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บทที่ 1
ความเป็ นมาและความสํ าคัญของปัญหา
การจัดการศึกษาในปั จจุบนั ได้มีการนํานวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษามาใช้เพื่อ
เพิ่ ม ทางเลื อ กในการเรี ยนรู ้ ข องผู ้เรี ยน เพื่ อ พั ฒ นาผู ้เรี ยนในยุ ค โลกาภิ ว ัต น์ ให้ มี ค วามรู ้
ความสามารถในการวิเคราะห์ สังเคราะห์ขอ้ มูลและข่าวสาร มีรูปแบบวิธีการเรี ยนการสอนที่เน้น
ความแตกต่างระหว่างบุคคลมากขึ้น กระบวนการเรี ยนการสอนเปลี่ยนบทบาทของครู จากการเป็ น
ผูใ้ ห้ ผูถ้ ่ายทอด มาเป็ นผูอ้ อกแบบการศึกษา เพื่อพัฒนาคนที่มีความแตกต่างกัน การเรี ยนการสอน
ไม่จาํ กัดอยูเ่ ฉพาะในห้องเรี ยนและภายในสถาบันการศึกษาอีกต่อไป
การเรี ย นการสอนแบบอี เลิ ร์ น นิ ง (e-Learning) ถู ก นํ า มาใช้ใ นระบบการศึ ก ษา เพื่ อ
สนับสนุ น และเพิ่มช่ องทางการเรี ยนรู ้ ของผูเ้ รี ยนในสถาบันอุดมศึกษาหลายๆ สถาบัน สามารถ
เข้าถึงผูเ้ รี ยนที่อยูห่ ่ างไกล โดยไม่จาํ กัดสถานที่ และเวลาใดก็ได้ (Anywhere-anytime learning) และ
สนับสนุ นระบบการเรี ยนรู ้ที่มีผเู ้ รี ยนเป็ นศูนย์กลาง (Student-Centered Learning) ที่ผเู ้ รี ยนสามารถ
ควบคุ ม จังหวะการเรี ย นรู ้ ไ ด้ด้ว ยตัว เอง (Self-paced Learning) การเรี ย นรู ้ ด้ว ยตนเองในระบบ
อีเลิร์นนิง จึงเป็ นช่องทางสําคัญทางหนึ่งของการเรี ยนรู ้ของบุคคลในยุคนี้
มหาวิทยาลัยต่างๆ ของประเทศไทยได้มีการจัดการเรี ยนการสอนแบบอีเลิร์นนิ ง ทั้งใน
ลักษณะเสริ มการสอนปกติในชั้นเรี ยน และใช้ทดแทนการสอนปกติ จึงทําให้ท้ งั อาจารย์ผสู ้ อนและ
หน่ วยงานผูร้ ับผิดชอบด้าน e-Learning ของสถาบันการศึกษาต่างๆ หาแนวทางเพื่อการออกแบบ
และการผลิตบทเรี ยน e-Learning ให้ได้เกิดทั้งประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผล สถาบันการศึกษา
ต่างๆ ได้มีการออกแบบและผลิตบทเรี ยนในรายวิชาต่างๆ ขึ้นมามากมาย ซึ่ งก็มีความแตกต่างกัน
ออกไปตามการออกแบบของแต่ ละสถาบัน การศึกษา หรื อแตกต่างตามนักออกแบบแต่ละท่าน
ดังนั้นการศึกษารู ปแบบการเรี ยนการสอนที่จะให้ผูเ้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู ้มากที่สุด จึงเป็ นสิ่ งสําคัญ
สําหรับการจัดการเรี ยนการสอนแบบอีเลิร์นนิ ง รู ปแบบบทเรี ยนที่ผลิตขึ้นมาจะต้องใช้วิธีการและ
กลยุทธ์ (Method and Strategy) ในการเรี ยนการสอนอย่างไรสําหรับเนื้ อหาในแต่ละลักษณะ จะมี
วิ ธี ก ารออกแบบบทเรี ยน (Instructional Design) อย่ า งไร ที่ จ ะให้ ผู ้เรี ยนเกิ ด ความเข้า ใจใน
กระบวนการเรี ย นรู ้ น้ ัน และจะมี เทคนิ ค นําเสนอเนื้ อ หา สาระให้ แ ก่ ผูเ้ รี ย น (Message design)
อย่างไรที่จะดึงดูดให้ผเู ้ รี ยนสนใจในบทเรี ยนนั้น สิ่ งต่างๆ เหล่านี้ เป็ นเรื่ องที่ตอ้ งให้ความสําคัญควร
มีการศึกษาวิจยั ก่อนที่จะมีการจัดการเรี ยนการสอนแบบอีเลิร์นนิง
นอกจากนี้ ยงั มีกรณี สําคัญในเรื่ องการเปิ ดการค้าเสรี ดา้ นการศึกษาซึ่ งจะมีการให้บริ การ
การศึกษาทางไกลแบบออนไลน์มาจากต่างประเทศเพื่อให้บริ การกับประชากรไทย สํานักงาน

2

คณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษาได้ต ระหนั ก ถึ งการคุ ้ม ครองดู แ ลผูบ้ ริ โ ภคในส่ ว นนี้ ด้ว ยเพื่ อ ให้
ประชากรไทยได้รับบริ การการศึกษาที่มีคุณภาพและมาตรฐานที่ดี
โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ ไทย สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ร่ วมมือกับ
สถาบัน อุ ด มศึ ก ษา และสถาบัน การศึ ก ษาต่างๆ ทั้งในและต่ างประเทศ เพื่ อการวิจยั พัฒ นาแนว
ทางการคุ ม้ ครองดู แลผูบ้ ริ โภค เช่ น การศึ กษากรณี ศึกษาจากประเทศในแถบภู มิภาคเอเชี ย การ
พัฒนาแนวทางการดูแลคุณภาพการจัดการเรี ยนการสอนแบบอีเลิร์นนิ ง เช่น การพัฒนาหลักสู ตร
การเรี ยนการสอนทั้งในระดับปริ ญญา หลักสู ตรประกาศนี ยบัตร และหลักสู ตรระยะสั้นตามความ
ต้อ งการของสั ง คม และตามแผนการพั ฒ นาประเทศ มี ก ลไกในการควบคุ ม คุ ณ ภาพและ
ประสิ ทธิ ภาพการเรี ยนการสอน ได้แก่ สนับสนุ นการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา สนับสนุ นการ
ใช้ทรัพยากรการศึกษาทุกด้านร่ วมกัน สนับสนุ นการวิจยั เพื่อพัฒนารู ปแบบและวิธีการจัดการ
เรี ยนการสอนอย่างต่ อเนื่ อ ง โดยวัต ถุ ป ระสงค์ข องโครงการเพื่ อการวิ จยั พัฒ นา คิ ด ค้น และใช้
นวัตกรรมทางการศึกษา และเทคโนโลยีใหม่ๆ ในทุกด้าน ในการจัดการเรี ยนการสอนทางไกลผ่าน
ระบบเครื อข่ายสารสนเทศ โดยดํารงไว้ซ่ ึ งคุณภาพ และมาตรฐานของการให้การศึกษาทางไกล ทั้ง
ด้านกระบวนการ และผลผลิตในระดับที่สูงเป็ นที่ยอมรับในระดับสากล นั้น การวิจยั เป็ นช่องทาง
หนึ่ งของการได้มาซึ่ งองค์ความรู ้ใหม่ๆ เพื่อพัฒนาการเรี ยนการสอนแบบอีเลิร์นนิงสําหรับประเทศ
ไทย อย่างต่อเนื่องต่อไป

1.1 วัตถุประสงค์ ของการวิจยั
1) ศึกษาแนวทางการจัดการเรี ยนการสอนแบบผสมผสาน
2) พื่อศึกษาการใช้ ubiquitous – learning เป็ นเครื่ องมือการเรี ยนรู ้
3) เพื่อนําเสนอแนวทางการจัดการเรี ยนการสอนแบบผสมผสานที่ใช้ ubiquitous – learning
เป็ นเครื่ องมือการเรี ยนรู ้

1.2 ขอบเขตการวิจยั
ดําเนิ น งานวิจ ัย แนวทางการพัฒ นาอี เลิ ร์น นิ งสําหรั บ สถาบัน การศึ ก ษาในประเทศไทย
ประกอบด้วยงานวิ จ ัยที่ ค รอบคลุ ม เนื้ อ หาด้านการศึ ก ษาแนวทางการจัด การเรี ย นการสอนแบบ
ผสมผสานการใช้ ubiquitous – learning เป็ นเครื่ องมือการเรี ยนรู ้ และนําเสนอแนวทางการจัดการ
เรี ยนการสอนแบบผสมผสานที่ใช้ ubiquitous – learning เป็ นเครื่ องมือการเรี ยนรู ้

บทที่ 2
เอกสารทีเ่ กีย่ วข้ อง
การศึกษาเอกสารเพื่อเป็ นแนวคิดพื้นฐานงานวิจยั เรื่ องการนําเสนอแนวทางการจัดการเรี ยน
การสอนแบบผสมผสานที่ใช้ ubiquitous – learning เป็ นเครื่ องมือการเรี ยนรู ้ มีดงั นี้
2.1 การเรี ยนแบบผสมผสาน (Blended Learning)
2.2 การใช้ ubiquitous – learning เป็ นเครื่ องมือการเรี ยนรู ้

2.1

การเรียนแบบผสมผสาน

การเรี ยนแบบผสมผสาน (blended learning) เป็ นพฤติกรรมการเรี ยนรู ้ที่เกิดจากการใช้กิจกรรม
การเรี ยนการสอน สื่ อ หรื อวิธีการที่ หลากหลายในกระบวนการเรี ยนการสอน หรื อการฝึ กอบรม ซึ่ ง
สามารถตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลของผูเ้ รี ยนได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ ทําให้ผเู ้ รี ยนสามารถ
เรี ยนรู ้ ได้ตามความถนัด ความสนใจด้วยสื่ อที่ เหมาะสมกับตนเอง ด้วยเหตุ น้ ี จึ งมี นักการศึกษาและ
นักวิชาการด้านฝึ กอบรมหลายคนเชื่อว่า ในอนาคตอันใกล้น้ ี การเรี ยนแบบผสมผสานจะเข้ามามีบทบาท
สู งมากในวงการศึกษา โดยเข้ามาแทนที่วิธีการเรี ยนแบบอีเลิร์นนิ่ ง (e-Learning) และการเรี ยนการสอน
แบบดั้ง เดิ ม การเรี ย นแบบผสมผสานจะทํา หน้ าที่ เลื อ กสรรเฉพาะข้อ ดี ข องการเรี ย นแต่ ล ะแบบ
ผสมผสานเข้าดัวยกัน ซึ่ งสอดคล้องกับ เกรแฮม และเคลลา (Graham and Kalela, 2002) ที่กล่าวว่า การ
เรี ยนแบบผสมผสานเป็ นการเรี ยนที่ ดีที่สุด เนื่ องจากเป็ นการจัดการเรี ยนการสอนโดยการเลื อกใช้
คุณลักษณะที่ดีที่สุดของการสอนในห้องเรี ยนและคุณลักษณะที่ดีที่สุดของการสอนแบบออนไลน์เข้า
ด้วยกันเพื่อให้ผเู ้ รี ยนสามารถเรี ยนรู ้ได้อย่างอิสระ ทําให้เกิดพฤติกรรมการเรี ยนที่กระฉับกระเฉง (active
learning) และสามารถลดเวลาในการเข้าชั้นเรี ยนได้

2.1.1 ความหมายของเรียนแบบผสมผสาน
ปั จจุบนั มีผใู ้ ช้คาํ ศัพท์ภาษาอังกฤษกับคําว่า การเรี ยนการสอนแบบผสมผสาน มีหลายคําเช่ น
blended learning, hybrid learning, web-enhanced learning, integrated learning, multi-method learning
or mixed mode learning, flexible learning เป็ นต้น แต่คาํ ที่ มีความหมายเกี่ ยวกับ การจัดการเรี ยนการ
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สอนแบบผสมผสาน หรื อ การฝึ กอบรมแบบผสมผสาน ที่ ได้รับการยอมรั บมากที่ สุดคือ blended
learning หรื อ blended training (ตวงรัตน์ ศรี วงษ์คล, 2552)
ดริ สคอลล์ (Driscoll, 2002) อธิบายว่า การเรี ยนแบบผสมผสาน เป็ นการรวมหรื อผสมผสาน
เทคโนโลยีของเว็บ (web-based technology) เข้าด้วยกัน กับการเรี ยนการสอนในชั้นเรี ยนแบบดั้งเดิ ม
(face to face) เช่ น การเรี ยนที่ จ ดั ขึ้ น ตามความสนใจของผูเ้ รี ยนในห้ อ งเรี ย นเสมื อ นสด (live virtual
classroom self-paced instruction) การเรี ยนแบบร่ วมมือ (collaborative learning) การเรี ยนกับสื่ อภาพวีดิ
ทัศ น์ ที่ บี บ อัด ภาพและเสี ย ง (streaming video) เป็ นต้น ทั้งนี้ เพื่ อ ให้ บ รรลุ ต ามเป้ าหมายของการจัด
การศึ ก ษา ซึ่ งสอดคล้อ งกับ ซอยล์ กับ มู เนน (Coil and Moonen, 2001) ที่ ก ล่ า วว่ า การเรี ย นแบบ
ผสมผสานเป็ นการผสมผสานระหว่างการเรี ยนแบบเผชิ ญหน้า กับ การเรี ยนแบบออนไลน์เข้าด้วยกัน
ซึ่ งมีท้ งั ส่ วนประกอบที่เป็ นการเรี ยนในห้องเรี ยนและการเรี ยนแบบออนไลน์ โดยใช้องค์ประกอบของ
การเรี ย นแบบออนไลน์ เติ ม เต็ม ช่ อ งว่ างของการเรี ย นในห้ อ งเรี ย น ส่ ว น ซิ งห์ (Singh, 2003) กล่ าว
สนับสนุนว่า การเรี ยนแบบผสมผสานเป็ นการเรี ยนโดยใช้วิธีสอนที่หลากหลายเข้าด้วยกันเพื่อให้ผเู ้ รี ยน
เกิ ดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนสู งสุ ด ซึ่ งสอดคล้องกับ บองค์ และเกรแฮม (Bonk & Graham, 2004) ที่
กล่าวว่าการเรี ยนการสอนแบบผสมผสานเป็ นการผสมผสานระบบการเรี ยนรู ้ (learning systems) ที่
หลากหลายเข้าด้วยกันเพื่อเป็ นการแก้ปัญหาที่หลากหลายในการเรี ยนรู ้ นอกจากนี้ สมิธ (Smith, 2001)
ให้นิยามของการเรี ยนแบบผสมผสานว่า เป็ นการจัดการเรี ยนการสอนทางไกลโดยใช้เทคโนโลยีที่
ทัน สมัย เช่ น โทรทัศ น์ อิ น เทอร์ เน็ ต ข้อ ความเสี ย ง (voice mail) และการประชุ ม ทางโทรศัพ ท์
ผสมผสานกับการจัดการศึกษาแบบดั้งเดิม (traditional education)
ส่ วน เบอร์ สิน (Bersin, 2003) กล่าวว่าถึงการเรี ยนแบบผสมผสานในด้านที่เกี่ยวข้องกับการ
ฝึ กอบรมว่า เป็ นส่ วนหนึ่งของการฝึ กอบรมในองค์การหรื อหน่วยงาน เป็ นการผสมผสานกระบวนการ
เรี ยนรู ้ผ่านระบบอิเล็กทรอนิ กส์และสื่ อหรื อวิธีการอื่นๆ เพื่อการถ่ายทอดเนื้ อหาสาระและการส่ งผ่าน
ความรู ้ ประสบการณ์ ทักษะ และเจตคติในการฝึ กอบรม
สรุ ปได้ว่าการเรี ยนแบบผสมผสาน เป็ นการเรี ยนรู ้ที่เกิ ดจากการผสมผสานสื่ อหรื อวิธีการ
ต่างๆ ที่หลากหลายเข้าด้วยกัน เช่น การผสมผสานการเรี ยนการสอนกับสื่ อหลายๆ ชนิด การใช้กิจกรรม
การเรี ย นการสอนตามแนวคิ ด ของนัก ปรั ช ญาการศึ ก ษากลุ่ ม ต่ างๆ การผสมผสานการเรี ย นระบบ
ออนไลน์กบั การเรี ยนการสอนแบบดั้งเดิม การผสมผสานกิจกรรมที่หลากหลายบนเว็บเพียงอย่างเดียว
การเรี ยนแบบผสมผสานจึ งช่ วยให้ผูเ้ รี ยนเกิ ดการเรี ยนรู ้ ได้อย่างมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ นอกจากนี้ ยังเป็ น
รู ปแบบที่ช่วยให้ประหยัดเวลาและลดทรัพยากรได้
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2.1.2 พัฒนาการของการเรียนแบบผสมผสาน
หากพิจารณากระบวนการเรี ยนการสอนหรื อการฝึ กอบรม ซึ่งเป็ นการถ่ายทอดเนื้อหาความรู ้
หรื อการสอนทุกรู ปแบบโดยการใช้สื่อ วิธีการหลายๆ แบบ เพื่อให้ผเู ้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู ้ก็นบั ได้ว่าเป็ น
วิธีการที่ทาํ ให้เกิดการเรี ยนแบบผสมผสาน ซึ่งมีพฒั นาการมากว่า 80 ปี ดังภาพประกอบต่อไปนี้
ค.ศ. 1925
เริ่ มมีการใช้
วิทยุกระจายเสี ยง
เพื่อการศึกษา

ค.ศ. 1945
สงครามโลกครั้งที่ 2 มี
การใช้ภาพยนตร์ฝึกอบรม
ทหารในกองทัพ

ค.ศ. 1900
พิพิธภัณฑ์การศึกษาเซ็นหลุยส์ มี
การใช้เครื่ องมือโสตทัศนศึกษา
โดยการใช้รถม้าลากไปตาม

ค.ศ. 1980
มีการใช้โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
บันทึกภาพวีดิทศั น์ และการ
ถ่ายทอดช่องสัญญาณเพื่อ

