าหรับการเรียนรู้แบบปรับเหมาะผา่นเวบ็ ตามองคป์ระกอบของ
กรอบแนวคิดท่ีได ้เพื่อประเมินความสามารถดา้นการค านวณ ความคงทนในการเรียนรู้ และเวลาท่ี
ใชใ้นการเรียนรู้ ซ่ึงผูว้จิยัไดศึ้กษาคน้ควา้และปฏิบติัตามแนวทางขั้นตอนกระบวนการวจิยั ดงัน้ี 
 
3.1 ศึกษาทฤษฎทีี่เกีย่วข้อง 
  ผูว้ิจยัได้ศึกษาทฤษฎีและวิเคราะห์งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง เพื่อน าหลักการทฤษฎีท่ี
เหมาะสมมาประยุกต์ร่วมกนั เพื่อท่ีจะแก้ไขปัญหาน าวิจยั ซ่ึงผูว้ิจยัได้น าเสนอทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง
ส าหรับงานวิจยัน้ีในรูปแบบกรอบแนวคิดของงานวิจยั เพื่อน าไปพฒันาเป็นเคร่ืองมือส าหรับเก็บ
ขอ้มูลเพื่องานวิจยั ดงัภาพท่ี 3 - 1 สามารถอธิบายองคป์ระกอบของกรอบแนวคิด ท่ีจะน าไปพฒันา
เคร่ืองมือส าหรับเก็บขอ้มูลเผือ่ใชใ้นงานวจิยัไดด้งัน้ี 
 
 3.1.1 การเรียนการสอนบนเว็บ (Web-based Instruction) 
  ปัจจุบนัความกา้วหนา้ทางเทคโนโลยีมีการพฒันาไปอยา่งรวดเร็วระบบอินเตอร์เน็ต
ได้เข้ามามีบทบาทในทุก ๆ ด้านของสังคม ส าหรับด้านการศึกษาก็มีการน าเทคโนโลยีมา
ประยุกตใ์ชม้ากข้ึน สามารถพบเห็นไดเ้ป็นประจ านั้นก็คือการเรียนผา่นเวบ็  เน่ืองจากสามารถท่ีจะ
แกไ้ขปัญหาดา้นขอ้จ ากดัของสถานท่ีเวลาในการเรียน โดยลกัษณะของการเรียนการสอนบนเวบ็
จะตอ้งมีองคป์ระกอบของการน าเสนอขอ้มูลดงัน้ี 

1. ส่ือส าหรับการน าเสนอ (Presentation Media)  น าเสนอเน้ือหาบทเรียนท่ี
ประกอบดว้ย ขอ้ความ ภาพเคล่ือนไหว และเสียงประกอบเน้ือหา 

2. การปฏิสัมพนัธ์ (Interactivity) น าเสนอบทเรียนตรงกบัการเลือกขอ้มูล
บทเรียนของผูเ้รียน แสดงผลคะแนนแบบทดสอบของผูเ้รียน 
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3. การจดัการฐานขอ้มูล (Database Management) จดัเก็บขอ้มูลของผูเ้รียนท่ี
ไดใ้ชบ้ทเรียนบนเวบ็ ไดแ้ก่ ขอ้มูลพื้นฐานผูเ้รียน บนัทึกคะแนนแบบทดสอบก่อนเรียน – หลงัเรียน 
เป็นตน้ 

4. การสนับสนุนเน้ือหา (Couse Support) ผู ้เรียนสามารถเขียนค าถาม
ขอ้คิดเห็น เพื่อติดต่อกบัผูดู้แลเน้ือหาบนเรียนบนเวบ็ได ้
 

Working MemoryWorking Memory

OrganizationOrganization RehearsalRehearsal

Over-LearningOver-Learning

Law of PracticeLaw of PracticeCueCue

Link to LearnLink to Learn

AttentionAttention InterestedInterested

DesireDesire ActiveActive

SpeechSpeech

ReinforcementReinforcement
Learning Disability MediaLearning Disability Media

FontFont

Student ModelStudent Model

Adaptive ModelAdaptive Model

Domain ModelDomain Model

Adaptive Nevigation SupportAdaptive Nevigation Support

Intelligent Analysis of 
Student  Solutions

Intelligent Analysis of 
Student  Solutions

Interactive Problem Solving 
Support

Interactive Problem Solving 
Support

Example-base Problem SolvingExample-base Problem Solving

Database

Adaptive LearningAdaptive Learning

Presentation MediaPresentation Media InteractivityInteractivity Database ManagementDatabase Management Couse SupportCouse Support
Web-based Instruction

Curriculum SequencingCurriculum Sequencing

CouseCouse

Mind MapMind Map

 

ภาพท่ี 3 - 1 กรอบแนวคิดการเรียนรู้แบบปรับเหมาะผา่นเวบ็เพื่อพฒันาความสามารถดา้นการ
ค านวณ และความคงทนในการเรียนรู้ของเด็กท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้ 

 
 3.1.2 การเรียนรู้แบบปรับเหมาะ (Adaptive Learning) 
  เน่ืองจากเด็กท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้ แต่ละคนมีความสามารถในการเรียน
เรียนท่ีแตกต่างกนั การเรียนรู้แบบปรับเหมาะจึงมีความเหมาะสมส าหรับเด็กกลุ่มน้ี เน่ืองจากมีการ
น าเสนอบทเรียนท่ีตรงกับความสามารถของเด็กแต่คน โดยท่ีเด็กแต่ละคนไม่จ  าเป็นต้องเรียน
บทเรียนเดียวกนั ในงานวิจยัน้ีผูว้ิจยัเลือกท่ีจะน าเสนอการเรียนรู้แบบปรับเหมาะมหภาค (Macro-
Adaptive Instructional Models) ประเภทปรับเหมาะแบบการจัดล าดับหลักสูตร (Curriculum 
Sequencing) โดยน าเสนอบทเรียนตามล าดบัเน้ือหาการเรียนรู้ เพื่อให้ผูเ้รียนเขา้ใจและไดรั้บความรู้
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ตามวตัถุประสงคข์องหลกัสูตร โดยจะมีการวิเคราะห์ผูเ้รียนเพื่อจดัล าดบัเน้ือหา เช่น หากผูเ้รียนมี
ความรู้เร่ืองใดเร่ืองหน่ึงดีแลว้ก็ใหข้า้มไปเรียนเน้ือหาบทต่อไปโดยไม่ตอ้งเรียนซ ้ า 
  การน าเสนอส่ือแบบปรับเหมาะเพื่อตอบสนองความตอ้งการของผูเ้รียนแต่ละคน
นั้น สามารถน าเสนอตามองคป์ระกอบส่ือหลายมิติแบบปรับเหมาะไดด้งัน้ี 

1. รูปแบบผู ้เรียน (Student Model) เก็บข้อมูลประวติัผู ้เรียน พฤติกรรม
ผูเ้รียน และผลการเรียนของผูเ้รียน ซ่ึงจะช่วยใหร้ะบบมีความยดืหยุน่ ตามความสามารถของผูเ้รียน 

2. รูปแบบหลกั (Domain Model) ส่วนของเน้ือหาบทเรียน/แบบทดสอบท่ี
จะตอ้งน าเสนอแก่ผูเ้รียน ซ่ึงในบทเรียนหรือแบบทดสอบควรมีคุณสมบติัท่ีช่วยให้เกิดการปรับ
เหมาะตามความสามารถของผูเ้รียน ประกอบดว้ย 

 Couse น าเสนอเน้ือหาตรงตามความสามารถของผูเ้รียนแต่ละคน 
 Curriculum Sequencing จดัเรียงล าดบัเน้ือท่ีช่วยให้ผูเ้รียนเขา้ถึงเน้ือหา

ไดส้ะดวกและรวดเร็ว 
 Adaptive Navigation Support แส ด ง  Link ข อ ง เน้ื อ ห าต ร งต าม

ความสามารถของผูเ้รียนแต่ละคน 
 Intelligent Analysis of Student  Solutions วิ เคราะ ห์ค าตอบ ให้ กับ

ผูเ้รียน 
 Interactive Problem Solving Support  แสดงตวัช่วย (Hint) ในการท า

แบบทดสอบแต่ละข้อหากนักเรียนไม่สามารถตอบโจทย์ท่ี เป็น
นามธรรมได ้ตวัช่วยจะแสดงรูปภาพเพื่อช่วยใหน้กัเรียนเขา้ใจยิง่ข้ึน 

 Example-base Problem Solving ก่อนผูเ้รียนจะท าแบบทดสอบด้วย
ตนเอง หลงัจากการเรียนในบทเรียนแลว้ส่ือจะน าเสนอตวัอยา่งการท า
แบบทดสอบใหผู้เ้รียนดูทุกหน่วยการเรียน 

3. รูปแบบการปรับเหมาะ (Adaptive Model) รูปแบบการปรับเหมาะ 
(Adaptive Model) รูปแบบของกระบวนการปรับเหมาะเพื่อให้เกิดความสอดคล้องกับรูปแบบ
ผู ้เรียน (Student Model) และรูปแบบหลัก (Domain Model) โดยมีกระบวนการดังภาพท่ี 3 - 2 
สามารถอธิบายกระบวนการไดด้งัน้ี 

 ลงช่ือเข้าสู่ระบบ ส าหรับการเข้าใช้งานคร้ังแรกผูเ้รียนจะตอ้งลงทะ
เทียนสมคัรสมาชิกโดยระบุขอ้มูลประวติัส่วนตวัผูเ้รียน ก าหนดรหัส
การใชง้านและรหสัผา่นส าหรับเขา้ใชง้านคร้ังถดัไป 
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 ประเมินน าเสนอหน่วยการเรียนท่ีเหมาะสม กรณีลงทะเบียนเขา้คร้ัง
แรก จะตอ้งทดสอบก่อนเรียนเพื่อประเมินความสามารถของผูเ้รียน 
กรณีผูเ้รียนมีประวติัการเรียนอยู่แลว้  ระบบจะน าเสนอแนวทางการ
เรียนท่ีเหมาะกบัความสามารถของผูเ้รียน 

 แจง้วตัถุประสงคก์ารเรียนรู้ 
 น าเขา้สู่บทเรียน 
 ประเมินความสามารถในหน่วยการเรียนเรียน กรณีประเมินผลผา่น จะ

ปรับหน่วยการเรียนไปยงัหน่วยการเรียนรู้ถดัไป กรณีประเมินผลไม่
ผา่น จะตอ้งน าเสนอบทเรียนเดิมซ ้ า 

 ประเมินผลหลงัการเรียนรู้รวม 
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ภาพท่ี 3 - 2 กระบวนการปรับเหมาะตามความสามารถของแต่ละบุคคล 

 
 3.1.3 ส่ือส าหรับเด็กทีม่ีภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้ (Learning Disability Media) 
  บทเรียนหรือแบบทดสอบท่ีน าเสนอผา่นเวบ็ท่ีเหมาะสมส าหรับเด็กท่ีมีภาวะ
บกพร่องทางการเรียนรู้ควรมีคุณลกัษณะดงัน้ี 

1. Attention ส่ือน าเสนอวัตถุประสงค์การเรียนรู้แต่ละหน่วยการเรียน 
น าเสนอเน้ือหาตรงตามวตัถุประสงคก์ารเรียนรู้ 
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2. Interested เน้ือหาบทเรียนจะถูกน าเสนอด้วยรูปภาพท่ีมีสีสันสวยงาม 
ดึงดูดความสนใจผูเ้รียน 

3. Desire มีกิจกรรมหลงัการเรียนในแต่ละหน่วยการการเรียน 
4. Active ใชง้านไดท้นัที 
5. Font เลือกใชต้วัอกัษรท่ีถูกตอ้งตามหลกัการเขียนมีขนาดท่ีเหมาะสมอ่านง่าย 
6. Speech ส่ือสามารถเปล่งเสียงได ้เพื่อลดขอ้จ ากดัดา้นการอ่านส าหรับผูเ้รียน 
7. Reinforcement การเสริมแรง หากผูเ้รียนท าแบบทดสบถูกต้อง ส่ือจะ

เปล่งเสียงชมเชยแก่ผูเ้รียน และมีเสียงปรบมือ 
 
 3.1.4 กระบวนการทีจ่ะจ าได้ (Working Memory)  
  การน าเสนอบทเรียนหรือแบบฝึกหดัควรมีคุณลกัษณะท่ีจะช่วยกระตุน้การช่วยจ า
ช่วยใหเ้กิดความคงทนในการเรียนรู้แก่ผูเ้รียน ดงัน้ี  

1. Organization เช่น การจ าแนกตวัเลขในแต่ละหลกัให้มีคนละรูปภาพกนั 
ซ่ึงในการท าแบบทดสอบนกัเรียนสามารถใชก้ารแสดงรูปภาพในการหาค าตอบ วิธีน้ีจะช่วยสร้าง
ความคิดรวบยอดแก่ผูเ้รียนไดด้ว้ย  

2. Rehearsal ส่ือสามารถทวนค าสั่งไดเ้ม่ือผูเ้รียนตอ้งการ  
3. Over-Learning ผูเ้รียนสามารถท่ีจะกลบัมาเรียนซ ้ าในหน่วยท่ีเรียนผา่นไป

แลว้ไดต้ามตอ้งการ 
4. Mind Map แสดงภาพประกอบการบรรยายเน้ือหา  
5. Cue แสดงค าหลกั หรือสูตรท่ีส าคญั ของเน้ือหาบทเรียนนั้น ๆ  
6. Link to Learn ก่อนเรียนเน้ือหาในหน่วยการเรียนรู้ถดัไป ส่ือจะทบทวน

เน้ือหาของบทก่อนหนา้ใหผู้เ้รียน 
7. Law of Practice หลงัการเรียนแต่ละหน่วยและมีแบบทดสอบหลงัเรียน

ใหผู้เ้รียนไดฝึ้กหดัเพื่อเป็นกนัทบทวนส่ิงท่ีเรียนมาในจ านวนท่ีเหมาะสม 
 
3.2 พฒันาเคร่ืองมือส าหรับงานวจัิย 
 
  ผูว้ิจยัสร้างตน้แบบส าหรับการน าเสนอบทเรียนแบบปรับเหมาะผ่านเวบ็เพื่อการ
พฒันาความสามารถดา้นความจ าของเด็กท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้ โดยการน าเสนอบทเรียน
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บนเวบ็ท่ีมีการออกแบบมาเพื่อให้เหมาะสมตามคุณลกัษณะของเด็กท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้ 
ซ่ึงผูว้จิยัพฒันาระบบการเรียนผา่นเวบ็ตามกระบวนการ ADDIE Model  5 ขั้นตอนดงัภาพท่ี 3 - 3 

1.              
(Analysis)

2.           
(Design)

3.          
(Development)

4.             
(Implementation)

5.              
(Evaluation)

                  
       

             

            

               
         

             

            
                 

         

     

             

                     
                      

                      

               

 

ภาพท่ี 3 - 3 ขั้นตอนการสร้างตน้แบบส่ือการเรียนบนเวบ็ 

 
 3.2.1 การวเิคราะห์ความเป็นไปได้ของระบบ 

1. ส่วนของเน้ือหาบทเรียน แบบทดสอบท่ีจะตอ้งน าเสนอแก่ผูเ้รียน ควรมี
คุณสมบติัท่ีช่วยใหเ้กิดการปรับเหมาะตามความสามารถของผูเ้รียนดงัน้ี 

 น าเสนอเน้ือหาตรงตามความสามารถของผูเ้รียนแต่ละคน 
 จดัเรียงล าดบัเน้ือท่ีช่วยใหผู้เ้รียนเขา้ถึงเน้ือหาไดส้ะดวกและรวดเร็ว 
 แสดง Link ของเน้ือหาตรงตามความสามารถของผูเ้รียนแต่ละคน 
 วเิคราะห์ค าตอบใหก้บัผูเ้รียน 
 แสดงตวัช่วยในแต่ละกิจกรรม 
 น าเสนอตวัอยา่งการท าแบบทดสอบใหผู้เ้รียนดูทุกหน่วยการเรียน 

2. บทเรียนและแบบทดสอบท่ีน าเสนอผ่านเว็บเหมาะสมส าหรับเด็กท่ีมี
ภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้ เช่น 

 น าเสนอวตัถุประสงค์การเรียนรู้แต่ละหน่วยการเรียน น าเสนอเน้ือหา
ตรงตามวตัถุประสงคก์ารเรียนรู้ 
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 เน้ือหาบทเรียนจะถูกน าเสนอดว้ยรูปภาพท่ีมีสีสันสวยงาม ดึงดูดความ
สนใจผูเ้รียน  

 มีกิจกรรมหลงัการเรียนในแต่ละหน่วยการการเรียน  
 ใชง้านไดท้นัที  
 เลือกใช้ตวัอกัษรท่ีถูกตอ้งตามหลกัการเขียน มีขนาดท่ีเหมาะสมอ่าน

ง่าย 
 ส่ือสามารถเปล่งเสียงได ้เพื่อลดขอ้จ ากดัดา้นการอ่านส าหรับผูเ้รียน 
 การเสริมแรง หากผูเ้รียนท าแบบทดสอบถูกต้อง ส่ือจะเปล่งเสียง

ชมเชยแก่ผูเ้รียน และมีเสียงปรบมือ 
3. การน าเสนอบทเรียนหรือแบบฝึกหดัควรมีคุณลกัษณะท่ีจะช่วยเสริมสร้าง

กระบวนการท่ีจะจ าไดใ้หแ้ก่ผูเ้รียน ช่วยใหมี้ผูเ้รียนมีความคงทนในการเรียนรู้ เช่น 
 การจ าแนกตวัเลขในแต่ละหลักให้มีคนละรูปภาพกัน ซ่ึงในการท า

