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การจัดกิจกรรมการเรียนใหเหมาะสมกับเนื้อหาในรูปแบบการเรียนรูแบบผสมผสาน
เนื้อหาและกิจกรรมการเรียนดานการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร
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บทคัดยอ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อออกแบบรูปแบบการเรียนรูแบบผสมผสานแบบหลอมรวมเนื้อหา เพื่อพัฒนา
รูป แบบการเรียนรูแบบผสมผสานเนื้อ หาและกิจกรรมการเรียนดานการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร ในการ
ออกแบบไดใชเครื่องมือวัดการหลอมรวมเนื้อหาในรูปแบบของตารางเพื่อหาคาความสอดคลองของเนื้อหาโดย
สอบถามผูเชี่ยวชาญดานการสอนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ จํานวน 63 คน จากนั้นนําผลที่ไดมา
วิเคราะหและออกแบบกิจกรรมการเรียนใหเหมาะสมกับเนื้อหา พบวาการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบผสมผสาน
เนื้อหาและกิจกรรมการเรียน ใชเวลาในการเรียนลดลงรอยละ 85.94 ใชทรัพยากรการเรียนของสถานศึกษา รอย
ละ 34.22 และผูเรียนมีเวลาทบทวนบทเรียนหรือทํากิจกรรมเพิ่มขึ้นรอยละ 65.78
คําสําคัญ : รูปแบบการเรียนรู รูปแบบการเรียนรูแบบผสมผสาน การออกแบบการเรียนรูแบบผสมผสาน การหลอมรวมเนื้อหา

