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บทคัดย่อ
ในอดีตที่ผ่านมา กระบวนการเรียนการสอนที่พบเห็นกันโดยทั่วไปจะเป็นแบบครูผู้สอนเข้ าสอน
นักเรียนที่นั่งเรียนรวมกันอยู่ในห้องหนึ่ง อันถือเป็นการเรียนการสอนแบบพบเห็นหน้ากันโดยตรง ต่อมาได้มี
การพัฒนารูปแบบการเรียนที่ทำให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง แม้ว่าจะอยู่ ไกลออกไป เช่น การเรียน
ทางไปรษณีย์โดยยังคงใช้หนังสือเป็นสื่อการเรียน เป็นต้น และเมื่อเทคโนโลยีพัฒนาขึ้นรูปแบบของสื่อการสอน
ก็ได้มีการพัฒนาให้อยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถจัดส่ง หรือ ดาวน์โหลดผ่านเครือข่ายได้ง่าย ทำให้การ
เรียนรู้ด้วยตนเองง่ายขึ้นกว่า จนในที่สุดก็ได้พัฒนาจนกลายเป็นระบบ e-Learning ที่พบเห็นและมีการนำมาใช้
กันอย่างกว้างขวาง อย่างไรก็ตามได้มีผู้ให้ความคิดเห็นเอาไว้ว่า การใช้ e-learning แต่เพียงอย่างเดียวทำให้
ผู้เรียนไม่สามารถมีปฏิสัมพันธ์กับผู้สอนได้ในแบบเวลาจริง หรือ กล่าวในทางกลับกันผู้สอนก็ไม่สามารถสังเกต
ถึงความเข้าใจของผู้เรียนได้ในเวลาจริงได้เช่นกัน ดังนั้นจึงได้มีการนำ e-Learning มาผสมผสานเข้ ากั บ
การเรียนแบบพบหน้ากันในห้องเรียนแบบดั้งเดิม ถือว่าเป็นการเรียนแบบผสมผสาน เป็นการเรียนรู้ที่ผสมผสาน
วิธีการเรียนแบบเผชิญหน้ากับการเรียนรู้ผ่านระบบสื่อคอมพิวเตอร์ออนไลน์เข้าด้วยกัน องค์ประกอบการเรียน
แบบผสมผสาน สามารถแบ่งออกเป็นได้ 2 องค์ประกอบหลัก คือ องค์ประกอบออฟไลน์และองค์ประกอบ
ออนไลน์ การจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน ให้ประสบผลสำเร็จนักออกแบบการเรียนการสอน ต้อง
คำนึงถึงจุดประสงค์ของการเรียนที่กำหนดไว้ ระยะเวลาในการเรียนรวมถึงความแตกต่างของรูปแบบการเรียนรู
และการคิดของผู้เรียน เพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอน บทบาทของผู้ เรียน
และผู้สอนในการเรียนแบบผสมผสาน ผู้สอนจะต้องเป็นผู้กำหนดวิธีการสอนแบบต่าง ๆ โดยมีบทบาทเป็นผู้ฝึก
กระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง ส่วนผู้เรียนมีบทบาทสำคัญคือเป็นผู้ศึกษาหาความรู้ตามสถานการณ์
ที่เกิดขึ้น ประโยชน์ของการเรียนการสอนแบบผสมผสานทำให้การเรียนการสอนมีความสะดวกรวดเร็วในการ
เข้าถึงบทเรียนและยังช่วยพัฒนาผู้เรียนให้เกิดทักษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการสืบค้นข้อมูลทาง
อินเทอร์เน็ต จากความสำคัญนี้สรุปได้ว่าการเรียนรู้แบบผสมผสาน เป็นรูปแบบการเรียนอีกทางเลือกหนึ่งที่
เหมาะสมกับสภาพการณ์ของประเทศไทยที่จะนำมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ในปัจจุบันได้เป็นอย่างดีและกำลัง
ได้รับความนิยมกันมากขึ้นทั้งในวงการศึกษา
คำสำคัญ : การเรียนรู้แบบผสมผสาน วิถีNew Normal
1

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
Faculty of Education, Bansomdejchaopraya Rajabhat University
1 Corresponding author. Email : kualtida@gmail.com
ครุศาสตร์สาร | Journal of Educational Studies
ปีที่ 15 ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม-มิถุนายน 2564 | Vol. 15 No.1 January - June 2021

29

Abstract
In the past The teaching and learning process that is commonly seen is a teacher
teaching students sitting together in one room. Which is considered to be teaching and
teaching in a direct face-to-face manner Later, a learning style was developed that allows
the learner to be able to learn by themselves. Even farther away (distance learning) such
as postal learning, books are still used as learning materials, and as technology evolves,
the form of teaching materials has evolved into an electronic form that can be delivered.
Or easy to download via the network It makes self-learning easier. Until finally it has
evolved into an e-Learning system that is seen and used widely. However, it has been
commented that the use of e-learning alone prevents students from interacting with the
tutor in Real time, or vice versa. You can understand the learners in real time as well.
Therefore, e-Learning has been incorporated into traditional classroom-based learning. It
is considered blended learning or hybrid learning. Blended Learning is a combination of
face-to-face learning with online computerized learning. The blended learning component
can be divided into two main components: the offline component and the online
component. Blended Learning Management to be Successful Instructional Designer Must
take into account the intended learning objectives The length of study includes the
different learning styles and thinking of the learners. To be used as a basis for designing
teaching and learning activities role of learners and teachers in Blended Learning: Teachers
have to define different teaching methods by playing a coach role to encourage learners
to learn by themselves. The learners play an important role, namely, being the educator
of the situation in which they arise. The benefits of blended teaching make teaching and
learning easier and faster to access lessons and also help develop learners to acquire
