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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) จัดการเรียนการสอนด้วยวิธีการเรียนร่วมกันแบบผสมผสานและใช้
โครงงานเป็นฐาน ของนักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัย ราชภัฏสวนดุสิต 2) ศึกษาการสร้างความรู้
หลังจากเรียนด้วยวิธกี ารเรียนร่วมกันแบบผสมผสานและใช้โครงงานเป็นฐาน ของนักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสติ และ 3) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิท์ างการเรียนก่อนและหลังการเรียนด้วยวิธกี ารเรียนร่วมกัน
แบบผสมผสานและใช้โครงงานเป็นฐาน ของนักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใน
การศึกษา คือ นักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา ระบบการจัดการองค์ความรู้
ปีการศึกษา 2553 จ�ำนวน 48 คน เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั คือ บทเรียนออนไลน์ Xedu:LMS มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสติ
แบบวัดการสร้างความรู้ Vander Meijdem’ coding scheme และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การวิเคราะห์
ข้อมูลใช้วิธี การค�ำนวณหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ t-test ซึ่งผลการศึกษาพบว่าการ
จัดการเรียนการสอนด้วยวิธีการเรียนร่วมกันแบบผสมผสานและใช้โครงงานเป็นฐานสามารถสร้างความรู้และผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนให้กบั นักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสติ การสร้างความรูม้ กี ระบวนการ
รับรูด้ า้ นการให้ขอ้ มูลสารสนเทศมากทีส่ ดุ ซึง่ อยูใ่ นกลุม่ การสร้างความรูข้ นั้ ต�ำ่ และผลสัมฤทธิท์ างการเรียนหลังเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียนอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติระดับ .05
ค�ำส�ำคัญ: การเรียนร่วมกันแบบผสมผสาน โครงงานเป็นฐาน การสร้างความรู้
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Abstract
This research aimed to 1) conduct the teaching and learning using blended collaborative learning and
the project-based approach for students in the Program of Information Technology at Suan Dusit Rajabhat
University; 2) study the knowledge construction of students after undertaking the course using blended
collaborative learning and the project-based approach, and 3) compare students’ learning achievement before
and after undertaking the course using the aforementioned methods. The sample group used in this study
consisted of 48 undergraduate students registered in the Knowledge Management System course in the
Information Technology program at Suan Dusit Rajabhat University during the 2010 academic year. The
research instruments were online lessons, Xudu Learning Management System (LMS), the Vander Meijdem’
coding scheme knowledge construction evaluation form, and an achievement test form. The statistical analysis
tools employed were percentage, mean, standard deviation and dependent t-test. The results of the study showed
that blended collaborative learning and project-based approaches enhanced students’ knowledge construction
and learning achievement. Knowledge construction, or the cognitive aspects on giving information, which
was the lowest level of knowledge construction, received the highest score. After undertaking this course, the
