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º·¤Ñ´Â‹Í
 การพัฒนาและประเมินผลรูปแบบการเรียนรูแบบผสมผสาน แบงเปน 2 ระยะ คือ 1) พัฒนารูปแบบ
โดยทีมวิจัยซึ่งเปนผูประสานงานรายวิชา 2) ทดลองใชและประเมินผล โดยใชแบบประเมินคุณลักษณะการเรียน
รูแบบนําตนเอง กลุมตัวอยางเปนนักศึกษาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต ป 1 จํานวน 25 คน วิเคราะหขอมูลโดยใช
สถิติเชิงพรรณา รูปแบบการจัดการเรียนรูที่พัฒนาขึ้น ประกอบดวย 3 ชวง คือ (1) การเตรียมความพรอมในการ
ศึกษา วัตถุประสงคและผลลัพธการเรียนรูที่คาดหวังของรายวิชา ผูเรียน ผูสอนและทรัพยากรเรียนรู (2) การนํา
รูปแบบการจัดการเรียนรูไปใช โดยผสมผสานการเรียนรูในชั้นเรียนรวมกับการเรียนรูผานสื่ออิเล็กทรอนิกส 
4 ขั้นตอน ไดแก การปฐมนิเทศ การติดตาม การปรับเปลี่ยน และการประเมินผลผูเรียนและรายวิชา (3) การ
ประเมินผล พบวาผูเรียนรับรูคุณลักษณะการเรียนรูแบบนําตนเองโดยรวมในระดับมาก (  = 4.2, SD = 0.28)

คาํสาํคัญ การเรียนรูแบบผสมผสาน; คณุลกัษณะการเรียนรแูบบนาํตนเอง; นักศึกษาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต

Abstract
 The development and evaluation blended learning model was conducted in 2 phases: 1) model 
development by the research team members who were the course coordinators, 2) implementing and 
evaluation using self-directed learning tool. The sample consisted of 25 graduate students who were 
studying in the 1st year of 2017 academic year. Descriptive statistics were used in data analysis. The 
developed model consisted of 3 phases: 1) preparation to study the course’s objectives and learning outcomes, 
learners, teachers, and learning resources; 2) implementing the blended learning model that comprised both 
classroom and electronic media methods. This model had four steps : orientation, monitoring, adjusting, and, 
assessing learners’ learning outcomes and course, respectively; 3) outcome assessment. It was found that the 
learners perceived their overall self-directed learning ability at a high level (  = 4.2, SD = 0.28).

keywords: blended learning; self-directed learning ability; graduate nursing students 
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º·¹íÒ
 รายวิชาการศึกษาดวยตนเองเปนพ้ืนฐาน
สาํคัญในการฝกใหผเูรียนทบทวนวรรณกรรมจากฐาน
ขอมูลทางการพยาบาลและสุขภาพ และศาสตรอื่นท่ี
เกี่ยวของ ฝกการอาน วิเคราะหและสังเคราะหความรู 
รวมท้ังเขียนรายงานในหัวขอทีเ่กีย่วของกบัวทิยานิพนธ 

หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต คณะพยาบาล
ศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร จึงกําหนดให
นักศึกษาปริญญาโทชั้นปที่ 1 ทุกคนตองลงทะเบียน
เรียนในรายวิชาน้ี โดยมุงหวังใหผูเรียนบรรลุผลลัพธ
การเรียนรูของรายวิชา โดยเฉพาะการมีความรับผิด
ชอบในการเรียนรูและพัฒนาตนเองไดอยางตอเน่ือง 

ซึง่การทีจ่ะบรรลผุลลพัธนีไ้ด ผเูรยีนจําเปนตองพัฒนา
คุณลักษณะการเรียนรูแบบนําตนเอง (self-directed 

learning)1

 การเรียนรูแบบนําตนเอง เปนคุณลักษณะ
สําคัญขอหน่ึงของผูเรียนในการเรียนรูศตวรรษท่ี 21 

ซึ่งเปนคุณลักษณะที่สะทอนการมีความคิดริเริ่มและ
มีอิสระในการเรียนรู  ผูเรียนมุงมั่นแสวงหาความรู 

ความมั่นใจความสามารถและมีสวนรวมในการกําหนด
ประสบการณการเรียนรู อกีทัง้มคีวามรับผดิชอบตอการ
เรียนรูของตนเอง ยอมรับผลการเรียนรูของตนเอง 

ซึง่จะนําไปสูการเรียนรูอยางย่ังยืนตลอดชีวติ1 และเม่ือ
ประยุกตแนวการจัดการเรียนรู ในศตวรรษท่ี 21 

สูรายวิชาการศึกษาดวยตนเอง รปูแบบการจัดการเรียน
การสอน จึงควรเนนใหผูเรียนสรางความรูใหมและ
คนหานวัตกรรมใหมผานกระบวนการคิดและคนควา 
กระบวนการทางสังคม ผานกระบวนการกลุมและการ
วิพากษอยางสรางสรรค และใหผูเรียนมีปฏิสัมพันธ
และมีสวนรวมในการเรียน โดยผูสอนมีบทบาทเปน
ผอูาํนวยความสะดวกในการจัดประสบการณการเรียนรู 

เปล่ียนบทบาทจากการเปนผถูายทอดความรูเปนผคูอย
สนับสนุนชวยเหลือ2

  อยางไรก็ตาม การจัดกิจกรรมการเรียนรูใน
รายวชิาการศกึษาดวยตนเองทีผ่านมา เปนลกัษณะการ

บรรยาย อภิปรายและทําแบบฝกหัดในชั้นเรียน โดย
กอนการเรียนการสอนประมาณ 1-2 สัปดาห อาจารย
ผูสอนแขวนเอกสารการสอนทางอิเล็กทรอนิกสใน
ระบบการเรยีนรขูองมหาวทิยาลยั (learning manage-

ment system: LMS) และเมือ่เปดภาคการศกึษาผเูรยีน
มาพบกันในหองเรียนเพ่ือรับฟงการปฐมนิเทศ และ
อภิปรายในหัวขอการทบทวนวรรณกรรม การสืบคน
หลกัฐานเชิงประจักษ มกีารฝกวเิคราะหงานวจิยัและนํา
เสนอผลเปนรายกลุม จากน้ันผูเรียนไดรับมอบหมาย
ใหศึกษาดวยตนเองเพื่อทบทวนวรรณกรรมและ
วเิคราะหงานวจัิย โดยเปดโอกาสใหพบอาจารยทีป่รกึษา
ตามตารางเวลาท่ีจัดไว 6 ครั้ง และใหนําเสนอผลการ
ศึกษา 3 ครัง้ ซึง่พบวาการจดัการเรยีนการสอนดงักลาว 