ค.ศ. 1960
มีการใช้เครื่ องช่วยสอน /
บทเรี ยนโปรแกรมของ บี.
เอฟ. สกินเนอร์

ค.ศ. 1990

blended
learning

มีการใช้e-Learning / web /
CBT / online chat groups /
Web conferences

แผนภูมิที่ 2.1 แสดงพัฒนาการของการเรี ยนแบบผสมผสาน

2.1.3 ลักษณะของการเรียนแบบผสมผสาน
การเรี ยนแบบผสมผสานที่นาํ มาใช้กบั วงการศึกษาในปั จจุบนั ทั้งการฝึ กอบรมและการเรี ยนการ
สอนในสถานศึกษาทัว่ ไป มีหลายลักษณะซึ่ งนักการศึกษาและนักวิชาการฝึ กอบรมได้ให้ได้ให้นิยาม
และข้อคิดเห็นเกี่ยวกับลักษณะของการเรี ยนแบบผสมผสานไว้ ดังนี้
นิ ค แวน ดัม (Nick Van Dam, 2003) ได้กล่าวถึงลักษณะของการเรี ยนแบบผสมผสานไว้ 3
ลักษณะดังนี้
1) การเรี ย นการสอนแบบเผชิ ญ หน้า (face-to-face) เป็ นการเรี ย นการสอนที่ ผูส้ อนและ
ผูเ้ รี ยนอยูใ่ นสถานที่เดียวกันในเวลาเดียวกัน มีการใช้วสั ดุอุปกรณ์เทคโนโลยีการเรี ยน
การสอนเข้ามาผสมผสานกับกระบวนการเรี ยนการสอน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของการ
จัดการศึกษา
2) การเรี ยนด้วยตนเองบนเว็บ (self-paced e-Learning) การเรี ยนการสอนชนิ ดนี้ เป็ นการ
เรี ยนการสอนแบบไม่ประสานเวลา หรื ออาจเป็ นการเรี ยนแบบร่ วมมือโดยที่ผูเ้ รี ยนใช้
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เทคโนโลยีในการเรี ยนการสอนเป็ นเครื่ องมื อสําคัญ ในการเรี ยนรู ้ แต่ไม่ได้เชื่ อมต่ อ
เครื่ องมือนั้นกับผูเ้ รี ยนคนอื่นหรื อผูส้ อนในเวลาเดียวกัน
3) การเรี ยนบนเว็บแบบสด (live e-Learning) เป็ นการใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรี ยนการ
สอน โดยที่ผเู ้ รี ยนและผูส้ อนร่ วมกันกิจกรรมในเวลาเดียวกัน แต่แตกต่างสถานที่ การ
เรี ยนการสอนในลักษณะนี้เป็ นการเรี ยนการสอนแบบประสานเวลา
ดริ สคอลล์ (Driscoll, 2002) ได้กล่าวถึงแนวคิด หรื อ ลักษณะของการเรี ยนแบบผสมผสานไว้ 4
แนวคิด คือ
1) การเรี ยนบนเว็บ (web-based technology) กับ การเรี ยนในชั้นเรี ยนแบบดั้งเดิมหรื อแบบ
เผชิญหน้า (face to face)
2) การผสมผสานทฤษฎี การสอน (mixing theories of learning)เข้ากับระบบการเรี ยนการ
สอน เช่น การสอนตามแนวคิดของคอนกลุ่มสตรัคติวิซ่ ึ ม (constructivism) แนวคิดกลุ่ม
พฤติ กรรมนิ ยม (behaviorism) และแนวคิ ดกลุ่มพุทธิ ปัญ ญานิ ยม (cognitivism) (Bonk
and Graham, 2004) เพื่อให้ได้ผลลัพ ธ์จากการเรี ยนที่ ดีที่สุด ซึ่ งวิธีส อนเหล่ านี้ อาจใช้
เทคโนโลยีเทคโนโลยีการสอน (instructional technology) เข้ามาช่วยประกอบการเรี ยน
การสอนหรื อไม่กไ็ ด้
3) การใช้เทคโนโลยีการเรี ยนการสอนทุกรู ปแบบ เช่ น วีดิทศั น์ ซี ดี-รอม การเรี ยนการ
สอนผ่านเว็บ ภาพยนตร์ ผสมผสานเข้ากับ การเรี ย นการสอนแบบดั้งเดิ ม หรื อ แบบ
เผชิญหน้าในห้องเรี ยนระหว่างผูเ้ รี ยนกับผูส้ อน
4) การผสมผสานเทคโนโลยีการเรี ยนการสอนกับการทํางานจริ ง (Bersin,2003)
นอกจากนี้ ดริ สคอลล์ (Driscoll, 1997) ได้ให้ความหมายที่บ่งบอกถึงลักษณะของการฝึ กอบรม
บนเว็บว่า เป็ นการใช้ทกั ษะหรื อความรู ้ต่างๆ ถ่ายโยงไปสู่ ที่ใดที่หนึ่ ง โดยการใช้เวิลด์ไวด์เว็บเป็ น
ช่ องทางในการเผยแพร่ สิ่งเหล่ านั้น และยังกล่ าวถึ งลักษณะของการฝึ กอบรมผ่านเว็บ ถ้าแบ่ งตาม
รู ปแบบของเครื่ องมือที่ใช้สามารถแยกได้เป็ น 2 ลักษณะ คือ
1) แบบที่ เป็ นตัว อัก ษรอย่างเดี ย ว (text-only) เป็ นลัก ษณะของการฝึ กอบรม โดยอาศัย
อินเทอร์ เน็ต ซึ่ งมีขอ้ จํากัดบางอย่างในการเข้าถึงข้อมูล มีลกั ษณะที่เป็ นข้อความอย่าง
เดียว โดยมีเครื่ องมือที่ใช้มีหลายอย่าง ได้แก่
1.1) ไปรษณี ยอ์ ิ เล็กทรอนิ ก ส์ (electronics mail : e-mail) ผูเ้ รี ยนจะได้รับเนื้ อหาของ
บทเรี ยนและการสื่ อสารกับกลุ่มผูเ้ รี ยน ผูส้ อนผ่านทางไปรษณี ยอ์ ิเล็กทรอนิกส์
1.2) กระดานข่าวสาร (bulletin board) ผูเ้ รี ยนสามารถสื่ อสารกันได้โดยการส่ งความ
คิดเห็นและคําถาม ใช้ในการอภิปรายกลุ่มได้
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1.3) ห้ อ งสนทนา (chat room) เป็ นการสื่ อ สารข้อ มู ล โดยทัน ที ท ัน ใด ซึ่ งสามารถ
สื่ อสารข้อมูลระหว่างกันได้จากผูเ้ รี ยนหลายๆ คน รวมทั้งผูส้ อน ซึ่ งทําให้การ
เรี ยนด้วยวิธีดังกล่ าวจะมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพยิ่งขึ้ น หากใช้ในลัก ษณะของอภิ ป ราย
เนื่ องจากผูเ้ รี ยนทุกคนและผูส้ อน สามารถแสดงความคิดเห็นโต้ตอบกันได้อย่าง
ฉับพลัน สะดวกและรวดเร็ ว
1.4) โปรแกรมดาวน์ โ หลด (software downloading) ผู ้เรี ย นจะสามารถเก็ บ ข้อ มู ล
เอกสาร บทเรี ยน หรื อโปรแกรมได้โดยการดาวน์โหลดจากกระดานข่าวสารหรื อ
ดาวน์โหลด จากเวิลด์ไวด์เว็บ โดยที่บทเรี ยนนั้นจะสามารถนํามาใช้ได้กบั เครื่ อง
คอมพิวเตอร์ของผูเ้ รี ยนเอง
2) แบบที่ เป็ นสื่ อประสม (multimedia) เป็ นแบบที่ มีโครงสร้ างลัก ษณะเป็ นกราฟิ ก การ
สื บค้นโดยใช้ภาพในรู ปแบบของเว็บ ซึ่ งการฝึ กอบรมแบบสื่ อประสมนี้ ประกอบด้วย 4
ชนิด
2.1) การฝึ กอบรมบนเว็บ (web/computer-based training : W/CBT) มี ลกั ษณะเด่ น ที่
ออกแบบโปรแกรมเพื่ อ การเรี ย นเป็ นรายบุ ค คล ซึ่ งเหมาะสํ า หรั บ บทเรี ย น
แบบฝึ กหัด และปฏิบตั ิ (drill and practice)
2.2) ระบบสนับ สนุ น การปฏิ บ ัติงาน (web/electronic performance support systems
:W/EPSS) มี ลกั ษณะเด่ น คื อ ผูเ้ รี ยนสามารถตัด สิ น ในได้ว่าเมื่ อไรอย่างไร และ
รายละเอี ย ดระดับ ไหนที่ ต ้อ งการเรี ย นรู ้ และเป็ นไปในลัก ษณะของการเรี ย น
รายบุคคลเพื่อการแก้ไขปัญหา
2.3) ห้องเรี ยนเสมือนจริ ง เรี ยนต่างเวลากัน (web/virtual asynchronous classroom :
W/VAC) มี ลกั ษณะเด่ นคือ เป็ นการออกแบบมาเพื่อการเรี ยนรู ้ เป็ นกลุ่ม ซึ่ งไม่
จําเป็ นที่กลุ่มผูเ้ รี ยนและผูส้ อนจะต้องเข้าศึกษาเรี ยนรู ้พร้อมกัน แต่จะร่ วมกันใน
การทํากิ จกรรมต่างๆ เช่ นการระดมความคิด การอภิปราย การแก้ปัญหา และ
กรณี ศึกษา บทบาทของผูส้ อนคือการจัดเตรี ยมสิ่ งอํานวยความสะดวกที่มีความ
ยืดหยุน่ เพื่อสนับสนุนการค้นคว้าของผูเ้ รี ยน
2.4) ห้องเรี ยนเสมือนจริ ง เรี ยนเวลาเดียวกัน (web/virtual asynchronous classroom :
W/VAC) มีลกั ษณะเด่นคือ ออกแบบมาเพื่อการเรี ยนรู ้เป็ นกลุ่ม โดยผูเ้ รี ยนและ
ผูส้ อนจะต้อ งเข้าศึ ก ษาเรี ยนรู ้ พ ร้ อ มกัน ซึ่ งเป็ นไปในรู ป แบบการพู ด คุ ย การ
อภิปรายกลุ่ม การฝึ กปฏิบตั ิกรณี ศึกษา ซึ่ งการปฏิสัมพันธ์กนั โดยใช้ การประชุม
ทางไกล และห้องสนทนาในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
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2.1.4 องค์ ประกอบของการเรียนแบบผสมผสาน
เนื่องจากการจัดการเรี ยนการสอนบนเว็บเป็ นช่องทางหนึ่งที่ผสู ้ อนและผูเ้ รี ยน ได้มีโอกาสใช้
เครื อข่ายอินเตอร์เน็ตเป็ นแหล่งข้อมูลในการค้นคว้า เพื่อสนับสนุ นการจัดการเรี ยนของผูส้ อน และการ
อํานวยความสะดวกในการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยน องค์ประกอบของการจัดการเรี ยนการสอนบนเว็บแบบ
ผสมผสานมีผใู ้ ห้แนวคิดเกี่ยวกับองค์ประกอบของการจัดการเรี ยนการสอนแบบผสมผสานไว้หลายท่าน
ดังนี้
โรไว และ จอร์ แดน (Rovai and Jordan, 2004) กล่าวถึงองค์ประกอบของการจัดการเรี ยน
การสอนบนเว็บแบบผสมผสานว่าประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ ดังนี้
1) การผสมผสานสื่ อประสมและทรัพยากรเสมือนในระบบเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ต (blended
multimedia and virtual internet resources) ประกอบด้ว ย video/DVO virtual field
trips interactive websites software packages broadcasting
2) การผสมผสานโดยใช้ classroom websites ในการสร้างสิ่ งแวดล้อมในการจัดการเรี ยน
การสอนบนเว็บแบบผสมผสาน สําหรับประกาศงานที่มอบหมาย รับ-ส่ ง การบ้าน การ
ทดสอบ การประกาศผลการเรี ยน และนโยบายของชั้นเรี ยน เป็ นต้น โดยผูส้ อนอาจจะ
สร้างเว็บไซต์เพื่อการเรี ยนการสอนด้วยตนเอง หรื ออาจจะทําการเชื่อมโยง (link) ไปยัง
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องก็ได้ นอกจากนี้ ชมิดต์ (Schmidt, 2002) ได้เสนอว่า การที่เว็บไซต์
สํ า หรั บ การเรี ยนการสอน (Web-Enhanced Classroom) เพื่ อ ให้ ก ารเรี ยนประสบ
ผลสําเร็ จ นั้น จําเป็ นต้องประกอบด้ว ย 4 องค์ป ระกอบ ได้แ ก่ ส่ ว นบริ ก ารจัดการ
(administration) ส่ วนประเมิ น ผล (assessment) ส่ วนเนื้ อหา (content) ส่ วนชุ ม ชน
(community)
3) การผสมผสานโดยใช้ระบบบริ หารจัดการหลักสู ตร(course management systems) ใน
การจัดการเรี ยนการสอนบนเว็บแบบผสมผสานผูส้ อนใช้ระบบบริ หารจัดการหลักสู ตร
(course management systems : CMS) เพื่ อ ช่ ว ยในการติ ด ต่ อ สื่ อ สารและการบริ ห าร
จัดการกิจกรรมการเรี ยนการสอนในห้องเรี ยน เช่น การแจกเอกสารประกอบการสอน
การกํา หนดวัน สุ ด ท้า ยของการส่ ง งานที่ ม อบหมาย การวบรวมงานที่ ม อบหมาย
(Schmidt. 2002) การแจ้งงานที่ ม อบหมายล่ ว งหน้ า การแจ้ง ประกาศต่ างๆ การส่ ง
จดหมายอิเล็กทรอนิ กส์ถึงผูเ้ รี ยนเป็ นรายบุคคล การแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับรายละเอียดการ
สอน และนโยบายในการให้ระดับผลการเรี ยนระบบบริ หารจัดการหลักสู ตรที่แนะนําให้
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ใช้ใ นการจัด การเรี ย นการสอนบนเว็บ แบบผสมผสาน ได้แ ก่ WebCT, Blackboard,
Moodle และ ANGEL LMS
4) การผสมผสานโดยใช้การสนทนาแบบประสานเวลาและต่างเวลา (synchronous and
asynchronous discussions)
จากรู ปแบบของการจัดการเรี ยนการสอนบนเว็บแบบผสมผสานที่เป็ นการผสมผสานการจัด
กิ จกรรมการเรี ย นการสอนในห้ อ งเรี ย นแบบดั้งเดิ ม กับ การเรี ย นแบบออนไลน์ เข้าด้ว ยกัน การใช้
เทคโนโลยีของการเรี ยนแบบออนไลน์เพื่อเข้ามาเติมในส่ วนของสิ่ งแวดล้อมในการเรี ยนแบบเผชิญหน้า
คือการประยุกต์ใช้การติดต่อสื่ อสารผ่านการสนทนาแบบประสานเวลาและต่างเวลา (synchronous and
asynchronous discussions) โดยผูส้ อนเป็ นกําหนดหัวข้อในการสนทนาคอยอํานวยความสะดวกใน
ระหว่างการสนทนา โดยพยายามจัดบรรยากาศในการเรี ยนให้เหมือนกับการสนทนาระหว่างผูเ้ รี ยนใน
ห้องเรี ยน

2.1.5 สั ดส่ วนของการเรียนแบบผสมผสาน
จากการประชุ ม ทางวิช าการ “ Sloan Consortium 2003”ได้เสนอขนาดที่ เหมาะสมเกี่ ยวกับ
คุณภาพและขนาดของการศึกษาทางออนไลน์ในประเทศสหรั ฐอเมริ กา เมื่อปี ค.ศ. 2002 และ 2003
ดังตารางเปรี ยบเทียบต่อไปนี้
ตารางที่ 2.1 เปรี ยบเทียบสัดส่ วนของการเรี ยนแบบผสมผสาน
สั ดส่ วนของเนื้อหา
ประเภทของบทเรียน
ทีส่ อนทางออนไลน์
0%

การเรี ยนแบบดั้งเดิม

1 ถึง 29 %

การเรี ยนแบบเว็บช่วย

ลักษณะของการเรียนการสอน
เป็ น การเรี ยน การสอน ที่ ไม่ ต ้ อ งใช้
เทคโนโลยีออนไลน์ เรี ย นรู ้ เนื้ อ หาได้
ด้วยการพูดและฟัง
เป็ นการเรี ย นการสอนที่ ใช้เทคโนโลยี
เว็บ หรื อออนไลน์ เป็ นตัวช่ วยเสริ มการ
เรี ยนการสอนแบบดั้งเดิ ม เช่ น การใช้
เว็ บ Blackboard หรื อ WebCT ในการ
บอกเนื้อหาย่อๆ หรื อการสัง่ งาน
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สั ดส่ วนของเนื้อหา
ทีส่ อนทางออนไลน์

ประเภทของบทเรียน

30 ถึง 79 %

การเรี ยนแบบผสมผสาน

80 + %

การเรี ยนแบบออนไลน์

ลักษณะของการเรียนการสอน
การเรี ย นแบบผสมผสานระหว่ า งการ
เรี ย นแบบออนไลน์ กับ การเรี ย นแบบ
ดั้งเดิม มีสัดส่ วนของเนื้อหาบนเว็บหรื อ
มี ก ารอภิ ป รายทางออนไลน์ และมี การ
ประชุ มแบบเผชิ ญในห้องเรี ยนบ้างตาม
ความเหมาะสมของเนื้อหาและกิจกรรม
เป็ นการเรี ยนการสอนที่มีเนื้ อหาทั้งหมด
อยู่ บ นเว็ บ ไม่ มี ก ารพบปะกั น แบบ
เผชิญหน้าระหว่างผูส้ อนกับผูเ้ รี ยน

2.1.6 รู ปแบบการเรียนแบบผสมผสาน (blended learning models)
จากแนวคิดของนักการศึกษาและนักวิชาการด้านการฝึ กอบรมเกี่ยวกับการเรี ยนแบบผสมผสาน
ต่างถ่ายทอดออกมาเป็ นรู ปแบบ ในประเด็นของการศึกษาเกี่ ยวกับความหมาย ความสําคัญ และการ
นําไปประยุกต์ใช้ จึงได้มีรูปแบบการเรี ยนการสอนหรื อการฝึ กอบรมแบบผสมผสาน (blended learning
models or blended training models) หลายรู ปแบบแตกต่างกันดังนี้
2.1.6.1 รู ปแบบการเรียนแบบผสมผสานของมหาวิทยาลัยปักกิง่
(Beijing Normal University)
รู ปแบบการเรี ยนแบบผสมผสานของมหาวิทยาลัยปั กกิ่ง แบ่งออกเป็ น 3 ตอนใหญ่ๆ ได้แก่
ตอนที่ 1 การวิเคราะห์เบื้องต้น ตอนที่ 2 การออกแบบกิจกรรมและทรัพยากร ตอนที่ 3 การประเมิน
การเรี ยนการสอน ซึ่งแต่ละตอนมีรายละเอียดดังนี้
ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ เบื้ องต้ น ได้แ ก่ การวิเคราะห์ ลกั ษณะธรรมชาติ ของผูเ้ รี ยน การ
วิเคราะห์วตั ถุประสงค์การเรี ยนรู ้ โดยยึดหลักการของเบนจากมิน บลูม เป็ นสําคัญ และการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมในการเรี ยนแบบผสมผสาน เมื่อวิเคราะห์องค์ประกอบทั้ง 3 ประการแล้วจึงดําเนิ นการ
ในตอนต่อไป
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ตอนที่ 2 การออกแบบกิจกรรมต่ างๆ และทรัพยากร ได้แก่
การออกแบบภาพรวมทั้งหมดของการเรี ยนแบบผสมผสาน ซึ่งประกอบด้วย
1) หน่วยการเรี ยนรู ้หรื อหน่วยกิจกรรม
2) ยุทธ์วิธีการเรี ยนแบบผสมผสาน
3) สิ่ งสนับสนุนเพื่ออํานวยความสะดวกในการเรี ยนแบบผสมผสาน
จากนั้นจึงออกแบบในรายละเอียดต่อไป คือ
การออกแบบหน่วยการเรี ยนรู ้หรื อหน่วยกิจกรรม ซึ่งประกอบด้วย
1) การระบุพฤติกรรมการเรี ยนรู ้
2) การตั้งวัตถุประสงค์ในการทํากิจกรรม
3) กําหนดกิจกรรมในบทเรี ยน
4 ) การประเมินผลหน่วยการเรี ยน
การออกแบบและพัฒนาทรัพยากร ประกอบด้วย
1 ) การเลือกเนื้อหาบทเรี ยน
2) การพัฒนากรณี ตวั อย่าง
3) การออกแบบการนําเสนอและการพัฒนา
ตอนที่ 3 การประเมิ น ผลกระบวนการเรี ย นรู้ การจัด การสอบตามหลัก สู ต ร และการ
ประเมินผลกิจกรรมในบทเรี ยนทั้งหมด
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การออกแบบการเรี ยนแบบผสมผสานของมหาวิทยาลัยปักกิ่งแสดงเป็ นภาพได้ดงั นี้
การวิเคราะห์ผูเ้ รียน
การวิเคราะห์
เบื้ องต้น

การวิเคราะห์วตั ถุประสงค์การเรียนรู ้ โดยเน้น
การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อมในการเรียนแบบผสมผสาน

รายงานผล
การ

ออกแบบการเรียนแบบผสมผสานรวม
ทั้งหมด
 หน่ วยการเรียนรู ้ (กิจกรรม)
 ยุทธศาสตร์การสอนแบบ
ออกแบบรายงานทั้งหมดของ
การเรียนแบบผสมผสาน
ออกแบบหน่ วย (กิจกรรม)
 ระบุพฤติกรรมในการ
แสดงออก
 วัตถุประสงค์ของกิจกรรม
 การจัดกลุ่ม/รวบรวม

การออกแบบ
กิจกรรมและ
ทรัพยากร

ออกแบบและพัฒนาทรัพยากร
 เลือกเนื้ อหา
 การพัฒนากรณีตวั อย่าง
 ออกแบบการนําเสนอ และ
การพัฒนา
รายงานรายละเอียดการ
ออกแบบการเรียนแบบ

 การประเมินผลกระบวนการ

ตรวจสอบการสอน

เรียนรู ้
 การจัดการสอบตามหลักสูตร

การประเมินผล
การเรียนการสอน

แผนภูมิที่ 2.2 แนวคิดในการออกแบบการเรี ยนแบบผสมผสานของมหาวิทยาลัยปักกิ่ง
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จะเห็นได้ว่า การออกแบบการเรี ยนแบบผสมผสานของมหาวิทยาลัยปั กกิ่งนั้น ได้มีพิจารณา
องค์ป ระกอบที่ เกี่ ย วข้อ ง 2 ด้าน ดังนั้น ในตอนที่ 1 การวิ เคราะห์ เบื้ อ งต้น จึ งจําเป็ นต้อ งวิ เคราะห์
องค์ประกอบย่อยของทั้งสองมิติ ดังตารางต่อไปนี้
ตารางที่ 2.2 แสดงมิติในการวิเคราะห์เบื้องต้น
มิติด้านความรู้

1.
ความ
จํา

2.
ความเข้ าใจ

3มิติกระบวนการพุทธิปัญญา
3.
4.
5.
ประยุกต์ ใช้
วิเคราะห์
ประเมินผล

ก. ความรู ้เกี่ยวกับ
ทดสอบ;
ความเป็ นจริ ง
หาข้อมูล
-(Factual
ใน
Knowledge)
อินเตอร์เน็ต
ข. ความรู ้เชิง
ผังมโนทัศน์
ทดสอบ
เน้นการ (Concept
มโนทัศน์
ออนไลน์
อ่าน maps)
(Conceptual
(Online test)
(ตํารา
Knowledge)
ค. ความรู ้เชิงวิธี เอกสาร การอภิปราย ; การปฏิบตั ิ ;
หรื อ การประสาน ให้แก้ปัญหา
ดําเนินการ
บท งานติดต่อ
(Procedural
Wellความ สื่ อสารกัน ;
knowledge)
structured
ออน ผังมโนทัศน์ ;
problems
ไลน์) การร่ วมมือกัน
ทางออนไลน์
ง. ความรู ้เชิง
การ
การสร้า ง
อภิมาน
ประสานงาน ยุทธศาสตร์
(Meta-Cognitive
ติดต่อสื่ อสาร การเรี ยนรู ้
Knowledge)
กัน;
(Making
การระดม
up learning
สมอง
Strategy)

6.
สร้ างสรรค์

--

--

--

--

--

--

กรณี ศึกษา
(Case
studies)

การสะท้อน
ความคิด
(Reflection)

การปฏิบตั ิ ;
ให้แก้ปัญหา
(ill structured
Problems)

การบันทึกใน
กิจกรรมที่
ได ◌้
เรี ยนรู ้มา
(Activity
Record

การสะท้อน
ความคิด
(Reflection)

-
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study)
2.1.6.2 รูปแบบ เอเอเอ (AAA Model) ของ ตวงรัตน์ ศรีวงษ์ คล (2550)
ความคิดรวบยอดในการประยุกต์กบั การเรี ยนการสอนหรื อการฝึ กอบรมแบบผสมผสานของ
รู ปแบบ เอเอเอ ประกอบด้วยสิ่ งสําคัญ 3 ส่ วน คือ 1) การวิเคราะห์ (analysis) 2) กิ จกรรม (activities)
3) การประเมินผล (assessment) ซึ่งแต่ละส่ วนมีรายละเอียดดังนี้
1) การวิเคราะห์ (analysis) ได้แก่ การวิเคราะห์ความต้องการจําเป็ น (needs analysis) การ
วิเคราะห์ผูเ้ รี ยน (learner analysis) การวิเคราะห์บริ บทแวดล้อม (context analysis) การ
วิเคราะห์เนื้อหา (content analysis)
2) กิ จกรรม (activities) หมายถึงกิ จกรรม ซึ่ งการเรี ยนการสอนออนไลน์ และทฤษฎี การ
เรี ย นรู ้ ต ามแนวสร้ างความรู ้ นิ ย ม (constructivism) จะเน้ น การเรี ย นรู ้ โ ดยอาศัย ความ
ร่ วมมือกัน (collaborative learning)
3) การประเมินผล (assessment) ได้แก่ การประเมินผลการเรี ยนรู ้ท้ งั ก่อนการเรี ยน ระหว่าง
การเรี ยน และหลังการเรี ยน เพื่อประเมินผลการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยนที่เกิดขึ้นในขั้นต่างๆ
ตามแนวคิดของ เบนจามิน บลูม (Benjamin Bloom Taxonomy,1956) ที่จาํ แนกออกเป็ น
6 ขั้น ได้แก่ (1) ขั้นความรู ้ (knowledge) (2) ขั้นความเข้าใจ (comprehension) (3) ขั้นการ
ประยุกต์ใช้ (application) (4) ขั้นการวิเคราะห์(analysis) (5) ขั้นการสังเคราะห์(synthesis)
(6 ) ขั้น การประเมิ น ผล (evaluation) ในขั้น การประเมิ น ผลนั้น ตวงรั ต น์ ศรี ว งษ์ค ล
(2550)กล่ าวว่า การประเมิ น ผลต้องเน้น การประเมิ น อย่างแท้จริ งหรื อ ตามสภาพจริ ง
(authentic assessment) และได้เสนอแนะว่ า เครื่ อ งมื อ ประเมิ น ต้อ งสามารถประเมิ น
ความรู ้ ความสามารถของผูเ้ รี ยนได้ตรงและสอดคล้องกับแนวคิดของเบนจามิน บลูม
หรื อกับของผลการเรี ยนรู ้ (learning outcome) ของกาน์เย่ (Gagne)

A

A

A

analysis

activities

assessment

ภาพประกอบที่ 2.1 รู ปแบบการเรี ยนแบบผสมผสานของ ตวงรัตน์ ศรี วงษ์คล (2550)