information technology skills. Searching for information on the Internet From this
importance, it can be concluded that blended learning is another form of learning that is
suitable for the situation of Thailand that will be used in the current learning management
very well and power. Has been more popular in both the education industry
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บทนำ
ในปัจจุบันได้เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรคโควิด -19 ทำให้เกิดผลกระทบต่อการ
ใช้ช ีวิต ของผู้ค นทั่วโลกในด้า นต่าง ๆ เป็นอย่างมาก “ชีวิตวิถีใหม่ ” (New Normal) เป็นแนวทาง
ที่หลาย ๆ คนจะต้องปรับเปลี่ยนชุดพฤติกรรมในช่วงไวรัสตัวนี้ออกมาระบาด มีวิถีชีวิตที่เปลี่ ยนไปจากที่
เคยออกจากบ้าน เพื่อไปทำงาน ไปโรงเรียน ต้องหันมาทำทุกอย่างที่บ้าน ราชบัณฑิตยสภาได้บัญญัติศัพท์
"New Normal" เพิ่มเข้ามาโดย รศ.มาลี บุญศิริพันธ์ คณะกรรมการบัญญัติศัพท์นิเทศศาสตร์ราชบัณฑิตย
สภา ได้อธิบายคำว่า New Normal แปลว่า ความปกติใหม่ ฐานวิถีชีวิตใหม่ หมายถึง รูปแบบการดำเนิน
ชีวิตอย่างใหม่ที่แตกต่างจากอดีต อันเนื่องจากมีบางสิ่งมากระทบ จนแบบแผนและแนวทางปฏิบัติที่ค นใน
สัง คมคุ้นเคยอย่างเป็นปกติและเคยคาดหมายล่วงหน้าได้ ต้องเปลี่ยนแปลงไปสู่วิถีใหม่ภ ายใต้หลัก
มาตรฐานใหม่ที่ไม่คุ้นเคย รูปแบบวิถีชีวิตใหม่นี้ ประกอบด้วยวิธีคิด วิธีเรียนรู้ วิธีสื่อสาร วิธีปฏิบัติและการ
จัดการ การใช้ชีวิตแบบใหม่เกิดขึ้นหลังจากเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างใหญ่หลวงและรุนแรงอย่างใดอย่าง
หนึ่ง ทำให้มนุษย์ต้องปรับตัวเพื่อรับมือกับสถานการณ์ปัจจุบันมากกว่าจะธำรงรักษาวิถีดั้งเดิมหรือหวนหา
ถึงอดีต และทางการศึกษาก็เช่นกันในสถานการณ์โควิด -19 ระบาด เราควรเปลี่ยนให้ทุก ๆ ที่กลายเป็น
โรงเรียน เพราะการเรียนรู้ยังต้องดำเนินอยู่แม้นักเรียนไม่สามารถไปโรงเรียนตามปกติ ในหลายประเทศที่
ประกาศมาตรการปิดโรงเรียน รัฐบาลมักจะออกมาตรการด้าน การเรียนรู้มารองรับ ด้วยการเรียนทางไกล
รูปแบบต่าง ๆ โดยพิจารณาจากเงื่อนไขความพร้อมด้านอุปกรณ์ ความพร้อมของพ่อแม่ และความพร้อม
ตามช่วงวัยของเด็ก สำหรับประเทศไทย ความท้าทายในการเปลี่ยนครั้งนี้ไม่ใช่แค่การแก้ไขปัญหาเฉพาะ
หน้าในสถานการณ์โควิด-19 เท่านั้น แต่ควรเป็นการ “เปลี่ยนวิกฤติให้เป็นโอกาส” ในการพัฒนาคุณภาพ
การเรียนการสอนให้ดีกว่าเดิม ดังนั้นมาตรการการเรียนรู้ของไทยจึงไม่ควรปรับแค่กระบวนการเรียนรู้ใน
ห้องเรียน แต่ต้องปรับใหญ่ทั้งระบบการเรียนรู้ที่ต้องสอดคล้องกันและเชื่อมโยงกับการเรียนรู้ของเด็ก
สถานการณ์และแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงการเรียนรู้ของคนรุ่นใหม่ เทคโนโลยีเป็นส่วนผลักดัน
ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของระบบการศึกษาและกระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิต รูปแบบการสอนดั้งเดิมที่
มักพึ่งพาสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก ดังเช่นการใช้สมุดนักเรียนสำหรับงานในชั้นเรียน และสมุดแบบฝึกหัดสำหรับ
การบ้าน แนวทางดังกล่าวเป็นที่ยอมรับว่าได้ผลดี และที่ผ่านมารากฐานโครงสร้างของชั้นเรียนก็ไม่ค่อย
แตกต่างไปจากเดิม แต่ส ิ่ง ที่เปลี่ยนไปในปัจจุบันก็คือ การแพร่หลายของเทคโนโลยีและบทบาทของ
เทคโนโลยีโลกการศึกษา เมื่อเราถูกรายล้อมด้วยเทคโนโลยีที่ล้ำหน้า รูปแบบการเรียนการสอนก็ย่อม
เปลี่ยนไปเช่นกัน
รู ป แบบการสอนแบบใหม่ อ ี ก รู ป แบบหนึ ่ ง ภายใต้ ก ระแสแห่ ง พั ฒ นาการด้ า นเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ เป็นรูปแบบของการบูรณาการปรับใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์กับการเรียนการสอนแบบปกติ
เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ทีก้าวไกลเกิดทั้งประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพทางการเรียนรู้มากยิ่งขึ้ น ซึ่งรูปแบบ
ดัง กล่าวนี้เรียกว่า “การเรียนรู้แบบผสมผสาน / Blended Learning ” เป็นนวัตกรรมการศึก ษาที่
ผสมผสานโมดูล (Module) การเรียนการสอนหลายรูปแบบเข้าด้วยกัน เป็นลักษณะของการผสมผสาน
การเรียนทางไกล (Distance Learning) ผ่านระบบเครือข่าย Online ร่วมกับการเรียนแบบเผชิญหน้า
(Face to Face) ทำให้เกิดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพมากกว่าการนั่งฟังการบรรยายในชั้นเรียนปกติ ทั้งนี้
จะให้ความสำคัญกับการเลือกใช้สื่อที่เหมาะสมและถูกต้องตามจุดประสงค์การเรียนรู้ในลักษณะต่างๆ
เพื่อเพิ่มศักยภาพการเรียนการสอน โดยได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ทำให้สามารถเรียนรู้ได้ลึกซึ้ง
มากขึ้นจากการลงมือปฏิบัติและการได้ร่วมทีมเรียนรู้ ทำให้เกิดการเรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพพร้อมเผชิญ
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ปัญหาและสามารถเลือ กวิ ธี แก้ ปั ญหาได้อ ย่ างเหมาะสม ส่ง ผลให้เกิดความเจริญ ก้ าวหน้า ต่ อ การ
เปลี่ยนแปลงในอนาคตต่อไป
ความหมายของการเรียนรู้แบบผสมผสาน (Blended Learning)
การเรียนรู้แบบผสมผสาน (Blended Learning) อ่าน “เบล็น-เดด เลิร์นนิ่ง” ถือเป็นการเรียนรู้
ที่มีการวางแผนการจัดกระบวนการเรียนแบบเผชิญหน้าที่ใช้วิธีการสอนที่หลากหลายผสมผสานกับการ
เรียนระบบออนไลน์ที่นำเทคโนโลยีเข้าใช้ให้ผู้เรียนเข้าถึงการเรียนรู้ได้รวดเร็วมากขึ้น
เฮเลน และซีแมน (Allen and Seaman. 2010 : 4) ได้อธิบายไว้ว่าการเรียนแบบผสมผสาน
