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การเรียนรู้ปรับได้ 
Adaptive Learning 

 

1. บทน า 
 
 ผู้เรียนแต่ละคนมีความสามารถแตกต่างกัน กิจกรรมการเรียนรู้
จึงควรมคีวามสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามระดับความสามารถของผู้เรียน 
Adaptive Learning คือ การเรียนรู้ที่สามารถปรับให้เหมาะสมกับ
ระดับความสามารถของผู้เรียนที่มีความแตกต่างกัน ช่วยท าให้ผู้เรียน
ทุกคนบรรลุเป้าหมายได้ 
 
 

2. ความสามารถ 
 

 ความสามารถ หมายถึง คุณลักษณะของผู้เรียนด้านความรู้ 
ทักษะในการปฏิบัติกิจกรรมใดๆ ให้ส าเร็จได้ในระดับหนึ่ง มีทั้งที่เป็น
ความสามารถที่ติดตัวมาแต่ก าเนิด และความสามารถที่ เกิดจาก         
การเรียนรู้ในภายหลัง (ราชบัณฑิตยสถาน. 2555, 1) โดยปกติแล้ว
ผู้ เรียนแต่ละคนมีความสามารถในการเรียนรู้ในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
แตกต่างกัน  
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 ผู้สอนควรให้ความส าคัญกับความแตกต่างในความสามารถ             
ของผู้เรียน แล้วน ามาออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับระดับ
ความสามารถของผู้เรียน หรือ Adaptive Learning 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพประกอบ 1 การเรียนรู้แบบ Adaptive Learning 

 

ผู้เรยีน 
มีความสามารถสูง 

 

ผู้เรยีน 
มีความสามารถปานกลาง 

 

ผู้เรยีน 
มีความสามารถน้อย 

กิจกรรมการเรียนรู ้
ไม่ซับซ้อน 

กิจกรรมการเรียนรู ้
ซับซ้อนมากข้ึน 

กิจกรรมการเรียนรู ้
ซับซ้อนมาก 

การช่วยเหลือ แบ่งปัน 
และแลกเปลีย่นเรยีนรู้ระหว่างผูเ้รยีน 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ 
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3. การออกแบบการเรียนรู้ Adaptive Learning 
 
 การออกแบบการ เรี ยนรู้ ในลั กษณะ Adaptive Learning            
ยึดหลักผู้เรียนส าคัญที่สุด ที่เชื่อว่าผู้เรียนทุกคนสามารถเรียนรู้ได้ 
พัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ ผ่านกระบวนการเรียนรู้ที่เหมาะสม  
 
 โดยที่ศักยภาพ (Potential) นั้น คือพลังความสามารถที่แฝงอยู่
ในตัวผู้เรียน ในทางการศึกษาถือว่าผู้เรียนทุกคนมีศักยภาพด้านใด 
ด้านหนึ่งหรือหลายด้าน เมื่อได้รับการพัฒนาอย่างถูกต้อง เหมาะสม 
(ราชบัณฑิตยสถาน. 2555, 411) 
 
 การออกแบบการเรียนรู้ Adaptive Learning มีข้ันตอนดังนี้ 
 

  1. วิเคราะห์ระดับความสามารถของผู้ เรียน  ซึ่ งเป็น
ความสามารถที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาสาระที่จะจัดการเรียนรู้ นอกจากนี้
ยังรวมถึงการวิเคราะห์ความสามารถอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องอีกด้วย เช่น 
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ เป็นต้น 
 
  2. ก าหนดจุดประสงค์การเรียนรู้ให้สอดคล้องกับระดับ
ความสามารถของผู้เรียน โดยเป็นจุดประสงค์การเรียนรู้ที่มีความ   
เป็นไปได้ว่าผู้เรียนทุกคนจะบรรลุจุดประสงค์การเรียนรู้เหล่านั้นได้  
โดยผู้สอนสามารถก าหนดจุดประสงค์การเรียนรู้ที่มีความยากหรือความ
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ซับซ้อนแตกต่างกันออกไป โดยยังคงผลลัพธ์การเรียนรู้ตามที่หลักสูตร
ก าหนด 
 
  3. ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ที่มีความเหมาะสมกับ
ผู้เรียนที่มีความสามารถแตกต่างกัน โดยอาจออกแบบให้ผู้เรียนที่มี
ความสามารถสูงกว่าช่วยเหลือผู้เรียนที่มีความสามารถน้อยกว่า             
ซึ่งจะเป็นการส่งเสริมการมีน้ าใจต่อบุคคลอ่ืนอีกด้วย หรืออาจจะ
ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ที่มีความซับซ้อนแตกต่างกันในกรณีที่ให้
ผู้เรียนปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้เป็นรายบุคคล  
 
   ลักษณะส าคัญของกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Adaptive 
Learning คือ ความหลากหลายของกิจกรรมภายใต้ ผลลัพธ์             
การเรียนรู้เดียวกัน กิจกรรมการเรียนรู้ที่มีความซับซ้อนมากจะใช้
ส าหรับผู้เรียนที่มีความสามารถสูง กิจกรรมการเรียนรู้ที่มีความซับซ้อน
น้อยจะใช้ส าหรับผู้เรียนที่มีความสามารถที่ลดหลั่นลงไป  
 