students’ learning achievements were significantly higher than their pre-test scores at the .05 level.
Keywords: blended collaborative learning, project base, knowledge construction

บทน�ำ
การเรียนร่วมกัน (Collaborative Learning) เป็นการเรียนรูว้ ธิ หี นึง่ ทีถ่ กู น�ำมาใช้อย่างกว้างขวางเนือ่ งจากกิจกรรม
และผลลัพธ์ที่ได้จาการเรียนการสอนตอบสนองแนวทางการปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ. 2542 ซึ่งตามแนวทางพระราชบัญญัติการศึกษาผู้สอนจะต้องปรับเปลี่ยนการสอนจากผู้สอนเป็นศูนย์กลางเป็น
ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง (Office of the Educational Council, 2002) การเรียนแบบร่วมกันถือเป็นการเรียนที่สร้างความ
กระตือรือร้นและความตื่นตัวให้แก่ผู้เรียน ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนและมีส่วนรับผิดชอบต่อการเรียนของตนเอง เป็น
วิธกี ารทีเ่ น้นการจัดสภาพแวดล้อมทางการเรียนให้ผเู้ รียนได้เรียนรูก้ นั เป็นกลุม่ เล็กๆ โดยทีส่ มาชิกแต่ละคนต้องมีสว่ นร่วม
ในการเรียนรูแ้ ละในความส�ำเร็จของกลุม่ ทัง้ โดยการแลกเปลีย่ นความคิดเห็นและการแบ่งปันทรัพยากรการเรียนรู้ สมาชิก
แต่ละคนต้องรับผิดชอบการเรียนรูแ้ ละภาระงานของตนเองพร้อมกับการมีปฏิสมั พันธ์กบั สมาชิกในกลุม่ โดยมีจดุ มุง่ หมาย
ซึ่งความส�ำเร็จของแต่ละบุคคลคือความส�ำเร็จของกลุ่ม (Mingsiritham, 2009)
การจัดการศึกษาว่าด้วยการจัดสือ่ และสิง่ อ�ำนวยความสะดวกและการเข้าถึงบริการเพือ่ การเรียนรูข้ องผูเ้ รียนนัน้
ในหมวด 9 ว่าด้วยเรื่องเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาในมาตรา 66 ที่ผู้เรียนมีสิทธิได้รับการพัฒนาขีดความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาในโอกาสแรกที่ท�ำได้ เพื่อให้มีความรู้และทักษะเพียงพอที่จะใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาในการ
แสวงหาความรูด้ ว้ ยตนเองได้อย่างต่อเนือ่ งตลอดชีวติ การเรียนรูแ้ บบผสมผสาน หรือ Blended Learning เป็นการจัดการเรียน
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การสอนที่มุ่งเน้นผลการจัดการเรียนรู้โดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ที่เหมาะสมโดยสอดคล้องกับรูปแบบ
การเรียนของผู้เรียน เพื่อส่งถ่ายความรู้หรือทักษะที่ถูกต้องภายในระยะที่เหมาะสม (Singh & Reed, 2001 อ้างใน
Zukowski, 2006) ตัวอย่างการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานก็คอ
ื การน�ำเทคโนโลยีมารวมกับการเรียนในชัน้ เรียน
ปกติ เพื่อร่วมกันส่งความรู้ไปให้ผู้เรียน โดยกฎส�ำคัญของการเรียนแบบผสมผสานก็คือ การเรียน ณ เวลาใดก็ตามที่ผู้สอน
ใช้สองกลวิธใี นการส่งมอบความรูไ้ ปยังผูเ้ รียน ตัวอย่างทีเ่ ห็นได้ชดั เจนก็คอื การใช้วธิ ผี สมผสานการเรียนในชัน้ เรียนร่วมกับ
การใช้เว็บไซต์ออนไลน์ในการเรียน การเรียนการสอนแบบผสมผสานจึงเป็นการเรียนการสอนที่มีจุดส�ำคัญของแนวคิดที่
ว่าเป็นความหลากหลายของวิธีการในการจัดการเรียนรู้ การมุ่งสนองความต้องการของผู้เรียนรายบุคคล และใช้วิธีการ
มากกว่าหนึง่ อย่างเพือ่ ท�ำให้เกิดประสิทธิภาพของการจัดการเรียนรู้ และส่งผลถึงการสร้างทักษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
ให้กบั ผูเ้ รียนได้อกี ทางหนึง่ เป็นการเพิม่ คุณภาพของผูเ้ รียน พัฒนาบัณฑิตให้สามารถปฏิบตั งิ านด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารได้อีกทางหนึ่งสอดคล้องกับความต้องการของอุตสาหกรรม และก้าวทันเทคโนโลยี (Suanpleng, 2008)