แบบทดสอบนกัเรียนสามารถใชก้ารแสดงรูปภาพในการหาค าตอบ 
 ส่ือสามารถทวนค าสั่งไดเ้ม่ือผูเ้รียนตอ้งการ 
 ผูเ้รียนสามารถท่ีจะกลบัมาเรียนซ ้ าในหน่วยท่ีเรียนผา่นไปแลว้ได ้
 แสดงภาพประกอบการบรรยายเน้ือหา  
 แสดงค าหลกั หรือสูตรท่ีส าคญั ของเน้ือหาบทเรียนนั้น ๆ  
 ก่อนเรียนเน้ือหาในหน่วยการเรียนรู้ถดัไป ส่ือจะทบทวนเน้ือหาของ

บทก่อนหนา้ 
 
 3.2.2 แนวคิดการพฒันาระบบ 

1. การออกแบบเน้ือหาบทเรียน เน้ือหาบทเรียนและแบบทดสอบท่ีในส าหรับ
พัฒนาบทเรียน ส าหรับเคร่ืองมืองานวิจัย ประกอบด้วยเน้ือหาวิชาคณิตศาสตร์เร่ืองการบวก 
ระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 ซ่ึงจะ
น าเสนอวตัถุประสงคก์ารเรียนรู้ เน้ือหาบทเรียน และแบบทดสอบ โดยจ าแนกออกเป็น 5 หน่วยการ
เรียนรู้ ดงัน้ี 

 หน่วยการเรียนรู้ท่ี 1 การบวกไม่มีการทด 
 หน่วยการเรียนรู้ท่ี 2 การบวกมีการทด 
 หน่วยการเรียนรู้ท่ี 3 การสลบัท่ีของการบวก 
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 หน่วยการเรียนรู้ท่ี 4 การบวกจ านวน 3 จ านวน 
 หน่วยการเรียนรู้ท่ี 5 โจทยปั์ญหาการบวก 

2. การออกแบบผงังาน การพฒันาเคร่ืองมือส าหรับงานวจิยัช้ินน้ี สามารถ
แบ่งกระบวนการท างานของเวบ็ไซตไ์ดเ้ป็น 2 กรณี ดงัภาพท่ี 3 - 4 

        

                                            

                  

              

                              

                                   

                         

                       

              

           

                        

         

   

      

         

       

       

    

 

ภาพท่ี 3 - 4 กระบวนการโดยรวมของระบบ 



41 
 

  จากภาพท่ี 3 - 4 สามารถอธิบายกระบวนการท าของเวบ็ไซตไ์ดด้งัน้ี 
 กรณีกรณี ท่ีย ังไม่ มีข้อมูลการเรียนมาก่อน ผู ้เรียนจะต้องสมัคร

ลงทะเบียนเรียนจากนั้นระบบจะแสดงหน้าจอของผูเ้รียน และเลือก
ทดสอบก่อนเรียน จากนั้นผูเ้รียนจึงจะเลือกเรียนหน่วยการเรียนท่ี
เหมาะสมกบัความสามารถของตนเอง และท าแบบทดสอบหลงัการ
เรียนทุกคร้ัง 

 กรณีท่ีมีข้อมูลผู ้เรียนอยู่แล้ว ผูเ้รียนสามารถท่ีจะลงทะเบียนเรียน 
จากนั้นระบบจะแสดงหน้าจอของผูเ้รียน จากนั้นผูเ้รียนสามารถเลือก
เรียนหน่วยการเรียนท่ีเหมาะสมกบัความสามารถของตนเอง และท า
แบบทดสอบหลงัการเรียน หรือเลือกออกจากเวบ็ไซต ์

  จากกระบวนการโดยรวมของระบบ การใชง้านเวบ็ไซตผ์ูว้ิจยัไดแ้บ่งกลุ่มผูใ้ชง้าน
ออกเป็น 2 กลุ่ม ดงัภาพท่ี 3 - 5 ไดแ้ก่ 

 ผูเ้รียน เม่ือผูเ้รียนเขา้สู่เวบ็ไซต ์สามารถท่ีจะสร้างขอ้มูลผูเ้รียนไดด้ว้ย
ตนเอง เพื่อลงทะเบียนเรียน ท าแบบทดสอบก่อนเรียน เลือกบทเรียนท่ี
ระบบจดัให ้และดูผลคะแนนหลงัเรียนได ้ 

 ผูดู้แลระบบ เม่ือเขา้สู่เวบ็ไซต์ผูดู้แลระบบสามารถท่ีจะใช้งานไดใ้น
ทุกเมนูของเวบ็ไซต ์
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ภาพท่ี 3 - 5 Use Case Diagram 

 
3. การออกแบบโครงสร้างฐานข้อมูลของระบบ ข้อมูลท่ีจะต้องจดัเก็บใน

ระบบ สามารถเช่ือมความสัมพนัธ์ของขอ้มูลไดด้งัภาพท่ี 3 - 6 ซ่ึงประกอบดว้ยตารางของขอ้มูลท่ีมี
รายละเอียดการเก็บดงัน้ี 
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ตารางท่ี 3-1 พจนานุกรมหน่วยการเรียน (Unitsform) 
ช่ือฟิลด ์ PK FK ชนิดขอ้มูล รายละเอียด 

unitsform_id Y  integer รหสัตารางหน่วยการเรียนรู้ 
unitsform_name   Varchar(250) ช่ือหน่วยการเรียนรู้ 
unitsform_ord   Integer ล าดบัหน่วยการเรียนรู้ 

ตารางท่ี 3-2 พจนานุกรมขอ้มูลโจทยค์  าถาม (Questionstest) 
ช่ือฟิลด ์ PK FK ชนิดขอ้มูล รายละเอียด 

question_id Y  integer รหสัตารางค าถาม 
unitsform_id  Y Integer หน่วยการเรียน 
ord   Integer ล าดบัท่ี 
question1   Integer ตวัด าเนินการ 1 
question2   Integer ตวัด าเนินการ 2 
question3   Integer ตวัด าเนินการ 3 
imgfilename   Varchar(100) ช่ือไฟลภ์าพประกอบ 

ตารางท่ี 3-3 พจนานุกรมขอ้มูลผูเ้รียน (Stdprofiles) 
ช่ือฟิลด ์ PK FK ชนิดขอ้มูล รายละเอียด 

stdprofiles_id Y  integer รหสัตารางขอ้มูลผูเ้รียน 
titlename   Integer ค าน าหนา้ช่ือ 
firstname   Varchar(80) ช่ือ 
lastname   Varchar(100) นามสกุล 
nickname   Varchar(20) ช่ือเล่น 
username   Varchar(20) ช่ือผูใ้ช ้
password   Varchar(250) รหสัผา่น 
imgprofile   Varchar(256) ลิงคไ์ฟลภ์าพ 
dateregister   date วนัท่ีลงทะเบียน 

ตารางท่ี 3- 4 พจนานุกรมขอ้มูลผลคะแนนก่อนเรียนหลงัเรียน (Stdtest) 
ช่ือฟิลด ์ PK FK ชนิดขอ้มูล รายละเอียด 

stdtest_id Y  integer รหสัตารางผลการทดสอบ 
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ช่ือฟิลด ์ PK FK ชนิดขอ้มูล รายละเอียด 
stdprofiles_id  Y Integer รหสัผูเ้รียน 
question_id  Y Integer ค าถาม 
score_pretest   Double คะแนนก่อนเรียน 
time_pretest   Varchar(20) เวลาท่ีใชก่้อนเรียน 
score_postest   Double คะแนนหลงัเรียน 
time_postest   Varchar(20) เวลาท่ีใชห้ลงัเรียน 
ispretest   Integer ทดสอบก่อนเรียน 

ตารางท่ี 3- 5 พจนานุกรมขอ้มูลผลคะแนนแบบฝึกทกัษะหลงัเรียน (Stdexercise) 
ช่ือฟิลด ์ PK FK ชนิดขอ้มูล รายละเอียด 

stdexercise_id Y  integer รหสัตารางผลการทดสอบหลงัเรียน 
stdprofiles_id  Y Integer รหสัผูเ้รียน 
question_id  Y Integer ค าถาม 
ishelp   Integer ใชต้วัช่วยหรือไม่ 
score   Integer คะแนน 
time   Varchar(20) เวลาท่ีใช ้
exercise_date   Varchar(20) วนัท่ีทดสอบ 

ตารางท่ี 3- 6 พจนากรมขอ้มูลการใชง้านหน่วยการเรียน (Stdtolearn) 
ช่ือฟิลด ์ PK FK ชนิดขอ้มูล รายละเอียด 

learining_id Y  integer รหสัผลการทดสอบหลงัเรียน 
stdprofiles_id  Y Integer รหสัผูเ้รียน 
unitsform_id  Y Integer รหสับทเรียน 
datetolearn   Integer วนัท่ีใชง้าน 
s_time   Time เวลาท่ีเร่ิมตน้เรียกใช ้
e_time   Time เวลาท่ีส้ินสุดการเรียกใช ้
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PK stdexercise_id

 stdprofiles_id
 question_id
 ishelp
 score
 time
 exercise_date

stdtolearn

PK learning_id

 stdprofile_id
 unitsform_id
 datetolearn
 s_time
 e_time

FK
FK

FK
FK

FK
FK

questionstest
PK question_id

 unitsform_id
 ord
 question1
 question2
 question3
 imgfilename

FK

 

ภาพท่ี 3 - 6 E-R Diagram 

 
 3.2.3 การพฒันา 
  การพฒันาระบบการจดัการเรียนรู้แบบปรับเหมาะผา่นเวบ็เพื่อการพฒันา
ความสามารถดา้นความจ าของเด็กท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้ แบ่งการพฒันาออกเป็น 2 ส่วน
ดงัน้ี 

1. การพฒันาหน้าเวบ็ไซต ์ ผูว้ิจยัพฒันาเวบ็ไซต์โดยใช้ HTML5, PHP และ 
JAVA ในการเขียนชุดค าสั่ง และใช้ MySQL ในการเก็บขอ้มูล โดยการพฒันาหน้าเวบ็ไซตผ์ูใ้ช้จะ
ค านึงถึงรูปแบบการใชง้านตอ้งใชง้านง่าย ไม่ซบัซอ้น เลือกใชข้นาด รูปแบบของตวัอกัษร และใชสี้
ท่ีเหมาะสม เพื่อตอบสนองคุณสมบติัของผูใ้ช้งาน โดยผูว้ิจยัไดว้างโครงร่างพื้นท่ีการแสดงขอ้มูล
โดยรวมของเวบ็ไซต ์แบ่งเป็น 4 ส่วน ดงัภาพท่ี 3 - 7  ถึง ภาพท่ี 3 - 10 ไดแ้ก่ 

 Header ส่วนบนสุดของจอภาพ ส าหรับแสดงช่ือเวบ็ไซต ์
 Menu  ส่วนซา้ยมือของจอภาพ ส าหรับแสดงล้ิงคเ์มนูต่าง ๆ 
 Content ส่วนกลางของจอภาพ ส าหรับแสดงเน้ือหาของเวบ็ไซต ์
 Footer  ส่วนล่างสุดของจอภาพ แสดงขอ้มูลการติดต่อเวบ็ไซต ์
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Menu

Footer
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ภาพท่ี 3 - 7 ตวัอยา่งหนา้จอพ้ืนท่ีการแสดงผลของเวบ็ไซต ์
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ภาพท่ี 3 - 8 ตวัอยา่งหนา้จอการน าเสนอวตัถุประสงคก์ารเรียนและเน้ือหาบทเรียน 
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ภาพท่ี 3 - 9 ตวัอยา่งหนา้จอแบบทดสอบกรณีผูเ้รียนไม่เลือกตวัช่วย 
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ภาพท่ี 3 - 10 ตวัอยา่งหนา้จอแบบทดสอบกรณีผูเ้รียนเลือกตวัช่วย 
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2. การพฒันาเน้ือหาบทเรียน  การพฒันาเน้ือหาบทเรียนทั้ง 5 หน่วยการเรียน 
พฒันาเป็นส่ือการเรียนรู้ท่ีมีภาพเคล่ือนไหว และเสียงประกอบ เคร่ืองมือในการพฒันาเน้ือหา
บทเรียน ผูว้จิยัเลือกใช ้Adobe Flash Professional CS6 ร่วมกบั Action Script 3 

3. การทดสอบ เม่ือพฒันาระบบทั้ง 2 ส่วนเรียบร้อยแลว้จะเขา้สู่ขั้นตอนการ
ทดสอบระบบ ซ่ึงจะประกอบไปดว้ยขั้นตอนดงัต่อไปน้ี 

 Unit Testing ตรวจสอบการท างานโดยรวมของหน้าเวบ็และบทเรียน 
โดยการทดสอบส่วนต่าง ๆ ดงัน้ี ทดสอบการท างานของระบบสมคัร
สมาชิก ลงทะเบียนเรียน ท าแบบทดสอบก่อนเรียน เลือกหน่วยการ
เรียนท่ีเหมาะสมกับแต่ละบุคคล ท าแบบทดสอบหลังเรียน โดย
ผูพ้ฒันา ทดสอบท่ีละส่วน จนครบทั้งหมด เป็นตน้  

 Integration Testing ทดสอบภาพรวมทั้ งหมดท่ีมีของระบบโดยการ
ทดสอบระบบตั้ งแต่เร่ิมสมัครสมาชิก ลงทะเบียนเรียน ประเมิน
ความสามารถก่อน เรียน  เลือกหน่วยการเรียน ท่ีตรงกับระดับ
ความสามารถ  ท าแบบทดสอบหลัง เรียน เส ร็จ  และประ เมิน
ความสามารถหลังเรียน ว่าสามารถท าตามกระบวนการได้ถูกต้อง
หรือไม่ การแสดงผลของขอ้มูลถูกตอ้งหรือไม่  

 System Testing ประเมินคุณภาพของตน้แบบระบบการจดัการเรียนรู้
แบบปรับเหมาะผา่นเวบ็เพื่อการพฒันาความสามารถดา้นความจ าของ
เด็กท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้โดยผู ้เช่ียวชาญ 3 ท่าน เพื่อ
ตรวจสอบความเหมาะสมด้วยแบบประเมินคุณภาพ (Rating Scale) 
แบบ 5 ระดบั และปรับแก้ตามขอ้เสนอแนะท่ีได้อยู่ในส่วนทา้ยของ
แบบประเมินคุณภาพ  

 
 3.2.4 การน าไปใช้ 

1. การน าเสนอบทเรียนต่อครูผูส้อน ผูว้ิจยัได้ด าเนินการน าเสนอเคร่ืองมือ
งานวจิยัต่อครูผูส้อน ก่อนการใชง้านจริงกบักลุ่มตวัอยา่ง โดยปฏิบติัตามขั้นตอน ดงัน้ี 

 ผูว้ิจยัด าเนินการท าหนงัสือขอความอนุเคราะห์ขอความอนุเคราะห์ใน
การลงพื้นท่ีเก็บขอ้มูลงานวิจยัโดยผา่น คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ ถึงผูอ้  านวยการโรงเรียนอนุบาลเมืองสตูล 

 ผูว้จิยัแนะน าวธีิการใชง้านเวบ็ไซตแ์ก่ครูผูส้อน 
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2. ด าเนินการเรียนโดยใช้เคร่ืองมือส าหรับงานวิจยั เม่ือผูว้ิจ ัยได้แนะน า
ขั้นตอนการใชง้านเวบ็ไซต ์ส าหรับครูผูส้อนเรียบร้อยแลว้ ผูว้จิยัจึงไดน้ าเวบ็ไซตด์งักล่าวใชง้านกบั
กลุ่มทดลอง โดยมีขั้นตอนดงัน้ี 

 แบ่งกลุ่มตวัอย่าง นกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางดา้นการเรียนรู้ระดบั
ประถมศึกษาท่ี 2 โรงเรียนอนุบาลสตูล โดยผา่นการคดักรองจากครูท่ี
รู้จกัเด็กเป็นอยา่งดี ตามแบบคดักรองบุคคลท่ีมีความบกพร่องทางการ
เรียนรู้ของกระทรวงศึกษาธิการ และผูป้กครองของเด็กยอมรับผลการ
คดักรอง ออกเป็น 2 กลุ่ม แบ่งเป็นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม กลุ่ม
ละ 3 คน โดยพิจารณาจากผลการเรียนของแต่ละคน ให้ทั้งสองกลุ่มมี
ระดบัผลการเรียนท่ีใกลเ้คียงกนั 

 แนะน าการใชง้านระบบการจดัการเรียนรู้แบบปรับเหมาะผา่นเวบ็เพื่อ
การพัฒนาความสามารถด้านความจ าของเด็กท่ีมีความบกพร่อง
ทางการเรียนรู้ ใหแ้ก่ครูผูส้อนและกลุ่มตวัอยา่ง 

 ก าหนดให้กลุ่มควบคุมจะใชก้ารเรียนการสอนผา่นกระดาษโดยเน้ือท่ี
ใช้เป็นเน้ือหาเดียวกนักับกลุ่มตวัอย่าง โดยมีคุณครูผูส้อนดูแลอย่าง
ใกลชิ้ด  และกลุ่มตวัอยา่งเรียนบทเรียนผา่นคอมพิวเตอร์โดยใชร้ะบบ
การจดัการเรียนรู้แบบปรับเหมาะผา่นเวบ็เพื่อการพฒันาความสามารถ
ดา้นความจ าของเด็กท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้ โดยมีครูผูส้อน
คอยใหค้ าแนะน าในการใชง้าน 

 
 3.2.5 ประเมินผล วิเคราะห์ข้อมูล 

1. ประเมินกรอบแนวคิดของงานวิจยั โดยใช้แบบสอบถามเพื่อตรวจสอบ
ความเหมาะสมขององคป์ระกอบดา้นต่าง ๆ ของกรอบแนวคิดโดยผูเ้ช่ียวชาญ ก่อนน ากรอบแนวคิด
ท่ีไดม้าพฒันาเป็นเคร่ืองมือท่ีใชว้จิยั 

