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บทคัดย่อ

บทความนีเ้ป็นการสงัเคราะห์แนวคดิการเรยีนรูแ้บบผสมผสาน (BL--Blended Learning) เพือ่เชือ่มโยงให้เหน็ถงึ 

ความท้าทายในบทบาทของ “อาจารย์พยาบาล” ในการประยุกต์ใช้การเรียนรู้แบบผสมผสานเพื่อเติมเต็มช่องว่างระหว่าง

การสอนแบบเผชิญหน้า (face to face learning) กับการเรียนแบบออนไลน์ (online learning) โดยผู้เขียนสรุปออกมาเป็น

แนวคิด 3 ด้าน คือ (1) ความท้าทายด้านการผสมผสานการเรียนรู้แบบเผชิญหน้ากับการเรียนออนไลน์ (2) ความท้าทาย 

ด้านการผสมผสานวิธีการสอน (3) ความท้าทายด้านการผสมผสานส่ือการสอน เพื่อเป็นแนวทางและสร้างแรงบันดาลใจ 

แก่อาจารย์พยาบาลในการน�าเรียนรู้แบบผสมผสานมาใช้ในสถานศึกษาภายใต้บริบทและสิ่งสนับสนุนเพื่อส่งเสริม

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลแก่ผู้เรียนในศตวรรษที่ 21

ค�ำส�ำคัญ: การเรียนรู้แบบผสมผสาน, อาจารย์พยาบาล

Abstract

This article synthesizes the concept of blended learningfor links to the challenges in the role of nursing 

instructors in the application of blended learning for the students to fill the gap between face- to- face learning with  

online learning applications. The author summed up the concept in three aspects. (1) the challenges of incorporating 

face-to- face with online learning (2) the challenges of combining teaching methods, (3) the challenges of incorporating 

teaching methods. To guide and inspire nursing instructors in the use of blended learning in schools, under what  

context should effective support be given to nursing learners in the 21st century to promote efficient learning?
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ในศตวรรษที่ 21 รูปแบบการเรียนการสอนหรือ

วิธีการสอนมีความหลากหลายเพิ่มมากขึ้นจากศตวรรษที่ 

19 และ 20 ที่ส่วนใหญ่เป็นแบบเน้นผู้สอนเป็นศูนย์กลาง  

(teacher center) และใช้วิธีการสอนแบบบรรยาย (lectured 

method) รวมทัง้การน�าเทคโนโลยีมาใช้ในการเรียนการสอน 

ยังน้อยนั้นไม่สอดคล้องกับแนวทางการจัดการศึกษาตาม 

พระราชบญัญัตกิารศึกษาแห่งชาต ิพ.ศ. 2542 แก้ไขเพิม่เติม  

(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 หมวด 9 

มาตรา 66 กล่าวว่าผู้เรียนมีสิทธิได้รับการพัฒนาขีดความ

สามารถในการใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาในโอกาสแรกท่ี

ท�าได้ เพื่อให้มีความรู้และทักษะเพียงพอที่จะใช้เทคโนโลยี

เพื่อการศึกษาในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองได้อย่าง

ต่อเนื่องตลอดชีวิตสอดคล้องกับหมวด 4 มาตรา 22  

ทีก่ล่าวว่าการจดัการศึกษาต้องยึดหลกัผู้เรียนทกุคนมคีวาม

สามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมี

ความส�าคัญทีส่ดุ กระบวนการจดัการศึกษาต้องส่งเสรมิให้ 

ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ 

รูปแบบการเรียนที่น่าสนใจสามารถตอบสนองการเรียน

การสอนและเหมาะสมกับผู้เรียนในศตวรรษที่ 21นี้ คือ 

การเรียนรู้แบบผสมผสาน (blended learning) เนื่องจาก

การเรียนรู้แบบผสมผสานเป็นกระบวนการเรียนรู้ที่เกิด

จากการจัดการเรียนการสอนหลากหลายวิธีโดยค�านึงถึง 

ผู้เรียน สภาพแวดล้อม เนื้อหา สถานการณ์ เพื่อตอบสนอง

การเรียนรู้และความแตกต่างระหว่างบุคคล โดยสามารถ

จดัการเรยีนการสอนทัง้ภายในห้องเรียนและนอกห้องเรยีน 

โดยมีการน�าเทคโนโลยีทางการศึกษาแบบออนไลน์มาเป็น

ส่วนประกอบ เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้สูงสุด 

เกดิทกัษะและเกดิการเรียนรู้ทีท่�าให้บรรลุตามวตัถุประสงค์

ดังนั้นการเรียนรู้แบบผสมผสานจึงมีความเป็นอิสระต่อ 

การเรยีนของผูเ้รยีนมากขึน้ ทัง้ในด้านของเวลาและสถานที่ 

ของการเรียนรู้ ผู้เรียนสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับครู

และผู้เชี่ยวชาญตลอดเวลา ผู้เรียนมีส่วนร่วมทางการเรียน

มากข้ึนโดยทีผู่เ้รยีนไม่รู้สึกกดดนัมรูีปแบบการจดักจิกรรม

การเรียนการสอนที่หลากหลายและน่าสนใจ โดยการน�า

เทคโนโลยทีีห่น้าสนใจในปัจจบุนัมาใช้ในการเรียนการสอน

ครูผู้สอนมีความเครียดน้อยลงกับการสอนทุกเนื้อหาวิชา  

ด้วยมีช่องทางอื่นที่สามารถทดแทนได้ (ภาสกร เรืองรอง,  

รุจโรจน์ แก้วอุไร และคณะ, 2557) ซึ่งปัจจุบันมีการน�า

การเรียนรู้แบบผสมผสานไปใช้อย่างมากและมีแนวโน้ม

เพิ่มมากขึ้น โดยช่ือที่ใช้เรียกในช่วงแรกมีหลากหลาย เช่น 

Hybrid Learning หรือ Mixed Learning หรือ Integrated 

Learning เพื่อแสดงให้เห็นถึงจุดเด่นของรูปแบบการเรียน 

ที่มีการผสมผสานทั้งรูปแบบและวิธีการสอน หรือผสม

ผสานร่วมกันระหว่างการเรียนแบบปกติหรือในชั้นเรียน

กับการเรียนแบบออนไลน์หรือการผสมผสานเทคโนโลย ี

การเรียนการสอนทุกรูปแบบกับการเรียนการสอนใน 

ช้ันเรียนแบบดั้งเดิมปัจจุบันเพื่อให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้นจึง

นิยมเรียกว่า การเรียนรู้แบบผสมผสาน (blended learning)

การเรยีนรูแ้บบผสมผสานหรอืแบบบรูณาการเป็น

ความหลากหลายที่เปิดโอกาสให้กับการเรียนรู้แบบใหม่ ๆ  

เป็นการแบ่งปันความรู้ภายในขององค์กร เนื่องจากการ

พฒันาอย่างรวดเรว็ของเทคโนโลยใีนด้านการเรยีนรู ้ท�าให้ 

การเรยีนแบบผสมผสานซึง่มทีฤษฎทีีค่รอบคลมุถงึวธิกีาร

ปฏบิติัเป็นการเข้าถงึการเรยีนรูท้ีด่ ี(Meier, 2016) เนือ่งจาก

ความต้องการของผู ้เรียนแต่ละคนมีความแตกต่างกัน  

ดังนั้นองค์กรจะต้องใช้กลยุทธ์แบบผสมผสานเพื่อ 

ตอบสนองความต้องการของผู้เรียน เพื่อให้ผู้เรียนได้รับ

เนื้อหาในรูปแบบที่เหมาะสมกับเวลา การเรียนรู ้แบบ 

ผสมผสานเป็นการรวมสือ่ทีห่ลากหลายทีผ่่านการออกแบบ

มาเพื่อเติมเต็มซึ่งกันและกัน เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และ

พฤติกรรมเรยีนรู ้Singh (2003) สอดคล้องกบัพระราชบญัญตัิ 

การศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) 

พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 หมวด 4 มาตรา 24 

ข้อ 3 กล่าวว่าการจดักระบวนการเรยีนรูน้ัน้ให้สถานศกึษา

และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด�าเนินการจัดกิจกรรมให้ผู้เรียน 

ได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบัติให้ท�าได้  

คิดเป็น ท�าเป็น รักการอ่านและเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง

และข้อ 6 ที่กล่าวว่าสถานศึกษาต้องส่งเสริมสนับสนุนให้

ผู้สอนสามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม สื่อการเรียน 

และอ�านวยความสะดวกเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และ 

มคีวามรอบรู ้รวมทัง้สามารถใช้การวจิยัเป็นส่วนหนึง่ของ

กระบวนการเรียนรู้ ทั้งนี้ผู้สอนและผู้เรียนอาจเรียนรู้ไป

พร้อมกันจากสื่อการเรียนการสอนและแหล่งวิทยาการ

ประเภทต่าง ๆ สอดคล้องกับ Heinze & Procter (2004) 

การเรียนรู ้แบบผสมผสานเป็นการเรียนรู ้ที่จะอ�านวย 
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ความสะดวกโดยการผสมผสานสิ่งที่มีประสิทธิภาพที่ 

แตกต่างกันของการเรียนการสอนและรูปแบบของการ 

เรียนรู้ และสอดคล้องกับ Singh (2003) ที่พบว่า Blended 

Learning เป็นคลืน่ลกูทีส่องของการเรยีนทางอเิลก็ทรอนกิส์  

(e-learning) ซึง่มกีารเพ่ิมจ�านวนการออกแบบการเรยีนรูท้ี่

มีการทดสอบกับการเรียนรู้แบบผสมผสาน โดยหลักฐาน

ที่บ่งชี้ว่าการเรียนรู้แบบผสมผสานนอกจากเป็นทางเลือก

ที่เพิ่มมากขึ้นแล้วนั้นยังมีประสิทธิภาพมากขึ้นสอดคล้อง

กับผลการศึกษาของพลอยไพลิน ศรีอ�่าดี (2556) ที่ศึกษา 

ผลการจดัการเรยีนรูแ้บบผสมผสานด้วยกจิกรรมการเรยีน

แบบแก้ปัญหาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 ที่มีต่อความ

สามารถในการแก้ปัญหาและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย 

กลุ่มตวัอย่างทีใ่ช้ในการวจิยัคอื นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 

2 โรงเรยีนสรินิธรราชวทิยาลยั ทีก่�าลงัศึกษาวชิาเทคโนโลย ี

สารสนเทศ 2 ภาคเรยีนที ่2 ปีการศึกษา 2555 จ�านวน 40 คน  

ระยะเวลาในการทดลอง8สัปดาห์เครือ่งมอืทีใ่ช้ในการวจิยั

ประกอบด้วย (1) แผนการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสาน

ด้วยกิจกรรมการเรียนแบบแก้ปัญหา (2) บทเรียนอเีลร์ินนิง่  

เรื่องหลักการแก้ปัญหาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (3)

