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บทที ่1 
ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหา 

 
 การจดัการศึกษาในปัจจุบนั   ไดมี้การนาํนวตักรรมและเทคโนโลยทีางการศึกษามาใชเ้พื่อ
เพิ่มทางเลือกในการเรียนรู้ของผู ้เรียน   เพื่ อพัฒนาผู ้เรียนในยุคโลกาภิวัตน์   ให้ มีความรู้
ความสามารถในการวิเคราะห์  สังเคราะห์ขอ้มูลและข่าวสาร  มีรูปแบบวิธีการเรียนการสอนท่ีเนน้
ความแตกต่างระหว่างบุคคลมากข้ึน  กระบวนการเรียนการสอนเปล่ียนบทบาทของครูจากการเป็น
ผูใ้ห ้ ผูถ่้ายทอด  มาเป็นผูอ้อกแบบการศึกษา เพื่อพฒันาคนท่ีมีความแตกต่างกนั  การเรียนการสอน
ไม่จาํกดัอยูเ่ฉพาะในหอ้งเรียนและภายในสถาบนัการศึกษาอีกต่อไป   
 การเรียนการสอนแบบอีเลิร์นนิง (e-Learning) ถูกนํามาใช้ในระบบการศึกษา  เพื่อ
สนับสนุน และเพ่ิมช่องทางการเรียนรู้ของผูเ้รียนในสถาบนัอุดมศึกษาหลายๆ สถาบนั สามารถ
เขา้ถึงผูเ้รียนท่ีอยูห่่างไกล โดยไม่จาํกดัสถานท่ี และเวลาใดก็ได ้(Anywhere-anytime learning) และ
สนบัสนุนระบบการเรียนรู้ท่ีมีผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง (Student-Centered Learning) ท่ีผูเ้รียนสามารถ
ควบคุมจังหวะการเรียนรู้ได้ด้วยตัวเอง (Self-paced Learning) การเรียนรู้ด้วยตนเองในระบบ          
อีเลิร์นนิง  จึงเป็นช่องทางสาํคญัทางหน่ึงของการเรียนรู้ของบุคคลในยคุน้ี    
 มหาวิทยาลยัต่างๆ ของประเทศไทยไดมี้การจดัการเรียนการสอนแบบอีเลิร์นนิง ทั้งใน
ลกัษณะเสริมการสอนปกติในชั้นเรียน  และใชท้ดแทนการสอนปกติ จึงทาํใหท้ั้งอาจารยผ์ูส้อนและ
หน่วยงานผูรั้บผิดชอบดา้น e-Learning ของสถาบนัการศึกษาต่างๆ หาแนวทางเพื่อการออกแบบ
และการผลิตบทเรียน e-Learning ให้ไดเ้กิดทั้งประสิทธิภาพและประสิทธิผล   สถาบนัการศึกษา
ต่างๆ ไดมี้การออกแบบและผลิตบทเรียนในรายวิชาต่างๆ ข้ึนมามากมาย  ซ่ึงก็มีความแตกต่างกนั
ออกไปตามการออกแบบของแต่ละสถาบนัการศึกษา หรือแตกต่างตามนักออกแบบแต่ละท่าน  
ดงันั้นการศึกษารูปแบบการเรียนการสอนท่ีจะให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้มากท่ีสุด จึงเป็นส่ิงสําคญั
สาํหรับการจดัการเรียนการสอนแบบอีเลิร์นนิง  รูปแบบบทเรียนท่ีผลิตข้ึนมาจะตอ้งใชว้ิธีการและ
กลยทุธ์ (Method and Strategy) ในการเรียนการสอนอย่างไรสาํหรับเน้ือหาในแต่ละลกัษณะ  จะมี
วิ ธีการออกแบบบทเรียน  (Instructional Design) อย่างไร  ท่ีจะให้ผู ้เรียนเกิดความเข้าใจใน
กระบวนการเรียนรู้นั้ น  และจะมีเทคนิคนําเสนอเน้ือหา สาระให้แก่ผูเ้รียน (Message design) 
อยา่งไรท่ีจะดึงดูดใหผู้เ้รียนสนใจในบทเรียนนั้น  ส่ิงต่างๆ เหล่าน้ีเป็นเร่ืองท่ีตอ้งใหค้วามสาํคญัควร
มีการศึกษาวิจยัก่อนท่ีจะมีการจดัการเรียนการสอนแบบอีเลิร์นนิง  
 

นอกจากน้ียงัมีกรณีสําคญัในเร่ืองการเปิดการคา้เสรีดา้นการศึกษาซ่ึงจะมีการให้บริการ
การศึกษาทางไกลแบบออนไลน์มาจากต่างประเทศเพ่ือให้บริการกับประชากรไทย  สํานักงาน
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คณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ตระหนักถึงการคุ้มครองดูแลผูบ้ริโภคในส่วนน้ีด้วยเพื่อให้
ประชากรไทยไดรั้บบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพและมาตรฐานท่ีดี    

โครงการมหาวิทยาลยัไซเบอร์ไทย  สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ร่วมมือกบั
สถาบนัอุดมศึกษา และสถาบนัการศึกษาต่างๆ ทั้ งในและต่างประเทศ เพื่อการวิจยัพฒันาแนว
ทางการคุม้ครองดูแลผูบ้ริโภค เช่นการศึกษากรณีศึกษาจากประเทศในแถบภูมิภาคเอเชีย  การ
พฒันาแนวทางการดูแลคุณภาพการจดัการเรียนการสอนแบบอีเลิร์นนิง  เช่น  การพฒันาหลกัสูตร
การเรียนการสอนทั้งในระดบัปริญญา หลกัสูตรประกาศนียบตัร และหลกัสูตรระยะสั้นตามความ
ต้องการของสังคม  และตามแผนการพัฒนาประเทศ  มีกลไกในการควบคุมคุณภาพและ
ประสิทธิภาพการเรียนการสอน ไดแ้ก่ สนบัสนุนการพฒันาบุคลากรทางการศึกษา สนบัสนุนการ
ใชท้รัพยากรการศึกษาทุกดา้นร่วมกนั  สนับสนุนการวิจยั  เพื่อพฒันารูปแบบและวิธีการจดัการ
เรียนการสอนอย่างต่อเน่ือง โดยวตัถุประสงค์ของโครงการเพื่อการวิจยั พฒันา คิดคน้และใช้
นวตักรรมทางการศึกษา และเทคโนโลยใีหม่ๆ ในทุกดา้น ในการจดัการเรียนการสอนทางไกลผา่น
ระบบเครือข่ายสารสนเทศ โดยดาํรงไวซ่ึ้งคุณภาพ และมาตรฐานของการให้การศึกษาทางไกล ทั้ง
ดา้นกระบวนการ และผลผลิตในระดบัท่ีสูงเป็นท่ียอมรับในระดบัสากล นั้น  การวิจยัเป็นช่องทาง
หน่ึงของการไดม้าซ่ึงองคค์วามรู้ใหม่ๆ เพื่อพฒันาการเรียนการสอนแบบอีเลิร์นนิงสาํหรับประเทศ
ไทย  อยา่งต่อเน่ืองต่อไป    

 

1.1  วตัถุประสงค์ของการวจิยั   
 

1) ศึกษาแนวทางการจดัการเรียนการสอนแบบผสมผสาน 
2) พื่อศึกษาการใช ้ubiquitous – learning  เป็นเคร่ืองมือการเรียนรู้ 
3) เพื่อนาํเสนอแนวทางการจดัการเรียนการสอนแบบผสมผสานท่ีใช ้ubiquitous – learning   
    เป็นเคร่ืองมือการเรียนรู้   

 

1.2  ขอบเขตการวจิยั 
 

 ดาํเนินงานวิจัยแนวทางการพฒันาอีเลิร์นนิงสําหรับสถาบันการศึกษาในประเทศไทย
ประกอบด้วยงานวิจัยท่ีครอบคลุมเน้ือหาด้านการศึกษาแนวทางการจัดการเรียนการสอนแบบ
ผสมผสานการใช ้ ubiquitous – learning  เป็นเคร่ืองมือการเรียนรู้ และนาํเสนอแนวทางการจดัการ
เรียนการสอนแบบผสมผสานท่ีใช ้ ubiquitous – learning เป็นเคร่ืองมือการเรียนรู้   



บทที ่ 2 
เอกสารทีเ่กีย่วข้อง 

 
 การศึกษาเอกสารเพื่อเป็นแนวคิดพื้นฐานงานวิจยั  เร่ืองการนาํเสนอแนวทางการจดัการเรียน
การสอนแบบผสมผสานท่ีใช ้ubiquitous – learning เป็นเคร่ืองมือการเรียนรู้   มีดงัน้ี 
   

2.1  การเรียนแบบผสมผสาน (Blended Learning)    
  2.2  การใช ้ubiquitous – learning เป็นเคร่ืองมือการเรียนรู้    
    

2.1 การเรียนแบบผสมผสาน  
 
การเรียนแบบผสมผสาน (blended learning) เป็นพฤติกรรมการเรียนรู้ท่ีเกิดจากการใชกิ้จกรรม

การเรียนการสอน ส่ือ หรือวิธีการท่ีหลากหลายในกระบวนการเรียนการสอน  หรือการฝึกอบรม ซ่ึง
สามารถตอบสนองความแตกต่างระหวา่งบุคคลของผูเ้รียนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  ทาํใหผู้เ้รียนสามารถ
เรียนรู้ได้ตามความถนัด ความสนใจด้วยส่ือท่ีเหมาะสมกบัตนเอง  ด้วยเหตุน้ีจึงมีนักการศึกษาและ
นกัวิชาการดา้นฝึกอบรมหลายคนเช่ือวา่ ในอนาคตอนัใกลน้ี้การเรียนแบบผสมผสานจะเขา้มามีบทบาท
สูงมากในวงการศึกษา  โดยเขา้มาแทนท่ีวิธีการเรียนแบบอีเลิร์นน่ิง (e-Learning) และการเรียนการสอน
แบบดั้ งเดิม  การเรียนแบบผสมผสานจะทําหน้าท่ีเลือกสรรเฉพาะข้อดีของการเรียนแต่ละแบบ
ผสมผสานเขา้ดวัยกนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบั เกรแฮม และเคลลา (Graham and Kalela, 2002) ท่ีกล่าวว่า การ
เรียนแบบผสมผสานเป็นการเรียนท่ีดีท่ีสุด  เน่ืองจากเป็นการจดัการเรียนการสอนโดยการเลือกใช้
คุณลกัษณะท่ีดีท่ีสุดของการสอนในห้องเรียนและคุณลกัษณะท่ีดีท่ีสุดของการสอนแบบออนไลน์เขา้
ดว้ยกนัเพื่อใหผู้เ้รียนสามารถเรียนรู้ไดอ้ยา่งอิสระ ทาํใหเ้กิดพฤติกรรมการเรียนท่ีกระฉบักระเฉง (active 
learning) และสามารถลดเวลาในการเขา้ชั้นเรียนได ้ 
 

2.1.1 ความหมายของเรียนแบบผสมผสาน  
  

ปัจจุบนัมีผูใ้ชค้าํศพัทภ์าษาองักฤษกบัคาํว่า  การเรียนการสอนแบบผสมผสาน  มีหลายคาํเช่น  
blended  learning, hybrid learning, web-enhanced learning, integrated learning, multi-method learning 
or mixed mode learning, flexible learning เป็นตน้  แต่คาํท่ีมีความหมายเก่ียวกบั  การจดัการเรียนการ
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สอนแบบผสมผสาน  หรือ  การฝึกอบรมแบบผสมผสาน  ท่ีได้รับการยอมรับมากท่ีสุดคือ  blended 
learning  หรือ  blended training (ตวงรัตน์  ศรีวงษค์ล, 2552) 

ดริสคอลล ์(Driscoll, 2002) อธิบายวา่  การเรียนแบบผสมผสาน  เป็นการรวมหรือผสมผสาน
เทคโนโลยีของเว็บ (web-based technology) เขา้ด้วยกนักบัการเรียนการสอนในชั้นเรียนแบบดั้ งเดิม 
(face to face) เช่น การเรียนท่ีจดัข้ึนตามความสนใจของผูเ้รียนในห้องเรียนเสมือนสด (live virtual 
classroom self-paced instruction) การเรียนแบบร่วมมือ (collaborative learning) การเรียนกบัส่ือภาพวีดิ
ทัศน์ท่ีบีบอัดภาพและเสียง (streaming video) เป็นต้น  ทั้ งน้ีเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายของการจัด
การศึกษา  ซ่ึงสอดคล้องกับ  ซอยล์ กับ  มูเนน  (Coil and Moonen, 2001) ท่ีกล่าวว่า การเรียนแบบ
ผสมผสานเป็นการผสมผสานระหว่างการเรียนแบบเผชิญหน้า กบั การเรียนแบบออนไลน์เขา้ดว้ยกนั  
ซ่ึงมีทั้งส่วนประกอบท่ีเป็นการเรียนในห้องเรียนและการเรียนแบบออนไลน์  โดยใชอ้งคป์ระกอบของ
การเรียนแบบออนไลน์เติมเต็มช่องว่างของการเรียนในห้องเรียน ส่วน ซิงห์ (Singh, 2003) กล่าว
สนบัสนุนว่า การเรียนแบบผสมผสานเป็นการเรียนโดยใชว้ิธีสอนท่ีหลากหลายเขา้ดว้ยกนัเพื่อใหผู้เ้รียน
เกิดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงสุด ซ่ึงสอดคลอ้งกบั บองค์ และเกรแฮม (Bonk &  Graham, 2004) ท่ี
กล่าวว่าการเรียนการสอนแบบผสมผสานเป็นการผสมผสานระบบการเรียนรู้ (learning  systems) ท่ี
หลากหลายเขา้ดว้ยกนัเพื่อเป็นการแกปั้ญหาท่ีหลากหลายในการเรียนรู้  นอกจากน้ี สมิธ (Smith, 2001) 
ให้นิยามของการเรียนแบบผสมผสานว่า  เป็นการจดัการเรียนการสอนทางไกลโดยใช้เทคโนโลยีท่ี
ทันสมัย  เช่น  โทรทัศน์  อินเทอร์เน็ต  ข้อความเสียง (voice  mail) และการประชุมทางโทรศัพท ์ 
ผสมผสานกบัการจดัการศึกษาแบบดั้งเดิม (traditional  education) 

ส่วน เบอร์สิน (Bersin, 2003) กล่าวว่าถึงการเรียนแบบผสมผสานในดา้นท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
ฝึกอบรมวา่  เป็นส่วนหน่ึงของการฝึกอบรมในองคก์ารหรือหน่วยงาน  เป็นการผสมผสานกระบวนการ
เรียนรู้ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์และส่ือหรือวิธีการอ่ืนๆ  เพื่อการถ่ายทอดเน้ือหาสาระและการส่งผ่าน
ความรู้ ประสบการณ์  ทกัษะ และเจตคติในการฝึกอบรม 

สรุปไดว้่าการเรียนแบบผสมผสาน  เป็นการเรียนรู้ท่ีเกิดจากการผสมผสานส่ือหรือวิธีการ
ต่างๆ ท่ีหลากหลายเขา้ดว้ยกนั เช่น การผสมผสานการเรียนการสอนกบัส่ือหลายๆ ชนิด  การใชกิ้จกรรม
การเรียนการสอนตามแนวคิดของนักปรัชญาการศึกษากลุ่มต่างๆ การผสมผสานการเรียนระบบ
ออนไลน์กบัการเรียนการสอนแบบดั้งเดิม  การผสมผสานกิจกรรมท่ีหลากหลายบนเวบ็เพียงอยา่งเดียว  
การเรียนแบบผสมผสานจึงช่วยให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  นอกจากน้ียงัเป็น
รูปแบบท่ีช่วยใหป้ระหยดัเวลาและลดทรัพยากรได ้ 
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2.1.2  พฒันาการของการเรียนแบบผสมผสาน 
 
หากพิจารณากระบวนการเรียนการสอนหรือการฝึกอบรม  ซ่ึงเป็นการถ่ายทอดเน้ือหาความรู้

หรือการสอนทุกรูปแบบโดยการใชส่ื้อ วิธีการหลายๆ แบบ  เพื่อให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ก็นบัไดว้่าเป็น
วิธีการท่ีทาํใหเ้กิดการเรียนแบบผสมผสาน  ซ่ึงมีพฒันาการมากวา่  80  ปี  ดงัภาพประกอบต่อไปน้ี 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
2.1.3  ลกัษณะของการเรียนแบบผสมผสาน 
 
การเรียนแบบผสมผสานท่ีนาํมาใชก้บัวงการศึกษาในปัจจุบนั ทั้งการฝึกอบรมและการเรียนการ

สอนในสถานศึกษาทัว่ไป  มีหลายลกัษณะซ่ึงนักการศึกษาและนกัวิชาการฝึกอบรมไดใ้ห้ไดใ้ห้นิยาม
และขอ้คิดเห็นเก่ียวกบัลกัษณะของการเรียนแบบผสมผสานไว ้ดงัน้ี 

นิค แวน ดมั (Nick Van Dam, 2003) ไดก้ล่าวถึงลกัษณะของการเรียนแบบผสมผสานไว ้3  
ลกัษณะดงัน้ี  

1) การเรียนการสอนแบบเผชิญหน้า (face-to-face) เป็นการเรียนการสอนท่ีผูส้อนและ
ผูเ้รียนอยูใ่นสถานท่ีเดียวกนัในเวลาเดียวกนั  มีการใชว้สัดุอุปกรณ์เทคโนโลยีการเรียน
การสอนเขา้มาผสมผสานกบักระบวนการเรียนการสอน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของการ
จดัการศึกษา 

2) การเรียนด้วยตนเองบนเว็บ (self-paced e-Learning) การเรียนการสอนชนิดน้ีเป็นการ
เรียนการสอนแบบไม่ประสานเวลา  หรืออาจเป็นการเรียนแบบร่วมมือโดยท่ีผูเ้รียนใช้

blended 
learning 

เร่ิมมีการใช้
วิทยกุระจายเสียง
เพื่อการศึกษา 

ค.ศ. 1925 

มีการใชโ้ทรทศัน์เพื่อการศึกษา  
บนัทึกภาพวดิีทศัน์ และการ
ถ่ายทอดช่องสญัญาณเพื่อ

ค.ศ. 1980 
สงครามโลกคร้ังท่ี 2 มี

การใชภ้าพยนตร์ฝึกอบรม
ทหารในกองทพั

ค.ศ. 1945 

มีการใชเ้คร่ืองช่วยสอน / 
บทเรียนโปรแกรมของ บี.

เอฟ. สกินเนอร์ 

ค.ศ. 1960 
มีการใชe้-Learning / web / 
CBT / online chat groups / 

Web conferences 

ค.ศ. 1990 
พิพิธภณัฑก์ารศึกษาเซ็นหลุยส์  มี
การใชเ้คร่ืองมือโสตทศันศึกษา  
โดยการใชร้ถมา้ลากไปตาม

ค.ศ. 1900 

แผนภูมิท่ี 2.1 แสดงพฒันาการของการเรียนแบบผสมผสาน 
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เทคโนโลยีในการเรียนการสอนเป็นเคร่ืองมือสําคญัในการเรียนรู้  แต่ไม่ได้เช่ือมต่อ
เคร่ืองมือนั้นกบัผูเ้รียนคนอ่ืนหรือผูส้อนในเวลาเดียวกนั 

3) การเรียนบนเวบ็แบบสด (live e-Learning) เป็นการใชเ้ทคโนโลยใีนการจดัการเรียนการ
สอน  โดยท่ีผูเ้รียนและผูส้อนร่วมกนักิจกรรมในเวลาเดียวกนั  แต่แตกต่างสถานท่ี  การ
เรียนการสอนในลกัษณะน้ีเป็นการเรียนการสอนแบบประสานเวลา 

ดริสคอลล ์(Driscoll, 2002) ไดก้ล่าวถึงแนวคิด หรือ ลกัษณะของการเรียนแบบผสมผสานไว ้4 
แนวคิด  คือ 

1) การเรียนบนเวบ็ (web-based technology) กบั การเรียนในชั้นเรียนแบบดั้งเดิมหรือแบบ
เผชิญหนา้ (face to face) 

2) การผสมผสานทฤษฎีการสอน (mixing theories of learning)เขา้กบัระบบการเรียนการ
สอน  เช่น การสอนตามแนวคิดของคอนกลุ่มสตรัคติวิซ่ึม (constructivism) แนวคิดกลุ่ม
พฤติกรรมนิยม (behaviorism) และแนวคิดกลุ่มพุทธิปัญญานิยม (cognitivism) (Bonk 
and Graham, 2004) เพื่อให้ได้ผลลพัธ์จากการเรียนท่ีดีท่ีสุด  ซ่ึงวิธีสอนเหล่าน้ีอาจใช้
เทคโนโลยีเทคโนโลยีการสอน (instructional  technology) เขา้มาช่วยประกอบการเรียน
การสอนหรือไม่กไ็ด ้

3) การใช้เทคโนโลยีการเรียนการสอนทุกรูปแบบ เช่น  วีดิทศัน์  ซีดี-รอม  การเรียนการ
สอนผ่านเว็บ  ภาพยนตร์ ผสมผสานเข้ากับการเรียนการสอนแบบดั้ งเดิมหรือแบบ
เผชิญหนา้ในหอ้งเรียนระหวา่งผูเ้รียนกบัผูส้อน 

4) การผสมผสานเทคโนโลยกีารเรียนการสอนกบัการทาํงานจริง (Bersin,2003) 
 นอกจากน้ี ดริสคอลล ์(Driscoll, 1997) ไดใ้หค้วามหมายท่ีบ่งบอกถึงลกัษณะของการฝึกอบรม
บนเว็บว่า  เป็นการใชท้กัษะหรือความรู้ต่างๆ  ถ่ายโยงไปสู่ท่ีใดท่ีหน่ึง  โดยการใชเ้วิลด์ไวด์เวบ็เป็น
ช่องทางในการเผยแพร่ส่ิงเหล่านั้ น  และยงักล่าวถึงลกัษณะของการฝึกอบรมผ่านเว็บ  ถา้แบ่งตาม
รูปแบบของเคร่ืองมือท่ีใชส้ามารถแยกไดเ้ป็น  2  ลกัษณะ  คือ 

1) แบบท่ีเป็นตัวอักษรอย่างเดียว (text-only) เป็นลักษณะของการฝึกอบรม  โดยอาศัย
อินเทอร์เน็ต  ซ่ึงมีขอ้จาํกดับางอย่างในการเขา้ถึงขอ้มูล  มีลกัษณะท่ีเป็นขอ้ความอย่าง
เดียว  โดยมีเคร่ืองมือท่ีใชมี้หลายอยา่ง  ไดแ้ก่ 
1.1) ไปรษณียอิ์เล็กทรอนิกส์ (electronics  mail : e-mail) ผูเ้รียนจะได้รับเน้ือหาของ

บทเรียนและการส่ือสารกบักลุ่มผูเ้รียน  ผูส้อนผา่นทางไปรษณียอิ์เลก็ทรอนิกส์ 
1.2) กระดานข่าวสาร (bulletin  board) ผูเ้รียนสามารถส่ือสารกนัไดโ้ดยการส่งความ

