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บทคัดยอ 
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพสําหรับ เด็กที่มีความบกพรองจากการเรียนรู สมาธิสั้น 

และออทิสซึม เปนสิ่งที่ทาทายความสามารถของโรงเรียน ครูผูสอนตลอดทั้งผูปกครองเปนอยางมาก เนื่องจากความ
บกพรองในการควบคุมพฤติกรรมตัวเองและความสนใจสิ่งตางๆ เปนไปในระยะเวลาสั้นๆ  ซึ่งเปนสาเหตุทําใหการ
เรียนรูขาดประสิทธิภาพและสงผลใหมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนอย 

งานวิจัยนี้นําเสนอการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนอัจฉริยะในรูปแบบอิเล็คทรอนิกส เพื่อใชเปนสื่อกลางใน
การจัดการเรียนการสอนและใชเปนแหลงคนควาหาความรูทั้งผูสอนและผูเรียนไดตลอดเวลา และสามารถชวยให
ผูปกครองและผูที่เกี่ยวของมีสวนรวมในการชวยเหลือ พัฒนาการเรียนของเด็กได 

โครงการที่นําเสนอนี้ประกอบดวยแบบทดสอบที่เปนอัจฉริยะ สามารถพัฒนาและปรับเปลี่ยนตัวเองไดตาม
ความสามารถของผูทําแบบทดสอบ ระดับความยากงายของแบบทดสอบมาจากกลุมนักเรียนเองโดยใชวิธี Item 
Response Theory และการจัดกลุมความยากงายของแบบทดสอบใชเทคนิค ANFIS (Adaptive Network Based 
Fuzzy Inference System) มีระดับความยากงาย 3 ระดับ ไดแก งาย ปานกลาง ยาก ตามลําดับ ผลการทดลองเมื่อ
นําสื่อการสอนทดสอบกับเด็กนักเรียน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผานเกณฑรอยละ 60 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0 .01 โดยมีคาเฉลี่ยคิดเปนรอยละ 71.895 
 
คําสําคัญ :  สมาธิสั้น  บกพรองการเรยีนรู  ออทิสซึม 
 

Abstract 
Activities, learning to be effective for children with learning disabilities, Attention Deficit 

Hyperactivities Disorder (ADHD) and Autism is challenging the ability of school, teachers and parents are 
all very much Due to the lack in self-control behavior and attention to things in the short period of time, 
which can cause learning and inefficient, resulting in low academic achievement. 
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This research presents the development of instructional materials in a smart electronics Nick's. To 
use as a medium for teaching and research as a source of knowledge both teachers and students at any 
time and can also help make parents and other concerned parties to participate in helping Development 
of school children. 

This includes projects proposed test is a genius. To develop and adjust itself to the ability of the 
test. Level of craving for simplicity of the test came from the students themselves using Item Response 
Theory and the grouping of like simplicity of test technique ANFIS (Adaptive Network Based Fuzzy 
Inference System) is the level of difficulty 3 levels are easy to moderate difficulty. The result was on the 
teaching experiment with students. Achievement of students passed the 60 percent statistical 
significance level of 0 .01 average 71.895 per cent. 
 
Keywords : ADHD, Learning Disorder, Autism  
E-mail : nann_noei@hotmail.com 
 

คํานํา 
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 10 ระบุไววา “การจัดการศึกษาสําหรับบุคคลที่มี

ความบกพรองทางรางกาย จิตใจ สติปญญา อารมณ สังคม การสื่อสารหรือการแลกเปลี่ยน” (สํานักบริหารงาน
การศึกษานอกโรงเรียน(2547:54) ดังนั้นการจัดการเรียนการสอนจึงไมสามารถเลือกสอนไดเฉพาะเด็กปกติเทานั้น
และเปนที่ทราบกันดีวาบุคคลที่มีความบกพรองทางสติปญญานั้นมีความลาชาในการเรียนรู มีสมาธิสั้นและถูก
เบี่ยงเบนความสนใจไดงาย การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพสําหรับผูเรียนที่มีความบกพรองเปนสิ่ง
ที่ทาทายความสามารถของโรงเรียน ครูผูสอน ตลอดทั้งผูปกครองและผูที่เกี่ยวของ การประยุกตเทคโนโลยีสําหรับชวย
ในการเรียนการสอนสําหรับประเทศไทยใชมาเปนเวลาหลายปแลว ระยะเริ่มตนตัง้แตการใชคอมพิวเตอรเปนเครื่องมือ
ในการเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอร จากนั้นก็พัฒนามาเปน สื่อคอมพิวเตอรชวยสอน หรือ CAI ซึ่งในปจจุบันก็ไดมี
การพัฒนามาเปน WBI หรือการเรียนการสอนผานเว็ปเพจ ซึ่งสามารถเผยแพรไดอยางรวดเร็วมากกวาสื่อ CAI และ
เทคโนโลยีลาสดุก็คือ e-learning  เปนระบบที่มีประสิทธิภาพสูงในการจัดการเรียนการสอน ทําใหทั้งผูเรียนและผูสอน
เกิดความสะดวกและประหยัดเวลา สามารถสอนเนื้อหาและติดตามผลการเรียนของผูเรียนไดอยางรวดเร็วและเปน
ปจจุบัน (ถนอมพร   เลาหจรัสแสง.2545:1) 