ดังนั้นการเรียนร่วมกันแบบผสมผสานจึงเป็นกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียนในการผสมผสานความรู้ที่ได้รับมา
ใหม่กับความรู้เดิมที่ผู้เรียนมีอยู่เกิดเป็นความรู้ใหม่โดยผ่านกระบวนการกลุ่มทั้งในห้องเรียนปกติและอาศัยเทคโนโลยี
สารสนเทศแลกเปลี่ยนมุมมอง ผ่านการสนทนา และแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากการเรียนรู้ผ่านกลุ่มต่างๆ โดยไม่ต้อง
อาศัยความรู้จากผู้รู้หรือจากหนังสือเพียงอย่างเดียว ผู้เรียนสามารถสร้างความเข้าใจเกิดการเรียนรู้เพิ่มขึ้น ท�ำให้ผู้เรียน
สามารถสร้างสรรค์ความรู้ขึ้นมาใหม่ด้วยตนเอง (Smith & McGregor, 1992; Mingsiritham, 2009)
Bosworth (1994) กล่าวว่า การเรียนโดยใช้วธิ ก
ี ารเรียนร่วมกันจ�ำเป็นต้องมีการสร้างทักษะทีจ่ ำ� เป็นอาทิ ทักษะ
การสื่อสารระหว่างบุคคล ทักษะการสร้างกลุ่มหรือการจัดกลุ่มซึ่งจะเกิดขึ้นในขณะด�ำเนินกิจกรรมการเรียนภายในกลุ่ม
ทักษะในการเสาะแสวงหาข้อมูล ทักษะการแก้ปญ
ั หา และทักษะการน�ำเสนอเพือ่ การแบ่งปันความรูแ้ ละประสบการณ์ใน
การเรียนอันจะส่งผลให้เข้าใจเนื้อหาได้ง่าย เห็นภาพได้ชัดเจนซึ่งเริ่มตั้งแต่การพูด การใช้ท่าทาง การสรุป การเขียนและ
การใช้สื่อประกอบการน�ำเสนอ ดังนั้นการได้ผลิตผลงานร่วมกันจะสนองตอบกิจกรรมการเรียนร่วมกันแบบผสมผสานได้
การเรียนการสอนด้วยโครงงานเป็นการจัดการเรียนรู้ที่ยึดผู้เรียนเป็นส�ำคัญที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเองจาก
การเลือกในสิ่งที่สนใจ ได้ลงมือปฏิบัติจริง มีขั้นตอนการท�ำงานอย่างเป็นระบบเพื่อน�ำไปสู่ความรู้ใหม่ๆ อาจใช้วิธีการ
ส�ำรวจค้นคว้า การประดิษฐ์คดิ ค้น การแก้ปญ
ั หา ซึง่ เป็นการค้นพบความรูด้ ว้ ยตัวของผูเ้ รียนเองและมีผลงานปรากฏให้เห็น
สามารถบูรณาการการเรียนแบบโครงงานในรูปแบบการเรียนรู้รายบุคคลหรือแบบกลุ่มก็ได้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสม
โดยมีครูหรือผูเ้ ชีย่ วชาญคอยให้คำ� แนะน�ำและให้คำ� ปรึกษาอย่างใกล้ชดิ (Niyomthai, 2010) จึงกล่าวได้วา่ การจัดการเรียน
การสอนด้วยโครงงานเป็นการจัดประสบการณ์การเรียนรูอ้ ย่างต่อเนือ่ ง สอดคล้องกับแนวทางปฏิรปู การศึกษาในปัจจุบนั
รวมถึงการเรียนรู้ของผู้เรียนตามแนวคิดการสร้างความรู้ด้วยตนเอง (Constructivism) เนื่องจากใช้ทักษะการการเรียนรู้
และปัญญาหลายๆ ด้าน ตามมาตรฐานการศึกษา การจัดหลักสูตรแบบบูรณาการ การเรียนรู้ตามสภาพจริง
การเรียนร่วมกันแบบผสมผสานและใช้โครงงานเป็นฐานจึงเป็นรูปแบบการเรียนการสอนที่เน้นการสืบเสาะ
หาความรู้ที่ใช้ทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเอง ซึ่งผู้เรียนจะต้องสืบค้น เสาะหา ส�ำรวจตรวจสอบ ค้นคว้าด้วยวิธีการ
ต่างๆ แล้วพัฒนาผลิตภัณฑ์ จะท�ำให้ผู้เรียนมองเห็นคุณค่าสิ่งที่ได้ศึกษาและสิ่งที่ได้เรียนรู้นั้นมีประโยชน์ต่อตัวผู้เรียน
อย่างไร รวมถึงกระบวนการทีผ่ เู้ รียนได้เรียนร่วมกันนัน้ ผูเ้ รียนเกิดความเข้าใจและเกิดการรับรูค้ วามรูน้ นั้ อย่างมีความหมาย
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จนสามารถสร้างเป็นองค์ความรู้ของผู้เรียนและเก็บเป็นข้อมูลไว้ในสมองได้อย่างยาวนาน สามารถน�ำมาใช้ได้เมื่อมี
สถานการณ์ใดๆ มาเผชิญหน้า จึงนับเป็นกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลายคือ การถามค�ำถาม ออกแบบส�ำรวจข้อมูล
การส�ำรวจข้อมูล การวิเคราะห์ การสรุปผล การคิดค้นประดิษฐ์ การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและสื่อค�ำอธิบาย
ดังนั้นการพัฒนาการศึกษาให้มีคุณภาพจ�ำเป็นต้องมีการจัดกระบวนการเรียนการสอนที่บูรณาการวิธีการต่างๆ
หลากหลายวิธีเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เต็มศักยภาพ มีความรู้ ความสามารถ ท�ำงานอย่างเป็นอิสระ และมีทักษะที่จ�ำเป็นใน
การด�ำเนินชีวติ ดังนัน้ การจัดการเรียนการสอนด้วยการเรียนร่วมกันแบบผสมผสานและใช้โครงงานเป็นฐานเพือ่ เสริมสร้าง
ความรู้และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จึงเป็นงานวิจัยที่ตอบสนองให้ผู้เรียนได้พัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ควบคู่กับการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเหมาะสมและพัฒนาการสร้างความรู้ได้ด้วยตนเองจากการเรียนรู้ได้อย่างมีความหมาย
วัตถุประสงค์
1. เพื่อจัดการเรียนการสอนด้วยวิธีการเรียนร่วมกันแบบผสมผสานและใช้โครงงานเป็นฐาน ของนักศึกษา
หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
2. เพือ่ ศึกษาการสร้างความรูห้ ลังจากเรียนด้วยวิธกี ารเรียนร่วมกันแบบผสมผสานและใช้โครงงานเป็นฐาน ของ
นักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
3. เพือ่ เปรียบเทียบผลสัมฤทธิท์ างการเรียนก่อนและหลังการเรียนด้วยวิธกี ารเรียนร่วมกันแบบผสมผสานและ
ใช้โครงงานเป็นฐาน ของนักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
กรอบแนวคิดการวิจัย
ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

การเรี ย นร่ ว มกั น แบบผสมผสานและ
ใช้โครงงานเป็นฐาน ส�ำหรับนักศึกษา
หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ

- การสร้างความรู้
- ผลสัมฤทธิท์ างการเรียนรายวิชา ระบบ
การจัดการองค์ความรู้

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย
ระเบียบวิธีวิจัย
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
		 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
ที่ลงทะเบียนในรายวิชา ระบบการจัดการองค์ความรู้ จ�ำนวน 4 ตอนเรียนคือ A1, B1, C1 และ D1 ปีการศึกษา 2553
		 กลุม่ ตัวอย่างทีใ่ ช้ในการวิจยั ได้แก่ นักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสติ ทีล่ งทะเบียน
เรียนในรายวิชา ระบบการจัดการองค์ความรู้ ปีการศึกษา 2553 ตอนเรียน A1 จ�ำนวน 48 คน โดยได้จากการสุม่ อย่างง่าย
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2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
		 2.1 บทเรียนออนไลน์ วิชา ระบบการจัดการองค์ความรู้ โดยใช้ระบบบริหารการเรียน Xudu:LMS
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
		 2.2 แบบวัดการสร้างความรู้ Vander Meijdem’ coding scheme (Meijden, 2005 อ้างใน Insaard,
2010) เป็นแบบวัดตรวจสอบผลของการสร้างความรู้ของผู้เรียนใน 3 มิติคือ มิติที่ 1 ด้านการรู้คิด (Cognitive) มิติที่ 2
ด้านอภิปญ
ั ญา (Metacognition) คือ การควบคุมและประเมินความคิดตนเอง ความสามารถของบุคคลทีไ่ ด้รบั การพัฒนา
เพื่อควบคุมก�ำกับกระบวนการทางปัญญาและกระบวนการคิด มีความตระหนักในงาน และสามารถใช้ยุทธวิธีท�ำงาน
จนส�ำเร็จอย่างสมบูรณ์ และมิติที่ 3 ด้านการมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคม (Social) ซึ่ง Vander Meijdem’ coding scheme
ประกอบด้วยการประเมินการสร้างความรู้ 6 ด้าน ได้แก่
			 1) กระบวนการรับรู้ด้านการถามค�ำถาม (Cognitive: Asking Questions)
			 2) กระบวนการรับรู้ด้านการให้ค�ำตอบ (Cognitive: Asking Answer)
			 3) กระบวนการรับรู้ด้านการให้ข้อมูลสารสนเทศ (Cognitive: Give Information)
			 4) ด้านอารมณ์ (Affective)
			 5) ด้านการควบคุม (Regulative)
			 6) ด้านอื่นๆ (Rest)
		 2.3 แบบทดสอบ เป็นแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาระบบการจัดการองค์ความรู้ของ
นักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล
		 เก็บรวบรวมข้อมูลจากจากการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษาทั้งในชั้นเรียนและผ่านบทเรียนออนไลน์ และ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยแบบทดสอบเมื่อเสร็จสิ้นกิจกรรม
4. การวิเคราะห์ข้อมูล
		 4.1 วิเคราะห์การสร้างความรูข้ องผูเ้ รียนโดยตรวจจากความถีแ่ ละเปอร์เซ็นต์ของการเขียนข้อความลงบน
กระดานข่าว (Web board) ในบทเรียนออนไลน์ และน�ำมาประมวลผล เพื่อวัดกระบวนการสร้างความรู้ของนักศึกษา
หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยพิจารณาการวัดผลการสร้างความรูเ้ ป็นเปอร์เซ็นต์ ซึง่ หากนักศึกษาเกิดการสร้างความรู้
ก็จะแสดงผลตามความถี่ของข้อมูล (Schellens et al., 2008 อ้างใน ศยามน อินสะอาด, 2553)
		 4.2 วิเคราะห์ขอ้ มูลผลสัมฤทธิท์ างการเรียนโดยการหาค่าเฉลีย่ เลขคณิต และ ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน แล้ว
อภิปรายผลในรูปความเรียงประกอบตาราง
		 4.3 วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนก่อนและ
หลังการทดลอง โดยใช้การทดสอบค่าที (t-test) ซึ่งเป็น t-test dependent
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ผลการวิจัย
1. การจัดการเรียนการสอนด้วยวิธีการเรียนร่วมกันแบบผสมผสานและใช้โครงงานเป็นฐาน ใช้ระยะเวลา
11 สัปดาห์ และประเมินผลสัมฤทธิท์ างการเรียนและวิเคราะห์การสร้างความรูใ้ นสัปดาห์ที่ 12 โดยจัดแบ่งกลุม่ ผูเ้ รียน 5 - 8 คน
จัดการเรียนทัง้ ในชัน้ เรียนและผ่านทางเว็บไซต์ประจ�ำวิชา เข้าถึงได้จาก http://xedu.dusit.ac.th/Home.aspx และด�ำเนิน
กิจกรรมเพือ่ ท�ำโครงงานร่วมกัน เป็นโครงงานด้านพุทธศาสนา เพือ่ น�ำถวายวัด ซึง่ เป็นโครงงานผลิตสือ่ การเรียนการสอน
ด้านพระพุทธศาสนา ได้โครงงานทั้งสิ้น 9 โครงงานคือ
		 1.1 สื่อมัลติมีเดีย เรื่อง วันส�ำคัญทางพระพุทธศาสนา น�ำถวายวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราชวรวิหาร
กรุงเทพมหานคร
		 1.2 สือ่ มัลติมเี ดียและโปสเตอร์ เรือ่ ง หลักธรรมกับความสามัคคี น�ำถวายวัดโกมุทพุทธรังสี กรุงเทพมหานคร
		 1.3 สื่อมัลติมีเดีย เรื่อง บทสวดมนต์การท�ำวัตรเช้า น�ำถวายวัดป่าดู่ อ.วังหิน จ.ศรีสะเกษ
		 1.4 สื่อมัลติมีเดีย เรื่อง พระธรรมวินัย น�ำถวายวัดบางช้างใต้ อ.สามพราน จ.นครปฐม
		 1.5 สื่อมัลติมีเดีย เรื่อง ประวัติพระพุทธศาสนา น�ำถวายวัดสิงห์ กรุงเทพมหานคร
		 1.6 สื่อมัลติมีเดีย เรื่อง ทศศีล น�ำถวายวัดพรหมวงศาราม (วัดหลวงพ่อเณร) กรุงเทพมหานคร
		 1.7 สื่อมัลติมีเดีย เรื่อง มงคลชีวิต 38 ประการ น�ำถวายวัดสิงห์ กรุงเทพมหานคร
		 1.8 เว็บไซต์ เผยแพร่สารสนเทศ “บทสวดมนต์พทุ ธชัยมงคลคาถา (พาหุงฯ)” URL: http://it-buddhism.
blogspot.com และน�ำสื่อถวายวัดสุวรรณรัตนาราม (วัดแคราย) จ.สมุทรสาคร
		 1.9 เว็บไซต์เผยแพร่สารสนเทศและการเรียนรูว้ ดั ราชาธิวาสราชวรวิหาร URL:http://watracha-it52.6te.net
และน�ำสื่อถวายวัดราชาธิวาสราชวรวิหาร กรุงเทพมหานคร
		 ส�ำหรับเครื่องมือเพื่อติดต่อสื่อสารในเว็บไซต์ภายในระยะเวลา 11 สัปดาห์ที่กลุ่มตัวอย่างใช้มากที่สุด
คือ ข้อความส่วนตัว ภาพรวมการใช้ 2,389 ฉบับ อัตราการใช้ต่อคน 49.77 ฉบับ โดยข้อความเข้าอัตราการใช้ต่อคน
29.83 ฉบับ ข้อความออก 19.93 ฉบับ การใช้งานรองลงมาคือกระดานข่าวภาพรวม 298 ข้อความ อัตราการใช้ต่อคน
6.20 ข้อความ โดยแบ่งเป็นการตัง้ กระทู้ 1.75 เรือ่ งต่อคน ตอบกระทู้ 4.45 ความคิดเห็นต่อคน ส่วนเครือ่ งมือทีม่ กี ารใช้งาน
น้อยที่สุดคือ ห้องสนทนา โดยการเข้าใช้งานเพียง 2.56 ครั้งต่อคน
2. การสร้างความรู้ของกลุ่มตัวอย่างเมื่อจัดกลุ่มของระดับการสร้างความรู้พบว่าระดับการสร้างความรู้ขั้นสูง