15

เป็ นที่ น่ าสั งเกตว่ ารู ป แบบการเรี ย นแบบ เอเอเอ (AAA Model) ของตวงรั ต น์ ศรี ว งษ์ค ล
(2550) ได้แบ่งกระบวนการเรี ยนออกเป็ น 3 ตอน แต่ละตอนมีความสัมพันธ์ต่อเนื่ องซึ่ งกันและกัน
มีความสอดคล้องกับแนวคิดการออกแบบการเรี ยนแบผสมผสานของมหาวิทยาลัยปั กกิ่ ง ซึ่ งได้แบ่ง
โครงสร้ างการเรี ยนรู ้ ออกเป็ น 3 หมวดหลัก ๆ ได้แก่ การวิเคราะห์ เบื้ องต้น การเลื อ กกิ จกรรมและ
ทรัพยากรสนับสนุน และการประเมินผล
2.1.6.3 รูปแบบการเรียนแบบผสมผสาน ของ คาร์ แมน
จาเรด เอ็ม คาร์ แ มน (Jared M. Carman, 2005) เชื่ อ ว่าการเรี ย นแบบผสมผสานมี ผ ลดี ต่ อ
วงการธุ รกิจ เขาอธิ บายว่าการทําธุ รกิ จจะใช้ทฤษฎีใดทฤษฎีหนึ่ งไม่ได้ตอ้ งผสมผสานหลายทฤษฎีเข้า
ด้วยกัน แม้จะมีปรัชญาแตกต่างกันก็ตาม (Carman, 2005 : 2) ตัวอย่างของการออกแบบการเรี ยนการ
สอนที่ประยุกต์ทฤษฎีต่างๆ เข้าด้วยกัน เช่น ทฤษฎีของเคลเลอร์ (Keller), กาเย่ (Gagne), บลูม (Bloom),
เมอร์ รีลล์ (Merrill), คลาร์ ค และ เกอรี่ (Clark and Gery) เมื่อรวมเข้าด้วยกันจึงเป็ นองค์ประกอบหลัก
สําคัญ 5 ประการ ของกระบวนการเรี ยนแบบผสมผสาน (Carman, 2005 : 2)

ภาพประกอบที่ 2.2 การผสมผสานทฤษฎีการเรี ยนรู ้ต่างๆ เข้าด้วยกัน
ที่มา : http://www.agilantlearning.com/pdf/Blended%20Learning%20Design.pdf (สื บค้นเมื่อ 30 เม.ย. 2552)
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ส่ วนองค์ประกอบสําคัญทั้ง 5 ส่ วน ที่ ก่อให้เกิ ดรู ปแบบการเรี ยนแบบผสมผสาน ของคาร์
แมน แสดงเป็ นภาพประกอบได้ดงั นี้
Assessment

Self-paced
learning

Live Event

Collaboration

Performance
Support
Material

ภาพประกอบที่ 2.3 องค์ประกอบทั้ง 5 ของการเรี ยนแบบผสมผสานของคาร์ แมน (Carman, 2005)
คาร์แมน (Carman) ได้อธิบายถึงองค์ประกอบสําคัญทั้ง 5 ส่ วนไว้ดงั นี้
ส่ วนที่ 1 เหตุการณ์ สด (Live Event)
หมายถึงการบรรยายสด (live lecture) หรื อเป็ นการเรี ยนการสอนในชั้นเรี ยนปกติซ่ ึ งผูเ้ รี ยน
สามารถเข้าร่ วมกิ จกรรมได้พร้อมกันครั้งละหลายคนในเวลาเดี ยวกัน ในที่น้ ี อาจจะจัดเป็ นห้องเรี ยน
เสมือน (virtual classroom) เป็ นช่องทางในการนําเสนอก็ได้ เพื่อสร้างแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ ของผูเ้ รี ยน
ตามแนวคิ ด ARCS Model ของจอห์ น เคลเลอร์ (John Keller) ที่ เสนอไว้ว่า ผูส้ อนต้องส่ งเสริ มให้
ผูเ้ รี ยนเกิ ดความรู ้ สึกทั้ง 4 อย่าง คือ 1) ความตั้งใจ (attention) 2) ความสัมพัน ธ์เกี่ ยวข้อง (relevance)
3) ความมัน่ ใจ (confidence) 4) ความพึงพอใจ(satisfaction)
ส่ วนที่ 2 การเรียนด้ วยตนเอง (self-paced learning)
เป็ นการศึกษาด้วยตนเองจากซี ดีรอม หรื อ การศึกษาบทเรี ยนจากเครื อข่ายอินเตอร์ เน็ต ตาม
ความเร็ วและความพร้อมของผูเ้ รี ยนเอง การเรี ยนแบบนี้ จะทําให้เกิดการเรี ยนรู ้ข้ ึนภายในตัวบุคคลตาม
หลัก 9 ขั้น (Gagne’s Nine) ของ โรเบิร์ต กาเย่ (Robert Gagne, 1998) ดังนี้คือ
1) การเพิ่มความตั้งใจ (gain attention)
2) บอกให้ผเู ้ รี ยนทราบถึงจุดประสงค์ของบทเรี ยน (inform learner of objective)
3) การเร้าให้มีการฟื้ นความรู ้เดิม (stimulate of recall prior knowledge)
4) การนําเสนอบทเรี ยน (present the materials)
5) การชี้ทางในการเรี ยนรู ้ (provide guidance of learning)
6) กระตุน้ การตอบสนองบทเรี ยน (elicit response)
7) ให้ขอ้ มูลย้อนกลับ (provide feedback)
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8) การประเมินผล (assess performance)
9) การถ่ายโยงความรู ้ (enhance retention and transfer)
ส่ วนที่ 3 การเรียนแบบร่ วมมือ (collaboration)
เป็ นการสร้างสภาพแวดล้อมให้ผเู ้ รี ยนมีการสื่ อสารกับบุคคลอื่นๆทั้งผูเ้ รี ยนด้วยกันเอง หรื อ
ผูส้ อนรวมทั้งผูเ้ กี่ ยวข้องกับหลักสู ตร ตลอดจนผูเ้ ชี่ ยวชาญในสาขา ทั้งในรู ปแบบการประสานเวลา
และไม่ ประสานเวลา โดยการเครื่ องมื อประเภท chat room, web board, e-mail โดยตาหลักการของ
คาร์แมน (Carman, 2005) ได้กาํ หนดการเรี ยนแบบร่ วมมือไว้ 2 ประการได้แก่
1) การร่ วมมือระหว่างผูเ้ รี ยนกับผูเ้ รี ยน (peer to peer)
2) การร่ วมมือระหว่างผูเ้ รี ยนกับพี่เลี้ยง (peer to mentor)
ส่ วนที่ 4 การประเมินผล (assessment)
เป็ นการวัดผลและประเมินผลการเรี ยนรู ้ท้ งั ก่ อนการเรี ยน ระหว่างการเรี ยน และหลังการ
เรี ยน เพื่อระเมินผลการถ่ายโยงความรู ้ของผูเ้ รี ยนที่เกิดขึ้นในขั้นต่างๆ ตามความคิดเห็นของเบนจามิน
บลูม (Benjamin Bloom, 1965) ซึ่งจําแนกออกเป็ น 6 ขั้น ได้แก่
1) ขั้นความรู ้ (knowledge)
2) ขั้นความเข้าใจ (comprehension)
3) ขั้นการประยุกต์ (application)
4) ขั้นการวิเคราะห์ (analysis)
5) ขั้นการสังเคราะห์ (synthesis)
6) ขั้นการประเมินผล (evaluation)
ส่ วนที่ 5 การใช้ วสั ดุสนับสนุนการเรียนการสอน (performance support materials)
เป็ นการใช้วสั ดุสนับสนุ นการเรี ยนการสอน เพื่อการส่ งเสริ มให้เกิดความคงทนและการถ่าย
โยง (enhance retention and transfer) ตามแนวคิดของการเย่ ได้แก่ PDA, computer, webCT, เอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์ สื่ อช่วยสอน เอกสารสิ่ งพิมพ์ และเอกสารดาวน์โหลด เพื่อทําให้ผเู ้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู ้
2.1.6.4 รู ปแบบแบบการเรียนแบบผสมผสานของ บริษัทไมโครซอฟต์
กรอบแนวคิดในการพัฒนาองค์กรโดยผ่านกระบวนการฝึ กอบรมของไมโครซอฟต์ ประกอบ
ขั้น ตอนสําคัญ 3 ขั้น ตอนคื อ 1) ขั้น การสมัค รเข้าเรี ย น (assess) 2) ขั้น การเรี ย น (learn) และ 3) ขั้น
ประยุกต์ใช้ (apply) กรอบแนวคิดนี้ เกิดจากความต้องการของกลุ่มลูกค้าและตัวแทนจําหน่ ายของบริ ษทั
ไมโครซอฟต์ที่ตอ้ งการพัฒนาความรู ้และทักษะในผลิตภัณฑ์และระบบใหม่ๆ ของบริ ษทั ที่ออกจําหน่าย
ซึ่งมีรูปแบบการเรี ยนดังภาพต่อไปนี้
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Assess
(สมัครเข้าเรียน)

Learn
(เรียน)

(ประยุกต์ใช้)

การประเมิน

ผลิตผลจากการเรียนแบบ

การได้รบั การรับรอง

แบบเป็ น
แบบ

กษาด้วย
e-learning ศึe-Reference

วิชาเรียน
ปฏิบตั ิการ
คลินิค
สัมมนา
ห้องเสมือน

Apply

Books

เทคโนฯ
หนังสืออ้างอิง
การฝึ กอบรม
เน็MSDN
ต
หนังสืออิเล็ก
ทรอนิ กส์

การเพิ่ม
ทักษะใน
งาน

การเพิ่ม
ทักษะ
ขั้นสูงใน
งาน

เป็ น
ผูเ้ ชี่ยวชาญ
ในงาน

รายวิชาเรียน สิ่งสนับสนุน
คลินิค
การปฏิบตั ิ
การสัมมนา

ผลิตผลการเรียนรูจ้ าก
ตําราเรียน, สื่อการสอนของครู,หลักสูตร
ในห้องเรียน

แผนภูมิที่ 2.3 แสดงแนวคิดการเรี ยนแบบผสมผสานของบริ ษทั ไมโครซอฟต์
รู ปแบบการเรี ยนแบบผสมผสานของบริ ษทั ไมโครซอฟต์มีรายละเอียดแต่ละขั้นตอนดังนี้
1. ขั้นการสมัครเข้ าเรียน (assess) ผูท้ ี่ตอ้ งการเข้ารับการฝึ กอบรมต้องเข้าสู่ ระบบเพื่อกําหนด
ทักษะที่ตอ้ งการเรี ยนรู ้ โดยผ่านฝ่ ายฝึ กอบรมของไมโครซอฟต์ (Microsoft training partners) ซึ่ งได้รับ
การรั บ รองจาก Microsoft-CPLS (Certified Partners for Learning Solution) ในขั้น ตอนนี้ จะเป็ นการ
วิเคราะห์ ทักษะ (skill) ช่ องว่าง (gap) จะทําให้ทราบว่าผูท้ ี่ จะเข้ารั บการฝึ กอบรมมี ทกั ษะหรื อความ
ชํานาญอะไร และขาดความรู ้หรื อทักษะใด แล้วพยายามเพิ่มเติมความรู ้หรื อทักษะที่ขาดนั้น เพื่อเป็ น
ประโยชน์ในการเพิ่มทักษะและประสิ ทธิภาพในการทํางาน
2. ขั้นเรี ยน (Learn) การฝึ กอบรมจะประกอบด้วยกิจกรรมและปั จจัยในการเรี ยนแบบต่างๆ
ได้แก่ การเรี ยนด้วยตนเอง (self-paced), การเรี ยนในขั้นเรี ยนปกติ (instructor-led), การเรี ยนทางไกล
(distance) ซึ่งการเรี ยนแต่ละแบบมีองค์ประกอบที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
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การเรียนโดยมีครูผู้สอน

การเรียนด้ วยตนเอง

เครื่ องมือสํ าหรับการ

- การเรี ยนในชั้นเรี ยน
ปกติ

- การเรี ยนโดยมีผสู ้ อน
ผ่านทาง e-mail

- การสนทนาออนไลน์

(traditional classroom)

(instructor-led via e-mail)

- การเรี ยนนอกสถานที่

- การฝึ กอบรมด้วย
คอมพิวเตอร์ผา่ นระบบ
ออนไลน์ (online or

- การส่ งข้อความแบบ
ทันที

(on-site engagement)

-การเรี ยนในห้องเรี ยน
เสมือน (virtual online
classroom)

computer-based training)

- การเรี ยนผ่านวิดีทศั น์
ทางไกล (video

- การเรี ยนด้วยตนเอง
ผ่านคู่มือการเรี ยน
เอกสาร (self-study guide,

conferencing)

manual, text)

- การเรี ยนโดยมี
ครู ผสู ้ อนและ
ผูเ้ ชี่ยวชาญออนไลน์

- การเรี ยนด้วยตนเอง
ผ่านแหล่งข้อมูล หรื อ
ฐานข้อมูลออนไลน์

(online coaching and
mentoring)

(online resources and
database)

(chat)

(instant messaging)

- กลุ่มข่าวสาร กระดาน
ข่าว (newsgroup and
forums)

- การเรี ยนแบบร่ วมมือ
กัน (collaboration)

ภาพประกอบที่ 2.4 แสดงกิจกรรมการเรี ยนแบบต่างๆ ของ บริ ษทั ไมโครซอฟต์
แผนการเรียน / การฝึ กอบรมของ CPLS Partner
แผนการเรี ยนหรื อการฝึ กอบรม แบ่งออกเป็ น 2 ขั้น ได้แก่ ขั้นเตรี ยม (pre-class) และ ขั้นหลัง
เรี ยน (post-class) โดยแต่ละวันจะเรี ยนแบบผสมผสานดังนี้
ขั้นเตรียม ให้ผเู ้ รี ยนเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง (self-study prep)
วันที่ 1 เรี ยนในชั้นเรี ยน (in classroom)
วันที่ 2 เรี ยนในห้องเรี ยนเสมือน (virtual class)
วันที่ 3 เรี ยนใน e-Learning
วันที่ 4 เรี ยนในห้องเรี ยนเสมือน (virtual class)
วันที่ 5 เรี ยนในชั้นเรี ยน (on class)
ขั้นหลังเรียน เป็ นขั้นสังคมกลุ่มข่าวสาร (community newsgroups)
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3. ขั้ น ประยุกต์ ใช้ (apply) เมื่ อเสร็ จสิ้ น กระบวนการเรี ยนรู ้ ห รื อการฝึ กอบรม กระบวนการ
ประเมินจะอยูใ่ นรู ปของความเชี่ยวชาญที่ได้รับการรับรอง พร้อมกับปริ มาณของผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการ
ปรับปรุ งหรื อพัฒนาจากความรู ้ ทักษะ และความเชี่ยวชาญหลังจากได้รับการฝึ กอบรมแล้ว และเมื่อผู ้
ได้รับการฝึ กอบรมแล้วระยะหนึ่ งอยากจะเพิ่มพูนทักษะหรื อความเชี่ยวชาญให้แก่ตนเองหรื อองค์กรก็
สามารถกลับเข้าไปในระบบการฝึ กอบรมในเรื่ องใหม่ๆ ได้

Career
Enablement

Career
Advancement

Specialization

ภาพประกอบที่ 2.5 แสดงการประเมินผลของการฝึ กอบรมซึ่งอยูใ่ นรู ปของความเชี่ยวชาญ
หลังจากเข้ารับการฝึ กอบรม
2.1.6.5 รู ปแบบการเรียนแบบผสมผสานของเพอร์ นิมา วาเลียแธน
วาเลียแธน (Valiathan,2002 :1) ได้นิยามการเรี ยนแบบผสมผสานว่าเป็ นการรวมเอาวิธีการ
หลากหลายที่ ต่างกัน เข้าด้วยกัน เช่ น การเรี ยนแบบร่ วมมื อ การเรี ยนบนเว็บ และการจัดการความรู ้
นอกจากนี้ ยงั เป็ นการรวมเหตุการณ์ ที่ต่างกันเข้าด้วยกัน เช่ น การเรี ยนการสอนแบบเผชิ ญหน้าในชั้น
เรี ยน กับการเรี ยนแบบออนไลน์
เอ็นไอไอที เทคโนโลยี (NIIT Technology 2002; อ้างถึงใน Purnima Valiathan,2002 :1) ได้
จําแนกรู ปแบบการเรี ยนการสอนบนเว็บแบบผสมผสานเป็ น 3 รู ปแบบ ได้แก่
1) รู ปแบบการพัฒนาด้านทักษะ (Skill-Driven Model)
2) รู ปแบบการพัฒนาด้านเตคติ (Attitude-Driven Model)
3) รู ป แบบการพัฒ นาด้า นความสามารถ (Competency-Driven Model)และเอ็น ไอไอที
เทคโนโลยีได้รวมเอารู ปแบบทั้ง 3 ไว้ดว้ ยกันดังภาพต่อไปนี้
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Blended Learning
Skill-Driven

Competency-Driven
Attitude-Driven

แผนภูมิที่ 2.4 รู ปแบบการเรี ยนแบบผสมผสานของ เอ็นไอไอที เทคโนโลยี
วาเลี ย แธน (Valiathan, 2002 : 1-3) ได้เสนอแนะเกี่ ยวกับ ความสั ม พัน ธ์ ข ององค์ป ระกอบ
ต่างๆ ในแต่ละรู ปแบบ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการเรี ยนรู ้ของบุคคลและองค์กร ทั้งในส่ วนที่ยึด และ
ไม่ยดึ เทคนิคด้านเทคโนโลยี ดังต่อไปนี้
1. รูปแบบการพัฒนาการเรียนด้ านทักษะ (Skill-Driven Model)
เป็ นการรวมกันระหว่างการเรี ยนด้วยตนเอง (self-paced learning) กับ การเรี ยนโดยมีผสู ้ อน
และวัสดุอุปกรณ์สนับสนุนการเรี ยนการสอน ซึ่งวิธีน้ ีจะสามารถนําไปสู่ การพัฒนาทางด้านความรู ้ และ
ทักษะที่ ตอ้ งการเฉพาะด้าน กิ จกรรมการเรี ยนแบบผสมผสานในรู ปแบบการพัฒ นาการเรี ยนรู ้ด้าน
ทักษะ มีดงั ตารางต่อไปนี้
ตารางที่ 2.3 แสดงกิจกรรมการเรี ยนแบบผสมผสานใน Skill-Driven Model
รายการเรียนรู้
การยึดเทคนิคด้ านเทคโนโลยี
การไม่ ยดึ เทคนิคด้ านเทคโนโลยี
(learning sequence)
(technology-based techniques)
(non-technology based
techniques)
การประกาศ
LMS
ใบปลิว/ประกาศ (flyer)
(announcement)
E-mail push
จดหมาย (mail)
โทรศัพท์ (phone)
ส่ วนประกอบในภาพรวม E-mail
การเรี ยนในชั้นเรี ยน (traditional
(overview session)
การสัมมนาผ่านเว็บไซต์
classroom )
(Webinar)
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รายการเรียนรู้
(learning sequence)

การเรี ยนด้วยตนเอง
(self-paced learning)

การตอบข้อซักถาม
(query resolution)

การสาธิต
(demonstration)
การปฏิบตั ิ
(practice)
การแจ้งผลย้อนกลับ
(feedback)

การยึดเทคนิคด้ านเทคโนโลยี
(technology-based techniques)
เรี ยนรู ้ผา่ นเว็บ
(Web-based tutorial)
E-books
การใช้ระบบสนับสนุนการ
ปฏิบตั ิงาน (EPSS)
สถานการณ์จาํ ลอง (simulations)
E-mail
FAQ
ข้อความส่ งด่วน
(instant messenger)
การพบปะ/ประชุมผ่านเว็บ
(Web meeting)
สถานการณ์จาํ ลอง (simulations)
สถานการณ์จาํ ลอง (simulation)
E-mail

ความใกล้ชิดระหว่างเรี ยน E-mail
(closing session)
การสัมมนาผ่านเว็บไซต์
(Webinar)
การทดสอบ
การทดสอบผ่านเว็บ
(certification)
(Web-based test)

การไม่ ยดึ เทคนิคด้ านเทคโนโลยี
(non-technology based
techniques)
บทความ (articles)
หนังสื อ (books)
คู่มือแนะแนวทางการปฏิบตั ิงาน
(job-aids)
การเรี ยนรู ้จากการปฏิบตั ิงานจริ ง
(on-the-job training)
การพบปะ/ประชุม
(face-to-face meeting)

การเรี ยนในชั้นเรี ยน
(traditional classroom )
มอบหมายงานให้ทาํ ตามสมุดงาน
(workbook Assign)
การพบปะ/ประชุม
(face-to-face meeting)
ทํารายงาน(print report)
การเรี ยนในชั้นเรี ยน
(traditional classroom )
การสอบ
(print test)
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2. รูปแบบการพัฒนาการเรียนด้ านเจตคติ (Attitude-Driven Model)
เป็ นการรวมกันของเหตุการณ์ต่างๆ ที่มีปฏิสัมพันธ์ในการเรี ยนรู ้ กับ สื่ อต่างๆ ซึ่งนําไปสู่ การ
พัฒนาพฤติกรรมด้านเจตคติที่ตอ้ งการเฉพาะ กิจกรรมหรื อวัสดุสนับสนุ นการเรี ยนแบบผสมผสานใน
รู ปแบบการพัฒนาการเรี ยนด้านเจตคติ มีดงั ตารางต่อไปนี้
ตารางที่ 2.4 กิจกรรมการเรี ยนแบบผสมผสานใน Attitude -Driven Model
รายการเรียนรู้
การยึดเทคนิคด้ านเทคโนโลยี การไม่ ยดึ เทคนิคด้ านเทคโนโลยี
(learning sequence)
(technology-based
(non-technology based
techniques)
techniques)
การประกาศ
LMS or email push
ใบปลิว/ประกาศ (flyer)
(announcement)
จดหมาย (mail)
โทรศัพท์ (phone)
ส่ วนประกอบในภาพรวม
E-mail
การเรี ยนในชั้นเรี ยน
(overview session)
การสัมมนาผ่านเว็บไซต์
(traditional classroom )
(webinar)
web-based tutorial
บทความ (articles )
การเรี ยนด้วยตนเอง
E-books
หนังสื อ (books)
(self-paced learning)
EPSS การใช้ระบบสนับสนุน Job-aids คู่มือปฏิบตั ิงาน
การปฏิบตั ิงาน
สมุดงาน (workbooks)
สถานการณ์จาํ ลอง
(simulation)
การตอบข้อวักถาม
E-mail
การพบปะ/ประชุมกับผูเ้ ชี่ยวชาญ
(query resolution)
FAQ
(face-to-face meeting with
ข้อความส่ งด่วน
expert)
(instant messenger)
การประเมินผล
สถานการณ์จาํ ลอง
การสอบ (print test)
(assessment)
(simulation)
การเรี ยนแบบร่ วมมือกัน
การสัมมนาผ่านเว็บไซต์
การร่ วมมือกันในการเรี ยนรู ้กบั
(collaborative session)
(Webinar)
กลุ่มเพื่อน
การสนทนาออนไลน์(chat)
(role-playing with peers)
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รายการเรียนรู้
(learning sequence)
การปฏิบตั ิ
(practice)
แจ้งผลย้อนกลับและให้ความ
ใกล้ชิดระหว่างเรี ยน
(feedback and closing
session)

การยึดเทคนิคด้ านเทคโนโลยี การไม่ ยดึ เทคนิคด้ านเทคโนโลยี
(technology-based
(non-technology based
techniques)
techniques)
สถานการณ์จาํ ลอง
การร่ ว มมื อ กัน ในการเรี ย นรู ้ กับ
(simulation)
กลุ่มเพือ่ น
(role-playing with peers)
E-mail
การเรี ยนในชั้นเรี ยน
การสัมมนาผ่านเว็บไซต์
(traditional classroom )
(webinar)