มีลักษณะไมยืดหยุนและไมเหมาะกับผูเรียนระดับ
บณัฑิตศกึษาในปจจุบนั ทีส่วนใหญตองทํางานในขณะ
ศึกษาดวย ผเูรยีนไมสามารถบรหิารจดัการเวลาในการ
เรียนและสรางชิน้งานตามความตองการรายวิชา อกีทัง้
ผลการประเมนิรายวชิาจากผเูรียนและผสูอนเหน็วาการ
จัดการเรียนการสอนยงัมจุีดออนในดานท่ียังไมสามารถ
ทาํใหผเูรียนพฒันาคุณลักษณะการเรียนรแูบบนาํตนเอง
โดยเฉพาะความรับผิดชอบการเรียนรูดวยตนเอง 

ซึ่งเปนคุณลักษณะท่ีสําคัญในการทําวิทยานิพนธ 

และกาํหนดไวในวตัถปุระสงคการเรยีนรูของหลกัสตูร 

อีกทั้งยังไมมีการวัดประเมินคุณลักษณะนี้มากอน
 จากการทบทวนวรรณกรรม พบวาการจดัการ
เรียนรูแบบผสมผสานทั้งในชั้นเรียนและผานระบบ
อเิล็กทรอนกิส มีผลตอการพฒันาคณุลกัษณะการเรยีนรู
แบบนาํตนเองของผเูรยีน3-4 โดยทีก่ารสอนในชัน้เรยีน 

ผูเรียนสามารถแลกเปลี่ยนขอมูลโตตอบกับผูสอนได
โดยตรง และการเรียนผานระบบอิเล็กทรอนิกสชวย
เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการสอน เนื่องจากมีความ
ยดืหยนุสอดคลองกบัพืน้ฐานและลกัษณะของผเูรยีนที่
มีความหลากหลาย ชวยสงเสริมใหผูเรียนสามารถเขา
ถึงสื่อและงานวิจัย ตลอดจนหลักฐานเชิงประจักษที่ดี
ที่สุด ที่สามารถนํามาปรับใชในงานคนควาของผูเรียน
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เอง อกีทัง้สามารถเลือกศึกษาไดอยางอิสระ ตรงกับชวง
เวลา ความพรอมและในส่ิงแวดลอมของผูเรียนเองได 

ดงันัน้ผวูจิยัจงึสนใจพัฒนาและประเมินผลรูปแบบการ
จัดการเรียนรูในรายวิชาการศึกษาดวยตนเอง โดยใช
การเรียนรูแบบผสมผสานผานส่ืออิเลก็ทรอนิกส รวมกบั
การเรียนในหองเรียน เพื่อมุงพัฒนาคุณลักษณะการ
เรียนรูแบบนําตนเองของผูเรียน

ÇÑµ¶Ø»ÃÐÊ§¤�¡ÒÃÇÔ Ñ̈Â
 1. พฒันารูปแบบการเรียนรูในรายวิชาการ
ศึกษาดวยตนเองโดยใชการเรียนรูแบบผสมผสาน
 2.  ประเมินผลระดับการรับรูคุณลักษณะ
การเรยีนรูแบบนําตนเองของผูเรียนหลงัผานการเรียนรู

¡ÃÍºá¹Ç¤Ô´¡ÒÃÇÔ Ñ̈Â 
 การวจิยันี ้ประยกุตกรอบแนวคิดการวจิยัและ
พัฒนาดานการศึกษาของศิริชัย5 โดยใชกระบวนการ
พัฒนางานวิจัย 2 ระยะ ไดแก ระยะ ที่ 1 เปนชวงการ
พัฒนานวัตกรรม ประกอบดวย 3 ขั้นตอนยอย ไดแก 

1) ศกึษาสภาพปญหาและวเิคราะหบริบทของการเรยีน
การสอนของผเูรยีนระดับบัณฑติศกึษา 2) กาํหนดเปา
หมายและวัตถุประสงคของการพัฒนา 3) ทบทวน
วรรณกรรมเพ่ือสงัเคราะหรปูแบบการเรียนรูแบบผสม
ผสานฉบับราง และระยะที ่2 เปนชวงการนาํรางรปูแบบ
ท่ีพัฒนาขึ้นไปทดลองใชและชวงการประเมินผล
 ในการศึกษาครั้งนี้ กําหนดการประเมินผล
ดวยการวัดคุณลักษณะการเรียนรู แบบนําตนเอง 

ซึ่งเปนการเรียนรูดวยตัวเองของผูเรียนท่ีตองมีการ
จัดการความรูตั้งแตเริ่มตนจนกระทั่งสิ้นสุดการเรียน 

ซึ่งสัมพันธกับความสามารถดานวิชาการ ความคิด
สรางสรรคและความพึงพอใจในชีวิต1,6 ที่สามารถ
พัฒนาไปสูทักษะการเรียนรูตลอดชีวิต7 ซึ่งเจริญฉิม
และคณะ8 ไดพัฒนาแบบวัดคุณลักษณะการเรียนรู
แบบนําตนเอง จากแนวคิดการเรียนรูดวยตนเองของ
กเูลยีลมโิน9 อนัประกอบดวย 8 ดาน ไดแก 1) ดานการ

เปดโอกาสตอการเรยีนร ูเปนความสนใจในการเรยีนร ู

พอใจในการริเร่ิมของตนเอง 2) ดานมโนมติของตนเอง
ตอการเปนผู เรียนที่มีประสิทธิภาพ มีความมั่นใจ
ในการเรยีนรูดวยตวัเอง มวิีนยัและแบงเวลาในการเรยีน
3) ดานการมีความคิดริเริ่มและมีอิสระในการเรียนรู 
มีสวนรวมในการกําหนดประสบการณการเรียนรู 

4) ดานความรับผิดชอบตอการเรียนรูของตนเอง 

ยอมรับผลการเรียนรูของตนเอง เรียนรูในสิ่งยาก 

5) ดานความรักในการเรียน มีความรักและสนุกกับ
การเรียน 6) ดานความคิดริเร่ิมสรางสรรค มีความ
สามารถคิดแกปญหา 7) ดานการมองอนาคตในแงดี 
มองปญหาเปนความทาทายและเปนการเรยีนรตูลอดชวิีต
และ 8) ดานความสามารถใชทักษะการเรียนรูและ
ทักษะการแกปญหา
 สวนการพัฒนารูปแบบการเรียนรูแบบผสม
ผสาน (blended learning) ในรายวิชาการศึกษาดวย
ตนเอง เปนการนําจุดเดนของการใชสื่ออิเล็กทรอนิกส
มาใชรวมกับการเรียนในหองเรียน10 โดยพัฒนาผาน
กระบวนการพัฒนางานวิจัยของศิริชัย5 ซึ่งการจัด
ประสบการณการเรียนรูดวยสื่ออิเล็กทรอนิกส ชวยสง
เสริมใหผูเรียนสรางองคความรูดวยตนเอง อีกท้ังมี
ความยืดหยุนสูง ผูเรียนมีความสะดวก สามารถเรียนรู
ไดทุกที่ ทุกเวลา11 โดยผูสอนมีบทบาทเปนผูจัดให
ผูเรียนมีการเรียนรูดวยตนเอง สนับสนุนใหมีการ
ปฏิสมัพนัธผานชองทางเทคโนโลยีและสรางสรรค ผาน
สือ่การเรียนรูทีม่คีณุภาพ ขณะท่ีการเรียนในหองเรียน
มีจุดเดนในดานการสื่อสารแบบสองทางที่ผู เรียน
สามารถแลกเปลีย่นขอมลู หรอืตัง้คาํถาม เพือ่ใหผสูอน
ชวยช้ีแจงขอสงสัยไดทันที ผูเรียนไดรับการสะทอน
กลับ หรือไดรับขอเสนอแนะผลงานจากผูสอนและ
สามารถสอบถามผสูอนไดทนัที12 ดงัน้ันการเรยีนรแูบบ
ผสมผสาน ผานสื่ออิเล็กทรอนิกสรวมกับการเรียนใน
หองเรียน จึงเปนวิธีการที่ชวยเพิ่มประสิทธิภาพการ
จัดการเรียนการสอนในชวงการปรับเปล่ียนเขาสูการ
ศกึษาในศตวรรษท่ี 21 และจากการทบทวนวรรณกรรม
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พบวา การเรียนรูแบบผสมผสานมีผลชวยใหผูเรียน
พัฒนาคุณลักษณะการชี้นําตนเองดีขึ้น1,3-4

