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กิตติกรรมประกาศ
งานวิจัยนี้ไดรับทุนอุดหนุนการวิจัยจากกองทุนวิจัยคณะครุศาสตร ประจําป 2554 ผูวิจัยขอขอบคุณ
มาในโอกาสนี้
งานวิจัยนี้ไดรับความรวมมือเปนอยางดีจากนิสิตกลุมตัวอยางซึ่งลงทะเบียนเรียนรายวิชาการออกแบบ
การเรียนการสอนบนเว็บ และโปรแกรมการเรียนการสอนผานเว็บขั้นนํา ผูวิจัยขอขอบคุณสําหรับความรวมมือ
มาในโอกาสนี้
ผูวิ จั ยขอขอบคุ ณ รองศาสตราจารย ดร.ใจทิ พ ย ณ สงขลา ที่ ปรึ ก ษาโครงการวิ จั ย คณาจารย
ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาซึ่งเปนเพื่อนรวมงานทุกทาน และคณะผูเชี่ยวชาญซึ่งไดเอยนามไวใน
ภาคผนวก ที่ไดใหคําแนะนําอันมีคุณคาสําหรับงานวิจัยนี้
สุดทายนี้ผูวิจัยขอขอบคุณคณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ที่ไดใหการสนับสนุนตั้งแตการ
เสนอโครงการ ตลอดจนการศึกษาวิจัยตลอดโครงการเปนอยางดี
คณะผูวิจัย
ผูชวยศาสตราจารย ดร. จินตวีร คลายสังข
ผูชวยศาสตราจารย ดร. ประกอบ กรณีกิจ

ข
บทคัดยอ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนา ศึกษาผล และนําเสนอรูปแบบอีเลิรนนิงแบบผสมผสาน
โดยใชบันทึกสะทอนการเรียนรูแบบมีปฏิสัมพันธออนไลนที่สงเสริมความใฝรูและความคงทนในการจําของนิสติ
คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย โดยมีขั้นตอนในการดําเนินการวิจัย 3 ระยะ คือ 1)การพัฒนา
รูปแบบอีเลิรนนิงแบบผสมผสานโดยใชบันทึกสะทอนการเรียนรูแบบมีปฏิสัมพันธออนไลนฯ 2)การศึกษาผล
การใชรูปแบบอีเลิรนนิงแบบผสมผสานโดยใชบันทึกสะทอนการเรียนรูแบบมีปฏิสัมพันธออนไลนฯ และ 3)
การนําเสนอรูปแบบอีเลิรนนิงแบบผสมผสานโดยใชบันทึกสะทอนการเรียนรูแบบมีปฏิสัมพันธออนไลนฯ
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยที่สําคัญประกอบดวย 1) แบบสัมภาษณสําหรับผูเชี่ยวชาญ 2) แบบ
ประเมินรับรองรูปแบบฯ 3) แผนการจัดการเรียนรูอีเลิรนนิงแบบผสมผสานโดยใชบันทึกสะทอนการเรียนรูแบบ
มีปฏิสัมพันธออนไลนฯ 4) คอรสแวรสําหรับบทเรียนอีเลิรนนิงแบบผสมผสาน 5) แบบประเมินตนเองเกี่ยวกับ
ความใฝรูของผูเรียน 6) แบบทดสอบความรูพื้นฐาน 7) แบบวัดความคงทนในการจําของผูเรียน และ 8) แบบ
วัดความพึงพอใจตอการใชรูปแบบฯ
กลุ ม ตั ว อย า งในการศึ ก ษาผลการใช รู ป แบบฯ เป น นิ สิ ต ที่ ล งทะเบี ย นเรี ย นรายวิ ช าการ
ออกแบบการเรี ย นการสอนบนเว็ บ และโปรแกรมการเรี ย นการสอนผ า นเว็ บ ขั้ น นํ า รวมจํ า นวน 40 คน
แบงเปน 2 กลุม ไดแก กลุมทดลองที่ 1 จํานวน 20 คน ซึ่งไดรับมอบหมายใหเขียนบันทึกสะทอนการเรียน
แบบมีปฏิสัมพันธออนไลนโดยไมมีผูสอนสังเกตการณ ไมใหการเสริมแรงทางบวก และไมใหขอเสนอแนะทั้งใน
การเขียนบันทึกสะทอนการเรียนและการคนควาของนิสิต ตลอดจนการตั้งขอสังเกตที่เหมาะสมของเพื่อน และ
กลุมทดลองที่ 2 จํานวน 20 คน ซึ่งไดรับมอบหมายใหเขียนบันทึกสะทอนการเรียนแบบมีปฏิสัมพันธออนไลน
โดยมีผูสอนสังเกตการณ ใหการเสริมแรงทางบวก และใหขอเสนอแนะในการเขียนบันทึกสะทอนการเรียนและ
การคนควาของนิสิต ตลอดจนการตั้งขอสังเกตที่เหมาะสมของเพื่อน
วิเคราะห ข อ มูล โดยหาความถี่ ร อยละ ค า เฉลี่ย ส ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน ค า ที และการ
วิเคราะหความแปรปรวนแบบวัดซ้ํา โดยผลการวิจัย พบวา
1. องคประกอบของรูปแบบอีเลิรนนิงแบบผสมผสานโดยใชบันทึกสะทอนการเรียนรูแบบมี
ปฏิสัมพันธออนไลนฯประกอบดวย 6 องคประกอบคือ 1) บทเรียนอิเล็กทรอนิกสเปนสื่อประสมที่กระตุนให
ผูเรียนเกิดการเรียนรูตามวัตถุประสงคที่กําหนดไว 2) ระบบจัดการเรียนรูซึ่งทําหนาที่เปนศูนยกลางในการ
จั ด การเรี ย นรู สนั บ สนุ น ให เ กิ ด ปฏิ สั ม พั น ธ ร ะหว า งผู ส อนและผู เ รี ย น ผู เ รี ย นกั บ ผู เ รี ย น และผู เ รี ย นกั บ
แหลงขอมูล 3) แหลงขอมูลหรือแหลงการเรียนรู เปนสิ่งที่มีคุณคาทางวิชาการที่ผูสอนหรือเพื่อนชี้แนะ โดยใช
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เทคโนโลยีคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ตมาใชเปนเครื่องมือสืบคนขอมูล แสวงหาและเผยแพรความรู 4)
กิจกรรมการเขียนบันทึกสะทอนการเรียนรูแบบมีปฏิสัมพันธ เปนการใชบล็อกในระบบจัดการเรียนรูออนไลน
ใหผูเรียนเขียนบันทึกสะทอนการเรียนอยางมีโครงสรางและมีปฏิสัมพันธรวมกัน 5) การติดตอสื่อสาร เปน
เครื่องมือที่ชวยใหผูเรียนไดติดตอสอบถาม ปรึกษาหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหวางผูเรียนและ
ผูสอน ระหวางผูเรียนและเพื่อนรวมชั้น ซึ่งแบงไดเปน 2 ประเภท ไดแก แบบประสานเวลา และแบบไม
ประสานเวลา และ 6) การประเมินผลการเรียน ประกอบดวยการวัดความรูพื้นฐานกอนเรียน การทดสอบหลัง
เรียน การทดสอบซ้ําหลังเรียน 2 สัปดาห เพื่อวัดความคงทนในการจํา ตลอดจนการวัดความใฝรูทั้งกอนและ
หลังเรียน
2. ขั้ น ตอนของรู ป แบบอี เ ลิ ร น นิ ง แบบผสมผสานโดยใช บั น ทึ ก สะท อ นการเรี ย นรู แ บบมี
ปฏิสัมพันธออนไลนประกอบดวย 5 ขั้นตอนคือ 1) การเรียนแบบผสมผสาน 2) การเขียนบันทึกสะทอนการ
เรียนรู 3) การอานบันทึกสะทอนการเรียนรูของเพื่อนและตั้งประเด็นเพิ่มเติม 4) การอานประเด็นตางๆที่เพื่อน
ไดตั้งขอสังเกตและขอเสนอแนะ และ 5) การตรวจสอบขอคนพบใหมๆที่เพื่อนนําเสนอ
3. คาเฉลี่ยของคะแนนความใฝรูของผูเรียนกลุมทดลองที่ 1 และกลุมทดลองที่ 2 กอนเรียน
แตกตางจากหลังเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และคาเฉลี่ยของคะแนนความใฝรูหลังเรียนของ
กลุมทดลองทั้ง 2 กลุมไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
4. คาเฉลี่ยของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนกลุมทดลองที่ 1 และกลุมที่ 2 กอน
เรียนแตกตางจากหลังเรียนและแตกตางจากหลังเรียน 2 สัปดาหอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดย
คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนและคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน 2 สัปดาหไมแตกตาง
กัน และคาเฉลี่ยของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน 2 สัปดาหของกลุมทดลองทั้ง 2 กลุมไมแตกตาง
กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
5. ผูเชี่ยวชาญเห็นวารูปแบบอีเลิรนนิงแบบผสมผสานโดยใชบันทึกสะทอนการเรียนรูแบบมี
ปฏิสัมพันธออนไลนฯมีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด
คําสําคัญ : อีเลิรนนิงแบบผสมผสาน / บันทึกสะทอนการเรียนรูแบบมีปฏิสัมพันธออนไลน / ความใฝรู / ความ
คงทนในการจํา
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ABSTRACT
The purposes of this research study were to develop, to try out, and to propose
blended e-learning model using Online Interactive Reflective Learning Logs (OIRLs) to enhance
faculty of education students’ inquiring mind and retention at Chulalongkorn University.
Accordingly, the research methods comprised of three steps: step 1) develop of blended e-learning
model using OIRLs, step 2) try out blended e-learning model using OIRLs, and step 3) propose
blended e-learning model using OIRLs.
The instruments of the research consisted of: (1) an experts’ interviewing form, (2) a
model evaluation form, (3) a blended e-learning with online interactive reflective learning logs
lesson plan, (4) a blended e-learning courseware, (5) a students’ inquiring mind self-assessment
test, (6) a students’ basic computer ability test, (7) a students’ retention test, and (8) a students’
satisfaction towards the model test.
There were 40 samples in this study including students registered in the Designing
Web-Based Instruction course and the Introduction to Web-Based Instruction program course. The
samples were divided into two groups. There were 20 students for an experimental group 1 who
were assigned to write OIRLs without observation, feedback, and positive reinforcement from
instructor; while 20 students for an experimental group 2 were assigned to write OIRLs with
observation, feedback, and positive reinforcement from instructor.
Data were analyzed using frequency, percent, mean, standard deviation, t-test and
repeated measures ANOVA. The research results indicated that:
1. The six components of blended e-learning model using OIRLs were: (1) learning
courseware presenting in multimedia form to enhance learning according to the objectives, (2)
Learning Management System carrying out as a center for learning to support interaction between
instructor and learners, among learners themselves, as well as between learners and learning
resources, (3) learning resources supporting activities of inquiring mind which instructor and peers
trying to give comments and guidance through the use such resources, (4) online interactive
reflective learning logs activity enhancing learners’ understanding of contents through the use of
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blog with structured and interactive reflection, (5) communication tool, divided into synchronous
and asynchronous modes, increasing learners’ opportunity to consult with instructor, and also to
discuss and share thoughts and ideas among peers, and (6) learning assessment comprising of an
evaluation of learners’ prior knowledge, knowledge upon completion of the modules, learners’
retentions of knowledge after 2 week of completion, and also learners’ inquiring mind prior and after
completing the course modules.
2. Step of blended e-learning model using OIRLs consisted of five steps as follows:
(1) blended learning, (2) writing online interactive reflective learning logs, (3) reading and giving
feedback to peers’ online interactive reflective learning logs, (4) revising online interactive reflective
learning logs based on peers’ feedbacks and suggestions, and (5) reviewing new finding from
peers’ online interactive reflective learning logs.
3. Learners who participated in the experimental group 1 and group 2 had inquiring
minds’ post-test mean scores significant higher than pre-test mean scores at .05 level of
significance. However, when comparing inquiring minds’ post-tests means score of the
experimental group 1 and group 2, there was no significant different at .05 level of significance.
4. Learners who participated in the experimental group 1 and group 2 had
achievement‘s pre-test mean scores significant different than post-test mean scores, as well as
retention mean score at .05 level of significance. In fact, when comparing post-test mean scores
and retention mean scores, there were no significant different at .05 level of significance. Also,
retention mean scores of both experimental groups were not significant different at .05 level of
significance.
5. The experts considered that the blended e-learning model using online interactive
reflective learning logs had the highest level of proper components and steps.
Keywords : Blended E-Learning / Online Interactive Reflective Learning Logs / Inquiring Mind /
Retention
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สารบัญ
กิตติกรรมประกาศ
บทคัดยอ (ไทย)
บทคัดยอ (อังกฤษ)
สารบัญ
สารบัญตาราง
สารบัญแผนภาพ
บทที่ 1 บทนํา
1.1 ความสําคัญและความเปนมาของปญหา
1.2 วัตถุประสงคของการวิจัย
1.3 สมมติฐานของการวิจัย
1.4 ขอบเขตของการวิจยั
1.5 กรอบแนวคิดการวิจยั
1.6 คําจํากัดความที่ใชในการวิจัย
1.7 ประโยชนที่จะไดรับจากการวิจยั
บทที่ 2 เอกสารและงานวิจัยที่เกีย่ วของ
ตอนที่ 1 อีเลิรนนิงแบบผสมผสาน
ตอนที่ 2 บันทึกสะทอนการเรียนรูแบบมีปฏิสัมพันธออนไลน
ตอนที่ 3 ความใฝรู
ตอนที่ 4 ความคงทนในการจํา
บทที่ 3 วิธีการดําเนินการวิจัย
3.1 การวิจยั ระยะที่ 1 การพัฒนารูปแบบฯ
3.2 การวิจัยระยะที่ 2 การศึกษาผลของการใชรูปแบบฯ
3.3 การวิจยั ระยะที่ 3 การนําเสนอรูปแบบฯ
บทที่ 4 ผลการวิเคราะหขอมูล
ตอนที่ 1 การพัฒนารูปแบบอีเลิรนนิงแบบผสมผสานโดยใชบันทึกสะทอนการ
เรียนรูแบบมีปฏิสัมพันธออนไลนฯ
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บทที่ 4 ผลการวิเคราะหขอมูล (ตอ)
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บทที่ 1
บทนํา
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยโดยมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยไดกําหนดคุณลักษณะบัณฑิตที่พึง
ประสงคซึ่งคุณลักษณะสําคัญประการหนึ่งก็คือ ความใฝรู (Inquiring mind)(จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย,
2547) ทั้งนี้ผูเรียนที่มีความใฝรูเปนผูเรียนที่มีความสามารถใชวิธีการเชิงสืบสอบ (Inquiry capability) ในการ
ริเริ่มสํารวจสิ่งใหม การเปรียบเทียบกับความรูที่ตนมีอยูแลวนําไปสูการสรางความรูใหม รวมทั้งการริเริ่ม
สรางสรรคการทดลองสิ่งใหมๆ ซึ่งเปนรากฐานที่สําคัญที่จะนําไปสูทักษะการคิดเชิงวิทยาศาสตร (Scientific
Thinking) ที่จะทําใหผูเรียนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได ทักษะการคิดเชิงวิทยาศาสตร
ประกอบดวยทักษะการคนควาหาความรู ความสามารถในการตัดสินใจโดยใชขอมูลที่หลากหลายและมี
หลักฐาน/แหลงอางอิงที่นาเชื่อถือและสามารถตรวจสอบได ตลอดจนความสามารถในการแกปญหาอยางเปน
ระบบ ทําใหผูเรียนมีความคิดเปนเหตุเปนผลและมีความสามารถในการคิดวิเคราะหวิจารณไดดี (Paul &
Elder, 2003; Aulls & Shore, 2008)
แนวทางหนึ่งที่ชวยสงเสริมความใฝรูคือ การใชบันทึกสะทอนการเรียนรูแบบมีปฏิสัมพันธออนไลน
ในบริบทของอีเลิรนนิงแบบผสมผสาน โดยบันทึกสะทอนการเรียนรูแบบมีปฏิสัมพันธคือ เครื่องมือที่สําคัญที่ใช
ส งเสริ ม โอกาสในการสื่ อ สารระหว า งผู ส อนและผู เรี ยนเพื่ อประเมิ น ความเข า ใจทั้ งในเนื้ อ หากระบวนการ
ตลอดจนทักษะการคิดสะทอนผานกระบวนการเรียนรูแบบมีปฏิสัมพันธและการเสริมแรงทางบวก เพื่อให
ผูเรียนสามารถตอยอดความรูในบริบทของสังคมแหงการเรียนรู ตลอดจนเสริมสรางทักษะการคิดขั้นสูง ทั้งใน
ดานของการคิดวิเคราะหและการใฝรูตอไป (Deaton, Deaton, and Leland, 2010; Steenson, 2006)
จากการศึกษางานวิจัยเกี่ยวกับการใชบันทึกสะทอนการเรียนรูแบบมีปฏิสัมพันธของ Deaton,
Deaton, and Leland (2010) การใชบันทึกสะทอนการเรียนรูแบบสองสวนของ Steenson (2006) และการใช
บันทึกการเรียนรูแบบโตตอบสองทางสําหรับนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครูของ Lee (2004) พบวาการ
ใช บั น ทึ ก สะท อ นการเรี ย นรู แ บบมีป ฏิสั ม พั น ธ ซึ่ งกํ า หนดให ผูเรี ย นเขี ย นบั น ทึ ก สะทอ นการเรีย นรู อย า งมี
โครงสราง เพื่อประเมินความเขาใจในเนื้อหาและกระบวนการ พรอมทั้งใหเพื่อนตั้งคําถามและตั้งขอสังเกต
รวมถึงการแบงปนประสบการณรวมกัน โดยมีผูสอนคอยสังเกตการณ ใหขอเสนอแนะในการตั้งคําถามและตั้ง
ขอสังเกตที่เหมาะสม รวมไปถึงการทาทายเพื่อใหเกิดความใฝรูในตัวผูเรียน ตลอดจนการใหการเสริมแรง
ทางบวกจะทําใหเกิดความรูสึกทางบวกและพฤติกรรมการใฝรู อันจะนําไปสูการพัฒนาความใฝรูของผูเรียนได

2
นอกจากนี้ McIntosh & Draper (2001) เสนอวา ครูควรตอบสนองตอการเขียนบันทึกการเรียนรู
ของผูเรียนเนื่องจากจะชวยใหผูเรียนเต็มใจที่จะเขียนบันทึกการเรียนรู โดยเมื่อผูเรียนเขียนสะทอนการเรียนรู
ของตนเองครูก็ควรสะทอนความคิดของครูไปยังผูเรียนดวย ซึ่งจะทําใหผูเรียนมีความรูสึกทางบวกตอการเขียน
บันทึกการเรียนรูของตนเอง อีกทั้งการใหเพื่อนและครูมีปฏิสัมพันธในบันทึกสะทอนการเรียนรูของผูเรียนถือเปน
การใหขอมูลปอนกลับแกผูเรียนซึ่งจะชวยใหผูเรียนไดเรียนรูถึงจุดเดนและจุดดอยของตน เปนการเสริมแรงการ
เรียนรู และนําขอมูลไปปรับปรุงแกไขผลงานของตนเองในครั้งตอไป ทั้งนี้ Konold et.al. (2004) ไดวิจัยพบวา
ผูเรียนตองการขอมูลปอนกลับที่มีความเฉพาะเจาะจงซึ่งจะเปนประโยชนกับผูเรียนมากกวาการใหขอมูล
ปอนกลับแบบไมเฉพาะเจาะจง
หากมีการจัดการเรียนรูตามแนวทางอีเลิรนนิงแบบผสมผสาน (Blended e-learning) ซึ่งหมายถึง
การเรียนรูที่ไดมีการผสมผสานจุดเดนของการจัดการเรียนรูในชั้นเรียนและการจัดการเรียนรูดวยเทคโนโลยี
คอมพิวเตอรผานเครือขายอินเทอรเน็ต ทั้งในดานการนําเสนอเนื้อหา การเขารวมกิจกรรม และการวัดและ
ประเมินผลการเรียนตามแนวทางของอีเลิรนนิงแบบผสมผสานนี้ไดแพรกระจายสูการศึกษาในระดับอุดมศึกษา
อย า งกว า งขวางด ว ยสาเหตุ ที่ว า การเรี ย นรู ใ นรู ป แบบนี้ มี ความยื ดหยุน สู งสํ า หรั บผู ส อนในการบู รณาการ
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาเขาไปในกระบวนการจัดการเรียนรูอีกทั้งผูสอนสามารถกําหนดการจัดการ
เรียนรูที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ดวยการเพิ่มกลยุทธการจัดการเรียนรูโดยใหผูเรียนเปนศูนยกลาง ผูเรียน
สามารถเขาถึงและศึกษาขอมูลเนื้อหาการเรียนเมื่อใดและเวลาใดก็ได การใหผูเรียนมีสวนรวมในการเรียน
รวมทั้งการแลกเปลี่ยนความรูและความคิดระหวางผูเรียนทั้งในหองเรียนและสามารถตอยอดไดผานสังคมการ
เรียนรูออนไลน ดังนั้นเวลาที่มีคาในชั้นเรียนผูสอนสามารถฝกทักษะตางๆ ตลอดจนเสริมสรางเจตคติทางการ
เรียนที่จําเปน และการพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูงของผูเรียน ทั้งนี้การออกแบบการจัดการเรียนรูในรูปแบบนี้
โดยมากจะมีองคประกอบที่สําคัญ 4 สวนคือ บทเรียนอิเล็กทรอนิกส ระบบจัดการเรียนรู การติดตอสื่อสาร
และการประเมิ นผลการเรีย น และใชหลักการ 7 ประการเพื่อการจั ดการเรีย นรูระดั บปริ ญญาบั ณฑิตที่ มี
ประสิทธิภาพของ Chickering & Gamsonและการจัดการเรียนรูตามแนวคิดของ Gagne 9 ขั้นตอน โดย
สัดสวนของเนื้อหาที่นําเสนอทางอินเทอรเน็ตโดยการจัดการเรียนรูในรูปแบบนี้จะนําเสนอเนื้อหาวิชาโดย
ผสมผสานวิธีออนไลนและวิธีพบปะในชั้นเรียน ในสัดสวน 30 – 79% (จินตวีร คลายสังข, 2553; Bonk &
Graham, 2006; Waterhouse, 2005; Wilson & Smilanich, 2005; Sloan Consortium Foundation, 2005)
ในบริบทของอีเลิรนนิงแบบผสมผสานดังกลาว การจัดกิจกรรมโดยใหผูเรียนเขียนบันทึกสะทอน
การเรียนรูแบบมีปฏิสัมพันธออนไลนจะเพิ่มความสะดวก เพิ่มระยะเวลาในการเขียนบันทึกสะทอนการเรียนรู
แบบมีปฏิสัมพันธออนไลน ดวยคุณประโยชนของความยืดหยุนในการเขาถึงของผูเรียน เพื่อน และผูสอน รวม
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ไปถึงเปนการบูรณาการเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาเขาไปในกระบวนการจัดการเรียนรูในดานของการวัด
และประเมินผลผูเรียนไดเปนอยางดีอีกดวย
นอกจากนี้การเขียนบันทึกสะทอนการเรียนรูยังสงเสริมพัฒนาการทางความคิด และมุมมองใหมๆ
(Hiemstra, 2001) เปนเครื่องมือที่ชวยใหผูเรียนรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับสิ่งที่ไดเรียนรู สงเสริมใหครูและผูเรียน
ตั้งคําถามเกี่ยวกับการเรียนรูและบันทึกความคิดสําคัญของผูเรียน รวมถึงสงเสริมใหผูเรียนไดตอบสนองตอ
ประเด็นคําถามของผูสอนและผูเรียนคนอื่นๆ ทําใหผูเรียนไดทําความเขาใจในเนื้อหาที่เรียนไดชัดเจนขึ้น
ทบทวนความรู และตรวจสอบความรูใหทันสมัยรวมถึงสกัดความรูไปใชในสถานการณตางๆ (Johnson &
Johnson, 2002 อางถึงใน พรทิพย ศิริสมบูรณเวช, 2546) ทําใหผูเรียนมีความคงทนในการจําสําหรับสิ่งที่ได
เรียนรูไดดียิ่งขึ้น ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ Mckay (1996 อางถึงในพรทิพย ศิริสมบูรณเวช, 2546) ที่
พบวา การนําบันทึกการเรียนรูไปใชในรายวิชาสังคมศึกษา ชวยใหผูเรียนเกิดการตอบสนองตอบทเรียน การ
นําเสนอรายงาน และประเด็นคําถามในชั้นเรียน รวมทั้งยังชวยสงเสริมความเขาใจในเนื้อหาวิชาอยางลึกซึ้ง
จากความเปนมาและความสําคัญของปญหาที่นําเสนอขางตนเพื่อเปนการตอบสนองตอนโยบาย
ของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยในการสนับสนุนใหอาจารยจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยเนนผลลัพธการเรียนรูที่
สงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค และการจัดการเรียนรูตามแนวทางของอีเลิรนนิงแบบผสมผสาน
ผูวิจัยจึงเล็งเห็นวาควรจะมีการวิจัยเพื่อพัฒนารูปแบบอีเลิรนนิงแบบผสมผสานโดยใชบันทึกสะทอนการเรียนรู
แบบมีปฏิสัมพันธออนไลนที่สงเสริมความใฝรูและความคงทนในการจําของนิสิตคณะครุศาสตร จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย
วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อพัฒนารูปแบบอีเลิรนนิงแบบผสมผสานโดยใชบันทึกสะทอนการเรียนรูแบบมีปฏิสัมพันธ
ออนไลนที่สงเสริมความใฝรูและความคงทนในการจําของนิสิตคณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
2. เพื่อศึกษาผลของการใชรูปแบบอีเลิรนนิงแบบผสมผสานโดยใชบันทึกสะทอนการเรียนรูแบบมี
ปฏิ สั ม พั น ธ อ อนไลน ที่ ส ง เสริ ม ความใฝ รู แ ละความคงทนในการจํ า ของนิ สิ ต คณะครุ ศ าสตร จุ ฬ าลงกรณ
มหาวิทยาลัย
3. เพื่อนําเสนอรูปแบบอีเลิรนนิงแบบผสมผสานโดยใชบันทึกสะทอนการเรียนรูแบบมีปฏิสัมพันธ
ออนไลนที่สงเสริมความใฝรูและความคงทนในการจําของนิสิตคณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
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สมมติฐานของงานวิจัย
จากการศึกษางานวิจัยเกี่ยวกับการใชบันทึกสะทอนการเรียนรูแบบมีปฏิสัมพันธของ Deaton,
Deaton, and Leland (2010) การใชบันทึกสะทอนการเรียนรูแบบสองสวนของ Steenson (2006) และการใช
บันทึกการเรียนรูแบบโตตอบสองทางสําหรับนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครูของ Lee (2004) พบวาการ
ใช บั น ทึ ก สะท อ นการเรี ย นรู แ บบมีป ฏิสั ม พั น ธ ซึ่ งกํ า หนดให ผูเรี ย นเขี ย นบั น ทึ ก สะทอ นการเรีย นรู อย า งมี
โครงสราง เพื่อประเมินความเขาใจในเนื้อหาและกระบวนการ พรอมทั้งใหเพื่อนตั้งคําถามและตั้งขอสังเกต
รวมถึงการแบงปนประสบการณรวมกัน โดยมีผูสอนคอยสังเกตการณ ใหขอเสนอแนะในการตั้งคําถามและตั้ง
ขอสังเกตที่เหมาะสม รวมไปถึงการทาทายเพื่อใหเกิดความใฝรูในตัวผูเรียน ตลอดจนการใหการเสริมแรง
ทางบวกจะทําใหเกิดความรูสึกทางบวกและพฤติกรรมการใฝรู อันจะนําไปสูการพัฒนาความใฝรูของผูเรียนได
นอกจากนี้จากการศึกษาแนวคิดของ Hiemstra (2001) ที่เสนอวาบันทึกสะทอนการเรียนรูเปน
เครื่องมือที่ชวยใหผูเรียนรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับสิ่งที่ไดเรียนรู สงเสริมใหครูและผูเรียนตั้งคําถามเกี่ยวกับการ
เรียนรูและบันทึกความคิดสําคัญของผูเรียน รวมถึงสงเสริมใหผูเรียนไดตอบสนองตอประเด็นคําถามของผูสอน
และผูเรียนคนอื่นๆ ทําใหผูเรียนไดทําความเขาใจในเนื้อหาที่เรียนไดชัดเจนขึ้น ทบทวนความรู และตรวจสอบ
ความรูใหทันสมัยรวมถึงสกัดความรูไปใชในสถานการณตางๆ (Johnson & Johnson, 2002 อางถึงใน
พรทิพย ศิริสมบูรณเวช, 2546) ทําใหผูเรียนมีความคงทนในการจําสําหรับสิ่งที่ไดเรียนรูไดดียิ่งขึ้น ซึ่ง
สอดคลองกับงานวิจัยของ Mckay (1996 อางถึงในพรทิพย ศิริสมบูรณเวช, 2546) ที่พบวา การนําบันทึก
การเรียนรูไปใชในรายวิชาสังคมศึกษา ชวยใหผูเรียนเกิดการตอบสนองตอบทเรียน การนําเสนอรายงาน และ
ประเด็นคําถามในชั้นเรียน รวมทั้งยังชวยสงเสริมความเขาใจในเนื้อหาวิชาอยางลึกซึ้ง
ดั ง นั้ น จากการศึ ก ษางานวิ จั ย และแนวคิ ด ของนั ก วิ ช าการข า งต น ผู วิ จั ย จึ ง ได แ นวทางในการ
ตั้งสมมติฐานวา การใชรูปแบบอีเลิรนนิงแบบผสมผสานโดยใชบันทึกสะทอนการเรียนรูแบบมีปฏิสัมพันธ
ออนไลนจะสงเสริมความใฝรูและความคงทนในการจําของนิสิตคณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ขอบเขตของการวิจัย
1. กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาผลการใชรูปแบบอีเลิรนนิงแบบผสมผสานโดยใชบันทึกสะทอนการ
เรียนแบบมีปฏิสัมพันธออนไลนฯ คือ นิสิตที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา การออกแบบการเรียนการสอนบนเว็บ
และโปรแกรมการเรียนการสอนผานเว็บขั้นนํา รวมจํานวน 40 คน แบงเปน2 กลุม คือ กลุมทดลองที่ 1 ซึ่ง
ไดรับมอบหมายใหเขียนบันทึกสะทอนการเรียนแบบมีปฏิสัมพันธออนไลนโดยไมมีผูสอนสังเกตการณ ไมให
การเสริมแรงทางบวก และไมใหขอเสนอแนะทั้งในการเขียนบันทึกสะทอนการเรียนและการคนควาของนิสิต
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ตลอดจนการตั้งขอสังเกตที่เหมาะสมของเพื่อน จํานวน 20 คน และกลุมทดลองที่ 2 ซึ่งไดรับมอบหมายให
เขียนบันทึกสะทอนการเรียนแบบมีปฏิสัมพันธออนไลนโดยมีผูสอนสังเกตการณ ใหการเสริมแรงทางบวก และ
ใหขอเสนอแนะในการเขียนบันทึกสะทอนการเรียนและการคนควาของนิสิต ตลอดจนการตั้งขอสังเกตที่
เหมาะสมของเพื่อน จํานวน 20 คน
2. ตัวแปรที่ใชในการวิจัย ประกอบดวย
2.1 ตัวแปรอิสระ การเขียนบันทึกสะทอนการเรียนแบบมีปฏิสัมพันธออนไลนในอีเลิรนนิงแบบ
ผสมผสาน ซึ่งแบงเปน 2 แบบ ไดแก
2.1.1 การเขียนบันทึกสะทอนการเรียนแบบมีปฏิสัมพันธออนไลนโดยไมมีผูสอนสังเกตการณ
ไมใหการเสริมแรงทางบวก และไมใหขอเสนอแนะทั้งในการเขียนบันทึกสะทอนการเรียนและการคนควาของ
นิสิต ตลอดจนการตั้งขอสังเกตที่เหมาะสมของเพื่อน
2.1.2 การเขียนบันทึกสะทอนการเรียนแบบมีปฏิสัมพันธออนไลนโดยมีผูสอนสังเกตการณ
ใหการเสริมแรงทางบวก และใหขอเสนอแนะในการเขียนบันทึกสะทอนการเรียนและการคนควาของนิสิต
ตลอดจนการตั้งขอสังเกตที่เหมาะสมของเพื่อน
2.2 ตัวแปรตาม ไดแก ความใฝรู และความคงทนในการจํา
3. เนื้อหา
ผูวิจัยใชเนื้อหาในรายวิชาโปรแกรมการเรียนการสอนผานเว็บขั้นนําและการออกแบบการ
เรียนการสอนบนเว็บ
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กรอบแนวคิดการวิจัย
อีเลิรนนิงแบบผสมผสาน (Blended E-Learning)
(จินตวีร คลายสังข, 2553; Bonk & Graham, 2006;
Waterhouse, 2005; Wilson & Smilanich, 2005;
Sloan Consortium Foundation, 2005)
การนําเสนอเนื้อหาวิชาโดยผสมผสานวิธีออนไลนและวิธี
พบปะในชั้นเรียน ในสัดสวน 30 – 79%

บันทึกสะทอนการเรียนรูแบบมีปฏิสัมพันธออนไลน
(Online Interactive reflective logs)
Draper, 2001; Deaton, Deaton, and Leland, 2010;
Konold et.al., 2004; Steenson, 2006)
ประกอบดวย 5 สวนคือ
1. รวบรวมเนื้อหาและกระบวนการ
2. กลั่นออกมาเปนคําอธิบาย
3. ขยายความรูด วยคําถาม
4. สรุปเปนเนื้อหาเชิงลึกดวยการสืบสอบ
5. ตรวจสอบและประเมินขอคนพบจากการคนควา
การปฏิสัมพันธประกอบดวย
1. ผูเรียน
2. เพื่อน
3. ผูสอน

รูปแบบอีเลิรน นิงแบบผสมผสาน
โดยใชบนั ทึกสะทอนการเรียนรูแบบมีปฏิสัมพันธออนไลน

ความใฝรู
(Inquiring Mind)

ความคงทนในการจํา
(Retention)

แผนภาพที่ 1.1 กรอบแนวคิดการวิจัย
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คําจํากัดความที่ใชในการวิจัย
บันทึกสะทอนการเรียนรูแบบมีปฏิสัมพันธออนไลน หมายถึงการใชบล็อกในระบบจัดการเรียนรู
ออนไลนใหผูเรียนเขียนบันทึกสะทอนการเรียนรูอยางมีโครงสราง เพื่อประเมินความเขาใจในเนื้อหาและ
กระบวนการ พรอมทั้งใหเพื่อนตั้งคําถาม และตั้งขอสังเกต รวมถึงการแบงปนประสบการณรวมกัน ตลอดจน
ใหขอเสนอแนะและใหการเสริมแรงทางบวก เพื่อใหผูเรียนไดวเิ คราะหและตีความขอมูล รวมไปถึงการคนควา
เพื่อปรับเปลี่ยนขอสรุปเดิมของตน ซึ่งจะทําใหเกิดความใฝรู และความคงทนในการจําของผูเรียนได โดยใน
การวิ จั ย ครั้ งนี้ แ บ งเป น 2 แบบ คื อแบบที่ ไ ม มี ผูสอนสั งเกตการณ ไม ให การเสริ ม แรงทางบวก และไม ใ ห
ขอเสนอแนะทั้งในการเขียนบันทึกสะทอนการเรียนและการคนควาของนิสิต ตลอดจนการตั้งขอสังเกตที่
เหมาะสมของเพื่อน และแบบที่มีผูสอนสังเกตการณ ใหการเสริมแรงทางบวก และใหขอเสนอแนะในการเขียน
บันทึกสะทอนการเรียนและการคนควาของนิสิต ตลอดจนการตั้งขอสังเกตที่เหมาะสมของเพื่อน
อีเลิรนนิงแบบผสมผสาน หมายถึง การเรียนการสอนที่นําเสนอเนื้อหาวิชาและกิจกรรมโดย
ผสมผสานทั้งบนออนไลนและการพบปะในชั้นเรียนในสัดสวน 30 – 79% ทั้งนี้มีองคประกอบที่สําคัญ 4 สวน
คือ บทเรียนอิเล็กทรอนิกส ระบบจัดการเรียนรู การติดตอสื่อสาร และการประเมินผลการเรียน และใช
หลักการ 7 ประการเพื่อการสอนระดับปริญญาบัณฑิตที่มีประสิทธิภาพของ Chickering & Gamson และการ
เรียนการสอนตามแนวคิดของ Gagne 9 ขั้นตอน
รู ป แบบอี เ ลิ ร น นิ ง แบบผสมผสานโดยใช บั น ทึ ก สะท อ นการเรี ย นแบบมี ป ฏิ สั ม พั น ธ อ อนไลน
หมายถึง องคประกอบและขั้นตอนของอีเลิรนนิงแบบผสมผสานที่มีการจัดกิจกรรมการเขียนบันทึกสะทอนการ
เรียนแบบมีปฏิสัมพันธออนไลน
ความใฝรู หมายถึง คุณลักษณะที่เกิดขึ้นจากการฝกปฏิบัติในการแสวงหาความรูอยูเสมอ ซึ่งมี
องคประกอบยอยไดแก การตระหนักรูในสิ่งที่พบหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การตั้งคําถาม/นําเสนอสมมติฐานที่สามารถ
ตรวจสอบได การเก็บรวบรวมขอมูลดวยวิธีการตางๆ การวิเคราะห/ตีความขอมูลดวยคําพูดที่มีความหมาย
และนาเชื่อถือ การสรุปความและสามารถจัดแบงหมวดหมูจําแนกประเภท หรือการระบุผลที่ไดและนําขอมูล
ไปใชในบริบทที่แตกตางออกไป และเมื่อไดรับขอมูลใหมสามารถที่จะยืนยันหรือปรับเปลี่ยนขอสรุปเดิมของ
ตนเองได โดยวัดไดดวยแบบประเมินตนเองของผูเรียนเกี่ยวกับความใฝรู ซึ่งเปนแบบวัดมาตรประมาณคา 5
ระดับ
ความคงทนในการจํา หมายถึง การระลึกและจดจํา ไดถึงความรูที่เคยเรียนมาโดยวัดไดจาก
คะแนนความแตกตางระหวางการทําแบบทดสอบหลังเรียนและการทําแบบทดสอบหลังเรียนแลว 2 สัปดาห
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ประโยชนที่ไดรับจากการวิจัย
1. เปนแนวทางการพัฒนาความใฝรูและความคงทนในการจําของนิสิตคณะครุศาสตร จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย
2. เปนแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชบันทึกสะทอนการเรียนรูแบบมีปฏิสัมพันธออนไลน
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บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
การวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบอีเลิรนนิงแบบผสมผสานโดยใชบันทึกสะทอนการเรียนรู
แบบมีปฏิสัมพันธออนไลนเพื่อสงเสริมความใฝรูและความคงทนในการจําของนิสิตคณะครุศาสตร
จุ ฬ าลงกรณ ม หาวิ ท ยาลั ย ผู วิ จั ย ได ศึ ก ษาเอกสารและงานวิ จั ย ที่ เ กี่ ย วข อ งในประเด็ น ต า งๆ
ดังตอไปนี้
1. อีเลิรนนิงแบบผสมผสาน
2. บันทึกสะทอนการเรียนรูแบบมีปฏิสัมพันธออนไลน
3. ความใฝรู
4. ความคงทนในการจํา
ตอนที่ 1 อีเลิรนนิงแบบผสมผสาน
อีเลิรนนิงแบบผสมผสาน (Blended E-Learning) ไดรับความนิยมอยางยิ่งในการจัด
การศึกษา โดยเฉพาะการศึกษาระดับอุดมศึกษา โดยมีจุดเดนในเรื่องการขยายโอกาสทางการ
เรียนรูใหกับผูเรียน ทั้งโอกาสของเวลา สถานที่ และปฏิสัมพันธที่เพิ่มมากขึ้น โดยผสมผสานการ
เรียนในชั้นเรียนและการเรียนออนไลนจึงถือเปนจุดเดนที่สําคัญของการเรียนในรูปแบบนี้
ทั้งนี้อีเลิรนนิงแบบผสมผสานสามารถแบงไดเปน 2 ลักษณะ ไดแก 1) อีเลิรนนิงแบบ
ผสมผสานกิจกรรม (Activity Blend) ที่เนนคุณสมบัติเดนของกิจกรรมที่เกิดขึ้นขนานกันไดทั้งใน
หองเรียนและบริบทออนไลน เพื่อเอื้อประโยชนสูงสุดในมิติของเวลา สถานที่ และปฏิสัมพันธตอ
ผูเรียน เชน การเรียนดวยกิจกรรมการอภิปรายในชั้นเรียนสูการตอยอดกิจกรรมดังกลาวในบริบท
ออนไลนผานเครื่องมือวิกิ เปนตน ในขณะที่อีเลิรนนิงแบบผสมผสานสื่อ (Media Blend) จะเนน
คุ ณ สมบั ติ เ ด น ของสื่ อ ที่ ใ ช ใ นห อ งเรี ย นและบริ บ ทออนไลน ที่ เ อื้ อ ต อ กั น เช น สื่ อ เว็ บ แคสท
(Webcast) ที่อยูในรูปแบบของวิดีโอและเสียงออนไลนที่ใชเพื่อสรุปหลักการของเนื้อหา และสื่อ
เอกสารในชั้นเรียน ที่มีรายละเอียด ภาพประกอบ และเอกสารอางอิงตางๆ ที่สอดคลองกันกับ
หลักการของเนื้อหาในสื่อเว็บแคสทโดยสื่อทั้งสองรูปแบบนี้สามารถใชรวมกันเพื่อเสริมสรางการ
เรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด และในขณะเดียวกันก็สามารถใชแยกกันได ทั้งนี้ขึ้นอยูกับ
ความตองการของผูเรียน และรูปแบบการเรียนของผูเรียน (Littlejohn & Pegler, 2007)
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Rahim (2009) ไดเสนอแนวคิดและกรณีตัวอยางที่สอดคลองกับ Littlejohn & Pegler
(2007) ไดกลาวไว คือ อีเลิรนนิงแบบผสมผสานกิจกรรม (Activity Blend) และอีเลิรนนิงแบบ
ผสมผสานสื่อ (Media Blend) ที่เนนการสนับสนุนซึ่งกันและกันของกิจกรรมและสื่อในการเรียนรู
เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดกับผูเรียน โดยผูเรียนมีอิสระที่จะเลือกผสมผสานทั้งสื่อและกิจกรรมที่ใน
สัดสว นและรู ปแบบที่เ หมาะสมกั บ ตนเองมากที่สุด โดย Rahim ไดเ สนอกรณีตัว อย า งการนํ า
แนวคิ ด อี เ ลิ ร น นิ ง แบบผสมผสานมาใช ใ นการจั ด การเรี ย นรู ที่ ภ าควิ ช าเทคโนโลยี ส ารสนเทศ
มหาวิทยาลัย Temasek Polytechnic ประเทศสิงคโปร ที่รายวิชาสวนใหญจะมีการผสมผสานสื่อ
ไดแก สื่อเสียงและวิดีโอออนไลน และเอกสารคําสอน สําหรับการผสมผสานกิจกรรม ไดแก
ปฏิสัมพันธในหองเรียนและกิจกรรมออนไลนทั้งแบบประสานเวลาและไมประสานเวลา โดยเนน
การนําเทคโนโลยีเว็บ 2.0 ซึ่งมีจุดเดนในเรื่องของปฏิสัมพันธ ที่ผูเรียนสามารถอานและนําเสนอ
ขอมูลบนออนไลนได และการเรียนรูผานเครือขายสังคมออนไลนทั้งในแบบ 2 มิติและ 3 มิติ ที่เชื่อ
วาจะทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรูจากการแลกเปลี่ยนและถายโอนความรูในตัวเองสูชุมชนออนไลนที่
ผูเรียนเปนสมาชิกอยู
สําหรับการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยเลือกใชอีเลิรนนิงแบบผสมผสานกิจกรรม ไดแก การเรียนดวย
กิจกรรมการอภิปรายในชั้นเรียนสูการเขียนบันทึกสะทอนการเรียนรูแบบมีปฏิสัมพันธบนออนไลน
และอีเลิรนนิงแบบผสมผสานสื่อ ไดแก การใชสื่อนําเสนอในชั้นเรียนและวิดีโอออนไลน
ทั้งนี้ในประเทศไทยสําหรับภาษาอังกฤษคําวา “e-learning” นิยมใชคําภาษาไทยอยู 2
คําไดแก การเรียนอิเล็กทรอนิกส และอีเลิรนนิง ซึ่งสอดคลองกับพจนานุกรมศัพทศึกษาศาสตร
ฉบับราชบัณฑิตยสถาน ที่ได บัญญัติศัพทภาษาไทยของคํา electronic learning (elearning) วา การเรียนอิเล็กทรอนิกส หรือ อีเลิรนนิง (อิสริยา เลาหตีรานนท, 2553) โดยในการ
วิจัยครั้งนี้เลือกใชคําวาอีเลิรนนิง
นอกจากนี้สําหรับอีเลิรนนิงแบบผสมผสานพบคําภาษาอังกฤษที่ใชทั้ง 2 รูปแบบไดแก
Blended e-learning (อีเลิรนนิงแบบผสมผสาน) และ Blended learning (การเรียนแบบ
ผสมผสาน) โดยในการวิจัยนี้เลือกใชคําวา Blended e-learning (อีเลิรนนิงแบบผสมผสาน)
เพื่อบงชี้ใหเห็นถึงการใหความสําคัญสําหรับกิจกรรมบนออนไลนที่มากขึ้น
ความหมายของอีเลิรนนิงแบบผสมผสาน
สถาบันเทคโนโลยีแหงRochester (2004) ใหนิยามของอีเลิรนนิงแบบผสมผสานวาเปน
การผสมผสานการเรียนและการสอนในหองเรียนเขากับการเรียนและการสอนออนไลนซึ่งถือวา
เปนวิธีการเรียนและการสอนที่ดีที่สุดในปจจุบัน
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Thorne (2003) ใหความหมายอีเลิรนนิงแบบผสมผสานวาเปนขอแนะนําในการปรับปรุง
การเรียนรูที่ทาทายและพัฒนาความตองการสวนบุคคล อีเลิรนนิงแบบผสมผสานนี้เปนการรวม
นวัตกรรมและความกาวหนาทางเทคโนโลยีเขาดวยกันดวยการมีปฏิสัมพันธบนการเรียนแบบ
ออนไลนและการมีสวนรวมในการเรียนแบบดั้งเดิม อีเลิรนนิงแบบผสมผสานนี้มีสวนสนับสนุนและ
ชวยใหการเรียนรูดีขึ้นโดยการติดตอแบบสวนตัวกับผูสอน
Driscoll (2002) ใหนิยามของอีเลิรนนิงแบบผสมผสานวาเปนการรวมหรือผสมเทคโนโลยี
ของเว็บ (web-based technology) กับการเรียนในชั้นเรียนแบบดั้งเดิม (เชน livevirtual
classroom self-paced instruction การเรียนรูรวมกัน (collaborative learning) วิดีโอสตรีมมิ่ง
(streaming video) เสียงและขอความ) เพื่อใหบรรลุตามเปาหมายของการจัดการศึกษาซึ่ง
สอดคลองกับแนวคิดของ Singh (2003) ที่ใหนิยามของอีเลิรนนิงแบบผสมผสานไววาเปนเรียนโดย
ใชการผสมผสานวิธีสอนที่หลากหลายเขาดวยกันเพื่อใหผูเรียนเกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงสุด
Smith (2001) ใหนิยามของการเรียนการสอนแบบผสมผสานเปนการผสมผสานวาเปน
การจัดการเรียนการสอนทางไกลโดยใชเทคโนโลยีที่ทันสมัย (เชนโทรทัศนอินเทอรเน็ตขอความ
เสียง (voice mail) และการประชุมทางโทรศัพท) ผสมผสานกับการศึกษาแบบดั้งเดิม(traditional
education)
Colis & Moonen (2001) กลาววาอีเลิรนนิงแบบผสมผสานเปนการผสมผสานระหวาง
การเรียนแบบเผชิญหนากับการเรียนแบบออนไลนเขาดวยกันซึ่งมีทั้งสวนประกอบที่เปนการเรียน
ในหองเรียนและการเรียนแบบออนไลนโดยใชองคประกอบของการเรียนแบบออนไลนเติมเต็ม
ชองวางของการเรียนในหองเรียน
สรุปไดวา อีเลิรนนิงแบบผสมผสานเปนการเรียนที่ผสมผสานระหวางการเรียนในชั้นเรียน
และการเรียนผานเครือขาย โดยใชเทคโนโลยีของเว็บในการชวยสนับสนุนการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู เพื่อใหองคประกอบของการเรียนทั้ง 2 แบบเติมเต็มชองวางของการเรียนซึ่งกันและกัน ซึ่ง
ตอบสนองตอความตองการของผูเรียน ทําใหเกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงสุด
ประเภทของอีเลิรนนิงแบบผสมผสาน
Littlejohn & Pegler (2007) ไดแบงประเภทของอีเลิรนนิงแบบผสมผสาน เปน 2 ประเภท
ไดแก
1. อีเลิรนนิงแบบผสมผสานกิจกรรม (Activity Blend) ที่เนนคุณสมบัติเดนของ
กิจกรรมที่เกิดขึ้นขนานกันไดทั้งในหองเรียนและบริบทออนไลน เพื่อเอื้อประโยชนสูงสุดในมิติของ
เวลา สถานที่ และปฏิสัมพันธตอผูเรียน เชน การเรียนดวยกิจกรรมการอภิปรายในชั้นเรียนสูการ
ตอยอดกิจกรรมดังกลาวในบริบทออนไลนผานเครื่องมือวิกิ เปนตน

12
2. อีเลิรนนิงแบบผสมผสานสื่อ (Media Blend) จะเนนคุณสมบัติเดนของสื่อที่ใช
ในหองเรียนและบริบทออนไลนที่เอื้อตอกัน เชน สื่อเว็บแคสท (Webcast) ที่อยูในรูปแบบของ
วิดีโอและเสียงออนไลนที่ใชเพื่อสรุปหลักการของเนื้อหา และสื่อเอกสารในชั้นเรียน ที่มีรายละเอียด
ภาพประกอบ และเอกสารอางอิงตางๆ ที่สอดคลองกันกับหลักการของเนื้อหาในสื่อเว็บแคสทโดย
สื่อทั้งสองรูปแบบนี้สามารถใชรวมกันเพื่อเสริมสรางการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด และ
ในขณะเดียวกันก็สามารถใชแยกกันได ทั้งนี้ขึ้นอยูกับความตองการของผูเรียน และรูปแบบการ
เรียนของผูเรียน
Graham (2006) กลาววา ประเภทของอีเลิรนนิงแบบผสมผสานสามารถกําหนดไดตาม
ผูเรียน นักออกแบบหรือผูสอน ดังนี้
1. อีเลิรนนิงแบบผสมผสานระดับกิจกรรม (Activity-level blending) เกิดขึ้นเมื่อ
กิจกรรมการเรียนประกอบไปดวยการเผชิญหนาและออนไลน ผูเรียนเปนสวนหนึ่งของกิจกรรมใน
ชั้นเรี ยนและอาจดําเนินกิจกรรมออนไลนสวนที่เหลือจนสิ้นสุด และอาจใชเทคโนโลยีเ พื่อนํา
ผูเชี่ยวชาญที่อยูหางไกลเขามาในชั้นเรียนสรางประสบการณออนไลนและเผชิญหนาแบบจําลอง
และสามารถใชเครื่องมือทางเทคโนโลยีเพื่อทํากิจกรรมการเรียนรูตามสภาพจริงไดอีกดวย
2. อีเลิรนนิงแบบผสมผสานระดับรายวิชา (Course-level blending) เปนหนึ่งใน
วิธีการทั่วไปของการผสมผสานกิจกรรมแบบเผชิญหนาและแบบออนไลนภายในรายวิชา
3. อีเลิรนนิงแบบผสมผสานระดับโครงการ (Program-level blending) มักใชกัน
ในระดับอุดมศึกษา ประกอบไปดวย 2 แบบ คือ แบบที่ 1 ใหผูเรียนเลือกผสมผสานกันระหวาง
รายวิ ช าแบบเผชิ ญ หน า และรายวิ ช าแบบออนไลน ไ ด เ อง และแบบที่ 2 ทางโครงการเป น ผู
ผสมผสานระหวางรายวิชาทั้ง 2 ประเภทเอง
4. อีเ ลิ รน นิ งแบบผสมผสานระดับสถาบัน (Institutional-level
blending)
เกี่ยวของกับการผสมผสานสถาบันการศึกษาที่สอนแบบเผชิญหนาและสอนแบบออนไลน ซึ่งมี
หลายสถาบันไดสรางรูปแบบการผสมผสานในระดับนี้เอง เชน มหาวิทยาลัย Phoenix ซึ่งมีชั้น
เรียนแบบเผชิญหนาในตอนตนและตอนทายของรายวิชา และนอกนั้นเปนกิจกรรมออนไลน เปน
ตน
จากความเห็นของนักการศึกษาทั้ง 2 ทาน สรุปไดวา อีเลิรนนิงแบบผสมผสานสามารถ
แบงไดตามระดับของการผสมผสาน ไดแก ระดับกิจกรรม ระดับรายวิชา ระดับโครงการ และระดับ
สถาบัน และแบงตามรูปแบบการผสมผสาน ไดแก การผสมผสานกิจกรรม และการผสมผสาน
สื่อ
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องคประกอบของอีเลิรนนิงแบบผสมผสาน
Roethlisberger, Fernandes, & Forte (n.d.) กลาววา อีเลิรนนิงแบบผสมผสานที่ประสบ
ผลสําเร็ จนั้ นจะต องมีความสมดุลระหวางการเรียนแบบออนไลนและการเรี ยนแบบดั้ งเดิม ซึ่ง
ประกอบไปดวยองคประกอบดังตอไปนี้
1. การประกอบกันระหวางรูปแบบการเรียนรูสองรูปแบบ (Complementarities
between the two learning forms)
การประกอบกันระหวางรูปแบบการเรียนรูสองรูปแบบตรงกับความสมดุล
ระหวางการเรียนแบบออนไลนและการเรียนรูแบบเผชิญหนา (face-to-face) การใชเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารเปนสวนประกอบหนึ่งของการเรียนรู การเรียนออนไลนถูกจัดใหเปน
องคประกอบในการสงเสริมการเรียนแบบเผชิญหนา (face-to-face) เปนสิ่งหนึ่งของจุดประสงคที่
เหมาะสมผูเรียนจะตองเรียนรูผานกิจกรรมหรือการใหคําแนะนําการอภิปรายในการเผชิญหนากัน
ระหวางการเรียนออนไลนโดยเกิดขึ้นในเวลาเดียวกันหรือตางเวลากัน
2. การเขาถึงแหลงทรัพยากร (Resources Access)
แหลงทรัพยากรควรจัดระเบียบในกรอบการวางแผนกิจกรรมตามลําดับ
เพื่อสรางสถานการณในสิ่งซึ่งผูเรียนสามารถเขาถึงเนื้อหาวิชาทางออนไลน การทดลองทําจริง
การรวมความรูเขาดวยกัน การเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน หรือกิจกรรมอื่นๆ เทคโนโลยีตองเปน
เครื่องมืองายๆ เหมาะสําหรับจุดมุงหมายการจัดการเรียนรู ซึ่งผูเรียนจะสรางและพัฒนาความรู
ดวยตนเอง
3. ความอิสระของผูเรียน (Learner’s autonomy)
ผู ส อนจํ า นวนมากเชื่ อ ว า ความอิ ส ระของผู เ รี ย นเป น ความสามารถที่
ผูเรียนจะจัดการกับตนเองในการเชื่อมโยงขอมูลขาวสารจากแหลงตางๆ กับสิ่งที่ผูสอนพยายาม
ถายทอดใหโดยผานการพิจารณาอยางถวนถี่ในการตรวจสอบขอมูลขาวสารนั้น ความอิสระของ
ผู เ รี ย นจึ ง ถื อ เป น เครื่ อ งมื อที่ สํา คั ญ ที่ จ ะมีส ว นช ว ยเชื่ อ มโยงกระบวนการเรี ย นรู ข องผู เ รี ย นกั บ
จุดมุงหมายทั้งในบริบทของการเรียนแบบออนไลนและการเรียนรูแบบเผชิญหนา
4. การมีปฏิสัมพันธ (Interaction)
การมีปฏิสัมพันธในที่นี้หมายถึง วิวัฒนาการของการเชื่อมตอระหวาง
ผูสอนและผูเรียนตามระดับของวิธีของกิจกรรมทั้งในการเรียนแบบออนไลนและการเรียนแบบ
เผชิญหนา โดยเชื่อวาในบริบทของปฏิสัมพันธทั้งแบบไมเปนทางการและเปนทางการออนไลน อัน
ไดแก การแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร การสงผานความรู การติดตามผลอยางสม่ําเสมอ ตลอดจน
การปรับตัวในการกอสรางความรูของผูเรียน ที่ผูสอนตองเขารวมกับผูเรียนในปฏิสัมพันธแบบไม
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เปนทางการและเปนทางการออนไลนนั้น จะสามารถสงเสริมการเรียนรูของผูเรียนไดมากกวาการ
ใชวิธีการสื่อสารแบบเผชิญหนา
Carman (2002) จําแนกองคประกอบของอีเลิรนนิงแบบผสมผสานออกเปน 5
องคประกอบ ไดแก
1. เหตุการณสด (Live Events) การประสานเวลา กิจกรรมการเรียนรูที่นําโดย
ผู ส อนโดยผู เ รี ย นมี ส ว นร ว มในเวลาเดี ย วกั น เช น การเรี ย นในห อ งเรี ย นเสมื อ นแบบสดตาม
องคประกอบนี้ John Keller’s ARCS Model (2006) ซึ่งประกอบดวย การสรางแรงจูงใจ
(Attention) ความตรงประเด็น (Relevance) ความมั่นใจ (Confidence) และความพึงพอใจ
(Satisfaction) ไดถูกนํามาใชในอีเลิรนนิงแบบผสมผสานเพื่อสนับสนุนความสด (Live) ในการ
จัดการเรียนรู
2. กิจกรรมการเรียนรูที่ผูเรียนประสบผลสําเร็จดวยตนเองเปนรายบุคคล (Selfpaced learning) เปนการเรียนรูตามความสามารถของตนเองดวยอัตราเร็วในการเรียนและ
ระยะเวลาที่เรียนตามความพึงพอใจของผูเรียน เชน เรียนจากอินเทอรเน็ต หรือจากซีดีรอมเพื่อ
การฝกอบรม
3. สภาพแวดลอมที่ผูเรียนมีการรวมมือกับผูอื่น (Collaboration) ไดแก การใช
จดหมายอิเล็กทรอนิกส การใชกระดานแสดงความคิดเห็นหรือการสนทนาบนอินเทอรเน็ต การ
รวมมือกันนี้ประกอบดวยการรวมมือกันระหวางผูเรียนกับผูเรียนและระหวางผูสอนกับผูเรียน
4. การประเมิน (Assessment) ซึ่งมีการประเมินกอนเรียน ระหวางเรียนและหลัง
เรียนเพื่อวัดผลการเรียนรูของผูเรียน แนวคิดที่นํามาใชในการประเมินไดเปนอยางดี ก็คือ การ
วัดผลการเรียนรู 6 ขั้นของบลูม (Bloom, 1956) อันไดแก ขั้นความรูความจํา ความเขาใจ การ
นําไปใช การวิเคราะห การสังเคราะหและการประเมินคา
5. สิ่งอํานวยความสะดวกสนับสนุนการเรียน (Performance support materials)
ซึ่งรวมถึงวัสดุที่ใชในการอางอิงทั้งแบบเสมือนและของจริง คําถามที่ถามบอย และบทสรุป โดยสิ่ง
เหลานี้ชวยใหเกิดความคงทนของการเรียนรู
จากการศึกษาแนวคิดของ Roethlisberger, Fernandes, & Forte(n.d.) และCarman
(2002) สรุปไดวา องคประกอบของการเรียนการสอนแบบผสมผสานประกอบดวย 5 องคประกอบ
ไดแก
1. การประกอบกันระหวางรูปแบบการเรียนรู 2 รูปแบบ (แบบเผชิญหนาและ
ออนไลน)
2. การเขาถึงทรัพยากรและสิ่งอํานวยความสะดวก
3. ความอิสระของผูเรียนหรือการเรียนตามอัตราความกาวหนาของตน
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4. การมีปฏิสัมพันธหรือการเรียนรูรวมกันกับผูอื่น
5. การประเมิน
กระบวนการเรียนของอีเลิรนนิงแบบผสมผสาน
โรงรียนรัฐ New South Wales ประเทศ Australia (2011) ไดนําเสนอตัวอยาง
กระบวนการเรียนของอีเลิรนนิงแบบผสมผสานไวดังนี้
1. ใหผูเรียนดาวนโหลดและใชสารสนเทศจากแผนซีดีหรือเว็บไซตในเวลาเรียน
2. ถามผูเรียนเกี่ยวกับเว็บไซตที่ดีที่สุดสําหรับการคนหาหัวขอที่กําหนดและให
ระบุที่ตั้งเว็บเชื่อมโยงไปยังกระดานสนทนากอนการเรียนในสัปดาหถัดไป
3. ดําเนินกิจกรรมที่เหลืออยู เชน ใชกลองเครื่องมือ ANTA หรือสารสนเทศจาก
ผูผลิตแบบเรียนที่อยูในรูปของแผนซีดีเปนสื่อประกอบ และกําหนดภาระงานที่จําเปนตองใชสื่อ
เหลานี้
4. สรางเว็บไซตอยางงายซึ่งประกอบไปดวยขอมูลพื้นฐานที่ผูเรียนจําเปนตองใช
และมีการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซตอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
5. แนใจวาผูเรียนมีที่อยูอีเมลของผูสอน
6. ใชการทํางานแบบกลุมที่จําเปนตองมีการอภิปรายในชั้นเรียน ผานทางอีเมล
หรือใชการสนทนาบนเว็บ
กองเกียรติ ธนมิตร (2551) ไดนําเสนอกระบวนการเรียนแบบผสมผสานตามลําดับขั้นไว 3
ขั้นตอน ดังนี้
1. การผสมผสานขั้นความเปนไปได (ความสามารถ) ที่จะผสมผสาน (Enabling
Blends)
ในขั้นเริ่มตนก็คือ การหาสิ่งที่จะนํามาผสมผสานวาวิธีการสอนแบบใด
รูปแบบการสอนใด หรือสื่อตางๆ ที่มีอยูที่จะนํามาผสมผสานกันไดบาง แลวระบุหรือกําหนดสิ่งที่
ตองการผสมผสาน
2. การผสมผสานขั้ น เพิ่ ม สั ด ส ว นในการผสมผสานให ม ากขึ้ น (Enhancing
Blends)
เพิ่มการผสมผสานมากขึ้นทีละนอย เพื่อใหเกิดการยอมรับ เชน จัดการ
เรียนรูแบบเผชิญหนาและบางทีอาจจะเพิ่มการเรียนแบบออนไลนเขามาในระหวางเรียน
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3. การผสมผสานขั้นเปลี่ยนรูปแบบ (Transforming Blends)
เปลี่ยนรูปแบบการเรียนรูเมื่อการเรียนแบบผสมสานไดรับการยอมรับ
มากขึ้ น เช น เปลี่ ย นรู ป แบบการเรี ย นจากผู เ รี ย นเป น ผู รั บ เป น ให ผู เ รี ย นเป น ผู กํ า หนดหรื อ มี
ปฏิสัมพันธ โดยผานรูปแบบการเรียนแบบผสมผสานทีไดกําหนดไว
สรุปไดวา กระบวนการเรียนของอีเลิรนนิงแบบผสมผสาน ควรเริ่มตนจากการหาวิธีการ
สอน รูปแบบการสอน หรือสื่อตางๆ ที่จะนํามาผสมผสานกัน จากนั้นกําหนดใหผูเรียนดําเนิน
กิจกรรมการเรียนรูเพื่อใหเกิดการยอมรับกระบวนการเรียนการสอนนี้ อาจมีการจัดการเรียนการ
สอนแบบเผชิญหนาและแบบออนไลนควบคูกันโดยผูสอนกําหนดภาระงานและการทํากิจกรรม
ตางๆ บนเว็บ เพื่อใหผูเรียนไดมีปฏิสัมพันธผานการเรียนในรูปแบบอีเลิรนนิงแบบผสมผสาน
งานวิจัยที่เกีย่ วของกับอีเลิรนนิงแบบผสมผสาน
จากรายงานประจําปเกี่ยวกับสถานการณดานการศึกษาแบบอีเลิรนนิงในระดับอุดมศึกษา
ในสหรัฐอเมริกาของสมาคมสโลน คอนซอรเทียม(Sloan Consortium Foundation, 2005) เรื่อง
Growing by Degrees: Online Education in the United States) ไดใหความหมายของการเรียน
การสอนแบบอีเลิรนนิง โดยจําแนกตามประเภทการเรียนการสอนเปรียบเทียบกับสัดสวนของ
เนื้อหาที่นําเสนอทางอินเทอรเน็ตกลาวคือ การเรียนการสอนแบบใชเว็บชวย (Web-Facilitated)
เปนการเรียนการสอนที่ใชเทคโนโลยีของเว็บเพื่ออํานวยความสะดวกในการสอนวิชาที่เคยสอน
แบบปกติในชั้นเรียน (traditional) เทคโนโลยีที่ใชอาจอยูในรูปแบบของระบบบริหารจัดการวิชา
(Learning Management System) หรือหนาเว็บเพื่อนําเสนอคําอธิบายรายวิชา และการบาน เปน
ตน สัดสวนของเนื้อหาที่นําเสนอทางอินเทอรเน็ตเทากับ 1-29% การเรียนการสอนแบบผสมผสาน
(Blended/Hybrid) เปนการเรียนการสอนที่นําเสนอเนื้อหาวิชาโดยผสมผสานวิธีออนไลนและวิธี
พบปะในชั้น เรี ย นสวนมากของเนื้อหานําเสนอผานอินเทอรเน็ต เชน หองสนทนา และบางส ว น
นําเสนอแบบผูสอนมีปฏิสัมพันธโดยตรงกับผูเรียนและระหวางผูเรียนดวยกันเอง สัดสวนของเนื้อหาที่
นําเสนอทางอินเทอรเน็ตเทากับ 30-79% การเรียนการสอนแบบออนไลนหรือแบบอีเลิรนนิงเปน
การเรียนการสอนที่นําเสนอเนื้อหาทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมดทางออนไลนหรือทางอินเทอรเน็ต และ
โดยทั่วไปแลวไมมีการเรียนการสอนแบบปฏิสัมพันธโดยตรงในหองเรียนเลย สัดสวนของเนื้อหาที่
นําเสนอทางอิน เทอรเน็ตเทา กับ 80-100% ข อสังเกตจากผลการสํารวจเรื่อง “การเขาสู ระบบ
การศึกษาหลักคุณภาพ และขอบเขตการศึกษาแบบอีเลิรนนิงในสหรัฐอเมริกา 2003-2004” พบวา
การศึ กษาแบบอีเ ลิ รน นิง ได แผข ยายเขา ไปในสถาบั น อุดมศึ ก ษา ทั้ ง ในดา นจํา นวนและความ
หลากหลายของรายวิชาและหลักสูตร การศึกษาแบบอีเลิรนนิงในปจจุบันไดกลายเปนสวนหนึ่งของ
ระบบอุดมศึกษา จากผลการสํารวจพบวา รอยละ 65 ของสถานศึกษาที่เปดสอนสูงกวาระดับ
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ปริ ญ ญาตรี แ บบในห อ งเรี ย นก็ เ ป ด สอนระดั บ ดั ง กล า วแบบอี เ ลิ ร น นิ ง ด ว ย ร อ ยละ 63 ของ
สถานศึกษาที่เปดสอนระดับปริญญาตรีในหองเรียนก็เปดสอนระดับดังกลาวแบบอีเลิรนนิงดวยใน
บรรดาสถานศึกษาที่เปดสอนหลักสูตรปริญญาโทแบบในหองเรียนนั้นรอยละ 44 เปดสอนระดับ
ปริญญาโทแบบอีเลิรนนิง
ตอมาในป 2008 สมาคมสโลน คอนซอรเทียม (Sloan Consortium Foundation) ได
เผยแพรขอมูลจากรายงานประจําปเกี่ยวกับสถานการณดานการเรียนแบบผสมผสาน (Blended/
Hybrid Learning) ในระดับอุดมศึกษาในสหรัฐอเมริกา สมาคมสโลน คอนซอรเทียมไดจัดทํา
รายงานการวิจัยประจําป พ.ศ.2550 เรื่อง Blending In: The Extent and Promise of Blended
Education in the United States พบวาการเรียนแบบผสมผสานไดรับความนิยมในสถานศึกษาที่
เปดสอนในหลักสูตรปริญญาตรีมากกวาหลักสูตรระดับปริญญาโทและระดับปริญญาเอก ในทาง
ตรงกั น ข า มหลั ก สู ต รระดั บ ปริ ญ ญาโทและระดั บ ปริ ญ ญาเอกมั ก เลื อ กที่ จ ะจั ด การเรี ย นแบบ
อีเลิรนนิง ซึ่งเปนการเรียนออนไลนทั้งหมดมากกวาการเรียนแบบผสมผสาน (Allen, et al., 2007)
นอกจากนี้ผลวิจัยยังสรุปวาการเรียนแบบผสมผสานไมไดเปนทางผานของการศึกษาในการที่จะ
เปลี่ยนผานรูปแบบการสอนจากการเรียนในหองเรียนไปสูการเรียนแบบอีเลิรนนิงดังที่หลายคน
เขาใจ
Jefferies & Hyde (2010) ไดศึกษาการสรางประสบการณการเรียนในรูปแบบอีเลิรนนิง
แบบผสมผสานของนักศึกษาในอนาคตจากขอคนพบในงานวิจัยปจจุบัน ระหวางเดือนมีนาคม
ค.ศ.2007 จนถึงเดือนเดือนกุมภาพันธ ค.ศ. 2009 JISC หรือ Joint Information Systems
Committee ไดใหเงินสนับสนุนโครงการ Learners Journeys ของมหาวิทยาลัยเฮิรทฟอรดไฌร
เปนสวนหนึ่งของระยะที่สองในงานวิจัยเกี่ยวกับประสบการณของผูเรียนผานโปรแกรมอีเลิรนนิงที่
รูจักกันในนาม LXP2 และโครงการ Learners Journeys หรือ STROLL (Student Reflections On
Lifelong e-Learning) เปนงานวิจัยที่ใหนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตในการศึกษาอุดมศึกษา
และการศึกษาตอตางประเทศบันทึกประสบการณของตนลงในชุดของบันทึกประจําวัน ใชการ
บัน ทึ ก ภาพและเสี ย งเพื่ อ จั บ การสะทอ นคิ ด ของนั ก ศึ ก ษาตอ การเรี ย นรู แ ละการใช เ ทคโนโลยี
ตลอดเวลามากกวา 2 ป ขอมูลของโครงการแสดงการสะทอนคิดตางๆ ดานการใชเทคโนโลยีใน
การเรียนและในเวลาวางของนักศึกษา ในการสรางประสบการณการเรียนแบบผสมผสานจะตอง
ใหเทคโนโลยีมีอยูทุกหนทุกแหงในชีวิตของพวกเขา เพื่อขยายการเขาถึงเทคโนโลยีสวนบุคคล
โดยทั่วไปที่ใชสําหรับการเรียนและเวลาวาง รวมทั้งคอมพิวเตอรและเครื่องเลน MP3 การเขาถึง
เทคโนโลยีในมหาวิทยาลัยเฮิรทฟอรดไฌรไดพัฒนาการเรียนรูที่รวมไปถึงสภาพแวดลอมการเรียนรู
แบบจัดการ หรือ MLE (Managed Learning Environment) ที่เรียกวา StudyNet MLE ไดรับ
ความนิยมอยางสูงจากนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตที่เขามาเรียนในวิทยาเขต และโดยเฉพาะ
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การเขามีสวนรวมใน STROLL เพื่อสรางการเขาถึงการเรียนรูของตนไมวาที่ใดและเมื่อไรก็ตามที่
พวกเขาตองการ ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดสํารวจถึงวิธีที่สถาบันเรียนรูจากประสบการณของ
นักศึกษาปจจุบันและการสะทอนคิดตอการเปนผูเรียนที่มีประสิทธิภาพที่ไดรับการสงเสริมจาก
เทคโนโลยี ซึ่งเทคโนโลยีควรเปนตัวจักรสําคัญในการทําใหการเรียน การทํางาน และการใชชีวิต
สวนตัวของผูเรียนมีความสมดุลกัน
Hassan (2010) ไดศึกษาผลของซอฟตแวรการเรียนรูคําศัพทที่เรียกวา ArabCAVL ที่มีตอ
ใน
การรับคําศัพ ทของผูเรีย น โดยกําหนดสมมติฐานวาผูเรียนที่ใชซอฟตแวร ArabCAVL
สภาพแวดลอมของอีเลิรนนิงแบบผสมผสานจะรับรูคําศัพทมากกวาผูเรียนที่ใชกลยุทธการเรียน
คําศัพทแบบเดิมในสภาพแวดลอมการเรียนแบบเผชิญหนา โดยทั้งสองกลุมจะใชกรอบแนวคิด
เดียวกันในการเรียนคําศัพท ประเมินปจจัยที่กลาวถึงกอนหนาดวยการใชแบบทดสอบกอนเรียน
และหลังเรียน และใชแบบสอบถามปลายเปดเพื่อประเมินทัศนคติของผูเรียนที่มีตอซอฟตแวร
ผลการวิจัยพบวา การจดจําคําศัพทและการใชคําศัพทของผูเรียนเพิ่มขึ้น กลุมทดลองมีคะแนนสูง
กวากลุมควบคุม ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่กําหนดและแสดงใหเห็นวาผูเรียนมีทัศนคติทางบวก
ตอซอฟตแวร
Siew-Eng (2010) ไดศึกษาถึงความหลากหลายในการศึกษาของการใชการเรียนแบบ
ผสมผสานในซะราวัก แมวาการเรียนแบบออนไลนสามารถเขาถึงผูเรียนทุกคนไมวาจะที่ใดก็ตาม
แตการติดตอกันกับบุคคลก็ยังเปนสิ่งสําคัญในการเรียนแบบเผชิญหนา การเรียนแบบผสมผสาน
อันประกอบไปดวยการเรียนแบบออนไลนและการเรียนแบบเผชิญหนาจึงเปนวิธีการเรียนที่มี
ประสิทธิภาพ ซึ่งไดผสมผสานสิ่งที่ดีที่สุดของทั้งสองโลก (โลกความเปนจริงและโลกเสมือน) เขาไว
ดวยกัน รายวิชาการเรียนแบบผสมผสานเริ่มเขามาในสถาบันอุดมศึกษาในประเทศมาเลเซีย
ประมาณ 2-3 ปกอน เพื่อใหทุกคนไดรับโอกาสในการเรียนอยางเทาเทียมกัน และการยอมรับที่
สําคัญของแนวการเรียนแบบผสมผสานและเกิดการปรับปรุงอยางตอเนื่อง คือ ความพึงพอใจของ
ผูเ รีย น ในการวิ จัยครั้ง นี้จึ งมุ งศึ ก ษาความพึงพอใจของผูเ รียนที่อยูในเขตเมืองและเขตชนบท
เกี่ยวกับองคประกอบของการเรียนแบบผสมผสานทั้ง 9 องคประกอบ ไดแก เนื้อหารายวิชา
เทคนิค ความยืดหยุน การเรียนรูชุมชน แรงจูงใจ การแบงปน ขอมูลปอนกลับ การเรียนรูรอบดาน
และการเรียนรูสวนบุคคล ใชระเบียบวิธีวิจัยแบบผสมประกอบไปดวยแบบสํารวจเพื่อรวบรวม
ขอมูลเขิงปริมาณและตามดวยการสัมภาษณเพื่ออธิบายขอมูล ประชากรที่ใชในการวิจัยเปน
ผูเ รี ย นที่ล งทะเบี ย นเรีย นในรายวิช าการเรียนแบบผสมผสานคณิตศาสตรใ นรัฐ ซะราวัก ภาค
การศึกษาเดือนกรกฎาคม-พฤศจิกายน ป 2007 ใชการสํารวจจํานวนประชากร พัฒนาและรับรอง
เครื่องมือในการสํารวจโดยใชรูปแบบของ Rasch และใชแบบสอบถามแบบกึ่งมีโครงสรางในการ
เก็บรวบรวมขอมูลเชิงคุณภาพ วิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณโดยใช SPSS v14.0 และเขารหัสขอมูล