คิดเห็นและคาํถาม  ใชใ้นการอภิปรายกลุ่มได ้
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1.3) ห้องสนทนา (chat  room) เป็นการส่ือสารข้อมูลโดยทันทีทันใด  ซ่ึงสามารถ
ส่ือสารขอ้มูลระหว่างกนัไดจ้ากผูเ้รียนหลายๆ  คน  รวมทั้งผูส้อน  ซ่ึงทาํให้การ
เรียนด้วยวิธีดังกล่าวจะมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน  หากใช้ในลกัษณะของอภิปราย  
เน่ืองจากผูเ้รียนทุกคนและผูส้อน  สามารถแสดงความคิดเห็นโตต้อบกนัไดอ้ยา่ง
ฉบัพลนั  สะดวกและรวดเร็ว 

1.4) โปรแกรมดาวน์โหลด  (software  downloading) ผู ้เรียนจะสามารถเก็บข้อมูล
เอกสาร  บทเรียน หรือโปรแกรมไดโ้ดยการดาวน์โหลดจากกระดานข่าวสารหรือ
ดาวน์โหลด จากเวิลดไ์วด์เวบ็  โดยท่ีบทเรียนนั้นจะสามารถนาํมาใชไ้ดก้บัเคร่ือง
คอมพวิเตอร์ของผูเ้รียนเอง 

2) แบบท่ีเป็นส่ือประสม (multimedia) เป็นแบบท่ีมีโครงสร้างลกัษณะเป็นกราฟิก  การ
สืบคน้โดยใชภ้าพในรูปแบบของเวบ็  ซ่ึงการฝึกอบรมแบบส่ือประสมน้ีประกอบดว้ย 4 
ชนิด 
2.1) การฝึกอบรมบนเว็บ (web/computer-based  training :  W/CBT) มีลกัษณะเด่นท่ี

ออกแบบโปรแกรมเพ่ือการเรียนเป็นรายบุคคล  ซ่ึงเหมาะสําหรับบทเรียน
แบบฝึกหดั  และปฏิบติั (drill  and  practice)  

2.2) ระบบสนับสนุนการปฏิบัติงาน (web/electronic  performance  support  systems 
:W/EPSS) มีลกัษณะเด่นคือ ผูเ้รียนสามารถตดัสินในได้ว่าเม่ือไรอย่างไร และ
รายละเอียดระดับไหนท่ีต้องการเรียนรู้  และเป็นไปในลักษณะของการเรียน
รายบุคคลเพ่ือการแกไ้ขปัญหา 

2.3) ห้องเรียนเสมือนจริง  เรียนต่างเวลากนั (web/virtual  asynchronous  classroom :  
W/VAC) มีลกัษณะเด่นคือ  เป็นการออกแบบมาเพ่ือการเรียนรู้เป็นกลุ่ม  ซ่ึงไม่
จาํเป็นท่ีกลุ่มผูเ้รียนและผูส้อนจะตอ้งเขา้ศึกษาเรียนรู้พร้อมกนั  แต่จะร่วมกนัใน
การทาํกิจกรรมต่างๆ  เช่นการระดมความคิด  การอภิปราย  การแกปั้ญหา  และ
กรณีศึกษา  บทบาทของผูส้อนคือการจดัเตรียมส่ิงอาํนวยความสะดวกท่ีมีความ
ยดืหยุน่เพื่อสนบัสนุนการคน้ควา้ของผูเ้รียน 

2.4) ห้องเรียนเสมือนจริง  เรียนเวลาเดียวกนั (web/virtual  asynchronous  classroom : 
W/VAC) มีลกัษณะเด่นคือ  ออกแบบมาเพื่อการเรียนรู้เป็นกลุ่ม  โดยผูเ้รียนและ
ผูส้อนจะต้องเขา้ศึกษาเรียนรู้พร้อมกัน  ซ่ึงเป็นไปในรูปแบบการพูดคุย  การ
อภิปรายกลุ่ม  การฝึกปฏิบติักรณีศึกษา  ซ่ึงการปฏิสัมพนัธ์กนัโดยใช ้ การประชุม
ทางไกล  และหอ้งสนทนาในการแลกเปล่ียนความคิดเห็น 
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2.1.4  องค์ประกอบของการเรียนแบบผสมผสาน   
 
เน่ืองจากการจดัการเรียนการสอนบนเวบ็เป็นช่องทางหน่ึงท่ีผูส้อนและผูเ้รียน ไดมี้โอกาสใช้

เครือข่ายอินเตอร์เน็ตเป็นแหล่งขอ้มูลในการคน้ควา้ เพื่อสนบัสนุนการจดัการเรียนของผูส้อน และการ
อาํนวยความสะดวกในการเรียนรู้ของผูเ้รียน  องคป์ระกอบของการจดัการเรียนการสอนบนเวบ็แบบ
ผสมผสานมีผูใ้หแ้นวคิดเก่ียวกบัองคป์ระกอบของการจดัการเรียนการสอนแบบผสมผสานไวห้ลายท่าน  
ดงัน้ี 

โรไว  และ จอร์แดน (Rovai  and  Jordan,  2004) กล่าวถึงองคป์ระกอบของการจดัการเรียน
การสอนบนเวบ็แบบผสมผสานวา่ประกอบดว้ย  4  องคป์ระกอบ  ดงัน้ี 

1) การผสมผสานส่ือประสมและทรัพยากรเสมือนในระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (blended  
multimedia  and  virtual  internet  resources) ประกอบด้วย  video/DVO  virtual  field  
trips  interactive  websites  software  packages  broadcasting 

2) การผสมผสานโดยใช ้ classroom  websites  ในการสร้างส่ิงแวดลอ้มในการจดัการเรียน
การสอนบนเวบ็แบบผสมผสาน  สําหรับประกาศงานท่ีมอบหมาย  รับ-ส่ง  การบา้น  การ
ทดสอบ  การประกาศผลการเรียน  และนโยบายของชั้นเรียน  เป็นตน้  โดยผูส้อนอาจจะ
สร้างเวบ็ไซตเ์พื่อการเรียนการสอนดว้ยตนเอง  หรืออาจจะทาํการเช่ือมโยง (link) ไปยงั
เวบ็ไซตท่ี์เก่ียวขอ้งก็ได ้ นอกจากน้ี  ชมิดต ์(Schmidt,  2002) ไดเ้สนอว่า  การท่ีเวบ็ไซต์
สําห รับการเรียนการสอน  (Web-Enhanced  Classroom) เพื่ อให้การเรียนประสบ
ผลสําเร็จนั้ น  จาํเป็นตอ้งประกอบด้วย  4  องค์ประกอบ  ได้แก่  ส่วนบริการจัดการ 
(administration) ส่วนประเมินผล  (assessment) ส่วนเน้ือหา (content) ส่วนชุมชน           
(community) 

3) การผสมผสานโดยใชร้ะบบบริหารจดัการหลกัสูตร(course  management  systems) ใน
การจดัการเรียนการสอนบนเวบ็แบบผสมผสานผูส้อนใชร้ะบบบริหารจดัการหลกัสูตร 
(course  management  systems : CMS) เพื่อช่วยในการติดต่อส่ือสารและการบริหาร
จดัการกิจกรรมการเรียนการสอนในห้องเรียน  เช่น  การแจกเอกสารประกอบการสอน  
การกําหนดวันสุดท้ายของการส่งงานท่ีมอบหมาย  การวบรวมงานท่ีมอบหมาย 
(Schmidt.  2002) การแจ้งงานท่ีมอบหมายล่วงหน้า  การแจ้งประกาศต่างๆ  การส่ง
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ถึงผูเ้รียนเป็นรายบุคคล  การแจง้ขอ้มูลเก่ียวกบัรายละเอียดการ
สอน  และนโยบายในการใหร้ะดบัผลการเรียนระบบบริหารจดัการหลกัสูตรท่ีแนะนาํให้
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ใช้ในการจัดการเรียนการสอนบนเว็บแบบผสมผสาน ได้แก่  WebCT, Blackboard, 
Moodle  และ ANGEL  LMS   

4) การผสมผสานโดยใช้การสนทนาแบบประสานเวลาและต่างเวลา (synchronous  and  
asynchronous  discussions) 

จากรูปแบบของการจดัการเรียนการสอนบนเวบ็แบบผสมผสานท่ีเป็นการผสมผสานการจดั
กิจกรรมการเรียนการสอนในห้องเรียนแบบดั้ งเดิมกับการเรียนแบบออนไลน์เขา้ด้วยกัน  การใช้
เทคโนโลยขีองการเรียนแบบออนไลน์เพื่อเขา้มาเติมในส่วนของส่ิงแวดลอ้มในการเรียนแบบเผชิญหนา้
คือการประยกุตใ์ชก้ารติดต่อส่ือสารผา่นการสนทนาแบบประสานเวลาและต่างเวลา (synchronous  and  
asynchronous  discussions) โดยผูส้อนเป็นกาํหนดหัวขอ้ในการสนทนาคอยอาํนวยความสะดวกใน
ระหว่างการสนทนา  โดยพยายามจดับรรยากาศในการเรียนให้เหมือนกบัการสนทนาระหว่างผูเ้รียนใน
หอ้งเรียน 
  

 2.1.5  สัดส่วนของการเรียนแบบผสมผสาน 
  

จากการประชุมทางวิชาการ “ Sloan Consortium  2003”ได้เสนอขนาดท่ีเหมาะสมเก่ียวกับ 
คุณภาพและขนาดของการศึกษาทางออนไลน์ในประเทศสหรัฐอเมริกา  เม่ือปี ค.ศ. 2002 และ 2003     
ดงัตารางเปรียบเทียบต่อไปน้ี 

 
ตารางที ่2.1  เปรียบเทียบสดัส่วนของการเรียนแบบผสมผสาน 

สัดส่วนของเน้ือหา 
ทีส่อนทางออนไลน์ 

ประเภทของบทเรียน ลกัษณะของการเรียนการสอน 

 
0 % 

 
การเรียนแบบดั้งเดิม 

เป็นการเรียนการสอน ท่ี ไม่ต้องใช้
เทคโนโลยีออนไลน์  เรียนรู้เน้ือหาได้
ดว้ยการพดูและฟัง 

 
 

1  ถึง  29 % 

 
 

การเรียนแบบเวบ็ช่วย 

เป็นการเรียนการสอนท่ีใช้เทคโนโลยี
เว็บหรือออนไลน์เป็นตวัช่วยเสริมการ
เรียนการสอนแบบดั้ งเดิม  เช่น การใช้
เว็บ  Blackboard หรือ  WebCT ในการ
บอกเน้ือหายอ่ๆ หรือการสัง่งาน 
 



 

 

10 

สัดส่วนของเน้ือหา 
ทีส่อนทางออนไลน์ 

ประเภทของบทเรียน ลกัษณะของการเรียนการสอน 

 
 

30 ถึง 79 % 
 

 

 
 

การเรียนแบบผสมผสาน 
 

 

การเรียนแบบผสมผสานระหว่างการ
เรียนแบบออนไลน์กับการเรียนแบบ
ดั้งเดิม  มีสัดส่วนของเน้ือหาบนเวบ็หรือ
มีการอภิปรายทางออนไลน์ และมีการ
ประชุมแบบเผชิญในห้องเรียนบา้งตาม
ความเหมาะสมของเน้ือหาและกิจกรรม 

 
80 + % 

 
การเรียนแบบออนไลน์ 

เป็นการเรียนการสอนท่ีมีเน้ือหาทั้งหมด
อยู่บน เว็บ   ไม่ มีการพบปะกันแบบ
เผชิญหนา้ระหวา่งผูส้อนกบัผูเ้รียน 

 

2.1.6  รูปแบบการเรียนแบบผสมผสาน (blended learning models) 
 
จากแนวคิดของนกัการศึกษาและนกัวิชาการดา้นการฝึกอบรมเก่ียวกบัการเรียนแบบผสมผสาน 

ต่างถ่ายทอดออกมาเป็นรูปแบบ ในประเด็นของการศึกษาเก่ียวกบัความหมาย  ความสําคญั  และการ
นาํไปประยกุตใ์ช ้ จึงไดมี้รูปแบบการเรียนการสอนหรือการฝึกอบรมแบบผสมผสาน (blended learning 
models  or blended  training  models) หลายรูปแบบแตกต่างกนัดงัน้ี 
 

2.1.6.1  รูปแบบการเรียนแบบผสมผสานของมหาวทิยาลยัปักกิง่  
(Beijing Normal University) 
รูปแบบการเรียนแบบผสมผสานของมหาวิทยาลยัปักก่ิง  แบ่งออกเป็น 3 ตอนใหญ่ๆ ไดแ้ก่ 

ตอนท่ี 1  การวิเคราะห์เบ้ืองตน้   ตอนท่ี 2  การออกแบบกิจกรรมและทรัพยากร  ตอนท่ี 3 การประเมิน
การเรียนการสอน ซ่ึงแต่ละตอนมีรายละเอียดดงัน้ี 

ตอนที่ 1  การวิเคราะห์เบ้ืองต้น  ได้แก่  การวิเคราะห์ลกัษณะธรรมชาติของผูเ้รียน  การ
วิเคราะห์วตัถุประสงคก์ารเรียนรู้  โดยยึดหลกัการของเบนจากมิน  บลูม เป็นสาํคญั  และการวิเคราะห์
สภาพแวดลอ้มในการเรียนแบบผสมผสาน  เม่ือวิเคราะห์องคป์ระกอบทั้ง 3 ประการแลว้จึงดาํเนินการ
ในตอนต่อไป 
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ตอนที ่2  การออกแบบกจิกรรมต่างๆ และทรัพยากร ไดแ้ก่  
การออกแบบภาพรวมทั้งหมดของการเรียนแบบผสมผสาน  ซ่ึงประกอบดว้ย   

1) หน่วยการเรียนรู้หรือหน่วยกิจกรรม   
2) ยทุธ์วิธีการเรียนแบบผสมผสาน   
3) ส่ิงสนบัสนุนเพื่ออาํนวยความสะดวกในการเรียนแบบผสมผสาน   
     จากนั้นจึงออกแบบในรายละเอียดต่อไป คือ  

การออกแบบหน่วยการเรียนรู้หรือหน่วยกิจกรรม  ซ่ึงประกอบดว้ย   
1) การระบุพฤติกรรมการเรียนรู้   
2) การตั้งวตัถุประสงคใ์นการทาํกิจกรรม   
3) กาํหนดกิจกรรมในบทเรียน   
4 ) การประเมินผลหน่วยการเรียน 

การออกแบบและพฒันาทรัพยากร  ประกอบดว้ย   
1 ) การเลือกเน้ือหาบทเรียน   
2) การพฒันากรณีตวัอยา่ง   
3) การออกแบบการนาํเสนอและการพฒันา 

ตอนที่ 3  การประเมินผลกระบวนการเรียนรู้  การจัดการสอบตามหลักสูตร  และการ
ประเมินผลกิจกรรมในบทเรียนทั้งหมด 
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การออกแบบการเรียนแบบผสมผสานของมหาวิทยาลยัปักก่ิงแสดงเป็นภาพไดด้งัน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

การวเิคราะหผู์เ้รียน 

การวเิคราะหว์ตัถุประสงคก์ารเรียนรู ้ โดยเนน้

การวเิคราะหส่ิ์งแวดลอ้มในการเรียนแบบผสมผสาน 
รายงานผล

การ

การวิเคราะห์

เบ้ืองตน้ 

แผนภูมิท่ี 2.2 แนวคิดในการออกแบบการเรียนแบบผสมผสานของมหาวิทยาลยัปักก่ิง 

ออกแบบการเรียนแบบผสมผสานรวม

ทั้งหมด 
 หน่วยการเรียนรู ้(กิจกรรม) 
 ยุทธศาสตรก์ารสอนแบบ

ออกแบบรายงานทั้งหมดของ

การเรียนแบบผสมผสาน 

รายงานรายละเอียดการ

ออกแบบการเรียนแบบ

ออกแบบหน่วย (กิจกรรม) 
 ระบุพฤติกรรมในการ

แสดงออก 
 วตัถุประสงคข์องกิจกรรม 
 การจดักลุ่ม/รวบรวม

ออกแบบและพฒันาทรพัยากร 
 เลือกเน้ือหา 
 การพฒันากรณีตวัอยา่ง 
 ออกแบบการนําเสนอ และ

การพฒันา 

การออกแบบ 
กิจกรรมและ 
ทรพัยากร 

การประเมินผล 
การเรยีนการสอน 

 การประเมินผลกระบวนการ

เรียนรู ้
 การจดัการสอบตามหลกัสตูร 

ตรวจสอบการสอน 
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จะเห็นไดว้่า  การออกแบบการเรียนแบบผสมผสานของมหาวิทยาลยัปักก่ิงนั้น ไดมี้พิจารณา
องค์ประกอบท่ีเก่ียวข้อง 2 ด้าน  ดังนั้ นในตอนท่ี 1 การวิเคราะห์เบ้ืองต้นจึงจาํเป็นต้องวิเคราะห์
องคป์ระกอบยอ่ยของทั้งสองมิติ  ดงัตารางต่อไปน้ี 

 
ตารางที ่2.2  แสดงมิติในการวิเคราะห์เบ้ืองตน้ 

 
มิติด้านความรู้ 

3มิติกระบวนการพุทธิปัญญา 
1.

ความ
จํา 

2. 
ความเข้าใจ 

3. 
ประยุกต์ใช้ 

4. 
วเิคราะห์ 

5. 
ประเมินผล 

6. 
สร้างสรรค์ 

ก.  ความรู้เก่ียวกบั 
     ความเป็นจริง 
(Factual 
Knowledge) 

 
 
 
 
 

เนน้การ
อ่าน 

(ตาํรา 
เอกสาร 
หรือ 
บท 
ความ 
ออน 
ไลน์) 

ทดสอบ; 
หาขอ้มูล 

ใน
อินเตอร์เน็ต 

 
-- 

 
-- 

 
-- 

 
-- 

ข.  ความรู้เชิง 
มโนทศัน ์
(Conceptual 
Knowledge) 

ผงัมโนทศัน์ 
(Concept 
maps) 

ทดสอบ
ออนไลน์ 

(Online test) 

 
-- 

 
-- 

 
-- 

ค.  ความรู้เชิงวิธี 
ดาํเนินการ 
(Procedural 
knowledge) 

การอภิปราย ; 
การประสาน 
งานติดต่อ 
ส่ือสารกนั ; 
ผงัมโนทศัน์ ; 
การร่วมมือกนั 
ทางออนไลน์ 

การปฏิบติั ; 
ใหแ้กปั้ญหา 

Well-
structured 
problems 

กรณีศึกษา 
(Case  

studies) 

การสะทอ้น 
ความคิด 

(Reflection) 

การปฏิบติั ; 
ใหแ้กปั้ญหา 
(ill structured 

Problems) 

ง.  ความรู้เชิง 
อภิมาน         
(Meta-Cognitive 
Knowledge) 

การ
ประสานงาน 
ติดต่อส่ือสาร

กนั; 
การระดม
สมอง 

การสร้า ง 
ยทุธศาสตร์
การเรียนรู้
(Making 

up learning 
Strategy) 

การบนัทึกใน 
กิจกรรมท่ี
ได ◌้ 

เรียนรู้มา 
(Activity 
Record  

การสะทอ้น 
ความคิด 

(Reflection) 

 
- 
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study) 
2.1.6.2  รูปแบบ เอเอเอ (AAA Model) ของ ตวงรัตน์  ศรีวงษ์คล (2550) 
ความคิดรวบยอดในการประยกุตก์บัการเรียนการสอนหรือการฝึกอบรมแบบผสมผสานของ

รูปแบบ เอเอเอ ประกอบดว้ยส่ิงสําคญั 3 ส่วน คือ 1) การวิเคราะห์ (analysis) 2) กิจกรรม (activities)    
3) การประเมินผล (assessment) ซ่ึงแต่ละส่วนมีรายละเอียดดงัน้ี  

1) การวิเคราะห์ (analysis) ไดแ้ก่  การวิเคราะห์ความตอ้งการจาํเป็น (needs analysis) การ
วิเคราะห์ผูเ้รียน (learner analysis) การวิเคราะห์บริบทแวดลอ้ม (context  analysis) การ
วิเคราะห์เน้ือหา (content analysis) 

2) กิจกรรม (activities) หมายถึงกิจกรรม ซ่ึงการเรียนการสอนออนไลน์  และทฤษฎีการ
เรียนรู้ตามแนวสร้างความรู้นิยม (constructivism) จะเน้นการเรียนรู้โดยอาศัยความ
ร่วมมือกนั (collaborative learning) 

3) การประเมินผล (assessment) ไดแ้ก่  การประเมินผลการเรียนรู้ทั้งก่อนการเรียน  ระหวา่ง
การเรียน  และหลงัการเรียน  เพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของผูเ้รียนท่ีเกิดข้ึนในขั้นต่างๆ  
ตามแนวคิดของ เบนจามิน  บลูม (Benjamin Bloom Taxonomy,1956) ท่ีจาํแนกออกเป็น 
6 ขั้น ไดแ้ก่  (1) ขั้นความรู้ (knowledge) (2) ขั้นความเขา้ใจ (comprehension) (3) ขั้นการ
ประยกุตใ์ช ้(application) (4) ขั้นการวิเคราะห์(analysis) (5) ขั้นการสังเคราะห์(synthesis) 
(6 ) ขั้นการประเมินผล (evaluation) ในขั้นการประเมินผลนั้ น  ตวงรัตน์  ศรีวงษ์คล 
(2550)กล่าวว่า การประเมินผลตอ้งเน้นการประเมินอย่างแท้จริงหรือตามสภาพจริง 
(authentic assessment) และได้เสนอแนะว่า เคร่ืองมือประเมินต้องสามารถประเมิน
ความรู้  ความสามารถของผูเ้รียนไดต้รงและสอดคลอ้งกบัแนวคิดของเบนจามิน บลูม 
หรือกบัของผลการเรียนรู้ (learning outcome) ของกาน์เย ่(Gagne) 

 
 
 
 
 
 
 
 

A 
analysis 

A 
activities 

A 
assessment 

ภาพประกอบท่ี 2.1 รูปแบบการเรียนแบบผสมผสานของ  ตวงรัตน์  ศรีวงษค์ล (2550) 
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เป็นท่ีน่าสังเกตว่ารูปแบบการเรียนแบบ เอเอเอ (AAA Model) ของตวงรัตน์  ศรีวงษ์คล
(2550) ไดแ้บ่งกระบวนการเรียนออกเป็น  3  ตอน แต่ละตอนมีความสัมพนัธ์ต่อเน่ืองซ่ึงกนัและกนั       
มีความสอดคลอ้งกบัแนวคิดการออกแบบการเรียนแบผสมผสานของมหาวิทยาลยัปักก่ิง  ซ่ึงไดแ้บ่ง
โครงสร้างการเรียนรู้ออกเป็น 3 หมวดหลกัๆ ได้แก่ การวิเคราะห์เบ้ืองตน้  การเลือกกิจกรรมและ
ทรัพยากรสนบัสนุน  และการประเมินผล  

 
2.1.6.3  รูปแบบการเรียนแบบผสมผสาน ของ  คาร์แมน  
จาเรด  เอ็ม คาร์แมน (Jared M. Carman, 2005) เช่ือว่าการเรียนแบบผสมผสานมีผลดีต่อ