Abstract

The purpose of this research was to design blended content for blended learning approach.
The design used instrument in table form in order to find out index of congruence by using survey
method which sending to 63 expert lecturers from Rajabhat University. The results from instrument
were used for design appropriate contents and activities. As the results, blended contents and
activities was save learning time 85.94% and used academy resource 34.22%. Therefore it can
increase time for lessons review or take learning activities 65.78%
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คํานํา
ปจจัยหลักประการหนึ่งของการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในยุคโลกาภิวัตนของสถาบันอุดมศึกษาของ
ประเทศไทย ไดแกกระบวนการการจัดการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา ที่นําสื่อและเทคโนโลยีที่ทันสมัยเขา
มาใชในการเรียนการสอน เพื่อใหผูเรียนมีความรูและทักษะเพียงพอ ในการแสวงหาความรูดวยเทคโนโลยีทาง
การศึกษาที่ทันสมัย และ เพื่อใหผูเรียนเกิดคุณภาพ และประสิทธิภาพ ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ
พ 2542 .ศ .และที่แกไขเพิ่มเติม (2 ฉบับที่ )พ 2545 .ศ .หมวด 9[5] แนวคิดเกี่ยวกับเทคโนโลยีและการจัด
การศึกษาที่ปรากฏในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ นําไปสูแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เพื่อการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2550-2554 โดยมีวิสัยทัศน คือ ผูเรียน ผูสอน บุคลากรทางการ
ศึกษา และประชาชน ใชประโยชนจาก ICT (Information and Communication Technology) ในการเขาถึง
บริการทางการศึกษาไดเต็มศักยภาพ อยางมีจริยธรรม และมีสมรรถนะทาง ICT ตามมาตรฐานสากล [7]
การเรียนรูที่ใชวิธีการสอนแบบที่ใชวิชาเปนตัวตั้ง ไมยึดผูเรียนเปนตัวตั้งไมสามารถทําใหผูเรียนเผชิญและ
แกปญหาในชีวิตจริงได [1] นอกจากนั้นแลว การเรียนที่มีครูเปนผูถายทอดโดยตรง มุงเนื้อหาวิชาเปนหลัก และ
การสอนโดยอาศัยการทองจํา ไมสามารถพัฒนาผูเรียนใหครบทุกดานได [4] ทําใหเยาวชนยังไมไดรับการพัฒนา
เต็มตามศักยภาพ ขาดการปลูกฝงคุณลักษณะที่พึงประสงค เชน การใฝรูใฝเรียน การคิดวิเคราะห การใชเหตุผล
ในการแกปญหา ความมีระเบียบวินัยและความซื่อสัตย เปนตน การเรียนการสอนผานเครือขายคอมพิวเตอรที่มี
ประสิทธิภาพนั้น จําเปนตองอาศัยวิธีการเรียนการสอนและกิจกรรมที่เหมาะสมจึงจะทําใหเกิดการเรียนรูที่มี
ประสิทธิภาพ [2] และชวยใหเกิดประสิทธิภาพดานการเรียนการสอน เพราะการถายทอดเนื้อหาในรูปแบบของสื่อ
ประสมสามารถทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรูไดดีกวาการเรียนจากสื่อขอความเพียงอยางเดียว
การเรียนรูแบบผสมผสาน (Blended Learning) เปนอีกทางเลือกหนึ่งของการจัดการการเรียนรู ซึ่งเปน
รูปแบบการเรียนรูที่หมายถึง การผสมผสานระหวางการเรียนรูแบบเผชิญหนาในชั้นเรียนโดยมีผูสอนเปนผูนํา กับ
การเรียนรูแบบออนไลน ซึ่งเนนผูเรียนเปนสําคัญ โดยใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีการสื่อสาร เพื่อให
การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพสูงสุด [3]
จากงานวิจัยของ กราฮารมและคณะ พบวา การเรียนรูแบบผสมผสานไดถูกนํามาใชอยางมากมายดวย
เหตุผล (1 ประการ ไดแก 3เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนใหเกิดประสิทธิภาพ (2เพื่อการเขาถึงขอมูลของผูเรียน
โดยไมจํากัดเวลาและยืดหยุน (3เพื่อปจจัยทางดานการลงทุน [9]
นอกจากนั้นแลว การเรียนรูแบบผสมผสานยังเปนรูปแบบการเรียนรูที่นาสนใจที่จะนํามาใชในสถาบันใน
ระดับอุดมศึกษาเพื่อทําใหเกิดการเรียนรูไดอยางกวางขวางไดในชวงเวลาสั้น ทําใหเกิดความสําเร็จในการเพิ่ม
คุณภาพและลดตนทุนไปพรอมกัน [11]
รูปแบบของการเรียนรูแบบผสมผสานมี รูปแบบ 4[8] คือ รูปแบบการผสมผสานระดับกิจกรรมการเรียน
(Activity Level Blending) รูปแบบการผสมผสานระดับรายวิชา (Course Level Blending) รูปแบบการ
ผสมผสานระดับโปรแกรมวิชา (Program Level Blending) และรูปแบบการผสมผสานในระดับสถาบัน
การศึกษา (Institutional Level Blending)
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องคประกอบของการเรียนรูแบบผสมผสาน แบงออกเปน 2 องคประกอบใหญ ๆ [3] ไดแก
1. องคประกอบแบบกลุมออฟไลน (Offline Group) หมายถึง เทคโนโลยี นวัตกรรม และวิธีที่ใชในการ
เรียนรูแบบผสมผสานที่เนนการใชงานเพียงลําพัง แบงออกเปน 5 สวน คือ สวนการเรียนรูในสถานที่ทํางาน
(Workplace Learning) สวนการสอนเสริมแบบเผชิญหนา (Face-to-Face Tutoring) สวนการเรียนรูในชั้นเรียน
(Classroom Learning) สวนของสื่อสิ่งพิมพ (Print Media) และสวนของสื่อกระจายเสียง (Broadcast Media)
2. องคประกอบแบบออนไลน (Online Group) หมายถึงเทคโนโลยี นวัตกรรม และวิธีที่ใชในการเรียนรู
แบบผสมผสาน ที่ใชงานรวมกันทั้งผูสอน ผูเรียน ผูสอนเสริม และผูเกี่ยวของโดยเชื่อมตอเขาดวยกันผานทาง