2. ประเมินเคร่ืองมืองานวิจยังานวิจยั โดยใช้แบบสอบถามเพื่อตรวจสอบ
คุณลักษณะของเคร่ืองมือ มีความสอดคล้องกบัองค์ประกอบของกรอบแนวคิดหรือไม่ โดยใช้
แบบสอบถาม ใหค้่าคะแนนการประเมินจากผูเ้ช่ียวชาญ 

3. วิเคราะห์ขอ้มูลเพื่อเปรียบเทียบผลการเรียนก่อนเรียน และหลงัการเรียนรู้
ของกลุ่มทดลอง เน่ืองจากขอ้มูลของกลุ่มทดลองมีความสัมพนัธ์กนัและจ านวนกลุ่มตวัอยา่งมีขนาด
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เล็ก ผูว้ิจยัจึงเลือกการวิเคราะห์แบบนันพาราเมตริกโดยใช้สถิติ Wilcoxon Matched-pairs Signed 
rank t 
 สูตรการค านวณ 
  𝑇 = 𝑀𝑖𝑛𝑖𝑚𝑢𝑚|∑𝑅𝑖

+,∑𝑅𝑖
+| 

  เม่ือ  𝑇  เป็นค่าของผลรวมของอนัดบัท่ีมีค่านอ้ยกวา่ (ไม่คิดเคร่ืองหมาย)  
   ระหวา่งอนัดบัท่ีมีเคร่ืองหมายบวก กบัอนัดบัท่ีมีเคร่ืองหมายลบ 

4. วิเคราะห์ข้อมูลความคงทนของความจ าและเวลาท่ีใช้เรียน ด้วยการ
ค านวณหาค่าสถิติพื้นฐานร้อยละ 
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บทที ่4  
ผลการด าเนินงาน 

 
  ผลการศึกษางานวิจยัน้ี ผูว้ิจยัขอน าเสนอผลการวิจยัในลักษณะท่ีสอดคล้องกับ
วตัถุประสงค ์ และการตอบสมมติฐานงานวจิยั ซ่ึงสามารถแบ่งผลการศึกษางานวจิยัไดด้งัน้ี 
 
4.1 กรอบแนวคิดการเรียนรู้แบบปรับเหมาะผ่านเวบ็เพ่ือพฒันาความสามารถด้านการค านวณ 
และความคงทนในการเรียนรู้ของเด็กทีม่ีความบกพร่องทางการเรียนรู้ 
 
 4.1.1 ผลการประเมินกรอบแนวคิดการเรียนรู้แบบปรับเหมาะผ่านเว็บเพ่ือพัฒนา
ความสามารถด้านการค านวณ และความคงทนในการเรียนรู้ของเด็กทีม่ีความบกพร่องทางการเรียนรู้ 
  การประเมินความเหมาะสมของกรอบแนวคิด ด าเนินการประเมินทั้งหมด 4 ดา้น 
ได้แก่ การเรียนการสอนบนเว็บ การเรียนรู้แบบปรับเหมาะ ส่ือท่ีเหมาะสมส าหรับเด็กท่ีมีความ
บกพร่องทางการเรียนรู้ และกระบวนการท่ีจะจ าได ้ดงัตารางท่ี 4 - 1  

ตารางท่ี 4-1 ผลการประเมินกรอบแนวคิดการเรียนรู้แบบปรับเหมาะผา่นเวบ็เพื่อพฒันาความสามารถ
ดา้นการค านวณ และความคงทนในการเรียนรู้ของเด็กท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้ 

องค์ประกอบ x̅ S.D. ระดับความเหมาะสม 

1. การเรียนการสอนบนเวบ็ 4.31 0.02 ดีมาก 
2. การเรียนรู้แบบปรับเหมาะ 4.72 0.13 ดีมาก 
3. ส่ือท่ีเหมาะสมส าหรับเด็กท่ีมีความบกพร่อง
ทางการเรียนรู้ 

4.89 0.21 ดีมาก 

4. กระบวนการท่ีจะจ าได ้ 4.71 0.02 ดีมาก 
เฉล่ีย 4.66 0.08 ดีมาก 

   
  จากตารางท่ี 4 - 1 สรุปไดว้่ากรอบแนวคิดการเรียนรู้แบบปรับเหมาะผา่นเวบ็เพื่อ
การพฒันาความสามารถด้านความจ า ของเด็กท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้ มีความเหมาะสม
โดยรวมอยูใ่นระดบัดีมาก ( 𝑥 = 4.66, S.D. = 0.08) โดยเรียงตามค่าเฉล่ียมากไปนอ้ยดงัน้ี ดา้นส่ือท่ี
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เหมาะสมส าหรับเด็กท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ด้านการเรียนรู้แบบปรับเหมาะ ด้าน
กระบวนการท่ีจะจ าได ้และดา้นการเรียนการสอนบนเวบ็ ตามล าดบั 
 
4.2 เคร่ืองมือการเรียนรู้แบบปรับเหมาะผ่านเว็บเพ่ือพฒันาความสามารถด้านการค านวณ และความ
คงทนในการเรียนรู้ของเด็กทีม่ีความบกพร่องทางการเรียนรู้ 
 
 4.2.1 ผลการพัฒนาเคร่ืองมือส าหรับการเรียนรู้แบบปรับเหมาะผ่านเว็บเพ่ือพัฒนา
ความสามารถด้านการค านวณ และความคงทนในการเรียนรู้ของเด็กทีม่ีความบกพร่องทางการเรียนรู้ 
  ส าหรับการพฒันาเคร่ืองมือท่ีใช้ในงานวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัได้น ากรอบแนวคิดท่ีได้
จากการศึกษาทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งมาเป็นแนวทางปฏิบติั เพื่อพฒันาเวบ็ไซต์ตน้แบบส าหรับส าหรับ
การเรียนรู้แบบปรับเหมาะผา่นเวบ็เพื่อพฒันาความสามารถดา้นการค านวณ และความคงทนในการ
เรียนรู้ของเด็กท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้ โดยสามารถแจกแจงรายละเอียดไดด้งัน้ี 

1. การเรียนการสอนบนเวบ็ (Web-based Instruction) 
   การน าเสนอบทเรียนผา่นเครือข่ายอินเตอร์เน็ต โดยท่ีเน้ือหาบทเรียน และ
แบบทดสอบ มีองคป์ระกอบการน าเสนอบทเรียนและแบบทดสอบครบถว้นตามองคป์ระกอบของ
การเรียนการสอนบนเวบ็ ดงัภาพท่ี 4 - 1 ถึง ภาพท่ี 4 - 4  

 

ภาพท่ี 4 - 1 ตวัอยา่งผลการพฒันาตามองคป์ระกอบการเรียนการสอนบนเวบ็ (Presentation Media) 

น า เสน อ เน้ื อห า ท่ี ป ระกอบด้ วย 
ขอ้ความ กราฟฟิค ภาพประกอบ เสียง 
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ภาพท่ี 4 - 2 ตวัอยา่งผลการพฒันาตามองคป์ระกอบการเรียนการสอนบนเวบ็ (Interactivity) 

 

 

ภาพท่ี 4 - 3 ตวัอยา่งผลการพฒันาตามองคป์ระกอบการเรียนการสอนบนเวบ็ (Database Management) 

 

แสดงเน้ือหาตรงกบับทเรียนท่ีเลือก
สามารถเลือกเติมค าตอบไดด้ว้ยตนเอง 
 

จดัเก็บขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเรียน 
เช่น ขอ้มูลผูเ้รียน ผลการเรียน เป็นตน้ 
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ภาพท่ี 4 - 4 ตวัอยา่งผลการพฒันาตามองคป์ระกอบการเรียนการสอนบนเวบ็  
(Couse Support) 

2. การเรียนรู้แบบปรับเหมาะ (Adaptive Learning) 

   การน าเสนอเน้ือหาบทเรียนท่ีปรับเหมาะตามความสามารถของผูเ้รียนแต่
ละคนตามกระบวนการปรับเหมาะ ซ่ึงประกอบดว้ยองคป์ระกอบการปรับเหมาะดงัภาพท่ี 4 - 5 ถึง 
ภาพท่ี 4 - 12 

 

ภาพท่ี 4 - 5 ตวัอยา่งผลการพฒันาตามองคป์ระกอบการปรับเหมาะ (Student Model)  

 

ผูเ้รียนสามารถติดต่อส่ือสารผูดู้แลการ
เรียนการสอนบนเวบ็ได ้

จดัเก็บขอ้มูลประวติัผูเ้รียน 
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ภาพท่ี 4 - 6 ตวัอยา่งผลการพฒันาตามองคป์ระกอบการปรับเหมาะ (Student Model) (ต่อ) 

 

 

ภาพท่ี 4 - 7 ตวัอยา่งผลการพฒันาตามองคป์ระกอบการปรับเหมาะ (Domain Model)  
 

 

ภาพท่ี 4 - 8 ตวัอยา่งผลการพฒันาตามคุณสมบติัท่ีช่วยใหเ้กิดการปรับเหมาะ (Couse) 

จดัเก็บขอ้มูลผลการเรียน เพื่อพิจารณา
ความส ามารถของผู ้ เรี ยน ส าห รับ
น าเสนอบทเรียนตามความเหมาะสม 

แสดงปุ่ มส าห รับ เข้ า สู่ เน้ื อห าบท เรียน 
แบบทดสอบ ท่ีตรงกับความสามารถของ
ผูเ้รียน 

น าเสนอเน้ือหาตรงตามความสามารถของ
ผูเ้รียนแต่ละคน 
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ภาพท่ี 4 - 9 ตวัอยา่งผลการพฒันาตามคุณสมบติัท่ีช่วยใหเ้กิดการปรับเหมาะ  
(Curriculum Sequencing / Adaptive Navigation Support) 

 

 

ภาพท่ี 4 - 10 ตวัอยา่งผลการพฒันาตามคุณสมบติัท่ีช่วยใหเ้กิดการปรับเหมาะ  
(Intelligent Analysis of Student  Solutions) 

 

เรียงล าดับเน้ือหา  เข้าถึงได้ง่ายรวดเร็ว 
และตรงตามความสามารถของผูเ้รียน 

สร้างตัวช่วยส าหรับวิเคราะห์ค าตอบ
ใหก้บัผูเ้รียน 
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ภาพท่ี 4 - 11 ตวัอยา่งผลการพฒันาตามคุณสมบติัท่ีช่วยใหเ้กิดการปรับเหมาะ  
(Interactive Problem Solving Support) 

 

 

ภาพท่ี 4 - 12 ตวัอยา่งผลการพฒันาตามคุณสมบติัท่ีช่วยใหเ้กิดการปรับเหมาะ 
(Example-base Problem Solving) 

 
  ส่วนของกระบวนการปรับเหมาะ (Adaptive Model)  เป็นกระบวนการท างานของ
เวบ็ไซต ์เพื่อให้เกิดความสอดคลอ้งกบั รูปแบบผูเ้รียน (Student Model) และ รูปแบบหลกั (Domain 
Model) ซ่ึงมีกระบวนการท างานร่วมกนัดงัน้ี 

สร้างตวัช่วย (Hint) เพื่อสนบัสนุน
การท าแบบทดสอบ 

การแก้ ปัญห าแบบทดสอบ  จะ มี
รูปแบบเดียวกบับทเรียนท่ีเป็นตวัอยา่ง
ก่อนท าแบบทดสอบ 
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1. BEGIN  (Macro-Adaptive Instructional Models) 
 Input  Studentid 
 Read StudentUnitform 
 If studentUnitform  > 0 Then 
  GOTO 2 
 Else 
  REPEAT Unitsform 
   REPEAT Questions 
    Read Questions  
    Get  Student_Ans  
    Get  Ans_Type  
     If Ans_Type = ‘hint’ Then 
      Score = Score + 1 
     Else  
      Score = Score + 2  
     End If 
   UNTIL  Questions = 5 
  UNTIL  Unitsform = 5 
  REPEAT Unitsform 
   Get UnitsformOrd1, UnitsformOrd2, UnitsformOrd3, UnitsformOrd4, 

UnitsformOrd5, UnitsformNormal 
   If Score < 5 Then 
    If Score = 0 Then 
     Set Unitstolearn  =  UnitsformOrd1 
    Else If Score = 1 Then 
     Set Unitstolearn  =  UnitsformOrd2 
    Else If Score = 2 Then 
     Set Unitstolearn  =  UnitsformOrd3 
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    Else If Score = 3 Then 
     Set Unitstolearn  =  UnitsformOrd4 
    Else If Score = 4 Then 
     Set Unitstolearn  =  UnitsformOrd5 
    End If 

Set Nextunit = False 
    Exit Loop 
   Else 
    Set Unitstolearn  =  UnitsformNormal 

Set Nextunit = True 
   End If 
  UNTIL  Unitsform = 5 
 End If 
End (Macro-Adaptive Instructional Models) 

 
 

2. BEGIN  (Over-Learning / Law of Practice ) 
 Get StudentUnitform 

Read  Allunitsform 
  

  REPEAT StudentUnitform   
   Output SudentUnitform   
    REPEAT Questions_unit   
     Read Questions_unit 

Get  Student_ans 
Get  Ans_type 

  

      If Ans_Type = ‘hint’ Then 
       Score = Score + 1  
      Else  
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       Score = Score + 2  
      End If  
     Write Score,Time  
    UNTIL Questions_unit  = 5  
    Get UnitsformOrd1, UnitsformOrd2, UnitsformOrd3, UnitsformOrd4, 

UnitsformOrd5, UnitsformNormal 
Read Score 

    If Score < 5 Then 
     If Score = 0 Then 
      Set Unitstolearn  =  UnitsformOrd1 
     Else If Score = 1 Then 
      Set Unitstolearn  =  UnitsformOrd2  
     Else If Score = 2 Then 
      Set Unitstolearn  =  UnitsformOrd3  
     Else If Score = 3 Then 
      Set Unitstolearn  =  UnitsformOrd4  
     Else If Score = 4 Then 
      Set Unitstolearn  =  UnitsformOrd5  
     End If 

Set Nextunit = False 
    Else 
     Set Unitstolearn  =  UnitsformNormal 

Set Nextunit = true 
 

    End If  
  UNTIL StudentUnitform  = 5 
End 
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3. ส่ือท่ีเหมาะสมส าหรับเด็กท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้ (Learning 
Disability Media) 

บทเรียนและแบบทดสอบท่ีถูกน าเสนอผา่นการเรียนการสอนบนเวบ็มีลกัษณะ
ของส่ือท่ีเหมาะสมส าหรับเด็กท่ีมีความบกร่องทางการเรียนรู้ดงัภาพท่ี 4 - 13 ถึง ภาพท่ี 4 - 18  

 

ภาพท่ี 4 - 13 ตวัอยา่งผลการพฒันาตามคุณสมบติัส่ือท่ีเหมาะสมส าหรับเด็กท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้ 
(Attention) 

 

 

ภาพท่ี 4 - 14 ตวัอยา่งผลการพฒันาตามคุณสมบติัส่ือท่ีเหมาะสมส าหรับเด็กท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้ 
(Interested) 

 

แจง้วตัถุประสงค์การเรียนรู้ น าเสนอ
เน้ือหาตรงตามวตัถุประสงค ์

ดึงดูดความสนใจเน้ือหาบทเรียนด้วย
รูปภาพท่ีมีสีสันสวยงาม 
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ภาพท่ี 4 - 15 ตวัอยา่งผลการพฒันาตามคุณสมบติัส่ือท่ีเหมาะสมส าหรับเด็กท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้ 
(Interested) 

 

 

ภาพท่ี 4 - 16 ตวัอยา่งผลการพฒันาตามคุณสมบติัส่ือท่ีเหมาะสมส าหรับเด็กท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้ 
(Font) 

 

 

ภาพท่ี 4 - 17 ตวัอยา่งผลการพฒันาตามคุณสมบติัส่ือท่ีเหมาะสมส าหรับเด็กท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้ 
(Speech) 

มีการ์ตูนในการด าเนินกิจกรรมการ
เรียนเพิ่มความแปลกใหม่ในการเรียน 

เลือกใช้ตัวอักษรท่ีถูกต้องตามหลัก
ภาษา เพื่อป้องกนัความสับสนดา้นการ
มองเห็นและการอ่าน 

ตีกรอบเนน้ขอ้ความท่ีส าคญัในเน้ือหา
เพื่อดึงดูดความสนใจของผูเ้รียน 

กดเปล่งเสียงโจทย ์เพื่อทบทวนโจทย ์
ลดความล าบากในการเรียนเน่ืองจาก
การอ่านหนงัสือไม่ได ้
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ภาพท่ี 4 - 18 ตวัอยา่งผลการพฒันาตามคุณสมบติัส่ือท่ีเหมาะสมส าหรับเด็กท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้ 
(Reinforcement) 

 
4. กระบวนการท่ีจะจ าได ้(Working Memory) 
กระบวนการน าเสนอบทเรียนและแบบทดสอบจะตอ้งมีคุณสมบติัช่วยใหเ้กิด

กระบวนการจ าได ้เพื่อช่วยใหเ้กิดความทนในการเรียนรู้ดงัภาพท่ี 4 – 19 ถึง ภาพท่ี 4 - 26  
 

 

ภาพท่ี 4 - 19 ตวัอยา่งผลการพฒันาตามคุณสมบติักระบวนการท่ีจะจ าได ้(Organization) 

 

แสดงผลคะแนนการทดสอบ เพื่ อ
สร้างก าลงัใจใหผู้เ้รียน 

การจ าแนกตวัเลขในแต่ละหลักให้มี
คนละรูปภาพกัน ช่วยสร้างความคิด
รวบยอดแก่ผูเ้รียน 
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ภาพท่ี 4 - 20 ตวัอยา่งผลการพฒันาตามคุณสมบติักระบวนการท่ีจะจ าได ้(Rehearsal)  
 

 

ภาพท่ี 4 - 21 ตวัอยา่งผลการพฒันาตามคุณสมบติักระบวนการท่ีจะจ าได ้(Rehearsal) (ต่อ) 