19
เชิงคุณภาพโดยใชซอฟตแวร NVivo ผลการวิจัยพบวา ผูเรียนมีความพึงพอใจทั้ง 9 องคประกอบ
จากการวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ และผูเรียนมีความพึงพอใจในรายวิชาการเรียนแบบผสมผสาน
จากการวิเคราะหขอมูลคุณภาพ
Vesisenaho et.al. (2010) ไดศึกษาการเรียนแบบผสมผสานกับเทคโนโลยีปจจุบันเพื่อ
กระตุนการเรียนรูรวมกันของนักเรียน เพราะวาสถานศึกษาตางๆ กําลังเผชิญหนากับความตองการ
ของสังคมในยุคสารสนเทศและผูเรียนในปจจุบัน ไมเพียงแตผูเรียนจะนําโทรศัพทเคลื่อนที่ติดตัวไป
ทุกที่ แตพวกเขายังคุนเคยกับสภาพแวดลอมออนไลนที่ตางกัน โดยเฉพาะซอฟตแวรทางสังคม ซึ่ง
เปนทั้งความทาทายและโอกาสของสถานศึกษาที่จะใชเทคโนโลยีโทรศัพทเคลื่อนที่และซอฟตแวร
ทางสังคมเปนเครื่องมือสรางสภาพแวดลอมการเรียนรูที่ยืดหยุนเพื่อสงเสริมการเรียนรูรวมกันของ
ผูเรียน ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดตรวจสอบความเปนไปไดของเทคโนโลยีโทรศัพทเคลื่อนที่และ
ซอฟตแวรทางสังคมในบริบทการเรียนแบบผสมผสานกับทฤษฎีการเรียนรูรวมกัน และเตรียม
ตัวอยางที่เปนรูปธรรมของความเปนไปไดที่จะนําไปสูการปฏิบัติในการศึกษาขั้นอุดมศึกษา เปน
แนวคิดสําหรับการใชเทคโนโลยีโทรศัพทเคลื่อนที่และซอฟตแวรทางสังคมในการเรียนการสอน
โดยแบงออกเปน 2 กรณีของการเรียนแบบผสมผสานที่ใชซอฟตแวรทางสังคม โดยกรณีที่ 1 เปน
สถานการณการสอนแบบบรรยายที่ผูเรียนเขียนคําบรรยายลงในสภาพแวดลอมออนไลนรวมกัน
หรือใน Microblog ในกรณีที่ 2 ผูเรียนทํางานเปนกลุม ทําแล็บทดลองและเขียนขอคนพบลงใน
สภาพแวดลอมวิกิแบบกึ่งมีโครงสราง และทั้งสองกรณี การสอนแบบเผชิญหนาและสถานการณ
การเรี ย นรูจ ะขยายออกเป น สภาพแวดล อ มออนไลน โดยใช คอมพิว เตอร ว างตัก แบบพกพาที่
เชื่อมตอเครือขายไรสาย สรุปไดวา วิธีการสอนแบบเผชิญหนาสามารถผสมผสานกับเทคโนโลยีไร
สายนอกหองแล็บคอมพิวเตอร เปนวิธีการในการสงเสริมการเรียนรูรวมกันโดยจัดบทบาทของ
ผูเรียนเปนผูผลิตเนื้อหา ซึ่งจําเปนสําหรับการเรียนรูรวมกันที่การตอเติมความคิดเฉพาะตัวและการ
ตีความจะนําไปเปนที่มาของการสนทนา สําหรับชอฟตแวรทางสังคมเปนการประยุกตใชเปน
เครื่องมือสนับสนุนการมีปฏิสัมพันธและบทบาทของการเปนผูใชอยางตื่นตัว โดยเฉพาะอยางยิ่ง
สถานการณการสอนแบบบรรยายไดรับประโยชนจากเทคโนโลยีโทรศัพทเคลื่อนที่และซอฟตแวร
ทางสังคม เปนแนวทางใหมในการออกแบบสถานการณการเรียน
Yaman & Graf (2010) ไดศึกษาผลการประเมินโครงการความรวมมือระหวางชาติของ
การเรียนแบบผสมผสานในการศึกษาวิชาชีพครูชีววิทยา ซึ่งเปนโครงการที่ประกอบไปดวยการ
พัฒนา การนําไปใช และการประเมินของการสัมมนาขามชาติดานการเรียนแบบผสมผสานวิชาชีวิ
วิทยา แบงเปน 3 หัวขอตามลักษณะตางๆ ของการศึกษาชีววิทยา กลุมตัวอยางเปนนักศึกษา
วิชาชีพครูชีววิทยา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีแหงดอรทมุนดและมหาวิทยาลัยฮาเซทเท็พ นักศึกษา
ทุกคนตองเขาชั้นเรียน “การสอนชีววิทยา” ระหวางภาคฤดูหนาวในปการศึกษา 2008-2009 ระบบ
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อีเลิรนนิงแบบโอเพนซอรสแคลโรไลน (www.claroline.net) ไดนํามาใชเปนสภาพแวดลอมการ
เรี ย นรู กลุ ม ตั ว อย า งมี โ อกาสในการแลกเปลี่ ย นความคิ ด และข อ มู ล สะท อ นคิ ด เกี่ ย วกั บ
กระบวนการเรียนรู และทํางานที่ไดรับมอบหมายกับกลุมเพื่อนจากตางชาติใหสําเร็จ เปนชั้นเรียน
ที่การเรียนแบบผสมผสานไดเปดโอกาสใหนักศึกษาและผูสอนจาก 2 ประเทศ (เยอรมันและตุรกี)
ที่มีภูมิหลังทางวัฒนธรรมและแนวคิดทางการสอนที่แตกตางกันเขารวมโครงการความรวมมือและ
แลกเปลี่ ย นความคิ ด และข อ มู ล เมื่ อ สิ้ น สุ ด การเรี ย นในชั้ น นั ก ศึ ก ษาประเมิ น มโนทั ศ น ต าม
ประสบการณ ข องตน สํ า หรั บ การเรี ย นในชั้ น เรี ย น การเรี ย นรู ร ายบุ ค คล การฝ ก หั ด และการ
ประยุกตใชมีระดับสูงกวาการเรียนแบบออนไลน การทํางานกลุม การอภิปรายและการแลกเปลี่ยน
ขอมูล รายการการประเมินโดยรวมอยูในระดับสูง และการสนับสนุนความพยายามในการพัฒนา
มโนทัศนการสอนระหวางชาติตอไปในภาพรวมอยูในเชิงบวก
Yilmaz (2010) ไดศึกษาเกี่ยวกับนักศึกษาวิชาชีพครูภาษาอังกฤษในสภาพแวดลอมการ
เรียนแบบผสมผสานตอแนวทางการเรียนรูของตน โดยมีวัตถุประสงคเพื่อหาความสามารถทางการ
เรียนและระดับความพึงพอใจของนักศึกษาวิชาชีพครูภาษาอังกฤษที่แตกตางกันตามแนวทางการ
เรี ย นรูข องตนในสภาพแวดล อ มการเรี ย นแบบผสมผสานกลุม ตัว อย า งเป น นั ก ศึ ก ษาในสาขา
การศึกษาภาษาตางประเทศ คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีแหงยิลดิซ จํานวน 53
คน ที่ลงทะเบียนเรียนวิชาการพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีการสอน ในปการศึกษา 2006-2007 เปน
นักศึกษาหญิง 46 คน และนักศึกษาชาย 7 คน และไมเคยเขารวมในสภาพแวดลอมการเรียนแบบ
ผสมผสานหรือการเรียนบนเว็บมากอน ผลการวิจัยพบวา 1) คะแนนความสามารถทางการเรียน
ของนักศึกษาในสภาพแวดลอมการเรียนแบบผสมผสานไมไดมีความแตกตางอยางมีนยั สําคัญทาง
สถิติระหวางนักศึกษาแบบ surfacelearner และ deep learner 2) ระดับความพึงพอใจเฉลี่ยของ
นักศึกษาแบบ deeplearner สูงกวานักศึกษาแบบ surface learner อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
สรุปไดวา นักศึกษาวิชาชีพครูภาษาอังกฤษมีความพึงพอใจสูงกวาในสภาพแวดลอมการเรียนแบบ
ผสมผสาน รายวิชาที่ออกแบบสําหรับสภาพแวดลอมการเรียนแบบผสมสานกอใหเกิดผลสัมฤทธิ์
ของผูเรียนตามแบบการเรียนแบบ surface ดังนั้น สภาพแวดลอมการเรียนแบบผสมผสานจึง
เหมาะสําหรับการฝกฝนนักศึกษาวิชาชีพครูภาษาอังกฤษที่มีแบบการเรียนรูตางกัน
Alshwiah (2009) ไดศึกษาผลของกลยุทธการเรียนแบบผสมผสานในการสอนคําศัพท
ทางการแพทย มหาวิทยาลัยอะราเบียน กัลฟ (AGU) ตามผลลัพธการเรียนรู โดยประเมินกลยุทธที่
นําเสนอตามผลสัมฤทธิ์ ความพึงพอใจ และทัศนคติของนักศึกษาแพทยที่มีตอภาษาอังกฤษกลุม
ตัวอยางที่ใชในการวิจัยเปนนักศึกษาจํานวน 50 คนที่มีคะแนนวิชาภาษาอังกฤษนอยกวารอยละ
60 ในการสอบเขามหาวิทยาลัยอะราเบียน กัลฟ โดยแบงนักศึกษาออกเปน 2 กลุม ไดแก กลุม
ควบคุม 22 คน และกลุมทดลอง 28 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัยประกอบไปดวย แบบทดสอบ
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ภาษาอังกฤษ AGU ในวิชาภาษาอังกฤษ 151 และมาตรวัดทัศนคติและความพึงพอใจที่มีตอ
ภาษาอังกฤษ ผลการวิจัยพบวา ผลสัมฤทธิ์และทัศนคติที่มีตอภาษาอังกฤษไมมีความแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติระหวางกลุมทดลองและกลุมควบคุม เวนแตในการสอบกลางภาค กลุม
ควบคุมสามารถทําคะแนนรวมไดดีกวากลุมทดลอง และกลุมทดลองมีความพึงพอใจในระดับสูง
ตอหนวยการเรียนออนไลน 3 ดานและความพึงพอใจในระดับกลาง 1 ดาน
Badawi (2009) ไดศึกษาผลของการใชรูปแบบการเรียนแบบผสมผสานในการพัฒนา
ความรู แ ละความสามารถด า นศาสตร ก ารสอนของนั ก ศึ ก ษาฝ ก สอนภาษาอั ง กฤษในฐานะ
ภาษาตางประเทศ กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยเปนนักศึกษาฝกสอน (ชั้นปที่ 4) ภาษาอังกฤษใน
ฐานะภาษาต า งประเทศชาวซาอุ ดิ จํ า นวน 38
คน คณะศึ ก ษาศาสตร แ ละศิ ล ปศาสตร
มหาวิทยาลัยทาบุก เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก แผนการสอนวิชาการสอนภาษาอังกฤษใน
ฐานะภาษาตางประเทศแบบผสมผสาน แบบสอบวัดความรูดานศาสตรการสอน และแบบประเมิน
ความสามารถดานศาสตรการสอน ในภาคการศึกษาตนของปการศึกษา 2008-2009 กลุม
ตัวอยางจะแบงออกเปน 2 กลุมเทาๆ กันตามคะแนนเฉลี่ยสะสมและความรูดานศาสตรการสอน
กลุมที่หนึ่งศึกษาการสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาตางประเทศ 4 หนวย โดยใชรูปแบบการ
เรียนแบบเผชิญหนา สวนกลุมที่สองศึกษาการสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาตางประเทศ 4
หนวยเชนกัน แตใชรูปแบบการเรียนแบบผสมผสาน ผลจากแบบสอบวัดความรูดานศาสตรการ
สอนแสดงใหเห็นวาคะแนนเฉลี่ยของนักศึกษาฝกสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาตางประเทศใน
กลุมการเรียนแบบผสมผสานมากกวากลุมการเรียนแบบเดิม ไมมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญ
ระหวางทั้งสองกลุมในคะแนนเฉลี่ยของระดับความสามารถดานศาสตรการสอน สรุปไดวา รูปแบบ
การเรียนแบบผสมผสานมีประสิทธิภาพมากกวาการเรียนแบบเผชิญหนาในการพัฒนาความรูดาน
ศาสตรการสอนของนักศึกษาฝกสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาตางประเทศ แตการเรียนแบบ
ผสมผสานและการเรียนแบบเดิมมีประสิทธิภาพเหมือนกันในการพัฒนาความสามารถดานศาสตร
การสอน
Boitshwarelo (2009) ไดสํารวจการเรียนแบบผสมผสานสําหรับการพัฒนาอาชีพครู
วิทยาศาสตรในบริบทของแอฟริกา เพื่อเปนกรณีศึกษาที่ใชแนวการเรียนแบบผสมผสานตามบริบท
การพั ฒ นาวิ ช าชี พ ครู วิ ท ยาศาสตร เป น การอธิ บ ายกระบวนการออกแบบการจั ด การเรี ย นรู
วิเคราะหปจจัยแวดลอมดานการนําสวนหนึ่งของการเรียนแบบผสมผสานไปใช และแสดงความ
ซับซอนของการแทรกแซงดานไอซีทีในระเบียบวิธีการจัดการเรียนรูแบบเดิมและเสนอแนวทาง
ทฤษฎีและการฝกปฏิบัติในการแกปญหาดานการเรียนแบบผสมผสานในสภาพแวดลอมจริงของ
แอฟริ ก า สรุ ป ได ว า การเรี ย นแบบผสมผสานเป น แนวทางที่ เ หมาะสมในการเพิ่ ม การเข า ถึ ง
การศึ กษาแบบตอเนื่องและระดับอุดมศึกษาในแอฟริกา และตองเป นพื้นทางวิชาครูและควร
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ออกแบบใหเขาถึงไมเพียงแตผูเรียนกลุมเปาหมายและสภาพแวดลอมการนําไปใช แตยังตองเปน
การบังคับและสามารถทําไดอยางเปนระบบและวัฒนธรรมการเรียนจะเปลี่ยนแปลงไปถาการเรียน
แบบผสมผสานประสบผลสําเร็จ และเสนอแนวทางการแกไข ดังนี้ 1) โรงเรียนควรสงเสริมดาน
การเรียนรูของผูสอนและจัดการแหลงทรัพยากรดานไอซีทีสําหรับผูสอนและผูเรียน 2) รัฐบาลควร
สงเสริมการเรียนรูแบบทองถิ่น การเขาถึงและการใชไอซีที และ 3) การฝกอบรมควรใชขั้นตอนแบบ
ผสมผสานและควรเปนแบบอยางของการฝกปฏิบัติดานไอซีทีที่ดี
Collopy & Arnold (2009) ไดสํารวจงานวิจัยเปรียบเทียบประสบการณของนักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษาที่เรียนรายวิชาแนวใหม (แบบออนไลนอยางเดียวและแบบผสมผสาน) พบวา
ผลของการเรียนแบบออนไลนและการเรียนแบบผสมผสานขึ้นอยูกับผูเรียนและเนื้อหาวิชาผลที่ได
จากการวิ จั ย กั บ นั ก ศึ ก ษาระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาที่ เ รี ย นรายวิ ช าแนวใหม อ าจไม เ ป น จริ ง สํ า หรั บ
นักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตที่เรียนรายวิชาแบบเดิม โดยมีวัตถุประสงคเพื่อระบุความตองการ
จํ า เป น ในการวิ จั ย ครั้ ง นี้ โ ดยการสํ า รวจงานของนั ก ศึ ก ษาวิ ช าชี พ ครู ที่ เ ข า ร ว มในการวิ จั ย ใน
สภาพแวดล อ มออนไลน และระบุ ส มรรถนะของผู เ รี ย นขณะทํ า งานในสภาพการเรี ย นรู แ บบ
ออนไลนและผสมผสาน และหนาที่ของกลุมทํางานบนพื้นที่ออนไลนกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย
เปนนักศึกษาวิชาชีพครูระดับปริญญาบัณฑิตจํานวน 80 คนที่ลงทะเบียนเรียน 1 ใน 3 วิชาที่ใช
หลักสูตร Data for School Improvement โดยทั้ง 3 ชั้นเรียนแสดงขั้นตอนการสงผานหลักสูตรที่
ตางกัน 3 แบบ ในชั้นเรียนแรกเปนการเรียนแบบออนไลนเทานั้น ในชั้นเรียนที่สองและที่สามเปน
การเรียนแบบผสมผสานและการสนับสนุนในชั้นเรียนที่แตกตางกัน กลุมตัวอยางเขาถึงและมี
ประสบการณ กับ เทคโนโลยีม ากอ นหนา เครื่อ งมือที่ ใชในการวิจั ย เปนแบบสํา รวจ 5 รายการ
จํ า นวน 19 ข อ และแบบสอบถามปลายเปด จํ า นวน 3 ขอ ผลการวิจัย พบวา การผสมผสาน
ระหวางสภาพแวดลอมแบบออนไลนและแบบเผชิญหนาไดจัดใหมีโครงสรางรวมกันสําหรับการ
เรี ย นรู ข องผู เ รี ย น สภาพแวดล อ มแบบเผชิ ญ หน า ส ง เสริ ม การพั ฒ นาที ม ความรั บ ผิ ด ชอบ
ความสามารถในการอธิบาย และประมวลผลเนื้อหากับผูสอนและเพื่อนรวมชั้น พื้นที่ออนไลน
สงเสริมสภาพแวดลอมแบบเผชิญหนาโดยใหเวลานักศึกษาวิชาชีพครูในการคิด ประมวลผล และ
สนทนาออนไลนนอกเวลาเรียน สภาพแวดลอมแบบออนไลนกอใหเกิดความรับผิดชอบรายบุคคล
เนื่องจากทุกคนจําเปนตองมีสวนรวมในแตละหนวยการเรียน
Fulkerth (2009) ไดศึกษาการใชวัตถุประสงครายวิชาในการเปลี่ยนรายวิชาระดับ
ปริญญาบัณฑิต จํานวน 10-15 สัปดาห ใหเหลือเพียง 8 สัปดาห โดยใชเครื่องมือการเรียนแบบ
ผสมผสาน ในการเริ่มตนกระบวนการออกแบบใหมนี้ผูสอนตองสํารวจวัตถุประสงครายวิชาอีกครั้ง
และสรางรายวิชาแบบผสมผสานขึ้นมาใหเปนมาตรฐาน ผลของการออกแบบรายวิชาใหมตอง
ครอบคลุมวัตถุประสงครายวิชา และวัตถุประสงครายสัปดาหตองสอดคลองกับกิจกรรมในแตละ
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สัปดาห มีการใชเครื่องมือแบบผสมผสาน (เชน อีเมล อินเทอรเน็ตและเว็บ เสียงที่ผูเรียนหรือผูสอน
สราง พาเวอรพอยทเครื่องมือเครือขายทางสังคม เปนตน) เพื่อเปนทางเชื่อมระหวางกิจกรรมใน
สั ป ดาห ก อ นหน า ไปยั ง กิ จ กรรมในสั ป ดาห ถั ด ไป ความพึ ง พอใจของผู เ รี ย นในรายวิ ช าแบบ
ผสมผสานใหมนี้มาจากการประเมินรายวิชา โดยผูเรียนชื่นชอบผูสอนและเนื้อหา
George-Palilonis & Filak (2009) ไดศึกษาการเรียนแบบผสมผสานในชั้นเรียนการ
สื่อสารทางทัศนะ ในบริบทการสะทอนคิดของผูเรียนตอวิชาสื่อประสม โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ1)
เปรี ย บเที ย บผลลั พ ธ ก ารเรี ย นรู ร ะหว า งการเรี ย นแบบผสมผสานกั บ การเรี ย นรู แ บบเดิ ม 2)
ตรวจสอบประเด็นของการของเกี่ยว การยึดติด และความสนุกของผูเรียนที่เรียนทั้งสองแบบ และ
3) วิเคราะหประสิทธิภาพและประสิทธิผลของเครื่องมือสื่อประสมตางๆ ในฐานะเนื้อหารายวิชา
ปฐมภูมิ กลุมตัวอยางเปนนักเรียน จํานวน 174 คน เก็บรวบรวมขอมูล 2 ภาคการศึกษา (20072008) แลวนํามาวิเคราะหเชิงเปรียบเทียบระหวางการเรียนแบบผสมผสานและแบบเดิมในวิชา
เดีย วกัน และสะท อ นคิ ด กระบวนการเรี ย นรูที่ ร วมถึง วิธี ที่นัก เรีย นปรับตั ว เขา กับรายวิช าแบบ
ผสมผสานตลอดระยะเวลา 16 สัปดาห ผลการวิจัยพบวา ผูเรียนที่เรียนแบบผสมผสานแสดงระดับ
ความพอใจที่ สู ง กว า ผู เ รี ย นที่ เ รี ย นแบบเดิ ม อย า งมี นั ย สํ า คั ญ แต ไ ม มี ค วามแตกต า งอย า งมี
นัยสําคัญระหวางกลุม ผูเรียนที่เรียนแบบผสมผสานมีปฏิกิริยาเชิงลบตอรายวิชา การทํางาน การ
แสดงความสามารของตน และแนวทางของผู สอนตอ รายวิช าน อ ยกว า และผู เ รี ย นมีทัศ นคติ
ทางบวกตอสิ่งที่เกิดขึ้นในชั้นเรียน
Gülbahar & Madran (2009) ไดศึกษาถึงการติดตอสื่อสารและการรวมมือกัน ความพึง
พอใจ ความเทาเทียมกัน และอิสรภาพในสภาพแวดลอมการเรียนแบบผสมผสานจากกรณีศึกษา
ในประเทศตุรกี โดยใชเทคนิคการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ไดแก การสํารวจการรับรูของ
ผูเรียนในรายวิชาไอซีทีแบบผสมผสานโดยใชแบบสํารวจสภาพแวดลอมการเรียนออนไลน และ
การสัมภาษณแบบกลุมเฉพาะนํามาเปนขอแนะนําของผูสอนสําหรับการปรับปรุงคุณภาพการ
เรียนแบบผสมผสาน กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยเปนผูเรียนจํานวน 910 คนที่ลงทะเบียนเรียนใน
รายวิชาแบบผสมผสาน ระหวางภาคฤดูใบไมรวง 2007-2008 แบงเปน 49 ตอนเรียน ผูสอน 27
คน โดยผูสอนทุกคนดําเนินบทเรียนไปในทางคูขนานตามประมวลรายวิชามาตรฐาน เนื้อหา และ
กิจกรรม และเขารวมการฝกอบรมดานศาสตรการสอนและการใชระบบการจัดการเนื้อหาและการ
เรียนรู (LCMS) กอนการนําไปใช ผลการวิจัยพบวา การรับรูดานระดับของการสื่อสาร การรวมมือ
กัน และความพึงพอใจของผูเรียนแตกตางไปตามระดับความสามารในการใชคอมพิวเตอรและ
อินเทอรเน็ต และยังมีความแตกตางในระดับความพึงพอใจของผูเรียนตามเพศของผูเรียน ผูเรียน
สวนใหญพิจารณาตนเองวามีอิสรภาพและมีความเทาเทียมกันในสภาพแวดลอมการเรียนแบบ
ผสมผสาน แตตัวแปรดานอิสรภาพและความเทาเทียมไมมีความสัมพันธกับตัวแปรอื่น จากการ
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ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของและขอคนพบในกรวิจัยสรุปไดวา มีขอบขายหลัก 4 ดาน (ประกอบ
ไปด ว ยตั ว แปรหลายตั ว ) ที่ ต อ งนํ า มาพิ จ ารณาในการพั ฒ นาสภาพแวดล อ มการเรี ย นแบบ
ผสมผสานที่มีคุณภาพสูง ดังนี้ เทคโนโลยี (การจัดการเนื้อหา การจัดการการเรียนรู ความสามารถ
ในการใชประโยชน การเขาถึงได) ผูสอน (ความเทาเทียม สมรรถนะในการสอน สมรรถนะทาง
เทคนิค) ผูเรียน (อิสรภาพ ความพึงพอใจ การใชคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ต) และศาสตรการ
สอน (เนื้อหา ความยืดหยุน การประเมิน กิจกรรมการเรียนรู)
Korkmaz & Karakus (2009) ไดศึกษาผลของรูปแบบการเรียนแบบผสมผสานตาม
ทัศนคติของผูเรียนที่มีวิชาภูมิศาสตรกับระดับและการจัดการการคิดเชิงวิพากษ กลุมตัวอยางที่ใช
ในการวิจัยเปนนักเรียนในโรงเรียน Kirsehir จํานวน 57 คน แบงออกเปนกลุมทดลอง 28 คน และ
กลุ ม ควบคุ ม 29 คน โดยกลุ ม ทดลองได รั บ เนื้ อ หาผ า นการเรี ย นแบบผสมผสานบนเว็ บ วิ ช า
ภูมิศาสตร สวนกลุมควบคุมเรียนดวยรูปแบบการเรียนแบบเดิม รวบรวมขอมูลจากการทบทวน
วรรณกรรม ระดับการวัดทัศนคติในวิชาภูมิศาสตร และแบบประเมินการจัดการการคิดเชิงวิพากษ
California ดวยครอนบาคอัลฟา 0.92 และ 0.88 ผลการวิจัยพบวา การใชรูปแบบการเรียนแบบ
ผสมผสานส ง ผลต อ ทั ศ นคติ ข องวิ ช าภู มิ ศ าสตร ระดั บ และการจั ด การการคิ ด เชิ ง วิ พ ากษ เ มื่ อ
เปรียบเทียบกับรูปแบบการเรียนแบบดั้งเดิม และมีความสัมพันธเชิงบวกระหวางทัศนคติของ
ผูเรียนตอวิชาภูมิศาสตรกับระดับและการจัดการการคิดเชิงวิพากษ
Larson & Sung (2009) ไดศึกษาถึงการเปรียบเทียบความสามารถของผูเรียนในโหมด
การสง ผานแบบออนไลน แบบผสมผสาน และแบบเผชิญ หนา เพื่อตัดสินความแตกตา งดา น
ความสําเร็จของผูเรียนระหวางโหมดการสงผานทั้งสามแบบ โดยการเปรียบเทียบผลการสอบและ
คะแนนเฉลี่ยของผูเรียนที่มีผูสอนคนเดียวกันโดยใชโหมดการสงผานแบบออนไลน แบบผสมผสาน
และแบบเผชิญหนา กลุมตัวอยางเปนผูเรียนจํานวน 168 คนที่เรียนวิชาระบบการจัดการ
สารสนเทศขั้นนํา ผูเรียน 63 คนอยูในตอนเรียนแบบเผชิญหนา ผูเรียน 22 คนอยูในตอนเรียนแบบ
ออนไลน และผูเรียนจํานวน 83 คนอยูในตอนเรียนแบบผสมผสาน ผลการวิจัยพบวา ไมมีความ
แตกตางอยางมีนัยสําคัญในดานความสามารถของผูเรียนในชั้น ไมวาผูเรียนจะไดรับการสอนแบบ
เผชิญหนา แบบออนไลน หรือแบบผสมผสานก็ตาม และไมมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญ
ระหว า งโหมดการส ง ผ า นแบบเผชิ ญหน า และแบบออนไลน อี ก ทั้ ง ไม มี ความแตกต า งอย า งมี
นัยสําคัญในดานความสามารถของผูเรียนเมื่อเปรียบเทียบกับโหมดการสงผานแบบผสมผสานกับ
แบบเผชิญหนาหรือแบบออนไลน ในดานความพึงพอใจของผูเรียน บุคลากร และประสิทธิภาพการ
เรียนรู ชั้นเรียนแบบผสมผสานและแบบออนไลนเปนที่นาพึงพอใจมากกวาแบบเผชิญหนา สรุปได
ว า โหมดการส ง ผ า นไม ไ ด เ ป น ป จ จั ย สํ า คั ญ ต อ ความสามารถของผู เ รี ย นเนื่ อ งจากไม มี ค วาม
แตกตางอยางมีนัยสําคัญ ปจจัยอื่นๆ เชน การออกแบบรายวิชา การเลือกสื่อที่ตรงกับเนื้อหา การมี
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ปฏิสัมพันธระหวางผูสอนและผูสอน และ/หรือแรงจูงใจของผูสอนอาจมีความสําคัญมากกวาโหมด
การสงผาน ถาผูสอนใชวิธีการที่เปนเลิศไมวาจะอยูในโหมดใดก็ตาม โหมดการสงผานก็จะไมเปน
ปจจัยหลักในดานความสามารถของผูเรียนอีกตอไป
Precel, Eshet-Alkalai, & Alberton (2009) ไดศึกษาลักษณะของการออกแบบและ
ศาสตรการสอนของรายวิชาการเรียนแบบผสมผสาน โดยดําเนินการตรวจสอบการรับรูของผูเรียน
ในหัวขอตอไปนี้ 1) ศาสตรการสอน 2) รูปแบบของหนังสือเรียน (แบบรูปเลมและแบบดิจิทัล) และ
3) การใชประโยชนของสภาพแวดลอมการเรียนรู กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยเปนผูเรียนจํานวน
91 คน ภาคการศึกษาที่สาม ระหวางป 2006-2007 เปนเพศหญิง 72 คน และเพศชาย 19 คน อายุ
เฉลี่ย 39 ป มาจากอิสราเอลกลาง 43 คน อิสราเอลเหนือ 41 คน และอิสราเอลใต 6 คน และไม
ทราบอีก 1 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ แบบสอบถามแบบมีโครงสราง ผลการวิจัยพบวา
ผูเรียนชอบรูปแบบการเรียนแบบผสมผสานเปนอยางมาก ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยดานรูปแบบ
การเรียนออนไลนในปจจุบัน และมีความจําเปนในการปรับรูปแบบการเรียนการสอนใหเขากับ
เนื้อหาและวัตถุประสงคการเรียนรู ผูเรียนชอบอานหนังสือที่เปนรูปเลมมากกวารูปแบบดิจิทัล มี
เพียงผูเรียน 2-3 คนที่ชอบการอานหนังสือเรียนดิจิทัลมากกวาเปนเพราะวามีตัวอยางออนไลน
ความพึงพอใจดานองคประกอบการใชประโยชนของสภาพแวดลอมการเรียนรูแบบคอมพิวเตอร
อยูในระดับสูง แตก็พบวามีองคประกอบการใชประโยชนบางอยางถูกประเมินในระดับต่ํา เชน
คอมพิวเตอรแบบพกพาสวนบุคคล ดังนั้น ในงานวิจัยตอไปควรแสดงเหตุผลในการประเมินให
ชัดเจนและปรับการออกแบบรายวิชาใหสอดคลองกัน
Delialioglu & Yildirim (2007) ไดศึกษาผลของการรับรูของนักศึกษาบนมิติประสิทธิภาพ
ของปฏิสัม พั นธ การเรีย นรูใ นสิ่ง แวดลอมการเรียนแบบผสมผสาน งานวิจั ยเชิงกรณีศึ ก ษานี้มี
วัตถุประสงคเพื่อตรวจสอบการรับรูของนักเรียนที่มีตอมิติประสิทธิภาพของปฏิสัมพันธการเรียนรู
ในการเรียนแบบผสมผสาน จากกลุมตัวอยางเปนนักศึกษาจํานวน 25 คน ที่ไดลงทะเบียนเรียนใน
“วิชาระบบเครือขายคอมพิวเตอรและการสื่อสาร” ซึ่งเปนรายวิชาหนึ่งในหลักสูตรของมหาวิทยาลัย
รัฐบาลในประเทศตุรกี งานวิจัยเก็บขอมูลเปนเวลา 14 สัปดาหโดยเมื่อสิ้นสุดสัปดาหที่ 14 ผูวิจัยได
ทําการรวบรวมขอมูลการโดยการสัมภาษณในดาน “มิติประสิทธิภาพตอปฏิสัมพันธการเรียนรู”
นอกจากนี้ การเข า เรี ย นผ า นระบบคอมพิ ว เตอร ข องนั ก เรี ย นได ถู ก เก็ บ และถู ก วิ เ คราะห เ พื่ อ
เปรียบเทียบและตรวจสอบความแนนอนของขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณขอคนพบของการวิจัยนี้
พบวา 1) การผสมผสานของการเรียนการสอนแบบ Instructivist ที่เนนผูสอนเปนสําคัญและการ
เรียนการสอนแบบ Constructivist ที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 2) การเรียนการสอนที่สนับสนุน
กระบวนการคิด (Cognitive support) 3) กิจกรรมการเรียนตามสภาพจริง(Authentic learning
activities) 4) การเรียนรูรวมกัน(Collaboration) 5) ประเภทและแหลงที่มาของแรงจูงใจ (Type
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and source of motivation) 6) การเรียนรูสวนบุคคล (Individualized learning) และ 7) การ
เขาถึงอินเทอรเน็ต (Access to the Internet) ลวนมีบทบาทสําคัญในการเรียนรูของผูเรียนในการ
เรียนแบบผสมผสาน
Ahmad, Shafie, & Janier (2008) ไดศึกษางานวิจัยเรื่องการรับรูของผูเรียนที่นําไปสูการ
เรียนแบบผสมผสานในการเรียนการสอนคณิตศาสตร: การประยุกตใชอยางบูรณาการ โดยได
อภิปรายถึงการเรียนแบบผสมผสานไดรับความนิยมมากในการฝกอบรมและการศึกษา รูปแบบ
การเรียนแบบผสมผสานนี้เปนการรวมการเรียนแบบการเผชิญหนา (face-to-face) กับการ
ชวยเหลือของเทคโนโลยีบางชนิด (technological aids) ไดถูกนํามาใชอยางแพรหลายในการเรียน
ตลอดจนการประยุ ก ต ใ ช ใ นการเรี ย นคณิ ต ศาสตร คอร ส แวร ที่ ไ ด รั บ การพั ฒ นาได ถู ก นํ า มา
ประยุกตใชในหัวขอเรื่องการประยุกตใชอยางบูรณาการ โดยคอรสแวรถูกออกแบบมาเพื่อเสริมการ
บรรยายในชั้นเรียนและชวยเหลือการเรียนรูของนักศึกษานอกหองเรียนตามอัตราการเรียนและ
ชวงเวลาเรียนที่เหมาะกับแตละบุคคล คอรสแวรนี้เริ่มใชกับนักศึกษาในภาคการศึกษามกราคม
2008 วัตถุประสงคของการวิจัยคือเพื่อศึกษาผลของการเรียนแบบผสมผสาน ที่รวมเขากับการ
เรียนแบบดั้งเดิมในหองเรียน คอรสแวรและการเรียนผานเว็บไซต จะชวยนักศึกษาในการเรียน
เรื่ อ งการประยุ ก ต ใ ช อ ย า งบู ร ณาการ นอกจากนี้ ผู วิ จั ย ยั ง ตรวจสอบผลของวิ ธี ก ารเรี ย นแบบ
ผสมผสานที่มีตอการรับรูของนักศึกษาในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตรจํานวน 30 คนโดยจัดทํา
แบบสอบถามเพื่อประเมินทัศนคติและการเรียนรูของนักศึกษา ผลจากแบบสอบถามพบวาการ
เรียนแบบผสมผสานไดรับความสนใจโดยเฉพาะในดานการนํามาใชเพื่อสนับสนุนการเรียนการ
สอน ผลการวิ จั ย ยั ง แสดงอี ก ว า นั ก ศึ ก ษาแสดงการรั บ รู ท างบวกในการใช วิ ธี ก ารเรี ย นแบบ
ผสมผสานนี้
Monsakul (2008) นําเสนอผลที่ไดจากการสังเคราะหรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนแบบอีเลิรนนิ่งในระดับอุดมศึกษา จากการสังเคราะหบทความวิชาการ/งานวิจัยที่อยูในขาย
การสังเคราะหจํานวน 42 เรื่อง ซึ่งสวนใหญจะเผยแพรในป พ.ศ.2549 และจากการสํารวจความ
คิดเห็นจากผูเขารวมตอบแบบสอบถามทั้ง 19 ทานที่มีประสบการณในการสอนระดับอุดมศึกษา
ในรูปแบบดังกลาวพบวาสวนใหญการเรียนการสอนจะถูกแบงออกเปน 4 สวนคือ เนื้อหาของ
บทเรียน กิจกรรมการเรียนรู การติดตอสื่อสาร และการวัดและประเมินผลการเรียนโดยในสวนของ
เนื้อหาของบทเรียน ถือเปนสิ่งที่สําคัญที่สุดในการจัดการเรียนการสอนเพื่อใหตรงกับวัตถุประสงค
ของการเรียนการสอนที่ตั้งไว โดยเนื้อหาของบทเรียนจึงตองพัฒนาใหครอบคลุมในวิชานั้นๆ
เพื่อใหเพียงพอตอความตองการในการฝกอบรม เพิ่มพูนความรู และพัฒนาศักยภาพใหแกผูเรียน
โดยผูเรียนจะเรียนผานหนาจอ เนื้อหาของบทเรียน (Courseware) ของแตละบท สวนใหญจะ
ประกอบไปดวยวีดิทัศนการบรรยายของผูสอนเนื้อหาของบทเรียน รูปภาพประกอบคําบรรยาย
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สรุปเนื้อหาของแตละบทเรียนทายบท เอกสารประกอบการสอนประจําหนวยการเรียน หรือจาก
หนังสือเรียนที่ทางอาจารยไดระบุไวตาม Course Syllabus รูปแบบของ Courseware เสนอเปน 2
แบบซึ่งผูสอนของในแตละวิชาสามารถเลือกรูปแบบที่เหมาะสมกับเนื้อหาวิชา และ/หรือลักษณะ
วิชา รูปแบบมีดังนี้ แบบที่ 1 รูปแบบสื่อประสม ขอความ ภาพ อนิเมชั่น กราฟก วีดิทัศน อยูในชิ้น
เดียวกัน ผูเรียนมีปฏิสัมพันธกับเนื้อหาดังกลาว และแบบที่ 2 รูปแบบสื่อประสม โดยจะจัดวางภาพ
วีดิทัศนผูสอนไวที่มุมบนซาย/ขวา หัวขอการบรรยายอยูที่มุมลางซาย/ขวา และ PowerPoint ของ
ผูสอนจะอยูที่หนาจอหลัก ซึ่งรูปแบบนี้ไมเนนปฏิสัมพันธกับเนื้อหา เนนการรับชมวีดิทัศนการ
บรรยาย นอกจากเนื้อหาการบรรยายดังกลาวและเนื้อหาจากหนังสือเรียนแลว ผูสอนอาจนําเสนอ
เนื้อหาเพิ่มเติมในรูปแบบตางๆ เชน Streaming video clip E-journal E-Book และ Podcast
เปนตน
กนกพร ฉันทนารุงภักดิ์ (2548) ไดศึกษา พัฒนา และนําเสนอรูปแบบการเรียนการสอน
บนเว็ บ แบบผสมผสานดว ยการเรี ย นการสอนแบบรว มมือ ในกลุ ม การเรีย นรูคณิ ตศาสตร ข อง
นักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลาย และเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ไดกอนและหลังการ
เรียนในการเรียนการสอนบนเว็บแบบผสมผสานดวยการเรียนการสอนแบบรวมมือ พรอมทั้งศึกษา
ความคิดเห็นของผูเรียนตอรูปแบบการเรียนที่พัฒนาขึ้นกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย ประกอบดวย
3 กลุม ดังนี้กลุมที่ 1 กลุมตัวอยางที่เปนผูเชี่ยวชาญ ไดแกผูเชี่ยวชาญดานการเรียนการสอน
คณิตศาสตรและผูเชี่ยวชาญดานการเรียนการสอนบนเว็บ รวม 10 ทาน กลุมที่ 2 กลุมตัวอยางที่
เปนผูทรงคุณวุฒิดานการเรียนการสอนแบบผสมผสาน จํานวน 3 ทาน และกลุมสุดทาย คือ กลุม
ตัวอยางที่เปนผูเรียน ไดแกนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ฝายประถม จํานวน 20 คนผลการวิจัยพบวา 1) รูปแบบการเรียนการสอนบนเว็บแบบผสมผสาน
ด ว ยการเรี ย นการสอนแบบร ว มมื อ ในกลุ ม สาระการเรี ย นรู ค ณิ ต ศาสตร ข องนั ก เรี ย นชั้ น
ประถมศึกษาตอนปลายที่พัฒนาขึ้นประกอบดวย 2 สวนคือ 1.1 องคประกอบของรูปแบบ ซึ่ง
ประกอบดวยวัตถุประสงคของการเรียนรูกิจกรรมการเรียนการสอนลักษณะการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน วิธีการปฏิสัมพันธบนเว็บบทบาทผูเรียนบทบาทผูสอน เทคโนโลยีคอมพิวเตอรและ
เครือขายปจจัยสนับสนุนการเรียนบนเว็บ และการประเมินผลการเรียนรูและ 1.2 ขั้นตอนการ
จัดการเรียนการสอน ประกอบดวย 3 ขั้นตอนคือขั้นตอนกอนการจัดการเรียนการสอน ขั้นตอน
ระหวางการจัดการเรียนการสอนและขั้นตอนหลังการเรียนการสอน 2) ผลการใชรูปแบบการเรียน
การสอนบนเว็ บ แบบผสมผสานด ว ยการเรี ย นการสอนแบบร ว มมื อ ในกลุ ม สาระการเรี ย นรู
คณิตศาสตรของนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลายที่ไดพัฒนาขึ้นพบวา หลังการเรียนการสอน
ดวยรูปแบบที่พัฒนาขึ้นผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวากอนการเรียนการสอนอยางมี
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นัยสําคัญที่ระดับ .05 และ 3) ความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบการเรียนการสอนที่ไดพัฒนาขึ้นพบวา
กลุมตัวอยางมีความพึงพอใจระดับมาก
ปราวีณยา สุวรรณณัฐโชติ และจินตวีร มั่นสกุล (2551) นําเสนอตัวอยางการจัดการเรียน
การสอนแบบผสมผสาน (Blended/Hybrid) ของคณาจารยสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาที่จะเอื้อ
ตอการเรียนรูตอผูเรียนรวมทั้งการสอบถามความคิดเห็นของผูสอนจํานวน 10 รายวิชา ตลอดจน
ทัศนคติและความสนใจของผูเรียนที่มีตอการเรียนการสอนในรูปแบบนี้ ผลจากการสํารวจพบวา
รายวิชาสวนใหญมีการนําเสนอเนื้อหาผานการใชระบบบริหารจัดการการเรียนรู Blackboard ทั้ง
ในสวนของรายละเอียดของวิชา (Course Information) เอกสารประจําวิชา (Course Document)
ในลักษณะของสื่อที่หลากหลาย มีการจัดการทั้งในรูปแบบหนวยการเรียนและการรูปแบบราย
สัปดาห เมื่อพิจารณาถึงเครื่องมือที่ใชพบวา เครื่องมือประกาศขาวสาร (Announcement) และ
เครื่องมือการมอบหมายงาน (Assignment) มอบหมายงานมากที่สุด รองลงมาคือการใชกระดานอภิปราย
(Discussion Board) กลุมอภิปราย (Group Discussion) และกลองสงงาน (Digital Drop box) ตามลําดับ
และมีการใชการสงสารเปนรายบุคคล (Personal Message) นอยที่สุดซึ่งผูสอนใหเหตุผลวาจะใช
ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส (e-mail) ในการติดตอโดยตรงกับผูเรียนมากกวาเนื่องจากผูเรียนมี
พฤติกรรมการเขาใชไปรษณียอิเล็กทรอนิกสสวนตัวมากกวา
จากการสัมภาษณผูสอนพบวา ผูสอนตระหนักถึงคุณประโยชนในการจัดการเรียนการ
สอนแบบผสมผสาน กลาวคือ 1) การใชเครื่องมือในการบริหารจัดการวิชาที่มีประสิทธิภาพ อาทิ
การมอบหมายการบาน ขาวแจงเพื่อทราบ ขอมูลขาวสาร และ สรุปเนื้อหาวิชา เปนตน 2) การ
เรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ กลาวคือผูสอนทําหนาที่เปนผูสนับสนุนและอํานวยความ
สะดวกในการเรียนรูแกผูเรียนใหเกิดการเรียนรูท้ังจากการจัดหาเนื้อหาบทเรียน การแนะนําแหลง
เรียนรูจากอินเทอรเน็ต และการสงเสริมใหผูเรียนและผูสอนสื่อสารกันไดตลอดเวลา ทั้งยังเปนการ
ชวยสงเสริมความรูความเขาใจในบทเรียนไดดีขึ้น 3) การจัดการเรียนใหสนับสนุนการเรียนรูแบบ
เรียนรูรวมกัน (Support Collaborative Learning) ทั้งจากการสนับสนุนใหมีการการพัฒนาความ
รวมมือระหวางผูเรียน ความรวมมือระหวางกลุมผูเรียนจะชวยใหพัฒนาความคิดความเขาใจดีกวา
การทํางานคนเดียว เปนการสรางความสัมพันธเปนกลุมโดยการแลกเปลี่ยน ความคิดเห็น และ
เปนการพัฒนาการแกไขปญหาและการยอมรับความคิดเห็นของผูอื่นมาประกอบเพื่อหาแนวทางที่
ดีที่สุด 4) สอดคลองกับทฤษฎีการสรางองคความรู (Constructivist Theory) กลาวคือการ
สนับสนุนใหผูเรียนรูจักแสวงหาความรูดวยตนเอง หลีกเลี่ยงการที่ผูสอนปอนขอมูลหรือคําตอบให
เนื่องจากการหาขอมูลดวยตนเองเปนการสรางความกระตือรือรนในการใฝหาความรูและการสราง
องคความรูใหม 5) เครื่องมือติดตอสื่อสาร (Communication Tool) อํานวยความสะดวกในการ
ติดตอสื่อสารระหวางอาจารยและผูเรียนรวมทั้งการสงการบานผานทางไปรษณียอิเล็กทรอนิกส
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และบริการรับสงแฟมขอมูลทางเครือขายรวมทั้งใชเปนคลังในการเก็บรวบรวมชิ้นงานของผูเรียน
(Digital Drop box) การประกาศนัดหมายทางปายประกาศอิเล็กทรอนิกส (Electronic Bulletin
Boards) เหลานี้ลวนชวยเสริมสรางและเติมเต็มการเรียนการสอนในหองเรียนใหมีพลวัตมากยิ่งขึ้น
ผูเรียนรับรูและเกิดความกระตือรือรนอยูเสมอ
จากการสอบถามความสนใจและทัศนคติของผูเรียนที่มีตอการเรียนการสอนในรูปแบบนี้
พบวา 1) ผูเรียนสวนใหญพึงพอใจในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเรื่องตางๆ ผานระบบออนไลน
ผูเรียนเห็นวาการจัดกิจกรรมดังกลาวเปนการเสริมสรางอิสระทางความคิดและสนับสนุนในดาน
ของการใหเวลาผูเรียนอยางเพียงพอในการฝกทักษะการคิดวิเคราะห 2) ผูเรียนสวนใหญพึงพอใจ
ในประสิทธิภาพและชองทางในการเขาถึงขอมูล ตลอดจนความสะดวกในการเขาทบทวนเนื้อหา
และรับขอมูลรายละเอียดของงาน การบาน การสงการบานและรายงานตางๆ รวมทั้งแสดงความ
คิ ด เห็ น ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ วิ ช านั้ น ๆได ต ลอดเวลาผ า นเครื่ อ งมื อ สื่ อ สารแบบไม ป ระสานเวลา เช น
กระดานอภิปราย การเขารวมกิจกรรม การสงงาน และไดผลตอบกลับจากผูสอนผานทางระบบซึ่ง
จะทําใหผูเรียนเกิดความตื่นตัวและสนใจที่จะเขารวมกิจกรรมและติดตามความกาวหนาของ
ตนเอง รวมถึงการเขาทบทวนแบบฝกหัดที่ผูสอนไดจัดทําไวไดตลอดเวลาดวย 3) ผูเรียนสวนใหญ
พึงพอใจในเครื่องมือติดตอสื่อสารออนไลน ผูเรียนเห็นวาถือเปนการสรางสัมพันธภาพระหวาง
ผูเรียน ไมวาจะเปนกิจกรรมการแนะนําตนเอง การแลกเปลี่ยนขอมูล หรือการบันทึกไดอารี่เกี่ยวกับ
การเรียนรู (Learning Logs) ผานชองทางตางๆ ในระบบบริหารจัดการเรียนรู ทําใหเกิด
ความคุนเคยระหวางผูเรียนดวยกันเองและผูเรียนและผูสอนกวาการเรียนการสอนในชั้นเรียนปกติ
จินตวีร คลายสังข (2553) ไดศึกษาวิจัยผลของการเรียนแบบผสมผสานที่ใชคอรสแวรใน
รูปแบบที่ตางกันที่มีตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจตอบทเรียนในผูเรียนระดับ
ปริญญาบัณฑิตที่มีระดับความสามารถทางการเรียนตางกันในรายวิชาโปรแกรมการเรียนการสอน
ผานเว็บขั้นนําโดยมีวัตถุประสงคเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจตอ
บทเรียนของนิสิตที่เรียนแบบผสมผสานที่ใชคอรสแวรและระดับความสามารถทางการเรียนที่
ตางกันสรุปผลการวิจัยพบวาผูเรียนกลุมเกงและผูเรียนกลุมออนมีคะแนนเฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนที่เกิดจากเนื้อหาบทเรียนแบบบรรยาย และบทเรียนแบบปฏิบัติของบทเรียนแบบ
ผสมผสานที่ใชคอรสแวรที่ใชภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวที่สูงขึ้น โดยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่เกิด
จากเนื้อหาบทเรียนแบบบรรยายสูงกวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่เกิดจากเนื้อหาแบบปฏิบัติผูเรียน
กลุมเกงมีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่เกิดจากคอรสแวรที่ใชภาพเคลื่อนไหวสูงกวาคอรสแวร
ที่ใชภาพนิ่งซึ่งตรงกันขามกับผูเรียนกลุมออนซึ่งมีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่เกิดจากคอรส
แวรที่ใชภาพนิ่งสูงกวาคอรสแวรที่ใชภาพเคลื่อนไหว สําหรับผลการประเมินระดับความพึงพอใจใน
ภาพรวม สรุปไดวาสวนใหญอยูในระดับพอใจ
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จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของกับอีเลิรนนิงแบบผสมผสาน พบวา นักการศึกษาสวน
ใหญมุงเนนกลุมประชากรที่เปนผูเรียนวิชาชีพครูหรือผูเรียนในระดับอุดมศึกษา ซึ่งพบตัวแปรที่
ศึกษาเปนประสบการณของผูเรียนแบบผสมผสาน ความพึงพอใจ และรูปแบบการเรียนรู และ
พบวาสวนใหญเปนการศึกษาเชิงเปรียบเทียบการเรียนแบบผสมผสานกับการเรียนประเภทอื่นๆ
เชน การเรียนแบบดั้งเดิม และการเรียนออนไลน ผลการวิจัยที่พบมีความสอดคลองกันวาผูเรียน
มีความพึงพอใจในการเรียนแบบผสมผสานมาก และสามารถพัฒนาการเรียนรูหรือผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน และความจําที่สูงขึ้นจากการเรียนแบบผสมผสานได
นอกจากนี้จากงานวิจัยของ George-Palilonis & Filak (2009) Jefferies & Hyde (2010)
และ Yaman & Graf (2010) พบวามีการศึกษาเกี่ยวกับการบันทึกประสบการณการเรียนของ
ผูเรียนโดยการสะทอนคิดตอการเรียนรูของนักศึกษา เชน งานวิจัยของ Yaman & Graf ที่ใหกลุม
ตัวอยางมีโอกาสในการแลกเปลี่ยนความคิดและขอมูล สะทอนคิดเกี่ยวกับกระบวนการเรียนรู และ
ทํางานที่ไดรับมอบหมายกับกลุมเพื่อนจากตางชาติใหสําเร็จผานระบบอีเลิรนนิงแบบโอเพนซอร
สแคลโรไลน ในขณะที่งานวิจัยของ Jefferies & Hyde ไดใหนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตใน
การศึกษาอุดมศึกษาและการศึกษาตอตางประเทศบันทึกประสบการณของตนลงในชุดของบันทึก
ประจําวัน ใชการบันทึกภาพและเสียงเพื่อจับการสะทอนคิดของนักศึกษาตอการเรียนรูและการใช
เทคโนโลยีตลอดเวลามากกวา 2 ป ผาน โปรแกรมอีเลิรนนิง LXP2 และโครงการ Learners
Journeys หรือ STROLL (Student Reflections On Lifelong e-Learning) ซึ่งขอมูลของโครงการ
แสดงการสะทอนคิดตางๆ ดานการใชเทคโนโลยีในการเรียนและในเวลาวางของนักศึกษา และ
งานวิจัยของ George-Palilonis & Filak ที่ใหนักเรียนสะทอนคิดกระบวนการเรียนรูที่รวมถึงวิธีที่
นักเรียนปรับตัวเขากับรายวิชาแบบผสมผสานในวิชาสื่อประสม ดังนั้นจากงานวิจัยทั้ง 3 เรื่อง
แสดงใหเห็นถึงความพยายามของนักวิชาการในการบูรณาการแนวทางการเขียนบันทึกสะทอนการ
เรียนในการเรียนแบบผสมผสานดวยวิธีการและเครื่องมือออนไลนในรูปแบบตางๆ กัน
ตอนที่ 2 บันทึกสะทอนการเรียนรูแบบมีปฏิสัมพันธออนไลน
ความหมายของบันทึกสะทอนการเรียนรูแบบมีปฏิสัมพันธ
Brinton & Holten (1995) กลาววา บันทึกสะทอนการเรียนรูแบบโตตอบสองทาง
(Dialogue Journals) เกิดขึ้นระหวางผูเรียนกับผูสอนเกี่ยวกับเรื่องที่ตนเองสนใจและอธิบายวาเปน
บันทึกที่ไดรับการพัฒนามาจากการเขียนบันทึกหลังการสอนของนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพ
ครู ซึ่งชวยใหอาจารยนิเทศไดตะหนักถึงประสบการณตางๆ ของตนเอง พรอมทั้งสรางบรรยากาศ
การทํางานรวมกัน ดังนั้น ทั้งสองฝายจะสรางความหมายจากประสบการณในการสอนที่ทาทาย
ดังกลาว
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De Godev (1994) กลาววา บันทึกสะทอนการเรียนรูแบบโตตอบสองทาง (Dialogue
Journals) คื อ บทสนทนาที่ เ ขี ย นขึ้ น ระหว า งผู ส อนและผู เ รี ย นในสมุ ด จดบั น ทึ ก หรื อ ในแผ น
ขอมูลคอมพิวเตอร ทั้งสองฝายจะเขียนโตตอบกันไปมาตลอดระยะเวลาใดเวลาหนึ่งเกี่ยวกับ
เรื่องราวตางๆ ที่นาสนใจ โดยมีเปาหมายเพื่อการเขียนสื่อสารแลกเปลี่ยนความคิดและขอมูล
ปราศจากความวิตกกังวลในเรื่องรูปแบบและความถูกตองทางดานไวยากรณ
Ulanoff (1993) กลาววา บันทึกสะทอนการเรียนรูแบบโตตอบสองทาง (Dialogue
Journals) คื อ บทสนทนาสว นตั ว ระหวา งผู ส อนและผู เ รี ย นเป น รายบุค คล เกิด ขึ้น บ อ ยๆ และ
ตอเนื่องตลอดภาคการศึกษาหรือตลอดปการศึกษา โดยที่ผูสอนจะเปนคูสนทนาที่ยอมรับในสิ่งที่
ผูเรียนเขียน พรอมทั้งเขียฯโตตอบอยางตรงไปตรงมาและเปดเผยมากที่สุดเทาที่จะทําได รรวมทั้ง
คํานึงถึงความสามารถทางดานภาษาและความสนใจของผูเรีรยนเปนสําคัญ ความสัมพันธระหวาง
ผูสอนและผูเรียนจะไดรับการพัฒนาจากการเขียนอยางตอเนื่อง
สังขยา บุญมา (2542) กลาวถึงบันทึกสะทอนการเรียนรูแบบมีปฏิสัมพันธวาเปนการ
สนทนาโตตอบระหวางผูสอนกับผูเรียนหรือผูเรียนกับผูเรียนดวยกันเอง เกี่ยวกับหัวขอที่อยูใน
ความสนใจหรือเกี่ยวของ โดยไมกังวลตอรูปแบบการเขียนและโครงสรางทางภาษา แตมุงเนน
เนื้อหาสาระที่ตองการสื่อสาร ผูเขียนมีโอกาสใชภาษาของตนเองอยางอิสระในบรรยากาศที่ผอน
คลาย ผู ส อนเขี ย นโต ต อบกลั บ เพื่ อ สนั บ สนุ น ความคิ ด ชี้ แ นะ ตอบคํ า ถามหรื อ ถามต อ รอง
ความหมายเพื่อขยายขอบขายการสนทนา และทําใหการสื่อสารนั้นชัดเจนยิ่งขึ้น ไมเนนแกไข
ขอผิดพลาดหรือใหคะแนน แตจะเปนคูเขียนในการสนทนานั้นและยอมรับในสิ่งที่ผูเรียนเขียน โดย
เขียนอยางเป ดเผยและตรงไปตรงมา ในขณะเดียวกันผูสอนจะเปน แบบอย างที่ดี และถูกตอง
ทางดานการใชภาษาแกผูเรียน ทําใหเกิดปฏิสัมพันธในบริบทเพื่อการสื่อสารอยางแทจริง อันจะ
สงผลตอแรงจูงใจและความสามารถดานการเขียนในที่สุด
จากความหมายของบันทึกสะทอนการเรียนรูแบบมีปฏิสัมพันธดังกลาวมาแลว สรุปไดวา
บันทึกสะทอนการเรียนรู หมายถึง การเขียนบันทึกการเรียนรูของผูเรียน โดยบันทึกสิ่งที่เรียนรู
ความคิดเห็น ความรูสึกลงในสมุดจดบันทึกหรือลงในคอมพิวเตอร แลวผูสอนหรือเพื่อนเขียน
โตตอบกลับมายังผูเรียน เพื่อสนับสนุนขอเขียนของผูเรียน ใหคําชี้แนะ ตอบคําถาม หรือทาทาย
ผูเรียนเพื่อใหเกิดการเรียนรูใหมๆ
ประเภทของบันทึกสะทอนการเรียนรู
Cobine (1995) ไดแบงประเภทของบันทึกสะทอนการเรียนรู ออกเปน 3 ประเภท ดังนี้
1. บันทึกสะทอนการเรียนรูแบบโตตอบสองทาง (Dialogue Journal) อีกนัยหนึ่งคือ การ
สนทนาในรูปแบบการเขียน (Coversation in Print) มีจุดประสงคหลักเพื่อสงเสริมการสื่อสารอยาง
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มีประสิทธิภาพ เปนการเชื่อมระหวางการเขียนบันทึกประจําวันและการเขียนรายงานกลาวคือเปน
การเขียนสวนตัว ไมเปนทางการ ตรงและอยูในลักษณะการเขียนยอหรือสรุป แตในเวลาเดียวกัน
ผูเรียนไดฝกฝนตนเองโดยอัตโนมัติในฐานะผูเรียนที่ไดรับการพัฒนาแลว นั่นคือ ผูเรียนไมเพียงแต
เขียนเกี่ยวกับหัวขอสวนตัวเทานั้น แตยังไดสังเกตการณเขียนตอบสนองในหัวขอเดียวกันจาก
ผูสอน และนําไปเปนรูปแบบของตนเองในการเขียนคราวตอไป จากการรับเอาวิธีการเขียนใน
รูปแบบตางๆ เชน การเปรียบเทียบ การอุปมาอุปไมย การเขียนบรรยาย การเขียนโตแยง และ
รูปแบบอื่นๆ ซึ่งจะทําใหผูเรียนพัฒนาการสื่อสารในรูปแบบที่เปนทางการมากขึ้นเรื่อยๆ
การเขียนบันทึกสะทอนการเรียนรูแบบสนทนาโตตอบเปรียบเสมือนบทนํา ผูเรียน
สามารถเขียนสั้นๆ เกี่ยวกับสภาพการณในหองเรียน ปญหา ขอสงสัยหรือเรื่องที่อยูในความสนใจ
พรอมทั้งวิพากษวิจารณสิ่งที่ผูสอนไดเขียนโตตอบกลับมา ดังนั้น ถาผูเรียนเขียนเกี่ยวกับปญหา
และอุปสรรคในการเรียน ผูสอนก็จะเขียนเสนอแนะทางเลือกตางๆ ใหแกผูเรียน หรือถาผูสอนเห็น
ว า ผู เ รี ย นประสบป ญ หาใดป ญ หาหนึ่ ง ร ว มกั น มาก ก็ จ ะนํ า หั ว ข อ ดั ง กล า วมาพู ด คุ ย และ
วิพากษวิจารณรวมกันในหองเรียน หลังจากนั้นผูเรียนก็สามารถเขียนโตตอบกลับเกี่ยวกับแนว
ทางเลือกของตนเองอีกครั้งหนึ่ง
2. บันทึกสะทอนการเรียนรูเกี่ยวกับวรรณคดี (Literary Journal) เปนบันทึกสวนตัว
เกี่ยวกับเนื้อเรื่องที่อานจากวรรณคดี กลาวคือ หลังจากการอานวรรณคดี เรื่องสั้น โคลง หรือ
บางสวนของเนื้อเรื่องในลักษณะดังกลาว ผูเรียนเลือกหัวขอในการเขียนและเขียนตอบสนองใน
ลักษณะสวนตัว เชน เขียนคาดเดาเกี่ยวกับเคาโครงเรื่อง ตัวละคร มุมมองเกี่ยวกับใจความสําคัญ
ของเรื่อง แนวคิดและแนวการเขียนของผูแตง นอกจากนี้ผูเรียนสามารถเขียนอางอิงและเชื่อมโยง
ประสบการณสวนตัวหรือสิ่งตางๆ ที่เกี่ยวของมาผสมผสานกับเรื่องที่อาน
การเขียนบันทึกสะทอนการเรียนรูเกี่ยวกับวรรณคดี เปรียบเสมือนสวนประกอบที่เปน
ตัวสมุดบันทึก เนื้อหาที่เขียนเกี่ยวกับหัวขอเดียวกันจะถูกรวบรวมเปนบทเดียวกัน และเนื่องจาก
จุดประสงคของการเขียนดังลาวมุงเนนใหผูเรียนไดแสดงออกถึงหัวขอที่อยูในความสนใจของ
ตนเอง และมุงกระตุ นความคิดเกี่ยวกับแงมุม ตางๆ ที่ปรากฏอยูในหนัง สือที่อ าน ผูสอนจะไม
มุงเนนวิพากษวิขารณืขอผิดพลาดทางไวยากรณ หรือกลไกในการเขียน แตจะเขียนวิพากษวิจารณ
หรือถามคําถามเพื่อเนนการเชื่อมโยงความคิดของผูเรียน หรือเขียนเพิ่มเติมในสิ่งที่ผูเรียนไมได
สังเกตหรือขาดหายไป หลังจากนั้นผูสอนสามารถมอบหมายงานที่เปนทางการโดยเนนใหผูเรียนได
ระมั ด ระวั ง โครงสร า งทางภาษา และในทํ า นองเดี ย วกั น ผู ส อนก็ ส ามารถเขี ย นโต ต อบโดย
วิพากษวิจารณในเรื่องของโครงสรางและรูปแบบการเขียนไดเชนกัน
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3. บันทึกสะทอนการเรียนรูเกี่ยวกับเนื้อหาวิชา (Subject Journal or Content Journal)
เปนบันทึกเกี่ยวกับเนื้อหาวิชาที่อยูในความเรียงแบบรอยแกว (Expository Texts) เปรียบเสมือน
สวนที่เปนอภิธานศัพท (Glossary) ในบันทึกของผูเรียน แบงออกเปน 3 สวน คือ
3.1 เขียนบันทึกเกี่ยวกับองคประกอบตางๆ ของบทอาน เชน ใจความสําคัญ ประเมิน
แนวคิด แสดงความคิดเห็น หรือเขียนใหสอดคลองกับเรื่องที่อานโดยตรง และในการเขียนโตตอบ
ของผูสอนนั้น อาจจะใชคําถามปลายเปดเพื่อชี้นําความคิดและเหตุการณในเรื่อง ดวยเหตุนี้ความ
สนใจของผูเรียนก็จะมุงเนนไปที่ความคิดและเหตุการณเพื่อตรวจสอบความคิดที่นําเสนอไป
3.2 สวนที่ 2 เปรียบเสมือนพจนานุกรมคําศัพทสวนตัวที่ทําใหขอคิดตางๆ ชัดเจน
ยิ่งขึ้น เปนการเขียนบันทึกสวนตัวที่ผูเรียนสามารถเขียนเกี่ยวกับคําจํากัดความตางๆ ที่เกี่ยวของ
กับการเขียนของตนเอง เชน อารมณ แนวคิดหลัก หรือความคิดเห็น รวมทั้งคําจํากัดความทาง
ภาษา เชน วลี อนุประโยค และสวนอื่นๆ ที่มีความสําคัญตอผูเรียน สาวนการโตตอบของผูสอนนั้น
สามารถแสดงใหผูเรียนทราบถึงระดับความถูกตองของสิ่งที่เขียนโดยการใชเครื่องหมายบวก
(Plus) เครื่องหมายถูก (Check) แสดงถึงความถูกตอง หรือเครื่องหมายลบ (Minus) ในกรณีที่
ความหมายเปลี่ยนไป นอกจากนี้ผูสอนสามารถรวบรวมแนวคิดตางๆ ของผูเรียนที่บงบอกถึงความ
เขาใจผิดพรอมทั้งนําไปอธิบายเพิ่มเติมในหองเรียน
3.3 ส ว นที่ 3 เน น ให ผู เ รี ย นมี โ อกาสนํ า ความรู ท าภาษามาใช ไ ด อ ย า งอิ ส ระตาม
แนวทางของตนเอง เชน เขียนสรุปเรื่องราวตางๆ ที่อานหรือเรียนมาโดยใชภาษาที่งายขึ้นเพื่อชวย
ย้ําเตือนความจํา ความเขาใจ รวมทั้งสรุปกฎเกณฑตางๆ ทางภาษาพรอมทั้งยกตัวอยางประกอบ
ทําใหเกิดความคงทนในการจําและเกิดความเขาใจยิ่งขึ้น
นอกจากนี้ จ ารุ ณี วั ย เจริ ญ (2545)ได เ สนอว า บั น ทึ ก สะท อ นการเรี ย นรู แ บ ง ออกได 5
ประเภทโดยใชวัตถุประสงคเปนเกณฑดังนี้
1. บันทึกสวนตัวการบันทึกแบบนี้ตอบสนอง / สะทอนกลับตอการเรียนรูและเหมาะสมกับ
หลายกลุมสาระการเรียนรูและจะนํามาพูดคุยก็ตอเมื่อผูเรียนคนนั้นตองการผลสะทอนกลับ
2. บันทึกสองทางการบันทึกแบบนี้มีวัตถุประสงค 2 ประการ
2.1 บันทึกความรูและขั้นตอนวิธีการ
2.2 บันทึกความรูสึกสวนตัวตอเรื่องตางๆตอการเรียนรูของผูเรียนการเชื่อมโยง
และการคิดไตรตรองในการเรียนรูของผูเรียนในแตละหนาที่จะแบงเปน 2 ดานดานหนึ่งผูเรียนจะ
บันทึกขอเท็จจริงคําถามที่ไดรับหรือเกิดขึ้นจากกิจกรรมอีกดานหนึ่งจะบันทึกความคิดไตรตรอง
ของตนเอง
3. บันทึกขอมูลแลกเปลี่ยนบันทึกแบบนี้ประกอบดวยขอมูลที่เขียนโตตอบกันระหวางคน 2
คนหรือมากกวานี้และสามารถนําไปใชไดหลายทางมีรายละเอียดดังนี้
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3.1 บันทึกการเรียนรูจากการแลกเปลี่ยนขอมูลซึ่งกันและกันการใชบันทึกแบบนี้
จะมีผูเรียน 2 คนสื่อสารกันผานบันทึกการเรียนรูสมาชิกแตละคนในชั้นเรียนเขียนขอมูลลงใน
บันทึกแลกเปลี่ยนขอมูลกับคูของตนซึ่งจะเปนผูอานและโตตอบกลับไปในตอนแรกการโตตอบของ
ผูเรียน / การแลกเปลี่ยนขอมูลจะเปนไปอยางกวางๆแตจากการฝกฝนผูเรียนจะเริ่มบันทึกไดอยาง
คิดไตรตรอง
3.2 การแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางผูสอน / ผูเรียนบันทึกการเรียนรูแบบนี้มีขึ้นเพื่อ
ปอนขอมูลบางอยางที่ตองการคําตอบจากผูสอนผูเรียนกําหนดขอมูลแบบสะทอนกลับและตั้ง
คําถามเกี่ยวกับการเรียนรูที่ผูสอนสามารถโตตอบเพื่อนําไปสูการใฝรูใฝเรียน
4. บันทึกกลุม / ชั้นเรียนบันทึกนี้จะใชเพื่อแสดงผลสะทอนกลับตอกิจกรรมเฉพาะดานและ
ครอบคลุมกิจกรรมการประเมินของกลุมดวยขอมูลเหลานี้จะบันทึกบนกระดาษขนาดใหญหรือ
เขียนไวในสมุดเพื่อใหผูเรียนทั้งชั้นไดมีสวนรับรู
5. บันทึกเฉพาะกลุมสาระการเรียนรูบันทึกนี้จะใชเพื่อบันทึกขอมูลที่เกี่ยวของกับกลุม
สาระการเรียนรูเฉพาะดานและมีแบบแผนชนิดของขอมูลฯลฯที่เกี่ยวของกับสาระการเรียนรูนั้นๆ
โดยเฉพาะเชนบันทึกวรรณคดีซึ่งจะนําไปใชไดหลากหลายวิธีเพื่อใหผูเรียนมีความสามารถในการ
คนคว าและได คําตอบเองทัน ทีตอวรรณคดีขณะกําลัง อานหรือหลังการอ านเรื่องนั้ นๆบันทึก นี้
สามารถนําไปใชคาดการณสวนที่เปนสาระการเรียนรูและ / หรือปฏิกิริยาโตตอบกอนและหลังการ
อานไดดวยจากการใชบันทึกดังกลาวชวยใหผูเรียนรูจักคิดไตรตรองเกี่ยวกับสาระการเรียนรูที่อาน
หรือกระบวนการอาน
สรุปไดวา ประเภทของการเขียนบันทึกสะทอนการเรียนรูสามารถแบงไดตามลักษณะการ
เขียน ไดแก บันทึกสะทอนการเรียนรูแบบมีปฏิสัมพันธ บันทึกสะทอนการเรียนรูเกี่ยวกับวรรณคดี
และบันทึกสะทอนการเรียนรูเกี่ยวกับเนื้อหาวิชา และตามวัตถุประสงคของการเขียน ไดแก บันทึก
สวนตัว บันทึกสองทาง บันทึกขอมูลแลกเปลี่ยน บันทึกกลุม และบันทึกเฉพาะกลุมสาระการเรียนรู
ซึ่งในงานวิจัยนี้ไดเลือกใชบันทึกสะทอนการเรียนแบบมีปฏิสัมพันธใหผูเรียนเขียนบันทึกสะทอน
การเรียนรูโตตอบกับเพื่อน โดยเพื่อนเขามาตั้งขอสังเกต ใหคําแนะนํา หรือทาทายใหผูเรียน
คนควาเพิ่มเติมเพื่อปรับเปลี่ยนขอสรุปของตนใหสมบูรณมากยิ่งขึ้น และมีผูสอนเปนทางเลือกใน
การเขามาสังเกตการณและใหคําแนะนําตอการเขียนบันทึกหรือการตั้งขอสังเกตของเพื่อน รวมถึง
ใหการเสริมแรงทางบวกดวย
องคประกอบของบันทึกสะทอนการเรียนรู
Jewel & Tichenor (1994) แบงองคประกอบของบันทึกสะทอนการเรียนรู (Journal
Writing) ออกเปน 5 องคประกอบ ดังนี้
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1. ความชัดเจนของการแสดงออกทางความรูสึกนึกคิด (Clarity of Expression) หมายถึง
การแสดงความรูสึกนึกคิด ความรู ประสบการณที่มีอยูใหผูอื่นเขาใจได
2. การรวบรวมรายละเอียด (Inclusion of Details) หมายถึง การนําเสนอขอมูลที่มีอยูโดย
ยกตัวอยางเชื่อมโยงไปสูเหตุการณหรือสิ่งตางๆ ที่เกี่ยวของ
3. ความกลาเสี่ยงในการใชภาษา (Experimentation) หมายถึง ความกลาเสี่ยงในการใช
โครงสรางทางภาษา ศัพท สํานวนตางๆ ที่ยาก รวมทั้งรูปแบบการเขียนที่นอกเหนือไปจากรูปแบบ
ของจดหมายสวนตัว เชนการวาดภาพหรือแผนที่ประกอบ โคลง เพลง และการเขียนในรูปแบบอื่นๆ
4. การเชื่อมโยงเนื้อหาสาระ (Message-Related Cohesion) หมายถึง ความพยายามใน
การกลาวอางถึงเนื้อหาสาระตางๆ ที่ทั้งสองฝายสนใจหรือเกี่ยวของพรอมทั้งเชื่อมโยงไปสูการเขียน
ของตนเอง
5. การขยายขอบขายของการสื่อสาร (Maintaining of Communication) หมายถึง ความ
พยายามในการขยายขอบขายการสนทนาใหดําเนินตอไป โดยการตั้งคําถาม ตอบคําถามของคู
สนทนา ขอความกระจางในเรื่องที่สนใจหรือเกี่ยวของ รวมทั้งการนําเสนอหัวขอใหมในการสนทนา
ขั้นตอนการเขียนบันทึกสะทอนการเรียนรูแบบมีปฏิสัมพันธ
Smith (1996) ไดนําเสนอขั้นตอนการเขียนบันทึกสะทอนการเรียนรู (Learning logs) ซึ่ง
เปนการเขียนที่เปดโอกาสใหผูเรียนไดสํารวจการคิดและประเมินความกาวหนาของตนเองในการ
ใชทักษะและกลวิธีที่จําเปนตอความสําเร็จในการเรียนรูของตนเอง โดยกระตุนผูเรียนใหคิดและ
เขียนเกี่ยวกับแนวทางเฉพาะในการเรียนรูนั้น ซึ่งแบงการเขียนดังกลาวออกเปนขั้นตอนดังตอไปนี้
1. การสังเกตพฤติกรรมการเรียน (Observation of Academic Behaviors)
ผูเรียนสังเกตพฤติกรรมของผูเรียนคนอื่นๆ ในการเรียนวิชาใดวิชาหนึ่ง และบันทึก
สิ่งที่คาดหวัง สิ่งที่ทําใหประหลาดใจ รวมทั้งพฤติกรรมที่ผูเรียนรูสึกวาสงเสริมหรือเปนอุปสรรคตอ
ความสําเร็จในการเรียนรู ตอจากนั้นผูเรียนเขียนบันทึกอยางละเอียด
2. การสะทอนตอการจดบันทึก (Reflection on Notetaking)
ผูเรียนเขียนบันทึกโดยสะทอนถึงความสามารถในการจดบันทึกของตนเองในการ
เรียนวิชาใดวิชาหนึ่ง เขียนบันทึกเกี่ยวกับความเปลี่ยนแปลงหรือความกาวหนาตลอดจนปญหา
และแนวทางการแกไข รวมทั้งการนําเอาบันทึกนั้นมาทบทวนหรือใชอีกครั้งหนึ่งวามีประโยชนตอ
การเรียนรูของตนเองเพียงใด
3. การรายงานการแสวงหาความชวยเหลือ (Report on Seeking Help)
ผูเรียนตองแสวงหาความชวยเหลือในการเรียนรู โดยปรึกษาหารือหรือผูสอนวิชา
ใดวิชาหนึ่ง พรอมทั้งเขียนบันทึกสิ่งที่ถาม สิ่งที่ไดเรียนรู วิธีการประเมินผลที่ไดรับ รวมทั้งเขียน
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บันทึกเกี่ยวกับแนวทางการแสวงหาความชวยเหลือของผูเรียนคนอื่นๆ ตลอดจนเหตุผลในการ
ตัดสินใจขอความชวยเหลือในคราวตอไป
4. การตั้งคําถามอยางละเอียดดานการสอบ (Test Debriefing)
ผูเรียนเขียนบันทึกไตรตรองตนเองเกี่ยวกับการสอบในวิชาใดวิชาหนึ่งวามีวิธีการ
เตรียมตัวอยางไร ปญหาหรือหัวขอใดที่ทําไมได ผลการสอบ ตลอดจนแนวทางในการเตรียมตัว
คราวตอไป
5. การสะทอนคิดตอพฤติกรรม (Reflection on Behaviors)
ผู เ รี ย นเขี ย นบั น ทึ ก เกี่ ย วกั บ พฤติ ก รรมของตนเองที่ เ ป น อุ ป สรรคต อ การเรี ย น
พฤติกรรมที่ไมพึงประสงค สถานการณที่สงเสริมใหเกิดพฤติกรรมดังกลาว รวมทั้งแนวทางที่ผูเรียน
ตองการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของตนเอง
6. กลยุทธการอาน (Reading Strategies)
ผูเรียนเขียนบันทึกเกี่ยวกับกลวิธีในการอาน และการทําความเขาใจในวิชาใดวิชา
หนึ่ง เชน วิธีการอานบทความ การสรางสมาธิ สถานที่อาน วิธีการในขณะอาน วิธีการทบทวน
รวมทั้งการใชกลวิธีในการคิดสําหรับนักอานที่ดี
7. การปฏิสัมพันธกลุม (Group Interaction)
จากประสบการณในการทํางานรวมกับผูอื่น ใหผูเรียนเขียนบันทึกเกี่ยวกับสิ่งทีได
ในการเรียนรวมกันวามีปจจัยใดบางที่ผูเรียนคิดวามีความสําคัญหรือเปนอุปสรรคในการทํางาน
รวมกัน และผูเรียนมีแนวคิดในการใชประโยชนจากการทํางานรวมกันในการเรียนในระดับตอไป
อยางไร
8. การแนะนํารายวิชา (Course Suggestions)
การเขียนบันทึกในเรื่องดังกลางจะเกิดขึ้นในชวงปลายภาคเรียน ดังนั้นผูเรียน
จะต อ งเขี ย นบั น ทึ ก เกี่ ย วกั บ กระบวนวิ ช าที่ เ รี ย นว า มี ส ว นช ว ยผู เ รี ย นอย า งไรบ า ง โดยเขี ย น
วิพากษวิจารณเกี่ยวกับกิจกรรมตางๆ ที่มีประโยชน กิจกรรมที่ควรจะเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติม
9. การปรับตัวเขาสูระดับชั้นเรียนที่สูงขึ้น (Adjusting to College)
ผูเรียนเขียนสะทอนประสบการณของตนเองเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงระดับชั้น
เรียนวามีวิธีการปรับตัวอยางไร รวมทั้งความแตกตางของการเรียนในระดับชั้นดังกลาว เพื่อเปน
ประโยชนและแนวทางแกผูเรียนคนอื่นตอไป
10. การสะทอนคิดตอการเรียน (Reflecting on Learning)
ผู เ รี ย นเขี ย นคํ า แนะนํ า ที่ จ ะนํ า ไปสู ค วามสํ า เร็ จ ในการเรี ย นวิ ช าใดวิ ช าหนึ่ ง
โดยเฉพาะในวันแรกของการเรียน โดยเขียนเปนขอๆ
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จะห็นไดวาบันทึกสะทอนการเรียนรูที่ไดมาดังกลาวจะเนนผลผลิตของผูเรียน ตอมานัก
การศึกษาจึงไดนําการสอนเขียนแบบเนนกระบวนการ (The Process Approach) มาใชอยาง
แพรหลาย กลาวคือ ในสภาพการณที่คํานึงถึงบริบททางสังคมนั้น ผูเรียนจะไดพัฒนากระบวนการ
สรางความคิด โดยการใชกิจกกรมการสรางความรวมมือระหวางเพื่อนรวมชั้นเรียน เพื่อชวยการ
เขียนไปสูการผลิตขอมูลปอนกลับ ซึ่งมีประโยชนตอการปรับปรุงแกงานเขียนของผูเรียน เปนการ
เขียนที่กอใหเกิดพฤติกรรมการเขียนที่เหมือนจริงมากขึ้น ซึ่ง McWhorter (1993) ไดแบงขั้นตอน
ออกเปน 5 ขั้นตอน อยางชัดเจนดังนี้คือ
1. ขั้นการผลิตความคิด (Generating Idea) เปนการเตรียมความพรอมในการสรางขอมูล
ที่จะนําไปใชในการเขียน โดยใชกิจกรรมยอย 4 กิจกรรม คือ
1.1 การเขียนแบบอิสระ (Free Writing) ประกอบดวยการเขียนแบบตอเนื่อง
(Nonstop) ในเวลาที่จํากัด คือ ภายในเวลาประมาณ 3-5 นาที ผูเรียนเขียนทุกสิ่งทุกอยางที่ผาน
เขามาในความคิดคํานึงของตนเองโดยไมสนใจวาเกี่ยวกับหัวขอที่จะเขียนหรือไม ถาไมมีสิ่งใดๆ
การเขียนก็สามารถเขียนวา “I’m not thinking of anything” ในขณะที่เขียนนั้น ผูเรียนจะไม
คํ า นึ ง ถึ ง โครงสร า งทางไวยากรณ อาจจะเขี ย นเป น คํ า หรื อ วลี โดยมุ ง ความสนใจอยู ที่ บั น ทึ ก
ความคิดของตนเอง หลังจากเสร็จสิ้นการเขียนแลว อานทบทวนสิ่งที่เขียนไปพรอมขีดเสนใตสิ่งที่
คิดวาเปนประโยชนในการเขียนตอไป
1.2 การระดมสมอง (Brainstorming) เปนแนวทางในการพัฒนาความคิด
โดยการจดบันทึกสิ่งที่เกี่ยวของกับหัวขอที่จะเขียน อาจจะเปนความรูสึกนึกคิด ความคิด ตัวอยาง
ความจริงหรือปญหา อาจจะบันทึกเปนคําหรือวลีก็ได ผูเรียนสามารถทํากิจกรรมดังกลาวเพียง
ลําพังหรือเปนกลุม เพื่อรวบรวมควมคิดที่หลากหลาย หลังจากเสร็จสิ้นกิจกรรมดังกลาวแลว อาน
ทวนอีกครั้งหนึ่งและทําเครื่องหมายความคิดที่เห็นวามีประโยชนและเกี่ยวของกับหัวขอที่จะเขียน
1.3 การสรางขอบขายความคิด (Branching) เปนแนวทางที่ชัดเจนในการ
ผลิตความคิด เริ่มจากการเขียนหัวขอไวตรงกลางกระดาษพรอมกับเขียนวงกลมรอบหัวขอนั้น
ตอจากนั้นเขียนความคิดที่เกี่ยวของกับหัวขอนั้นไวรอบหัวขอพรอมเขียนเสนเชื่อมโยงความคิด
ดังกลาวกับหัวขอ
1.4 การตั้งคําถาม (Question) เพื่อสํารวจหัวขอในการเขียน ดําเนินกิจกรรม
คลายคลึงกับการเขียนแบบอิสระ และการระดมสมอง เริ่มจากผูเรียนเขียนคําถามตางๆ โดยไม
ต อ งเป น กั ง วลว า เกี่ ย วข อ งกั บ หัว ข อ หรื อ ไม พรอ มกับ เขี ย นคํ า ตอบถา ผู เ รี ย นมีคํ า ตอบอยู แ ล ว
หลังจากนั้นขีดเสนใตสิ่งที่เห็นวาเปนประโยชนตอการเรียน
2. ขั้นการเรียบเรียงความคิด (Organizing Ideas) เปนการเรียบเรียงความคิดที่ไดจาก
ขั้นตอนที่ 1 ใหความสัมพันธกันอยางสมเหตุสมผล เพื่อใหเกิดความชัดเจนและเขาใจได โดยการ
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อานทบทวนซ้ําพรอมทั้งจัดกลุมความคิดที่คลายคลึงกัน ตัดทอนสิ่งที่ไมตองการออกไปตลอดจน
จัดลําดับความสําคัญของขอมูลนั้น การเรียบเรียงความคิดดังกลาวทําใหผูเรียนสามารถพัฒนา
ประโยคหลักของแตละอนุเฉทไดงายขึ้น
3. ขั้นการเขียนรางครั้งที่ 1 (Writing a First Draft) เปนการเขียนในรูปประโยคที่มุงเนน
การเขียนแสดงความคิดและพัฒนาแตละปะโยคอยางเต็มที่ โดยยังไมตองคํานึงถึงโครงสรางทาง
ไวยากรณ แตมุงเนนเนื้อหาสาระที่จะนําเสนอ แตผูเรียนตองคํานึงถึงเรื่องการจัดระบบความคิด
และการเชื่อมโยงประโยคเพื่อใหไดใจความอยางตอเนื่อง
4. ขั้นการปรับแกและเขียนใหม (Revising and Rewriting) กลาวคือ หลังจากการเขียน
รางครั้งที่ 1 แลว ผูเรียนอานทบทวน คิดทบทวน เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมหรือตัดทอนสิ่งที่ไมตองการ
ออกไปพรอมทั้งเขียนเรียบเรียงใหม ในขั้นนี้ผูเรียนยังไมตองคํานึงถึงการสะกดคํา เครื่องหมาย
วรรคตอนหรือความถูกตองทางภาษามากนัก นอกจากนี้ผูเรียนสามารถรองขอผูเรียนคนอื่นใหอาน
งานเขียนของตนพรอมวิพากษวิจารณการนําเสนอที่ไมชัดเจนหรือตองการคําอธิบายเพิ่มเติม
5. ขั้นการอานเพื่อตรวจแกไข (Profreading) เปนขั้นตอนสุดทายเพื่อตรวจแกจอผิดพลาด
ตางๆ ผูเรียนอาจตองอานทบทวนหลายๆ ครั้ง โดยการอานชาๆ หรืออานออกเสียง คิดทบทวนและ
ปรับแกโดยมุงเนนความถูกตองทางไวยากรณ การสะกดคํา เครื่องหมายวรรคตอนตางๆ พรอมทง
เขียนใหมเปนครั้งสุดทาย
จรุ ง จิ ต สิ น อนั น ต (2549) ได ส รุ ป ขั้ น ตอนการเขี ย นบั น ทึ ก สะท อ นการเรี ย นรู จ ากนั ก
การศึกษาหลายทาน (Johnson & Johnson, 2002; Heydt, 2004; Heuser, 2005; สมศักดิ์
สินธุรเวชญ, 2542) ไว ดังนี้
1. กอนการเขียนบันทึกสะทอนการเรียนรูควรใหนักเรียนเขาใจความหมายของบันทึก
สะทอนการเรียนรูลักษณะของบันทึกสะทอนการเรียนรูประโยชนของบันทึกสะทอนการเรียนรู
ความยาวของบันทึกสะทอนการเรียนรูที่เขียนในแตละครั้งการประเมินบันทึกสะทอนการเรียนรูการ
กําหนดเวลาสงบันทึกสะทอนการเรียนรูรวมทั้งการใหนักเรียนเห็นตัวอยางของบันทึกสะทอนการ
เรียนรูทั้งตัวอยางที่ดีและตัวอยางที่ไมดีเพื่อใหนักเรียนสามารถวางแผนการเขียนบันทึกสะทอนการ
เรียนรูของตนเองได
2. การเขียนบันทึกสะทอนการเรียนรูในระยะเริ่มตนควรใหนักเรียนเขียนบันทึกสะทอนการ
เรียนรูที่สัมพันธกับเนื้อหาที่เรียนเพราะสามารถเขียนไดงายกวาจะทําใหนักเรียนมีกําลังใจในการ
เขียนบันทึกสะทอนการเรียนรู
3. คําถามที่ใชในบันทึกสะทอนการเรียนรูควรเปนคําถามปลายเปดที่ใหนักเรียนไดแสดง
ความรูความเขาใจกระบวนการและเจตคติของนักเรียนคําถามปลายเปดนี้ทําใหนักเรียนสามารถ
แสดงความคิดเห็นไดอยางอิสระตรงกับตัวนักเรียนมากที่สุด
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4. ประโยคนําที่ใชในบันทึกสะทอนการเรียนรูเปนประโยคเริ่มตนที่ครูกําหนดใหนักเรียน
เพื่อทําใหนักเรียนสามารถเขียนบันทึกสะทอนการเรียนรูไดงายขึ้น
5. นักเรียนควรมีอิสระในการเขียนบันทึกสะทอนการเรียนรูทําใหนักเรียนไดเขียนบันทึก
เกี่ยวกับกับความคิดความรูสึกขอคิดเห็นที่ตรงกับตัวนักเรียนมากที่สุดเพื่อสรางความหมายหรือ
ความเขาใจใหมสําหรับตัวนักเรียนเอง
6. การเขียนบันทึกสะทอนการเรียนรูควรมีความสม่ําเสมอโดยในแตละสัปดาหจะตองมี
การเขียนบันทึกสะทอนการเรียนรูเปนประจํา
7. ระยะเวลาที่ใชในการเขียนบันทึกสะทอนการเรียนรูไมควรใชเวลามากเกินไปโดยทั่วไป
กําหนดเวลาในการเขียนบันทึกสะทอนการเรียนรูประมาณ 10 นาทีทายคาบเรียน
8. การใหผลยอนกลับของครูควรทําดวยความเต็มใจซึ่งครูอานแลวจึงเขียนตอบกลับไปใน
บันทึกสะทอนการเรียนรูที่นักเรียนเขียนมาโดยทันทีสิ่งที่ครูตอบกลับไปนั้นเปนการแนะนําแนว
ทางการใหความคิดเห็นการใหกําลังใจการชมเชยหรือการตอบปญหาที่นักเรียนถามมารวมไปถึง
การตั้งคําถามเพื่อใหนักเรียนไดมีการคิดเพื่อตอบกลับมายังครูอีกดวย
จากการศึก ษาขั้น ตอนการเขียนบัน ทึกสะทอนการเรียนรูแบบมีปฏิสัมพันธ สรุ ปไดวา
ขั้นตอนการเรียนการเขียนบันทึกสะทอนการเรียนรูแบบมีปฏิสัมพันธประกอบดวย 5 ขั้นตอน
สําคัญ ดังนี้
1. ผูสอนอธิบายความหมายและความสําคัญของการเขียนบันทึกสะทอนการเรียนรู
2. ผู ส อนเตรี ย มความพร อ มในการเขี ย นบั น ทึ ก สะท อ น โดยใช กิ จ กรรมย อ ยหรื อ ผู
ชวยเหลือผูเรียนในทางใดทางหนึ่ง เชน การใชประโยคนําที่กําหนดให การตั้งคําถามปลายเปด
เปนตน
3. ผูเรียนเรียบเรียงความคิดมาจัดลําดับความสําคัญกอน-หลัง
4. ผูเรียนลงมือเขียนรางครัง้ ที่ 1
5. ผูเรียนอานและปรับแกสํานวนภาษา ขอผิดพลาดตางๆ ที่อาจเกิดขึ้น
6. ผูสอนใหผลปอนกลับแกผูเรียน โดยการใหคําแนะนําการใหกําลังใจหรือการตอบ
ปญหาที่ผูเรียนถามรวมไปถึงการตั้งคําถามเพื่อใหผูเรียนไดมีการคิดเพื่อตอบกลับมายังผูสอน
งานวิจัยที่เกีย่ วของ
Deaton, Deaton, & Leland (2010) ไดศึกษาเกี่ยวกับการใชบันทึกสะทอนการเรียนรูแบบ
มีปฏิสัมพันธ (Interactive Reflective Logs) ถือเปนวิธีการเขียนบันทึกสะทอนการเรียนรูอยางมี
โครงสร า ง เพื่ อ ใช ส ง เสริ ม โอกาสในการสื่ อ สารระหว า งผู ส อนและผู เ รี ย น โดยผู ส อนได จั ด ทํ า
แบบฟอรมแบบมีโครงสรางใหผูเรียนเขียนบันทึกการเรียนรูเพื่อประเมินความเขาใจทั้งในเนื้อหา
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และกระบวนการ จากนั้นผูสอนจะคัดเลือกคูใหผูเรียนแตละคนโดยพิจารณาจากความสามารถใน
การเขียน การอาน และปฏิสัมพันธกับเพื่อนในชั้นเรียนในระดับที่เหมาะสมกันในแตละคู จากนั้น
แตละคูจะทําการตั้งคําถามและตั้งขอสังเกต โดยมีผูสอนคอยสังเกตการณ คอยใหขอเสนอแนะใน
การตั้งคําถามและตั้งขอสังเกตที่เหมาะสม ตลอดจนการเสริมแรงทางบวก ดวยวิธีการดังกลาว
พบวา ผูเรียนเกิดการเรียนรู และเขาใจในเนื้อหาและกระบวนการไดดีขึ้น ผูเรียนรูสึกวาตนเปนสวน
หนึ่งของสังคมแหงการเรียนรูเกิดทักษะการติดตอสื่อสารและความไววางใจ
El-Koumy & Mirjan (2008) ไดศึกษาผลของบันทึกการเรียนรูแบบโตตอบสองทาง
อิเล็กทรอนิกส (Electronic Dialogue Journaling) ที่มีตอความสามารถดานทางการเขียนของ
ผูเรียนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาตางประเทศขั้นตนของชาวจอรแดน เปนการทดลองแบบกลุม
ควบคุมที่มีการทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยเปนนักเรียน จํานวน
50 คนที่ลงทะเบียนในโรงเรียนการศึกษาแหงอิสลาม ในภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 20072008 และสุมนักเรียนเขากลุมทดลองและกลุมควบคุม ทั้งสองกลุมจะเขารับการทดสอบกอนเขาสู
การวิจัย ระหวางการวิจัย กลุมทดลองจะเขียนบันทึกการเรียนรูแบบโตตอบกับผูสอนผานอีเมล แต
กลุมควบคุมจะเขียนบันทึกการเรียนรูแบบโตตอบลงบนกระดาษในหัวขอและอัตราเดียวกัน ใช
เวลาทดลองเปนเวลา 4 เดือน ภายหลังการทดลอง ทั้งสองกลุมจะไดรับการทดสอบหลังเรียนโดย
ใชแบบทดสอบเดียวกัน ขอมูลที่ไดนําไปวิเคราะหโดยใชคาสถิติ t-test ผลการวิจัยพบวา ไมมีความ
แตกต า งอย า งมี นั ย สํ า คั ญ ทางสถิ ติ ใ นความสามารถด า นการเขี ย นภาษาอั ง กฤษในฐานะ
ภาษาต า งประเทศระหว า งทั้ ง สองกลุ ม ในการทดสอบก อ นเรี ย น แต มี ค วามแตกต า งอย า งมี
นัยสําคัญทางสถิติในความสามารถดานการเขียนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาตางประเทศของ
กลุมทดลองในการทดสอบหลังเรียน สรุปไดวา บันทึกการเรียนรูแบบโตตอบอิเล็กทรอนิกสเปน
วิธีการที่มีประสิทธิภาพสําหรับพัฒนาความสามารถดานการเขียน ดังนั้น ผูสอนภาษาอังกฤษใน
ฐานะภาษาตางประเทศควรจะนําบันทึกการเรียนรูแบบโตตอบไปใชในการสอนการเขียนและ
สําหรับผูวิจัยเรื่องนี้ตอไปควรศึกษาผลของทักษะการอานและการพูดของนักเรียนภาษาอังกฤษใน
ฐานะภาษาตางประเทศ
Kurt (2007) ไดศึกษาการกระตุนการรูคิดของตนเองผานบันทึกการเรียนรูออนไลน
(Online Learning Log) โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสํารวจกระบวนการกระตุนการรูคิดของตนเองผาน
การวิ เ คราะห ก ารจดบั น ทึ ก การเรี ย นรู อ อนไลน ที่ อ อกแบบมาเพื่ อ กระตุ น การรู คิ ด ของตนเอง
พัฒนาการใชกลยุทธเชิงอภิปญญา และแสดงความคิดเห็นของผูเรียนที่มีตอประสิทธิผลของบันทึก
การเรียนรูออนไลน กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยเปนนักเรียน 25 คน (หญิง 18 คน และชาย 7 คน)
ที่เรียนวิชาการอานขั้นสูง โดยใหนักเรียนสะทอนคิดการเรียนรูของตนและเขียนแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับบทเรียนลงในบันทึกการเรียนรูออนไลน นักเรียนจะไดรับคําแนะนําที่เปนคําถามสําหรับ
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พิจารณากอนการเขียนบันทึกเกี่ยวกับบทเรียน เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปนบันทึกการเรียนรู
ออนไลนและการสัมภาษณ ผลการวิจัยพบวา นักเรียนสามารถกระตุนการรูคิดของตนเองผานการ
สะทอนคิดที่มีตอสภาพการเรียนรูในชั้นเรียน โดยใชบันทึกการเรียนรูออนไลนของตน นักเรียนเปน
ผูควบคุมการรับรูของตนโดยการใชการรูคิดของตนเอง นักเรียนสวนใหญเริ่มตระหนักรูในการ
เรียนรูของตน รูวาเพราะอะไรและเพราะเหตุใดพวกเขาจึงเรียนหัวขอดังกลาว จัดระเบียบและ
วางแผน ควบคุมดูแลการเรียนรูของตนได ความคิดเห็นของนักเรียนเกี่ยวกับบันทึกการเรียนรู
ออนไลนแสดงใหเห็นถึงประสิทธิผลของกระบวนการกระตุนโดยรวม มีเพียงการแสดงความคิดเห็น
เชิงลบ 2 ขอความเกี่ยวกับบันทึกการเรียนรูออนไลน สวนการแสดงความคิดเห็นอื่นๆ อยูในเชิง
บวกทั้งหมด
Steenson (2006) ไดศึกษาเกี่ยวกับการใชบันทึกสะทอนการเรียนรูแบบสองสวน (twocolumn learning logs) ในวิชาวิทยาศาสตรสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตน โดยบันทึก
สะทอนการเรียนรูแบบสองสวนนี้ประกอบดวย ดานซายคือสวนที่นักเรียนใชจดบันทึกการเรียนรู
และดานขวาคือสวนที่ผูสอนจะใหขอเสนอแนะ ถามคําถาม เพื่อใหผูเรียนเกิดการเชื่อมโยงระหวาง
สิ่งที่ไดเรียนรูกับสิ่งรอบตัวและการประยุกตใช นอกจากนี้ผูสอนยังพบวาการนําประเด็นตางๆ ที่ได
กลาวถึงในบันทึกสะทอนการเรียนรูของผูเรียนมาใชในการอภิปรายจะทําใหผูสอนสามารถชี้แจง
ความรูในสวนที่ผูเรียนมักเขาใจผิดไดเปนอยางดี ดังนั้น บันทึกสะทอนการเรียนรูแบบสองสวนนี้จึง
ไดนํามาใชเปนสวนหนึ่งในการวัดและประเมินผลผูเรียนในดานของการเสริมสรางทักษะการคิดเชิง
วิทยาศาสตรและการทาทายเพื่อใหเกิดการใฝรูในตัวผูเรียนไดเปนอยางดี
Lee (2004) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง ประสิทธิภาพของการใชบันทึกการเรียนรูแบบโตตอบสอง
ทาง (Dialogue Journals) สําหรับนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครู ผลการวิจัยพบวา บันทึก
การเรียนรูแบบโตตอบสองทางมีประสิทธิภาพหลายประการ เชน การตั้งคําถามเกี่ยวกับการเรียน
การอธิบายการเรียนรูสวนบุคคลของนักศึกษา การแสดงความคิดเห็นรวมกันเกี่ยวกับสิ่งที่เรียน
เปนตน นอกจากนี้ผลจากแบบสอบถามพบวา นักศึกษาทั้งหมดเห็นวาบันทึกการเรียนรูแบบ
โตตอบสองทางชวยกระตุนใหเกิดการคิดสะทอน ชวยใหเขาใจสิ่งที่เรียนรูมากขึ้น บันทึกการ
เรียนรูเปนเครื่องมือที่ทําใหเกิดการแบงปนประสบการณรวมกัน
Peyton (2000) ไดศึกษาเกี่ยวกับบันทึกการเรียนรูแบบโตตอบการเขียนอยางมีปฏิสัมพันธ
เพื่อพัฒนาภาษาและความสามารถในการอานและเขียน บันทึกการเรียนรูแบบโตตอบเปนสวน
สําคัญในชั้นเรียน เพราะไมเพียงแตเปดชองทางใหมของการสื่อสาร แตยังจัดบริบทตามธรรมชาติ
สําหรับการพัฒนาภาษาและความสามารถในการอานและการเขียน เมื่อนักเรียนที่เปนผูใหญเขียน
กับผูสอนของตน เขาจะมีโอกาสเรียนภาษาอังกฤษในปฏิสัมพันธแบบสงเสริมและไมถูกคุกคามกับ
ผูพูดภาษาอังกฤษที่มีประสิทธิภาพ เพราะปฏิสัมพันธอยูในรูปของการเขียน นักเรียนจึงใชการอาน