เป็นการเรียนที่ผสมกันระหว่างการเรียนแบบเผชิญหน้าและการเรียนออนไลน์ โดยนำเสนอเนื้อหาส่วน
ใหญ่ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เช่น การสนทนาออนไลน์และยังคงมีส่วนที่ให้ผู้เรียนและผู้สอนพบปะกัน
โดยมีสัดส่วนในการนำเสนอเนื้อหาผ่านระบบออนไลน์อยู่ระหว่างร้อยละ 30-70 ของเนื้อหาการเรียน
ทั้งหมด
“Blended learning systems combine face-to-face instruction with computermediated instruction”
ฮอร์นและสตอกเกอร์ (2011) แห่ง Innosight Institute ได้นิยามเกี่ ย วกับ การเรี ย นแบบ
ผสมผสานของผู้เรียนในระดับ K-12 หมายถึง การเรียนรู้ที่ผู้เรียนได้รับมวล ประสบการณ์ทางการเรียนรู้
อย่างเป็นอิสระผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์โดยนักเรียนสามารถควบคุมตัวแปรทาง การเรียนรู้ด้วย
ตนเองทั้งในด้านเวลา สถานที่ แนวทางการเรียนรู้และอัตราการเรียนรู้ของตนเอง
“A blended learning program uses a combination of e-learning and classroom
instruction”
เกรแฮม (2012) แห่งมหาวิทยาลัย Brigham Young University ประเทศ สหรัฐอเมริกาได้สรุป
นิยามของการเรียนแบบผสมผสานไว้ว่า เป็นระบบการเรียนการสอนที่ผสมผสานระหว่าง การเรียนแบบ
เผชิญหน้ากับการสอนผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
“Blended learning is any time a student learns at least in part at a supervised
brick-andmortar location away from home and at least in part through online delivery with
some element of student control over time , place , path and/or pace”
เบอร์นาท (2012) ได้ส รุปว่า การเรียนแบบผสมผสานหรือ Blended Learning หมายถึ ง
โปรแกรมทางการเรียนรู้ที่ใช้วิธีการผสมผสานระหว่างการเรียนรู้จากสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือ E-learning
กับการสอนในชั้นเรียน
จากนิยามดังกล่าวสรุปได้ว่า การเรียนรู้แบบผสมผสาน (Blended Learning) การเรียนการ
สอนที่มี การวางแผนการจัดกระบวนการเรียนการสอนแบบเผชิญหน้าที่ใช้วิธีการสอนที่หลากหลาย
ผสมผสานกับการเรียนการสอนระบบออนไลน์ที่นำเทคโนโลยีเข้าใช้ให้ผู้เรียนเข้าถึงการเรียนรู้ได้รวดเร็ว
มากขึ้น
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ภาพที่ 1 Model แสดงนิยามความหมายของการเรียนรู้แบบผสมผสาน (Blended Learning)
ที่มา: limitlesseducation.net
จากภาพที่ 1 สรุปได้ใน 3 มิติสำคัญ ดังที่ Graham, Allen and Ure (2003) ได้กล่าวไว้คือการ
ผสมผสานการสอนผ่านสื่อการสอน การผสมผสานวิธีการเรียนการสอน และการผสมผสานระหว่างการ
สอนแบบเผชิญหน้ากับ การสอนออนไลน์
ความสำคัญของการเรียนแบบผสมผสาน (Blended Learning)
มีเหตุผลและความจำเป็นหลายประการที่ก่อให้เกิดการเรียนรู้แบบ Blended Learning ซึ่งจาก
การทบทวนงานวิจ ัยที่ผ ่านมาพบว่า การเรียนรู้แบบผสมผสาน (Blended Learning) เกิดผลในเชิง
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ทางการเรียนรู้ใน 3 มิติสำคัญตามที่ เกรแฮม (2012) ได้อธิบายไว้ดังนี้
1. เกิดการปรับปรุงพัฒนาในเชิงวิชาการ (Improved Pedagogy) เป็นเหตุผลสำคัญของการ
จัดการเรียนรู้แบบผสมผสาน ทั้งนี้เนื่องจากปัจจุบันการจัดสภาพการณ์ทางการเรียนรู้รวมทั้งการฝึกอบรม
ให้ความรู้ผู้สอน (Instructors) มักจะมุ่งเน้นเฉพาะยุทธศาสตร์ของการสอนหรือฝึกอบรม เพื่อให้เกิด
ความรู้ในลักษณะการถ่ายทอดเนื้อหาแบบส่งผ่าน (Transmission) มากกว่าการสร้างปฏิสัมพันธ์ทางการ
เรียนร่วมกัน (Interaction) ครูผู้สอนมักจะมุ่งเน้นการสอนแบบบรรยายมากกว่าการนำเทคโนโลยีเข้ามา
ประยุกต์ใช้ หลังจากระบบการเรียนรู้แบบทางไกลได้เกิดขึ้นมาพร้อมกับการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ
ได้ก้าวหน้าอย่างรวดเร็วนั้น ทำให้ร ูปแบบการเรียนแบบ Blended Learning ได้ถูกนำมาใช้และเกิด
ประสิทธิภาพทางการเรียนรู้เพิ่มมากขึ้น ส่งผลต่อยุทธศาสตร์ของการเรียนการสอนในหลากหลายรูปแบบ
ทั้งการเรียนแบบร่วมมือ การเรียนแบบเพื่อนช่วยเพื่อน และการเรียนโดยเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง
2. เพิ่มประสิทธิภาพในการเข้าถึง ข้อมูลการเรียนรู้และมีค วามยืดหยุ่น (Increased Access
and Flexibility) การเรียนในรูปแบบผสมผสาน (Blended Learning) จะช่วยในการสร้างประสิทธิภาพ
ทางการเรียนรู้ของผู้เรียนให้มีโอกาสในการสร้างองค์ความรู้และเข้าถึงแหล่งข้อมูลได้อย่างกว้างขวางและ
ยืดหยุ่นตามสภาพการณ์หรือความพร้อมของผู้เรียนได้ในทุกระดับ ประสิทธิภาพของการเข้าถึงนั้นจำแนก
ได้ 3 ลักษณะตามที่ Graham and Dziuban (2008) กล่าวไว้คือ ประสิทธิภาพการเข้าถึงในระดับองค์กร
หรือสถาบัน (Institutions) ประสิทธิภาพการเข้าถึงในระดับโปรแกรมหรือโครงการ (Programs) และ
ท้ายสุดประสิทธิภาพการเข้าถึงในระดับเนื้อหารายวิชา (Courses)
3. ประสิทธิภาพในเชิงงบประมาณหรือการลงทุน (Cost Effectiveness) การจัดการเรียนรู้แบบ
ผสมผสานเป็ น ยุท ธศาสตร์ ส ำคัญ ในการเพิ่ มประสิท ธิ ภ าพของการลงทุน ในด้า นการจัด การศึกษา
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระดับการเรียนอุดมศึกษาหรือในมหาวิทยาลัย ซึ่งการเรียนรู้ในรู ปแบบผสมผสานนี้
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จะก่อให้เกิดการสร้างระบบการเรียนที่ลุ่มลึกและกว้างไกลในหลากหลายรูปแบบและสนองต่อผู้เรียน ได้
ตามอัตภาพและตามสถานการณ์ เกิดความคุ้มทุนและคุ้มค่าในการใช้งบประมาณเพื่อการศึกษาของ