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องหลักการแก้

ปัญหาด้วยเทคโนโลยสีารสนเทศ (4) แบบทดสอบวดัความ

สามารถในการแก้ปัญหาของนักเรียน (5) แบบสอบถาม

ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการเรียนแบบผสมผสาน 

ด้วยกิจกรรมการเรียนแบบแก้ปัญหา สถิติที่ใช้ในการ

วิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าเฉล่ีย ค่าร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน และ สถิติทดสอบ ค่าที (dependent t-test)  

ผลการวิจัยพบว่า (1) ผลคะแนนความสามารถในการ

แก้ปัญหาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่เรียนแบบ 

ผสมผสานด้วยกิจกรรมการเรียนแบบแก้ปัญหา อยู่ใน 

ระดับดีมาก โดยมีค่าเฉลี่ยคะแนนเท่ากับ 79.73 (2) ผลการ

เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียน 

แบบผสมผสานด้วยกิจกรรมการเรียนแบบแก้ปัญหา  

หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่

ระดบั 01 (3) ความคดิเห็นของนกัเรียนทีมี่ต่อการเรยีนแบบ 

ผสมผสานด้วยกิจกรรมการเรียนแบบแก้ปัญหา พบว่า  

นักเรียนมีความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับดี ซึ่งมีค่าเฉลี่ย 

เท่ากับ 4.18 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.71 

สอดคล้องกับผลการศึกษาของสายชล จินโจ (2550) เร่ือง 

การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสาน

รายวิชาการเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ 1 สาขา

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ผลการศึกษาพบว่า นักเรียนมีความ 

พึงพอใจต่อการเรียนการสอนแบบผสมผสานอยู ่ใน 

ระดับมาก นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกว่า 

ก่อนเรียน และมีความคงทนในการเรียนของนักเรียน

และมีผลสัมฤทธิ์ตามเกณฑ์ที่ก�าหนด และสอดคล้องกับ 

ผลการวิจัยของชลีนุช คนซื่อ (2553) ที่พบว่า ผู้เรียนที่

เรียนด้วยวิธีการเรียนรู้แบบผสมผสานมีผลสัมฤทธิ์ทาง 

การเรียนสูงกว่าผู้เรียนที่เรียนด้วยวิธีการเรียนแบบปกติ

โดยโปรแกรมการเรียนรู้แบบผสมผสานอาจรวมถึงหลาย 

รปูแบบของเครือ่งมอืการเรยีนรู ้เช่น การเรยีนด้วยซอฟแวร์ 

การเรยีนบนเวบ็หรอืระบบสนบัสนนุการปฏบิตังิาน ซึง่ฝัง 

อยู่ภายในสภาพแวดล้อมในการท�างานและการจัดการ

ความรู ้(AynurGecer, 2013) มกีารก�าหนดกรอบการเรยีนรู ้

ทีย่ดึมติขิองเวลาและสถานทีเ่พือ่อธบิายการท�างานร่วมกนั  

หรือเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งในเวลาเดียวกันหรือเวลาที่

แตกต่างกัน และทั้งสถานที่เดียวกันหรือต่างสถานที่กัน 

(Staker & Horn, 2012)

ปัจจุบนัการเรยีนรูแ้บบผสมสานได้รบัการยอมรบั

ว่าเป็นทางเลือกที่มีประสิทธิภาพมากกว่าการเรียนทาง 

อเิลก็ทรอนกิส์ หรอืการเรยีนแบบเผชญิหน้าเพยีงอย่างเดยีว  

ซึ่งสถาบันการศึกษาหลายแห่งได้ด�าเนินการเรียนทาง

อิเล็กทรอนิกส์ให้เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้แบบผสม

ผสานเพื่อตอบสนองผู้เรียน เป็นรูปแบบการเรียนที่รวม

ระหว่างการเรียนออนไลน์กับการเรียนแบบเผชิญหน้า  

และได้รบัการยกย่องว่าเป็นกระบวนทศัน์ใหม่ในการศกึษา 

สมัยใหม่ซ่ึงผลการเรียนของผู้เรียนและความพึงพอใจกับ

การเรียนรู้แบบผสมผสานมีบทบาทส�าคัญในการประเมิน

ประสิทธิภาพของการยอมรับการเรียนรู ้ผสมผสาน  

สอดคล้องกบัการศกึษาของ Won Sun Chen& Adrian Yong 

Tat Yao (2016) ที่พบว่า ผู้เรียนมีความพึงพอใจในการน�า 

E-Learning มาใช้ในการเรียนแบบผสมผสาน ซึ่งสถาบัน 

การศึกษาสามารถใช้เป็นเชิงกลยุทธ์ในการออกแบบ 

การเรยีนโดยเฉพาะส�าหรบัผูเ้รยีนทีม่อีายนุ้อย สอดคล้องกบั  

Insook, L., Junghoon, L., Eunmo, S. &Sunghee, J.(2006)

ที่พบว่า การเรียนรู้แบบผสมผสานมีผลในเชิงบวกต่อ 

ผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาของผู้เรียนกว่าการเรียนแบบ 
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เผชิญหน้ากับสภาพแวดล้อมการเรียนรู ้สอดคล้องกับ 

ผลการวิจัยของพรเทพ เมืองแมน และ แวฮาซันแวหะมะ 

(2555) ที่พบว่า ความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการเรียน

ด้วยวิธีการเรียนรู้แบบผสมผสานโดยเฉลี่ยอยู ่ในระดับ 

มากที่สุด และเมื่อพิจารณารายด้านก็อยู่ในระดับมากที่สุด

ทุกด้าน โดยด้านบรรยากาศการเรียนรู้การสอนมีความ 

พึงพอใจสูงสุด

ดังน้ันการเรียนรู ้แบบผสมผสานจึงเป็นความ

ท้าทายของครูผู้ออกแบบในการผสมผสานรูปแบบหรือ

วธิกีารสอน ซึง่ไม่สามารถปฏเิสธได้ว่าเทคโนโลยมีบีทบาท

ส�าคัญในการเรียนรู้และการสร้างทักษะแห่งการเรียนรู้

แห่งศตวรรษที่ 21 ให้แก่ผู้เรียน ภายใต้สื่อการสอนแบบ 

ออนไลน์ท่ีช่วยสนับสนุนการเรียนแบบผสมผสานให้มี

ประสิทธิภาพมากขึ้นโดยเพิ่มความท้าทายมากขึ้นเมื่อเป็น

อาจารย์พยาบาล เนื่องจากพยาบาลเป็นวิชาชีพเฉพาะที่ให้

บริการแก่มนุษย์ภายใต้การปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพ 

ดังนั้นการเรียนรู้แบบผสมผสานจึงเป็นความท้าทายของ 

อาจารย์พยาบาลในการน�ามาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับ 

บริบทและสถานการณ์เพื่อขับเคลื่อนองค์ความรู ้ของ

นักศึกษาพยาบาลในศตวรรษที่ 21 บทความนี้ผู้เขียนได้

ค้นคว้าและสังเคราะห์แนวคิดเกี่ยวกับการเรียนรู้แบบ 

ผสมผสาน ขัน้ตอนการออกแบบการเรียนรู้แบบผสมผสาน

การประยกุต์ใช้การเรียนรู้แบบผสมผสาน และความท้าทาย

ของอาจารย์พยาบาลในการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสาน

เพือ่เป็นแนวทางให้แก่อาจารย์พยาบาลหรอืผูท้ีส่นใจน�าไป 

ประยุกต์ใช้ในการขับเคลื่อนการเรียนรู้แบบผสมผสาน 

ในสถานศึกษาภายใต้บริบทและสถานการณ์ที่แตกต่างกัน

เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียน

แนวคิดเกี่ยวกับกำรเรียนรู้แบบผสมผสำน 

การเรียนรู้แบบผสมผสาน (blended learning)

เป็นกระบวนการเรียนรู้ที่ผสมผสานรูปแบบการเรียนรู้ที่

หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นในห้องเรียน

ผสมผสานกับการเรียนรู้นอกห้องเรียนที่ผู้เรียนกับผู้สอน 

ไม่เผชญิหน้ากัน หรอืการใช้แหล่งเรยีนรูท้ีม่อียูห่ลากหลาย 

หรือกระบวนการเรียนรู้และกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากยุทธวิธี

ที่หลากรูปแบบ เพ่ือให้ผู้เรียนบรรลุเป้าหมายการเรียนรู ้

เป็นส�าคญัซึง่การสอนด้วยวธิกีารเรียนรู้แบบผสมผสานนัน้  

ผู้สอนสามารถใช้วิธีการสอนสองวิธีหรือมากกว่า ในการ

เรียนการสอน เช่น ผู้สอนน�าเสนอเนื้อหาบทเรียนผ่าน

เทคโนโลยีผนวกกับการสอนแบบเผชิญหน้า หลังจากนั้น 

ผู้สอนน�าเนื้อหาบทความแขวนไว้บนเว็บ ตามด้วยการ

ตดิตามผลการด�าเนนิกจิกรรมการเรยีนทางอเิลก็ทรอนกิส์ 

หรอืระบบการจัดการเรยีนรู ้(learning management system) 

แล้วน�ามาสรุปบทเรียนด้วยการอภิปรายร่วมกับอาจารย์ 

ผูส้อนในห้องเรยีนสอดคล้องกบัแนวคดิของ Smith (2001) 

ที่ให้นิยามของการเรียนรู้แบบผสมผสานว่าเป็นการจัด 

การเรียนการสอนทางไกลโดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย เช่น 

โทรทัศน์ อินเทอร์เน็ต ข้อความเสียง (voice mail) และการ

ประชุมทางโทรศัพท์ เป็นต้น ผสมผสานกับจัดการศึกษา 

แบบดั้งเดิม (traditional education)สอดคล้องกับแนวคิด

ของ Coils&Moonen (2001) ทีก่ล่าวว่าการเรยีนรูแ้บบผสม

ผสานเป็นการผสมผสานระหว่างการเรียนแบบเผชิญหน้า 

กบัการเรยีนแบบออนไลน์เข้าด้วยกนั ซึง่มทีัง้ส่วนประกอบ

ที่เป็นการเรียนในห้องเรียนและการเรียนแบบออนไลน์ 

โดยใช้จุดเด่นของการเรียนแบบออนไลน์เติมเต็มช่องว่าง 

ของการเรียนในห้องเรียน สอดคล้องกับแนวคิดของ 

Driscoll (2002) เป็นการผสมผสานเทคโนโลยีการสอน

ในทุกรูปแบบ เช่น วีดิทัศน์ ซีดีรอม การเรียนการสอน

บนเว็บ หรือภาพยนตร์ เข้ากับการเรียนแบบเผชิญหน้า

ระหว่างผูเ้รยีนกบัผูส้อน เป็นโปรแกรมทางการเรยีนรูท้ีใ่ช้

วธิกีารผสมผสานระหว่างการเรยีนรูจ้ากสือ่อเิลก็ทรอนกิส์ 

หรือ E-Learningกับการสอนในช้ันเรียน (Bernath, 2012) 