 

คลิกทวนค าสั่งของโจทย ์

คลิกเพื่อทบทวนการแทนค่าตัวเลข
ดว้ยรูปภาพ 
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ภาพท่ี 4 - 22 ตวัอยา่งผลการพฒันาตามคุณสมบติักระบวนการท่ีจะจ าได ้(Over-Learning) 

 

 

ภาพท่ี 4 - 23 ตวัอยา่งผลการพฒันาตามคุณสมบติักระบวนการท่ีจะจ าได ้(Mind Map) 
 

 

ภาพท่ี 4 - 24 ตวัอยา่งผลการพฒันาตามคุณสมบติักระบวนการท่ีจะจ าได ้(Cue) 
 

แสดงล้ิงคบ์ทเรียนท่ีเรียนเหมาะสมกบั
ความสามารถของผูเ้รียน ให้ผูเ้รียนได้
เขา้เรียนไดเ้ม่ือตอ้งการ 

แสดงแผนภาพของก ลุ่ มความ ท่ี
ความหมายคือ “การบวก” 

เน้นสัญลักษณ์ เคร่ืองหมายบวกให้
ชดัเจน เน่ืองจากเป็นสัญลกัษณ์ส าคญั
ของเน้ือหา 
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ภาพท่ี 4 - 25 ตวัอยา่งผลการพฒันาตามคุณสมบติักระบวนการท่ีจะจ าได ้(Link to Learn) 

 

 

ภาพท่ี 4 - 26 ตวัอยา่งผลการพฒันาตามคุณสมบติักระบวนการท่ีจะจ าได ้(Law of Practice) 
 
  4.2.2 ผลการประเมินเวบ็ไซต์การเรียนรู้แบบปรับเหมาะผ่านเวบ็ส าหรับการ
พฒันาความสามารถด้านความจ าของเด็กทีม่ีความบกพร่องทางการเรียนรู้ 
  ผูว้ิจยัไดท้  าการประเมินความเหมาะสมเวบ็ไซต์ ตามกรอบแนวคิดทั้งหมด 4 ดา้น 
ได้แก่ การเรียนการสอนบนเว็บ การเรียนรู้แบบปรับเหมาะ ส่ือท่ีเหมาะสมส าหรับเด็กท่ีมีความ
บกพร่องทางการเรียนรู้ และกระบวนการท่ีจะจ าได ้โดยมีผลการประเมินตาม 

 

ยกตวัอยา่งของหน่วยการเรียนก่อนหนา้ บอกถึงขั้นตอน
การบวกของหน่วยการเรียนปัจจุบนั และล าสู่วิธีการจ า
โจทยข์องหน่วยการเรียนปัจจุบนั 

แบบฝึกหัดก่อนเรียนและหลังเรียน 
ตรงกบัเน้ือหาในบทเรียน 
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ตารางท่ี 4 - 2 ผลการประเมินเวบ็ไซตต์ามองคป์ระกอบของกรอบแนวคิด 
ประเด็น �̅� S.D. ระดับความ

เหมาะสม 

1. องค์ประกอบการเรียนการสอนบนเวบ็ (Web-based Instruction)    
   1.1 ส่ือส าหรับน าเสนอ (Presentation Media) 4.33 0.58 ดีมาก 
   1.2 การปฏิสัมพนัธ์ (Interactivity) 4.00 1.00 ดี 
   1.3 การจดัการฐานขอ้มูล (Database Management) 4.00 1.00 ดี 
   1.4 ส่วนสนบัสนุนการเรียนการสอน (Couse Support) 3.66 1.53 ดี 

รวม 4.00 0.66 ดี 

2. องค์ประกอบการเรียนแบบปรับเหมาะ (Adaptive Learning)    
   2.1 ขอ้มูลผูเ้รียน (Student Model) 3.33 0.57 ดี 
   2.2 ขอ้มูลหลกั (Domain Model) 4.11 0.58 ดี 
   2.3 รูปแบบการปรับเหมาะ (Adaptive Model) 4.55 0.59 ดี 

รวม 4.00 0.57 ดี 

3. ลักษณะส่ือส่ืออิเล็กทรอนิกส์ที่เหมาะสมส าหรับเด็กที่มีความ
บกพร่องทางการเรียนรู้ (Learning Disability Media) 

   

   3.1 ตรงประเด็น ตรงวตัถุประสงคใ์นเร่ืองนั้น (Attention) 5.00 0.00  
   3.2 น่าสนใจ ดึงดูดความสนใจดว้ยรูปลกัษณ์สีสัน (Interested) 4.00 1.00 ดี 
   3.3 น่าคน้หา มีความแปลกใหม่ดึงดูดความสนใจให้เกิดการอยาก 
          เรียนรู้ (Desire) 

4.33 0.58 ดีมาก 

   3.4 ใชง้านไดจ้ริง (Active) 5.00 0.00 ดีมาก 
   3.5 รูปแบบตวัอกัษรขนาดตวัอกัษร (Font) 4.66 0.58 ดี 
   3.6 เปล่งเสียง (Speech) 4.00 1.00 ดี 
   3.7 เสริมแรง (Reinforcement) 3.66 0.57 ปานกลาง 

รวม 4.38 0.50 ดีมาก 
4. กระบวนการพฒันาความจ า (Working Memory)    
   4.1 การรู้จกัจดัหมวดหมู่ (Organization) 4.67 0.58 ดี 
   4.2 การทวนซ ้ า (Rehearsal) 4.67 0.57 ดีมาก 
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ประเด็น �̅� S.D. ระดับความ
เหมาะสม 

   4.3 การเรียนเกิน (Over-Learning) 4.33 1.15 ดีมาก 
   4.4 การสร้างจินตภาพ (Mind Map) 4.33 1.15 ดีมาก 
   4.5 การใชส่ิ้งเร้าช่วยความจ า (Cue) 3.66 0.58 ปานกลาง 
   4.6 เช่ือมโยงส่ิงท่ีรู้ใหม่และส่ิงท่ีเรียนรู้แลว้ (Link to Learn) 4.67 0.58 ดีมาก 
   4.7 การฝึกหดั (Law of Practice) 4.67 0.58 ดีมาก 

รวม 4.43 0.74 ดีมาก 

รวมทั้งหมด 4.20 0.59 ดีมาก 
   
  จากตารางท่ี 4 - 2 สรุปได้ว่าเวบ็ไซต์การเรียนรู้แบบปรับเหมาะผ่านเว็บเพื่อการ
พฒันาความสามารถดา้นความจ าของเด็กท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้ตามกรอบแนวคิด มีความ
เหมาะสมในลกัษณะของภาพรวมทุกด้านอยู่ในระดบัดีมาก (�̅� = 4.20, S.D. = 0.59) โดยสามารถ
เรียงล าดับองค์ประกอบตามองค์ประกอบได้ดังน้ี 1) ลักษณะส่ือส่ืออิเล็กทรอนิกส์ท่ีเหมาะสม
ส าหรับเด็กท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้ (Learning Disability Media) 2) กระบวนการพฒันา
ความจ า (Working Memory) 3) องค์ประกอบการเรียนแบบปรับเหมาะ และ 4) องค์ประกอบการ
เรียนการสอนบนเวบ็ (WBI) ตามล าดบั 
 
4.3 ผลการทดสอบสมมติฐานงานวจัิย 
 
 4.3.1 ผลการวเิคราะห์ความสามารถด้านการค านวณ 
  การวิเคราะห์ความสามารถดา้นการค านวณผูว้ิจยัแบ่งกลุ่มตวัอยา่งออกเป็น 2 กลุ่ม 
คือ กลุ่มควบคุม และกลุ่มทดลอง ในแต่ละกลุ่มผูว้ิจยัเลือกนกัเรียนจ านวน 3 คน ท่ีมีระดบัผลการ
เรียนสูง ปานกลาง และต ่า ระดบัละ 1 คน ผูว้ิจยัสังเกตพฤติกรรมกลุ่มทดลอง พบว่ากลุ่มทดลองมี
ความสนใจในการเรียนและการท าแบบทดสอบ ดว้ยบทเรียนทางเวบ็แบบปรับเหมาะเป็นอยา่งดี มี
ความกระตือรือร้นในการเรียนมากกวา่กลุ่มควบคุม   

  การประมวลผลเปรียบเทียบทกัษะดา้นการค านวณของนกัเรียนกลุ่มทดลองโดยใช้
คะแนนทดสอบก่อนเรียน และคะแนนทดสอบหลงัเรียนผ่านเวบ็ไซต์ โดยใช้การประมวลผลทาง
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สถิติสูตร The Wilcoxon Matched Pairs Signed-Ranks Test แสดงให้เห็นว่าความสามารถดา้นการ
ค านวณของนกัเรียนกลุ่มทดลองก่อนเรียน และหลงัเรียนมีความแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั .05 โดยคะแนนเฉล่ียหลงัเรียนมีค่ามากกวา่คะแนนเฉล่ียก่อนเรียน ดงัตารางท่ี 4 - 3 

ตารางท่ี 4 - 3 ตารางเปรียบเทียบคะแนนทดสอบก่อนเรียน และหลงัเรียนของกลุ่มทดลอง 
กลุ่มทดลอง N คะแนนเต็ม �̅� SD. Wilcoxon Value Wilcoxon Prob 
ก่อนเรียน 3 50 16.67 7.37 1.60 .11* 
หลงัเรียน 3 50 34.67 2.30 

*มีระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 

  ผูว้จิยัไดจ้  าแนกขอ้มูลคะแนนก่อนเรียนและหลงัเรียนของกลุ่มทดลองแต่ละคน 
โดยการหาค่าสถิติพื้นฐานร้อยละ ของผลต่างคะแนนก่อนเรียนและหลงัเรียน ซ่ึงแสดงใหเ้ห็นวา่ 
หลงัการเรียนแลว้นกัเรียนกลุ่มทดลองมีระดบัคะแนนเพิ่มข้ึนจากคะแนนก่อนเรียน ในช่วงร้อยละ 
44 – 64  และมีค่าเฉล่ียร้อยละ 52.43 ดงัตารางท่ี 4 - 4  

ตารางท่ี 4 - 4 เปรียบเทียบคะแนนของกลุ่มทดลองรายบุคคล 
กลุ่มทดลอง คะแนน ผลต่าง

(เพิม่ขึน้) 
ทกัษะการค านวณ

(ร้อยละ) เต็ม ก่อนเรียน หลงัเรียน 
คนท่ี 1 50 14 32 18 50 
คนท่ี 2 50 25 36 11 44 
คนท่ี 3 50 11 36 25 64 
ค่าเฉล่ีย 50 16.66 34.66 18 52.43 

 

  หลังการเรียนผูว้ิจยัได้เปรียบเทียบคะแนนหลังเรียนของกลุ่มทดลองและกลุ่ม
ควบคุม โดยพิจารณาจากค่าเฉล่ีย พบว่าค่าเฉล่ียคะแนนหลังเรียนของกลุ่มทดลองมีค่ามากว่า
ค่าเฉล่ียหลงัเรียนของกลุ่มควบคุมดงัตารางท่ี 4 - 5  

ตารางท่ี 4 - 5 เปรียบเทียบค่าเฉล่ียของคะแนนหลงัเรียน ของกลุ่มควบคุม และกลุ่มทดลอง 
กลุ่มตัวอย่าง N คะแนนเต็ม �̅� SD. 
กลุ่มควบคุม 3 50 30 3.46 
กลุ่มทดลอง 3 50 34.33 2.30 
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 4.3.2 ผลการวเิคราะห์ด้านความจ า 
  การวิเคราะห์ขอ้มูลด้านความจ าของกลุ่มควบคุม และกลุ่มทดลองผูว้ิจยัเลือกใช้
คะแนนหลงัเรียน และคะแนนทดสอบหลงัจากการเรียนผ่านไป 2 สัปดาห์ ผลการวิเคราะห์ขอ้มูล
พบว่า หลงัการเรียนกลุ่มควบคุมมีคะแนนเฉล่ียเท่ากบั 30 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 60 ของคะแนน
ทั้งหมด หลงัจากการเรียนผ่านไป 2 สัปดาห์ กลุ่มควบคุมมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 25.33 คะแนน คิดเป็น
ร้อยละ 50 ของคะแนนทั้งหมด และหลงัการเรียนกลุ่มทดลองมีคะแนนเฉล่ียเท่ากบั 34.67 คะแนน 
คิดเป็นร้อยละ 69.33 ของคะแนนทั้งหมด หลงัจากการเรียนผา่นไป 2 สัปดาห์ กลุ่มทดลองมีคะแนน
เฉล่ียเท่ากบั 32 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 64 ของคะแนนทั้งหมด ดงัตารางท่ี 4 - 6  

ตารางท่ี 4 - 6 ตารางเปรียบเทียบคะแนนหลงัเรียน และคะแนนหลงัเรียน 2 สัปดาห์ ของกลุ่ม
ควบคุมและกลุ่มทดลอง 

กจิกรรมทดสอบ N กลุ่มควบคุม กลุ่มทดลอง 

คะแนน �̅� ร้อยละ คะแนน �̅� ร้อยละ 
หลงัเรียน 3 90.00 30.00 60.00 104.00 34.67 69.33 
หลงัเรียน 2 สัปดาห์ 3 76.00 25.33 50.66 96.00 32.00 64.00 
ผลต่าง  14.00 4.67 9.34 8.00 2.67 5.33 

 
  จากการเปรียบเทียบคะแนนก่อนเรียน-หลงัเรียน-หลงัเรียน 2 สัปดาห์ ของกลุ่ม
ควบคุม พบวา่คะแนนหลงัเรียนสูงกวา่คะแนนก่อนเรียน และคะแนนหลงัการเรียน 2 สัปดาห์มีคงท่ี
และลดลง จากคะแนนหลงัเรียนปกติ โดยรายละเอียดแสดงดงัรูปแบบแผนภูมิแท่ง ดงัภาพท่ี 4 - 27 
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ภาพท่ี 4 - 27 กราฟเปรียบเทียบคะแนนก่อนเรียน – หลงัเรียน – หลงัเรียน 2 สปัดาห์ ของกลุ่มควบคุม 
   

  จากรายละเอียดคะแนนของกลุ่มควบคุมแต่ละคน สามารถน าคะแนนหลงัเรียน – 
หลงัเรียน 2 สัปดาห์ มาเปรียบเทียบเพื่อหาค่าความคงทนในการเรียนโดยใชเ้กณฑค์ะแนนหลงัเรียน 
14 วนั เปรียบเทียบกบัคะแนนความคงทนท่ีร้อยละ 25 ของคะแนนหลงัเรียน สามารถอ่านผลการ
พิจารณาความคงทนของกลุ่มควบคุมคนท่ี 1 มีค่าคะแนนหลงัเรียน 32 คะแนน ซ่ึงเม่ือเวลาผ่านไป 
14 วนั กลุ่มควบคุมคนท่ี 1 ควรไดค้ะแนนจากการท าแบบทดไม่น้อยกว่า 8 คะแนน หลงัการเรียน 
14 วนั ปรากฏวา่กลุ่มควบคุมคนท่ี 1 ท าแบบทดสอบไดค้ะแนน 28 จึงสรุปผลไดว้า่ กลุ่มควบคุมคน
ท่ี 1  มีความคงทนในการเรียนรู้ หลงัจากเรียนผา่นไปแลว้ 14 วนั เป็นตน้ โดยรายละเอียดขอ้มูลการ
วดัความคงทนในการเรียนของกลุ่มควบคุม ดงัตารางท่ี 4 - 7 

ตารางท่ี 4 - 7 เปรียบเทียบคะแนนหลงัเรียน – หลงัเรียน 2 สัปดาห์ เพื่อวดัความคงทนในการเรียน 
ของนกัเรียนกลุ่มควบคุม 

กลุ่มควบคุม 
คะแนน 

ผลการทดสอบ 
หลงัเรียน เกณฑค์วามคงทน(25%) หลงัเรียน 14 วนั 

คนท่ี 1 32 8 28 มีความคงทนในการเรียน 
คนท่ี 2 32 8 22 มีความคงทนในการเรียน 
คนท่ี 3 26 6.67 26 มีความคงทนในการเรียน 
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  การเปรียบเทียบเปอร์เซ็นต์ของคะแนนก่อนเรียน-หลงัเรียน-หลงัเรียน 2 สัปดาห์ 
ของนักเรียนกลุ่มทดลอง แสดงให้เห็นว่าคะแนนหลงัเรียนสูงกว่าคะแนนก่อนเรียน และคะแนน
หลงัเรียน 2 สัปดาห์มีค่าลดลงจากคะแนนหลงัเรียน และมากกวา่คะแนนก่อนเรียน ดงัรายละเอียดท่ี
น าเสนอในรูปแบบของกราฟดงัภาพท่ี 4 - 28  
 

 

ภาพท่ี 4 - 28 กราฟเปรียบเทียบคะแนนก่อนเรียน – หลงัเรียน – หลงัเรียน 2 สปัดาห์ ของกลุ่มทดลอง 
   

  จากรายละเอียดคะแนนของกลุ่มทดลองแต่ละคน สามารถน าคะแนนหลงัเรียน – 
หลงัเรียน 2 สัปดาห์ มาเปรียบเทียบเพื่อหาค่าความคงทนในการเรียนโดยใช้เกณฑ์ค่าท่ีจ  าได้หลงั
เรียน 14 วนั ความสามารถในการจ าจะตอ้งเหลืออยูร้่อยละ 25 ไดด้งัตารางท่ี 4 - 8   

ตารางท่ี 4 - 8 เปรียบเทียบคะแนนหลงัเรียน – หลงัเรียน 2 สัปดาห์ เพื่อวดัความคงทนในการเรียน 
ของนกัเรียนกลุ่มทดลอง 