3. รู ปแบบการพัฒนาทักษะด้ านความสามารถ (Competency-Driven Model)
เป็ นการรวมกัน ระหว่ า งการเรี ย นด้า นการจัด การด้า นความรู ้ (knowledge management
resources) โดยการใช้วสั ดุอุปกรณ์สนับสนุ นการเรี ยนการสอนเป็ นแหล่งเก็บข้อมูล ผสมผสานกับการ
เรี ยนรู ้โดยมีผใู ้ ห้คาํ ปรึ กษา(mentor)ซึ่ งนําไปสู่ การพัฒนาความสามารถด้านสมรรถนะในวิธีการทํางาน
ได้ดว้ ยตนเอง (workplace competencies) กิจกรรมการเรี ยนแบบผสมผสานในรู ปแบบการพัฒนาทักษะ
ด้านความสามารถ ดังตารางต่อไปนี้
ตารางที่ 2.5 กิจกรรมการเรี ยนแบบผสมผสานใน Competency-Driven Model
รายการเรียนรู้
การยึดเทคนิคด้ านเทคโนโลยี การไม่ ยดึ เทคนิคด้ านเทคโนโลยี
(learning Sequence)
(technology-based
(non-technology based
techniques)
techniques)
การชี้ทางในการเรี ยนหรื อเป็ น E-mail
โทรศัพท์ (phone )
ที่ปรึ กษา
(assign guides or mentors)
การสร้างชุมชนการเรี ยนรู ้
การใช้เครื อข่ายอินเตอร์เน็ต
การเรี ยนเป็ นกลุ่ม (study groups )
(create a community)
หรื ออินทราเน็ต (space on the
Internet or intranet)
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รายการเรียนรู้
(learning Sequence)
การปฏิบตั ิ
(practice)

การยึดเทคนิคด้ านเทคโนโลยี
(technology-based
techniques)
E-mail
กระดานสนทนา
(discussion forums)
สถานการณ์จาํ ลอง(simulation)

การอภิปราย
(hold discussion)

กระดานสนทนา
(discussion forums)
การสนทนาออนไลน์ (chat)

การสรุ ปเกี่ยวกับปั ญหา
(resolve queries)

E-mail
ข้อความส่ งด่วน
(instant messenger)
ข้อมูลที่ถูกรวบรวมไว้ใน
ฐานข้อมูล (stories and data
compiled in a knowledge
repository) (LMS/LCMS)

ได้รูปแบบการเรี ยน
(capture learning)

การไม่ ยดึ เทคนิคด้ านเทคโนโลยี
(non-technology based
techniques)
การพบปะ/ประชุม
(face-to-face meeting)
การประชุมปฏิบตั ิการ
(workshops)
โทรศัพท์(phone)
การพบปะ/ประชุม
(face-to-face meeting)
การประชุมปฏิบตั ิการ
(workshops)
โทรศัพท์ (phone)
การพบปะ/ประชุม
(face-to-face meeting)
รายงาน (white papers)

2.1.6.6 รู ปแบบการเรียนแบบผสมผสานของสถานฝึ กอบรม (The Training Placed)
สถานฝึ กอบรม(The Training Place, 2004) เสนอรู ปแบบการจัดการเรี ยนการสอนบนเว็บ
แบบผสมผสาน โดยพัฒนาจากรู ปแบบระบบการเรี ยนการสอน “ADDIE” ซึ่ งประกอบด้วย 5 ขั้นตอน
ดังนี้คือ
1) ขั้นวิเคราะห์และวางแผน (analysis and planning)
2) ขั้นการออกแบบ (design solutions)
3) ขั้นการพัฒนา (development)
4) ขั้นการนําไปใช้ (implementation)
5) ขั้นประเมินผล (evaluation)
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ซึ่งแต่ละขั้นมีการดําเนินงานดังนี้
1) ขั้นวิเคราะห์และวางแผน (analysis and planning) ประกอบด้วยการวิเคราะห์ผเู ้ รี ยน การ
ปฏิบตั ิการ องค์กร รู ปแบบการเรี ยน และความต้องการของระบบ เพื่อใช้ในการพัฒนา
หลักสู ตร วิเคราะห์ทรัพยากรที่สนับสนุ นต่อการจัดกิ จกรรมการเรี ยน วิเคราะห์ความ
ต้องการของผูเ้ รี ยน การวางแผน การนําไปใช้ การทดสอบ และการประเมินผล การ
วิเคราะห์ แผนงาน กระบวนการทํางาน การนําไปใช้ในภาพรวมเพื่อนําไปสู่ การสร้าง
วงจรในการพัฒนาและปรับปรุ งแบบกระบวน การทํางานที่วางไว้ การวิเคราะห์ความ
ต้องการขององค์กร
2) ขั้น การออกแบบ (design solutions) ประกอบด้ ว ยภาระงานดั ง นี้ คื อ การกํา หนด
จุดประสงค์การเรี ยนรู ้ (objectives) การออกแบบให้ตอบสนองต่อความแตกต่างระหว่าง
บุคคลของผูเ้ รี ยน (personalization) การออกแบบประเภทของการเรี ยนรู ้ (taxonomy) การ
ออกแบบ บริ บทที่ เกี่ ยวข้อง (local context) ได้แก่ บ้าน การทํางาน (on-the-job) การ
ปฏิบตั ิ (practicum) ห้องเรี ยน/ห้องปฏิบตั ิการและการเรี ยนแบบร่ วมมื อ(collaboration)
การออกแบบผูเ้ รี ยน (audience) ได้แก่ การเรี ยนด้วยการทําตนเอง (self-directed) การ
เรี ยนแบบเพื่ อนช่ วยเพื่ อน (peer-to-peer) การเรี ยนแบบผูฝ้ ึ กสอนและผูเ้ รี ยน (trainerLearner) การเรี ยนแบบผูส้ อนแนะนํากับผูเ้ รี ยน (mentor-learner)
3) ขั้ น การพั ฒ นา (development) แบ่ ง เป็ น 3 องค์ ป ระกอบ คื อ แบบไม่ ผ สานเวลา
(asynchronous) แบบผสานเวลา (synchronous) และแบบเผชิญหน้า (face-to- face) ซึ่งแต่
ละองค์ประกอบมีเหมาะสมความสอดคล้องในแต่ละงานแตกต่างกัน ดังนี้
ตารางที่ 2.6 แสดงองค์ประกอบของการออกแบบการเรี ยนการสอนบนเว็บแบบผสมผสาน ขั้นการ
พัฒนา (The Training Place, 2004 )
แบบไม่ ผสานเวลา
แบบผสานเวลา
แบบเผชิญหน้ า
(asynchronous)
(synchronous)
(face-to-face)
- ไปรษณี ยอ์ ิเล็กทรอนิกส์
- การประชุ มผ่านเสี ยง (Audio - ห้องเรี ยนแบบดั้งเดิม
- message boards. forums, & conferencing)
(classroom)
Interactive chats
- การประชุมผ่านวิดีโอ
- ห้องปฏิบตั ิการ (labs)
- knowledge bases
(Video conferencing)
- การพบปะ (meeting)
performance tools
- การประชุมผ่านดาวเทียม
- การประชุม (conferences)
- EPSS
(satellite conferencing)
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แบบไม่ ผสานเวลา
แบบผสานเวลา
(asynchronous)
(synchronous)
- learning content management - online breakout rooms and
system
labs
- learning management system - ห้องเรี ยนเสมือน
(virtual classrooms)
- web authoring tools
- การประชุมผ่านระบบ
- browsers
ออนไลน์
- performance tracking system (Online conferencing)
- บทความ
- การอภิปรายออนไลน์
หนังสื อ
(online discussions)
- FAQs
- สถานการณ์จาํ ลอง
- CBT
- CD-ROM
video
- video disc
- video Streaming
- การฝึ กอบรมผ่านเว็บ
(web training)
follow-up assignments

แบบเผชิญหน้ า
(face-to-face)
- มหาวิทยาลัย
- ที่ปรึ กษา (mentors)
- การเรี ยนแบบเพื่อนช่วยเพื่อน
(peer-to-peer lunch bag session)
- กลุ่มผูเ้ ชี่ยวชาญ
(subject matter Experts)
- ทีมสนับสนุน (Support teams)
- การแนะนําการเรี ยน
(orientation programs)
เครื อข่ายการทํางานและกลุ่ม
อภิปราย (networking &
discussion groups)

-

1. ขั้นการนําไปใช้ (implementation) ผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับการทําระบบการเรี ยนการสอนบนเว็บ
แบบผสมผสานได้แก่ ผูเ้ รี ยน เพื่อนร่ วมเรี ยน ผูส้ อน และองค์กร โดยในขั้นการนําไปใช้ตอ้ งกําหนด
ประเด็น การนําไปใช้การวางแผนการนําไปใช้ การวางแผนการใช้เทคโนโลยี และการวางแผนใน
ประเด็นอื่นที่อาจเกี่ยวข้องให้ชดั เจน
2. ขั้น ประเมิ น ผล (evaluation)การวัดและการประเมิ น ผลการเรี ยนการสอนบนเว็บแบบ
ผสมผสานประเมินผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน (achieve objectives) โดยเทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน รวมถึง
การประเมินงบประมาณค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบการเรี ยนการสอน
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ขั้นตอนการฝึ กอบรมบนเว็บ
การฝึ กอบรมบนเว็บ (web-based Training หรื อ WBT) อาจเรี ยกว่า อิ น เทอร์ เน็ ตเพื่ อ การ
ฝึ กอบรม (internet-based training หรื อ IBT) หรื อ การฝึ กอบรมแบบออนไลน์ เป็ นการรวมเอา
การศึกษาทางไกลกับคอมพิวเตอร์ เพื่อการฝึ กอบรม (CBT) เข้าด้วยกัน นับว่าเป็ นการใช้ทกั ษะหรื อ
ความรู ้ ต่างๆ ถ่ ายโยงไปสู่ ที่ ใดที่ ห นึ่ ง โดยใช้เวิลด์ไวด์เว็บเป็ นช่ องทางในการเผยแพร่ สิ่ งเหล่านั้น
(Driscoll,1997)
ขั้นตอน / กระบวนการออกแบบการฝึ กอบรมเว็บ
Driscoll (1998) ได้แบ่งเป็ นขั้นตอนสําหรับกระบวนการของออกแบบการฝึ กอบรมบนเว็บที่
สําคัญ 5 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นที่ 1 การประเมินความจําเป็ นของผูเ้ รี ยน (assessing learner needs) เป็ นขั้นตอนในการ
วิเคราะห์ ป ระเมิ น หาความจําเป็ นของผูเ้ ข้ารั บ การอบรม ที่ จ าํ เป็ นจะต้อ งได้รับ การพัฒ นาโดยการ
ฝึ กอบรมในเว็บ ซึ่งในขั้นตอนนี้จะมีการกําหนดขอบเขตของโครงการเป้าหมายของการศึกษา ความมุ่ง
หมายของผูเ้ รี ยน และสภาพแวดล้อมในการส่ งข้อมูล เพื่อที่ผอู ้ อกแบบการฝึ กอบรมจะได้ตดั สิ นใจใน
การกําหนดรู ปแบบของโปรแกรมที่เหมาะสมกับผูเ้ ข้าอบรม
ขั้ น ที่ 2 การเลื อ กวิ ธี ก ารที่ เหมาะสมที่ สุ ด (selecting the most appropriate web-based
training method) จากผลการวิเคราะห์ความจําเป็ นของผูเ้ รี ยน ผูอ้ อกแบบจะเลือกรู ปแบบวิธีการของ
การฝึ กอบรมในเว็บที่เหมาะสมสําหรับบทเรี ยนหรื อหลักสู ตรที่จะสร้าง ซึ่ งวิธีการฝึ กอบรมบนเว็บแบ่ง
ออกเป็ น 4 วิธี คือ
(2.1) บทเรี ยนคอมพิ ว เตอร์ ช่ ว ยฝึ กอบรมในเว็ บ (web/computer-based training
:W/CBT) เป็ นวิธีการฝึ กอบรมบนเว็บที่ นําบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยฝึ กอบรมมาใช้บนเว็บ โดยการ
นําเสนอเนื้ อหาที่ มีการออกแบบโครงสร้ างอย่างดี แบ่ งเป็ นบทเรี ยน มี การประเมิ น ผลและติ ดตาม
ความก้าวหน้าของผูเ้ ข้าฝึ กอบรม และผูเ้ ข้าฝึ กอบรมเองสามารถติดต่อสื่ อสารกับผูส้ อนได้ดว้ ยตนเอง
ตามเวลาที่สะดวกโดยใช้เครื่ องมือสื่ อสารที่อยู่บนเว็บทั้งแบบปฏิสัมพันธ์ในเวลา (synchronous) และ
แบบปฏิสมั พันธ์ต่างเวลา (asynchronous)
(2.2) ระบบสนับสนุ นสมรรถนะการทํางานด้วยอิเล็กทรอนิ กส์บนเว็บ (web/electronic
performance support systems : W/EPSS) เป็ นวิธีก ารฝึ กอบรมผ่านเว็บ เพื่ อใช้แก้ปั ญ หาในขณะเกิ ด
การปฏิบตั ิงานแบบทันเวลา (just-in-time) ซึ่งจะเน้นการแก้ปัญหา และการสอนงาน โดยผูเ้ ข้าฝึ กอบรม
เป็ นผูต้ ดั สิ นในเองว่าจะเลือกใช้ขอ้ มูลจากแหล่งใดในองค์การ โดยองค์การจะจัดทําระบบจัดการความรู ้
(knowledge management) เป็ น 2 แบบ คือ 1) ความรู ้ซ่ ึ งสามารถรวบรวมและจัดเก็บไว้ได้ในรู ปแบบ
ของเอกสารสารสนเทศ และไฮเปอร์ มีเดี ย ที่ ส ามารถเรี ยกมาใช้ได้ท ัน ที ผ่านฐานข้อมู ลจากระบบ
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เครื อข่ายขององค์กร 2) ความรู ้ที่ไม่สามารถรวบรวมและจัดเก็บไว้ได้อย่างเป็ นรู ปธรรม คือ ทักษะ
ความชํานาญ ประสบการณ์ ในการทํางานของบุคลากรในองค์กร ซึ่ งต้องอาศัยการถ่ายทอด การให้
คําแนะนํา คําปรึ กษา การสอนงาน จากตัวผูช้ าํ นาญงานด้านนั้นๆ โดยตรง ซึ่งความรู ้แบบที่สองนี้ ผู ้
เข้ารั บ การฝึ กอบรมสามารถเรี ยกใช้ได้ท ัน ที โดยการติ ด ต่ อสื่ อ สารกับ ผูช้ าํ นาญงานด้านต่ างๆ ผ่าน
เครื่ องมือสื่ อสารที่อยู่บนเว็บทั้งแบบปฏิสัมพันธ์ในเวลา (synchronous) และแบบปฏิสัมพันธ์ต่างเวลา
(asynchronous)
(2.3) การป ฏิ สั ม พั น ธ์ ต่ างเวลาบ น เว็ บ (web/virtual asynchronous classroom :
W/VAC) เป็ นวิธีการฝึ กอบรมแบบห้องเรี ยนเสมือนจริ ง โดยที่ผูเ้ ข้าฝึ กอบรมไม่จาํ เป็ นต้องเข้ารับการ
ฝึ กอบรมพร้ อ มกัน กับ กลุ่ ม จริ ง (non-real-time) แต่ ใ ช้ก ารติ ด ต่ อ สื่ อ สารกับ กลุ่ ม โดยใช้ไ ปรษณี ย์
อิเล็กทรอนิ กส์ กระดานข่าว กระดานประกาศ การฝึ กอบรมวิธีจะประกอบด้วยกิจกรรมที่ให้ผเู ้ ข้ารับ
การฝึ กอบรมอภิปราย ระดมความคิดเห็น วิเคราะห์กรณี ศึกษา
(2.4) การปฏิสัมพันธ์ในเวลาพร้อมกันบนเว็บ (web/virtual synchronous classroom :
W/SAC) เป็ นวิธีการฝึ กอบรมแบบห้องเรี ยนเสมือนที่ผเู ้ รี ยนต้องออนไลน์ในเวลาเดียวกันเพื่อทําให้เกิด
ปฏิสมั พันธ์ทางการเรี ยน ซึ่งผูเ้ ข้าฝึ กอบรมต้องเข้ารับการฝึ กอบรมพร้อมกันกับกลุ่มจริ งในเวลาเดียวกัน
(real-time) จากสถานที่ใดก็ได้ ผูเ้ ข้าฝึ กอบรมจะติดต่อสื่ อสารกับกลุ่มโดยใช้หอ้ งสนทนา กระดานไวท์
บอร์ดออนไลน์ การประชุมโดยใช้เสี ยง การฝึ กอบรมวิธีน้ ี
ขั้นที่ 3 การออกแบบบทเรี ยน (designing lessons) เป็ นขั้นตอนในการออกแบบเพื่อเป็ นการ
วางแนวทางหรื อวางแผนพัฒ นารายละเอี ยดซึ่ งจะทําในขั้น ตอนการกําหนดแผนงานต่ อไป ซึ่ งใน
ขั้นตอนนี้จะมีข้ นั ตอนย่อยที่จาํ เป็ น ประกอบด้วย
(3.1) การกําหนดการมีปฏิสัมพันธ์ที่สนับสนุ นหรื อช่ วยในการถ่ายทอดหรื อเชื่ อมโยง
ของทักษะและความรู ้
(3.2) วางแผนวงจรป้อนกลับที่ถูกต้องและเป็ นไปได้จริ ง
(3.3) ออกแบบโครงสร้างและลําดับทรัพยากรในขั้นตอนนี้จะต้องมีการคํานึงถึงบทบาท
ของผูส้ อน บทบาทของผูเ้ รี ยน และการมี ปฏิ สัมพัน ธ์ด้วย(interactions) เป็ นอย่างไร กําหนดวงจร
ป้ อ นกลับ ของบทเรี ยน (feedback loops) และกํา หนดโครงสร้ า งข้อ มู ล (information structure)
แผนงานยังมีการบริ หารจัดการแนวทางความต้องการและสร้างสคริ ปต์เสี ยงและภาพรวมถึงการผลิต
โครงร่ าง (producing storyboards)
ขั้นที่ 4 การสร้างแผนงาน (creating blueprint) เป็ นพื้นฐานจากขั้นการออกแบบบทเรี ยนจะ
เป็ นการให้รายละเอียดของแผนงานว่า จะสร้างการปฏิสัมพันธ์ของข้อมูล (document) ประกอบด้วย
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กิจกรรมที่ผูเ้ ข้าอบรมต้องแสดงความคิดเห็ น แลกเปลี่ยนประสบการณ์ การอภิ ปราย การแก้ปัญหา
ร่ วมกัน โดยมีผสู ้ อนคอยให้คาํ ปรึ กษา รวมทั้งควบคุมดูแลความเรี ยบร้อยในระหว่างการฝึ กอบรม
ขั้น ที่ 5 การประเมิ น ผลโปรแกรม (evaluating programs) หลัก จากออกแบบเสร็ จสมบู รณ์
ขั้นตอนการประเมินผลเป็ นการปฏิบตั ิเพื่อทดสอบส่ วนประกอบต่างๆ ของโปรแกรมเพื่อความแม่นยํา
ประสิ ทธิ ภาพ และความชัดเจนของโปรแกรมจะให้ผสู ้ อนได้ทบทวนพิจารณาเพื่อพิสูจน์ความเป็ นไป
ได้ที่จะมีการเพิ่มบทบาทของผูส้ อนกับปฏิสมั พันธ์กลุ่ม
การทบทวนการเรี ยนการ

การประเมิน
ความต้องการ
จําเป็ นของ

การเลือกวิธีสอนที่
เหมาะสมที่สุดกับการ
ฝึ กอบรมทางเว็บ

การออกแบบ
เนื้อหา
บทเรี ยน

การสร้าง
ต้นแบบ
บทเรี ยน

การประเมิน
โครงการ

การทบทวนการเรี ยนการ
แผนภูมิที่ 2.5 แสดงขั้นตอน / กระบวนการออกแบบการฝึ กอบรมบนเว็บ