 

ÇÔ¸Õ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ
 การวจัิยครัง้นีเ้ปนการวจัิยเชงิพัฒนา ใชกระบวน
การวจิยัตามแนวคดิการวจิยัและพัฒนาดานการศกึษา
ของศิริชัย5 โดยคาดหวังใหเกิดการเปล่ียนแปลงตาม
จดุมงุหมายทีก่าํหนด มกีารเกบ็รวบรวมขอมลูหลงัการ
ปฏิบัติทุกคร้ัง เพ่ือนําขอมูลมาใชแกไขและปรับปรุง
นวัตกรรมจนนําไปสูการประเมินผล
 ประชากร ไดแก นักศึกษาพยาบาลศาสตร
มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
 กลุมตัวอยางหลัก ไดแก นักศึกษาพยาบาล
ศาสตรมหาบณัฑติทกุคน ทีล่งทะเบยีนเรยีนในรายวชิา
การศึกษาดวยตนเอง ภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 
2560 ไดแก สาขาวิชาการพยาบาลผูใหญและผูสงูอายุ 

(ไทยและนานาชาติ) สาขาวิชาการพยาบาลจิตเวชและ
สขุภาพจิต และสาขาวิชาการพยาบาลมารดา ทารกและ
ผดุงครรภ รวมจํานวน 25 คน
 กลุมตัวอยางรอง ไดแก กลุมผูสอนซึ่งเปน
อาจารยที่ปรึกษาชิ้นงานการศึกษาดวยตนเอง
 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ประกอบดวย 2 

สวน ดังนี้ 
 1. เครือ่งมือท่ีใชในการดําเนินการวจิยั ไดแก
รูปแบบการเรยีนรแูบบผสมผสานฉบบัราง ประกอบดวย
การเรยีนในหองเรียนและการเรยีนผานส่ืออิเลก็ทรอนกิส
ประมวลการสอนรายวิชา ทรัพยากรการเรียนรู ไดแก 

หนงัสอื ตาํรา วารสารทางวชิาการในรปูสิง่พิมพและอเิล็ก
ทรอนกิส หองสมดุ อปุกรณ/เคร่ืองโสตทศันปูกรณใน
หองเรียน ระบบอิเล็กทรอนิกส เชน LMS ระบบฐาน
ขอมูล โปรแกรมตรวจสอบการคัดลอกผลงานทาง
วิชาการ เวปไซต และส่ือมีเดียเพ่ือการติดตอส่ือสาร 

ไดแก อีเมล เฟสบุคและไลน 

 2. เครื่องมือการเก็บรวบรวมขอมูล ไดแก
  2.1  แบบสอบถามขอมลูทัว่ไป ประกอบดวย
ขอมูลเก่ียวกับเพศ อายุ ศาสนา สาขาท่ีเรียนและ
ประสบการณในการสืบคนขอมูลเพื่อพัฒนางาน
  2.2 แบบวดัคณุลกัษณะการเรยีนรูแบบ
นําตนเอง ผูวิจัยไดดัดแปลงจากแบบวัดคุณลักษณะ
การเรยีนรแูบบนาํตนเองทีใ่ชสาํหรบันักศกึษาพยาบาล
ของเกียรติกําจร และทัศนศรี13 ที่นํามาจากเจริญฉิม
และคณะ8 ซ่ึงสรางขึ้นตามทฤษฏีของกูเลียลมิโน9 โดย
แบงออกเปน 8 ดาน ไดแก 1 ดานการเปดโอกาสตอ
การเรียนรู 2) ดานมโนมติของตนเองตอการเปนผูเรียน
ทีม่ปีระสทิธิภาพ 3) ดานการมคีวามคดิรเิริม่และมอิีสระ
ในการเรียนรู 4) ดานความรับผิดชอบตอการเรียนรู 
5) ดานความรักในการเรียน 6) ดานความคิดริเริ่ม
สรางสรรค   7) ดานการมองอนาคตในแงดี และ 

8) ดานความสามารถใชทักษะการเรียนรู โดยลักษณะ
ของแบบวัดเปนแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ 

ต้ังแต 1 =จรงินอยทีส่ดุ จนถงึ 5=จรงิมากทีส่ดุ และการ
แปลผลคาเฉลี่ยของคุณลักษณะการเรียนรูแบบนํา
ตนเอง ดังน้ี คาเฉลี่ย 1-2.33=ระดับนอย, คาเฉลี่ย 

2.34-3.66=ระดบัปานกลาง และคาเฉล่ีย 3.67-5.00=

ระดับมาก
 การตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ มดัีงนี้ 
1) ตรวจสอบความตรงของแบบประเมินคุณลักษณะ
การเรียนรูแบบนําตนเอง โดยใหผูเช่ียวชาญจํานวน 3 

ทาน ตรวจสอบความตรงท้ังเชิงโครงสรางและเน้ือหา
และปรบัแกกอนนาํไปใชกับกลมุตวัอยาง และ 2) ตรวจ
สอบความเทีย่งของแบบประเมนิคณุลกัษณะการเรยีน
รแูบบนําตนเองทีป่รบัปรงุแลว โดยนาํไปทดลองใชกับ
นักศึกษาท่ีมีลักษณะคลายกับกลุมตัวอยางจํานวน 20 

คน เพือ่ตรวจสอบความเขาใจ และหาคาความเทีย่งของ
เคร่ืองมือดวยวิธีการหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟาของ
ครอนบาค ไดเทากับ .92
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 จริยธรรมในการวิจยั การวิจยัคร้ังนีผ้านการ
พจิารณาจากคณะกรรมการจรยิธรรมการวจิยัในมนษุย
ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร เลขที่ PSU IRB 