42
และการเขียนอยางมีความหมายและจัดหาตัวเชื่อมตามธรรมชาติไปยังการเขียนรูปแบบอื่น การ
เขียนบันทึกการเรียนรูแบบโตตอบสอดคลองกับหลักสูตรที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง เพราะนักเรียน
จะเขียนแสดงความรูสึกนึกคิดของตน เขาใจประสบการณของตนเองและผูอื่น และพัฒนาทักษะ
ตางๆ ของตนเอง
Klemm & Iding (1997) ไดสํารวจการใชบันทึกการเรียนรูทางภาพ (Visual learning
logs) ในชั้นเรียนวิธีการทางวิทยาศาสตรเบื้องตน โดยใหนักศึกษาวิชาชีพครูเปนองคประกอบหนึ่ง
ของการพัฒนาความสามารถในการอานและการเขียนภาพสําหรับการเรียนการสอนวิทยาศาสตร
โดยนัก ศึ ก ษาวิ ช าชีพ ครู นํา เสนอบั น ทึ ก การเรี ย นรูทางภาพประกอบไปดวยรู ป วาดอิสระ (เชน
แผนภูมิรูปภาพ) รวมกับงานการเขียนบันทึกรายสัปดาห การสรางบันทึกการเรียนรูทางภาพไมใช
เปนการแสดงตัวอยางของบันทึกการเขียน แตเปนทางเลือกในการบรรยาย การอธิบาย การตีความ
และการสะทอนคิดทางขอความที่มีตอประสบการณการเรียนรูในรายวิชา โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ
สํารวจการใชบันทึกการเรียนรูทางภาพในฐานะที่เปนรูปแบบทางเลือกสําหรับการคิดและการ
สื่อสารประสบการณในวิชาวิธีการทางวิทยาศาสตรเบื้องตนที่เนนการสอนแบบสรางความรูดวย
ตนเองอยางเหมาะสม และมีเปาหมายสูงสุดของบันทึกการเรียนรู คือ ปรับปรุงการเรียนการสอน
วิทยาศาสตรสําหรับผูเรียนวัยเด็ก กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย ไดแก นักศึกษาวิชาชีพครู จํานวน
20 คนที่ ล งทะเบีย นเรี ย นวิ ช าวิ ธี ก ารทางวิ ท ยาศาสตร เ บื้ องต น ในมหาวิ ท ยาลั ย ที่ ฮ าวาย เป น
นั ก ศึ ก ษาชาย 2 คนและนั ก ศึ ก ษาหญิ ง 20 คน นั ก ศึ ก ษาในชั้ น เรี ย นมี ค วามหลากหลายทาง
วัฒนธรรม แบงออกไปไดเปน 4 กลุมชาติพันธุ ไดแก ชาวแคนาดา ชาวญี่ปุนและชาวอเมริกันฟลิปปนส และชาวฮาวายและชาวเกาะแปซิฟก และกลุมชาติพันธุอื่นๆ กลุมตัวอยางตองสงบันทึก
การเรียนรูทางภาพรวมกับบันทึกการเขียนรายสัปดาหตลอดภาคการศึกษา โดยมีคําสั่งดังนี้ “วาด
แผนภูมิรูปภาพ (บันทึกการเรียนรูทางภาพ) ที่แสดงสิ่งที่พวกคุณเรียนและสิ่งที่มีความหมายกับ
คุณ รวมถึงขอมูลปอนกลับที่เปนความรูสึกของคุณเกี่ยวกับประสบการณการเรียนรู” บันทึกการ
เรี ย นรู ท างภาพควรถ า ยทอดแนวคิ ด ทางทั ศ นะและไม ขึ้ น อยู กั บ ข อ มู ล ในบั น ทึ ก การเขี ย น
ผลการวิจัยพบวา ภาพลักษณของบันทึกการเรียนรูทางภาพสวนใหญประกอบดวยการวาดภาพ
กิจกรรมทางวิทยาศาสตรในชั้นเรียน (รอยละ 22) กิจกรรมการเรียนรูแบบกลุม (รอยละ 22) ผล
(รอยละ 13) มโนทัศนของการศึกษาวิทยาศาสตร (รอยละ 11) เหตุการณตามสภาพแวดลอมในแต
ละวัน (รอยละ 10) ธรรมชาติของวิทยาศาสตร (รอยละ 8) กิจกรรมที่เลือกโดยกลุม (รอยละ 5)
มโนทัศนของการศึกษาทั่วไป (รอยละ 5) และทรัพยากรการสอนวิทยาศาสตร (รอยละ 5) และการ
ตอบสนองที่ไมสามารถถอดความไดนอยกวารอยละ 1
Song (1997) ไดศึกษาผลของการเขียนบันทึกการเรียนรูที่มีตอคุณภาพการเขียน การอาน
เพื่ อ ความเข า ใจ และการเขี ย นเพื่ อ ความเข า ใจของนั ก ศึ ก ษาภาษาอั ง กฤษในฐานะ

43
ภาษาตางประเทศ ชั้นปที่ 1 ของมหาวิทยาลัยในประเทศเกาหลี จํานวน 207 คน แบงเปน 4 กลุม
ใชเวลาในการวิจั ย 10 สัปดาห โดยนักศึกษา 2 กลุม เขียนบันทึ กการเรี ยนรูและเปรียบเทีย บ
ความกาวหนากับนักศึกษาอีก 2 กลุมในการทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน ประเมินคุณภาพการ
เขียนแบบองครวมในการเขียนเรียงความ 2 เรื่อง ประเมินผลสัมฤทธิ์ดานการอานจํานวน 2 เรื่อง
ที่มาจากการสอบวัดระดับภาษาอังกฤษในฐานะภาษาตางประเทศ (TOEFL) ใชระดับการวัดการ
เขียนเพื่อความเขาใจกอนและหลังการบันทึกการเรียนรูแบบโตตอบ ผลการวิจัยพบวา กลุมที่เขียน
บันทึกการเรียนรูมีความกาวหนาดีกวา 3 กลุมที่เหลือ แมจะไมใชในระดับที่มีนัยสําคัญทางสถิติก็
ตาม สรุปไดวา การใชบันทึกการเรียนรูแบบโตตอบเปนเทคนิคที่มีประสิทธิภาพในการเรียนการ
สอนภาษาอั ง กฤษในฐานะภาษาต า งประเทศโดยทั่ ว ไปและในการเรี ย นการสอนการอ า น
โดยเฉพาะ
Audet et.al. (1996) ไดศึกษาเกี่ยวกับการเขียนบันทึกการเรียนรูโดยผานคอมพิวเตอร
ผลการศึกษาพบวา การเขียนบันทึกการเรียนรูทําใหนักเรียนเกิดความเขาใจในวิชาฟสิกสและ
กอใหเกิดบรรยากาศที่เอื้อตอการเรียนรูในชั้นเรียน
Dyck (1995) ไดศึกษาแนวทางการบูรณาการการเขียนบันทึกการเรียนรูแบบโตตอบสอง
ทาง (Dialogue Journals) กับเนื้อหาสาระในชั้นเรียน เพื่อศึกษากลวิธีที่มีประสิทธิภาพในการ
ปรับปรุงทัศนคติ ความสามารถในการเขียน การรับรู และการคิดในระดับที่สูงขึ้น ผลการวิจัยพบวา
ผูเรียนแสดงออกถึงความกาวหนาในการเขียนอยางชัดเจน สามารถเขียนบันทึกการเรียนรูแบบ
โตตอบโดยใชระดับความคิดที่สูงขึ้นมาก สงผลใหคะแนนสูงขึ้น และเมื่อใหเขียนตอบสนองตอ
คําถาม ผูเรียนเขียนปฏิสัมพันธดวยเนื้อหาที่ชี้ใหเห็นวาเปนสวนตัวมากขึ้น และยังแสดงออกถึง
ความเชื่อมั่นในตนเองในฐานะผูเขียน ผูเรียนและนักคิดในเวลาเดียวกัน ซึ่งสงเสริมความกาวหนา
ในการเขียน การเรียนรู และการคิดของผูเรียนในระดับที่สูงขึ้น
Holmes (1995) ไดศึกษามุมมองของนักศึกษาในรายวิชาภาษาอังกฤษเปนภาษาที่สอง
จํานวน 6 คนที่มีตอการเขียนบันทึกการเรียนรูแบบโตตอบสองทาง (Dialogue Journals) ซึ่ง
นักเรียนมีความแตกตางดานวัฒนธรรมและดานอายุ ใชเวลาในการวิจัย 14 สัปดาห จากหลักฐาน
การเขียนบันทึกการเรียนรูและการสัมภาษณ ภายหลังที่นักเรียนเขียนบันทึกการเรียนรูแบบโตตอบ
กับผูสอนจํานวน 11 ครั้งในระหวางภาคการศึกษาพบวา ประการแรก นักเรียนมีโอกาสแลกเปลี่ยน
ขอมูลและความรูสึกนึกคิดกับผูสอนในแนวทางที่สงเสริมความสัมพันธอันดีระหวางกัน ประการที่
สอง ผูเรียนใชการเขียนดังกลาวอยางมีคุณคาในการตรวจสอบประเด็นและปญหาชีวิตอยางลึกซึ้ง
ประการที่สาม ผูเรียนไดรับประสบการณในการพัฒนางานเขียนของตนเอง ซึ่งนํามาสูแรงจูงใจใน
การเขียนที่เพิ่มขึ้น และประการสุดทาย ผูเรียนเปลี่ยนแนวคิดในการมองตนเองจากผูเรียนไปสู
ผูเขียนและนักคิดที่มีความสามารถในการใชภาษาไดดีขึ้น

44
Heumann (1994) ไดศึกษาเกี่ยวกับบันทึกการตอบสนองตอคําถาม (QuestionResponse Journals) เพื่อสรางสถานการณการมีปฏิสัมพันธระหวางผูสอนและนักเรียนในการ
เขียนสนทนาตามอัตราเทากัน ผลการวิจัยพบวา การใชคําถาม บรรยากาศในการเขี ยน และ
รูปแบบของคําถาม ทําใหนักเรียนมีโอกาสฝกใชกลไกลการเชื่อมโยง (Cohesive Devices) การ
อางถึงสิ่งที่กลาวมาแลว (Substitution) การละไวในฐานที่เขาใจ (Ellipsis) การเชื่อมโยงคําศัพท
(Lexicon Cohesion) รวมทั้งการเชื่อมคําและประโยคในการเขียนแตละครั้งของตนเอง ดังนั้นจึง
สรุ ปไดวา การเขี ย นบั น ทึก โตตอบสง เสริม การเขีย นสื่อสารแบบรว มมือกั น ระหว า งผูสอนและ
นักเรียน นักเรียนไดฝกการใชคําถาม และการเชื่อมโยงในการเขียน นอกจากนี้ยังทําใหผูสอน
พยายามหาแนวทางในการกระตุนผูเรียนใหถามและตอบในการเขียนของตนเอง ซึ่งสิ่งเหลานี้จะ
นําไปสูความคลองแคลวในการเขียน
Cook (1994) ไดศึกษาวิธีการสอนที่สงเสริมพัฒนาการดานภาษาเขียน โดยใหนักเรียน
เขียนบันทึกการเรียนรูแบบโตตอบสองทาง (Dialogue Journals) กับผูวิจัยนอกเวลาเรียน
ผลการวิจัยพบวา ประสบการณการเขียนบันทึกการเรียนรูแบบโตตอบมีผลตอความสามารถใน
การเขี ย น และนั ก เรี ย นที่ มี ป ระสบการณ ใ นการเข า ร ว มกิ จ กรรมการเขี ย นดั ง กล า วจะมี ร ะดั บ
ความสามารถในการเขียนสูงกวาผูเรียนที่ไมไดเขารวมกิจกรรม
McLanghlin (1993) ไดศึกษาผลของการใชกิจกรรมการเขียนบันทึกการเรียนรูแบบ
โตตอบสองทาง (Dialogue Journals) วามีสวนในการชวยผูสอนในเรื่องตอไปนี้ 1) การเขาถึงชีวิต
สวนตัวของผูเรียน 2) ตอบสนองความตองการของผูเรียนทั้งดานสวนตัวและการเรียน 3) สื่อสาร
กับผูเรียนไดอยางแทจริง 4) สรางความสมดุลระหวางกระบวนการเรียนกับผลผลิต และระหวาง
เนื้อหากับกลไกการเขียน 5) เปนแบบอยางที่ดีและถูกตองในการเขียนของผูเรียน 6) ตะหนักถึง
ความตองการของผูเรียนเกี่ยวกับการสอนหรือการชี้แนะในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง 7) ปรับแผนการสอน
ใหเหมาะสมกับความแตกตางระหวางบุคคล 8) กระตุนผูเรียนที่ยังลังเลและไมกลาเสี่ยงในการ
เขียนไดอยางชัดเจน 9) ตระหนักถึงความอยากรูอยากเห็นอยางเปนธรรมชาติของผูเรียน และ
10) มองผูเรียนในทุกๆ ดาน เขาใจปจจัยตางๆ ในตัวผูเรียน โดยเฉพาะปจจัยที่มีผลตอกระบวนการ
เรียนรู
Ho (1992) ไดศึกษาการเขียนบันทึกการเรียนรูในฐานะเครื่องมือสําหรับการเรียนรูแบบ
สะทอน (Journal Writing as a Tool for Reflective Learning) ซึ่งการเขียนบันทึกการเรียนรูเปน
กิจกรรมที่มีประโยชนและนาสนใจดังตอไปนี้ 1) เปรียบเสมือนสะพานเชื่อมระหวางผูสอนและ
ผูเรียน กลาวคือ ผูเรียนสามารถใชเปนเครื่องมือในการสื่อสารกับผูสอน เพื่อแสดงออกถึงความรูสึก
ความคิ ด และป ญ หาต า งๆ ในการเรี ย น ใหผู สอนไดท ราบอยา งสะดวกใจกวา การเผชิญ หน า
โดยตรง เกิดการเรียนรูซึ่งกันและกัน สรางทัศนคติที่ดีตอการเรียน รวมทั้งเปดโอกาสใหผูเรียนไดรู
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ถึงความรูสึกที่ผูสอนมีตอการเขียนของตนเองอีกดวย 2) เปนเครื่องมือที่มีประโยชนในการสะทอน
ถึงการเรียน นั่นคือ ผูเรียนสามารถใชกิจกรรมดังกลาวสะทอนถึงสิ่งที่ไดเรียนไปแลวตลอดสัปดาห
เกิดการระลึก ถึง สิ่ง ที่ผ านไปแลว ก อใหเกิดความจํา นอกจากนี้ผู เรีย นยังได ตระหนั ก ถึงระดับ
ความสามารถในการเขียนของตนเองอีกดวย 3) ชวยการเขียน กลาวคือ สงเสริมโอกาสในการ
เขียน ทําใหเกิดการฝกฝนในการใชภาษาอังกฤษในการเขียน นําไปสูการคิดและความคลองแคลว
ในการเขียนอยางเปนธรรมชาติ 4) เปนกิจกรรมที่นาสนใจและแตกตางจากกิจกรรมการเขียนอื่นๆ
เพราะผูเรียนไมตองวิตกกังวลเกี่ยวกับขอผิดพลาดทางโครงสรางภาษา มีอิสระในการเขียนตาม
ความตองการและไมรูสึกวายาก เนื่องจากการโตตอบกลับของผูสอนจะเปรียบเสมือนการเริ่มตน
หัวขอสําหรับการเขียนครั้งตอไปใหกับผูเรียน
Harris (1991) ไดศึกษาบันทึกการตอบสนองของผูอานในฐานะที่เปนกลไกการเรียนรูใน
ชั้นเรียนวรรณคดี (Reader Response Logs as a Learning Device in Literature Classes) เพื่อ
พิสูจนวาเปนวิธีการที่มีประสิทธิภาพในการชวยนักเรียนเรียนรูการประยุกตใชระเบียบวิธีการเชิง
วิพากษที่สําคัญตอการเพิ่มความเขาใจเนื้อหาวรรณคดี กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยเปนนักศึกษา
ระดับปริญญาบัณฑิต จํานวน 33 คนที่ลงทะเบียนเรียนวิชาวรรณคดีขั้นนํา โดยเขียนบันทึกการ
ตอบสนองตอเรื่องสั้น ละคร และบทรอยกรอง การวิเคราะหขอมูลจํากัดอยูที่บันทึกการตอบสนอง
ตอเรื่องสั้น การตอบสนองตอเรื่องสั้นสวนใหญแบงออกไดเปน 7 กลุม ไดแก การตอบสนองทาง
อารมณ การตอบสนองทางการเชื่อมโยง คําถาม ขอสรุป การตอบสนองสะทอนคิด กาตอบสนอง
การตีความ และการตอบสนองการอนุมาน ผลการวิจัยพบวา การจดบันทึกตางๆ สามารถจัดเขา
อยูในกลุมใดกลุมหนึ่งจาก 3 กลุม ดังนี้ 1) การจดบันทึกของนักศึกษา 4 คน ที่สะทอนระดับความ
เขาใจและคุณภาพของการเขียนที่สูงตลอดการวิจัยตั้งแตตนจนจบ 2) การจดบันทึกซึ่งแสดง
หลักฐานการเปลี่ยนแปลงตั้งแตตนจนจบการวิจัย และ 3) การจดบันทึกจากนักศึกษาจํานวน 1
ใน 3 ที่อยูในระดับต่ําในตอนแรกและคงอยูในระดับเชนนั้นไปตลอด ขอคนพบเสนอวา นักศึกษา
บางคนประสบความสําเร็จมากกวาคนอื่นในการสรางการใชบันทึกการตอบสนองสําหรับการเรียน
วรรณคดี นักศึกษาบางคนไดเปรียบจากการทราบขอมูลปอนกลับจากผูสอนและนักศึกษาดวยกัน
ในการเปลี่ยนแปลงบันทึกของตนใหดีขึ้น และใชขอมูลปอนกลับในการอภิปรายในชั้นเรียน เพื่อ
เปนแนวคิดในการเขียนตอไป
Vanett & Jurich (1990) ไดศึกษาผลของการเขียนรวมกันระหวางผูสอนและนักเรียน โดย
ใชกิจกรรมการเขียนบันทึกการเรียนรูแบบโตตอบสองทาง (Dialogue Journals) โดยเนนถึง
ประโยชนของการใชหัวขอในการเขียนสวนตัววา ประการแรก ผูเรียนมีขอมูลที่จะนํามาเขียนอยาง
งายดาย เพราะประสบการณเดิม หรืออีกนัยหนึ่งคือ วัตถุดิบในชีวิตจะเปนเสมือนแหลงขอมูลที่มี
คุณคาสําหรับผูเรียนที่มีขอจํากัดหรือปญหาในการนําเสนอความคิด ประการที่สอง หัวขอสวนตัว
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ดังกลาวทําใหผูเรียนรูสึกถึงความมีอิสระของตนแมวาผูสอนจะชี้แนะบางบางครั้ง แตผูเรียนก็
สามารถเลือกเนื้อหาสาระที่ตองการจะพัฒนาการเขียนจากประสบการณตางๆ ของตนเอง ซึ่ง
อิสระในการควบคุมเนื้อหาที่ใชในการเขียนดังกลาวจะเปนตัวเชื่อมโยงผูเรียนสูกระบวนการเขียน
และประการสุดทาย เปนประโยชนตอตัวผูสอนเอง กลาวคือ ตามปกติแลว ผูสอนมักจะประสบ
ปญหาในการเลือกหัวขอในการเขียน เพื่อกระตุนผูเรียนที่มีความแตกตางดานภาษา วัฒนธรรม
และปญหาสวนตัว ดังนั้น หัวขอที่ผูเรียนเลือก จึงเปนหัวขอที่เหมาะสมสําหรับแตละคน
Kreeft et. al. (1984) ไดศึกษาการเขียนบันทึกการเรียนรูแบบโตตอบสองทาง (Dialogue
Writing) ระหวางผูสอนและนักเรียนเกรด 6 จํานวน 6 คน ในการเรียนภาษาอังกฤษเปนภาษาที่
สอง ซึ่งอยูในสหรัฐอเมริกานอยกวา 1 ป มีภูมิหลังทางภาษาตางกัน ดังนี้ นักเรียนชาวเกาหลี ชาว
เวียดนาม/ชาวจีน ชาวพมา และชาวอิตาลี โดยเก็บรวบรวมขอมูลจากบันทึกการเรียนรูแบบโตตอบ
การสังเกตชั้นเรียน และการสัมภาษณกับผูสอน แบงการศึกษาออกเปน 3 ตอน ดังนี้ ในตอนแรก
เปนกําหนดปฏิสัมพันธของบันทึกการเรียนรูแบบโตตอบภายใตบริบทของชั้นเรียนในฐานะที่เปน
เครื่อ งมือจัดการชั้น เรียนหลายภาษา ในตอนที่สองเปนการศึก ษาขอความในบั น ทึก โดยเนน
มุมมองที่หลากหลายของวาทกรรม รวมถึงผูสอนใชกลยุทธสนับสนุนการมีสวนรวมของผูเรียน
คําถามของผูสอน ลักษณะของตัวปอนทางภาษาที่ผูเรียนไดรับจากการจดบันทึกของครู และ
รูปแบบตามหนาที่ของภาษาที่ผูสอนและนักเรียนใช และในตอนที่สามเปนการบันทึกขอมูลการใช
หน ว ยคํ า ทางไวยากรณ ภ าษาอั ง กฤษของผู เ รี ย น เปรี ย บเที ย บกั บ รู ป แบบที่ พ บก อ นหน า ใน
การศึกษาสัณฐานวิทยาของภาษาอังกฤษเปนภาษาที่สอง และวิเคราะหการเขียนบันทึกการเรียนรู
ตลอด 10 เดือน เพื่อศึกษาปจจัยทางภาษาศาสตรที่สงผลตอการใชหนวยคําและความสําคัญของ
กลยุทธสําหรับผูเรียนรายบุคคลสํารวจภูมิหลังทางภาษาในรูปแบบการใชหนวยคํา และอภิปราย
ประเด็นเชิงวิเคราะห
ศศิ วิม ล ชิ น (2552) ได ศึ กษาผลของการใชกิจ กรรมการเขียนบัน ทึกการเรีย นรู โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อเปรียบเทียบความเขาใจในการอานภาษาอังกฤษของนักเรียนกอนและหลังการ
เรียนและเพื่อศึกษาความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียน โดยการใชกิจกรรมการ
เขีย นบั น ทึก กลุม ตั ว อย า งที่ ใช ในการวิจั ย เป น นัก เรีย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปที่4/10โรงเรี ย นยุพ ราช
วิทยาลัยจังหวัดเชียงใหมซึ่งลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาอังกฤษอานเขียนจํานวน34 คนดําเนินการ
ทดลองแบบกลุมเดียวเครื่องมือที่ใชในการทดลองไดแกแผนการสอนที่ใชกิจกรรมการเขียนบันทึก
การเรียนรูแบบทดสอบวัดความเขาใจในการอานภาษาอังกฤษกอนและหลังการเรียนและผลงาน
การเขียนบันทึกภาษาอังกฤษของผูเรียนในแตละแผนการสอนผลการวิจัยพบวา 1) นักเรียนที่ไดรับ
การสอนโดยการใชกิจกรรมการเขียนบันทึกมีคะแนนความสามารถในการอานภาษาอังกฤษหลัง
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การทดลองสูงกวากอนการทดลอง และ 2) นักเรียนที่ไดรับการสอนโดยการใชกิจกรรมการเขียน
บันทึกมีความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้นตามลําดับในแตละแผน
จรุงจิต สินอนันต (2549) ไดศึกษาผลของการใชบันทึกการเรียนรูแบบตอบโตสองทางใน
การเรี ย นการสอนวิ ท ยาศาสตร ที่ มี ต อ ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นและความสามารถในการคิ ด
สังเคราะหของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตน ผลการวิจัยพบวา 1) นักเรียนที่เรียนโดยใชบันทึก
การเรียนรูแบบตอบโตสองทางมีคาเฉลี่ยของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรสูงกวา
นักเรียนที่เรียนโดยไมใชบันทึกการเรียนรูอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ 2) นักเรียนที่
เรียนโดยใชบันทึกการเรียนรูแบบตอบโตสองทางมีคาเฉลี่ยของคะแนนการคิดสังเคราะหสูงกวา
นักเรียนที่เรียนโดยไมใชบันทึกการเรียนรูอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
สั ง ขยา บุ ญ มา (2542) ได ศึ ก ษาผลของการพั ฒ นากิ จ กรรมการเขี ย นบั น ทึ ก โต ต อบ
ความสามารถดา นการเขียนและแรงจูงใจในการเขีย นของผูเ รีย นหลัง จากไดรับการสอนดว ย
กิจกรรมการเขียนบันทึกโตตอบ กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยเปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5/2 ที่
เรี ย นวิ ช าภาษาอั ง กฤษอ า น-เขี ย น จํ า นวน 45 คน โรงเรี ย นนวมิ น ทราชู ทิ ศ จั ง หวั ด เชี ย งใหม
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยประกอบดวยแผนการสอนที่ใชกิจกรรมการเขียนบันทึกโตตอบ แบบ
ประเมิ น ความเหมาะสมของกิ จ กรรม แบบทดสอบวั ด ความสามารถด า นการเขี ย นและ
แบบสอบถามวัดแรงจูงใจ ผลการวิจัยพบวา กิจกรรมการเขียนบันทึกโตตอบมีประสิทธิภาพในการ
สงเสริมทักษะการเขียนและแรงจูใจในระดับดีมาก ผูเรียนมีความสามารถดานการเขียนผานเกณฑ
การประเมิน นอกจากนี้แรงจูงใจในการเขียนยังสูงกวากอนการทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 อีกดวย
จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของกับบันทึกสะทอนการเรียนรู บันทึกสะทอนการเรียนรู
แบบโตตอบสองทาง และบันทึกสะทอนการเรียนรูแบบมีปฏิสัมพันธพบวาเปนงานวิจัยดานการ
เขี ย นบั น ทึ ก สะท อ นการเรี ย นเพื่ อ พั ฒ นาความสามารถด า นการอ า นหรื อ การเขี ย น
ภาษาต า งประเทศเป น ส ว นใหญ บั น ทึ ก สะท อ นการเรี ย นรู ทั้ ง 3 รู ป แบบสามารถนํ า ไปใช ไ ด
หลากหลายวิชาทั้งรายวิชาดานภาษา วรรณคดี วิ ทยาศาสตร หรือฟสิกส ผลการวิจัยมีความ
สอดคลองไปในทิศทางเดียวกันวาบันทึกสะทอนการเรียนรูทั้ง 3 รูปแบบ ชวยใหผูเรียนเกิดการ
เรียนรู เขาใจเนื้อหา สรางแรงจูงใจในการเรียน ตระหนักรูในการเรียนรูของตน เปนบุคคลแหงการ
เรียนรู เกิดความใฝรูในการเรียนมีทักษะการอานและการเขียนดีขึ้นทั้งนี้ผูเรียนรูสึกวาตนเปนสวน
หนึ่งของสังคมแหงการเรียนรูเกิดทักษะการติดตอสื่อสารและความไววางใจ โดยบันทึกการเรียนรู
เปนเครื่องมือที่ทําใหเกิดการแบงปนประสบการณรวมกัน และพัฒนาทัศนคติที่ดีตอการเขียน
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ตอนที่ 3 ความใฝรู
ความหมายของความใฝรู
Exline (2011) ไดนิยามความหมายของความใฝรูไวสรุปไดวาเปนการแสวงหาความรู
ขอมูล หรือความรู โดยการตั้งคําถาม แตละบุคคลจะดําเนินกระบวนการของการใฝรูไปตลอดชีวิต
ขั้นตอนในการใฝรูเริ่มดวยจากการรวบรวมขอมูลและขอเท็จจริงผานการใชประสาทสัมผัสของ
มนุษย เชน การมองเห็น การไดยิน การสัมผัส การรับรส และการดมกลิ่น
Good (1973) ไดอธิบายความหมายของความใฝรูไวสรุปไดวาเปนวิธีสอน วิธีเรียน และวิธี
แกปญหาเฉพาะ รวมทั้งเปนเทคนิคการคนควาหาความรูทางวิทยาศาสตร
ปทีป เมธาคุณวุฒิ (2545) และ Allen et al. (2003) ไดเสนอความเห็นสอดคลองกันวา
จิตใจใฝรู (Inquiry Mind) หมายถึง ความสามารถของผูเรียนที่ใชวิธีการเชิงสืบสอบ (Inquiry
capability) ในการริเริ่ม การสํารวจสิ่งใหมๆ การเปรียบเทียบกับความรูที่ตนมีอยูแลวนําไปสูการ
สรางความรูใหม รวมทั้งการริเริ่มสรางสรรคการทดลองสิ่งใหมๆ ซึ่งเปนรากฐานที่สําคัญที่จะ
นําไปสูทักษะการคิดเชิงวิทยาศาสตร (Scientific Thinking) ที่จะทําใหผูเรียนมีความสามารถ
เรียนรูและพัฒนาตนเองได
มาสริน จันทรงาม (2543) กลาววา การใฝรูหมายถึงการรายงานตนเองเกี่ยวกับแรงจูงใจ
ความปรารถนาความกระตือรือรนความสนใจความพอใจความอยากรูอยากเห็นและการตองการ
กระทําเพื่อการแสวงหาความรูตามที่ตองการตรวจสอบไดจากการชอบตั้งคําถามเพื่อใหรูและ
เขาใจการชอบคนควาดวยตนเองการชอบใชสื่อเทคโนโลยีพยายามคนควาหาความรูดวยวิธีการ
ตางๆ เชน สอบถามผูรู การอานตําราวารสาร มีความสามารถในการจําแนกเปรียบเทียบ และ
วิเคราะหขอมูลเพื่อนํามาประยุกตใหเกิดประโยชน
ยุคลธร แจมฤทธิ์ (2544) กลาววา ความใฝรูหมายถึงพฤติกรรมหรือการแสดงออกของ
ผูเรียนถึงความตองการที่จะเรียนรู อยากรูอยากเห็น กระตือรือรน สนใจและพอใจที่จะแสวงหา
ความรูโดยการสอบถามจากผูรู สืบเสาะคนควารวบรวมขอมูลจากแหลงตางๆอยูเสมอ ซึ่งตองมี
การใฝรู เมื่อจบการศึกษาก็ไมใชการสิ้นสุดการเรียนรู มีการศึกษาคนควาแสวงหาความรูในดาน
ตางๆ เพิ่มเติมอยูเสมอ เปนผูที่มีการศึกษาตอเนื่องตลอดชีวิต มีการพัฒนาตนเองและวิชาชีพให
เจริญกาวหนามากยิ่งขึ้น
นิรันดร ตั้งธีระบัณฑิตกุล และคณะ (2542) ไดใหความหมายคุณลักษณะการใฝรูวา
หมายถึงความสามารถแสวงหาความรูดวยตนเอง มีความคิดริเริ่มสรางสรรค รักการประดิษฐ
คนควาหาความรู เทาทันวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และสามารถปรับตัวใหทันตอกระแสการ
เปลี่ยนแปลงตางๆ
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คณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ (2541) ความสนใจใฝรูและสรางสรรคหมายถึง
คุณ ลั ก ษณะทางจิ ต ใจและพฤติ ก รรมที่ แ สดงถึง ความกระตื อ รื อ รน สนใจฝก ใฝ คิด ค น เสาะ
แสวงหาความรูดานตางๆ ตลอดจนความสามารถในการจําแนกเปรียบเทียบและวิเคราะหเพื่อ
นํามาประยุกตใชใหเปนประโยชนในการดําเนินชีวิตอยางถูกตองและเหมาะสม
ชิตสุภางค มณีโชติ (2541) กลาววาความใฝรูหมายถึงการที่บุคคลมีแรงจูงใจ ความ
ปรารถนา ความอยากรูอยากเห็น ความกระตือรือรน ความสนใจและความพอใจที่จะแสวงหา
ขอมูลตางๆเพื่อตอบสนองความตองการหรือความกระหายใครรูที่เกิดขึ้นพฤติกรรมที่แสดงการใฝรู
เชน การสนใจแสวงหาความรู การคิดจะสืบคน การสอบถามผูรู การสืบสวนสอบสวน การ
สืบเสาะหาความรูซึ่งการใฝรูตรงกับภาษาอังกฤษวา Inquiry
วิโรจน วัฒนานิมิตรกูล (2540) กลาววาความใฝรูเปนคุณลักษณะที่เกิดขึ้นจากการฝก
ปฏิบัติในการแสวงหาความรูอยูเสมอดวยความเต็มใจ และเห็นคุณคาของการแสวงหาความรู
นั้น ๆ จนเกิดเปน คุณลักษณะติ ดตั ว ผูเ รียนไปจึ งกลาวไดว า ความใฝรูประกอบดว ยทัก ษะการ
แสวงหาความรูและเจตคติตอการแสวงหาความรู
บุญชิต มณีโชติ (2540) กลาววาพฤติกรรมการใฝรูหมายถึงการตอบสนองของนักศึกษาที่
แสดงออกถึงความสนใจ ความอยากรูอยากเห็น ความกระตือรือรน และความตองการที่จะ
แสวงหาความรูและเรียนรูในสิ่งตางๆ โดยแบงออกเปน 3 ดานคือดานความรูสึก ดานความคิด
และดานการปฏิบัติ
กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ (2539) กลาววา ความใฝรูใฝเรียนหมายถึงการแสดง
ถึงความกระตือรือรนในการแสวงหาความรูอยางสม่ําเสมอและนําความรูไปใชประโยชนไดอยาง
เหมาะสม การแสดงออกถึงการใฝรูใฝเรียนนั้นสังเกตไดจากพฤติกรรมตางๆ ของผูเรียน เชน การ
ซักถาม การแสดงความคิดเห็น การชอบอานหนังสือ เปนตน ผูเรียนสามารถแสดงออกไดหลาย
ลักษณะ เชน การแสวงหาความรูจากการฟงการถามการอานการคิดการเขียนการดูและการปฏิบัติ
จากการใหความหมายของความใฝรูของนักวิชาการขางตน สรุปไดวา ความใฝรู หมายถึง
พฤติก รรมหรือคุณลักษณะที่แสดงออกถึงความเต็มใจและความกระตื อรือรน ในการแสวงหา
ความรูใหมๆ โดยการสืบคน สอบถาม คนควา ตั้งคําถาม ฯลฯ เพื่อตอบสนองความปรารถนาของ
ตนที่จะตองการทราบคําตอบ หรือพัฒนาตนเองเพิ่มเติมอยูตลอดเวลา ตลอดจนความสามารถใน
การจําแนกเปรียบเทียบและวิเคราะหเพื่อนํามาประยุกตใชใหเปนประโยชนในการดําเนินชีวิตอยาง
ถูกตองและเหมาะสม
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ความสําคัญของความใฝรู
ใจทิพย ณ สงขลา (2545) กลาวถึงความใฝรูว าเปนคุณลั กษณะที่ เกิดขึ้น จากการฝก
ปฏิบัติในการแสวงหาความรูอยางสม่ําเสมอจนเกิดเปนคุณลักษณะติดตัวผูเรียน ผูเรียนจึงตองเห็น
คุณคาของความรูที่ไดจากการแสวงหาความรูจึงจะเปนแรงผลักดันใหฝกปฏิบัติและพัฒนาทักษะ
ในการแสวงหาความรูตอไป
ยุคลธร แจมฤทธิ์ (2544) กลาววา ปจจุบันเปนยุคแหงเทคโนโลยีสารสนเทศผูเรียนตองมี
ทักษะการเรียนรูดวยตนเอง สามารถคนควาหาความรูดวยตนเองอยางตอเนื่อง มีความสุขกับ
การเรียนรูและมีจิตใจใฝรู หากบุคคลไมมีนิสัยใฝรูใฝเรียนหรือเรียนรูตลอดชีวิตกลายเปนคนลา
หลังไมทันคนไมทันโลกและยากตอการปรับตัวใหเขากับกระแสโลกที่เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว
ดังนั้นในการเรียนการสอนจําเปนตองมีการปลูกฝงใหผูเรียนเปนผูที่ใฝรู
วิโรจน วัฒนานิมิตรกูล (2540) กลาวถึงความสําคัญของความใฝรูวาเปนคุณลักษณะ
สําคัญตอการพัฒนาตนเอง พัฒนาอาชีพ และพัฒนาสังคม
จากความสําคัญของการใฝรูที่นักการศึกษาหลายทานไดแสดงความเห็นไว สรุปไดวา การ
ใฝรูเปนคุณลักษณะที่สําคัญตอการพัฒนาในดานตางๆ ไมวาจะเปนตนเอง อาชีพ และสังคม การ
เปลี่ยนแปลงตางๆ เกิดขึ้นอยางรวดเร็ว หากบุคคลไมมีการใฝรูแลวก็อาจทําใหไมสามารถติดตาม
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนั้นได และความรูใดที่ไมไดมาจากการใฝรูหรือการแสวงหาความรูก็อาจ
มองไมเห็นคุณคาของความรูนั้น กลายเปนคนลาหลัง ยากตอการปรับตัว ดํารงชีวิตอยูในสังคมได
ดวยความลําบาก
ลักษณะของความใฝรู
Exline (2011) กลาววา ตามกระบวนการของการใฝรู บุคคลแตละคนสรางความเขาใจ
ของตนเองเกี่ยวกับโลกตามธรรมชาติและโลกที่มนุษยสรางขึ้น การใฝรูเปนความจําเปนหรือความ
ตองการอยากรู ไมใชการแสวงหาคําตอบที่ถูกตอง เพราะวาคําตอบที่ถูกตองไมมีอยูจริง แตเปน
การแสวงหาทางแกไขที่เหมาะสมกับคําถามและประเด็นตางๆ เปนการเนนพัฒนาการดานทักษะ
เจตคติ และจิตนิสัยของการใฝรูที่ชวยใหแตละคนดําเนินการคนหาความรูตลอดชีวิต
สมาคมการอานนานาชาติ (International Reading Association, 2011) กลาวถึง
ลักษณะของการใฝรูไวสรุปไดวาเปนกระบวนการที่เริ่มตนดวยการถามคําถามอันชาญฉลาดที่ผู
ถามกระตุ น ให แ สวงหาคํ า ตอบ คํ า ถามเหล า นี้ สร า งขึ้น มาอย า งดี ห รือมี โ ครงสรา งที่กอ ให เ กิ ด
กระบวนการใฝรู ไมใชเปนเพียงการถามและการตอบคําถามเทานั้น การสื่อสารและความสัมพันธ
ทางสังคมเปนบทบาทสําคัญในการใฝรู เพราะผูถามจะแสวงหาคําแนะนําและความเชี่ยวชาญของ
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เพื่อนและคนอื่นๆ ที่มีความรูมากกวาตนเอง แบงปนขอคนพบ สะทอนผลของการใฝรูและตั้ง
คําถามขึ้นใหม
ยุคลธร แจมฤทธิ์ (2544)
ไดสรุ ปลักษณะของการใฝรูว าเกิ ดจากการเรียนรูห รือ
ประสบการณของบุคคลที่เกิดจากการเลียนแบบจากตัวแบบและเกิดจากจิตสํานึกในการศึกษาเมือ่
พบเห็นสิ่งใดประสบกับสถานการณใดก็สนใจอยากเรียนรูและอาจมีการเปลี่ยนแปลงในสิ่งที่สนใจ
อยากรูและพัฒนาไปสูดานอื่นๆ หรือสิ่งอื่นๆ ตอไปจนเกิดเปนนิสัยใฝรูการใฝรูเปนตัวกําหนด
พฤติกรรมทั่วไปของบุคคลทั้งภายในและภายนอกใหสนใจสิ่งตางๆรอบตัว อยากรูอยากศึกษาที่
สามารถสังเกตไดจากการแสดงออกของบุคคลนั้นโดยการใชคําถามการสืบสวนการทดลองการ
ทํางานการแสดงความกระตือรือรนขณะสนทนา
พรสวรรค พิมพพะนิตย (2537) เสนอวา ผูที่มีนิสัยใฝรูและสามารถคิดอยางมีเหตุผล
เปนผูที่มีการเรียนรูอยูเสมอสามารถตั้งคําถามและแสวงหาความรูความจริงไดดวยตนเอง กลา
แสดงความคิ ด เห็ น และความคิ ด เห็ น อย า งมี เ หตุ ผ ลคิ ด และเชื่ อ มโยงสิ่ ง ที่ คิ ด อย า งมี เ หตุ ผ ล
แกป ญ หาด ว ยการแสวงหาทางเลื อ ก และตั ดสิ นใจได อย า งเหมาะสม วิ เ คราะหสิ่ ง ต า งๆ ได
รวมทั้งสามารถเลือกและสังเคราะหขอมูลขาวสารเพื่อนําไปใชอยางมีเหมาะสม
วินัย ธรรมศิลป (2527) เสนอวา ผูที่มีความใฝรูยังมีลักษณะเปนคนชางสังเกตสิ่งตางๆ
ที่อยูรอบตัว มักสงสัยชอบซักถามเกี่ยวกับเหตุการณสิ่งที่พบเห็นและเรื่องราวตางๆ เปนคนไมอยู
นิ่ง ชอบศึ ก ษาคน คว า อยู เ สมอ ชอบอ า นหนั ง สื อ ฟง ข า วสารและสะสมภาพเกี่ย วกั บ ความรู มี
ความคิดสรางสรรคอยูเสมอเปนคนขยันมานะบากบั่นและมีความสนุกสนานทั้งในการเรียนและ
การทํางาน
วิโรจน วัฒนานิมิตรกูล (2540) กลาววาเนื่องจากการใฝรูเปนคุณลักษณะที่เกิดขึ้นไดจาก
การฝกปฏิบัติในการแสวงหาความรูอยูเสมอดวยความเต็มใจและเห็นคุณคาของการแสวงหา
ความรูนั้นๆ จึงเกิดเปนคุณลักษณะติดตัวผูเรียนไป จึงกลาวไดวาความใฝรูมีองคประกอบ 2
ประการคือทักษะการแสวงหาความรูและเจตคติตอการแสวงหาความรู โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. ทักษะการแสวงหาความรูหมายถึงการแสดงออกของผูเรียนในการศึกษาหา
ความรูดวยการกําหนดประเด็นคนควาการคาดเดาผลการเลือกวิธีในการคนควาและดําเนินการได
อยางเหมาะสมรวมถึงการวิเคราะหและสรุปผลการคนควา
2. เจตคติตอการแสวงหาความรูหมายถึงความรูสึกของบุคคลที่มีตอการคนควา
หาความรูของตนเองวารูสึกพอใจไมพอใจหรือความรูสึกที่เปนกลางตอการกําหนดประเด็นคนควา
การคาดเดาผลการเลือกวิธีการคนควา และดําเนินการวิเคราะหผลการคนควาและสรุปผลการ
คนควาที่ไดมา
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บุญชิต มณีโชติ (2540) ศึกษาคุณลักษณะของการใฝรูและแบงประเภทการใฝรูโดยมี
รายละเอียดดังนี้
ประเภทของการใฝรูจําแนกตามเปาหมายของการกระทํา แบงได 4 ดาน ดังตอไปนี้
1. การใฝรูดานครอบครัว หมายถึง การมุงแสวงหาหนทางวิธีการที่จะทําให
ครอบครัวมีความสุขความเจริญ สมาชิกแตละคนอยูรวมกันอยางรักใครกลมเกลียว มุงพัฒนา
ความเป น อยู ข องครอบครั ว ให เ จริ ญ ก า วหน า พฤติ ก รรมที่ แ สดงออก เช น การสนใจศึ ก ษา
ครอบครัวที่ประสบความสําเร็จ การสนทนากับผูมีประสบการณการคนควาจากตําราสื่อตางๆ
2. การใฝรูดานสังคม เปนการมุงแสวงหาไขวควาใหไดมาซึ่งสัมพันธภาพกับ
บุคคลตางๆ ในสังคม คนหาวิธีการและกระทําตามแนวทางที่ตนคิดวาจะสมหวังดังเปาหมายได
ผูที่ใฝรูดานสังคมจะตองการใหผูอื่นยอมรับเคารพรักนับถือเห็นคุณคาของตนเอง พฤติกรรมที่
แสดงออกมักเขารับการอบรมเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพการเขาสังคม และแสวงหาคนควาหาแนวทาง
ที่จะทําใหบรรลุความปรารถนา
3. การใฝรูดานวิชาการ เปนการใฝรูที่เกี่ยวกับความรูศาสตรตางๆ ทั้งศาสตรที่
เกี่ยวของกับอาชีพของตนและศาสตรอื่นๆ ไมจํากัด ตองการมีความรูเพิ่มเติมรูใหลึกและรูใหกวาง
นําความรูใหมที่ไดมาพัฒนาเชื่อมโยงกับความรูเกาเพื่อสรางเปนความรูใหมที่พิเศษขึ้นกวาเดิม
แสดงออกโดยการคนควาจากตําราเอกสารสิ่งตีพิมพศึกษาสอบถามสนทนากับผูรู
4. การใฝรูดานอาชีพเปนความสนใจความตองการที่จะพัฒนาอาชีพของตนให
กาวหนาโดดเดนมั่นคง มีความเพียรพยายามโดยไมยอทอตออุปสรรคเพื่อใหไดมาซึ่งเปาหมาย
ที่ตั้งไว มีความสุขมีความพอใจกับอาชีพที่ทํา พฤติกรรมที่ใฝรูดานอาชีพ แสดงออกในลักษณะมี
ระดับความตองการสูง พยายามปฏิบัติสิ่งตางๆ ของตนเองใหดีเสมอ มีความหวังที่จะใหอาชีพที่
ตนทําหรือตําแหนงหนาที่การงานของตนมั่นคงกาวหนาเปนที่ยอมรับ มีความตั้งใจในการทํางาน
และมุงศึกษาวิธีการและปฏิบัติตามแนวทางที่คนพบเพื่อไปสูเปาหมาย
ประเภทของการใฝรูจําแนกตามแรงจูงใจหรือความตองการของบุคคลแบงได 3 ดาน คือ
1. การใฝรูดานผลสัมฤทธิ์ หมายถึง การที่บุคคลมีความตองการประสบ
ผลสัมฤทธิ์ มุงปรารถนาที่จะทําใหผลการเรียนดีขึ้นดวยฝมือของตนเอง และแสวงหาแนวทาง
วิธีการตางๆ ที่จะพัฒนาปรับปรุงผลการเรียนใหดียิ่งๆ ขึ้น มีความตองการที่จะควบคุมผลของ
พฤติกรรมการใฝรูที่แสดงออก เชน การศึกษาคนควาดวยตนเองการตั้งใจเรียนสนใจอยากเรียน
ตลอดเวลาการนําผลของความรูที่ไดมาพัฒนาปรับปรุงการเรียนใหดียิ่งขึ้น เปนตน
2. การใฝ รูดา นอํา นาจ หมายถึง การที่บุค คลมีความต อ งการมี อํา นาจเหนื อ
บุคคลอื่นและแสวงหาวิธีการที่จะไดมาซึ่งอํานาจและเปนทียอมรับของผูอื่น ชอบแสดงออกถึงการ
มีอํานาจ ชอบเปนผูนํากลุม พฤติกรรมการใฝรูที่แสดงออก เชน สนใจและศึกษาวิธีการสราง
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อํานาจใหตนเอง ชอบเปนผูนํากลุมศึกษาหาความรูโดยการสังเกตจากบุคคลที่เปนแบบอยางของ
ผูมีอํานาจในทางชอบธรรม เปนตน
3. การใฝรูดานความสัมพันธ เปนการสนใจและปรารถนาที่จะมีความสัมพันธกับ
ผูอื่นพยายามหาแนวทางวิธีการตางๆ เพื่อมาพัฒนาปรับปรุงใหตนเปนที่ยอมรับของกลุมของ
สังคมเปนที่ตองการของสังคมเปนที่รูจักและตองการรูจักผูอื่นดวย พฤติกรรมการใฝรูที่แสดงออก
ไดแก การศึกษาคนควาดวยตนเองจากเอกสารหนังสือสิ่งพิมพเกี่ยวกับมนุษยสัมพันธหรือการ
สรางสัมพันธภาพ การสังเกตจากตัวแบบ การฝกฝนพัฒนาตนเองตามแบบที่รับรู เปนตน
ประเภทการใฝรูจําแนกตามลักษณะวิธีการคนหาความรู แบงได 3 ประเภทดังนี้
1. การใฝรูโดยการเขาชั้นเรียนตามหลักสูตรที่กําลังศึกษามีการแสดงออกดังนี้
1.1 สนใจกระตือรือรนที่จะมีสวนรวมในการจัดการเรียนการสอน
1.2 สนใจและตองการมีสวนรวมในการเรียนการสอน
1.3 เตรียมตัวคนควาลวงหนากอนเขาชั้นเรียน
1.4 ตั้งใจสนใจและอยากที่จะเรียนตลอดเวลา
1.5 หากสงสัยไมแนใจขัดแยงจะแสวงหาแนวทางแกไขอาจทําโดย
สนทนากับผูรูสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และซักถาม
1.6 พยายามนําความรูที่ไดจากการเรียนมาใชในการพัฒนาปรับปรุงการ
เรียนใหดีขึ้น
2. การใฝรูโดยการศึกษาดวยตนเองเนื่องจากบุคคลแตละคนมีโอกาสและความ
ตองการหรือความมุงหวังที่ตางกัน การศึกษาคนควาดวยตนเองก็เปนทางเลือกหนึ่งของผูใฝรูจะ
กระทําใหไดมาซึ่งความตองการของตนเอง วิธีการคนควาหาความรูมักทําโดยการสนทนากับผูรูผู
มี ป ระสบการณ การสั ง เกตการเลี ย นแบบจากสิ่ ง ที่ ไ ด พ บเห็ น ตรงกั บ ความมุ ง หวั ง ของตน
นอกจากนี้อาจตองศึกษาจากตําราเอกสารสิ่งตีพิมพสื่อเทคโนโลยีตางๆ เขารวมฟงการบรรยาย
ตามโอกาสที่ตนเองสนใจ หรืออาจศึกษาทางไปรษณียตามโอกาสที่ตนเองสนใจ
3. การใฝรูโดยการเขารับการศึกษาอยางตอเนื่องการอบรมสัมมนาการประชุม
รูปแบบตางๆ การศึกษาดูงาน บุคคลที่ใฝรูประเภทนี้จะสนใจและอยากจะศึกษาในระดับที่สูงขึ้น
หรือเขารวมโครงการตางๆ เพื่อนําความรูที่ไดมาพัฒนาปรับปรุงตน บุคคลเหลานี้จึงมักมีโอกาส
และมีความตองการจะพัฒนาตนเองดวยวิธีการคนควาหาความรูแบบนี้สูงกวาวิธีอื่นๆ
จากการจําแนกประเภทของการใฝรูดังกลาว บุญชิต มณีโชติ (2540) สรุปการใฝรูวาการ
ใฝรูจะเกิดขึ้นไดจะตองประกอบดวยองคประกอบที่สําคัญ 3 ประการคือ
1. องคประกอบดานความรูสึก (Affective) หมายถึงการที่รูสึกวาตนเองมีความรัก
ความปรารถนาความตองการความสนใจหรือความพึงพอใจตอบางสิ่งบางอยางที่เกี่ยวของกับการ
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ดํารงชีวิต มีความรูสึกวาสิ่งนั้นมีคุณคามีความหมายสําหรับตนและตนเองอยากจะไดมาเปน
เจาของ
2. องคประกอบดานความรูความเขาใจ (Cognitive) หมายถึงการที่บุคคลจะมี
การใฝรูอยางไรจะตองอาศัยความรูหรือประสบการณเดิมเปนพื้นฐาน การมีความรูเดิมจะเปน
พื้นฐานให คิดแสวงหาแนวทาง มีความคิดไตรตรอง มีความรูแกปญหาเดิม และมีความรูที่
สามารถแกปญหาใหม
3. องคประกอบดานการปฏิบัติ (Behavior) หมายถึงพฤติกรรมแสดงออกจาก
ความรูสึกและความคิดที่อยูภายในตนเองสามารถแสดงใหเห็นไดจากการกระทํา
ปทีป เมธาคุณวุฒิ (2545) ใหแนวคิดและที่มาของการแสวงหาความรูม ากกวาการเรียนที่
ตัวความรูเนื้อหา เนื่องจากเนื้อหาวิชาการมีมากมายและมีความรูเกิดขึ้นอยูตลอดเวลา ผูเรียนตอง
เรียนรูที่จะแสวงหาความรูอยางตอเนื่องและใฝรู โดยคุณลักษณะของการใฝรู (inquiry mind) มี
ดังนี้
1. สนุกกับการเรียนและหาโอกาสที่จะเรียน (นําไปสูการศึกษาตลอดชีวิต)
2. รูวาจะเรียนใหดีที่สุดไดอยางไร และคนพบวิธีทจี่ ะเรียนใหดีที่สุด
3. มีคําถามทีก่ อใหเกิดความคิดเพื่อศึกษาคนควา
4. เสนอความคิดและการวิเคราะหกับกลุมเพือ่ การตรวจสอบ
5. จําแนกอุปสรรคการเรียนรูของตนเองและพยายามหาทางผานอุปสรรค
6. รูความตองการของตนเองวาตองการเรียนรูอะไร
Orlich (1989 cited in Aulls and Shore, 2008) นําเสนอรูปแบบ (a general inquiry
model) ของคุณลักษณะของผูที่มจี ิตใจใฝรู (Inquiry Mind) และตัวบงชี้ ดังตารางที่ 2.1
ตารางที่ 2.1 คุณลักษณะและตัวบงชี้ของผูที่มีจิตใจใฝรู
คุณลักษณะของผูที่มีจิตใจใฝรู (Inquiry Mind)
ตัวบงชี้
การระบุปญหา (Identify a problem)
ผูเรียนตระหนักรูในสิ่งที่พบ/เกิดขึ้น
การใชกระบวนการวิจัยในการแกปญหา
ผูเรียนตั้งคําถาม/ นําเสนอสมมติฐานที่
(prepare a statement of research)
สามารถตรวจสอบได
ผูเรียนเก็บรวบรวมขอมูลดวยวิธีการตางๆ เชน
การเก็บรวบรวมขอมูล
(Collect Data)
การจดบันทึกลงในกระดาษ
การเขารวมสังเกต และการบันทึกเสียง
การทดลอง การจัดทําแบบสอบถาม
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คุณลักษณะของผูที่มีจิตใจใฝรู (Inquiry Mind)
ตัวบงชี้
การวิเคราะห/ตีความขอมูล
การวิเคราะห/ตีความขอมูลดวยคําพูดที่มี
(Interpret Data)
ความหมาย และมีขอมูลทีน่ า เชื่อถือและ/หรือ
ขอมูลทางสถิติมาสนับสนุน
การสรุปผล
ผูเรียนสามารถสรุปความได อาจแสดงใน
(Developing tentative conclusion)
รูปแบบของการจัดแบงเปนประเภท เปน
หมวดหมู หรือในรูปแบบของการระบุผลที่ได
และการนําขอมูลไปใชในบริบทที่แตกตางกัน
ไป
การปรับเปลี่ยนผลสรุป
เมื่อผูเรียนไดรับขอมูลใหมๆ สามารถที่จะ
(Replication)
ยืนยัน ปรับเปลี่ยนขอสรุปเดิมของตนได
งานวิจัยที่เกี่ยวของ
Li, Moorman, & Dyjur (2010) ไดศึกษาเกี่ยวกับการเรียนรูที่เนนการใฝรูเปนฐานและการ
ใหคําปรึกษาอิเล็กทรอนิกสดวยการประชุมผานทางวีดิโอ วิชาคณิตศาสตรและวิทยาศาสตรของ
นักเรียนชนบทชาวแคนาดา โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสรางรูปแบบการพัฒนาและการนําไปใชที่
เปนไปไดของสภาพแวดลอมการเรียนรูที่เนนการใฝรูเปนฐานกับการใหคําปรึกษาอิเล็กทรอนิกส
ดวยการใชการประชุมผานทางวีดิโอ และเพื่อนํารูปแบบที่พัฒนาขึ้นไปใชตรวจสอบผลการเรียนรู
ของนัก เรี ย นชนบท โดยดํ า เนิ น การพัฒ นารู ป แบบการเรีย นรู ที่เ นน การใฝ รูเ ป น ฐานกับ การให
คําปรึกษาอิเล็กทรอนิกส (IBLE) ตามรูปแบบการใฝรูของ Community Informatics Initiative ซึ่งมี
ขั้นตอนดังนี้ ถาม (Ask) สืบสอบ (Investigate) สราง (Create) อภิปราย (Discuss) และสะทอน
คิด (Reflect) แลวนําไปทดสอบหาคาประสิทธิภาพของรูปแบบ IBLE กอนดําเนินการเก็บรวบรวม
ขอมูลดานจิตพิสัย (เชน ความเชื่อ แรงจูงใจ ความตระหนักรู)และดานพุทธิพิสัย (ผลสัมฤทธิ์) กลุม
ตัวอยางที่ใชในการวิจัยเปนนักเรียนเกรด 8 จํานวน 3 ชั้นที่เรียนวิชาคณิตศาสตรจากผูสอนคน
เดียวกัน ในโรงเรียนชนบท กลุมทดลอง 1 กลุม มีนักเรียน 26 คนและกลุมควบคุม 2 กลุม มี
นักเรียนรวม 41 คน อายุประมาณ 13-14 ป เริ่มตนสัมภาษณนักเรียนและสังเกตชั้นเรียนกอนการ
วิจัยเพื่อนํามาเปนขอมูลประกอบบริบทดานชั้นเรียนและผูเรียน ผลการวิจัยพบวา การเรียนรูตาม
รูปแบบ IBLE สงผลทางบวกโดยตรงกับการพัฒนาดานจิตพิสัยของผูเรียน ซึ่งสะทอนคิดมาจาก
แรงจูงใจที่เพิ่มขึ้น ผูเรียนเขาใจวิชาคณิตศาสตรและวิทยาศาสตรมากขึ้น และมีความตระหนักรูใน
อาชีพเพิ่มขึ้น และการนําการประชุมผานทางวีดิโอมาสนับสนุนการใหคําปรึกษาอิเล็กทรอนิกสมี
ประสิทธิภาพเทียบเทากับการใหคําปรึกษาตามปกติ แตการใหคําปรึกษาดวยการใชการประชุม
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ผานทางวีดิโอไมมีขอจําดัดดานการเดินทาง กิจกรรมการใหคําปรึกษาสามารถขยายออกจาก
โรงเรียนเพียง 2-3 แหงไปยังโรงเรียนจํานวนมากในเขตตางๆ ดวยเทคโนโลยีความเร็วสูง และ
ผูเรียนที่มีปฏิสัมพันธกับการใหคําปรึกษาอิเล็กทรอนิกสมีความมั่นใจในการเรียนวิชาคณิตศาสตร
และวิทยาศาสตรเพิ่มมากขึ้น และมองเห็นคุณคาเมื่อไดรับคําปรึกษาเกี่ยวกับประสบการณการ
เรียนรู เพราะสามารถนําการเรียนรูไปปรับใชกับชีวิตของตนได
Wilhelm (2010) ไดศึกษาเกี่ยวกับการใฝรูในการเรียนการอาน และการเขียน ซึ่งผูสอน
ตระหนักดีวาความทาทายหลัก คือ การจูงใจผูเรียนจากการศึกษางานวิจัยตางๆ พบวา การวาง
กรอบหัวขอดานหลักสูตรควรเปนการสงเสริมการใฝรูความสามารถในการอานและเขียน และการ
เรียนรูเชิงลึกสําหรับผูเรียนทุกคนโดยเฉพาะอยางยิ่งผูเรียนที่ไมเต็มใจเรียน และใหพวกเขาเขารวม
โครงการในชั้นเรียนเต็มรูปแบบการใฝรูเปนรูปแบบประชาธิปไตยเฉพาะในการเรียนการสอนที่
กอใหเกิดความนาสนใจมุมมองที่เปนเอกลักษณ และจุดแข็งที่หลากหลายของผูเรียนที่โดยปกติ
อาจจะดอยกวาผูเรียนคนอื่นๆ ในโรงเรียนการใฝรูตรงกับความตองการจําเปนของผูเรียนทุกคน
โดยเฉพาะอยางยิ่งผูที่ไมเต็มใจเรียน เพราะเปนการไดเปดโอกาสใหผูเรียนไดสรางและทําในสิ่งที่
ตนเรียนรู ชวยใหผูเรียนไดทราบตัวตนของตัวเองมองเห็นและบรรลุถึงความสามารถของตน เขาใจ
ตนเองอย า งลึก ซึ้ ง และประสบความสํ า เร็ จ อยา งแท จริ ง ในบทความนี้ ก ลา วถึ ง การศึ ก ษาแนว
ทางการใฝรูที่แตกตางกัน ซึ่งผูเขียนไดแบงออกเปน 3 ขั้นตอนสําคัญในวางกรอบหลักสูตรอัน
นําไปสูการใฝรู โดยการใชคําถามสําคัญ การนําไปสูผลสูงสุดของโครงการ และการลําดับกิจกรรม
การเรียนการสอนเพื่อพัฒนาความเชี่ยวชาญที่พิสูจนไดจริงเมื่อเวลาผานไป
ใจทิ พ ย ณ สงขลา (2545) ได พั ฒ นาการเรี ย นการสอนแบบเน น วิ จั ย ผ า นเว็ บ ซึ่ ง มี
คุณลักษณะสําคัญ คือ การประยุกตใชวิธีการวิจัยใหเปนวิธีเรียนวิธีสอน มุงเนนใหผูเรียนไดคุนเคย
กับวิธีการใหกิจกรรมการเรียนที่ผูเรียนไดศึกษาหาความรูตามแนวทางของการทําวิจัย และได
บูรณาการกระบวนการของการสอนดวยวิธีการวิจัยดังกลาวนี้เขากับเทคโนโลยีเวิลดไวด เว็บ เพื่อ
ขยายกิจ กรรมการเรี ย นและการสื่อสารระหว า งผูเ รียนดว ยกันและผูสอนให อยูนอกเหนือ จาก
ขอจํากัดของเวลาและสถานที่ในหองเรียน ซึ่งจะสงผลใหผูเรียนเกิดความใฝรูที่วัดไดจากความเห็น
และความรูสึก ของผูเรียนที่ มีตอการแสวงหาความรูของตนเอง โดยมีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนา
วิธีการเรียนการสอนแบบเนนวิจัยผานเว็บและศึกษาผลของการเรียนการสอนแบบเนนวิจยั ผานเว็บ
ที่มีตอความใฝรูของนิสิต กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยเปนนิสิตชั้นปที่ 1 จํานวน 162 คนที่
ลงทะเบียนเรียนวิชาคอมพิวเตอรพื้นฐานเพื่อการศึกษา ภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2544
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยประกอบไปดวยเว็บเพื่อการเรียนการสอนแบบเนนวิจัย แบบสอบถามเจต
คติเกี่ยวกับความใฝรูกอนและหลังการเรียนแบบเนนวิจัยผานเว็บ ดําเนินการวิจัยโดยใหกลุม
ตัวอยางปฏิบัติตามกิจกรรมการเรียนในเว็บไซตซึ่งออกแบบเพื่อสนับสนุนวิธีการเรียนดวยวิธีวิจัย
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ประกอบดวยหลักการสําคัญ คือ การตีความปญหา การตั้งสมมติฐาน การคนควา การวิเคราะห
และการสังเคราะห ผลการวิจัยพบวา การใชรูปแบบการสอนแบบเนนวิจัยผานเว็บไมไดสงผลตอ
ความใฝรูของผูเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ และผูเรียนมีความเห็นตอกระบวนการเรียนแบบ
เนนวิจัยในแตละขั้นในระดับเห็นดวยและเห็นดวยอยางยิ่งในการใชเว็บเปนสื่อการสอนแบบวิจัย
จันทรา พรมมี (2544) ไดศึกษาจิตลักษณะและสถานการณที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมใฝรู
ของครูประถมศึกษา โดยศึกษาปจจัยสถานการณ 3 ตัวแปรและปจจัยจิตลักษณะ 5 ตัวแปร กับ
พฤติ ก รรมใฝ รู ข องครู ก ลุ ม ตั ว อย า งที่ ใ ช ใ นการวิ จั ย เป น ข า ราชการครู สั ง กั ด สํ า นั ก งานการ
ประถมศึกษาอําเภอเมืองบุรีรัมย ปการศึกษา 2543 จํานวน 311 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
ประกอบดวยแบบสอบถามขอมูลทั่วไป แบบวัดปจจัยสถานการณ แบบวัดจิตลักษณะทั้ง 5 ตัวแปร
และแบบวัดพฤติกรรมใฝรู วิเคราะหขอมูลเพื่อหาคาเฉลี่ยคารอยละ สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของ
ขอมูลพื้นฐาน การวิเคราะหความแปรปรวนสามทาง และการวิเคราะหถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน
ผลการวิจัยพบวา (1) ปจจัยสถานการณมีผลตอพฤติกรรมใฝรูของครูดังนี้การสนับสนุนทางสังคม
พบในครูกลุมตอไปนี้ 1) กลุมเพศหญิงที่มีความเชื่ออํานาจในตนในการทํางานสูง แตมีลักษณะมุง
อนาคตควบคุมตนต่ําหรือมีลักษณะมุงอนาคตควบคุมตนต่ํา 2) กลุมรวมที่มีลักษณะมุงอนาคต
ควบคุมตนสูงหรือต่ํา 3) กลุมอายุราชการปานกลางที่มีลักษณะอนาคตควบคุมตนต่ํา 4) กลุมอายุ
ราชการนอยที่มีความเชื่ออํานาจในตนในการทํางานสูง และ 5) กลุมรวมและทุกกลุมยอย กลาวคือ
ถาครูกลุมดังกลาวนี้ไดรับการสนับสนุนทางสังคมสูงจะมีพฤติกรรมใฝรูสูงกวาครูกลุมดังกลาวที่
ไดรับการสนับสนุนทางสังคมต่ําประสบการณฝกอบรมพบในครูกลุมตอไปนี้ 1) กลุมอายุราชการ
ปานกลางที่มีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์สูงหรือมีลักษณะมุงอนาคตควบคุมตนสูง 2) กลุมรวมที่มีการ
ปฏิบัติทางพุทธศาสนาสูง 3) กลุมการศึกษาปานกลางที่มีการปฏิบัติทางพุทธศาสนาสูง 4) กลุม
อายุราชการนอยที่มีการปฏิบัติทางพุทธศาสนาสูง และ 5) กลุมรวมและทุกกลุมยอย ยกเวนใน
กลุมอายุราชการนอย กลาวคือถาครูกลุมดังกลาวนี้ไดรับประสบการณฝกอบรมสูงจะมีพฤติกรรม
ใฝรูสูงกวาครูกลุมดังกลาวที่ไดรับประสบการณฝกอบรมต่ํา (2) ปจจัยจิตลักษณะตามสถานการณ
มีผลตอพฤติกรรมใฝรูของครูดังนี้ความเชื่ออํานาจในตนในการทํางาน พบในครูกลุมตอไปนี้ 1)
กลุมอายุราชการ ปานกลาง ที่มีเหตุผลเชิงจริยธรรมสูง และ 2) กลุมรวมและกลุมอายุราชการปาน
กลาง กลาวคือถาครูกลุมดังกลาวนี้มีความเชื่ออํานาจในตนในการทํางานต่ํา จะมีพฤติกรรมใฝรูสูง
กวาครูกลุมดังกลาวที่มีความเชื่ออํานาจในตนในการทํางานสูง (3) ปจจัยจิตลักษณะเดิมมีผลตอ
พฤติกรรมใฝรูของครูดังนี้แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ พบในครูกลุมตอไปนี้ 1) กลุมรวมที่มีสภาพแวดลอม
ในโรงเรียนและความเชื่ออํานาจในตนในการทํางานสูงหรือต่ําทั้งสองตัวแปร 2) กลุมเพศชายที่มี
สภาพแวดลอมในโรงเรียนและความเชื่ออํานาจในตนในการทํางานสูงหรือต่ําทั้ง2 ตัวแปร 3) กลุม
อายุราชการปานกลางที่มีประสบการณฝกอบรมสูงหรือต่ําหรือมีความเชื่ออํานาจในตนในการ
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ทํางานสูง 4) กลุมการศึกษาปานกลางที่มีความเชื่อสูงหรือต่ํา และ 5) กลุมรวมและทุกกลุมยอย
กลาวคือถาครูกลุมดังกลาวนี้มีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์สูงจะมีพฤติกรรมใฝรูสูงกวาครูกลุมดังกลาวที่มี
แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ต่ําการปฏิบัติทางพุทธศาสนา พบในครูกลุมตอไปนี้ 1) กลุมรวมที่ไดรับ
ประสบการณฝกอบรมสูง 2) กลุมการศึกษาปานกลางที่ไดรับประสบการณฝกอบรมสูง 3) กลุม
อายุราชการปานกลางที่ไดรับประสบการณฝกอบรมสูง และ 4) กลุมรวมและทุกกลุมยอย กลาวคือ
ถาครูกลุมดังกลาวนี้ มีการปฏิบัติทางพุทธศาสนาสูงจะมีพฤติกรรมใฝสูงกวาครูกลุมดังกลาวที่มี
การปฏิบัติทางพุทธศาสนาต่ําลักษณะมุงอนาคตควบคุมตนพบในครูกลุมตอไปนี้ 1) กลุมรวมที่
ไดรับการสนับสนุนทางสังคมต่ํา 2) กลุมเพศหญิงที่ไดรับการสนับสนุนทางสังคมต่ํา 3) กลุมอายุ
ราชการปานกลางที่ไดรับประสบการณฝกอบรมสูง และ 4) กลุมรวมและทุกกลุมยอยยกเวนใน
กลุมการศึกษาต่ํา กลาวคือถาครูกลุมดังกลาวนี้มีลักษณะมุงอนาคตควบคุมตนสูงจะมีพฤติกรรม
ใฝรูสูงกวาครูกลุมดังกลาวที่มีลักษณะมุงอนาคตควบคุมตนต่ําเหตุผลเชิงจริยธรรมพบในครูกลุม
ตอไปนี้ 1) กลุมอายุราชการปานกลางที่มีความเชื่ออํานาจในตนในการทํางานต่ํา 2) กลุมรวมและ
ทุกกลุมยอย กลาวคือถาครูกลุมดังกลาวนี้มีเหตุผลเชิงจริยธรรมสูงจะมีพฤติกรรมใฝรูสูงกวาครู
กลุมดังกลาวที่มีเหตุผลเชิงจริยธรรมต่ํา (4) ปจจัยสถานการณ 3 ตัวแปร ปจจัยจิตลักษณะ 5 ตัว
แปร รวม 8 ตัวแปร สามารถรวมกันทํานายพฤติกรรมใฝรูของครูไดมากกวาตัวแปรทํานายชุดใดชุด
หนึ่งเพียงลําพัง โดยมีตัวแปรทํานายสําคัญ ไดแก แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์การสนับสนุนทางสังคม การ
ปฏิบัติทางพุทธศาสนา ประสบการณฝกอบรมลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน และสภาพแวดลอม
ในโรงเรียนพบวาในกลุมรวมสามารถทํานายไดรอยละ 41.9 และกลุมยอยที่มีปริมาณการทํานาย
สูงสุด คือในครูกลุมอายุราชการปานกลางสามารถทํานายไดรอยละ 47.8
พรพรรณ อุทัยวี (2544) ไดศึกษาผลของตัวบงชี้ทางจิตสังคมและปริมาณการทํานาย
พฤติกรรมใฝรูของนักศึกษาครู โดยมีตัวแปรอิสระ 2 ประเภท คือ 1) ปจจัยทางสถานการณ มี 3 ตัว
แปร ไดแก การสนับสนุนทางสังคมการสงเสริมจากสภาพแวดลอมในสถานศึกษาและการเขารวม
กิจกรรมนักศึกษา และ 2) ปจจัยทางจิตลักษณะ มี 5 ตัวแปร แบงเปนจิตลักษณะตามสถานการณ
1 ตัวแปร คือ ความเชื่ออํานาจในตนและจิตลักษณะเดิม 4 ตัวแปร ไดแกการใชเหตุผลเชิง
จริยธรรม ลักษณะมุงอนาคตและควบคุมตน แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์และการปฏิบัติทางพุทธศาสนา
กลุ ม ตั ว อย า งที่ ศึ ก ษาในการวิ จั ย เป น นั ก ศึ ก ษาคณะศึ ก ษาศาสตร ระดั บ ปริ ญ ญาบั ณ ฑิ ต
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จํานวน80 คนและมหาวิทยาลัยขอนแกน จํานวน 240 คน รวมทั้งสิ้น
320 คนเครื่องมือที่ใชในการวิจัยประกอบดวยแบบสอบถามการเขารวมกิจกรรมนักศึกษา แบบวัด
พฤติ ก รรมใฝ รู แบบวั ด การสนั บ สนุ น ทางสั ง คม แบบวั ด การส ง เสริ ม จากสภาพแวดล อ มใน
สถานศึกษาแบบวัดความเชื่ออํานาจในตน แบบวัดการใชเหตุผลเชิงจริยธรรมแบบวัดลักษณะมุง
อนาคตและควบคุ ม ตน แบบวั ด แรงจู ง ใจใฝ สั ม ฤทธิ์ แ ละแบบวั ด การปฏิ บั ติ ท างพุ ท ธศาสนา
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ผลการวิจัยพบวา (1) ปจจัยทางสถานการณมีผลตอพฤติกรรมใฝรูของนักศึกษาครู ดังนี้ 1.1 การ
สนับสนุนทางสังคม มีผลตอพฤติกรรมใฝรูของนักศึกษาครูในกลุม ตอไปนี้ 1) กลุมตัวอยางรวมที่มี
ความเชื่ออํานาจในตนและการใชเหตุผลเชิงจริยะธรรมสูงหรือต่ําทั้งสองตัวแปร หรือมีลักษณะมุง
อนาคตและควบคุมตนต่ํา 2) กลุมผลการเรียนต่ําที่มีความเชื่ออํานาจในตนสูงแตมีลักษณะมุง
อนาคตและควบคุมตนต่ําหรือมีความเชื่ออํานาจในตนและการใชเหตุผลเชิงจริยธรรมต่ําหรือมี
ลักษณะมุงอนาคตและควบคุมตนต่ํา 3) กลุมชั้นปที่ 2 ที่มีการใชเหตุผลเชิงจริยธรรมสูง หรือมี
ลักษณะมุงอนาคตและควบคุมตนต่ําหรือมีการปฏิบัติทางพุทธศาสนาต่ํา 4) กลุมผลการเรียนสูงที่
มีความเชื่ออํานาจในตน และลักษณะมุงอนาคตและควบคุมตนต่ํา 5) กลุมชั้นปที่ 3 ที่มีลักษณะ
มุงอนาคตและ ควบคุมตนต่ํา 6) กลุมชั้นปที่ 1 ที่มีการใชเหตุผลเชิงจริยธรรมต่ํา และ 7) กลุม
ตัวอยางรวมและทุกกลุมตัวอยางยอย กลาวคือถานักศึกษาครูกลุมดังกลาวนี้ไดรับการสนับสนุน
ทางสังคมสูงจะมีพฤติกรรมใฝรูสูงกวานักศึกษาครูกลุมดังกลาวที่ไดรับการสนับสนุนทางสังคมต่ํา
1.2 การสงเสริมจากสภาพแวดลอมในสถานศึกษามีผลตอพฤติกรรมใฝรูของนักศึกษาครูในกลุม
ตอไปนี้ 1) กลุมผลการเรียนต่ํา ที่มีความเชื่ออํานาจในตนและการใช เหตุผลเชิงจริยธรรมต่ํา 2)
กลุมเพศหญิง ที่มีความเชื่ออํานาจในตนต่ํา และ 3) กลุมตัวอยางรวมและทุกกลุมตัวอยางยอย
กลาวคือ ถานักศึกษาครูกลุมดังกลาวนี้ ไดรับการสงเสริมจากสภาพแวดลอมในสถานศึกษาสูงจะ
มี พ ฤติ ก รรมใฝ รู สู ง กว า นั ก ศึ ก ษาครู ก ลุ ม ดั ง กล า วที่ ไ ด รั บ การส ง เสริ ม จากสภาพแวดล อ มใน
สถานศึกษาต่ํา 1.3 การเขารวมกิจกรรมนักศึกษา มีผลตอพฤติกรรมใฝรูของนักศึกษาครูในกลุม
ตอไปนี้ 1) กลุมเพศชายที่มีการปฏิบัติทางพุทธศาสนาต่ํา และ 2) กลุมตัวอยางรวมและแทบทุก
กลุมตัวอยางยอย ยกเวนกลุมเพศหญิงกลุมชั้นปที่ 2 และกลุม ผลการเรียนสูง กลาวคือถา
นักศึกษาครูกลุมดังกลาวนี้ มีการเขารวมกิจกรรม นักศึกษาสูงจะมีพฤติกรรมใฝรูสูงกวานักศึกษา
ครูกลุมดังกลาวที่มีการเขารวมกิจกรรมนักศึกษาต่ํา (2) ปจจัยทางจิตลักษณะตามสถานการณ คือ
ความเชื่ออํานาจในตน มีผลตอพฤติกรรม ใฝรูของนักศึกษาครูในกลุมตอไปนี้ 1) กลุมตัวอยางรวม
ที่ไดรับการสนับสนุนทางสังคมและมีการใชเหตุผลเชิงจริยธรรมต่ําหรือมีลักษณะมุงอนาคตและ
ควบคุมตนสูง 2) กลุมเพศหญิงที่ไดรับการสงเสริมจากสภาพแวดลอมในสถานศึกษาต่ํา และ 3)
กลุมตัวอยางรวม และแทบทุกกลุมตัวอยางยอย ยกเวนกลุมชั้นปที่ 2 กลาวคือถานักศึกษาครูกลุม
ดังกลาวนี้ มีความเชื่ออํานาจในตนสูงจะมีพฤติกรรมใฝรูสูงกวานักศึกษาครูกลุมดังกลาวที่มีความ
เชื่ออํานาจในตนต่ํา (3) ปจจัยทางจิตลักษณะเดิม มีผลตอพฤติกรรมใฝรูของนักศึกษาครู ดังนี้ 3.1
แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์มีผลตอพฤติกรรมใฝรูของนักศึกษาครูในกลุม ตอไปนี้ 1) กลุมชั้นปที่ 2 ที่ไดรับ
การสนับสนุนทางสังคมต่ํา แตมีความเชื่ออํานาจในตนสูง หรือมีความเชื่ออํานาจในตนสูง หรือต่ํา
ก็ตาม และ 2) กลุมตัวอยางรวมและแทบทุกกลุมตัวอยางยอย ยกเวนกลุมชั้นปที่ 1 กลาวคือถา
นักศึกษาครูกลุมดังกลาวนี้มีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์สูงจะมีพฤติกรรมใฝรูสูงกวานักศึกษาครูกลุม