2.1.7 แนวคิดเกีย่ วกับการเรียนแบบผสมผสาน
Driscoll (2002: 1) ได้แบ่งแนวคิดของการเรี ยนการสอนแบบผสมผสานไว้ 4 แนวคิด ดังนี้
1) แนวคิดผสมผสานเทคโนโลยีการเรี ยนการสอนบนเว็บ (Web-based technology) กับการ
เรี ยนในชั้นเรี ยนแบบดั้งเดิม เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของการจัดการศึกษา
2) แนวคิดการผสมผสานวิธีสอนที่หลากหลายเข้าด้วยกันเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดจากการ
จัดกิจกรรมการเรี ยนการสอน ซึ่งอาจจะใช้หรื อไม่ใช้เทคโนโลยีการเรี ยนการสอนก็ได้
3) แนวคิดการผสมผสานเทคโนโลยีการเรี ยนการสอนทุกรู ปแบบกับการเรี ยนการสอนใน
ชั้นเรี ยนแบบดั้งเดิมที่มีการเผชิญหน้าระหว่างผูเ้ รี ยนกับผูส้ อน
4) แนวคิดการผสมผสานเทคโนโลยีการเรี ยนการสอนกับการทํางานจริ ง
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ซึ่ งในการวิจยั ครั้ งนี้ ผูว้ ิจยั ใช้แนวคิดที่ 3 คือ แนวคิดการผสมผสานเทคโนโลยีการเรี ยนการ
สอนทุกรู ปแบบกับการเรี ยนการสอนในชั้นเรี ยนแบบดั้งเดิมที่มีการเผชิญหน้าระหว่างผูเ้ รี ยนกับผูส้ อน
เป็ นแนวทางในการศึกษาวิจยั
นอกจากแนวคิดเกี่ยวกับการเรี ยนการสอนแบบผสมผสาน ยังมีนกั วิชาการและนักการศึกษาได้
ให้ความหมายของการเรี ยนการสอนแบบผสมผสานไว้หลากหลาย ดังนี้
Smith (2001) ได้ให้นิ ยามของการเรี ยนการสอนแบบผสมผสานว่า เป็ นการจัดการเรี ยนการ
สอนทางไกลโดยใช้เทคโนโลยีที่ทนั สมัย เช่น โทรทัศน์ อินเทอร์เน็ต ข้อความเสี ยงและการประชุมทาง
โทรศัพท์ ผสมผสานกับการจัดการศึกษาแบบดั้งเดิม
Coil and Moonen (2001) กล่าวว่าการเรี ยนการสอนแบบผสมผสานเป็ นการผสมผสานระหว่าง
การเรี ยนแบบเผชิ ญหน้ากับการเรี ยนแบบออนไลน์เข้าด้วยกัน ซึ่ งมีท้ งั ส่ วนประกอบที่เป็ นการเรี ยนใน
ห้องเรี ยนและการเรี ยนแบบออนไลน์โดยใช้องค์ประกอบของการเรี ยนแบบออนไลน์เติมเต็มในช่องว่าง
ของการเรี ยนในห้องเรี ยน
Driscoll (2002:1) กล่าวว่าการเรี ยนการสอนแบบผสมผสาน เป็ นการผสมผสานเทคโนโลยีการ
สอนในทุกรู ปแบบ เช่น วิดีโอเทป ซี ดีรอม การเรี ยนการสอนผ่านเว็บ ภาพยนตร์ เข้ากับการเรี ยนแบบ
เผชิญหน้า ระหว่างผูเ้ รี ยนกับผูส้ อน
Garnham and Kaleta (2002) ให้นิ ยามการเรี ยนการสอนแบบผสมผสานว่า เป็ นการเรี ยนที่ ดี
ที่สุดเนื่ องจากเป็ นการผสมผสานการจัดการเรี ยนการสอนโดยการเลือกใช้คุณลักษณะที่ดีที่สุดของการ
สอนในห้องเรี ยนและคุณลักษณะที่ดีที่สุดของการสอนออนไลน์เข้าด้วยกัน เพื่อให้ผเู ้ รี ยนสามารถเรี ยนรู ้
ได้อย่างอิสระ ทําให้เกิดการเรี ยนที่กระฉับกระเฉง และสามารถลดเวลาในการเข้าชั้นเรี ยนได้
Voos (2003) ให้นิยามของการเรี ยนการสอนแบบผสมผสาน ว่าเป็ นการผสมผสานการเรี ยน
แบบเผชิ ญหน้ากับการเรี ยนโดยใช้สื่อออนไลน์เข้าด้วยกัน ซึ่ งเป็ นรู ปแบบการเรี ยนการสอนที่ช่วยให้
ประหยัดเวลาและลดการใช้ทรัพยากรได้
Thorne (2003) ให้ความหมายของการเรี ยนการสอนแบบผสมผสานว่าเป็ นข้อแนะนําในการ
ปรับปรุ งการเรี ยนรู ้ที่ทา้ ทายและพัฒนาความต้องการส่ วนบุคคล การเรี ยนการสอนแบบผสมผสานนี้
เป็ นการรวมนวัตกรรมและความก้าวหน้าหน้าทางเทคโนโลยีเข้าด้วยกัน ด้วยการมีปฏิสัมพันธ์บนการ
เรี ยนแบบออนไลน์และการมีส่วนร่ วมในการเรี ยนแบบดั้งเดิ ม การเรี ยนการสอนแบบผสมผสานนี้ มี
ส่ วนสนับสนุนและช่วยให้การเรี ยนรู ้ดีข้ ึน โดยการติดต่อแบบส่ วนตัวกับผูส้ อน
Harriman (2004) กล่าวว่าการเรี ยนการสอนแบบผสมผสานว่า เป็ นการผสมระหว่างการเรี ยน
การสอนออนไลน์ กับการเรี ยนแบบเผชิญหน้าเข้าด้วยกัน โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ผเู ้ รี ยน เรี ยนได้อย่างเต็ม
ตามศักยภาพ และบรรลุเป้าหมายของการเรี ยน
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สรุ ปความหมายของการเรี ยนการสอนแบบผสมผสานว่าเป็ นการเรี ยนการสอนที่ ผสมสาน
ระหว่างการเรี ยนแบบออนไลน์และการเรี ยนการสอนในชั้นเรี ยนแบบปกติ โดยเลือกใช้เทคนิ ค วิธีการ
ของการเรี ยนแต่ละรู ปแบบให้เหมาะสมกับกับกิจกรรมการเรี ยนรู ้น้ นั ๆ

2.1.8 องค์ ประกอบของการเรียนแบบผสมผสาน
Rovai and Jordan (2004) ระบุองค์ประกอบของการจัดการเรี ยนการสอนแบบผสมผสานว่า มี 4
องค์ประกอบ ดังนี้
1) การผสมผสานสื่ อผสมและทรั พยากรเสมื อนในระบบเครื อข่ายอิ นเทอร์ เน็ ต (blended
multimedia and virtual internet resources) โดยประกอบไปด้วย
 Video/DVD
 Virtual Field Trips
 Interactive Websites
 Software Packages
 Broadcasting
2) การผสมผสานโดยใช้ Classroom Websites ในการสร้างสภาพแวดล้อมในการจัดการ
เรี ยนการสอนแบบผสมผสาน สําหรับประกาศข่าวสาร งานที่มอบหมาย รับส่ งการบ้าน
การประเมินผล การประกาศผลการเรี ยน เป็ นต้น โดยผูส้ อนอาจจะสร้างเว็บไซต์เพื่อการ
เรี ยนการสอนด้วยตนเอง หรื ออาจจะทําการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
3) การผสมผสานโดยใช้ระบบบริ การจัดการหลักสู ตร (Course Management Systems) ใน
การจัดการเรี ยนการสอนแบบผสมผสานผูส้ อนใช้ระบบบริ หารจัดการหลักสู ตร เพื่อช่วย
ในการติดต่อสื่ อสารและการบริ หารจัดการกิจกรรมการเรี ยนการสอนในห้องเรี ยน
4) การผสมผสานโดยการใช้การสนทนาแบบประสานเวลาและต่างเวลา (Synchronous and
Asynchronous Discussions) โดยการเรี ยนการสอนนี้ เป็ นการจัดกิ จกรรมการเรี ยนการ
สอนในห้องเรี ยนแบบดั้งเดิมกับการเรี ยนแบบออนไลน์เข้าด้วยกัน โดยการใช้เทคโนโลยี
ของการเรี ย นแบบออนไลน์ เพื่ อ เข้ามาเติ ม ในส่ ว นของสิ่ งแวดล้อ มในการเรี ย นแบบ
เผชิ ญหน้าคือ การประยุกต์ใช้การติดต่อสื่ อสารผ่านการสนทนาแบบประสานเวลาและ
ต่ างเวลา โดยผูส้ อนเป็ นผูก้ าํ หนดหั ว ข้อ ในการสนทนา อํานวยความสะดวกในการ
สนทนา จัดบรรยากาศในการเรี ยนให้เหมือนกับการสนทนาระหว่างผูเ้ รี ยนในห้องเรี ยน
โดย Donaldson and Conrad (2002) ได้ให้ขอ้ เสนอแนะในการเลือกการจัดการสนทนา
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แบบประสานเวลาและต่างเวลา ว่า ควรคํานึงถึงจุดเดินและจุดด้อยของการสนทนาแต่ละ
แบบ คื อ การสนทนาแบบต่ า งเวลา (Asynchronous Discussions) เหมาะสํ า หรั บ การ
สื่ อสารเป็ นรายบุ คคลโดยรู ปแบบการสนทนาที่ เปิ ดโอกาสให้ผูเ้ รี ยนมี ช่วงเวลาในกา
สะท้อนความคิดของตนเองในแบบที่ยดื หยุน่ เพื่อตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล
ของผูเ้ รี ยน ในขณะที่การสนทนาแบบประสานเวลา (Synchronous Discussions) เหมาะ
สําหรับการทํากิ จกรรมกลุ่มที่ผูเ้ รี ยนทุกคนต้องการได้ขอ้ สรุ ปหรื อการตอบสนองจาก
สมาชิกภายในกลุ่ม และควรจัดเป็ นกลุ่มเล็ก
Donald Clark (2003: 12-22) แบ่งองค์ประกอบของการเรี ยนการสอนแบบผสมผสานเป็ น 12
กลุ่ม โดยจัดเป็ น 2 องค์ประกอบ คือ องค์ประกอบด้านออนไลน์ (Online) 6 กลุ่มและองค์ประกอบด้าน
ออฟไลน์ (Offline) 6 กลุ่ม ดังนี้
1) ด้านออนไลน์ (Online) 6 กลุ่มได้แก่
1.1 เนื้อหาการเรี ยนแบบออนไลน์ (Online Learning Content) ประกอบด้วย
1.1.1 แหล่งทรัพยากรการเรี ยนพื้นฐาน
1.1.2 การปฏิสมั พันธ์ดา้ นเนื้อหาทัว่ ไป
1.1.3 การปฏิสมั พันธ์ดา้ นเนื้อหาเฉพาะด้าน
1.1.4 การสนับสนุนด้านการปฏิบตั ิการ
1.1.5 สถานการณ์จาํ ลอง
1.2 ผูส้ อนอิ เล็ก ทรอนิ ก ส์ , ผูช้ ้ ี แนะอิ เล็ก ทรอนิ ก ส์ ห รื อ ที่ ป รึ ก ษาอิ เล็ก ทรอนิ ก ส์
(e-tutoring, e-coaching or e-mentoring) ประกอบด้วย
1.2.1 ผูส้ อนอิเล็กทรอนิกส์
1.2.2 ผูช้ ้ ีแนะอิเล็กทรอนิกส์
1.2.3 ผูป้ ระสานงานอิเล็กทรอนิกส์
1.2.4 การให้ผลย้อนกลับ
1.3 การเรี ยนรู ้ร่วมกันแบบออนไลน์ (Online Collaborative Learning) ประกอบด้วย
1.3.1 การร่ วมมือแบบต่างเวลา ได้แก่ อีเมล์ กระดานข่าว
1.3.2 การร่ วมมือแบบประสานเวลา ได้แก่ การสนทนา การใช้ขอ้ มูลร่ วม การ
ประชุมโดยใช้เสี ยง การประชุมผ่านวิดีทศั น์ และห้องเรี ยนเสมือน
1.4 การจัดการความรู ้แบบออนไลน์ (Online Knowledge Management)
ประกอบด้วย
1.4.1 การสื บค้นฐานความรู ้
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1.4.2 แหล่งข้อมูล
1.4.3 เอกสารและการเรี ยนค้นข้อมูล
1.4.4 การซักถามผูเ้ ชี่ยวชาญ
1.5 เว็บ (The Web) ประกอบด้วย
1.5.1 เครื่ องมือการสื บค้น
1.5.2 เว็บไซต์
1.5.3 กลุ่มผูใ้ ช้งาน
1.5.4 เว็บไซต์ดา้ นธุรกิจ
1.6 การเรี ยนแบบเคลื่อนที่ (Mobile Learning)
1.6.1 เครื่ องคอมพิวเตอร์แบบแลปทอป
1.6.2 เครื่ องคอมพิวเตอร์แบบพกพา
1.6.3 โทรศัพท์เคลื่อนที่
2) ด้านออฟไลน์ (Offline) 6 กลุ่ม ได้แก่
2.1 การเรี ยนในที่ทาํ งาน (Workplace Learning) ประกอบด้วย
2.1.1 ผูจ้ ดั การเรี ยนการสอนเป็ นผูพ้ ฒั นาการเรี ยนการสอน
2.1.2 การเรี ยนรู ้ในขณะปฏิบตั ิงาน
2.1.3 การเรี ยนแบบโครงการ
2.1.4 การฝึ กงาน
2.1.5 การติดตามผล
2.1.6 การมอบหมายงาน
2.1.7 การเยีย่ มชมนอกสถานที่
2.2 ผูส้ อน ผูช้ ้ ี แ นะหรื อที่ ป รึ ก ษาในชั้น เรี ยน (Face-to-Face tutoring, Coaching or
Mentoring) ประกอบด้วย
2.2.1 ผูส้ อน
2.2.2 ผูช้ ้ ีแนะ
2.2.3 ที่ปรึ กษา
2.2.4 ข้อมูลป้อนกลับ
2.3 ห้องเรี ยนแบบดั้งเดิม (Classroom) ประกอบด้วย
2.3.1 การสอนแบบบรรยายหรื อการนําเสนองาน
2.3.2 การสอน
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2.3.3 การฝึ กปฏิบตั ิ
2.3.4 การสัมมนา
2.3.5 บทบาทสมมติ
2.3.6 สถานการณ์จาํ ลอง
2.3.7 การประชุม
2.4 สื่ อสิ่ งพิมพ์ (Distributable print media) ประกอบด้วย
2.4.1 หนังสื อ
2.4.2 นิตยสาร
2.4.3 หนังสื อพิมพ์
2.4.4 แบบฝึ กหัด
2.4.5 วารสาร
2.5 สื่ ออิเล็กทรอนิกส์ (Distributable electronic media) ประกอบด้วย
2.5.1 เทปคาสเซทท์
2.5.2 ซีดี
2.5.3 วิดีโอเทป
2.5.4 ซีดีรอม
2.5.5 ดีวีดี
2.6 สื่ อสําหรับเผยแพร่ (Broadcast media) ประกอบด้วย
2.6.1 โทรทัศน์
2.6.2 วิทยุ
2.6.3 โทรทัศน์ที่มีปฏิสมั พันธ์
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ตารางที่ 2.7 แสดงองค์ประกอบของการเรี ยนแบบผสมผสาน
องค์ ประกอบออฟไลน์
องค์ ประกอบออนไลน์
การเรียนในทีท่ าํ งาน
 ผูจ้ ดั การเรี ยนการ เนื้อหาการเรียนแบบ  แหล่งทรัพยากร
(Workplace
สอนเป็ นผูพ้ ฒั นาการ ออนไลน์ (Online
การเรี ยนพื้นฐาน
เรี ยนการสอน
Learning)
Learning Content)  การปฏิสมั พันธ์
 การเรี ยนรู ้ในขณะ
ด้านเนื้อหาทัว่ ไป
ปฏิบตั ิงาน
 การปฏิสมั พันธ์
 การเรี ยนแบบ
ด้านเนื้อหาเฉพาะด้าน
โครงการ
 การสนับสนุนด้าน
 การฝึ กงาน
การปฏิบตั ิการ
 การติดตามผล
 สถานการณ์จาํ ลอง
 การมอบหมาย
งาน
 การเยีย่ มชมนอก
สถานที่
ผู้สอนอิเล็กทรอนิกส์ ,  ผูส้ อน
ผู้สอน ผู้ชี้แนะหรื อที่
 ผูส้ อน
ผู้ชี้แนะอิเล็กทรอนิกส์
ปรึกษาในชั้นเรียน
อิเล็กทรอนิกส์
 ผูช้ ้ ีแนะ
หรื อทีป่ รึกษา
(Face-to-Face
 ผูช้ ้ ีแนะ
 ที่ปรึ กษา
tutoring, Coaching
อิเล็กทรอนิกส์
 ข้อมูลป้อนกลับ อิเล็กทรอนิกส์
or Mentoring)
(e-tutoring,
 ผูป้ ระสานงาน
e-coaching or
อิเล็กทรอนิกส์
e-mentoring)
 การให้ผล
ย้อนกลับ
ห้ องเรียนแบบดั้งเดิม  การสอนแบบ
การเรียนรู้ร่วมกันแบบ  การร่ วมมือแบบ
(Classroom)
บรรยายหรื อการ ออนไลน์ (Online
ต่างเวลา ได้แก่
อีเมล์ กระดานข่าว
นําเสนองาน
Collaborative
Learning)
 การสอน
 การร่ วมมือแบบ
ประสานเวลา
 การฝึ กปฏิบตั ิ
ได้แก่ การสนทนา
 การสัมมนา
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องค์ ประกอบออฟไลน์
 บทบาทสมมติ
 สถานการณ์
จําลอง
 การประชุม

สื่ ออิเล็กทรอนิกส์
 เทปคาสเซทท์
(Distributable
 ซีดี
electronic media)
 วิดีโอเทป
 ซีดีรอม
 ดีวีดี
สื่ อสํ าหรับเผยแพร่
 โทรทัศน์
(Broadcast media)  วิทยุ
 โทรทัศน์ที่มี
ปฏิสมั พันธ์

องค์ ประกอบออนไลน์
 การใช้ขอ้ มูลร่ วม,
การประชุมโดยใช้
เสี ยง,การประชุม
ผ่านวีดิทศั น์และ
ห้องเรี ยนเสมือน
เว็บ (The Web)






เครื องมือสื บค้น
เว็บไซต์
กลุ่มผูใ้ ช้งาน
เว็บไซต์ดา้ นธุรกิจ

การเรียนแบบเคลื่อนที่  เครื่ องคอมพิวเตอร์
(Mobile Learning)
แบบแลปทอป
 เครื่ องคอมพิวเตอร์
แบบพกพา
 โทรศัพท์เคลื่อนที่

Carman (2003: 2) ได้ใ ห้ แ นวคิ ด เกี่ ย วกับ รู ป แบบการเรี ยนการสอนแบบผสมผสานว่ า มี
องค์ประกอบทั้งหมด 5 ส่ วนด้วยกัน ดังนี้
1) เหตุ ก ารณ์ ส ด (Live Events) เป็ นรู ป แบบของการเรี ย นการสอนแบบประสานเวลาที่
ผูส้ อนกับผูเ้ รี ยนมีส่วนร่ วมในการเรี ยนในเวลาเดี ยวกัน เครื่ องมือที่ใช้ได้แก่ ห้องเรี ยน
เสมือน
2) การเรี ยนตามอัตราการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยน (Self-Paced Learning) เป็ นประสบการณ์ การ
เรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยนที่เรี ยนในแต่ละคน โดยผูเ้ รี ยนใช้ระยะเวลาเรี ยนตามความสามารถของ
ผูเ้ รี ยนแต่ ละคนเอง เครื่ องมื อที่ ใช้ได้แก่ เครื่ องมือปฏิสัมพันธ์ บทเรี ยนผ่านเว็บ หรื อ
ซีดีรอมเพื่อการเรี ยนการสอน
3) การเรี ยนแบบร่ วมมือ (Collaboration) เป็ นการจัดสิ่ งแวดล้อมทางการเรี ยนให้ผูเ้ รี ยน
สามารถติดต่อสื่ อสารกับผูอ้ ื่นได้ โดยใช้เครื่ องมือ ได้แก่ ไปรษณี ยอ์ ิเล็กทรอนิ กส์, การ
อภิปราย, การสนทนาออนไลน์
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4)

การประเมินผล (Assessment) เป็ นการวัดและประเมินความรู ้ ของผูเ้ รี ยน โดยใช้การ
ประเมิ น ผลก่ อนเรี ยนเพื่อตรวจสอบความรู ้ พ้ืน ฐานของผูเ้ รี ยนก่ อนที่ จะเรี ยน วัดและ
ประเมินผลหลังเรี ยนเพื่อวัดและประเมินความรู ้ ความสามารถว่ามีความก้าวหน้าเพียงใด
5) อุปกรณ์สนับสนุน (Performance Support Materials) อุปกรณ์ที่ใช้ในการทํางาน
สามารถส่ งเสริ มความคงทนในการจําและการส่ งผ่านความรู ้ได้เป็ นอย่างดี
โดยใช้
เครื่ องมือ ได้แก่ มือถือแบบพกพา, เอกสารแหล่งอ้างอิง, การให้ความช่วยเหลือในงาน

2.1.9 รู ปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน
Nick Van Dam (2003) กล่าวถึงลักษณะการเรี ยนการสอนแบบผสมผสานว่ามี 3 ลักษณะคือ
1) การเรี ยนการสอนแบบเผชิญหน้า เป็ นการเรี ยนการสอนที่ผสู ้ อนและผูเ้ รี ยนอยูใ่ นสถานที่
เดียวกัน เวลาเดียวกัน
2) การเรี ยนด้วยตนเองบนเว็บ การเรี ยนการสอนชนิดนี้ เป็ นการเรี ยนการสอนแบบต่างเวลา
หรื อ การเรี ยนแบบร่ วมมื อโดยที่ ผูเ้ รี ยนใช้เทคโนโลยีในการเรี ยนการสอน แต่ ไม่ ไ ด้
เชื่อมต่อกับผูเ้ รี ยนคนอื่น หรื อผูส้ อนในเวลาเดียวกัน
3) การเรี ยนการสอนผ่านเครื อข่าย เป็ นการใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรี ยนการสอน โดยที่
ผูเ้ รี ยนและผูส้ อนอยู่ในเวลาเดี ยวกัน แต่ต่างสถานที่กนั เป็ นรู ปแบบการเรี ยนการสอน
แบบประสานเวลา
Singh and Reed (2001) เสนอรู ปแบบของการเรี ยนการสอนแบบผสมผสาน 3 รู ปแบบดังนี้
1) รู ปแบบการประสานเวลาทางกายภาพ รู ปแบบนี้ เป็ นการสอนในห้องเรี ยนโดยผูส้ อน ใช้
การฝึ กปฏิบตั ิในห้องปฏิบตั ิการ และการศึกษานอกสถานที่
2) รู ป แบบการประสานเวลาทางออนไลน์ รู ป แบบนี้ ใช้ก ารประชุ ม ทางอิ เล็กทรอนิ ก ส์ ,
ห้องเรี ยนเสมือน, การสัมมนาทางเว็บและการกระจายเสี ยงทางเครื อข่าย รวมทั้งการให้
คําปรึ กษาและการสนทนาออนไลน์
3) รู ปแบบต่างเวลา, เรี ยนด้วยความสามารถทางการเรี ยนรู ้ของตนเอง รู ปแบบนี้ ใช้เอกสาร
และเว็บ เพจ, การอบรมโดยใช้ค อมพิ ว เตอร์ เป็ นฐาน, การประเมิ น ผล, การสํา รวจ,
สถานการณ์ จาํ ลอง , ระบบติดตามพฤติ กรรมผูเ้ รี ยน, ชุ มชนการเรี ยนรู ้ ออนไลน์ และ
กระดานสนทนา
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Purnima Valiathan (2002) ได้จดั รู ปแบบการเรี ยนการสอนแบบผสมผสาน เป็ น 3 รู ปแบบดังนี้
1) การพัฒนาการเรี ยนด้านทักษะ (Skill-driven learning) เป็ นการเรี ยนที่ผสมผสานระหว่าง
การเรี ยนตามอัตราความเร็ วในการเรี ยนของผูเ้ รี ยนแต่ละคน กับการสอนโดยผูส้ อนเป็ นผู ้
อํานวยความสะดวกและให้การสนับสนุนในการเรี ยนเพื่อพัฒนาความรู ้และทักษะในการ
เรี ยน
2) การพัฒ นาการเรี ย นด้า นเจตคติ (Attitude-driven learning)โดยการผสมผสานสื่ อ ที่
หลากหลายสําหรับแต่ละสถานการณ์เพื่อใช้เป็ นสื่ อกลางในการส่ งผ่านความรู ้เพื่อพัฒนา
พฤติกรรมเฉพาะด้านของผูเ้ รี ยน
3) การพัฒนาการเรี ยนด้านความสามารถ (Competency-driven learning) เป็ นการผสมผสาน
เครื่ องมือที่ใช้ในการสนับสนุ นการสร้าง การจัดการองค์ความรู ้ โดยมีผูส้ อนเป็ นผูใ้ ห้
คําแนะนําในการพัฒนาความสามารถของผูเ้ รี ยน
ตารางที่ 2.8 องค์ประกอบของรู ปแบบการจัดการเรี ยนการสอนแบบผสมผสานโดยเน้นการพัฒนาการ
เรี ยนด้านทักษะ (Skill-driven learning)
รายการ
ใช้ เทคโนโลยี
ไม่ ใช้ เทคโนโลยี
การประกาศ
 ระบบบริ หารจัดการเรี ยน  จดหมาย
การสอนผ่ านเครื่ อ ข่ า ย  โทรศัพท์
(LMS)
 ไปรษณี ยอ์ ิเล็กทรอนิกส์
ส่ วนการอธิบายภาพรวม
 ไปรษณี ยอ์ ิเล็กทรอนิกส์
 การเรี ยนในห้องเรี ยน
 การสัมมนาทางเว็บ
การเรี ย นตามอัต ราเร็ ว ในการ  เว็บเพื่อการสอน
 บทความ
เรี ยนของผูเ้ รี ยนแต่ละคน
 หนังสื ออิเล็กทรอนิกส์
 หนังสื อ
 EPSS
 การสอนงาน
 สถานการณ์จาํ ลอง
 การฝึ กอบรมระหว่าง
ปฏิบตั ิงาน
การตอบข้อซักถาม
 ไปรษณี ยอ์ ิเล็กทรอนิกส์
 การประชุมแบบ
เผชิญหน้า
 คําถามที่พบบ่อย
การสาธิต
 การประชุมผ่านเว็บ
 การเรี ยนในห้องเรี ยน
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รายการ
การปฏิบตั ิ