2018-NL 001

 ขั้นตอนของการวิจัย ประกอบดวย 2 ระยะ 

ตามกระบวนการพัฒนางานวิจัย ดังนี้
 ระยะท่ี 1 ชวงการพัฒนารูปแบบ ประกอบ
ดวย 3 ขั้นตอนยอย ดังนี้
  ขั้นตอนที่ 1) การวิเคราะหสถานการณ 

เพื่อนําขอมูลมาออกแบบรูปแบบการเรียนรูแบบผสม
ผสานฉบับราง โดยทีมวจิยัซึง่เปนผปูระสานงานรายวิชา
หลักจากทุกสาขาประชุมรวมกัน เพื่อวิเคราะหปญหา 
และบริบทของการเรียนการสอนของผูเรียน รวมกับ
ประเมินความตองการของผู เรียน โดยนําผลการ
ประเมินจากผูเรียนและอาจารยผูสอนในปที่ผานมา 
มาทบทวน วางแผน วิเคราะห และออกแบบแผนและ
กิจกรรมการเรียนรู จัดใหมีส่ือและส่ิงสนับสนุนการ
เรียนรู  ตลอดจนการประเมินผลใหสอดคลองกับ
ผลลัพธการเรียนรูของรายวิชา
  ขั้นตอนที่ 2) กําหนดเปาหมายและ
วัตถุประสงคของการพัฒนา โดยกําหนดใหไดรูปแบบ
การเรยีนรแูบบผสมผสานฉบบัราง ทีส่งเสรมิใหผเูรยีน
พัฒนาคุณลักษณะการเรียนรูแบบนําตนเอง
  ขัน้ตอนที ่3) สงัเคราะหรปูแบบการเรียน
รูแบบผสมผสานฉบับราง จากการทบทวนวรรณกรรม
รวมกับผลการวิเคราะหในขั้นตอนที่ 1
 ระยะท่ี 2 ชวงการนํารูปแบบการเรียนรูแบบ
ผสมผสานฉบับราง ไปทดลองใชและชวงการประเมิน
ผล โดยนําไปใชในการจัดการสอนภาคการศึกษา 2 ป
การศึกษา 2560 จํานวน 4 หลักสูตร ไดแก สาขา
วชิาการพยาบาลผใูหญและผูสูงอาย ุ(ไทยและนานาชาต)ิ

สาขาวิชาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต และสาขา
วิชาการพยาบาลมารดา ทารกและผดุงครรภ  รวม
จํานวน 25 คน โดยใหผูเรียนประเมินคุณลักษณะการ
ชี้นําตนเอง และติดตามประเมินปญหาและอุปสรรค

จากกลุมผูสอน กลุมผูประสานงานรายวิชาและกลุม
นักศึกษา
 การวิเคราะหขอมลู นําขอมลูคุณลักษณะการ
เรียนรูแบบนําตนเองของผูเรียนเม่ือสิ้นสุดการเรียน
การสอนรายวิชามาวิเคราะหสถิติพรรณนา เพ่ือหาคา
เฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
 ผลการวจิยั ผวูจิยันําเสนอผลการวจิยัเปน 3 

ชวง ดังน้ี
 ชวงท่ี 1 การพัฒนารูปแบบ ทีมวิจัยมีการ
เตรียมความพรอม ในพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู
แบบผสมผสาน เริม่ดวยผปูระสานงานรายวชิาวเิคราะห
ผลการประเมินที่ผานจากผูเรียนและผูสอน พบวา
ผเูรยีนยังไมมคีวามรับผดิชอบในการเรียนรูดวยตนเอง
อาจเนื่องจากการจัดการสอนท่ีเนนในหองเรียน 

การสอนแบบเดิมไมไดเปดโอกาสใหผูเรียนกําหนด
เปาหมายและวางแผนการจัดกระบวนการเรียนรูดวย
ตนเอง การแลกเปล่ียนเรียนรูซึ่งกันและกันยังมีนอย 

และขาดทักษะการเรียนรูดวยตนเองในการเขียนผล
งานทางวิชาการ และแมวามีการใชสื่ออิเล็กทรอนิกส
ผานระบบ LMS แตที่ผานมายังไมเกิดปฏิสัมพันธ
ระหวางผูสอนกับผเูรยีนและผูเรยีนกับผเูรยีน นอกจากน้ี
ผปูระสานงานรายวิชาไดศึกษาวัตถุประสงคและผลลัพธ
การเรียนรูทีค่าดหวังของรายวิชา ทรพัยากรการเรียนรู
และครูผูสอน 

 รูปแบบการจัดการเรียนรูแบบผสมผสานที่
พัฒนาข้ึนมา ประกอบดวยวิธีการเรียนรูในหองเรียน
รวมกับการเรียนรูผานระบบอิเลก็ทรอนิกส การเรยีนรู
ในหองเรยีนหรอืแบบตอหนา (face to face) ประกอบดวย
การบรรยาย การอภิปราย การมีสวนรวมในหองเรียน 

การทําแบบฝกหัดรายบุคคลและรายกลุม การศึกษา
ดวยตนเองภายใตการใหคาํปรกึษาของอาจารยทีป่รึกษา
และการนําเสนอผลงานในหองเรยีนและในการประชุม
วิชาการ การสะทอนคิดและการใหขอมูลยอนกลับ 

สวนการเรยีนรผูานระบบอเิลก็ทรอนกิส ประกอบดวย 

การใช LMS การสืบคนขอมูลผานระบบฐานขอมูล 
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(e-database) เว็ปไซต การเขียนผลงานวิชาการโดย
ผานการตรวจสอบจากโปรแกรมการตรวจสอบการคดั
ลอกผลงาน (e-plagiarism) และการส่ือสารผานอเีมล 

เฟสบุคและไลน การเรียนรูแตละวิธีถูกนํามาเลือกใช
หรือใชผสมผสานกันในท้ังในกิจกรรมการสอนและ
กิจกรรมการประเมินผล 

 ผูสอนทําหนาที่เปนผูอํานวยความสะดวกใน
การเรียนรูและเปนที่ปรึกษา จัดสิ่งแวดลอมที่เอื้อตอ
การเรียนรู ระบบอินเตอรเน็ต การจัดสื่อและแหลง
เรียนรูแสดงไวใหในระบบ LMS ของรายวิชา และการ
เปดโอกาสใหมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู การตั้งคําถาม
และใหขอมูลยอนกลับทั้งในชั้นเรียนและผานระบบ 

LMS 

 ชวงที่ 2 การนํารูปแบบการจัดการเรียน
การสอนแบบผสมผสานไปทดลองใช    
 รูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบผสม
ผสาน (ภาพ 1) ถูกนําไปทดลองใชภายใตแผนระยะ
เวลาเรียนรูของรายวชิา 16 สัปดาห จาํนวน 3 หนวยกติ 

ซึ่งเปนการเรียนแบบปฏิบัติการ 135 ช่ัวโมง โดยแบง
เปนวิธกีารเรยีนรูในหองเรียนและพบอาจารยทีป่รึกษา
รอยละ 20 และวิธีการเรียนรูผานสื่ออิเล็กทรอนิกส 