สอดคล้องกับ Bonk & Graham (2003) ที่ให้ความหมาย 

การเรียนรู้แบบผสมผสานไว้ 3 ประการ ประกอบด้วย 

(1) เป็นการรวมขอบเขตการเรียนการสอนหรือสื่อและ

เทคโนโลยี (2) เป็นการรวมวิธีการสอน ทฤษฎีการเรียน

และทกุมติิของการเรยีนการสอน (3) เป็นการรวมการเรยีน 

แบบออนไลน์และการเรียนแบบเผชิญหน้าสอดคล้องกับ 

ปณติา วรรณพริณุ (2554) เป็นรปูแบบการเรยีนทีผ่สมผสาน 

ยุทธวิธีในการเรียนการสอนเข้าด้วยกันโดยใช้ส่ือการเรียน

การสอน กิจกรรมการเรียนการสอนและรูปแบบการเรียน

การสอนที่หลากหลายทั้งการเรียนการสอนแบบออนไลน์

และการเรยีนการสอนแบบเผชญิหน้า เพือ่ตอบสนองความ

แตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียนสอดคล้อง Markovic 

(2010) ทีก่ล่าวว่า เทคโนโลยใีหม่ ๆ  สามารถน�าไปสูก่ารเข้าถงึ 
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ที่สากลเพื่อการศึกษาและส่งผลต่อคุณภาพการเรียนรู้และ 

การสอนที่มีคุณภาพ

ด้านคุณลักษณะในการจัดการเรียนการสอนแบบ

ผสมผสานได้มีนักวิชาการและนักวิจัยจ�าแนกรูปแบบที่

หลากหลายตามความเหมาะสมของบริบทสถานศึกษา  

ในที่นี้ผู้เขียนขอยกตัวอย่างแนวคิดของ Staker & Horn 

(2012) ทีม่ต่ีอผูเ้รียนในระดบั K-12 สามารถจ�าแนกออกเป็น  

6 รปูแบบ ประกอบด้วย (1)รปูแบบการเรยีนการสอนแบบ

ปกตทิีมี่การเรยีนแบบเผชญิหน้าระหว่างผูเ้รยีนกบัผูส้อนใน

ชัน้เรยีนโดยใช้การเรยีนรูแ้บบออนไลน์เสรมิในแต่ละเรือ่ง

หรือแต่ละประเด็นที่ก�าหนดในหลักสูตรของการเรียนรู ้

แต่ละครั้งเป็นการใช้การเรียนแบบเผชิญหน้าเป็นแรง 

ในการขับเคลื่อน (2) รูปแบบการเรียนรู้แบบหมุนเวียน

ตามหลักสูตรเนื้อหาในตารางที่ก�าหนดของการสอนปกติ

ในชัน้เรยีนภายใต้สถานการณ์ทีม่คีวามหลากหลายเป็นการ

หมุนเวยีนผูเ้รยีนเพือ่การเข้าถงึการเรยีนรูใ้นสถานการณ์ที่

แตกต่างตามวัตถุประสงค์การเรียนรู้ที่ตั้งไว้ (3) รูปแบบ 

การเรียนแบบผสมผสานที่มีความยืดหยุ่นในการปรับใช้ 

ภายใต้สถานการณ์ท่ีต่างกันท่ีผู้สอนสามารถจดัให้กบัผูเ้รยีน 

ในการเรยีนรูห้ลายรปูแบบทัง้การเรยีนแบบ Tutoring หรอื

การเรยีนแบบกลุ่มเล็กตามกลุ่มสนใจ (4) รูปแบบการเรยีนรู ้

แบบผสมผสานทีเ่น้นการเรียนในห้องเรียนออนไลน์ภายใต้ 

สภาพการณ์ของการใช้ห้องปฏิบัติการทางเทคโนโลยี

สารสนเทศเต็มรูปแบบโดยผู ้สอนและผู ้เชี่ยวชาญเป็น 

ผู้คอยควบคุมให้ความช่วยเหลือทางการเรียนรู้แก่ผู้เรียน 

(5) รูปแบบของการเรียนแบบผสมผสานด้วยตัวของ 

ผูเ้รยีนเองตามประเดน็หรือหลักสูตรก�าหนด เป็นการเรยีนรู ้

ในระดับอุดมศึกษาหรือมหาวิทยาลัยที่มีการเชื่อมโยง

ข้อมูลทางการเรียนระหว่างกันหรือระหว่างสถาบัน โดยม ี

โปรแกรมควบคมุหลกัอยูท่ีห้่องปฏบิตักิารเพ่ือควบคมุและ 

อ�านวยความสะดวกในการเรียนในการเรียนรู้แบบผสม

ผสานด้วยตนเอง (6)รูปแบบการเรียนแบบผสมผสานที่

เต็มรูปแบบโดยมีการเรียนแบบออนไลน์ทั้งผู ้เรียนและ 

ผู้สอนจากหลักสูตรที่ก�าหนด โดยเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

และสารสนเทศจะมีบทบาทค่อนข้างสูงต่อกระบวนการ

ขับเคล่ือนในรูปแบบ

จากรปูแบบของการเรียนรูแ้บบผสมผสานข้างต้น 

เห็นได้ว่าการน�าเอากระบวนการเรียนแบบผสมผสาน 

มาใช้ในการเรยีนการสอนนัน้ ประเดน็ส�าคญัคงต้องค�านงึถงึ 

ความพร้อมและความเป็นไปได้หลายประการทีจ่ะเป็นเกณฑ์ 

ในการพจิารณาปรบัใช้การเรยีนรูใ้นลกัษณะนีใ้ห้เหมาะสม 

กับสภาพการณ์ บริบทและความพร้อมทุกด้านเพื่อเกิดผล 

และประสทิธภิาพสงูสดุของการประยกุต์ใช้ ส่วนคาร์แมน  

(Carman, 2005) กล่าวว่า การเรียนรู้แบบผสมผสาน

ประกอบด้วยตัวบ่งช้ีที่ส�าคัญ 5 ประการ ประกอบด้วย (1)  

เหตุการณ์หรือปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นปัจจุบันเป็น

ลกัษณะของการเรยีนรูท้ีเ่รยีกว่าการเรยีนแบบประสานเวลา  

(synchronous) จากเหตุการณ์จริงหรือสถานการณ์จ�าลอง

ทีส่ร้างขึน้เพือ่ให้ผูเ้รยีนมส่ีวนร่วมในการเรยีนในช่วงเวลา

เดียวกัน เช่นเหตุการณ์ในการเรียนรู้ในชั้นเรียนที่เรียกว่า

ห้องเรียนเสมือน (virtual classroom) (2) การเรียนเนื้อหา

แบบออนไลน์เป็นลกัษณะการเรยีนทีผู่เ้รยีนสามารถเรยีนรู้ 

ได้ด้วยตนเองตามสภาพความพร้อมหรืออัตราการเรียนรู้ 

ของแต่ละคน รูปแบบการเรียนเช่นการเรียนแบบสื่อ

ปฏสิมัพนัธ์ (interactive) การเรยีนจากการสบืค้น (internet-

based) หรือการฝึกอบรมจากสื่อ CD-ROM (3) การมี

ส่วนร่วมในการเรียนรู้เป็นสภาพการณ์ทางการเรียนรู้ที่ 

ผู้เรียนสามารถสื่อสารข้อมูลร่วมกันกับผู้อื่นจากระบบสื่อ

ออนไลน์ เช่น E-Mail, Chat และ Blogs (4) การวัดและ

ประเมนิผลการเรยีนลกัษณะดงักล่าวต้องมกีารประเมนิผล

ความก้าวหน้าทางการเรียนรู้ของผู้เรียนทุกระยะนับตั้งแต่

การประเมนิผลก่อนเรยีน (pre-assessment) การประเมนิผล 

ระหว่างเรียน (self-paced evaluation) และการประเมินผล 

หลังเรียน (post-assessment) เพื่อน�าไปสู่การปรับปรุง

พัฒนาการเรียนรู ้ให้ดีขึ้นต่อไป (5) วัสดุประกอบการ

อ้างอิง (reference materials) การเรียนหรือการสร้างงาน

ในการเรียนรู้แบบผสมผสานนั้นต้องมีการเรียนรู ้และ

สร้างประสบการณ์จากการศึกษาค้นคว้า และอ้างอิงจาก 

หลากหลายแหล่งข้อมูลเพื่อเพิ่มคุณภาพทางการเรียน 

ให้สูงขึ้นสอดคล้องกับแนวคิดของ ระวิ แก้วสุกใสและ 

ชัยรัตน์ จุสปาโล (2556) ผู้สอนควรมีแนวปฏิบัติที่ส�าคัญ

เพื่อให้การใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์มีประสิทธิภาพคือ

ศกึษาธรรมชาตขิองระบบเครอืข่ายสงัคมออนไลน์ทีจ่ะน�า

มาใช้อย่างชัดเจนและสอดคล้องกับแนวคิดของ ชัยรัตน์ 

จุสปาโล (2554) ที่กล่าวว่า กลยุทธ์เทคโนโลยีสารสนเทศ

เป็นการก�าหนดแนวทางการใช้สารสนเทศ โดยองค์กร
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วเิคราะห์เทคโนโลยีทีม่คีวามเหมาะสมกบัองค์กรและได้น�า 

เทคโนโลยีสารสนเทศนั้นมาใช้งานจริงในองค์กร เพื่อให้ 

การด�าเนินงานในองค์กรเกิดผลิตภาพ

สรปุได้ว่าการเรยีนรูแ้บบผสมผสานเป็นการเรยีน 

ที่ใช้กิจกรรมทางออนไลน์ผสมผสานกับการเรียนใน

ห้องเรยีนโดยใช้สือ่ทีมี่ความหลากหลายให้เหมาะกับบรบิท

และสถานการณ์การเรียนรู้ เพื่อตอบสนองความแตกต่าง

ระหว่างบุคคลโดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนบรรลุวัตถุประสงค ์

การเรียนรู้ที่ตั้งไว้ภายหลังการเรียน ซึ่งไม่มีเกณฑ์ที่ตายตัว

ว่าควรจะผสมผสานกันในสัดส่วนเท่าไหร่ แต่เน้นการจัด

กิจกรรมที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนภายใต้การออกแบบ

ที่เหมาะสม เช่น รวมรูปแบบการเรียนการสอน รวมวิธี 

การเรยีนการสอน รวมการเรียนแบบออนไลน์ และรูปแบบ 

การเรียนการสอนในชั้นเรียน

ขั้นตอนกำรออกแบบกำรเรียนรู้แบบผสมผสำน

การจดัท�าหลกัสตูรหรอืโครงการหรอืกจิกรรมใด ๆ   

ล้วนแล้วต้องผ่านกระบวนการออกแบบเพื่อให้บรรลุตาม

เป้าหมายที่ตั้งไว้ เช่นเดียวกับการออกแบบการเรียนรู้แบบ

ผสมผสาน ซึง่มนีกัวจิยัหลายท่านเสนอเก่ียวกับข้ันตอนการ

ออกแบบการเรียนรู้แบบผสมผสานตามความเหมาะสม 

ภายใต้บรบิทของสถานศึกษา ผู้สอนและผู้เรยีน บทความนี้

ผู้เขียนขอกล่าวถึงแนวคิดของนักวิจัย 2 ท่าน ดังนี้ Seels & 

Glasgow (1997) โดยใช้แนวคดิวธิรีะบบ (system approach) 