ใช้ เทคโนโลยี
 สถานการณ์จาํ ลอง
 สถานการณ์จาํ ลอง

การแจ้งผลป้อนกลับ

 ไปรษณี ยอ์ ิเล็กทรอนิกส์

ความใกล้ชิดระหว่างเรี ยน

 ไปรษณี ยอ์ ิเล็กทรอนิกส์
 การสัมมนาทางเว็บ
 การทดสอบผ่านเว็บ

การทดสอบ

ไม่ ใช้ เทคโนโลยี
 การให้ท าํ แบบฝึ กหัด ใน
สมุดแบบฝึ กหัด
 การประชุมแบบ
เผชิญหน้า
 ใบรายงานผลการเรี ยน
 การเรี ยนในห้องเรี ยน
 การทดสอบในห้องเรี ยน

ตารางที่ 2.9 องค์ประกอบของรู ปแบบการจัดการเรี ยนการสอนแบบผสมผสานโดยเน้นการพัฒนาการ
เรี ยนด้านเจตคติ (Attitude-driven learning)
รายการ
ใช้ เทคโนโลยี
ไม่ ใช้ เทคโนโลยี
การประกาศ
 ระบบบริ หารจัดการเรี ยน
 จดหมาย
การสอนผ่านเครื่ อข่าย
(LMS)
 ไปรษณี ยอ์ ิเล็กทรอนิกส์
ส่ วนการอธิบายภาพรวม
 ไปรษณี ยอ์ ิเล็กทรอนิกส์
 การเรี ยนในห้องเรี ยน
 การสัมมนาทางเว็บ
การเรี ย นตามอัต ราเร็ ว ในการ  เว็บเพื่อการสอน
 บทความ
เรี ยนของผูเ้ รี ยนแต่ละคน
 หนังสื ออิเล็กทรอนิกส์
 หนังสื อ
 EPSS
 สมุดแบบฝึ กหัด
 สถานการณ์จาํ ลอง

การตอบข้อซักถาม

 ไปรษณี ยอ์ ิเล็กทรอนิกส์
 คําถามที่พบบ่อย
 การสนทนาออนไลน์

 การประชุมแบบเผชิญหน้า
กับผูเ้ ชี่ยวชาญ
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รายการ
การประเมินผล
การเรี ยนรู ้ร่วมกัน
การปฏิบตั ิ
ผลป้ อ นกลับ และความใกล้ชิ ด
ระหว่างเรี ยน








ใช้ เทคโนโลยี
สถานการณ์จาํ ลอง
การสัมมนาทางเว็บ
การสนทนา
สถานการณ์จาํ ลอง
ไปรษณี ยอ์ ิเล็กทรอนิกส์
การสัมมนาทางเว็บ

ไม่ ใช้ เทคโนโลยี
 การทดสอบ
 บทบาทสมมติกบั เพื่อน
 บทบาทสมมติกบั เพื่อน
 การเรี ยนในห้องเรี ยน

ตารางที่ 2.10 องค์ประกอบของรู ปแบบการจัดการเรี ยนการสอนแบบผสมผสานโดยเน้นการพัฒนาการ
เรี ยนด้านความสามารถ (Competency-driven learning)
รายการ
ใช้ เทคโนโลยี
ไม่ ใช้ เทคโนโลยี
การแนะแนวทางในการเรี ยน
 ไปรษณี ยอ์ ิเล็กทรอนิกส์
 โทรศัพท์
การสร้างชุมชนการเรี ยนรู ้
การปฏิบตั ิ

การอภิปราย

การลงข้อสรุ ปเกี่ยวกับปั ญหา
รู ปแบบการเรี ยน

 พื้ น ที่ บ นอิ น เทอร์ เน็ ต หรื อ
อินทราเน็ต
 ไปรษณี ยอ์ ิเล็กทรอนิกส์
 การอภิปรายเป็ นคณะ
 สถานการณ์จาํ ลอง
 การอภิปรายเป็ นคณะ
 การสนทนาออนไลน์
 ไปรษณี ยอ์ ิเล็กทรอนิกส์
 การสนทนาออนไลน์
 การเก็ บ ข้อ มู ล ในการเรี ย น
โดยใช้ระบบบริ หารจัดการ
เรี ยนการสอนผ่านเครื อข่าย

 การเรี ยนเป็ นกลุ่ม
 การประชุมแบบเผชิญหน้า
 การฝึ กปฏิบตั ิการ
 โทรศัพท์
 การประชุมแบบเผชิญหน้า
 ฝึ กปฏิบตั ิการ
 โทรศัพท์
 การประชุมแบบเผชิญหน้า
 เอกสาร
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Donald Clark (2003: 34-40) ได้แบ่งรู ปแบบของการเรี ยนการสอนแบบผสมผสานไว้ 4 แบบ
ดังนี้
1) รู ปแบบองค์ประกอบ (Component)

ภาพประกอบที่ 2.6 แผนภาพรู ปแบบองค์ประกอบ (Component)
เป็ นรู ปแบบของการเรี ยนการสอนที่ใช้สื่อการเรี ยนการสอนและวิธีการเรี ยนการสอนแยกออก
จากกันในแต่ละประเภท โดยที่สื่อและวิธีการแต่ละวิธีการจะมีบทบาทและหน้าที่เป็ นของตนเอง โดย
รู ปแบบนี้ จะเป็ นวิธีการเรี ยนการสอนแบบผสมผสานที่ง่ายที่สุดที่เหมาะสมกับผูเ้ รี ยนที่มีประสบการณ์
มีการกํากับตนเอง ที่ รู้ว่าตนเองจะเรี ยนอย่างไรและรู ้ วิธีการเรี ยนรู ้ ของตนเองว่าควรจะใช้แหล่งการ
เรี ยนรู ้ชนิดใด
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2) รู ปแบบผสมผสาน (Integrated)

ภาพประกอบที่ 2.7 แผนภาพรู ปแบบผสมผสาน (Integrated)
รู ป แบบผสมผสานถู ก ออกแบบมาเพื่ อ ที่ จ ะผสมผสานองค์ป ระกอบทั้งหลายให้อ ยู่ใน
โครงสร้างเดียว โดยแต่ละองค์ประกอบถูกออกแบบให้เชื่อมโยงกันทั้งหมด โดยมีองค์ประกอบดังนี้
(1) การออกแบบตัวหนังสื อ โลโก้ แม่แบบ ให้เป็ นแบบแผนเดียวกันทั้งหมด
(2) การเชื่อมโยงจากจุดหนึ่ งไปยังจุดอื่นๆ เช่นจากการเรี ยนแบบ e-Learning ไปสู่
การเรี ยนแบบร่ วมมือ, จากเอกสารไปยังเว็บไซต์
(3) ความเป็ นอิสระในการฝึ กปฏิบตั ิ
(4) การประเมินผล โดยเลือกรู ปแบบการประเมินผลที่เหมาะสม ไม่ว่าจะเป็ นการ
ประเมิ น ทางออนไลน์ ที่ ท ํา ได้ ท้ ั งการประเมิ น ผลระหว่ า งเรี ยนและการ
ประเมินผลหลังเรี ยน
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3) รู ปแบบความร่ วมมือ (Collaborative)

ภาพประกอบที่ 2.8 แผนภาพรู ปแบบความร่ วมมือ (Collaborative)
รู ปแบบความร่ วมมือจะเป็ นการรวมองค์ประกอบต่างๆและผูเ้ รี ยนเข้าด้วยกันโดยให้ความ
ช่วยเหลือ, การอํานวยความสะดวก, การทบทวนทั้งทางเผชิญหน้าหรื อแบบผ่านเครื่ องมือ
อิเล็กทรอกนิกส์ โดยมีรูปแบบของความร่ วมมือเป็ น 3 ระดับดังนี้
(1) หนึ่ งต่อหนึ่ ง โดยใช้เครื่ องมือสื่ อสารคือ ไปรษณี ยอ์ ิเล็กทรอนิกส์, ระบบบริ หาร
การเรี ยนการสอนผ่านเครื อข่าย (LMS)
(2) หนึ่งต่อหลายคน โดยใช้ความสัมพันธ์ทางไซเบอร์ในการติดต่อสื่ อสาร
(3) กลุ่ม เป็ นการแบ่งปั นข้อมูลข่าวสารการเรี ยนรู ้ การช่วยเหลือกัน การดูแลซึ่งกัน
และกัน

45

4) รู ปแบบแผ่ขยาย (Expansive)

ภาพประกอบที่ 2.9 แผนภาพรู ปแบบแผ่ขยาย (Expansive)
รู ปแบบนี้ จะเป็ นแบบไร้พรมแดน โดยใช้องค์ประกอบต่างๆ จากการเรี ยนไปสู่ การทํางาน, การ
ใช้เอกสารเป็ นแหล่งทรัพยากร, การใช้สื่ออิเล็กทรอนิ กส์, การใช้เว็บรวมทั้งการเรี ยนแบบเคลื่อนที่ ซึ่ ง
เป็ นการใช้สื่อและทรัพยากร รวมทั้งวิธีการเรี ยนที่หลากหลายผสมผสานกันในการเรี ยนรู ้

2.1.10 การออกแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสาน
The Training Place (2004) ได้นาํ เสนอรู ปแบบการเรี ยนการสอนแบบผสมผสานว่าประกอบไป
ด้วยขั้นตอนดังต่อไปนี้
1) การวิเคราะห์และวางแผน (Analysis and Planning)
2) การออกแบบ (Design Solutions)
3) การพัฒนา (Development)
4) การนําไปใช้ (Implementation)
5) การประเมินผล (Evaluation)
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โดยในแต่ละขั้นตอนมีรายละเอียดดังนี้
1) การวิเคราะห์และวางแผน (Analysis and Planning)
1.1 วิเคราะห์ผเู ้ รี ยน, คุณสมบัติ, องค์กร,การเรี ยนรู ้, ความต้องการของระบบ
1.2 วิเคราะห์ทรัพยากรที่สนับสนุนการจัดการเรี ยนการสอน
1.3 วิเคราะห์ ความต้องการของผูเ้ รี ยน การวางแผน การนําไปใช้ การทดสอบและ
ประเมินผล
1.4 วิเคราะห์แผนงาน กระบวนการทํางาน การนําไปใช้เพื่อการพัฒนาและปรับปรุ ง
รู ปแบบกระบวนการทํางาน
1.5 วิเคราะห์ความต้องการพื้นฐาน
2) การออกแบบ (Design Solutions) ประกอบด้วยกําหนดจุดประสงค์การเรี ยนรู ้
2.2 ออกแบบให้เหมาะสมกับความแตกต่างระหว่างบุคคล
2.3 ออกแบบให้เหมาะสมกับประเภทของการเรี ยนรู ้
2.4 ออกแบบบริ บทที่เกี่ ยวข้อง เช่ น บ้าน, ที่ ทาํ งาน, ห้องเรี ยน, การฝึ กปฏิบตั ิ,การ
เรี ยนแบบร่ วมมือ
2.5 ออกแบบคุณลักษณะผูเ้ รี ยน เช่ น การกํากับตนเอง, เพื่อนช่ วยเพื่อน, ผูฝ้ ึ กสอน
และผูเ้ รี ยน, ผูแ้ นะนําและผูเ้ รี ยน, ผูจ้ ดั การและผูเ้ รี ยน
3) การพัฒนา (Development) แบ่งเป็ น 3 องค์ประกอบดังนี้
ตารางที่ 2.11 แสดงองค์ประกอบของการออกแบบการเรี ยนการสอนแบบผสมผสานในส่ วนของการ
พัฒนา
แบบต่ างเวลา
แบบประสานเวลา
แบบเผชิญหน้ า
(Asynchronous)
(Synchronous)
(Face-to-Face)
 การประชุมทางเสี ยง
 ห้องเรี ยน
 ไปรษณี ยอ์ ิเล็กทรอนิกส์
 การประชุมทางวิดีโอ
 ห้องปฏิบตั ิการ
 กระดานข่าว
 การประชุมผ่านดาวเทียม
 การพบปะพูดคุย
 การสนทนา
 ห้องปฏิบตั ิการออนไลน์
 การประชุม
 ฐานความรู ้
 มหาวิทยาลัย
 เครื่ องมือการเรี ยน
 ห้องเรี ยนเสมือน
 การฝึ กปฏิบตั ิงานนอก
 ระบบบริ หารจัดการเนื้อหา  การประชุมออนไลน์
สถานที่
 ระบบบริ หารจัดการเรี ยน
 การอภิปรายออนไลน์
การสอน
 ที่ปรึ กษา
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แบบต่ างเวลา
(Asynchronous)
เครื่ องมือการเรี ยนรู ้ทางเว็บ
เว็บไซต์
ระบบการค้าอิเล็กทรอนิกส์
ระบบติดตามพฤติกรรมการ
เรี ยน
บทความ
หนังสื อ
คําถามที่ถูกพบบ่อย
สถานการณ์จาํ ลอง
การอบรมด้วยระบบ
คอมพิวเตอร์
ซีดีรอม
วิดีโอ
การติดตามการส่ งการบ้าน
การทดสอบและประเมินผล
แบบสอบถาม
การประชุมทาง
อิเล็กทรอนิกส์

แบบประสานเวลา
(Synchronous)






แบบเผชิญหน้ า
(Face-to-Face)
เพื่อนช่วยเพื่อน
กลุ่มผูเ้ ชี่ยวชาญ
กลุ่มสนับสนุน
การปฐมนิเทศ
การอภิปราย

4) การนําไปใช้ (Implementation)
โดยพิ จ ารณาบุ ค คลที่ เกี่ ย วข้อ งกับ การเรี ย นการสอนได้แ ก่ ผูเ้ รี ย น ผูจ้ ัด การ เพื่ อ น
ผูฝ้ ึ กสอนแหล่งทรัพยากรและองค์กร นอกจากนี้ยงั ให้พิจารณาถึงประเด็นที่เกี่ยวข้องกับองค์กรแผนการ
นําไปใช้, แผนการใช้เทคโนโลยี และความต้องการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
5) การประเมินผล (Evaluation)
เป็ นการประเมินว่าจะวัดอะไรและใช้อะไรเป็ นเกณฑ์มาตรฐานในการวัด
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Singh (2003) ได้เสนอรู ปแบบของการเรี ยนการสอนแบบผสมสานไว้ดงั นี้
1) การผสมผสานการเรี ยนแบบออฟไลน์และออนไลน์
เป็ นรู ป แบบที่ ง่ ายที่ สุ ด โดยการเรี ย นแบบออนไลน์ ห มายถึ ง การเรี ย นผ่านระบบ
อินเทอร์ เน็ตหรื ออินทราเน็ต ส่ วนการเรี ยนแบบออฟไลน์น้ นั หมายถึงการเรี ยนในชั้นเรี ยนปกติ ผูส้ อน
จะใช้ช่องทางทั้งสองอย่างนี้ร่วมกันในการจัดการเรี ยนการสอน
2) การผสมผสานการเรี ยนด้วยตนเองและการเรี ยนแบบร่ วมมือ
การเรี ยนด้วยตนเอง จะเป็ นการเรี ยนด้วยความต้องการและความพร้อมของผูเ้ รี ยนเอง
ส่ วนการเรี ยนแบบร่ วมมือนั้นจะอาศัยการสื่ อสารระหว่างผูเ้ รี ยนในการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้
3) การผสมผสานระหว่างการเรี ยนแบบมีโครงสร้างและแบบไม่มีโครงสร้าง
การเรี ยนแบบมีโครงสร้างจะพบในการจัดเนื้ อหาสาระในหนังสื อ ตํารา ส่ วนการเรี ยน
แบบไม่มีโครงสร้างนั้นพบได้ในที่ทาํ งาน ซึ่งอาจจะได้จากการติดต่อสื่ อสาร การพูดคุยแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น
4) การผสมผสานเนื้อหาทัว่ ไปและเนื้อหาเฉพาะ
เนื้ อหาแบบทัว่ ไปนั้นสามารถนํามาเป็ นเนื้ อหาเฉพาะได้โดยใช้ประสบการณ์ ท้ งั ใน
ห้องเรี ยนและออนไลน์ ซึ่งปั จจุบนั เนื้อหาทั้งหลายจะทําให้อยูใ่ นเกณฑ์มาตรฐาน SCROM ที่สามารถนํา
เนื้อหานั้นไปใช้ร่วมกันได้
5) การผสมผสานการเรี ยนแบบฝึ กปฏิบตั ิและการลงมือทํา
ความพอดี ของการเรี ยนแบบผสมผสานคือการเติ มเต็มการเรี ยนรู ้ ด้วยการฝึ กฝนฝึ ก
ปฏิบตั ิและการช่ วยเหลือ สนับสนุ นผูเ้ รี ยน รวมทั้งการสร้างสภาพแวดล้อมในการเรี ยนที่เหมาะสมแก่
ผูเ้ รี ยน
จากงานวิจยั ของ Rovai and Jordan (2004) ได้ศึกษาความเป็ นชุมชนแห่ งการเรี ยนรู ้ระหว่างการ
เรี ยนในชั้น เรี ย นปกติ การเรี ย นแบบผสมผสานและการเรี ย นแบบออนไลน์ โดยกลุ่ ม ตัว อย่างเป็ น
นักศึ กษาชั้นปี ที่ 3 จํานวน 68 และอาสาสมัคร จํานวน 86 คน โดยแบ่งเป็ นการเรี ยนในชั้นเรี ยนปกติ
ประกอบด้วยนักศึกษาจํานวน 26 คนและอาสาสมัครจํานวน 24 คน รู ปแบบการเรี ยนแบบผสมสาน
ประกอบด้ว ยนัก ศึ ก ษาจํานวน 28 คนและอาสาสมัค รจํานวน 23 คน และการเรี ย นแบบออนไลน์
ประกอบด้วยนักศึกษาจํานวน 25 คนและอาสาสมัครจํานวน 21 คน จากการวิจยั พบว่า การเรี ยนแบบ
ผสมผสานสามารถสร้ า งความรู ้ สึ ก การเรี ย นรู ้ แ บบเป็ นชุ ม ชนได้ดี ก ว่ ารู ป แบบอื่ น โดยทําให้ เกิ ด
บรรยากาศการเรี ยนแบบเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นศูนย์กลาง เน้นการเรี ยนแบบกระตือรื อร้นที่ใช้กระบวนการเรี ยน
แบบร่ วมมือและสร้างสังคมแห่ งความรู ้ ความเข้าใจ

2.2

การใช้ ubiquitous – learning เป็ นเครื่ องมือการเรียนรู้

49

2.2.1 ความหมายของ Ubiquitous
Ubiquitous เป็ นภาษาละตินแปลว่า “ เกิดได้ทุกสถานที่” จึงมีการให้คาํ จํากัดความเครื อข่ายซึ่ ง
เกิดขึ้นทุกสถานที่ว่าเป็ นโครงสร้างพื้นฐานแบบ Ubiquitous (Ubiquitous Infrastructure) เมื่อนําเอาคํา
นี้มาใช้กบั บริ บทต่างๆ จึงหมายถึง การใช้ ubiquitous compute technology เพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการ
ทํางานด้านต่างๆ เช่น ubiquitous city, ubiquitous school และ ubiquitous learning เป็ นต้น
Mark Weiser (Weiser, M: 1995) กล่ า วว่ า การเรี ยนรู ้ ใ นรู ปแบบของ Ubiquitous Learning
(u-Learning) นั้น มีองค์ประกอบสําคัญที่เกี่ยวข้องคือการที่คอมพิวเตอร์ ฝังตัวอยูใ่ นสิ่ งต่างๆที่เราใช้อยู่
ในชี วิตประจําวัน อาทิโต๊ะ เก้าอี้ เสื้ อผ้า สวิทช์ไฟ เครื่ องใช้ไฟฟ้ า หรื ออื่นๆ โดยคอมพิวเตอร์ ต่างๆนี้
เชื่อมโยงต่อกันและต่อคอมพิวเตอร์อื่นๆในโลกผ่านระบบโทรคมนาคมแบบไร้สาย
Fraser, J., "Walkabout u-Learning" for Dr. Des Casey (2005) ซึ่งได้กล่าวว่า การผสมผสานกัน
ระหว่าง electronic learning (e-Learning) กับ mobile learning (m-Learning) ก่อให้เกิด Ubiquitous
Learning ซึ่งจะต้องคํานึงถึงปั จจัยต่อไปนี้
 ปั จจัยทางด้านเทคนิค (Technical Considerations)
o การเชื่อมต่อกับอินเติอร์เน็ต เช่นผ่าน GPRS (Internet connectivity)
o การจัดเก็บข้อมูลแบบที่เดียวถึงแม้จะมีการใช้ขอ้ มูลจากหลายๆที่ (Single content
repository)
o การสร้างผลลัพธ์ที่มีความแตกต่าง ไม่ข้ ึนกับข้อจํากัดต่างๆ เช่นขนาดของจอภาพ
(Output variations)
 การพัฒนาการศึกษา (Educational developments)
o นวัต กรรมสําหรั บ การศึ ก ษาจะต้อ งพัฒ นาควบคู่ ไ ปกับ นวัต กรรมเทคโนโลยี
(Teflon syndrome)
o มี องค์ป ระกอบแวดล้อ มของการเรี ยนรู ้ ผ่านอุ ป กรณ์ เคลื่ อนที่ แ บบ m-Learning
(Extension of m-Learning)
o ความสามารถด้านเทคนิ คที่แตกต่าง อาทิการเรี ยนรู ้ผ่านอุปกรณ์ พกพาที่มีขนาด
และข้อจํากัดต่างกับ Desktop Computer (Technical capabilities)
o การเรี ยนรู ้ควรจะถูกจัดให้เป็ นส่ วนย่อยๆมารวมกัน เพื่อให้ผเู ้ รี ยนสามารถศึกษาแต่
ละส่ ว นได้ใ นแวลาที่ ต ้อ งการ ด้ว ยความเร็ ว ที่ เหมาะสม และสามารถกําหนด
เส้นทางการศึกษาได้ (Multitasking ability)
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 สถาปัตยกรรมของ U-Learning (U-Learning Architecture)
o เนื้ อหาการเรี ยน สื่ อการสอน บทเรี ยน วิธีการเรี ยนการสอน ปฎิ สัมพันธ์ในการ
เรี ยน และ การจัดการการเรี ยนผ่านระบบอินเตอร์เน็ต (Common store)
o กระบวนการคัดกรองเนื้ อหาเพื่อความเหมาะสม เช่นจะเป็ นแบบ e-Learning หรื อ
m-Learning (Filtering application)
o การนําสื่ อการเรี ยนการสอนมานําเสนอให้สอดคล้องกับอุปกรณ์ และหลักการที่
เลือกใช้ (Rendering Application)
 องค์ประกอบ (Components)
o การออกแบบเว็บให้เหมาะสมกับเนื้อหาและการเรี ยน (Web design)
o การออกแบบกราฟฟิ คที่เหมาะสมกับผูใ้ ช้งาน (GUI)
Thiraroungchaisri, A. (2006) ได้กล่าวว่า U-Learning ควรจะมีคุณลักษณะหกประการดังนี้
1) เป็ นการเรี ยนรู ้ที่สามารถเข้าถึงได้จากการใช้เทคโนโลยี (Accessibility)
2) ผูเ้ รี ยนจะต้องสามารถเรี ยนได้ทนั ทีที่ตอ้ งการ ไม่ตอ้ งรอใดๆ (Immediacy)
3) มีการมีปฏิสมั พันธ์ การสื่ อสารระหว่างกัน หรื อการทํางานร่ วมกันเกิดขึ้น (Interactivity)
4) การมีเนื้อหาการเรี ยนที่แน่นอน ไม่เปลี่ยนแปลงจนบ่อยครั้งไป (Permanency)
5) การเรี ยนรู ้ที่มีกิจกรรมแบบสถานการณ์ (Situating of instructional activities)
6) รู ปแบบเนื้อหาการเรี ยนรู ้และการนําเสนอที่สามารถปรับเปลี่ยนได้ (Adaptability)