รอยละ 80 รูปแบบการจัดการเรียนการสอนประกอบ
ดวย 4 ขั้นตอน ดังนี้
 2.1)  การปฐมนเิทศ (orientation) ผปูระสาน
งานรายวิชาปฐมนิเทศ โดยชี้แจงผลลัพธการเรียนรูท่ี
คาดหวัง วิธีการเรียนการสอนและการประเมินผลของ
รายวชิา พรอมจดัแขวนรายละเอยีดของประมวลรายวชิา
ใหผูเรียนสามารถเขาไปศึกษาในระบบ LMS เพื่อให
ผเูรยีนสามารถเลือกประเดน็ทีส่นใจศกึษา กาํหนดเปา
หมาย และสามารถวางแผนงานและตารางเวลาไดอยาง
เหมาะสม (สัปดาหที่ 1) จากนั้นจัดประสบการณให
ผูเรียนมีการเรียนรูในชั้นเรียนกับเพ่ือนรวมชั้นและ
เรียนรูดวยตนเองผานสื่ออิเล็กทรอนิกส การเรียนรูใน
ชั้นเรียนเปนการอภิปรายและฝกปฏิบัติในหัวขอการ
สบืคนขอมูลจากฐานขอมูล ฝกการอานบทความวิชาการ

วเิคราะหและสังเคราะหความรูรวมกัน (สัปดาหท่ี 2-4)

และตอมาผเูรยีนแตละคนศกึษาคนควาและเรยีนรดูวย
ตนเองและสามารถนัดพบอาจารยที่ปรึกษาเปนราย
บุคคลไดในระหวางการเรียนตามตองการ (สัปดาหที่ 
5-8) 

 2.2) การติดตาม (monitoring) เปนการ
ตรวจสอบความถูกตองและครบถวนของเน้ือหาภาย
หลงัท่ีผเูรยีนไดวเิคราะหและสงัเคราะหผลงานในเบือ้งตน
ซึ่งผูประสานงานรายวิชามีการติดตามความกาวหนา
ของงาน 2 ครั้ง ดวยการสื่อสารผานอีเมลและไลน โดย
ครัง้ท่ี 1 กาํหนดใหผเูรยีนแขวนผลงานการทบทวนและ
สงัเคราะหวรรณกรรมบางสวนผาน LMS ลวงหนาและ
นําเสนอเปนรายบุคคลในชั้นเรียน (สัปดาหที่ 9) และ
ครัง้ที ่2 ใหผเูรยีนนาํเสนอผลงานในงานประชุมวชิาการ
ของคณะฯ (สัปดาหที่ 13) ซึ่งหลังเขารวมกิจกรรมดัง
กลาว ผูเรียนไดสะทอนคิดและรับฟงขอคิดเห็นจากผู
ประสานงานรายวิชา อาจารยที่ปรึกษา เพื่อน และจาก
อาจารยภายนอก เพื่อนําไปพัฒนาปรับปรุงและ
วางแผนในการแกไขงานใหเหมาะสมยิ่งขึ้น
 2.3)  การปรับเปล่ียน (adjusting) ภายหลัง
จากที่ไดรับฟงขอคิดเห็น หรือขอมูลยอนกลับจาก
บุคคลตาง ๆ ผูเรียนปรับเปลี่ยนระบบความคิด โดย
การทบทวนอยางมีวิจารณญาณเกี่ยวกับผลงานที่
สังเคราะหรวมกับการศึกษา หรือแสวงหาความชวย
เหลอืจากบคุคลตาง ๆ  เชน การรวมอภปิรายและรบัฟง
ขอคิดเห็นจากอาจารยที่ปรึกษาอีกครั้ง เพื่อปรับปรุง
เนื้อหาใหมีความถูกตองสมบูรณยิ่งขึ้น รวมถึงการได
รับขอมูลและกําลังใจจากเพ่ือนและอาจารยผานการ
พบปะพูดคุย หรือผานขอความทางไลน หรือเฟสบุค
โดยเฉพาะผเูรียนบางรายทีต่องใชความพยายามในการ
ปรับปรุงแกไขผลงานใหเสร็จสมบูรณภายในชวงเวลา
ที่รายวิชากําหนด (ครั้งที่ 1 สัปดาหที่ 10-12 และครั้ง
ที่ 2 สัปดาหที่ 15)

 2.4)  การประเมินผลการเรียนรู (assessing) 

เปนการประเมินผลการเรียนรูของผูเรียนและการ
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บริหารจัดการของรายวิชา โดยใหผูเรียนนําเสนอผล
งานเปนรายบคุคลในชัน้เรยีนเปนครัง้สุดทาย (สัปดาห
ที่ 14) โดยมีผูประสานงานรายวิชา อาจารยที่ปรึกษา
และเพื่อนรับฟงและใหขอคิดเห็นพรอมทั้งใหผูเรียน
สะทอนคดิผลการเรียนรแูละสงรายงานฉบับสมบรูณที่
ผานโปรแกรมการตรวจสอบการคัดลอกผลงานทาง
วิชาการทางอิเล็กทรอนิกส และการวางแผนเพื่อการ
พัฒนาตอไปหลังจากสิ้นสุดรายวิชา (สัปดาหที่ 16)

 ชวงท่ี 3 การประเมินผล ภายหลังการใชรูป
แบบการจัดการเรียนรูแบบผสมผสานที่พัฒนาขึ้น 

ผวิูจยัประเมนิคณุลกัษณะการเรยีนรแูบบนาํตนเองของ
ผูเรียน และมีผลการศึกษา ดังนี้
 การรบัรคูณุลกัษณะการเรยีนรแูบบนาํตนเอง
หลงัผานกระบวนการเรียนรูแบบผสมผสานในรายวิชา
การศึกษาดวยตนเอง พบวา คาเฉลี่ยรายดานทุกดาน
อยูในระดับมาก โดยคาเฉลี่ยรายดานที่ผูเรียนมีการ
รบัรสูงูสดุ ไดแก ดานที ่1 คอื ดานการเปดโอกาสตอการ
เรียนรู (M = 4.54, SD = 0.38) รองลงมา ไดแก ดาน
ที่ 7 คือ ดานการมองอนาคตในแงดี (M = 4.49, SD 

= 0.38) โดยผเูรียนรอยละ 100 มกีารรบัรูในทัง้ 2 ดาน
นี้อยูในระดับมาก อยางไรก็ตาม ดานที่ 3 คือ ดานการ
มีความคิดริเริ่มและมีอิสระในการเรียนรู มีคาเฉลี่ยอยู
ในระดับมาก (M = 3.97, SD = 0.37) แตเปนดานที่
ผูเรียนสะทอนการรับรูคะแนนเฉลี่ยตํ่ากวาดานอื่นๆ 

โดยผูเรียนรอยละ 72 มีการรับรูในดานน้ีอยูในระดับ
มาก ขณะทีผ่เูรยีน รอยละ 28 มกีารรับรูในดานนีอ้ยูใน
ระดับปานกลาง (ดังตาราง 1)