เนื่องจากปญหาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพแกผูเรียนที่มีความบกพรองดังกลาว ทาง
คณะผูวิจัยจึงพัฒนา e-Learning เพื่อใชเปนสื่อกลางในการจัดการเรียนการสอนและใชเปนแหลงคนควาหาความรูทั้ง
ผูสอนและผูเรียนไดตลอดเวลา และยังสามารถชวยทําใหผูปกครองและผูที่เกี่ยวของมีสวนรวมในการชวยเหลือ และ
พัฒนาการเรียนรูของนักเรียนดวย โครงการนี้นําเสนอ e-learning ที่มีความฉลาดอยูในตัวระบบ สามารถปรับเปลี่ยน
ตัวเองไดตามความสามารถของผูทําแบบทดสอบ (วิมลลักษณ  สิงหนาท.2547) ระดับความอยากงายของ
แบบทดสอบมาจากกลุมนักเรียนเองโดยใชวิธี Item Response Theory และการจัดกลุมความอยากงายของ
แบบทดสอบใชเทคนิค ANFIS (Adaptive Network Based Fuzzy Inference System) มีระดับความยากงาย 3 



การประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน ครั้งที ่7 
 

 1179 

ระดับ ไดแก งาย ปานกลาง ยาก ตามลําดับ การพัฒนาใชโปรแรม Moodle  ชวยในการพัฒนา ผลการทดสอบดัง
แสดงในเอกสารฉบับนี ้
 

อุปกรณและวิธีการ 
กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาคนควาครั้งนี้ไดแก นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1โรงเรียนมารียวิทยา 

นครราชสีมา ภาคเรียนที ่1 ปการศึกษา 2553 จํานวน 17  คน ที่ไดมาโดยสุมอยางงาย (Simple Random Sampling) 
โดยใชหนวยการสุม (Simple Unit) คือ หองเรียน 

ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลตามลําดับขั้นตอน ดังนี ้
1. ผูวิจัยดําเนินการสอนนักเรียนกลุมตัวอยาง โดยใช e-Learning ประกอบการเรียนการสอนใชเวลาเรียน

ทั้งหมด 19 คาบ 
2. เมื่อสิ้นสุดการเรียนในหนวยการเรียนรู นักเรียนกลุมตัวอยางทําแบบทดสอบวัดจุดประสงคการเรียนรู โดย

ใชเวลาในการทําแบบทดสอบทั้งสิ้น 19 คาบ 
3. ตรวจผลการทดสอบแลวนําผลที่ไดมาวิเคราะหโดยใชวิธีการทางสถิติเพื่อทดสอบสมมติฐาน 
 

ภาพรวมของระบบงานแสดงดังรูปที ่1 

 
Figure 1  ภาพรวมของระบบงาน 

 

 ทฤษฎี IRT เปนทฤษฎีที่บอกระดับความอยากงายของแบบทดสอบ โดยระดับความอยากงายแทนดวย ID 
(Item Difficulty: ID) ซึ่งสามารถคํานวณไดจากนักเรียนที่ทําแบบทดสอบทุกคน ในโครงการนี้กําหนดคา ID ดังสมการ 
(1) (Adem Karahoca, Dilek KaraHoca and Furkan Ince. 2009) 
 
        (1) 
 