ประกอบด้วย 5 ขั้นตอนดังนี้ (1) ขั้นการวิเคราะห์และ 

การวางแผน (analysis and planning) ประกอบด้วยการ

วเิคราะห์องค์กร ผูส้อน ผูเ้รยีน และรปูแบบการเรยีนการสอน  

เพื่อใช้ในการพัฒนาหลักสูตร ภายใต้ความต้องการของ

องค์กร ผู้เรียน และทรัพยากรสนับสนุน แล้ววางแผนเพื่อ

การน�าไปใช้ อาจมีการการทดสอบหรอืน�าร่องตามด้วยการ

ประเมินผล เพื่อน�าไปสู่การสร้างวงจรในการพัฒนาและ

ปรับปรุงรูปแบบกระบวนการท�างาน (2) ขั้นการออกแบบ 

(design solutions) การน�าวัตถุประสงค์การเรียนรู้เป็นฐาน

แล้วออกแบบเพื่อตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล 

ของผูเ้รยีน ภายใต้ประเภทของการเรยีนรู ้(taxonomy) บรบิท

ที่เก่ียวข้อง (local context) ได้แก่ การท�างาน (on-the-job) 

การฝึกปฏิบัติ (practicum) ห้องเรียนหรือห้องปฏิบัติการ  

และการเรยีนรูร่้วมกนั (collaboration) การออกแบบผูเ้รยีน  

(audience) ได้แก่ การเรียนด้วยการน�าตนเอง (Self- 

Directed) การเรียนแบบเพื่อนช่วยเพื่อน (peer-to-peer)  

การเรียนแบบผู้ฝึกสอนและผู้เรียน (trainer-learner) และ

การเรยีนแบบผูใ้ห้ค�าปรกึษากบัผูเ้รยีน (mentor-learner) (3) 

ขั้นการพัฒนา (development) ภายใต้ 3 องค์ประกอบดังนี้ 

(3.1) แบบไม่ผสานเวลา (asynchronous) ได้แก่ ไปรษณีย์ 

อเิลก็ทรอนกิส์ กระดานข้อความ เวทเีสวนาและการสนทนา 

แบบปฏิสัมพันธ์ เคร่ืองมือที่ใช้องค์ความรู้เป็นฐาน ระบบ

อเิลก็ทรอนกิส์เพือ่สนบัสนนุการเรยีน ระบบบรหิารจดัการ

เนื้อหาเรียนรู้ ระบบบริหารจัดการเรียนรู้ เครื่องมือนิพนธ์ 

เว็บบราวเซอร์ ระบบติดตามความก้าวหน้าของผู้เรียน  

บทความ เว็บฝึกอบรม การติดตามงานที่มอบหมาย  

การทดสอบ การทดสอบก่อนเรียนการส�ารวจ การชี้แนะ

แบบมส่ีวนร่วม เครือ่งมอือ�านวยความสะดวกในการเรยีนรู้  

และการประชุมที่มีการบันทึกเสียงและฟังซ�้าได้ (3.2)  

แบบผสานเวลา (synchronous) ได้แก่ การประชมุผ่านเสยีง  

การประชุมผ่านวีดีทัศน์ การประชุมผ่านดาวเทียม  

ห้องปฏบิตักิารแบบออนไลน์ ห้องเรยีนเสมอืน การประชมุ

ผ่านระบบออนไลน์ และการอภิปรายออนไลน์และ (3.3) 

แบบเผชิญหน้า (face-to-face) ได้แก่ ห้องเรียนแบบดั้งเดิม 

ห้องปฏิบัติการ การเผชิญหน้าการประชุม การเรียนแบบ

เพื่อนช่วยเพื่อน มหาวิทยาลัยที่ปรึกษา กลุ่มผู้เชี่ยวชาญ  

ทีมสนับสนุน และการแนะน�าในการเรียน (4) ขั้นการน�า 

ไปใช้ (implementation) เป็นการน�าระบบการเรยีนการสอน 

บนเว็บแบบผสมผสานไปใช้ โดยการก�าหนดประเด็น

แนวทางการน�าไปใช้ การวางแผนการน�าไปใช้ การวางแผน

การใช้เทคโนโลยี และการวางแผนในประเด็นอื่น ๆ  ที่อาจ

เกี่ยวข้องให้ชัดเจน เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการน�าระบบ 

การเรยีนการสอนบนเวบ็แบบผสมสานไปใช้ ได้แก่ ผูเ้รยีน  

เพือ่นร่วมเรยีน ผูส้อน และสถาบนัการศกึษา เกดิการยอมรบั 

และมคีวามเข้าใจทีถ่กูต้อง เพือ่ให้การจดัการเรยีนการสอน

บนเว็บแบบผสมผสานบรรลุเป้าหมายที่ก�าหนดไว้ (5)  

ขั้นการประเมินผล (evaluation) เป็นการวัดและการ

ประเมนิผลการจัดการเรยีนการสอนบนเวบ็แบบผสมผสาน  

ท�าโดยการประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน (achieve  

objectives) ของผู ้เรียนโดยเทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน  

รวมถึงการประเมินงบประมาณค่าใช้จ่ายในการพัฒนา

ระบบการเรียนการสอน
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แนวคิดของ Osvaldo Muniz-Solari & Christine 

Coats (2009) จากมหาวทิยาลยั Beijing Normal University  

ที่มีส่วนคล้ายกับข้ันตอนการออกแบบของ Seels & 

Glasgow (1997) แต่ลดขั้นตอนเหลือ 3 ขั้นตอนหลักดังนี้ 

(1) ข้ันก่อนการวิเคราะห์ (pre-analysis) เป็นขั้นตอนแรก

ของการออกแบบการเรียนรู้แบบผสมผสาน โดยพิจารณา

องค์ประกอบดงันี ้(1.1) การวเิคราะห์คณุสมบตัขิองผูเ้รยีน  

(1.2) การวิเคราะห์วัตถุประสงค์ในการเรียนรู้ (1.3) การ

วิเคราะห์สภาพแวดล้อมของการเรียนรู้แบบผสมผสาน  

ซึ่งผลลัพธ์หรือข้อมูลที่ได้จากขั้นตอนนี้จะน�าไปใช้ในขั้น

ต่อไป (2) ขั้นการออกแบบกิจกรรมและการออกแบบวัสดุ

การเรียนรู้ (design of activity and resources) เป็นขั้นตอน 

ที่สองที่น�าผลลัพธ์หรือข้อมูลที่ได้จากขั้นตอนแรกมา

ออกแบบกิจกรรมและวัสดุการเรียนรู้ สามารถจ�าแนก

ออกเป็น 3 ส่วนย่อย ๆ  ได้แก่ (2.1) การออกแบบภาพรวม  

ประกอบด้วย กลยุทธ์กจิกรรมการเรียนรู้ และส่ิงสนบัสนนุ

การเรียนรู้แบบผสมผสาน (2.2) การออกแบบกิจกรรม

แต่ละหน่วยเรียน ประกอบด้วยนิยามผลการกระท�าของ

ผู ้เรียนกิจกรรมในแต่ละวัตถุประสงค์การจัดกลุ ่มของ

กิจกรรมทั้งหมดการประเมินผล (2.3) การออกแบบและ

พัฒนาวัสดุการเรียนรู้ประกอบด้วยการเลือกสรรเนื้อหา

สาระการพัฒนากรณีต่าง ๆ  การน�าเสนอผลการออกแบบ 

และการพฒันาผลทีไ่ด้จากขัน้ตอนทีส่องเพือ่เป็นรายละเอยีด 

ของการออกแบบบทเรียนในแต่ละส่วน (3) ขั้นการ 

ประเมินผลการเรียนการสอน (instructional assessment) 

เป็นข้ันตอนสุดท้ายในการออกแบบการเรียนรู ้แบบ 

ผสมผสาน ประกอบด้วยการประเมินผลการจัดการสอบ 

และการประเมินผลกิจกรรมทั้งหมด ซ่ึงผลที่ได้จาก 

ขัน้ตอนสดุท้ายนีเ้พ่ือน�าไปพิจารณาตรวจปรับกระบวนการ

ออกแบบในแต่ละขั้นที่ผ่านมาทั้งหมด เพื่อให้การเรียนรู้ 

แบบผสมผสานมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลกับ 

ผู้เรียนอย่างแท้จริง

สรุปได้ว่าขั้นตอนการออกแบบการเรียนรู้แบบ

ผสมผสานของ Seels & Glasgow (1997) ตามแนวคิดวิธี

ระบบ (system approach) ช่วยให้ผู้สอนมีทิศทางในการ

ออกแบบได้อย่างเหมาะสมเนือ่งจากเป็นกระบวนการทีช่่วย 

วิเคราะห์สถาบันการศึกษาว่ามีความพร้อมในการเรียนรู้

แบบผสมผสานหรือไม่ รวมทั้งยังช่วยให้ออกแบบมีความ 

เหมาะสมกบัผูเ้รยีนเพือ่ให้บรรลวุตัถปุระสงค์การเรยีนรูท้ี่

ตัง้ไว้ส่วนขัน้ตอนการออกแบบการเรยีนรูแ้บบผสมผสาน 

ของ Osvaldo Muniz-Solari & Christine Coats (2009) 

ซึ่งมีส่วนคล้ายกับแนวคิดของ Seels & Glasgow (1997)  