กลุ่มทดลอง 
คะแนน 

ผลการทดสอบ 
หลงัเรียน เกณฑค์วามคงทน(25%) หลงัเรียน 14 วนั 

คนท่ี 1 32 8 28 มีความคงทนในการเรียน 
คนท่ี 2 36 9 34 มีความคงทนในการเรียน 
คนท่ี 3 36 9 34 มีความคงทนในการเรียน 
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 4.3.3 ผลการวเิคราะห์ด้านเวลา 
  การวิเคราะห์ขอ้มูลด้านเวลา ผูว้ิจยัเลือกเปรียบเทียบเวลาท่ีคุณครูผูส้อนใช้สอน
นกัเรียน โดยอา้งอิงตามเวลาตามหลกัสูตรท่ีกระทรวงศึกษาธิการก าหนด กบัเวลาท่ีผูเ้รียนเรียนผา่น
เวบ็ไซต์ท่ีผูว้ิจยัน าเสนอ โดยเน้ือหาการบวกจ านวนนบัท่ีมีผลลพัธ์ไม่เกิน 1,000 โดยการเรียนแบบ
ดั้งเดิมโดยครูผูส้อนถูกก าหนดเวลาในการสอนท่ี 600 นาที ส าหรับการเรียนผา่นเวบ็ท่ีผูว้ิจยัน าไป
ทดลอง รวบรวมเน้ือหาทั้งหมดมีใช้เวลาในการเรียนทั้งหมด 150 นาที แสดงให้เห็นการเรียนผา่น
บทเรียนบนเว็บ ผูเ้รียนสามารถใช้เวลาเรียนลดลงถึง 75% เม่ือเทียบกบัเวลาเรียนท่ีตอ้งเรียนโดย
ครูผูส้อน มีรายละเอียดดงัตารางท่ี 4 - 9   

ตารางท่ี 4 - 9 เปรียบเทียบเวลาท่ีใชใ้นการเรียนโดยรูปแบบการเรียนแบบเดิม กบัการเรียนผา่นเวบ็ 
รูปแบบการเรียน หน่วยการเรียนรู้ เวลาเรียนเตม็ เวลาท่ีใช ้(นาที) �̅� ร้อยละ 
เรียนแบบดั้งเดิม 5 600 600 100 100 
เรียนผา่นเวบ็ 5 600 150 30 25 

ผลต่าง 450 70 75 
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บทที ่5 
บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

 
  งานวิจยัน้ีเป็นการวิจยัเชิงทดลอง โดยการพฒันาเว็บไซต์ตามกรอบแนวคิดท่ี
น าเสนอ โดยมีการปรับเหมาะบทเรียนและช่วยพัฒนาความจ า ส าหรับเด็กท่ีมีความบกพร่อง
ทางการเรียนรู้ ซ่ึงการใช้งานเวบ็ไซต์ท่ีผูว้ิจยัไดพ้ฒันาข้ึนนั้นจะตอ้งมีการน าเสนอบทเรียนเพื่อให้
ตรงกับความสามารถของนักเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ซ่ึงเป็นกลุ่มนักเรียนท่ีมี
ความสามารถแตกต่างกนั จากศึกษาและทดลองใช้งาน ผูว้ิจยัไดส้รุปผลการวิจยั อภิปรายผล และ
ขอ้เสนอแนะในการต่าง ๆ ดงัน้ี  
 
5.1 สรุปผลการวจัิย 
  งานวิจยัเร่ืองการเรียนรู้แบบปรับเหมาะผ่านเวบ็เพื่อพฒันาความสามารถดา้นการ
ค านวณและความคงทนในการเรียนรู้ ของเด็กท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้ มีวตัถุประสงคก์าร
วจิยัดงัน้ี 

 5.1.1 ศึกษาวิเคราะห์ และออกแบบกรอบแนวคิดการเรียนรู้แบบปรับเหมาะผ่านเวบ็เพ่ือการ
พฒันาความสามารถด้านความจ าของเด็กทีม่ีความบกพร่องทางการเรียนรู้ 
  จากการศึกษาทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง สามารถสรุปไดว้า่องค์ประกอบส าหรับ
การพฒันาเวบ็ไซต ์เพื่อน าเสนอบทเรียนท่ีเหมาะสมกบัความสามารถของผูเ้รียนแต่ละคน และเพื่อช่วย
เพิ่มทกัษะทางด้านความจ า จะตอ้งมีขอ้มูลด้านต่าง ๆ ซ่ึงผูว้ิจยัได้น ากรอบแนวคิดท่ีได้จากการศึกษา
ขอ้มูล ส่งประเมินความเหมาะสมของกรอบแนวคิดโดยผูเ้ช่ียวชาญ สามารถสรุปไดว้า่ กรอบแนวคิดการ
เรียนรู้แบบปรับเหมาะผ่านเว็บเพื่อการพฒันาความสามารถด้านความจ า ของเด็กท่ีมีความบกพร่อง
ทางการเรียนรู้ มีความเหมาะสมโดยรวมอยู่ในระดบัดีมาก เน่ืองจากองค์ประกอบท่ีปรากฏในกรอบ
แนวคิด สอดคลอ้งกบัทฤษฎีท่ีควรน ามาใช้ในการสร้างทกัษะการพฒันาความจ า รวมถึงมีคุณสมบติัท่ี
เหมาะสมส าหรับเด็กท่ีมีภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้ ได้แก่ การปรับเหมาะของการน าเสนอเน้ือหาท่ี
สอดคลอ้งกบัความสามารถของผูเ้รียน 
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 5.1.2 น าเว็บไซต์การเรียนรู้แบบปรับเหมาะผ่านเว็บเพ่ือพัฒนาความสามารถด้านการ
ค านวณและความคงทนในการเรียนรู้ ของเด็กทีม่ีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ใช้งานกบักลุ่มทดลอง 
  จากการศึกษางานวิจัยคร้ังน้ี ผู ้วิจ ัยได้พัฒนาเคร่ืองมือส าหรับเก็บข้อมูลเพื่อ
วเิคราะห์ผลการวจิยั โดยเคร่ืองท่ีได ้คือ เวบ็ไซตเ์พื่อการเหมาะผา่นเวบ็เพื่อพฒันาความสามารถดา้น
การค านวณและความคงทนในการเรียนรู้ ส าหรับการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ของนกัเรียนท่ีมีความ
บกพร่องทางการเรียนรู้ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 โดยน าเสนอเน้ือหาบทเรียนแบบปรับเหมาะเร่ือง 
การบวก ผูว้ิจยัไดส่้งแบบประเมินความเหมาะของเวบ็ไซต ์เพื่อตรวจสอบคุณลกัษณะของเวบ็ไซต ์
มีคุณสมบัติตรงตามกรอบแนวคิดท่ีหรือไม่ ให้แก่ผูเ้ช่ียวชาญ 3 ท่าน ผลการประเมินเว็บไซต์มี
คุณสมบติัตรงตามกรอบแนวคิด อยู่ในระดบั มาก ดงัตารางท่ี 4 - 2 จากผลการประเมินสามารถ
เรียงล าดบัความเหมาะท่ีมีคะแนนมากไปนอ้ยไดด้งัน้ี 

 ลกัษณะส่ือส่ืออิเล็กทรอนิกส์ท่ีเหมาะสมส าหรับเด็กท่ีมีความบกพร่อง
ทางการเรียนรู้ (Learning Disability Media) มากท่ีสุด เน่ืองจากผูว้ิจยัเลือกน าเสนอบทเรียนและ
แบบทดสอบ ท่ีมีสีสันสดใส ดึงดูความสนใจของผูเ้รียน และส่ือมีคุณสมบติัการเปล่งเสียงเน้ือหา
บทเรียน ไม่สร้างความล าบากในการเรียน หากผูเ้รียนไม่สามารถอ่านหนงัสือได ้

 กระบวนการพฒันาความจ า (Working Memory) เน่ืองจากลกัษณะการ
เขา้ใชง้านเวบ็ไซต ์เปิดโอกาสให้ผูเ้รียนไดเ้รียนและฝึกท าแบบทดสอบซ ้ า ๆ ได ้อีกทั้งการน าเสนอ
เน้ือหาบทเรียนมีเนน้ขอ้ความ ตวัอกัษร ดว้ยสีและตีกรอบขอ้ความอยา่งชดัเจน ง่ายต่อการจดจ า  

 องค์ประกอบการเรียนแบบปรับเหมาะ (Adaptive Learning) เน่ืองจาก
เว็บไซต์ท่ีผูพ้ฒันา มีคุณสมบติัปรับเหมาะมหภาค (Macro-Adaptive Instructional Models) มีการ
ก าหนดกรอบการเรียนรู้ท่ีค่อนขา้งตายตวั ส่งผลให้ถูกมองยงัมีการปรับเหมาะของบทเรียนส าหรับ
การเลือกเรียนรู้นอ้ยไป 

 องคป์ระกอบการเรียนการสอนบนเวบ็ (WBI)  ยงัคงเป็นองคป์ระกอบ
ทัว่ ๆ ไป ซ่ึงผลจากการประเมินได้รับการแนะน าควรเน้น ลักษณะการน าเสนอบทเรียนท่ีเปิด
โอกาสใหผู้เ้รียนเลือกบทเรียนไดเ้อง 
  จากการน าเวบ็ไซตเ์พื่อการเรียนรู้แบบปรับเหมาะส าหรับการเรียนวชิาคณิตศาสตร์

ของนกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 ไปใช ้ผูว้จิยัเก็บขอ้มูลของกลุ่ม

ตวัอย่าง 2 กลุ่ม คือ กลุ่มควบคุม และกลุ่มทดลอง โดยผูว้ิจยัก าหนดให้กลุ่มทดลองเรียนและท า

แบบทดสอบผา่นเวบ็ไซต ์เป็นระยะเวลา 3 สัปดาห์ ส าหรับกลุ่มควบคุม ผูว้จิยัไดใ้ชแ้บบทดสอบชุด

เดียวกนั แต่กลุ่มควบคุมยงัคงเรียนแบบดั้งเดิม สามารถสรุปผลตามขอ้สมมติฐานของงานวจิยัไดด้งัน้ี 



76 
 

1. การเรียนรู้แบบปรับเหมาะผ่านเว็บเพื่อพัฒนาความสามารถด้านการ
ค านวณและความคงทนในการเรียนรู้ ของเด็กท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้มีผลต่อการพฒันา
ความสามารถดา้นการค านวณ 

 การทดลองใช้งานโดยการเรียนผ่านเว็บของกลุ่มทดลอง ผู ้วิจ ัย
เปรียบเทียบคะแนนก่อนเรียนและคะแนนหลงัเรียน สรุปไดว้า่ ทกัษะ
ดา้นการค านวณจากการท าแบบทดสอบก่อนเรียน – หลงัเรียน มีความ
แตกต่างกนั โดยท่ีกลุ่มทดลองมีคะแนนหลงัเรียน สูงกวา่คะแนนก่อน
เรียนทุกคน 

 การเปรียบเทียบคะแนนหลงัเรียนของกลุ่มควบคุม – กลุ่มทดลองสรุป
ไดว้า่คะแนนเฉล่ียหลงัเรียนของกลุ่มทดลอง มีคะแนนมากกวา่คะแนน
หลงัเรียนของกลุ่มควบคุม 

  ผลการทดลองดา้นทกัษะการค านวณ สามารถสรุปไดว้า่ การเรียนรู้แบบปรับ
เหมาะผา่นเวบ็เพื่อพฒันาความสามารถดา้นการค านวณและความคงทนในการเรียนรู้ ของเด็กท่ีมี
ความบกพร่องทางการเรียนรู้ มีผลต่อการพฒันาความสามารถดา้นการค านวณดีข้ึน 

2. การจดัการเรียนรู้แบบปรับเหมาะผา่นเวบ็เพื่อพฒันาความจ าของเด็กท่ีมี
ความบกพร่องทางการเรียนรู้ มีผลต่อความคงทนของความจ า  

 ผูว้ิจ ัยได้เปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียการท าแบบทดสอบหลังเรียน – 
คะแนนท าแบบทดสอบหลังเรียน 14 วนั พบว่า คะแนนเฉล่ียหลังเรียน 14 วนั ของกลุ่มทดลอง 
ลดลง นอ้ยกวา่คะแนนท าแบบทดสอบหลงัเรียน 14 วนั ของกลุ่มควบคุม 
   สรุปได้ว่า การเรียนรู้แบบปรับเหมาะผ่านเว็บเพื่อพฒันาความสามารถด้านการ
ค านวณและความคงทนในการเรียนรู้ ของเด็กท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้ มีผลต่อความคงทน
ในการเรียนหลงัการเรียนรู้ 

3. การจดัการเรียนรู้แบบปรับเหมาะผา่นเวบ็เพื่อพฒันาความจ าของเด็กท่ีมี
ความบกพร่องทางการเรียนรู้ มีผลต่อเวลาท่ีใชใ้นการเรียนการสอน 

 ผูว้ิจยัไดอ้า้งอิงเวลาท่ีใชใ้นการเรียนการสอนแบบเดิม เปรียบเทียบกบั
เวลาท่ีผูเ้รียน เรียนผา่นเวบ็ 
   สรุปได้ว่า การเรียนผ่านเว็บผูเ้รียนใช้เวลาในการเรียนรู้น้อยกว่าการเรียนใน
หอ้งเรียน 
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5.2 ปัญหาและอุปสรรค 
 

1. ความไม่เสถียรของสัญญาณอินเตอร์เน็ต ท าให้ผูเ้รียนเกิดความสับสน
ระหวา่งเรียน เน่ืองจากผูเ้รียนจะตอ้งใชง้านเคร่ืองมือผา่นเวบ็เบราวเ์ซอร์ ดงันั้นผูว้จิยัจึงไดแ้กปั้ญหา
โดยการอธิบายสาเหตุใหผู้ท้ดลองไดเ้ขา้ใจถึงปัญหาและรอแกปั้ญหาช่วงเวลาหน่ึง 

2. เน่ืองจากการน าเสนอบทเรียนเป็นการน าเสนอภาพเคล่ือนไหว ท่ีถูก
พฒันาโดยโปรแกรม Flash ส่งผลให้ไม่แสดงผลกบับางเวบ็เบราวเ์ซอร์ เช่น Chorme ผูว้จิยัแกไ้ขได้
ปัญหาโดยการท่ีผูว้จิยัลงพื้นท่ีก่อนการทดลองใชง้านจริง เพื่อเตรียมความพร้อมของอุปกรณ์ 

3. ความพร้อมของสถานท่ี กรณีทดสอบกลุ่มตวัอย่างสองกลุ่มพร้อมกัน 
ผูว้ิจยัไม่สามารถ แยกกลุ่มควบคุม และกลุ่มทดลอง ให้อยู่คนละห้องกนัได ้ส่งผลให้นกัเรียนกลุ่ม
ทดลอง อาจถูกรบกวนดว้ยเสียง หรือการพูดคุยจากกลุ่มควบคุม ผูว้ิจยัแก้ปัญหาโดยการควบคุม
พฤติกรรมของกลุ่มควบคุมอยา่งใกลชิ้ด 
  
5.3 ข้อเสนอแนะ 
 

1. ส าหรับการพัฒนาต่อยอดผูว้ิจ ัยอาจพัฒนาการน าเสนอเร่ืองการปรับ
เหมาะในรูปแบบอ่ืน เพื่อเพิ่มความยืดหยุดให้กบัผูเ้รียนท่ีสามารถเลือกบทเรียนไดเ้องตามระดบั
ความสามารถของผูเ้รียน 

2. ส าหรับการน าไปใช้งาน ควรมีการเตรียมความพร้อมของสถานท่ี 
สัญญาณอินเตอร์เน็ต และอุปกรณ์ เพื่อใหเ้กิดปัญหาระหวา่งการใชง้านนอ้ยท่ีสุด 

3. การน าเสนอบทเรียนผ่านคอมพิวเตอร์ มีผลต่อการพัฒนาทักษะ
ความสามารถของผูเ้รียน และลดเวลาในการเรียน ผูเ้รียนสามารถทบทวนบทเรียนไดด้้วยตนเอง 
ทางโรงเรียนควรมีการสนบัสนุนการเรียนการสอนดว้ยบทเรียนผา่นคอมพิวเตอร์เพิ่มข้ึน 
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ภาคผนวก ก 

แบบประเมนิกรอบแนวคดิและเวบ็ไซต์ 
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แบบประเมนิรูปกรอบแนวคดิการเรียนรู้แบบปรับเหมาะผ่านเวบ็เพ่ือการพฒันา
ความสามารถด้านความจ าของเด็กทีม่คีวามบกพร่องทางการเรียนรู้ 

หัวข้อวจัิย     กรอบแนวคิดการเรียนรู้แบบปรับเหมาะผา่นเวบ็เพื่อการพฒันาความสามารถดา้น     
           ความจ า ของเด็กท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้ 
ผู้วจัิย นางสาวศิวพร  กลบัผดุง 
 นกัศึกษาปริญญาโท โครงการจดัการพิเศษ หลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต  
 สาขาวชิาการจดัการเทคโนโลยสีารสนเทศ คณะวศิวกรรมศาสตร์   
 มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์  
 
วตัถุประสงค์การวจัิย 
 1. เพื่อศึกษาวเิคราะห์ และออกแบบกรอบแนวคิดการเรียนรู้แบบปรับเหมาะผา่นเวบ็
เพื่อการพฒันาความสามารถดา้นความจ าของเด็กท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้ 
 2. เพื่อประเมินคุณภาพของกรอบแนวคิดการเรียนรู้แบบปรับเหมาะผา่นเวบ็เพื่อการ
พฒันาความสามารถดา้นความจ าของเด็กท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้ 
 