คิดเป็นร้อยละ 24.83 ระดับการสร้างความรูข้ นั้ ต�ำ่ คิดเป็นร้อยละ 59.40 ผลทางอารมณ์ คิดเป็นร้อยละ 7.05 การควบคุม
การเรียนรู้ คิดเป็นร้อยละ 8.05 และไม่เกี่ยวข้องกับภารกิจ คิดเป็นร้อยละ 0.67
3. คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังทดลองมีค่าสูงขึ้นมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 27.90 คิดเป็นร้อยละ 92.99
ส่วนคะแนนพัฒนาการของกลุ่มตัวอย่างอยู่ในเกณฑ์ 38.46 - 100 เปอร์เซ็นต์ ค่าเฉลี่ยร้อยละคะแนนพัฒนาการของ
กลุ่มตัวอย่างเท่ากับ 83.01 เมื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังการเรียนร่วมกันแบบผสมผสานและ
ใช้โครงงานเป็นฐาน โดยใช้สถิติทดสอบค่าที (t-test) ใช้ระดับความเชื่อมั่น 95% ผลการทดสอบพบว่ามีความแตกต่างกัน
อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ 0.05 แสดงว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนก่อนและหลังการเรียนด้วยการการเรียน
ร่วมกันแบบผสมผสานและใช้โครงงานเป็นฐานมีความแตกต่างกัน โดยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน (x̅ = 27.89)
The Effect of Blended Collaborative Learning and Project-Based Approaches
on Knowledge Construction and Learning Achievement

SDU Res. J. 8 (3): Sep - Dec 2012

7

สูงกว่าก่อนเรียน (x̅ = 18.70) แสดงว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนหลังจากการเรียนร่วมกันแบบผสมผสานและ
ใช้โครงงานเป็นฐานสูงขึ้น
สรุปและอภิปรายผล
1. การจัดการเรียนการสอนด้วยวิธกี ารเรียนร่วมกันแบบผสมผสานและใช้โครงงานเป็นฐานสามารถสร้างความรู้
ให้แก่ผู้เรียนและเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนได้ โดยผู้เรียนจัดท�ำโครงงานเกี่ยวกับการเผยแพร่หลักธรรม ค�ำสั่งสอนทาง
ด้านพระพุทธศาสนา ทีผ่ เู้ รียนสนใจและตัดสินใจร่วมกันภายในกลุม่ เกีย่ วกับกระบวนการท�ำงานและวิธกี ารแสวงหาความรู้
ในเรื่องใกล้ตัวและได้รับโอกาสศึกษาในเรื่องที่ตนสนใจอันจะส่งผลให้การเรียนรู้ประสบความส�ำเร็จและได้ผลงานตามที่
คาดหวัง สอดคล้องกันแนวคิดของ Niyomthai (2010) ที่กล่าวว่า การเรียนการสอนด้วยโครงงานเป็นการจัดการเรียน
การสอนทีย่ ดึ ผูเ้ รียนเป็นส�ำคัญทีใ่ ห้ผเู้ รียนได้เรียนรูด้ ว้ ยตนเองจากการเลือกในสิง่ ทีส่ นใจ ได้ลงมือปฏิบตั จิ ริง มีขนั้ ตอนการ
ท�ำงานเป็นขั้นตอนเพื่อน�ำไปสู่ความรู้ใหม่ๆ สามารถบูรณาการเรียนรู้แบบโครงงานในรูปแบบการเรียนรู้แบบกลุ่มได้ โดย
มีผู้สอนหรือผู้เชี่ยวชาญคอยให้ค�ำปรึกษาอย่างใกล้ชิด และสอดคล้องกับแนวคิดของ Hargis (2005) ที่ระบุว่า การสอน
แบบโครงงานเป็นวิธีการสอนเชื่อมโยงผู้เรียนเข้ากับการค้นพบจากค�ำถาม ข้อสงสัยตามความสนใจ ซึ่งผู้เรียนใช้การคิด
กระบวนการค้นหาและการเรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่มผู้เรียนด้วยกัน
		 ในการจัดการเรียนการสอนได้ใช้วิธีการเรียนร่วมกันแบบผสมผสานเพื่อให้สอดรับกับการจัดท�ำโครงงาน
ผลิตสื่อการเรียนการสอนด้านพระพุทธศาสนา เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเองผ่านกระบวนการกลุ่ม ได้เรียนรู้ผ่าน
ประสบการณ์ทหี่ ลากหลายจากบุคคลทีเ่ กีย่ วข้องในการจัดท�ำโครงงาน โดยมีสอื่ สนับสนุนการแลกเปลีย่ นเรียนรูแ้ ละติดต่อ
สื่อสารระหว่างผู้เรียนด้วยการเรียนรู้แบบผสมผสาน สอดคล้องกับแนวคิดของ Smith & McGregor (1992) ที่กล่าวว่า
การเรียนแบบร่วมกันผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้จากมุมมองหรือประสบการณ์ที่หลากหลายจากบุคคลที่มาจากภูมิหลัง