วงการธุรกิจ เขาอธิบายว่าการทาํธุรกิจจะใชท้ฤษฎีใดทฤษฎีหน่ึงไม่ไดต้อ้งผสมผสานหลายทฤษฎีเขา้
ดว้ยกนั  แมจ้ะมีปรัชญาแตกต่างกนัก็ตาม (Carman, 2005 : 2) ตวัอย่างของการออกแบบการเรียนการ
สอนท่ีประยกุตท์ฤษฎีต่างๆ เขา้ดว้ยกนั  เช่น ทฤษฎีของเคลเลอร์ (Keller), กาเย ่(Gagne), บลูม (Bloom), 
เมอร์รีลล ์(Merrill),  คลาร์ค และ เกอร่ี (Clark  and Gery) เม่ือรวมเขา้ดว้ยกนัจึงเป็นองคป์ระกอบหลกั
สาํคญั 5 ประการ ของกระบวนการเรียนแบบผสมผสาน (Carman, 2005 : 2) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบท่ี 2.2  การผสมผสานทฤษฎีการเรียนรู้ต่างๆ เขา้ดว้ยกนั 
ท่ีมา  :  http://www.agilantlearning.com/pdf/Blended%20Learning%20Design.pdf  (สืบคน้เม่ือ 30 เม.ย. 2552) 
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ส่วนองค์ประกอบสําคญัทั้ง 5 ส่วน ท่ีก่อให้เกิดรูปแบบการเรียนแบบผสมผสาน ของคาร์
แมน แสดงเป็นภาพประกอบไดด้งัน้ี 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
คาร์แมน (Carman) ไดอ้ธิบายถึงองคป์ระกอบสาํคญัทั้ง 5 ส่วนไวด้งัน้ี 
ส่วนที ่1  เหตุการณ์สด (Live Event)  
หมายถึงการบรรยายสด (live  lecture) หรือเป็นการเรียนการสอนในชั้นเรียนปกติซ่ึงผูเ้รียน

สามารถเขา้ร่วมกิจกรรมไดพ้ร้อมกนัคร้ังละหลายคนในเวลาเดียวกนั ในท่ีน้ีอาจจะจดัเป็นห้องเรียน
เสมือน (virtual classroom) เป็นช่องทางในการนาํเสนอก็ได ้ เพื่อสร้างแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิของผูเ้รียน  
ตามแนวคิด  ARCS Model ของจอห์น  เคลเลอร์ (John Keller) ท่ีเสนอไวว้่า  ผูส้อนต้องส่งเสริมให้
ผูเ้รียนเกิดความรู้สึกทั้ง 4 อย่าง คือ 1) ความตั้งใจ (attention)  2) ความสัมพนัธ์เก่ียวขอ้ง (relevance)         
3) ความมัน่ใจ (confidence)  4) ความพึงพอใจ(satisfaction) 

ส่วนที ่2 การเรียนด้วยตนเอง (self-paced learning)  
เป็นการศึกษาดว้ยตนเองจากซีดีรอม หรือ การศึกษาบทเรียนจากเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ตาม

ความเร็วและความพร้อมของผูเ้รียนเอง  การเรียนแบบน้ีจะทาํให้เกิดการเรียนรู้ข้ึนภายในตวับุคคลตาม
หลกั 9 ขั้น (Gagne’s Nine) ของ โรเบิร์ต  กาเย ่(Robert Gagne, 1998) ดงัน้ีคือ  

1) การเพิ่มความตั้งใจ (gain attention) 
2) บอกใหผู้เ้รียนทราบถึงจุดประสงคข์องบทเรียน (inform learner of objective) 
3) การเร้าใหมี้การฟ้ืนความรู้เดิม (stimulate of recall prior knowledge) 
4) การนาํเสนอบทเรียน (present the materials) 
5) การช้ีทางในการเรียนรู้ (provide guidance of learning) 
6) กระตุน้การตอบสนองบทเรียน (elicit response) 
7) ใหข้อ้มูลยอ้นกลบั (provide feedback) 

Assessment  
 

Performance 
Support 
Material Collaboration 

Self-paced 
learning 

Live Event 

                ภาพประกอบท่ี 2.3 องคป์ระกอบทั้ง 5 ของการเรียนแบบผสมผสานของคาร์แมน  (Carman, 2005) 
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8) การประเมินผล (assess performance) 
9)  การถ่ายโยงความรู้ (enhance retention and transfer) 

ส่วนที ่3  การเรียนแบบร่วมมือ (collaboration)  
เป็นการสร้างสภาพแวดลอ้มให้ผูเ้รียนมีการส่ือสารกบับุคคลอ่ืนๆทั้งผูเ้รียนดว้ยกนัเอง หรือ

ผูส้อนรวมทั้งผูเ้ก่ียวขอ้งกบัหลกัสูตร  ตลอดจนผูเ้ช่ียวชาญในสาขา  ทั้งในรูปแบบการประสานเวลา  
และไม่ประสานเวลา  โดยการเคร่ืองมือประเภท chat room, web board, e-mail  โดยตาหลกัการของ 
คาร์แมน (Carman, 2005) ไดก้าํหนดการเรียนแบบร่วมมือไว ้ 2  ประการไดแ้ก่  

1) การร่วมมือระหวา่งผูเ้รียนกบัผูเ้รียน (peer to  peer) 
2) การร่วมมือระหวา่งผูเ้รียนกบัพี่เล้ียง (peer to mentor) 

ส่วนที ่4  การประเมินผล (assessment)  
เป็นการวดัผลและประเมินผลการเรียนรู้ทั้งก่อนการเรียน  ระหว่างการเรียน  และหลงัการ

เรียน  เพื่อระเมินผลการถ่ายโยงความรู้ของผูเ้รียนท่ีเกิดข้ึนในขั้นต่างๆ ตามความคิดเห็นของเบนจามิน  
บลูม (Benjamin  Bloom, 1965) ซ่ึงจาํแนกออกเป็น 6  ขั้น  ไดแ้ก่  

1) ขั้นความรู้ (knowledge) 
2) ขั้นความเขา้ใจ (comprehension) 
3) ขั้นการประยกุต ์(application) 
4) ขั้นการวิเคราะห์ (analysis) 
5) ขั้นการสงัเคราะห์ (synthesis) 
6) ขั้นการประเมินผล (evaluation) 

ส่วนที ่5 การใช้วสัดุสนับสนุนการเรียนการสอน (performance support materials)  
เป็นการใชว้สัดุสนบัสนุนการเรียนการสอน เพื่อการส่งเสริมให้เกิดความคงทนและการถ่าย

โยง (enhance  retention and transfer) ตามแนวคิดของการเย ่ ไดแ้ก่ PDA,  computer,  webCT,  เอกสาร
อิเลก็ทรอนิกส์  ส่ือช่วยสอน  เอกสารส่ิงพิมพ ์ และเอกสารดาวน์โหลด  เพื่อทาํใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้  
 

2.1.6.4  รูปแบบแบบการเรียนแบบผสมผสานของ บริษัทไมโครซอฟต์ 
กรอบแนวคิดในการพฒันาองคก์รโดยผา่นกระบวนการฝึกอบรมของไมโครซอฟต ์ประกอบ

ขั้นตอนสําคัญ 3  ขั้นตอนคือ 1) ขั้นการสมัครเขา้เรียน (assess) 2) ขั้นการเรียน (learn) และ 3) ขั้น
ประยกุตใ์ช ้(apply) กรอบแนวคิดน้ีเกิดจากความตอ้งการของกลุ่มลูกคา้และตวัแทนจาํหน่ายของบริษทั
ไมโครซอฟตท่ี์ตอ้งการพฒันาความรู้และทกัษะในผลิตภณัฑแ์ละระบบใหม่ๆ ของบริษทัท่ีออกจาํหน่าย  
ซ่ึงมีรูปแบบการเรียนดงัภาพต่อไปน้ี 
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รูปแบบการเรียนแบบผสมผสานของบริษทัไมโครซอฟตมี์รายละเอียดแต่ละขั้นตอนดงัน้ี 
1. ขั้นการสมัครเข้าเรียน (assess) ผูท่ี้ตอ้งการเขา้รับการฝึกอบรมตอ้งเขา้สู่ระบบเพื่อกาํหนด

ทกัษะท่ีตอ้งการเรียนรู้  โดยผา่นฝ่ายฝึกอบรมของไมโครซอฟต ์(Microsoft training partners) ซ่ึงไดรั้บ
การรับรองจาก Microsoft-CPLS (Certified Partners for Learning Solution) ในขั้นตอนน้ีจะเป็นการ
วิเคราะห์ ทกัษะ (skill) ช่องว่าง (gap) จะทาํให้ทราบว่าผูท่ี้จะเขา้รับการฝึกอบรมมีทกัษะหรือความ
ชาํนาญอะไร  และขาดความรู้หรือทกัษะใด  แลว้พยายามเพิ่มเติมความรู้หรือทกัษะท่ีขาดนั้น  เพื่อเป็น
ประโยชน์ในการเพิ่มทกัษะและประสิทธิภาพในการทาํงาน 

2. ขั้นเรียน  (Learn) การฝึกอบรมจะประกอบดว้ยกิจกรรมและปัจจยัในการเรียนแบบต่างๆ 
ไดแ้ก่  การเรียนดว้ยตนเอง (self-paced),  การเรียนในขั้นเรียนปกติ (instructor-led), การเรียนทางไกล
(distance) ซ่ึงการเรียนแต่ละแบบมีองคป์ระกอบท่ีเก่ียวขอ้ง  ดงัน้ี 

 
 
 
 

Learn 

(เรียน) 

Apply 

(ประยุกตใ์ช)้ 

 การประเมนิ ผลิตผลจากการเรียนแบบ การไดร้บัการรบัรอง 

การเพิ่ม

ทกัษะ

ขั้นสูงใน

งาน 

เป็น

ผูเ้ช่ียวชาญ

ในงาน 

ศึกษาดว้ยe-learning e-Reference Books 
วชิาเรียน 

ปฏิบติัการ 

คลินิค 

สมัมนา 

หอ้งเสมือน 

เทคโนฯ

เน็ต MSDN 
หนังสืออิเล็ก

  

หนังสืออา้งอิง

  
การฝึกอบรม

  

การปฏิบติั 
คลินิค 

 

ตาํราเรียน, ส่ือการสอนของครู,หลกัสูตร

ในหอ้งเรียน 

ผลิตผลการเรียนรูจ้าก

การเพิ่ม

ทกัษะใน

งาน 

ส่ิงสนบัสนุน 

ทรอนิกส ์  

รายวชิาเรียน 

การสมัมนา 

แผนภูมิท่ี 2.3 แสดงแนวคิดการเรียนแบบผสมผสานของบริษทัไมโครซอฟต ์

 

Assess 

(สมคัรเขา้เรียน) 

แบบเป็น

แบบ
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แผนการเรียน / การฝึกอบรมของ CPLS Partner 

 แผนการเรียนหรือการฝึกอบรม แบ่งออกเป็น  2  ขั้น ไดแ้ก่ ขั้นเตรียม (pre-class) และ ขั้นหลงั
เรียน (post-class) โดยแต่ละวนัจะเรียนแบบผสมผสานดงัน้ี 
 ขั้นเตรียม  ใหผู้เ้รียนเรียนรู้ดว้ยตนเอง (self-study prep) 

วนัท่ี 1  เรียนในชั้นเรียน (in  classroom) 
วนัท่ี 2  เรียนในหอ้งเรียนเสมือน (virtual  class) 
วนัท่ี 3  เรียนใน e-Learning   
วนัท่ี 4  เรียนในหอ้งเรียนเสมือน (virtual class) 
วนัท่ี 5  เรียนในชั้นเรียน (on class) 

 ขั้นหลงัเรียน  เป็นขั้นสงัคมกลุ่มข่าวสาร (community newsgroups)  

การเรียนโดยมีครูผู้สอน การเรียนด้วยตนเอง เคร่ืองมือสําหรับการ

- การเรียนในชั้นเรียน
ปกติ 
(traditional classroom) 

- การเรียนนอกสถานท่ี  
(on-site engagement) 

-การเรียนในหอ้งเรียน
เสมือน (virtual online 
classroom) 

- การเรียนผา่นวิดีทศัน์
ทางไกล (video  
conferencing)  

- การเรียนโดยมี
ครูผูส้อนและ
ผูเ้ช่ียวชาญออนไลน ์
(online coaching and 
mentoring) 

- การเรียนโดยมีผูส้อน
ผา่นทาง e-mail 
(instructor-led via e-mail) 

- การฝึกอบรมดว้ย
คอมพิวเตอร์ผา่นระบบ
ออนไลน ์(online or 
computer-based training) 

- การเรียนดว้ยตนเอง
ผา่นคู่มือการเรียน 
เอกสาร (self-study guide, 
manual, text) 

- การเรียนดว้ยตนเอง
ผา่นแหล่งขอ้มูล หรือ
ฐานขอ้มูลออนไลน์
(online resources and 
database) 

- การสนทนาออนไลน์
(chat) 

- การส่งขอ้ความแบบ
ทนัที 
(instant messaging) 

- กลุ่มข่าวสาร  กระดาน
ข่าว (newsgroup  and  
forums) 

- การเรียนแบบร่วมมือ
กนั (collaboration) 

ภาพประกอบท่ี 2.4  แสดงกิจกรรมการเรียนแบบต่างๆ ของ บริษทัไมโครซอฟต ์



 

 

20 

 3. ขั้นประยุกต์ใช้ (apply) เม่ือเสร็จส้ินกระบวนการเรียนรู้หรือการฝึกอบรม  กระบวนการ
ประเมินจะอยูใ่นรูปของความเช่ียวชาญท่ีไดรั้บการรับรอง  พร้อมกบัปริมาณของผลิตภณัฑท่ี์ไดรั้บการ
ปรับปรุงหรือพฒันาจากความรู้  ทกัษะ  และความเช่ียวชาญหลงัจากไดรั้บการฝึกอบรมแลว้  และเม่ือผู ้
ไดรั้บการฝึกอบรมแลว้ระยะหน่ึงอยากจะเพิ่มพูนทกัษะหรือความเช่ียวชาญให้แก่ตนเองหรือองคก์รก็
สามารถกลบัเขา้ไปในระบบการฝึกอบรมในเร่ืองใหม่ๆ ได ้
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
2.1.6.5  รูปแบบการเรียนแบบผสมผสานของเพอร์นิมา  วาเลยีแธน  
วาเลียแธน (Valiathan,2002 :1) ไดนิ้ยามการเรียนแบบผสมผสานว่าเป็นการรวมเอาวิธีการ

หลากหลายท่ีต่างกนัเขา้ด้วยกัน เช่น การเรียนแบบร่วมมือ การเรียนบนเว็บ และการจดัการความรู้ 
นอกจากน้ียงัเป็นการรวมเหตุการณ์ท่ีต่างกนัเขา้ดว้ยกนั เช่น การเรียนการสอนแบบเผชิญหน้าในชั้น
เรียน  กบัการเรียนแบบออนไลน์ 

เอ็นไอไอที เทคโนโลยี (NIIT Technology 2002; อา้งถึงใน Purnima Valiathan,2002 :1) ได้
จาํแนกรูปแบบการเรียนการสอนบนเวบ็แบบผสมผสานเป็น 3 รูปแบบ ไดแ้ก่   

1) รูปแบบการพฒันาดา้นทกัษะ (Skill-Driven  Model) 
2) รูปแบบการพฒันาดา้นเตคติ (Attitude-Driven  Model) 
3) รูปแบบการพัฒนาด้านความสามารถ (Competency-Driven  Model)และเอ็นไอไอที  

เทคโนโลยไีดร้วมเอารูปแบบทั้ง 3 ไวด้ว้ยกนัดงัภาพต่อไปน้ี 

Career 
Enablement  

Career 
Advancement 

 
Specialization 

ภาพประกอบท่ี 2.5 แสดงการประเมินผลของการฝึกอบรมซ่ึงอยูใ่นรูปของความเช่ียวชาญ 
หลงัจากเขา้รับการฝึกอบรม 
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วาเลียแธน (Valiathan, 2002 : 1-3) ได้เสนอแนะเก่ียวกับความสัมพนัธ์ขององค์ประกอบ
ต่างๆ ในแต่ละรูปแบบ  เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการเรียนรู้ของบุคคลและองคก์ร ทั้งในส่วนท่ียึด และ
ไม่ยดึเทคนิคดา้นเทคโนโลย ี ดงัต่อไปน้ี 

1.  รูปแบบการพฒันาการเรียนด้านทกัษะ (Skill-Driven  Model)  
เป็นการรวมกนัระหว่างการเรียนดว้ยตนเอง (self-paced learning) กบั  การเรียนโดยมีผูส้อน

และวสัดุอุปกรณ์สนบัสนุนการเรียนการสอน  ซ่ึงวิธีน้ีจะสามารถนาํไปสู่การพฒันาทางดา้นความรู้ และ
ทกัษะท่ีตอ้งการเฉพาะดา้น  กิจกรรมการเรียนแบบผสมผสานในรูปแบบการพฒันาการเรียนรู้ด้าน
ทกัษะ มีดงัตารางต่อไปน้ี 
 
ตารางที ่ 2.3  แสดงกิจกรรมการเรียนแบบผสมผสานใน Skill-Driven Model 

รายการเรียนรู้ 
(learning sequence) 

การยดึเทคนิคด้านเทคโนโลย ี
(technology-based techniques) 

การไม่ยดึเทคนิคด้านเทคโนโลย ี
(non-technology based 

techniques) 

การประกาศ 
(announcement) 
 

LMS 
E-mail push 

ใบปลิว/ประกาศ (flyer) 
จดหมาย (mail) 
โทรศพัท ์(phone) 

ส่วนประกอบในภาพรวม 
(overview session) 

E-mail 
การสมัมนาผา่นเวบ็ไซต์
(Webinar) 

การเรียนในชั้นเรียน (traditional 
classroom ) 

Blended Learning 

Skill-Driven Competency-Driven 

Attitude-Driven 

แผนภูมิท่ี 2.4  รูปแบบการเรียนแบบผสมผสานของ  เอน็ไอไอที  เทคโนโลย ี
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รายการเรียนรู้ 
(learning sequence) 

การยดึเทคนิคด้านเทคโนโลย ี
(technology-based techniques) 

การไม่ยดึเทคนิคด้านเทคโนโลย ี
(non-technology based 

techniques) 

 
 
การเรียนดว้ยตนเอง 
(self-paced learning) 

เรียนรู้ผา่นเวบ็ 
(Web-based tutorial) 
E-books 
การใชร้ะบบสนบัสนุนการ
ปฏิบติังาน (EPSS) 
สถานการณ์จาํลอง (simulations) 

บทความ (articles) 
หนงัสือ (books) 
คู่มือแนะแนวทางการปฏิบติังาน  
(job-aids) 
การเรียนรู้จากการปฏิบติังานจริง  
(on-the-job  training) 

การตอบขอ้ซกัถาม 
(query resolution) 

E-mail 
FAQ 
ขอ้ความส่งด่วน 
(instant messenger) 

 
การพบปะ/ประชุม 
(face-to-face meeting) 

การสาธิต 
(demonstration) 

การพบปะ/ประชุมผา่นเวบ็ 
(Web meeting) 
สถานการณ์จาํลอง (simulations) 

 
การเรียนในชั้นเรียน  
(traditional classroom ) 

การปฏิบติั 
(practice) 

สถานการณ์จาํลอง (simulation) มอบหมายงานใหท้าํตามสมุดงาน
(workbook Assign) 

การแจง้ผลยอ้นกลบั 
(feedback) 

E-mail การพบปะ/ประชุม 
(face-to-face meeting) 
ทาํรายงาน(print report) 

ความใกลชิ้ดระหวา่งเรียน 
(closing session) 

E-mail 
การสมัมนาผา่นเวบ็ไซต์
(Webinar) 

การเรียนในชั้นเรียน  
(traditional classroom ) 

การทดสอบ 
(certification) 

การทดสอบผา่นเวบ็ 
(Web-based test) 

การสอบ 
(print test) 
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2.  รูปแบบการพฒันาการเรียนด้านเจตคติ (Attitude-Driven Model)  
เป็นการรวมกนัของเหตุการณ์ต่างๆ ท่ีมีปฏิสัมพนัธ์ในการเรียนรู้ กบั ส่ือต่างๆ ซ่ึงนาํไปสู่การ

พฒันาพฤติกรรมดา้นเจตคติท่ีตอ้งการเฉพาะ  กิจกรรมหรือวสัดุสนบัสนุนการเรียนแบบผสมผสานใน
รูปแบบการพฒันาการเรียนดา้นเจตคติ มีดงัตารางต่อไปน้ี 

 
ตารางที ่2.4  กิจกรรมการเรียนแบบผสมผสานใน Attitude -Driven Model 

รายการเรียนรู้ 
(learning sequence) 

การยดึเทคนิคด้านเทคโนโลย ี
(technology-based 

techniques) 

การไม่ยดึเทคนิคด้านเทคโนโลย ี
(non-technology based 

techniques) 

การประกาศ 
(announcement) 

LMS or email push ใบปลิว/ประกาศ (flyer) 
จดหมาย (mail) 
โทรศพัท ์(phone) 

ส่วนประกอบในภาพรวม 
(overview session) 

E-mail 
การสมัมนาผา่นเวบ็ไซต์
(webinar) 

การเรียนในชั้นเรียน 
(traditional classroom ) 

 
การเรียนดว้ยตนเอง 
(self-paced learning) 

web-based tutorial 
E-books 
EPSS การใชร้ะบบสนบัสนุน
การปฏิบติังาน 
สถานการณ์จาํลอง 
(simulation) 

บทความ (articles ) 
หนงัสือ (books) 
Job-aids คู่มือปฏิบติังาน 
สมุดงาน (workbooks) 

การตอบขอ้วกัถาม 
(query resolution) 

E-mail 
FAQ 
ขอ้ความส่งด่วน 
(instant messenger) 

การพบปะ/ประชุมกบัผูเ้ช่ียวชาญ
(face-to-face meeting with 
expert) 

การประเมินผล 
(assessment) 

สถานการณ์จาํลอง 
(simulation) 

การสอบ (print test) 

การเรียนแบบร่วมมือกนั 
(collaborative session) 

การสมัมนาผา่นเวบ็ไซต์
(Webinar) 
การสนทนาออนไลน์(chat) 

การร่วมมือกนัในการเรียนรู้กบั
กลุ่มเพื่อน  
(role-playing  with peers) 
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รายการเรียนรู้ 
(learning sequence) 

การยดึเทคนิคด้านเทคโนโลย ี
(technology-based 

techniques) 

การไม่ยดึเทคนิคด้านเทคโนโลย ี
(non-technology based 

techniques) 

การปฏิบติั 
(practice) 

สถานการณ์จาํลอง 
(simulation) 

การร่วมมือกันในการเรียนรู้กับ
กลุ่มเพื่อน  
(role-playing  with peers) 

แจง้ผลยอ้นกลบัและใหค้วาม
ใกลชิ้ดระหวา่งเรียน 
(feedback and closing 
session) 
 

E-mail 
การสมัมนาผา่นเวบ็ไซต์
(webinar) 

การเรียนในชั้นเรียน 
(traditional classroom ) 