     ID = Item Difficulty 
 MSCA = Minimum Sum of Correct Answer 
  SCAE = Sum of Correct Answers of Each Question 
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เทคนิค ANFIS เปนเทคนิคที่ผสมผสานการทํางานของระบบประสาทเทียม (Artificial Neural Network: 
ANN) เขากับระบบฟซซี่ลอจิก (Fuzzy Logic: FL) ถูกนํามาประยุกตใชในการแกปญหาทางดานการจําแนกประเภท
ขอมูล โครงการนี้จะนํา ANFIS มาชวยในการจําแนกประเภทขอสอบงาย ปานกลาง ยาก รายละเอียดของ ANFIS 
แสดงดังรูปที ่2 (พรประสิทธิ ์บุญทอง. 2550) 

 
Figure 2   โครงสรางANFIS (พัฒนพงศ เฉลิมเมอืง, มณฑล ีศาสนนันทน และเสฏฐา ศาสนนันทน. 2551) 

 
ผลการทดลองและวิจารณ 

 ขั้นตอนการทํางานของเว็บแอพพลิเคชั่น (http://banthita-ni.com/e-learning/) 
1) เริ่มจากการเขาสูเว็บ http://banthita-ni.com/e-learning/ ซึ่งในหนาจอจะปรากฏรายละเอียดเมน ูเชน 

ขอมูลสวนตัว, Blog, กระดานขาว และบทเรียน การดังรูปที ่3 

 
Figure 3  หนาเว็บแอพลิเคชั่นที่พัฒนา 
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4) เมื่อนักเรียนตองการเขาสูแบบทดสอบ E-Test ของแตละบทเรียนก็สามารถเลือกทํา E-Test ได โดยเว็บ
แอพพลิเคชั่นจะแสดงแบบทดสอบE-Test กําหนดวันและวลาในการทํา และแจงวันเวลาที่สิ้นสุด ดังรูปที ่4 

 
Figure 4   การเขาสูระบบ E-Learning 

 
5) เมื่อเริ่มทําแบบทดสอบเว็บแอพพลิเคชั่นจะแสดงใหเห็นครั้งละ 1 คําถาม  ดังรูปที ่5 

 
Figure 5  แสดงหนาจอขณะกําลังทดสอบระบบ E-Testing 

 
6) เมื่อทําแบบทดสอบเสร็จสิ้น  เว็บแอพพลิเคชั่นจะแสดงเพื่อรายงานผลการเขาทําแบบทดสอบ E-Test ดัง

รูปที ่6 
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Figure 6  รายงานผลเมื่อแบบทดสอบเสร็จสิ้น 

 
สรุปผลและเสนอแนะ 

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที ่1 ที่ใช e-Learning ประกอบการเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอรเรื่องที ่1 ขอมูล
นารู  เรื่องที่ 2 แหลงขอมูลนารู    เรื่องที่ 3 รูจักเทคโนโลยีสารสนเทศ     เรื่องที่ 4 คอมพิวเตอรนารู มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนผานเกณฑรอยละ 60 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีคาเฉลี่ยคิดเปนรอยละ 71.895 แสดง
วาการจัดการเรียนการสอนที่ใช e-Learningประกอบการเรียนการสอน สงผลใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ผานเกณฑที่กําหนดไว 

จากการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยมีขอเสนอแนะที่เปนประโยชนตอการจัดการเรียนการสอน และการศึกษาคนควาครั้ง
ตอไป 

1. ขอเสนอแนะทั่วไป 
 1.1 การพัฒนาใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใหสูงขึ้น ครูผูสอนจําเปนตองคิดออกแบบกิจกรรมที่

ชวยสงเสริมการเรียนรู ตลอดจนจัดลําดับขั้นตอนการสอนจากงายไปยาก 
 1.2 การเปดโอกาสใหนักเรียนไดวิเคราะห และแสดงความคิดเห็น จะเปนสิ่งที่กระตุนการเรียนรูของ

นักเรียนไดดียิ่งขึ้น 
2. ขอเสนอแนะในการศึกษาคนควาครั้งตอไป 
 2.1 ควรมีการศึกษาคนควา โดยเพิ่มระยะเวลาในการทดลองมากขึ้นเกี่ยวกับการใช e-Learning 

ประกอบการเรียนการสอนกับการเรียนการสอนแบบปกต ิ
 2.2 ควรศึกษาตัวแปรตามอื่น เชน เจตคติตอการเรียนวิชาคณิตศาสตร 
 2.3 ควรมีการศึกษาคนควาเกี่ยวกับการเรียนการใช e-Learning ประกอบการเรียนการสอนกับเนื้อหา

อื่นๆ ของกลุมวิชาอื่นๆ 
 2.4 ควรมีการเฉลยแบบทดสอบอยางละเอียดของขอที่ถูกตอง 
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