  นอกจากน้ี ภายหลังส้ินสดุการสอนของรายวิชา
ไดประเมินผลลัพธการเรียนรูในรายวิชาจากนักศึกษา
พบวามีคะแนนอยูในระดับดีมาก (4.61 จากคะแนน
เต็ม 5) และไดสอบถามขอคิดเห็นจากอาจารยที่
ปรึกษาพบวา นักศึกษามีการพัฒนาความมั่นใจและ
ความรับผิดชอบในการเรียนรูดวยตนเอง มีการผลิต
ผลงานวชิาการทีน่าํไปใชในการตอยอดการทาํวทิยานิพนธ
และนําไปเสนอในท่ีประชุมวิชาการทางการพยาบาล

ระดบัคณะและระดบัชาต ิซ่ึงเปนการเปดโอกาสในการ
เรียนรูที่กวางไกลตอไป 

ÍÀÔ»ÃÒÂ¼Å
 การจดัการเรยีนการสอนแบบผสมผสาน เปน
การปรับรปูแบบรายวิชาใหมใหเกดิการเรียนรูตามเปา
หมายของรายวิชา ในขั้นเริ่มตนผูประสานงานรายวิชา
ตองศกึษาขอมูล ผลลพัธการเรยีนรท่ีูคาดหวงั วตัถุประสงค
รายวิชา ขอมลูทัว่ไปและพ้ืนฐานของผูเรยีน เพือ่ชวยให
สามารถนาํมาใชในการออกแบบกิจกรรมการเรยีนการ
สอน และการประเมินผลที่สอดคลองกับผลลัพธการ
เรียนรู วัตถุประสงครายวิชา และชวยเตรียมความ
พรอมของผเูรยีนเขาสกูารเรียนรอูยางมปีระสทิธภิาพ14 

รวมท้ังชวยเตรียมเคร่ืองมือและส่ือการเรียนรูไดอยาง
เพียงพอเหมาะสม15,16

 การนําวิธีการเรียนรูแบบผสมผสาน โดยวิธี
การสอนผานการเรยีนในหองเรยีนและผานสือ่อเิลก็ทรอนกิส
ที่มหาวิทยาลัยและคณะจัดสรรให ไดแก LMS, Elec-

tronic-database, plagiarism checking program, 

Webpage, internet และผูเรียนมีเครื่องมือสื่อสารสวน
ตวั ชวยทาํใหเกดิความยืดหยุนในการเรยีนการสอนใน
ดานเวลา สถานที่เรียน และการจัดลําดับการเรียนรู
กอน-หลงั ทาํใหผเูรยีนสามารถบริหารจัดการเวลา หรอื
มีการปรับเปลี่ยนไดตามความเหมาะสม เชน เวลาการ
เขาพบอาจารยท่ีปรกึษาเมือ่ตองมภีาระงานในรายวชิาอืน่
นอกจากน้ี รูปแบบการเรียนรูแบบผสมผสานที่พัฒนา
ข้ึนยังชวยสงเสริมบรรยากาศใหมกีารส่ือสาร แลกเปล่ียน
ความร ูขอคดิเหน็และความรสูกึระหวางผเูรยีนกบัผูเรียน
และผูเรียนกับผสูอนในชวงเวลานอกหองเรียนได โดย
ผานส่ือการเรียนรูทั้งเปนทางการและไมเปนทางการ 

ทําใหผูเรียนเกิดกระบวนการพัฒนาและเรียนรูอยาง
ตอเน่ืองและเกิดบรรยากาศการเก้ือกูล ชวยสรางแรง
จูงใจตอการเรยีนรู17 ภายใตการทีผ่ปูระสานงานรายวชิา
ออกแบบเน้ือหาและวิธีการเรียนการสอน หรือเคร่ือง
มือที่เหมาะสมกับลักษณะหรือความตองการของกลุม
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ผเูรยีน เพือ่ใหผเูรยีนเกิดความสนใจและเกิดการเรียน
รูอยางตอเน่ือง16,17

 นอกจากนี้ เพื่อใหมั่นใจวารูปแบบการเรียน
รทูีพ่ฒันาขึน้สามารถพฒันาคณุลกัษณะการเรยีนรแูบบ
นําตนเองของผูเรียน อันจะนําไปสูความรับผิดชอบใน
การเรียนรูและพัฒนาตนเองอยางตอเนือ่ง จาํเปนตอง
มกีลยทุธ หรือกระบวนการตดิตามกํากบัเปนระยะ โดย
มกีารกําหนดไวในแผนของกิจกรรมการเรียนการสอน
ในชวงเวลาท่ีเหมาะสม18 เริม่ตัง้แตการปฐมนิเทศ เพือ่
ใหผูเรียนไดกําหนดเปาหมายและวางแผนงานของ
ตนเองไดอยางเหมาะสม อกีทัง้การตดิตามกาํกับอยาง
สม่ําเสมอเปนการชวยกระตุ นเตือนและติดตาม
ประเมนิความกาวหนาของงาน นอกจากนี ้การจดัใหนาํ
เสนอผลงาน การสะทอนคิดตนเองและการใหขอมูล
ยอนกลับโดยอาจารยที่ปรึกษา ผูประสานงานรายวิชา
และเพ่ือน เปนการเปดโอกาสใหผูเรียนไดเรียนรูรวม
กนัผานท้ังในช้ันเรียนและ LMS ทาํใหสามารถนําไปใช
ในการปรับปรุงงานในข้ันตอนตอไป แมวาการพัฒนา
และปรบัปรงุวธิกีารเรยีนการสอนอาจสรางความเครยีด
และความลําบากเพ่ิมขึ้น อยางไรก็ตาม ผูเรียนไดมี
โอกาสทบทวนผลงานและศึกษาหาขอมลูเพิม่เตมิ รวม
ทั้งปรึกษาพูดคุยกับอาจารยที่ปรึกษาและเพื่อนในชั้น
เรยีน เพือ่ปรบัผลงานใหมคีวามถกูตองและครอบคลมุ
สาระทางวิชาการไดเพิ่มข้ึน ภายใตการบริหารจัดการ
เวลาอยางมีประสิทธิภาพ และเม่ือใกลสิ้นสุดรายวิชา
ผูเรียนสามารถนําผลงานท่ีปรับปรุง (ฉบับสมบูรณ) 

มานําเสนอในชั้นเรียน เพ่ือประเมินผลงานของตนเอง 

ซึง่การเรียนรูดวยตนเองผานส่ืออเิลก็ทรอนิกส ผูเรยีน
ตองมีกลยุทธในการควบคุมการเรียนรูของตนเองโดย
มกีารปรับเปล่ียนวิธกีารบริหารจดัการและตองมีความ
ยืดหยุนเรื่องเวลา รวมทั้งแสวงหาความชวยเหลือจาก
หลายแหลงมากขึ้น19

 หลังสิ้นสุดการเรียนการสอน มีการประเมิน
ผลลัพธการเรียนรูของรายวิชาและประเมินผลคุณลักษณะ
การเรียนรูแบบนําตนเองโดยนักศกึษา ซึง่การประเมิน