หน่วยงานหรือสถาบันการศึกษา
การจัดการศึกษาในบริบทของประเทศไทยนั้น การใช้ Blended Learning มีความสำคัญโดย
เห็นได้จากแผนพัฒนาการศึกษาฉบับที่ 11 กระทรวงศึกษาธิการได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการจัด
การศึกษา โดยมีการนำเทคโนโลยีเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการค้นคว้าของผู้เรียน รวมถึงเป็นตัวช่วยในการ
จัดการเรียนการสอนของครูผู้สอน ดังนั้นรู ปแบบการเรียนการสอนที่สนับสนุนการมีปฏิสัมพันธ์กันของ
ผู้เรียน โดยใช้บทเรียนที่มีความยืดหยุ่น เน้นการสืบค้น ให้การเรียนรู้ที่มีการส่งเสริมสนับสนุนผู้เรียน โดย
ยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ คือ การเรียนรู้แบบผสมผสาน (Blended Learning) ซึ่งเป็นกระบวนการเรียนรู้ที่เกิด
จากการจัดการเรียนการสอนหลากหลายวิธี โดยคำนึงถึงผู้เรียน สภาพแวดล้อม เนื้อหา สถานการณ์ เพื่อ
ตอบสนองการเรียนรู้และความแตกต่างระหว่างบุคคล โดยสามารถจัดการเรียนการสอนทั้ง ภายใน
ห้องเรียนและนอกห้องเรียน โดยมีการนำเทคโนโลยีทางการศึกษาแบบออนไลน์และออฟไลน์ม าเป็น
ส่วนประกอบ ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้สูงสุด เกิดทักษะ และเกิดการเรียนรู้ที่ทำให้บรรลุ
ตามวัตถุประสงค์เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของแผนการศึกษาที่ต้องการให้คนไทยเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมี
คุณภาพ เป็นคนดี คนเก่ง มีความสุข มีภูมิคุ้มกัน รู้เท่าทันเวทีโลก
องค์ประกอบการเรียนแบบผสมผสาน
การเรียนแบบผสมผสาน แบ่งองค์ ประกอบออกเป็น 12 กลุ่ม โดยจัดเป็น 2 องค์ประกอบหลัก
ได้แก องค์ประกอบออฟไลน์ 6 กลุ่ม และองค์ประกอบออนไลน์ 6 กลุ่ม ดังตารางที่ 1 (Thorne, 2003)
ตารางที่ 1 องค์ประกอบของการจัดการเรียนแบบผสมผสาน
องค์ประกอบออฟไลน์ (Offline)
องค์ประกอบออนไลน์ (online)
1. เรียนในที่ทำงาน (Workplace Learning)
1. เนื ้ อ หาการเรี ย นบนเครื อ ข่ า ย ( Online
Learning Content)
2. ผู้สอน ผู้ชี้แนะ หรือที่ปรึกษาในห้องเรียนแบบ 2. ผู้ส อนอิเล็กทรอนิกส์ ผู้ช ี้แนะอิเล็กทรอนิกส์
เผชิญหนา (Face-to-Face Tutoring,
หรื อ ที ่ ป รึ ก ษาอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ (E-Tutoring, ECoaching or Mentoring)
Coaching or E-Mentoring)
3. ห้องเรียนแบบดั้งเดิม (Classroom)
3. การเรี ย นรู ร่ ว มกั น แบบออนไลน์ (Online
Collaborative Learning)
4. สื่อสิ่งพิมพ์ (Distributable Print Media)
4. การจั ด การความรู แบบออนไลน์ (Online
Knowledge Management)
5. สื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Distributable Electronic 5. เว็บไซต์ (The Web)
Media)
6. สื ่ อ วิ ท ยุ ก ระจายเสี ย งและวิ ท ยุ โ ทรทั ศ น์ 6. การเรี ย นผ่ า นอุ ป กรณ์ เ คลื ่ อ นที ่ แ บบไร สาย
(Broadcast Media)
(Mobile Learning)
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เฮเลน และ ซีแมน (Allen and Seaman. 2007- 4) ได้ศึกษาเกี่ยวกับอัตราส่วนของการจัดการ
เรียนรู้แบบผสมผสานของ สมาคมสโลน (The Sloan Consortium) แห่งสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นองค์กรที่
ส่งเสริม และสนับสนุนความร่วมมือแลกเปลี่ยนความรู้และการปรับปรุงการศึกษาผ่านระบบออนไลน์ ได้
จัดกลุ่มอัตราการใช้ระบบออนไลน์ในการเรียนการสอนเป็น 4 ประเภท ดังนี้
1. ประเภทดั้งเดิมหรือประเภทในห้องเรียน (Traditional Classroom-Based) เป็นการจัดการ
เรียนรู้ในชั้นเรียนแบบเผชิญหน้ากัน (Face to Face) ซึ่งจะใช้วิธีการบรรยายการใช้กระดานหรือแผ่นใส
เป็นต้น โดยไม่ใช้วิธีการสอนแบบออนไลน์เลย
2. ประเภทเว็บช่วย (Web-Facilitated) ใช้วิธีการสอนแบบออนไลน์ ร้อยละ 1-29 และยังคง
เป็นการสอนในชั้นเรียนหรือการสอนแบบเผชิญหน้ากัน (Face to Face) โดยใช้ระบบการจัดการรายวิชา
(CMS: Course Management Systems) ใช้หน้าเว็บเพื่อประกาศให้ผู้เรียนทราบเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
อาทิ คำอธิบายรายวิชาและการบ้าน
3. ประเภทผสมผสาน (Blended Hybrid) ใช้วิธีการสอนแบบออนไลน์ ร้อยละ 30-70 นั่นคือ
ผสมผสานระหว่างการสอนแบบออนไลน์กับการสอนในชั้นเรียน สื่อการสอนส่วนมากใช้วิธีการแบบ
ออนไลน์ เช่น มีการปรึกษาหารือออนไลน์และมีการประชุมแบบเผชิญหน้ากัน
4. ประเภทออนไลน์หรืออีเลิร์นนิ่ง (Online/E-learning) ใช้วิธีการสอนแบบออนไลน์ ร้อยละ
80 ขึ้นไป สื่อการสอนส่วนใหญ่หรือทั้งหมดจะอยู่ในรูปแบบออนไลน์อาจจะไม่มีการประชุมแบบเผชิญหน้า
กันและอาจจะไม่มีการเรียนในชั้นเรียนเลย
อธิบายในรูปแบบตารางตามที่ อินทิร า รอบรู้ (2553) ที่ศ ึกษาอัตราในการนำเสนอเนื้อหา
บทเรียนของการเรียนแบบต่าง ๆ สรุปได้ดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 อัตราในการนำเสนอเนื้อหาบทเรียนของการเรียนแบบต่าง ๆ
อัตราส่วนของ
รูปแบบการเรียนการ
เนื้อหาบทเรียน
รายละเอียด
สอน
ออนไลน์
0%
การเรียนแบบดั้งเดิม
เป็นการสอนที่แบบบรรยายไม่มีการใช้ออนไลน์เลย
(Traditional)
1-29%
ใช้เว็บเป็นส่วน
เป็นการเรียนการสอนแบบเผชิญหน้า ใช้เว็บช่วย
สนับสนุนการสอน
สนับสนุนมีคำอธิบายรายวิชาและการมอบหมายงาน
(Web Facilitated)
30-79%
เป็นการเรียนที่ผสมกันระหว่างการเรียนแบบ
แบบผสมผสาน
เผชิญหน้าและการเรียนออนไลน์โดยนำเสนอเนื้อหา
(Blended/hybrid) บทเรียนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต สนทนาออนไลน์
และมีส่วนที่มีการพบปะกัน
80% +
การเรียนแบบออนไลน์ เป็นการเรียนที่นำเสนอเนื้อหาเกือบทั้งหมดผ่าน