ระบบอินเตอรเน็ต ซึ่งสามารถแบงออกเปน 6 สวน คือ สวนการเรียนรูแบบออนไลน (Online Learning) สวนการ
สอนเสริมแบบใชอิเลคทรอนิคส (e-Tutoring) สวนการเรียนรูแบบรวมมือ (Collaborative Learning) สวนการ
จัดการเรียนรูแบบออนไลน (Online Knowledge Management) สวนของเว็บ (Web) และสวนการเรียนรูผาน
คอมพิวเตอรแบบพกพา (Mobile Learning)
การผสมผสานระดับรายวิชา หรือการผสมผสานเนื้อหา )Blended Content) เปนการหลอมรวมเนื้อหา
รายวิชาตาง ๆ เขาเปนกลุมเดียวกันอยางกลมกลืน ผูเรียนจะไดรับเนื้อหาที่ผสมกลมกลืนเปนเรื่องเดียวกัน ทําให
เกิดความคิดที่กวางไกล และลึกซึ้ง [3] ทําใหประหยัดเวลาและทําใหเกิดการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งไดมี
งานวิจัยที่สนับสนุนเรื่องนีไ้ ดแก
การหลอมรวมเนื้อหารายวิชาคณิตศาสตร และการสอนคณิตศาสตรในสถาบันการสอนวิชาชีพครู แหงรัฐ
แคลิฟอรเนีย [10] เปนการแกปญหาเรื่องการขาดแคลนครู เปนตัวอยางหนึ่งที่ประสบความสําเร็จสามารถผลิต
ครูผูสอนไดเพียงพอกับความตองการ จากผลการวิจัยนี้พบวา การเปนผูนําสืบเสาะหาคําอธิบายเปนพื้นฐานที่
สําคัญ ในการสอนของครูผูสอน ที่จะกําหนดความเหมาะสมของทฤษฏี และปฏิบัติ เมื่อทําหนาที่เปนผูสอน ซึ่ง
การสอนในรู ป แบบเดิ ม จะแยกเนื้ อ หา และวิ ธี ก ารสอน ออกจากกั น จึ ง เป น เรื่ อ งที่ น า สนใจที่ จ ะผสมผสาน
เนื้อหาวิชาเขาดวยกัน และเปนเรือ่ งที่นาสนใจเพื่อการผสมผสานในรายวิชาอื่น ๆ ตอไป
คณะครุศาสตร และโปรแกรมการเรียนตามอัธยาศัยของ มหาวิทยาลัยโดมิงกิสฮิลสแหงรัฐแคลิฟอรเนีย
[10] ไดรวมมือกันพัฒนาหลักสูตรแบบผสมผสาน โดยผสมผสานโปรแกรมการศึกษาตามอัธยาศัย และโปรแกรม
ศึกษาศาสตรเขาดวยกัน สําหรับผูที่สนใจที่จะสําเร็จการศึกษาในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน หลักสูตรได
ผสมผสานเนื้อหาวิช า และวิธีการสอนเขาดวยกันอยางเหมาะสม ซึ่งมีผลทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรูเหมือ น
เชนเดียวกันกับการผสมผสานเนื้อหา และวิธีการสอนรายวิชาวิทยาศาสตร สังคมวิทยา และคณิตศาสตร
การเรียนการสอนดานการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร ในรายวิชาโปรแกรมคอมพิวเตอรและอัลกอริทึม
และรายวิชาโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร 1 เปนรายวิชาบังคับสําหรับนักศึกษาวิชาเอกวิทยาการคอมพิวเตอร
วิ ช าเอกเทคโนโลยี ส ารสนเทศ และวิ ช าเอกคอมพิ ว เตอร ศึ ก ษา
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฎ เทพสตรี ซึ่ ง เป น
สถาบันการศึกษาที่สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา [6] ทั้ง 2 รายวิชามีเนื้อหาที่มุงเนนใหผูเรียนได
เรียนรูทางดานการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร ภาษาใดภาษาหนึ่ง จึงมีความใกลเคียงกันในดานเนื้อหาวิชา และ
เหมือนกันทางดานองคประกอบอื่น ๆ ไดแก จํานวนหนวยกิต สัปดาห โดย 1 คาบใน 4 หนวยกิต และ จํานวน 3
2 แบงเปนภาคทฤษฏีคาบ และ ปฏิบัติ คาบ 2
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จากการศึกษาและวิเคราะหเอกสาร ทางดานการจัดการเรียนแบบผสมผสาน จึงเกิดแนวคิดในการทํา
วิจัย เพื่อสรางรูปแบบการเรียนรูแบบผสมผสาน ที่มีการผสมผสานเนื้อหาวิชาที่เกี่ยวของกัน และผสมผสาน
กิจกรรมการเรียนที่มีทั้ง ทฤษฏี และปฏิบัติ โดยแบงขั้นตอนในการวิจัยออกเปนขั้นตอนใหญ ๆ 4 ขั้นตอน ไดแก
ขั้นตอนหาคาดัชนีความสอดคลองของเนื้อหา (Index of Congruence) เพื่อใหทราบวาเนื้อหาที่นํามาทําการวิจัย
มีความสอดคลองกัน เกี่ยวของกัน หรือสามารถทดแทนกันไดอยูในปริมาณเทาใด ขั้นตอนการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนใหมีความเหมาะสมกับเนื้อหา ขั้นตอนการพัฒนาบทเรียนและหาประสิทธิภาพของบทเรียน และ
ขั้นตอนการทดลองใชบทเรียนกับกลุม ตัวอยางเพื่อเปรียบเทียบกับการเรียนตามปกติ
ในขั้นตอนการดําเนินการเพื่อหาคาความสอดคลองของเนื้อหา […] ของรายวิชาทั้ง ไดนําเครื่องมือวัด 2
การหลอมรวมของเนื้อหา (Blended Content) ใหกลุมตัวอยางซึ่งเปนผูสอนในรายวิชาการเขียนโปรแกรม ใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง แหง ไดวิเคราะหและเสนอความเห็นโดยเครื่องมือวัดการหลอมรวมของเนื้อหา ซึ่ง 41
เครื่องมือนี้จะเปนเครื่องมือที่บอกไดวาเนื้อหาสวนใดมีความสอดคลองในลักษณะ เกี่ยวของกัน หรือ สามารถ
ทดแทนกันได อยูในปริมาณเทาใด และยังบอกไดวาการกําหนดเนื้อหาในแตละรายวิชามีขอแตกตางกันอยางไร
รวมไปถึงการจัดลําดับการนําเสนอเนื้อหา ซึ่งจะมีผลไปถึงการบริหารจัดการทรัพยากรในกระบวนการเรียนการ
สอน ทั้งการบริหารจัดการดานทรัพยากรที่เปนวัสดุ ครุภัณฑ หรือ สถานที่ รวมไปถึงทรัพยากรบุคคล
การออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหมีความเหมาะสมกับเนื้อหา เปนขั้นตอนที่ 2 ของการ
วิจัย ไดทําการวิเคราะหขอมูลที่ไดจากความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญเพื่อใหได แผนการสอนรายสัปดาห ซึ่งมีผล
ออกมาดังจะกลาวตอไป