ดังกลาวชวยทําใหผเูรยีนไดมโีอกาสสะทอนและรับฟง
ขอมลูยอนกลบัจากบคุคลอ่ืน ทัง้ผปูระสานงานรายวิชา 
อาจารยที่ปรึกษาและเพ่ือน อันเปนประโยชนในการ
พัฒนาปรับปรุงผลงานและนําไปใชตอยอดรายวิชา
วิทยานิพนธได โดยผลการประเมินพบวารูปแบบการ
เรียนรูแบบผสมผสานสามารถพัฒนานักศึกษาตาม
ผลลัพธการเรียนรูทั้ง 5 ดานของรายวิชาอยูในระดับดี
มาก และมีขอเสนอแนะการเพิ่มฝกทักษะการสืบคน
ขอมูลทางอิเล็กทรอนิกสและการอภิปรายในชั้นเรียน 

ซึ่งผูประสานงานรายวิชาจะไดนําผลการประเมินการ
เรยีนรขูองรายวชิาและผลการประเมนิคณุลกัษณะการ
เรียนรูแบบนําตนเอง ไปใชในการปรับปรุงการเรียน
การสอนใหบรรลุตามเปาหมายตอไป14,15

 จากผลการศกึษาทีพ่บวา การรบัรูคณุลกัษณะ
การเรียนรูแบบนําตนเองท้ัง 8 ดานอยูในระดับมาก 

อธบิายไดวาผเูรียนท่ีผานกระบวนการเรียนรูโดยใชรปู
แบบการเรียนรูแบบผสมผสาน สามารถรับรูถึงการ
พฒันาคณุลกัษณะการเรียนรแูบบนําตนเองของตนเอง
วาอยูในระดับมากทุกดาน ซ่ึงสอดคลองกับผลการ
ศึกษาท่ีผานมา1,3-4 นอกจากน้ี ผูเรียนสะทอนดานท่ีมี
คาคะแนนเฉลี่ยสูงสุด ไดแก ดานที่ 1 คือ ดานการเปด
โอกาสตอการเรียนรู (M = 4.54, SD = 0.38) อธบิาย
ไดวา รูปแบบการเรียนรูแบบผสมผสานทําใหผูเรียน
รบัรถูงึรูปแบบใหมของการสอนทีเ่ปดโอกาสใหผเูรยีน
มอีสิระมากขึน้ กระตุนใหมคีวามสนใจ อกีทัง้ผปูระสานงาน
รายวิชามีการเตรียมความพรอม และจัดกระบวนการ
สอนท่ีทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรูอยางตอเน่ือง และมี
ความยืดหยุนในเร่ืองเวลาและสถานท่ีเรียน ทําให
ผูเรียนเกิดแรงจูงใจและมีความพอใจในการริเริ่มของ
ตนเอง20 นอกจากนี้ การที่ผูเรียนไดมีโอกาสอภิปราย
กบัผูสอนและเพือ่นในหองเรยีน ทาํใหยงัคงมปีฏสัิมพนัธ
ตอกนั มกีารแลกเปล่ียนและรับฟงความเห็น รวมถงึให
ขอมลูยอนกลบัผานการทาํงาน ท้ังรายบคุคลและรายกลุม
การมีสวนรวมในช้ันเรียน การขอคําปรึกษา การนําเสนอ
ผลงานในหองเรียนและในการประชุมวิชาการ การ
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สะทอนคิดและการใหขอมลูยอนกลับตามแผนการเรียน
ที่จัดให ทําใหผูเรียนรับรูไดถึงโอกาสที่มากขึ้น16, 17

 การรบัรคูณุลกัษณะการเรยีนรแูบบนาํตนเอง
ดานที่มีคาคะแนนเฉล่ียรองลงมา ไดแก ดานที่ 7 คือ 

ดานการมองอนาคตในแงดี (M = 4.49, SD = 0.38) 

อธบิายไดวาผเูรียนมคีวามเขาใจถึงการเรียนในรายวิชา
การศึกษาดวยตนเอง สามารถเชื่อมโยงการทบทวน
วรรณกรรมท่ีตนเองเลือกกับงานวิทยานิพนธ ซึ่งใน
กระบวนการเรียนร ูผเูรยีนไดเรยีนและฝกปฏบิตัทิกัษะ
การสืบคน การวิเคราะห สงัเคราะหหลักฐานเชงิประจักษ
โดยมกีารฝกในหองเรยีนและศึกษาดวยตนเอง เพือ่นาํ
ความรูและทักษะจากในหองเรียนไปประยุกตกับชิ้น
งานในประเด็นท่ีเลือกสรรของตนเองได และสะทอน
ไดจากผเูรยีนรอยละ 100 มคีวามเหน็วาชวยใหเกดิการ
พัฒนาคุณลักษณะดานนี้ในระดับมาก และสะทอน
ความเหน็ในการประเมนิผลรายวชิาวา “คนอืน่เรยีนได 

ตนเองก็เรียนได” ซ่ึงอธิบายไดวาในหองเรียน ผูเรียน
มโีอกาสนาํเสนอความกาวหนาของการทบทวนวรรณกรรม
ในหัวขอของตนเอง สามารถเห็นถึงความกาวหนาใน
การคนควาของตนเองเปรียบเทียบกับเพ่ือน อีกทั้ง
ผเูรียนสามารถปรึกษา พดูคยุแลกเปล่ียนประสบการณ
กบัรุนพี ่ทาํใหเกิดความเช่ือมัน่วาตนเองสามารถเรียน
รสูิง่ใหม ๆ  ได และสามารถเรียนรูไดเชนเดียวกับเพ่ือน
คนอ่ืนและรุนพี ่อกีทัง้รายวิชามีการมอบหมายอาจารย
ทีป่รึกษาทีม่คีวามเชีย่วชาญในหวัขอทีผ่เูรยีนเลือกสรร
และดแูลตอเน่ืองไปถงึวิชาวิทยานิพนธ อาจารยทีป่รกึษา
มีบทบาทเปนท้ังโคชและเปนผูใหคําแนะนํา (coach-

ing/mentoring) ทาํใหผเูรียนม่ันใจวาสามารถแกปญหา
ได21

 อยางไรก็ตาม ในดานความคิดริเริ่มและมี
อสิระในการเรยีนร ูแมวาผเูรียนสวนใหญ (รอยละ 72) 

ไดสะทอนถึงคะแนนเฉลี่ยระดับมาก (M = 3.97, SD 

= 0.37) แตยังมีผูเรียนบางสวน (รอยละ 28) มีการ
รบัรูคณุลกัษณะการเรียนรูดานน้ีในระดับปานกลาง ซึง่
อธิบายไดวา ผูเรียนรับรูถึงความมีอิสระและสามารถ

ริเร่ิมเปนผูวางแผนการศึกษาดวยตนเองในประเด็นท่ี
ตนเองสนใจ โดยในตารางเรียนกําหนดสัปดาหที่ 1-4 