(Online)
ระบบออนไลน์ การเรียนแบบนี้ไม่มีการพบหน้ากัน
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จากการศึกษาอัตราส่วนของการจัดการเรียนแบบผสมผสานสรุปได้ว่า อัตราส่วนในการเรียนแบบ
ผสมผสานที่เหมาะสมควรอยู่ในระหว่าง 60 – 70 % อยู่ในช่วงที่เป็นการเรียนที่ผสมกันระหว่างการเรียนแบบ
เผชิญหน้า การเรียนออนไลน์ ใช้เครือข่ายอินเทอร์เน็ต สนทนาออนไลน์และมีส่วนที่มีการพบปะกัน
การออกแบบการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน (Blended Learning)
ในการออกแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานให้ประสบผลสำเร็จในการจัดการเรียนรู้นั้น
นักออกแบบการเรียนการสอน (instructional designer) ต้องคำนึงถึงจุดประสงค์ของการเรียนที่กำหนด
ไว้ ระยะเวลาในการเรียน รวมถึงความแตกต่างของรูปแบบการเรียนรู้และรูปแบบการคิดของผู้ เรียนเพื่อ
ใช้ เ ป็ น ข้ อ มู ล พื ้น ฐานในการออกแบบกิ จ กรรมการเรีย นการสอน การออกแบบบทเรีย น และการ
ประเมิ น ผลการเรีย น จากจุ ด เด่น ของการเรี ยนการสอนแบบผสมผสานที ่ท ำให้ค วามสัม พัน ธ์และ
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับผู้สอนและเพื่อนผู้เรียนคนอื่นๆ ทำให้ผู้เรียนและผู้สอนใกล้ชิดกั นมากขึ้นทำ
ให้ผู้เรียนสามารถแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างกันได้โดยสะดวก สามารถเข้าใจเพื่อนร่วมชั้นเรียนและ
เคารพเพื่อนร่วมชั้นเรียนมากขึ้น ส่งผลให้ผู้เรียนมีความมั่นใจในตนเองมากขึ้น นอกจากนี้ผู้เรียนยังได้รับ
ผลป้อนกลับจากการเรียนได้โดยทันที ซึ่งเป็นการส่งเสริมพัฒนาการในการเรียนของผู้เรียนแต่ละคนให้เต็ม
ตามศักยภาพที่ผู้เรียนแต่ละคนมี มีผู้เสนอแนวทางในการออกแบบบทเรียนบนเว็บแบบผสมผสาน ดังนี้
The Training Place เสนอแนวทางในการพัฒนารูป แบบการจัดการเรียนการสอนบนเว็บแบบ
ผสมผสาน โดยพัฒนาจากรูปแบบการออกแบบระบบการเรียนการสอน ADDIE ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน
ดังนี้
1. ขั้นวิเคราะห์และการวางแผน ประกอบด้วย
1.1. การวิเคราะห์ผู้เรียน การปฏิบัติการ องค์กรรูปแบบการเรียน และความต้องการ
ของระบบ
เพื่อใช้ในการพัฒนาหลักสูตร
1.2. วิเคราะห์ทรัพยากรที่สนับสนุนต่อการจัดกิจกรรมการเรียน
1.3. วิเคราะห์ความต้องการของผู้เรียน การวางแผน การนำไปใช้ การทดสอบ และการ
ประเมินผล
1.4. การวิเคราะห์แผนงาน กระบวนการทำงานการนำไปใช้ในภาพรวม เพื่อนำไปสู่การสร้าง
วงจรในการพัฒนาและปรับปรุงรูปแบบกระบวนการทำงานที่วางไว้
1.5. การวิเคราะห์ความต้องการขององค์กร
2. ขั้นการออกแบบ ประกอบด้วย
2.1 กำหนดจุดประสงค์การเรียนรู้ (objectives)
2.2 การออกแบบให้ ต อบสนองต่ อ ความแตกต่ า งระหว่ า งบุ ค คลของผู ้ เ รี ย น
(personalization)
2.3 การออกแบบประเภทของการเรียนรู้ (taxonomy)
2.4 การออกแบบบริบทที่เกี่ยวข้อง (local context) ได้แก่ บ้าน การทำงาน (on-the-job)
การฝึกปฏิบัติ (practicum) ห้องเรียน / ห้องปฏิบัติการ แ ละการเรียนรู้ร่วมกั น
(collaboration)
2.5 การออกแบบผู ้ เ รี ย น (Audience) ได้ แ ก่ การเรี ย นด้ ว ยการนำตนเอง
(self-directed) การเรียนแบบเพื่อนช่วยเพื่อน (peer-to-peer) การเรียนแบบผู้
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ฝึกสอนและผู้เรียน(trainer-learner) และการเรียนแบบผู้ให้คำปรึกษากับผู้เรียน
(mentor-learner)
3. ขั้นการพัฒนาการพัฒนาการเรียนแบบผสมผสาน ประกอบด้วย 3องค์ประกอบ ดังนี้
3.1 องค์ประกอบแบบไม่ผสานเวลา (asynchronous) ได้แก่ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิ กส์
กระดานข้อความ เวทีเสวนาและการสนทนาแบบปฏิสัมพันธ์ เครื่องมือที่ใช้องค์ความรู้
เป็นฐาน ระบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อสนับสนุนการเรียน (EPSS) ระบบบริหารจัดการ
เนื้อหาเรียนรู้ ระบบบริหารจัดการเรียนรู้ เครื่องมือนิพนธ์ เว็บ บราวเซอร์ ระบบ
ติดตามความก้าวหน้าของผู้เรียน บทความ เว็บฝึกอบรม การติดตามงานที่มอบหมาย
การทดสอบ การทดสอบก่อนเรียนการสำรวจ การชี้แนะแบบมีส่วนร่วม เครื่องมือ
อำนวยความสะดวกในการเรียนรู้ และการประชุมที่มีการบันทึกเสียงและฟังซ้ำได้
3.2 องค์ประกอบแบบผสานเวลา (synchronous) ได้แก่ การประชุมผ่านเสียง การประชุม
ผ่านวีดีทัศน์ การประชุมผ่านดาวเทียม ห้องปฏิบัติการแบบออนไลน์ ห้องเรียนเสมือน
การประชุมผ่านระบบออนไลน์ และการอภิปรายออนไลน์
3.3 องค์ ประกอบแบบเผชิ ญ หน้ า (Face-to-Face) ได้ แก่ ห้ องเรี ย นแบบดั ้ ง เดิ ม
ห้องปฏิบัติการ การเผชิญหน้าการประชุม การเรียนแบบเพื่อนช่วยเพื่อน มหาวิทยาลัย
ที่ปรึกษา กลุ่มผู้เชี่ยวชาญ ทีมสนับสนุน และ การแนะนำในการเรียน
4. ขั้นการนำไปใช้
ในการนำระบบการเรียนการสอนบนเว็บแบบผสมสานไปใช้ ต้องกำหนดประเด็นแนวทางการ
นำไปใช้การวางแผนการนำไปใช้ การวางแผนการใช้เทคโนโลยี และการวางแผนในประเด็นอื่นๆ ที่อาจ
เกี่ยวข้องให้ชัดเจน เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการนำระบบการเรียนการสอนบนเว็บแบบผสมสานไปใช้ ได้แก่
ผู้เรียน เพื่อนร่วมเรียน ผู้สอน และสถาบันการศึกษา เกิดการยอมรับและมีความเข้าใจที่ถูกต้อง เพื่อให้
การจัดการเรียนการสอนบนเว็บแบบผสมผสานบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้
5. ขั้นประเมินผล
การวัดและการประเมินผลสำหรับการจัดการเรียนการสอนบนเว็บแบบผสมสาน ทำโดยการ
ประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (achieve objectives) ของผู้เรียนโดยเทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน รวมถึง