แต่ลดขัน้ตอนเหลอืเพยีง 3 ขัน้ตอนเป็นการมองภาพกว้าง ๆ   

โดยน�าข้อมูลที่ได้ในแต่ละขั้นตอนมาใช้ประโยชน์ในการ

ออกแบบขั้นตอนไป เพื่อพัฒนาขั้นตอนการเรียนรู้แบบ

ผสมผสานให้เกิดคุณภาพซึ่งมีส่วนคล้ายกับวงจรคุณภาพ 

ของเดมิ่ง 

กำรประยกุต์ใช้แนวคดิเกีย่วกบักำรเรยีนแบบผสมผสำน 

ปัจจุบันการเรียนแบบผสมผสานมีการเติบโต 

เพิม่ขึน้เนือ่งจากการเรยีนการสอนในอดตีจะมช่ีองว่างหรอื

ระยะห่างระหว่างกันค่อนข้างมาก โดยมีการจัดการเรียน

การสอนทีม่รีปูแบบเฉพาะ การด�าเนนิการทีต่่างกนั การใช้

สื่อและเครื่องมือที่แตกต่างกัน และมีสถานที่ในการเรียน

ที่แตกต่างกัน เนื่องจากมีกลุ่มผู้เรียนที่ต่างกัน แต่ในขณะ

เดียวกันนั้นการเรียนแบบทางไกลก็ก�าลังมีการเติบโตและ

แผ่ขยายอย่างรวดเรว็และเข้ามาในรปูของเทคโนโลยใีหม่ ๆ   

ที่มีความเป็นไปได้อย่างสูงว่าการเรียนแบบออนไลน์น้ัน

จะมีการแผ่ขยายเข้ามาสู่การเรียนในช้ันเรียนอย่างรวดเร็ว

ในปัจจุบันการเรียนแบบออนไลน์ได้เข้ามามีส่วนร่วม 

ในการติดต่อสื่อสารและมีปฏิสัมพันธ์ร่วมในการเรียน 

การสอนในช้ันเรยีนเกดิเป็นการเรยีนแบบผสมผสานขึน้มา  

ซึ่งแนวโน้มในอนาคตการเรียนแบบผสมผสานจะมีการ

ขยายตัวมากขึ้นตามรูปแบบการเรียนแบบออนไลน์ที่

จะมีการเติบโตขึ้นมากกว่าปัจจุบันจึงส่งผลให้การเรียน

แบบผสมผสานนั้นมีการขยายวงกว้างออกไปจากเดิม

สอดคล้องกบัแนวคดิของ Finn & Bucceri (2004) การเรยีนรู ้

แบบผสมผสานเป็นการรวมด้านบวกของการเรียนแบบ

ออนไลน์กับการเรียนแบบเผชิญหน้าและสอดคล้องกับ

ผลการศึกษาของฐิติพัฒน์ โกเมนพรรณกุล (2554) เรื่อง

การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบผสมผสานวิชาปฏิบัติ

กีตาร์ 1 ส�าหรับนักศึกษาปริญญาตรี พบว่า ความพึงพอใจ 

ของนักศึกษาที่มีต ่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้แบบ 

ผสมผสานอยู่ในระดับมาก

การเรียนรู้แบบผสมผสานจึงเป็นการจัดการเรียน 

ที่สามารถสนับสนุนให้เกิดการช่วยเหลือแก่ผู้เรียน โดย 
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ค�านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลทั้งภายในชั้นเรียน

และภายนอกชั้นเรียน โดยมีผู้ให้ค�าปรึกษาและสนับสนุน

ช่วยเหลือด้านการเรียนทั้งทางการพูดคุยผ่านปฎิสัมพันธ์

โดยบุคคลจริงระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน ผู้เรียนกับผู้เรียน

การให้ค�าปรึกษาให้ความช่วยเหลือรวมทั้งการสนับสนุน

การเรียนรู้ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตระหว่างผู้เรียนกับ 

ผูส้อนระหว่างผูเ้รยีนเป็นคู่ หรือเป็นกลุ่มอีกทัง้การเชือ่มโยง 

ไปสู่ผู้เชี่ยวชาญด้านอื่น ทั้งผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและ

ภายในชั้นเรียน (ฐิติชัย รักบ�ารุง, 2555) สอดคล้องกับ 

การศึกษาของ Boyle, Bradley, Chalk, Jones, & Pickard 

(2003) ทีมุ่่งพฒันาการเรยีนรูข้องผูเ้รยีนให้เกดิความส�าเรจ็

โดยใช้การผสมผสานระหว่างการเรียนรู้แบบดัง้เดมิ ร่วมกบั 

การเรียนรู้โดยใช้แหล่งการเรียนรู้บนเครือข่าย (online  

resources) และสนบัสนนุการเรียนรู้ทางด้านเนือ้หา (tutorial  

support) พบว่าการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์ผ่าน

เครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ทางเนื้อหา

เพื่อสอนเนื้อหาใหม่ และการใช้แหล่งความรู้บนเครือข่าย

อินเทอร์เน็ตมีผลต่อการช่วยพัฒนาการเรียนรู้ให้ผู้เรียน

ประสบผลส�าเร็จเป็นรายบุคคลมากขึ้นกว่าการสอนแบบ 

ดัง้เดมิเพยีงอย่างเดยีว นอกจากนีค้อมพิวเตอร์ผ่านเครอืข่าย 

อินเทอร์เน็ตยังช่วยลดระยะเวลาในการเข้าชั้นเรียนของ

นักศกึษาในมหาวทิยาลัยสอดคล้องกับการศึกษาของ นสุรา  

นามเดช (2557) ทีพ่บว่าผูเ้รยีนมคีวามพึงพอใจในการเรยีน

แบบผสมผสานระดบัดมีาก และสอดคล้องกบัการศกึษาของ  

Cottrell & Robinson (2003) ทีศึ่กษาเกีย่วกบัความเป็นไปได้ 

ของการลดเวลาการเรียนภายในชั้นเรียน เพื่อเอื้อต่อการ

เปิดหลักสูตรส�าหรับนักศึกษาที่อยู ่ห่างไกลได้มีโอกาส

ทางการเรียน พบว่า การเรียนรู้แบบผสมผสานที่มีการ

จัดการเรียนรู ้ภายนอกชั้นเรียนโดยอาศัยเครื่องมือทาง

เทคโนโลยีการศึกษาคือการเรียนโดยใช้คอมพิวเตอร์ผ่าน

เครือข่ายอินเทอร์เน็ต ส่งผลให้สามารถลดระยะเวลา 

ในการเรียนภายในชั้นเรียนให้ลดลงได้ นอกจากนี้จากการ

สอบถามผูเ้รยีน พบว่า มคีวามพึงพอใจในการจดัการเรยีนรู ้

แบบผสมผสานเนื่องจากช่วยลดระยะเวลาในการเข้า 

ชัน้เรยีนลง และยงั พบว่า การจดัการเรียนรูแ้บบผสมผสาน

เป็นแนวทางในการเพ่ิมจ�านวนนักศึกษาในหลักสูตรให้

มากขึ้น การเรียนรู้แบบผสมผสานจึงเป็นการใช้ประโยชน์

จากคอมพิวเตอร์ และเครือข่ายอินเทอร์เน็ตสนับสนุน 

การเรียนรู้ของผู้เรียน ด้านการออกแบบการเรียนการสอน

รวมถึงการจัดประสบการณ์ของผู ้เรียนให้มีรูปแบบที่ 

หลากหลาย เช่น การสอนแบบน�าเสนอเนือ้หาใหม่ การสอน

แบบจ�าลองสถานการณ์ และการใช้เครือข่ายอินเทอร์เน็ต

เป็นแหล่งสนับสนุนทรัพยากรการเรียนรู้เมื่อการเรียน

ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ท�าให้ผู้เรียนได้รับข้อมูลและ

สารสนเทศได้อย่างหลากหลาย ครูผู้สอนจึงควรส่งเสริม

การคิดวิเคราะห์คัดเลือกข้อมูลหรือสารสนเทศของผู้เรียน 

รวมทั้งชี้แนะการรับข้อมูลข่าวสารที่เหมาะสมและน่า 

เช่ือถือให้แก่ผู้เรียนดังนั้นการเรียนรู้แบบผสมผสานจึงมี

ข้อดีหลายประการที่ส�าคัญคือเป็นการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน

เป็นศนูย์กลาง ซึง่ผูเ้รยีนได้เรยีนรูผ่้านกจิกรรมทีห่ลากหลาย 

ในรูปแบบการผสมผสาน เหมาะส�าหรับคนรุ่นใหม่ใน

อนาคตที่เป็นยุคที่ผู ้คนใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และ 

เครือข่ายออนไลน์ มีการติดต่อส่ือสารกับผู้สอนท้ังในและ

นอกช้ันเรียน (นุสรา นามเดช,2557) เป็นการสร้างและ

พัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศที่บูรณาการแบบ

หลอมรวมสื่อระหว่างเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ เทคโนโลย ี

การสือ่สาร และเทคโนโลยแีพร่ภาพกระจายเสยีง ให้สามารถ 

เข้าถงึได้ง่ายทกุที ่ทกุเวลา ทกุอปุกรณ์ตลอดจนการต่อยอด

สู่การผลิตเชิงธุรกิจสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เป็นองค์กร

แห่งการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศด้วยความคิด

สร้างสรรค์ การสร้างแรงจูงใจเพื่อให้เกิดความท้าทายต่อ 

ความส�าเร็จตลอดจนการสนับสนุนจากผู้ปกครองและ 

ชุมชน (กิตติพร เนาว์สุวรรณ และชัยรัตน์ จุสปาโล, 2557)

สรุปได้ว่าประโยชน์การเรียนรู้แบบผสมผสาน

เป็นการน�าการเรยีนรูแ้บบเผชญิหน้าซึง่ส่งเสรมิปฏสิมัพันธ์

ระหว่างผูส้อนและผูเ้รยีน โดยผูส้อนให้ค�าแนะน�าแก่ผูเ้รยีน 

ผ่านการเรียนรู้รวมกับการน�าการเรียนรู้แบบออนไลน์

ซึ่งมีความยืดหยุ่นทั้งด้านเวลาและสถานที่ซึ่งไม่สามารถ

ท�าได้ในการเรียนในห้องเรียนดั้งนั้นการเรียนรู้แบบผสม

ผสานเป็นการเติมเต็มการเรียนรู้ทั้งสองแบบที่กล่าวมา 

โดยผู ้เรียนจะได้รับการสนับสนุนจากส่ือการสอนบน 

เว็บไซด์ โดยผู้เรียนสามารถบริหารเวลาและวางแผนการ

เรียนรู้ได้ตามความเหมาะสมภายใต้ศักยภาพของตนเอง

ดังนั้นจะเห็นได้ว่าการเรียนรู้แบบผสมผสานสามารถ 

ช่วยสร้างการเรียนรู้แบบร่วมมือ (co-operative learning) 

เพื่อร่วมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และผู้เรียนสามารถ

แลกเปลี่ยนความรู้กับเพื่อนในกลุ่มเดียวกันหรือต่างกลุ่ม  
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รวมถึงเพื่อนต่างสถานศึกษา โดยไม่มีข้อจ�ากัดด้านเวลา