 
3. รูปแบบการพฒันาทกัษะด้านความสามารถ (Competency-Driven Model)  
เป็นการรวมกันระหว่างการเรียนด้านการจัดการด้านความรู้ (knowledge management 

resources) โดยการใชว้สัดุอุปกรณ์สนบัสนุนการเรียนการสอนเป็นแหล่งเก็บขอ้มูล ผสมผสานกบัการ
เรียนรู้โดยมีผูใ้ห้คาํปรึกษา(mentor)ซ่ึงนาํไปสู่การพฒันาความสามารถดา้นสมรรถนะในวิธีการทาํงาน
ไดด้ว้ยตนเอง (workplace competencies) กิจกรรมการเรียนแบบผสมผสานในรูปแบบการพฒันาทกัษะ
ดา้นความสามารถ ดงัตารางต่อไปน้ี 

 
ตารางที ่2.5  กิจกรรมการเรียนแบบผสมผสานใน Competency-Driven Model 

รายการเรียนรู้ 
(learning Sequence) 

การยดึเทคนิคด้านเทคโนโลย ี
(technology-based 

techniques) 

การไม่ยดึเทคนิคด้านเทคโนโลย ี
(non-technology based 

techniques) 

การช้ีทางในการเรียนหรือเป็น
ท่ีปรึกษา 
(assign guides or  mentors) 

E-mail โทรศพัท ์(phone ) 

การสร้างชุมชนการเรียนรู้ 
(create a community) 

การใชเ้ครือข่ายอินเตอร์เน็ต
หรืออินทราเน็ต (space  on the 
Internet or intranet) 
 

การเรียนเป็นกลุ่ม (study groups ) 
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รายการเรียนรู้ 
(learning Sequence) 

การยดึเทคนิคด้านเทคโนโลย ี
(technology-based 

techniques) 

การไม่ยดึเทคนิคด้านเทคโนโลย ี
(non-technology based 

techniques) 

การปฏิบติั 
(practice) 

E-mail 
กระดานสนทนา 
(discussion forums) 
สถานการณ์จาํลอง(simulation) 

การพบปะ/ประชุม 
(face-to-face meeting) 
การประชุมปฏิบติัการ
(workshops) 
โทรศพัท(์phone) 

การอภิปราย 
(hold discussion) 

กระดานสนทนา 
(discussion forums) 
การสนทนาออนไลน์ (chat) 

การพบปะ/ประชุม 
(face-to-face meeting) 
การประชุมปฏิบติัการ
(workshops) 
โทรศพัท ์(phone) 

การสรุปเก่ียวกบัปัญหา 
(resolve queries) 

E-mail 
ขอ้ความส่งด่วน 
(instant messenger) 

การพบปะ/ประชุม 
(face-to-face meeting) 

 
ไดรู้ปแบบการเรียน 
(capture learning) 

ขอ้มูลท่ีถูกรวบรวมไวใ้น
ฐานขอ้มูล (stories and  data  
compiled in a knowledge  
repository) (LMS/LCMS) 

รายงาน (white papers) 

 
2.1.6.6  รูปแบบการเรียนแบบผสมผสานของสถานฝึกอบรม (The Training Placed) 
สถานฝึกอบรม(The Training Place, 2004) เสนอรูปแบบการจดัการเรียนการสอนบนเว็บ

แบบผสมผสาน  โดยพฒันาจากรูปแบบระบบการเรียนการสอน “ADDIE” ซ่ึงประกอบดว้ย 5 ขั้นตอน 
ดงัน้ีคือ  

1) ขั้นวิเคราะห์และวางแผน (analysis and planning)  
2) ขั้นการออกแบบ (design solutions)  
3) ขั้นการพฒันา (development)    
4) ขั้นการนาํไปใช ้(implementation)  
5) ขั้นประเมินผล (evaluation)  
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ซ่ึงแต่ละขั้นมีการดาํเนินงานดงัน้ี 
1) ขั้นวิเคราะห์และวางแผน (analysis and planning) ประกอบดว้ยการวิเคราะห์ผูเ้รียน  การ

ปฏิบติัการ องคก์ร รูปแบบการเรียน และความตอ้งการของระบบ เพื่อใชใ้นการพฒันา
หลกัสูตร  วิเคราะห์ทรัพยากรท่ีสนับสนุนต่อการจดักิจกรรมการเรียน  วิเคราะห์ความ
ตอ้งการของผูเ้รียน  การวางแผน  การนาํไปใช ้ การทดสอบ  และการประเมินผล  การ
วิเคราะห์แผนงาน  กระบวนการทาํงาน การนาํไปใช้ในภาพรวมเพื่อนาํไปสู่การสร้าง
วงจรในการพฒันาและปรับปรุงแบบกระบวน การทาํงานท่ีวางไว ้ การวิเคราะห์ความ
ตอ้งการขององคก์ร 

2) ขั้ นการออกแบบ  (design solutions) ประกอบด้วยภาระงานดังน้ี คือการกําหนด 
จุดประสงคก์ารเรียนรู้ (objectives)  การออกแบบใหต้อบสนองต่อความแตกต่างระหว่าง
บุคคลของผูเ้รียน (personalization) การออกแบบประเภทของการเรียนรู้ (taxonomy) การ
ออกแบบ บริบทท่ีเก่ียวขอ้ง (local  context) ไดแ้ก่  บา้น  การทาํงาน (on-the-job) การ
ปฏิบติั (practicum) ห้องเรียน/ห้องปฏิบติัการและการเรียนแบบร่วมมือ(collaboration) 
การออกแบบผูเ้รียน (audience) ไดแ้ก่  การเรียนดว้ยการทาํตนเอง (self-directed) การ
เรียนแบบเพื่อนช่วยเพื่อน (peer-to-peer) การเรียนแบบผูฝึ้กสอนและผูเ้รียน (trainer-
Learner) การเรียนแบบผูส้อนแนะนาํกบัผูเ้รียน (mentor-learner)  

3) ขั้ นการพัฒนา (development) แบ่งเป็น  3  องค์ประกอบ   คือ  แบบไม่ผสานเวลา
(asynchronous) แบบผสานเวลา (synchronous) และแบบเผชิญหนา้ (face-to- face) ซ่ึงแต่
ละองคป์ระกอบมีเหมาะสมความสอดคลอ้งในแต่ละงานแตกต่างกนั ดงัน้ี 

 
ตารางที่ 2.6  แสดงองค์ประกอบของการออกแบบการเรียนการสอนบนเว็บแบบผสมผสาน ขั้นการ
พฒันา (The Training Place, 2004 ) 

แบบไม่ผสานเวลา 
(asynchronous) 

แบบผสานเวลา 
(synchronous) 

แบบเผชิญหน้า 
(face-to-face) 

- ไปรษณียอิ์เลก็ทรอนิกส์  
- message boards. forums, & 
Interactive chats 

- การประชุมผ่านเสียง (Audio 
conferencing) 
- การประชุมผา่นวิดีโอ 

- หอ้งเรียนแบบดั้งเดิม 
(classroom) 
- หอ้งปฏิบติัการ (labs) 

- knowledge bases 
performance tools 
- EPSS 

(Video conferencing) 
- การประชุมผา่นดาวเทียม   
(satellite conferencing) 

- การพบปะ (meeting) 
- การประชุม (conferences) 
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แบบไม่ผสานเวลา 
(asynchronous) 

แบบผสานเวลา 
(synchronous) 

แบบเผชิญหน้า 
(face-to-face) 

- learning content management 
system 

- online breakout rooms and 
labs 

- มหาวิทยาลยั 
- ท่ีปรึกษา (mentors) 

- learning management system - หอ้งเรียนเสมือน  
(virtual classrooms) 

- การเรียนแบบเพื่อนช่วยเพื่อน 
(peer-to-peer lunch bag session) 

- web authoring tools  
- browsers 
- performance tracking system 

- การประชุมผา่นระบบ
ออนไลน์  
(Online conferencing) 

- กลุ่มผูเ้ช่ียวชาญ  
(subject matter Experts) 
- ทีมสนบัสนุน (Support teams) 

- บทความ   
หนงัสือ 
- FAQs 

- การอภิปรายออนไลน์  
(online discussions) 

- การแนะนาํการเรียน 
(orientation programs) 
เครือข่ายการทาํงานและกลุ่ม 

- สถานการณ์จาํลอง 
- CBT 
- CD-ROM  
video 

 
 
- 

อภิปราย (networking & 
discussion groups) 

- video disc 
- video Streaming 
- การฝึกอบรมผา่นเวบ็  
(web training) 
follow-up assignments 

 
 
- 

 
 
- 

 
1. ขั้นการนาํไปใช ้(implementation) ผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัการทาํระบบการเรียนการสอนบนเวบ็

แบบผสมผสานไดแ้ก่  ผูเ้รียน  เพื่อนร่วมเรียน  ผูส้อน  และองคก์ร  โดยในขั้นการนาํไปใชต้อ้งกาํหนด
ประเด็นการนําไปใช้การวางแผนการนําไปใช้  การวางแผนการใช้เทคโนโลยี  และการวางแผนใน
ประเดน็อ่ืนท่ีอาจเก่ียวขอ้งใหช้ดัเจน 

2. ขั้นประเมินผล (evaluation)การวดัและการประเมินผลการเรียนการสอนบนเว็บแบบ
ผสมผสานประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน (achieve objectives) โดยเทียบกบัเกณฑ์มาตรฐาน  รวมถึง
การประเมินงบประมาณค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบการเรียนการสอน 
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ขั้นตอนการฝึกอบรมบนเวบ็  
การฝึกอบรมบนเว็บ (web-based  Training  หรือ  WBT) อาจเรียกว่า  อินเทอร์เน็ตเพื่อ การ

ฝึกอบรม (internet-based  training  หรือ  IBT) หรือการฝึกอบรมแบบออนไลน์   เป็นการรวมเอา
การศึกษาทางไกลกบัคอมพิวเตอร์เพื่อการฝึกอบรม (CBT) เขา้ดว้ยกนั  นับว่าเป็นการใช้ทกัษะหรือ
ความรู้ต่างๆ  ถ่ายโยงไปสู่ท่ีใดท่ีหน่ึง  โดยใช้เวิลด์ไวด์เว็บเป็นช่องทางในการเผยแพร่ส่ิงเหล่านั้ น 
(Driscoll,1997) 

ขั้นตอน / กระบวนการออกแบบการฝึกอบรมเวบ็ 
Driscoll (1998) ไดแ้บ่งเป็นขั้นตอนสาํหรับกระบวนการของออกแบบการฝึกอบรมบนเวบ็ท่ี

สาํคญั  5  ขั้นตอน  ดงัน้ี   
ขั้นที่ 1  การประเมินความจาํเป็นของผูเ้รียน (assessing  learner  needs) เป็นขั้นตอนในการ

วิเคราะห์ประเมินหาความจาํเป็นของผูเ้ขา้รับการอบรม  ท่ีจาํเป็นจะต้องได้รับการพฒันาโดยการ
ฝึกอบรมในเวบ็  ซ่ึงในขั้นตอนน้ีจะมีการกาํหนดขอบเขตของโครงการเป้าหมายของการศึกษา  ความมุ่ง
หมายของผูเ้รียน  และสภาพแวดลอ้มในการส่งขอ้มูล  เพื่อท่ีผูอ้อกแบบการฝึกอบรมจะไดต้ดัสินใจใน
การกาํหนดรูปแบบของโปรแกรมท่ีเหมาะสมกบัผูเ้ขา้อบรม 

ขั้นที่  2  การเลือกวิธีการท่ี เหมาะสมท่ีสุด  (selecting  the  most  appropriate  web-based  
training  method) จากผลการวิเคราะห์ความจาํเป็นของผูเ้รียน  ผูอ้อกแบบจะเลือกรูปแบบวิธีการของ
การฝึกอบรมในเวบ็ท่ีเหมาะสมสาํหรับบทเรียนหรือหลกัสูตรท่ีจะสร้าง  ซ่ึงวิธีการฝึกอบรมบนเวบ็แบ่ง
ออกเป็น  4  วิธี  คือ 

(2 .1)  บทเรียนคอมพิ ว เตอร์ช่วยฝึกอบรมใน เว็บ  (web/computer-based  training 
:W/CBT) เป็นวิธีการฝึกอบรมบนเว็บท่ีนําบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยฝึกอบรมมาใช้บนเว็บ  โดยการ
นําเสนอเน้ือหาท่ีมีการออกแบบโครงสร้างอย่างดี  แบ่งเป็นบทเรียน  มีการประเมินผลและติดตาม
ความกา้วหน้าของผูเ้ขา้ฝึกอบรม  และผูเ้ขา้ฝึกอบรมเองสามารถติดต่อส่ือสารกบัผูส้อนไดด้ว้ยตนเอง
ตามเวลาท่ีสะดวกโดยใชเ้คร่ืองมือส่ือสารท่ีอยู่บนเวบ็ทั้งแบบปฏิสัมพนัธ์ในเวลา (synchronous) และ
แบบปฏิสมัพนัธ์ต่างเวลา (asynchronous)  

(2.2)  ระบบสนับสนุนสมรรถนะการทาํงานดว้ยอิเล็กทรอนิกส์บนเวบ็ (web/electronic  
performance  support  systems : W/EPSS) เป็นวิธีการฝึกอบรมผ่านเว็บเพื่อใช้แก้ปัญหาในขณะเกิด  
การปฏิบติังานแบบทนัเวลา (just-in-time) ซ่ึงจะเนน้การแกปั้ญหา  และการสอนงาน  โดยผูเ้ขา้ฝึกอบรม
เป็นผูต้ดัสินในเองว่าจะเลือกใชข้อ้มูลจากแหล่งใดในองคก์าร  โดยองคก์ารจะจดัทาํระบบจดัการความรู้ 
(knowledge  management) เป็น  2  แบบ  คือ  1) ความรู้ซ่ึงสามารถรวบรวมและจดัเก็บไวไ้ดใ้นรูปแบบ
ของเอกสารสารสนเทศ  และไฮเปอร์มีเดีย  ท่ีสามารถเรียกมาใช้ได้ทันทีผ่านฐานขอ้มูลจากระบบ
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เครือข่ายขององคก์ร  2) ความรู้ท่ีไม่สามารถรวบรวมและจดัเก็บไวไ้ดอ้ย่างเป็นรูปธรรม  คือ  ทกัษะ  
ความชาํนาญ  ประสบการณ์ในการทาํงานของบุคลากรในองคก์ร  ซ่ึงตอ้งอาศยัการถ่ายทอด  การให้
คาํแนะนาํ  คาํปรึกษา  การสอนงาน  จากตวัผูช้าํนาญงานดา้นนั้นๆ  โดยตรง  ซ่ึงความรู้แบบท่ีสองน้ี  ผู ้
เขา้รับการฝึกอบรมสามารถเรียกใช้ได้ทันทีโดยการติดต่อส่ือสารกับผูช้าํนาญงานด้านต่างๆ  ผ่าน
เคร่ืองมือส่ือสารท่ีอยู่บนเวบ็ทั้งแบบปฏิสัมพนัธ์ในเวลา (synchronous) และแบบปฏิสัมพนัธ์ต่างเวลา 
(asynchronous) 

(2 .3 )  การป ฏิสั มพัน ธ์ ต่ าง เวล าบน เว็บ  (web/virtual  asynchronous  classroom :  
W/VAC) เป็นวิธีการฝึกอบรมแบบห้องเรียนเสมือนจริง  โดยท่ีผูเ้ขา้ฝึกอบรมไม่จาํเป็นตอ้งเขา้รับการ
ฝึกอบรมพร้อมกันกับกลุ่มจริง (non-real-time) แต่ใช้การติดต่อส่ือสารกับกลุ่มโดยใช้ไปรษณีย์
อิเล็กทรอนิกส์  กระดานข่าว  กระดานประกาศ  การฝึกอบรมวิธีจะประกอบดว้ยกิจกรรมท่ีให้ผูเ้ขา้รับ
การฝึกอบรมอภิปราย  ระดมความคิดเห็น  วิเคราะห์กรณีศึกษา 

(2.4)  การปฏิสัมพนัธ์ในเวลาพร้อมกนับนเว็บ (web/virtual  synchronous  classroom : 
W/SAC) เป็นวิธีการฝึกอบรมแบบห้องเรียนเสมือนท่ีผูเ้รียนตอ้งออนไลน์ในเวลาเดียวกนัเพื่อทาํให้เกิด
ปฏิสมัพนัธ์ทางการเรียน  ซ่ึงผูเ้ขา้ฝึกอบรมตอ้งเขา้รับการฝึกอบรมพร้อมกนักบักลุ่มจริงในเวลาเดียวกนั 
(real-time) จากสถานท่ีใดก็ได ้ ผูเ้ขา้ฝึกอบรมจะติดต่อส่ือสารกบักลุ่มโดยใชห้อ้งสนทนา  กระดานไวท์
บอร์ดออนไลน์  การประชุมโดยใชเ้สียง  การฝึกอบรมวิธีน้ี 

ขั้นที่ 3  การออกแบบบทเรียน (designing  lessons) เป็นขั้นตอนในการออกแบบเพื่อเป็นการ
วางแนวทางหรือวางแผนพฒันารายละเอียดซ่ึงจะทาํในขั้นตอนการกาํหนดแผนงานต่อไป  ซ่ึงใน
ขั้นตอนน้ีจะมีขั้นตอนยอ่ยท่ีจาํเป็น  ประกอบดว้ย 

(3.1)  การกาํหนดการมีปฏิสัมพนัธ์ท่ีสนับสนุนหรือช่วยในการถ่ายทอดหรือเช่ือมโยง
ของทกัษะและความรู้ 

(3.2)  วางแผนวงจรป้อนกลบัท่ีถูกตอ้งและเป็นไปไดจ้ริง 
 (3.3)  ออกแบบโครงสร้างและลาํดบัทรัพยากรในขั้นตอนน้ีจะตอ้งมีการคาํนึงถึงบทบาท

ของผูส้อน  บทบาทของผูเ้รียน  และการมีปฏิสัมพนัธ์ด้วย(interactions) เป็นอย่างไร  กาํหนดวงจร
ป้อนกลับของบทเรียน  (feedback  loops) และกําหนดโครงสร้างข้อมูล  (information  structure) 
แผนงานยงัมีการบริหารจดัการแนวทางความตอ้งการและสร้างสคริปตเ์สียงและภาพรวมถึงการผลิต
โครงร่าง (producing  storyboards)  
 ขั้นที่ 4  การสร้างแผนงาน (creating  blueprint) เป็นพื้นฐานจากขั้นการออกแบบบทเรียนจะ
เป็นการให้รายละเอียดของแผนงานว่า  จะสร้างการปฏิสัมพนัธ์ของขอ้มูล (document)  ประกอบดว้ย
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กิจกรรมท่ีผูเ้ขา้อบรมตอ้งแสดงความคิดเห็น  แลกเปล่ียนประสบการณ์  การอภิปราย  การแกปั้ญหา
ร่วมกนั  โดยมีผูส้อนคอยใหค้าํปรึกษา  รวมทั้งควบคุมดูแลความเรียบร้อยในระหวา่งการฝึกอบรม 
 ขั้นที่ 5  การประเมินผลโปรแกรม (evaluating  programs) หลกัจากออกแบบเสร็จสมบูรณ์
ขั้นตอนการประเมินผลเป็นการปฏิบติัเพื่อทดสอบส่วนประกอบต่างๆ  ของโปรแกรมเพื่อความแม่นยาํ
ประสิทธิภาพ  และความชดัเจนของโปรแกรมจะให้ผูส้อนไดท้บทวนพิจารณาเพื่อพิสูจน์ความเป็นไป
ไดท่ี้จะมีการเพิ่มบทบาทของผูส้อนกบัปฏิสมัพนัธ์กลุ่ม 
 
             
             
             
             
             
             
             
             
    
 

 

2.1.7  แนวคดิเกีย่วกบัการเรียนแบบผสมผสาน  
 
Driscoll (2002: 1) ไดแ้บ่งแนวคิดของการเรียนการสอนแบบผสมผสานไว ้4  แนวคิด ดงัน้ี 

1) แนวคิดผสมผสานเทคโนโลยกีารเรียนการสอนบนเวบ็ (Web-based technology) กบัการ
เรียนในชั้นเรียนแบบดั้งเดิม เพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายของการจดัการศึกษา 

2) แนวคิดการผสมผสานวิธีสอนท่ีหลากหลายเขา้ดว้ยกนัเพื่อใหไ้ดผ้ลลพัธ์ท่ีดีท่ีสุดจากการ
จดักิจกรรมการเรียนการสอน ซ่ึงอาจจะใชห้รือไม่ใชเ้ทคโนโลยกีารเรียนการสอนกไ็ด ้

3) แนวคิดการผสมผสานเทคโนโลยกีารเรียนการสอนทุกรูปแบบกบัการเรียนการสอนใน
ชั้นเรียนแบบดั้งเดิมท่ีมีการเผชิญหนา้ระหวา่งผูเ้รียนกบัผูส้อน  

4) แนวคิดการผสมผสานเทคโนโลยกีารเรียนการสอนกบัการทาํงานจริง 

การทบทวนการเรียนการ

การประเมิน
ความตอ้งการ
จาํเป็นของ

การเลือกวิธีสอนท่ี
เหมาะสมท่ีสุดกบัการ
ฝึกอบรมทางเวบ็ 

การออกแบบ
เน้ือหา 

บทเรียน 

การสร้าง
ตน้แบบ
บทเรียน 

การประเมิน
โครงการ 

การทบทวนการเรียนการ

แผนภูมิท่ี 2.5  แสดงขั้นตอน / กระบวนการออกแบบการฝึกอบรมบนเวบ็ 
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 ซ่ึงในการวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัใช้แนวคิดท่ี 3 คือ แนวคิดการผสมผสานเทคโนโลยีการเรียนการ
สอนทุกรูปแบบกบัการเรียนการสอนในชั้นเรียนแบบดั้งเดิมท่ีมีการเผชิญหนา้ระหว่างผูเ้รียนกบัผูส้อน
เป็นแนวทางในการศึกษาวิจยั  
 นอกจากแนวคิดเก่ียวกบัการเรียนการสอนแบบผสมผสาน ยงัมีนกัวิชาการและนกัการศึกษาได้
ใหค้วามหมายของการเรียนการสอนแบบผสมผสานไวห้ลากหลาย ดงัน้ี 

Smith (2001) ไดใ้ห้นิยามของการเรียนการสอนแบบผสมผสานว่า เป็นการจดัการเรียนการ
สอนทางไกลโดยใชเ้ทคโนโลยท่ีีทนัสมยั เช่น โทรทศัน์ อินเทอร์เน็ต ขอ้ความเสียงและการประชุมทาง
โทรศพัท ์ผสมผสานกบัการจดัการศึกษาแบบดั้งเดิม 

Coil and Moonen (2001) กล่าวว่าการเรียนการสอนแบบผสมผสานเป็นการผสมผสานระหว่าง
การเรียนแบบเผชิญหนา้กบัการเรียนแบบออนไลน์เขา้ดว้ยกนั ซ่ึงมีทั้งส่วนประกอบท่ีเป็นการเรียนใน
หอ้งเรียนและการเรียนแบบออนไลน์โดยใชอ้งคป์ระกอบของการเรียนแบบออนไลน์เติมเตม็ในช่องวา่ง
ของการเรียนในหอ้งเรียน 