ค าช้ีแจง 
  
  แบบประเมินฉบบัน้ี มีความประสงคท่ี์จะสอบถามความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญท่ีมี
ความเช่ียวชาญดา้นเทคโนโลยีการศึกษา และผูเ้ช่ียวชาญดา้นการศึกษาพิเศษ เก่ียวกบักรอบแนวคิด
การเรียนรู้แบบปรับเหมาะผ่านเว็บเพื่อการพฒันาความสามารถด้านความจ า ของเด็กท่ีมีความ
บกพร่องทางการเรียนรู้ ในดา้นความครอบคลุม ความสอดคลอ้งตามองคป์ระกอบหลกัของรูปแบบ
การการเรียน ความเหมาะสมของรูปแบบและส่ือการเรียนการสอน ตลอดจนขอ้เสนอแนะเพื่อเป็น
แนวทางในการปรับปรุงใหส้มบูรณ์ยิง่ข้ึน แบ่งเป็น 2 ตอน ไดแ้ก่ 

1. ตอนท่ี 1 ค าถามความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญเก่ียวกับกรอบแนวคิดการ
เรียนรู้แบบปรับเหมาะผา่นเวบ็เพื่อการพฒันาความสามารถดา้นความจ าของเด็กท่ีมีความบกพร่อง
ทางการเรียนรู้ซ่ึงเป็นค าถามในรูปแบบของมาตราประเมินค่า (Rating Scale) 5 ระดบั 

2. ตอนท่ี 2 ขอ้เสนอแนะของผูเ้ช่ียวชาญเก่ียวกบักรอบแนวคิดการเรียนรู้แบบ
ปรับเหมาะผา่นเวบ็เพื่อการพฒันาความสามารถดา้นความจ าของเด็กท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้
 โดยค่าระดบัความคิดเห็นในแบบประเมินน้ีมี 5 ระดบั ซ่ึงมีความหมายดงัน้ี 

N/A หมายถึง ไม่สามารถประเมินได ้
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  5 หมายถึง มีความเหมาะสมระดบัมากท่ีสุด 
  4 หมายถึง มีความเหมาะสมระดบัมาก 
  3 หมายถึง มีความเหมาะสมระดบัปานกลาง 
  2 หมายถึง มีความเหมาะสมระดบันอ้ย 
  1 หมายถึง มีความเหมาะสมระดบันอ้ยท่ีสุด 

 
นิยามศัพท์เฉพาะ 
  เด็กท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้ (Learning Disabilities : LD) เด็กท่ีมีความ
บกพร่องทางการเรียนรู้จะมีความสับสนในส่ิงท่ีมองเห็นและไดย้นิ มีปัญญาในการแปลความหมาย 
เด็กกลุ่มน้ีมีปัญหาดา้นการอ่านการเขียน และการคิดค านวณ ซ่ึงเด็กมกัจะอ่านหรือเขียนตวัอกัษรท่ีมี
ลกัษณะคลา้ยกนัสลบักนั ไม่เขา้ใจสัญลกัษณ์ทางคณิตศาสตร์ เป็นตน้ ซ่ึงความสามารถของเด็กท่ีมี
ความบกพร่องทางการเรียนรู้นั้นจะมีความสามารถต ่ากวา่ความสามารถระดบัชั้นเรียนปกติอยู ่2 ชั้น
ปี คือ ปกตินักเรียนจะเรียนอยู่ในระดบัชั้น ป.4 แต่ความสามารถในด้านการอ่าน การเขียน หรือ
ค านวณ จะเท่ากบัความสามารถของนกัเรียนในระดบัชั้น ป.1 – ป.3  
  การเรียนรู้แบบปรับเหมาะ (Adaptive Learning) คือ แนวคิดและเทคนิคการเรียนท่ี
บรรลุตามความตอ้งการของแต่ละบุคคลท่ีมีความสามารถในการเรียนรู้แตกต่างกนั แนวคิดการ
เรียนรู้แบบปรับเหมาะ ระบบจะตรวจสอบความตอ้งการของผูเ้รียนแต่ละคนในระหวา่งเรียน และ
น าเสนอบทเรียนท่ีตรงตามความสามารถของนกัเรียนแต่ละคน 
  การเรียนการสอนบนเวบ็ (Web-based Instruction) บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
ท่ีน าเสนอเน้ือหาบทเรียนผา่นเครือข่ายคอมพิวเตอร์ โดยมีเวบ็เบราวเ์ซอร์เป็นตวัจดัการ 
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ตอนที ่1 ความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญท่ีมีต่อกรอบแนวคิดการเรียนรู้แบบปรับเหมาะผา่นเวบ็เพื่อ
การพฒันาความสามารถดา้นความจ าของเด็กท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้ 
 กรุณาท าเคร่ืองหมาย √ ลงในช่องวา่งหมายเลขท่ีตรงกบัความคิดเห็นของท่าน 

รายการประเมิน ระดับความเหมาะสม ข้อเสนอแนะ 

1 2 3 4 5 N/A 
1. องคป์ระกอบการเรียนการสอนบนเวบ็ (WBI)        

1.1 ส่ือส าหรับน าเสนอ (Presentation Media)        

1.2  การปฏิสัมพนัธ์ (Interactivity)        

1.3 การจดัการฐานขอ้มูล (Database Management)        

1.4 ส่วนสนบัสนุนการเรียนการสอน (Couse Support)        

2. องคป์ระกอบการเรียนแบบปรับเหมาะ  
(Adaptive Learning) 

       

2.1 ขอ้มูลผูเ้รียน ( Student Model)        

-  ขอ้มูลประวติัผูเ้รียน        

-  พฤติกรรมผูเ้รียน        

-  ผลการเรียน        

2.2 ขอ้มูลหลกั (Domain Model)        

-  ปรับเน้ือหาของกระบวนวชิา (Couse)        

-  การจดัเรียงหลงัสูตร (Curriculum Sequencing)        

-  การสนบัสนุนใหมี้การปรับเหมาะใหเ้หมาะสม
กบัการเรียนรู้ (Adaptive Navigation Support) 

       

-  การวิเคราะห์อย่างชาญฉลาดเพื่อหาค าตอบให้แก่
ผูเ้รียน (Intelligent Analysis of Student Solutions) 

       

-   การสนบัสนุนแบบโตต้อบเพื่อช่วยในการ
แกปั้ญหา  (Interactive Problem Solving Support) 

       

-  การแกปั้ญหาท่ีอยูบ่นพื้นฐานของตวัอยา่ง 
(Example-base Problem Solving) 
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รายการประเมิน ระดับความเหมาะสม ข้อเสนอแนะ 

1 2 3 4 5 N/A 
2.3 รูปแบบการปรับเหมาะ (Adaptive Model)         

- เขา้สู่ระบบ        

- ทดสอบก่อนเรียนทั้งหมด        

- ประเมินความสามารถผูเ้รียน น าเสนอหน่วยการ
เรียนท่ีเหมาะสมกบัผูเ้รียน 

       

- แจง้วตัถุประสงคข์องหน่วยการเรียน        

- น าเขา้สู่บทเรียน        

- ประเมินความสามารถในหน่วยการเรียน        

- เรียนซ ้ า หากผลประเมินในหน่วยการเรียนไม่ผา่น        

- น าเสนอหน่วยการเรียนถดัไป หากผลประเมินใน
หน่วยการเรียนผา่น 

       

- ทดสอบหลงัเรียนทั้งหมด        

3. ลกัษณะส่ือส่ืออิเล็กทรอนิกส์ท่ีเหมาะสมส าหรับเด็กท่ี
มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ (Learning Disability 
Media) 

       

-  ตรงประเด็น ตรงวตัถุประสงคใ์นเร่ืองนั้น 
(Attention) 

       

-  น่าสนใจ ดึงดูดความสนใจดว้ยรูปลกัษณ์สีสัน  
(Interested) 

       

-  น่าคน้หา มีความแปลกใหม่ดึงดูดความสนใจให ้ 
เกิดการอยากเรียนรู้ (Desire) 

       

-  ใชง้านไดจ้ริง (Active)        

-  รูปแบบตวัอกัษร ขนาดตวัอกัษร (Font)        

-  เปล่งเสียง (Speech)        

-  เสริมแรง (Reinforcement)        

4. กระบวนการท่ีจะได ้(Working Memory)        

- การรู้จกัจดัหมวดหมู่ (Organization)        

- การทวนซ ้ า (Rehearsal)        
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รายการประเมิน ระดับความเหมาะสม ข้อเสนอแนะ 

1 2 3 4 5 N/A 
- การเรียนเกิน (Over-Learning)        

- การสร้างจินตภาพ (Mind Map)        

- การใชส่ิ้งเร้าช่วยความจ า (Cue)        

- เช่ือมโยงส่ิงท่ี รู้ใหม่และส่ิงท่ี เรียนรู้แล้ว (Link to 
Learn) 

       

- การฝึกหดั (Law of Practice)        

 
 

ลงช่ือ.............................................................................ผูป้ระเมิน 
                                          (..............................................................................) 
                                         วนัท่ี.........เดือน.................................พ.ศ. ............. 

 

 
..ขอกราบขอบพระคุณผู้เช่ียวชาญทุกท่านทีก่รุณาให้ข้อมูลทีเ่ป็นประโยชน์ในการวจัิยคร้ังนี.้. 

นางสาวศิวพร  กลบัผดุง 
ผูว้จิยั : นกัศึกษาปริญญาโท สาขาวชิาการจดัการเทคโนโลยสีารสนเทศ  

คณะวศิวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 
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ตอนที่ 2 ขอ้เสนอแนะของผูเ้ช่ียวชาญเก่ียวกบัองคป์ระกอบกรอบแนวคิดการเรียนรู้แบบปรับเหมาะ
ผา่นเวบ็เพื่อการพฒันาความสามารถดา้นความจ าของเด็กท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้ 
1. องคป์ระกอบการเรียนการสอนบนเวบ็ (WBI) 
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………… 

2. องคป์ระกอบการเรียนแบบปรับเหมาะ (Adaptive Learning) 
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………… 
3. องคป์ระกอบการเรียนแบบปรับเหมาะ (Adaptive Learning) 
 3.1 ขอ้มูลผูเ้รียน ( Student Model) 
 …………………………………………………………………………………………………………………
 ………………………………………………………………………………………………………………… 

 3.2 ขอ้มูลหลกั (Domain Model) 
 …………………………………………………………………………………………………………………
 ………………………………………………………………………………………………………………… 

 3.3 รูปแบบการปรับเหมาะ (Adaptation Model) 
 …………………………………………………………………………………………………………………
 ………………………………………………………………………………………………………………… 

4. ลกัษณะส่ือส่ืออิเล็กทรอนิกส์ท่ีเหมาะสมส าหรับเด็กท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้ (Learning 
Disability Media) 

……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………… 

5. กระบวนการท่ีจะได ้(Working Memory) 
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………… 

 
ลงช่ือ.............................................................................ผูป้ระเมิน

(....................................................................................) 
วนัท่ี.........เดือน.................................พ.ศ…............. 

..ขอกราบขอบพระคุณผูเ้ช่ียวชาญทุกท่านท่ีกรุณาใหข้อ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ในการวจิยัคร้ังน้ี.. 
นางสาวศิวพร  กลบัผดุง 

ผูว้จิยั : นกัศึกษาปริญญาโท สาขาวชิาการจดัการเทคโนโลยสีารสนเทศ  
คณะวศิวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 
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ภาคผนวก ข 
ตารางสถิต ิ
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ภาคผนวก ข 

 
ตาราง ค่าวกิฤตของ T ในการทดสอบ Wilcoxon Matched Pairs Sigh-Ranks 

N Two–Tailed Test One–Tailed Test  N Two–Tailed Test One–Tailed Test 

0.05 0.01 0.05 0.01  0.05 0.01 0.05 0.01 
5 - - 0 -  28 116 91 130 101 
6 0 - 2 -  29 126 100 140 110 
7 2 - 3 0  30 137 109 151 120 
8 3 0 5 1  31 147 118 163 130 
9 5 1 8 3  32 159 128 175 140 

10 8 3 10 5  33 170 138 187 151 
11 10 5 13 7  34 182 148 200 162 
12 13 7 17 9  35 195 159 213 173 
13 17 9 21 12  36 208 171 227 185 
14 21 12 25 15  37 221 182 241 198 
15 25 15 30 19  38 235 194 256 211 
16 29 19 35 23  39 249 207 271 224 
17 34 23 53 37  40 264 220 286 238 
18 40 27 47 32  41 279 233 302 252 
19 46 32 53 37  42 294 247 319 266 
20 52 37 60 43  43 310 261 336 281 
21 58 42 67 49  44 327 276 353 296 
22 65 48 75 55  45 343 291 371 312 
23 73 54 83 62  46 361 307 389 328 
24 81 61 91 69  47 378 322 407 345 
25 89 68 100 76  48 396 339 426 362 
26 98 75 110 84  49 415 355 446 379 
27 107 83 119 92  50 434 373 466 312 
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ภาคผนวก ค 
ผลงานตีพมิพ์และเผยแพร่ 

การประชุมวชิาการระดับชาติด้านคอมพวิเตอร์และเทคโนโลยสีารสนเทศ คร้ังที ่11 
(NCCIT 2015) 
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กรอบแนวคิดการเรียนรู้แบบปรับเหมาะผ่านเวบ็เพ่ือการพัฒนาความสามารถด้านความจ า 
ของเด็กทีม่ีความบกพร่องทางการเรียนรู้ 

Conceptual Framework Adaptive Learning Using Web-based Instruction  
for Working Memory with Learning Disabilities 

 
บทคัดย่อ 

 เด็กท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้ 
(Learning Disabilities : LD) คือ เด็กท่ี มีระดับ
ความสามารถทางสติปัญญาอยูใ่นกลุ่มเดียวกบั
เด็ ก ป ก ติ ทั่ ว ไป  แ ต่ เด็ ก ก ลุ่ ม น้ี มี ปั ญ ห า
กระบวนการรับรู้และแปลผลขอ้มูลท าให้เด็กมี
ค ว าม ล าบ าก ใน ก ระบ วน ก ารจ า อี ก ทั้ ง
ความสามารถในการเรียนรู้ของเด็กแต่ละคนมี
ค ว าม แต ก ต่ างกั น   ก าร วิ จั ย ค ร้ั ง น้ี จึ ง มี
วตัถุประสงค์เพื่อน าเสนอกรอบแนวคิดในการ
ออกแบบส่ือการเรียนรู้แบบปรับเหมาะผา่นเวบ็
เพื่อพฒันาทกัษะความจ า ส าหรับเด็กท่ีมีความ
บกพร่องทางการเรียนรู้ โดยกรอบแนวคิดท่ี
สังเคราะห์ได้นั้ นประกอบด้วย ส่วนของการ
เรียนการสอนผ่านเว็บ (WBI) การปรับเหมาะ
การน าเสนอเน้ือหาท่ีผูเ้รียนแต่ละคนควรไดรั้บ 
(Adaptive Learning)  ลักษณะของส่ือท่ีเหมาะ
ส าหรับเด็กท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้ 
(Learning Disability Media) และกระบวนท่ีจะ
จ าได้  (Working Memory) โด ยแ ต่ ล ะ ส่ วน
จดัเป็นองค์ประกอบท่ีควรจะน าไปประยุกตใ์ช้
ในการพฒันาส่ือการเรียนรู้แบบดิจิตอล  เพื่อ
พฒันาทกัษะด้านความจ าส าหรับเด็กท่ีมีความ
บกพร่องทางการเรียนรู้ ผลการประเมินคุณภาพ
ของกรอบแนวคิดท่ีประเมินโดยผูเ้ช่ียวชาญ ให้

การยอมรับกรอบแนวคิดท่ีมีความเหมาะสม
โดยรวมอยูใ่นระดบัดีมาก (ค่าเฉล่ีย= 4.66, ส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ ากับ 0.08) สรุปได้ว่า
ส าม ารถน ากรอบแนวคิดไป ใช้ ได้อย่ าง
เหมาะสม 
ค าส าคัญ : เด็กท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้ 
การเรียนรู้แบบปรับเหมาะ การเรียนผา่นเวบ็ 
กระบวนการจ า 

Abstract 
 Children with Learning Disabilities of 
various levels can study with intellectually 
normal children in the same age group. This 
group has a process to recognize and interpret 
data. Children with Learning Disabilities have 
trouble remembering the process. The ability 
for each child to learn is different. This 
research aims to propose a conceptual 
framework for adaptive learning, using Web-
based Instruction to improve memory in 
children with learning disabilities. This 
framework consists of the synthesized, Web-
based Instruction Module, Adaptive Learning 
Module, Learning Disability Media and 
Working Memory. Each module should be 
applied in the development of Digital learning 
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content for Working Memory with Learning 
Disabilities. The result of this assessment were 
expert opinion this conceptual framework was 
higher level (Mean = 4 .6 6 , SD. = 0 .0 8 ). In 
conclusion, that can be used the synthesized 
framework properly. 
Keyword: Learning Disabilities, Adaptive 
Learning, Web-based Instruction, Working 
Memory 
 
1. บทน า 
 เด็กท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้ 
(Learning Disabilities : LD) ห รือ เด็ ก แ อล ดี 
บุคคลทั่วไปอาจเข้าใจว่าเป็นเด็กท่ี มีความ
บกพร่องทางสติปัญญาไม่สามารถเรียนหนงัสือ
เหมือนกบัเด็กปกติทัว่ไปได้แต่ความจริงแล้ว
เด็ กแอล ดี เป็ น เด็ ก ท่ี มี ความสามารถท าง
สติปัญญาเทียบเท่ากบัเด็กปกติทัว่ไปหรือบาง
คนอาจมากกวา่  แต่เด็กแอลดีมีความผดิปกติใน
กระบวนการรับข้อมูลและแปลผลข้อมูล ซ่ึง
ส่งผลให้เกิดปัญหาต่อการน าข้อมูลไปใช้ใน
การฟัง พูด อ่าน เขียน และการค านวณ รวมถึง
เด็กมีความล าบากในกระบวนการจ าทั้ งส่วน
ของความจ าระยะสั้ น และระยะยาว ท่ี เป็น
พื้นฐานส าคัญของกระบวนการเรียนรู้ [1-2] 
โดยในปัจจุบันนั้นจากประชากรเด็กทั้ งหมด
พบวา่มีเด็กท่ีมีอาการท่ีมีความบกพร่องทางการ
เรียนรู้มากถึงร้อยละ 13 และมีแนวโนม้เพิ่มข้ึน
เม่ื อ อั ต ร า ส่ ว น ป ระช าก ร เพิ่ ม ข้ึ น ห รื อ
สถานการณ์ศึกษาได้คัดกรองเด็กเพิ่มข้ึน [3] 