60
ดังกลาวที่มีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ต่ํา 3.2 ลักษณะมุงอนาคตและควบคุมตนมีผลตอพฤติกรรมใฝรู
ของนักศึกษาครู ในกลุมตอไปนี้ 1) กลุมตัวอยางรวมและกลุมชั้นปที่ 2 ที่มีความเชื่ออํานาจในตน
สูงหรือไดรับการสนับสนุนทางสังคมต่ํา และ 2) กลุมตัวอยางรวม กลุมเพศชายและกลุมชั้นปที่ 2
กลาวคือ ถานักศึกษาครูกลุมดังกลาวนี้มีลักษณะมุงอนาคตและควบคุมตนสูงจะมีพฤติกรรมใฝรู
สูงกวานักศึกษาครูกลุมดังกลาวที่มีลักษณะมุงอนาคตและควบคุมตนต่ํา 3.3 การปฏิบัติทางพุทธ
ศาสนามีผลตอพฤติกรรมใฝรูของนักศึกษาครูในกลุม ตอไปนี้ 1) กลุมชั้นปที่ 2 ที่ไดรับการ
สนับสนุนทางสังคมต่ํา 2) กลุมเพศชายที่มีการเขารวมกิจกรรมนักศึกษาต่ํา และ 3) กลุมตัวอยาง
รวม กลุมเพศชายและกลุมผลการเรียนสูง กลาวคือถานักศึกษาครูกลุมดังกลาวนี้มีการปฏิบัติทาง
พุทธศาสนาสูงจะมีพฤติกรรมใฝรูสูงกวานักศึกษาครูกลุมดังกลาวที่มีการปฏิบัติทางพุทธศาสนาต่าํ
3.4 การใชเหตุผลเชิงจริยธรรมมีผลตอพฤติกรรมใฝรูของนักศึกษาครูในกลุมตอไปนี้ 1) กลุมเพศ
ชายที่มีความเชื่ออํานาจในตนต่ํา และ 2) กลุมผลการเรียนสูง กลาวคือถานักศึกษาครูกลุม
ดังกลาวนี้ มีการใชเหตุผลเชิงจริยธรรมสูงจะมีพฤติกรรมใฝรูสูงกวานักศึกษาครูกลุมดังกลาวที่มี
การใชเหตุผลเชิงจริยธรรมต่ํา(4) ตัวแปรทํานายชุดที่ 3 (ชุดที่ 1 รวมกับชุดที่ 2 มี 8 ตัวทํานาย)
สามารถทํานายพฤติกรรมใฝรูของนักศึกษาครูไดมากกวาตัวแปรทํานายชุดที่ 1 (ปจจัยทาง
สถานการณ มี 3 ตัวทํานาย) หรือชุดที่ 2 (ปจจัยทางจิตลักษณะ มี 5 ตัวทํานาย) เพียงลําพัง ใน
กลุมชั้นปที่ 2 กลุมผลการเรียนต่ํา กลุมเพศชายกลุมเพศหญิง และกลุมชั้นปที่ 1 โดยมีตัวแปร
ทํานายสําคัญ ไดแกแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ การสงเสริมจากสภาพแวดลอมในสถานศึกษาลักษณะมุง
อนาคตและควบคุมตน การสนับสนุนทางสังคม และการเขารวมกิจกรรมนักศึกษา
ยุคนธร แจมฤทธิ์ (2544) ไดศึกษาการใฝรูของนักศึกษาพยาบาล และหาความสัมพันธ
ระหวางปจจัยสวนบุคคล ทัศนคติตอวิชาชีพ รูปแบบการใชชีวิตของนักศึกษา การดูแลนักศึกษา
ของอาจารย และบรรยากาศการเรียนรูกับการใฝรูของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาล สังกัด
กระทรวงสาธารณสุข และศึกษาปจจัยที่รวมกันพยากรณการใฝรูของนักศึกษาพยาบาล กลุม
ตัวอยางที่ใชในการวิจัยเปนนักศึกษาพยาบาล จํานวน 390 คนที่ไดจากการสุมตัวอยางแบบแบง
ชั้นภูมิ เครื่องมือที่ใชในการวิจัยประกอบดวยแบบสอบถามขอมูลทั่วไป แบบวัดทัศนคติตอวิชาชีพ
การพยาบาล แบบสอบถามรูปแบบการใชชีวิตของนักศึกษา แบบประเมินการดูแลนักศึกษาของ
อาจารย แบบสอบถามบรรยากาศการเรียนรู และแบบสอบถามการใฝรู ผลการวิจัยพบวา (1) ชั้นป
ทัศนคติตอวิชาชีพ รูปแบบการใชชีวิตของนักศึกษา การดูแลนักศึกษาของอาจารย และบรรยากาศ
การเรียนรู มีความสัมพันธทางบวกกับการใฝรูของนักศึกษาพยาบาลอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 และ (2) ปจจัยที่รวมกันพยากรณการใฝรูของนักศึกษาพยาบาลไดอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 ประกอบดวย 8 ตัวแปร โดยสามารถรวมกันพยากรณการใฝรูของนักศึกษา
พยาบาลไดรอยละ 58.8 ไดแก รูปแบบการใชชีวิตของนักศึกษากลุมวิชาชีพ บรรยากาศการเรียนรู
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ดานบรรยากาศในชั้นเรียน บรรยากาศการเรียนรูดานกฎระเบียบของสถาบัน การดูแลนักศึกษา
ของอาจารยดานการมีความยึดมั่นผูกพันตอวิชาชีพ รูปแบบการใชชีวิตของนักศึกษากลุมกาวหนา
รูปแบบการใชชีวิตของนักศึกษากลุมวิชาการ การดูแลนักศึกษาของอาจารยดานการมีสมรรถนะ
ทางวิชาชีพ และทัศนคติตอวิชาชีพดานลักษณะวิชาชีพ
ชิตสุภางค ทิพยเที่ยงแท และคณะ (2543) ไดศึกษาเปรียบเทียบพฤติกรรมการใฝรูกอน
และหลังการเรียนโดยใชปญหาเปนหลัก ในวิชาอนามัยชุมชน 1 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยเปน
นักศึกษาพยาบาลศาสตร ชั้นปที่ 2 ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี จํานวน 62 คน
ผลการวิจัยพบวา กอนและหลังการเรียนโดยใชปญหาเปนหลัก นักศึกษาพยาบาลรับรูวาตนเองมี
พฤติกรรมการใฝรูอยูในระดับคอนขางมาก และพฤติกรรมการใฝรูของนักศึกษากอนและหลังการ
เรียนโดยใชปญหาเปนหลักแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .05 และนักศึกษาแสดงความ
คิดเห็นตอการสอน คือ ผูสอนตองคอยชี้แนะ มีความรูและมีความเปนกันเองกับนักศึกษา ผูเรียน
ตองกระตือรือรนในการคนควาและใฝรู บรรยากาศการเรียนการสอน มีความเปนกันเอง เอกสาร
ประกอบการสอนมีเพียงพอและมีการอํานวยการดานการใชหองสมุด สะดวกในการสืบคนและใช
บริการ
มาสริ น จั น ทงาม (2543)ได ศึ ก ษาผลการจั ด การเรี ย นการสอนแบบเน น วิ จั ย ต อ
ความสามารถในการคิดวิจารณญาณและการใฝรูของนักศึกษาพยาบาล โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ
เปรียบเทียบความใฝรูและความสามารถในการคิดวิจารณญาณระหวางกลุมที่ไดรับการจัดการ
เรียนการสอนแบบเนนวิจัยและกลุมที่ไดรับการสอนแบบปกติ กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยเปน
นักศึกษาพยาบาล ชั้นปที่ 1 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนี สุรินทร จํานวน 40 คนที่เรียนวิชา
แนวคิดพื้นฐานและหลักการพยาบาล 2 สุมเขากลุมทดลองและกลุมควบคุม กลุมละ 20 คน
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยประกอบดวยแผนการสอนแบบเนนวิจัย คูมืออาจารย คูมือนักศึกษา
เอกสารประกอบการสอน เก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถามการใฝรูของนักศึกษาพยาบาล
และแบบสอบถามความสามารถในการคิ ด วิ จ ารณญาณ ผลการวิ จั ย พบว า (1) การใฝ รู ข อง
นักศึกษาพยาบาลกลุมที่ไดรับการจัดการเรียนการสอนแบบเนนวิจัยหลังการสอนสูงกวากอนการ
สอนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ความสามารถในการคิดวิจารณญาณของนักศึกษา
พยาบาลกลุมที่ไดรับการจัดการเรียนการสอนแบบเนนวิจัยกอนและหลังการสอนไมแตกตางกัน
และ (2) การใฝรูและความสามารถในการคิดวิจารณญาณของนักศึกษาพยาบาลกอนและหลังการ
ทดลองในกลุมที่ไดรับการจัดการเรียนการสอนแบบเนนวิจัยและกลุมที่ไดรับการสอนแบบปกติไม
แตกตางกัน
นิรันดร ตั้งธีรบัณฑิตกุล และคณะ (2542) ศึกษาปจจัยที่สงผลคุณลักษณะการใฝรูของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตน ในเขตการศึกษา 8 กลุมตัวอยางเปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
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จํานวน 472 คน ผลการวิจัยพบวานักเรียนที่อาศัยอยูกับบิดาและมารดา การเรียนการสอนของ
ผูสอนสนุก และระดับผลการเรียนเฉลี่ยของนักเรียนตั้งแต 2.0 ขึ้นไป มีความสัมพันธทางบวกใน
ระดับนอยกับคุณลักษณะการใฝรูของนักเรียน แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ การเปดรับสื่อมวลชน นิสัยรัก
การอาน การเสริมแรงของผูปกครอง การเสริมแรงของครู มีความสัมพันธทางบวกในระดับปาน
กลางกับคุณลักษณะการใฝรู และพบวานิสัยรักการอาน การเสริมแรงของครูแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์
การเปดรับสื่อมวลชน ระดับผลการเรียนเฉลี่ยของนักเรียน การเสริมแรงของผูปกครอง สามารถ
พยากรณคุณลักษณะการใฝรูได
พยุง ใบแยม (2541) ไดศึกษาผลการใชเทคนิคการควบคุมตนเองที่มีตอพฤติกรรมใฝรูใฝ
เรียนและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสรางเสริมประสบการณชีวิตของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยเปนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2540
โรงเรียนวัดบานทวน จังหวัดกาญจนบุรีจํานวน 60 คน แบงเปนกลุมทดลอง 30 คน กลุมควบคุม
30 คนเนื้อหาที่ใชในการทดลอง คือ เรื่องสิ่งแวดลอมทางธรรมชาติ น้ําและอากาศกลุมทดลอง
เรียนดวยวิธีสอนที่ใชเทคนิคการควบคุมตนเอง กลุมควบคุมเรียนดวยวิธีปกติ เครื่องมือที่ใชในการ
วิจัยประกอบดวยแผนการสอน แบบตรวจสอบรายการกําหนดวิธีเรียนของนักเรียนแบบบันทึกผลที่
เกิดขึ้นจริงจากการปฏิบัติ กิจกรรมพฤติกรรมใฝรูใฝเรียนและแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนกลุมสรางเสริมประสบการณชีวิตการวิเคราะหขอมูลใชวิธีวิเคราะหความแปรปรวนสองทาง
ผลการวิจัยพบวา พฤติกรรมใฝรูใฝเรียนของนักเรียนที่เรียนดวยวิธีสอนที่ใชเทคนิคการควบคุม
ตนเองมีมากกวานักเรียนที่เรียนดวยวิธีสอนปกติ กลุมทดลองและกลุมควบคุมที่ประกอบดวย
นักเรียนที่มีระดับความสามารถทางการเรียนสูงมีพฤติกรรมใฝรูใฝเรียนแตกตางกันมากกวากลุม
ทดลองและกลุมควบคุมที่ประกอบดวยนักเรียนที่มีระดับความสามารถทางการเรียนปานกลางและ
ต่ําผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสรางเสริมประสบการณชีวิตของนักเรียนที่เรียนดวยวิธีสอนที่ใช
เทคนิคการควบคุมตนเองสูงกวานักเรียนที่เรียนดวยวิธีสอนปกติ กลุมทดลองและกลุมควบคุมที่
ประกอบดวยนักเรียนที่มีระดับความสามารถทางการเรียนสูงมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตกตางกัน
มากกวากลุมทดลองและกลุมควบคุมที่ประกอบดวยนักเรียนที่มีระดับความสามารถทางการเรียน
ปานกลางและต่ําสรุปไดวาวิธีสอนที่ใชเทคนิคการควบคุมตนเองมีประสิทธิผลดีกวาวิธีสอนปกติ
และมีประสิทธิผลดียิ่งขึ้นเมื่อใชกับนักเรียนที่มีระดับความสามารถทางการเรียนสูง
วิโ รจน วัฒ นานิมิ ตกู ล (2540) ไดพัฒนาและประเมินรูปแบบการสอนโดยใชสาระอิง
บริบทเพื่อสงเสริมความใฝรูและเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสรางเสริมประสบการณ
ชีวิต กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยเปนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนวัดเทพประสิทธิ์คณา
วาส จํานวน 30 คนที่มีคะแนนเฉลี่ยทางการเรียนสูง ปานกลาง และต่ํา ระดับละ 10 คน ซึ่งไดรับ
การสุม เขาในกลุมทดลองและกลุมควบคุม โดยกลุมทดลองเรียนดวยรูปแบบการสอนโดยใชสาระ
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อิงบริบทเพื่อสงเสริมความใฝรูที่พัฒนาขึ้น สวนกลุมควบคุมเรียนดวยรูปแบบการสอนแบบปกติ
ผลการวิจัยพบวา 1) รูปแบบการสอนที่พัฒนาขึ้นสามารถสงเสริมความใฝรูแกนักเรียนดวยการ
นําเสนอสาระอิงบริบทซึ่งเปนจุดรวมของเนื้อหาสําคัญของบทเรียนที่มีความครอบคลุม ซับซอน
และนาสนใจเพียงพอที่จะกระตุนใหผูเรียนกําหนดประเด็นคนควาและดําเนินการคนควาดวย
วิธีการตางๆ แลวสรุปเชื่อมโยงความรูที่ไดรับกับสาระอิงบริบทเดิมและสามารถนําความรูที่ได
ทั้งหมดไปใชในการกําหนดประเด็นคนควาใหมตอไป 2) นักเรียนกลุมทดลองมีทักษะการแสวงหา
ความรูสู งกว า นัก เรีย นกลุ มควบคุ ม นั ก เรีย นกลุม ทดลองมีทักษะการแสวงหาความรู ห ลั ง การ
ทดลองสูงกวาการทดลอง และมีปฏิสัมพันธระหวางการสอนตามรูปแบบการสอนกับระดับคะแนน
เฉลี่ยทางการเรียนตอทักษะการแสวงหาความรู ซึ่งเมื่อทดสอบในแตละระดับพบวา นักเรียนกลุม
ทดลองมีทักษะการแสวงหาความรูสูงกวานักเรียนกลุมควบคุมในแตละระดับคะแนนเฉลี่ยทางการ
เรียนทุกระดับ 3) นักเรียนกลุมทดลองมีเจตคติตอการแสวงหาความรูสูงกวานักเรียนกลุมควบคุม
และนักเรียนกลุมทดลองมีเจตคติตอการแสวงหาความรูหลังการทดลองสูงกวากอนการทดลอง แต
ไมมีปฏิสัมพันธระหวางการสอนตามรูปแบบการสอนกับระดับคะแนนเฉลี่ยทางการเรียนตอเจตคติ
ตอการแสวงหาความรู ซึ่งเมื่อทดสอบรายคูพบวานักเรียนที่มีระดับคะแนนเฉลี่ยทางการเรียนสูงมี
เจตคติตอการแสวงหาความรูสูงกวานักเรียนที่มีระดับคะแนนเฉลี่ยทางการเรียนปานกลางและต่ํา
และนักเรียนที่มีระดับคะแนนเฉลี่ยทางการเรียนปานกลางมีเจตคติตอการแสวงหาความรูสูงกวา
นักเรียนที่มีระดับคะแนนเฉลี่ยทางการเรียนต่ํา เมื่อทดสอบในแตละระดับพบวา นักเรียนกลุม
ทดลองมีเจตคติตอการแสวงหาความรูสูงกวานักเรียนกลุมควบคุมในแตละระดับคะแนนเฉลี่ย
ทางการเรียนทุกระดับ และ 4) นักเรียนกลุมทดลองมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมวิชาสรางเสริม
ประสบการณชีวิตหลังการทดลองสูงกวานักเรียนกลุมควบคุม
บุญชิต มณีโชติ (2540) ไดศึกษาความสัมพันธระหวางการจัดการเรียนการสอนแบบมี
สวนรวมกับพฤติ กรรมการใฝรูของนั กศึกษาพยาบาล โดยมีวัตถุประสงคเ พื่อศึก ษาระดับการ
จัดการเรียนการสอนแบบมีสวนรวม ระดับพฤติกรรมการใฝรูของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัย
พยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุข และเพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางการจัดการเรียนการสอน
แบบมีสวนรวมกั บพฤติกรรมการใฝรูของนักศึกษาพยาบาล กลุมตัว อยางที่ใช ในการวิจั ยเปน
นักศึกษาพยาบาลชั้นปที่ 4 ผลการวิจัยพบวา นักศึกษาพยาบาลมีพฤติกรรมการใฝรูโดยรวมอยูใน
ระดับคอนขางมาก นักศึกษาพยาบาลมีสวนรวมในการจัดการเรียนการสอนอยูในเกณฑปานกลาง
และการจัดการเรียนการสอนแบบมีสวนรวมมีความสัมพันธทางบวกกับพฤติกรรมการใฝรูของ
นักศึกษา
เสาวนีย กานติเดชารักษ (2539) ไดพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบเนนการวิจัย
ทางการพยาบาล กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยเปนนักศึกษาพยาบาล จํานวน 48 คนที่ลงทะเบียน

64
เรียนวิชาการพยาบาลอายุรศาสตรและศัลยศาสตร วิทยาลัยคริสเตียน ผลการวิจัยพบวา หลังการ
ใชรูปแบบการเรียนการสอนแบบเนนการวิจัยทางการพยาบาลผูเรียนมีความรูเชิงศาสตรการ
พยาบาลและกระบวนการวิจัย มีเจตคติที่ดีตอการรวมมือและการทําวิจัย มีทักษะการทําวิจัย และ
มีความใฝรู และ ไมมีความแตกตางในการคิดวิจารณญาณ
จากการศึกษางานวิจั ยที่เ กี่ยวของพบวา ปจจัยที่ส งผลตอคุณลักษณะความใฝรูของ
ผูเ รียนไดแก แรงจูง ใจใฝสั มฤทธิ์ การเปดรับสื่อมวลชน นิสัย รักการอา น การเสริ มแรงของ
ผูปกครองและครู ชั้นป ทัศนคติตอวิชาชีพ รูปแบบการใชชีวิตของนักศึกษา การดูแลนักศึกษาของ
อาจารย และบรรยากาศการเรียนรู นอกจากนี้ยังพบวามีงานวิจัยเกี่ยวกับการศึกษาหรือพัฒนา
รูปแบบการจัดการเรียนรูเพื่อสงเสริมความใฝรู เชน การจัดการเรียนรูแบบเนนวิจัยผานเว็บ การ
พัฒนารูปแบบการเรียนรูที่เนนการใฝรูเปนฐานของ Li, Moorman, & Dyjur (2010) ซึ่ง
ประกอบดวยขั้นตอนสําคัญไดแก ถาม (Ask) สืบสอบ (Investigate)สราง (Create) อภิปราย
(Discuss) และสะทอนคิด (Reflect) การพัฒนารูปแบบการสอนโดยใชสาระอิงบริบทเพื่อสงเสริม
ความใฝรูของ วิโรจน วัฒนานิมิตกูล (2540) ทั้งนี้ผูวิจัยพบวารูปแบบการสอนตางๆ ที่สงเสริม
ความใฝรูมีลักษณะที่สอดคลองกันคือ มีกิจกรรมที่สงเสริมการกําหนดประเด็นปญหา การสืบ
สอบคนควา การอภิปรายแลกเปลี่ยนประสบการณระหวางผูเรียนกับผูเรียนและผูเรียนกับผูสอน
และการสะทอนคิดตอการเรียนรูของตน นอกจากนี้การเสริมแรงโดยผูเกี่ยวของก็เปนปจจัยที่สงผล
ตอคุณลักษณะความใฝรูของผูเรียนดวย
ตอนที่ 4 ความคงทนในการจํา
ความหมายของความคงทนในการจํา
Gagné (1977) กลาววาความคงทนในการจําเปนความสามารถในการเก็บรักษาสิ่งที่
เรียนรูใหคงอยูหรือกลายเปนความจําระยะยาว
Adam (1967) ไดใหความหมายของความคงทนในการจําไวสรุปไดวาความคงทนในการ
เรียนรูเปนการคงไวซึ่งผลทางการเรียนหรือความสามารถที่จะระลึกตอสิ่งเราที่เคยเรียนหรือมี
ประสบการณรับรูมาแลวหลังจากทิ้งไวชั่วระยะเวลาหนึ่งได
ชัยณรงค แกวสุก (2550) กลาววา ความคงทนในการจําหมายถึงความสามารถในการ
คงไวซึ่งประสบการณห รือความรูความเขาใจในการเรียนที่เคยเรียนรูหรือมีประสบการณรับรู
มาแลวหรือการเก็บรักษาสิ่งที่เรียนรูใหคงอยูเปนความทรงจําระยะยาวที่สามารถระลึกไดหลังจาก
ทิ้งไวชั่วระยะเวลาหนึ่ง ดังนั้นการศึกษาความคงทนในการเรียนรูจําเปนตองศึกษาเกี่ยวกับการจํา
เพื่อใหเกิดความรูความเขาใจเกี่ยวกับความคงทนในการเรียนรูอยางแทจริง
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โชติ จันทรวัง (2547) เสนอวาความคงทนในการจําหมายถึงความสามารถของผูเรียนใน
การระลึกถึงความรูหรือประสบการณที่เคยไดเรียนรูมาหลังจากทิ้งไวชวงระยะเวลาหนึ่ง จาก
ความหมายของความคงทนในการเรียนรูสิ่งที่มีอิทธิพลอยางมากตอความคงทนในการเรียนรูคือ
การจํา ดังนั้นการศึกษาความคงทนในการเรียนรูจําเปนที่จะตองศึกษาความรูเกี่ยวกับการจํา
เพื่อใหเกิดความเขาใจเกี่ยวกับความคงทนในการเรียนรูอยางแทจริง
ศิรินทรา บัวประชุม (2547) เสนอวา ความคงทนในการจําเปนการคงไวซึ่งความรูหรือ
ประสบการณที่ไดเรียนรูมาแลวในระยะเวลาหนึ่งซึ่งสามารถวัดพฤติกรรมหรือความรูนั้นๆออกมา
ไดแมเวลาจะผานไปแลว
จารุณี วัยเจริญ (2545) กลาววา ความคงทนในการจําเปนความสามารถเก็บรักษาขอมูล
ที่เกิดจากการเรียนรูซึ่งเกิดขึ้นไดจากการทํางานของระบบประสาทตางๆ โดยชวงเวลาที่ขอมูลถูก
เก็บรักษาไวอาจเปนเวลาเพียงนอยนิดหรืออาจยาวนานตลอดชีวิตและสามารถระลึกยอนถึงขอมูล
นั้นเมื่อตองการนํามาใชได
บุญสิริ สุวรรณเพ็ชร (2545) ไดใหความหมายวาความคงทนในการจําหมายถึงการวัด
ความรูในแงของปริมาณการจําไดหรือสิ่งที่ยังคงเหลืออยูที่เปนผลลัพธของประสบการณการการ
เรียนรู
สุชา จันทนเอม (2544) ไดใหความหมายของความคงทนในการจําไววาคือการเก็บหรือ
รักษาและความเขาใจที่เกิดจากการรับรูโดยผานประสาทสัมผัสตางๆ
สุภาวดี เพ็ชรนอย (2540) กลาววาความคงทนในการจําหมายถึงความสามารถในการจํา
หรือระลึกไดในประสบการณเดิมที่เคยเรียนรูมาแลวหลังจากกระบวนการเรียนการสอนแลวนํา
ประสบการณนั้นมาใชกับสถานการณใหมที่คลายคลึงกันอยางมีประสิทธิภาพ
สรุ ป ได ว า ความคงทนในการจํ า เป น ความสามารถในการเก็ บ รั ก ษาความรู ห รื อ
ประสบการณที่เคยเรียนรูมาหลังจากระยะเวลาชวงหนึ่งผานไป และสามารถคนคืนกลับมาใชได
ทุกเมื่อที่ตองการอยางมีประสิทธิภาพ
ความสําคัญของความคงทนในการจํา
Kitchel & Torres (2005) กลาวถึงความสําคัญของความคงทนในการจําไวสรุปไดวา
ความคงทนในการจําสัมพันธกับความทรงจํา ถาผูเรียนมีความคงทนในการจําอันเปนกระบวนการ
ที่อยูในความทรงจําระยะยาว ผูเรียนก็สามารถคนหาขอมูลที่ตองการไดในอนาคต หรือคนหาสิ่งที่
เรียนไปแลวไดในอนาคต นั่นคือ ผูเรียนสามารถจดจําขอมูลที่รับรูหรือเรียนรูมาแลวในอดีต และ
สามารถคนคืนเพื่อนํากลับมาใชในการเรียนที่เกิดขึ้นในอนาคต

66
จารุณี วัยเจริญ (2545) กลาวถึงความสําคัญของความคงทนในการจําไวสรุปไดวา การ
เรี ย นรู ทุ ก อย า งต อ งมี ก ารคงสิ่ ง ที่ เ รี ย นมาแล ว ไว บ า งเพราะถ า เราลื ม สิ่ ง ที่ เ คยเรี ย นรู แ ละ
ประสบการณที่ผานมาทั้งหมดก็เหมือนกับวาไมมีการเรียนรูเกิดขึ้นหรือถาจําอะไรไมไดก็คิดอะไร
ไมไดคิดไดแลวลืมก็ไมมีประโยชนดังนั้นการคงสิ่งที่เรียนรูไวหรือจดจําไดจึงมีความสําคัญ
ปราชญาลปน กัณหเนตร (2519) ไสว เลี่ยมแกว (2531) และจิราภา เต็งไตรรัตน และ
คณะ (2543) ได เ สนอความเห็ น ไว ส อดคล อ งกั น ว า ความคงทนในการจํ า เกี่ ย วข อ งกั บ
กระบวนการจําและการเรียนรูซึ่งมีประโยชนตอผูเรียน การสรางความคงทนของผลการเรียนรูให
เกิดแกผูเรียนเรียนทําไดหลายวิธี เชน การจัดระเบียบขอมูล การทบทวน การใชกลวิธีชวยจํา
และการจดบันทึก เปนตน การทบทวนในสิ่งที่ไดเรียนรูเปนสิ่งสําคัญเพื่อใหคงเก็บขอมูลไวใน
ความจําระยะยาว
ปจจัยทีท่ ําใหเกิดความคงทนในการจํา
สิ่งสําคัญที่จะชวยใหเกิดความคงทนในการจําอาจสรุปได 2 ประการไดแกประการแรกคือ
ลักษณะความตอเนื่องหรือความสัมพันธกันของประสบการณที่จะทําใหเกิดการเรียนรู ประการที่
สองคือการทบทวนสิ่งที่ไดเรียนไปแลวอยูเสมอ (ไสวเลี่ยมแกว, 2528) ซึ่งหลักการเรียนรูสิ่งใดๆ
หากไมมีการทบทวนอัตราการจําจะลดลงเรื่อยๆจากผลการวิจัยของ Baddeley (1976) ไดทดสอบ
การจําพยางคไรความหมายและไมมีการทบทวนพบวาชวงแรกๆ ความจําจะลดลงอยางรวดเร็วใน
ระยะเวลาเพียง 1 ชั่วโมงความจําจะลดลงเหลือเพียงครึ่งหนึ่ง หลังจากนั้นอัตราการจําจะลดลง
อยางชาๆจนเหลือเพียงรอยละ 10 เมื่อเวลาผานไป 1 สัปดาหแตถาหากมีการทบทวนอยูเสมอแลว
ชวงระยะเวลาที่ความจําระยะสั้นจะฝงตัวกลายเปนความจําระยะยาวหรือความคงทนในการจํานัน้
ประมาณภายใน 14 วันหลังจากที่ไดผานการเรียนรูไปแลว (ชัยพรวิชชาวุธ, 2520)
นอกจากนี้ยังมีปจจัยตางๆที่มีอิทธิพลตอความคงทนในการจําดังตอไปนี้
วารินทรรัศมีพรหม (2532) ไดกลาวถึงหลักการเกี่ยวกับความคงทนในการเรียนรูสรุปได
ดังนี้
1.การเรียนรูสิ่งที่มีความหมายตอผูเรียนจะทําใหผูเรียนเรียนไดเร็วและจําไดนาน
กวาสิ่งที่ไรความหมาย
2. การเรียนรูที่จะเชื่อมโยงวัตถุหรือเหตุการณที่เกี่ยวของกันมากกวา 2 อยางขึ้น
ไปจะเกิดขึ้นไดถานําวัตถุหรือเหตุการณนั้นไวติดกันหรือตอเนื่องกันหลักการนี้มาจากหลักความ
ใกลชิด (Proximity) และหลักการความตอเนื่อง (Contiguity)
3. ความถี่ของสิ่งเรา (Stimulus) และการตอบสนองทีเกิดขึ้นเหมือนหรือคลายกัน
มีอิทธิพลตอการเรียนรูตามกฎความถี่ของ Thorndike การกระทําซ้ําๆหรือการซักซอมนั้นจะเกิด

67
ประโยชนอยางดีตอความคงทนของขอมูลในระยะสั้นๆ แตกระบวนการที่ใช เชน การใชรหัส การ
เสริมแตง และการถายทอดเปนอยางดี จะเปนสิ่งสําคัญสําหรับความคงทนของขอมูลความจําใน
ระยะยาว การกระทําซ้ําๆ เปนสิ่งจําเปนในการเรียนทักษะและเปนสิ่งจําเปนในการเรียนรูสิ่งที่ไร
ความหมาย ดังนั้นผูออกแบบสารจําเปนตองออกแบบสารใหมีความหมายที่ผูเรียนสามารถจําได
ดีขึ้น
4. การเรียนรูขึ้นอยูกับผลการเรียนถาผลการเรียนนั้นใหความชื่นชอบลดความตึง
เครียดมีประโยชนเปนการใหรางวัลหรือเปนขอมูลที่ตองการเรียนรูจะมีประสิทธิภาพมากขึ้นและ
คงทนมากขึ้นตามกฎของ Thorndike คือ Law of Effect
กุญชรี คาขาย (2540) ไดกลาวถึงวิธีการที่ทําใหเกิดความจําโดยใชกลวิธีที่ชวยในการ
เรียนรู เชน การทําเครื่องหมาย การทําสรุปยอ การรวมกันเรียน และการจดบันทึก เปนตน
โดยเฉพาะอยางยิ่งการจดบันทึกเปนวิธีการหนึ่งที่นิยมทําเพื่อชวยความจํา วิธีนี้มีประสิทธิภาพ
เนื่องจากขณะที่จดบั นทึ กนั้ นตองใชสมองประมวลความคิดและตัดสินใจในการเรียบเรียงแต
ประสิทธิภาพจะมีมากนอยเทาใดนั้นขึ้นอยูกับเรื่องที่เรียน การจดบันทึกจะชวยใหเขาใจและจําได
ดี ขึ้ น หากเรื่ อ งที่ เ รี ย นนั้ น ยุ ง ยากซั บ ซ อ นและต อ งทํ า ความเข า ใจจนกระจ า งก อ นจดบั น ทึ ก
ตั ว อย า งเช น มี ผู วิ จั ย พบว า การจดบั น ทึ ก เรื่ อ งต า งๆ โดยเรี ย บเรี ย งเป น ภาษาของตนเองมี
ประสิทธิภาพมากเพราะขณะที่จดตองการความสามารถทางสมองในการประมวลสารสนเทศใน
ระดับสูง วิธีหนึ่งที่ครูจะชวยเด็กใหทําเชนนี้ไดคือครูทําโครงรางของสิ่งที่จะสอนมาใหเด็กจดบันทึก
รายละเอียดของแตละหัวขอดวยตนเองหลังจากนั้นจึงนํามาอานและปรับปรุงอีกครั้ง การทําเชนนี้
พบวาชวยใหเด็กเขาใจและจําไดดีมากซึ่งการเขียนบันทึกการเรียนรูก็เปนการใหนักเรียนไดจด
บันทึกสิ่งที่ไดเรียนรูดวยการใชภาษาของตนเองโดยครูมีกรอบของคําถามที่ชวยใหนักเรียนบันทึก
อีกทั้งยังสามารถประเมินความเขาใจของตนเองและแสดงความรูสึกตอการเรียนการสอนไดอีก
ดวย
ไสว เลี่ยมแกว (2528) ไดกลาวถึงปจจัยที่ชวยจําซึ่งหมายถึงตัวแปรที่ชวยใหจําไดมากขึ้น
เร็วขึ้นและคงทนอยูในระบบความจําระยะยาวโดยตัวแปรชวยเสริมความจํามีดังตอไปนี้
1. ความมีความหมายหมายถึงสิ่งที่จะจําจะตองมีความหมายตอผูเรียน
2. การจัดกลุมการทําเปนกลุมในทิศทางที่มีความหมายเดียวกันจะทําใหจําไดดี
ขึ้น
3. รหัสหมายถึงการแปลงสารจากลักษณะหนึ่งไปสูอีกลักษณะหนึ่งเพื่อใหมี
ความหมายขึ้นกวาเดิมจะไดจําไดนานหรือเก็บไดนาน
4. ความตั้งใจหมายถึงการทบทวนสารใดๆหลายครั้งโดยไมทบทวนสารอื่นๆ
5. จํานวนรอบการเรียนหมายถึงการเรียนหลายๆรอบจะทําใหจําไดมากขึ้น
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6. การเรียนซ้ําหลังจากที่สามารถเรียนรูไดแลวเมื่อเวลาผานไปผูเรียนก็จะเกิดการ
ลืมดังนั้นการเรียนซ้ําอีกครั้งจะเปนการย้ําใหจําไดอีกครั้งหนึ่งโดยการเรียนซ้ําจะใชเวลานอยกวา
การเรียนครั้งแรก
7. กลวิธีจํากระบวนการพิเศษที่ชวยเพิ่มความจําเชนกลวิธีเชื่อมโยงแบบลูกโซ
กลวิธีจินตภาพสถานที่และกลวิธีเข็มหมุด
Cruickshank (1990) ไดรวบรวมปจจัยตางๆ ที่ทําใหเกิดความคงทนในการจํา อาทิ ความ
ชัดเจน (Clarity) การจัดระเบียบ (Organization) การรอเวลา (Wait-time) การชื่นชม (Praise) การ
กระตุ น (Stimulation) และเนื้ อ หา (Content) และอี ก ป จ จั ย ที่ ก อ ให เ กิ ด ความคงทนในการจํ า
(Newcomb, McCracken, Warmbrod, & Whittington, 2004; Phipps & Osborne, 1988) ก็คือ
มโนทัศนของความหมาย (Concept of Meaning) นั่นคือ สิ่งที่สอนมีความหมายตอผูเรียน จึง
กอใหเกิดความคงทนในการจํา
Kitchel & Torres, (2005) ไดรวบรวมขอคนพบของนักการศึกษาหลายทาน (Caine,
2000; Caine & Caine, 1990; Caine & Caine, 1999; Caufield, Kidd, & Kocher, 2000;
Hardiman, 2001; Jensen, 1998; Kruse, 1998; Reardon, 1998-99; Sousa, 1998; Weiss,
2000; Wolfe, 2000) เกี่ยวกับปจจัยที่กอใหเกิดความคงทนในการจําและพัฒนการเรียนรู พบวา
การเรียนวรรณคดีแบบใชสมองเปนฐาน (Brain-based Literature) ก็เปนตัวแปรสําคัญที่สงผลตอ
ความสามารถของผูสอนและการเรียนรูของผูเรียน โดยการจัดการโดยใชสมองเปนฐานกอใหเกิด
ความหมายในการเรียนสงผลตอพิสัย 3 ดาน ไดแก พุทธิพิสัย จิตพิสัย และทักษะพิสัย ซึ่งระดับ
ของความคงทนในการจําจะเปนตัวชี้วัดคุณภาพของการเรียนรูนั่นเอง
งานวิจัยที่เกี่ยวของ
Smith & Kimball (2010) ไดศึกษาเกี่ยวกับการเรียนรูจากขอมูลปอนกลับแบบลาชาและ
แบบเวนชวงที่มีตอผลของความคงทนในการจํา จากการศึกษางานวิจัยในปจจุบัน ผลของขอมูล
ปอนกลับในระหวางการเรียนรูไดรับการสมมติฐานวาเปนกลไกการแกไขขอผิดพลาด การศึกษา
ลาสุดเกี่ยวกับผลของเวลาปอนกลับพบวาขอมูลปอนกลับอาจเสริมสรางการตอบสนองที่ถูกตองใน
ขั้น ตน ได ดว ยผู วิ จัย จึ งไดท ดสอบทฤษฎีตา งๆ ดา นผลของเวลาปอ นกลับ พรอมกับตรวจสอบ
ผลการวิจัยเกี่ยวกับขอมูลปอนกลับแบบทันทีและแบบลาชา พบวา ไมมีความสอดคลองกับทฤษฎี
ที่ตั้งสมมติฐานวา หนาที่เฉพาะของขอมูลปอนกลับ คือการแกไขขอผิดพลาดในขั้นตนแตกลับ
พบวาขอมูลปอนกลับแบบลาชาที่ชวยเสริมสรางการตอบสนองที่ถูกตองในขั้นตนนั้นก็เนื่องมาจาก
มีการเวนชวงในการเขารหัสนั่นเอง และในการทดสอบความคงทนในการจํา ขอมูลปอนกลับแบบ
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ลาชาชวยเพิ่มความนาจะเปนในการคงการตอบสนองที่ถูกตองไว และมีผลเล็กนอยในการแกไข
ขอผิดพลาด
Butle, Karpicke, & Roediger (2008) ไดศึกษาการแกไขขอผิดพลาดดานอภิปญญา
ข อ มู ล ป อ นกลั บ ช ว ยเพิ่ ม ความคงทนของการตอบสนองที่ ถู ก ต อ งด ว ยความเขื่ อ มั่ น ต่ํ า โดย
ตรวจสอบงานวิจัยกอนหนาพบวา ขอมูลปอนกลับหลังการทดสอบเปนวิธีการในการแกปญหาการ
ตอบสนองที่ผิดพลาด และไมมีการพิจารณาวาขอมูลปอนกลับอาจสงเสริมการเรียนรูของการ
ตอบสนองที่ถูกตองไดอยางไร ดังนั้น ผูวิจัยจึงแสดงใหเห็นวาเมื่อมีการตอบสนองที่ถูกตองทําดวย
ความเชื่อมั่นต่ํา ขอมูลปอนกลับทําหนาที่ในการแกไขขอผิดพลาดดานอภิปญญา พัฒนาความ
คงทนของการตอบสนองที่ถูกตองดวยความเชื่อมั่นต่ํา ดําเนินการวิจัยโดยใหกลุมตัวอยางทํา
แบบทดสอบหลายตัวเลือกดานความรูทั่วไป และทําการตัดสินอยางเชื่อมั่นหลังจากการตอบสนอง
แตละครั้ง แลวใหขอมูลปอนกลับจํานวนครึ่งหนึ่งของคําถาม และประเมินความคงทนในการจํา
โดยแบบทดสอบการจําคําใบผลการวิจัยพบวา การทําแบบทดสอบในขั้นตนและขอมูลปอนกลับได
ปรับปรุงและพัฒนาความคงทนในการจํา สอดคลองกับงานวิจัยกอนหนาที่วาขอมูลปอนกลับ
ปรับปรุงความคงทนในการจําโดยใหกลุมตัวอยางแกไขการตอบสนองที่ผิดพลาดในขั้นแรก ขอมูล
ปอนกลับเพิ่มความคงทนของการตอบสนองที่ถูกตองดวยความเชื่อมั่นต่ําเปนสองเทา และหนาที่
ของขอมูลปอนกลับ คือการแกไขขอผิดพลาดดานความจําและอภิปญญา
Rohrer & Pashler (2007) ไดศึกษาเกี่ยวกับการเพิ่มความคงทนในการจําโดยไมเพิ่มเวลา
เรียน เพราะคนสวนใหญมักจะลืมในสิ่งที่ตนเองเรียน ผูเรียนสามารถไดรับผลประโยชนจากกลยุทธ
การเรียนรูที่ใหความรูระยะยาว แตนอยคนที่จะรูจักวิธีการทําใหความคงทนในระยะยาวบรรลุผล
อย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ผู วิ จั ย จึ ง ตรวจสอบถึ ง วิ ธี ก ารที่ ส ง ผลต อ ความคงทนในการจํ า โดยแบ ง
ออกเปน 2 ตัวแปร คือ ระยะเวลาในการเรียน 1 ชวง และการกระจายเวลาเรียนชั่วคราวขามหลาย
ช ว งระยะเวลา ผลการวิ จั ย พบว า ถ า เป น ระยะเวลาหนึ่ ง ช ว งในการเรี ย นควรจะให เ ป น ระยะ
เวลานานพอที่ แ น ใ จได ว า ผู เ รี ย นเกิ ด การรู แ จ ง แต ผ ลของการกระจายเวลาเรี ย นข า ม 2 ช ว ง
ระยะเวลาตองขึ้นอยูกับชวงของเวลาระหวางการเรียนและการสอบ
Caple (1996) ไดศึกษาผลของการฝกแบบเวนชวงและการทบทวนแบบเวนชวงเมื่อนํา
โปรแกรมคอมพิวเตอรชวยสอนไปใชอยางมีโครงสราง เปนการเปรียบเทียบโปรแกรมคอมพิวเตอร
ชวยสอนในฐานะตัวแปรจัดกระทําที่มีผลตอการระลึกไดและความคงทนในการจํา มีอยู 2 แบบ คือ
โปรแกรมคอมพิวเตอรชวยสอนแบบมีโครงสรางและแบบไมมีโครงสราง กลุมตัวอยางที่ใชในการ
วิจัยเปนนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต มหาวิทยาลัยนอรท คาโรไลนา สเตท จํานวน 36 คนที่
เรียนอยูในสาขาการสื่อสารกราฟก การศึกษาดานเทคโนโลยี และวิศวกรรมศาสตรอุตสาหกรรม
ผลการวิจัยพบวา มีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติระหวางทั้งสองกลุมที่มีตัวแปรตน
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ไดแก การระลึกไดและความคงทนในการจํา ในกลุม 1 ที่เรียนโปรแกรมคอมพิวเตอรชวยสอนแบบ
มีโครงสรางแสดงความสามารถดานการจําไดดีกวากลุมที่ 2 ที่เรียนโปรแกรมคอมพิวเตอรชวยสอน
แบบไมมีโครงสราง แสดงใหเห็นวา เมื่อนําการฝกแบบเวนชวงและการทบทวนแบบเวนชวงมา
ผสานรวมกันในโปรแกรมคอมพิวเตอรชวยสอนจะชวยพัฒนาการเรียนรูและความจํา การระลึกได
และความคงทนในการจําของผูเรียนได
Wilkerson & White (1988) ไดศึกษาผลของการเรียนการสอนแบบ 4 MAT การสราง
แบบสํารวจลักษณะการเรียนรูและความถนัดในการใชสมองซีกซายและซีกขวาที่มีตอผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนและความคงทนในการเรียนรูรวมทั้งศึกษาความสนใจของนักเรียนขณะดําเนินการ
เรียนการสอนเจตคติตอวิทยาศาสตรและเนื้อหาวิชาที่เรียนและการรับรูของครูตอรูปแบบการสอน
และพฤติกรรมของนักเรียนโดยสุมกลุมตัวอยางจํานวน 50 คนกลุมทดลองเรียนแบบ 4 MAT กลุม
ควบคุมเรียนตามหนังสือแบบเรียนซึ่งใชเวลาในการทดลองสอนทั้ง 2 กลุมเทากันโดยใชเนื้อหา
เรื่องเครื่องกลอยางงายเมื่อจบบทเรียนไดทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยแบงออกเปน2 สวน
คือสวนแรกวัดพฤติกรรมการเรียนรูดานความรูความเขาใจการนําไปใชและการวิเคราะหสวนที่สอง
วัดพฤติกรรมการเรียนรูดานการสังเคราะหและการประเมินคาผลการศึกษาพบวานักเรียนกลุม
ทดลองไดคะแนนเฉลี่ยของสวนแรกมากกวานักเรียนกลุมควบคุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
.05 สวนที่สองพบวาคะแนนเฉลี่ยของกลุมทดลองและกลุมควบคุมไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 และหลังจากทดลองสอน 35 วันไดมีการสรุปบทเรียนและทดสอบดวย
แบบทดสอบชุดเดิมอีกครั้งพบวานักเรียนกลุมทดลองมีคะแนนเฉลี่ยของสวนแรกมากกวานักเรียน
กลุมควบคุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สวนที่สองพบวาคะแนนเฉลี่ยของกลุมทดลอง
และกลุมควบคุมไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และจากการศึกษาความ
สนใจของนักเรียนในดานกิจกรรมการเรียนการสอนและเจตคติตอวิทยาศาสตรพบวานักเรียนกลุม
ทดลองมีความสนใจในระดับมากมีพฤติกรรมแสดงออกตองานที่รับผิดชอบมากกวากลุมควบคุม
และมีเจตคติตอวิทยาศาสตรในทิศทางบวก
Magnesen (1983) ไดศึกษาขอคนพบจากงานวิจัยดานการเรียนรูและความคงทนในการ
จํา ซึ่งนําไปปรับใชกับการเรียนรูของผูใหญ โดยการวิจัยเอกสาร ผลการวิจัยพบวา (1)วิธีการสอนที่
กระตุนความรูสึกตางๆ จะมีประสิทธิภาพมากที่สุด (2)ระดับการมีสวนรวมในการพูดของผูเรียน
มากเทาไรก็ยิ่งทําความคงทนในการจํามากขึ้นเทานั้น และ (3)ถาผูเรียนไมไดเขารวมระหวาง 2
สัปดาหแรก พวกเขาจะคงนิ่งเงียบตลอดทั้งภาคการศึกษา และการเรียนรูของผูใหญมี 7 ลักษณะที่
ควรนําไปวางแผนการเรียนการสอนรวมกับการใชกฎพื้นฐานของการเรียนรู 5 ขอ ซึ่งมีผลตอสําเร็จ
และความลมเหลวในการสอนของผูสอนได
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จารุณี วัยเจริญ (2545) ศึกษาผลการเรียนโดยใชบันทึกการเรียนรูที่มีตอผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิทยาศาสตรความคงทนของผลการเรียนรูและความพึงพอใจตอการเขียนบันทึกการ
เรียนรูของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตนการวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา 1) ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตนที่เรียนโดยใชบันทึกการเรียนรู 2)
ความคงทนของผลการเรียนรูของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตนที่เรียนโดยใชบันทึกการเรียนรู 3)
ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตนตอการเขียนบันทึกการเรียนรู 4) เปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตรระหวางกลุมที่เรียนโดยใชบันทึกการเรียนรูและกลุมที่
เรียนโดยไมใชบันทึกการเรียนรูและ 5) เปรียบเทียบความคงทนของผลการเรียนรูวิชาวิทยาศาสตร
ระหวางกลุมที่เรียนโดยใชบันทึกการเรียนรูและไมใชบันทึกการเรียนรูกลุมตัวอยางเปนนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนศรีอยุธยาโดยแบงออกเปน 2 กลุมคือกลุมทดลอง 56 คน และกลุม
ควบคุม 56 คนเรียนโดยใชบันทึกการเรียนรูและไมใชบันทึกการเรียนรูตามลําดับเครื่องมือที่ใชใน
การวิจัยคือ 1) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร 2) แบบสอบถามความพึง
พอใจตอการเขียนบันทึกการเรียนรูและ 3) แบบสัมภาษณความพึงพอใจตอการเขียนบันทึกการ
เรียนรูผลการวิจัยพบวา 1) นักเรียนที่เรียนโดยใชบันทึกการเรียนรูไดคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิทยาศาสตรต่ํากวาเกณฑที่กําหนดคือต่ํากวารอยละ 70 2) นักเรียนที่เรียนโดยใชบันทึกการ
เรียนรูมีความคงทนของผลการเรียนรู 3) นักเรียนที่เรียนโดยใชบันทึกการเรียนรูมีความพึงพอใจตอ
การเขียนบันทึกการเรียนรูในระดับปานกลาง 4) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรของนักเรียน
ที่เรียนโดยใชบันทึกการเรียนรูไมแตกตางจากนักเรียนที่เรียนโดยไมใชบันทึกการเรียนรูอยางมี
ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 5) ความคงทนของผลการเรียนวิชาวิทยาศาสตรของ
นักเรียนที่เรียนโดยใชบันทึกการเรียนรูแตกตางจากนักเรียนที่เรียนโดยไมใชบันทึกการเรียนรูอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากการศึกษา วิเคราะห และสังเคราะหแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับความ
คงทนในการจํา สรุปไดวาความคงทนในการจํา ประกอบดวย 2 กระบวนการอันจะชวยใหผูเรียน
ระลึกและจดจําไดถึงความรูที่เคยเรียนมา ดังนี้
1. ดานเนื้อหาโดยผูเรียนเห็นคุณคาของเนื้อหานั้นๆเนื้อหามีการเชื่อมโยงกับ
ประสบการณเดิม สามารถทบทวนเนื้อหาซ้ําไดและอยูในบริบทที่เอื้อตอการเรียนรูโดยในงานวิจัยนี้
เลือกใชวิธีการจัดการเรียนรูแบบผสมผสานที่เอื้อตอการเรียนรูทั้งในสวนของเนื้อหาและกิจกรรม
ออนไลนผานระบบบริหารจัดการเรียนรูที่ผูเรียนสามารถเขาเรียนศึกษาทบทวน ไดทุกที่ ทุกเวลา
2. ดานกลวิธีการเรียนโดยผูเรียนไดรับกระบวนการพิเศษทีช่ วยเพิ่มความจําใหอยู
คงทนยิ่งขึน้ โดยในงานวิจัยนีเ้ ลือกใชกลวิธกี ารเขียนบันทึกสะทอนการเรียนรูแบบมีปฏิสัมพันธ
ออนไลน
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บทที่ 3
วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยและพัฒนารูปแบบอีเลิรนนิงแบบผสมผสานโดยใชบันทึกสะทอนการเรียนรู
แบบมีปฏิสัมพันธออนไลนเพื่อสงเสริมความใฝรูและความคงทนในการจําของนิสิตคณะครุศาสตร จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย โดยแบงขั้นตอนการดําเนินการวิจัยเปน 3 ระยะ ตามวัตถุประสงคการวิจัย ดังนี้
ระยะที่ 1 การพั ฒ นารู ป แบบอี เ ลิ ร น นิ ง แบบผสมผสาน โดยใช บั น ทึ ก สะท อ นการเรี ย นรู แ บบมี
ปฏิสัมพันธออนไลน เพื่อสงเสริมความใฝรูและความคงทนในการจําของนิสิตคณะครุศาสตร จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย
ระยะที่ 2 การศึกษาผลการใชรูปแบบอีเลิรนนิงแบบผสมผสาน โดยใชบันทึกสะทอนการเรียนรูแบบมี
ปฏิสัมพันธออนไลน เพื่อสงเสริมความใฝรูและความคงทนในการจําของนิสิตคณะครุศาสตร จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย
ระยะที่ 3 การนํ า เสนอรู ป แบบอี เ ลิ ร น นิ ง แบบผสมผสาน โดยใช บั น ทึ ก สะท อ นการเรี ย นรู แ บบมี
ปฏิสัมพันธออนไลน เพื่อสงเสริมความใฝรูและความคงทนในการจําของนิสิตคณะครุศาสตร จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย
โดยมีรายละเอียดของวิธีดําเนินการวิจัยในแตละระยดังนี้
การวิจัยระยะที่ 1 การพัฒนารูปแบบอีเลิรนนิงแบบผสมผสานโดยใชบันทึกสะทอนการเรียนรูแบบมี
ปฏิสัมพันธออนไลน เพื่อสงเสริมความใฝรูและความคงทนในการจําของนิสิตคณะครุศาสตร จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย
1. การศึกษา วิเคราะห และสังเคราะหแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับอีเลิรนนิง
แบบผสมผสาน บันทึกสะทอนการเรียนรูแบบมีปฏิสัมพันธออนไลน การพัฒนาความใฝรู และความคงทนใน
การจําของผูเรียน แลวนํามาพัฒนาเปนรางรูปแบบอีเลิรนนิงแบบผสมผสาน โดยใชบันทึกสะทอนการเรียนรู
แบบมีปฏิสัมพันธออนไลนฯ
2. การศึกษาความคิดเห็นจากผูเชี่ยวชาญ
2.1 นํ า ร า งรู ป แบบที่ ไ ด ใ นข อ 1 ไปให ผู เ ชี่ ย วชาญด า นหลั ก สู ต ร การสอนและ
เทคโนโลยีการศึกษาจํานวน 7 ทาน พิจารณาและแสดงความคิดเห็น โดยใชวิธีการสัมภาษณ
2.2 นํารางรูปแบบมาปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญ
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2.3 นําร างรูปแบบ ให ผูทรงคุ ณวุฒิ ประเมิ นรับ รองคุณภาพความตรงตามเนื้ อหา
โดยประเมินในดานความเหมาะสมขององคประกอบ และขั้นตอนของรูปแบบอีเลิรนนิงแบบผสมผสานโดยใช
บันทึกสะทอนการเรียนรูแบบมีปฏิสัมพันธออนไลนฯ ซึ่งผูทรงคุณวุฒิเปนผูเชี่ยวชาญดานหลักสูตร การสอน
และเทคโนโลยีการศึกษา รวมจํานวน 5 ทาน
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
การวิจัยระยะที่ 1 มีเครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล จํานวน 2 ฉบับ ไดแก
1) แบบสัมภาษณสําหรับผูเชี่ยวชาญ โดยเปนแบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง และ 2) แบบประเมินรับรอง
รูปแบบโดยมีวิธีการสรางเครื่องมือดังนี้
1. แบบสัมภาษณสําหรับผูเชี่ยวชาญ
นํ า ร า งรู ป แบบอี เ ลิ ร น นิ ง แบบผสมผสานโดยใช บั น ทึ ก สะท อ นการเรี ย นรู แ บบมี
ปฏิสัมพันธออนไลนฯ มาเรียบเรียงเปนเปนขอคําถามในแตละขั้นตอน เพื่อใหผูเชี่ยวชาญพิจารณาและให
ขอเสนอแนะในดานของการสื่อความหมาย ดานความครอบคลุมเนื้อหา ดานความเหมาะสมในการนําไปใช
รวมถึงการใหขอเสนอแนะเพิ่มเติม
2. แบบประเมินรับรองรูปแบบอีเลิรนนิงแบบผสมผสานฯ
สรางขอคําถามสําหรับเปนประเด็นในการประเมิน โดยใหครอบคลุมองคประกอบ
และขั้นตอนของรูปแบบอีเลิรนนิงแบบผสมผสานฯเพื่อใหผูเชี่ยวชาญพิจารณาและประเมินรับรอง โดยแบบ
ประเมินเปนแบบมาตรประมาณคา 5 ระดับ (Likert Scale)
การเก็บรวบรวมขอมูล
1. การเก็บรวบรวมขอมูลโดยการสัมภาษณ
ผูวิจัยนํารางรูปแบบอีเลิรนนิงแบบผสมผสานโดยใชบันทึกสะทอนการเรียนรูแบบมี
ปฏิสัมพันธออนไลนฯ ไปใหผูเชี่ยวชาญดานหลักสูตร การสอนและเทคโนโลยีการศึกษา รวมจํานวน 7 ทาน
พิจารณาในดานการสื่อความหมาย ความครอบคลุมเนื้อหา และความเหมาะสมในการนําไปใช ตลอดจนให
ขอเสนอแนะเกี่ยวกับองคประกอบและขั้นตอนอีเลิรนนิงแบบผสมผสานฯ โดยใชวิธีการสัมภาษณ ตามแบบ
สัมภาษณที่สรางขึ้น
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2. การเก็บรวบรวมขอมูลจากแบบประเมินรับรองรูปแบบ
ผูวิจัยนํารางรูปแบบอีเลิรนนิงแบบผสมผสานโดยใชบันทึกสะทอนการเรียนรูแบบมี
ปฏิสัมพันธออนไลนฯ ที่ปรับปรุงแกไขเรียบรอยแลวไปใหผูเชี่ยวชาญประเมินรับรองความตรงตามเนื้อหา ใน
ดา นความเหมาะสมขององค ป ระกอบ และขั้ นตอนของรูปแบบอี เลิ รนนิ งแบบผสมผสานฯ โดยนํา ไปให
ผูเชี่ยวชาญดานหลักสูตร การสอนและเทคโนโลยีการศึกษา รวมจํานวน 5 ทาน ประเมินรับรอง
การวิเคราะหขอมูล
1. การวิเคราะหขอมูลจากการสัมภาษณ
การวิเคราะหขอมูลใชการพิจารณาความสอดคลองของเนื้อหา ประเด็นสําคัญที่
ไดรับจากการเก็บรวบรวมขอมูลเทียบกับแนวคิดหลักแลวนํามาปรับองคประกอบ และขั้นตอนของรูปแบบอี
เลิรนนิงแบบผสมผสานโดยใชบันทึกสะทอนการเรียนรูแบบมีปฏิสัมพันธออนไลนฯ
2. การวิเคราะหขอมูลจากแบบประเมินรับรองรูปแบบ
การวิเคราะหขอ มูลจากแบบประเมินรับรองรูปแบบ ผูวิจัยนําคะแนนทีไ่ ดจากการเก็บ
รวบรวมขอมูลมาคํานวณหาคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน แลวนําขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญมา
ปรับปรุงแกไขรูปแบบใหมีความสมบูรณมากยิ่งขึ้น
การวิจัยระยะที่ 2 การศึกษาผลการใชรูปแบบอีเลิรนนิงแบบผสมผสานโดยใชบันทึกสะทอนการ
เรียนรูแบบมีปฏิสัมพันธออนไลน เพื่อสงเสริมความใฝรูและความคงทนในการจําของนิสิตคณะครุศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรที่ใชในการศึกษาผลของการใชรูปแบบอีเลิรนนิงแบบผสมผสานโดยใชบันทึกสะทอน
การเรียนรูแบบมีปฏิสัมพันธออนไลนฯ เปนนิสิตคณะครุศาสตรจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยจํานวน 2,000 คน
แบงเปน นิสิตชั้นปที่ 1 (เลขประจําตัว 544 XXXXX 27)จํานวน 418 คน นิสิตชั้นปที่ 2 (เลขประจําตัว 534
XXXXX 27) จํานวน 458 คนนิสิตชั้นปที่ 3 (เลขประจําตัว 524 XXXXX 27) จํานวน 407 คน นิสิตชั้นปที่ 4
(เลขประจําตัว 514 XXXXX 27) จํานวน 378 คน นิสิต ชั้นปที่ 5 (เลขประจําตัว 504 XXXXX 27) จํานวน 325
คน และนิสิตชั้นปอื่นๆ จํานวน 14 คน
กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาผลของการใชรูปแบบอีเลิรนนิงแบบผสมผสานโดยใชบันทึก
สะทอนการเรียนรูแบบมีปฏิสัมพันธออนไลนฯ ผูวิจัยใชการเลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจง โดยเปนนิสิตที่
ลงทะเบียนเรียนรายวิชาการออกแบบการเรียนการสอนบนเว็บ และโปรแกรมการเรียนการสอนผานเว็บขั้นนํา
รวมจํานวน 40 คน แบงเปน 2 กลุม คือกลุมทดลองที่ 1 ซึ่งเขียนบันทึกสะทอนการเรียนรูแบบมีปฏิสัมพันธ
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ออนไลนกับเพื่อนในการเรียนตามรูปแบบอีเลิรนนิงแบบผสมผสานโดยใชบันทึกสะทอนการเรียนรูแบบมี
ปฏิสัมพันธออนไลนฯ โดยไมมีผูสอนสังเกตการณ ไมใหการเสริมแรงทางบวก และไมใหขอเสนอแนะทั้งในการ
เขียนบันทึกสะทอนการเรียนและการคนควาของนิสิต ตลอดจนการตั้งขอสังเกตที่เหมาะสมของเพื่อน จํานวน
20 คน และกลุมทดลองที่ 2 ซึ่งเขียนบันทึกสะทอนการเรียนรูแบบมีปฏิสัมพันธออนไลนกับเพื่อนในการเรียน
ตามรูปแบบอีเลิรนนิงแบบผสมผสานโดยใชบันทึกสะทอนการเรียนรูแบบมีปฏิสัมพันธออนไลนฯ โดยมีผูสอน
สังเกตการณ ใหการเสริมแรงทางบวก และใหขอเสนอแนะในการเขียนบันทึกสะทอนการเรียนและการคนควา
ของนิสิต ตลอดจนการตั้งขอสังเกตที่เหมาะสมของเพื่อน จํานวน 20 คน ดังตารางที่ 3.1
ตารางที่ 3.1 การแบงกลุมตัวอยาง
กลุมตัวอยาง
กลุมทดลองที่ 1
กลุมทดลองที่ 2
รวม

จํานวน
20
20
40

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการศึกษาผลของการใชรูปแบบอีเลิรนนิงแบบผสมผสานโดยใชบันทึกสะทอน
การเรียนรูแบบมีปฏิสัมพันธออนไลนฯ ไดแก แผนการจัดการเรียนรูอีเลิรนนิงแบบผสมผสานโดยใชบันทึก
สะทอนการเรียนรูแบบมีปฏิสัมพันธออนไลนฯ คอรสแวรสําหรับอีเลิรนนิงแบบผสมผสาน แบบประเมินตนเอง
เกี่ยวกับความใฝรูของผูเรียน แบบทดสอบความคงทนในการจําของผูเรียน และแบบสอบถามความคิดเห็นตอ
การใชรูปแบบ โดยมีวิธีการสรางเครื่องมือดังนี้
1. แผนการจั ดการเรี ย นรู อีเลิ รนนิ งแบบผสมผสานโดยใชบัน ทึ ก สะท อนการเรี ย นรู แ บบมี
ปฏิสัมพันธออนไลนฯ
แผนการจัดการเรียนรูดังกลาวคลอบคลุมเนื้อหา 3 หนวยการเรียน ระยะเวลาเรียนทั้งสิ้น 8 สัปดาห
ประกอบดวย หนวยการเรียนรูที่ 1 ความหมายและความเปนมาของโปรแกรมการเรียนการสอนผานเว็บขั้นนํา
หนว ยการเรี ยนรู ที่ 2 การออกแบบโปรแกรมการเรี ยนการสอนผ านเว็ บ หน ว ยการเรี ยนรู ที่ 3 การพั ฒ นา
โปรแกรมการเรียนการสอนผานเว็บ โดยผูวิจัยใชแผนการจัดการเรียนรูของจินตวีร คลายสังข (2553) ในการ
วิจัยเรื่องผลของการเรียนแบบผสมผสานที่ใชคอรสแวรในรูปแบบที่ตางกันที่มีตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรูและ
ความพึ ง พอใจของผู เรี ย นระดั บปริญญาบั ณฑิ ตที่มี ร ะดั บความสามารถทางการเรี ย นรู ต างกั น ในรายวิ ชา
โปรแกรมการเรียนการสอนผานเว็บขั้นนํา ซึ่งผานการประเมินจากผูเชี่ยวชาญ 5 ทาน รวมกับกิจกรรมการ
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เขียนบันทึกสะทอนการเรียนรูแบบมีปฏิสัมพันธออนไลนในรูปแบบอีเลิรนนิงแบบผสมผสานโดยใชบันทึก
สะทอนการเรียนรูแบบมีปฏิสัมพันธออนไลนฯ ซึ่งผานการประเมินจากผูเชี่ยวชาญ 5 ทานโดยมีรายละเอียด
ดังนี้
สัปดาห
กิจกรรม
1
- กลุมตัวอยางทําแบบทดสอบความรูพื้นฐานทางการออกแบบและพัฒนาโปรแกรมการเรียนการ
สอนผานเว็บจํานวน 38ขอ ใชเวลา 60 นาที และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
โปรแกรมการเรียนการสอนผานเว็บขั้นนําจํานวน 37ขอใชเวลา 60 นาที
- คํานวณคะแนนความรู พื้น ฐานฯ และคะแนนแบบทดสอบวัดผลสั มฤทธิ์ โดยถา ตอบถู กให 1
คะแนน ถาตอบผิดให 0 คะแนน
- จากคะแนนความรูพื้นฐานฯ เพื่อวัดระดับความสามารถของผูเรียน แบงผูเรียนเปน 2 กลุม มี
รายละเอียดดังนี้
กลุมตัวอยาง
จํานวนผูเรียน
กลุมทดลองที่ 1 : เขียนบันทึกสะทอนการเรียนแบบมีปฏิสัมพันธออนไลน
20
โดยไม มี ผู ส อนสั ง เกตการณ ไม ใ ห ก ารเสริ ม แรงทางบวก และไม ใ ห
ขอเสนอแนะทั้งในการเขียนบันทึกสะทอนการเรียนและการคนควาของ
นิสิต ตลอดจนการตั้งขอสังเกตที่เหมาะสมของเพื่อน
กลุมทดลองที่ 2 : เขียนบันทึกสะทอนการเรียนแบบมีปฏิสัมพันธออนไลน
20
โดยมีผูสอนสังเกตการณ ใหการเสริมแรงทางบวก และใหขอเสนอแนะใน
การเขียนบันทึกสะทอนการเรียนและการคนควาของนิสิต ตลอดจนการตั้ง
ขอสังเกตที่เหมาะสมของเพื่อน
- ผูวิจัยแนะนําวิธีการเรียนแบบผสมผสานทีใ่ ชคอรสแวรในการนําเสนอเนื้อหาผานระบบบริการ
จัดการเรียนการสอนแกกลุม ตัวอยาง
2-7 - ผูวิจัยดําเนินการเรียนการสอนแบบผสมผสาน โดยในสวนของเนื้อหากลุมตัวอยางศึกษาเนื้อหา
จากคอรสแวรโดยมีรูปแบบคือบทเรียนแบบผสมผสานที่ใชคอรสแวรทั้งในรูปแบบเนื้อหาแบบ
บรรยายและเนื้อหาแบบปฏิบัติ
8
- ผูวิจัยใหกลุมตัวอยางทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนโดยเปนแบบทดสอบ
ชุดเดียวกันกับแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิก์ อนเรียน แลวนํามาสลับขอ สลับตัวเลือกจํานวน 37ขอ
ใชเวลา 60 นาทีโดยถาตอบถูกให 1 คะแนน ถาตอบผิดให 0 คะแนน
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สัปดาห
กิจกรรม
9
- ผูวิจัยใหกลุมตัวอยางทําแบบทดสอบวัดความคงทนในการจํา โดยเปนแบบทดสอบชุดเดียวกัน
กับแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์กอนเรียนและหลังเรียน แลวนํามาสลับขอ สลับตัวเลือกจํานวน 37
ขอใชเวลา 60 นาทีโดยถาตอบถูกให 1 คะแนน ถาตอบผิดให 0 คะแนน
จากแผนการจัดการเรียนรูทั้งหมด 8 สัปดาหนี้ มีรายละเอียดแผนการจัดการเรียนรูแบบผสมผสานโดย
ใชบันทึกสะทอนการเรียนรูแบบมีปฏิสัมพันธออนไลนฯ ในแตละโมดูลและแตละสัปดาห โดยขอยกตัวอยาง
โมดูล 1 สัปดาหที่ 1 ดังนี้ (รายละเอียดแผนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบผสมผสานโดยใชบันทึก
สะทอนการเรียนรูแบบมีปฏิสัมพันธออนไลนฯทั้ง 8 สัปดาห ในภาคผนวก ง)
MODULE 1 วัตถุประสงคเพื่อแนะนําใหนิสิตรูจักเกี่ยวกับอีเลิรนนิงและการเรียนการสอนบนเว็บ ขอดี
ขอจํากัดความแตกตางระหวางการเรียนการสอนบนเว็บกับบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนตัวอยางของการเรียน
การสอนบนเว็บ และเว็บเควสตประกอบดวย 3 บทยอยคือ 1) What is Web-based Instruction? 2) Webbased Instruction: The Core Elements & Current Trend 3) WebQuest และ 4) Web 2.0 toolsโดยใช
เวลาในการศึกษาแบบผสมผสานออนไลนและในชั้นเรียนรวมทั้งสิ้น 12 ชั่วโมง
สัปดาห MODULE
LESSON
1
INTRODUCTION

หัวขอ
- การแนะนํารายวิชา วิธีการเรียน และเกณฑการ
ประเมินผล
- แนะนําการใชระบบการจัดการการเรียนการสอนผาน
เว็บ และการสมัครสมาชิกและวิธีการเขียนสะทอนการ
เรียนรู (Learning Log) ผาน Blogในระบบ
Blackboard LMS

จุดประสงค
1. นิสิตทราบและมีโอกาสแสดงความคิดเห็นและขอเสนอแนะเกี่ยวกับรายละเอียดวิชา วิธีการเรียน
และเกณฑการประเมินผล
2. นิสิตสามารถใชระบบการจัดการการเรียนการสอน Blackboard LMS ไดอยางมีประสิทธิภาพ
3. นิสิตสามารถสมัครสมาชิกและเขียนสะทอนการเรียนรู (Learning Log) ผาน Blog ไดอยางถูกตอง
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กิจกรรมมการเรียนรูแบบผสมผสาน
แ
น
F2F

Onnline
1..แนะนํารายวิวิชาดวย VIDEEO CLIP เรื
เ ่อื ง Future of
Innternet (15 นาที
น )

2.การแแนะนํ า รายวิวิ ช า จุ ด ประสสงค ร ายวิ ช า วิ ธี ก าร
เรียน และเกณฑ
แ
การรประเมินผล (30 นาที)
3. แนะนําการใใชระบบ BLAACKBOARDDสําหรับ
รายวิชา (30 นาที)
4. แนนะนําการใช Blogในระบบ
B
บ Blackboardd LMS
(30 นาที)
5.. ที่ BLOG > Getting to know Foorum ใสรูปและ
แ
ประวัติสวนตัวเช
ว น ชื่อเลน เบอรติดตอ ขอมูลสวนตััวที่
น าสนใจและ อยากจะเล าให อ าจารยย แ ละเพื่ อ นฟฟ ง
ด าย ระบุเหตุ
ห ผลที่ลงเรียนวิ
ย ชานี้ และะความคาดหหวัง
สุดท
จาากวิชานี้ ดังตัวอยาง (40 นนาที)
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ผูสอนสงเสริมใหผูเรียนเขาเยี่ยมชมขอมูลของเพื่อนรวม
ชั้นเรียนเมื่อมีเวลานอกเวลาเรียนเพื่อสรางความคุนเคย
(นอกชั้นเรียน)
6. นิสิตรวมสรุปวิธีการใชระบบการจัดการการเรียน
การสอน LMS อยางมีประสิทธิภาพ โดยระบุวิธีการ/
ขั้นตอนตางๆ เชนการ Log in เขาสูระบบการ
ตรวจสอบ “Weekly Announcement” การ
download, save, และ print file งานตางๆ ประจํา
สัปดาหการโพสตงานและสงงานผานทาง FORUM
7.
นิสิตทบทวนวิธีการใช Blogและเรียนรูเพิ่มเติม
และ Blog (30 นาที)
เกี่ยวกับการติดตั้ง Gadget ใหบล็อก (RSS Feed) และ
การฝง Application ตางๆ เชน Youtubeลงในบล็อก
(20 นาทีและสามารถศึกษาเพิ่มเติมไดนอกชั้นเรียน)
8. ถานิสิตมีขอสงสัย สามารถสอบถามผูสอนและผู
ร ว มชั้ น เรี ย นได ต ลอดเวลาผ า นทางกระดานสนทนา
9. อาจารยแนะนําโครงการมหาวิทยาลัยไซเบอรไทย “สอบถามปญหาและขอสงสัยประจําโมดูล”
และสนับสนุนใหผูเรียนเลือกมีวิชาเรียนตามอัธยาศัย
ของโครงการมหาวิทยาลัยไซเบอรไทยที่มีประโยชน
ต อ การผลิ ต สื่ อ เพื่ อ นํ า มาใช ใ นรายวิ ช าพร อมทั้ ง ให
คะแนนพิเศษ (10%) สําหรับผูเรียนที่ศึกษาจนจบ
หลักสูตรและไดใบประกาศนียบัตร
10. อาจารยแนะนําแหลงขอมูลประกอบการสราง
เว็บไซตแกผูเรียนเพื่อเปนประโยชนในการออกแบบ
และพัฒนาเว็บไซตตอไป
11.
นิ สิ ต เขี ย นบั น ทึ ก สะท อ นการเรี ย นรู แ บบมี
ปฏิสัมพันธออนไลนในบล็อก โดยมีขั้นตอนดังนี้
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1))การเขียนบันทึ
น กสะทอนกการเรียนรู (นินิสิต) สงบันทึทก
สะะทอนการเรียนรู
ย ภายในเทีที่ยงคืนของวัันพฤหัสบดีของ
ข
สััปดาหนั้น
2)) การอานบัันทึกสะทอนนการเรียนรูของเพื
อ ่อน และะตั้ง
ประเด็นเพิ่มเติม(เพื่อน)สงภภายในเที่ยงคืนของวันศุกรใน
สััปดาหนั้น
3))การปรับบันทึกฯ จากการอานประเด็นตางๆ ที่เพื่อน
อ
ไดด ตั้ ง ข อ สั ง เกกต คํ า ถาม และข อ เสน อแนะ (นิ สิสิ ต )
ดําเนิ
า นการและะสงภายในวันนอาทิตยของสสัปดาหนั้น
4))การตรวจสสอบข อ ค น พบใหม
พ
ๆ ที่ เพื
เ ่ อ นนํ า เสนนอ
(เพพื่อน) ดําเนินการภายในนวันอังคารกอนการเรี
อ
ยนคครั้ง
ตอไป
อ
ทัั้งนี้เอกสารราายละเอียดกการเขียน บันทึ
น กสะทอนกการ
เรีรยนรูแบบมีปฏิ
ป สัมพันธอออนไลนในบล็็อก ไดแนบไวที่
บล็อกรายวิชา(30 นาทีแลละสามารถศึกษาเพิ่มเติมได
ม
นออกชั้นเรียน)

สื่อการเรียนการสอนน
1. ระบบกาารจัดการการเรียนการสอนนผานเว็บ Blaackboard LM
MS
2. เนื้อหากการเรียนการสสอนออนไลน (Multimediaa Coursewarre)
อ
ผานกรระดานสนทนนา
3. กิจกรรมมการเรียนรูออนไลน
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4. กิจกรรมการวัดและประเมินผลการเรียน (ONLINE INTERACTIVE REFLECTIVE LEARNING
LOGS: OIRLs) ผาน Blog
5. เอกสารศึกษาเพิ่มเติม
การวัดและประเมินผล
1. การวัดและประเมินผลการเรียนผาน Blog (OIRLs)
บทบาทผูสอน
1. จัดเตรียมเนื้อหาออนไลน และแหลงขอมูลตางๆ
2. จัดเตรียมกิจกรรมในชั้นเรียนที่เนนการตอยอดจากเนื้อหาออนไลนเพื่อพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูง
(วิเคราะห ประเมินคา และสรางสรรค) โดยเนนใหผูเรียนมีสวนรวมในกิจกรรมดังกลาว
3. สั ง เกตการณ ร ะหว า งดํ า เนิ น การในกิ จ กรรมต า งๆตลอดจนให ก ารเสริ ม แรงทางบวกและให
ขอเสนอแนะ
บทบาทผูเรียน
1. เขาศึกษาเนื้อหาออนไลน และแหลงขอมูลตางๆ ที่ผูสอนไดจัดเตรียมไว
2. เขา รวมกิจกรรมในชั้นเรียนที่เนนการตอยอดจากเนื้อหาออนไลนเพื่อพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูง
(วิเคราะห ประเมินคา และสรางสรรค) โดยเนนการแลกเปลี่ยนเรียนรูผานกิจกรรมในลักษณะของ
กระบวนการกลุม
3. เขารวมกิจกรรมออนไลน ทั้งในสวนของงานที่ไดรับมอบหมาย และการเขาศึกษา แสดงความเห็นตอ
ผลงานของเพื่อน พรอมใหขอเสนอแนะ เพื่อเปนการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางกัน
2. คอรสแวรสําหรับบทเรียนแบบผสมผสาน
ผูวิจัยใชคอรสแวรจํานวน 3 หนวยการเรียน ซึ่งสอดคลองกับแผนการจัดการเรียนรูใน
ขอ 1 ที่พัฒนาโดยจินตวีร คลายสังข (2553) ในการวิจัยเรื่องผลของการเรียนแบบผสมผสานที่ใชคอรสแวรใน
รูปแบบที่ตางกันที่มีตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรูและความพึงพอใจของผูเรียนระดับปริญญาบัณฑิตที่มีระดับ
ความสามารถทางการเรียนรูตางกันในรายวิชาโปรแกรมการเรียนการสอนผานเว็บขั้นนํา ซึ่งผานการประเมิน
จากผูเชี่ยวชาญ 5 ทาน
โดยรูปแบบของคอรสแวรสําหรับบทเรียนแบบผสมผสาน จะแบงออกเปน 2 รูปแบบ
หลักๆ ไดแก (1) คอรสแวรสําหรับบทเรียนที่มีเนื้อหาแบบบรรยาย พัฒนาดวยโปรแกรมประเภท PowerPoint
Adds-on tool ซึ่งเปนโปรแกรมที่เนนการสรางสื่อการเรียนรูแบบบรรยาย โดยผูสอนสามารถเพิ่มเติมเสียง

822
บรรยายในสไลด PowwerPoint จากนั้นโปรแกกรมจะจัดการรเพิ่มหัวขอกาารบรรยายในนแตละสไลดเพื่อใหผูเรียน
ง าดับ และ (2)
( คอรสแวรรสําหรับบทเรียนที่มีเนื้อหาา
สามารถเลือกเรียนในนหัวขอไดตามมที่ตองการโดดยไมตองเรียงลํ
ว
ประเภท Softtware Simulation tool เปปนโปรแกรมทที่ถูกพัฒนาขึขึ้นเพื่อการจับ
แบบปฏิบับติ พัฒนาดวยโปรแกรมป
ภาพเคลืลื่อนไหวหนาจอเพื
จ ่อนําไปสรางสื่อการเเรียนรู โดยโปปรแกรมทั้งสอองนี้เปนโปรแแกรมที่ใชนิยมใชกันอยาง
กวางขวางดวยคุณปประโยชนคือสามารถสร
ส
างชิ
ง ้นงานไดงาายและเร็วไฟฟลมีขนาดเล็กกและสามารรถรองรับไฟลล
มัลติมีเดียได ดี จึ งทําให
า เปนโปรแกรมที่ เหมาาะสมสํ าหรั บบการใชงานดด านการผลิ ตตคอรส แวร ไดดเปน อยา งดีดี
ตัวอยางคอรสแวรแบบบรรยายในแผนภาพที่ 3.1
3 และตัวอยยางคอรสแวรแบบปฏิบัตใิ นนแผนภาพที่ 3.2