แตกต่างกันโดยอาศัยกระบวนการกลุ่ม และเรียนรู้จากสภาพแวดล้อมทางสังคมและวัฒนธรรมที่ใกล้ตัวของผู้เรียน
ผ่านการสนทนาจากผู้เรียนเอง ซึ่งท�ำให้ผู้เรียนเกิดองค์ความรู้ขึ้นมาใหม่ด้วยตนเอง นอกจากนี้ระบบการเรียนแบบผสม
ผสานที่อาศัยการเรียนทั้งในชั้นเรียนและเรียนรู้ออนไลน์เป็นการจัดสภาพแวดล้อมเพื่อเพิ่มศักยภาพ สมรรถนะผู้เรียน
จาก เว็บบอร์ด ห้องเรียนเสมือน บล็อก เพิม่ ความสะดวกในการเข้าถึงเนือ้ หาการเรียน และเครือ่ งมือเพือ่ การติดต่อสือ่ สาร
เป็นการเพิม่ สมรรถนะของกลุม่ ได้อกี ทางหนึง่ (Alstete, 2001) และสอดคล้องกับแนวคิดของ Wood (2009), McConnell
(2006), Watkins (2005) และ Collins & Berge (1996) ทีร่ ะบุวา่ กระบวนการเรียนรูโ้ ดยผูเ้ รียนแลกเปลีย่ นเรียนรูร้ ว่ มกัน
อภิปรายร่วมกัน การสะท้อนความคิดเห็น การถ่ายโอนความรู้ สร้างความผูกพันตนของสมาชิกด้วยการปฏิบตั งิ านร่วมกัน
สร้างความรูด้ ว้ ยการอภิปรายจะส่งให้ผเู้ รียนเพิม่ ระดับการแลกเปลีย่ นเรียนรู้ ผูเ้ รียนจะเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นการ
จัดบรรยากาศการเรียนการสอนทีเ่ อือ้ ต่อการพัฒนาการเรียนรูท้ เี่ น้นผูเ้ รียนเป็นส�ำคัญ ฝึกให้ผเู้ รียนเป็นผูใ้ ฝ่เรียนใฝ่รู้ รักใน
การเรียนรูด้ ว้ ยตนเองอย่างต่อเนือ่ งตลอดชีวติ (Tunsuwannanon & Peanratpimon, 2010) และสอดคล้องกับแนวคิดของ
Leatpichet (2010) ทีร่ ะบุวา่ การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนทีเ่ น้นผูเ้ รียนเป็นส�ำคัญต้องให้ผเู้ รียนร่วมกันคิด ร่วมกันท�ำ
จะสร้างความภาคภูมิใจและความสุขให้กับผู้เรียน
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		 ส�ำหรับเครื่องมือเพื่อการติดต่อสื่อสารในเว็บไซต์พบว่า ภายในระยะเวลา 11 สัปดาห์ที่กลุ่มตัวอย่างใช้
มากที่สุดคือ ข้อความส่วนตัว ภาพรวมการใช้ 2,389 ฉบับ อัตราการใช้ต่อคน 49.77 ฉบับ โดยข้อความเข้าอัตราการใช้
ต่อคน 29.83 ฉบับ ข้อความออก 19.93 ฉบับ การใช้งานรองลงมาคือกระดานข่าวภาพรวม 298 ข้อความ อัตราการใช้
ต่อคน 6.20 ข้อความ โดยแบ่งเป็นการตั้งกระทู้ 1.75 เรื่องต่อคน ตอบกระทู้ 4.45 ความคิดเห็นต่อคน ส่วนเครื่องมือ
ที่มีการใช้งานน้อยที่สุดคือ ห้องสนทนา โดยการเข้าใช้งานเพียง 2.56 ครั้งต่อคน จึงกล่าวได้ว่าเครื่องมือส�ำหรับติดต่อ
สื่อสารที่กลุ่มตัวอย่างใช้มากที่สุดคือข้อความส่วนตัว เพื่อการรับส่งข้อความ อาจเนื่องจากเครื่องมือดังกล่าวใช้งานได้ง่าย
สะดวกเหมือนการรับส่ง MSN และสามารถรับส่งข้อมูลที่มีความเป็นส่วนตัวสูงที่อาศัยเทคโนโลยีเครือข่าย สามารถ
เพิ่มสมรรถนะของกลุ่มในด้านการติดต่อสื่อสาร การบริหารจัดการภายในกลุ่มได้มากยิ่งขึ้นจากการน�ำเครื่องมือที่มีอยู่ใน
บทเรียนออนไลน์มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด นอกจากนี้การน�ำบทเรียนออนไลน์มาใช้จัดการเรียนการสอนสามารถ
ตอบสนองต่อผู้เรียนที่มีความใฝ่รู้ มีทักษะในการตรวจสอบการเรียนรู้ด้วยตนเอง (Meta-Cognitive Skill) ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ (Alstete, 2001; Laohajarussang, 2001)
2. การสร้างความรู้ของผู้เรียนเมื่อเรียนด้วยวิธีการเรียนร่วมกันแบบผสมผสานและใช้โครงงานเป็นฐาน
ได้จากการรวบรวมข้อมูลจากกระดานข่าวที่สะท้อนความคิดเห็น ประกอบด้วยการประเมินการสร้างความรู้ 6 ด้านคือ
กระบวนการรับรู้ด้านการถามค�ำถาม กระบวนการรับรู้ด้านการให้ค�ำตอบ กระบวนการรับรู้ด้านการให้ข้อมูลสารสนเทศ
ด้านอารมณ์ ด้านการควบคุม และด้านอื่นๆ (Meijden, 2005; Schellens et al., 2008 อ้างใน Insaard, 2010) จากการ
ศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีกระบวนการรับรู้ด้านการให้ข้อมูลสารสนเทศมากที่สุด และผู้เรียนยอมรับการสนับสนุนจาก