อุปกรณและวิธีการ

การวิจัยนี้ไดทําการวิเคราะหขอมูลที่ไดจากการสอบถามซึ่งมีผลสรุปวา เนื้อหาของทั้ง2 รายวิชามีความ
สอดคลอง สอดคลองกัน หัวขอ 38จาก 156 หัวขอ คิดเปนรอยละ ) 24.36โดยการใชเกณฑคาความสอดคลองที่
รอยละ (60.5ดังภาพที่ 1
ภาพที่ 1 รอยละของความสอดคลองดานเนื้อหาของ วิชา 2

จากภาพที่ 1 สรุปไดวาเนื้อหาของรายวิชาโปรแกรมคอมพิวเตอรและอัลกอริทึม กับรายวิชาโปรแกรม
ภาษาคอมพิวเตอร 1 สามารถหลอมรวมเนื้อหาได 38 หัวขอ หรือรอยละ 24.36 จากจํานวนเนื้อหาทั้งหมด 156
หัวขอ ผูวิจัยจึงไดทําการจัดกลุมเนื้อหา และจัดลําดับการนําเสนอเนื้อหาใหม เพื่อใหมีเนื้อหาครอบคลุมทั้ง 2
รายวิชา สรุปรายละเอียดไดดังตารางที่ 1-3
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ตารางที่ 1 รายละเอียดหัวขอเนื้อหาที่มีการผสมผสานเนื้อหาและกิจกรรมการเรียน
รายการ
จํานวนหัวขอเนื้อหา
รอยละ
หัวขอเนื้อหาทั้งหมด
90
100
เรียนรูแบบ On line
59
65.55
เรียนรูแบบ Face to face
31
34.45
ตารางที่ 2 รายละเอียดเวลาในการใชทรัพยากรการเรียนโดยวิธีปกติ
รายวิชา
เวลา/สัปดาห(นาที) จํานวนสัปดาห
โปรแกรมภาษาคอมพิวเตอรและอัลกอริทึม
200
16
โปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร 1
200
16
รวม

รวม
3,200
3,200
6,400

ตารางที่ 3 รายละเอียดเวลาในการใชทรัพยากรการเรียนโดยรูปแบบการเรียนรูแบบผสมผสาน
รายวิชา
เวลาของกิจกรรม Online เวลาของกิจกรรม F2F รวม(นาที)
ผสมผสานเนื้อหา 2 รายวิชา
1,920
900
2,190