Driscoll (2002:1) กล่าวว่าการเรียนการสอนแบบผสมผสาน เป็นการผสมผสานเทคโนโลยกีาร
สอนในทุกรูปแบบ เช่น วิดีโอเทป ซีดีรอม การเรียนการสอนผ่านเวบ็ ภาพยนตร์ เขา้กบัการเรียนแบบ
เผชิญหนา้ ระหวา่งผูเ้รียนกบัผูส้อน 

Garnham and Kaleta (2002) ให้นิยามการเรียนการสอนแบบผสมผสานว่า เป็นการเรียนท่ีดี
ท่ีสุดเน่ืองจากเป็นการผสมผสานการจดัการเรียนการสอนโดยการเลือกใชคุ้ณลกัษณะท่ีดีท่ีสุดของการ
สอนในหอ้งเรียนและคุณลกัษณะท่ีดีท่ีสุดของการสอนออนไลน์เขา้ดว้ยกนั เพื่อใหผู้เ้รียนสามารถเรียนรู้
ไดอ้ยา่งอิสระ ทาํใหเ้กิดการเรียนท่ีกระฉบักระเฉง และสามารถลดเวลาในการเขา้ชั้นเรียนได ้

Voos (2003) ให้นิยามของการเรียนการสอนแบบผสมผสาน ว่าเป็นการผสมผสานการเรียน
แบบเผชิญหน้ากบัการเรียนโดยใชส่ื้อออนไลน์เขา้ดว้ยกนั ซ่ึงเป็นรูปแบบการเรียนการสอนท่ีช่วยให้
ประหยดัเวลาและลดการใชท้รัพยากรได ้

Thorne (2003) ให้ความหมายของการเรียนการสอนแบบผสมผสานว่าเป็นขอ้แนะนาํในการ
ปรับปรุงการเรียนรู้ท่ีทา้ทายและพฒันาความตอ้งการส่วนบุคคล การเรียนการสอนแบบผสมผสานน้ี
เป็นการรวมนวตักรรมและความกา้วหนา้หนา้ทางเทคโนโลยีเขา้ดว้ยกนั ดว้ยการมีปฏิสัมพนัธ์บนการ
เรียนแบบออนไลน์และการมีส่วนร่วมในการเรียนแบบดั้งเดิม การเรียนการสอนแบบผสมผสานน้ีมี
ส่วนสนบัสนุนและช่วยใหก้ารเรียนรู้ดีข้ึน โดยการติดต่อแบบส่วนตวักบัผูส้อน 

Harriman (2004) กล่าวว่าการเรียนการสอนแบบผสมผสานว่า เป็นการผสมระหว่างการเรียน
การสอนออนไลน์ กบัการเรียนแบบเผชิญหนา้เขา้ดว้ยกนั โดยมีเป้าหมายเพื่อใหผู้เ้รียน เรียนไดอ้ยา่งเตม็
ตามศกัยภาพ และบรรลุเป้าหมายของการเรียน 
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สรุปความหมายของการเรียนการสอนแบบผสมผสานว่าเป็นการเรียนการสอนท่ีผสมสาน
ระหว่างการเรียนแบบออนไลน์และการเรียนการสอนในชั้นเรียนแบบปกติ โดยเลือกใชเ้ทคนิค วิธีการ
ของการเรียนแต่ละรูปแบบใหเ้หมาะสมกบักบักิจกรรมการเรียนรู้นั้นๆ 

 

2.1.8  องค์ประกอบของการเรียนแบบผสมผสาน 
 

Rovai and Jordan (2004) ระบุองคป์ระกอบของการจดัการเรียนการสอนแบบผสมผสานว่า มี 4 
องคป์ระกอบ ดงัน้ี  

1) การผสมผสานส่ือผสมและทรัพยากรเสมือนในระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (blended 
multimedia and virtual internet resources) โดยประกอบไปดว้ย 
 Video/DVD 
 Virtual Field Trips 
 Interactive Websites 
 Software Packages 
 Broadcasting 

2) การผสมผสานโดยใช้  Classroom Websites ในการสร้างสภาพแวดลอ้มในการจดัการ
เรียนการสอนแบบผสมผสาน สาํหรับประกาศข่าวสาร งานท่ีมอบหมาย รับส่งการบา้น 
การประเมินผล การประกาศผลการเรียน เป็นตน้ โดยผูส้อนอาจจะสร้างเวบ็ไซตเ์พื่อการ
เรียนการสอนดว้ยตนเอง หรืออาจจะทาํการเช่ือมโยงไปยงัเวบ็ไซตท่ี์เก่ียวขอ้ง 

3) การผสมผสานโดยใชร้ะบบบริการจดัการหลกัสูตร (Course Management Systems) ใน
การจดัการเรียนการสอนแบบผสมผสานผูส้อนใชร้ะบบบริหารจดัการหลกัสูตร เพื่อช่วย
ในการติดต่อส่ือสารและการบริหารจดัการกิจกรรมการเรียนการสอนในหอ้งเรียน  

4) การผสมผสานโดยการใชก้ารสนทนาแบบประสานเวลาและต่างเวลา (Synchronous and 
Asynchronous Discussions) โดยการเรียนการสอนน้ีเป็นการจดักิจกรรมการเรียนการ
สอนในหอ้งเรียนแบบดั้งเดิมกบัการเรียนแบบออนไลน์เขา้ดว้ยกนั โดยการใชเ้ทคโนโลยี
ของการเรียนแบบออนไลน์เพื่อเขา้มาเติมในส่วนของส่ิงแวดล้อมในการเรียนแบบ
เผชิญหน้าคือ การประยุกตใ์ชก้ารติดต่อส่ือสารผ่านการสนทนาแบบประสานเวลาและ
ต่างเวลา โดยผูส้อนเป็นผูก้าํหนดหัวขอ้ในการสนทนา อาํนวยความสะดวกในการ
สนทนา จดับรรยากาศในการเรียนให้เหมือนกบัการสนทนาระหว่างผูเ้รียนในห้องเรียน  
โดย Donaldson and Conrad (2002) ไดใ้ห้ขอ้เสนอแนะในการเลือกการจดัการสนทนา
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แบบประสานเวลาและต่างเวลา วา่ ควรคาํนึงถึงจุดเดินและจุดดอ้ยของการสนทนาแต่ละ
แบบ คือ การสนทนาแบบต่างเวลา (Asynchronous Discussions) เหมาะสําหรับการ
ส่ือสารเป็นรายบุคคลโดยรูปแบบการสนทนาท่ีเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนมีช่วงเวลาในกา
สะทอ้นความคิดของตนเองในแบบท่ียดืหยุน่เพื่อตอบสนองความแตกต่างระหวา่งบุคคล
ของผูเ้รียน  ในขณะท่ีการสนทนาแบบประสานเวลา (Synchronous Discussions) เหมาะ
สําหรับการทาํกิจกรรมกลุ่มท่ีผูเ้รียนทุกคนตอ้งการไดข้อ้สรุปหรือการตอบสนองจาก
สมาชิกภายในกลุ่ม  และควรจดัเป็นกลุ่มเลก็  

Donald Clark (2003: 12-22) แบ่งองคป์ระกอบของการเรียนการสอนแบบผสมผสานเป็น 12 
กลุ่ม โดยจดัเป็น 2 องคป์ระกอบ คือ องคป์ระกอบดา้นออนไลน์ (Online) 6 กลุ่มและองคป์ระกอบดา้น
ออฟไลน์ (Offline) 6 กลุ่ม ดงัน้ี  

1) ดา้นออนไลน์ (Online) 6 กลุ่มไดแ้ก่ 
1.1 เน้ือหาการเรียนแบบออนไลน์ (Online Learning Content) ประกอบดว้ย 

1.1.1 แหล่งทรัพยากรการเรียนพื้นฐาน 
1.1.2 การปฏิสมัพนัธ์ดา้นเน้ือหาทัว่ไป 
1.1.3 การปฏิสมัพนัธ์ดา้นเน้ือหาเฉพาะดา้น 
1.1.4 การสนบัสนุนดา้นการปฏิบติัการ 
1.1.5 สถานการณ์จาํลอง 

1.2 ผูส้อนอิเล็กทรอนิกส์, ผูช้ี้แนะอิเล็กทรอนิกส์หรือท่ีปรึกษาอิเล็กทรอนิกส์       
(e-tutoring, e-coaching or e-mentoring) ประกอบดว้ย 
1.2.1 ผูส้อนอิเลก็ทรอนิกส์ 
1.2.2 ผูช้ี้แนะอิเลก็ทรอนิกส์ 
1.2.3 ผูป้ระสานงานอิเลก็ทรอนิกส์ 
1.2.4 การใหผ้ลยอ้นกลบั 

1.3 การเรียนรู้ร่วมกนัแบบออนไลน์ (Online Collaborative Learning) ประกอบดว้ย 
1.3.1 การร่วมมือแบบต่างเวลา ไดแ้ก่ อีเมล ์กระดานข่าว 
1.3.2 การร่วมมือแบบประสานเวลา ไดแ้ก่ การสนทนา การใชข้อ้มูลร่วม การ

ประชุมโดยใชเ้สียง การประชุมผา่นวิดีทศัน์ และหอ้งเรียนเสมือน 
1.4 การจดัการความรู้แบบออนไลน์ (Online Knowledge Management) 

ประกอบดว้ย  
1.4.1 การสืบคน้ฐานความรู้ 
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1.4.2 แหล่งขอ้มูล 
1.4.3 เอกสารและการเรียนคน้ขอ้มูล 
1.4.4 การซกัถามผูเ้ช่ียวชาญ 

1.5 เวบ็ (The Web) ประกอบดว้ย 
1.5.1 เคร่ืองมือการสืบคน้ 
1.5.2 เวบ็ไซต ์
1.5.3 กลุ่มผูใ้ชง้าน 
1.5.4 เวบ็ไซตด์า้นธุรกิจ 

1.6 การเรียนแบบเคล่ือนท่ี (Mobile Learning) 
1.6.1 เคร่ืองคอมพิวเตอร์แบบแลปทอป 
1.6.2 เคร่ืองคอมพิวเตอร์แบบพกพา 
1.6.3 โทรศพัทเ์คล่ือนท่ี  

2) ดา้นออฟไลน์ (Offline) 6 กลุ่ม ไดแ้ก่ 
2.1 การเรียนในท่ีทาํงาน (Workplace Learning) ประกอบดว้ย 

2.1.1 ผูจ้ดัการเรียนการสอนเป็นผูพ้ฒันาการเรียนการสอน 
2.1.2 การเรียนรู้ในขณะปฏิบติังาน 
2.1.3 การเรียนแบบโครงการ 
2.1.4 การฝึกงาน 
2.1.5 การติดตามผล 
2.1.6 การมอบหมายงาน 
2.1.7 การเยีย่มชมนอกสถานท่ี 

2.2 ผูส้อน ผูช้ี้แนะหรือท่ีปรึกษาในชั้นเรียน (Face-to-Face tutoring, Coaching or 
Mentoring) ประกอบดว้ย 
2.2.1 ผูส้อน 
2.2.2 ผูช้ี้แนะ 
2.2.3 ท่ีปรึกษา 
2.2.4 ขอ้มูลป้อนกลบั 

2.3 หอ้งเรียนแบบดั้งเดิม (Classroom) ประกอบดว้ย 
2.3.1 การสอนแบบบรรยายหรือการนาํเสนองาน 
2.3.2 การสอน 
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2.3.3 การฝึกปฏิบติั 
2.3.4 การสมัมนา 
2.3.5 บทบาทสมมติ 
2.3.6 สถานการณ์จาํลอง 
2.3.7 การประชุม 

2.4 ส่ือส่ิงพิมพ ์(Distributable print media) ประกอบดว้ย 
2.4.1 หนงัสือ 
2.4.2 นิตยสาร 
2.4.3 หนงัสือพิมพ ์
2.4.4 แบบฝึกหดั 
2.4.5 วารสาร 

2.5 ส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ (Distributable electronic media) ประกอบดว้ย 
2.5.1 เทปคาสเซทท ์
2.5.2 ซีดี 
2.5.3 วิดีโอเทป 
2.5.4 ซีดีรอม 
2.5.5 ดีวีดี 

2.6 ส่ือสาํหรับเผยแพร่ (Broadcast media) ประกอบดว้ย 
2.6.1 โทรทศัน์ 
2.6.2 วิทย ุ
2.6.3 โทรทศัน์ท่ีมีปฏิสมัพนัธ์ 
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ตารางที ่2.7  แสดงองคป์ระกอบของการเรียนแบบผสมผสาน 
องค์ประกอบออฟไลน์ องค์ประกอบออนไลน์ 

การเรียนในทีท่าํงาน 
(Workplace 
Learning)  

 ผูจ้ดัการเรียนการ
สอนเป็นผูพ้ฒันาการ
เรียนการสอน 
 การเรียนรู้ในขณะ
ปฏิบติังาน 
 การเรียนแบบ
โครงการ 
 การฝึกงาน 
 การติดตามผล 
 การมอบหมาย
งาน 
 การเยีย่มชมนอก
สถานท่ี 

เน้ือหาการเรียนแบบ
ออนไลน์ (Online 
Learning Content)  

 แหล่งทรัพยากร
การเรียนพื้นฐาน 
 การปฏิสมัพนัธ์
ดา้นเน้ือหาทัว่ไป 
 การปฏิสมัพนัธ์
ดา้นเน้ือหาเฉพาะดา้น
 การสนบัสนุนดา้น 
การปฏิบติัการ 
 สถานการณ์จาํลอง 
 

ผู้สอน ผู้ช้ีแนะหรือที่
ปรึกษาในช้ันเรียน 
(Face-to-Face 
tutoring, Coaching 
or Mentoring) 

 ผูส้อน 
 ผูช้ี้แนะ 
 ท่ีปรึกษา 
 ขอ้มูลป้อนกลบั 
 

ผู้สอนอเิลก็ทรอนิกส์, 
ผู้ช้ีแนะอเิลก็ทรอนิกส์
หรือทีป่รึกษา
อเิลก็ทรอนิกส์           
(e-tutoring,                
e-coaching or            
e-mentoring) 

 ผูส้อน
อิเลก็ทรอนิกส์ 

 ผูช้ี้แนะ
อิเลก็ทรอนิกส์ 

 ผูป้ระสานงาน
อิเลก็ทรอนิกส์ 

 การใหผ้ล
ยอ้นกลบั 

ห้องเรียนแบบดั้งเดิม 
(Classroom) 

 การสอนแบบ
บรรยายหรือการ
นาํเสนองาน 

 การสอน 
 การฝึกปฏิบติั 
 การสมัมนา 

การเรียนรู้ร่วมกนัแบบ
ออนไลน์ (Online 
Collaborative 
Learning) 

 การร่วมมือแบบ
ต่างเวลา ไดแ้ก่ 
อีเมล ์กระดานข่าว 

 การร่วมมือแบบ
ประสานเวลา 
ไดแ้ก่ การสนทนา  
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องค์ประกอบออฟไลน์ องค์ประกอบออนไลน์ 

 บทบาทสมมติ 
 สถานการณ์

จาํลอง 
 การประชุม 
  

 การใชข้อ้มูลร่วม,  
การประชุมโดยใช้
เสียง,การประชุม
ผา่นวีดิทศันแ์ละ
หอ้งเรียนเสมือน 

ส่ืออเิลก็ทรอนิกส์ 
(Distributable 
electronic media)  

 เทปคาสเซทท ์
 ซีดี 
 วิดีโอเทป 
 ซีดีรอม 
 ดีวีดี 

เวบ็ (The Web)  เครืองมือสืบคน้ 
 เวบ็ไซต ์
 กลุ่มผูใ้ชง้าน 
 เวบ็ไซตด์า้นธุรกิจ 

ส่ือสําหรับเผยแพร่ 
(Broadcast media)  

 โทรทศัน์ 
 วิทย ุ
 โทรทศัน์ท่ีมี

ปฏิสมัพนัธ์ 
 

การเรียนแบบเคล่ือนที ่
(Mobile Learning) 
 

 เคร่ืองคอมพิวเตอร์
แบบแลปทอป 

 เคร่ืองคอมพิวเตอร์
แบบพกพา 

 โทรศพัทเ์คล่ือนท่ี 
 
Carman (2003: 2) ได้ให้แนวคิดเก่ียวกับรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานว่ามี

องคป์ระกอบทั้งหมด 5 ส่วนดว้ยกนั ดงัน้ี  
1) เหตุการณ์สด (Live Events) เป็นรูปแบบของการเรียนการสอนแบบประสานเวลาท่ี

ผูส้อนกบัผูเ้รียนมีส่วนร่วมในการเรียนในเวลาเดียวกนั เคร่ืองมือท่ีใชไ้ดแ้ก่ ห้องเรียน
เสมือน 

2) การเรียนตามอตัราการเรียนรู้ของผูเ้รียน (Self-Paced Learning) เป็นประสบการณ์การ
เรียนรู้ของผูเ้รียนท่ีเรียนในแต่ละคน โดยผูเ้รียนใชร้ะยะเวลาเรียนตามความสามารถของ
ผูเ้รียนแต่ละคนเอง  เคร่ืองมือท่ีใช้ไดแ้ก่ เคร่ืองมือปฏิสัมพนัธ์ บทเรียนผ่านเว็บ หรือ
ซีดีรอมเพื่อการเรียนการสอน 

3) การเรียนแบบร่วมมือ (Collaboration) เป็นการจดัส่ิงแวดลอ้มทางการเรียนให้ผูเ้รียน
สามารถติดต่อส่ือสารกบัผูอ่ื้นได ้โดยใชเ้คร่ืองมือ ไดแ้ก่ ไปรษณียอิ์เล็กทรอนิกส์, การ
อภิปราย, การสนทนาออนไลน์ 
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4) การประเมินผล (Assessment) เป็นการวดัและประเมินความรู้ของผูเ้รียน โดยใช้การ
ประเมินผลก่อนเรียนเพื่อตรวจสอบความรู้พื้นฐานของผูเ้รียนก่อนท่ีจะเรียน วดัและ
ประเมินผลหลงัเรียนเพื่อวดัและประเมินความรู้ ความสามารถวา่มีความกา้วหนา้เพียงใด  

5) อุปกรณ์สนบัสนุน (Performance Support Materials) อุปกรณ์ท่ีใชใ้นการทาํงาน
สามารถส่งเสริมความคงทนในการจาํและการส่งผา่นความรู้ไดเ้ป็นอยา่งดี โดยใช้
เคร่ืองมือ ไดแ้ก่ มือถือแบบพกพา, เอกสารแหล่งอา้งอิง, การใหค้วามช่วยเหลือในงาน 

 

2.1.9 รูปแบบการจดัการเรียนการสอนแบบผสมผสาน 
 
Nick Van Dam (2003) กล่าวถึงลกัษณะการเรียนการสอนแบบผสมผสานวา่มี 3 ลกัษณะคือ 

1) การเรียนการสอนแบบเผชิญหนา้ เป็นการเรียนการสอนท่ีผูส้อนและผูเ้รียนอยูใ่นสถานท่ี
เดียวกนั เวลาเดียวกนั 

2) การเรียนดว้ยตนเองบนเวบ็ การเรียนการสอนชนิดน้ีเป็นการเรียนการสอนแบบต่างเวลา 
หรือการเรียนแบบร่วมมือโดยท่ีผูเ้รียนใช้เทคโนโลยีในการเรียนการสอน แต่ไม่ได้
เช่ือมต่อกบัผูเ้รียนคนอ่ืน หรือผูส้อนในเวลาเดียวกนั 

3) การเรียนการสอนผา่นเครือข่าย เป็นการใชเ้ทคโนโลยใีนการจดัการเรียนการสอน โดยท่ี
ผูเ้รียนและผูส้อนอยู่ในเวลาเดียวกนั แต่ต่างสถานท่ีกนั เป็นรูปแบบการเรียนการสอน
แบบประสานเวลา  

Singh and Reed (2001) เสนอรูปแบบของการเรียนการสอนแบบผสมผสาน 3 รูปแบบดงัน้ี 
1) รูปแบบการประสานเวลาทางกายภาพ รูปแบบน้ีเป็นการสอนในห้องเรียนโดยผูส้อน ใช้

การฝึกปฏิบติัในหอ้งปฏิบติัการ และการศึกษานอกสถานท่ี  
2) รูปแบบการประสานเวลาทางออนไลน์ รูปแบบน้ีใช้การประชุมทางอิเล็กทรอนิกส์, 

ห้องเรียนเสมือน, การสัมมนาทางเวบ็และการกระจายเสียงทางเครือข่าย รวมทั้งการให้
คาํปรึกษาและการสนทนาออนไลน์ 

3) รูปแบบต่างเวลา, เรียนดว้ยความสามารถทางการเรียนรู้ของตนเอง รูปแบบน้ี ใชเ้อกสาร
และเว็บเพจ, การอบรมโดยใช้คอมพิวเตอร์เป็นฐาน, การประเมินผล, การสํารวจ, 
สถานการณ์จาํลอง , ระบบติดตามพฤติกรรมผูเ้รียน, ชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์ และ
กระดานสนทนา 
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 Purnima Valiathan (2002) ไดจ้ดัรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสาน เป็น 3 รูปแบบดงัน้ี 
1) การพฒันาการเรียนดา้นทกัษะ (Skill-driven learning) เป็นการเรียนท่ีผสมผสานระหว่าง

การเรียนตามอตัราความเร็วในการเรียนของผูเ้รียนแต่ละคน กบัการสอนโดยผูส้อนเป็นผู ้
อาํนวยความสะดวกและใหก้ารสนบัสนุนในการเรียนเพื่อพฒันาความรู้และทกัษะในการ
เรียน 

2) การพัฒนาการเรียนด้านเจตคติ  (Attitude-driven learning)โดยการผสมผสานส่ือท่ี
หลากหลายสาํหรับแต่ละสถานการณ์เพื่อใชเ้ป็นส่ือกลางในการส่งผา่นความรู้เพื่อพฒันา
พฤติกรรมเฉพาะดา้นของผูเ้รียน 

3) การพฒันาการเรียนดา้นความสามารถ (Competency-driven learning) เป็นการผสมผสาน
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการสนับสนุนการสร้าง การจดัการองค์ความรู้ โดยมีผูส้อนเป็นผูใ้ห้
คาํแนะนาํในการพฒันาความสามารถของผูเ้รียน 

 
ตารางที ่2.8 องคป์ระกอบของรูปแบบการจดัการเรียนการสอนแบบผสมผสานโดยเนน้การพฒันาการ
เรียนดา้นทกัษะ (Skill-driven learning) 

รายการ ใช้เทคโนโลย ี ไม่ใช้เทคโนโลย ี
การประกาศ  ระบบบริหารจดัการเรียน

การสอนผ่านเคร่ือข่าย 
(LMS) 