อย่างไรก็ตามเด็กแอลดีก็สามารถท่ีจะเรียนรู้
และประสบความส าเร็จในชีวิตได้ หากได้รับ
ความช่วยเหลืออยา่งถูกตอ้งเหมาะสม แนวทาง
ในการท่ีจะพฒันาเด็กแอลดีนั้นนอกจากความ
ช่วยเหลือจากผู ้ปกครองแล้ว หลักสูตรของ
กระทรวงศึกษาธิการได้ก าหนดให้มีการจดัท า
แผนการศึกษาเฉพาะบุคคล (Individualized 
Education Program : IEP) ท่ี ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ
ความรู้ความสามารถของเด็กแต่ละคน โดยการ
สอนเด็กแอลดีตามแผน IEP นั้นจะตอ้งใช้เวลา
ในการสอนเพิ่ ม เติมโดยแยกการเรียนใน
ห้องเรียนปกติ และโรงเรียนจะตอ้งมีบุคลากร
ครูเพียงพอท่ีจะจดักิจกรรมการเรียนการสอน
ให้สอดคล้องกับความสามารถของเด็กแต่ละ
คนท่ีมีระดบัความสามารถและเวลาท่ีใช้ในการ
เรียนรู้แตกต่างกนั โดยครูผูส้อนจ าเป็นตอ้งคอย
ให้ค  าแนะน าอยา่งใกลชิ้ดและใจเยน็ให้เวลาเด็ก
ในการเรียนรู้เต็มท่ี ไม่ใจร้อน จึงจะส่งผลให้
ก าร เรี ยน ก ารส อนส าห รับ เด็ ก ก ลุ่ ม น้ี มี
ประสิทธิภาพ [2] ส าหรับความล าบากในการ
บวนการจ าของเด็กแอลดีนั้น  มีงานวิจยัในอดีต
ได้น าเสนองานวิจยัท่ีเพิ่มความสามารถในการ
จ าผ่านการฝึกฝนทักษะทางด้านภาษา และ
ความสามารถในการจดจ าตัวเลขโดยใช้เกม
ศึกษาในเด็กปฐมวยั โดยผู ้วิจ ัยได้ใช้ส่ือการ
เรียนการสอน เช่น บัตรภาพ บัตรค า น ามา
ป ระกอบ ก าร เรี ยน ผลก าร ศึ กษ าพ บ ว่ า
ความสามารถในการจ าค าหรือการจ าตวัเลขของ
เด็กเพิ่มข้ึนหลงัการเรียน แต่งานวิจยัข้างต้นมี
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จ าเป็นตอ้งมีครูผูส้อนดูแลอย่างใกลชิ้ดและให้
ค  าแนะน าส าหรับเด็กตลอดเวลา [4] 

 การเรียนแบบปรับเหมาะ (Adaptive 
Learning) เป็นการน าเสนอแนวทางการเรียนรู้ท่ี
ปรับตามความสามารถในการเรียนของผูเ้รียน
แต่ละคนท่ีมีความแตกต่างกัน โดยการเรียน
แบบปรับเหมาะจะค านึงถึงศกัยภาพของผูเ้รียน
หลกั เพื่อสร้างความแข็งแกร่งให้กบัทกัษะและ
ความสามารถของผูเ้รียนแต่ละคนให้ประสบ
ความส าเร็จในการเรียน [5] ซ่ึงสอดคล้องกับ
คุณลกัษณะของเด็กแอลดีท่ีจะต้องมีการสอน
ตามแผน IEP ท่ีสอดคลอ้งกบัความสามารถของ
ผู ้เรียน อีกทั้ งในปัจจุบันความก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยีมีการพฒันาไปอย่างรวดเร็ว ระบบ
อินเตอร์เน็ตได้เข้ามามีบทบาทในทุก ๆ ด้าน
ของสังคม ส าหรับด้านการศึกษาก็มีการน า
เทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้มากข้ึน สามารถพบ
เห็นได้เป็นประจ านั้ นก็คือการเรียนผ่านเว็บ  
เน่ืองจากสามารถท่ีจะแกไ้ขปัญหาดา้นขอ้จ ากดั
ของสถานท่ีเวลาในการเรียน [6] โดยเม่ือน ามา
แนวทางการปรับเหมาะมาประยุกตร่์วมกบัการ
น าเสนอบทเรียนผ่านเว็บ ก็จะสามารถรองรับ
ผูเ้รียนท่ีมีความสามารถแตกต่างกนัได้อีกด้วย 
[7] ดงันั้นการน าเทคโนโลยีเวบ็มาช่วยดา้นการ
น าเสนอบทเรียนเป็นอีกหน่ึงแนวทางท่ีจะช่วย
ให้เด็กแอลดีได้ฝึกฝนพัฒนาความสามารถ
ตนเองไดเ้องตามเวลาท่ีตอ้งการ 

 จากปัญหาและหลักการท่ีกล่าวไว้
ขา้งตน้ผูว้ิจยัมีความสนใจในการพฒันา ศึกษา
กรอบแนวคิดการจดัการเรียนรู้แบบปรับเหมาะ

โด ย ใช้ เว็ บ เท ค โน โล ยี เพื่ อ ก ารพั ฒ น า
ความสามารถด้านความจ าของเด็กท่ี มีความ
บกพร่องทางการเรียนรู้ ให้เด็กไดรั้บบทเรียนท่ี
คุณลกัษณะเหมาะสมกบัความสามารถของเด็ก
ท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้แต่ละคน 
 
2. วตัถุประสงค์การวจัิย 
 1. เพื่อศึกษาวิเคราะห์ และออกแบบ
กรอบแนวคิดการเรียนรู้แบบปรับเหมาะผ่าน
เว็บเพื่อการพฒันาความสามารถด้านความจ า
ของเด็กท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้ 
 2. เพื่ อประเมิน คุณภาพของกรอบ
แนวคิดการเรียนรู้แบบปรับเหมาะผ่านเวบ็เพื่อ
การพฒันาความสามารถดา้นความจ าของเด็กท่ี
มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ 
 
3. วรรณกรรมทีเ่กีย่วข้อง 
 3.1 ทฤษฎทีีเ่กีย่วข้อง 
 3.1.1 เด็กท่ีมีความบกพร่องทางการ
เรียน รู้  (Learning Disabilities : LD) ห รือ เด็ ก
แอลดีจะมีความสับสนในส่ิงท่ีมองเห็นและได้
ยนิ มีปัญญาในการแปลความหมาย เด็กกลุ่มน้ีมี
ปัญหาด้านการอ่านการเขียน  และการคิด
ค านวณ ซ่ึงเด็กมกัจะอ่านหรือเขียนตวัอกัษรท่ีมี
ลกัษณะคล้ายกันสลบักนั ไม่เขา้ใจสัญลักษณ์
ทางคณิตศาสตร์ เป็นตน้ [1] ซ่ึงความสามารถ
ของเด็กแอลดีนั้ นจะมีความสามารถต ่ ากว่า
ความสามารถระดับชั้ นเรียนปกติอยู่ 2 ชั้ นปี 
เช่น ปกตินักเรียนจะเรียนอยู่ในระดับชั้น ป.4 
แต่ความสามารถในดา้นการอ่าน การเขียน หรือ
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ค านวณ จะเท่ากบัความสามารถของนกัเรียนใน
ระดบัชั้น ป.1 – ป.3 [2] 
 หลกัการสอนเบ้ืองตน้ส าหรับเด็กแอล
ดีผา่นส่ือส่ืออิเล็กทรอนิกส์ สามารถสรุปไดพ้อ
สังเขปดงัน้ี 1) สอนจากส่ิงท่ีง่ายท่ีสุด 2) สอน
จากประสบการณ์ตรง 3) ส่งเสริมให้เด็กได้
เรียนรู้ตามขีดความสามารถ 4) ใช้การเสริมแรง
อย่างมีประสิทธิภาพ  5) กระตุ้นให้ เด็กใช้
ความคิด 6) ให้โอกาสเด็กไดเ้ลือกเรียน 7) สอน
จากส่ิงท่ีเด็กคุน้เคยไปหาส่ิงท่ีเด็กไม่คุน้เคย 8) 
ทบทวนบทเรียนบ่อย 9) แสดงผลการเรียนให้
เด็กเห็นโดยเร็ว 10) สังเกตเด็กควบคู่ไปกบัการ
สอน [1] 
 ลกัษณะส่ือท่ีดีควรมีลักษณะดังน้ี  1) 
ตรงประเด็น ตรงเป้าหมายของการเรียนรู้ใน
เร่ืองนั้น (Attention)  2) มีความน่าสนใจ เร้าใจ
ด้วยรูปลักษณ์และสีสัน  (Interested)  3) น่ า
คน้หาดึงดูดใจให้เกิดการอยากเรียนรู้ (Desire)  
4) ใช้งานไดท้นัทีในขณะนั้น (Active) [1] ทั้งน้ี
เพื่อลดขอ้จ ากดัด้านการอ่านเน่ืองจากเด็กมอง
ตวัอกัษรท่ีคล้ายกันสลับการกัน ควรเลือกใช้
รูปแบบอักษรท่ีถูกต้องตามหลักการเขียน มี
ขนาดเหมาะสมอ่านง่าย (Font) และส่ือท่ีน าควร
เปล่งเสียงไดถู้กตอ้งชดัเจน (Speech) 
 3.1.2 ก าร เรี ยน รู้ แบบป รับ เหม าะ 
(Adaptive Learning) คือ แนวคิดและเทคนิค
การเรียนท่ีบรรลุตามความต้องการของแต่ละ
บุคคลท่ีมีความสามารถในการเรียนรู้แตกต่าง
กนั แนวคิดการเรียนรู้แบบปรับเหมาะ ระบบจะ
ตรวจสอบความตอ้งการของผูเ้รียนแต่ละคนใน

ระหว่างเรียน และน าเสนอบทเรียนท่ีตรงตาม
ความตอ้งการ ซ่ึงองค์ประกอบในการพฒันา
ส่ือแบบปรับเหมาะนั้นจะตอ้งประกอบดว้ย 3 
ส่วน ดังน้ี 1) ด้านผูเ้รียน (Student Model)  2) 
ดา้นเน้ือหา (Domain Model)  3) ดา้นการปรับ
เหมาะ (Adaptive Model) [8] โดยแนวทางใน
การพฒันาส่ือการเรียนรู้ให้เป็นแบบ Adaptive 
Learning มีแนวทาง 2 วธีิดว้ยกนัดงัน้ี [5] 
  1) Personalization จะ ช่ วย เป ล่ี ยนแปลง
สภาพส่ิงแวดลอ้มให้เป็นไปตามความตอ้งการ
ของผูเ้รียนโดยอตัโนมติั 
 2) Customization ผู ้ เ รี ย น ส า ม า ร ถ
เปล่ียนแปลงส่ิงแวดล้อมได้ตามความตอ้งการ
ของตนเอง เช่น สี ตวัอกัษร  
 โดยเทคนิคท่ีน ามาช่วยให้ เกิดการปรับ
เหมาะท่ีเหมาะสมกบัสภาพแวดลอ้มการเรียนรู้ 
ดงัน้ี 
 1) ปรับเน้ือหาของกระบวนวชิา (Couse)  
 2) การจดัเรียงหลงัสูตร (Curriculum 
Sequencing)  
 3) การสนบัสนุนใหมี้การปรับเหมาะให้
เหมาะสมกบัการเรียนรู้ (Adaptive Navigation 
Support) 
 4) การวเิคราะห์อยา่งชาญฉลาดเพื่อหา
ค าตอบใหแ้ก่ผูเ้รียน (Intelligent Analysis of 
Student Solutions)  
 5) การสนบัสนุนแบบโตต้อบเพื่อช่วยใน
การแกปั้ญหา  (Interactive Problem Solving 
Support) 
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 6) การแก้ ปัญหาท่ี อยู่บนพื้ นฐานของ
ตวัอยา่ง (Example-base Problem Solving) 
 3.1.3 ความ จ า  (Memory) ความ จ า เป็ น
ส่วนประกอบท่ีส าคญัในการเรียน เป็นส่ิงท่ีจะ
ช่วยให้เราสามารถเรียนรู้ในส่ิงต่าง ๆ ได้อย่าง
ต่อเน่ือง โดยมีผู ้ก ล่ าวไว้ว่า “ความจ าเป็น
พื้นฐานการเรียนรู้ทุกชนิด” [8] ส าหรับเด็กแอล
ดีนั้นความจ าเป็นส่ิงท่ีจ  าเป็นอย่างมากท่ีควร
ได้รับการพฒันา โดยนกัจิตวิทยาการเรียนรู้ได้
น าเสนอวธีิช่วยพฒันาความจ าดงัน้ี [9] 
 1) การรู้จักจัดหมวดหมู  (Organization) 
เป็นความสามารถในการมองเห็นความเหมือน
ความต่าง ความสัมพนัธ์ และรู้จกัแยกหมวดหมู่
ได ้เช่น แยกตามสี รูปทรง ขนาดท่ีมองเห็น  
 2) ก า ร ท ว น ซ ้ า  (Rehearsal) เป็ น ก า ร
ทบทวนค าสั่ ง เน้ื อหาท่ี ได้ เรียน  ได้ยินมา 
เพื่อใหจ้  าได ้
 3) การเรียนเกิน (Over-learning) เป็นการ
เรียนส่ิงท่ีรู้แลว้หลายคร้ัง ซ่ึงจะมีลกัษณะคลา้ย 
ๆ กับการทวนซ ้ า แต่จะท าพฤติกรรมมากกว่า
การทวนซ ้ า กล่าวคือ หากรู้ในส่ิงท่ีเรียนแลว้นั้น 
ก็ยงัเรียนรู้แบบเดิม ท าซ ้ า จนเป็นความช านาญ 
 4) การสร้างจินตภาพ (Mind Map) เป็นการ
สร้างความรู้ความคิดข้ึนในใจ เช่น การสร้าง
ภาพประกอบค าบรรยาย ช่วยใหจ้  าไดง่้ายข้ึน 
 5) การใชส่ิ้งเร้าช่วยความจ า (Cue) เช่น การ
สร้างบทกลอน ค าหลกั หรือสูตร เพื่อให้จ  าได้
ง่ายข้ึน 
 6) การเช่ือมโยงส่ิงท่ีเรียนรู้ใหม่กับส่ิงที
เรียนรู้แล้วย ังจ าได้ (Link to Learn) เป็นการ

ทบทวนเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนก่อนหน้าเพื่อน าเขา้
สู่เร่ืองราวใหม่ท่ีมีความสัมพนัธ์กนั 
 7) การฝึกหัด (Law of Practice) เป็นส่วน
หน่ึงของระบวนการจ าเพื่อท่ีจะไดฝึ้กฝนในส่ิง
ท่ีไดเ้รียนรู้ 
 3.1.4 การเรียนการสอนบนเว็บ  (Web-
based Instruction) บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย
สอนท่ีน าเสนอเน้ือหาบทเรียนผ่านเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ โดยมีเวบ็เบราเซอร์เป็นตวัจดัการ 
ซ่ึงการน าเสนอบทเรียนบนเว็บประกอบด้วย 
[10] 
 1) ส่ื อ ส าห รั บ น า เส น อ  (Presentation 
Media) ไดแ้ก่ ขอ้ความ กราฟิก ภาพเคล่ือนไหว 
เสียง 
 2) การปฏิสัมพันธ์ (Interactivity) เน้ือหา
ของบทเรียนมีการปฏิสัมพนัธ์กับผูเ้รียน เพิ่ม
ความสนใจใหก้บัผูเ้รียน 
 3) การจดัการฐานขอ้มูล(Database 
Management) การจดัเก็บขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การเรียนบนเวบ็ 
4) ส่วนสนับสนุนการเรียนการสอน (Couse 
Support) ส่วนท่ีผูเ้รียนสามารถติดต่อส่ือสาร
ผูดู้แลการเรียนการสอนบนเวบ็ได ้
 ซ่ึง 3 ส่วนแรกในส่ือต่าง ๆ จะใช้น าเสนอ
โดยใช้หลักการไฮเปอร์เท็กซ์  โดยเน้นการ
ป ฏิสั มพัน ธ์พ ร้อมทั้ งมี ระบบการจัดการ
ฐานขอ้มูล ไดแ้ก่ การลงทะเบียน การตรวจเช็ค
ขอ้มูล เป็นตน้ ส่วนการสนบัสนุนการเรียนนั้น
เป็นส่วนท่ีให้ผูเ้รียนสามารถติดต่อกับผูดู้แล
บทเรียนได ้
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3.2 งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
 3.2.1 Principles Underlying the Design of 
"The Number Race", an Adaptive Computer 
Game for Remediation of Dyscalculia [1 1 ] 
งานวิจยัดังกล่าวผูว้ิจยัต้องการอธิบายหลกัการ
และองค์ความรู้ขั้ นพื้ นฐานของการพัฒนา
ซอฟตแ์วร์ส าหรับเด็กท่ีมีความบกพร่องทางการ
เรียน รู้ด้ านคณิ ตศาสตร์  โดยซอฟต์แวร์ ท่ี
พฒันาข้ึนจะฝึกทกัษะด้านจ านวนโดยน าเสนอ
ใน รู ป แบ บ ข อ ง เก ม ท่ี ป รั บ เห ม าะ ต าม
ความสามารถของเด็กแต่ละคน ซ่ึงประสิทธิภาพ
การท างานของซอฟตแ์วร์ท่ีพฒันาข้ึนน้ี เป็นท่ีพึง
พอใจส าหรับครูและผูป้กครองของเด็กท่ีมีความ
บกพร่องทางการเรียนรู้ดา้นคณิตศาสตร์ โดยผล
การศึกษาเด็กมีพฒันาการด้านทกัษะจ านวนท่ีดี
ข้ึน จากการทดสอบก่อนและหลงัใชซ้อฟตแ์วร์ 
 3.2.2 ระบบบริหารจดัการเรียนรู้แบบปรับ
เหมาะ [12]  งานวิจัยดังกล่าวผู ้วิจ ัยได้พัฒนา
ระบบจดัการเรียนรู้แบบปรับเหมาะในรูปแบบ
ของเว็บแอพพลิเคชั่น (Web Application) แบ่ง
ผูใ้ช้ออกเป็น 3 กลุ่ม คือ นักเรียน ครูผูส้อน และ
ผูดู้แลระบบ ส าหรับนักเรียนจะท าการเขา้เรียน
เน้ือหาการเรียนท่ีถูกแบ่งไว ้3 ระดบั คือ เก่ง ปาน
กลาง และอ่อน โดยท าการวดัค่าความสามารถ
ของนักเรียนก่อนเรียนและหลงัเรียนผ่านระบบ
จัดการการเรียนรู้แบบปรับเหมาะ ส่วนของ
ครูผู ้สอนระบบได้จัดเตรียมเคร่ืองมือส าหรับ
ช่วยให้ครูผู ้สอนได้พัฒนาเน้ือหาบทเรียนให้
เหมาะส าหรับนกัเรียนแต่ระดบัโดยใชเ้ทคนิคส่ือ
หลายมิติแบบปรับตวั และจดัเตรียมแบบทดสอบ