   เช่น กิจกรรมการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ โดยโจทย์             
ที่ซับซ้อน จะใช้ส าหรับผู้เรียนที่มีความสามารถทางคณิตศาสตร์สูง               
ในขณะเดียวกันโจทย์ที่ไม่ซับซ้อน จะใช้ส าหรับผู้เรียนที่มีความสามารถ
ทางคณิตศาสตร์ลดหลั่นลงไป แต่ยังคงผลลัพธ์การเรียนรู้ไว้คือ ผู้เรียน
สามารถแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ได้ เป็นต้น  
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  4. ออกแบบหรือเลือกสื่อการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับระดับ
ความสามารถในการเรียนรู้ของผู้เรียน สื่อที่ดีคือสื่อที่สอดคล้องกับ
ความรู้และประสบการณ์เดิมของผู้เรียน ช่วยท าให้ผู้เรียนเชื่อมโยง
ความรู้และประสบการณ์เดิมของตนเองเข้ากับความรู้ใหม่ได้อย่างลงตัว 
เกิดความรู้ความเข้าใจที่แท้จริงอย่างรวดเร็ว 
 
  5. ออกแบบการประเมินการเรียนรู้ที่ เน้นการพัฒนา           
การประเมินที่ใช้กับการจัดการเรียนรู้แบบ Adaptive Learning เป็น
การประเมินตามสภาพจริงและผันแปรไปตามระดับความสามารถ
ของผู้เรียน ใช้การประเมินเป็นเครื่องมือกระตุ้นศักยภาพของผู้เรียน 
ผู้เรียนที่มีความสามารถสูงอาจใช้เกณฑ์การประเมินที่มีความท้าทาย
มากกว่าผู้เรียนที่มีความสามารถน้อยกว่า อย่างไรก็ตามผู้เรียนที่มี
ความสามารถน้อยกว่า ยังคงต้องใช้เกณฑ์การประเมินที่มีความท้าทาย
ส าหรับผู้เรียนเช่นกัน  
  
   การประเมินไม่เน้นการตัดสินและไม่เน้นการแข่งขัน            
แต่ เน้นการตรวจสอบกระบวนการเรียนรู้  (Learning process) 
ความก้าวหน้าทางการเรียนรู้ (Learning progress) และผลผลิตของ
การเรียนรู้ (Learning product) ผู้สอนน าผลการประเมินมาพัฒนา
ผู้เรียนให้มีความสามารถสูงขึ้น 
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ภาพประกอบ 2 การออกแบบการเรียนรู้ Adaptive Learning 

1. วิเคราะหร์ะดับความสามารถของผู้เรียน 

2. ก าหนดจุดประสงค์การเรยีนรู้ให้สอดคล้องกับ 
ระดับความสามารถของผูเ้รียน 

3. ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ทีม่ีความเหมาะสมกับผู้เรยีน 
ที่มีความสามารถแตกต่างกัน 

4. ออกแบบหรือเลือกสื่อการเรยีนรู้ที่เหมาะสมกับ 
ระดับความสามารถในการเรยีนรู้ของผู้เรียน 

5. ออกแบบการประเมินการเรียนรู้ที่เน้นการพัฒนา            
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4. บทบาทผู้สอนใน Adaptive Learning 
 
 การเรียนรู้แบบ Adaptive Learning ผู้สอนมีบทบาทส าคัญดังนี้ 
 

  1. กระตุ้นให้ผู้ เรี ยนมีความเชื่ อ ม่ันในตนเองและใช้
ความสามารถสู งสุ ด ในการปฏิบั ติ กิ จกรรมการ เ รี ยนรู้  ไม่ ว่ า
ความสามารถของผู้เรียนจะอยู่ในระดับใดก็ตาม 
 
  2. ส่ง เสริมให้ผู้ เ รี ยนที่ มีความสามารถแตกต่างกัน            
ได้ปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกัน เพ่ือให้ผู้เรียนที่มีความสามารถ
น้อยกว่าได้เรียนรู้วิธีการเรียนรู้ของผู้เรียนที่มีความสามารถสูงกว่า        
จากการที่ผู้เรียนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันตามธรรมชาติ 
 
  3. ติดตามความก้าวหน้าทางการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยการ
ประเมินตามสภาพจริง โดยการสังเกตพฤติกรรมและการตรวจสอบ
ผลงานและให้ข้อมูลย้อนกลับที่ท าให้ผู้เรียนทราบความก้าวหน้าทางการ
เรียนรู้และระดับความสามารถของตนเอง 
 
  4. ให้การเสริมแรงทางบวกแก่ผู้ เรียนที่มี พัฒนาการ
ความสามารถในการเรียนรู้ โดยเน้นที่การเสริมแรงด้านกระบวนการ
เรียนรู้และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน  
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5. บทสรุป 
 
 การเรียนรู้ที่ตอบสนองความสามารถที่แตกต่างกันของผู้เรียน  
จะเป็นนวัตกรรมการเรียนรู้ที่ผู้สอนออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้           
ให้ผู้เรียนที่มีความสามารถแตกต่างกันได้ปฏิบัติกิจกรรมจนประสบ
ความส าเร็จ เกิดผลลัพธ์การเรียนรู้ตามที่หลักสูตรก าหนด ผู้เรียนเกิด
ความเชื่อมั่นในความสามารถของตนเองซึ่งเป็นพ้ืนฐานของการเรียนรู้
เต็มตามศักยภาพ 
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การเรียนรู้ในลักษณะ Adaptive Learning ยึดหลักผู้เรียนส าคัญท่ีสุด  

ที่เชื่อว่าผู้เรียนทุกคนสามารถเรียนรู้ได้ พัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ  
ผ่านกระบวนการเรียนรู้ที่เหมาะสม 