ผลการทดลองและวิจารณ

ผลการวิจัยพบวา การเรียนรูโดยรูปแบบการเรียนรูแบบผสมผสานเนื้อหาและกิจกรรมการเรียนดานการ
เขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร หลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี สามารถหลอมรวมเนื้อหาที่สอดคลองกัน จาก
เนื้อหาทั้งหมด 2 รายวิชา ได รอยละ 24.6 ของเนื้อหาทั้งหมด และเมื่อนําเนื้อหาทั้งหมดมาทําการวิเคราะห
จัดกลุม และเรียงลําดับการนําเสนอเนื้อหาใหม พบวาสามารถออกแบบการเรียนรูแบบผสมผสานเนื้อหาและ
กิจกรรมการเรียนไดทั้งหมด 90 หัวขอเนื้อหา แบงเปนกิจกรรมการเรียนแบบ Online โดยใช เว็บเปนหลัก จํานวน
59 หัวขอเนื้อหา คิดเปนรอยละ 65.55 และแบงเปนกิจกรรมการเรียนรูแบบ Face to Face ได 31 หัวขอเนื้อหา
คิดเปนรอยละ 34.45 ใชเวลาเรียนรวม 2,190 นาที แบงเปนการเรียนรูแบบ Online 1,290 นาที และแบบ
Face to Face 900 นาที โดยกิจกรรมการเรียนรู ทั้ง 2 แบบ จะจัดตามความเหมาะสมของเนื้อหา ดังนั้นผูเรียน
จะตองศึกษา แผนการการเรียนรูตลอดภาคเรียนใหเขาใจ เนื่องจากกิจกรรมการเรียนจะสลับสับเปลี่ยนกันไปตาม
ความเหมาะสม
กิจกรรมการเรียนรูแบบ Online ผูเรียนสามารถเรียนรูดวยตนเอง จากเว็บไซต ที่ผูสอนจัดใหซึ่งมีทั้งสวน
ของการนําเสนอเนื้อหา ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ผูเรียนจะตองเขาเรียนและทํากิจกรรมตาง ๆ ในบทเรียนจน
ครบ และในการทํากิจกรรมตาง ๆ ในแตละบทเรียน ก็จะมีการประเมินผล เพื่อเก็บเปนคะแนนระหวางภาค
กิจกรรมการเรียนรูแบบ Face to Face ผูสอนจะเปนผูดําเนินการสอนแบบบรรยายโดยใชคูมือการสอน ที่
ผูวิจัยสรางขึ้น ซึ่งประกอบไปดวย แผนปฏิบัติการสอน ใบเนื้อหา สื่อการสอน แบบฝกปฏิบัติ แบบฝกหัด และ
เฉลย ผูสอนจะตองการนัดหมายใหผูเรียนเขาเรียนตามวันเวลาที่กําหนดในคูมือการสอน และประเมินผลการ
เรียนเพื่อเก็บเปนคะแนนระหวางภาค
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สรุปผลและเสนอแนะ
ผลจากการออกแบบรู ป แบบการเรี ย นรู แ บบผสมผสานเนื้ อ หาและกิ จ กรรมการเรี ย นด า นการเขี ย น
โปรแกรมคอมพิวเตอร ทําใหสามารถลดเวลาในการเขาชั้นเรียนไดถึงรอยละ 85.94 ทําใหผูเรียนมีเวลาในการ
ทบทวนบทเรียนแบบ หรือ ทํากิจกรรมการเรียนเพิ่มมากขึ้นรอยละ 65.78 และสถานศึกษาสามารถลดปริมาณ
การใชทรัพยากรการเรียนการสอนไดถึง รอยละ 34.22
รูปแบบการเรียนรูแบบผสมผสานเนื้อหา เปนรูปแบบที่เหมาะสมกับรายวิชาที่มีเนื้อหาสอดคลองกัน
โดยไมจําเปนวาตองอยูในศาสตรเดียวกัน เชน การเรียนรูภาษาอังกฤษ จากการเรียนสังคมศาสตร การผสมผสาน
เนื้อหาทําใหเกิดความประหยัดทั้งทางดานเวลา และทรัพยากรการเรียนรู อีกทั้งยังทําใหผูเรียนมีเวลาในการทํา
กิจกรรมการเรียนและทบทวนบทเรียนมากขึ้น
งานวิจัยที่ผูวิจัยจะทําตอไปคือ การพัฒนารูปแบบการเรียนรูแบบผสมผสานเนื้อหาและกิจกรรมการเรียน
ดานการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร ลวนําไปทดลองเพื่อหาประสิทธิภาพของบทเรียนตอไป
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