และสถานที่ รวมทั้งผู้เรียนที่ไม่กล้าแสดงออกยังสามารถ

แสดงความคิดเห็นหรือสอบถามข้อสงสัยผ่านแบบเรียน

ออนไลน์ได้ตลอดเวลาเป็นการสร้างทักษะด้านเทคโนโลย ี

สารสนเทศและการส่ือสาร ส�าหรบัผูเ้รยีนในศตวรรษที ่21

ควำมท้ำทำยของอำจำรย์พยำบำลในกำรจัดกำรเรียนรู ้

แบบผสมผสำน

ในศตวรรษที่  21 การเรียนรู ้แบบผสมผสาน 

เข้ามามีบทบาทเพิ่มขึ้นเนื่องจากความเจริญก้าวหน้าทาง

เทคโนโลยต่ีาง ๆ  ทีเ่ตบิโตแบบก้าวกระโดด ท�าให้การเข้าถงึ 

การเรียนรู้ของผู้เรียนเพ่ิมมากขึ้นด้วย ซ่ึงการเข้าถึงการ

เรยีนรูท้ีห่ลากหลายของผูเ้รยีนนัน้ล้วนมแีต่ประโยชน์และ

เหมาะสมกบัผูเ้รียนทีแ่ตกต่างกนัจงึเป็นส่ิงทีด่ทีีเ่กดิขึน้จาก

การเปลี่ยนด้านเทคโนโลยี แต่ความเติบโตที่เกิดขึ้นก็มา 

พร้อมกับความท้าทายของผู ้สอนในการออกแบบการ

เรยีนรูภ้ายใต้ความเจรญิก้าวหน้าทีเ่กดิขึน้เพ่ือให้เหมาะสม 

กับผู้เรียน และเพิ่มความท้าทายมากขึ้นเมื่อผู ้สอน คือ

อาจารย์พยาบาลซึ่งเป็นการสอนเพื่อให้ผู้เรียนบรรลุตาม

มาตรฐานการเรียนรู้ตามกรอบคุณวุฒิมาตรฐานการศึกษา

ระดับอุดมศึกษา รวมกับมาตรฐานวิชาชีพ ดังนั้นในฐานะ 

ผูส้อน อาจารย์พยาบาล จงึต้องมคีวามรู้ความเข้าใจเกีย่วกบั 

รูปแบบการเรียนรู้ที่ช่วยส่งเสริมผู้เรียนในศตวรรษที่ 21  

เพื่อบรรลุผลการเรียนรู้ตามมาตรฐานที่ตั้งไว้ โดยรูปแบบ

การเรยีนรูแ้บบผสมผสานเป็นทางเลอืกหนึง่ทีช่่วยส่งเสรมิ

ให้ผู้เรียนบรรลุผลการเรียนรู้ จากการสังเคราะห์แนวคิด 

การเรียนรู้แบบผสมผสาน และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ผู้เขียน

ขอสรุปแนวคิดเกี่ยวกับความท้าทายของอาจารย์พยาบาล

กับการเรียนรู้แบบผสมสานออกเป็น 3 ด้าน ดังนี้

1. ควำมท้ำทำยด้ำนกำรผสมผสำนกำรเรียนรู ้

แบบเผชิญหน้ำกับกำรเรียนออนไลน์

นับว่าเป็นความท้าทายอย่างสูงของอาจารย์

พยาบาลในการผสมผสานการเรียนรู้ทั้งสองให้มีความ

ลงตัวและเหมาะสมภายใต้บริบทของสถาบันการศึกษา 

ซึ่งปัจจุบันการจัดการเรียนการสอนส�าหรับนักศึกษา

พยาบาลทุกสถาบันการศึกษาล ้วนแล ้วแต ่ยึดตาม 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2542 ดังนั้น 

ความท้าทายของอาจารย์พยาบาลในการออกแบบการเรยีนรู ้

แบบเผชิญหน้ากับการเรียนรู้แบบออนไลน์ผู้เขียนขอสรุป 

ตามแนวคดิการต้ังวตัถปุระสงค์ทีด่ ีSMARTgoal ด้วยเหตผุล 

ที่ว่าการจัดการใด ๆ ล้วนต้องมีการก�าหนดวัตถุประสงค์ 

เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารจัดการต่อไป เช่นเดียวกัน

กับการเรียนรู ้ผสมผสานที่มีวัตถุประสงค์เพื่อเติมเต็ม 

ซึ่งกันและกันระหว่างการเรียนรู ้แบบเผชิญหน้ากับ 

การเรียนออนไลน์ 

ดังนั้นผู้เขียนขออธิบายความท้าทายของอาจารย์

พยาบาลด้านการผสมผสานการเรียนรู ้แบบเผชิญหน้า 

กับการเรียนออนไลน์ โดยการประยุกต์ใช้แนวคิดหลักการ 

ต้ังวัตถุประสงค์ที่ดี SMART มาใช้ในการอธิบายความ

ท้าทายด้านการผสมผสานการเรียนรู ้แบบเผชิญหน้า 

กับการเรียนออนไลน์ประกอบด้วย

1.1 มีความเฉพาะเจาะจง (Specific: S) ซึ่งเป็น

ขั้นตอนแรกส�าหรับความท้าทายของอาจารย์พยาบาล 

ซึ่งต้องก�าหนดวัตถุประสงค์การเรียนรู้แบบผสมผสาน

ให้มีความเฉพาะและเจาะจงว่าจะท�าอะไร กับใคร ที่ไหน 

และเวลาใด เช่น การก�าหนดภายหลังการเรียนด้วยการ

สาธิตและคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (Computer Assisted 

Instruction--CAI) เรื่องการตรวจครรภ์นักศึกษาสามารถ 

อธิบายการตรวจครรภ์ได้ถูกต้อง ซึ่งเป็นเรื่องที่ท้าทาย 

แต่สามารถท�าได้หากมีความชัดเจนของวัตถุประสงค์ 

การเรียนรู้แบบผสมผสาน โดยอาจารย์พยาบาลต้องเข้าใจ

รายละเอียดของวิชาอย่างท่องแท้เพื่อน�ามาออกแบบ 

การเรียนรู้ผสมผสานให้เกิดความลงตัวและครอบคลุม 

รายละเอียดตามที่ต ้องการเพื่อให ้ผู ้ เรียนบรรลุตาม

วัตถุประสงค์การเรียนรู้ที่ตั้งไว้

1.2 วัดผลการเรียนรู ้ได้ (Measurable: M)  

เมื่อมีการเรียนรู้แบบผสมผสานเกิดขึ้นแล้ว ความท้าทาย

อนัดบัต่อมาของของอาจารย์พยาบาล คอื การสร้างแบบวดั 

หรือแบบประเมินการเรียนรู้แบบผสมผสานให้มีความ

เหมาะสมและเฉพาะเจาะจงตามวัตถุประสงค์ที่ ต้ังไว้  

โดยสามารถวัดได้ว่าผู้เรียนบรรลุตามวัตถุประสงค์การ

เรยีนรูท้ัง้ด้านประสทิธิภาพและประสทิธิผลจากการเรยีนรู ้

แบบผสมผสานเช่น การสร้างแบบประเมนิการตรวจครรภ์

จากการสาธิตย้อนกลับและประเมินจากการตอบค�าถาม

จากคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ซึ่งเป็นการประเมินการเข้าถึง 
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คอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่น�ามาใช้และประเมินองค์ความรู้ 

จากการสอนด้วยการสาธติและการใช้คอมพวิเตอร์ช่วยสอน

1.3 บรรลุวัตถุประสงค์การเรียนรู้ (Attainable: 

A) เม่ือมีการออกแบบการเรยีนรูแ้บบผสมผสาน ออกแบบ

การวัดและประเมิน ขั้นตอนต่อมาสิ่งที่ท้าทายอาจารย์

พยาบาลคือ สิ่งที่ออกแบบมาสามารถท�าได้จริงหรือไม่  

ผู้สอนตั้งวัตถุประสงค์การเรียนรู้ไว้สูงเกินความสามารถ

ของผูส้อนและผูเ้รยีนหรอืไม่ รวมทัง้ความเป็นไปได้ภายใต้ 

บริบทของสถาบันศึกษา ไม่ว่าจะเป็นการสนับสนุนของ 

ผู้บรหิารทีเ่อือ้ต่อการเรยีนรูแ้บบผสมผสาน ความพร้อมของ 

ผูส้อนและผูเ้รยีน เช่น ภายหลงัการประเมนิการตรวจครรภ์ 

นกัศกึษาสามารถบรรลวุตัถปุระสงค์การเรียนรูค้อืสามารถ

ตรวจครรภ์ได้ถูกต้อง

1.4 น�ามาปฏิบัติได้จริง (Relevant & Realistic: 

R) ข้ันตอนต่อมาหลังจากสามารถท�าได้แล้วนั้น อาจารย์

พยาบาลต้องตระหนักว่าสามารถที่จะน�าการเรียนรู้แบบ

ผสมผสานทีเ่กิดจากการเรยีนรูท้ัง้สองอย่างลงสู่การปฏบิติั 

ได้จรงิหรอืไม่ภายใต้ความพร้อมของสิง่สนบัสนนุการเรยีนรู้  

เช่น ภายหลังการออกแบบการสอนโดยการสาธิตภายใน

ห้องเรยีนตามด้วยการใช้คอมพวิเตอร์ช่วยสอน โดยการน�า

รูปแบบการสอนทั้งสองอย่างมาทดลองก่อนการสอนจริง 

ว่าสามารถท�าได้จริงหรือไม่

1.5 เหมาะสมกับระยะเวลา (Timely: T)  

ความท้าทายต่อมาเป็นความท้าทายด้านเวลาซึ่งซ่อนเร้น

อยู่ในทุก ๆ  กระบวนการและทุกขั้นตอนของความท้าทาย

ในการผสมผสานทั้งสองการเรียนรู้ อาจารย์พยาบาลต้อง

ก�าหนดเป้าหมายด้านเวลาให้ชัดเจนเพ่ือลดความสับสน 

ทั้งผู้สอนและผู้เรียน เช่น ก�าหนดว่าวันนี้เวลานี้ควรเรียนรู้ 

แบบผสมผสานรูปแบบใด รวมทั้งการก�าหนดช่วงเวลา

ในการประเมินผลการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนก่อนที่จะเริ่ม

การเรียนรู้ ซึ่งจะช่วยในการบริหารเวลาของผู้เรียนเช่น 

ก�าหนดชั่วโมงการสอนโดยการสาธิตภายในห้องเรียน

จ�านวน 1 ชั่วโมง ตามด้วยการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอน 

จ�านวน 2 ชัว่โมง เม่ือสิน้สดุการเรยีนการสอนทัง้สองรปูแบบ 

อาจารย์พยาบาลต้องท�าการประเมินว่าระยะเวลาที่ตั้งไว้

มีความเหมาะสมหรือไม่เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนา 

รูปแบบการสอนด้านเวลาในครั้งต่อไป

2. ควำมท้ำทำยด้ำนกำรผสมผสำนวิธีกำรสอน

เป็นความท้าทายของอาจารย์พยาบาลที่มุ่งเน้น

การออกแบบกลวิธีการสอนให้มีความเหมาะสมและ 

เชื่อมโยงเพื่อส่งเสริมการเรียนรู ้แบบผสมผสาน โดย

บทความนี้ผู ้เขียนขอน�าเสนอแนวคิดความท้าทายด้าน 

การผสมผสานวิธีการสอน ตามแนวคิด MIND ซึ่งเกิดจาก 

การสังเคราะห์ของผู ้ เขียนที่ เชื่อว ่าการที่จะประสบ

ความส�าเร็จในการน�าการเรียนรู้แบบผสมผสานมาใช้ใน 

สถานศึกษานั้นผู้สอนควรปรับเปลี่ยนความคิด (mindset) 