แผนนภาพที่ 3.1 คอร
ค สแวรรูปแบบที
แ ่ 1 : คอรสแวรสําหรับเนื
บ ้อหาแบบบรรยาย

แผผนภาพที่ 3.2 คอรสแวรรูปแบบที่ 2 : คออรสแวรสําหรัรับเนื้อหาแบบบปฏิบัติ
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3. แบบประเมินตนเองเกี่ยวกับความใฝรูของผูเรียน
แบบประเมิ นตนเองของผู เรี ยนเกี่ ย วกั บ ความใฝ รูเปนมาตรประมาณค า 5 ระดั บ
สําหรับวัดคุณลักษณะความใฝรูของกลุมตัวอยางตามแนวคิดของ Orlich (1989 Cited in Aullus & Shore,
2008) ซึ่งประกอบดวยการตระหนักรูในสิ่งที่พบ/สิ่งที่เกิดขึ้น การตั้งคําถาม/นําเสนอสมมติฐานที่สามารถ
ตรวจสอบได การเก็บรวบรวมขอมูลดวยวิธีการตางๆ การวิเคราะห/ตีความขอมูลดวยคําพูดที่มีความหมาย
และนาเชื่อถือ การสรุปความและสามารถจัดแบงหมวดหมูจําแนกประเภทหรือการระบุผลที่ไดและนําขอมูลไป
ใชในบริบทที่แตกตางออกไป และเมื่อไดรับขอมูลใหมสามารถที่จะยืนยันหรือปรับเปลี่ยนขอสรุปเดิมของ
ตนเองได โดยมีขั้นตอนในการสรางเครื่องมือดังนี้
3.1 ผูวิจัยศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับคุณลักษณะความใฝรูของ Orlich (1989 Cited in
Aullus & Shore, 2008) แลวนํามาสรางแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับความใฝรูของผูเรียน ไดขอคําถามจํานวน
34 ขอ
3.2 ผูวิจัยนําแบบประเมินที่สรางขึ้นในขอ 3.1 ไปใหผูเชี่ยวชาญดานการสอนระดับ
ปริญญาบัณฑิต และดานจิตวิทยาการศึกษา รวมจํานวน 5 ทาน ประเมินคุณภาพ และใหขอเสนอแนะใน
การปรับปรุงแกไข
3.3 ผูวิจัยนําแบบประเมินมาปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญ
3.4 ผู วิ จั ย นํ า แบบประเมิ น ที่ ป รั บ ปรุ ง แก ไ ขแล ว ไปทดลองใช กั บ นิ สิ ต ที่ มี ลั ก ษณะ
ใกลเคี ยงกับกลุ มตั วอย า ง จํา นวน 40 คน แล ว นํ า มาหาค าความเที่ ยงโดยหาค า สัมประสิ ทธิ์แ อลฟ า ของ
Cronbach (Cronbach’s Alpha Coefficient) ไดคาความเที่ยงเทากับ 0.788
4. แบบทดสอบความรูพื้นฐานเกี่ยวกับโปรแกรมการเรียนการสอนผานเว็บ
แบบทดสอบความรู พื้ น ฐานฉบั บ นี้ ป ระกอบด ว ยเนื้ อ หาทางด า นการออกแบบ
โปรแกรมการเรียนการสอนผานเว็บเบื้องตน ความสามารถทางการออกแบบและการใชงานโปรแกรมเบื้องตน
แบบปรนัย 4 ตัวเลือก จํานวน 38 ขอโดยถาตอบถูกให 1 คะแนน ถาตอบผิดให 0 คะแนน มีรายละเอียด
ขั้นตอนในการสรางแบบทดสอบดังกลาว ดังนี้
4.1 สรางแบบทดสอบจํานวน 38ขอใหสอดคลองกับตารางวิเคราะหเนื้อหาและ
พฤติกรรมการเรียนรูที่ตองการวัด โดยใหครอบคลุมความรูพื้นฐานเกี่ยวกับโปรแกรมการเรียนการสอนผานเว็บ
ประกอบดวยเนื้อหาทางดานการออกแบบโปรแกรมการเรียนการสอนผานเว็บเบื้องตน ความสามารถทางการ
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ออกแบบและการใชงานโปรแกรมเบื้องตน แลวพิจารณากําหนดน้ําหนักของแบบทดสอบจากตารางวิเคราะห
เนื้อหาและพฤติกรรมการเรียนรูที่ตองการวัดเพื่อกําหนดน้ําหนักอัตราสวนของแบบทดสอบที่เหมาะสม
4.2 นําแบบทดสอบไปใหผูเชี่ยวชาญดานการสอนในสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา
หรือคอมพิวเตอรการศึกษาในระดับอุดมศึกษาจํานวน 5ทานพิจารณาตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา ความ
สอดคลองกับพฤติกรรมการเรียนรู พรอมทั้งนําขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญมาปรับปรุงแกไข โดยเมื่อพิจารณา
ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาจากแบบทดสอบจํานวน 38 ขอ พบวาเปนขอสอบที่ผานเกณฑ (ผูเชี่ยวชาญ
พิจารณาเห็นชอบ 4 ใน 5 ทาน หรือคิดเปนรอยละ 80 ขึ้นไป) ทั้งหมด จากนั้นจึงนําไปทดลองใชกับนิสิตซึ่งไม
เคยเรียนวิชาโปรแกรมการเรียนการสอนผานเว็บขั้นนํามากอนและไมใชกลุมตัวอยางรวม 30 คน พบวาเปน
แบบทดสอบที่มีคาความยากงาย (p) คาอํานาจจําแนก (r) ตามเกณฑที่กําหนดคือมีระดับความยากงายอยู
ในชวง 0.2-0.8 และมีคาอํานาจจําแนกตั้งแต 0.2 ขึ้นไป
4.3 นําแบบทดสอบจํานวน 38ขอมาหาคาความเที่ยงโดยหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟา
ของ Cronbach (Cronbach’s Alpha Coefficient) ไดคา ความเที่ยงเทากับ 0.731
5. แบบทดสอบวัดความคงทนในการจําของผูเรียน
แบบทดสอบดังกลาวประกอบดวย แบบทดสอบกอนเรียน แบบทดสอบหลังเรียนครั้ง
ที่ 1 และแบบทดสอบหลังเรียนครั้งที่ 2 โดยเปนแบบทดสอบ 4 ตัวเลือก ครอบคลุมเนื้อหาในหนวยการเรียนรูที่
1 - 3 ทั้งนี้ขอคําถามในแบบทดสอบทั้ง 3 ชุดมีเนื้อหาเชนเดียวกัน และมีการสลับขอและสลับตัวเลือก โดย
ผูวิจัยใชแบบทดสอบของจินตวีร คลายสังข (2553) ในการวิจัยเรื่องผลของการเรียนแบบผสมผสานที่ใช
คอรสแวรในรูปแบบที่ตางกันที่มีตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรูและความพึงพอใจของผูเรียนระดับปริญญา
บัณฑิตที่มีระดับความสามารถทางการเรียนรูตางกันในรายวิชาโปรแกรมการเรียนการสอนผานเว็บขั้นนํา ซึ่ง
ผานการประเมินจากผูเชี่ยวชาญ 5 ทาน และมีคาความเที่ยงจากการหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟาของ Cronbach
(Cronbach’s Alpha Coefficient) ไดคาความเที่ยงเทากับ 0.737
6. แบบสอบถามความคิดเห็นตอการใชรูปแบบฯ
แบบสอบถามความคิดเห็นตอการใชรูปแบบฯ เปนมาตรประมาณคา 5 ระดับ
(Likert scale)โดยมีขั้นตอนในการดําเนินการดังนี้
6.1 สรา งขอคําถามตามองค ประกอบ ขั้น ตอน และเครื่ องมื อที่เกี่ยวของกั บ
รูปแบบ และขอเสนอแนะเพิ่มเติม และเนื่องจากขั้นตอนและกิจกรรมของกลุมทดลองที่ 1และกลุมทดลอง
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ที่ 2 บางสวนไมเหมือนกัน แบบสอบถามความคิดเห็นตอการรูปแบบฯ นี้จึงมี 2 ฉบับ คือฉบับที่ใชสําหรับ
กลุมทดลองที่ 1 และฉบับที่ใชสําหรับกลุมทดลองที่ 2
6.2 นํ า แบบสอบถามที่ ส ร า งขึ้ น ให ผู เ ชี่ ย วชาญด า นเทคโนโลยี แ ละสื่ อ สาร
การศึกษา จํานวน 3 ทาน ตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา ตลอดจนความครบถวนและความครอบคลุม
ของคําถาม
6.3 นํ า แบบสอบถามมาปรั บ ปรุ ง ตามคํ า แนะนํ า ของผู เชี่ ย วชาญ แล ว นํ า ไป
ทดลองใชกับนิสิตคณะครุศาสตรที่ใกลเคียงกับกลุมตัวอยาง จํานวนฉบับละ 20 คน ไดคาความเที่ยงของ
แบบสอบถามความคิ ด เห็ น ต อ การใช รู ป แบบจากการหาค า สั ม ประสิ ท ธิ์ แ อลฟ า ของ Cronbach
(Cronbach’s Alpha Coefficient) สําหรับกลุมทดลองที่ 1 เทากับ 0.885 และสําหรับกลุมทดลองที่ 2
เทากับ 0.933
ขั้นตอนในการวิจัยและการเก็บรวบรวมขอมูล
การศึกษาผลในการวิจัยระยะที่ 2 นี้ใชเวลาทั้งสิ้น 9 สัปดาห โดยมีกิจกรรมในการวิจัยและ
การเก็บรวบรวมขอมูลดังตารางที่ 3.2
ตารางที่ 3.2 กิจกรรมในการวิจัยและการเก็บรวบรวมขอมูล
สัปดาหที่
กิจกรรม
1
- ใหกลุมตัวอยางทําแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับความใฝรู แบบทดสอบความรูพื้นฐาน
เกี่ยวกับโปรแกรมการเรียนการสอนผานเว็บ และแบบทดสอบกอนเรียน
- นําคะแนนมาเรียงลําดับและแบงกลุมตัวอยางเปน 2 กลุม
2-6
- จัดกิจกรรมการเรียนรูตามแผนการจัดการเรียนรูอีเลิรนนิงแบบผสมผสานโดยใชบันทึก
สะทอนการเรียนรูแบบมีปฏิสัมพันธออนไลนฯ
- กลุมที่ 1 กําหนดใหเขียนบันทึกสะทอนการเรียนแบบมีปฏิสัมพันธออนไลนในการ
เรียนตามรูปแบบอีเลิรนนิงแบบผสมผสานฯ โดยไมมีผูสอนสังเกตการณ ไมให
การเสริมแรงทางบวก และไมใหขอเสนอแนะทั้งในการเขียนบันทึกสะทอนการ
เรียนและการคนควาของนิสิต ตลอดจนการตั้งขอสังเกตที่เหมาะสมของเพื่อน
- กลุมที่ 2 กําหนดใหเขียนบันทึกสะทอนการเรียนแบบมีปฏิสัมพันธออนไลนในการ
เรียนตามรูปแบบอีเลิรนนิงแบบผสมผสานฯ โดยมีผูสอนสังเกตการณ ใหการ
เสริมแรงทางบวก และใหขอเสนอแนะในการเขียนบันทึกสะทอนการเรียนและ
การคนควาของนิสิต ตลอดจนการตั้งขอสังเกตที่เหมาะสมของเพื่อน
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สัปดาหที่
7
9

กิจกรรม
- ใหกลุมตัวอยางทําแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับความใฝรู แบบทดสอบหลังเรียนครั้งที่
1 และแบบสอบถามความคิดเห็นตอการใชรูปแบบฯ
- ใหกลุมตัวอยางทําแบบทดสอบหลังเรียนครั้งที่ 2

การวิเคราะหขอ มูล
1. วิเคราะหขอมูลโดยใชความถี่ รอยละ และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เพื่ออธิบายขอมูล
ทั่วไป
2. วิเคราะหขอมูลเพื่อเปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียน ความใฝรูกอน
เรียน คะแนนเฉลี่ยสะสม และความรูพื้นฐานระหวางกลุมทดลองที่ 1 และกลุมทดลองที่ 2 โดยใช t-test
independent
3. วิเคราะหขอมูลเพื่อเปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน ความใฝรูหลัง
เรียน และความคงทนในการจําระหวางกลุมทดลองที่ 1 และกลุมทดลองที่ 2 โดยใช t-test independent
4. วิเคราะหขอมูลเพื่อเปรียบเทียบคะแนนระหวางความใฝรูกอนเรียนและหลังเรียนของกลุม
ทดลองที่ 1 และกลุมทดลองที่ 2 โดยใช t-test dependent
5. วิเคราะหขอมูลเพื่อเปรียบเทียบคะแนนระหวางผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียน หลัง
เรียน และความคงทนในการจําของกลุมทดลองที่ 1 และกลุมทดลองที่ 2 โดยใช One – way repeated
measure ANOVA
6. วิเคราะหขอมูลในบันทึกสะทอนการเรียนรูแบบมีปฏิสัมพันธออนไลนของผูเรียน เพื่อแสดง
ใหเห็นถึงความใฝรู โดยใชการวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis)
การวิจัยระยะที่ 3 การนําเสนอรูปแบบอีเลิรนนิงแบบผสมผสานโดยใชบันทึกสะทอนการเรียนรูแบบ
มีปฏิสัมพันธออนไลน เพื่อสงเสริมความใฝรูและความคงทนในการจําของนิสิตคณะครุศาสตร จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย
การนําเสนอรูปแบบอีเลิรนนิงแบบผสมผสานโดยใชบันทึกสะทอนการเรียนรูแบบมีปฏิสัมพันธ
ออนไลนฯ ของการวิจัย เปนการนําผลที่ไดจากการศึกษาผลของการใชรูปแบบอีเลิรนนิงแบบผสมผสาน โดยใช
บันทึกสะทอนการเรียนรูแบบมีปฏิสัมพันธออนไลนฯ มาปรับปรุงแกไขและนําเสนอ เพื่อใหผูเชี่ยวชาญรับรอง
รูปแบบ โดยนําเสนอในรูปแบบแผนภาพแสดงรูปแบบ และความเรียงอธิบายรูปแบบ ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้
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1. นําขอมูลที่ไดจากการศึกษาผลของรูปแบบในระยะที่ 2 มาปรับปรุงแกไข และนําเสนอใน
รูปของแผนภาพประกอบความเรียง
2. นําเสนอและใหผูเชี่ยวชาญรับรองรูปแบบ โดยเปนผูเชี่ยวชาญดานหลักสูตร การสอน
และเทคโนโลยีการศึกษา รวมจํานวน 5 ทาน แสดงความเห็นและประเมินรับรองรูปแบบ
3. นํ า ข อ มู ล และข อ เสนอแนะที่ ไ ด ม าปรั บ ปรุ ง แก ไ ข โดยปรั บ ปรุ ง รายละเอี ย ดในด า น
องคประกอบ และขั้นตอนใหมีความถูกตองสมบูรณมากที่สุด
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยในระยะที่ 3 นี้ไดแก แบบรับรองรูปแบบอีเลิรนนิงแบบผสมผสานโดย
ใชบันทึกสะทอนการเรียนรูแบบมีปฏิสัมพันธออนไลนฯ โดยนําองคประกอบและขั้นตอนของรูปแบบอีเลิรนนิง
แบบผสมผสานโดยใชบันทึกสะทอนการเรียนรูแบบมีปฏิสัมพันธออนไลนฯ ในการวิจัยระยะที่ 2 ที่ไดปรับปรุง
แกไขเรียบรอยแลวมาสรางเปนแบบรับรองรูปแบบอีเลิรนนิงแบบผสมผสานฯโดยแบบประเมินเปนแบบมาตร
ประมาณคา 5 ระดับ (Likert Scale) และแบบปลายเปด
การเก็บรวบรวมขอมูล
ผูวิจัยนํารูปแบบอีเลิรนนิงแบบผสมผสานฯ ที่นําเสนอในรูปแบบแผนภาพประกอบความเรียง
ไปใหผูเชี่ยวชาญดานหลักสูตร การสอนและเทคโนโลยีการศึกษา รวมจํานวน 5 ทาน แสดงความเห็นและ
ประเมินรับรองรูปแบบ
การวิเคราะหขอมูล
วิเคราะหขอมูลโดยหาคาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของแบบรับรองรูปแบบอีเลิรนนิง
แบบผสมผสานโดยใชบันทึกสะทอนการเรียนรูแบบมีปฏิสัมพันธออนไลนฯ แลวนําขอมูลและขอเสนอแนะจาก
ผูเชี่ยวชาญมาปรับปรุงรูปแบบใหมีความสมบูรณมากที่สุด
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บทที่ 4
ผลการวิเคราะหขอมูล
การวิ จั ย เรื่ อ งการพั ฒ นารู ป แบบอี เลิ ร น นิ ง แบบผสมผสานโดยใช บั น ทึ ก สะท อ นการเรี ย นรู แ บบมี
ปฏิสัมพันธออนไลนเพื่อสงเสริมความใฝรูและความคงทนในการจําของนิสิตคณะครุศาสตร จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัยมีวัตถุประสงคของการวิจัยดังนี้
1. เพื่อพัฒนารูปแบบอีเลิรนนิงแบบผสมผสานโดยใชบันทึกสะทอนการเรียนรูแบบมีปฏิสัมพันธ
ออนไลนที่สงเสริมความใฝรูและความคงทนในการจําของนิสิตคณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
2. เพื่อศึกษาผลของการใชรูปแบบอีเลิรนนิงแบบผสมผสานโดยใชบันทึกสะทอนการเรียนรูแบบมี
ปฏิ สั ม พั น ธ อ อนไลน ที่ สง เสริ ม ความใฝ รู แ ละความคงทนในการจํ า ของนิ สิ ต คณะครุ ศ าสตร จุ ฬ าลงกรณ
มหาวิทยาลัย
3. เพื่อนําเสนอรูปแบบอีเลิรนนิงแบบผสมผสานโดยใชบันทึกสะทอนการเรียนรูแบบมีปฏิสัมพันธ
ออนไลนที่สงเสริมความใฝรูและความคงทนในการจําของนิสิตคณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ดังนั้นผูวิจัยจึงนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลแบงเปน 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1
การพัฒนารูปแบบอีเลิรนนิงแบบผสมผสาน โดยใชบันทึกสะทอนการเรียนรูแบบมี
ปฏิสัมพันธออนไลน เพื่อสงเสริมความใฝรูและความคงทนในการจําของนิสิตคณะครุศาสตร จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย
ตอนที่ 2 การศึกษาผลของการใชรูปแบบอีเลิรนนิงแบบผสมผสานโดยใชบันทึกสะทอนการเรียนรู
แบบมีปฏิสัมพันธออนไลนเพื่อสงเสริมความใฝรูและความคงทนในการจําของนิสิตคณะครุศาสตร จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย
ตอนที่ 3 การนํ า เสนอรู ป แบบอี เ ลิ ร น นิ ง แบบผสมผสาน โดยใช บั น ทึ ก สะท อ นการเรี ย นรู แ บบมี
ปฏิสัมพันธออนไลน เพื่อสงเสริมความใฝรูและความคงทนในการจําของนิสิตคณะครุศาสตร จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย
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ตอนที่ 1 การพัฒนารูปแบบอีเลิรนนิงแบบผสมผสานโดยใชบันทึกสะทอนการเรียนรูแบบมี
ปฏิ สั ม พั น ธ อ อนไลน เ พื่ อ ส ง เสริ ม ความใฝ รู แ ละความคงทนในการจํ า ของนิ สิ ต คณะครุ ศ าสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
การพั ฒ นารู ป แบบอี เ ลิ ร น นิ ง แบบผสมผสานโดยใช บั น ทึ ก สะท อ นการเรี ย นรู แ บบมี ป ฏิ สั ม พั น ธ
ออนไลนฯ ประกอบดวย 2ขั้นตอน ดังนี้
1. การศึกษา วิเคราะห และสังเคราะหแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการเรียน
อีเลิรนนิงแบบผสมผสาน บันทึกสะทอนการเรียนรูแบบมีปฏิสัมพันธออนไลน การพัฒนาความใฝรู และ
ความคงทนในการจําของผูเรียน แลวนํามาพัฒนาเปนรางรูปแบบอีเลิรนนิงแบบผสมผสาน โดยใชบันทึก
สะทอนการเรียนรูแบบมีปฏิสัมพันธออนไลนฯ
2. การศึกษาความคิดเห็นจากผูเชี่ยวชาญ
2.1 นํ า ร า งรู ป แบบที่ ไ ด ใ นข อ 1 ไปให ผู เ ชี่ ย วชาญด า นหลั ก สู ต ร การสอนและ
เทคโนโลยีการศึกษาจํานวน 7 ทาน พิจารณาและแสดงความคิดเห็น โดยใชวิธีการสัมภาษณ
2.2 นํารางรูปแบบมาปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญ
2.3 นํารางรูปแบบ ใหผูทรงคุณวุฒิประเมินรับรองคุณภาพความตรงตามเนื้อหาโดย
ประเมินในดานความเหมาะสมขององคประกอบ และขั้นตอนของรูปแบบอีเลิรนนิงแบบผสมผสานโดยใช
บันทึกสะทอนการเรียนรูแบบมีปฏิสัมพันธออนไลนฯ ซึ่งผูทรงคุณวุฒิเปนผูเชี่ยวชาญดานหลักสูตร การสอน
และเทคโนโลยีการศึกษา รวมจํานวน 5 ทาน
1. ผลจากการศึกษา วิเคราะห และสังเคราะหแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของ
1.1 จากการศึกษา วิเคราะห และสังเคราะหแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับอีเลิรนนิง
แบบผสมผสานโดยใชบันทึกสะทอนการเรียนรูแบบมีปฏิสัมพันธออนไลนสรุปไดวาอีเลิรนนิงแบบผสมผสาน
โดยใชบันทึกสะทอนการเรียนรูแบบมีปฏิสัมพันธออนไลนประกอบดวยองคประกอบและขั้นตอนดังนี้
1.1.1 องคประกอบของอีเลิรนนิงแบบผสมผสานประกอบดวย 5 องคประกอบ ไดแก
(1) บทเรียนอิ เล็ก ทรอนิกส (2) ระบบจั ดการเรี ยนรู (3) กิจกรรมการเขีย นบัน ทึกสะทอนการเรี ยนรู แบบมี
ปฏิสัมพันธ (4) การติดตอสื่อสาร และ (5) การประเมินผลการเรียน
1.1.2 ขั้ น ตอนของอี เลิ รน นิ ง แบบผสมผสานโดยใช บั น ทึ ก สะท อ นการเรี ย นรูแ บบมี
ปฏิสัมพันธประกอบดวย 5 ขั้นตอน ไดแก (1) การเรียนแบบผสมผสาน (2) การเขียนบันทึกสะทอนการเรียนรู
(3) การอานบันทึกสะทอนการเรียนรูของเพื่อน และตั้งประเด็นเพิ่มเติม (4) การอานประเด็นตางๆ ที่เพื่อนได
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ตั้งขอสังเกต คําถาม และขอเสนอแนะและ (5) การตรวจสอบขอคนพบใหมๆ ที่เพื่อนนําเสนอโดยมี
รายละเอียดในแตละขั้นตอนดังนี้
1) การเรียนแบบผสมผสาน
ผู เ รี ย นเรี ย นรู จ ากกิ จ กรรมการเรี ย นรู ที่ อ าจารย ผู ส อนจั ด ให ทั้ ง การเรี ย นในชั้ น เรี ย นจาก
การศึกษาจากการสาธิตของผูสอน การแบงกลุมคนควา ระดมสมอง การฝกปฏิบัติ และนําเสนอผลงาน
และการเรียนจากบทเรียนอิเล็กทรอนิกส และเขารวมกิจกรรมบนออนไลนดวยการอภิปรายบนกระดานสนทนา
การนําเสนอผลงานผานบล็อก
2) การเขียนบันทึกสะทอนการเรียนรู
ผูเรียนเขียนบันทึกสะทอนการเรียนรูของตนเองอยางมีโครงสราง เพื่อประเมินความเขาใจใน
เนื้ อหาและกระบวนการ โดยประกอบด วยกิ จกรรมสํา คัญไดแก 1) การรวบรวมความรูดา นเนื้ อ หาและ
กระบวนการที่ไดรับ และ 2) กลั่นความรูออกมาเปนคําอธิบาย
3) การอานบันทึกสะทอนการเรียนรูของเพื่อน และตั้งประเด็นเพิ่มเติม
ผูเรียนอานบันทึกสะทอนการเรียนรูของเพื่อนซึ่งเปนคูของตนเอง แลวดําเนินการดังนี้ 1) ตั้ง
ขอสังเกตเกี่ยวกับบันทึกสะทอนการเรียนรูของเพื่อน 2) ตั้งคําถามเพื่อกระตุนใหเพื่อนไปศึกษาคนควาเพิ่มเติม
และ 3) แลกเปลี่ยนประสบการณรวมกันและใหการเสริมแรงทางบวกกับเพื่อน โดยชมเชย ใหกําลังใจ และ
ใหขอเสนอแนะเพิ่มเติมนอกจากคูของตนจะดําเนิน กิจกรรมตามที่นําเสนอขางตนแลวผูสอนอาจจะคอย
สังเกตการณ ใหขอเสนอแนะในการตั้งคําถามและตั้งขอสังเกตที่เหมาะสมใหแกคูของผูเขียน รวมไปถึงการทา
ทายผูเขียนบันทึกสะทอนการเรียนรูโดยตั้งประเด็นเพิ่มเติมทั้งขอสังเกตหรือคําถามเพื่อกระตุนใหเกิดความใฝรู
และความคงทนในการจําขึ้นในตัวผูเรียน
4) การอานประเด็นตางๆ ที่เพื่อนไดตั้งขอสังเกต คําถาม และขอเสนอแนะ
ผูเรียนอานประเด็นตางๆ ที่คูของตนและผูสอนอาจจะตั้งขอสังเกต คําถาม และขอเสนอแนะ
จากนั้นดําเนินการสืบคนและรวบรวมขอมูลตางๆ เพื่อสรุปผล และปรับเปลี่ยนขอสรุปเดิมของตน หลังจากคู
ของตนและผูสอนไดใหขอสังเกต คําถาม และขอเสนอแนะในบันทึกสะทอนการเรียนรู
5) การตรวจสอบขอคนพบใหมๆ ที่เพื่อนนําเสนอ
ผูเรียนตรวจสอบขอคนพบใหมๆ ที่คูของตนไดนําเสนอในบล็อก พรอมใหผลปอนกลับ เชน
การใหการเสริมแรงทางบวก ตลอดจนการใหขอเสนอแนะเพิ่มเติม หลังจากเพื่อนไดนําเสนอขอคนพบใหม
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กิจกรรมในขั้นตอนนี้นอกจากผูเรียนจะตรวจสอบขอคนพบใหมๆ ของเพื่อนตามที่เสนอขางตน
แลว ผูสอนอาจจะเขามาสังเกตการณและตรวจสอบขอคนพบใหมๆ ของนิสิตดวยเชนกัน พรอมทั้งใหผล
ปอนกลับและขอเสนอแนะเพิ่มเติมอีกดวย
1.2 จากการศึกษา วิเคราะห และสังเคราะหแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับความใฝรู
สรุปไดวาความใฝรู ประกอบดวย6 กระบวนการ ดังนี้
1.2.1 การระบุปญหา (Identify a problem) ตัวบงชี้คือ ผูเรียนตระหนักรูในสิ่งที่พบ/
เกิดขึ้นรายการคําถามสําหรับประเมินตนเองไดแก
1) ในการตั้งคําถามหรือประเด็นขึ้นในชั้นเรียน นิสิตรูสึกสนใจที่จะระบุขอบเขต
ของการคนควา
2) เมื่อนิสิตสงสัยปญหาที่เกิดขึ้นนิสิตรูสึกลําบากใจในการกําหนดหัวขอของการ
คนควา
3) นิสิตรูสึกวาไมมีความสําคัญที่จะตองกําหนดหัวขอคนควา เมื่อเกิดความสงสัย
4) นิสิตรูสึกเหมือนถูกกระตุนใหศึกษาเนื้อหาสาระเพิ่มขึ้นเมื่ออาจารยถามคําถาม
5) นิสิตชอบที่จะกําหนดคําถามที่ตองการคนควา
6) นิสิตตองการใหอาจารยระบุมีขอสงสัยจากขอคนควาที่จะตรวจสอบ
1.2.2 การใชกระบวนการวิจัยในการแกปญหา (prepare a statement of research)
ตัวบงชี้คือผูเรียนตั้งคําถาม/ นําเสนอสมมติฐานที่สามารถตรวจสอบไดรายการคําถามสําหรับประเมินตนเอง
ไดแก
1) นิสิตสามารถหาวิธีการในการหาคําตอบที่หลากหลาย
2) นิสิตคาดหวังใหอาจารยบอกแนวทางในการหาคําตอบ
3) นิสิตกระตือรือรนที่จะหาคําตอบจากการคาดเดาคําตอบกอน
4) นิสิตรูสึกวาเปนการเสียเวลามากที่จะคนควาคําตอบเกี่ยวกับปญหานั้น
5) นิสิตเปนผูวางแผนและดําเนินการตามขั้นตอนการแกปญหาอยางอิสระ
6) นิสิตคาดวาอาจารยมีขั้นตอนและระเบียบวิธีใหสําหรับการดําเนินการคนควา
1.2.3 การเก็บรวบรวมขอมูล (Collect Data) ตัวบงชี้คือ ผูเรียนเก็บรวบรวมขอมูลดวย
วิธีการตางๆ เชน การจดบันทึกลงในกระดาษ การเขารวมสังเกต และการบันทึกเสียง การทดลอง การจัดทํา
แบบสอบถาม รายการคําถามสําหรับประเมินตนเองไดแก
1) นิสิตรูสึกวาการรวบรวมขอมูลตางๆ ที่คนพบเปนเรื่องที่นาเบื่อ
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2) นิสิตสนใจที่จะเรียบเรียงขอมูลตางๆ ใหมีความชัดเจนขึ้น
3) นิสิตรูสึกวาการที่นิสิตไดเปนผูเลือกวิธีการเก็บขอมูลเองนั้นเปนสิ่งที่ทาทาย
4) นิสิตรูสึกพอใจเมื่ออาจารยระบุหนทางในการเก็บขอมูลที่หลากหลาย
5) นิสิตสนใจที่จะตรวจสอบขอมูลและพัฒนาวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลที่เกี่ยวของ
1.2.4 การวิเคราะห/ตีความขอมูล (Interpret Data) ตัวบงชี้คือ การวิเคราะห/ตีความ
ขอมูลดวยคําพูดที่มีความหมาย และมีขอมูลที่นาเชื่อถือและ/หรือขอมูลทางสถิติมาสนับสนุน รายการคําถาม
สําหรับประเมินตนเองไดแก
1) นิสิตรูสึกวาไมจําเปนตองจําแนกขอคนพบตางๆ ออกมาเรียบเรียงใหม
2) นิสิตรูสึกวาการแยกแยะขอมูลตางๆ ออกมาทําใหเกิดความชัดเจน
3) นิสิตมักมีปญหาเกี่ยวกับการตีความขอมูลที่นิสิตคนพบ
4) การแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับขอคนพบเปนเรื่องนาสนุก
5) นิสิตคิดวาอาจารยควรใหขอมูลและแนวทางเฉพาะในวิธีการวิเคราะหขอมูล
6) นิสิตมักมีขอมูลที่นาเชื่อถือและ/หรือขอมูลทางสถิติมาสนับสนุนการวิเคราะห
ขอมูล
1.2.5 การสรุปผล (Developing tentative conclusion) ตัวบงชี้คือผูเรียนสามารถสรุป
ความได อาจแสดงในรูปแบบของการจัดแบงเปนประเภท เปนหมวดหมู หรือในรูปแบบของการระบุผลที่ไดและ
การนําขอมูลไปใชในบริบทที่แตกตางกันไป (Specifying generalizations) รายการคําถามสําหรับประเมิน
ตนเองไดแก
1) ถาอาจารยเปนผูตอบคําถามแลว นิสิตรูสึกมั่นใจและจะไมคนหาตอบอีก
2) นิสิตจะเปนผูหาคําตอบเองทุกครั้งไมวา จะมีใครตอบคําถามนั้นแลวก็ตาม
3) อาจารยควรเปนผูสรุปคําตอบวาถูกหรือผิด
4) นิสิตพอใจที่จะสรุปผลการคนควาในงานของตนเอง
5) นิสิตสามารถสรุปความดวยการจัดแบงเปนประเภท เปนหมวดหมูได
1.2.6 การปรั บ เปลี่ ย นผลสรุ ป (Replication) ตั ว บ ง ชี้ คื อ เมื่ อ ผู เรี ย นได รับ ข อ มู ล ใหม ๆ
สามารถที่จะยืนยัน ปรับเปลี่ยนขอสรุปเดิมของตนได รายการคําถามสําหรับประเมินตนเองไดแก
1) แมเพื่อนของนิสิตจะโตแยงคําตอบของนิสิต นิสิตก็จะไมคนควาเพิ่มเติมอีก
2) ถานิสิตเกิดความสงสัย นิสิตจะคนหาคําตอบไปเรื่อยๆแมไดขอสรุปแลวก็
ตาม
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3) นิสิตตองการเรียนรูสิ่งใหมๆ เพิ่มเติมตลอดเวลา
4) การเรียนรูสิ่งตางๆ ไมทําใหชีวิตของนิสิตเปลี่ยนไป
5) นิสิตสามารถระบุการนําผลที่ไดไปใชในบริบทที่แตกตางกันออกไปได
6) เมื่อนิสิตไดรับขอมูลใหมๆ นิสิตสามารถยืนยันหรือปรับเปลี่ยนขอสรุปเดิม
ของตนได
1.3 จากการศึกษา วิเคราะห และสังเคราะหแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับความ
คงทนในการจํา สรุปไดวาความคงทนในการจํา ประกอบดวย 2กระบวนการอันจะชวยใหผูเรียนระลึกและ
จดจําไดถึงความรูที่เคยเรียนมา ดังนี้
1.3.1 ด า นเนื้ อ หา โดยผู เ รี ย นเห็ น คุ ณ ค า ของเนื้ อ หานั้ น ๆ เนื้ อ หามี ก ารเชื่ อ มโยงกั บ
ประสบการณเดิม สามารถทบทวนเนื้อหาซ้ําได และอยูในบริบทที่เอื้อตอการเรียนรูโดยในงานวิจัยนี้เลือกใช
วิธีการจัดการเรียนรูตามแนวทางของอีเลิรนนิงแบบผสมผสานที่เอื้อตอการเรียนรูทั้งในสวนของเนื้อหาและ
กิจกรรมออนไลนผานระบบบริหารจัดการเรียนรูที่ผูเรียนสามารถเขาเรียนศึกษา ทบทวน ไดทุกที่ ทุกเวลา
1.3.2 ดานกลวิธีการเรียน โดยผูเรียนไดรับกระบวนการพิเศษที่ชวยเพิ่มความจําใหอยู
คงทนยิ่งขึ้น โดยในงานวิจัยนี้เลือกใชกลวิธีบันทึกสะทอนการเรียนรูแบบมีปฏิสัมพันธ
จากการศึกษา วิเคราะห และสังเคราะหแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของในงานวิจัยขั้นที่ 1
ผูวิจัยจึงรางรูปแบบอีเลิรนนิงแบบผสมผสานโดยใชบันทึกสะทอนการเรียนรูแบบมีปฏิสัมพันธออนไลน ดัง
แสดงในภาพที่ 4.1
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2. การเขียน
บันทึก
1. การรเรียน
แบบผสมผสาน

3. การอานบันทึกสะทอนการ
เรียนนรู

5. การตรวจสอบ
ขอคนพบบใหมๆ

= Learner,

4. การอานประเด็
น
นตางๆๆ
ที่เพื่อนแลละผูสอนไดตั้ง
ขอสังเเกต คําถาม

= Teacher,

= Peerr

ง ปแบบอีเลิรรนนิงแบบผสมมผสาน
ภาาพที่ 4.1 รางรู
โดยใชบับนทึกสะทอนการเรี
น
ยนรูแบบบมีปฏิสัมพัันธออนไลน
2. การศึกษาความคิดเห็นจากผูเชี่ยวชชาญ
2.1 จากการสัมภาษณความคิ
ค
ดเห็นจากผู
จ เชี่ยวชาาญดานอีเลิรนนิ
น งเกี่ยวกับองคประกอบบและขั้นตอนน
แ เลิรนนิงแบบผสมผ
ง
สานโดยใชบับันทึกสะทอนการเรี
น
ยนรูแบบมี
แ ปฏิสัมพัพนธออนไลนนฯ สรุปได 6
ของรูปแบบอี
ประเด็นสํสาคัญ ดังนี้
1. องคคประกอบขอองรู ปแบบอี เลิ รนนิงแบบผผสมผสานโดดยใช บั นทึ กสสะท อนการเเรี ย นรู แบบมีมี
ปฏิสัมพัันธออนไลนฯ เดิมเปนลักษณะวงจรที
ก
ที่ใชลูกศรทางงเดียวนําการรสงผานจากขขั้นตอนหนึ่งไปยั
ไ งขั้นตอนน
หนึ่ง ซึ่งผูเ ชี่ยวชาญแสสดงความคิดเห็
ด นวา ควรใชลูกศรสองททาง เพราะแตตละขั้นตอนเชืชื่อมโยงความมสัมพันธและะ
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สงผลตอกัน ทําใหมองเห็นทิศทางของการมีปฏิสัมพันธไดชัดเจน และใหคงตัวเลขของแตละขั้นตอนไว เพื่อให
ทราบวาเริ่มตนและสิ้นสุดที่ขั้นตอนใด
2. องค ประกอบของรู ปแบบอี เลิ รน นิ งแบบผสมผสานโดยใช บั นทึ กสะท อ นการเรีย นรูแบบมี
ปฏิสัมพันธออนไลนฯเดิมมี 5 ขั้นตอนเชื่อมโยงกัน ขั้นตอนของผูเรียนมี 3 องคประกอบ และขั้นตอนของผูสอน
และเพื่อนมี 2 ขั้นตอน ดังนั้น ผูเชี่ยวชาญจึงมีเสนอแนะวา ใหปรับเฉพาะขั้นตอนของผูสอนและเพื่อนแยก
ออกมาเปนขั้นตอนเสริมที่ผูสอนและเพื่อนเขาไปมีสวนเกี่ยวของกับขั้นตอนหลัก ไดแก ขั้นตอนการอานบันทึก
สะทอนการเรียนรูและตั้งประเด็นเพิ่มเติม กับขั้นตอนการตรวจสอบขอคนพบใหมๆ
3. ขั้นตอนของผูสอนและเพื่อน แตเดิมระบุไววา เปนผูสอน 1 คน และเพื่อนที่ผูวิจัยกําหนดไว 1
คนที่ทําหนา ที่อานบันทึกสะทอนการเรียนรู ตั้งประเด็น หรือตรวจสอบขอคนพบใหมๆ นั้น ผูเชี่ยวชาญให
ขอสังเกตวา ขั้นตอนดังกลาว เพื่อนที่ผูวิจัยไมกําหนดไวก็สามารถเขามาอาน ตั้งประเด็น หรือตรวจสอบขอ
คนพบใหมๆ ใหกับเพื่อนไดเชนเดียวกัน ดังนั้น จึงควรเพิ่มเพื่อนที่ไมไดกําหนดไวดวย (Non-Assigned Peer)
4. ผูเชี่ยวชาญกลาววา ขั้นตอนการตรวจสอบขอคนพบใหมๆ บางครั้งอาจเปนไปไดวา ผูเรียน
อาจปรับแกบันทึก ตอบคําถาม หรือดําเนินการอยางใดอยางหนึ่งตามที่เพื่อนและผูสอนไดชี้แจงหรือเสนอแนะ
ไวแลว แตอาจยังไมชัดเจน ถูกตอง หรือเหมาะสมเทาที่ควร จึงทําใหอาจมีการโตตอบกันไปมาเกิดขึ้น เพื่อให
ไดขอสรุปที่ดีที่สุดของบันทึก ดังนั้น ควรเพิ่มลูกศรเสนปะสองทางเพิ่มดวย เพื่อแสดงปฏิสัมพันธระหวางผูเรียน
กับเพื่อน หรือผูเรียนกับผูสอนดวย
5. ผูเชี่ยวชาญเสนอใหเพิ่มแหลงขอมูล (Resource) ซึ่งมักพบในวรรณกรรมที่เกี่ยวของวาเปน
หนึ่งในตัวแปรที่สงผลตอความใฝรู
6. การดําเนินการอานบันทึกสะทอนการเรียนรูของเพื่อน แตเดิมเริ่มตนจากการตั้งขอสังเกต
เกี่ยวกับบันทึกฯ ของเพื่อน ตั้งคําถาม แลวนําไปสูการแลกเปลี่ยนประสบการณรวมกันและใหการเสริมแรง
ทางบวก ผูเชี่ยวชาญเสนอใหปรับการเสริมแรงทางบวกเปนอันดับแรกหรือเริ่มตนกอน แลวจึงตั้งขอสังเกต
เพื่อใหผูเรียนไดรับการชมเชย กําลังใจ เพื่อการคนควาหาความรูเพิ่มเติมตอไป
2.2 ผูวิจัยไดนําขอมูลจากการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญ มาพัฒนาตนแบบของรูปแบบอีเลิรนนิงแบบ
ผสมผสานโดยใชบันทึกสะทอนการเรียนรูแบบมีปฏิสัมพันธออนไลนฯ ซึ่งประกอบดวยรายละเอียด 2 ดาน
ไดแก องคประกอบของรูปแบบอีเลิรนนิงแบบผสมผสานโดยใชบันทึกสะทอนการเรียนรูแบบมีปฏิสัมพันธ
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ออนไลนฯ และขั้นตอนของรูปแบบอีเลิรนนิงแบบผสมผสานโดยใชบันทึกสะทอนการเรียนรูแบบมีปฏิสัมพันธ
ออนไลนฯโดยมีรายละเอียดดังนี้
องค ป ระกอบของรู ป แบบอี เ ลิ ร น นิ ง แบบผสมผสานโดยใช บั น ทึ ก สะท อ นการเรี ย นรู แ บบมี
ปฏิสัมพันธออนไลนเพื่อสงเสริมความใฝรูและความคงทนในการจําของนิสิตคณะครุศาสตร จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัยมี 6 องคประกอบ ไดแก
1. บทเรียนอิเล็กทรอนิกส
2. ระบบจัดการเรียนรู
3. แหลงขอมูลหรือแหลงการเรียนรู
4. กิจกรรมการเขียนบันทึกสะทอนการเรียนรูแบบมีปฏิสัมพันธ
5. การติดตอสื่อสาร
6. การประเมินผลการเรียน
องคประกอบที่ 1 บทเรียนอิเล็กทรอนิกส
เปนเนื้อหาสาระที่นําเสนอในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส ซึ่งสวนใหญมีลักษณะเปนสื่อประสม โดยเนน
การออกแบบที่ใชวิธีการ กลยุทธ และการใชขอมูลปอนกลับแกนิสิตโดยทันทีในการนําเสนอ ที่กระตุนใหนิสิต
เกิดการเรียนรูตามวัตถุประสงคที่กําหนดไว ซึ่งนิสิตสามารถเขาถึงเนื้อหาไดตามความตองการ ตลอดจนอาจมี
แบบฝ ก หัด หรือ แบบทดสอบเพื่ อให นิสิตสามารถตรวจสอบความเข าใจได อี ก ทั้ง สื่ อการสอนในลัก ษณะ
บทเรียนอิเล็กทรอนิก สมีขนาดเล็ก สามารถลดปญหาในเรื่องขนาดของไฟล และความสะดวกและความ
คลองตัวในการพัฒนาและการนําไปใชบทเรียนอิเล็กทรอนิกสสามารถนํากลับมาใชใหม (reusable) โดยการ
จัดเรียงลําดับเนื้อหาใหม สามารถเกิดเปนบทเรียนใหม (Learning Objects) ได
องคประกอบที่ 2 ระบบจัดการเรียนรู
เปนโปรแกรมบริหารจัดการการเรียนรูที่ทําหนาที่เปนศูนยกลางการจัดการและสนับสนุนการ
จัดการเรียนรู ซึ่งใชเทคโนโลยีอินเทอรเน็ตมาจัดการใหเกิดปฏิสัมพันธระหวางผูสอนและผูเรียน ผูเรียนกับ
ผูเรียน และผูเรียนกับแหลงขอมูล ทั้งนี้จะชวยใหผูเรียนและผูสอนสามารถเขาถึงเนื้อหาและใชงายไดงาย โดยมี
เครื่องมือทางการจัดการ การปรับปรุง การควบคุม การสํารองขอมูล การสนับสนุนขอมูล การบันทึกสถิติผูเรียน
และการประเมินผล ตลอดจนการตรวจใหคะแนนผูเรียน ซึ่งผูใชสามารถเรียกใชเครื่องมือเหลานี้ผานโปรแกรม
เว็บบราวเซอร โดยเครื่องมือของระบบจัดการเรียนรูแบงเปน 6 กลุม ตามแนวคิดของ WCET (2009) ไดแก 1)
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เครื่องมือสื่อสาร (Communication tools) ประกอบดวย การอภิปราย การแลกเปลี่ยนไฟล อีเมล วารสาร/
บันทึกออนไลน การสนทนา การบริการวีดิโอ และไวทบอรด 2) เครื่องมืออํานวยประโยชน (Productivity tools)
ประกอบด ว ย บุ ก มาร ค ปฏิทิ น การเรี ย น การสื บ ค น ภายในรายวิ ช า และการแนะนํ า ตนเอง 3) เครื่ อ งมื อ
สนับสนุนผูเรียน (Student involvement tools) ประกอบดวย การจัดกลุม การประเมินตนเอง การสรางชุมชน
ของผูเรียน และแฟมสะสมงานผูเรียน 4) เครื่องมือบริหารรายวิชา (Administrations tools) ประกอบดวย การ
ระบุตัวตนของผูเรียน การกําหนดสิทธิ์การเขาใชรายวิชา และการลงทะเบียนเรียน 5) เครื่องมือสงผานรายวิชา
(Course delivery tools) ประกอบดวย การจัดการรายวิชา การชวยเหลือผูสอน การประเมินผลออนไลน การ
ติดตามผูเรียน และการทดสอบและใหคะแนนอัตโนมัติ และ 6) การออกแบบหลักสูตร (Curriculum design)
ประกอบดวย การเขาถึงระบบ เทมเพลตรายวิชา การจัดการหลักสูตร การปรับแตงมุมมองของหนาจอ การ
ออกแบบการสอน การยินยอมตามมาตรฐานการสอน และการใชเนื้อหารวมและการใชซ้ํา
องคประกอบที่ 3 แหลงขอมูลหรือแหลงการเรียนรู
เปนแหลงความรู ขอมูล ขาวสาร สารสนเทศ หรือเปนสิ่งที่มีคุณคาในทางวิชาการที่ผูสอนหรือเพื่อน
ชี้แนะ โดยนําเทคโนโลยีคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ตมาใชเปนเครื่องมือในการสืบคนขอมูล แสวงหาและ
เผยแพรความรู ไดแก การนําเสนอความรูดวยสื่อประสมในระบบจัดการเรียนรูโดยผูสอน การใหคําแนะนําดวย
การตั้งขอสังเกต กระตุนดวยคําถาม ตลอดจนชี้แนะแหลงขอมูลในขอเสนอแนะของบันทึกการเรียนรูของเพื่อน
หรือผูเรียน เชน การบันทึกลิงคจากเว็บเพจที่ตองการแบงปนหรือแนะนํามานําเสนอในขอเสนอแนะของบันทึก
การเรียนรูของเพื่อนหรือผูเรียน เปนตน ซึ่งจะสงเสริมใหผูเรียนเกิดความใฝรูใฝเรียน สามารถแสวงหาความรูได
ดวยตนเองตามอัธยาศัย และสรางกระบวนการเรียนรูใหเกิดขึ้นดวยตนเอง
องคประกอบที่ 4 กิจกรรมการเขียนบันทึกสะทอนการเรียนรูแบบมีปฏิสัมพันธ
เป น การใช บ ล็อกในระบบจั ดการเรี ยนรู ออนไลนให นิสิตเขี ย นบั น ทึก สะท อนการเรี ย นรู อย างมี
โครงสรา ง เพื่อประเมินความเขาใจในเนื้อหาและกระบวนการ พรอมทั้งใหเพื่อนตั้งขอสังเกตและคําถาม
ตลอดจนการแบ ง ป น ประสบการณ ร ว มกั น เพื่ อ ให นิ สิ ต ได วิ เ คราะห แ ละตี ค วามข อ มู ล โดยมี ผู ส อนคอย
สังเกตการณ ใหการเสริมแรงทางบวก ใหขอเสนอแนะในการตั้งคําถามและตั้งขอสังเกตที่เหมาะสม รวมไปถึง
การทาทายเพื่อใหเกิดความใฝรูและความคงทนในการจําขึ้นในตัวนิสิต เพื่อใหนิสิตไดปรับเปลี่ยนขอสรุปเดิม
ของตน ตลอดจนการใหการเสริมแรงทางบวก ซึ่งจะทําใหเกิดความรูสึกทางบวกตอการใฝรูอันจะนําไปสูการ
พัฒนาเจตคติตอความใฝรูของนิสิตได

98
องคประกอบที่ 5 การติดตอสื่อสาร
เครื่องมือในการติดตอสื่อสารเปนเครื่องมือที่ชวยใหผูเรียนไดติดตอสอบถาม ปรึกษาหารือและ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็ นระหวางผูเรี ยนและผูสอน และระหว างผูเรียนกั บเพื่อนรวมชั้น เรียนคนอื่ นๆ โดย
เครื่องมือที่ใชในการติดตอสื่อสารอาจแยกไดเปน 2 ประเภท คือ แบบประสานเวลา (Synchronous) และแบบ
ไมประสานเวลา (Asynchronous) โดยเครื่องมือที่ชวยในการติดตอสื่อสารและสามารถใชในการจัดการเรียนรู
บนออนไลน ไดแก แช็ท ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส กลุมขาว กระดานอภิปรายและกระดานประกาศ บล็อก และ
วิกิ
องคประกอบที่ 6 การประเมินผลการเรียน
ในการเรี ย นตามรู ป แบบอี เ ลิ ร น นิ ง แบบผสมผสานที่ ใ ช บั น ทึ ก การเรี ย นรู แ บบมี ป ฏิ สั ม พั น ธ
ออนไลนฯ ควรมีการวัดระดับความรูพื้นฐานกอนเรียน การทดสอบหลังเรียน และการทดสอบซ้ําหลังเรียน 2
สัปดาห เพื่อวัดความคงทนในการจําของผูเรียน ตลอดจนการวัดความใฝรูทั้งกอนและหลังเรียน โดยสามารถ
สรางแบบสอบเปนมาตรประมาณคา 5 ระดับ หรือแบบประเมินพฤติกรรมการใฝรูของผูเรียนโดยเปนเกณฑ
การประเมินแบบรูบริกส ซึ่งประกอบดวยองคประกอบยอยดังนี้ (1) การเห็นคุณคาของการตระหนักรูในสิ่งที่
เกิดขึ้น (2) การตั้งคําถาม/นําเสนอสมมติฐานที่สามารถตรวจสอบได (3) การเก็บรวบรวมขอมูลดวยวิธีการ
ตางๆ (4) การวิเคราะห/ตีความขอมูลดวยคําพูดที่มีความหมายและนาเชื่อถือ (5) การสรุปความและสามารถ
จัดแบงหมวดหมู จําแนกประเภท หรือการระบุผลที่ไดและนําขอมูลไปใชในบริบทที่แตกตางออกไป และ (6)
เมื่อไดรับขอมูลใหมสามารถยืนยันหรือปรับเปลี่ยนขอสรุปเดิมของตนเองได
ขั้นตอนของรูปแบบอีเลิรนนิงแบบผสมผสานโดยใชบันทึกสะทอนการเรียนรูแบบมีปฏิสัมพันธ
ออนไลนเพื่อสงเสริมความใฝรูและความคงทนในการจําของนิสิตคณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ประกอบดวยขั้นตอน 5 ขั้นตอน ดังนี้
1. การเรียนแบบผสมผสาน
2. การเขียนบันทึกสะทอนการเรียนรู
3. การอานบันทึกสะทอนการเรียนรูของเพื่อน และตั้งประเด็นเพิ่มเติม
4. การอานประเด็นตางๆ ที่เพื่อนไดต้งั ขอสังเกต และขอเสนอแนะ
5. การตรวจสอบขอคนพบใหมๆ ที่เพื่อนนําเสนอ
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ขัน้ ตอนที่ 1 การเรียนแบบผสมผสาน
ผูเรียนเรียนรูจากเนื้อหาและกิจกรรมการเรียนรูที่นําเสนอเนื้อหาวิชาโดยผสมผสานวิธีออนไลน
และวิธีพบปะในชั้นเรียนโดยการเรียนแบบผสมผสานนั้นจะเปนการดึงคุณสมบัติเดนของการเรียนการสอนใน
ชั้นเรียนและการเรียนการสอนออนไลนโดยคํานึงถึงความเหมาะสมและประโยชนทางการศึกษาสูงสุดที่ผูเรียน
จะไดรับเปนสําคัญกลาวคือ การเรียนการสอนออนไลนหรืออีเลิรนนิง จะเนนในเรื่องของการเรียนการสอนที่ไม
มีขอจํากัดทั้งในเรื่องของคุณสมบัติผูเขาศึกษา เรื่องเวลา และเรื่องสถานที่ ในขณะที่การเรียนการสอนในชั้น
เรียนมีจุดเดนในเรื่องของปฏิสัมพันธระหวางผูสอนและผูเรียน รวมถึงระหวางผูเรียนดวยกันเองเปนสําคัญ ทั้งนี้
ขั้นตอนของรูปแบบอีเลิรนนิงแบบผสมผสานนี้ไดรับการออกแบบโดยการประยุกตใชศาสตรดานการศึกษา
สําหรับการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษา (Pedagogy of Higher Education) ประกอบดวยการบูรณาการ
ของ 2 หลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวของคือ1) หลัก 7 ประการเพื่อการสอนระดับปริญญาบัณฑิตที่มีประสิทธิภาพ
ของ Chickering และ Gamson และ 2) การเรียนการสอน 9 ขั้นตอนตามแนวทางของ Gagne (Gagne’s nine
events of instruction) โดยสรุปขั้นตอนไดดังนี้ (1) ผูเรียนเรียนรูจากการศึกษาบทเรียนอิเล็กทรอนิกส (2)
ผูเรียนเรียนรูจากการเขารวมกิจกรรมการเรียนรูที่อาจารยผูสอนจัดใหทั้งการเรียนในชั้นเรียน จากการศึกษา
จากการสาธิตของผูสอน การแบงกลุมคนควา ระดมสมอง การฝกปฏิบัติ และนําเสนอผลงาน และ(3) ผูเรียนได
ตอยอดการเรียนรู และมีโอกาสทําความเขาใจกับเนื้อหาไดมากขึ้นผานกิจกรรมบนออนไลนดวยการอภิปราย
บนกระดานสนทนา การนําเสนอผลงานผานบล็อกและการเขียนบันทึกสะทอนการเรียนรู
ขัน้ ตอนที่ 2 การเขียนบันทึกสะทอนการเรียนรู
ผูเรียนเขียนบันทึกสะทอนของตนเองอยางมีโครงสราง เพื่อประเมินความเขาใจในเนื้อหาและ
กระบวนการ โดยประกอบดวยกิจกรรมสําคัญ ไดแก (1) การรวบรวมความรูดานเนื้อหาและกระบวนการที่
ไดรับ และ (2) กลั่นความรูออกมาเปนคําอธิบาย โดยการเขียนเปนความเรียงดวยภาษาของตนเอง ทั้งนี้ผูเรียน
ควรสงบันทึกสะทอนการเรียนรูภายใน 1 วันหลังการเรียน เชน สงภายในเที่ยงคืนของวันอังคาร เมื่อมีการเรียน
ในวันจันทร เปนตน
ขัน้ ตอนที่ 3 การอานบันทึกสะทอนการเรียนรูของเพื่อน และตั้งประเด็นเพิ่มเติม
ผูเรียนอานบันทึกสะทอนการเรียนรูของเพื่อนซึ่งเปนคูของตนเอง แลวดําเนินการดังนี้ (1) ใหการ
เสริมแรงทางบวก (2) ตั้งขอสังเกตเกี่ยวกับบันทึกสะทอนการเรียนรูของเพื่อน (3) ตั้งคําถามเพื่อกระตุนให
เพื่อนไปศึกษาคนควาเพิ่มเติม และ (4) แลกเปลี่ยนประสบการณรวมกันกับเพื่อนและใหขอเสนอแนะเพิ่มเติม
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ทั้งนี้ในการดําเนินการตามขอ 1-4 นี้ ควรดําเนินการภายใน 1 วันหลังจากเพื่อนเขียนบันทึกสะทอนการเรียนรู
เรียบรอยแลว เชน ดําเนินการภายในเที่ยงคืนวันพุธ เมื่อเพื่อนเขียนบันทึกสะทอนการเรียนรูและสงภายในเที่ยง
คืนของวันอังคาร เปนตน
นอกจากเพื่อนผูเรียนจะดําเนินกิจกรรมตามที่นําเสนอขางตนแลว ผูสอนจะคอยสังเกตการณ ให
การเสริมแรงทางบวก ใหขอเสนอแนะในการตั้งคําถามและตั้งขอสังเกตที่เหมาะสม รวมไปถึงการทาทาย
ผูเรียนที่เขียนบันทึกสะทอนการเรียนรู โดยตั้งประเด็นเพิ่มเติม ทั้งขอสังเกตหรือคําถามเพื่อกระตุนใหเกิดความ
ใฝรูและความคงทนในการจําขึ้นในตัวผูเรียน
ขั้นตอนที่ 4 การอานประเด็นตางๆ ที่เพื่อนไดตั้งขอสังเกต และขอเสนอแนะ
ผูเรียนอานประเด็นตางๆ ที่คูของตนและผูสอนไดตั้งขอสังเกต คําถาม และขอเสนอแนะ จากนั้น
ดําเนินการสืบคนและรวบรวมขอมูลตางๆ เพื่อสรุปผลและปรับเปลี่ยนขอสรุปเดิมของตน โดยดําเนินการ
ภายใน 2 วัน หลังจากเพื่อนและผูสอนไดใหขอสังเกต คําถาม และขอเสนอแนะในบันทึกสะทอนการเรียนรู เชน
ดําเนินการภายในเที่ยงคืนของวันศุกร เมื่อเพื่อนไดตั้งประเด็นตางๆ ในวันพุธ เปนตน
ขั้นตอนที่ 5 การตรวจสอบขอคนพบใหมๆ ที่เพื่อนนําเสนอ
ผูเรียนตรวจสอบขอคนพบใหมๆ ที่คูของตนไดนําเสนอในบล็อก พรอมใหผลปอนกลับ เชน การให
การเสริมแรงทางบวก ตลอดจนการใหขอเสนอแนะเพิ่มเติม โดยดําเนินการภายใน 2 วัน หลังจากเพื่อนได
นําเสนอขอคนพบใหม เชน ดําเนินการภายในเที่ยงคืนของวันอาทิตย เมื่อเพื่อนไดนําเสนอขอคนพบใหมใน
บล็อกของตนเอง เปนตนโดยกิจกรรมในขั้นตอนนี้ นอกจากผูเรียนจะตรวจสอบขอคนพบใหมๆ ของเพื่อน
ตามที่เสนอขางตนแลว ผูสอนจะเขามาสังเกตการณและตรวจสอบขอคนพบใหมๆ ของผูเรียนดวยเชนกัน
พรอมทั้งใหผลปอนกลับและขอเสนอแนะเพิ่มเติมอีกดวย
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2.3 ผูวิจัยนําตนแบบของรูปแบบอีเลิรนนิงแบบผสมผสานโดยใชบันทึกสะทอนการเรียนรูแบบมี
ปฏิสัมพันธออนไลนฯ ไปใหผูทรงคุณวุฒิดานการเรียนแบบผสมผสานดานบันทึกสะทอนการเรียนรู ดานการ
พัฒนาความใฝรูของผูเรียน รวมจํานวน 5 ทาน ประเมินรับรองคุณภาพความตรงตามเนื้อหา ในดานความ
เหมาะสมขององคประกอบและขั้นตอนการพัฒนารูปแบบการเรียนแบบผสมผสานโดยใชบันทึกสะทอนการ
เรียนรูแบบมีปฏิสัมพันธออนไลนฯ
ตารางที่ 4.1 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานจากแบบประเมินรับรองรูปแบบอีเลิรนนิงแบบผสมผสาน
โดยใชบันทึกสะทอนการเรียนรูแบบมีปฏิสัมพันธออนไลนฯ
ขอคําถาม
S.D. ความหมาย
Χ
1. แผนภาพแสดงรูปแบบ
4.50 0.57
มากที่สุด
2. องคประกอบแสดงรูปแบบ
2.1 บทเรียนอิเล็กทรอนิกส
2.2 ระบบจัดการเรียนรู

5
4.75

0
0.5

มากที่สุด
มากที่สุด

2.3 แหลงการเรียนรู

4.75

0.5

มากที่สุด

2.4 กิจกรรมการเขียนบันทึกสะทอนการเรียนรูแบบมีปฏิสัมพันธ

4.75

0.5

มากที่สุด

2.5 การติดตอสื่อสาร
5
0
มากที่สุด
2.6 การประเมินผลการเรียน
5
0
มากที่สุด
3. ขั้นตอนของรูปแบบอีเลิรนนิงแบบผสมผสานโดยใชบันทึกสะทอนการเรียนรูแบบมีปฏิสัมพันธออนไลนฯ
3.1 การเรียนแบบผสมผสาน
4.25 0.95
มาก
3.2 การเขียนบันทึกสะทอนการเรียนรู
5
0
มากที่สุด
3.3 การอานบันทึกสะทอนการเรียนรูและตั้งประเด็นเพิ่มเติม
4.75 0.5
มากที่สุด
3.4 การอานประเด็นตางๆ ที่เพื่อนๆ ไดตั้งขอสังเกต คําถาม และ 4.50 0.57
มากที่สุด
ขอเสนอแนะ แลวสืบคน รวบรวม
3.5 การตรวจสอบขอคนพบใหมๆ ที่เพื่อนนําเสนอ
4.25 0.95
มาก
4. รูปแบบอีเลิรนนิงแบบผสมผสานโดยใชบันทึกสะทอนการเรียนรูแบบ 4.25 0.95
มาก
มีปฏิสัมพันธออนไลนฯ มีความเหมาะสมตอการนําไปใชสงเสริม
ความใฝรู และความคงทนในการจําของผูเรียน
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ขอคําถาม
S.D.
Χ
5. โดยภาพรวมของรู ป แบบอี เ ลิ ร น นิ ง แบบผสมผสานโดยใช บั น ทึ ก 4.25 0.95
สะทอนการเรียนรูแบบมีปฏิสัมพันธออนไลนฯ สามารถนําไปใช
ปฏิบัติในสถานการณจริง

ความหมาย
มาก

จากตารางที่ 4.1 พบวา ผูเชี่ยวชาญเห็นวาองคประกอบรูปแบบอีเลิรนนิงแบบผสมผสานโดยใช
บันทึกสะทอนการเรียนรูแบบมีปฏิสัมพันธออนไลนฯมีความเหมาะสมอยูในระดับมากที่สุดทุกองคประกอบ
และขั้นตอนของรูปแบบอีเลิรนนิงแบบผสมผสานโดยใชบันทึกสะทอนการเรียนรูแบบมีปฏิสัมพันธออนไลนฯมี
ความเหมาะสมในระดับมากที่สุดเปนสวนใหญ โดยขั้นตอนที่ 1 การเรียนแบบผสมผสาน และขั้นตอนที่ 5
การตรวจสอบขอคนพบใหมๆ ที่เพื่อนนําเสนอมีความเหมาะสมในระดับมาก และเห็นวารูปแบบอีเลิรนนิงแบบ
ผสมผสานโดยใชบันทึกสะทอนการเรียนรูแบบมีปฏิสัมพันธออนไลนฯ นําไปใชสงเสริมความใฝรู และความ
คงทนในการจําของผูเรียนในระดับมาก และสามารถนําไปใชในสถานการณจริงไดในระดับมาก
ทั้ ง นี้ ผู เชี่ ย วชาญมี ค วามเห็ น เพิ่ ม เติ ม ว า ควรระบุ บ ทบาทของผู ส อน เพื่ อน และเวลาในการเรี ย น
ออนไลนและการเรียนในชั้นเรียนใหชัดเจน อีกทั้งควรมีการอบรมครูกอน เพราะครูมีบทบาทสําคัญในการ
อํานวยความสะดวกใหแกผูเรียน
รูปแบบอีเลิรนนิงแบบผสมผสานโดยใชบันทึกสะทอนการเรียนรูแบบมีปฏิสัมพันธออนไลนฯที่ไดผา น
การรับรองจากผูทรงคุณวุฒดิ ังแสดงในแผนภาพที่ 4.2
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แผนภาพที่ 4.2 รูปแบบอีเลิรนนิงแบบผสมผสานโดยใชบันทึกสะทอนการเรียนรู
แบบมีปฏิสัมพันธออนไลนที่ไดผา นการรับรองจากผูทรงคุณวุฒแิ ลว
ตอนที่ 2 การศึกษาผลของการใชรูปแบบอีเลิรนนิงแบบผสมผสานโดยใชบันทึกสะทอนการ
เรียนรูแบบมีปฏิสัมพันธออนไลนเพื่อสงเสริมความใฝรูและความคงทนในการจําของนิสิตคณะ
ครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ผู วิ จัย ได นํ า รู ป แบบอี เ ลิ ร น นิ ง แบบผสมผสานโดยใช บั น ทึ ก สะท อ นการเรี ย นรู แ บบมี ป ฏิ สัม พั น ธ
ออนไลนฯ ไปทดลองใชกับกลุมตัวอยางซึ่งเปนนิสิตที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาโปรแกรมการเรียนการสอนผาน
เว็บขั้นนํา และการออกแบบการเรียนการสอนบนเว็บ ภาคการเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2554 รวมจํานวน 40 คน
แบงเปน 2 กลุม คือกลุมที่เขียนบันทึกสะทอนการเรียนรูแบบมีปฏิสัมพันธออนไลนกับเพื่อนในการเรียนตาม
รูปแบบอีเลิรนนิงแบบผสมผสานฯ จํานวน 20 คน และกลุมที่เขียนบันทึกสะทอนการเรียนรูแบบมีปฏิสัมพันธ
ออนไลนกับเพื่อนและผูสอนในการเรียนตามรูปแบบอีเลิรนนิงแบบผสมผสานฯ จํานวน 20 คน ระยะเวลา 9
สัปดาห จากนั้นดําเนินการวิเคราะหขอมูล ซึ่งแบงออกเปน 7ตอน ไดแก
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1. รายละเอียดของกลุมตัวอยาง
2. ผลการเปรียบเทียบขอมูลกอนเรียนของกลุมตัวอยาง
3. ผลการเปรียบเทียบขอมูลหลังเรียนของกลุมตัวอยาง
4. ผลการเปรียบเทียบขอมูลกอนเรียน หลังเรียน และความคงทนในการจําของกลุมตัวอยาง
5. ผลการวิเคราะหคะแนนความใฝรูกอนและหลังเรียนของกลุมตัวอยาง
6. ผลการสํารวจความคิดเห็น ที่มีตอการเรียนตามรูปแบบอีเลิรนนิงแบบผสมผสานโดยใชบันทึ ก
สะทอนการเรียนรูแบบมีปฏิสัมพันธออนไลนฯ และความคิดเห็นที่มีตอระบบจัดการเรียนรู Blackboard ของ
กลุมตัวอยาง
7. ความคิดเห็นและขอเสนอแนะเพิ่มเติ มเกี่ ยวกั บรูปแบบอีเลิ รน นิงแบบผสมผสานโดยใชบั นทึ ก
สะทอนการเรียนรูแบบมีปฏิสัมพันธออนไลนฯ
1. รายละเอียดของกลุมตัวอยาง
ผลการวิเคราะหขอมูลพื้นฐานของกลุมตัวอยางในดานตางๆ ไดแก เพศอายุชั้นปที่ศึกษาสาขาวิชา
ประสบการณในการใชคอมพิวเตอรจํานวนชั่วโมงในการใชคอมพิวเตอรใน 1 สัปดาห สถานที่ที่ใชคอมพิวเตอร
เปนประจํา และ GPAX (คะแนนเฉลี่ยสะสม) ดังแสดงในตารางที่ 4.2และแผนภาพที่ 4.3- 4.10
ตารางที่ 4.2 รายละเอียดของกลุมตัวอยาง
สถานภาพ

จํานวน (คน)

รอยละ

รวม

5
35
40

25
75
100

รวม

13
27
40

32
68
100

4
13

10
32

เพศ
1. ชาย
2. หญิง
อายุ
1. อายุ 19-20 ป
2. อายุมากกวา 20 ป
ชั้นปที่ศกึ ษา
1. ชั้นปที่ 1
2. ชั้นปที่ 3

n = 40
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สถานภาพ
3. ชั้นปที่ 4
รวม
สาขาวิชา
1. คอมพิวเตอร
2. ชีววิทยา
3. ดนตรี
4. เทคโนโลยีการศึกษา
5. ปฐมวัย
6. ศิลปะ
รวม
ประสบการณในการใชคอมพิวเตอร
1. 1-5 ป
2. 6-10 ป
3. 11-15 ป
4. มากกวา 15
รวม
จํานวนชั่วโมงในการใชคอมพิวเตอรใน 1 สัปดาห
1. 1-10 ชั่วโมง
2. 11-20 ชั่วโมง
3. 21-30 ชั่วโมง
4. 31-40 ชั่วโมง
5. มากกวา 40 ชั่วโมง
รวม
สถานทีท่ ใี่ ชคอมพิวเตอรเปนประจํา
1. บาน
2. หอพัก
รวม

n = 40
จํานวน (คน)
23
40

รอยละ
58
100

11
4
5
5
2
13
40

27
10
12
13
5
33
100

4
18
13
5
40

10
45
32
13
100

8
7
12
7
6
40

20
17
30
18
15
100

31
9
40

77
23
100
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สถานภภาพ
GPAX (คะแนนเฉลีลี่ยสะสม)
1. ต่ํากวา 3.000
2. 3.00 – 3.500
3. มากกวา 3.50
รวม

n = 40
จํานวน
น (คน)

รอยละ

5
20
15
40

12
1
50
5
38
3
100

จากตารางที่ 4.2 และแผผนภาพที่ 4.33-4.10 พบวา กลุมตัวอยางส
า วนใหญเปปนเพศหญิง (รอยละ 75))
ชวงอายุยุของกลุมตัวอยางสวนใหหญมากกวา 20 ป (รอยลละ 68) ชั้นปทีที่ศึกษาสวนใใหญอยูในระะดับชั้นปที่ 4
(รอยละ 58) ศึกษาอยูในสาขาวิชาศิลปะมากทีที่สุด (รอยละะ 33) กลุมตัวอย
ว างสวนใหหญมีประสบการณการใชช
คอมพิวเตอร
เ 6 – 10 ป (รอยละ 45) และใชคอมพิ
ค วเตอร 21-30 ชั่วโมงใน
โ
1 สัปปดาห (รอยละ 30) โดยใชช
คอมพิวเตอร
เ จากที่บาานเปนสวนใหหญ (รอยละ 77) กลุมตัวอย
ว างสวนใหหญมีคะแนนเเฉลี่ยสะสมระะหวาง 3.00-3.50 (รอยละ
อ
50)

แผนภาพทีที่ 4.3 รายละเเอียดของกลุมมตัวอยาง (สถถานภาพ : เพพศ)
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แผนภาาพที่ 4.4 รายยละเอียดของงกลุมตัวอยาง (สถานภาพพ : อายุ)

ด
มตัวอย
อ าง (สถานนภาพ : ชั้นปททีี่ศึกษา)
แผผนภาพที่ 4.55 รายละเอียดของกลุ
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แผผนภาพที่ 4..6 รายละเอียดของกลุ
ย
มตัวอย
ว าง (สถานนภาพ : สาขขาวิชา)

แผผนภาพที่ 4..7 รายละเอียดของกลุ
ย
มตัวอย
ว าง
(สถาานภาพ : ปรระสบการณในนการใชคอมพิพิวเตอร)
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แผผนภาพที่ 4..8 รายละเอียดของกลุ
ย
มตัวอย
ว าง
(สถานภาพพ : จํานวนชัวโมงในการใช
ว่
ชคอมพิวเตอรใน 1 สัปดาห)

แผผนภาพที่ 4..9 รายละเอียดของกลุ
ย
มตัวอย
ว าง
(สถานภาพ : สถถานทีท่ ี่ใชคอมมพิวเตอรเปนประจํ
น า)

1100

แผผนภาพที่ 4.110 รายละเอียยดของกลุมตัวอยาง
(
(สถานภาพ
: คะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAAX))
2. ผลการเปปรียบเทียบขขอมูลกอนเรีรียนของกลุมมตัวอยาง
ผลการวิเคราาะหผลสัมฤททธิ์ทางการเรีรียน ความใฝฝรู คะแนนเฉลีลี่ยสะสม แลละความรูพื้นฐานเกี
ฐ ่ยวกับ
โปรแกรมมการเรียนการสอนผานเว็บก
บ อนเรียนของกลุมตัวอยยางดังแสดงในนตารางที่ 4.33
ตารางทีที่ 4.3 ผลสัมฤทธิ
ม ์ทางการรเรียน ความใใฝรู คะแนนเฉฉลี่ยสะสม แลละความรูพื้นนฐานฯ กอนเรีรียนของกลุม
ตัวอยาง
ขอมูลกอนเรียน
จํานวน (คนน)
S.D.
t
Χ
ผลสัมฤทธิท์ างการเเรียนกอนเรีรยน
ก มทดลองทีที่ 1
กลุ
20
16.00
2.68
.630
15.90
3.16
ก มทดลองทีที่ 2
กลุ
20
ความใฝฝรกู อนเรียน
6.38
ก มทดลองทีที่ 1
กลุ
20
109.10
.516
7.10
20
111.10
ก มทดลองทีที่ 2
กลุ
คะแนนเฉลี่ยสะสม
ก มทดลองทีที่ 1
กลุ
20
3.339
.28
.463
.32
ก มทดลองทีที่ 2
กลุ
20
3.332

111
ความรูพนื้ ฐาน
กลุมทดลองที่ 1
กลุมทดลองที่ 2

20
20

22.45
23.40

3.28
3.95

.414

จากตารางที่ 4.3 พบวา คาเฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนของกลุมตัวอยางกอนการ
ทดลองระหวางกลุมทดลองที่ 1 ( Χ= 16.00, S.D. = 2.68) และกลุมทดลองที่ 2 ( Χ= 15.90, S.D. = 3.16) ไม
แตกตางกัน
ค า เฉลี่ ย ของความใฝ รูก อนเรี ย นของกลุ ม ตั ว อย า งก อ นการทดลองระหว า งกลุ ม ทดลองที่ 1 ( Χ=
109.10, S.D. = 6.38) และกลุมทดลองที่ 2 ( Χ= 111.10, S.D. = 7.10) ไมแตกตางกัน
คาเฉลี่ยของคะแนนเฉลี่ยสะสมของกลุมตัวอยางกอนการทดลองระหวางกลุมทดลองที่ 1 ( Χ= 3.39,
S.D. = 0.28) และกลุมทดลองที่ 2 ( Χ= 3.32, S.D. = 0.32) ไมแตกตางกัน
คาเฉลี่ยของความรูพื้นฐานเกี่ยวกับโปรแกรมการเรียนการสอนผานเว็บของกลุมตัวอยางกอนการ
ทดลองระหวางกลุมทดลองที่ 1 ( Χ= 22.45, S.D. = 3.28) และกลุมทดลองที่ 2 ( Χ= 23.40, S.D. = 3.95) ไม
แตกตางกัน
3. ผลการเปรียบเทียบขอมูลหลังการเรียนของกลุมตัวอยาง
ผลการวิเคราะหผลการเปรียบเทียบขอมูลหลังเรียนของกลุมตัวอยาง ดังแสดงในตารางที่ 4.4 และ
แผนภาพที่ 4.10
ตารางที่ 4.4 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความคงทนในการจํา และความใฝรูหลังเรียนของกลุมตัวอยาง
ขอมูลหลังการเรียน
จํานวน (คน)
S.D.
t
Χ
ผลสัมฤทธิท์ างการเรียนหลังเรียน
กลุมทดลองที่ 1
20
22.95
.69
.23
กลุมทดลองที่ 2
20
24.10
.65
ความคงทนในการจํา
กลุมทดลองที่ 1
20
23.45
.71
.80
กลุมทดลองที่ 2
20
23.70
.68
ความใฝรหู ลังการเรียน
กลุมทดลองที่ 1
กลุมทดลองที่ 2

20
20

116.70
117.85

7.06
7.27

.615
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จากตารางทีที่ 4.4 พบวา คาเฉลี่ยขอองผลสัมฤทธิธิ์ทางการเรียนหลังเรียนขของกลุมตัวอยางหลังการร
ท
่ 1 ( Χ=22.95, S.D.
S = .69) และกลุมทดลลองที่ 2 ( Χ==24.10, S.DD. = .65) ไมม
ทดลองรระหวางกลุมทดลองที
แตกตางกัน
ง งการทดลลองระหวางกกลุมทดลองทีที่
คาเฉลี่ยของคความคงทนในการจําหลังการเรียนของงกลุมตัวอยางหลั

1 ( Χ=23.45, S.D. ==.71) และกลุมทดลองที
่ 2 ( Χ=23.70, S.D. = .68) ไมแตกตางกักัน
ค า เฉลี่ ย ของงความใฝ รู หลั
ห ง การเรี ย นของกลุ
น
 ม ตัั ว อย า งหลั ง การทดลองร
ก
ระหว า งกลุ มทดลองที
ม
่1
7 ไมแตกกตางกันดังแสสดงในภาพทีที่
( Χ=1166.70, S.D. = 7.06) และกกลุมทดลองทีที่ 2 ( Χ=117.85, S.D. = 7.27)
4.11

แผนภาพทีที่ 4.11 การเปปรียบเทียบคาเฉลี
า ่ยของผลลสัมฤทธิท์ างการเรียนกอนนเรียน หลังเรีรยน
และความคงทนในนการจําและความใฝรูกอ นเรียนและหลัังเรียนของกลุลุมตัวอยาง
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4. ผลการเปรียบเทียบขอมูลกอนเรียน หลังเรียน และความคงทนในการจําของกลุมตัวอยาง
ผลการวิเคราะหผลสัมฤทธิ์ ทางการเรีย นกอนเรียน หลังเรียน และความคงทนในการจําของกลุม
ทดลองทั้ง 2กลุมดังแสดงในตารางที่ 4.5-4.7
ตารางที่ 4.5 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนผลสัมฤทธิท์ างการเรียนกอนเรียน หลังเรียน
และความคงทนในการจําของกลุมตัวอยาง
กลุมทดลองที่ 1
กลุมทดลองที่ 2
คะแนนผลสัมฤทธิท์ างการเรียน
S.D.
S.D.
Χ
Χ
กอนเรียน
16.00
2.68
15.90
3.16
หลังเรียน
22.95
.69
24.10
.65
ความคงทนในการจํา
23.45
.71
23.70
.68
จากตารางที่ 4.5 พบวาคาเฉลี่ยคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียน หลังเรียน และความคงทน
ในการจําของกลุมทดลองทั้ง 2 กลุม มีแนวโนมเพิ่มขึ้น และกลุมทดลองที่ 2 มีแนวโนมสูงกวากลุมทดลองที่ 1
ตารางที่ 4.6 ผลการเปรียบเทียบขอมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนหลังเรียนและคะแนนความคงทนใน
การจําของกลุม ตัวอยาง
แหลงความแปรปรวน
SS
Df
MS
F
Sig.
ระหวางสมาชิก
กลุม
57953.507
1
57953.507 2075.971 .00**
สมาชิก
614.159
22
27.91
ภายในสมาชิก
261.31
2
130.65
.00**
การวัด
14.12
1637.05
.00**
ปฏิสัมพันธของกลุมและการวัด
105.12
2
818.52
342.60
ปฏิสัมพันธของการวัดและสมาชิก
44
7.78
**p < .05
จากตารางที่ 4.6 พบวา มีปฏิสัมพันธระหวางกลุมและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 และมีความแตกตางระหวางกลุมทดลองที่ 1 และกลุมทดลองที่ 2 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 โดยกลุมทดลองที่ 2 มีแนวโนมสูงกวากลุมทดลองที่ 1
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ตารางที่ 4.7 ผลการเปรียบเทียบรายคูขอมูลผลสัมฤทธิก์ อนเรียน หลังเรียน และคะแนนความคงทนในการจํา
ของกลุมตัวอยาง
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
กอนเรียน
หลังเรียน
ความคงทนในการจํา
Χ
กลุมทดลองที่ 1
กอนเรียน
16.00
6.95**
7.45**
หลังเรียน
22.95
0.50
ความคงทนในการจํา
23.45
กลุมทดลองที่ 2
กอนเรียน
15.9
8.20**
7.80**
หลังเรียน
24.1
.40
ความคงทนในการจํา
23.7
**p < .05
จากตารางที่ 4.7 พบวา ทั้งกลุมทดลองที่ 1 และกลุมทดลองที่ 2 มีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 ระหวางคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียน และคะแนนผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนกอนเรียนและความคงทนในการจํา โดยมีแนวโนมเพิ่มสูงขึ้นตามลําดับ อยางไรก็ตาม ทั้งกลุม
ทดลองที่ 1 และกลุมทดลองที่ 2 ไมพบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ระหวางคะแนน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนและคะแนนความคงทนในการจํา
5. ผลการวิเคราะหคะแนนความใฝรกู อ นเรียนและหลังเรียนของกลุมตัวอยาง
ผลการวิเคราะหคะแนนความใฝรูกอนเรียนและหลังเรียนของกลุมทดลองที่ 1 และกลุมทดลองที่ 2 ดัง
แสดงในตารางที่ 4.8 และ 4.9 ตามลําดับ
ตารางที่ 4.8 ผลการเปรียบเทียบคะแนนความใฝรกู อนเรียนและหลังเรียนของกลุมทดลองที่ 1
ความใฝรู
จํานวน (คน)
S.D.
t
Χ
กอนเรียน
หลังเรียน
**p < .05

20
20

109.10
116.70

6.38
7.06

-4.05**
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จากตารางที่ 4.8 พบวา คาเฉลี่ยของคะแนนความใฝรูของกลุมทดลองที่1 กอนเรียน ( Χ=109.10,
S.D. = 6.38) และหลังเรียน ( Χ=116.70, S.D. = 7.06) แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่ง
สอดคลองกับขอมูลสนับสนุนจากการวิเคราะหเนื้อหาในบันทึกสะทอนการเรียนรูแบบมีปฏิสัมพันธออนไลน
ของผูเรียน เพื่อแสดงใหเห็นถึงความใฝรูของกลุมทดลองที่ 1 ดังตอไปนี้
1. การตระหนักรูในสิ่งที่พบ/สิ่งที่เกิดขึ้น
จากการที่ ไ ด ไ ปศึ ก ษาบทเรี ย นออนไลน และการอภิ ป รายในชั้ น เรี ย น สรุ ป ได ว า
WebQuest เปนนวัตกรรมที่ถูกพัฒนาขึ้นโดย Dr.Bernie Dodge แหง San Diego State
University เปนการเรียนรูแบบสืบสอบ เนนการคนควา คิดวิเคราะหและสังเคราะห ประเมินผล
ชวยสงเสริมการเรียนรูของผูเรียนตลอดชีวิต WebQuest มี 5 ขั้นตอน ดังนี้(1) การนําเขาสู
บทเรียน (2) ภาระงานที่ไดรับมอบหมาย (3) กระบวนการทํางาน แหลงอางอิงการเรียนรู (4) การ
ประเมินผล (5) บทสรุป
ตัวอยาง WebQuest ไดแก
http://www.student.chula.ac.th/~49438954/banana/intro.html (WebQuest นีใ้ ชเปนสวน
หนึ่งของการเรียนการสอนในรายวิชา 2726344 ดวยเชนกัน ซึ่งเปน WebQuest ตัวอยางที่ผูชม
สามารถทําความเขาใจไดงาย)
โครงสรางของ WebQuest มีดังนี้
1. บทนํา – เปนสวนที่กลาวถึงกิจกรรมการเรียนรู รายละเอียดเนื้อหา ผูพัฒนาจะตอง
กระตุนความสนใจใหผูเรียนคิดและติดตามกิจกรรมซึ่งอาจนําเสนอโดย Scenario
2. ภาระงาน – บอกผลลัพธที่นักเรียนตองจัดทําขึ้นเมื่อจบกิจกรรมแลว(บอก Output)
เปนสวนที่ผูพัฒนาจะตองเตรียมอุปกรณตางๆสําหรับการทํากิจกรรมไวใหแกผูเรียน
3. กระบวนการ – สวนที่ผูพัฒนาตองอธิบายรายละเอียดขั้นตอนการทํากิจกรรม (บอก
เปนขอๆ) ผลลัพธคืออะไร ซึ่งผูเรียนสามารถใชขอมูลจาก Website ตางๆที่ผูพัฒนาเตรียมไว
4. การประเมินผล – แสดงเกณฑการตัดสินคะแนนใหผูเรียนทราบโดยใช Rubric Scale
5. สรุป – บอกผูเรียนใหทราบถึงความสําคัญของกิจกรรมนั้นๆ ผูเรียนไดเรียนรูอะไร มีขอ
สงสัยหรือไม
6. แหลงอางอิง – แสดงใหทราบถึงขอมูลที่เกี่ยวของกับแหลงอางอิงตางๆ
7. สวนของครูผูสอน – สวนชี้แจงใหครูที่สนใจจะนําไปใชในการเรียนการสอน
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สรุปลักษณะสําคัญของ WebQuest ไดแก เปนโครงสรางการเรียนรู ใชทรัพยากรจาก
WWW
เปนแหลงการเรียนรูที่แทจริงในการกระตุนการเรียนรูแบบสืบสวนสอบสวนของผูเรียนใช
คําถามปลายเปดเปนสวนหนึ่งในกระบวนการเรียนรูมีการปฏิสัมพันธในกระบวนการทํางานกลุม
ที่ชวยใหเขาใจขอมูลใหมๆที่ไดรับมากยิ่งขึ้นและสิ่งที่ดีที่สุด คือ การเปนสิ่งจูงใจใหผูเรียนไดเห็น
ความสัมพันธของการอภิปราย สนับสนุนการเผยแพรความรูสูโลกแหงการเรียนรูและสะทอนกลับ
ในรูปแบบกระบวนการคิดที่ดียิ่งขึ้น
OIRLEE1_02
2. การตั้งคําถาม/นําเสนอสมมติฐานที่สามารถตรวจสอบได
สรุปไดครอบคลุมเนื้อหาดีอยากทราบวาผูเรียนในแตละวัยนั้นจําเปนที่จะตองใชโทนสีที่
แตกตางกันหรือไมมีโทนสีใดที่จะทําใหผูเรียนเรียนรูไดดีเปนพิเศษหรือไมแนะนํายกตัวอยาง
เทคนิคการทํา Navigation Bar ใหชัดเจนยิ่งขึ้น
OIRLEE1_05
ในสวนโครงสรางอยากใหเพื่อนเพิ่มเติมขอมูลอีกสักนิด เพื่อใหผูอานเขาใจยิ่งขึ้น
OIRLEE1_19
อธิบายเพิ่มเติมในสวนของโครงสราง WBI: Page Design Banner คือ สวนที่อยูบนสุด
ของหนาเว็บเพจนั้น โดย Banner ดังกลาวอาจเปนรูปภาพที่มีลักษณะเปนโลโกขององคกรนั้นๆ
หรือเกี่ยวกับเนื้อหาของเว็บหลักๆ Menu Bar คือ สวนที่อยูทางซายมือของเว็บเพจ มีลักษณะ
เปนแถบหลาย row….
OIRLEE1_20
3. การเก็บรวบรวมขอมูลดวยวิธีการตางๆ
การออกแบบเว็บไซตในลักษณะ Combination เหมาะสมกับกลุมผูชมที่เปนผูใหญ
พอสมควร เพราะการจัดเรียงหนาเว็บเพจจะมีจํานวนมากและซับซอนขึน้ โดยขาพเจาไดรวบรวม
ตัวอยางเว็บไซตในลักษณะดังกลาว เชน
http://www.jeban.com (เว็บเกี่ยวกับการแตงหนา)
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http://www.haringkids.com(สงเสริมพัฒนาการดานตางๆของเด็ก)
http://www.thaigoodview.com/library/teachershow/phitsanulok/suwicha_p/mars.
html (เว็บเกี่ยวกับระบบสุรยิ จักรวาล) เปนตน
OIRLEE1_15
4. การวิเคราะห/ตีความขอมูลดวยคําพูดที่มีความหมายและนาเชื่อถือ
ตั ว อย า งเว็ บ ไซต สํ า หรั บ เลื อ กชุ ด โทนสี เช น http://kuler.adobe.com
,
http://www.colourlovers.com และWBI และ CAI ตางกันตรงที่ WBI ตองมี www เปนสื่อกลาง
แต CAI นั้นไมจําเปนสามารถใชงานไดเลยทันทีจะมีความสะดวกกวา CAI ผูเรียนเรียนกับ
คอมพิวเตอร WBI มีเรื่องการติดตอสื่อสารทั้งแบบประสานและไมประสานเวลา
OIRLEE1_09
5. การสรุปความและสามารถจัดแบงหมวดหมู จําแนกประเภทหรือการระบุผลที่ไดและนํา
ขอมูลไปใชในบริบทที่ตางออกไป
สีสันบนหนา เว็ บ เป นสิ่ งที่สื่ อความหมายของเว็ บ ไซตไ ด อยา งชั ดเจนการเลื อกใชสีให
เหมาะสม กลมกลืนไมเพียงแตจะสรางความพึงพอใจใหกับผูใชแตยังสามารถทําใหเห็นถึงความ
แตกตางระหวางเว็บไซตไดการเลือกใชสีที่เหมาะกับวัยก็จะชวยในเรื่องการดึงดูดความสนใจของ
ผูเขาชม…..
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6. เมื่อไดรับขอมูลใหมสามารถที่จะยืนยันหรือปรับเปลี่ยนขอสรุปเดิมของตนเอง
กิจกรรมแบบประสานเวลาบน WBI เชน Video/Voice Teleconference หรือ MSN
Skype เปนตน Gagne Instructional Theory ประกอบดวย 3 ขั้นตอน ไดแกขั้นนําการดึงดูด
ความสนใจ แจงวัตถุประสงค การกระตุนความรูเดิมขั้นสอนการนําเสนอเนื้อหา ชวยเหลือแนะนํา
และการใหผลสะทอนกลับขั้นสรุปวัดประเมินผูเรียน สงเสริมใหความรูคงอยูในตัวผูเรียน
OIRLEE1_08
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ตารางที่ 4.9 ผลการเปรียบเทียบคะแนนความใฝรูกอนเรียนและหลังเรียนของกลุม ทดลองที่ 2
ความใฝรู
จํานวน (คน)
S.D.
Χ
กอนเรียน
หลังเรียน