 ไปรษณียอิ์เลก็ทรอนิกส์ 

 จดหมาย 
 โทรศพัท ์

ส่วนการอธิบายภาพรวม  ไปรษณียอิ์เลก็ทรอนิกส์ 
 การสมัมนาทางเวบ็ 

 การเรียนในหอ้งเรียน 

การเรียนตามอัตราเร็วในการ
เรียนของผูเ้รียนแต่ละคน 

 เวบ็เพื่อการสอน 
 หนงัสืออิเลก็ทรอนิกส์ 
 EPSS 
 สถานการณ์จาํลอง 

 บทความ 
 หนงัสือ 
 การสอนงาน 
 การฝึกอบรมระหวา่ง

ปฏิบติังาน 
การตอบขอ้ซกัถาม  ไปรษณียอิ์เลก็ทรอนิกส์ 

 คาํถามท่ีพบบ่อย 
 การประชุมแบบ

เผชิญหนา้ 
การสาธิต  การประชุมผา่นเวบ็  การเรียนในหอ้งเรียน 



 

 

40 

รายการ ใช้เทคโนโลย ี ไม่ใช้เทคโนโลย ี

 สถานการณ์จาํลอง 
การปฏิบติั  สถานการณ์จาํลอง  การให้ทาํแบบฝึกหัดใน

สมุดแบบฝึกหดั 
การแจง้ผลป้อนกลบั  ไปรษณียอิ์เลก็ทรอนิกส์  การประชุมแบบ

เผชิญหนา้ 
 ใบรายงานผลการเรียน 

ความใกลชิ้ดระหวา่งเรียน  ไปรษณียอิ์เลก็ทรอนิกส์ 
 การสมัมนาทางเวบ็ 

 การเรียนในหอ้งเรียน 

การทดสอบ  การทดสอบผา่นเวบ็  การทดสอบในหอ้งเรียน 
 

ตารางที่ 2.9 องคป์ระกอบของรูปแบบการจดัการเรียนการสอนแบบผสมผสานโดยเนน้การพฒันาการ
เรียนดา้นเจตคติ (Attitude-driven learning) 

รายการ ใช้เทคโนโลย ี ไม่ใช้เทคโนโลย ี
การประกาศ  ระบบบริหารจดัการเรียน

การสอนผา่นเคร่ือข่าย 
(LMS) 

 ไปรษณียอิ์เลก็ทรอนิกส์ 

 จดหมาย 
 

ส่วนการอธิบายภาพรวม  ไปรษณียอิ์เลก็ทรอนิกส์ 
 การสมัมนาทางเวบ็ 

 การเรียนในหอ้งเรียน 

การเรียนตามอัตราเร็วในการ
เรียนของผูเ้รียนแต่ละคน 

 เวบ็เพื่อการสอน 
 หนงัสืออิเลก็ทรอนิกส์ 
 EPSS 
 สถานการณ์จาํลอง 
 
 

 บทความ 
 หนงัสือ 
 สมุดแบบฝึกหดั 

การตอบขอ้ซกัถาม  ไปรษณียอิ์เลก็ทรอนิกส์ 
 คาํถามท่ีพบบ่อย 
 การสนทนาออนไลน์ 

 การประชุมแบบเผชิญหนา้
กบัผูเ้ช่ียวชาญ 
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รายการ ใช้เทคโนโลย ี ไม่ใช้เทคโนโลย ี
การประเมินผล  สถานการณ์จาํลอง  การทดสอบ 
การเรียนรู้ร่วมกนั  การสมัมนาทางเวบ็ 

 การสนทนา 
 บทบาทสมมติกบัเพื่อน 

การปฏิบติั  สถานการณ์จาํลอง  บทบาทสมมติกบัเพื่อน 
ผลป้อนกลับและความใกล้ชิด
ระหวา่งเรียน  

 ไปรษณียอิ์เลก็ทรอนิกส์ 
 การสมัมนาทางเวบ็ 

 การเรียนในหอ้งเรียน 

 
ตารางที่ 2.10 องคป์ระกอบของรูปแบบการจดัการเรียนการสอนแบบผสมผสานโดยเนน้การพฒันาการ
เรียนดา้นความสามารถ (Competency-driven learning) 

รายการ ใช้เทคโนโลย ี ไม่ใช้เทคโนโลย ี
การแนะแนวทางในการเรียน  ไปรษณียอิ์เลก็ทรอนิกส์  โทรศพัท ์

การสร้างชุมชนการเรียนรู้  พื้นท่ีบนอินเทอร์เน็ตหรือ
อินทราเน็ต 

 การเรียนเป็นกลุ่ม 

การปฏิบติั  ไปรษณียอิ์เลก็ทรอนิกส์ 
 การอภิปรายเป็นคณะ 
 สถานการณ์จาํลอง 

 การประชุมแบบเผชิญหนา้ 
 การฝึกปฏิบติัการ 
 โทรศพัท ์

การอภิปราย  การอภิปรายเป็นคณะ 
 การสนทนาออนไลน์ 

 การประชุมแบบเผชิญหนา้ 
 ฝึกปฏิบติัการ 
 โทรศพัท ์

การลงขอ้สรุปเก่ียวกบัปัญหา  ไปรษณียอิ์เลก็ทรอนิกส์ 
 การสนทนาออนไลน์ 

 การประชุมแบบเผชิญหนา้ 
 

รูปแบบการเรียน  การเก็บขอ้มูลในการเรียน
โดยใชร้ะบบบริหารจดัการ
เรียนการสอนผา่นเครือข่าย  

 เอกสาร 
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Donald Clark (2003: 34-40) ไดแ้บ่งรูปแบบของการเรียนการสอนแบบผสมผสานไว ้ 4 แบบ 
ดงัน้ี 

1) รูปแบบองคป์ระกอบ (Component) 

 
ภาพประกอบท่ี 2.6 แผนภาพรูปแบบองคป์ระกอบ (Component) 

   
เป็นรูปแบบของการเรียนการสอนท่ีใชส่ื้อการเรียนการสอนและวิธีการเรียนการสอนแยกออก

จากกนัในแต่ละประเภท โดยท่ีส่ือและวิธีการแต่ละวิธีการจะมีบทบาทและหนา้ท่ีเป็นของตนเอง โดย
รูปแบบน้ีจะเป็นวิธีการเรียนการสอนแบบผสมผสานท่ีง่ายท่ีสุดท่ีเหมาะสมกบัผูเ้รียนท่ีมีประสบการณ์ 
มีการกาํกบัตนเอง ท่ีรู้ว่าตนเองจะเรียนอย่างไรและรู้วิธีการเรียนรู้ของตนเองว่าควรจะใช้แหล่งการ
เรียนรู้ชนิดใด   

 



 

 

43 

2) รูปแบบผสมผสาน (Integrated)  

 
ภาพประกอบท่ี 2.7 แผนภาพรูปแบบผสมผสาน (Integrated) 

 
รูปแบบผสมผสานถูกออกแบบมาเพื่อท่ีจะผสมผสานองค์ประกอบทั้ งหลายให้อยู่ใน

โครงสร้างเดียว โดยแต่ละองคป์ระกอบถูกออกแบบใหเ้ช่ือมโยงกนัทั้งหมด โดยมีองคป์ระกอบดงัน้ี  
(1) การออกแบบตวัหนงัสือ โลโก ้แม่แบบ ใหเ้ป็นแบบแผนเดียวกนัทั้งหมด 
(2) การเช่ือมโยงจากจุดหน่ึงไปยงัจุดอ่ืนๆ  เช่นจากการเรียนแบบ e-Learning  ไปสู่

การเรียนแบบร่วมมือ, จากเอกสารไปยงัเวบ็ไซต ์ 
(3) ความเป็นอิสระในการฝึกปฏิบติั  
(4) การประเมินผล โดยเลือกรูปแบบการประเมินผลท่ีเหมาะสม ไม่ว่าจะเป็นการ

ประเมินทางออนไลน์ ท่ีทําได้ทั้ งการประเมินผลระหว่างเรียนและการ
ประเมินผลหลงัเรียน 
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3) รูปแบบความร่วมมือ (Collaborative) 

 
ภาพประกอบท่ี 2.8 แผนภาพรูปแบบความร่วมมือ (Collaborative) 

 
รูปแบบความร่วมมือจะเป็นการรวมองคป์ระกอบต่างๆและผูเ้รียนเขา้ดว้ยกนัโดยให้ความ

ช่วยเหลือ, การอาํนวยความสะดวก, การทบทวนทั้งทางเผชิญหนา้หรือแบบผา่นเคร่ืองมือ 
อิเลก็ทรอกนิกส์  โดยมีรูปแบบของความร่วมมือเป็น 3 ระดบัดงัน้ี 

(1) หน่ึงต่อหน่ึง โดยใชเ้คร่ืองมือส่ือสารคือ ไปรษณียอิ์เลก็ทรอนิกส์, ระบบบริหาร
การเรียนการสอนผา่นเครือข่าย (LMS) 

(2) หน่ึงต่อหลายคน โดยใชค้วามสมัพนัธ์ทางไซเบอร์ในการติดต่อส่ือสาร  
(3) กลุ่ม เป็นการแบ่งปันขอ้มูลข่าวสารการเรียนรู้  การช่วยเหลือกนั การดูแลซ่ึงกนั

และกนั 
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4) รูปแบบแผข่ยาย (Expansive) 
 

 
ภาพประกอบท่ี 2.9 แผนภาพรูปแบบแผข่ยาย (Expansive) 

  
รูปแบบน้ีจะเป็นแบบไร้พรมแดน โดยใชอ้งคป์ระกอบต่างๆ จากการเรียนไปสู่การทาํงาน, การ

ใชเ้อกสารเป็นแหล่งทรัพยากร, การใชส่ื้ออิเล็กทรอนิกส์, การใชเ้วบ็รวมทั้งการเรียนแบบเคล่ือนท่ี ซ่ึง
เป็นการใชส่ื้อและทรัพยากร รวมทั้งวิธีการเรียนท่ีหลากหลายผสมผสานกนัในการเรียนรู้ 
  

2.1.10 การออกแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสาน 
 
 The Training Place (2004) ไดน้าํเสนอรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานวา่ประกอบไป
ดว้ยขั้นตอนดงัต่อไปน้ี 

1) การวิเคราะห์และวางแผน (Analysis and Planning) 
2) การออกแบบ (Design Solutions) 
3) การพฒันา (Development) 
4) การนาํไปใช ้(Implementation) 
5) การประเมินผล (Evaluation) 
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โดยในแต่ละขั้นตอนมีรายละเอียดดงัน้ี 
1) การวิเคราะห์และวางแผน (Analysis and Planning)  

1.1 วิเคราะห์ผูเ้รียน, คุณสมบติั, องคก์ร,การเรียนรู้, ความตอ้งการของระบบ 
1.2 วิเคราะห์ทรัพยากรท่ีสนบัสนุนการจดัการเรียนการสอน 
1.3 วิเคราะห์ความตอ้งการของผูเ้รียน การวางแผน การนาํไปใช ้การทดสอบและ

ประเมินผล 
1.4 วิเคราะห์แผนงาน กระบวนการทาํงาน การนาํไปใชเ้พื่อการพฒันาและปรับปรุง

รูปแบบกระบวนการทาํงาน 
1.5 วิเคราะห์ความตอ้งการพื้นฐาน 

2) การออกแบบ (Design Solutions) ประกอบดว้ยกาํหนดจุดประสงคก์ารเรียนรู้ 
2.2 ออกแบบใหเ้หมาะสมกบัความแตกต่างระหวา่งบุคคล 
2.3 ออกแบบใหเ้หมาะสมกบัประเภทของการเรียนรู้ 
2.4 ออกแบบบริบทท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น บา้น, ท่ีทาํงาน, ห้องเรียน, การฝึกปฏิบติั,การ

เรียนแบบร่วมมือ 
2.5 ออกแบบคุณลกัษณะผูเ้รียน เช่น การกาํกบัตนเอง, เพื่อนช่วยเพื่อน, ผูฝึ้กสอน

และผูเ้รียน, ผูแ้นะนาํและผูเ้รียน, ผูจ้ดัการและผูเ้รียน 
3) การพฒันา (Development) แบ่งเป็น 3  องคป์ระกอบดงัน้ี 
 

ตารางที่ 2.11 แสดงองคป์ระกอบของการออกแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานในส่วนของการ
พฒันา 

แบบต่างเวลา 
(Asynchronous) 

แบบประสานเวลา 
(Synchronous) 

แบบเผชิญหน้า 
(Face-to-Face) 

 ไปรษณียอิ์เลก็ทรอนิกส์ 
 กระดานข่าว 
 การสนทนา 
 ฐานความรู้ 
 เคร่ืองมือการเรียน 
 ระบบบริหารจดัการเน้ือหา 
 ระบบบริหารจดัการเรียน

การสอน 

 การประชุมทางเสียง 
 การประชุมทางวิดีโอ 
 การประชุมผา่นดาวเทียม 
 หอ้งปฏิบติัการออนไลน์ 
 หอ้งเรียนเสมือน 
 การประชุมออนไลน ์
 การอภิปรายออนไลน ์

 

 หอ้งเรียน 
 หอ้งปฏิบติัการ 
 การพบปะพดูคุย 
 การประชุม 
 มหาวิทยาลยั 
 การฝึกปฏิบติังานนอก

สถานท่ี 
 ท่ีปรึกษา 
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แบบต่างเวลา 
(Asynchronous) 

แบบประสานเวลา 
(Synchronous) 

แบบเผชิญหน้า 
(Face-to-Face) 

 เคร่ืองมือการเรียนรู้ทางเวบ็ 
 เวบ็ไซต ์
 ระบบการคา้อิเลก็ทรอนิกส์ 
 ระบบติดตามพฤติกรรมการ

เรียน 
 บทความ 
 หนงัสือ 
 คาํถามท่ีถูกพบบ่อย 
 สถานการณ์จาํลอง 
 การอบรมดว้ยระบบ

คอมพิวเตอร์ 
 ซีดีรอม 
 วิดีโอ 
 การติดตามการส่งการบา้น 
 การทดสอบและประเมินผล 
 แบบสอบถาม 
 การประชุมทาง

อิเลก็ทรอนิกส์ 

 เพื่อนช่วยเพื่อน 
 กลุ่มผูเ้ช่ียวชาญ 
 กลุ่มสนบัสนุน 
 การปฐมนิเทศ 
 การอภิปราย 
 

 
4) การนาํไปใช ้(Implementation) 
 โดยพิจารณาบุคคลท่ีเก่ียวข้องกับการเรียนการสอนได้แก่ ผูเ้รียน ผูจ้ ัดการ เพื่อน          

ผูฝึ้กสอนแหล่งทรัพยากรและองคก์ร  นอกจากน้ียงัใหพ้ิจารณาถึงประเดน็ท่ีเก่ียวขอ้งกบัองคก์รแผนการ
นาํไปใช,้ แผนการใชเ้ทคโนโลย ีและความตอ้งการอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

5) การประเมินผล (Evaluation) 
  เป็นการประเมินวา่จะวดัอะไรและใชอ้ะไรเป็นเกณฑม์าตรฐานในการวดั  
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Singh (2003) ไดเ้สนอรูปแบบของการเรียนการสอนแบบผสมสานไวด้งัน้ี 
1) การผสมผสานการเรียนแบบออฟไลน์และออนไลน ์

เป็นรูปแบบท่ีง่ายท่ีสุด โดยการเรียนแบบออนไลน์หมายถึงการเรียนผ่านระบบ
อินเทอร์เน็ตหรืออินทราเน็ต ส่วนการเรียนแบบออฟไลน์นั้นหมายถึงการเรียนในชั้นเรียนปกติ ผูส้อน
จะใชช่้องทางทั้งสองอยา่งน้ีร่วมกนัในการจดัการเรียนการสอน 

2) การผสมผสานการเรียนดว้ยตนเองและการเรียนแบบร่วมมือ 
การเรียนดว้ยตนเอง จะเป็นการเรียนดว้ยความตอ้งการและความพร้อมของผูเ้รียนเอง 

ส่วนการเรียนแบบร่วมมือนั้นจะอาศยัการส่ือสารระหวา่งผูเ้รียนในการแลกเปล่ียนเรียนรู้  
3) การผสมผสานระหวา่งการเรียนแบบมีโครงสร้างและแบบไม่มีโครงสร้าง 

การเรียนแบบมีโครงสร้างจะพบในการจดัเน้ือหาสาระในหนงัสือ ตาํรา ส่วนการเรียน
แบบไม่มีโครงสร้างนั้นพบไดใ้นท่ีทาํงาน ซ่ึงอาจจะไดจ้ากการติดต่อส่ือสาร การพดูคุยแลกเปล่ียนความ
คิดเห็น  

4) การผสมผสานเน้ือหาทัว่ไปและเน้ือหาเฉพาะ 
เน้ือหาแบบทัว่ไปนั้นสามารถนํามาเป็นเน้ือหาเฉพาะไดโ้ดยใช้ประสบการณ์ทั้งใน

หอ้งเรียนและออนไลน์ ซ่ึงปัจจุบนัเน้ือหาทั้งหลายจะทาํใหอ้ยูใ่นเกณฑม์าตรฐาน SCROM ท่ีสามารถนาํ
เน้ือหานั้นไปใชร่้วมกนัได ้

5) การผสมผสานการเรียนแบบฝึกปฏิบติัและการลงมือทาํ 
ความพอดีของการเรียนแบบผสมผสานคือการเติมเต็มการเรียนรู้ด้วยการฝึกฝนฝึก

ปฏิบติัและการช่วยเหลือ สนับสนุนผูเ้รียน รวมทั้งการสร้างสภาพแวดลอ้มในการเรียนท่ีเหมาะสมแก่
ผูเ้รียน 

จากงานวิจยัของ Rovai and Jordan (2004) ไดศึ้กษาความเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ระหว่างการ
เรียนในชั้นเรียนปกติ การเรียนแบบผสมผสานและการเรียนแบบออนไลน์ โดยกลุ่มตัวอย่างเป็น
นักศึกษาชั้นปีท่ี 3 จาํนวน 68 และอาสาสมคัร จาํนวน 86 คน โดยแบ่งเป็นการเรียนในชั้นเรียนปกติ
ประกอบดว้ยนักศึกษาจาํนวน 26 คนและอาสาสมคัรจาํนวน 24 คน รูปแบบการเรียนแบบผสมสาน 
ประกอบด้วยนักศึกษาจาํนวน 28 คนและอาสาสมัครจาํนวน 23 คน  และการเรียนแบบออนไลน์ 
ประกอบดว้ยนักศึกษาจาํนวน 25 คนและอาสาสมคัรจาํนวน 21 คน จากการวิจยัพบว่า การเรียนแบบ
ผสมผสานสามารถสร้างความรู้สึกการเรียนรู้แบบเป็นชุมชนได้ดีกว่ารูปแบบอ่ืน โดยทําให้เกิด
บรรยากาศการเรียนแบบเนน้ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง เนน้การเรียนแบบกระตือรือร้นท่ีใชก้ระบวนการเรียน
แบบร่วมมือและสร้างสงัคมแห่งความรู้ ความเขา้ใจ  

2.2 การใช้ ubiquitous – learning เป็นเคร่ืองมือการเรียนรู้    
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2.2.1 ความหมายของ Ubiquitous 
 
 Ubiquitous  เป็นภาษาละตินแปลวา่  “ เกิดไดทุ้กสถานท่ี”  จึงมีการใหค้าํจาํกดัความเครือข่ายซ่ึง
เกิดข้ึนทุกสถานท่ีว่าเป็นโครงสร้างพื้นฐานแบบ  Ubiquitous (Ubiquitous Infrastructure)  เม่ือนาํเอาคาํ
น้ีมาใชก้บับริบทต่างๆ  จึงหมายถึง การใช ้ ubiquitous  compute  technology  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ทาํงานดา้นต่างๆ  เช่น ubiquitous city, ubiquitous school และ ubiquitous learning  เป็นตน้ 

Mark Weiser (Weiser, M: 1995) กล่าวว่า การเรียน รู้ในรูปแบบของ Ubiquitous Learning       
(u-Learning) นั้น มีองคป์ระกอบสาํคญัท่ีเก่ียวขอ้งคือการท่ีคอมพิวเตอร์ฝังตวัอยูใ่นส่ิงต่างๆท่ีเราใชอ้ยู่
ในชีวิตประจาํวนั อาทิโต๊ะ เกา้อ้ี เส้ือผา้ สวิทช์ไฟ เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า หรืออ่ืนๆ โดยคอมพิวเตอร์ต่างๆน้ี
เช่ือมโยงต่อกนัและต่อคอมพิวเตอร์อ่ืนๆในโลกผา่นระบบโทรคมนาคมแบบไร้สาย 
 Fraser, J., "Walkabout u-Learning" for Dr. Des Casey (2005) ซ่ึงไดก้ล่าววา่ การผสมผสานกนั
ระหวา่ง electronic learning (e-Learning) กบั mobile learning (m-Learning) ก่อใหเ้กิด Ubiquitous 
Learning ซ่ึงจะตอ้งคาํนึงถึงปัจจยัต่อไปน้ี 

 ปัจจยัทางดา้นเทคนิค (Technical Considerations) 
o การเช่ือมต่อกบัอินเติอร์เน็ต เช่นผา่น GPRS (Internet connectivity) 
o การจดัเก็บขอ้มูลแบบท่ีเดียวถึงแมจ้ะมีการใชข้อ้มูลจากหลายๆท่ี (Single content 

repository) 
o การสร้างผลลพัธ์ท่ีมีความแตกต่าง ไม่ข้ึนกบัขอ้จาํกดัต่างๆ เช่นขนาดของจอภาพ 

(Output variations) 
 การพฒันาการศึกษา (Educational developments) 

o นวตักรรมสําหรับการศึกษาจะต้องพัฒนาควบคู่ไปกับนวตักรรมเทคโนโลย ี
(Teflon syndrome) 

o มีองค์ประกอบแวดลอ้มของการเรียนรู้ผ่านอุปกรณ์เคล่ือนท่ีแบบ m-Learning 
(Extension of m-Learning) 

o ความสามารถดา้นเทคนิคท่ีแตกต่าง อาทิการเรียนรู้ผ่านอุปกรณ์พกพาท่ีมีขนาด
และขอ้จาํกดัต่างกบั Desktop Computer (Technical  capabilities) 

o การเรียนรู้ควรจะถูกจดัใหเ้ป็นส่วนยอ่ยๆมารวมกนั เพื่อใหผู้เ้รียนสามารถศึกษาแต่
ละส่วนได้ในแวลาท่ีต้องการ ด้วยความเร็วท่ีเหมาะสม และสามารถกําหนด
เสน้ทางการศึกษาได ้(Multitasking ability) 
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 สถาปัตยกรรมของ U-Learning (U-Learning Architecture) 
o เน้ือหาการเรียน ส่ือการสอน บทเรียน วิธีการเรียนการสอน ปฎิสัมพนัธ์ในการ

เรียน และ การจดัการการเรียนผา่นระบบอินเตอร์เน็ต (Common store) 
o กระบวนการคดักรองเน้ือหาเพื่อความเหมาะสม เช่นจะเป็นแบบ e-Learning หรือ 

m-Learning (Filtering application) 
o การนาํส่ือการเรียนการสอนมานาํเสนอให้สอดคลอ้งกบัอุปกรณ์และหลกัการท่ี

เลือกใช ้(Rendering Application) 
 องคป์ระกอบ (Components)  

o การออกแบบเวบ็ใหเ้หมาะสมกบัเน้ือหาและการเรียน (Web design) 
o การออกแบบกราฟฟิคท่ีเหมาะสมกบัผูใ้ชง้าน (GUI) 