จึงเป็นที่มาของแนวคิด MIND ซึ่งประกอบด้วย

2.1 การผสมผสาน (Mixed: M) โดยการ

ผสมผสานวิธีการสอนเพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลของการเรียนรู ้แบบผสมผสาน โดยหนึ่ง

รายวิชาอาจมีวิธีการสอนทั้งแบบเผชิญหน้ากับการเรียนรู ้

ออนไลน์เพื่อให้ผู ้เรียนเกิดการเรียนรู้จากวิธีการสอนที่

ผ่านการผสมผสานอย่างลงตัว ภายใต้จุดเน้นของเนื้อหา

ที่ผู้เรียนควรได้รับ รวมทั้งความเหมาะสมของระยะเวลา

ที่ต้องใช้ในแต่ละวิธีของการสอน เช่น ให้นักศึกษาแสดง 

บทบาทสมมติเกีย่วกบับทบาทหวัหน้าเวรและให้นกัศกึษา

ตอบค�าถามผ่านโปรแกรม Kahoot ซึ่งเป็นเครื่องมือสร้าง

เกมตอบค�าถามออนไลน์แบบฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย สามารถ

ใช้งานได้ผ่าน Smartphone ที่ทุกคนมีติดตัวอยู่ตลอดเวลา  

เพียงแต่ต้องใช้ผ่านอินเตอร์เน็ตด้วยเท่านั้นเมื่อเข้าสู ่ 

เกมของ Kahoot จะมีการแสดงจ�านวนผู้เข้าร่วมเล่นเกม 

ผลการตอบค�าถามในการแข่งขัน และล�าดับของผู้เข้ารวม 

แข่งขันแบบทันทีทันใดหลังการตอบค�าถามและเกม 

เสร็จสิ้นนอกจากนั้นยังมีวิธีการใช้งานที่ง่ายและสะดวก

2.2 การบูรณาการ (Integrate: I) เป็นความ

ท้าทายของอาจารย์พยาบาลที่ต้องบูรณการวิธีการสอน 

ให้มีความเหมาะสมและสามารถเชื่อมโยงให้ผู้เรียนเข้าถึง

รายละเอียดวิชาเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์การเรียนรู้ที่ต้ังไว้ 

เพราะวธิกีารสอนแต่ละวธิล้ีวนมวีตัถปุระสงค์เพือ่ส่งเสรมิ

การเรียนรู้ของผู้เรียนที่แตกต่างกัน ดังนั้นความท้าทาย 

จึงอยู่ที่ความสามารถของผู้สอนในบูรณาการวิธีการสอน

ซึ่งการบูรณาการวิธีการสอนให้มีความลงตัวกับเนื้อหา

รายวิชานอกจากส่งเสริมการเรียนรู ้และยังช่วยสร้าง 

แรงจูงใจและความกระหายในการเรยีนรูเ้ช่นการบรูณาการ 

วธีิการสอนโดยการแสดงบทบาทสมมติกบัวธีิสอนโดยเกม  
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ซึง่วธิกีารสอนท้ังสองวธิช่ีวยเตมิเตม็การเรยีนรูข้องผูเ้รยีน 

ทีแ่ตกต่างกัน โดยวธิกีารสอนโดยใช้การแสดงบทบาทสมมติ  

ช่วยให้ผูเ้รยีนเกดิความเข้าใจความรูส้กึและพฤตกิรรมของ 

ผูอ้ืน่ ได้เรยีนรูก้ารเอาใจเขามาใส่ใจเรา เกิดการเรียนรูท้ีล่กึซึง้  

ส่วนวิธีสอนโดยใช้เกมซึ่งช่วยให้ผู ้เรียนเกิดการเรียนรู ้

ไปพร้อม ๆ กับการเล่นอย่างเพลินเพลิน 

2.3 ธรรมชาติผู้เรียน (Nature of student: N)  

ซึ่งเป็นความท้าทายของอาจารย์พยาบาลที่ต้องทราบ

ธรรมชาติของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 เพ่ือออกแบบวิธี 

การสอนให้มีความเหมาะสมกับผู ้เรียนสอดคล้องกับ 

แนวคดิของ วจิารณ์ พานชิ (2555) ทีร่ะบลุกัษณะ 8 ประการ 

ของเด็กศตวรรษที่ 21 ประกอบด้วย (1) มีอิสระที่จะเลือก 

สิ่งที่ตนพอใจ แสดงความเห็นและลักษณะเฉพาะของตน 

(2) ต้องการดัดแปลงสิ่งต่าง ๆ  ให้ตรงตามความพอใจและ

ความต้องการของตน (customization & personalization) 

(3) ตรวจสอบหาความจริงเบื้องหลัง (scrutiny) (4) เป็นตัว 

ของตวัเองและสร้างปฏสัิมพันธ์กบัผู้อ่ืนเพ่ือรวมตวักนัเป็น

องค์กร เช่น ธุรกิจ รัฐบาลและสถาบันการศึกษา (5) ความ

สนุกสนานและการเล่นเป็นส่วนหนึ่งของงาน การเรียนรู้ 

และชีวิตทางสังคม (6) การร่วมมือและความสัมพันธ์

เป็นส่วนหนึ่งของทุกกิจกรรม (7) ต้องการความเร็ว 

ในการสื่อสาร การหาข้อมูลและตอบค�าถาม และ (8)  

สร้างนวัตกรรมต่อทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตดังนั้นเมื่อผู้สอน 

ทราบถึงธรรมชาติของผู ้เรียนก็จะเป็นการง่ายในการ 

ผสมผสานวิธีการสอนให้มีความเหมาะสม ตามด้วย

2.4 การออกแบบ (Design: D) โดยอาจารย์

พยาบาลต้องออกแบบเพื่อผสมผสานวิธีการสอนเพื่อ

ส่งเสริมการเรียนรู้โดยการมองให้กว้างและลึกว่าวิธี 

การสอนแต่ละวิธมีีจดุเน้นในการสนบัสนนุการเรยีนรูแ้บบ

ผสมผสานอย่างไร เช่น การเรียนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน  

(problem based learning) ซ่ึงมีจุดมุ่งเน้นเพ่ือส่งเสริม

ให้ผู้เรียนคิดอย่างมีวิจารณญาณ (critical thinking) โดย 

ผู้สอนอาจผสมผสานกับวิธีการสอนแบบออนไลน์โดยใช้  

E learning ผู้สอนอาจแขวนโจทย์หรือสถานการณ์ หรือ

วีดีโอที่เติมเต็มการเรียนรู้หลังจากที่ท�าการเปิดโจทย์ใน

ห้องเรียน หลังจากนั้นผู้สอนอาจท�าการทดสอบความรู้

โดยการตั้งค�าถามผ่านช่องทาง Wed Blog เพื่อประเมินผล 

การเรียนรู้ว่าผู้เรียนผ่านวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้หรือไม่ 

3. ควำมท้ำทำยด้ำนกำรผสมผสำนสื่อกำรสอน

บทความนีผู้เ้ขยีนขอสรปุความท้าทายของอาจารย์

พยาบาลด้านการผสมผสานส่ือการสอนที่หลากหลาย 

เพือ่ส่งเสรมิการเรยีนรูแ้บบผสมผสาน โดยการประยกุต์ตาม

รปูแบบการเรยีนรูข้องผูเ้รยีน (learning style) ของ Fleming, 

N.D. & Mills, C. (1991) อ้างถึงในกลุ่มพัฒนาการศึกษา 

สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข (2559) 

ที่เรียกว่า VARK learning style ซึ่งเป็นสไตล์ของผู้เรียน 

ดังนั้นบทความนี้ผู้เขียนขอน�าเสนอแนวคิดความท้าทาย 

ด้านการผสมผสานสื่อการสอนด้วยแนวคิด VARK ตาม

การเรียนรู้ตามความชอบหรือความถนัดในการรับข้อมูล 

ของผู้เรียนประกอบด้วย

3.1 ผู้เรียนที่ชอบการเรียนรู้จากการดู (Visual: 

V) เป็นความท้าทายของอาจารย์พยาบาลในการแบบสื่อ

การสอนให้เหมาะสมกับผู้เรียนที่ชอบการเรียนรู้ด้วยภาพ 

หรือสัญลักษณ์ เช่น แนวปฏิบัติ (guide line) สัญลักษณ์ 

(symbol) แผนผัง (diagram) แผนภาพ กราฟ หนังสั้น 

วดิโีอ เป็นต้นตวัอย่างเช่น การท�าหนงัสัน้เกีย่วกบักลไกการ 

ช่วยคลอด โดยหนงัสัน้ คอื สือ่การสอนทีส่่งเสรมิการเรยีนรู้ 

ของผู้เรียนที่ชอบการเรียนรู้จากการดู

3.2 ผู้เรียนที่ชอบการเรียนรู้จากการฟัง (Aural 

or Auditory: A) โดยอาจารย์พยาบาลสร้างสื่อที่กระตุ้น

การเรียนรู ้ด้วยเสียงเพื่อให้เหมาะสมกับผู ้เรียนที่ชอบ

การเรียนรู้ที่สื่อด้วยเสียง ซึ่งผู้เรียนกลุ่มนี้จะเรียนรู้ได้ดี

ผ่านโสตประสาทหรือผ่านการได้ยิน เช่น การฟังบรรยาย  

ฟังเทปต่าง ๆ การสนทนากลุ่มย่อย แม้แต่การพูดคุยกับ

ตนเองหรือพูดกับหนังสือที่อ่านอยู ่ เนื่องจากก�าลังใช  ้

ความคิดผ่านการพูดตัวอย่างเช่น การสอนด้วยวิธีการ

โต้วาทเีกีย่วกบัภาวะเสีย่งในหญงิตัง้ครรภ์อายนุ้อยกว่า 17 ปี  

กับอายุมากกว่า 35 ปี เป็นการฝึกผู้เรียนเกี่ยวกับทักษะ

การฟังเพื่อจับประเด็นในการโต้ตอบภายใต้เหตุผล :โดย

ประเด็นการโต้วาทีคือสื่อการสอนที่ส่งเสริมการเรียนรู้ 

ของผู้เรียนที่ชอบการเรียนรู้จากการฟัง

3.3 ผู้เรียนที่ชอบการเรียนรู้จากการอ่าน (Read 

or Write: R) เป็นการคดิค้นเพือ่สร้างสือ่ทีก่ระตุ้นการเรยีนรู้ 

ด้วยอักษร เนื่องจากผู้เรียนกลุ่มนี้จะชื่นชอบข้อมูลที่เป็น

ลายลักษณ์อักษร เน้นการรับและส่งข้อมูลเช่น วิเคราะห์ 
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ตามใบงาน โจทย์ปัญหา วเิคราะห์สถานการณ์ การอ่านศพัท์