20
20

111.10
117.85

7.10
7.27

t
-3.12**

จากตารางที่ 4.9 พบวา คาเฉลี่ยของคะแนนความใฝรูของกลุมทดลองที่ 2 กอนเรียน ( Χ=111.10,
S.D. = 7.10) และหลังเรียน ( Χ=117.85, S.D. = 7.27) แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ดังขอมูลสนับสนุนจากการวิเคราะหเนื้อหาในบันทึกสะทอนการเรียนรูแบบมีปฏิสัมพันธออนไลนของผูเรียน
เพื่อแสดงใหเห็นถึงความใฝรูของกลุมทดลองที่ 2 ดังตอไปนี้
1. การตระหนักรูในสิ่งที่พบ/สิ่งที่เกิดขึ้น
ในชวงตนคาบไดเรียนรูเกี่ยวกับ Page Design หรือการออกแบบหนาของ Webpage
ซึ่งปกติโครงสรางหลักๆของ Webpage มี Banner สวนหัว ถัดจากนั้น มี Navigation bar หรือ
เมนูบาร ปกติถาไมอยูดานบนก็อยูดานขาง ตลอดWebsite ควรอยูที่เดิม แลวก็มีสวนเนื้อหา
ดานลางมี Footer มีไวบอกลิขสิทธิ์ หรือบอกรายละเอียดของผูจัดทํา……
ไดเรียนรูเกี่ยวกับหลักในการออกแบบหนา Webpage ………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
ในชวงทายคาบไดเรียนรูเกี่ยวกับการออกแบบหนาWebsiteตอจากคราวที่แลว โดยใช
โปรแกรมAdobe Dreamweaver ซึ่งในคาบนี้ไดเรียนรูเกี่ยวกับการใสcopyrightและผูจัดทํา ตอง
ทําการmerge cell กอน แลวไปที่ text modeเลือกไอคอนที่อยูริมขวาสุด เพื่อใสcopyright และ
ยังไดรูเทคนิค………………………...
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2. การตั้งคําถาม/นําเสนอสมมติฐานที่สามารถตรวจสอบได
การสรุปขอมูลครั้งนี้ถือวาคุณ ก (นามสมมติ) ทําไดอยางครบถวนแลวยอดเยี่ยมสังเกต
มาหลายครั้งแลววาคุณ ก (นามสมมติ)เปนคนตั้งใจที่จะสรุปขอมูลมาครบถวนซึ่งทําไดดีมาโดย
ตลอดแต ถ า จะให เ สนอแนะให ข อ มู ล ดี ขึ้ น อยากให คุ ณ ก (นามสมมติ ) หาเว็ บ ไซต ที่ จ ะช ว ย
บรรยายหรือประกอบขอมูลตางๆใหสามารถเขาไปดูตัวอยางไดอยางชัดเจนขึ้น อยางเชนพวกโทน
สีเว็บที่มีการใชโทนสีที่นาสนใจ และมี layout font ดีๆก็จะทําใหงานสมบูรณขึ้น
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เพิ่มเติมการใชงาน Dream Weaver นะครับการสรางLink แบบในPageของตัวเองใหดู
แถบดานบน แลวดูวาเปน Common ใชหรือไม ถาใช ใหดูตรงแถบของ Common แลวใหกดตรง
รูปสมอเรือ แลววางไว ตรงที่อยากจะใหมัน Link กลับไปที่เดิมแลวพอทําเสร็จแลว ใหเขียน
ตัวอักษรหรือไมก็รูปภาพก็ไดเขียนเสร็จแลวครอบตัวอักษรใหเปนแถบสีดํา
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3. การเก็บรวบรวมขอมูลดวยวิธีการตางๆ
จากการเรียนรูตลอด 5 ครั้ง ที่ผานมา ทําใหหนูไดพัฒนาตนเองในหลายๆดาน เนื้อหา
สวนมากเปนเรื่องที่หนูไมเคยรูมากอน ทําใหหนูไดเรียนรูและเขาใจในการออกแบบเว็บมากยิ่งขึ้น
และสนใจที่จะศึกษาคนควาเพื่อพัฒนาตนเองมากขึ้น การสะทอนการเรียนรูผาน blackboard
ทํา ใหเกิดความกระตือรือรนแบบที่ตองพึ่งพาชวยเหลือกัน เปนขอดีที่ชวยใหเกิดการเติมเต็ม
ความรูซึ่งกันและกัน และยังไดมิตรภาพดีๆดวยคะ
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4. การวิเคราะห/ตีความขอมูลดวยคําพูดทีม่ ีความหมายและนาเชื่อถือ
หนูสนใจที่เพื่อนบอกวาอาจารยไดสอนเทคนิคการใสคลิปซึ่งเปนเทคนิคที่เรียกวา PK
Method เมื่ออานแลวเกิดความตื่นตัวอยากรูเทคนิคบางแลวคะถาสามารถแชรเทคนิคในนี้ไดจะ
ขอบคุณมากเลยคะ แตถาวิธีสลับซับซอนมาก อธิบายยากก็คอยรบกวนสอนเปนการสวนตัวได
คะขอบคุณนะคะ
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เยี่ยมมากเลยคะทําใหเราไดแลกเปลี่ยนเรียนรู เรื่อง template กันดวยนะคะอาจจะเกิด
ไอเดียไปใชในโปรเจคกลุมของพวกเราก็ไดนะคะและตองขอบคุณสําหรับ PK Method ที่คุณ ฉ
(นามสมมติ) อธิบายนะคะเราจะลองฝกทําตามนะคะเห็นในความปรารถนาดีของเพื่อนเลยคะ
อุตส าหพยายามอธิบายใหหนูฟงดว ย ขอบคุณ คะ ชว งนี้ก็ อยู ในช วงของการทํางานโปรเจค
รวมกันเรามาสนุกไปกับงานดวยกันนะคะ
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5. การสรุปความและสามารถจัดแบงหมวดหมู จําแนกประเภทหรือการระบุผลที่ไดและนํา
ขอมูลไปใชในบริบทที่ตางออกไป
รูสึกวาการสรุปครั้งนี้ทําใหขาพเจาเขาใจบทเรียนที่ผานมาไดดีขึ้นเปนการทบทวนใหมๆ
อีกครั้ง และคิดวาจะนําความรูที่ไดไปประยุกตใชคะ
OIRLEE2_07
สรุปเนื้อหาไดเขาใจ ไดใจความสําคัญของในแตละสัปดาหดีนํามาเรียบเรียงใหม ใชสีสัน
ที่ดูอานงายสะดุดตาชอบตรงที่มีการแยกเปนหัวขอของแตละเนื้อหาไดชัดเจน อานงายเยี่ยมเลยๆ
เหมือนกับเปนการไดทบทวนที่เคยเรียนมาทั้งหมดอีกครั้ง
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6. เมื่อไดรับขอมูลใหมสามารถที่จะยืนยันหรือปรับเปลี่ยนขอสรุปเดิมของตนเอง
ได เ พิ่ ม เติ ม เนื้ อ หาตอนท า ย ในส ว นของเนื้ อ หาและกิ จ กรรมที่ นํ า ทฤษฎี ต า งๆมา
ประยุกตใชในการออกแบบ ขอบคุณสําหรับคําแนะนํานะคะ
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แกไขเพิ่มเติมแลวนะคะสวนเรื่องการ save งาน คราวหนาจะไปถามเพื่อนที่ save ได
ดูกอน แลวถามีปญหาอีก จะปรึกษาอาจารยคะ ขอบคุณคะ
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6. ผลการสํารวจความคิดเห็นที่มีตอการเรียนตามรูปแบบอีเลิรนนิงแบบผสมผสานโดยใช
บันทึกสะทอนการเรียนรูแบบมีปฏิสัมพันธออนไลนฯ และความคิดเห็นที่มีตอระบบจัดการเรียนรู
Blackboard ของกลุมตัวอยาง
ผลการสํารวจความคิดเห็นที่มีตอการเรียนตามรูปแบบอีเลิรนนิงแบบผสมผสานโดยใชบันทึกสะทอน
การเรียนรูแบบมีปฏิสัมพันธออนไลนฯ ดังแสดงในตารางที่ 4.10 ผลการสํารวจความคิดเห็นที่มีตอระบบ
Blackboard Learning Management System ดังแสดงในตารางที่ 4.11และแผนภาพที่ 4.12 โดยมีเกณฑ
ในการวิเคราะหดังนี้ 4.21 - 5.00 = มากที่สุด 3.41 - 4.20 = มาก 2.61 - 3.40= ปานกลาง
1.81 - 2.60 = นอย และ 1.00 - 1.80 = นอยที่สุด
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ตารางที่ 4.10 ความคิดเห็นที่มีตอการเรียนตามรูปแบบอีเลิรนนิงแบบผสมผสานโดยใชบันทึกสะทอนการ
เรียนรูแบบมีปฏิสัมพันธออนไลนฯของกลุมตัวอยาง

ATT01

กลุมทดลองที่ 1
แปลผล
Χ
4.35
มากที่สุด

กลุมทดลองที่ 2
แปลผล
Χ
4.45
มากที่สุด

ATT02

4.40

มากที่สุด

4.50

มากที่สุด

ATT03

4.20

มาก

4.20

มาก

ATT04

4.10

มาก

4.15

มาก

ATT05

4.10

มาก

4.25

มากที่สุด

ATT06

4.05

มาก

4.10

มาก

ความคิดเห็น

ตัวยอ

1. การบรรยายและสาธิตในชั้นเรียนชวยให
นิสิตไดแนวคิดและกระบวนการของทักษะที่
เกี่ยวของกับเนื้อหารายวิชา
2. สื่อประสมในระบบ Blackboard ชวยให
นิสิตสามารถทบทวนบทเรียนและไดแนวคิด
และทักษะที่เกี่ยวของเพิ่มเติม]
3. การเขียนบันทึกสะทอนการเรียนดวยภาษา
ของตนเองใน Blog สงเสริมใหนิสิตทบทวน
ความรูทั้งแนวคิดและกระบวนการ
4. การอานบันทึกสะทอนการเรียนของเพื่อน
และตั้ ง ประเด็ น เพิ่ ม เติ ม ส ง เสริ ม ให นิ สิ ต
รวบรวมและแยกแยะข อ มู ล ตั้ ง คํ า ถามหรื อ
นํ า เสนอสมมติ ฐ านรวมถึ ง ได แ ลกเปลี่ ย น
ความรูกับเพื่อน
5. การอานประเด็นขอสังเกตของเพื่อนคนควา
รวบรวมขอมูลและปรับเปลี่ยนขอสรุปของตน
ส ง เสริ ม การใช ก ระบวนการสื บ สอบค น คว า
และพัฒนาวิธีการรวบรวมขอมูลที่เกี่ยวของ
เพื่อปรับเปลี่ยนขอสรุปของตน
6. การตรวจสอบขอคนพบใหมๆที่เพื่อน
นําเสนอสงเสริมใหนิสิตวิเคราะหและตีความ
ขอมูลที่เพื่อนนําเสนอ
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ความคิดเห็น

ตัวยอ

7. ขอสังเกตและคําแนะนําจากอาจารย ATT07
ส ง เสริ ม ให นิ สิ ต ค น คว า และพั ฒ นาวิ ธี ก าร
รวบรวมข อ มู ล ที่ เ กี่ ย วข อ งเพื่ อ ปรั บ เปลี่ ย น
ขอสรุปของตน
8. คําชมเชยจากเพื่อนสงเสริมใหนิสิตมี ATT08
แรงจูงใจในการคนควาและเก็บรวบรวมขอมูล
9. คําชมเชยจากอาจารยสงเสริมใหนิสิตมี ATT09
แรงจูงใจในการคนควาและเก็บรวบรวมขอมูล
10. แหลงเรียนรูที่เพื่อนแนะนําเพิ่มเติมใน ATT10
บั น ทึ ก ของนิ สิ ต ส ง เสริ ม ให นิ สิ ต สามารถ
แสวงหาความรู เ พิ่ ม เติ ม ได ด ว ยตนเองและ
พัฒนาความใฝรูใหเกิดขึ้นได
11. แหลงเรียนรูที่อาจารยแนะนําเพิ่มเติมใน ATT11
บั น ทึ ก ของนิ สิ ต ส ง เสริ ม ให นิ สิ ต สามารถ
แสวงหาความรู เ พิ่ ม เติ ม ได ด ว ยตนเองและ
พัฒนาความใฝรูใหเกิดขึ้นได
12. การเขียนบันทึกสะทอนการเรียนแบบมี ATT12
ปฏิสัมพันธออนไลนสงเสริมใหนิสิตมีความใฝ
รูเพิ่มสูงขึ้น
13. การเขียนบันทึกสะทอนการเรียนแบบมี ATT13
ปฏิ สั ม พั น ธ ออนไลนสงเสริม ให นิ สิ ตมี ค วาม
คงทนในการจํามากขึ้น
เฉลี่ยรวม
ATT_ME

กลุมทดลองที่ 1
แปลผล
Χ
-

กลุมทดลองที่ 2
แปลผล
Χ
4.50
มากที่สุด

4.15

มาก

4.15

มาก

-

-

4.35

มากที่สุด

4.10

มาก

3.95

มาก

-

-

4.25

มากที่สุด

4.10

มาก

4.15

มาก

4.20

มาก

4.10

มาก

4.18

มาก

4.24

มากที่สุด
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จากตารางที่ 4.10 พบวา ความคิดเหห็นของกลุมตตัวอยางที่มีตตอการเรียนตามรูปแบบอีเลิรนนิงแบบบ
ผสมผสาานโดยใชบันทึกสะทอนกาารเรียนรูแบบมีปฏิสัมพันธออนไลนฯ ของกลุมทดลอองที่ 2 (4.24 = มากที่สุด)
สูงกวากลุมทดลองที่ 1 (4.18 = มาาก) ดังแสดงใใหเห็นแผนภภาพที่ 4.12 แสสดงการเปรียยบเทียบตอไปปนี้

แผนภาพที่ 4.12 การเปรียี บเทียบความคิดเห็นที่มีมตี อรูปแบบอีอีเลิรนนิงแบบผสมผสานโดดยใช
บันทึกสะทอนการเรี
น
ยนรูแบบมี
บ ปฏิสัมพันั ธออนไลนฯ ของกลุมตัวอยาง
ตารางทีที่ 4.11 ความคิดเห็นที่มีตอระบบ
อ
Blackkboard Learrning Managgement Systtem
ระะบบ Blackbboard
ตัวยอ กลุมทดลองงที่ 1
ก มทดลองที่ 2
กลุ
แปปลผล
แปปลผล
Χ
Χ
1. การเเขาถึงบทเรียน
BB01
4.05
มาก
3
3.85
มมาก
อิเล็กทรรอนิกสในระบบบ
2. การออภิปรายในกระดาน
สนทนาา

BB02

3.80

มาก

3
3.75

มมาก

Χ

ทั้งหมด
แปปลผล

3
3.95

ม
มาก

3
3.78

ม
มาก
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ระบบ Blackboard
ตัวยอ
3. การเขียนบันทึกสะทอนการ
BB03
เรียนแบบมีปฏิสัมพันธใน
Blog
4. การอานบันทึกการเรียน
BB04
ของเพื่อนและตั้งประเด็น
เพิ่มเติมใน Blog
5. การปรับเปลี่ยนขอสรุปของ
BB05
ตนใน Blog
6. การประเมินผลการเรียน
ดวยแบบสอบผลสัมฤทธิ์และ BB06
แบบวัดความใฝรู
7. การประเมินผลดวยงาน
BB07
ตามสภาพจริงและการ
นําเสนอผลงาน
เฉลี่ยรวม
BB_ME

กลุมทดลองที่ 1

กลุมทดลองที่ 2

ทั้งหมด

4.20

มาก

4.05

มาก

4.13

มาก

4.20

มาก

4.10

มาก

4.15

มาก

4.10

มาก

4.05

มาก

4.08

มาก

4.05

มาก

3.85

มาก

3.95

มาก

4.05

มาก

3.95

มาก

4.00

มาก

4.06

มาก

3.94

มาก

4.00

มาก

จากตารางที่ 4.11 พบวา คาเฉลี่ยความคิดเห็นที่มีตอระบบ Blackboard Learning Management
System (LMS) ในภาพรวมของทั้งกลุมทดลองทั้ง 2 กลุมอยูในระดับมาก (4.00) โดยเมื่อพิจารณาเปนราย
กลุมคาเฉลี่ยก็อยูในระดับมากเชนกัน โดยคาเฉลี่ยของกลุมทดลองที่ 1คือ 4.06 และกลุมทดลองที่ 2 คือ 3.94
ดังแสดงในแผนภาพที่ 4.13
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แผนภภาพที่ 4.13 ความคิ
ค
ดเห็นที่มีตอระบบ Blackboard LMS ของกลลุมตัวอยาง
7. ความมคิดเห็นและะขอเสนอแนะเพิ่มเติมมเกี่ยวกับกาารเรียนตามรูปแบบอีเลิรนนิงแบบบ
ผสมผสานโดยใชบันทึกสะทอนการเรี
น
ยนรูแบบมี
แ
ปฏิสัมมพันธออนไไลนฯ
กลุมทดลองทีที่ 1 แสดงคความคิดเห็นอย
อ างสอดคลลองกันเกี่ยวกักับการเรียนตตามรูปแบบอีเลิรนนิงแบบบ
บ ปฏิสัมพันธออนไลนนฯสรุปไดวาเป
เ นประโยชนนในการสรุป
ผสมผสาานโดยใชบันนทึกสะทอนกการเรียนรูแบบมี
บทเรียนที
น ่กอใหเกิดความคงทนใ
ค
ในการจํา ใชเวลาทํ
เ
าคอนขางนาน แตก็ไมยากจนเเกินไป การตัั้งคําถาม จุด
ประเด็นขอสงสัยและะขอสังเกตขอองเพื่อนทําใหหไดใชความคิคิด ศึกษาคนคว
น าเพิ่มเติม แลกเปลี่ยนเรี
น ยนรูขอมูล
รวมกันกับเพื่อน เปนการเนนย้ําความรูความเขขาใจที่เกิดขึ้นนทําใหมั่นใจววาความรูที่ไดรับมานั้นตรรงกันและการร
เสริมแรงงจากเพื่อนเปนปจจัยสําคัญที
ญ ่ทําใหตองการพั
ง
ฒนาตตนเองอยูตลออดเวลา ดังขออความสนับสนุนตอไปนี้
ะ
ยน
- เปนการสรุปบทเรียนทีที่ดี และไดควาามรูคงทนมากขึ้นในแตละคาบเรี
- สงเสริมการคิด และกาารวิเคราะหบทเรี
ท ยนในคาบบนั้นๆ
- เปนการบบานที่ไมยากจจนเกินไป แตตองใชเวลาในนการทํานานน
- การเขียนนสะทอนการรเรียนรู นั้นมีประโยชน
ป
ในนการชวยใน การสรุป บท เรียน การตั้งคํ
ง าถามและะ
ขอสังเกตตของเพื่อนก็ททําใหไดใชความคิ
ว ด และไไดคนความากขึ้น แตการทที่ตองสะทอนนความคิดใน แบล็กบอรด
อยูบอยๆๆ นั้นก็เกิดปญหา
ญ เชน เรื่องสัญญาณอินเทอรเน็ต หรือหากตองไปในที
อ
่ๆ ไมมมีคอมพิวเตตอร ก็จะเกิด
ปญหากัับการตอบคออมเมนของเพืพื่อน
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- ดิฉันเห็นดวยกับการใหมีการบันทึกเนื้อหาการเรียนรู เพราเปนการเนนยําความรูที่ไดรับไปในตัว
และการไดแลกเปลี่ยนขอมูลกับเพื่อน ก็เปนสวนชวยใหเราไดรับขอมูลเพิ่มเติมที่ตกหลนไป และการเสริมแรง
บวกจากเพื่อน ก็เปนสวนชวยใหเราอยากพัฒนาหรือศึกษาเพิ่มเติมยิ่งขึ้นดวย
- การเรียนรูในแบบดังกลาว ทําใหขาพเจาไดแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่รับรูจากการเรียน
และยังไดทบทวนเนื้อหาบทเรียน เพิ่มความรูในประเด็นตางๆที่นาสนใจ ดวยคําถาม/ขอสังเกตของเพื่อนมาก
ขึ้น
- การเรียนแบบผสมผสานโดยใชบันทึกสะทอนการเรียนรูแบบมีปฏิสัมพันธออนไลน สงเสริมใหนิสต
และเพื่อน มีคามกระตือรือรนในการเรียน ตั้งใจในการเรียน เพราะตองนําเรื่องที่เรียนมาสรุปเปนความคิดของ
ตนเอง นอกจากนี้ยังชวยใหนิสิตไดทบทวนบทเรียนทุกครั้งที่มีการเรียน ทําใหนิสิตมีเนื้อหาความรูในเรื่องนั้นๆ
มากขึ้น
- การบันทึกการเรียนรูของเราเปนการทบทวนเนื้อหาที่เรียนในชั่วโมงนั้น ซึ่งไดจากการเรียนในชั่วโมง
และสามารถรับทราบขอมูลที่แมนยําอีกทีจากผลเรียนออนไลน ไดอีก
- การจับคูคอมเมนงานกันทําใหขาพเจามีความกระตือรือรนในการหาขอมูลมากขึ้น ทําใหไดทบทวน
บทเรียนทุกๆ สัปดาห
- ในการเขียนแบบบันทึกสะทอนการเรียนรูแบบมีปฏิสัมพันธออนไลนสงเสริมใหผูเรียนไดใชความคิด
ในการระมวลผลและสรุปผล นอกจากนี้ยังเปนการสงเสริมใหผูเรียนเกิดการเรียนรูเพิ่มเติม แตทั้งนี้แบบสะทอน
การเรียนรูออนไลนควรมีการปรับปรุงในการเลือกใชฟงกชันตางๆ ใหหลากหลายมากขึ้น
- การเรี ยนรูในแบบนี้ช วยให ไดทบทวนในสิ่ งที่ได เรียนรู ไปภายในหองเรียนซ้ําอีกครั้ง และไดห า
ความรูเพิ่มเติมในสิ่งที่เราอาจจะพลาดไปในการเรียนแตละครั้งจากการเขาไปดูและใหคําแนะนําในบันทึกการ
เรียนรูของเพื่อน
- ขาพเจาคิดวา การเขียนบันทึกสะทอนความรูสึกเปนสิ่งที่ดี เนื่องจากทําใหขาพเจาสามารถจํา
เนื้อหาที่ไดเรียนในหองเรียนไดดี และยังสามารถไปคนควาหาความรูเพิ่มเติมเองไดเมื่อเกิดขอสงสัยเพื่อทําใหมี
ความรูที่สมบูรณยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังชวยกระตุนความสนใจในการใฝรูอีกดวย
กลุมทดลองที่ 1 ใหขอเสนอแนะอยางสอดคลองกันเกี่ยวกับการเรียนแบบผสมผสานโดยใชบันทึก
สะทอนการเรียนรูแบบมีปฏิสัมพันธออนไลนฯสรุปไดวาการเรียนแบบผสมผสานควรเปดโอกาสใหผูเรียน
สามารถแสดงความคิดเห็นกับผูเรียนคนใดก็ได ไมจําเปนตองเปนคูของตน และอาจารยควรเขามาแสดงความ
คิดเห็นเพิ่มเติมดวย ดังขอความสนับสนุนตอไปนี้
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- ควรมีขอเสนอแนะของอาจารยมาเปนการประกอบการแกไขรวมดวยคะ
- เมื่อเพื่อนมีการแสดงความคิดเห็นและตนเองไดแกไขเพิ่มเติมแลว อยากใหอาจารยแสดงความ
คิดเห็นและแนะนําเพิ่มเติมอีกครั้งคะ
- ในการเรียนแบบผสมผสาน โดยสวนตัวแลวคิดวาการสะทอนความรูนั้นเปนเรื่องที่ดี ควรเปดโอกาส
ใหทุกคนไดมีโอกาสใหเสนอแนะแกใครก็ได ไมจําเปนตองเปนคูของตนเองเทานั้น เพื่อใหเกิดความหลากหลาย
หรือวิธีการเขียนที่หลากลายมากขึ้น อีกทั้งเปนการเพิ่มสัมพันธไมตรีในชั้นเรียนอีกดวย
- สามารถทบทวนบทเรียนที่ไดเรียนไปแลวในแตละวัน นาจะเพิ่มกลุมของเพื่อนที่เขามาแสดงความ
คิดเห็นใหมากกวานี้ เพื่อความคิดเห็นที่หลากหลายคะ
กลุมทดลองที่ 1 แสดงความคิดเห็นอยางสอดคลองกันเกี่ยวกับการเรียนแบบผสมผสานโดยใชบันทึก
สะทอนการเรียนรูแบบมีปฏิสัมพันธออนไลนฯสรุปไดวาเปนการเรียนการสอนที่ทําใหเกิดความคงทนในการจํา
เพราะไดทบทวนเนื้อหาความรูที่เรียนไปในแตละครั้ง เปนผลใหเขาใจถึงความสัมพันธของเนื้อหาที่เรียน ได
แลกเปลี่ยนความรูกับเพื่อนและเกิดปฏิสัมพันธระหวางกัน ทําใหไดเรียนรูมุมมองที่หลากหลาย ดังขอความ
สนับสนุนตอไปนี้
- เปนการเรียนการสอนที่ดี ทําใหเราจําไดดียิ่งขึ้นเนื่องจากมีการทบทวนความรูที่ไดไป
- เปนอีกแนวทางการเรียนการสอนที่ดีคะ ทําใหไดมีการสรุปและทบทวนความรูที่ไดเรียนไปในแตละ
ครั้ง ทําใหไดเรียนรูเพิ่มขึ้นจากการฟงบรรยายซ้ําในblackboard แลวเขียนสรุป ทําใหไดเนื้อหาที่อาจขาด
หายไปจากการฟงไมทันในหองเรียน และทําใหความรูคงทนขึ้นดวยคะ
- เป น สิ่ ง ที่ ดี เ พราะเป น ได ก ลั บ ไปทบทวนความรู ทุ ก สั ป ดาห ทํ า ให จํ า เนื้ อ ที่ เ รี ย นได แ ละเข า ใจ
ความสัมพันธของเนื้อหาแตละสัปดาห
- คิดวาการเรียนโดยมีการเขียนบันทึกสะทอนการเรียนรูในแตละสัปดาหทําใหไดทบทวนเนื้อหา
บทเรียน และสรุปสิ่งที่อาจารยไดสอนในแตละครั้ง คิดวาดีตรงที่เหมือนกับเปนการทวน บังคับใหตองอานไปใน
ตัว และไดแสดงความคิดเห็นแลกเปลี่ยนความรูจากอาจารยและเพื่อน การไดอานของหลายๆคนทําใหได
มุมมองหลากหลายและเห็นหลายอยางที่เราอาจมองขามไป
- การเขียนบันทึกสะทอนการเรียนรูแบบมีปฏิสัมพันธออนไลนเปนรูปแบบการเรียนที่ดี เพราะเปน
การ short note และทบทวนความรู รวมถึงการสืบสอบคนควาหาความรูเพิ่มเติมแลว นอกจากนั้นยังเปน
เหมือนการชวยกันติวหนังสือ เหมือนชวยกันเรียนกับเพื่อน เพราะตองชวยกันตรวจดูความถูกตองของสิ่งที่
เพื่อนไดสรุปเปนภาษาของตนเอง ซึ่งไดรับประโยชนกันทั้งสองฝาย
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- ขาพเจาเห็นดวยกับการเรียนแบบผสมผสานโดยใชบันทึกสะทอนการเรียนรู ทําใหแตละสัปดาหเรา
ไดกระตุนตัวเองอยูตลอดเวลา หมั่นทบทวนบทเรียน ทําใหเหมือนเปนการอานหนังสือ และที่สําคัญ มีการ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเพื่อนดวน ทําใหเราไดเห็นมุมมองตางๆเพิ่มมากขึ้น อีกทั้งยังไดรับขอเสนอแนะ
จากอาจารยผูสอน ทําใหการเรียนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
- เปนการเรียนที่ดี เนื่องจากเหมือนเปนการสรุปทบทวนความรูรวบยอดในรายอาทิตย
- บางครั้งในหองเรียน บางคนอาจไมตั้งใจเรียน และจดบันทึกเนื้อหา แตวาการเรียนรูปแบบนี้ทําให
ความรูผานสายตา ไดสรุปยอเอง และไดจัดวางขอมูลใหเหมาะสม อีกทั้งการใหไดรับขอมูลโตตอบ จากเพื่อน
และอาจารย สามารถกระตุนการเรียนรูและการหาขอมูลเพิ่มเติม ไดเปนอยางดี เปนการเรียนรูที่เขาถึงไดงาย
และไมมีการบานสะสมเยอะ แตไดความรูดีและคงทนกวา
- เปนการเรียนรูที่ดีครับทําใหเกิดการปฏิสัมพันธที่ดีระหวางเพื่อนคะ ทําใหเกิดความใฝรูมากขึ้น
- สําหรับหนูการสะทอนการเรียนรูจะไดผลดีมากกวานี้ถาเรียนตามในหองเรียนทัน และกลับไป
ทบทวน ใหเปนกิจกรรมที่คูขนานกัน ไมใชไมทันในหองก็ไปเก็บเอาจากขอมูลที่อาจารยไดเตรียมไวเพราะวา
บางอยางไมเหมือนกัน
- ทําใหผูเรียนมีปฏิสัมพันธกันมากขึ้น และยังทําใหมีความรับผิดชอบทั้งในสวนของตัวเองและของ
เพื่อนอีกดวย
- ดีมากเลยคะเปนการสรุปความรูที่ไดเรียนมาในแตละวัน เมื่อกลับมาอานก็สามารถรูไดเลยวาวัน
นั้นเราไดเรียนอะไรไปบาง
- การเขียนสะทอนการเรียนรูเปนวิธีการที่ดีที่ทําใหไดทบทวนเนื้อหารายวิชา ไดเรียนรูในเนื้อหาที่อาจ
ตกหลนไปบางจากการอานของเพื่อนๆ และการเสนอแนะเพิ่มเติมในบล็อกตนเอง
กลุมทดลองที่ 2 ใหขอเสนอแนะอยางสอดคลองกันเกี่ยวกับการเรียนตามรูปแบบอีเลิรนนิงแบบ
ผสมผสานโดยใชบันทึกสะทอนการเรียนรูแบบมีปฏิสัมพันธออนไลนฯ สรุปไดวาอยากใหการแสดงความ
คิดเห็นเปดกวาง ไมจํากัดเฉพาะกับคูของตนเทานั้น เพื่อนคนใดก็นาจะสามารถเขามาแสดงความคิดเห็นก็ได
เพื่อใหเกิดความคิดที่หลากหลาย แตอาจตองมีวินัยในการแลกเปลี่ยนเรียนรูหรือปฏิสัมพันธมากเล็กนอย
ผูเรียนบางคนไมสะดวกหรือติดธุระทําใหไมสามารถปฏิสัมพันธไดบอยก็จะเกิดความไมตอเนื่อง และควรมี
รูปแบบหรือเกณฑในการเขียนแลกเปลี่ยนเรียนรูอยางชัดเจน เพื่อใหเกิดประโยชนอยางแทจริง ดังขอความ
สนับสนุนตอไปนี้
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- ข อ เสนอแนะ คื อ อยากให ใ นการแดงความคิ ด เห็ น นั้ น เป ด กว า งขึ้ น ให เ พื่ อ นๆคนอื่ น ได เ สนอ
ความเห็นในบล็อกของเพื่อนที่สนใจคะ จะไดรับความคิดที่หลากหลายขึ้น
- อยากใหกําหนดหัวขอหรือมีแบบฟอรมใหในการบันทึกขอมูล เพื่อใหเนื้อหามีความครอบคลุม
- ควรกําหนดรูปแบบของแบบฟอรมการเขียนวาเปนหัวขอ หรือเปนบรรยาย
- นาจะมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของบุคคลอื่น นอกจากคูของตนดวย
กลุมตัวอยางแสดงความคิดเห็นและใหขอเสนอแนะเกี่ยวกับระบบ Blackboard อยางสอดคลองกัน
สรุปไดวาระบบ Blackboard มักมีปญหาอยูบอยครั้งเมื่อมีผูใชงานพรอมกันมากเกินไป ขั้นตอนการเขาถึง
คอนขางยุงยาก ประมวลผลชาในบางเวลา และการจัดองคประกอบการพิมพก็ไมเปนตามที่ตั้งใจ ดังขอความ
สนับสนุนตอไปนี้
- ระบบ Blackboard ยังมีขอจํากัดบางประการ เขาถึงยาก บางครั้งเว็บรวน เขาไมได และมีขั้นตอน
ในการเขาใชคอนขางยุงยาก
- ระบบ Blackboard ในบางครั้งจะมีปญหาชองสัญญาณลม เมื่อคนเขาใชมากจนเกินไป แตโดย
สวนใหญ ถือวาดี เพราะอาจารยมีการแยกแยะบทเรียนและงานที่ชัดเจน สามารถเขาไปหาความรูไดทุกครั้งที่
ตองการ
- ระบบBlackboard มีความลาชา ในบางครั้งไมสามารถเขาใชงานไดจากที่บาน ทําใหการทํางาน
ลําบากและไมสะดวกเทาที่ควร
- ระบบBlackboard โหลดหนาเว็บชาและลิงคเขาหลายขั้นตอนคะ ทําใหเมื่อตองการความรวดเร็ว
ในการคนหา จะทําใหความใฝรูลดลงไป
- ระบบมีปญหาคอนขางบอย บางครั้งเมื่อโพสตขอมูลแลว ขอมูลจะไมปรากฏและจะหายไป ทําให
เสียเวลาในการโพสตขอมูลใหมอีกครั้ง นอกจากนี้เมื่อมีผูใชงานจํานวนมาก ระบบจะทํางานไดชา
- ในระบบ Blackboard เปนระบบที่คอนขางดีคะ แตอาจจะยังมีการติดขัดในการทํางานที่บางครั้ง
จะชาไปหนอย และมีการรวนในการพิมพไดงาย สวนอื่นๆก็ดีคะ ในการใสเนื้อการเรียนการสอนไดหลากหลาย
รูปแบบทําใหสามารถเรียนรูเพิ่มเติมไดงาย
- ระบบ Blackboard ทําใหการเรียนสะดวกที่ครูและนักเรียนสนทนา สั่งงานผานทาง Blackboard
ได แตมีปญหาคือระบบคอนขางเขาลําบากและชา เว็บลมบอยในบางครั้ง ในการพิมพงานในแบล็กบอรด
ตัวอักษรและขนาดปรับยาก ตองพิมพจาก notepad กอน นาจะปรับปรุงสวนนี้
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- อยากใหระบบมีความเสถียรกวานี้ เนื่องจากบางทีไมสามารถเขาถึงได ระบบมีปญหา และอื่นๆที่
สงผลตอการเรียน การใชงาน ซึ่งสงผลตอความกระตือรือรนในการเรียนคะ
- สวนตัวคิดวาเปนระบบที่มีประโยชนตอการเรียนการสอนอยางมาก แตระบบ Blackboard ก็ยัง
คอนขางเขาถึงยาก รวมไปถึงขอจํากัดในการแกไขเปลี่ยนแปลงบันทึกภายในบล็อก เชน การเปลี่ยนสีตัวอักษร
ขนาดของตัวอักษร ยังเปนปญหาอยูคะ
- ระบบ Blackboard เปนระบบที่เขาไดลําบาก ชาและอืด เวลาจะเขามาดาวนโหลดเนื้อหาหรือเขา
มาเขียนบันทึกสะทอนการเรียนรู จะเขาไดยาก และใชเวลานาน และตอนที่พิมพ OIRL ควบคุมการจัดหนา
ลําบาก และก็เวลาคลิกใสแถบสี ตองโหลดโคดสีนานมาก ทําใหไมสะดวกเวลาทํางานคะ
อยางไรก็ดีหากไมนับปญหาดานเทคนิค การนําระบบ Blackboard มาใชในการจัดการเรียนการสอน
นับเปนวิธีที่มีประสิทธิภาพ ผูเรียนเปนศูนยกลางในการเรียนรู สามารถเขาถึง ศึกษา คนควาหาความรู เขียน
บันทึกเพื่อสรุปความรูของตนเองสําหรับการทบทวนหรือการนําไปใชประโยชนอื่นๆ ตอไปในอนาคต ผูเรียน
สามารถมีปฏิสัมพันธกับผูสอนและผูเรียนดวยกัน เปนการเรียนแบบไมประสานเวลาที่สรางความยืดหยุน
ทางการเรียนใหกับผูเรียน ดังเชนการถามซักถามขอสงสัยผานบล็อก ซึ่งจะกระตุนใหเกิดการแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นกับเพื่อน ทําใหเปนผูมีความใฝรูใฝเรียนมากยิ่งขึ้น ดังขอความสนับสนุนตอไปนี้
- ระบบ Blackboard มีขอดีที่มีการนําบทเรียนไปใสไวใน course document ทําใหสามารถทบทวน
บทเรียนไดตามแตสนใจ
- มีฟงกชั่นการใชงานครบถวนดี
- สามารถทบทวนเนื้อหาที่เรียนไดในทุกๆ ที่ โดยไมจําเปนจะตองพกเอกสารไวอาน เพียงแคมี
อินเทอรเน็ตก็สามารถเขาไปอานไดแลวครับ
- มีความละเอียดและครบถวนของเนื้อหาดีมาก สามารถทบทวนบทเรียนไดที่บานเองและเขาใจ
บทเรียนมากขึ้นดวย
- การนําระบบ Blackboard มาใชในการเรียน สงเสริมใหการเรียนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
- ระบบ Blackboard เปนระบบอิเล็กทรอนิกสที่อํานวยความสะดวกแกผูเรียนในการเขาไปศึกษาหา
ความรูเกี่ยวกับสิ่งทีเรียน และยังมีบล็อกไวสําหรับเขียนบันทึกตางๆเพื่อไวสําหรับสรุปขอมูลเพื่อเปนประโยชน
ในอนาคต นอกจากนี้ยังเปนหนทางหนึ่งที่ชวยใหผูเรียนสามารถมีปฏิสัมพันธกับผูสอนไดอีกดวย
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- ระบบ Blackboard ชวยใหเกิดการเรียนรูซ้ําอีกครั้งจากที่ไดเรียนรูไปในหองเรียนเรียบรอยแลว
นอกจากนี้ยังชวยใหมีการบันทึกการเรียนรูหรือการสงงานภายในระบบ ทําใหเสมือนกับการเรียนรูภายใน
หองเรียน ขาดแตการมีปฏิสัมพันธระหวางครูผูสอนและผูเรียนในเวลาเดียวกันเทานั้น
- ขาพเจารูสึกวาการใชระบบ Blackboard เปนการเรียนรูไดอีกรูปแบบหนึ่ง ซึ่งเปนการเรียนรูแบบไม
ประสานเวลา สรางความสะดวกสบายใหกับขาพเจาอยางยิ่ง กลาวคือหากขาพเจาเกิดการสงสัยในเนื้อหาที่
เรียน ขาพเจาก็สามารถโพสคําถามลงในบล็อกได อีกทั้งยังยังกระตุนในมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหวาง
กันได
- ระบบ Blackboard เปนตัวอยางของ e-learning ประเภทหนึ่ง ซึ่งประหยัดเวลา สถานที่ และ
ทรัพยากร และนักเรียนเปนศูนยกลางในการเรียนรู เนื่องจากมีความยืดหยุนในดานเนื้อหาสูง
- ระบบ Blackboard เปนระบบที่คอนขางดีคะ แตอาจจะยังมีการติดขัดในการทํางานที่บางครั้งจะ
ชาไปหนอย และมีการรวนในการพิมพไดงาย สวนอื่นๆ ก็ดีคะ ในการใสเนื้อการเรียนการสอนไดหลากหลาย
รูปแบบทําใหสามารถเรียนรูเพิ่มเติมไดงาย
- ไดแลกเปลี่ยนเรียนรูกับอาจารยและเพื่อนๆ ทําใหเปนคนที่ใฝรูใฝเรียนเพิ่มขึ้น
- ระบบดี ใชงานงาย สวยงาม
- เปนระบบที่ดีอยางหนึ่ง ที่ชวยในการเรียนการสอนได
- การเขียน Blog ทําใหไดทบทวนความรู และใหสามารถจดจําเรื่องราวเนื้อหาเหลานั้นไดนานขึ้น
แตเนื่องจากตองรอใหเพื่อนมา comment จึงสามารถแกไขงานของเราได หรือ เพื่อนยังไมไดสรุป เราก็ไม
สามารถ comment ใหเพื่อนได จะทําใหเสียเวลาในการคนควาหาความรูและทําใหเกิดความเบื่อหนายใน
การเขียนบล็อก ควรจะปรับปรุงรูปแบบการมีปฏิสัมพันธรูปแบบใหมที่ชวยลดปญหาขางตน เชน ใหใครก็
ไดมาคอมเมน และเราจะไปคอมเมนของใครก็ได อยางละ 3 คน เปนตน นาจะทําใหผูเรียนเกิดความ
กระตือรือรนและมีความใฝรูมากขึ้น
- ดีม าก ทํ าใหสามารถเขา มาทบทวนบทเรี ยนเมื่อ ไหร ก็ ไ ด สามารถติดต อสื่อสารกับเพื่อนและ
อาจารยได
- การเขียนบันทึกสะทอนความคิดนั้นชวยใหขาพเจาไดทบทวนเนื้อหา สามารถเขาไปอานและศึกษา
ไดตลอดเวลา และยังทําใหไดแลกเปลี่ยนความคิดกับผูอื่น เปรียบเสมือนสมุดหนึ่งเลมที่แลกกันอาน และแสดง
ความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
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ตอนที่ 3 การนําเสนอรูปแบบอีเลิรนนิงแบบผสมผสาน โดยใชบันทึกสะทอนการเรียนรูแบบ
มีป ฏิสัมพันธออนไลน เพื่อสงเสริมความใฝรูและความคงทนในการจําของนิสิตคณะครุศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
การนํ า เสนอรู ป แบบอีเ ลิ รน นิง แบบผสมผสาน โดยใช บัน ทึ ก สะท อ นการเรี ย นรู แ บบมี ป ฏิสั ม พั น ธ
ออนไลน เพื่อสงเสริมความใฝรูและความคงทนในการจําของนิสิตคณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ผูวิจัยนําผลที่ไดจากการศึกษาผลของการใชรูปแบบฯ มาปรับปรุงแกไขรูปแบบฯ แลวนําเสนอใหผูเชี่ยวชาญ
จํานวน 5ทาน ประเมินรับรองรูปแบบฯ ซึ่งผลการประเมินรับรองรูปแบบแสดงในตารางที่ 4.12 ดังตอไปนี้
ตารางที่ 4.12 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนความเหมาะสมของรูปแบบฯ
รูปแบบการเรียนฯ
S.D.
Χ
บทนํา
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5
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รูปแบบการเรียนฯ
5.5 การตรวจสอบขอคนพบใหมๆ ที่เพื่อนนําเสนอ
6. รูปแบบอีเลิรนนิงแบบผสมผสานโดยใชบันทึกสะทอนการเรียนรู
แบบมีปฏิสัมพันธออนไลนฯ มีความเหมาะสมตอนําไปใชสงเสริม
ความใฝรู และความคงทนในการจําของผูเรียน
7. โดยภาพรวมของรูปแบบอีเลิรนนิงแบบผสมผสานโดยใชบันทึก
สะทอนการเรียนรูแบบมีปฏิสัมพันธออนไลนฯ สามารถนําไปใชปฏิบตั ิ
ในสถานการณจริงได
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0

มากที่สุด

จากตารางที่ 4.12 พบวา ในภาพรวมของการประเมินรับรองรูปแบบอีเลิรนนิงแบบผสมผสานโดยใช
บันทึกสะทอนการเรียนรูแบบมีปฏิสัมพันธออนไลนฯ ผูเชี่ยวชาญมีความเห็นวารูปแบบฯมีความเหมาะสมมาก
ที่สุดในทุกประเด็นการประเมินทั้งองคประกอบและขั้นตอนของรูปแบบฯ
นอกจากนี้ ผูเชี่ยวชาญยังใหขอเสนอแนะเพิ่มเติมเพื่อการพัฒนารูปแบบฯ และการนํารูปแบบฯ ไปใช
ในสถานการณจริงโดยสรุปไดดังนี้
1. ควรเพิ่มเติมคําอธิบายองคประกอบของรูปแบบฯ ในสวนของบทบาทของ None Assigned Peer
ที่มีความนาสนใจแตไมปรากฏบทบาทที่ชัดเจนในรูปแบบฯ ดังนั้นจึงควรเพิ่มรายละเอียดในกิจกรรม ซึ่งอาจ
ชวยใหสามารถเห็นความแตกตางระหวางบทบาทของ Assigned Peer และ None Assigned Peer
2. ระยะเวลาในการทํากิจกรรมนั้นคอนขางนอยเกินไปสําหรับผูเรียน ดังนั้น อาจจะตองมีกลยุทธ
ในการสอน เพื่อควบคุมผูเรียนใหสามารถทํากิจกรรมไดในระยะเวลาที่กําหนด
3. ในลักษณะของการเรียนแบบออนไลนนั้น ผูเรียนอาจจะมีขอจํากัดในดานของอุปกรณ ดังนั้น
จึ ง ควรกํ า หนดเงื่ อ นไขด า นอุ ป กรณ ที่ ใ ช ใ นกิ จ กรรมการเรี ย น สํ า หรั บ ผู เ รี ย นที่ อ าจจะต อ งใช อุ ป กรณ ที่
นอกเหนือจากอุปกรณของมหาวิทยาลัย
4. ในการนํารูปแบบฯไปใชนั้น ผูสอนควรจะมีการควบคุมดูแลผูเรียนกอนในชวงแรก แลวจึงให
ผูเรียนดําเนินกิจกรรมตอดวยตนเองในภายหลัง
5. ควรมีการติดตามผลในดานความใฝรูและความคงทนในการจํา วามีความแตกตางจากการ
จัดการเรียนการสอนในรูปแบบปกติหรือไม อยางไร
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บทที่ 5
ผลการวิจัย
การนําเสนอผลการวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบอีเลิรนนิงแบบผสมผสานโดยใชบันทึกสะทอนการ
เรี ย นรู แ บบมี ป ฏิ สั ม พั น ธ อ อนไลน ที่ ส ง เสริ ม ความใฝ รู แ ละความคงทนในการจํ า ของนิ สิ ต คณะครุ ศ าสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ผูวิจัยขอนําเสนอรายละเอียดของรูปแบบ โดยแบงเปน 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 บทนํา ประกอบดวย
1. หลักการและเหตุผลของรูปแบบอีเลิรนนิงแบบผสมผสานโดยใชบันทึกสะทอนการเรียนรู
แบบมีปฏิสัมพันธออนไลนฯ
2. วัตถุประสงคของรูปแบบอีเลิรนนิงแบบผสมผสานโดยใชบันทึกสะทอนการเรียนรูแบบมี
ปฏิสัมพันธออนไลนฯ
ตอนที่ 2 รูปแบบอีเลิรนนิงแบบผสมผสานโดยใชบันทึกสะทอนการเรียนรูแบบมีปฏิสัมพันธ
ออนไลนฯ
1. องคประกอบของรูปแบบอีเลิรนนิงแบบผสมผสานโดยใชบันทึกสะทอนการเรียนรูแบบมี
ปฏิสัมพันธออนไลนฯ
2. ขั้ น ตอนของรู ป แบบอี เ ลิ ร น นิ ง แบบผสมผสานโดยใช บั น ทึ ก สะท อ นการเรี ย นรู แ บบมี
ปฏิสัมพันธออนไลนฯ
ตอนที่ 3 การนํารูปแบบอีเลิรนนิงแบบผสมผสานโดยใชบันทึกสะทอนการเรียนรูแบบมี
ปฏิสัมพันธออนไลนฯ ไปใชปฏิบัติ
1. วิ ธี ก ารนํ า รู ป แบบอี เ ลิ ร น นิ ง แบบผสมผสานโดยใช บั น ทึ ก สะท อ นการเรี ย นรู แ บบมี
ปฏิสัมพันธออนไลนฯ ไปใช
2. เงื่อนไขของการนํารูปแบบอีเลิรนนิงแบบผสมผสานโดยใชบันทึกสะทอนการเรียนรูแบบมี
ปฏิสัมพันธออนไลนฯ ไปใช
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ตอนที่ 1
บทนํา
หลักการและเหตุผล
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยโดยมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยไดกําหนดคุณลักษณะบัณฑิตที่พึง
ประสงคซึ่งคุณลักษณะสําคัญประการหนึ่งก็คือ ความใฝรู (Inquiring mind) ซึ่งผูเรียนที่มีความใฝรูเปน
ผูเรียนที่มีความสามารถใชวิธีการเชิงสืบสอบ (Inquiry capability) ในการริเริ่มสํารวจสิ่งใหม การเปรียบเทียบ
กับความรูที่ตนมีอยูแลวนําไปสูการสรางความรูใหม รวมทั้งการริเริ่มสรางสรรคการทดลองสิ่งใหมๆ ซึ่งเปน
รากฐานที่สําคัญที่จะนําไปสูทักษะการคิดเชิงวิทยาศาสตร (Scientific Thinking) ที่จะทําใหผูเรียนมี
ความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได
แนวทางหนึ่งที่ชวยสงเสริมความใฝรูคือ การใชบันทึกสะทอนการเรียนรูแบบมีปฏิสัมพันธออนไลน
ในบริบทของอีเลิรนนิงแบบผสมผสาน โดยบันทึกสะทอนการเรียนรูแบบมีปฏิสัมพันธเปนเครื่องมือที่สําคัญที่ใช
สงเสริมโอกาสในการสื่อสารระหวางผูสอนและผูเรียนเพื่อประเมินความเขาใจทั้งในเนื้อหา และกระบวนการซึ่ง
กําหนดใหผูเรียนเขียนบันทึกสะทอนการเรียนรูอยางมีโครงสราง พรอมทั้งใหเพื่อนตั้งคําถามและตั้งขอสังเกต
รวมถึงการแบงปนประสบการณรวมกัน โดยมีผูสอนคอยสังเกตการณ ใหขอเสนอแนะในการตั้งคําถามและตั้ง
ขอสังเกตที่เหมาะสม รวมไปถึงการทาทายเพื่อใหเกิดความใฝรูในตัวผูเรียน ตลอดจนการใหการเสริมแรง
ทางบวกจะทําใหเกิดความรูสึกทางบวกและพฤติกรรมการใฝรู อันจะนําไปสูการพัฒนาความใฝรูของผูเรียนได
การเรียนอีเลิรนนิงแบบผสมผสาน (Blended learning) เปนการเรียนที่มีการผสมผสานจุดเดน
ของการจัดการเรียนรูในชั้นเรียนและการจัดการเรียนรูดวยเทคโนโลยีคอมพิวเตอรผานเครือขายอินเทอรเน็ตทั้ง
ในด า นการนํ า เสนอเนื้ อ หา การเข า ร ว มกิ จ กรรม และการวั ด และประเมิ น ผลในบริ บ ทของอี เลิ ร นนิ งแบบ
ผสมผสานดังกลาว การจัดกิจกรรมโดยใหผูเรียนเขียนบันทึกสะทอนการเรียนรูแบบมีปฏิสัมพันธออนไลนจะ
เพิ่ ม ความสะดวก เพิ่ ม ระยะเวลาในการเขี ย นบั น ทึ ก สะท อ นการเรี ย นรู แ บบมี ป ฏิ สั ม พั น ธ อ อนไลน ด ว ย
คุ ณ ประโยชน ข องความยืด หยุ น ในการเขา ถึง ของผู เรี ย น เพื่ อ น และผู ส อน รวมไปถึ งเป น การบู ร ณาการ
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาเขาไปในกระบวนการจัดการเรียนรูในดานของการวัดและประเมินผลผูเรียนได
เปนอยางดีอีกดวย
นอกจากนี้การเขียนบันทึกสะทอนการเรียนรูยังสงเสริมพัฒนาการทางความคิด และมุมมองใหมๆ
เปนเครื่องมือที่ชวยใหผูเรียนรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับสิ่งที่ไดเรียนรู สงเสริมใหครูและผูเรียนตั้งคําถามเกี่ยวกับ
การเรียนรูและบันทึกความคิดสําคัญของผูเรียน รวมถึงสงเสริมใหผูเรียนไดตอบสนองตอประเด็นคําถามของ
ผูสอนและผูเรียนคนอื่นๆ ทําใหผูเรียนไดทําความเขาใจในเนื้อหาที่เรียนไดชัดเจนขึ้น ทบทวนความรู และ
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ตรวจสอบความรูใหทันสมัยรวมถึงสกัดความรูไปใชในสถานการณตางๆ (Johnson & Johnson, 2002 อางถึง
ใน พรทิพย ศิริสมบูรณเวช, 2546) ทําใหผูเรียนมีความคงทนในการจําสําหรับสิ่งที่ไดเรียนรูไดดียิ่งขึ้น
ดังนั้นเพื่อเปนการตอบสนองตอนโยบายของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยในการสนับสนุนใหอาจารย
จัดกิจกรรมการเรียนรูโดยเนนผลลัพธการเรียนรูที่สงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค การเสริมสรางความ
คงทนในการจํา และการจัดการเรียนรูแบบผสมผสาน ผูวิจัยจึงเล็งเห็นวาควรจะพัฒนารูปแบบอีเลิรนนิงแบบ
ผสมผสานโดยใชบันทึกสะทอนการเรียนรูแบบมีปฏิสัมพันธออนไลนที่สงเสริมความใฝรูและความคงทนในการ
จําของนิสิตคณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
วัตถุประสงคของรูปแบบอีเลิรนนิงแบบผสมผสานโดยใชบันทึกสะทอนการเรียนรูแบบมีปฏิสัมพันธ
ออนไลนฯ
1. เพื่ อ เป น แนวทางการพั ฒ นาความใฝ รู แ ละความคงทนในการจํ า ของนิ สิ ต คณะครุ ศ าสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
2. เพื่อเปนแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบผสมผสานโดยใชบันทึกสะทอนการเรียนรูแบบมี
ปฏิสัมพันธออนไลน
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ตอนที่ 2
รูปแบบอีเลิรนนิงแบบผสมผสานโดยใชบันทึกสะทอนการเรียนรูแบบมีปฏิสมั พันธออนไลนทสี่ ง เสริม
ความใฝรูและความคงทนในการจําของนิสิตคณะครุศาสตรจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
รูปแบบอีเลิรนนิงแบบผสมผสานโดยใชบันทึกสะทอนการเรียนรูแบบมีปฏิสัมพันธออนไลนที่สงเสริม
ความใฝ รู แ ละความคงทนในการจํ า ของนิ สิ ต คณะครุ ศ าสตร จุ ฬ าลงกรณ ม หาวิ ท ยาลั ย ประกอบด ว ย
รายละเอียด 2 สวน ไดแก องคประกอบของรูปแบบอีเลิรนนิงแบบผสมผสานโดยใชบันทึกสะทอนการเรียนรู
แบบมีปฏิสัมพันธออนไลนที่สงเสริมความใฝรูและความคงทนในการจําของนิสิตคณะครุศาสตร จุฬาลงกรณ
มหาวิ ท ยาลั ย และขั้ น ตอนของรู ป แบบอี เ ลิ ร น นิ ง แบบผสมผสานโดยใช บั น ทึ ก สะท อ นการเรี ย นรู แ บบมี
ปฏิ สั ม พั น ธ อ อนไลน ที่ ส ง เสริ ม ความใฝ รู แ ละความคงทนในการจํ า ของนิ สิ ต คณะครุ ศ าสตร จุ ฬ าลงกรณ
มหาวิทยาลัย
องค ประกอบของรูปแบบอี เลิรน นิงแบบผสมผสานโดยใช บัน ทึ กสะทอนการเรีย นรูแ บบมี
ปฏิ สั ม พั น ธ อ อนไลน ที่ ส ง เสริ ม ความใฝ รู แ ละความคงทนในการจํ า ของนิ สิ ต คณะครุ ศ าสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ประกอบดวย 6องคประกอบ ดังนี้
1. บทเรียนอิเล็กทรอนิกส
2. ระบบจัดการเรียนรู
3. แหลงขอมูลหรือแหลงการเรียนรู
4. กิจกรรมการเขียนบันทึกสะทอนการเรียนรูแบบมีปฏิสัมพันธ
5. การติดตอสื่อสาร
6. การประเมินผลการเรียน
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ขั้ น ตอนของรู ป แบบอี เ ลิ ร น นิ ง แบบผสมผสานโดยใช บั น ทึ ก สะท อ นการเรี ย นรู แ บบมี
ปฏิ สั ม พั น ธ อ อนไลน ที่ ส ง เสริ ม ความใฝ รู แ ละความคงทนในการจํ า ของนิ สิ ต คณะครุ ศ าสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ประกอบดวย 5 ขั้นตอน ดังนี้
1. การเรียนแบบผสมผสาน
2. การเขียนบันทึกสะทอนการเรียนรู
3. การอานบันทึกสะทอนการเรียนรูของเพื่อน และตั้งประเด็นเพิ่มเติม
4. การอานประเด็นตางๆ ที่เพื่อนไดตั้งขอสังเกต และขอเสนอแนะ
5. การตรวจสอบขอคนพบใหมๆ ที่เพื่อนนําเสนอ