2.2.2 แนวทางการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสมผสานทีใ่ ช้ ubiquitous-Learning
ในที่น้ ีขอยกตัวอย่างด้านใช้งาน ubiquitous school และ ubiquitous learning ดังนี้
ประเทศเกาหลีใต้เป็ นประเทศหนึ่งที่นาํ เทคโนโลยีทนั สมัยมาจัดตั้ง Ubiquitous School หรื อ U – School
ซึ่ งเป็ นรู ปแบบโรงเรี ยนในอนาคตในศตวรรษที่ 21 โดยนํา IT มาจัดสภาพแวดล้อมและโครงสร้างขั้น
พื้นฐานในการเรี ยนการสอน โรงเรี ยนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาหลายโรงเรี ยนในเมืองปูซาน
ประเทศเกาหลีใต้ เป็ นโรงเรี ยนซึ่งจัดการเรี ยนการสอนและสภาพแวดล้อมของระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งมี
ระบบบริ หารจัดการโดยใช้ ubiquitous compute technology ทั้งในสภาพแวดล้อมในการจัดการเรี ยน
การสอน การบริ หารจัดการ อุปกรณ์อาํ นวยความสะดวกต่างๆ ระบบบริ หารจัดการเช่นนี้ จะช่ วยลด
ค่าใช้จ่ายและทําให้มีระบบสารสนเทศที่มีประสิ ทธิภาพ
นักวิจยั จาก KERIS และสถาบันเศรษฐศาสตร์ ได้ให้คาํ จํากัดความของ U- school ไว้ดงั นี้
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1)โรงเรี ยนที่สะดวก หมายถึง มีการบริ หารจัดการที่มีประสิ ทธิ ภาพ ตัวอย่างเช่น ใช้
คอมพิ ว เตอร์ ค วบคุ ม บอร์ ด เครื่ อ งระบายอากาศ ปั๊ ม นํ้า ป้ า ยชื่ อ อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ ข องนั ก เรี ย นจะ
ตรวจสอบการเข้าออกโรงเรี ยนและชั้นเรี ยนโดยอัตโนมัติ
2) โรงเรี ยนที่ปลอดภัย หมายถึง นักเรี ยนทุกคนปลอดภัยจากอันตรายต่างๆ มีกล้อง
วงจรปิ ดอยู่ในทุ ก จุ ด ของโรงเรี ย น เพื่ อ สามารถช่ ว ยเหลื อ นัก เรี ยนที่ ไ ด้รับ อัน ตรายอย่างทัน ท่ ว งที
นอกจากนี้ ยงั มีระบบ U – health ซึ่ งให้บริ การด้านสุ ขภาพ โดยโรงพยาบาลสามารถตรวจสอบสุ ขภาพ
ทางไกลและมีการเก็บข้อมูลสุ ขภาพของนักเรี ยน
3) โรงเรี ยนที่นกั เรี ยนสนุ กกับการเรี ยน หมายถึงโรงเรี ยนจัดการเรี ยนการสอนโดยใช้
มัลติมีเดีย มีการจัดตั้ง Mobile Terminal เช่น UM PCs และ PDAs รอบบริ เวณโรงเรี ยน เพื่อให้นกั เรี ยน
เรี ยนรู ้ได้ทุกเวลาและทุกสถานที่ มีการใช้กระดานอิเล็กทรอนิ กส์ในห้องเรี ยน โดยครู จดั การเรี ยนการ
สอนแบบ e-Learning นักเรี ยนสามารถเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง (Self – Directed Learning) และเรี ยนรู ้โดยใช้
ปั ญ หาเป็ นฐาน (Problem – Based Learning) นอกจากนี้ ยังมี การกระจายเสี ยงอัตโนมัติ จากศูน ย์การ
เรี ยนรู ้ของปูซาน ซึ่งสามารถส่ งกระจายเสี ยงการเรี ยนการสอนไปยังห้องเรี ยนและบ้านของนักเรี ยน
4)โรงเรี ย นที่ ส บาย หมายถึ ง สมาชิ ก ของโรงเรี ย นอยู่ใ นสภาพแวดล้อ มที่ ส บาย
ตัวอย่างเช่น ในชั้นเรี ยนจะมีบอร์ ดข่าวสาร ซึ่ งนักเรี ยนสามารถใช้บตั รประจําตัวอ่านข้อมูลข่าวสารที่
จําเป็ นของตนเองได้
กรณี ต ัว อย่างผลการวิจ ัย ของโรงเรี ย น Daesin และโรงเรี ย นระดับ มัธ ยมศึ ก ษาตอนปลาย
Haegaug ในประเทศเกาหลี ได้ มี ก ารวิ จ ัย U-school ระหว่ า งปี 2006-2008 งานวิ จ ัย U-school
โรงเรี ยน Haegaug ได้จดั ระบบของ U-school ดังต่อไปนี้
2.2.2.1. ระบบบริหารจัดการ มีวตั ถุประสงค์ดงั นี้
ก. การติดตั้งระบบบริหารจัดการ U-school
มี ก ารจัด ตั้งระบบบริ ห ารจัด การทั้งหมดในเว็บ มี ก ารสร้ างหน้าเว็บ ซึ่ งจัด การและ
แนะนําวิธีการบริ หารจัดการด้วยระบบนี้ นักเรี ยน ครู ผูป้ กครอง สามารถเข้าสู่ ระบบข้อมูลข่าวสาร
ของโรงเรี ยนได้ตลอดเวลาครู มีรหัสประจําตัวทําให้สามารถได้ขอ้ มูลข่าวสารตามอํานาจหน้าที่ของตน
การที่ ค รู ได้ขอ้ มู ลเกี่ ยวกับ นัก เรี ย นทําให้ภ าระงานของครู เบาลง ทําให้ก ารศึ ก ษามี คุณ ภาพมากขึ้ น
ตัวอย่างของรายการและหน้าที่
1) ตารางสอนของแต่ละห้อง
2) กําหนดการของกิจกรรมต่างๆ
- ประกาศข่าวครู ประจําชั้น
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- ให้ข่าวสารภายในโรงเรี ยน
3) การจัดการกระจายเสี ยงเพลง
- ส่ งไฟล์เสี ยงขึ้นสู่ ระบบในรู ปแบบต่างๆ - ส่ งกระจายเสี ยงเพลง
4) การจัดการเรื่ องการเข้าขั้นเรี ยน
- ตรวจสอบการเข้าชั้น เรี ย นของนัก เรี ย นเกี่ ย วกับ การขาดเรี ย น มาสาย
และออกจากห้องเรี ยนก่อนเวลา
- ตรวจสอบสถานภาพการเข้าชั้นเรี ยนของนักเรี ยน
5) การจัดการเรื่ องไฟฟ้า
- ตรวจสอบไฟฟ้าในชั้นเรี ยนรวมถึงการเปิ ดปิ ดไฟในชั้นเรี ยน
6) สถิติ
- ตรวจสอบสถิติการเข้าชั้นเรี ยน
- ตรวจสอบการส่ ง SMS
7) การจัดการเรื่ องบัตรประจําตัว
- จัดการเรื่ องการเข้า ออก ย้าย ของครู นักเรี ยน
- จัดทําบัตรประจําตัว
8) การจัดการเรื่ องวีดีโอ
- ผูใ้ ช้สามารถนําภาพวีดิทศั น์ของตนขึ้นสู่ ระบบได้ (Upload Video)
9) การส่ งภาพวีดิโอ
- นักเรี ยนสามารถรับการส่ งภาพวีดีโอได้
10) การเรี ยนจากบ้าน
- นักเรี ยนสามารถนําเนื้อหาขึ้นสู่ กระดานอิเล็กทรอนิกส์ได้
- นักเรี ยนสามารถนําภาพเคลื่อนไหวขึ้นสู่ ระบบได้
- นักเรี ยนสามารถเรี ยนอ่าน Media Player
11) ห้องของอาจารย์ใหญ่
- แสดงประกาศจากอาจารย์ใหญ่
- ลงทะเบียนข่าวสารและจัดกําหนดการ
12) ห้องอาหาร
- ลงทะเบียนรายการอาหาร
13) นับคะแนนของนักเรี ยนที่ได้รางวัลหรื อภาคทัณฑ์
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ผลประโยชน์ของระบบนี้ ทาํ ให้มีประสิ ทธิ ภาพในการบริ ห ารโรงเรี ยนจากห้องของครู ห รื อ
อาจารย์ใหญ่ สามารถติดตามการเรี ยนของนักเรี ยนได้ตลอดเวลา ทําให้ผปู ้ กครองได้รู้ขอ้ มูลของลูกจาก
การดูเว็บไซต์สาํ หรับครู ภาระงานของครู จะเบาลงเมื่อได้ขอ้ มูลของนักเรี ยนอย่างรวดเร็ ว
ข. การสร้ างเครื อข่ ายระบบบริหารจัดการ
การจัดตั้งอุปกรณ์รักษาความปลอดภัย เช่น Sonic Wall ในเครื อข่ายภายในโรงเรี ยนทําให้มี
ระบบรักษาความปลอดภัยแบบบูรณาการ มีระบบอีเลิร์นนิ งซึ่ งใช้ระบบอินเทอร์ เน็ต ความเร็ วสู งด้วย
ระบบเครื อ ข่ ายแบบ LAN และโรงเรี ย นมี ก ารให้ บ ริ ก ารในรู ป แบบการสื่ อ สารเคลื่ อ นที่ (Mobile
Terminal) เข้ามาใช้ในการจัดการเครื อข่าย เช่น Laptop, PDA และ UMP เป็ นต้น
ระบบเครื อข่ายมีการติดตั้งอุปกรณ์ ได้แก่
- ระบบกั้นกรองเพื่อรักษาความปลอดภัย (Firewall)
- จุดเชื่อมต่อสัญญาณไร้สาย 76 จุด (Wireless Access Point)
- เครื่ องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server)
ประโยชน์ของเครื อข่ายนี้ ทาํ ให้สามารถควบคุมระบบต่างๆ ของ U-school ได้ จากทุกแห่ ง
ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต
ค. การจัดตั้งระบบควบคุมเครื่ องอํานวยความสะดวก
มี การสร้างระบบควบคุ มอุ ปกรณ์ อาํ นวยความสะดวกต่างๆ ในโรงเรี ยน ผ่าน Web เพื่ อลด
อัตราเสี่ ยงอันตรายที่เกิดจากไฟ อุบตั ิเหตุจากระบบไฟฟ้า และเพื่อให้การบริ หารจัดการในโรงเรี ยนมี
ประสิ ทธิภาพ เช่น
- เครื่ องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย สําหรับการควบคุมเครื่ องอํานวยความสะดวก
- คอมพิวเตอร์สาํ หรับฝ้าติดตามระบบ (Monitory Computer)
- ระบบควบคุมการจ่ายกําลังไฟฟ้า (Electric Power S/W interlocking gateway)
- เครื่ องแม่ข่ายสําหรับควบคุม S/W (Control Server S/W)
- ส่ วนการจัดการ ควบคุมอุปกรณ์ (Equipment Control Panel)
การควบคุมมีฉีดนํ้าต้นไม้ ปั๊ มนํ้า แก๊สในครัว อุณหภูมิแอร์ คอนดิชนั่ การเปิ ดปิ ดไฟในห้อง
การเปลี่ยนระบบควบคุม เป็ นต้น
2.2.2.2 ระบบบริหารจัดการนักเรียน
ก. การติดตั้งระบบการใช้ บัตรประจําตัวแก่นักเรียน
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ระบบการให้บตั รประจําตัวนักเรี ยนโดยใช้บตั รที่มีคุณสมบัติการทํางานแบบ REID สามารถ
ออกบัต รประจําตัว นั ก เรี ย นอิ เล็ก ทรอนิ ก ส์ ซึ่ งนํามาใช้ในการตรวจสอบการเข้าชั้น เรี ย น การใช้
ห้องสมุด การยืมหนังสื อ การใช้บริ การต่างๆ ในโรงเรี ยน เช่น ห้องอาหาร
ประโยชน์ ข องระบบนี้ คื อ ครู ส ามารถหาข้อ มู ล เกี่ ย วกับ นั ก เรี ย นได้ท ัน ที จ ากการใช้บ ัต ร
ประจําตัวนักเรี ยนอิเล็กทรอนิกส์
ข. การติดตั้งระบบป้ องกันความรุนแรงในโรงเรียน
มีการติ ดตั้งกล้องวงจรปิ ด 30 ตัว ภายนอก ภายในอาคาร และที่ ลบั ตาคน เพื่อตรวจสอบ
ความปลอดภัย เมื่อเกิดเหตุร้ายจะได้จดั การป้องกันแก้ไขได้ทนั ที ทําให้นกั เรี ยนอยูใ่ นสถานที่ปลอดภัย
จากห้ อ งอาจารย์ใ หญ่ แ ละห้ อ งพัก ครู สามารถป้ อ งกัน ควบคุ ม เหตุ ร้ า ยได้ ทํา ให้ นั ก เรี ย นอยู่ ใ น
สภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย
ค. การติดตั้งระบบป้ ายประกาศอิเล็กทรอนิกส์
การติดตั้งระบบป้ ายประกาศอิเล็กทรอนิ กส์ดว้ ยเทคโนโลยีหลอดภาพแบบ LED ซึ่ งจะแสดง
ตารางเรี ยนของแต่ละห้อง การถ่ายทอดการกระจายเสี ยง ข้อมูลจากอาจารย์ประจําชั้นหรื ออาจารย์ที่
สอนวิชาต่างๆ สามารถส่ งข้อมูลไปที่ป้ายประกาศได้ ป้ ายประกาศอิเล็กทรอนิ กส์น้ ีทาํ ให้การส่ งข้อมูล
รวดเร็ วทันเวลา
ง. การติดตั้งระบบ U-library REID
ระบบนี้ สามารถพัฒนาการบริ การของห้องสมุด จัดการข้อมูลต่างๆ ผ่าน REID ช่วยลดภาระ
ของบรรณารักษ์ ทําให้นกั เรี ยนสามารถเข้าสู่ ระบบข้อมูลของห้องสมุดได้ สามารถยืม-คืนหนังสื อ ผ่าน
ระบบนี้ สามารถป้ องกันหนังสื อหายได้ เนื่ องจากจะมีเสี ยงดังขึ้นเมื่อมีผูน้ าํ หนังสื อเล่มดังกล่าวผ่าน
ประตูไป
จ. การติดตั้งระบบดูแลสุ ขภาพ
ระบบนี้ ช่ วยเก็บ ข้อมู ลสุ ขภาพของนัก เรี ยน ข้อมู ลด้านร่ างกาย เช่ น นํ้าหนัก ไขมัน การ
พัฒนากล้ามเนื้อ โรคอ้วน หรื ออัตราการเจริ ญเติบโต ข้อมูลเหล่านี้ช่วยให้การดูแลสุ ขภาพของนักเรี ยน
ดีข้ ึน เช่น การรักษาโรคอ้วนในเด็ก การแนะนําด้านการออกกําลังกาย เป็ นต้น ระบบนี้เป็ นประโยชน์
ต่อนักเรี ยน ซึ่ งทําให้เขารู ้ขอ้ มูลพื้นฐานสุ ขภาพของตนเอง ทําให้ได้ขอ้ มูลในการออกกําลังกาย และ
การบริ โภคอาหารอย่างถูกต้อง

2.2.2.3 ระบบจัดการเรียนการสอน U-Learning
ก. ติดตั้งระบบสนับสนุน U-Learning

55

ในช่ วงแรกของโครงการ ผูว้ ิจยั ได้ติดตั้งระบบจัดการเรี ยนการสอน U-Learning เฉพาะวิชา
ภาษาอังกฤษ คณิ ตศาสตร์ และภาษาเกาหลีเท่านั้น เพราะนักเรี ยนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายต้อง
มุ่งหน้าในการสอบเข้ามหาวิทยาลัย ในการติดตั้งระบบนี้ได้ดาํ เนินการดังนี้
การติดตั้งระบบสนับสนุนการเรี ยนการสอน U-Learning
1) ห้องเรี ยนเสมือนเป็ นสถานที่ซ่ ึ งนักเรี ยนคนใดก็ตามสามารถมาเรี ยนรู ้ได้ตลอดเวลา
เนื้อหาที่ครู สอนในวิชาเรี ยนอยูบ่ นเว็บไซต์ในรู ปแบบของภาพและเสี ยง
2) ห้องผลิ ตสื่ อการเรี ยนการสอน จัด ไว้สําหรั บนักเรี ยนมาผลิ ตสื่ อการเรี ยนการสอน
หรื อเตรี ยมเนื้ อหาในการเรี ยนการสอน ห้องประกอบด้วยฮาร์ ดแวร์ และซอฟท์แวร์ ที่
ผลิตเนื้อหาของการเรี ยนการสอน
3) ห้องเรี ยน ประกอบด้วย Beam Projector และ Electronic teacher’s desk, Electronic
board ห้องสื่ อประสม และห้องคอมพิวเตอร์
สิ่ งที่ครู เขียนบนกระดานโดยใช้ Electronic teacher’s desk นักเรี ยนสามารถบันทึกไว้ และให้
ข้อมูลป้อนกลับมาที่ครู ได้ นักเรี ยนสามารถย้อนกลับไปดูเนื้อหาที่ครู เขียนบนกระดานได้
ข. การสร้ างเว็บไซต์ เพื่อสนับสนุน U-Learning
การสร้าง เว็บไซต์เพื่อสนับสนุ น U-Learning นั้น มีการสร้างเนื้ อหาของการเรี ยนการสอน
และยังมีระบบการเรี ยนทางไกลได้ โดยนักเรี ยนสามารถนําเนื้อหาขึ้นสู่ ระบบได้จากเว็บไซต์
การเรี ยนการสอนในลักษณะนี้ ทาํ ให้นักเรี ยนสนุ กสนาน ครู สามารถใช้ภาพแบบสื่ อประสม
(Multimedia data) ให้นัก เรี ยนดู ป ระกอบการเรี ยนการสอน ครู ส ามารถดึ งข้อมู ลต่ างๆ จาก ระบบ
อินเทอร์ เน็ต นักเรี ยนสามารถค้นหาคําศัพท์ภาษาอังกฤษจากพจนานุ กรมอิเล็กทรอนิ กส์ได้ (electronic
dictionary) เมื่ อ นั ก เรี ย นนํ า เสนอผลงานก็ ส ามารถใช้อุ ป กรณ์ ต่ า งๆ เช่ น โปรแกรมนํา เสนองาน
(PowerPoint) เครื่ องฉายภาพ (Projector LCD) และยังสามารถหาข้อมูลจาก ในการเรี ยนการสอนอย่าง
รวดเร็ ว
โรงเรี ยน แบบ U – School ในเมืองปูซาน ประเทศเกาหลีใต้ มีรูปแบบการจัดการเรี ยนการสอน
ที่น่าศึกษาค้นคว้าและเป็ นกรณี ศึกษาที่สามารถนํามาประยุกต์ใช้ในประเทศไทยได้

บทที่ 3
วิธีดาํ เนินการวิจัย
การดําเนิ น การศึ ก ษา เรื่ อ งแนวทางการพัฒ นาอี เลิ ร์ น นิ งสํ าหรั บ สถาบัน การศึ ก ษาใน
ประเทศไทย ประเด็ น การนํา เสนอแนวทางการจัด การเรี ย นการสอนแบบผสมผสานที่ ใ ช้
ubiquitous – learning เป็ นเครื่ องมือการเรี ยนรู ้ มีการดําเนินการศึกษา ดังนี้
1) ศึกษาจากเอกสารในประเด็น สัมภาษณ์ บุคลากรที่ เกี่ ยวข้อง และเข้าร่ วม
ศึกษาดูงาน ในมหาวิทยาลัย และโรงเรี ยนประเทศเกาหลีใต้ ที่มีการใช้ ubiquitous – learning เป็ น
เครื่ องมื อ การเรี ยนรู ้ คื อ Ewha Woman University, Dongseo University และ Haegang High
School ระหว่างวันที่ 20 -25 ตุลาคม 2551
2) สํ า รวจ รวบรวมและวิ เคราะห์ ข ้อ มู ล ด้า นการจัด การเรี ย นการสอนแบบ
ผสมผสาน และ ubiquitous – learning เป็ นเครื่ องมือการเรี ยนรู ้
3) การเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร และแลกเปลี่ ยนเรี ยนรู ้ กับ หน่ วยงานที่ มี
ประสบการณ์ ด้าน ubiquitous – learning การวิจยั ครั้งนี้ได้เก็บรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งในและ
ต่างประเทศ จากเอกสาร ตํารา บทความ และเอกสารจากเว็บไซต์ต่างๆไว้ 3 ด้านคือ
3.1) ผลการศึกษาแนวทางการจัดการเรี ยนการสอนแบบผสมผสาน
3.2) ผลการศึกษาการใช้ ubiquitous – learning เป็ นเครื่ องมือการเรี ยนรู ้
3.3) ผลการศึกษาแนวทางการจัดการเรี ยนการสอนแบบผสมผสานที่ใช้
ubiquitous – learning เป็ นเครื่ องมือการเรี ยนรู ้
4) การวิ เคราะห์ ข ้อ มู ล วิ เคราะห์ ข ้อ มู ล จากเอกสารที่ เกี่ ย วข้อ ง โดยใช้วิ ธี ก าร
วิเคราะห์เนื้อหาสาระ (Content Analysis)
4.1) การศึกษาแนวทางการจัดการเรี ยนการสอนแบบผสมผสาน
วิเคราะห์ 3 ประเด็น คือ 1) กระบวนการเรี ยนรู ้ 2) รายละเอียดของกิจกรรม และ 3) แนวทางการจัด
กิจกรรม
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4.2) การศึ ก ษาการใช้ ubiquitous – learning เป็ นเครื่ อ งมื อ การเรี ย นรู ้
โดยวิเคราะห์จากองค์ประกอบการจัดกิจกรรมแบบอีเลิร์นนิ ง (e-Learning) และกิจกรรมการเรี ยน
ผ่าน Mobile-Learning
4.3) การศึ ก ษาแนวทางการจัด การเรี ย นการสอนแบบผสมผสานที่ ใ ช้
ubiquitous – learning เป็ นเครื่ องมือการเรี ยนรู ้ โดยการวิเคราะห์จาก 1) รู ปแบบการใช้ Ubiquitous
Learning เป็ นเครื่ องมือการเรี ยนแบบผสมผสาน และ 2) แนวทางการจัดการเรี ยนผสมผสานโดยใช้
Ubiquitous Learning เป็ นเครื่ องมือ การเรี ยนรู ้
5) การสรุ ปผลและนําเสนอข้อมูล ใช้การนําเสนอเป็ นการสรุ ปผลความเรี ยง และ
นําเสนอข้อมูลเปรี ยบเทียบในรู ปตาราง และนําเสนอเป็ นแผนภาพ