     Thiraroungchaisri, A. (2006) ไดก้ล่าววา่ U-Learning ควรจะมีคุณลกัษณะหกประการดงัน้ี          
                      1) เป็นการเรียนรู้ท่ีสามารถเขา้ถึงไดจ้ากการใชเ้ทคโนโลย ี(Accessibility) 
                      2) ผูเ้รียนจะตอ้งสามารถเรียนไดท้นัทีท่ีตอ้งการ ไม่ตอ้งรอใดๆ (Immediacy) 
                      3) มีการมีปฏิสมัพนัธ์ การส่ือสารระหวา่งกนั หรือการทาํงานร่วมกนัเกิดข้ึน (Interactivity)  
                      4) การมีเน้ือหาการเรียนท่ีแน่นอน ไม่เปล่ียนแปลงจนบ่อยคร้ังไป (Permanency) 
                      5) การเรียนรู้ท่ีมีกิจกรรมแบบสถานการณ์ (Situating of instructional activities) 
                      6) รูปแบบเน้ือหาการเรียนรู้และการนาํเสนอท่ีสามารถปรับเปล่ียนได ้(Adaptability) 
  

2.2.2  แนวทางการจดัการเรียนการสอนแบบผสมผสมผสานทีใ่ช้ ubiquitous-Learning 
 

ในท่ีน้ีขอยกตวัอยา่งดา้นใชง้าน ubiquitous school และ ubiquitous learning  ดงัน้ี 
ประเทศเกาหลีใตเ้ป็นประเทศหน่ึงท่ีนาํเทคโนโลยทีนัสมยัมาจดัตั้ง Ubiquitous School หรือ U – School  
ซ่ึงเป็นรูปแบบโรงเรียนในอนาคตในศตวรรษท่ี 21  โดยนาํ IT มาจดัสภาพแวดลอ้มและโครงสร้างขั้น
พื้นฐานในการเรียนการสอน  โรงเรียนระดบัประถมศึกษาและมธัยมศึกษาหลายโรงเรียนในเมืองปูซาน 
ประเทศเกาหลีใต ้ เป็นโรงเรียนซ่ึงจดัการเรียนการสอนและสภาพแวดลอ้มของระบบคอมพิวเตอร์  ซ่ึงมี
ระบบบริหารจดัการโดยใช ้ ubiquitous  compute  technology  ทั้งในสภาพแวดลอ้มในการจดัการเรียน
การสอน  การบริหารจดัการ  อุปกรณ์อาํนวยความสะดวกต่างๆ  ระบบบริหารจดัการเช่นน้ีจะช่วยลด
ค่าใชจ่้ายและทาํใหมี้ระบบสารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพ 

นกัวิจยัจาก  KERIS  และสถาบนัเศรษฐศาสตร์  ไดใ้หค้าํจาํกดัความของ  U- school  ไวด้งัน้ี   
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1)โรงเรียนท่ีสะดวก  หมายถึง มีการบริหารจดัการท่ีมีประสิทธิภาพ ตวัอย่างเช่น ใช้
คอมพิวเตอร์ควบคุมบอร์ด  เคร่ืองระบายอากาศ  ป๊ัมนํ้ า  ป้ายช่ืออิเล็กทรอนิกส์ของนักเรียนจะ
ตรวจสอบการเขา้ออกโรงเรียนและชั้นเรียนโดยอตัโนมติั 

2) โรงเรียนท่ีปลอดภยั   หมายถึง นักเรียนทุกคนปลอดภยัจากอนัตรายต่างๆ มีกลอ้ง
วงจรปิดอยู่ในทุกจุดของโรงเรียน  เพื่อสามารถช่วยเหลือนักเรียนท่ีได้รับอันตรายอย่างทันท่วงที  
นอกจากน้ียงัมีระบบ U – health ซ่ึงให้บริการดา้นสุขภาพ โดยโรงพยาบาลสามารถตรวจสอบสุขภาพ
ทางไกลและมีการเกบ็ขอ้มูลสุขภาพของนกัเรียน 

3) โรงเรียนท่ีนกัเรียนสนุกกบัการเรียน  หมายถึงโรงเรียนจดัการเรียนการสอนโดยใช้
มลัติมีเดีย มีการจดัตั้ง  Mobile Terminal เช่น  UM PCs และ PDAs รอบบริเวณโรงเรียน เพื่อใหน้กัเรียน
เรียนรู้ไดทุ้กเวลาและทุกสถานท่ี  มีการใชก้ระดานอิเลก็ทรอนิกส์ในห้องเรียน  โดยครูจดัการเรียนการ
สอนแบบ e-Learning  นกัเรียนสามารถเรียนรู้ดว้ยตนเอง (Self – Directed Learning) และเรียนรู้โดยใช้
ปัญหาเป็นฐาน (Problem – Based Learning) นอกจากน้ียงัมีการกระจายเสียงอตัโนมติั จากศูนยก์าร
เรียนรู้ของปูซาน  ซ่ึงสามารถส่งกระจายเสียงการเรียนการสอนไปยงัหอ้งเรียนและบา้นของนกัเรียน 

4)โรงเรียนท่ีสบาย  หมายถึง สมาชิกของโรงเรียนอยู่ในสภาพแวดล้อมท่ีสบาย  
ตวัอย่างเช่น ในชั้นเรียนจะมีบอร์ดข่าวสาร  ซ่ึงนักเรียนสามารถใชบ้ตัรประจาํตวัอ่านขอ้มูลข่าวสารท่ี
จาํเป็นของตนเองได ้
 กรณีตัวอย่างผลการวิจัยของโรงเรียน  Daesin  และโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  
Haegaug  ในประเทศเกาหลี   ได้มีการวิจัย   U-school  ระหว่างปี   2006-2008  งานวิจัย   U-school  
โรงเรียน  Haegaug  ไดจ้ดัระบบของ  U-school  ดงัต่อไปน้ี 
 

 2.2.2.1. ระบบบริหารจัดการ  มีวตัถุประสงคด์งัน้ี 
ก. การติดตั้งระบบบริหารจัดการ  U-school   

มีการจัดตั้ งระบบบริหารจัดการทั้ งหมดในเว็บ มีการสร้างหน้าเว็บซ่ึงจัดการและ
แนะนาํวิธีการบริหารจดัการดว้ยระบบน้ี  นักเรียน  ครู  ผูป้กครอง  สามารถเขา้สู่ระบบขอ้มูลข่าวสาร
ของโรงเรียนไดต้ลอดเวลาครูมีรหัสประจาํตวัทาํให้สามารถไดข้อ้มูลข่าวสารตามอาํนาจหนา้ท่ีของตน  
การท่ีครูได้ขอ้มูลเก่ียวกับนักเรียนทาํให้ภาระงานของครูเบาลง  ทาํให้การศึกษามีคุณภาพมากข้ึน  
ตวัอยา่งของรายการและหนา้ท่ี 

1) ตารางสอนของแต่ละหอ้ง 
2) กาํหนดการของกิจกรรมต่างๆ 

- ประกาศข่าวครูประจาํชั้น 
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- ใหข่้าวสารภายในโรงเรียน 
3) การจดัการกระจายเสียงเพลง 

- ส่งไฟลเ์สียงข้ึนสู่ระบบในรูปแบบต่างๆ  - ส่งกระจายเสียงเพลง 
4) การจดัการเร่ืองการเขา้ขั้นเรียน 

- ตรวจสอบการเขา้ชั้ นเรียนของนักเรียนเก่ียวกับการขาดเรียน  มาสาย      
และออกจากหอ้งเรียนก่อนเวลา 

- ตรวจสอบสถานภาพการเขา้ชั้นเรียนของนกัเรียน 
5) การจดัการเร่ืองไฟฟ้า 

- ตรวจสอบไฟฟ้าในชั้นเรียนรวมถึงการเปิดปิดไฟในชั้นเรียน 
6) สถิติ 

- ตรวจสอบสถิติการเขา้ชั้นเรียน 
- ตรวจสอบการส่ง  SMS 

7) การจดัการเร่ืองบตัรประจาํตวั 
- จดัการเร่ืองการเขา้  ออก  ยา้ย  ของครู  นกัเรียน 
- จดัทาํบตัรประจาํตวั 

8) การจดัการเร่ืองวีดีโอ 
 -      ผูใ้ชส้ามารถนาํภาพวดิีทศัน์ของตนข้ึนสู่ระบบได ้(Upload  Video)  
9) การส่งภาพวดิีโอ 
 -      นกัเรียนสามารถรับการส่งภาพวดีีโอได ้
10) การเรียนจากบา้น 
 -       นกัเรียนสามารถนาํเน้ือหาข้ึนสู่กระดานอิเลก็ทรอนิกส์ได ้
 -       นกัเรียนสามารถนาํภาพเคล่ือนไหวข้ึนสู่ระบบได ้
 -       นกัเรียนสามารถเรียนอ่าน Media  Player 
11) หอ้งของอาจารยใ์หญ่ 
 -       แสดงประกาศจากอาจารยใ์หญ่ 
 -       ลงทะเบียนข่าวสารและจดักาํหนดการ 
 
12) หอ้งอาหาร 
 -       ลงทะเบียนรายการอาหาร 
13) นบัคะแนนของนกัเรียนท่ีไดร้างวลัหรือภาคทณัฑ ์
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 ผลประโยชน์ของระบบน้ีทาํให้มีประสิทธิภาพในการบริหารโรงเรียนจากห้องของครูหรือ
อาจารยใ์หญ่  สามารถติดตามการเรียนของนกัเรียนไดต้ลอดเวลา  ทาํใหผู้ป้กครองไดรู้้ขอ้มูลของลูกจาก
การดูเวบ็ไซตส์าํหรับครู  ภาระงานของครูจะเบาลงเม่ือไดข้อ้มูลของนกัเรียนอยา่งรวดเร็ว 

ข. การสร้างเครือข่ายระบบบริหารจัดการ 
การจดัตั้งอุปกรณ์รักษาความปลอดภยั  เช่น  Sonic  Wall  ในเครือข่ายภายในโรงเรียนทาํให้มี

ระบบรักษาความปลอดภยัแบบบูรณาการ มีระบบอีเลิร์นนิงซ่ึงใชร้ะบบอินเทอร์เน็ต  ความเร็วสูงดว้ย
ระบบเครือข่ายแบบ LAN  และโรงเรียนมีการให้บริการในรูปแบบการส่ือสารเคล่ือนท่ี (Mobile 
Terminal) เขา้มาใชใ้นการจดัการเครือข่าย  เช่น  Laptop, PDA และ UMP  เป็นตน้ 
 ระบบเครือข่ายมีการติดตั้งอุปกรณ์  ไดแ้ก่ 

- ระบบกั้นกรองเพื่อรักษาความปลอดภยั (Firewall) 
- จุดเช่ือมต่อสญัญาณไร้สาย 76 จุด (Wireless Access Point) 
- เคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) 

ประโยชน์ของเครือข่ายน้ีทาํให้สามารถควบคุมระบบต่างๆ ของ  U-school  ได ้ จากทุกแห่ง
ผา่นระบบอินเทอร์เน็ต 
 ค.  การจัดตั้งระบบควบคุมเคร่ืองอาํนวยความสะดวก  

มีการสร้างระบบควบคุมอุปกรณ์อาํนวยความสะดวกต่างๆ ในโรงเรียน ผ่าน  Web  เพื่อลด
อตัราเส่ียงอนัตรายท่ีเกิดจากไฟ  อุบติัเหตุจากระบบไฟฟ้า  และเพื่อให้การบริหารจดัการในโรงเรียนมี
ประสิทธิภาพ  เช่น 

- เคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่าย สาํหรับการควบคุมเคร่ืองอาํนวยความสะดวก 
- คอมพิวเตอร์สาํหรับฝ้าติดตามระบบ (Monitory  Computer) 
- ระบบควบคุมการจ่ายกาํลงัไฟฟ้า (Electric  Power  S/W  interlocking  gateway) 
- เคร่ืองแม่ข่ายสาํหรับควบคุม S/W (Control  Server  S/W) 
- ส่วนการจดัการ ควบคุมอุปกรณ์ (Equipment  Control  Panel) 

การควบคุมมีฉีดนํ้ าตน้ไม ้ ป๊ัมนํ้ า  แก๊สในครัว  อุณหภูมิแอร์คอนดิชัน่  การเปิดปิดไฟในห้อง  
การเปล่ียนระบบควบคุม  เป็นตน้ 

 
 2.2.2.2  ระบบบริหารจัดการนักเรียน 

ก.  การติดตั้งระบบการใช้บัตรประจําตัวแก่นักเรียน 
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ระบบการให้บตัรประจาํตวันกัเรียนโดยใชบ้ตัรท่ีมีคุณสมบติัการทาํงานแบบ  REID  สามารถ
ออกบัตรประจาํตัวนักเรียนอิเล็กทรอนิกส์  ซ่ึงนํามาใช้ในการตรวจสอบการเข้าชั้ นเรียน  การใช้
หอ้งสมุด  การยมืหนงัสือ  การใชบ้ริการต่างๆ  ในโรงเรียน  เช่น  หอ้งอาหาร 

ประโยชน์ของระบบน้ีคือ  ครูสามารถหาข้อมูลเก่ียวกับนักเรียนได้ทันทีจากการใช้บัตร
ประจาํตวันกัเรียนอิเลก็ทรอนิกส์  

ข.  การติดตั้งระบบป้องกนัความรุนแรงในโรงเรียน 
มีการติดตั้งกลอ้งวงจรปิด  30  ตวั  ภายนอก  ภายในอาคาร  และท่ีลบัตาคน  เพื่อตรวจสอบ

ความปลอดภยั  เม่ือเกิดเหตุร้ายจะไดจ้ดัการป้องกนัแกไ้ขไดท้นัที  ทาํใหน้กัเรียนอยูใ่นสถานท่ีปลอดภยั  
จากห้องอาจารย์ใหญ่และห้องพักครู  สามารถป้องกันควบคุมเหตุร้ายได้  ทําให้นักเรียนอยู่ใน
สภาพแวดลอ้มท่ีปลอดภยั 

ค.  การติดตั้งระบบป้ายประกาศอเิลก็ทรอนิกส์ 
การติดตั้งระบบป้ายประกาศอิเลก็ทรอนิกส์ดว้ยเทคโนโลยีหลอดภาพแบบ  LED  ซ่ึงจะแสดง

ตารางเรียนของแต่ละห้อง  การถ่ายทอดการกระจายเสียง  ขอ้มูลจากอาจารยป์ระจาํชั้นหรืออาจารยท่ี์
สอนวิชาต่างๆ  สามารถส่งขอ้มูลไปท่ีป้ายประกาศได ้ ป้ายประกาศอิเลก็ทรอนิกส์น้ีทาํให้การส่งขอ้มูล
รวดเร็วทนัเวลา 

ง.  การติดตั้งระบบ  U-library  REID 
ระบบน้ีสามารถพฒันาการบริการของห้องสมุด  จดัการขอ้มูลต่างๆ  ผา่น REID  ช่วยลดภาระ

ของบรรณารักษ ์ ทาํใหน้กัเรียนสามารถเขา้สู่ระบบขอ้มูลของหอ้งสมุดได ้ สามารถยมื-คืนหนงัสือ  ผา่น
ระบบน้ี  สามารถป้องกนัหนังสือหายได ้ เน่ืองจากจะมีเสียงดงัข้ึนเม่ือมีผูน้าํหนังสือเล่มดงักล่าวผ่าน
ประตูไป 

จ.  การติดตั้งระบบดูแลสุขภาพ 
ระบบน้ีช่วยเก็บขอ้มูลสุขภาพของนักเรียน  ขอ้มูลด้านร่างกาย  เช่น  นํ้ าหนัก  ไขมนั  การ

พฒันากลา้มเน้ือ  โรคอว้น  หรืออตัราการเจริญเติบโต  ขอ้มูลเหล่าน้ีช่วยใหก้ารดูแลสุขภาพของนกัเรียน
ดีข้ึน  เช่น  การรักษาโรคอว้นในเดก็  การแนะนาํดา้นการออกกาํลงักาย  เป็นตน้  ระบบน้ีเป็นประโยชน์
ต่อนักเรียน  ซ่ึงทาํให้เขารู้ขอ้มูลพื้นฐานสุขภาพของตนเอง  ทาํให้ไดข้อ้มูลในการออกกาํลงักาย  และ
การบริโภคอาหารอยา่งถูกตอ้ง 

 
 

2.2.2.3  ระบบจัดการเรียนการสอน  U-Learning 
ก.  ติดตั้งระบบสนับสนุน  U-Learning 
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ในช่วงแรกของโครงการ  ผูว้ิจยัไดติ้ดตั้งระบบจดัการเรียนการสอน  U-Learning  เฉพาะวิชา
ภาษาองักฤษ  คณิตศาสตร์  และภาษาเกาหลีเท่านั้น  เพราะนกัเรียนในระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายตอ้ง
มุ่งหนา้ในการสอบเขา้มหาวิทยาลยั  ในการติดตั้งระบบน้ีไดด้าํเนินการดงัน้ี 

การติดตั้งระบบสนบัสนุนการเรียนการสอน  U-Learning  
1) ห้องเรียนเสมือนเป็นสถานท่ีซ่ึงนักเรียนคนใดก็ตามสามารถมาเรียนรู้ไดต้ลอดเวลา  

เน้ือหาท่ีครูสอนในวิชาเรียนอยูบ่นเวบ็ไซตใ์นรูปแบบของภาพและเสียง 
2) ห้องผลิตส่ือการเรียนการสอน  จดัไวส้ําหรับนักเรียนมาผลิตส่ือการเรียนการสอน  

หรือเตรียมเน้ือหาในการเรียนการสอน  ห้องประกอบดว้ยฮาร์ดแวร์และซอฟทแ์วร์ท่ี
ผลิตเน้ือหาของการเรียนการสอน 

3) ห้องเรียน ประกอบดว้ย  Beam Projector  และ  Electronic teacher’s desk, Electronic 
board  หอ้งส่ือประสม และหอ้งคอมพิวเตอร์ 

 ส่ิงท่ีครูเขียนบนกระดานโดยใช ้Electronic teacher’s desk นกัเรียนสามารถบนัทึกไว ้ และให้
ขอ้มูลป้อนกลบัมาท่ีครูได ้ นกัเรียนสามารถยอ้นกลบัไปดูเน้ือหาท่ีครูเขียนบนกระดานได ้

ข. การสร้างเวบ็ไซต์เพ่ือสนับสนุน  U-Learning 
การสร้าง เว็บไซต์เพื่อสนับสนุน  U-Learning  นั้น  มีการสร้างเน้ือหาของการเรียนการสอน  

และยงัมีระบบการเรียนทางไกลได ้ โดยนกัเรียนสามารถนาํเน้ือหาข้ึนสู่ระบบไดจ้ากเวบ็ไซต ์  
การเรียนการสอนในลกัษณะน้ีทาํให้นักเรียนสนุกสนาน  ครูสามารถใชภ้าพแบบส่ือประสม 

(Multimedia data) ให้นักเรียนดูประกอบการเรียนการสอน  ครูสามารถดึงขอ้มูลต่างๆ จาก  ระบบ      
อินเทอร์เน็ต นกัเรียนสามารถคน้หาคาํศพัทภ์าษาองักฤษจากพจนานุกรมอิเล็กทรอนิกส์ได ้(electronic 
dictionary) เม่ือนักเรียนนําเสนอผลงานก็สามารถใช้อุปกรณ์ต่างๆ   เช่น  โปรแกรมนําเสนองาน 
(PowerPoint) เคร่ืองฉายภาพ (Projector  LCD) และยงัสามารถหาขอ้มูลจาก ในการเรียนการสอนอยา่ง
รวดเร็ว 

โรงเรียน แบบ U – School ในเมืองปูซาน ประเทศเกาหลีใต ้มีรูปแบบการจดัการเรียนการสอน
ท่ีน่าศึกษาคน้ควา้และเป็นกรณีศึกษาท่ีสามารถนาํมาประยกุตใ์ชใ้นประเทศไทยได ้



บทที ่3 
วธีิดาํเนินการวจิัย 

 
 การดําเนินการศึกษา เร่ืองแนวทางการพัฒนาอีเลิร์นนิงสําหรับสถาบันการศึกษาใน
ประเทศไทย   ประเด็น  การนําเสนอแนวทางการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานท่ีใช ้
ubiquitous – learning  เป็นเคร่ืองมือการเรียนรู้   มีการดาํเนินการศึกษา ดงัน้ี  
  
  1)  ศึกษาจากเอกสารในประเด็น  สัมภาษณ์ บุคลากรท่ีเก่ียวขอ้ง และเขา้ร่วม
ศึกษาดูงาน ในมหาวิทยาลยั และโรงเรียนประเทศเกาหลีใต ้ท่ีมีการใช ้ubiquitous – learning  เป็น
เค ร่ืองมือการเรียน รู้  คือ  Ewha Woman University, Dongseo University และ  Haegang High 
School  ระหวา่งวนัท่ี 20 -25 ตุลาคม 2551 
 
  2)  สํารวจ รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล ด้านการจัดการเรียนการสอนแบบ
ผสมผสาน  และ ubiquitous – learning  เป็นเคร่ืองมือการเรียนรู้    
 
  3)  การเก็บรวบรวมขอ้มูลจากเอกสาร และแลกเปล่ียนเรียนรู้กับหน่วยงานท่ีมี
ประสบการณ์ ดา้น ubiquitous – learning  การวิจยัคร้ังน้ีไดเ้ก็บรวบรวมขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งทั้งในและ
ต่างประเทศ จากเอกสาร ตาํรา บทความ และเอกสารจากเวบ็ไซตต่์างๆไว ้ 3 ดา้นคือ 
 

 3.1) ผลการศึกษาแนวทางการจดัการเรียนการสอนแบบผสมผสาน 
   3.2) ผลการศึกษาการใช ้ ubiquitous – learning  เป็นเคร่ืองมือการเรียนรู้ 
   3.3) ผลการศึกษาแนวทางการจดัการเรียนการสอนแบบผสมผสานท่ีใช ้
ubiquitous – learning  เป็นเคร่ืองมือการเรียนรู้   
 
  4) การวิเคราะห์ข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลจากเอกสารท่ีเก่ียวข้อง โดยใช้วิธีการ
วิเคราะห์เน้ือหาสาระ (Content Analysis) 
 

 4.1)  การศึกษาแนวทางการจดัการเรียนการสอนแบบผสมผสาน  
วิเคราะห์ 3 ประเดน็ คือ 1) กระบวนการเรียนรู้  2) รายละเอียดของกิจกรรม  และ 3) แนวทางการจดั
กิจกรรม 
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   4.2)  การศึกษาการใช้  ubiquitous – learning  เป็นเคร่ืองมือการเรียนรู้ 
โดยวิเคราะห์จากองคป์ระกอบการจดักิจกรรมแบบอีเลิร์นนิง (e-Learning) และกิจกรรมการเรียน
ผา่น Mobile-Learning  
   4.3)  การศึกษาแนวทางการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานท่ีใช ้
ubiquitous – learning  เป็นเคร่ืองมือการเรียนรู้ โดยการวิเคราะห์จาก 1)  รูปแบบการใช ้Ubiquitous 
Learning เป็นเคร่ืองมือการเรียนแบบผสมผสาน และ 2) แนวทางการจดัการเรียนผสมผสานโดยใช ้
Ubiquitous Learning เป็นเคร่ืองมือ การเรียนรู้ 
 