แผนภาพที่ 5.1 แสดงองคประกอบและขั้นตอนของรูปแบบอีเลิรนนิงแบบผสมผสานโดยใชบันทึกสะทอน
การเรียนรูแบบมีปฏิสัมพันธออนไลนที่สงเสริมความใฝรูและความคงทนในการจํา
ของนิสิตคณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
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รายละเอียดขององคประกอบของรูปแบบอีเลิรน นิงแบบผสมผสานโดยใชบนั ทึกสะทอนการเรียนรู
แบบมีปฏิสัมพันธออนไลนที่สงเสริมความใฝรูและความคงทนในการจํา
ของนิสิตคณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
องค ป ระกอบของรู ป แบบอี เ ลิ ร น นิ ง แบบผสมผสานโดยใช บั น ทึ ก สะท อ นการเรี ย นรู แ บบมี
ปฏิ สั ม พั น ธ อ อนไลน ที่ ส ง เสริ ม ความใฝ รู แ ละความคงทนในการจํ า ของนิ สิ ต คณะครุ ศ าสตร จุ ฬ าลงกรณ
มหาวิทยาลัยที่พัฒนาขึ้น ประกอบดวย 6องคประกอบ ดังนี้
1. บทเรียนอิเล็กทรอนิกส
2. ระบบจัดการเรียนรู
3. แหลงขอมูลหรือแหลงการเรียนรู
4. กิจกรรมการเขียนบันทึกสะทอนการเรียนรูแบบมีปฏิสัมพันธ
5. การติดตอสื่อสาร
6. การประเมินผลการเรียน
องคประกอบที่ 1 บทเรียนอิเล็กทรอนิกส
เปนเนื้อหาสาระที่นําเสนอในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส ซึ่งสวนใหญมีลักษณะเปนสื่อประสม โดย
เนนการออกแบบที่ใชวิธีการ กลยุทธ และการใหขอมูลปอนกลับแกผูเรียนโดยทันทีในการนําเสนอ ที่กระตุนให
ผู เรี ยนเกิดการเรี ยนรู ตามวัตถุ ประสงค ที่ กํ า หนดไว ซึ่งผู เรีย นสามารถเข า ถึ งเนื้ อ หาไดต ามความตอ งการ
ตลอดจนอาจมีแบบฝกหัดหรือแบบทดสอบเพื่อใหผูเรียนสามารถตรวจสอบความเขาใจได อีกทั้ง สื่อการสอน
ในลักษณะบทเรียนอิเล็กทรอนิกสมีขนาดเล็ก สามารถลดปญหาในเรื่องขนาดของไฟล และความสะดวกและ
ความคลองตัวในการพัฒนาและการนําไปใช นอกจากนี้บทเรียนอิเล็กทรอนิกสสามารถนํากลับมาใชใหม
(reusable) โดยการจัดเรียงลําดับเนื้อหาใหม ทําใหเกิดเปนบทเรียนในลักษณะ Learning Objects ได
องคประกอบที่ 2 ระบบจัดการเรียนรู
เปนโปรแกรมจัดการการเรียนรูที่ทําหนาที่เปนศูนยกลางการจัดการและสนับสนุนการจัดการ
เรียนรู ซึ่งใชเทคโนโลยีอินเทอรเน็ตมาจัดการใหเกิดปฏิสัมพันธระหวางผูสอนและผูเรียน ผูเรียนกับผูเรียน และ
ผูเรียนกับแหลงขอมูล ทั้งนี้จะชวยใหผูเรียนและผูสอนสามารถเขาถึงเนื้อหาและใชงายไดงาย โดยมีเครื่องมือ
ทางการจัดการ การปรับปรุง การควบคุม การสํารองขอมูล การสนับสนุนขอมูล การบันทึกสถิติผูเรียน และการ
ประเมินผล ตลอดจนการตรวจใหคะแนนผูเรียน ซึ่งผูใชสามารถเรียกใชเครื่องมือเหลานี้ผานโปรแกรมเว็บ
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บราวเซอร โดยเครื่องมือของระบบจัดการเรียนรูแบงเปน 6 กลุม ตามแนวคิดของ WCET (2009) ไดแก 1)
เครื่องมือสื่อสาร (Communication tools)ประกอบดวย การอภิปราย การแลกเปลี่ยนไฟล อีเมล วารสาร/
บันทึกออนไลน การสนทนา การบริการวีดิโอ และไวทบอรด 2) เครื่องมืออํานวยประโยชน (Productivity tools)
ประกอบด ว ย บุ ก มาร ค ปฏิ ทิ น การเรี ย น การสื บ ค น ภายในรายวิ ช า และการแนะนํ า ตนเอง 3) เครื่ อ งมื อ
สนับสนุนผูเรียน (Student involvement tools) ประกอบดวย การจัดกลุม การประเมินตนเอง การสรางชุมชน
ของผูเรียน และแฟมสะสมงานผูเรียน 4) เครื่องมือบริหารรายวิชา (Administrations tools) ประกอบดวย การ
ระบุตัวตนของผูเรียน การกําหนดสิทธิ์การเขาใชรายวิชา และการลงทะเบียนเรียน 5) เครื่องมือสงผานรายวิชา
(Course delivery tools) ประกอบดวย การจัดการรายวิชา การชวยเหลือผูสอน การประเมินผลออนไลน การ
ติดตามผูเรียน และการทดสอบและใหคะแนนอัตโนมัติ และ 6) การออกแบบหลักสูตร (Curriculum design)
ประกอบดวย การเขาถึงระบบ เทมเพลตรายวิชา การจัดการหลักสูตร การปรับแตงมุมมองของหนาจอ การ
ออกแบบการสอน การยินยอมตามมาตรฐานการสอน และการใชเนื้อหารวมและการใชซ้ํา
องคประกอบที่ 3 แหลงขอมูลหรือแหลงการเรียนรู
เปนแหลงความรู ขอมูล ขาวสาร สารสนเทศ หรือเปนสิ่งที่มีคุณคาในทางวิชาการที่ผูสอนหรือ
เพื่อนชี้แนะ โดยนําเทคโนโลยีคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ตมาใชเปนเครื่องมือในการสืบคนขอมูล แสวงหาและ
เผยแพรความรู ไดแก การนําเสนอความรูดวยสื่อประสมในระบบจัดการเรียนรูโดยผูสอน การใหคําแนะนําดวย
การตั้งขอสังเกต กระตุนดวยคําถาม ตลอดจนชี้แนะแหลงขอมูลในขอเสนอแนะของบันทึกการเรียนรูของเพื่อน
หรือผูเรียน เชน การบันทึกลิงคจากเว็บเพจที่ตองการแบงปนหรือแนะนํามานําเสนอในขอเสนอแนะของบันทึก
การเรียนรูของเพื่อนหรือผูเรียน เปนตน ซึ่งจะสงเสริมใหผูเรียนเกิดความใฝรู สามารถแสวงหาความรูไดดวย
ตนเองตามอัธยาศัย และสรางกระบวนการเรียนรูใหเกิดขึ้นดวยตนเอง
องคประกอบที่ 4 กิจกรรมการเขียนบันทึกสะทอนการเรียนรูแบบมีปฏิสัมพันธ
เปนการใชบล็อกในระบบจัดการเรียนรูออนไลนใหผูเรียนเขียนบันทึกสะทอนการเรียนรูอยางมี
โครงสราง เพื่อประเมินความเขาใจในเนื้อหาและกระบวนการ พรอมทั้งใหเพื่อนตั้งขอสังเกตและคําถาม ให
การเสริมแรงทางบวก การแบงปนประสบการณรวมกัน ตลอดจนการทาทายเพื่อใหเกิดความใฝรูและความ
คงทนในการจําแกเพื่อนผูเขียนบันทึก เพื่อใหผูเรียนไดผูเรียนไดวิเคราะหและตีความขอมูล ตลอดจนการ
คนควาและแสวงหาความรูใหมๆ ตามขอสังเกต คําถามและคําแนะนําของเพื่อน แลวนํามาปรับเปลี่ยนขอสรุป
เดิมของตน รวมถึงมีการตรวจสอบจากเพื่อนอีกครั้ง โดยอาจมีผูสอนคอยสังเกตการณ ตั้งคําถาม ใหขอสังเกต
ใหขอเสนอแนะ รวมไปถึงการทาทายเพื่อใหเกิดความใฝรูและความคงทนในการจําขึ้นในตัวผูเรียน
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องคประกอบที่ 5 การติดตอสื่อสาร
เปนเครื่องมือที่ชวยใหผูเรียนไดติดตอสอบถาม ปรึกษาหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ระหว า งผู เ รี ย นและผู ส อน และระหว า งผู เ รี ย นกั บ เพื่ อ นร ว มชั้ น เรี ย นคนอื่ น ๆ โดยเครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช ใ นการ
ติดตอสื่อสารอาจแยกไดเปน 2 ประเภท คือ แบบประสานเวลา (Synchronous) และแบบไมประสานเวลา
(Asynchronous) โดยเครื่องมือที่ชวยในการติดตอสื่อสารและสามารถใชในการจัดการเรียนรูบนออนไลน ไดแก
หองสนทนา ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส กลุมขาว กระดานอภิปรายกระดานประกาศ บล็อกและวิกิ
องคประกอบที่ 6 การประเมินผลการเรียน
ในการเรีย นตามรูปแบบอี เลิ รนนิ งแบบผสมผสานที่ใช บัน ทึกการเรี ยนรู แบบมีปฏิ สัมพั นธ
ออนไลนฯ ควรมีการวัดระดับความรูพื้นฐานกอนเรียน การทดสอบหลังเรียน และการทดสอบซ้ําหลังเรียน 2
สัปดาห เพื่อวัดความคงทนในการจําของผูเรียน ตลอดจนการวัดความใฝรูทั้งกอนและหลังเรียน โดยสามารถ
สรางแบบสอบเปนมาตรประมาณคา 5 ระดับ หรือแบบประเมินพฤติกรรมการใฝรูของผูเรียนโดยเปนเกณฑการ
ประเมินแบบรูบริกส ซึ่งประกอบดวยองคประกอบยอยดังนี้ (1) การเห็นคุณคาของการตระหนักรูในสิ่งที่เกิดขึ้น
(2) การตั้งคําถาม/นําเสนอสมมติฐานที่สามารถตรวจสอบได (3) การเก็บรวบรวมขอมูลดวยวิธีการตางๆ (4)
การวิเคราะห/ตีความขอมูลดวยคําพูดที่มีความหมายและนาเชื่อถือ (5) การสรุปความและสามารถจัดแบง
หมวดหมู จําแนกประเภท หรือการระบุผลที่ไดและนําขอมูลไปใชในบริบทที่แตกตางออกไป และ (6) เมื่อไดรับ
ขอมูลใหมสามารถยืนยันหรือปรับเปลี่ยนขอสรุปเดิมของตนเองได
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รายละเอียดของขัน้ ตอนของรูปแบบอีเลิรนนิงแบบผสมผสานโดยใชบนั ทึกสะทอนการเรียนรู
แบบมีปฏิสัมพันธออนไลนเพื่อสงเสริมความใฝรูและความคงทนในการจํา
ของนิสิตคณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
กระบวนการเรี ย นตามรู ป แบบอี เ ลิ ร น นิ ง แบบผสมผสานโดยใช บั น ทึ ก สะท อ นการเรี ย นรู แ บบมี
ปฏิสัมพันธออนไลนเพื่อสงเสริมความใฝรูและความคงทนในการจําของนิสิตคณะครุศาสตร จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัยประกอบดวยขั้นตอน 5 ขั้นตอน ดังนี้
1. การเรียนแบบผสมผสาน
2. การเขียนบันทึกสะทอนการเรียนรู
3. การอานบันทึกสะทอนการเรียนรูของเพื่อน และตั้งประเด็นเพิ่มเติม
4. การอานประเด็นตางๆ ที่เพื่อนไดตั้งขอสังเกต และขอเสนอแนะ
5. การตรวจสอบขอคนพบใหมๆ ที่เพื่อนนําเสนอ
ขัน้ ตอนที่ 1 การเรียนแบบผสมผสาน
ผูเรียนศึกษาเนื้อหาและทํากิจกรรมการเรียนรูแบบผสมผสานทั้งกิจกรรมบนออนไลนและ
กิจกรรมแบบเผชิญหนาในชั้นเรียนโดยการเรียนแบบผสมผสานนั้นจะเปนการดึงคุณสมบัติเดนของการเรียน
การสอนในชั้นเรียนและการเรียนการสอนออนไลนโดยคํานึงถึงความเหมาะสมและประโยชนทางการศึกษา
สูงสุดที่ผูเรียนจะไดรับเปนสําคัญกลาวคือ การเรียนการสอนออนไลนหรืออีเลิรนนิงจะเนนในเรื่องของการเรียน
การสอนที่ไมมีขอจํากัดทั้งในเรื่องของคุณสมบัติผูเขาศึกษา เรื่องเวลา และเรื่องสถานที่ ในขณะที่การเรียนการ
สอนในชั้นเรียนมีจุดเดนในเรื่องของปฏิสัมพันธระหวางผูสอนและผูเรียน รวมถึงระหวางผูเรียนดวยกันเองเปน
สําคัญ ทั้งนี้ขั้นตอนของการเรียนแบบผสมผสานนี้ไดรับการออกแบบโดยการประยุกตใชศาสตรดานการศึกษา
สําหรับการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษา (Pedagogy of Higher Education) ประกอบดวยการบูรณาการของ
หลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวของ 2 แนวทาง คือ 1) หลัก 7 ประการเพื่อการสอนระดับปริญญาบัณฑิตที่มี
ประสิทธิภาพของ Chickering & Gamson และ 2) การเรียนการสอน 9 ขั้นตามแนวทางของ Gagne
(Gagne’s nine events of instruction) โดยสรุปขั้นตอนไดดังนี้ (1) ผูเรียนเรียนรูจากการศึกษาบทเรียน
อิเล็กทรอนิกสในระบบจัดการเรียนรู (2) ผูเรียนเรียนรูจากการเขารวมกิจกรรมการเรียนรูที่ผูสอนจัดใหทั้งการ
เรียนในชั้นเรียน จากการบรรยาย การสาธิตของผูสอน การแบงกลุมคนควา การระดมสมอง การฝกปฏิบัติ และ
การนําเสนอผลงาน และ(3) ผูเรียนตอยอดการเรียนรู โดยทําความเขาใจกับเนื้อหาเพิ่มเติมผานกิจกรรมบน
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ออนไลนดวยการอภิปรายบนกระดานสนทนา การนําเสนอผลงานผานบล็อกและการเขียนบันทึกสะทอนการ
เรียนรู
ขัน้ ตอนที่ 2 การเขียนบันทึกสะทอนการเรียนรู
ผูเรียนเขียนบันทึกสะทอนการเรียนรูของตนเองอยางมีโครงสราง เพื่อประเมินความเขาใจใน
เนื้อหาและกระบวนการ โดยประกอบดวยกิจกรรมสําคัญ ไดแก 1) รวบรวมความรูดานเนื้อหาและกระบวนการ
ที่ไดรับ และ 2) กลั่นความรูออกมาเปนคําอธิบาย โดยการเขียนบันทึกเปนความเรียงดวยภาษาของตนเอง ทั้งนี้
ผูเรียนควรสงบันทึกสะทอนการเรียนรูภายใน 1 วันหลังการเรียนเชน สงภายในเที่ยงคืนของวันอังคาร เมื่อมีการ
เรียนในวันจันทร เปนตน
ขัน้ ตอนที่ 3 การอานบันทึกสะทอนการเรียนรูของเพื่อน และตั้งประเด็นเพิ่มเติม
ผูเรียนอานบันทึกสะทอนการเรียนรูของเพื่อนซึ่งเปนคูของตนเอง แลวดําเนินการดังนี้ 1) ให
การเสริมแรงทางบวก 2) ตั้งขอสังเกตเกี่ยวกับบนทึกสะทอนการเรียนรูของเพื่อน 3) ตั้งคําถามเพื่อกระตุนให
เพื่อนไปศึกษาคนควาเพิ่มเติม และ 4) แลกเปลี่ยนประสบการณรวมกันกับเพื่อนและใหขอเสนอแนะเพิ่มเติม
ทั้งนี้ในการดําเนินการตามขอ 1-4 นี้ ควรดําเนินการภายใน 1 วันหลังจากเพื่อนเขียนบันทึกสะทอนการเรียนรู
เรียบรอยแลว เชน ดําเนินการภายในเที่ยงคืนวันพุธ เมื่อเพื่อนเขียนบันทึกสะทอนการเรียนรูและสงภายในเที่ยง
คืนของวันอังคาร เปนตน
นอกจากเพื่อนที่เปนคูของผูเรียน (Assigned Peer) ที่เขียนบันทึกจะดําเนินกิจกรรมตามที่
นําเสนอขางตนแลว ผูสอน (Teacher) และผูเรียนคนอื่นๆ (None Assigned Peer) อาจคอยสังเกตการณ ให
การเสริมแรงทางบวก ใหขอเสนอแนะในการตั้งคําถามและตั้งขอสังเกตที่เหมาะสมใหแกผูเรียน รวมไปถึงการ
ทาทายผูเรียนซึ่งเปนผูเขียนบันทึกสะทอนการเรียนรู โดยตั้งประเด็นเพิ่มเติม ตั้งขอสังเกตหรือคําถามเพื่อ
กระตุนใหเกิดความใฝรูและความคงทนในการจําขึ้นในตัวผูเรียน
ขั้นตอนที่ 4 การอานประเด็นตางๆ ที่เพื่อนไดตั้งขอสังเกต และขอเสนอแนะ
ผูเรียนอานประเด็นตางๆ ที่คูของตนหรือผูสอนหรือเพื่อนคนอื่นๆ ไดตั้งขอสังเกต คําถาม และ
ขอเสนอแนะ จากนั้นดําเนินการสืบคนและรวบรวมขอมูลตางๆ เพื่อสรุปผลและปรับเปลี่ยนขอสรุปเดิมของตน
โดยดําเนินการภายใน 2 วัน หลังจากเพื่อนและผูสอนไดใหขอสังเกต คําถาม และขอเสนอแนะในบันทึกสะทอน
การเรียนรู เชน ดําเนินการภายในเที่ยงคืนของวันศุกร เมื่อเพื่อนหรือผูสอนไดตั้งประเด็นตางๆ ในวันพุธ เปนตน
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ขั้นตอนที่ 5 การตรวจสอบขอคนพบใหมๆ ที่เพื่อนนําเสนอ
ผูเรียน (Assigned Peer) ตรวจสอบขอคนพบใหมๆ ที่คูของตนไดนําเสนอในบล็อก พรอม
ใหผลปอนกลับ เชน การใหการเสริมแรงทางบวก ตลอดจนการใหขอเสนอแนะเพิ่มเติม โดยดําเนินการภายใน
2 วัน หลังจากเพื่อนไดนําเสนอขอคนพบใหม เชน ดําเนินการภายในเที่ยงคืนของวันอาทิตย เมื่อเพื่อนได
นําเสนอขอคนพบใหมในบล็อกของตนเอง เปนตนโดยกิจกรรมในขั้นตอนนี้ นอกจากผูเรียน(Assigned Peer)
จะตรวจสอบขอคนพบใหมๆ ของเพื่อนตามที่เสนอขางตนแลว ผูสอน(Teacher) หรือผูเรียนคนอื่นๆ (None
Assigned Peer) อาจเขามาสังเกตการณและตรวจสอบขอคนพบใหมๆ ของผูเรียนไดดวยเชนกัน พรอมทั้ง
ใหผลปอนกลับและขอเสนอแนะเพิ่มเติมอีกดวย
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ตอนที่ 3
การนํารูปแบบอีเลิรนนิงแบบผสมผสานโดยใชบันทึกสะทอนการเรียนรูแบบมีปฏิสัมพันธ
ออนไลน ที่ ส ง เสริ ม ความใฝ รู แ ละความคงทนในการจํ า ของนิ สิ ต คณะครุ ศ าสตร จุ ฬ าลงกรณ
มหาวิทยาลัย ไปใชปฏิบัติ
การนํารูปแบบอีเลิรนนิงแบบผสมผสานโดยใชบันทึกสะทอนการเรียนรูแบบมีปฏิสัมพันธออนไลนที่
สงเสริมความใฝรูและความคงทนในการจําของนิสิตคณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยไปใชปฏิบัติ
ประกอบดวย 1) วิธีการนํารูปแบบฯ ไปใช และ 2) เงื่อนไขของการนํารูปแบบฯ ไปใช
1. วิธีการนํารูปแบบอีเลิรนนิงแบบผสมผสานโดยใชบันทึกสะทอนการเรียนรูแบบมีปฏิสัมพัน ธ
ออนไลน ที่ ส ง เสริ ม ความใฝ รู แ ละความคงทนในการจํ า ของนิ สิ ต คณะครุ ศ าสตร จุ ฬ าลงกรณ
มหาวิทยาลัยไปใช
1.1 ผูสอนหรือสถานศึกษาที่นํารูปแบบอีเลิรนนิงแบบผสมผสานโดยใชบันทึกสะทอนการเรียนรูแบบมี
ปฏิสัมพันธออนไลนฯ ไปใชควรมีการเตรียมความพรอมดานเครื่องมือและโครงสรางพื้นฐานที่จําเปนในการ
จัดการเรียนการสอน ไดแก หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร ระบบเครือขายอินเทอรเน็ต ระบบบริหารจัดการเรียน
การสอน และควรมีการพัฒนาทักษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารใหกับผูเรียนและบุคลากรที่
เกี่ยวของ
1.2 ผูสอนหรือสถานศึกษาที่นํารูปแบบอีเลิรนนิงแบบผสมผสานโดยใชบันทึกสะทอนการเรียนรูแบบมี
ปฏิสัมพันธออนไลนฯ ไปใชควรมีการปฐมนิเทศ เพื่อชี้แจงเกี่ยวกับวิธีการ ขั้นตอน และกิจกรรมของรูปแบบอี
เลิรนนิงแบบผสมผสานโดยใชบันทึกสะทอนการเรียนรูแบบมีปฏิสัมพันธออนไลนฯ ใหแกผูเกี่ยวของ เชน
คณาจารย ผู เรี ยน และเจ าหนา ที่ ที่เกี่ ยวข อง โดยชี้ ใหเห็ น ถึ งประโยชน ที่ ได รับจากการเรี ยนด วยรู ป แบบ
ดังกลาว เพราะการจัดกิจกรรรมการเรียนรูโดยใชรูปแบบอีเลิรนนิงแบบผสมผสานโดยใชบันทึกสะทอนการ
เรียนรูแบบมีปฏิสัมพันธออนไลนใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดจําเปนตองไดรับความรวมมือ และเห็นประโยชนที่
ไดรับของผูที่เกี่ยวของทุกฝาย
1.3 ผูสอนที่นํารูปแบบอีเลิรนนิงแบบผสมผสานโดยใชบันทึกสะทอนการเรียนรูแบบมีปฏิสัมพันธ
ออนไลนฯไปใช ควรมีการตรวจสอบปฏิสัมพันธ การมีสวนรวมในการเรียนของผูเรียน และผลลัพธที่ไดจากการ
เรียนเปนระยะๆ ตลอดภาคการศึกษา เพื่อใหผูเรียนไดเกิดการเรียนรูอยางแทจริงและสามารถแกไขสถานการณ
ปญหาตางๆ ที่อาจเกิดขึ้นไดอยางทันทวงที
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2. เงื่ อ นไขของการนํ า รู ป แบบอี เ ลิ ร น นิ ง แบบผสมผสานโดยใช บั น ทึ ก สะท อ นการเรี ย นรู แ บบมี
ปฏิ สั ม พั น ธ อ อนไลน ที่ ส ง เสริ ม ความใฝ รู แ ละความคงทนในการจํ า ของนิ สิ ต คณะครุ ศ าสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยไปใช
2.1 รูปแบบอีเลิรนนิงแบบผสมผสานโดยใชบันทึกสะทอนการเรียนรูแบบมีปฏิสัมพันธออนไลนฯ มี 6
องคประกอบ และ 5 ขั้นตอน โดย 6 องคประกอบนั้นไดแก 1) บทเรียนอิเล็กทรอนิกส 2) ระบบบริหารจัดการ
เรียนรู 3) แหลงขอมูลหรือแหลงการเรียนรู 4) กิจกรรมการเขียนบันทึกสะทอนการเรียนรูแบบมีปฏิสัมพันธ
ออนไลนฯ 5) การติดตอสื่อสาร และ 6) การประเมินผลการเรียน สําหรับขั้นตอนประกอบดวย 1) การเรียนแบบ
ผสมผสาน 2)การเขียนบันทึกสะทอนการเรียนรู 3)การอานบันทึกสะทอนการเรียนรูของเพื่อน และตั้งประเด็น
เพิ่มเติม 4) การอานประเด็นตางๆ ที่เพื่อนไดตั้งขอสังเกต และขอเสนอแนะ และ 5)การตรวจสอบขอคนพบ
ใหมๆ ที่เพื่อนนําเสนอดังนั้นหากนํารูปแบบไปใชเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด สถานศึกษา และ/หรือ ผูสอน
ควรดําเนินการใหครอบคลุมองคประกอบทั้ง 6 องคประกอบ และ 5 ขั้นตอน ทั้งในมิติของคน เทคโนโลยี และ
เงื่อนเวลาที่กําหนดไว
2.2 รูปแบบอีเลิรนนิงแบบผสมผสานโดยใชบันทึกสะทอนการเรียนรูแบบมีปฏิสัมพันธออนไลนฯ เปน
การจัดกิจกรรมการเรียนรูที่เนนเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเปนฐานตลอดจนปฎิสัมพันธระหวาง
ผูเรียนกับผูเรียนและระหวางผูเรียนกับผูสอน ดังนั้นหนวยงานที่นําไปใชควรมีความพรอมดานเครื่องมือที่
จําเปน เชน คอมพิวเตอร เครือขายอินเทอรเน็ต และผูที่เกี่ยวของกับการเรียนการสอนในรูปแบบนี้ ไดแก ผูสอน
ผูชวยสอน และผูเรียน ควรมีทักษะและความสามารถทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2.3 การนํารูปแบบอีเลิรนนิงแบบผสมผสานโดยใชบันทึกสะทอนการเรียนรูแบบมีปฏิสัมพันธออนไลน
ฯ ไปใช อาจพิจารณาการใชบันทึกสะทอนการเรียนรูแบบมีปฏิสัมพันธออนไลนฯ ทั้ง 2 รูปแบบ ดังที่ในงานวิจัย
นี้ไดนําเสนอไว คือแบบที่ 1 ปฎิสัมพันธระหวางผูเรียนกับผูเรียนโดยเพื่อนจะเปนผูตั้งประเด็นคําถามและตั้ง
ขอสังเกตที่เหมาะสม และแบบที่ 2 ปฎิสัมพันธระหวางผูเรียนกับผูเรียน และผูสอน โดยเพื่อนจะเปนผูตั้ง
ประเด็นคําถามและตั้งขอสังเกตที่เหมาะสม และผูสอนจะคอยสังเกตการณ ใหขอเสนอแนะในการตั้งคําถาม
และตั้งขอสังเกตที่เหมาะสม ตลอดจนตั้งประเด็นคําถามและขอสังเกตที่ทาทายผูเรียน รวมไปถึงการใหการ
เสริมแรงทางบวกแกผูเรียนดวย ทั้งนี้ในระยะเริ่มตนการใชบันทึกสะทอนการเรียนรูแบบมีปฏิสัมพันธออนไลนฯ
แบบที่ 2 จะชวยใหผูเรียนเขาสูกระบวนการใฝรู และเสริมสรางความคงทนในการจําไดเร็วขึ้น จากการที่ผูสอน
จะทําหนาที่คอยสังเกตการณ และเสริมประเด็นตางๆ ที่เพื่อนอาจยังไมคุนเคยในการตั้งประเด็นคําถามและ
ขอสังเกตที่เหมาะสม เมื่อผูเรียนเริ่มคุนเคยกับกระบวนการเรียนตามรูปแบบอีเลิรนนิงแบบผสมผสานโดยใช
บันทึกสะทอนการเรียนรูแบบมีปฏิสัมพันธออนไลนฯ แลว ผูสอนอาจใหผูเรียนตอบแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับ
ความใฝรู ถาผลที่ไดสูงขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับคะแนนการประเมินตนเองเกี่ยวกับความใฝรูกอนเรียนอยางมี
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นัยสํา คัญทางสถิติ ผู สอนอาจพิจารณานํ าผูเรีย นเขา สูกระบวนการการใชบันทึ กสะทอนการเรียนรูแบบมี
ปฏิสัมพันธออนไลนฯ แบบที่ 1 ทําหนาที่สังเกตการณและเปนผูอํานวยความสะดวกในการดําเนินกิจกรรมซึ่ง
ผูเรียนยังสามารถเกิดพัฒนาการทางดานความใฝรูและความคงทนในการจําไดดวยตนเองตอไป ทั้งนี้ผูสอน
ควรคํานึงถึงความตองการของผูเรียนเปนสําคัญ เพราะจากการศึกษาผลการใชรูปแบบพบวาคะแนนความใฝรู
ของทั้ ง 2 แบบจะไม แ ตกต า งกั น แต ผู เ รี ย นแสดงความคิ ด เห็ น ถึ ง ความต อ งการให ผู ส อนมี ส ว นร ว มใน
กระบวนการดังกลาวและตองการการใหผลปอนกลับจากผูสอนอยางเฉพาะเจาะจง
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บทที่ 6
อภิปรายผลการวิจัย
จากการศึกษา วิเคราะห และสังเคราะหขอมูลจากกลุมตัวอยาง ตลอดจนเอกสาร การสัมภาษณ
ผูเชี่ยวชาญ การศึกษาผลของการใชรูปแบบ และขอเสนอแนะของผูทรงคุณวุฒิ ผูวิจัยจึงนําเสนอการ
อภิปรายผลการวิจัยดังนี้
1. รูปแบบอีเลิรนนิงแบบผสมผสานโดยใชบันทึกสะทอนการเรียนรูแบบมีปฏิสัมพันธ
ออนไลนฯ ที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้นสงเสริมความใฝรูของนิสิตคณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
จากการศึกษาผลการใชรูปแบบพบวา คาเฉลี่ยของคะแนนความใฝรูของผูเรียนกลุม
ทดลองที่ 1 (การเขียนบันทึกสะทอนการเรียนแบบมีปฏิสัมพันธออนไลนโดยไมมีผูสอนสังเกตการณ ไมให
การเสริมแรงทางบวก และไมใหขอเสนอแนะทั้งในการเขียนบันทึกสะทอนการเรียนและการคนควาของ
นิสิต ตลอดจนการตั้งขอสังเกตที่เหมาะสมของเพื่อน) และกลุมที่ 2 (การเขียนบันทึกสะทอนการเรียนแบบ
มีปฏิสัมพันธออนไลนโดยมีผูสอนสังเกตการณ ใหการเสริมแรงทางบวก และใหขอเสนอแนะในการเขียน
บันทึกสะทอนการเรียนและการคนควาของนิสิต ตลอดจนการตั้งขอสังเกตที่เหมาะสมของเพื่อน) กอน
เรียนแตกตางจากหลังเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และคาเฉลี่ยของคะแนนความใฝรูหลัง
เรียนของกลุมทดลองทั้ง 2 กลุมไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จากผลการศึกษาขางตนแสดงใหเห็นวารูปแบบอีเลิรนนิงแบบผสมผสานโดยใชบันทึก
สะทอนการเรียนรูแบบมีปฏิสัมพันธออนไลนฯ สงเสริมความใฝรูของนิสิตคณะครุศาสตร จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย ทั้งนี้เนื่องจากในขั้นตอนของรูปแบบอีเลิรนนิงแบบผสมผสานโดยใชบันทึกสะทอนการเรียน
แบบมีปฏิสัมพันธออนไลนฯ ในขั้นตอนที่ 1 – 3 ไดแก ขั้นตอนที่ 1 การเรียนแบบผสมผสาน ซึ่งเปน
กิจกรรมที่เป ดโอกาสใหผู เรียนไดเรียนรูเนื้อหาบทเรียนจากกิจ กรรมการเรียนรูแบบออนไลนและแบบ
เผชิญหนา โดยการเรียนรูจากบทเรียนอิเล็กทรอนิกส การเรียนรูจากการเขารวมกิจกรรมการเรียนรูที่
อาจารยผูสอนจัดใหทั้งการเรียนในชั้นเรียนและกิจกรรมบนออนไลน ไดแก การสาธิตของผูสอน การ
แบงกลุมคนควา การระดมสมอง การฝกปฏิบัติ และการนําเสนอผลงาน ตลอดจนการอภิปรายบน
กระดานสนทนา การนําเสนอผลงานผานบล็อก ซึ่งเชื่อมโยงถึงองคประกอบของรูปแบบฯ ดานบทเรียน
อิเล็กทรอนิกส แหลงขอมูลหรือแหลงเรียนรู และการติดตอสื่อสาร โดยกิจกรรมการเรียนรูบนออนไลนจะ
ดําเนินกิจกรรมบนระบบจัดการเรียนรู Blackboard ซึ่งเชื่อมโยงถึงองคประกอบของรูปแบบฯ ดานระบบ
จัดการเรียนรู หลังจากนั้นผูเรียนจะนําเสนอสิ่งที่ไดเรียนรูในขั้นตอนที่ 2 การเขียนบันทึกสะทอนการเรียนรู
เพื่อแสดงใหเห็นถึงความเขาใจในเนื้อหาและกระบวนการ
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ทั้งนี้การดําเนินกิจกรรมขางตน ผูเรียนแสดงใหเห็นถึงการตระหนักรูในสิ่งที่พบหรือสิ่ง
ที่เกิดขึ้นจากการเรียนแบบผสมผสานในขั้นตอนที่ 1 ซึ่งเชื่อมโยงถึงองคประกอบของรูปแบบฯ ดานระบบ
จัดการเรียนรู การติดตอสื่อสาร และกิจกรรมการเขียนบันทึกสะทอนการเรียนรูแบบมีปฏิสัมพันธ ทั้งนี้
จากการสอบถามผูเรียนดวยแบบสอบถาม ผูเรียนไดแสดงความเห็นวา การบรรยายและสาธิตในชั้นเรียน
ชวยใหผูเรียนไดแนวคิดและกระบวนการของทักษะที่เกี่ยวของกับเนื้อหารายวิชาในระดับมากที่สุดทั้งกลุม
ทดลองที่ 1 และกลุมทดลองที่ 2 ( x = 4.35 และ 4.45 ตามลําดับ) สื่อประสมในระบบ Blackboard ชวย
ใหผูเรียนสามารถทบทวนบทเรียนและไดแนวคิดและทักษะที่เกี่ยวของเพิ่มเติมในระดับมากที่สุดทั้งกลุม
ทดลองที่ 1 และกลุมทดลองที่ 2 ( x = 4.40และ 4.50 ตามลําดับ) การเขียนบันทึกสะทอนการเรียนดวย
ภาษาของตนเองในบล็อกสงเสริมใหผูเรียนทบทวนความรูทั้งแนวคิดและกระบวนการในระดับมากทั้งกลุม
ทดลองที่ 1 และกลุมทดลองที่ 2 โดยมีคาเฉลี่ยเทากัน ( x = 4.20) และแสดงใหเห็นจากการเขียนบันทึก
สะทอนการเรียนรูดังขอความตอไปนี้
…จากการที่ไดไปศึกษาบทเรียนออนไลน และการอภิปรายในชั้นเรียน สรุปไดวา
WebQuest เปนนวัตกรรมที่ถูกพัฒนาขึ้นโดย Dr. Bernie Dodge แหง San Diego State
University เปนการเรียนรูแบบสืบสอบ เนนการคนควา คิดวิเคราะหและสังเคราะห
ประเมินผล ชวยสงเสริมการเรียนรูของผูเรียนตลอดชีวิต WebQuestมี 5 ขั้นตอน ดังนี้ (1)
การนําเขาสูบทเรียน (2) ภาระงานที่ไดรับมอบหมาย (3) กระบวนการทํางาน แหลงอางอิง
การเรี ย นรู (4)
การประเมิ น ผล (5)
บทสรุ ป ตั ว อย า ง WebQuestได แ ก
http://www.student.chula.ac.th/~49438954/banana/intro.html (WebQuest นี้ใชเปนสวน
หนึ่งของการเรียนการสอนในรายวิชา 2726344 ดวยเชนกัน ซึ่งเปน WebQuest ตัวอยางที่
ผูชมสามารถทําความเขาใจไดงาย)…..
“ในชวงตนคาบไดเรียนรูเกี่ยวกับ Page Design หรือการออกแบบหนาของ
Webpage ซึ่งปกติโครงสรางหลักๆของ Webpage มี Banner สวนหัว ถัดจากนั้น มี
Navigation bar หรือเมนูบาร ปกติถาไมอยูดานบนก็อยูดานขาง ตลอดWebsite ควรอยูที่
เดิม แลวก็มีสวนเนื้อหา ดานลางมี Footer มีไวบอกลิขสิทธิ์ หรือบอกรายละเอียดของ
ผูจัดทํา……
ไดเรียนรูเกี่ยวกับหลักในการออกแบบหนา Webpage ……………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
ในชวงทายคาบไดเรียนรูเกี่ยวกับการออกแบบหนาWebsiteตอจากคราวที่แลว
โดยใชโปรแกรมAdobe Dreamweaver ซึ่งในคาบนี้ไดเรียนรูเกี่ยวกับการใสcopyrightและ
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ผูจัดทํา ตองทําการmerge cellกอน แลวไปที่text modeเลือกไอคอนที่อยูริมขวาสุด เพื่อ
ใสcopyrightและยังไดรูเทคนิค ………………………...…………………………..”
นอกจากนี้ใ นขั้น ตอนที่ 3 การอา นบัน ทึ ก สะท อ นการเรีย นรู ของเพื่อ นและตั้ ง ประเด็ น
เพิ่มเติม ซึ่ งผูเรี ยนจะอ านบัน ทึกสะทอนการเรียนรูของเพื่อนที่เปน คูของตนเอง แลวใหการเสริมแรง
ทางบวก ตั้งขอสังเกตเกี่ยวกับบันทึกสะทอนการเรียนรูของเพื่อน พรอมตั้งคําถามเพื่อกระตุนใหเพื่อนไป
ศึกษาคนควาเพิ่มเติม ตลอดจนแลกเปลี่ยนประสบการณรวมกันกับเพื่อนและใหขอเสนอแนะเพิ่มเติม ซึ่ง
จะชวยสงเสริมการตระหนักรูในสิ่งที่พบหรือสิ่งที่เกิดขึ้น
อีกทั้งการตั้งขอสังเกตและคําถามเพื่อกระตุนใหเพื่อนไปศึกษาคนควาเพิ่มเติมยังสงเสริม
การตั้ง คํ า ถามหรื อนํ าเสนอสมมติ ฐ านที่ส ามารถตรวจสอบได ซึ่ง เชื่ อ มโยงถึ ง องค ประกอบของ
รูปแบบฯ ดานระบบจัดการเรียนรู การติดตอสื่อสาร แหลงขอมูลหรือแหลงการเรียนรู และกิจกรรมการ
เขียนบันทึกสะทอนการเรีนรูแบบมีปฏิสัมพันธ ซึ่งจากการสอบถามผูเรียนดวยแบบสอบถาม ผูเรียนได
แสดงความเห็นวา การอานบันทึกสะทอนการเรียนรูของเพื่อนและตั้งประเด็นเพิ่มเติมสงเสริมใหผูเรียน
รวบรวมและแยกแยะขอมูลตั้งคําถามหรือนําเสนอสมมติฐานรวมถึงไดแลกเปลี่ยนความรูกับเพื่อนในระดับ
มากทั้งกลุมทดลองที่ 1 และกลุมทดลองที่ 2 ( x = 4.10และ 4.15 ตามลําดับ) และแสดงใหเห็นจากการตั้ง
ประเด็นในบันทึกสะทอนการเรียนรูของเพื่อนดังขอความตอไปนี้
การสรุปขอมูลครั้งนี้ถือวาคุณ ก (นามสมมติ) ทําไดอยางครบถวนแลว
ยอดเยี่ยมสังเกตมาหลายครั้งแลววาคุณ ก (นามสมมติ)เปนคนตั้งใจที่จะสรุปขอมูลมา
ครบถวนซึ่งทําไดดีมาโดยตลอดแตถาจะใหเสนอแนะใหขอมูลดีขึ้นอยากใหคุณ ก (นาม
สมมติ ) หาเว็ บ ไซต ที่ จ ะช ว ยบรรยายหรื อ ประกอบข อ มู ล ต า งๆให ส ามารถเข า ไปดู
ตัวอยางไดอยางชัดเจนขึ้น อยางเชนพวกโทนสีเว็บที่มีการใชโทนสีที่นาสนใจ และมี
layout font ดีๆก็จะทําใหงานสมบูรณขึ้น
อธิบายเพิ่มเติมในสวนของโครงสราง WBI: Page Design Banner คือ
สวนที่อยูบนสุดของหนาเว็บเพจนั้น โดย Banner ดังกลาวอาจเปนรูปภาพที่มีลักษณะ
เปนโลโกขององคกรนั้นๆหรือเกี่ยวกับเนื้อหาของเว็บหลักๆ Menu Bar คือ สวนที่อยู
ทางซายมือของเว็บเพจ มีลักษณะเปนแถบหลาย row….
สรุปไดครอบคลุมเนื้อหาดีอยากทราบวาผูเรียนในแตวัยนั้นจําเปนที่จะตอง
ใชโทนสีที่ แตกตางกันหรื อไม มีโทนสีใดที่จะทําใหผูเ รียนเรียนรูไดดีเป นพิเศษหรือไม
แนะนํายกตัวอยางเทคนิคการทํา Navigation Bar ใหชัดเจนยิ่งขึ้น
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ทั้งนี้ในขั้นตอนที่ 3 นี้สําหรับกลุมทดลองที่ 2 จะมีผูสอนมาสังเกตการณ ใหการเสริมแรง
ทางบวก และใหขอเสนอแนะในการตั้งคําถามและตั้งขอสังเกตที่เหมาะสมใหแกเพื่อนของผูเรียน รวมไปถึง
การทาทายใหผูเรียนที่เขียนบันทึกสะทอนการเรียนรู โดยตั้งประเด็นเพิ่มเติมหรือถามคําถามเพื่อกระตุนให
ผูเรียนไปสืบคนและรวบรวมขอมูลเพิ่มเติมซึ่งเชื่อมโยงถึงองคประกอบของรูปแบบฯ ดานระบบจัดการ
เรียนรู การติดตอสื่อสาร แหลงขอมูลหรือแหลงการเรียนรู กิจกรรมการเขียนบันทึกสะทอนการเรีนรูแบบมี
ปฏิสัมพันธ และการประเมินผลการเรียน ซึ่งจากการสอบถามผูเรียนดวยแบบสอบถาม ผูเรียนไดแสดง
ความเห็นวา ขอสังเกตและคําแนะนําจากอาจารยสงเสริมใหผูเรียนคนควาและพัฒนาวิธีการรวบรวมขอมูล
ที่เกี่ยวของเพื่อปรับเปลี่ยนขอสรุปของตนในระดับมากที่สุดสําหรับกลุมทดลองที่ 2 ( x = 4.50) อยางไรก็
ตามกิจกรรมในสวนนี้ของผูสอนไมมีผลใหความใฝรูของผูเรียนทั้งสองกลุมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05
ในขั้นตอนที่ 4 การอานประเด็นตางๆ ที่เพื่อนไดตั้งขอสังเกตและขอเสนอแนะ ซึ่งผูเรียน
จะอานประเด็นตางๆ ที่คูของตน (สําหรับกลุมทดลองที่ 1 และ 2) และผูสอน (สําหรับกลุมทดลองที่ 2) ได
ตั้งขอสังเกต คําถาม และขอเสนอแนะ จากนั้นดําเนินการสืบคนและรวบรวมขอมูลตางๆ เพื่อสรุปและ
ปรับเปลี่ยนขอสรุปเดิมของตน
กิจกรรมในขั้นตอนที่ 4 ดังกลาวจะสงเสริมใหผูเรียนเก็บรวบรวมขอมูลดวยวิธีการ
ตางๆ วิเคราะหและตีความขอมูลดวยคําพูดที่มีความหมายและนาเชื่อถือ และเมื่อไดรับขอมูล
ใหมสามารถที่จะยืนยันหรือปรับเปลี่ยนขอสรุปเดิมของตนเอง ซึ่งเชื่อมโยงถึงองคประกอบของ
รูปแบบฯ ดานระบบจัดการเรียนรู การติดตอสื่อสาร แหลงขอมูลหรือแหลงการเรียนรู และกิจกรรมการ
เขียนบันทึกสะทอนการเรียนรูแบบมีปฏิสัมพันธ ทั้งนี้จากการสอบถามผูเรียนดวยแบบสอบถาม ผูเรียนได
แสดงความเห็นวา การอานประเด็นขอสังเกตของเพื่อน คนควารวบรวมขอมูล และปรับเปลี่ยนขอสรุปของ
ตน สงเสริมการใชกระบวนการสืบสอบคนควาและพัฒนาวิธีการรวบรวมขอมูลที่เกี่ยวของเพื่อปรับเปลี่ยน
ขอสรุปของตน ในระดับมากสําหรับกลุมทดลองที่ 1 และมากที่สุดสําหรับกลุมทดลองที่ 2 ( x = 4.10 และ
4.25 ตามลําดับ) แหลงเรียนรูที่เพื่อนแนะนําเพิ่มเติมในบันทึกของผูเรียนสงเสริมใหผูเรียนสามารถแสวงหา
ความรูเพิ่มเติมไดดวยตนเองและพัฒนาความใฝรูใหเกิดขึ้นไดในระดับมากทั้งกลุมทดลองที่ 1 และกลุม
ทดลองที่ 2 ( x = 4.10และ 3.95 ตามลําดับ) แหลงเรียนรูที่อาจารยแนะนําเพิ่มเติมในบันทึกของผูเรียน
สงเสริมใหผูเรียนสามารถแสวงหาความรูเพิ่มเติมไดดวยตนเองและพัฒนาความใฝรูใหเกิดขึ้นไดในระดับ
มากที่สุดสําหรับกลุมทดลองที่ 2 ( x = 4.25) และแสดงใหเห็นจากบันทึกสะทอนการเรียนรูดังขอความ
ตอไปนี้
….หนู ส นใจที่ เ พื่ อ นบอกว า อาจารย ไ ด ส อนเทคนิ ค การใส ค ลิ ป ซึ่ ง เป น
เทคนิคที่เรียกวา PK Method เมื่ออานแลวเกิดความตื่นตัวอยากรูเทคนิคบางแลวคะถา
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สามารถแชรเทคนิคในนี้ไดจะขอบคุณมากเลยคะ แตถาวิธีสลับซับซอนมาก อธิบาย
ยากก็คอยรบกวนสอนเปนการสวนตัวไดคะขอบคุณนะคะ
ตัวอยางเว็บไซตสําหรับเลือกชุดโทนสี เชน http://kuler.adobe.com ,
http://www.colourlovers.com และWBI และ CAI ตางกันตรงที่ WBI ตองมี www
เปนสื่อกลางแต CAI นั้นไมจําเปนสามารถใชงานไดเลยทันทีจะมีความสะดวกกวา CAI
ผูเรียนเรียนกับคอมพิวเตอร WBI มีเรื่องการติดตอสื่อสารทั้งแบบประสานและไม
ประสานเวลา
ในขั้นตอนที่ 5 การตรวจสอบขอคนพบใหมๆ ที่เพื่อนนําเสนอ ซึ่งผูเรียน (สําหรับกลุม
ทดลองที่ 1 และ 2) และผูสอน (สําหรับกลุมทดลองที่ 2) จะตรวจสอบขอคนพบใหมๆ ที่คูของตนได
นําเสนอในบล็อก พรอมใหผลปอนกลับ เชน การใหการเสริมแรงทางบวก ตลอดจนการใหขอเสนอแนะ
เพิ่มเติม
กิจกรรมในขั้นตอนที่ 5 ดังกลาวจะสงเสริมใหผูเรียนวิเคราะหและตีความขอมูลดวย
คําพูดที่มีความหมายและนาเชื่อถือ สรุปความและสามารถจัดแบงหมวดหมูจําแนกประเภท หรือ
การระบุผลที่ไดและนําขอมูลไปใชในบริบทที่ตางออกไป ซึ่งเชื่อมโยงถึงองคประกอบของรูปแบบฯ
ดานระบบจัดการเรียนรู การติดตอสื่อสาร กิจกรรมการเขียนบันทึกสะทอนการเรียนรูแบบมีปฏิสัมพันธ
และการประเมินผลการเรียน ซึ่งจากการสอบถามผูเรียนดวยแบบสอบถามผูเรียนไดแสดงความเห็นวา
การตรวจสอบขอคนพบใหมๆที่เพื่อนนําเสนอสงเสริมใหผูเรียนวิเคราะหและตีความขอมูลที่เพื่อนนําเสนอ
4.05 และ 4.10
ในระดับมากสํ าหรับกลุมทดลองที่ 1 และมากที่สุ ดสํ าหรั บกลุมทดลองที่ 2 ( x =
ตามลําดับ) และแสดงใหเห็นจากบันทึกสะทอนการเรียนรูดังขอความตอไปนี้
สรุปเนื้อหาไดเขาใจไดใจความสําคัญของในแตละสัปดาหดี นํามา
เรียบเรียงใหม ใชสีสันที่ดูอานงายสะดุดตาชอบตรงที่มีการแยกเปนหัวขอของแตละ
เนื้อหาไดชัดเจน อานงายเยี่ยมเลยๆ เหมือนกับเปนการไดทบทวนที่เคยเรียนมาทั้งหมด
อีกครั้ง
.....สีสันบนหนาเว็บเปนสิ่งที่สื่อความหมายของเว็บไซตไดอยางชัดเจน
การเลือกใชสีใหเหมาะสม กลมกลืนไมเพียงแตจะสรางความพึงพอใจใหกับผูใชแตยัง
สามารถทําใหเห็นถึงความแตกตางระหวางเว็บไซตไดการเลือกใชสีที่เหมาะกับวัยก็จะ
ชวยในเรื่องการดึงดูดความสนใจของผูเขาชม…..
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นอกจากนี้จากการสอบถามดวยแบบสอบถามผูเรียนยังแสดงความเห็นในภาพรวมวา
การเขียนบันทึกสะทอนการเรียนแบบมีปฏิสัมพันธออนไลนสงเสริมใหผูเรียนมีความใฝรูเพิ่มสูงขึ้น ในระดับ
มากทั้งกลุมทดลองที่ 1 และกลุมทดลองที่ 2 ( x = 4.10และ 4.15 ตามลําดับ) ตลอดจนความคิดเห็นจาก
คําถามปลายเปดดังขอความตอไปนี้
การเขียนสะทอนการเรียนรูนั้นมีประโยชน ในการชวยในการสรุปบทเรียน
การตั้งคําถามและขอสังเกตของเพื่อนก็ทําใหไดใชความคิด และไดคนความากขึ้น
ดิฉันเห็นดวยกับการใหมีการบันทึกเนื้อหาการเรียนรู เพราเปนการเนนยํา
ความรูที่ไดรับไปในตัว และการไดแลกเปลี่ยนขอมูลกับเพื่อน ก็เปนสวนชวยใหเราไดรับ
ขอมูลเพิ่มเติมที่ตกหลนไป และการเสริมแรงบวกจากเพื่อน ก็เปนสวนชวยใหเราอยาก
พัฒนาหรือศึกษาเพิ่มเติมยิ่งขึ้นดวย
การเรีย นรู ใ นแบบดั ง กลา ว ทํา ใหขา พเจา ไดแ ลกเปลี่ ย นความคิ ดเห็ น
เกี่ยวกับสิ่งที่รับรูจากการเรียนและยังไดทบทวนเนื้อหาบทเรียน เพิ่มความรูในประเด็น
ตางๆที่นาสนใจ ดวยคําถาม/ขอสังเกตของเพื่อนมากขึ้น
การจั บคู คอมเมน งานกั น ทํ า ใหขา พเจา มีค วามกระตื อรือรน ในการหา
ขอมูลมากขึ้น ทําใหไดทบทวนบทเรียนทุกๆ สัปดาห
ขาพเจาคิดวา การเขียนบันทึกสะทอนความรูสึกเปนสิ่งที่ดี เนื่องจากทํา
ใหขาพเจาสามารถจําเนื้อหาที่ไดเรียนในหองเรียนไดดี และยังสามารถไปคนควาหา
ความรูเพิ่มเติมเองไดเมื่อเกิดขอสงสัยเพื่อทําใหมีความรูที่สมบูรณยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยัง
ชวยกระตุนความสนใจในการใฝรูอีกดวย
จากการอภิ ปรายผลการศึ ก ษาการใชรู ป แบบข า งต น มี ค วามสอดคล อ งกั บ การศึก ษา
งานวิจัยที่เกี่ยวของที่พบวา ปจจัยที่สงผลตอคุณลักษณะความใฝรูของผูเรียนปจจัยหนึ่ง ไดแก การ
เสริมแรงของครู และบรรยากาศการเรียนรู (นิรันดร ตั้งธีรบัณฑิตกุล และคณะ, 2542) นอกจากนี้ยัง
สอดคลองกับงานวิจัยเกี่ยวกับการศึกษาหรือพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูเพื่อสงเสริมความใฝรู เชน
การจัดการเรียนรูแบบเนนวิจัยในงานวิจัยของ มาสริน จันทงาม (2543) การพัฒนารูปแบบการเรียนรูที่เนน
การใฝรูเปนฐานของ Li, Moorman, & Dyjur (2010) ซึ่งประกอบดวยขั้นตอนสําคัญไดแก ถาม (Ask)
สืบสอบ (Investigate) สราง (Create) อภิปราย (Discuss) และสะทอนคิด (Reflect) การพัฒนารูปแบบ
การสอนโดยใชสาระอิงบริบทเพื่อสงเสริมความใฝรูของ วิโรจน วัฒนานิมิตกูล (2540) ที่ใชการนําเสนอ
สาระอิงบริบทซึ่งเปนจุดรวมของเนื้อหาสําคัญของบทเรียนที่มีความครอบคลุม ซับซอนและนาสนใจเพียง
พอที่จะกระตุนใหผูเรียนกําหนดประเด็นคนควาและดําเนินการคนควาดวยวิธีการตางๆ แลวสรุปเชื่อมโยง
ความรูที่ไดรับกับสาระอิงบริบทเดิมและสามารถนําความรูที่ไดทั้งหมดไปใชในการกําหนดประเด็นคนควา
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ใหมตอไป ทั้งนี้ผูวิจัยพบวารูปแบบการสอนตางๆ ที่สงเสริมความใฝรูมีลักษณะที่สอดคลองกันคือ มี
กิจกรรมที่สงเสริมการกําหนดประเด็นปญหา การสืบสอบคนควา การอภิปรายแลกเปลี่ยนประสบการณ
ระหวางผูเรียนกับผูเรียนและผูเรียนกับผูสอน และการสะทอนคิดตอการเรียนรูของตน นอกจากนี้การ
เสริมแรงโดยผูเกี่ยวของก็เปนปจจัยที่สงผลตอคุณลักษณะความใฝรูของผูเรียนดวย
สําหรับการนําแนวคิดเกี่ยวกับการใชบันทึกสะทอนการเรียนรูมาใชในการสงเสริมความ
ใฝรูนั้นสอดคลองกับงานวิจัยของ Steenson (2006) ซึ่งไดศึกษาเกี่ยวกับการใชบันทึกสะทอนการเรียนรู
แบบสองสวน (two-column learning logs) ในวิชาวิทยาศาสตรสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตน
โดยบันทึกสะทอนการเรียนรูแบบสองสวนนี้ประกอบดวย ดานซายคือสวนที่นักเรียนใชจดบันทึกการเรียนรู
และดานขวาคือสวนที่ผูสอนจะใหขอเสนอแนะ ถามคําถาม เพื่อใหผูเรียนเกิดการเชื่อมโยงระหวางสิ่งที่ได
เรียนรูกับสิ่งรอบตัวและการประยุกตใช โดยผูสอนพบวาการนําประเด็นตางๆ ที่ไดกลาวถึงในบันทึก
สะทอนการเรียนรูของผูเรียนมาใชในการอภิปรายจะทําใหผูสอนสามารถชี้แจงความรูในสวนที่ผูเรียนมัก
เขาใจผิดไดเปนอยางดีและนํามาใชเปนสวนหนึ่งในการวัดและประเมินผลผูเรียนในดานของการเสริมสราง
ทักษะการคิดเชิงวิทยาศาสตรและการทาทายเพื่อใหเกิดการใฝรูในตัวผูเรียนไดเปนอยางดี
ทั้งนี้ถึงแมวาในงานวิจัยตางๆ จะมุงเนนถึงการใชกิจกรรมที่สรางปฏิสัมพันธระหวางผูสอน
และผูเรียนแตประชากรของงานวิจัยสวนใหญคือผูเรียนในระดับมัธยมศึกษา จึงทําใหผูสอนมีบทบาทสูงใน
การปฏิสัมพันธกับผูเรียน ในขณะที่ผลการศึกษาการใชรูปแบบฯ ในงานวิจัยนี้ซึ่งประชากรคือนิสิตคณะ
ครุศาสตร ซึ่งเปนผูเรียนระดับอุดมศึกษาจึงสามารถกําหนดบทบาทในการปฏิสัมพันธกับผูเรียนใหกับ
เพื่อนรวมชั้นได ซึ่งผลการศึกษาชี้วาไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ระหวาง
รูปแบบที่ไมมีผูสอนสังเกตการณ ไมใหการเสริมแรงทางบวก และไมใหขอเสนอแนะทั้งในการเขียนบันทึก
สะทอนการเรียนและการคนควาของนิสิต ตลอดจนการตั้งขอสังเกตที่เหมาะสมของเพื่อน และรูปแบบที่มี
ผูสอนสังเกตการณ ใหการเสริมแรงทางบวก และใหขอเสนอแนะในการเขียนบันทึกสะทอนการเรียนและ
การคนควาของนิสิต ตลอดจนการตั้งขอสังเกตที่เหมาะสมของเพื่อน
อยางไรก็ตามแมผลการศึกษาจะพบวาการมีผูสอนหรือไมมีผูสอนคอยสังเกตการณ ให
การเสริมแรงทางบวก ใหขอเสนอแนะทั้งในการเขียนบันทึกสะทอนการเรียนและการคนควาของนิสิต
ตลอดจนการตั้งขอสังเกตที่เหมาะสมของเพื่อน แตผูเรียนในกลุมทดลองที่ 1 ซึ่งเปนกลุมที่ไมมีผูสอนเขา
รวมในกิจกรรมการเขียนบันทึกสะทอนการเรียนรูแบบมีปฏิสัมพันธออนไลนไดแสดงความคิดเห็นในขอ
คําถามปลายเปดถึงความตองการใหผูสอนเขามามีสวนรวมในกระบวนการดังกลาว ดังขอความตอไปนี้
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ควรมีขอเสนอแนะของอาจารยมาเปนการประกอบการแกไขรวมดวยคะ
เมื่อเพื่อนมีการแสดงความคิดเห็นและตนเองไดแกไขเพิ่มเติมแลว อยากให
อาจารยแสดงความคิดเห็นและแนะนําเพิ่มเติมอีกครั้งคะ
ดังนั้นแมผลการศึกษาจะชี้วาผูสอนอาจไมจําเปนตองเขาไปมีสวนรวมในกระบวนการดังกลาว
เมื่อตองการสงเสริมความใฝรูหรือความคงทนในการจํา แตความคิดเห็นของผูเรียนขางตนบงชี้วา
ผู เ รี ย นต อ งการการให ผลป อ นกลั บ จากผูส อนอยา งเฉพาะเจาะจง ซึ่ งสอดคล องกับ งานวิจั ย ของ
Konold et al. (2004) ซึ่งไดศึกษาการใหขอมูลปอนกลับของครู เพื่อสงเสริมการเรียนรูของผูเรียนใน
ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยการใหขอมูลปอนกลับแกผูเรียน 3 ประเภท คือ การใหขอมูลปอนกลับดวย
คําพูดที่เหมาะสม เมื่อผูเรียนตอบคําถามของครู , การใหขอมูลปอนกลับเมื่อผูเรียนสนใจในการฝก
อานออกเสียง และการใหขอมูลปอนกลับที่เหมาะสมภายในหองเรียนหรือในงานที่มอบหมายให
ผูเรียนดวยการเขียน ผลการวิจัยพบวา ไมวาจะใหขอมูลปอนกลับดวยคําพูดหรือการเขียน ผูเรียน
ต อ งการข อ มู ล ป อ นกลั บ ที่ มี ค วามเฉพาะเจาะจงกั บ ตนเอง มี ก ารบอกจุ ด เด น /จุ ด อ อ นหรื อ ระบุ
ขอผิดพลาด เพื่อใหแกไขจะไดไมทําผิดอยางตอเนื่อง ขอมูลลักษณะนี้มีประโยชนกับผูเรียนมากกวา
การใหขอมูลปอนกลับแบบคลุมเครือ ขอมูลปอนกลับที่มีคุณภาพจะเปนประโยชนมากกับผูเรียนที่มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ํา และสําคัญตอผูเรียนที่เรียนประสบผลสําเร็จ เพราะพวกเขาจําเปนตองรู
จุดเดนของตนพอๆ กับที่ตองรูวาตนเองตองปรับปรุงในเรื่องใดบาง และงานวิจัยของ Smith and
Gorard (2005) ซึ่งไดศึกษาการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการประเมินนักเรียนระดับมัธยมศึกษาจํานวน
104 คน โดยแบงนักเรียนเปน 4 กลุม กลุมที่ 1 ไดรับขอมูลปอนกลับแตไมไดรับคะแนนหรือเกรด อีก
3 กลุม ไดรับการตรวจงานโดยใหคะแนนและเกรดพรอมขอคิดเห็นเกี่ยวกับงานที่ทําเพียงเล็กนอย
ผลการวิจัยพบวา นักเรียนที่ไดรับขอมูลปอนกลับเพียงอยางเดียวมีผลการเรียนต่ํากวานักเรียนอีก 3
กลุม และนักเรียนจะชอบขอมูลปอนกลับที่มีรายละเอียดมากกวาการเขียนอธิบายสั้นๆ
2. รูปแบบอีเลิรนนิงแบบผสมผสานโดยใชบันทึกสะทอนการเรียนรูแบบมีปฏิสัมพันธ
ออนไลนฯ ที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้นสงเสริมความคงทนในการจําของนิสิตคณะครุศาสตร จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย
จากการศึกษาผลการใชรูปแบบพบวา คาเฉลี่ยของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
ผู เ รี ย นกลุ ม ทดลองที่ 1(การเขี ย นบั น ทึ ก สะท อ นการเรี ย นแบบมี ป ฏิ สั ม พั น ธ อ อนไลน โ ดยไม มี ผู ส อน
สังเกตการณ ไมใหการเสริมแรงทางบวก และไมใหขอเสนอแนะทั้งในการเขียนบันทึกสะทอนการเรียนและ
การคนควาของนิสิต ตลอดจนการตั้งขอสังเกตที่เหมาะสมของเพื่อน) และกลุมที่ 2 (การเขียนบันทึก
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สะทอนการเรียนแบบมีปฏิสัมพันธออนไลนโดยมีผูสอนสังเกตการณ ใหการเสริมแรงทางบวก และให
ขอเสนอแนะในการเขียนบันทึกสะทอนการเรียนและการคนควาของนิสิต ตลอดจนการตั้งขอสังเกตที่
เหมาะสมของเพื่ อ น) ก อ นเรี ย นแตกต า งจากหลั ง เรี ย นและแตกต า งจากหลั ง เรี ย น 2 สั ป ดาห อ ย า งมี
นัย สํ าคั ญทางสถิ ติ ที่ระดับ .05 โดยคะแนนผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนหลังเรี ยนและคะแนนผลสั มฤทธิ์
ทางการเรียนหลังเรียน 2 สัปดาหไมแตกตางกัน และคาเฉลี่ยของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน
2 สัปดาหของกลุมทดลองทั้ง 2 กลุมไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จากผลการศึกษาขางตนแสดงใหเห็นวารูปแบบอีเลิรนนิงแบบผสมผสานโดยใชบันทึก
สะทอนการเรียนรูแบบมีปฏิสัมพันธออนไลนฯ สงเสริมความความคงทนในการจําของนิสิตคณะครุศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เนื่องจากในขั้นตอนของรูปแบบอีเลิรนนิงแบบผสมผสานโดยใชบันทึกสะทอน
การเรียนแบบมีปฏิสัมพันธออนไลนฯ 6 ขั้นตอน ไดแก 1) การเรียนแบบผสมผสาน 2) การเขียนบันทึก
สะทอนการเรียนรู 3) การอานบันทึกสะทอนการเรียนรูของเพื่อน และตั้งประเด็นเพิ่มเติม 4) การอาน
ประเด็นตางๆ ที่เพื่อนไดตั้งขอสังเกต และขอเสนอแนะ และ 5) การตรวจสอบขอคนพบใหมๆ ที่เพื่อน
นําเสนอ กิจกรรมการเรียนทั้ง 5 ขั้นตอนนี้สงเสริมความคงทนในการจําโดยการผสมผสานกิจกรรมทั้งแบบ
ออนไลนและแบบเผชิญหนาสรางความยืดหยุนในการเรียนรู โดยกิจกรรมการเรียนแบบเผชิญหนาสงเสริม
ความสามารถในการประมวลผลเนื้อหากับผูสอนและเพื่อนรวมชั้น ในขณะที่กิจกรรมออนไลนเปดโอกาส
และใหเวลาผูเรียนคิด ประมวลผล และสนทนาออนไลนนอกเวลาเรียน ตลอดจนการทบทวนบทเรียนซ้ํา
ไดทุกเวลา ทุกสถานที่ โดยเชื่อมโยงกับองคประกอบของรูปแบบฯ ดานบทเรียนอิเล็กทรอนิกส ระบบจัดการ
เรียนรู แหลงขอมูลหรือแหลงการเรียนรู และการติดตอสื่อสาร ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ Collopy &
Arnold (2009) ซึ่งไดสํารวจงานวิจัยเปรียบเทียบประสบการณของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่เรียน
รายวิ ช าแนวใหม (แบบออนไลน อ ย า งเดี ย วและแบบผสมผสาน) พบว า การผสมผสานระหว า ง
สภาพแวดลอมแบบออนไลนและแบบเผชิญหนาไดจัดใหมีโครงสรางรวมกันสําหรับการเรียนรูของผูเรียน
สภาพแวดลอมแบบเผชิญหนาสงเสริมการพัฒนาทีม ความรับผิดชอบ ความสามารถในการอธิบาย และ
ประมวลผลเนื้อหากับผูสอนและเพื่อนรวมชั้น พื้นที่ออนไลนสงเสริมสภาพแวดลอมแบบเผชิญหนาโดยให
เวลานักศึกษาวิชาชีพครูในการคิด ประมวลผล และสนทนาออนไลนนอกเวลาเรียน สภาพแวดลอมแบบ
ออนไลนกอใหเกิดความรับผิดชอบรายบุคคลเนื่องจากทุกคนจําเปนตองมีสวนรวมในแตละหนวยการเรียน
นอกจากนี้จากการสอบถามผูเรียนดวยแบบสอบถาม ผูเรียนไดแสดงความเห็นวา การบรรยายและสาธิต
ในชั้นเรียนชวยใหผูเรียนไดแนวคิดและกระบวนการของทักษะที่เกี่ยวของกับเนื้อหารายวิชา ในระดับมาก
ที่สุดทั้งกลุมทดลองที่ 1 และกลุมทดลองที่ 2 ( x = 4.35 และ 4.45 ตามลําดับ) และสื่อประสมในระบบ
Blackboard ชวยใหผูเรียนสามารถทบทวนบทเรียนและไดแนวคิดและทักษะที่เกี่ยวของเพิ่มเติมในระดับ
มากที่สุดทั้งกลุมทดลองที่ 1 และกลุมทดลองที่ 2 ( x = 4.40และ 4.50 ตามลําดับ) นอกจากนี้ผูเรียนยังได
แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมในขอคําถามปลายเปด ไดแก
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เปนอีกแนวทางการเรียนการสอนที่ดีคะ ทําใหไดมีการสรุปและทบทวน
ความรู ที่ ไ ด เ รี ย นไปในแต ล ะครั้ ง ทํ า ให ไ ด เ รี ย นรู เ พิ่ ม ขึ้ น จากการฟ ง บรรยายซ้ํ า ใน
blackboard แลวเขียนสรุป ทําใหไดเนื้อหาที่อาจขาดหายไปจากการฟงไมทันใน
หองเรียน และทําใหความรูคงทนขึ้นดวยคะ
การบันทึกการเรียนรูของเราเปนการทบทวนเนื้อหาที่เรียนในชั่วโมงนั้น ซึ่ง
ได จ ากการเรี ย นในชั่ ว โมงและสามารถรั บ ทราบข อ มู ล ที่ แ ม น ยํ า อี ก ที จ ากบทเรี ย น
ออนไลนไดอีก
นอกจากนี้การมุงเนนกิจกรรมการเขียนบันทึกสะทอนการเรียนรูแบบมีปฏิสัมพันธออนไลนไดเปด
โอกาสใหผูเรียนไดทบทวนความรูและเติมเต็มความรูจากการตั้งคําถาม ตั้งประเด็น ใหขอเสนอแนะและ
ใหการเสริมแรงทางบวกจากเพื่อน (สําหรับกลุมทดลองที่ 1 และ 2) และผูสอน (สําหรับกลุมทดลองที่ 2)
ทําใหผูเรียนไดตอยอดองคความรูและกระบวนการตลอดจนเติมเต็มเนื้อหาสวนที่มองขามหรือตกหลนไป
โดยเชื่อมโยงกับองคประกอบของรูปแบบฯ ดานระบบจัดการเรียนรู แหลงขอมูลหรือแหลงการเรียนรู การ
ติดตอสื่อสาร กิจกรรมการเขียนบันทึกสะทอนการเรียนรูแบบมีปฏิสัมพันธ และการประเมินผลการเรียน
ซึ่งสอดคลองกับความคิดเห็นของผูเรียนจากแบบสอบถามที่ใหความเห็นวา การเขียนบันทึกสะทอนการ
เรียนดวยภาษาของตนเองใน Blog สงเสริมใหผูเรียนทบทวนความรูทั้งแนวคิดและกระบวนการในระดับ
มากทั้งทั้งกลุมทดลองที่ 1 และกลุมทดลองที่ 2 ( x = 4.20 ทั้ง 2 กลุม) และการเขียนบันทึกสะทอนการ
เรียนแบบมีปฏิสั มพัน ธออนไลนส งเสริมใหผูเ รียนมีความคงทนในการจํ ามากขึ้นในระดับมากทั้งกลุม
ทดลองที่ 1 และกลุมทดลองที่ 2 ( x = 4.20 และ 4.10 ตามลําดับ)นอกจากนี้ผูเรียนยังแสดงความคิดเห็น
เพิ่มเติมในขอคําถามปลายเปด ดังนี้
เปนการสรุปบทเรียนที่ดี และไดความรูคงทนมากขึ้นในแตละคาบเรียน
ดิฉันเห็นดวยกับการใหมีการบันทึกเนื้อหาการเรียนรู เพราเปนการเนนยํา
ความรูที่ไดรับไปในตัว และการไดแลกเปลี่ยนขอมูลกับเพื่อน ก็เปนสวนชวยใหเราไดรับ
ขอมูลเพิ่มเติมที่ตกหลนไป และการเสริมแรงบวกจากเพื่อน ก็เปนสวนชวยใหเราอยาก
พัฒนาหรือศึกษาเพิ่มเติมยิ่งขึ้นดวย
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การเรีย นรู ใ นแบบดัง กลา ว ทํา ใหขา พเจา ไดแ ลกเปลี่ย นความคิ ดเห็ น
เกี่ยวกับสิ่งที่รับรูจากการเรียนและยังไดทบทวนเนื้อหาบทเรียน เพิ่มความรูในประเด็น
ตางๆที่นาสนใจ ดวยคําถาม/ขอสังเกตของเพื่อนมากขึ้น
ขาพเจาคิดวา การเขียนบันทึกสะทอนความรูสึกเปนสิ่งที่ดี เนื่องจากทํา
ใหขาพเจาสามารถจําเนื้อหาที่ไดเรียนในหองเรียนไดดี และยังสามารถไปคนควาหา
ความรูเพิ่มเติมเองไดเมื่อเกิดขอสงสัยเพื่อทําใหมีความรูที่สมบูรณยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยัง
ชวยกระตุนความสนใจในการใฝรูอีกดวย
ซึ่งสอดคลองกับวารินทร รัศมีพรหม (2532) ที่เสนอวา ความถี่ของสิ่งเรา (Stimulus) และการ
ตอบสนองทีเกิดขึ้นเหมือนหรือคลายกันมีอิทธิพลตอการเรียนรูตามกฎความถี่ของ Thorndike การกระทํา
ซ้ําๆหรือการซักซอมนั้นจะเกิดประโยชนอยางดีตอความคงทนของขอมูลในระยะสั้นๆ แตกระบวนการที่ใช
เชน การใชรหัสการเสริมแตงและการถายทอดเปนอยางดีจะเปนสิ่งสําคัญสําหรับความคงทนของขอมูล
ความจําในระยะยาว การกระทําซ้ําๆ เปนสิ่งจําเปนในการเรียนทักษะ และเปนสิ่งจําเปนในการเรียนรูสิ่งที่
ไรความหมาย ดังนั้นผูออกแบบสารจําเปนตองออกแบบสารใหมีความหมายที่ผูเรียนสามารถจําไดดีขึ้น
และกุญชรี คาขาย (2540) ที่เสนอวา วิธีการที่ทําใหเกิดความจําโดยใชกลวิธีที่ชวยในการเรียนรู เชน การ
ทําเครื่องหมาย การทําสรุปยอ การรวมกันเรียน และการจดบันทึก เปนตน โดยเฉพาะอยางยิ่งการจด
บันทึกเปนวิธีการหนึ่งที่นิยมทําเพื่อชวยความจํา วิธีนี้มีประสิทธิภาพเนื่องจากขณะที่จดบันทึกนั้นตองใช
สมองประมวลความคิด และตัดสินใจในการเรียบเรียง แตประสิทธิภาพจะมีมากนอยเทาใดนั้นขึ้นอยูกับ
เรื่องที่เรียน การจดบันทึกจะชวยใหเขาใจและจําไดดีขึ้นหากเรื่องที่เรียนนั้นยุงยากซับซอนและตองทํา
ความเขาใจจนกระจางกอนจดบันทึก นอกจากนี้ยังสอดคลองกับงานวิจัยของ Deaton, Deaton, and
Leland (2010) ซึ่งไดศึกษาเกี่ยวกับการใชบันทึกสะทอนการเรียนรูแบบมีปฏิสัมพันธ(Interactive
Reflective Logs) ถือเปนวิธีการเขียนบันทึกสะทอนการเรียนรูอยางมีโครงสราง เพื่อใชสงเสริมโอกาสใน
การสื่อสารระหวางผูสอนและผูเรียน โดยผูสอนไดจัดทําแบบฟอรมแบบมีโครงสรางใหผูเรียนเขียนบันทึก
การเรียนรูเพื่อประเมินความเขาใจทั้งในเนื้อหาและกระบวนการ จากนั้นผูสอนจะคัดเลือกคูใหผูเรียนแตละ
คนโดยพิจารณาจากความสามารถในการเขียน การอาน และปฏิสัมพันธกับเพื่อนในชั้นเรียนในระดับที่
เหมาะสมกันในแตละคู จากนั้น แตละคูจะทําการตั้งคําถามและตั้งขอสังเกต โดยมีผูสอนคอยสังเกตการณ
คอยใหขอเสนอแนะในการตั้งคําถามและตั้งขอสังเกตที่เหมาะสม ตลอดจนการเสริมแรงทางบวก ดวย
วิธีการดังกลาว พบวา ผูเรียนเกิดการเรียนรู และเขาใจในเนื้อหาและกระบวนการไดดีขึ้น ผูเรียนรูสึกวาตน
เปนสวนหนึ่งของสังคมแหงการเรียนรูเกิดทักษะการติดตอสื่อสารและความไววางใจ
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ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยในครั้งตอไป
1. ความคิดเห็น ของผูเ รียนในขอคําถามปลายเปดใหความเห็นเกี่ยวกับการจัดรูปแบบบันทึก
สะทอนการเรียนรูที่มีขอจํากัดดังนั้นจึงควรพัฒนาระบบหรือเครื่องมือที่ตอบสนองการเขียนบันทึกสะทอน
การเรียนรูที่มีความยืดหยุน สะดวกตอการปรับปรุงแกไขตามความตองการของผูเรียน
2. คุณลักษณะดานความใฝรูเปนคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคหนึ่งในเกาดานของจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย และเปนหนึ่งในสิบดานของคณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ดังนั้นจึงควรพัฒนา
รูปแบบอีเลิรนนิงแบบผสมผสานเพื่อพัฒนาคุณลักษณะอื่นๆ เชน คิดเปน ทําเปน มีจิตอาสาและสํานึก
สาธารณะ มีภาวะผูนํา และมีความเปนครู เปนตน
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แบบสัมภาษณสําหรับผูเชี่ยวชาญ
สําหรับการวิจยั เรื่อง การพัฒนารูปแบบอีเลิรนนิงแบบผสมผสานโดยใชบันทึกสะทอนการเรียนรู
แบบมีปฏิสัมพันธออนไลนที่สงเสริมความใฝรูและความคงทนในการจํา
ของนิสิตคณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ชื่อผูสัมภาษณ
ตําแหนง
สถานทีท่ ํางาน

…………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………….

วัตถุประสงคของแบบสัมภาษณ :
เพื่อศึกษาความคิดเห็นของผูเ ชี่ยวชาญเกีย่ วกับการพัฒนารูปแบบอีเลิรนนิงแบบผสมผสานโดยใช
บันทึกสะทอนการเรียนรูแบบมีปฏิสัมพันธออนไลนที่สงเสริมความใฝรูและความคงทนในการจําของนิสิต
คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
คําชี้แจง :
ขอใหผูเชี่ยวชาญพิจารณาและใหขอเสนอแนะในดานของการสื่อความหมาย ดานความ
ครอบคลุมเนื้อหา และดานความเหมาะสมในการนําไปใช โดยประเด็นในการสัมภาษณมีดังนี:้
1. ความเหมาะสมขององคประกอบทัง้ 5 องคประกอบ สําหรับรูปแบบอีเลิรนนิงแบบผสมผสาน
โดยใชบันทึกสะทอนการเรียนรูแบบมีปฏิสัมพันธออนไลนที่สง เสริมความใฝรูและความคงทนในการจําของ
นิสิตคณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
2. ความเหมาะสมของขั้นตอนทั้ง 5 ขั้นตอน สําหรับรูปแบบอีเลิรนนิงแบบผสมผสานโดยใช
บันทึกสะทอนการเรียนรูแบบมีปฏิสัมพันธออนไลนที่สงเสริมความใฝรูและความคงทนในการจําของนิสิต
คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
3. ขอเสนอแนะเพิ่มเติมเพื่อการพัฒนารูปแบบอีเลิรนนิงแบบผสมผสานโดยใชบันทึกสะทอนการ
เรียนรูแบบมีปฏิสัมพันธออนไลนฯ และการนํารูปแบบฯ ไปใชในสถานการณจริง
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(ราง)
ง รูปแบบอีเลิรนนิงแบบบผสมผสานนโดยใชบันทึกสะทอนกาารเรียนรูแบบมีปฏิสัมพันั ธ
ออนนไลน

2. การเขียนบันทึก
สะททอนการเรียนรู
1. การเรียน
แบบผสมผสานน

3. การอ
ก านบันทึกสสะทอนการเรียนรู
น
และตั้งประเด็ด็นเพิ่มเติม

5. การตรวจสออบ
ขอคนพบใหมมๆ

4.
4 การอานประะเด็นตางๆ ที่เพื่อน
และผู
แ สอนไดตั้งข
ง อสังเกต คําถถาม
และขอเสนอแนะ
อ

= Learneer,

= Teacher,

= Peer

องคคประกอบขอองรูปแบบอีเลิรนนิงแบบบผสมผสานนโดยใชบันทึกสะทอนกาารเรียนรูแบบมี
ปฏิสัสมพันธออนนไลน
1. บทเรียนอิ
น เล็กทรอนินิกส
เปนเนื้อหาสาระที่นําเสนออในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส ซึ่งสวนใหญ
ญมีลักษณะเปปนสื่อประสมม
โดยเนนการออกแบบที่ใชวิธีการ
ก กลยุทธ และการใหหขอมูลปอนกลับแกนิสิตโดดยทันทีในกาารนําเสนอ ที่
กระตุนใหนิสิตเกิกิดการเรียนรูรูตามวัตถุประสงคที่กําหนนดไว ซึ่งนิสิสิตสามารถเขขาถึงเนื้อหาไไดตามความม
า (ถนอมม
ตองการ ตลอดจจนอาจมีแบบบฝกหัดหรือแบบทดสอบเพืพื่อใหนิสิตสาามารถตรวจสสอบความเขาใจได
พร เลาหจรัสแสงง, 2545; ใจทิทิพย ณ สงขขลา, 2550)
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2. ระบบจัดการเรียนรู
เปนโปรแกรมบริหารจัดการการเรียนรูที่ทําหนาที่เปนศูนยกลางการจัดการและสนับสนุน
การจัดการเรียนรู ซึ่งใชเทคโนโลยีอินเทอรเน็ตมาจัดการใหเกิดปฏิสั มพันธระหวางผูสอนและผูเรีย น
ผูเรียนกับผูเรียน และผูเรียนกับแหลงขอมูล ทั้งนี้จะชวยใหผูเรียนและผูสอนสามารถเขาถึงเนื้อหาและใช
งานได ง า ย โดยมี เ ครื่ อ งมื อ ทางด า นการจั ด การ การปรั บ ปรุง การควบคุ ม การสํ า รองข อ มู ล การ
สนับสนุนขอมูล การบันทึกสถิติผูเรียน และการประเมินผล ตลอดจนการตรวจใหคะแนนผูเรียน ซึ่งผูใช
สามารถเรียกใชเครื่องมือเหลานี้ผานโปรแกรมเว็บบราวเซอร (ถนอมพร เลาหจรัสแสง, 2545; ใจทิพย ณ
สงขลา, 2550; Nichani, 2001; Rosenberg, 2001) โดยเครื่องมือของระบบจัดการเรียนรูแบงเปน 6 กลุม
ตามแนวคิดของ WCET (2009) ไดแก 1) เครื่องมือสื่อสาร (Communication tools) ประกอบดวย การ
อภิปราย การแลกเปลี่ยนไฟล อีเมล วารสาร/บันทึกออนไลน การสนทนา การบริการวิดีโอ และไวท
บอรด 2) เครื่องมืออํานวยประโยชน (Productivity tools) ประกอบดวย บุกมารค ปฏิทินการเรียน การ
สืบคนภายในรายวิชา และการแนะนําการเรียน 3) เครื่องมือสนับสนุนผูเรียน (Student involvement
tools) ประกอบดวย การจัดกลุม การประเมินตนเอง การสรางชุมชนของผูเรียน และแฟมสะสมงาน
ผูเรียน 4) เครื่องมือบริหารรายวิชา (Administration tools) ประกอบดวย การระบุตัวตนของผูเรียน การ
กําหนดสิทธิ์การเขาใชรายวิชา และการลงทะเบียนเรียน 5) เครื่องมือสงผานรายวิชา (Course delivery
tools) ประกอบดวย การจัดการรายวิชา การชวยเหลือผูสอน การประเมินผลออนไลน การติดตาม
ผูเรียน และการทดสอบและใหคะแนนอัตโนมัติ และ 6) การออกแบบหลักสูตร (Curriculum design)
ประกอบดวย การเขาถึงระบบ เทมเพลตรายวิชา การจัดการหลักสูตร การปรับแตงมุมมองของหนาจอ
การออกแบบการสอน การยินยอมตามมาตรฐานการสอน และการใชเนื้อหารวมและการใชซ้ํา
3. กิจกรรมการเขียนบันทึกสะทอนการเรียนรูแบบมีปฏิสัมพันธ
เปนการใชบล็อกในระบบจัดการเรียนรูออนไลนใหนิสิตเขียนบันทึกสะทอนการเรียนรู
อยางมีโครงสราง เพื่อประเมินความเขาใจในเนื้อหาและกระบวนการ พรอมทั้งใหเพื่อนตั้งขอสังเกตและ
คําถาม ตลอดจนการแบงปนประสบการณรวมกัน เพื่อใหนิสิตไดวิเคราะหและตีความขอมูล โดยมีผูสอน
คอยสังเกตการณ ใหขอเสนอแนะในการตั้งคําถามและตั้งขอสังเกตที่เหมาะสม รวมไปถึงการทาทาย
เพื่อใหเกิดความใฝรูและความคงทนในการจําขึ้นในตัวนิสิต เพื่อใหนิสิตไดปรับเปลี่ยนขอสรุปเดิมของตน
ตลอดจนการใหการเสริมแรงทางบวก ซึ่งจะทําใหเกิดความรูสึกทางบวกตอการใฝรูอันจะนําไปสูการ
พัฒนาเจตคติตอความใฝรูของนิสิตได
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4. การติดตอสือ่ สาร
เครื่องมือในการติดตอสื่อสารเปนเครื่องมือที่ชวยใหผูเรียนไดติดตอสอบถาม ปรึกษาหารือ
และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหวางผูเรียนและผูสอนและระหวางผูเรียนกับเพื่อนรวมชั้นเรียนคนอื่นๆโดย
เครื่องมือที่ใชในการติดตอสื่อสารอาจแยกไดเปน2ประเภทคือ แบบประสานเวลา (Synchronous) และ
แบบไมประสานเวลา (Asynchronous) โดย ใจทิพย ณ สงขลา (2550) ไดเสนอเครื่องมือที่ชวยในการ
ติดตอสื่อสารและสามารถใชในการจัดการเรียนรูบนออนไลน ไดแก แช็ท ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส กลุม
ขาว กระดานอภิปรายและกระดานประกาศ บล็อก และวิกิ เปนตน
5. การประเมินผลการเรียน
ในการเรียนตามรูปแบบอีเลิรนนิงแบบผสมผสานที่ใชบนั ทึกการเรียนรูแบบมีปฏิสัมพันธ
ออนไลนฯ ควรมีการวัดระดับความรูพนื้ ฐานกอนเรียน การทดสอบหลังเรียน และการทดสอบซ้าํ หลัง
เรียน 2 สัปดาห เพื่อวัดความคงทนในการจําของนิสิต ตลอดจนการวัดความใฝรทู งั้ กอนและหลังเรียน
โดยสามารถสรางแบบสอบเปนมาตรประมาณคา 5 ระดับ หรือแบบประเมินพฤติกรรมการใฝรูของผูเรียน
โดยเปนเกณฑการประเมินแบบรูบริกส ซึ่งประกอบดวยองคประกอบยอยดังนี้ 1) การเห็นคุณคาของการ
ตระหนักรูในสิง่ ที่เกิดขึ้น 2) การตั้งคําถาม/นําเสนอสมมติฐานที่สามารถตรวจสอบได 3) การเก็บรวบรวม
ขอมูลดวยวิธกี ารตางๆ 4) การวิเคราะห/ตีความขอมูลดวยคําพูดที่มคี วามหมายและนาเชื่อถือ 5) การ
สรุปความและสามารถจัดแบงหมวดหมูจาํ แนกประเภทหรือการระบุผลที่ไดและนําขอมูลไปใชในบริบทที่
แตกตางออกไป และ 6) เมือ่ ไดรับขอมูลใหมสามารถทีจ่ ะยืนยันหรือปรับเปลี่ยนขอสรุปเดิมของตนเองได
ขั้นตอนของรูปแบบอีเลิรน นิงแบบผสมผสานโดยใชบันทึกสะทอนการเรียนรูแบบมีปฏิสมั พันธ
ออนไลนฯ
1. การเรียนแบบผสมผสาน
นิสิตเรียนรูจากกิจกรรมการเรียนรูที่อาจารยผูสอนจัดใหทั้งการเรียนในชั้นเรียนจาก
การศึกษาจากการสาธิตของผูสอน การแบงกลุมคนควา ระดมสมอง การฝกปฏิบตั ิ และนําเสนอผลงาน
และการเรียนจากบทเรียนและกิจกรรมบนออนไลนดว ยการอภิปรายบนกระดานสนทนา การนําเสนอ
ผลงานผานบล็อก
2. การเขียนบันทึกสะทอนการเรียนรู
นิสิตเขียนบันทึกสะทอนการเรียนรูของตนเองอยางมีโครงสราง เพื่อประเมินความเขาใจ
ในเนื้อหาและกระบวนการ โดยประกอบดวยกิจกรรมสําคัญไดแก 1) การรวบรวมความรูดานเนื้อหาและ
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กระบวนการทีไ่ ดรับ และ 2) กลั่นความรูออกมาเปนคําอธิบาย โดยการเขียนเปนความเรียงดวยภาษาของ
ตนเอง ทั้งนี้นสิ ิตควรสงบันทึกสะทอนการเรียนรูภายใน 1 วันหลังการเรียน เชน สงภายในเที่ยงคืนของวัน
อังคาร เมื่อมีการเรียนในวันจันทร เปนตน
3. การอานบันทึกสะทอนการเรียนรูของเพื่อนและตั้งประเด็นเพิ่มเติม
นิสิตอานบันทึกสะทอนการเรียนรูของเพื่อนซึ่งเปนคูของตนเอง แลวดําเนินการดังนี้ 1)
ตั้งขอสังเกตเกี่ยวกับบันทึกสะทอนการเรียนรูของเพื่อน 2) ตั้งคําถามเพื่อกระตุนใหเพื่อนไปศึกษาคนควา
เพิ่มเติม และ 3) แลกเปลี่ยนประสบการณรวมกันและใหการเสริมแรงทางบวกกับเพื่อน โดยชมเชย ให
กําลังใจ และใหขอเสนอแนะเพิ่มเติม ทัง้ นี้ในการดําเนินการตามขอ 1 – 3 นี้ ควรมีประเด็นจากขอสังเกต
คําถาม และการแลกเปลี่ยนประสบการณ รวมกันอยางนอย 3 ประเด็น และควรดําเนินการภายใน 1 วัน
หลังจากเพื่อนเขียนบันทึกสะทอนการเรียนรูเรียบรอยแลว เชน ดําเนินการภายในเที่ยงคืนของวันพุธ เมื่อ
เพื่อนเขียนบันทึกสะทอนการเรียนรูและสงภายในเที่ยงคืนของวันอังคาร เปนตน
นอกจากเพื่ อ นนิ สิ ต จะดํ า เนิ น กิ จ กรรมตามที่ นํ า เสนอข า งต น แล ว ผู ส อนจะคอย
สังเกตการณ ใหขอเสนอแนะในการตั้งคําถามและตั้งขอสังเกตที่เหมาะสมใหแกเพื่อนนิสิต รวมไปถึงการ
ทาทายนิสิตผูเขียนบันทึกสะทอนการเรียนรูโดยตั้งประเด็นเพิ่มเติมทั้งขอสังเกตหรือคําถามเพื่อกระตุนให
เกิดความใฝรูและความคงทนในการจําขึ้นในตัวนิสิต
4. การอานประเด็นตางๆ ที่เพื่อนไดตั้งขอสังเกต คําถาม และขอเสนอแนะ
นิสิตอานประเด็นตางๆ ที่คูของตนและผูสอนไดตั้งขอสังเกต คําถาม และขอเสนอแนะ
จากนั้นดําเนินการสืบคนและรวบรวมขอมูลตางๆ เพื่อสรุปผล และปรับเปลี่ยนขอสรุปเดิมของตน โดย
ควรดําเนินการภายใน 2 วัน หลังจากเพื่อนนิสิตและผูสอนไดใหขอสังเกต คําถาม และขอเสนอแนะใน
บันทึกสะทอนการเรียนรู เชน ดําเนินการภายในเที่ยงคืนของวันศุกร เมื่อเพื่อนไดตั้งประเด็นตางๆ ในวัน
พุธ เปนตน
5. การตรวจสอบขอคนพบใหมๆ ที่เพื่อนนําเสนอ
นิสิตตรวจสอบขอคนพบใหมๆ ที่คูของตนไดนําเสนอในบล็อก พรอมใหผลปอนกลับ
เชน การใหการเสริมแรงทางบวก ตลอดจนการใหขอเสนอแนะเพิ่มเติม โดยควรดําเนินการภายใน 2 วัน
หลังจากเพื่อนไดนําเสนอขอคนพบใหม เชน ดําเนินการภายในเที่ยงคืนของวันอาทิตย เมื่อเพื่อนได
นําเสนอขอคนพบใหมในบล็อกของตนเอง เปนตน
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กิจกรรมในขั้นตอนนี้นอกจากนิสิตจะตรวจสอบขอคนพบใหมๆ ของเพื่อนตามที่เสนอ
ขางตนแลว ผูสอนจะเขามาสังเกตการณและตรวจสอบขอคนพบใหมๆ ของนิสิตดวยเชนกัน พรอมทั้ง
ใหผลปอนกลับและขอเสนอแนะเพิ่มเติมอีกดวย
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ภาคผนวก ค.
แบบประเมินรับรองรูปแบบ
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แบบประเมินรับรองรูปแบบ
สําหรับการวิจยั เรื่อง การพัฒนารูปแบบอีเลิรนนิงแบบผสมผสานโดยใชบันทึกสะทอนการเรียนรู
แบบมีปฏิสัมพันธออนไลนที่สงเสริมความใฝรูและความคงทนในการจํา
ของนิสิตคณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ชื่อผูรับรองรูปแบบ
ตําแหนง
สถานทีท่ ํางาน

…………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………….

คําแนะนําการรับรองรูปแบบแฟมสะสมงานอิเล็กทรอนิกสฯ
1. การรับรองรูปแบบ หมายถึง การรับรองรูปแบบอีเลิรนนิงแบบผสมผสานโดยใชบันทึกสะทอน
การเรียนรูแบบมีปฏิสัมพันธออนไลนที่สงเสริมความใฝรูและความคงทนในการจําของนิสิตคณะครุศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
2. แบบรับรองฉบับนี้มีขอคําถามเพื่อการรับรองรูปแบบ จํานวน 6 ขอคําถาม โปรดรับรอง
รูปแบบตามระดับที่ตรงกับความคิดเห็นของทานมากทีส่ ุด

ขอคําถาม

ระดับการรับรอง
เหมาะสม เหมาะสม เหมาะสม เหมาะสม
นอยที่สุด
นอย
ปานกลาง
มาก
1

1. แผนภาพแสดงรูปแบบ
2. องคประกอบของรูปแบบ
- บทเรียนอิเล็กทรอนิกส
- ระบบจัดการเรียนรู
- แหลงการเรียนรู
- กิจกรรมการเขียนบันทึกสะทอนการเรียนรูแบบมี
ปฏิสัมพันธ
- การติดตอสื่อสาร
- การประเมินผลการเรียน

2

3

4

เหมาะสม
มากที่สุด
5
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ขอคําถาม

ระดับการรับรอง
เหมาะสม เหมาะสม เหมาะสม เหมาะสม
นอยที่สุด
นอย
ปานกลาง
มาก
1

2

3

4

เหมาะสม
มากที่สุด
5

3.ขั้นตอนของรูปแบบอีเลิรนนิงแบบผสมผสานโดยใชบันทึกสะทอนการเรียนรูแบบมีปฏิสัมพันธออนไลนฯ
- การเรียนแบบผสมผสาน
- การเขียนบันทึกสะทอนการเรียนรู
- การอานบันทึกสะทอนการเรียนรูและตั้งประเด็น
เพิ่มเติม
- การอานประเด็นตางๆ ที่เพื่อน ไดตั้งขอสังเกต
คําถาม และขอเสนอแนะ แลวสืบคน รวบรวมขอมูล
และปรับเปลี่ยนขอสรุปในบันทึกของตนเอง
- การตรวจสอบขอคนพบใหมๆ ที่เพื่อนนําเสนอ
4. รูปแบบอีเลิรนนิงแบบผสมผสานโดยใชบันทึก
สะทอนการเรียนรูแบบมีปฏิสัมพันธออนไลนฯ มี
ความเหมาะสมตอนําไปใชสงเสริมความใฝรู และ
ความคงทนในการจําของผูเรียน
5. โดยภาพรวมของรูปแบบอีเลิรนนิงแบบ
ผสมผสานโดยใชบันทึกสะทอนการเรียนรูแบบมี
ปฏิสัมพันธออนไลนฯ สามารถนําไปใชปฏิบัติใน
สถานการณจริงได

6. ขอเสนอแนะเพิ่มเติมเพื่อการพัฒนารูปแบบอีเลิรนนิงแบบผสมผสานโดยใชบันทึกสะทอนการเรียนรู
แบบมีปฏิสัมพันธออนไลนฯ และการนํารูปแบบฯ ไปใชในสถานการณจริง
………………………………………………………………………………………………………..............
………………………………………………………………………………………………………..............
………………………………………………………………………………………………………..............
………………………………………………………………………………………………………..............
………………………………………………………………………………………………………..............
………………………………………………………………………………………………………..............
ขอขอบพระคุณ
ผศ.ดร.จินตวีร คลายสังข
อ.ดร.ประกอบ กรณีกิจ
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แบบประเมินรับรองรูปแบบ (รอบสุดทาย)
สําหรับการวิจยั เรื่อง การพัฒนารูปแบบอีเลิรนนิงแบบผสมผสานโดยใชบันทึกสะทอนการเรียนรู
แบบมีปฏิสัมพันธออนไลนที่สงเสริมความใฝรูและความคงทนในการจํา
ของนิสิตคณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ชื่อผูรับรองรูปแบบ
ตําแหนง
สถานทีท่ ํางาน

…………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………….