โดยระบุค่าพารามิเตอร์ของขอ้สอบเพื่อน าไปใช้
ในการท าแบบทดสอบ จากผลการวิจัยระบบ
บริหารจดัการเรียนรู้แบบปรับเหมาะพบว่า ค่า
ความสามารถทางการเรียนหลงัเรียนสูงกว่าก่อน
เรียน ซ่ึงสรุปได้ว่าระบบการจดัการเรียนรู้แบบ
ปรับเหมาะสามารถน าไปประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการเรียนการสอนได ้
 
4. วธีิการด าเนินวจัิย 
 1. ศึกษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกับ
การออกแบบแนวคิดการเรียนรู้แบบปรับเหมาะ
ผา่นเวบ็เพื่อการพฒันาความสามารถดา้นความจ า
ส าหรับเด็กท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้ 
 2. วิ เคราะห์แนวคิดการเรียนรู้แบบปรับ
เหมาะผ่านเวบ็เพื่อการพฒันาความสามารถด้าน
ความจ า ได้แก่ การเรียนการสอนบนเว็บ การ
น าเสนอบทเรียนในลกัษณะการปรับเหมาะตาม
ความสามารถผูเ้รียน, การออกแบบองค์ประกอบ
ของส่ื อให้ เหมาะสมส าห รับเด็ ก ท่ี มี ความ
บกพร่องทางการเรียนรู้ กระบวนการช่วยให้จ  า
ได ้
 3. ก าหนดผู ้ เช่ี ยวชาญ ท่ี เก่ี ยวข้อง เพื่ อ
ประเมินกรอบแนวคิดท่ีผูว้ิจยัได้ร่างข้ึน โดยมี
คุณสมบัติดังน้ี  (1) เป็นท่ี มีประสบการณ์ ท่ี
เก่ียวข้องหรือดูแลกลุ่มเด็กท่ีมีความบกพร่อง
ทางการเรียนรู้ (2) เป็นผูท่ี้มีประสบการณ์ด้าน
การพฒันาส่ือการเรียนการสอน ได้แก่ อาจารย์
ระดับอุดมศึกษาท่ีมีความเช่ียวชาญด้านส่ือการ
เรียนการสอน รองผู ้อ  านวยการฝ่ายบุคลากร 
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อาจารย์ประจ าศูนย์การศึกษาพิ เศษ และครู
ผูรั้บผดิชอบหลกักลุ่มเด็กพิเศษเรียนร่วม 
 4. น าเสนอกรอบแนวคิดการเรียนรู้แบบปรับ
เหมาะผ่านเวบ็เพื่อการพฒันาความสามารถด้าน
ความจ าส าหรับเด็กท่ีมีความบกพร่องทางการ
เรียนรู้ ต่อผูเ้ช่ียวชาญเพื่อประเมินความเหมาะสม 
โดยวเิคราะห์คะแนนเฉล่ียของแบบสอบถาม 
5. ปรับปรุง/แกไ้ข ผูว้ิจยัปรับแกไ้ขกรอบแนวคิด
ตามความแนะน าของผูเ้ช่ียวชาญ ซ่ึงสามารถสรุป
ขั้นตอนวธีิการด าเนินงานได ้ดงัภาพท่ี 1 

       

                       

                     

                                   

                         

       
                   

                   3 – 5     

                          

                

        

                 

ภาพท่ี 1 ขั้นตอนวธีิการด าเนินวจิยั 

 
5. ผลการด าเนินงาน 
 การวจิยัคร้ังน้ีสามารถน าเสนอผลการวจิยั
ไดเ้ป็น 2 ส่วน ดงัน้ี 

 5.1 กรอบแนวคิดการเรียนรู้แบบปรับเหมาะผ่าน
เว็บเพื่อการพฒันาความสามารถด้านความจ าของเด็กท่ี
ความบกพร่องทางการเรียนรู้ ดงัภาพท่ี 2  

5.1.1 การเรียนการสอนบน เว็บ  (Web-
based Instruction) การน าเทคโนโลยีเว็บมา
เป็นตวัจดัการพฒันากระบวนการและน าเสนอ

บทเรียนแบบปรับเหมาะท่ีตรงตามความ 
สามารถของนกัเรียนแต่ละคน 

 
ภาพท่ี 2 กรอบแนวคิดการเรียนรู้แบบปรับเหมาะผา่น

เวบ็เพื่อการพฒันาความสามารถดา้นความจ า 
ของเด็กแอลดี 

 5.1.2 การเรียนแบบปรับเหมาะ (Adaptive 
Learning) น าเสนอบทผ่าน ท่ีผ่านการปรับ
เหมาะตามความสามารถของผู ้เรียนซ่ึงใน
กระบวนการปรับเหมาะนั้ นประกอบด้วย
องคป์ระกอบ 3 ส่วนไดแ้ก่ 

 1) รูปแบบผูเ้รียน (Student Model) เป็น
การเก็บขอ้มูลประวติัผูเ้รียน พฤติกรรมผูเ้รียน 
และผลการเรียนของผูเ้รียน ซ่ึงจะช่วยใหร้ะบบ
มีความยดืหยุน่ ตามความสามารถของผูเ้รียน 

 2) รูปแบบหลัก (Domain Model)  เป็น
ส่วนของเน้ือหาบทเรียน/แบบทดสอบท่ีจะตอ้ง
น า เสน อแ ก่ ผู ้ เรี ยน  ซ่ึ งใน บท เรี ยนห รือ
แบบทดสอบควรมีคุณสมบติัท่ีช่วยให้เกิดการ
ปรับ เหมาะตามความสามารถของผู ้เรียน
ประกอบด้วย (1) Couse น าเสนอเน้ือหาตรง
ตามความสามารถของผู ้เรียนแต่ละคน  (2) 
Curriculum Sequencingจดัเรียงล าดบัเน้ือท่ีช่วย
ให้ผูเ้รียนเข้าถึงเน้ือหาได้สะดวกและรวดเร็ว 
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(3) Adaptive Navigation Support แสดง Link 
ของเน้ือหาตรงตามความสามารถของผูเ้รียน
แต่ละคน   (4) Intelligent Analysis of Student  
Solutions วิเคราะห์ค าตอบให้กับผูเ้รียน เช่น 
3+2 ตัวต้นแบบท่ีพัฒนาจะวิเคราะห์ค าตอบ
ให้กับผู ้เรียนว่าค าตอบท่ี ถูกต้อง ควรมีค่า  
ม ากกว่ า  4 และน้ อ ยก ว่ า  6 (5) Interactive 
Problem Solving Support แสดงตวัช่วย (Help) 
ในการท าแบบทดสอบแต่ละขอ้หากนักเรียน
ไม่สามารถตอบโจทยท่ี์เป็นนามธรรมได้ ตวั
ช่วยจะแสดงรูปภาพเพื่อช่วยให้นกัเรียนเขา้ใจ
ยิ่งข้ึน และ(6) Example-base Problem Solving 
ก่อนผู ้เรียนจะท าแบบทดสอบด้วยตนเอง 
หลังจากการเรียนในบท เรียนแล้ว ส่ื อจะ
น าเสนอตวัอยา่งการท าแบบทดสอบให้ผูเ้รียน
ดูทุกหน่วยการเรียน 

 3) รูป แบบก ารป รับ เหม าะ  (Adaptive 
Model) รูปแบบของกระบวนการปรับเหมาะ
เพื่อให้เกิดความสอดคล้องกบัรูปแบบผูเ้รียน 
(Student Model) และรูปแบบหลัก (Domain 
Model) โดยมีกระบวนการดงัน้ี (1) ลงช่ือเขา้สู่
ระบบ  ส าหรับการเข้าใช้งานคร้ังแรกผูเ้รียน
จะตอ้งลงทะเทียนสมคัรสมาชิกโดยระบุขอ้มูล
ประวติัส่วนตวัผูเ้รียน ก าหนดรหัสการใช้งาน
และรหัสผ่านส าหรับเขา้ใช้งานคร้ังถดัไป (2) 
ประเมินน าเสนอหน่วยการเรียนท่ีเหมาะสม 
กรณีลงทะเบียนเข้าคร้ังแรก จะการทดสอบ
ก่อนเรียนเพื่อประเมินความสามารถของผูเ้รียน 
กรณีผูเ้รียนมีประวติัการเรียนอยูแ่ลว้  ระบบจะ
น า เส น อแน วท างก าร เรี ยน ท่ี เห ม าะกับ

ความสามารถของผูเ้รียน (3) แจง้วตัถุประสงค์
การเรียนรู้ (4) น าเข้าสู่บทเรียน (5) ประเมิน
ความสามารถในหน่วยการเรียนเรียน กรณี
ประเมินผลผ่าน จะปรับหน่วยการเรียนไปยงั
หน่วยการเรียนรู้ถดัไป กรณีประเมินผลไม่ผา่น 
จะต้องน า เสนอบท เรียน เดิมซ ้ า  และ (6) 
ประเมินผลหลงัการเรียนรู้รวม 
 5.1.3 ส่ือท่ีเหมาะสมส าหรับเด็กท่ีมีภาวะ
บกพร่องทางการเรียนรู้ (Learning Disability 
Media) บทเรียนหรือแบบทดสอบท่ีน าเสนอ
ผา่นเวบ็นั้นความจะตอ้งมีคุณลกัษณะดงัน้ี (1) 
Attention ส่ือน าเสนอวตัถุประสงค์การเรียนรู้
แต่ละหน่วยการเรียน น าเสนอเน้ือหาตรงตาม
วตัถุประสงค์การเรียนรู้ (2) Interested เน้ือหา
บทเรียนจะถูกน าเสนอด้วยรูปภาพท่ีมีสีสัน
สวยงาม ดึงดูดความสนใจผูเ้รียน (3) Desire มี
กิจกรรมหลงัการเรียนในแต่ละหน่วยการการ
เรียน ซ่ึงมีตวัการ์ตูนหลกัท่ีด าเนินกิจกรรมใน
แต่ละกิจกรรมท่ีแตกต่างกนัออกไป (4) Active 
ใช้งานได้ทันที (5) Font เลือกใช้ตัวอักษรท่ี
ถูกตอ้งตามหลกัการเขียน มีขนาดท่ีเหมาะสม
อ่านง่าย (6) Speech ส่ือสามารถเปล่งเสียงได ้
เพื่อลดขอ้จ ากดัดา้นการอ่านส าหรับผูเ้รียน (7) 
Reinforcement การเสริมแรง หากผู ้เรียนท า
แบบทดสบถูกตอ้ง ส่ือจะเปล่งเสียงชมเชยแก่
ผูเ้รียน และมีเสียงปรบมือ 
 5.1.4 กระบวนการท่ีจะจ าได้ (Working 
Memory) การน าเสนอบทเรียนหรือแบบฝึกหดั
ควรมีคุณลกัษณะท่ีจะช่วยกระตุ้นการช่วยจ า
แ ก่ ผู ้ เรียน  ดัง น้ี  (1) Organization เช่ น  ก าร
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จ าแนกตวัเลขในแต่ละหลกัให้มีคนละรูปภาพ
กนั ซ่ึงในการท าแบบทดสอบนกัเรียนสามารถ
ใช้การแสดงรูปภาพในการหาค าตอบ วิธีน้ีจะ
ช่วยสร้างความคิดรวบยอดแก่ผูเ้รียนได้ด้วย 
(2) Rehearsal ส่ือสามารถทวนค าสั่ งได้เม่ือ
ผู ้ เรี ยน ต้อ งก าร  (3) Over-Learning ผู ้ เรี ยน
สามารถท่ีจะกลับมาเรียนซ ้ าในหน่วยท่ีเรียน
ผ่านไปแล้วได้ตามต้องการ (4) Mind Map 
แสดงภาพประกอบการบรรยายเน้ือหา (5) Cue 
แสดงค าหลัก หรือสูตรท่ีส าคัญ ของเน้ือหา
บทเรียนนั้ น  ๆ (6) Link to Learn ก่อนเรียน
เน้ื อห าในหน่ วยการเรียน รู้ถัดไป  ส่ื อจะ
ทบทวนเน้ือหาของบทก่อนหนา้ใหผู้เ้รียน และ 
(7) Law of Practice หลงัการเรียนแต่ละหน่วย
และมีแบบทดสอบหลังเรียนให้ผู ้เรียนได้
ฝึกหัดเพื่อเป็นกันทบทวนส่ิงท่ี เรียนมาใน
จ านวนท่ีเหมาะสม 
 5.2 ผลการประเมินกรอบแนวคิดการ
เรียนรู้แบบปรับเหมาะผ่านเว็บส าหรับการ
พฒันาความสามารถด้านความจ าของเด็กท่ีมี
ความบกพร่องทางการเรียนรู้ 
 การประเมินความเหมาะสมของกรอบ
แนวคิด ด าเนินการประเมินทั้ งหมด 4 ด้าน 
ได้แก่ การเรียนการสอนบนเว็บ การเรียนรู้
แบบปรับเหมาะ ส่ือท่ีเหมาะสมส าหรับเด็ก
แอลดี และกระบวนการท่ีจะจ าได ้ดงัตาราราง
ท่ี 1 สรุปได้ว่ากรอบแนวคิดการเรียนรู้แบบ
ป รั บ เห ม า ะ ผ่ า น เว็ บ เพื่ อ ก า ร พั ฒ น า
ความสามารถด้านความจ า ของเด็กท่ีมีความ
บกพร่องทางการเรียนรู้ มีความเหมาะสม

โดยรวมอยู่ในระดบัดีมาก (xˉ  = 4.66, S.D. = 
0.08) โดยเรียงตามค่าเฉล่ียมากไปน้อยดังน้ี 
ดา้นส่ือท่ีเหมาะสมส าหรับเด็กแอลดี ดา้นการ
เรียนรู้แบบปรับเหมาะ ด้านกระบวนการท่ีจะ
จ าได้  และด้านการเรียนการสอนบนเว็บ
ตามล าดบั 

องคป์ระกอบ x̄  S.D. 
ระดบัความ
เหมาะสม 

1. การเรียนการสอน
บนเวบ็  

4.31 0.02 
ดีมาก 

2. การเรียนรู้แบบ
ปรับเหมาะ  

4.72 0.13 
ดีมาก 

3. ส่ือท่ีเหมาะสม
ส าหรับเด็กแอลดี 

4.89 0.21 
ดีมาก 

4. กระบวนการท่ีจะ
จ าได ้

4.71 0.02 
ดีมาก 

เฉล่ีย 4.66 0.08 ดีมาก 

 
6. สรุปผล 
 ผลจากการประเมินกรอบแนวคิดการ
เรียนรู้แบบปรับเหมาะผ่านเวบ็เพื่อการพฒันา
ความสามารถด้านความจ า ของเด็กท่ีมีความ
บกพร่องทางการเรียนรู้ พบว่า กรอบแนวคิดท่ี
พฒันาข้ึนมีความเหมาะสมอยู่ในภาพรวมท่ีมี
ระดับดีมาก ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
อนุชิต กล่ินก าเนิด [12] ท่ีพบว่าการจัดการ
เรี ยน รู้ แบ บ ป รับ เห ม าะส าม ารถน าไป
ประยุกตใ์ชเ้พื่อเพิ่มประสิทธิภาพทางการเรียน
การสอนท่ีผูเ้รียนมีความสามารถแตกต่างได้ดี 
ในล าดับ ต่อไปผู ้วิจ ัยจะด าเนินการพัฒนา
ต้นแบบของส่ือการเรียนการสอนตามกรอบ
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แนวคิดท่ีน าเสนอไปแลว้ โดยใช ้HTML5 CSS 
3 Action Script 3 PHP เพื่อลดต้นทุนในการ
พฒันาและน าไปทดลองกับกลุ่มน าร่องและ
กลุ่มตวัอยา่ง ซ่ึงเป็นนกัเรียนท่ีมีความบกพร่อง
ทางการเรียนรู้ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียน
อนุบาลเมืองสตูล เพื่อศึกษาผลการวิจยัในเชิง
ลึกและน าผลวิจยัท่ีไดเ้ปรียบเทียบกบังานวิจยั
ท่ีใกลเ้คียงในล าดบัต่อไป 
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