  5) การสรุปผลและนาํเสนอขอ้มูล  ใชก้ารนาํเสนอเป็นการสรุปผลความเรียง และ
นาํเสนอขอ้มูลเปรียบเทียบในรูปตาราง และนาํเสนอเป็นแผนภาพ 
 
 



 

บทที ่4 
ผลการศึกษา 

 
ผลการวิจยัเร่ือง แนวทางการพฒันาอีเลิร์นนิงสําหรับสถาบนัการศึกษาในประเทศไทย   

ประเด็นการนาํเสนอแนวทางการจดัการเรียนการสอนแบบผสมผสานท่ีใช ้ubiquitous – learning  
เป็นเคร่ืองมือการเรียนรู้  นาํเสนอผลการศึกษา  3 ประเดน็  ดงัน้ี  

  
4.1  ผลการศึกษาแนวทางการจดัการเรียนการสอนแบบผสมผสาน 

  4.2  ผลการศึกษาการใช ้ubiquitous – learning  เป็นเคร่ืองมือการเรียนรู้ 
  4.3  ผลการศึกษาแนวทางการจดัการเรียนการสอนแบบผสมผสานท่ีใช ้       
                                   ubiquitous – learning  เป็นเคร่ืองมือการเรียนรู้   
 
โดยแต่ละประเดน็ แสดงรายละเอียดตามลาํดบั  ดงัน้ี  

  

4.1 ผลการการศึกษาแนวทางการจดัการเรียนการสอนแบบผสมผสาน 
 
 จากการศึกษาและวิเคราะห์เอกสารคดัสรร จากเอกสาร บทความ วารสาร ตาํรา คดัสาํเนา
จากงานวิจยับทความหรือเอกสารจากเว็บไซตท่ี์เก่ียวขอ้งดา้น ทางการจดัการเรียนการสอนแบบ
ผสมผสาน   สรุปกระบวนการจดัการเรียนการสอนแบบผสมผสาน และแนวทางการจดัการเรียน
การสอนแบบผสมผสานได ้ตามลาํดบั ดงัตาราง  
 
ตารางที ่ 4.1แสดงรายละเอียดของกระบวนการเรียนการสอนอีเลิร์นนิงและกระบวนการเรียนการ
สอนในชั้นเรียน 

กระบวนการเรียนรู้ รายละเอยีด 

การเรียนการสอนอเิลร์ินนิง 1. สร้างแรงจูงใจให้กับผูเ้รียน การออกแบบควรเร้าความ
สนใจโดยการใชภ้าพกราฟิก ภาพเคล่ือนไหว สีและ/หรือเสียง
ประกอบเพ่ือกระตุ้นผูเ้รียนให้อยากเรียนรู้ ควรใช้กราฟิก
ขนาดใหญ่ไม่ซบัซอ้น การเช่ือมโยงไปยงัเวบ็อ่ืนตอ้งน่าสนใจ 
เก่ียวขอ้งกบัเน้ือหา 
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กระบวนการเรียนรู้ รายละเอยีด 
2. บอกวตัถุประสงคข์องการเรียน เพื่อเป็นการบอกให้ผูเ้รียน
รู้ล่วงหนา้ถึงประเด็นสาํคญัของเน้ือหาและเป็นการบอกถึงเคา้
โครงของเน้ือหาซ่ึงจะเป็นผลให้การเรียนรู้มีประสิทธิภาพข้ึน 
อาจบอกเป็นวตัถุประสงค์เชิงพฤติกรรมหรือวตัถุประสงค์
ทัว่ไปโดยใช้คาํสั้ นๆหลีกเล่ียงคาํท่ีไม่เป็นท่ีรู้จกั ใช้กราฟิก
ง่ายๆ เช่น กรอบ หรือลูกศร เพื่อให้การแสดงวตัถุประสงค์
น่าสนใจยิง่ข้ึน 
 
3. ทบทวนและเช่ือมโยงความรู้เดิมของผูเ้รียน เพื่อเป็นการ
เตรียมพื้นฐานผูเ้รียนสําหรับรับความรู้ใหม่ การทบทวนไม่
จาํเป็นต้องเป็นการทดสอบเสมอไป อาจใช้การกระตุ้นให้
ผูเ้รียนนึกถึงความรู้ท่ีได้รับมาก่อนเร่ืองน้ีโดยใช้เสียงพูด 
ขอ้ความ ภาพ หรือใชห้ลายๆอย่างผสมผสานกนั ทั้งน้ีข้ึนอยู่
กบัความเหมาะสมของเน้ือหา มีการแสดงความเหมือนความ
แตกต่างของโครงสร้างบทเรียน เพื่อท่ีผูเ้รียนจะไดรั้บความรู้
ใหม่ไดเ้ร็ว นอกจากนั้นผูอ้อกแบบควรตอ้งทราบภูมิหลงัของ
ผูเ้รียนและทศันคติของผูเ้รียน 
 
4. ใหผู้เ้รียนมีความกระตือรือร้นท่ีจะเรียนรู้ นกัการศึกษาเห็น
พอ้งตอ้งกนัว่า การเรียนรู้จะเกิดข้ึนเม่ือผูเ้รียนมีความตั้งใจท่ี
จะรับความรู้ใหม่ ผูเ้รียนจะจดจาํไดดี้ ถา้มีการนาํเสนอเน้ือหา
ดี  สัมพันธ์กับประสบการณ์ เดิมของผู ้เรียน  ผู ้ออกแบบ
บทเรียนควรหาเทคนิคต่างๆเพื่อใชก้ระตุน้ผูเ้รียนใหน้าํความรู้
เดิมมาใช้ในการศึกษาความรู้ใหม่ รวมทั้งพยายามหาทางทาํ
ให้การศึกษาความรู้ใหม่ของผู ้เรียนกระจ่างชัดมากข้ึน 
พยายามใหผู้เ้รียนรู้จกัเปรียบเทียบ แบ่งกลุ่มหาเหตุผล คน้ควา้ 
วิเคราะห์หาคาํตอบดว้ยตนเอง 
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กระบวนการเรียนรู้ รายละเอยีด 
5. ให้คาํแนะนําและให้ขอ้มูลป้อนกลบั การให้คาํแนะนํา
และให้ขอ้มูลป้อนกลบัในระหว่างท่ีผูเ้รียนศึกษาอยู่ในเว็บ 
เป็นการกระตุน้ความสนใจของผูเ้รียนได้ดี ผูเ้รียนจะทราบ
ความก้าวหน้าในการเรียนของตนเอง การเปิดโอกาสให้
ผูเ้รียนร่วมคิดร่วมกิจกรรมในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัเน้ือหา การ
ถาม การตอบ จะทาํให้ผูเ้รียนจดจาํได้มากกว่าการอ่านหรือ
ลอกขอ้ความเพียงอยา่งเดียว 
 
6. ทดสอบความรู้  เพื่ อให้แน่ใจว่าผู ้เรียนได้รับความรู้ 
ผูอ้อกแบบสามารถออกแบบแบบทดสอบแบบออนไลน์ หรือ 
ออฟไลน์ ก็ ได้  เป็นการเปิ ดโอกาสให้ ผู ้ เรี ยนสามารถ
ประเมินผลการเรียนของตนเองได้ อาจจดัให้มีการทดสอบ
ระหว่างเรียน หรือทดสอบทา้ยบทเรียนทั้งน้ีควรสร้างขอ้สอบ
ให้ตรงกับวตัถุประสงค์ของบทเรียน ขอ้สอบ คาํตอบและ
ขอ้มูลป้อนกลบัควรอยูใ่นกรอบเดียวกนัและแสดงต่อเน่ืองกนั
อย่างรวดเร็ว ไม่ควรให้ผูเ้รียนพิมพ์คาํตอบยาวเกินไปควร
บอกผูเ้รียนถึงวิธีตอบให้ชัดเจน คาํนึงถึงความแม่นยาํและ
ความเช่ือถือไดข้องแบบทดสอบ 
 
7. นาํความรู้ไปใชแ้ละเสริมความรู้ เป็นการสรุปแนวคิด
สาํคญั ควรใหผู้เ้รียนทราบวา่ความรู้ใหม่มีส่วนสมัพนัธ์กบั
ความรู้เดิมอยา่งไร ควรเสนอแนะสถานการณ์ท่ีจะนาํความรู้
ใหม่ไปใชแ้ละบอกผูเ้รียนถึงแหล่งขอ้มูลท่ีจะใชอ้า้งอิงหรือ
คน้ควา้ต่อไป 

 
การเรียนการสอนในช้ันเรียน 1.  การสร้างความสนใจ สร้างแรงจูงใจให้ผูเ้รียนเกิดความ

สนใจในบทเรียน 
 
2.  แจง้จุดประสงค์ บอกให้ผูเ้รียนทราบถึงผลของการเรียน 
ให้ เห็นประโยชน์ในการเรียน  เห็นแนวทางของการจัด
กิจกรรมการเรียน 
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กระบวนการเรียนรู้ รายละเอยีด 
3.  กระตุ้นให้ผู ้เรียนทบทวนความรู้เดิมท่ีจําเป็นต่อการ
เช่ือมโยงกบัความรู้ใหม่ 

 
4 .  เสนอบทเรียนใหม่โดยใช้ ส่ือ ต่างๆ  ท่ี เหมาะสมมา
ประกอบการสอน 
 
5.  ให้แนวทางการเรียนรู้ บอกแนวทางให้ผูเ้รียนสามารถทาํ
กิจกรรมดว้ยตนเอง ผูส้อนแนะนาํวิธีการทาํกิจกรรม แนะนาํ
แหล่งคน้ควา้ใหผู้เ้รียนไปศึกษาเอง 
 
6.  กระตุน้ใหผู้เ้รียนลงมือปฏิบติัทาํแบบฝึกหดัใหผู้เ้รียนแสดง 
พฤติกรรมตามจุดประสงค ์
 
7.  การให้ข้อมูลป้อนกลับ  ให้ผู ้เรียนเห็นผลการปฏิบัติ
กิจกรรมหรือพฤติกรรมท่ีแสดงออกการประเมินผลการเรียน
ตามจุดประสงค ์
 
8.  ส่งเสริมความแม่นยาํและการถ่ายโอนการเรียนรู้  เป็นการ
สรุป การย ํ้า ทบทวนการเรียนท่ีผ่านมา การให้ทาํกิจกรรม
เพิ่มพนูความรู้ หาความรู้เพิ่มเติมจากความรู้ท่ีไดใ้นชั้นเรียน 
 

 
ตารางที ่4.2   แนวทางการจดัการเรียนการสอนแบบผสมผสาน 

องค์ประกอบ รายละเอยีด 
1. การวิเคราะห์และวางแผน          
(Analysis and Planning) 

1.1  วิเคราะห์ผูเ้รียน ,คุณสมบติั ,องคก์ร,การเรียนรู้ ,ความ
ตอ้งการของระบบ 
 
1.2  วิเคราะห์ทรัพยากรท่ีสนบัสนุนการจดัการเรียนการสอน 
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องค์ประกอบ รายละเอยีด 
1.3  วิเคราะห์ความตอ้งการของผูเ้รียน การวางแผน การ
นาํไปใช ้การทดสอบและประเมินผล 
 
1.4  วิเคราะห์แผนงาน กระบวนการทาํงาน การนาํไปใชเ้พื่อ
การพฒันาและปรับปรุงรูปแบบกระบวนการทาํงาน 
 
1.5  วิเคราะห์ความตอ้งการพื้นฐาน 
 

2. การออกแบบ                          
(Design Solutions) 

2.1  กาํหนดจุดประสงคก์ารเรียนรู้ 
 
2.2  ออกแบบใหเ้หมาะสมกบัความแตกต่างระหวา่งบุคคล 
 
2.3  ออกแบบใหเ้หมาะสมกบัประเภทของการเรียนรู้ 
 
2.4  ออกแบบบริบทท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น บา้น ,ท่ีทาํงาน ,หอ้งเรียน ,
การฝึกปฏิบติั, การเรียนแบบร่วมมือ 
 
2.5 ออกแบบคุณลกัษณะผูเ้รียน เช่น การกาํกบัตนเอง ,เพื่อน
ช่วยเพื่อน, ผูฝึ้กสอนและผูเ้รียน ,ผูแ้นะนาํและผูเ้รียน ,ผูจ้ดัการ
และผูเ้รียน 
 

3. การพฒันา (Development) 3.1  จดัองคป์ระกอบตามการออกแบบการเรียนการสอนแบบ
ออนไลน์ 
ใชเ้คร่ืองมือส่ือสารในอินเทอร์เน็ตแบบประสานเวลา 
(Synchronous) และแบบต่างเวลา (Asynchronous) 
 
3.2  จดัองคป์ระกอบตามการออกแบบการเรียนการสอนแบบ
ออฟไลน์แบบเผชิญหนา้ (Face-to-Face) 
 

4. การนาํไปใช ้ บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเรียนการสอนไดแ้ก่ ผูเ้รียน ผูจ้ดัการ 
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องค์ประกอบ รายละเอยีด 
(Implementation) 

 

เพื่อน ผูฝึ้กสอนแหล่งทรัพยากรและองคก์ร  นอกจากน้ียงัให้
พิจารณาถึงประเดน็ท่ีเก่ียวขอ้งกบัองคก์รแผนการนาํไปใช ้, 
แผนการใชเ้ทคโนโลย ีและความตอ้งการอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้ง 
 

5. การประเมินผล (Evaluation) เป็นการประเมินผลการเรียนรู้ ดา้นความรู้ความเขา้ใจ  เจตคติ 
และทกัษะ และประเมินดา้นบริบทท่ีเก่ียวขอ้งในการ
ดาํเนินงาน 
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สรุปเป็นแผนภาพ ดงัน้ี  

 
 

แผนภูมิท่ี 4.1 แนวทางการจดัการเรียนการสอนแบบผสมผสาน 
 

4.2 ผลการศึกษาการใช้ ubiquitous – learning  เป็นเคร่ืองมือการเรียนรู้ 
 
 จากการศึกษาและวเิคราะห์เอกสารคดัสรร จากเอกสาร บทความ วารสาร ตาํรา คดัสาํเนา
จากงานวิจยับทความหรือเอกสารจากเวบ็ไซตท่ี์เก่ียวขอ้งดา้น ubiquitous – learning  สรุปเป็นการ
ใช ้ ubiquitous – learning  เป็นเคร่ืองมือการเรียนรู้  รายละเอียด ดงัตาราง  
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ตารางที ่4.3 การใช ้ubiquitous – learning  เป็นเคร่ืองมือการเรียนรู้   
องค์ประกอบ electronic 

learning          
(e-Learning) 

mobile 
learning       

(m-Learning) 

ปัจจัยทางด้านเทคนิค (Technical Considerations)   
การเช่ือมต่อกบัอินเติอร์เน็ต เช่นผา่น GPRSZ (Internet 
connectivity) 

X X 

การจดัเกบ็ขอ้มูลแบบท่ีเดียวถึงแมจ้ะมีการใชข้อ้มูลจาก
หลายๆท่ี (Single content repository) 

X X 

การสร้างผลลพัธ์ท่ีมีความแตกต่าง ไม่ข้ึนกบัขอ้จาํกดัต่างๆ 
เช่นขนาดของจอภาพ (Output variations) 

X  

การพฒันาการศึกษา (Educational developments)   
มีองคป์ระกอบแวดลอ้มของการเรียนรู้ผา่นอุปกรณ์
เคล่ือนท่ีแบบ m-Learning (Extension of m-Learning) 

X X 

ความสามารถดา้นเทคนิคท่ีแตกต่าง อาทิการเรียนรู้ผา่น
อุปกรณ์พกพาท่ีมีขนาดและขอ้จาํกดัต่างกบั Desktop 
Computer  ( Technical  capabilities) 

X X 

การเรียนรู้ควรจะถูกจดัใหเ้ป็นส่วนยอ่ยๆ มารวมกนั 
เพื่อใหผู้เ้รียนสามารถศึกษาแต่ละส่วนไดใ้นแวลาท่ี
ตอ้งการ ดว้ยความเร็วท่ีเหมาะสม และสามารถกาํหนด
เสน้ทางการศึกษาได ้(Multitasking ability) 

X  

สถาปัตยกรรมของ U-Learning (U-Learning 
Architecture) 

  

เน้ือหาการเรียน ส่ือการสอน บทเรียน วิธีการเรียนการสอน 
ปฎิสมัพนัธ์ในการเรียน และ การจดัการการเรียนผา่น
ระบบอินเตอร์เน็ต (Common store) 

X  

กระบวนการคดักรองเน้ือหาเพื่อความเหมาะสม เช่นจะ
เป็นแบบ e-Learning หรือ m-Learning  

X X 

การนาํส่ือการเรียนการสอนมานาํเสนอใหส้อดคลอ้งกบั
อุปกรณ์และหลกัการท่ีเลือกใช ้(Rendering Application) 

 

X X 



 

 

66 

องค์ประกอบ electronic 
learning          

(e-Learning) 

mobile 
learning       

(m-Learning) 

องค์ประกอบ (Components)   
การออกแบบเวบ็ใหเ้หมาะสมกบัเน้ือหาและการเรียน 
(Web design) 

X X 

การออกแบบกราฟิกท่ีเหมาะสมกบัผูใ้ชง้าน (GUI) X X 
 

4.3 ผลการศึกษาแนวทางการจดัการเรียนการสอนแบบผสมผสานทีใ่ช้ ubiquitous –  
learning  เป็นเคร่ืองมือการเรียนรู้   

 
จากการศึกษาและวเิคราะห์เอกสารคดัสรร จากเอกสาร บทความ วารสาร ตาํรา คดัสาํเนา

จากงานวิจยับทความหรือเอกสารจากเวบ็ไซตท่ี์เก่ียวขอ้งดา้น ทางการจดัการเรียนการสอนแบบ
ผสมผสาน  สรุปเป็นแนวทางการจดัการเรียนการสอนแบบผสมผสานท่ีใช ้ubiquitous – learning  
เป็นเคร่ืองมือการเรียนรู้  นาํเสนอ 2  ประเดน็คือ  

 
4.3.1 รูปแบบการใช ้Ubiquitous Learning เป็นเคร่ืองมือการเรียนแบบผสมผสาน 
4.3.2 แนวทางการจดัการเรียนผสมผสานโดยใช ้Ubiquitous Learning เป็นเคร่ืองมือ       

การเรียนรู้ 
 
โดยมีรายละเอียดแต่ละประเดน็ ดงัน้ี  
 
 4.3.1 รูปแบบการใช้ Ubiquitous Learning เป็นเคร่ืองมือการเรียนแบบผสมผสาน  
ประกอบดว้ย  3  องคป์ระกอบ คือ  

1) การเรียนจากอุปกรณ์เคล่ือนท่ี (Mobile Learning)  
2) การเรียนแบบอีเลิร์นนิง  
3) การเรียนในหอ้งเรียน   

โดยแสดงรูปการใช ้Ubiquitous Learning เพื่อการเรียนแบบผสมผสาน ดงัภาพ  
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ภาพประกอบท่ี 4.1   รูปแบบการใช ้Ubiquitous Learning เป็นเคร่ืองมือการเรียนแบบผสมผสาน 
 

4.3.2 แนวทางการจัดการเรียนผสมผสานโดยใช้ Ubiquitous Learning เป็นเคร่ืองมือ
การเรียนรู้นําเสนอแนวทาง  มีองคป์ระกอบ ดงัน้ี  

1) วิธีสอน และวธีิการจดัการเรียนรู้ผา่น Ubiquitous  
2) ใชว้ิธีการจดัการเรียนแบบผสมผสาน  
3) ใชเ้คร่ืองมือ  Ubiquitous เช่น โทรศพัทเ์คล่ือนท่ี และอุปกรณ์รับสญัญาณ

อินเทอร์เน็ตแบบพกติดตวัเคล่ือนท่ีได ้ 
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ทั้งน้ี รายละเอียดแนวทางการจดัการเรียน   แสดงไดด้งัภาพ 
 

 
 

ภาพประกอบท่ี 4.2  แนวทางการจดัการเรียนผสมผสานโดยใช ้Ubiquitous Learning  
เป็นเคร่ืองมือการเรียนรู้ 

 



บทที ่5 
สรุปผลการศึกษา 

 
การวิจัยเร่ืองแนวทางการพัฒนาอีเลิร์นนิงสําหรับสถาบันการศึกษาในประเทศไทย   

ประเด็นการนาํเสนอแนวทางการจดัการเรียนการสอนแบบผสมผสานท่ีใช ้ubiquitous – learning  
เป็นเคร่ืองมือการเรียนรู้  นาํเสนอผลการศึกษา  3 ประเดน็  คือ  

 
1. ผลการศึกษาแนวทางการจดัการเรียนการสอนแบบผสมผสาน 

  2. ผลการศึกษาการใช ้ubiquitous – learning  เป็นเคร่ืองมือการเรียนรู้ 
  3. ผลการศึกษาแนวทางการจดัการเรียนการสอนแบบผสมผสานท่ีใช้ ubiquitous – 
learning  เป็นเคร่ืองมือการเรียนรู้   

  
โดยแต่ละดา้นมีรายละเอียด  ดงัน้ี  
 

สรุปผลการศึกษา  
 

1. แนวทางการจดัการเรียนการสอนแบบผสมผสาน มีองคป์ระกอบ 5 ดา้น 1) การวิเคราะห์
และวางแผน  2) การออกแบบ  3) การพฒันา  4) การนาํไปใช ้และ5.การประเมินผล                                              

2. การใช้ ubiquitous – learning  เป็นเคร่ืองมือการเรียนรู้  ประกอบด้วย  4 ปัจจัย  คือ            
1) ปัจจัยทางด้านเทคนิค   2) การพัฒนาการศึกษา 3) สถาปัตยกรรมของ U-Learning และ               
4) องคป์ระกอบ 

3. แนวทางการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานท่ีใช้ ubiquitous – learning  เป็น
เคร่ืองมือการเรียนรู้  นาํเสนอเป็นรายดา้น  2 แนวทาง คือ   

 3.1) รูปแบบการใช ้Ubiquitous Learning เป็นเคร่ืองมือการเรียนแบบผสมผสาน  
ประกอบดว้ย การเรียนในหอ้งเรียน การเรียนแบบอีเลิร์นนิง และการเรียนผา่นอุปกรณ์เคล่ือนท่ี เช่น 
โทรศพัทเ์คล่ือนท่ี  PDA เป็นตน้ 

 3.2) แนวทางการจัดการเรียนผสมผสานโดยใช้ Ubiquitous Learning เป็น
เคร่ืองมือการเรียนรู้ ประกอบดว้ย  1) วิธีการสอน หรือวิธีการเรียนรู้  2) วิธีการเรียนแบบผสมผสาน 
3) เคร่ืองมือการเรียนรู้แบบ Ubiquitous Learning  โทรศพัทเ์คล่ือนท่ี  PDA เป็นตน้ โดยจดัการเรียน
ในชั้นเรียน  การเรียนแบบอีเลิร์นนิง  เพื่อมุ่งสู่การวดัผลการเรียนรู้ของผูเ้รียน  
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