คําแนะนําการรับรองรูปแบบแฟมสะสมงานอิเล็กทรอนิกสฯ
1. การรับรองรูปแบบ หมายถึง การรับรองรูปแบบอีเลิรนนิงแบบผสมผสานโดยใชบันทึกสะทอน
การเรียนรูแบบมีปฏิสัมพันธออนไลนที่สงเสริมความใฝรูและความคงทนในการจําของนิสิตคณะครุศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
2. แบบรับรองฉบับนี้มีขอคําถามเพื่อการรับรองรูปแบบ จํานวน 6 ขอคําถาม โปรดรับรอง
รูปแบบตามระดับที่ตรงกับความคิดเห็นของทานมากทีส่ ุด

ขอคําถาม

เหมาะสม
นอยที่สุด
1

บทนํา
2. หลักการและเหตุผลของรูปแบบ
3. วัตถุประสงคของรูปแบบ
รูปแบบและคําอธิบาย
4. แผนภาพแสดงรูปแบบ
5. องคประกอบของรูปแบบ
4.1 บทเรียนอิเล็กทรอนิกส
4.2 ระบบจัดการเรียนรู
a. แหลงการเรียนรู
4.4 กิจกรรมการเขียนบันทึกสะทอนการเรียนรู
แบบมีปฏิสัมพันธ
4.5 การติดตอสื่อสาร
4.6 การประเมินผลการเรียน

ระดับการรับรอง
เหมาะสม เหมาะสม เหมาะสม
นอย
ปานกลาง
มาก
2

3

4

เหมาะสม
มากที่สุด
5
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ขอคําถาม

เหมาะสม
นอยที่สุด
1

ระดับการรับรอง
เหมาะสม เหมาะสม เหมาะสม
นอย
ปานกลาง
มาก
2

3

4

เหมาะสม
มากที่สุด
5

5.ขั้นตอนของรูปแบบอีเลิรนนิงแบบผสมผสานโดยใชบันทึกสะทอนการเรียนรูแบบมีปฏิสัมพันธออนไลนฯ
5.1 การเรียนแบบผสมผสาน
5.2 การเขียนบันทึกสะทอนการเรียนรู
5.3 การอานบันทึกสะทอนการเรียนรูและตั้ง
ประเด็นเพิ่มเติม
5.4 การอานประเด็นตางๆ ที่เพื่อน ไดตั้ง
ขอสังเกต คําถาม และขอเสนอแนะ
5.5 การตรวจสอบขอคนพบใหมๆ ที่เพื่อน
นําเสนอ
6. รูปแบบอีเลิรนนิงแบบผสมผสานโดยใชบันทึก
สะทอนการเรียนรูแบบมีปฏิสัมพันธออนไลนฯ มี
ความเหมาะสมตอนําไปใชสงเสริมความใฝรู และ
ความคงทนในการจําของผูเรียน
7. โดยภาพรวมของรูปแบบอีเลิรนนิงแบบ
ผสมผสานโดยใชบันทึกสะทอนการเรียนรูแบบมี
ปฏิสัมพันธออนไลนฯ สามารถนําไปใชปฏิบัติใน
สถานการณจริงได

8. ขอเสนอแนะเพิ่มเติมเพื่อการพัฒนารูปแบบอีเลิรนนิงแบบผสมผสานโดยใชบันทึกสะทอนการเรียนรู
แบบมีปฏิสัมพันธออนไลนฯ และการนํารูปแบบฯ ไปใชในสถานการณจริง
………………………………………………………………………………………………………..............
………………………………………………………………………………………………………..............
………………………………………………………………………………………………………..............
………………………………………………………………………………………………………..............
………………………………………………………………………………………………………..............
………………………………………………………………………………………………………..............
………………………………………………………………………………………………………..............
ขอขอบพระคุณ
ผศ.ดร.จินตวีร คลายสังข
อ.ดร.ประกอบ กรณีกิจ
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ภาคผนวก ง.
แผนการจัดการเรียนรูสาํ หรับการเรียนตามรูปแบบอีเลิรนนิงแบบผสมผสาน
โดยใชบันทึกสะทอนการเรียนรูแบบมีปฏิสัมพันธออนไลนฯ

190
แผนการจัดกิจกรรมการเรียนตามรูปแบบอีเลิรนนิงแบบผสมผสาน
วิชาโปรแกรมการเรียนการสอนผานเว็บขั้นนํา
แผนการจัดการเรียนรูสําหรับการเรียนตามรูปแบบอีเลิรนนิงแบบผสมผสานและบทเรียนมัลติมีเดียนี้
ไดนํามาและปรับเพิ่มในสวนของบันทึกสะทอนการเรียนรูแบบมีปฏิสัมพันธออนไลนจากงานวิจัยเรื่อง ผลของ
การเรียนแบบผสมผสานที่ใชคอรสแวรในรูปแบบที่ตางกันที่มีตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในผูเรียนระดับ
ปริญญาบัณฑิตที่มีระดับความสามารถทางการเรียนตางกันในรายวิชาโปรแกรมการเรียนการสอนผานเว็บขัน้
นํา (ผูวิจัย:อาจารย ดร.จินตวีร คลายสังข สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะครุศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย)
คําชี้แจง: การวิจยั นี้มีขนั้ ตอนในการดําเนินการตามแผนการจัดการเรียนรูท ั้งหมด 8 สัปดาห
ครอบคลุมเนื้อหาใน MODULE ที่ 1 2 และ 3 โดยมีรายละเอียดดังนี้
สัปดาห
กิจกรรม
1
- กลุมตัวอยางทําแบบทดสอบความรูพนื้ ฐานทางการออกแบบและพัฒนาโปรแกรมการเรียนการ
สอนผานเว็บจํานวน 38ขอ ใชเวลา 60 นาที และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
โปรแกรมการเรียนการสอนผานเว็บขั้นนําจํานวน 37ขอใชเวลา 60 นาที
- คํานวณคะแนนความรูพนื้ ฐานฯ และคะแนนแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์โดยถาตอบถูกให 1
คะแนน ถาตอบผิดให 0 คะแนน
- จากคะแนนความรูพ ื้นฐานฯ เพื่อวัดระดับความสามารถของผูเรียน แบงผูเรียนเปน 2 กลุม มี
รายละเอียดดังนี้
กลุมตัวอยาง
จํานวนผูเรียน
20
กลุมทดลองที่ 1 :เขียนบันทึกสะทอนการเรียนรูแบบมีปฏิสัมพันธออนไลน
กับเพื่อนในการเรียนตามรูปแบบฯ โดยไมมีผูสอนสังเกตการณ ใหการ
เสริมแรงทางบวกและใหขอเสนอแนะ
กลุมทดลองที่ 2 : เขียนบันทึกสะทอนการเรียนรูแบบมีปฏิสัมพันธออนไลน
20
กับเพื่อนในการเรียนตามรูปแบบฯ โดยมีผสู อนสังเกตการณ ใหการ
เสริมแรงทางบวกและใหขอเสนอแนะ
- ผูวิจัยแนะนําวิธีการเรียนแบบผสมผสานทีใ่ ชคอรสแวรในการนําเสนอเนื้อหาผานระบบบริการ
จัดการเรียนการสอนแกกลุม ตัวอยาง
2 – 7 - ผูวิจัยดําเนินการเรียนการสอนแบบผสมผสาน โดยในสวนของเนื้อหากลุมตัวอยางศึกษาเนื้อหา
จากคอรสแวรโดยมีรูปแบบคือบทเรียนแบบผสมผสานที่ใชคอรสแวรที่ใชภาพภาพเคลื่อนไหว คํา
บรรยาย เสียงบรรยาย และเสียงเพลงประกอบในชวงเวลาและความยาวที่พอเหมาะ
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สัปดาห
กิจกรรม
8
- ผูวิจัยใหกลุมตัวอยางทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนโดยเปนแบบทดสอบ
ชุดเดียวกันกับแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิก์ อนเรียน แลวนํามาสลับขอ สลับตัวเลือกจํานวน 37
ขอใชเวลา 60 นาทีโดยถาตอบถูกให 1 คะแนน ถาตอบผิดให 0 คะแนน
9
- ผูวิจัยใหกลุมตัวอยางทําแบบทดสอบวัดความคงทนในการจํา โดยเปนแบบทดสอบชุดเดียวกัน
กับแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์กอนเรียนและหลังเรียน แลวนํามาสลับขอ สลับตัวเลือกจํานวน 37
ขอใชเวลา 60 นาทีโดยถาตอบถูกให 1 คะแนน ถาตอบผิดให 0 คะแนน
จากแผนการจัดการเรียนรูท งั้ หมด 8 สัปดาหนี้ มีรายละเอียดแผนการจัดกิจกรรมใน MODULE ที่
1 ดังนี้
MODULE 1วัตถุประสงคเพือ่ แนะนําใหนสิ ิตรูจักเกี่ยวกับอีเลิรนนิงและการเรียนการสอนบนเว็บ
ขอดี ขอจํากัดความแตกตางระหวางการเรียนการสอนบนเว็บกับบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนตัวอยาง
ของการเรียนการสอนบนเว็บ และเว็บเควสตประกอบดวย 3 บทยอยคือ 1) What is Web-based
Instruction? 2) Web-based Instruction: The Core Elements & Current Trend 3) WebQuest และ 4)
Web 2.0 toolsโดยใชเวลาในการศึกษาแบบผสมผสานออนไลนและในชั้นเรียนรวมทั้งสิน้ 12 ชั่วโมง
สัปดาห MODULE
LESSON
1
INTRODUCTION

หัวขอ
- การแนะนํารายวิชา วิธกี ารเรียน และเกณฑการ
ประเมินผล
- แนะนําการใชระบบการจัดการการเรียนการสอนผาน
เว็บ และการสมัครสมาชิกและวิธีการเขียนสะทอนการ
เรียนรู (Learning Log) ผาน Blogในระบบ
Blackboard LMS

จุดประสงค
1. นิสิตทราบและมีโอกาสแสดงความคิดเห็นและขอเสนอแนะเกีย่ วกับรายละเอียดวิชา วิธีการเรียน
และเกณฑการประเมินผล
2. นิสิตสามารถใชระบบการจัดการการเรียนการสอน Blackboard LMS ไดอยางมีประสิทธิภาพ
3. นิสิตสามารถสมัครสมาชิกและเขียนสะทอนการเรียนรู (Learning Log) ผาน Blog ไดอยางถูกตอง
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กิจกรรรมการเรียนรูรูแ บบผสมผสสาน
F2F

Onlline
1.แแนะนํารายวิชาด
ช วย VIDEEO CLIP เรืรื่อง Future of
Intternet (15 นาที)

2.การแนะนํารายวิวิชา จุดประสสงครายวิชา วิธีการ
ก
นผลล (30 นาที)
เรียน และเกณฑการประเมิ
3. แนนะนําการใชระบบ BLACKKBOARDสําหรั
หบ
รายวิวิชา (30 นาที)
4. แนนะนําการใช Blogในระบบ
B
บ Blackboardd LMS
(30 นาที
น )
m ใสรูปและ
5. ที่ BLOG > Getting to kknow Forum
ปรระวัติสวนตัวเช
เ น ชื่อเลน เบบอรติดตอ ขอมู
อ ลสวนตัวที่
นาสนใจและอย
า
ยากจะเลาใหอ าจารยและเพื่อนฟง
สุดท
ด าย ระบุเหตตุผลที่ลงเรียนนวิชานี้ และคความคาดหวัง
จาากวิชานี้ ดังตััวอยาง (40 นนาที)

ผูสอนส
ส
งเสริมใหผูเรียนเขาเยียี่ยมชมขอมูลของเพื
ล
่อนรวม
ว
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ชั้นเรียนเมื่อมีเวลานอกเวลาเรียนเพื่อสรางความคุนเคย
(นอกชั้นเรียน)

6. นิสิตรวมสรุปวิธีการใชระบบการจัดการการเรียน
การสอน LMS อยางมีประสิทธิภาพ โดยระบุ
วิธีการ/ขั้นตอนตางๆ เชนการ Log in เขาสูระบบ
การตรวจสอบ “Weekly Announcement” การ
download, save, และ print file งานตางๆ ประจํา
สัปดาหการโพสตงานและสงงานผานทาง FORUM
และ Blog (30 นาที)
7.
นิสิตทบทวนวิธีการใช Blogและเรียนรูเพิ่มเติม
เกี่ยวกับการติดตั้ง Gadget ใหบล็อก (RSS Feed) และ
การฝง Application ตางๆ เชน Youtube ลงในบล็อก
(20 นาทีและสามารถศึกษาเพิ่มเติมไดนอกชั้นเรียน)
8. ถานิสิตมีขอสงสัย สามารถสอบถามผูส อนและผู
รวมชั้นเรียนไดตลอดเวลาผานทางกระดานสนทนา
“สอบถามปญหาและขอสงสัยประจําโมดูล”
9. อาจารยแนะนําโครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร
ไทย และสนับสนุนใหผูเรียนเลือกมีวิชาเรียนตาม
อัธยาศัยของโครงการมหาวิทยาลัยไซเบอรไทยที่มี
ประโยชนตอการผลิตสื่อเพื่อนํามาใชในรายวิชา
พรอมทัง้ ใหคะแนนพิเศษ (10%) สําหรับผูเ รียนที่
ศึกษาจนจบหลักสูตรและไดใบประกาศนียบัตร
10. อาจารยแนะนําแหลงขอมูลประกอบการสราง
เว็บไซตแกผูเรียนเพื่อเปนประโยชนในการ
ออกแบบและพัฒนาเว็บไซตตอไป

11. นิสิตเขียนบันทึกสะทอนการเรียนรูแบบมี
ปฏิสัมพันธออนไลนในบล็อก โดยมีขนั้ ตอนดังนี้
1)การเขียนบันทึกสะทอนการเรียนรู (นิสติ ) สงบันทึก
สะทอนการเรียนรูภายในเทีย่ งคืนของวันพฤหัสบดีของ
สัปดาหนั้น

1944
2) การอานบันทึกสะทอนกาารเรียนรูของเพพื่อน และตั้ง
ปรระเด็นเพิม่ เติม(เพื
ม ่อน)สงภายในเที่ยงคืนของวั
น นศุกรใน
สัปดาห
ป นั้น
3)กการปรับบันทึกฯ จากการออานประเด็นตตางๆ ที่เพื่อน
ไดตั้งขอสังเกต คําถาม และขอเสนอแนะะ (นิสิต)
ดําเนิ
า นการและะสงภายในวันนอาทิตยของสัสัปดาหนั้น
4)กการตรวจสอบบขอคนพบใหหมๆ ที่เพื่อนนํนําเสนอ
(เพืพื่อน) ดําเนินการภายในวั
น
วันอังคารกอนการเรี
น
ยนครั้ง
ตอไป
อ
ทังนี
ง้ ้เอกสารรายยละเอียดการรเขียน บันทึกสะท
ก อนการ
เรียนรู
ย แบบมีปฏิสัมพันธออนนไลนในบล็อก ไดแนบไวที่
บล็ล็อกรายวิชา(30 นาทีและสสามารถศึกษาเพิ
ษ ่มเติมได
นออกชัน้ เรียน)

สื่อกาารเรียนการสออน
1. ระบบกการจัดการกาารเรียนการสออนผานเว็บ Blackboard LMS
L
2. เนื้อหาการเรียนการรสอนออนไลนน (Multimedia Coursewaare)
อ
ผานกกระดานสนทนา
3. กิจกรรมการเรียนรูออนไลน
4. กิจกรรรมการวัดและะประเมินผลกการเรียน (ONNLINE INTEERACTIVE RREFLECTIVE LEARNINNG
LOGS: OIRL) ผาน Blog
5. เอกสารศึกษาเพิ่มเติติม
การวัวัดและประเมินผล
1. การวัดและประเมินผลการเรียน (OIRL) ผาน Blog

1955

สัปดาห
ด
MODUULE LESSSON หัวขอ
2
1
1
- ความมเปนมา วิวฒนาการของก
ฒ
ั
การศึกษาทางงไกล (Distannce
Educcation) ความมหมาย องคประกอบ
ป
และะแนวคิดเกีย่ วกั
ว บการเรียน
การสสอนของ Webb Based Insstruction และะ E-learning
จุดปรระสงค
1. นิสิตสามารถระบุความเปนมาและวิวัฒนากาารของการศึกษาทางไกลไ
ก
ด
2. นิสิตสามารถระบุความหมาย องงคประกอบ และแนวคิ
แ
ดเกีกี่ยวกับการเรียนการสอนขของ Web
Basedd Instructionn และ E-learning ได
กิจกรรรมการเรียนรูรูแ บบผสมผสสาน
F2F
Onlline
1. นิสิตศึกษาบบทเรียนออนไไลนเรื่อง Whaat is WebBaased Instrucction (30 นาทีที)

2. นิสิตคัดเลือกตัวอยาง weebsites ทางกการศึกษาที่ชืชน่ื
ชออบและเปนที่นินยิ มในปจจุบบัันพรอมอภิปรายถึ
ป งจุดเดน
แลละขอจํากัดขอองเว็บไซต จาากนัน้ โพสตทกระดาน
ี่
สนนทนา “My Faavorite Edu Website ” (330 นาที)

4. ใหหนิสิตแบงกลุมค
ม นควา ระดดมสมอง และะ
นําเสสนอขอมูลถึงวิธีการสอนแลละเครื่องมือสื่อสาร
ออนไไลนตางๆ ทีนิน่ สิ ิตเคยมีประะสบการณใช และ

่ อกมา (อย
( างนอย 5
3. นิสิตเยี่ยมชมมเว็บไซตที่เพือนเลื
ตัวอย
ว าง) พรอมแสดงข
ม
อคิดเห็นเพิ่มเติมถึงจุดเดนและะ
ขอจํ
อ ากัดของเว็บไซต
บ ดังกลาว (30 นาที)

196
ระบุวาใชในกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาอะไร
จากนั้นอธิบายและเปรียบเทียบถึงขอดีและ
ขอจํากัดของเครื่องมือสื่อสารออนไลนตางๆ ในการ
เรียนการสอน ตัวอยางเชน การใช Discussion
Board ซึ่งเปนปฏิสัมพันธในการเรียนการสอน
ออนไลนแบบไมประสานเวลา ในรายวิชา xxx เพื่อ
เปดโอกาสในการแลกเปลี่ยนเรียนรูน อกชัน้ เรียน
การใช Blog ในรายวิชา xxx เพื่อเขียนสะทอนการ
เรียนรูเปนตน (30 นาที)
5.
จากนั้น ระบุ ถึงความเปน ไปไดในการนํา
เทคโนโลยีและเครื่องมือสื่อสารตางๆ มาใชเพื่อเพิ่ม
ประสิ ท ธิ ภ าพในการเรี ย นการสอน เช น MP3
Player, PodCast, MySpace, MSN Messenger,
Skype, Facebook, Hi5 เปนตน (30 นาที)

7. จากสิ่งที่ไดเรียนรูทงั้ จากบทเรียนออนไลนและ
การแลกเปลี่ยนเรียนรูผา นกระดานสนทนา ขอให
นิสิตอภิปรายถึงประโยชนทไี่ ดรับเพื่อนําไปพัฒนา
เว็บไซตสําหรับการเรียนการสอนของตน (30 นาที)

6. นิสิตศึกษาบทเรียนออนไลนเรื่อง What is WebBased Instruction: The Core Elements & Current
Trend (30 นาที)

8. นิสิตเขียนบันทึกสะทอนการเรียนรูแบบมีปฏิสัมพันธ
ออนไลนในบล็อก โดยมีขนั้ ตอนดังนี้
1)การเขียนบันทึกสะทอนการเรียนรู (นิสติ ) สงบันทึก
สะทอนการเรียนรูภายในเทีย่ งคืนของวันพฤหัสบดีของ
สัปดาหนั้น
2)การอานบันทึกสะทอนการเรียนรูของเพือ่ น และตั้ง
ประเด็นเพิม่ เติม(เพื่อน)สงภายในเที่ยงคืนของวันศุกรใน
สัปดาหนั้น
3)การปรับบันทึกฯ จากการอานประเด็นตางๆ ที่เพื่อน
ไดตั้งขอสังเกต คําถาม และขอเสนอแนะ (นิสิต)
ดําเนินการและสงภายในวันอาทิตยของสัปดาหนั้น
4)การตรวจสอบขอคนพบใหมๆ ที่เพื่อนนําเสนอ

1977
น
วันอังคารกอนการเรี
น
ยนครั้ง
(เพืพื่อน) ดําเนินการภายในวั
ตอไป
อ
ทังนี
ง้ ้เอกสารรายยละเอียดการรเขียน บันทึกสะท
ก อนการ
เรียนรู
ย แบบมีปฏิสัมพันธออนนไลนในบล็อก ไดแนบไวที่
บล็ล็อกรายวิชา(30 นาทีและสสามารถศึกษาเพิ
ษ ่มเติมได
นออกชัน้ เรียน)

อ
ย สามารถสอบถามผูผูส อนและผู
9. ถานิสิตมีขอสงสั
รวมชั้นเรียนไดตลอดเวลาผ
ต
าานทางกระดาานสนทนา
“สอบถามปญหาและข
ห
อสงสัสัยประจําโมดูดูล”
สื่อกาารเรียนการสออน
1. ระบบกการจัดการกาารเรียนการสออนผานเว็บ BlackboardL
B
LMS
2. เนื้อหาาการเรียนการรสอนออนไลนน (Multimeddia Coursewware)
อ
ผานกระดานสนททนา
3. กิจกรรรมการเรียนรูออนไลน
4. กิจกรรรมการวัดและะประเมินผลกการเรียน (ONLINE INTEERACTIVE REFLECTIVE LEARNINNG
LOGSS: OIRL) ผาน Blog
5. เอกสาารศึกษาเพิ่มเติมิ
การวัวัดและประเมินผล
1. การวัดและประเมิ
ด
น
นผลการเรี
ยน (OIRL) ผาน Blog
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2
แนะนําบทเรี
บ ยน WebbQuestวิธีการออกแบบแล
า
ละการพัฒนาาบทเรียน
WebQuuest
จุดปรระสงค
1. นิสิตสามารถอธิบายยลักษณะของงบทเรียนWebbQuest วิธการออกแบบแ
กี
และการพัฒนาบทเรี
น
ยน
WebQuuest ได
ก ใชหลักการรในการออกแแบบและการพัพัฒนาบทเรียนWebQuest ในการ
2. นิสิตสามารถประยุกต
ออกแบบบทเรียนWeebQuest ของงตนเองได
กิจกรรรมการเรียนรูรูแ บบผสมผสสานเนนการเรีรียนแบบโครงงการเปนฐานน (Project-Baased Learning: PBL)
F2F
Onnline
1. นิสิตศึกษาบทเรียนออนนไลนเรื่อง WeebQuest
(330 นาที)

2. นิสิตหาตัวอย
อ าง WebQ
Quest ที่ชื่นชออบและมี
เนืนือ้ หาตรงกับสาขาวิ
ส ชาของงตนเอง เชน การสอน
ก
คณิตศาสตรการสอนภาษา
า
าอังกฤษ จากนัน้ โพสตลงบบ
นกระดานสนท
น
ทนา “My Favvorite WebQ
Quest” พรอม
ระะบุรายละเอียดกิ
ย จกรรมในนแตละขั้นตอนนของ
WebQuest
W
แลละจุดเดนและะขอเสนอแนะะ (30 นาที)
3. นิสิตเยี่ยมชม WebQuesst ที่เพื่อนเลือกมา
อ (อยาง
นอย 5 ตัวอยาง)
า พรอมแสดดงขอคิดเห็นเพิ
เ ่มเติมถึง
จุดเดนและขอจํากัดของ W
WebQuest ดังกล
ง าวโดยใช
ขอมู
อ ลที่ไดจากกการศึกษาบททเรียนออนไลลน (30 นาที)

1999
ส
เรียนร
ย วมอภิปราายถึงความหมมายของ
4. ผูสอนและผู
WebbQuest องคประกอบของ
ป
W
WebQuest
ลัลกษณะ
ของ WebQuest
W
แ วอยางขของ WebQuest โดย
และตั
ใชขอมู
อ ลที่นิสติ ไดโพสต
โ ไวบนกระดานสนทนนา
W 2.0 toools
5. นิสิตศึกษาาบทเรียนออนนไลนเรื่อง Web
(60 นาที
น )
(330 นาที)

6. นิสิตทดลอองใช Web 22.0 tools ตางๆ ที่สนใจกักับ
Blog ของตนเเอง (30 นาทีทีและสามารถถศึกษาเพิ่มเติติม
น
ไดดนอกชั้นเรียน)
ส
เรียนร
ย วมอภิปราายถึงแนวทางงในการ
7. ผูสอนและผุ
นํา Web
W 2.0 มาใใชเพื่อใหบทเเรีียน WebQuuest มี
ประสิสิทธิภาพและมีความนาสนนใจยิง่ ขึ้น โดยยใช
ขอมูลจากบทเรี
ล
ยนออนไลน
น
ทนินี่ สิ ิตไดศึกษามมาแลว 8. นิสิตเขียนบับันทึกสะทอนการเรียนรูแบบมี
บ ปฏิสัมพันธ
น
(30 นาที
น )
ั้
งนี้
ออนไลนในบล็ล็อก โดยมีขนนตอนดั
น กสะทอนการเรียนรู (นิสิสติ ) สงบันทึก
1))การเขียนบันทึ
สะทอนการเรียนรู
ย ภายในเทีทีย่ งคืนของวันพฤหั
น สบดีของ
อ
สััปดาหนั้น
2))การอานบันทึกสะทอนกาารเรียนรูของเพือ่ น และตั้ง
ประเด็นเพิม่ เติติม(เพื่อน)สงภภายในเที่ยงคืคืนของวันศุกร
ในนสัปดาหนนั้
3))การปรับบันทึกฯ จากการรอานประเด็นต
น างๆ ที่เพื่อน
ไดดตั้งขอสังเกตต คําถาม และะขอเสนอแนะะ (นิสิต)
ดําเนินการและะสงภายในวันนอาทิตยของสัปดาหนั้น
4))การตรวจสออบขอคนพบใใหมๆ ที่เพื่อนนนําเสนอ
(เเพื่อน) ดําเนินการภายในว
น
วันอังคารกอนการเรี
น
ยนครัรัง้

2000
ตอไป

จากนั้นขอใหนินสิ ิตเลือกหัวขอที่ตนสนใจและตองการจจะ
พััฒนาบทเรียนWebQuest
น
t โดยระบุ
ชือเรื
่ ่อง: อยางคราวๆ
ANALYSIS:
A
ก มเปาหมายย วัตถุประสงคของบทเรียน
กลุ
DESIGN:
D
ระบุบุเนื้อหาและกิกิจกรรมในแตตละขั้นตอนเพืพื่อ
นามาออกแบบ
นํ
บและพัฒนา SITE STRUCCTURE &
STORYBOARRD ในสัปดาหหหนา(30 นาททีและสามารถ
ศึกษาเพิ่มเติมไดนอกชั้นเรียยน)
อ
ย สามาารถสอบถามผูส อนและผู
9. ถานิสิตมีขอสงสั
ว ้นเรียนไดดตลอดเวลาผผานทางกระดดานสนทนา
รวมชั
“สสอบถามปญหาและข
ห
อสงสัยประจําโมดูล”
สื่อกาารเรียนการสออน
1. ระบบการจัดการการรเรียนการสอนผานเว็บBlaackboard LM
MS
2. เนื้อหากการเรียนการสสอนออนไลนน (Multimedia Coursewaare)
F
3. กิจกรรมมการเรียนรูออนไลนผาน Forum
4. กิจกรรมมการวัดและปประเมินผลการเรียน (ONNLINE INTEERACTIVE RREFLECTIVEE LEARNINNG
LOGS: OIRL) ผาน Blog
5. เอกสารรศึกษาเพิ่มเติติม
การวัวัดและประเมินผล
1. การวัดและประเมิ
แ
นผลการเรี
ผ
ยน (OIRL)
(
ผาน Blog
B
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เตรียมพพรอมสําหรับการทํ
ก าเว็บไซต เรียนรูเ กี่ยววกับหลักการและกระบวนนการ
ออกแบบเว็บไซต กาารออกแบบโคครงสรางและหหนาเว็บไซต และการออกแบบ
ตัวนําทาาง
จุดปรระสงค
1. ผูเรียนสสามารถระบุหลั
ห กการและกกระบวนการอออกแบบเว็บไซต
ไ ไดอยางถูถูกตอง
า บไซต หนนาเว็บไซต แลละตัวนําทางไไดถูกตองตามมหลักการและะ
2. ผูเรียนสสามารถออกแแบบโครงสรางเว็
กระบวนนการออกแบบบเว็บไซต
3. ผูเรียนสสามารถประยุยุกตใชหลักกาารและกระบววนการออกแบบบเว็บไซตเพื่อพัฒนาเว็บไซตไดอยางมีมี
ประสิทธิภาพ
กิจกรรรมการเรียนรูรูแ บบผสมผสสานโดยเนนวิธีการเรียนแบบบโครงการเปปนฐาน (Projject-Based Learning)
L
F2F
Online
1. ผูสอนสุ
ส
มเลือกนินิสิต (ผูสอนคควรเขาไปเช็คใน
ค
Blog ผูเรียนและเลืลือกตัวอยางที่นา สนใจกอน)
อ
น
องการจะพัฒนา
ฒ
นําเสสนอหัวขอที่ตนสนใจและต
บทเรีรียนWebQueest โดยระบุ ชื่อเรื่อง: อยางคร
ง าวๆ
ANAALYSIS: กลุมเปาหมาย วัตถุ
ต ประสงคของ
อ
บทเรีรียน ฯลฯ และะ DESIGN: ระบุ
ร เนื้อหาแลละ
กิจกรรรมในแตละขัขัน้ ตอนเพือ่ นํามาออกแบบบและ
พัฒนา
น SITE STRRUCTURE & STORYBOAARD
2.. ผูสอนแนะนํนําเกี่ยวกับหลัลักการและกรระบวนการ
(20นนาที)
อออกแบบเว็บไซซตทางการศึกกษาไดอยางถถูกตองและมี
ประสิทธิภาพโดยใหนิสิตศึกกษาบทเรียนอออนไลนเรื่อง
WBI:
W ADDIE&&GAGNE (200 นาที)
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ป
่ยวกับการประยุ
บ
กตตใช
3. ผูเรียนรวมอภิปรายเกี
Gagne Instructioonal Design เพื่อการออกกแบบ
ร ทธิภาพ จากนั
จ ้นขอใหผูเรียน
WebbQuest ทีม่ ีประสิ
ใสขอมู
อ ล WebQuest ลงในตารรางเปรียบเทียบของ
ย
Gagne เพื่อแสดงงใหเห็นความชัดเจนและความ
ครบถถวนในการอออกแบบ WebbQuest ของนินิสิตตาม
แนวททางการออกแแบบการเรียนการสอนที
น
ม่ ี
ประสิสิทธิภาพของ Gagne ดังตัวอยาง(20นาาที)
ด ากิจกรรมใในขอ 2 ใน PowerPoint 1-2 หนา
4. จัดทํ
และนนําขอมูลเกี่ยวกั
ว บชื่อเรื่อง การวิ
ก เคราะห
กลุมเป
เ าหมาย วัตถุ
ต ประสงคของบทเรี
อ
ยนทีได
ไ่
อภิปรายไว
ร ใน Leaarning Log สัสปดาหที่แลวมาใส
ว ไว
ใน PowerPoint หน
ห าแรก และเเตรียมนําเสนนอใน
น )
สัปดาาหหนา (20 นาที
5.. ผูสอนแนะนํนําเกี่ยวกับกาารออกแบบโคครงสรางเว็บไซต
ไดดถูกตองตามหหลักการและะกระบวนการออกแบบเว็บไซต
บ
ไดดอยางถูกตองและมี
ง
ประสิททธิภาพโดยใหหนสิ ิตศึกษา
บทเรียนออนไลลนเรื่องWBI: SITE STRUCCTURE (20
นาที)

ส
เรียนร
ย วมอภิปราายถึงการออกกแบบ
6. ผูสอนและผู
โครงสสรางเว็บไซต หนาเว็บไซตต และตัวนําทางได
ถูกตองตามหลั
อ
กการและกระบ
ก
วนการออกแแบบ
เว็บไซซตไดอยางถูกต
ก องและมีประสิ
ป ทธิภาพ จากนั้น
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จ
่ 1 ในน
ใหผูเรียี นทํากิจกรรรมตอจากกิจกรรมที
PoweerPoint โดยขขอใหจัดทํา SITE
S STRUCCTURE
สําหรัรับบทเรียน WebQuest
W
ขอองนิสิต โดยออาจ
จัดทําใน
า PowerPoint หรืออาจจประยุกตใช
โปรแแกรมสําหรับทํา Mindmapp ก็ไดจากนัน้ นํามา
pastee ใน PowerPPoint (20 นาาที)
7.
7 ผูสอนแนะะนําเกี่ยวกับการออกแบบหหนาเว็บไซต
และตั
แ วนําทางงไดถูกตองตาามหลักการแและ
กระบวนการอ
ก
ออกแบบเว็บไไซตไดอยางถูถูกตองและมี
ประสิ
ป ทธิภาพพโดยใหนิสิตศึกษาบทเรียนออนไลน
น
เรื่อง
WBI:
W PAGE DESIGN (200 นาที)

ส
เรียนร
ย วมอภิปราายถึงการออกกแบบ
8. ผูสอนและผู
หนาเว็
เ บไซต และตตัวนําทางไดถูถกู ตองตามหหลักการ
และกกระบวนการอออกแบบเว็บไซต
ไ ไดอยางถูถูกตอง
และมีมีประสิทธิภาพ จากนัน้ ใหผูเรียนทํากิจกรรมต
ก อ
จากกิกิจกรรมที่ 1แและ 2 ใน PowwerPoint โดยยขอให
นิสิตลองออกแบบ
ล
บหนา Homeppage และ teemplate
และccolor theme สําหรับหนาเนื
เ ้อหาสําหรับงาน
บ
WebbQuest (20 นาที
น )
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9. นิสิตโพสตต PowerPoinnt(กิจกรรมที่ 1 2 และ 3) ที่
เว็บไซตรายวิวิชา และเตรียยมนําเสนองาานดังกลาวในน
สัปดาหหนา (ผูสอนควรโพพสตตัวอยางงานบนเว็
ง
บ
ดวย)(30 นาทีและสามารรถศึกษาเพิ่มเติ
เ มไดนอกชั้น
เรียน) และเตตรียมนําเสนออในสัปดาหหนา
10. นิสิตเขียนบันทึกสะทอนการเรียนรูรูแ บบมี
อ
ในบล็ล็อก โดยมีขนตอนดั
นั้
งนี้
ปฏิสัมพันธออนไลน
1) การเขียนบบันทึกสะทอนนการเรียนรู (นิ
( สติ ) สง
บันทึกสะทอนการเรียนรูภภายในเที่ยงคืคืนของวัน
พฤหัสบดีของสัปดาหนั้น
อ ่อน และ
2) การอานบับันทึกสะทอนนการเรียนรูของเพื
ตั้งประเด็นเพิพิม่ เติม(เพื่อนน)สงภายในเทีทีย่ งคืนของวัน
ศุกรในสัปดาาหนนั้
3) การปรับบันทึกฯ จากกการอานประเดด็นตางๆ ที่
เพื่อนไดตั้งขอสังเกต คําถถาม และขอเสสนอแนะ
(นิสิต) ดําเนินการและสงภภายในวันอาทิตยของ
สัปดาหนั้น
4) การตรวจสอบขอคนพบบใหมๆ ที่เพือนนํ
่อ าเสนอ
(เพื่อน) ดําเนินการภายในวันอังคารกอนการเรียน
ครั้งตอไป
น
(30 นาทีและะสามารถศึกษษาเพิ่มเติมไดดนอกชั้นเรียน)

11. ถานิสิตมีขอสงสัย สาามารถสอบถถามผูสอนและะ
น ตลอดเวลลาผานทางกรระดาน
ผูรวมชั้นเรียนได
สนทนา “สอบถามปญหาาและขอสงสัยประจํ
ย าโมดูล”
ล
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สื่อการเรียนการสอน
1. ระบบการจัดการการเรียนการสอนผานเว็บ Blackboard LMS
2. เนื้อหาการเรียนการสอนออนไลน (Multimedia Courseware)
3. กิจกรรมการเรียนรูออนไลนผาน Forum
4. ตัวอยางผลงาน
5. สงงานผาน OnlineAssignment
6. กิจกรรมการวัดและประเมินผลการเรียน (ONLINE INTERACTIVE REFLECTIVE LEARNING
LOGS: OIRL) ผาน Blog
7. เอกสารออนไลนและเว็บไซตสําหรับศึกษาเพิ่มเติม
การวัดและประเมินผล
1. สงงานผาน OnlineAssignment
2. การวัดและประเมินผลการเรียน (OIRL) ผาน Blog
สัปดาห MODULE
5
2

LESSON
2

หัวขอ
เทคนิคและวิธกี ารในการสรางสรรคเว็บไซต เครื่องมือสนับสนุน
การตกแตงเว็บไซต เทคนิคในการออกแบบและตกแตงงาน
กราฟก และทิปตางๆ ในการเพิ่มลูกเลนใหกับเว็บไซต

จุดประสงค
1. ผูเรียนสามารถนําเทคนิคและวิธีการตางๆ ที่ไดอภิปรายในชัน้ เรียนเพื่อสรางสรรคผลงานเว็บไซต
สําหรับการเรียนการสอนของตนใหมีประสิทธิภาพเพิม่ ขึ้นได
2. ผูเรียนสามารถสืบคนเทคนิค วิธีการ หลักการเพิม่ เติมเพื่อนํามาออกแบบเว็บไซตของตนเองได
กิจกรรมการเรียนรูแบบผสมผสานเนนการเรียนแบบโครงการเปนฐาน (Project-Based Learning: PBL)
F2F
Online
1. ผูเรียนชมคลิปวีดิโอเรื่อง “Create a Website: What
you need to get online” ผูสอนและผุเรียนรวม
อภิปรายถึงแนวทางในการพัฒนาเว็บไชต
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2. นิสิสติ นําเสนอPoowerPoint(กิจกรรมที่ 1 2 และ 3)
ที่ไดสสงผานเว็บไซตรายวิชาเพื่อเป
อ นการแลกกเปลี่ยน
เรียนรู
น ในการออกแแบบ WebQ
Quest(90 นาทีที)
3. ผูสอนและผุ
ส
เรียนร
ย วมอภิปราายถึงแนวทางงในการ
ออกแแบบ WebQuest ที่มีประะสิทธิภาพและะมี
ความมนาสนใจ โดยใชขอมูลจากที่นิสิตไดนาเสนอ
าํ
4.. ผูสอนแนะนํนําการใชโปรแแกรม Adobee
(20 นาที
น )
Im
mageReady สําหรับการสสราง animation อยางงาย
แลละโปรแกรม Adobe
A
Phottoshop สําหรรับชวยในการร
ตกกแตงเว็บไซตต และ slide ttool ที่ชวยใหเว็บไซตมี
คววามสมบูรณยิย่งิ ขึ้น โดยใหน ิสิตศึกษาบทเรียน
อออนไลนเรื่องEEasy Animation และ Slidde(20 นาที)

5. หลลังจากศึกษาบบทเรียนออนนไลนแลว ผูเรียนรวม
ทํา workshop
w
ทัง้ 2 เรื่องไปพรรอมกันเพื่อใหหเขาใจ
ขั้นตออนในการใชเครื่องมือดังกลาวตอไป (40 นาที)
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6.. นิสิตสรุปหัวข
ว อ WebQuuest พรอมราายละเอียดซึง่
เปปนโปรเจ็คคู โพสต
โ ขอสรุปที่กระทูรายวิชา
ช (20 นาที)
บ ปฏิสัมพันธ
น
7.. นิสิตเขียนบันั ทึกสะทอนกการเรียนรูแบบมี
อออนไลนในบล็็อก โดยมีขนั้ ตอนดังนี้
1)) การเขียนบันทึ
น กสะทอนกการเรียนรู (นิสิสติ ) สงบันทึก
สะะทอนการเรียนรู
ย ภายในเทียงคื
่ นของวันพฤหั
น สบดีของ
อ
สััปดาหนั้น
2)) การอานบันทึ
น กสะทอนกาารเรียนรูของเเพื่อน และตัง้
ประเด็นเพิม่ เติม(เพื่อน)สงภภายในเที่ยงคืคืนของวันศุกร
ในนสัปดาหนนั้
3)) การปรับบันทึ
น กฯ จากการรอานประเด็นต
น างๆ ที่เพื่อน
ไดดตั้งขอสังเกตต คําถาม และะขอเสนอแนะะ (นิสิต)
ดําเนิ
า นการและะสงภายในวันนอาทิตยของสสัปดาหนั้น
4)) การตรวจสออบขอคนพบใใหมๆ ที่เพื่อนนํ
น าเสนอ
(เพพื่อน) ดําเนินการภายในวั
น
วันอังคารกอนการเรี
น
ยนครัรัง้
ตอไป
อ
(330 นาทีและสามารถศึกษาาเพิ่มเติมไดนอกชั
น ้นเรียน)

9.. ถานิสิตมีขอสงสัย สาามารถสอบถามผูสอนและะผู
รวมชั
ว ้ น เรี ย นไ ดต ลอดเวลาาผ า นทางกรระดานสนทนนา
“สสอบถามปญหาและข
ห
อสงสัยประจําโมดดูล”
สื่อกาารเรียนการสออน
1. ระบบการจัดการการรเรียนการสอนผานเว็บ Blackboard LMS
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2. เนื้อหากการเรียนการสสอนออนไลนน (Multimedia Coursewaare)
3. กิจกรรมมการเรียนรูออนไลนผาน Forum
F
4. กิจกรรมมการวัดและปประเมินผลการเรียน (ONNLINE INTEERACTIVE RREFLECTIVEE LEARNINNG
LOGS: OIRL) ผาน Blog
5. เอกสารรศึกษาเพิ่มเติติม
การวัวัดและประเมินผล
1. การวัดและประเมิ
แ
นผลการเรี
ผ
ยน (OIRL)
(
ผาน Blog
B
2. สงงานผผาน Online Forum
สัปดาาห
6

MODULE
3

LESSON
1

หัวขอ
การพัฒนาโปรแกรม
ฒ
มการเรียนการรสอนผานเว็บขั
บ น้ นําเรียนรูรู
โปรแกรรมในการพัฒนาเว็บไซต (W
Web Authorring Tool)
วิธีการใในการสรางสรรคเว็บไซตสสํําหรับการเรียนการสอน
ย

จุดปรระสงค
1. ผูเรียนสสามารถระบุและอธิ
แ
บายขั้นตอนที
น
ส่ ําคัญในการพั
ญ
ฒนาเว็
น บไซตได
2. ผูเรียนสสามารถสรางสรรคเว็บไซตตสําหรับการเรีรียนการสอนเพื่อสงเสริมกการเรียนรูไดอย
อ างมี
ประสิทธิภาพ
กิจกรรรมการเรียนรูรูแ บบผสมผสสานเนนการเรีรียนแบบโครงงการเปนฐานน (Project-Baased Learning: PBL)
F2F
Onlinne
1.ผูสอนกลาวแนะะนําโปรแกรมมในการพัฒนา
เว็บไซซต (Web Auuthoring Toool) สําหรับใชใน
ใ
การพัพัฒนาบทเรียน WebQuesst (15 นาที)

2. ผูเรียนศึกษาบบทเรียน “เริ่มตตนสรางเว็บดวยโปรแกรม
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3. ผูเรียนเขารวม workshop หลังจากที่ไดศึกษา
จบในแตละบทเรียน และผูส อนอภิปรายสรุปถึง
ขั้นตอนดังกลาวอีกครั้งเพื่อใหผูเรียนเขาใจ
บทเรียนดังกลาว และสามารถกลับไปทบทวน
บทเรียนออนไลนไดดวยตนเอง (100 นาที)

Macromedia Dreamweaverประกอบดวยบทเรียน
ทั้งสิน้ 7 บทเรียน ดังนี้
• Lesson 1 เรื่องการตั้งคา SITE
• Lesson 2 เรื่องการตั้งคาภาษา
• Lesson 3เรื่องการตั้งคาเว็บเพจเบื้องตน
• Lesson 4เรื่องการสรางตาราง
• Lesson 5เรื่องการใชตารางชวยจัดองคประกอบ
ของเว็บเพจ
• Lesson 6เรื่องการสราง Template
• Lesson 7 เรื่องตัวอยางเทคนิคการสราง
Rollover Button (100 นาที)

4. ผูเรียนศึกษาบทเรียน “Web Adds-on tools” ซึ่งเปน
เทคนิคการเพิม่ ลูกเลนใหเว็บไซต จากการสืบคนขอมูล
ดังกลาว ขอใหแตละคนแนะนําเกี่ยวกับเทคนิคตางๆ ที่
สามารถนํามาเพิ่มความสามารถใหกับเว็บไชตของนิสิต
ได พรอมทัง้ อธิบายรายละเอียดการนําไปใชงานอยาง
คราวๆ โพสตลงในกระดานเสวนา “Project Study: Web
Adds-on” (10 นาทีและสามารถศึกษาเพิม่ เติมไดนอกชัน้
เรียน)
5. นิสิตเขียนบันทึกสะทอนการเรียนรูแบบมีปฏิสัมพันธ
ออนไลนในบล็อก โดยมีขนั้ ตอนดังนี้
1) การเขียนบันทึกสะทอนการเรียนรู (นิสติ ) สงบันทึก
สะทอนการเรียนรูภายในเทีย่ งคืนของวันพฤหัสบดีของ
สัปดาหนั้น

2100
2) กาารอานบันทึกสะท
ก อนการเรีียนรูของเพือน
่อ และตั้ง
ประเเด็นเพิม่ เติม(เเพื่อน)สงภายยในเที่ยงคืนของวั
ข นศุกรใน
สัปดาหนั้น
ก จากการอาานประเด็นตางๆ
า ที่เพื่อนไดด
3) กาารปรับบันทึกฯ
ตั้งขอสั
อ งเกต คําถาาม และขอเสสนอแนะ (นิสิสติ ) ดําเนินกาาร
และสสงภายในวันอาทิ
อ ตยของสััปดาหนนั้
4) กาารตรวจสอบขขอคนพบใหมมๆ ที่เพื่อนนําเสนอ
า
(เพื่อน)
น
ดําเนินินการภายในนวันอังคารกออนการเรียนครั้งตอไป
(30 นาที
น และสามารถศึกษาเพิ่มเติมไดนอกชั้นเรียน)

ส ย สามารรถสอบถามผูสอนและผู
ส
รวม
6. ถถานิสิตมีขอสงสั
ชั้นเรีรยนไดตลอดเเวลาผานทางงกระดานสนททนา “สอบถาม
ปญหาและข
ห
อสงสสัยประจําโมดูดูล”
สื่อกาารเรียนการสออน
1. ระบบการจัดการการรเรียนการสอนผานเว็บBlaackboard LM
MS
2. เนื้อหากการเรียนการสสอนออนไลนน (Multimedia Coursewaare)
F
3. กิจกรรมมการเรียนรูออนไลนผาน Forum
4. กิจกรรมมการวัดและปประเมินผลการเรียน (ONNLINE INTEERACTIVE RREFLECTIVEE LEARNING
LOGS: OIRL) ผาน Blog
5. เอกสารรศึกษาเพิ่มเติติม
การวัวัดและประเมินผล
1. การวัดและประเมิ
แ
นผลการเรี
ผ
ยน (OIRL)
(
ผาน Blog
B
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สัปดาห
7

MODULE
3

LESSON
2

หัวขอ
เทคนิคและวิธกี ารตางๆ เพื่อพัฒนาโปรแกรมการเรียนการ
สอนผานเว็บขัน้ นําเรียนรูโปรแกรมตางๆ ในการเพิ่ม
ศักยภาพของเว็บไซตสําหรับการเรียนการสอน

จุดประสงค
1. ผูเรียนสามารถนําเทคนิคและวิธีการตางๆ ที่ไดอภิปรายในชัน้ เรียนเพื่อสรางสรรคผลงานเว็บไซต
สําหรับการเรียนการสอนของตนใหมีประสิทธิภาพเพิม่ ขึ้นได
2. ผูเรียนสามารถสืบคนเทคนิค วิธีการ หลักการเพิม่ เติมเพื่อนํามาออกแบบเว็บไซตของตนเองได
กิจกรรมการเรียนรูแบบผสมผสานเนนการเรียนแบบโครงการเปนฐาน (Project-Based Learning: PBL)
F2F
Online
1. ผูเรียนทบทวนบทเรียน “เริ่มตนสรางเว็บดวย
โปรแกรม Macromedia Dreamweaver ทั้ง 7
บทเรียน พรอมตอบขอซักถามจากผูเรียน (30 นาที)
2. ผูสอนคัดเลือกเทคนิคการเพิ่มลูกเลนใหเว็บไซตที่
เปนประโยชนที่ผูเรียนแตละคนไดแนะนําเกี่ยวกับ
เทคนิคดังกลาวผาน online forum จากนัน้ ให
ออกมานําเสนอหนาชั้นเรียนโดยใหเพื่อนรวมชั้น
ทดลองปฏิบัติตาม (100นาทีและผูเรียนสามารถ
ศึกษาเพิ่มเติมไดนอกชั้นเรียน)
3.เวลาสําหรับออกแบบและพัฒนา Project Study
(100 นาทีและผูเรียนสามารถศึกษาเพิ่มเติมไดนอก
ชั้นเรียน)
4. นิสิตเขียนบันทึกสะทอนการเรียนรูแบบมี
ปฏิสัมพันธออนไลนในบล็อก โดยมีขนั้ ตอนดังนี้
1) การเขียนบันทึกสะทอนการเรียนรู (นิสติ ) สง
บันทึกสะทอนการเรียนรูภายในเที่ยงคืนของวัน
พฤหัสบดีของสัปดาหนั้น
2) การอานบันทึกสะทอนการเรียนรูของเพื่อน และ
ตั้งประเด็นเพิม่ เติม(เพื่อน)สงภายในเทีย่ งคืนของวัน
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ศุกรในสัปดาหหนนั้
3)) การปรับบันทึ
น กฯ จากการอานประเด็นต
น างๆ ที่
เพืพื่อนไดตั้งขอสัสงเกต คําถามม และขอเสนนอแนะ
(นินิสิต) ดําเนินการและส
ก
งภาายในวันอาทิตยของ
สััปดาหนั้น
4)) การตรวจสออบขอคนพบใใหมๆ ที่เพื่อนนํ
น าเสนอ
(เเพื่อน) ดําเนินการภายในว
น
วันอังคารกอนการเรี
น
ยน
ครั้งตอไป
น ้นเรียน)
(330 นาทีและสสามารถศึกษาาเพิ่มเติมไดนอกชั

5. ถานิสิตมีขขอสงสัย สามมารถสอบถามมผูสอนและผูผู
ว ้นเรียนไดดตลอดเวลาผานทางกระะดานสนทนาา
รวมชั
“สสอบถามปญหาและข
ห
อสงสัยประจําโมดูล”
สื่อกาารเรียนการสออน
1. ระบบการจัดการการรเรียนการสอนผานเว็บ Moodle LMS
2. เนื้อหากการเรียนการสสอนออนไลนน (Multimedia Coursewaare)
F
3. กิจกรรมมการเรียนรูออนไลนผาน Forum
G
4. กิจกรรมมการวัดและปประเมินผลการเรียน (ONNLINE INTERRACTIVE REEFLECTIVE LEARNING
LOGS: OIRL) ผาน Blog
5. เอกสารรศึกษาเพิ่มเติติม
การวัวัดและประเมินผล
1. การวัดและประเมิ
แ
นผลการเรี
ผ
ยน (OIRL)
(
ผาน Blog
B

213
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8
1-3
เวลาสําหรับการนําเสนอชิน้ งาน WebQuest ที่สะทอนถึงการบูรณาการ
ความรูทงั้ MODULE 1-3
9

1-3

สอบกลางภาค เนื้อหาครอบคลุม: MODULE 1: ความหมายและความ
เปนมาของโปรแกรมการเรียนการสอนผานเว็บขัน้ นํา, MODULE 2: การ
ออกแบบโปรแกรมการเรียนการสอนผานเว็บขั้นนําและ MODULE 3: การ
พัฒนาโปรแกรมการเรียนการสอนผานเว็บขั้นนํา
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ภาคผนวก จ.
แบบทดสอบความรูพนื้ ฐาน
วิชาโปรแกรมการเรียนการสอนผานเว็บขั้นนํา
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ลําดับที่
แบบทดสอบความรูพนื้ ฐาน
วิชาโปรแกรมการเรียนการสอนผานเว็บขั้นนํา

แบบทดสอบนี้เปนสวนหนึ่งของงานวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบอีเลิรนนิงแบบผสมผสานโดยใช
บันทึกสะทอนการเรียนรูแบบมีปฏิสัมพันธออนไลนที่สงเสริมความใฝรูและความคงทนในการจําของนิสิต
คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (DEVELOPMENT OF BLENDED E-LEARNING MODEL
USING ONLINE INTERACTIVE REFLECTIVE LEARNING LOGS TO ENHANCE FACULTY OF
EDUCATION STUDENTS’ INQUIRING MIND AND RETENTION AT CHULALONGKORN
UNIVERSITY) โดยมีวัตถุประสงคเพื่อวัดระดับความสามารถทางการเรียนของนิสิตโดยแบบทดสอบนี้จะ
ครอบคลุ ม ประเด็นเนื้อ หาทั้ ง ในดานความรูพื้ น ฐานทางเทคโนโลยี ก ารศึกษาและการใชคอมพิวเตอร
เบื้องตนที่เกี่ยวกับการออกแบบและพัฒนาโปรแกรมการเรียนการสอนผานเว็บขั้นนํา

ผูวิจัย

ผูชวยศาสตราจารย ดร. จินตวีร คลายสังข และอาจารย ดร. ประกอบ กรณีกิจ
สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

คําชี้แจง : แบบทดสอบความรูพนื้ ฐานฉบับนี้มีจุดประสงคเพื่อทดสอบความรูพนื้ ฐานในวิชาโปรแกรมการ
เรียนการสอนผานเว็บ โดยจะไมมีผลตอคะแนนในรายวิชานี้แตอยางใด แบบทดสอบฉบับนี้มีจาํ นวน 38
ขอ นิสิตจะมีเวลาในการทําแบบทดสอบ 60 นาที โดยให X เลือกคําตอบที่ถูกที่สุดเพียงขอเดียว
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ตอนที่ 1
ขอมูลเกี่ยวกับสถานภาพสวนตัวของผูต อบแบบสอบถาม
สําหรับผูวิจยั
โปรดตอบคําถามในชองวางหรือกา x หนาขอความที่เปนจริง
1. เพศ
……… 1
=ชาย หญิง
……… 2
2. อายุ
….. ต่ํากวา 17 ปป …..17-18ป
…..19-20 ป…..มากกวา 20 ป
……… 3
3. ชั้นปที่ศกึ ษา
…..ปที่ 1 …..ปที่ 2
…..ปที่ 3….. ปที่ 4
4. วิชาเอก
……… 4
…..คอมพิวเตอรเพื่อการศึกษา - มัธยมวิทย
….. คอมพิวเตอรเพื่อการศึกษา - มัธยมศิลป
…..เทคโนโลยีการศึกษา - มัธยมวิทย
…..เทคโนโลยีการศึกษา - มัธยมศิลป
…..อื่นๆ โปรดระบุ ……………….…….
5. ประสบการณในการใชคอมพิวเตอร …………… ป
……… 5
6. จํานวนชัว่ โมงในการใชคอมพิวเตอรใน 1 สัปดาห …………… ชั่วโมง
……… 6
7. สถานที่ๆ ใชคอมพิวเตอรเปนประจํา
……… 7
…..ที่บาน…..ที่มหาวิทยาลัย
…..อื่นๆ โปรดระบุ ………………………………..
8. โปรแกรมที่ทา นใชเปนประจํา……… 8
…..MS Office (Word, Excel, PowerPoint)
….. Graphic Editor tool (โปรแกรมตัดตอ ตกแตงภาพและกราฟก เชน Photoscape, Adobe
Photoshop)
….. Sound Editor tool (โปรแกรมตัดตอ ตกแตงเสียง เชน Audacity, Sony Soundforce)
….. Video Editor tool (โปรแกรมตัดตอ ตกแตงเสียง เชน Ulead, Sony Vegas)
…..Web Authoring tool (โปรแกรมพัฒนาเว็บไซต เชน Macromedia Dreamveawer)
….. อื่นๆ โปรดระบุ
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สําหรับผูวิจยั
……… 9

1. โปรแกรมทีใ่ ชเปดอินเทอรเน็ตเรียกวาอะไร
ก. Internet
ข. Web Browser
ค. World Wide Web
ง. ISP (Internet Service Provider)
2. โปรแกรมใดสามารถใชเปดอินเทอรเน็ตได
……… 10
ก. Safari
ข. Opera
ค. Internet Explorer
ง. ถูกทุกขอ
3. ถาเปรียบเทียบหนังสือกับเว็บ หนาสารบัญจะเปรียบไดกับอะไร
……… 11
ก. เว็บไซต
ข. เว็บเพจ
ค. เว็บลิงค
ง. โฮมเพจ
……… 12
4. เอกสารหรือสวนที่ติดตอกับผูใชในเว็บมีชื่อเรียกวาอะไร
ก. Website
ข. Webpage
ค. Homepage
ง. Web Browser
5. ขอใดใหนิยามคําวาเว็บไซตไดถูกตอง
……… 13
ก. หนาเว็บที่เห็นผานเบราเซอรเพียงหนาเดียวเทานัน้
ข. หนาแรกของเว็บไซตซึ่งรวมเนื้อหาและลิงกไวทงั้ หมด
ค. ผูสรางหรือดูแลเว็บไซต ซึง่ มีหนาที่ในการอัพเดทขอมูลตรวจดูลิงคที่เชื่อมโยงไปยังหนาเว็บ
เพจหรือเว็บไซตอื่น
ง. เว็บเพจทุกหนาที่เราสรางขึ้นจัดเปนที่เก็บเว็บเพจและตองใชเบราเซอรในการดึง
ขอมูลมาแสดงที่เครื่องคอมพิวเตอรของเรา
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6. HyperText Markup Language เปนโปรแกรมภาษาสําหรับงานประเภทใด
ก. การสรางเว็บเพจ
ข. การอานขอมูลในเว็บเพจ
ค. การเผยแพรเว็บเพจสูอินเทอรเน็ต
ง. การถายโอนแฟมขอมูล
7. ftp://aved.edu.chula.ac.th ใหบริการทางดานใด
ก. Upload file
ข. การรับขาวสารขอมูล
ค. การถายโอนแฟมขอมูล
ง. การเผยแพรเว็บทางอินเทอรเน็ต
8. ขอใดคือเครือขายคอมพิวเตอรขนาดใหญที่สุดในโลกที่เกิดจากการเชื่อมตอเครือขาย
ยอยๆ เขาดวยกัน
ก. อินทราเน็ต
ข. อินเทอรเน็ต
ค. เอ็กทราเน็ต
ง. ถูกทุกขอ
9. ที่อยูที่ใชระบุตําแหนงของเว็บไซตบนอินเทอรเน็ตมีชอื่ เรียกวาอะไร
ก. URL
ข. FTP
ค. WWW
ง. HTTP
10. สาเหตุที่ Domain Name มีหลายแบบเพื่ออะไร
ก. เพื่อบงบอกตําแหนงของเว็บไซต
ข. เพื่อบงบอกผูใหบริการอินเตอรเน็ต
ค. เพื่อบงบอกกลุมหนวยงานผูเปนเจาของเว็บไซต
ง. เพื่อบงบอกภาษาคอมพิวเตอรที่ใชในการสรางเว็บไซต

สําหรับผูวิจยั
……… 14

……… 15

……… 16

……… 17

……… 18
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สําหรับผูวิจยั
……… 19

11. ac.thเปน Domain Nameของกลุมหนวยงานใด
ก. หนวยงานทหาร
ข. หนวยงานราชการ
ค. สถาบันการศึกษาตางๆ
ง. บริษัทกลุมการคาและเว็บไซตทั่วไป
12. บริษัทที่จดทะเบียนในประเทศจะมี Domain Name วาอะไร
……… 20
ก. .net
ข. .org
ค. .com
ง. .co.th
13. ขอใดคือภาษาที่ใชสําหรับเขียนเว็บไซต
……… 21
ก. ASP
ข. PHP
ค. HTML
ง. ถูกทุกขอ
……… 22
14. ผูสรางหรือดูแลเว็บไซต ซึ่งมีหนาที่ในการอัพเดทขอมูล ตรวจดูลิงคที่ เชื่อมโยง
ไปยังหนาเว็บเพจหรือเว็บไซตอื่นเรียกไดอีกอยางวาอะไร
ก. Web Admin
ข. Web Master
ค. Web Hosting
ง. Web Programming
15. ผูใหบริการอินเตอรเน็ตซึ่งมีหนาที่ในการเชื่อมตอสัญญาณเขาระบบอินเตอรเน็ตเรียกวา
อะไร………23
ก. Server
ข. Web Master
ค. ISP (Internet Service Provider)
ง. URL (Uniform Resource Locator)
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16. หนาที่ของ Server คืออะไร
ก. ใหบริการอินเตอรเน็ต
ข. กําหนดชื่อที่อยูของเว็บไซต
ค. รวบรวมขอมูลเว็บไซตตาง ๆ
ง. ระบุตําแหนงไวสําหรับเปดดูขอมูลของเว็บไซตแตละแหงบนอินเตอรเน็ต
17. ขอใดไมใชสวนประกอบของหนาเว็บเพจ
ก. สวนหัว (Page Header)
ข. สวนเนื้อหา (Page Body)
ค. สวนทาย (Page Footer)
ง. สวนกลาง (Page Middle)
18. สวนประกอบใดที่มักจะอยูบริเวณตอนกลางของหนาเว็บเพจ
ก. สวนหัว (Page Header)
ข. สวนเนื้อหา (Page Body)
ค. สวนทาย (Page Footer)
ง. สวนกลาง (Page Middle)
19. การใชขอความเชื่อมโยงไปยังสวนตางของเว็บไซตหรือเว็บไซตภายนอกเรียกวาอะไร
ก. Hyperlink
ข. Hypertext
ค. Hypermedia
ง. Hypergraphic
20. การคัดลอกขอมูลจากเครื่องคอมพิวเตอรนําไปเก็บไวบนเซิฟเวอรเรียกวาอะไร
ก. Download
ข. Upload
ค. FTP
ง. Peer to Peer
21. การคัดลอกขอมูลจากอินเทอรเน็ตนําไปเก็บไวบนเครื่องคอมพิวเตอรเรียกวาอะไร
ก. Download
ข. Upload
ค. FTP
ง. Peer to Peer

……… 24

……… 25

……… 26

……… 27

……… 28

……… 29
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22. โปรแกรมในขอใดคือโปรแกรมที่ชวยในการสรางเว็บไซต
ก. Notepad
ข. Adobe Photoshop
ค. Macromedia Dreamweaver
ง. Internet Explorer
23. #0000FF เปนรหัสของอะไรในภาษา HTML
ก. รหัสสี
ข. รหัสใสรูปภาพ
ค. รหัสปรับขนาดของตัวอักษร
ง. รหัสการจัดรูปแบบขอความ
24. <B>ขอความ</B> เปนการกําหนดคาอะไรในภาษา HTML
ก. ทําใหขีดเสนใตขอความ
ข. ทําใหขอความเปนตัวหนา
ค. ทําใหขอความเปนตัวหอย
ง. ทําใหขอความเปนตัวเอียง
25. ถาตองการเวนวรรคมากกวา 1 ตัวอักษรตองใชคําสัง่ ใดชวย
ก. &lt;
ข. &gt;
ค. &quot;
ง. &nbsp;
26. <A HREF= “http://www..........”>ขอความ<A HREF= …>เปนคําสั่งสําหรับทําอะไร
ก. การเชื่อมโยงภายในเว็บไซต
ข. การเชื่อมโยงขอมูลนอกเว็บไซต
ค. การเชื่อมโยงขอมูล FTP
ง. การเชื่อมโยงขอมูล E-Mail
27. ขอใดเปนการเรียนการสอนผานเครือขายอินเทอรเน็ต
ก. Web-Based Training
ข. Web-Based Instruction
ค. Web-Based Classroom
ง. Web-Based CAI

……… 30

……… 31

……… 32

……… 33

……… 34

……… 35
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28. ขอใดคือระบบบริหารจัดการเรียนการสอน (Learning Management System: LMS) ……… 36
ที่ไดพัฒนาขึ้นเพื่อเปน freeware
ก. Blackboard
ข. WebCT
ค. Moodle
ง. Joomla
29. ขอใดตอไปนี้แตกตางจากขออื่นเมื่อพิจารณาในเรื่องของชองทางการติดตอสื่อสาร
……… 37
ก. Video conference
ข. Chat
ค. Instant Messenger
ง. E-mail
30. ขอใดลักษณะการสื่อสารแบบ SYNCHRONOUS ที่ใชในการเรียนการสอนผานเว็บ
……… 38
ก. FTP
ข. Chat
ค. WWW
ง. E-mail
31. ขอใดเปนลักษณะการสื่อสารแบบ ASYNCHRONOUS ที่ใชในการเรียนการสอนผานเว็บ ……… 39
ก. IRC
ข. Forum
ค. Chatroom
ง. Instant Messenger
32. ขอใดเปนลักษณะของการสื่อสารสองทิศทาง (Two-Way Communication)
……… 40
ก. E-mail
ข. Podcast
ค. Teleconference
ง. Video on demand
……… 41
33. ขอใดไมใชลักษณะของเว็บ 2.0
ก. ผูชมเขาชมเว็บไซตไดอยางเดียวเทานัน้
ข. ผูชมมีสวนรวมในการจัดการเนื้อหาบนเว็บไซต
ค. ผูชมมีโอกาสแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเว็บไซต
ง. ผูใชสามารถแลกเปลี่ยนขอมูลตางๆ ระหวางกันได
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34. ไฟลภาพชนิดใดที่ไมนยิ มใชบนอินเทอรเน็ต
ก. GIF
ข. JPEG
ค. PNG
ง. TIFF
35. ระบบสีแบบใดที่ ไมเหมาะสม กับการออกแบบเว็บไซต
ก. RGB
ข. CMYK
ค. HSB
ง. LAB
36. ภาพชนิดใดที่สามารแสดงภาพเคลื่อนไหวได
ก. GIF
ข. JPEG
ค. PNG
ง. TIFF
37. ถาตองการภาพที่มีขนาดเล็กและสามารถยอขยายไดโดยไมสูญเสียคุณภาพ
ควรเลือกภาพชนิดใด
ก. ภาพเวกเตอร
ข. ภาพบิทแมป
ค. ภาพเคลื่อนไหว
ง. ถูกทุกขอ
38. ถาตองการสรางภาพเคลื่อนไหวประกอบเว็บไซต ควรใชโปรแกรมใด
ก. Macormedia Flash
ข. Adobe Pagemaker
ค. Adobe Photoshop
ง. Macormedia Dreamweaver
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แบบวัดเจตคติตอความใฝรูของผูเรียนระดับปริญญาบัณฑิต
ทําเครื่องหมาย 9 ลงในชองที่ตรงกับความคิดเห็นของนิสิต
แนว
ความคิดเห็นของนิสิต
รายการคําถาม
คําถาม 5
4
3
2
1
การตระหนักรูในสิ่งที่พบ/สิ่งที่เกิดขึ้น
1. ในการตั้งคําถามหรือประเด็นในบล็อกนิสติ
ทางบวก
มักจะระบุขอบเขตของการคนควา
2. เมื่อนิสิตสงสัยปญหาที่เกิดขึน้ นิสิตลําบาก
ทางลบ
ใจที่จะกําหนดหัวขอของการคนควา
3. นิสิตคิดวาไมมีความสําคัญที่จะตองกําหนด ทางลบ
หัวขอคนควา เมื่อเกิดความสงสัย
4. นิสิตรูสึกเหมือนถูกกระตุนใหศึกษาเนื้อหา
ทางบวก
สาระเพิ่มขึน้ เมื่ออาจารยหรือเพื่อนถาม
คําถาม
5. นิสิตชอบที่จะกําหนดประเด็นที่ตองการ
ทางบวก
คนควา
6. นิสิตตองการใหอาจารยหรือเพื่อนระบุมขี อ
ทางลบ
สงสัยจากการสะทอนความคิดของตนเอง
การตั้งคําถาม/นําเสนอสมมติฐานที่สามารถตรวจสอบได
7. นิสิตสามารถหาวิธีการในการหาคําตอบที่
ทางบวก
หลากหลาย
8. นิสิตคาดหวังใหอาจารยหรือเพื่อนบอก
ทางลบ
แนวทางในการหาคําตอบ
9. นิสิตกระตือรือรนที่จะหาคําตอบจากการคาด ทางบวก
เดาคําตอบกอน
10. นิสิตรูสึกวาเปนการเสียเวลามากที่จะคนควา ทางลบ
คําตอบเกี่ยวกับคําถามที่ระบุในบล็อกนัน้
11. เมื่อเกิดคําถามขึ้นนิสิตเปนผูวางแผนและ
ทางบวก
ดําเนินการตามขั้นตอนการคนควาอยาง
อิสระ

คําชี้แจง
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รายการคําถาม

แนว
คําถาม

ความคิดเห็นของนิสิต
5
4
3
2
1

การเก็บรวบรวมขอมูลดวยวิธีการตางๆ
12. นิสิตคาดวาอาจารยมีขนั้ ตอนและระเบียบวิธี ทางลบ
ใหสําหรับการดําเนินการคนควา
13. นิสิตรูสึกวาการรวบรวมขอมูลตางๆ เปนเรือ่ ง ทางลบ
ที่นา เบื่อและเสียเวลา
14. นิ สิ ต สนใจที่ จ ะเรี ย บเรี ย งข อ มู ล ต า งๆ ให มี ทางบวก
ความชัดเจนขึ้น
15. นิสิตรูสึกวาการที่นิสิตไดเก็บขอมูลดวย
ทางบวก
ตนเองนั้นเปนสิ่งทีท่ าทาย
16. นิสิตพอใจเมื่ออาจารยระบุหนทางในการเก็บ ทางลบ
ขอมูลที่หลากหลาย
17. นิสิตสนใจที่จะตรวจสอบขอมูลและพัฒนา ทางบวก
วิธีการเก็บรวบรวมขอมูลที่เกี่ยวของ
การวิเคราะห/ตีความขอมูลดวยคําพูดที่มีความหมายและนาเชือ่ ถือ
18. นิสิตรูสึกวาไมจําเปนตองจําแนกขอคนพบ
ทางลบ
ตางๆ ออกมาเรียบเรียงใหม
19. นิสิตคิดวาการแยกแยะขอมูลตางๆ ออกมา ทางบวก
ทําใหเกิดความชัดเจน
20. นิสิตมักมีปญหาเกี่ยวกับการตีความขอมูลที่ ทางลบ
นิสิตคนพบ
21. การแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ ทางบวก
ขอคนพบเปนเรื่องนาสนุก
22. นิสิตคิดวาอาจารยควรใหขอ มูลและแนวทาง ทางลบ
เฉพาะในวิธีการวิเคราะหขอมูล
23. นิสิตมักมีขอมูลที่นา เชื่อถือและ/หรือขอมูล
ทางบวก
ทางสถิติมาสนับสนุนขอคนพบ
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แนว
ความคิดเห็นของนิสิต
คําถาม 5
4
3
2
1
การสรุปความและสามารถจัดแบงหมวดหมูจําแนกประเภท หรือการระบุผลที่ไดและนําขอมูล
ไปใชในบริบทที่แตกตางออกไป
24. ถาอาจารยเปนผูตอบคําถามแลว นิสิตรูสึก
ทางลบ
มั่นใจและจะไมคนหาคําตอบตอไป
25. นิสิตชอบคนหาคําตอบเองทุกครั้งไมวาจะมี ทางบวก
ใครตอบคําถามนั้นแลวหรือไม
26. อาจารยควรเปนผูสรุปคําตอบวาถูกหรือผิด
ทางลบ
27. นิสิตพอใจทีจ่ ะสรุปผลการคนควาในงานของ ทางบวก
ตนเอง
28. นิสิตสามารถสรุปความดวยการจัดหมวดหมู ทางบวก
สารสนเทศที่ไดและนําไปสูขอสรุปได
เมื่อไดรับขอมูลใหมสามารถที่จะยืนยันหรือปรับเปลี่ยนขอสรุปเดิมของตนเองได
29. เมื่ออาจารยหรือเพื่อนโตแยงคําตอบของ
ทางลบ
นิสิต นิสิตมักจะไมคนควาเพิ่มเติมอีก
30. เมื่อเกิดความสงสัย นิสิตจะคนหาคําตอบไป ทางบวก
เรื่อยๆ แมจะเคยไดขอสรุปมากอนแลวก็ตาม
31. นิสิตตองการเรียนรูสิ่งใหมๆ เพิ่มเติม
ทางบวก
ตลอดเวลา
32. การเรียนรูสงิ่ ตางๆ ไมทําใหพฤติกรรมหรือ
ทางลบ
ความคิดของนิสิตเปลี่ยนไป
33. นิสิตสามารถระบุการนําผลที่ไดไปใชใน
ทางบวก
บริบทที่แตกตางกันออกไปได
34. เมื่อนิสิตไดรับขอมูลใหมๆ นิสิตมักจะ
ทางบวก
ไตรตรองเพื่อยืนยันหรือปรับเปลี่ยนขอสรุป
เดิมของตนได
ความหมายของระดับความคิดเห็นของนิสิต
5
=
เห็นดวยอยางยิ่ง
2
=
ไมเห็นดวย
4
=
เห็นดวย
1
=
ไมเห็นดวยอยางยิง่
3
=
ไมแนใจ
รายการคําถาม
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ลําดับที่
แบบทดสอบความคงทนในการจําของผูเรียน
วิชาโปรแกรมการเรียนการสอนผานเว็บขั้นนํา
คําชี้แจง: แบบทดสอบฉบับนี้มีจํานวน 37ขอ นิสิตจะมีเวลาในการทําแบบทดสอบ 60 นาที โดยให X
เลือกคําตอบที่ถูกที่สุดเพียงขอเดียว
MODULE 1: ความหมายและความเปนมาของโปรแกรมการเรียนการสอนผานเว็บขั้นนํา
1. ยุคแรกของการเรียนการสอนทางไกลเริม่ ตนดวยการเรียนผานทางใด
จ. การบรรทุกสื่อการสอนไปกับรถมา
ฉ. ไปรษณีย จดหมาย
ช. วิทยุ โทรทัศน
ซ. อินเทอรเน็ต
2. ขอใดเปนลักษณะของการเรียนแบบผสมผสาน
ก. นําเสนอเนื้อหาโดยใชการบรรยายในชัน้ เรียนและใชสื่ออิเล็กทรอนิกสประกอบ
ข. ใชเทคโนโลยีเว็บชวยอํานวยความสะดวกในการเรียนการสอนในชั้นเรียน เชน สั่งการบาน
ค. นําเสนอเนื้อหาผานระบบอินเทอรเน็ตและมีการเรียนการสอนในชั้นเรียนดวย
ง. นําเสนอเนื้อหาเกือบทั้งหมดผานทางอินเทอรเน็ต ไมมีการเรียนในชัน้ เรียน
3. ขอใดไมใชขอดีของอีเลิรนนิง
ก. Anyone Anywhere Anytime
ข. ประหยัดคาใชจาย ประหยัดเวลา ประหยัดทรัพยากร
ค. ผูเรียนเปนศูนยกลางและขยายโอกาสทางการศึกษา
ง. ผูเรียนและผูส อนมีปฏิสัมพันธระหวางกัน ผูสอนสามารถดูผลปอนกลับไดทนั ที
4. สิ่งสําคัญทีท่ ําใหการเรียนการสอนผานเว็บแตกตางจากบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนคืออะไร
ก. รูปแบบการเรียน
ข. การนําเสนอเนื้อหา
ค. การติดตอสือ่ สาร
ง. การวัดผลการเรียน
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5. ขอใดกลาวไมถูกตอง
ก. เนื้อหาของบทเรียนสามารถนําเสนอในรูปแบบของไฟลเสียง คลิปวีดิทศั น ก็ได
ข. การติดตอสื่อสารของการเรียนการสอนผานเว็บมีทั้งแบบประสานเวลาและไมประสานเวลา
ค. การเรียนการสอนผานเว็บควรมีระบบบริหารเรียนที่สามารถติดตามและบันทึกความกาวหนา
ของผูไดเรียน
ง. การวัดผลการเรียนของการเรียนผานเว็บควรวัดจากการทําแบบทดสอบ
6. ลักษณะการสรางเว็บไซตในโปรแกรมสรางเว็บอยาง Dreamweaver มีชื่อเรียกวาอยางไร
ก. WYSIWYG
ข. World Wide Web
ค. Word Processing
ง. Content Management System (CMS)
7. ขอใดกลาวถึงแนวโนมของการเรียนการสอนผานเว็บไมถูกตอง
ก. เว็บ 2.0 จะเขามามีบทบาทและทําใหรูปแบบการเรียนการสอนผานเว็บเปลี่ยนไป
ข. การเรียนการสอนผานเว็บจะมุงเนนในการนําไปใชทดแทนการเรียนการสอนใน
ระบบมากยิ่งขึ้น
ค. การเรียนการสอนผานเว็บนําทรัพยากรทีม่ อี ยูในอินเทอรเน็ตเขามาเปนสื่อกลางในการจัดการ
เรียนรูรูปแบบตางๆ
ง. การเรียนการสอนผานเว็บจะใชเทคโนโลยีตางๆ ของอินเทอรเน็ตเขามามีสวนรวมในการเรียน
การสอนมากยิ่งขึ้น
8. ขอใดไมใชองคประกอบบสําคัญของเว็บเควสต
ก. การนําเขาสูบทเรียน
ข. ภาระงานที่ไดรับมอบหมาย
ค. แบบทดสอบ
ง. แหลงการเรียนรู
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9. กระบวนการของเว็บเควสตเนนใหผูเรียนเกิดทักษะใดเปนสําคัญ
ก. การสืบสอบ
ข. การพยากรณ
ค. การคิดอยางมีเหตุผล
ง. การตีความหมายจากขอมูล
10. ขอใดเปนลักษณะสําคัญของเว็บเควสต
ก. เปนโครงสรางของการเรียนรูในระดับสูง
ข. กําหนดภารกิจที่กระตุนการสืบสอบของผูเรียน
ค. คําถามแกนกลางเปนลักษณะปลายปด
ง. เนนใหผูเรียนไดเกิดการคิดอยางมีวิจารณญาณ
MODULE 2: การออกแบบโปรแกรมการเรียนการสอนผานเว็บขัน้ นํา
11. การเขียน Storyboard อยูในขั้นตอนใดตามหลัก ADDIE
ก. ขั้นการวิเคราะห
ข. ขั้นการออกแบบ
ค. ขั้นการพัฒนา
ง. ขั้นประเมินผล
12. การประเมินความตองการจําเปนในการออกแบบการเรียนการสอนผานเว็บอยูใ นขั้นตอนใดตามหลัก
ADDIE
ก. ขั้นการวิเคราะห
ข. ขั้นการออกแบบ
ค. ขั้นการพัฒนา
ง. ขั้นประเมินผล
13. ขั้นตอนใดที่จะมีการแทรกไปอยูในทุกๆ ขั้นของ ADDIE
ก. ขั้นการวิเคราะห
ข. ขั้นการพัฒนา
ค. ขั้นการนําไปใช
ง. ขั้นประเมินผล
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14. การใชภาพกราฟฟกหรือแอนิเมชันเพือ่ ดึงดูดผูเรียนจัดอยูในขั้นใดของทฤษฎีการออกแบบการสอนของ
Gagne
ก. เราความสนใจ
ข. ใหความรูและเนื้อหาใหม
ค. กระตุนผูเรียนใหแสดงความรู
ง. การจําและนําความรูไปใช
15. การใหคําแนะนําในการเรียนผานทาง FAQ หรือ Help จัดอยูในขั้นใดของทฤษฎีการออกแบบการสอน
ของ Gagne
ก. บอกวัตถุประสงคการเรียน
ข. ชี้แนวทางการเรียน
ค. กระตุนผูเรียนใหแสดงความรู
ง. ทบทวนความรูเดิม
16. สิ่งสําคัญในการออกแบบโครงสรางเว็บไซตคือสิ่งใด
ก. เนื้อหา
ข. องคประกอบของหนาเว็บ
ค. เครื่องมือตางๆ บนเว็บไซต
ง. ความสัมพันธระหวางเว็บเพจตางๆ
17. การออกแบบโครงสรางเว็บไซตจะชวยใหการออกแบบสิ่งใดทําไดงา ยขึ้น
ก. หนาเว็บเพจ
ข. ระบบแนวิเกชั่น
ค. เนื้อหาของเว็บไซต
ง. ระบบการติดตอสื่อสาร
18. ขอใดไมใชสวนประกอบของหนาเว็บเพจ
ก. สวนหัว (Page Header)
ข. สวนเนื้อหา (Page Body)
ค. สวนทาย (Page Footer)
ง. สวนกลาง (Page Middle)
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19. ถาตองการออกแบบเว็บไซตใหดูหรูหรา มีราคา ควรเลือกสีโทนใดจึงจะเหมาะสมที่สุด
ก. โทนฟาและขาว
ข. โทนดําและทอง
ค. โทนเหลืองและสม
ง. โทนเขียวและน้ําเงิน
20. การออกแบบระบบนําทางที่ดีควรคํานึงถึงสิง่ ใดมากที่สุด
ก. มีความสวยงาม
ข. สื่อความหมายชัดเจน
ค. ใชภาพประกอบแทนการใชขอความ
ง. มีลูกเลนภาพเคลื่อนไหว
MODULE 3: การพัฒนาโปรแกรมการเรียนการสอนผานเว็บขั้นนํา
21. สิ่งสําคัญที่สุดที่ควรจะตองมีกอนที่จะลงมือสรางเว็บไซตคือสิ่งใด
ก. เนื้อหา
ข. Storyboard
ค. โครงสรางเว็บไซต
ง. ทรัพยากรประกอบการสรางเว็บ
22. ปจจุบันโปรแกรม Dreamweaver เปนของบริษทั ใด
ก. Apple
ข. Adobe
ค. Microsoft
ง. Macromedia
23. โปรแกรมใดที่สามารถสรางเว็บในลักษณะเดียวกับ Dreamweaver ไดอีก
ก. Flash
ข. Notepad
ค. Kompozer
ง. Microsoft Word
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24. การตั้งคา Site กอนที่จะเริ่มสรางเว็บไซตมีประโยชนอยางไร
ก. ออกแบบเว็บไซตไดสะดวกยิง่ ขึ้น
ข. เว็บไซตสามารถแสดงผลไดเชนเดียวกับบนเว็บเบราวเซอร
ค. เว็พเพจ ภาพกราฟก และไฟลตา งๆ จะรวมอยูในที่เดียวกัน
ง. สามารถนําไปไปใชเปนเทมเพลตในการสรางเว็บไซตอื่นๆ ได
25. ภาษาพืน้ ฐานที่ใชในการสรางเว็บนั้นคือภาษาใด
ก. ASP
ข. PHP
ค. JAVA
ง. HTML
26. ปจจุบันการสรางเว็บไซตภาษาไทยนิยมใชชุดอักขระแบบใด
ก. TIS-620
ข. iso-8859-1
ค. Windows-874
ง. Unicode UTF-8
27. ในการสรางเว็บไซตนิยมจัดหนาเว็บเพจดวยอะไร
ก. ตาราง
ข. เลเยอร
ค. เฟรม
ง. เทมเพลต
28. การขึ้นบรรทัดใหมใหบรรทัดติดกันจะตองทําอยางไร
ก.
ข. กดปุม Shift+Enter
ค. พิมพคาํ สั่งใน <br> ในหนา Code View
ง. ถูกทุกขอ
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29. ถาตองการเวนวรรคหลายๆ ครั้งจะตองทําอยางไร
ก.
ข. กดปุม Ctrl + Shift + Space
ค. พิมพคาํ สั่ง &nbsp ในหนา Code View
ง. ถูกทุกขอ
30. ถาตองการใหพื้นหลังเรียงตอกันในแนวนอนตองตั้งคา Repeat อยางไร
ก. no-repeat
ข. repeat
ค. repeat-x
ง. repeat-y
31. การสรางลิงกภายในเว็บเพจเดียวกันเรียกวาอะไร
ก. Link
ข. Anchor
ค. Hyperlink
ง. Hypertext
32. การสรางลิงกไปยังเว็บเพจไฟลหรือเว็บไซตตางๆ ใชแท็ก html ใดกําหนด
ก. <ที่อยู>
ข. <src= “ที่อยู” >
ค. <html= “ที่อยู” >
ง. <a href= “ที่อยู”>
33. ถาตองการสรางตารางดัง ดานลาง ควรตั้งคาอยางไร

ก. Rows = 3, Columns = 5,Border = 0 , Cell spacing = 1
ข. Rows = 3, Columns = 5,Border = 1 , Cell spacing = 0
ค. Rows = 5, Columns = 3,Border = 0 , Cell spacing = 1
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ง. Rows = 5, Columns = 3,Border = 1 , Cell spacing = 0
34. ถาตองการออกแบบหนาเว็บเพจใหยดื ไดตามขนาดของหนาจอ ควรตั้งคาตารางในหนวยใด
ก. พิกเซล
ข. เปอรเซนต
ค. พอยท
ง. อยางไรก็ได
35. แท็ก html ที่ควบคุมการทํางานของเซลในตารางคือแท็กใด
ก. <td>
ข. <tr>
ค. <table>
ง. <body>
36. เทมเพลตคืออะไร
ก. เว็บเพจที่จะแสดงเปนหนาแรกของเว็บไซต
ข. เว็บเพจทั้งหนาที่เราเตรียมไวเพื่อนพําไปใชสรางเว็บเพจอื่นๆ
ค. พื้นที่สําหรับเก็บองคประกอบตางๆ ที่ตองใชสําหรับการสรางเว็บเพจ
ง. ถูกทุกขอ
37. พืน้ ทีท่ ี่อนุญาตใหแกไขขอมูลไดอยางอิสระของเทมเพลตเรียกวาอะไร
ก. Editable Region
ข. Repeating Region
ค. Optional Region
ง. Editable Tag Attribute
******************************************************
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ภาคผนวก ซ.
แบบสอบถามความคิดเห็นที่มีตอรูปแบบอีเลิรนนิงแบบผสมผสาน
โดยใชบันทึกสะทอนการเรียนรูแบบมีปฏิสัมพันธออนไลนฯ
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แบบสอบถามความคิดเห็นตอรูปแบบอีเลิรนนิงแบบผสมผสาน
โดยใชบันทึกสะทอนการเรียนรูแบบมีปฏิสัมพันธออนไลนฯ
คําชี้แจง
1. แบบสอบถามฉบับนี้มที ั้งหมด 4ตอน ไดแก
ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 การสํารวจความคิดเห็นของนิสิตตอความเหมาะสมของรูปแบบอีเลิรนนิงแบบ
ผสมผสานโดยใชบันทึกสะทอนการเรียนรูแบบมีปฏิสัมพันธออนไลนฯ
ตอนที่ 3 การสํารวจการปฏิบัติของนิสิตกอนและหลังการใชรูปแบบฯ
ตอนที่ 4 การสํารวจความคิดเห็นของนิสิตตอระบบ Blackboard
2. การตอบแบบสอบถามตอนที่ 1 ใหนิสิตพิจารณาขอความในแตละขอแลวตอบคําถามตาม
ความเปนจริงที่ตรงกับตัวนิสิต
ในการตอบแบบสอบถามตอนที่ 2 และ 3 ใหนิสิตพิจารณาขอความในแตละขอแลวตอบ
คําถามแตละขอตามความเปนจริงที่ตรงกับความคิดเห็นของนิสิตมากที่สุด โดยใหระดับความคิดเห็นดังนี้
5 หมายถึง มีความเหมาะสม / สอดคลอง / ชัดเจนมากที่สุด
4 หมายถึง มีความเหมาะสม / สอดคลอง / ชัดเจนมาก
3 หมายถึง มีความเหมาะสม / สอดคลอง / ชัดเจนปานกลาง
2 หมายถึง มีความเหมาะสม / สอดคลอง / ชัดเจนนอย
1 หมายถึง มีความเหมาะสม / สอดคลอง / ชัดเจนนอยที่สุด
3. ขอมูลของนิสติ จะถูกนําเสนอในภาพรวม เพื่อนําไปปรับปรุงกระบวนการพัฒนาแฟมสะสม
งานอิเล็กทรอนิกส และขอมูลของนิสิตจะไมมีผลในทางไมพึงประสงคตอบุคคลใดบุคคลหนึ่งแตประการใด
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ตอนที่ 1ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
คําชี้แจง โปรดทําเครื่องหมาย 9 ลงใน และเติมคําตอบลงในชองวางตามความเปนจริง
1. เพศ
ชาย
หญิง
2. ปจจุบันนิสิตอยูชั้นปที่ ………………วิชาเอก………………………………………………………
เกรดเฉลี่ย……………………….
3. นิสิตมีคอมพิวเตอรสวนตัวทีบ่ านหรือไม
มี
ไมมี
4. สถานทีท่ ี่นิสิตใชคอมพิวเตอรและเครือขายอินเทอรเน็ตในการพัฒนาแฟมสะสมงานบอยทีส่ ุด ไดแก
ที่ใด
ที่บา น/หอพัก ที่โรงเรียน
ที่คณะครุศาสตร
อินเทอรเน็ตคาเฟ อื่นๆ โปรดระบุ……………………………………………..
5. ในการใชงานคอมพิวเตอรและเครือขายอินเทอรเน็ตสําหรับการทํากิจกรรมการเขียนบันทึกสะทอนการ
เรียนแบบมีปฏิสัมพันธออนไลน นิสิตใชรวมทุกขั้นตอนเปนเวลานานเทาใดตอสัปดาห
นอยกวา 30 นาที  31 – 60 นาที
มากกวา 1 ชั่วโมง โปรดระบุ.......................ชัว่ โมง
ตอนที่ 2 ความคิดเห็นของนิสิตตอความเหมาะสมของอีเลิรนนิงแบบผสมผสานโดยใชบันทึกสะทอนการ
เรียนรูแบบมีปฏิสัมพันธออนไลนฯ
คําชี้แจง โปรดทําเครื่องหมาย 9 ลงใน ที่ตรงกับระดับความคิดเห็นของนิสิตมากที่สุด
ขอความ
1.การบรรยายและสาธิตในชั้นเรียนชวยใหนิสิต
ไดแนวคิดและกระบวนการของทักษะที่
เกี่ยวของกับเนื้อหารายวิชา
2.สื่อประสมในระบบ Blackboard ชวยใหนิสิต
สามารถทบทวนบทเรียนและไดแนวคิดและ
ทักษะที่เกี่ยวของเพิ่มเติม
3.การเขียนบันทึกสะทอนการเรียนดวยภาษา
ของตนเองใน Blog สงเสริมใหนิสิตทบทวน
ความรูทั้งแนวคิดและกระบวนการ
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4.การอานบันทึกสะทอนการเรียนของเพื่อน
และตั้งประเด็นเพิ่มเติมสงเสริมใหนิสิต
รวบรวมและแยกแยะขอมูล ตั้งคําถามหรือ
นําเสนอสมมติฐาน รวมถึงไดแลกเปลี่ยน
ความรูกับเพื่อน
5.การอานประเด็นขอสังเกตของเพื่อน คนควา
รวบรวมขอมูล และปรับเปลี่ยนขอสรุปของ
ตนสงเสริมใหนิสิตใชกระบวนการสืบสอบ
คนควาและพัฒนาวิธีการรวบรวมขอมูลที่
เกี่ยวของเพื่อปรับเปลี่ยนขอสรุปของตน
6. การตรวจสอบขอคนพบใหมๆ ที่เพื่อน
นําเสนอสงเสริมใหนิสิตวิเคราะหและ
ตีความขอมูลที่เพื่อนนําเสนอ
7.ขอสังเกตและคําแนะนําจากอาจารยสงเสริม
ใหนิสิตคนควาและพัฒนาวิธีการรวบรวม
ขอมูลที่เกี่ยวของเพื่อปรับเปลี่ยนขอสรุป
ของตน(คําถามเฉพาะกลุมทดลองที่ 2)
8. คําชมเชยจากเพื่อนสงเสริมใหนิสิตมี
แรงจูงใจในการคนควาและเก็บรวบรวม
ขอมูล
9. คําชมเชยจากอาจารยสงเสริมใหนิสิตมี
แรงจูงใจในการคนควาและเก็บรวบรวม
ขอมูล(คําถามเฉพาะกลุมทดลองที่ 2)
10. แหลงเรียนรูที่เพื่อนแนะนําเพิ่มเติมใน
บันทึกของนิสิตสงเสริมใหนิสิตสามารถ
แสวงหาความรูเพิ่มเติมไดดวยตนเองและ
พัฒนาความใฝรูใหเกิดขึ้นได
11.แหลงเรียนรูที่อาจารยแนะนําเพิ่มเติมใน
บันทึกของนิสิตสงเสริมใหนิสิตสามารถ
แสวงหาความรูเพิ่มเติมไดดวยตนเองและ
พัฒนาความใฝรูใหเกิดขึ้นได(คําถาม
เฉพาะกลุมทดลองที่ 2)
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10. การเขียนบันทึกสะทอนการเรียนแบบมี
ปฏิสัมพันธออนไลนสงเสริมใหนิสิตมีความ
ใฝรูเพิ่มสูงขึ้น
11. การเขียนบันทึกสะทอนการเรียนแบบมี
ปฏิสัมพันธออนไลนสงเสริมใหนิสิตมีความ
คงทนในการจํามากขึ้น

ตอนที่ 3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับระบบ Blackboard
คําชี้แจงโปรดทําเครื่องหมาย 9 ลงใน ที่ตรงกับระดับความคิดเห็นของนิสิตมากที่สุด
ขอความ
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1. การเขาถึงบทเรียนอิเล็กทรอนิกสในระบบ
2. การอภิปรายในกระดานสนทนา
3. การเขียนบันทึกสะทอนการเรียนแบบมี
ปฏิสัมพันธใน Blog
4. การอานบันทึกการเรียนของเพื่อนและตั้ง
ประเด็นเพิ่มเติมใน Blog
5. การปรับเปลี่ยนขอสรุปของตนใน Blog
6. การประเมินผลการเรียนดวยแบบสอบ
ผลสัมฤทธิ์และแบบวัดความใฝรู
7. การประเมินผลดวยงานตามสภาพจริงและ
การนําเสนอผลงาน

ความคิดเห็นหรือขอเสนอแนะเพิ่มเติม
………………………………………………………………………………………………………....
………………………………………………………………………………………………………....
………………………………………………………………………………………………………....
ขอขอบคุณที่ใหความรวมมือในการตอบแบบสอบถาม
ผูชวยศาสตราจารย ดร.จินตวีร คลายสังข
อาจารย ดร.ประกอบ กรณีกิจ