การประเมินงบประมาณค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบการเรียนการสอน
จากขั้นตอนออกแบบการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน (Blended Learning) ทั้ง 5
ขั้นตอนสรุปได้ว่าทุกขั้นตอนล้วนมีความสำคัญที่ส่งผลให้การเรียนแบบผสมผสานประสบความสำเร็จได้
ซึ่งผู้สอนหรือผู้ที่เกี่ยวข้องต้องพิจารณาให้ถี่ถ้วนก่อนการนำไปสู่การปฏิบัติจริง
บทบาทของผู้เรียนและผู้สอนในการเรียนแบบผสมผสาน
บทบาทของผู้เรียนและผู้สอนโดยการเรียนแบบผสมผสานได้จากการศึกษาจากงานวิจั ยและ
แนวคิดของนักการศึกษา สุพรรณี แสงชาติ (2552), ซุห์ (2005) ผู้เขียนค้นพบว่า ผู้สอนจะต้องเป็นผู้
กำหนดวิธีการสอนแบบต่าง ๆ เตรียมเอกสาร สื่อและแหล่งการเรียนรู้รวมถึงเทคโนโลยีที่นำมาใช้ในการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยมีบทบาทเป็นผู้ฝึก (Coach) และผู้สนับสนุน (Facilitator) กระตุ้นให้
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง สร้างสิ่งจูงใจและเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ผ ่านการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ เข้าไปช่วยเหลือผู้เรียนเมื่อพบปัญหาที่ยากเกินกว่าผู้เรีย นจะแก้ปัญหาได้ ส่วนผู้เรียนมี
บทบาทสำคัญ ได้แก่ เป็นผู้ศึกษาหาความรู้ ทั้งจากกิจกรรมการเรียนการสอนแบบดั้ง เดิม (Face-toครุศาสตร์สาร | Journal of Educational Studies
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Face: F2F) แบบการประยุกต์วิธีการในการบูร ณาการ E-Learning ด้วยการจัดการเรียน (Learning
Management System หรือ LMS) โดยใช้คอมพิวเตอร์ในห้องเรียนร่วมกับการสอนแบบปกติ และแบบ
ออนไลน์สามารถใช้สื่อเทคโนโลยีอย่างเต็มศักยภาพของตนเองรวมถึงความพร้อมในเรื่องสัญญาณระบบ
เครือข่ายที่สนับสนุนการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
สรุปได้ว่าบทบาทของผู้เรียนและผู้สอนโดยการเรียนแบบผสมผสานนั้น ผู้สอนจะต้องเป็นผู้
กำหนดวิธีการสอนแบบต่าง ๆ เตรียมเอกสาร สื่อและแหล่งการเรียนรู้รวมถึงเทคโนโลยีที่นำมาใช้ในการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยมีบทบาทเป็นผู้ฝึก (Coach) และผู้สนับสนุน (Facilator) กระตุ้นให้
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง สร้างสิ่งจูงใจและเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ผ ่านการใ ช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเข้าไปช่วยเหลือผู้เรียนเมื่อพบปัญหาที่ยากเกินกว่าผู้เรียนจะแก้ปัญหาได้ ส่วนผู้เรีย นมี
บทบาทสำคัญ ได้แก่ เป็นผู้ศึกษาหาความรู้ ทั้งจากกิจกรรม การเรียนการสอนแบบดั้งเดิม และแบบ
ออนไลน์สามารถใช้สื่อเทคโนโลยีอย่างเต็มศักยภาพของตนเองรวมถึง ความพร้อมในเรื่องสัญญาณระบบ
เครือข่ายที่สนับสนุนการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
ประโยชน์ของการเรียนการสอนแบบผสมผสาน
ข้อได้เปรียบของการเรียนรู้แบบผสมผสาน เมื่อเปรียบเทียบกับการเรียนแบบเผชิญหน้าที ่จำกั ด
เฉพาะการเรียนในห้องเรียนอย่างเดียวหรือการเรียนออนไลน์อย่างเดียว เกรแฮม (2012), สมใจ จันทร์เต็ม
(2553) และสมบูรณ์ กลางมณี (2554) ได้กล่าวถึงไว้นั้น ผู้เขียนสรุปได้ดังนี้
1. ช่องทางการรับส่งแบบทางเดียวนั้นมีข้อจำกัดที่จะทำให้บรรลุผลการเรียน และการถ่ายโอน
ความรู้อย่างแน่นอน ดังนั้น การเรียนการสอนแบบผสมผสานจึงทำให้เกิดช่องทางการเรียนรู้ที่กว้างขวาง
ขึ้นและสามารถกระจายความรู้ได้มากขึ้น เพราะสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้ทั้งการเรียนแบบเผชิญหน้า
และการเรียนออนไลน์
2. การผสมผสานระหว่างการเรียนการสอนในชั้นเรียนและการเรียนการสอนแบบอีเลิร์นนิ่ง ทำ
ให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภ าพและประสิทธิผ ลมากขึ้นกว่าการเรียนการสอนเพียงรูปแบบเดี ยว
เท่านั้น
3. ช่วยพัฒนาทักษะการเขียน และกระบวนการเรียนรู้โดยอาศัยอินเทอร์เน็ต ด้วยเหตุที่ผู้เรียน
ส่วนใหญ่อาจไม่กล้าแสดงความเห็นในห้องเรียน ก็สามารถแสดงความคิดเห็นได้เต็มที่ผ่านทางระบบ
ออนไลน์เป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความกระตือรือร้นที่จะค้นคว้าหาความรู้มากขึ้น เป็นการฝึกให้ผู้เรียน
มีความมั่นใจขึ้น เมื่อต้องเข้ากลุ่มแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในชั้นเรียน
4. ช่วยปรับปรุงการสอน (Improve Pedagogy) ทำให้เกิดการปฏิสัมพันธ์ในการสอนมากยิ่งขึ้น
ซึ่งเน้นการสร้างกลยุทธ์ในการเรียน ให้ผู้เรียนมีความกระตือรือร้น (Active Learning Strategy) กลยุทธ์
การเรียนรู้ระหว่างผู้เรียนด้วยกันมากขึ้น (Peer-to-Peer Learning Strategy) และกลยุทธ์การเรียนการ
สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ (Learner-Centered Strategy) ให้มีมากขึ้นในการเรียนการสอน
5. เพิ่มทักษะการติดต่อสื่อสารและช่องทางการปฏิสัมพันธ์ (Interactive Learning) ได้หลาย
ทางระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน และผู้เรียนกับผู้เรียนมากกว่าใช้วิธีการสอนแบบใดแบบหนึ่งเพียงวิธีเดียว
ตัวอย่าง เช่น การอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอาจทำในห้องเรียนแล้วต่อด้วยทางออนไลน์หรืออาจ
เริ่มจากการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นโต้ตอบทางออนไลน์แล้วนำกลับมาอภิปรายต่อในห้องเรียน
6. เพิ ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพและผลของการลงทุ น (Increased Cost-Effectiveness) การลงทุ น