หรือบัตรค�า รวมทั้งการอ่านงานวิจัยและเอกสารประกอบ

การสอนต่าง ๆ  ตวัอย่างเช่น การใช้การจดัการเรียนการสอน 

โดยใช้ปัญหาเป็นหลัก (Problem Based Learning) ซ่ึงเป็น 

การส่งเสริมทักษะการอ่านในการค้นคว้าด้วยตนเองเพื่อ

ให้ได้มาซึ่งวัตถุประสงค์การเรียนรู้ที่ตนเองตั้งไว้โดยโจทย์

ปัญหา คือสื่อที่ใช้ในการส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนที่ 

ชอบการเรียนรู้จากการอ่าน

3.4 ผูเ้รยีนทีช่อบการเรยีนรูจ้ากการเคลือ่นไหว

ร่างกาย (Kinesthetic: K) เป็นการออกแบบของอาจารย์

พยาบาลในการสร้างส่ือการเรียนรู้ที่สื่อด้วยสัมผัสและ

การกระท�า เป็นการใช้ประสบการณ์และการลงมือปฏิบัติ  

(learning by doing) เช่น การเรียนแบบสถานการณ์จ�าลอง 

(simulation) การสาธิตย้อนกลับ (demonstration) บทบาท

สมมติ (role playing) รวมทั้งการเรียนรู้ด้วยเกมต่างๆ 

ที่กระตุ้นให้ผู ้เรียนเกิดการเคลื่อนไหวร่างกายตัวอย่าง

เช่น การใช้การประเมินทักษะทางคลินิกด้วย (Objective 

Structured Clinical Examination--OSCE) มาใช้ในการ

ประเมินการท�าคลอด โดยโจทย์สถานการณ์ คือ ส่ือที่ใช ้

ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนที่ชอบการเรียนรู้จากการ

เคล่ือนไหวร่างกาย

จากความท้าทายของอาจารย์พยาบาลในการ

จัดการเรียนรู้แบบผสมผสานที่ผู้เขียนกล่าวมาทั้ง 3 ด้าน 

จะเห็นได้ว่าผู ้ เขียนมีมุมมองการออกแบบการเรียนรู ้

แบบผสมผสานจากภาพใหญ่ลงมาเล็ก คือ ความท้าทาย 

ด้านรูปแบบการเรียน ความท้าทายด้านวิธีการสอน และ

ความท้าทายด้านสือ่การสอน ซ่ึงความท้าทายแต่ละด้านนัน้ 

มีความเชื่อมโยงและต่อเนื่องกันและในที่นี้ผู้เขียนขอยก

ตัวอย่างการประยุกต์ใช้ Web 2.0 มาใช้ในการจัดการเรียน

แบบผสมผสาน เนือ่งจากรูปแบบการส่ือสารและการเรยีนรู้้ 

เปลี่ยนไปจากการเรียนรู้เพียงในห้องเรียนเปลี่ยนเป็นการ

เรยีนรูน้อกห้องเรยีนเรยีนรู้จ้ากส่ิงแวดล้อมใกล้ตวัเป็นไกล

ตัวกลายเป็นการเรียนรู้ตลอดชีวิต นอกจากนั้นการเรียนรู ้

จากการฟังบรรยายจากผู้สอนเพียงอย่างเดียวก็เปลี่ยนเป็น 

การเสนอความคิดเห็นระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน ซึ่ง Web 

2.0 ซึ่งเป็น Social network ที่เน้นการแบ่งปัน การแชร์กัน

และให้ความส�าคญักบัผูเ้ข้าชมเวบ็ไซต์โดยผูท้ีเ่ข้าไปใช้งาน

จะมีส่วนร่วมกับเว็บนั้น ๆ มากขึ้นและไม่ใช่แค่เพียงแวะ 

เข้ามาเยี่ยมชมหรืออ่านอย่างเดียวแต่ยังมีส่วนร่วมในการ

สร้างสรรค์ให้กับเว็บไซต์นั้น สอดคล้องกับแนวคิดของ 

Tim O’Reilley (2005) ที่กล่าวว่า Web 2.0 เป็น Network 

มกีารเชือ่มต่อของอปุกรณ์ต่าง ๆ  โดย Web 2.0 applications  

มีข้อดีต่าง ๆ  เช่น สามารถ Update Software อย่างต่อเนื่อง

ท�าให้ Software มีการพัฒนาตลอดเวลาท�าให้มีผู้ใช้เพิ่ม

มากขึ้น โดย Web 2.0 สามารถใช้งานข้อมูลและเรียบเรียง

ข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ได้ รวมถึงข้อมูลของแต่ละ 

บุคคลคนด้วย ในขณะที่ข้อมูลของตนเองนั้นก็สามารถให ้

ผูอ้ืน่เข้ามาใช้งานหรอืแก้ไข้ท�าให้เกดิ Network รปูแบบใหม่ 

จึงมีความเหมาะสมอย่างยิ่งในการน�ามาใช้เป็นช่องทาง 

ในการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานเนื่องจากการจัดการ

เรยีนรูแ้บบผสมผสานนัน้การมส่ีวนร่วมของผูเ้รยีนเป็นจดุ

ส�าคัญที่ท�าให้เกิดการเรียนรู้โดย Web 2.0 สามารถแบ่งปัน 

ข้อมูลและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้สอนและ 

ผู้เรียนผ่านอินเตอร์เน็ตรวมถึงการใช้งานอินเตอร์เน็ตผ่าน

โทรศัพท์เคลื่อนที่ หรืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์แบบพกพา  

ซึง่ไม่สามารถปฏเิสธได้ว่าผูเ้รยีนในยคุนีไ้ม่สามารถเข้าถงึได้ 

เนือ่งจากปัจจบุนัสถานศกึษาส่วนใหญ่สนบัสนนุการเรยีนรู ้

ผ่านระบบเทคโนโลยีทีทันสมัย

ดังนั้นการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานสามารถ

น�าประโยชน์ของ Web 2.0 มาใช้เพื่อให้เกิดการเรียนรู้

ของผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง โดย Web 2.0 ช่วยในการสื่อสาร

ที่สามารถตอบโต้ระหว่างผู้สอนกับผู้เรียนหรือระหว่าง 

ผู้เรียนกับผู้เรียน เป็นการแบ่งปันความรู้ ร่วมแลกเปลี่ยน

ความคิดเห็นซึ่งกันและกัน ช่วยในการส่งเสริมองค์ความรู้ 

ของผู้เรียนให้มีมุมมองที่กว้างขึ้น ตัวอย่าง เช่น Blog,  

Facebook หรือการโพสต์กระทู้สามารถสร้างเครือข่าย

การเรียนรู้ผ่าน Blog ส่วนตัวของผู้เรียนสู่เพื่อนร่วมเรียน  

สามารถต่อยอดข้อมูลการเรียนรู้ออกไปได้ไม่จ�ากัด โดย

ข้อมูลจะถูกตรวจสอบคัดกรองอยู่ตลอดโดยผู้สอน

บทสรุป

บทความทีก่ล่าวมาข้างต้นผูเ้ขยีนน�าเสนอเกีย่วกบั

แนวคิดการเรียนรู้แบบผสมผสาน ขั้นตอนการออกแบบ

การเรียนรู้แบบผสมผสานการประยุกต์ใช้การเรียนรู้แบบ

ผสมผสาน และความท้าทายของอาจารย์พยาบาลในการ

จัดการเรียนรู้แบบผสมผสานรวมทั้งการประยุกต์ใช้ Web  
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2.0 โดยเชื่อมโยงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 

21 เกี่ยวกับรูปแบบหรือวิธีการสอนที่หลากหลายเพิ่มจาก

ศตวรรษที่ 19 และ 20 ประกอบกับแนวทางการจัดการ

ศกึษาตามพระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาตใินการพฒันา

ขีดความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาในการ 

แสวงหาความรู้ด้วยตนเองได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตนั้น 

ส่งผลให้ผูส้อนไม่สามารถทีจ่ะใช้รูปแบบการสอนแบบเดมิ

ได้อีกต่อไป ท�าให้การเรยีนรูแ้บบผสมสานเข้ามามบีทบาท 

เพิม่ขึน้ตามความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในศตวรรษนี้  

การเรียนรู ้แบบผสมผสานจึงเป็นความท้าทายอย่างยิ่ง

ของอาจารย์พยาบาลในการประยุกต์ใช้การเรียนรู้แบบ

ผสมผสานซึ่งไม่ได้เป็นส่ิงที่ไกลตัวอาจารย์พยาบาลและ

ผู้เรียนในศตวรรษที่ 21โดยการเรียนรู้แบบผสมผสานช่วย 

ส่งเสริมและเติมเต็มช่องว่างการเรียนรู้แบบเผชิญหน้ากับ

การเรียนรู้แบบออนไลน์ และช่วยในการสร้างทักษะแห่ง

การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ให้แก่ผู้เรียน โดยผู้เขียนเสนอ

แนวคิดความท้าทายของอาจารย์พยาบาลในการจัดการ 

เรียนรู้แบบผสมผสาน ออกเป็น 3 ด้าน ประกอบด้วย (1) 

ความท้าทายด้านการผสมผสานการเรียนรู้แบบเผชิญหน้า 

กับการเรียนออนไลน์  โดยอธิบายตามหลักการตั้ ง

วัตถุประสงค์ที่ดี SMART (2) ความท้าทายด้านการผสม

ผสานวธิกีารสอน อธบิายตามแนวคดิ MINDและ (3) ความ

ท้าทายด้านการผสมผสานสื่อการสอน อธิบายตามแนว 

VARK เพื่อใช้เป็นแนวทางส�าหรับอาจารย์พยาบาลในการ 

น�ามาประยกุต์ใช้เกีย่วกบัการจดัการเรยีนรูแ้บบผสมผสาน

ซึ่งเป็นการเรียนรู้ที่เติมเต็มช่องว่างระหว่างการเรียนแบบ

เผชิญหน้ากบัการเรยีนแบบออนไลน์ เพือ่ส่งเสรมิให้ผูเ้รยีน

บรรลุตามวัตถุประสงค์การเรียนรู้ของสถานศึกษาท่ีตั้งไว้ 

รวมทั้งส่งเสริมทักษะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ภายใต้

สิ่งสนับสนุนที่เอื้อต่อการเรียนรู้ เช่น การน�า Web 2.0  

มาเป็นสื่อกลางในการถ่ายทอดความรู้ระหว่างผู้สอนกับ 

ผูเ้รยีน ผูเ้รยีนกบัผูเ้รยีนภายในสถานศกึษา รวมทัง้ระหว่าง

ผู้เรียนต่างสถานศึกษา
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