บทที่ 4
ผลการศึกษา
ผลการวิจยั เรื่ อง แนวทางการพัฒนาอีเลิร์นนิ งสําหรับสถาบันการศึกษาในประเทศไทย
ประเด็นการนําเสนอแนวทางการจัดการเรี ยนการสอนแบบผสมผสานที่ใช้ ubiquitous – learning
เป็ นเครื่ องมือการเรี ยนรู ้ นําเสนอผลการศึกษา 3 ประเด็น ดังนี้
4.1 ผลการศึกษาแนวทางการจัดการเรี ยนการสอนแบบผสมผสาน
4.2 ผลการศึกษาการใช้ ubiquitous – learning เป็ นเครื่ องมือการเรี ยนรู ้
4.3 ผลการศึกษาแนวทางการจัดการเรี ยนการสอนแบบผสมผสานที่ใช้
ubiquitous – learning เป็ นเครื่ องมือการเรี ยนรู ้
โดยแต่ละประเด็น แสดงรายละเอียดตามลําดับ ดังนี้

4.1

ผลการการศึกษาแนวทางการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน

จากการศึกษาและวิเคราะห์เอกสารคัดสรร จากเอกสาร บทความ วารสาร ตํารา คัดสําเนา
จากงานวิจยั บทความหรื อเอกสารจากเว็บไซต์ที่เกี่ ยวข้องด้าน ทางการจัดการเรี ยนการสอนแบบ
ผสมผสาน สรุ ปกระบวนการจัดการเรี ยนการสอนแบบผสมผสาน และแนวทางการจัดการเรี ยน
การสอนแบบผสมผสานได้ ตามลําดับ ดังตาราง
ตารางที่ 4.1แสดงรายละเอียดของกระบวนการเรี ยนการสอนอีเลิร์นนิงและกระบวนการเรี ยนการ
สอนในชั้นเรี ยน
กระบวนการเรียนรู้
รายละเอียด
1. สร้ างแรงจู ง ใจให้ กับ ผูเ้ รี ย น การออกแบบควรเร้ าความ
การเรียนการสอนอิเลิร์นนิง
สนใจโดยการใช้ภาพกราฟิ ก ภาพเคลื่อนไหว สี และ/หรื อเสี ยง
ประกอบเพื่ อ กระตุ ้น ผูเ้ รี ย นให้ อ ยากเรี ย นรู ้ ควรใช้ก ราฟิ ก
ขนาดใหญ่ไม่ซบั ซ้อน การเชื่อมโยงไปยังเว็บอื่นต้องน่าสนใจ
เกี่ยวข้องกับเนื้อหา
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รายละเอียด
2. บอกวัตถุประสงค์ของการเรี ยน เพื่อเป็ นการบอกให้ผเู ้ รี ยน
รู ้ล่วงหน้าถึงประเด็นสําคัญของเนื้อหาและเป็ นการบอกถึงเค้า
โครงของเนื้ อหาซึ่ งจะเป็ นผลให้การเรี ยนรู ้มีประสิ ทธิ ภาพขึ้น
อาจบอกเป็ นวัตถุ ป ระสงค์เชิ งพฤติ กรรมหรื อวัตถุ ป ระสงค์
ทัว่ ไปโดยใช้คาํ สั้น ๆหลี กเลี่ ยงคําที่ ไม่ เป็ นที่ รู้จกั ใช้กราฟิ ก
ง่ายๆ เช่ น กรอบ หรื อลูกศร เพื่อให้การแสดงวัตถุป ระสงค์
น่าสนใจยิง่ ขึ้น
3. ทบทวนและเชื่ อมโยงความรู ้เดิ มของผูเ้ รี ยน เพื่อเป็ นการ
เตรี ยมพื้นฐานผูเ้ รี ยนสําหรั บรั บความรู ้ใหม่ การทบทวนไม่
จําเป็ นต้อ งเป็ นการทดสอบเสมอไป อาจใช้ก ารกระตุ ้น ให้
ผู เ้ รี ย นนึ ก ถึ ง ความรู ้ ที่ ไ ด้รั บ มาก่ อ นเรื่ อ งนี้ โดยใช้เสี ย งพู ด
ข้อความ ภาพ หรื อใช้หลายๆอย่างผสมผสานกัน ทั้งนี้ ข้ ึนอยู่
กับความเหมาะสมของเนื้ อหา มีการแสดงความเหมือนความ
แตกต่างของโครงสร้างบทเรี ยน เพื่อที่ผเู ้ รี ยนจะได้รับความรู ้
ใหม่ได้เร็ ว นอกจากนั้นผูอ้ อกแบบควรต้องทราบภูมิหลังของ
ผูเ้ รี ยนและทัศนคติของผูเ้ รี ยน
4. ให้ผเู ้ รี ยนมีความกระตือรื อร้นที่จะเรี ยนรู ้ นักการศึกษาเห็น
พ้องต้องกันว่า การเรี ยนรู ้จะเกิดขึ้นเมื่อผูเ้ รี ยนมีความตั้งใจที่
จะรับความรู ้ใหม่ ผูเ้ รี ยนจะจดจําได้ดี ถ้ามีการนําเสนอเนื้ อหา
ดี สั ม พั น ธ์ กั บ ประสบการณ์ เ ดิ ม ของผู ้เรี ยน ผู ้อ อกแบบ
บทเรี ยนควรหาเทคนิคต่างๆเพื่อใช้กระตุน้ ผูเ้ รี ยนให้นาํ ความรู ้
เดิ มมาใช้ในการศึกษาความรู ้ใหม่ รวมทั้งพยายามหาทางทํา
ให้ ก ารศึ ก ษาความรู ้ ใ หม่ ข องผู ้เรี ยนกระจ่ า งชั ด มากขึ้ น
พยายามให้ผเู ้ รี ยนรู ้จกั เปรี ยบเทียบ แบ่งกลุ่มหาเหตุผล ค้นคว้า
วิเคราะห์หาคําตอบด้วยตนเอง
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รายละเอียด
5. ให้ คาํ แนะนําและให้ ขอ้ มู ลป้ อนกลับ การให้คาํ แนะนํา
และให้ ขอ้ มู ลป้ อนกลับในระหว่างที่ ผูเ้ รี ยนศึ ก ษาอยู่ในเว็บ
เป็ นการกระตุ น้ ความสนใจของผูเ้ รี ยนได้ดี ผูเ้ รี ยนจะทราบ
ความก้า วหน้ า ในการเรี ย นของตนเอง การเปิ ดโอกาสให้
ผูเ้ รี ยนร่ วมคิดร่ วมกิจกรรมในส่ วนที่เกี่ยวข้องกับเนื้ อหา การ
ถาม การตอบ จะทําให้ผูเ้ รี ยนจดจําได้มากกว่าการอ่านหรื อ
ลอกข้อความเพียงอย่างเดียว
6. ทดสอบความรู ้ เพื่ อ ให้ แ น่ ใ จว่ า ผู ้เรี ยนได้ รั บ ความรู ้
ผูอ้ อกแบบสามารถออกแบบแบบทดสอบแบบออนไลน์ หรื อ
ออฟไลน์ ก็ ไ ด้ เป็ น การเปิ ดโอกาสให้ ผู ้ เ รี ยนสามารถ
ประเมิ น ผลการเรี ยนของตนเองได้ อาจจัดให้มีการทดสอบ
ระหว่างเรี ยน หรื อทดสอบท้ายบทเรี ยนทั้งนี้ควรสร้างข้อสอบ
ให้ ต รงกับ วัต ถุ ป ระสงค์ข องบทเรี ยน ข้อ สอบ คําตอบและ
ข้อมูลป้อนกลับควรอยูใ่ นกรอบเดียวกันและแสดงต่อเนื่องกัน
อย่างรวดเร็ ว ไม่ ควรให้ผูเ้ รี ยนพิ ม พ์ค าํ ตอบยาวเกิ น ไปควร
บอกผูเ้ รี ยนถึ งวิธีต อบให้ ชัด เจน คํานึ งถึ งความแม่ น ยําและ
ความเชื่อถือได้ของแบบทดสอบ
7. นําความรู ้ไปใช้และเสริ มความรู ้ เป็ นการสรุ ปแนวคิด
สําคัญ ควรให้ผเู ้ รี ยนทราบว่าความรู ้ใหม่มีส่วนสัมพันธ์กบั
ความรู ้เดิมอย่างไร ควรเสนอแนะสถานการณ์ที่จะนําความรู ้
ใหม่ไปใช้และบอกผูเ้ รี ยนถึงแหล่งข้อมูลที่จะใช้อา้ งอิงหรื อ
ค้นคว้าต่อไป

การเรียนการสอนในชั้นเรียน

1. การสร้ างความสนใจ สร้ างแรงจู งใจให้ผูเ้ รี ยนเกิ ดความ
สนใจในบทเรี ยน
2. แจ้งจุดประสงค์ บอกให้ผูเ้ รี ยนทราบถึงผลของการเรี ยน
ให้ เห็ น ประโยชน์ ใ นการเรี ยน เห็ น แนวทางของการจัด
กิจกรรมการเรี ยน
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รายละเอียด
3. กระตุ ้น ให้ ผู ้เรี ยนทบทวนความรู ้ เดิ ม ที่ จ ํา เป็ นต่ อ การ
เชื่อมโยงกับความรู ้ใหม่
4. เสนอบทเรี ยนใหม่ โ ดยใช้ สื่ อต่ า งๆ ที่ เ หมาะสมมา
ประกอบการสอน
5. ให้แนวทางการเรี ยนรู ้ บอกแนวทางให้ผูเ้ รี ยนสามารถทํา
กิจกรรมด้วยตนเอง ผูส้ อนแนะนําวิธีการทํากิจกรรม แนะนํา
แหล่งค้นคว้าให้ผเู ้ รี ยนไปศึกษาเอง
6. กระตุน้ ให้ผเู ้ รี ยนลงมือปฏิบตั ิทาํ แบบฝึ กหัดให้ผเู ้ รี ยนแสดง
พฤติกรรมตามจุดประสงค์
7. การให้ ข ้อ มู ล ป้ อ นกลับ ให้ ผู ้เรี ยนเห็ น ผลการปฏิ บ ั ติ
กิจกรรมหรื อพฤติกรรมที่แสดงออกการประเมินผลการเรี ยน
ตามจุดประสงค์
8. ส่ งเสริ มความแม่นยําและการถ่ายโอนการเรี ยนรู ้ เป็ นการ
สรุ ป การยํ้า ทบทวนการเรี ย นที่ ผ่านมา การให้ท าํ กิ จกรรม
เพิ่มพูนความรู ้ หาความรู ้เพิ่มเติมจากความรู ้ที่ได้ในชั้นเรี ยน

ตารางที่ 4.2 แนวทางการจัดการเรี ยนการสอนแบบผสมผสาน
องค์ ประกอบ
รายละเอียด
1. การวิเคราะห์และวางแผน
1.1 วิเคราะห์ผเู ้ รี ยน ,คุณสมบัติ ,องค์กร,การเรี ยนรู ้ ,ความ
(Analysis and Planning)
ต้องการของระบบ
1.2 วิเคราะห์ทรัพยากรที่สนับสนุนการจัดการเรี ยนการสอน
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รายละเอียด
1.3 วิเคราะห์ความต้องการของผูเ้ รี ยน การวางแผน การ
นําไปใช้ การทดสอบและประเมินผล
1.4 วิเคราะห์แผนงาน กระบวนการทํางาน การนําไปใช้เพื่อ
การพัฒนาและปรับปรุ งรู ปแบบกระบวนการทํางาน
1.5 วิเคราะห์ความต้องการพื้นฐาน

2. การออกแบบ
(Design Solutions)

2.1 กําหนดจุดประสงค์การเรี ยนรู ้
2.2 ออกแบบให้เหมาะสมกับความแตกต่างระหว่างบุคคล
2.3 ออกแบบให้เหมาะสมกับประเภทของการเรี ยนรู ้
2.4 ออกแบบบริ บทที่เกี่ยวข้อง เช่น บ้าน ,ที่ทาํ งาน ,ห้องเรี ยน ,
การฝึ กปฏิบตั ิ, การเรี ยนแบบร่ วมมือ
2.5ออกแบบคุณลักษณะผูเ้ รี ยน เช่น การกํากับตนเอง ,เพื่อน
ช่วยเพื่อน, ผูฝ้ ึ กสอนและผูเ้ รี ยน ,ผูแ้ นะนําและผูเ้ รี ยน ,ผูจ้ ดั การ
และผูเ้ รี ยน

3. การพัฒนา (Development)

3.1 จัดองค์ประกอบตามการออกแบบการเรี ยนการสอนแบบ
ออนไลน์
ใช้เครื่ องมือสื่ อสารในอินเทอร์เน็ตแบบประสานเวลา
(Synchronous) และแบบต่างเวลา (Asynchronous)
3.2 จัดองค์ประกอบตามการออกแบบการเรี ยนการสอนแบบ
ออฟไลน์แบบเผชิญหน้า (Face-to-Face)

4. การนําไปใช้

บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการเรี ยนการสอนได้แก่ ผูเ้ รี ยน ผูจ้ ดั การ
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เพื่อน ผูฝ้ ึ กสอนแหล่งทรัพยากรและองค์กร นอกจากนี้ยงั ให้
พิจารณาถึงประเด็นที่เกี่ยวข้องกับองค์กรแผนการนําไปใช้ ,
แผนการใช้เทคโนโลยี และความต้องการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

5. การประเมินผล (Evaluation)

เป็ นการประเมินผลการเรี ยนรู ้ ด้านความรู ้ความเข้าใจ เจตคติ
และทักษะ และประเมินด้านบริ บทที่เกี่ยวข้องในการ
ดําเนินงาน
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สรุ ปเป็ นแผนภาพ ดังนี้

แผนภูมิที่ 4.1 แนวทางการจัดการเรี ยนการสอนแบบผสมผสาน

4.2

ผลการศึกษาการใช้ ubiquitous – learning เป็ นเครื่ องมือการเรียนรู้

จากการศึกษาและวิเคราะห์เอกสารคัดสรร จากเอกสาร บทความ วารสาร ตํารา คัดสําเนา
จากงานวิจยั บทความหรื อเอกสารจากเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องด้าน ubiquitous – learning สรุ ปเป็ นการ
ใช้ ubiquitous – learning เป็ นเครื่ องมือการเรี ยนรู ้ รายละเอียด ดังตาราง
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ตารางที่ 4.3 การใช้ ubiquitous – learning เป็ นเครื่ องมือการเรี ยนรู ้
องค์ ประกอบ
electronic
learning
(e-Learning)
ปัจจัยทางด้ านเทคนิค (Technical Considerations)
การเชื่อมต่อกับอินเติอร์เน็ต เช่นผ่าน GPRSZ (Internet
X
connectivity)
การจัดเก็บข้อมูลแบบที่เดียวถึงแม้จะมีการใช้ขอ้ มูลจาก
X
หลายๆที่ (Single content repository)
การสร้างผลลัพธ์ที่มีความแตกต่าง ไม่ข้ ึนกับข้อจํากัดต่างๆ
X
เช่นขนาดของจอภาพ (Output variations)
การพัฒนาการศึกษา (Educational developments)
มีองค์ประกอบแวดล้อมของการเรี ยนรู ้ผา่ นอุปกรณ์
X
เคลื่อนที่แบบ m-Learning (Extension of m-Learning)
ความสามารถด้านเทคนิคที่แตกต่าง อาทิการเรี ยนรู ้ผา่ น
X
อุปกรณ์พกพาที่มีขนาดและข้อจํากัดต่างกับ Desktop
Computer ( Technical capabilities)
การเรี ยนรู ้ควรจะถูกจัดให้เป็ นส่ วนย่อยๆ มารวมกัน
X
เพื่อให้ผเู ้ รี ยนสามารถศึกษาแต่ละส่ วนได้ในแวลาที่
ต้องการ ด้วยความเร็ วที่เหมาะสม และสามารถกําหนด
เส้นทางการศึกษาได้ (Multitasking ability)
สถาปัตยกรรมของ U-Learning (U-Learning
Architecture)
เนื้อหาการเรี ยน สื่ อการสอน บทเรี ยน วิธีการเรี ยนการสอน
X
ปฎิสมั พันธ์ในการเรี ยน และ การจัดการการเรี ยนผ่าน
ระบบอินเตอร์เน็ต (Common store)
กระบวนการคัดกรองเนื้อหาเพื่อความเหมาะสม เช่นจะ
X
เป็ นแบบ e-Learning หรื อ m-Learning
การนําสื่ อการเรี ยนการสอนมานําเสนอให้สอดคล้องกับ
X
อุปกรณ์และหลักการที่เลือกใช้ (Rendering Application)

mobile
learning
(m-Learning)
X
X

X
X

X
X
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องค์ ประกอบ

องค์ ประกอบ (Components)
การออกแบบเว็บให้เหมาะสมกับเนื้อหาและการเรี ยน
(Web design)
การออกแบบกราฟิ กที่เหมาะสมกับผูใ้ ช้งาน (GUI)

electronic
learning
(e-Learning)

mobile
learning
(m-Learning)

X

X

X

X

4.3 ผลการศึกษาแนวทางการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานทีใ่ ช้ ubiquitous –
learning เป็ นเครื่ องมือการเรียนรู้
จากการศึกษาและวิเคราะห์เอกสารคัดสรร จากเอกสาร บทความ วารสาร ตํารา คัดสําเนา
จากงานวิจยั บทความหรื อเอกสารจากเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องด้าน ทางการจัดการเรี ยนการสอนแบบ
ผสมผสาน สรุ ปเป็ นแนวทางการจัดการเรี ยนการสอนแบบผสมผสานที่ใช้ ubiquitous – learning
เป็ นเครื่ องมือการเรี ยนรู ้ นําเสนอ 2 ประเด็นคือ
4.3.1 รู ปแบบการใช้ Ubiquitous Learning เป็ นเครื่ องมือการเรี ยนแบบผสมผสาน
4.3.2 แนวทางการจัดการเรี ยนผสมผสานโดยใช้ Ubiquitous Learning เป็ นเครื่ องมือ
การเรี ยนรู ้
โดยมีรายละเอียดแต่ละประเด็น ดังนี้
4.3.1 รู ปแบบการใช้ Ubiquitous Learning เป็ นเครื่ องมือการเรียนแบบผสมผสาน
ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ คือ
1) การเรี ยนจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ (Mobile Learning)
2) การเรี ยนแบบอีเลิร์นนิง
3) การเรี ยนในห้องเรี ยน
โดยแสดงรู ปการใช้ Ubiquitous Learning เพื่อการเรี ยนแบบผสมผสาน ดังภาพ
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ภาพประกอบที่ 4.1 รู ปแบบการใช้ Ubiquitous Learning เป็ นเครื่ องมือการเรี ยนแบบผสมผสาน
4.3.2 แนวทางการจัดการเรียนผสมผสานโดยใช้ Ubiquitous Learning เป็ นเครื่ องมือ
การเรียนรู้นําเสนอแนวทาง มีองค์ประกอบ ดังนี้
1) วิธีสอน และวิธีการจัดการเรี ยนรู ้ผา่ น Ubiquitous
2) ใช้วิธีการจัดการเรี ยนแบบผสมผสาน
3) ใช้เครื่ องมือ Ubiquitous เช่น โทรศัพท์เคลื่อนที่ และอุปกรณ์รับสัญญาณ
อินเทอร์เน็ตแบบพกติดตัวเคลื่อนที่ได้
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ทั้งนี้ รายละเอียดแนวทางการจัดการเรี ยน แสดงได้ดงั ภาพ

ภาพประกอบที่ 4.2 แนวทางการจัดการเรี ยนผสมผสานโดยใช้ Ubiquitous Learning
เป็ นเครื่ องมือการเรี ยนรู ้

บทที่ 5
สรุปผลการศึกษา
การวิ จ ัย เรื่ อ งแนวทางการพัฒ นาอี เลิ ร์ น นิ งสํ าหรั บ สถาบัน การศึ ก ษาในประเทศไทย
ประเด็นการนําเสนอแนวทางการจัดการเรี ยนการสอนแบบผสมผสานที่ ใช้ ubiquitous – learning
เป็ นเครื่ องมือการเรี ยนรู ้ นําเสนอผลการศึกษา 3 ประเด็น คือ
1. ผลการศึกษาแนวทางการจัดการเรี ยนการสอนแบบผสมผสาน
2. ผลการศึกษาการใช้ ubiquitous – learning เป็ นเครื่ องมือการเรี ยนรู ้
3. ผลการศึ กษาแนวทางการจัดการเรี ยนการสอนแบบผสมผสานที่ ใช้ ubiquitous –
learning เป็ นเครื่ องมือการเรี ยนรู ้
โดยแต่ละด้านมีรายละเอียด ดังนี้

สรุปผลการศึกษา
1. แนวทางการจัดการเรี ยนการสอนแบบผสมผสาน มีองค์ประกอบ 5 ด้าน 1) การวิเคราะห์
และวางแผน 2) การออกแบบ 3) การพัฒนา 4) การนําไปใช้ และ5.การประเมินผล
2. การใช้ ubiquitous – learning เป็ นเครื่ องมื อ การเรี ยนรู ้ ประกอบด้ ว ย 4 ปั จจัย คื อ
1) ปั จ จัย ทางด้ า นเทคนิ ค 2) การพั ฒ นาการศึ ก ษา 3) สถาปั ตยกรรมของ U-Learning และ
4) องค์ประกอบ
3. แนวทางการจัด การเรี ย นการสอนแบบผสมผสานที่ ใ ช้ ubiquitous – learning เป็ น
เครื่ องมือการเรี ยนรู ้ นําเสนอเป็ นรายด้าน 2 แนวทาง คือ
3.1) รู ปแบบการใช้ Ubiquitous Learning เป็ นเครื่ องมือการเรี ยนแบบผสมผสาน
ประกอบด้วย การเรี ยนในห้องเรี ยน การเรี ยนแบบอีเลิร์นนิง และการเรี ยนผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่ เช่น
โทรศัพท์เคลื่อนที่ PDA เป็ นต้น
3.2) แนวทางการจั ด การเรี ยนผสมผสานโดยใช้ Ubiquitous Learning เป็ น
เครื่ องมือการเรี ยนรู ้ ประกอบด้วย 1) วิธีการสอน หรื อวิธีการเรี ยนรู ้ 2) วิธีการเรี ยนแบบผสมผสาน
3) เครื่ องมือการเรี ยนรู ้แบบ Ubiquitous Learning โทรศัพท์เคลื่อนที่ PDA เป็ นต้น โดยจัดการเรี ยน
ในชั้นเรี ยน การเรี ยนแบบอีเลิร์นนิง เพื่อมุ่งสู่ การวัดผลการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยน
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