ทางด้านเทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื่อสารโดยเฉพาะทางด้านโครงสร้างสารสนเทศพื้นฐานเป็น
38
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ค่าใช้จ่ายที่ มหาศาล ดังนั้นแต่ละสถาบันการศึกษาจำเป็นต้องพิจารณาหาวิธีการใช้เทคโนโลยี ดังกล่าวให้
คุ้มค่ากับการลงทุน และเกิดประสิทธิผลให้ได้มากที่สุด การเพิ่มปริมาณและวิธีการใช้เทคโนโลยีเพื่อให้เกิด
ประโยชน์ต่อการเรียนการสอนในชั้นเรียนจะช่วยให้เกิดความคุ้มค่าจากการศึกษาเกี่ยวกับประโยชน์ของ
การเรียนการสอนแบบผสมผสานพบว่าการเรียนการสอนแบบผสมผสานทำให้การเรียนการสอนบนเว็บมี
ประสิทธิภาพมากขึ้นเพราะเป็นการลดข้อจำกัดของการเรียนการสอนบนเว็บ การเรียนการสอนแบบ
ผสมผสานจึงเหมาะสมที่จะนามาพัฒนาการเรียนการสอนในสถาบันการศึกษาให้มีประสิทธิภาพมากยังขึ้น
7. เพิ่มความยืดหยุ่นและเปิดโอกาสให้ผู้เรียนมากยิ่งขึ้น (Increased Access and Flexibility)
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบผสมผสานเป็นการเพิ่มความยืดหยุ่นและเปิดโอกาสในการเรียนรู้
ให้กับผู้เรียนมากขึ้น โดยการจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียนจะช่วยส่งเสริมการมีปฏิสัมพันธ์ กับเพื่อนมนุษย์และ
การจัดการเรียนรู้แบบออนไลน์เอื้อประโยชน์แก่ผู้เรียนในด้านการเข้าถึงข้อมูลและการเพิ่มช่องทางในการ
สื่อสาร ซึ่งจะเป็นการเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ให้มากยิ่งขึ้น
8. สนับสนุนให้ผ ู้เรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตัวเอง (Self-directed learning) เน้นผู้เรียนเป็น
ศูนย์กลาง (Student Centered) โดยผู้เรียนสามารถค้นคว้าบทเรียนได้ทุกเวลา ทุกสถานที่ ตามศักยภาพ
ของผู้เรียนในการเรียนออนไลน์พร้อมไปกับการเรียนแบบเผชิญหน้า
9. ช่วยให้ผ ู้เรียนรู้จ ักการเชื่อมโยงความรู้และทำให้เกิดการพัฒนาความคิด วิเคราะห์ เชิ ง
วิจารณญาณและความคิดสร้างสรรค์โดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เป็นเครื่องมือในการค้นคว้าอ้างอิง จาก
แหล่งความรู้นอกห้องเรียนทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันภายในกลุ่มโดยมีผู้สอนให้คำแนะนำ
10. ช่วยให้ผู้เรียนสามารถทำแบบฝึกปฏิบัติรายงานหรือโครงงานที่ได้รับมอบหมาย รวมถึงทำ
แบบทดสอบได้ดีขึ้น เพราะสามารถเรียนซ้ำบทเรียนส่วนที่ไม่เข้าใจได้หลายๆ ครั้ง ในการเรียนออนไลน์
และเมื่อมีปัญหาก็สามารถเข้ามาหาคำตอบในห้องเรียนได้อีกครั้ง
สรุปได้ว่า การเรียนรู้แบบผสมผสาน (Blended Learning) ก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งต่อผู้ส อน
ผู้เรียน องค์กรทางการศึกษาอย่างมาก ด้วยว่าการเรียนแบบผสมผสาน เป็นการพัฒนาประสิทธิภาพการ
จัดการเรียนการสอนทั้งแบบในชั้นเรียนปกติ ผสมผสานกับการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ทำให้การเรียน
การสอนมีความสะดวกรวดเร็วในการเข้าถึงบทเรียน และมีประสิทธิภาพมากกว่าการเรียนการสอนเพียง
รูปแบบเดียว นอกจากนี้ยังช่วยพัฒนาผู้เรียนให้เกิดทักษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการสืบค้นข้อมูล
ทางอินเทอร์เน็ต พัฒนาทักษะการติดต่อสื่อสารและช่องทางปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับผู้สอน ผู้เรียน
กับผู้เรียน ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง ช่วยเชื่อมโยงความรู้และทำให้ เกิดการพัฒนาความคิด
วิเคราะห์กระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการกระตือรือร้น และยืดหยุ่นเกี่ยวกับเวลาและสถานที่ตลอดจนแหล่งข้อมูล
ต่างๆ ในการเรียนรู้
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ตัวอย่างกิจกรรมการเรียนรู้แบบผสมผสาน(Blended Learning)
หัวข้อเรื่อง รูปแบบ และเทคนิคการจัดการเรียนรู้ ในรูปแบบต่างๆ
รายละเอียด
ความหมายของรูป แบบการจัด การเรี ยนการสอน การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ท ั ก ษะ
กระบวนการเผชิญสถานการณ์ การจัดการเรียนการสอนแบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ การจัดการเรียน
การสอนตามรูปแบบโมเดลซิปปา การจัดการเรียนการสอนโดยการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้
การจัดการเรียนการสอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ และการจัดการ
เรียนการสอนแบบโครงงาน
จำนวนชั่วโมงที่สอน

8 ชั่วโมง (4 ชั่วโมง/สัปดาห์)

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม
เมื่อจบบทเรียนนี้แล้ว ผู้เรียนสามารถ
1. อธิบายความหมายของการจัดการเรียนการสอนได้
2. อธิบายหลักการ องค์ประกอบของรูปแบบของการจัดการเรียนการสอนได้
3. วิเคราะห์สังเคราะห์แนวคิดและความสำคัญของวิธีสอนแบบต่างๆ ได้
ระดับชั้น
ปริญญาตรีชั้นปีที่ 3
กิจกรรมการเรียนการสอน
รูปแบบการจัดการเรียนรู้
เอสเคไอพีพี
(SKIPP MODEL)
ขั้นตอนที่ 1
S - Stimulus learning
(ขั้นเข้าสู่บทเรียน)

ขั้นตอนที่ 2
K - Knowledge
Construction
(ขั้นแลกเปลี่ยนสร้าง
องค์ความรู้)
40

ขั้นตอนกิจกรรมการเรียนรู้
1. ผู้ส อนยกสถานการณ์น้ำท่วมหนักในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ ซึ่ง ได้รับ
ผลกระทบจากฝนตกหนักและต่อเนื่องหลายวัน ก่อให้เกิดปัญหาและ
ผลกระทบหลายด้านทั้ง คน สัตว์ และสิ่งของ ที่สำคัญคือผลกระทบต่อ
การปลูกพืชทางการเกษตร เช่น ปาล์มน้ำมัน ยางพารา และได้รับความ
เสียหายอย่างหนัก คือ นาข้าว เป็นช่วงที่ข้าวกำลังตั้งท้องในระยะการ