เปนการศึกษาในช้ันเรียน สปัดาหที ่9 และสัปดาหที ่14 

เปนการนาํเสนอในชัน้เรยีน รวมเวลาในหองเรยีน รอย
ละ 20 และศึกษาดวยตนเองผานส่ืออิเล็กทรอนิกส รอย
ละ 80 อกีทัง้ผเูรยีนสามารถกําหนดแผนของตนเองใน
การพบอาจารยทีป่รึกษาอยางนอย 3 คร้ัง อยางไรก็ตาม 

ผูเรียนสวนหน่ึงรับรูวายังไมสามารถดําเนินงานตาม
แผนงานท่ีวางไวได ซึ่งอาจเกิดจากการเรงรีบทํางาน
อยางกระช้ันในสัปดาหกอนการนําเสนอ หรือผูเรียน
ขาดการพบอาจารยที่ปรึกษาเนื่องจากงานท่ีทําไมคืบ
หนา ซึง่ในการเรยีนรผูานสือ่อิเลก็ทรอนกิส ผเูรยีนเปน
ปจจัยสําคัญ โดยตองตระหนักถึงบทบาทของตนเอง
และมีความรับผิดชอบในการเรียนรู19 และอีกเหตุผล
ที่สนับสนุนผลคะแนนเฉล่ียในดานนี้ของผูเรียนบาง
รายที่ตํ่ากวาดานอื่น ๆ เนื่องจากแมวาผูเรียนรับรูวา
ตนเองมีพัฒนาการเรียนรูดวยตนเองมากข้ึน แตยังคง
รูสึกวาตนเองยังไมสามารถเรียนรูดวยตนเองไดมาก
พอ ยังตองพ่ึงพาความคิดเห็นและการสนับสนุนจาก
เพื่อน ผูสอนและอาจารยที่ปรึกษา รวมกับปจจัยจาก
การท่ีผูเรียนตองเรียนรายวิชาอ่ืนควบคูไปกับรายวิชา
การศึกษาดวยตนเอง ทําใหไมสามารถจัดสรรเวลาใน
การศึกษาดวยตนเองอยางมีประสิทธิภาพ1 อีกทั้ง
รายวิชาอื่นมีกําหนดการสงงานในชวงเวลาเดียวกัน 

ทาํใหผเูรยีนตองบรหิารจดัการตนเองและจดัสรรเวลา 
จงึทาํใหรบัรวูายงัไมสามารถเรยีนรไูดเตม็ที ่จากผลการ
ศึกษาแสดงใหเห็นวาคุณลักษณะดานความคิดริเริ่ม
และมีอิสระในการเรียนรูยังเปนสิ่งที่ทาทายในการ
พัฒนาผูเรียนในโอกาสตอไป

ÊÃØ»¼Å¡ÒÃÇÔ Ñ̈ÂáÅÐ¢ŒÍàÊ¹Íá¹Ð 
 รูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบผสม
ผสานที่พัฒนาขึ้น ทําใหผูเรียนมีการรับรูคุณลักษณะ
การเรียนรูแบบนําตนเองในระดับมากทุกดาน ผลการ
ศึกษาสามารถใหขอเสนอแนะ ดังตอไปน้ี 
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 1.  การออกแบบการจัดการเรียนการสอน
ของรายวิชาการศึกษาดวยตนเองควรมีกระบวนการ
ติดตามกํากับ (monitoring) เปนระยะอยางเหมาะสม 

ไดแก การกาํหนดหนวยการเรยีน มสีือ่การสอน มกีจิกรรม
ใหฝกทักษะ มีกําหนดใหสงชิ้นงานและรายงานความ
กาวหนากับอาจารยที่ปรึกษาอยางเหมาะสม เพื่อให
ผเูรียนบรรลุผลการเรยีนรูทีค่าดหวงั ปจจยัความสําเร็จ 

คอื การชีแ้นะจากอาจารยท่ีปรึกษาและนโยบายท่ีสนบัสนนุ
การเรียนรูแบบ active learning สิ่งแวดลอมพ้ืนฐานที่
ชวยอํานวยความสะดวก ไดแก ความเรว็ของอนิเตอรเนต็
 2. ควรเพิ่มกิจกรรมการสอนผานสื่ออิเล็ก
ทรอนกิสในหวัขอการทบทวนความร ูการตัง้คําถามใน
การสบืคนหลกัฐานเชงิประจกัษ การทบทวนวรรณกรรม
การประเมนิคุณคาและการวเิคราะห สังเคราะหวรรณกรรม
เนื่องจากเปนสาระความรูที่ผูเรียนสะทอนวายากและ
ตองการใหมีการจัดสอนในหองเรียน
 3. ควรศึกษาเปรยีบเทียบประสิทธผิลกอน
และหลังการเรียนรูผานรูปแบบการจัดการเรียนการ
สอนแบบผสมผสาน และติดตามผลความคงอยูของ
คุณลักษณะการเรียนรูแบบนําตนเองของผูเรียนใน
รายวิชาวิทยานิพนธ
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ภาพ 1.   รปูแบบการจดัการเรยีนรูแบบผสมผสานในรายวชิาการศกึษาดวยตนเองของนกัศกึษาพยาบาลศาสตร
มหาบัณทิต

ตาราง 1  คาคะแนนต่ําสดุ สูงสดุ คาเฉล่ีย สวนเบีย่งเบนมาตรฐาน และระดับการรบัรูคณุลกัษณะการเรียนรแูบบ
นําตนเอง (N = 25)

คุณลักษณะการเรียนรูแบบนําตนเอง Min Max M (SD)

ระดับคะแนน

นอย
จํานวน (%)

 (1-2.33)

ปานกลาง
จํานวน 

(%)

 (2.34-3.66)

มาก
จํานวน (%)

 (3.67-5)

1. ดานการเปดโอกาสตอการเรียนรู 3.80 5.00 4.54 (0.38) 0 (0) 0 (0) 25 (100)

2. ดานมโนมติของตนเองตอการเปนผเูรยีนท่ีมี
ประสิทธิภาพ

3.29 4.57 4.04 (0.40) 0 (0) 5 (20) 20 (80)

3. ดานการมีความคิดริเริ่มและมีอิสระในการ
เรียนรู

3.40 4.80 3.97 (0.37) 0 (0) 7 (28) 18 (72)

4. ดานความรับผิดชอบตอการเรียนรู 3.67 5.00 4.24 (0.35) 0 (0) 0 (0) 25 (100)

5. ดานความรักในการเรียน 3.20 5.00 4.12 (0.46) 0 (0) 6 (24) 19 (76)

6. ดานความคิดริเริ่มสรางสรรค 3.33 5.00 4.11 (0.43) 0 (0) 3 (12) 22 (88)

7. ดานการมองอนาคตในแงดี 4.00 5.00 4.49 (0.38) 0 (0) 0 (0) 25 (100)

8. ดานความสามารถใชทักษะการเรียนรูและ
ทักษะการแกปญหา

3.88 5.00 4.31 (0.33) 0 (0) 0 (0) 25 (100)

โดยรวม 3.80 4.74 4.2 (0.28) 0 (0) 0 (0) 25 (100)