สร้างผลผลิตที่ส ำคัญจากสถานการณ์ดัง กล่าวผู้สอนให้ผู้ เรียนสมมติ
ตัวเองในการเผชิญสถานการณ์ได้แสดงความคิดเห็นว่าปัญหาน้ำ ท่ วม
เกิดขึ้นได้อย่างไร เราได้รับผลกระทบอะไรบ้าง และมีวิธีการป้องกันหรือ
แก้ปัญหาได้หรือไม่ อย่างไร
1. แบ่ง กลุ่มผู้เรียนออกเป็น 5 กลุ่มละ 6 คน โดยวิธีการเล่นเกม ให้
รวมกลุ่มเพื่อการทำรายงานกลุ่ม ตั้งชื่อกลุ่ม พร้อมทั้งระบุบทบาทหน้าที่
ของแต่ล ะคนในกลุ่ม ให้หัวหน้ากลุ่มออกมาแนะนำสมาชิกของกลุ่ม
จากนั้นให้หัวหน้ากลุ่มจับฉลากหัวข้อเรื่องเพื่อไปทำการศึกษาค้นคว้า
เป็นรายกลุ่มและนำเสนอต่อไป

ครุศาสตร์สาร | Journal of Educational Studies
ปีที่ 15 ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม-มิถุนายน 2564 | Vol. 15 No.1 January - June 2021

รูปแบบการจัดการเรียนรู้
เอสเคไอพีพี
ขั้นตอนกิจกรรมการเรียนรู้
(SKIPP MODEL)
ขั้นตอนที่ 3
1. ผู้สอนบรรยายเนื้อหาบทที่ 2 ความหมายของรูปแบบการจัดการเรียน
I - Incheck understand การสอนวิธีส อนโดยใช้ทักษะกระบวนการเผชิญสถานการณ์ วิธีส อน
(ขั้นตรวจดูความเข้าใจ) แบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ วิธีสอนตามรูปแบบโมเดลซิปปา วิธี
สอนโดยการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ วิธีสอนแบบใช้ปัญหา
เป็ น ฐาน วิ ธ ี ส อนแบบบูร ณาการ และวิ ธ ี ส อนแบบโครงงาน โดยใช้
โปรแกรม Microsoft Teams ในระหว่างการบรรยายผู้สอนกระตุ้นให้
ผู้เรียนได้ แสดงความคิด เห็ น ตั้ง คำถาม ตอบคำถาม และอภิป ราย
รายบุคคล
ขั้นตอนที่ 4
1. ผู้สอนให้ผู้เรียนดูวีดีทัศ น์เกี่ยวกับรูปแบบการเรียนการสอนแต่ล ะ
P – Product design ประเภทแล้วทำการสุ่มผู้เรียน โดยใช้โปรแกรม SuperSoom ให้นำเสนอ
(ขั้นสร้างชิ้นงานขึ้นใหม่) แนวคิดและแนวทางในการนำไปใช้ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์
ขั้นตอนที่ 5
1. ให้ผ ู้เรียนสรุปบทเรียน วิเคราะห์และสัง เคราะห์ค วามหมายของ
P - Process of reflect รูปแบบการจัดการเรียนการสอนวิธีสอนโดยใช้ทักษะกระบวนการเผชิญ
(ขั้นแถลงไขความคิด)
สถานการณ์ วิธีส อนแบบวัฏ จักรการสืบ เสาะหาความรู้ วิ ธีส อนตาม
รูปแบบโมเดลซิปปา วิธีสอนโดยการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้
วิธีสอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน วิธีสอนแบบบูรณาการ และวิธีสอนแบบ
โครงงาน ผู้สอนสรุปเพิ่มเติมและให้ผู้เรียนไปทำแบบฝึกหัดท้ายบท
2. ผู้เรียนทำแบบทดสอบหลัง เรี ยน จำนวน 10 ข้อ โดยใช้บัตร QR
Code ผู้ส อนอ่านคำตอบของผู ้เรีย นด้ ว ยสมาร์ ทโฟนผ่า นโปรแกรม
Plickers มีกำหนดระเวลาทำข้อสอบข้อละ 15 วินาที
*หมายเหตุ สัปดาห์ที่ 3 ผู้สอนใช้รูปแบบการสอนออฟไลน์ในขั้นตอนที่ 1 - ขั้นตอนที่ 2 สัปดาห์ที่ 4
ผู้สอนใช้ รูปแบบการสอนผ่านระบบออนไลน์ในขั้นตอนที่ 3 - ขั้นตอนที่ 5
สื่อการสอน
1. เอกสารประกอบการสอน
2. ตำรา หนังสือ
3. สื่อนำเสนอในรูปแบบ PowerPoint
4. แบบทดสอบก่อนเรียน/หลังเรียน
5. วีดีทัศน์
6. สื่ออินเทอร์เน็ต
7. สมาร์ทโฟน/แท็บเล็ต
8. บัตร QR Code โปรแกรม Plickers สำหรับเช็คชื่อเข้าชั้นเรียนและทำแบบทดสอบก่อน/หลังเรียน
9. โปรแกรม SuperSoom
10. โปรแกรม Microsoft Teams
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สรุป
การเรียนรู้แบบผสมผสานหรือ Blended Learning เป็นรูปแบบและเทคนิควิธีการสอนหนึ่งที่
นำมาใช้ ในการเรียนรู้รวมทั้งการฝึกอบรมในยุค แห่งสังคมสารสนเทศในปัจจุบัน ซึ่งเป็นลักษณะการ
ผสมผสานรู ป แบบการ เรี ย นรู ้ ท ั ้ง ในลั กษณะเผชิญ หน้ า (Face-to-Face) และการเรีย นผ่ านระบบ
คอมพิวเตอร์ในระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (Computer Mediated) ในการสร้างองค์ความรู้ได้อย่าง
หลากหลาย ผู้เรียนสามารถเรียนได้โดยไม่มีข้อจำกัดในเรื่องเวลาและสถานที่ (Anytime Anywhere) เป็น
การสร้างโอกาสและความเสมอภาคในการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน ผู้เรียนสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้และส่ง
ข่าวสารถึงกันได้ย่างรวดเร็วก่อให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้ในการเรียนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็น
โอกาสอันดีของผู้เรียนที่ต้องการพัฒนาทักษะความรู้ในการทำงาน ทักษะชีวิตและความรู้ในชีวิตประจำวัน
โดยวิธีหาความรู้เพิ่มเติม จากสื่อต่าง ๆ มากขึ้น การนำเอารูปแบบการเรียนแบบผสมผสานมาใช้นั้น ต้อง
คำนึงถึงปัจจัยต่างๆให้พร้อมเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพทางการเรียนให้เกิดขึ้น ปัจจุบันรูปแบบการเรียน
แบบนี ้ ไ ด้ ถ ู ก นำมาใช้ เ ป็ น สื ่ อ การสอนในทุ ก ระดั บ การศึ ก ษา รวมถึ ง ใช้ จ ั ด การเรี ย นการสอนใน
ระดับอุดมศึกษากันมาก มีการศึกษาวิจัยหลายชิ้นงานที่บ่งบอกถึงประสิทธิภาพของการใช้ รูปแบบการ
เรียนBlended Learning ซึ่งคงต้องเป็นบทบาทสำคัญของทุกฝ่ายที่คงต้องให้ความสนใจและสร้างความ
มั่นใจต่อการปรับใช้รูปแบบการเรียนรู้นี้ให้เกิดขึ้นโดยการสร้างความพร้อมในองค์ประกอบทุกๆ ด้านทั้ง
ด้านบุคลากร งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์และกระบวนการสร้างระบบที่จะต้องดำเนินการต่อเนื่องและมี
ความสอดคล้องสัมพันธ์กัน และคงไม่ผ ิดที่จะกล่าวว่า Blended Learning เป็นรูปแบบการเรียนอีก
ทางเลือกหนึ่งทีเหมาะสมกับสภาพการณ์ของประเทศไทยที่จะนำมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ในปัจจุบัน
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