ผูอ้ นื่ โดยไม่แสดงความเห็นคิดเป็นร้อยละ 15.77 ซึง่ อยูใ่ นกลุม่ การสร้างความรูข้ นั้ ต�ำ่ ซึง่ อาจเป็นเพราะว่าการสร้างความรู้
โดยสะท้อนความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างยังไม่กล้าที่จะแสดงความคิดเห็นส่วนตัวมากนัก แต่จะคล้อยตามยอมรับความ
คิดเห็นที่มีอยู่เดิมหรือความคิดเห็นของผู้อื่นที่ได้น�ำเสนอก่อนหน้า จึงท�ำให้ระดับการสร้างความรู้ของกลุ่มตัวอย่างอยู่ใน
กลุ่มการสร้างความรู้ขั้นต�่ำ ดังนั้นการจัดกิจกรรมที่เหมาะสม กระตุ้นให้ผู้เรียนได้สะท้อนความคิดเห็น ส่งเสริมในภารกิจ
การเรียนที่น่าสนใจ เอื้ออ�ำนวยต่อการเรียนรู้ และใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมจะพัฒนากลุ่มสังคมการเรียนรู้ของผู้เรียน
ให้ผู้เรียนลงมือกระท�ำในการสร้างความรู้หรือการเรียนรู้ได้ (Chaijarearn, 2004; Insaard, 2010)
3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนก่อนและหลังการเรียนร่วมกันแบบผสมผสานและใช้โครงงานเป็นฐาน
พบว่าค่าคะแนนผลสัมฤทธิท์ างการเรียนหลังทดลองมีคา่ สูงขึน้ มีคา่ เฉลีย่ เท่ากับ 27.90 คิดเป็นร้อยละ 92.99 ส่วนคะแนน
พัฒนาการของกลุ่มตัวอย่างพบว่า ค่าเฉลี่ยร้อยละคะแนนพัฒนาการของกลุ่มตัวอย่างเท่ากับ 83.01 เมื่อเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังการเรียนร่วมกันแบบผสมผสานและใช้โครงงานเป็นฐาน โดยใช้สถิติทดสอบค่าที
(t-test) ใช้ระดับความเชื่อมั่น 95 % ผลการทดสอบพบว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ 0.05 แสดงว่า
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนก่อนและหลังการเรียนด้วยการการเรียนร่วมกันแบบผสมผสานและใช้โครงงานเป็น
ฐานมีความแตกต่างกัน โดยผลสัมฤทธิท์ างการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน จึงกล่าวได้วา่ วิธกี ารเรียนร่วมกันแบบผสม
ผสานและใช้โครงงานเป็นฐาน ต่างเป็นวิธีการที่สามารถบูรณาการร่วมกันให้ผู้เรียนประสบความส�ำเร็จในการเรียนโดย
ใช้กิจกรรมและกระบวนการกลุ่มตามศักยภาพของผู้เรียนและเกิดการพัฒนาตามความเหมาะสมของตนเอง มีผลท�ำให้
ผูเ้ รียนมีผลสัมฤทธิท์ างการเรียนสูงขึน้ และมีพฒ
ั นาการทางการเรียน เนือ่ งจากการเรียนร่วมกันเป็นการแลกเปลีย่ นข้อมูล
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สารสนเทศระหว่างผู้เรียนที่ท�ำงานร่วมกัน สร้างสมรรถภาพของความร่วมมือร่วมใจกัน พัฒนาการความสามารถในการ
แก้ปัญหา สร้างบรรยากาศในทางบวก ส่งผลให้การท�ำงานร่วมกันประสบผลส�ำเร็จและเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแก่
ผูเ้ รียนได้ (Mingsiritham, 2009) นอกจากนีก้ ารเรียนร่วมกันเป็นกลุม่ ทางออนไลน์โดยมีการเอือ้ ประโยชน์ดา้ นการเรียนรู้
ภายในกลุ่ม เสริมสร้างความคิด การสร้างสรรค์ผลงานร่วมกัน การร่วมแสดงความคิดเห็น ข้อตกลงต่างๆ ร่วมกัน
จะสามารถพัฒนาศักยภาพ การเรียนรู้ และผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน (Schwier, 2002)
ข้อเสนอแนะจากงานวิจัย
1. ข้อเสนอแนะในการน�ำไปใช้
		 1.1 การจัดการเรียนร่วมกันแบบผสานผสานและใช้โครงงานเป็นฐานจะต้องอาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพือ่ การติดต่อสือ่ สารและกระบวนการท�ำงานเป็นกลุม่ ความรับผิดชอบของสมาชิกในกลุม่ ดังนัน้ จึงต้องเตรียมความพร้อม
ของผูเ้ รียนด้านความสามารถการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ชีแ้ จงสร้างความเข้าใจในกระบวนการจัดการเรียนการสอน และ
เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เลือกท�ำโครงงานที่ตนสนใจ อันจะส่งผลให้ผู้เรียนสามารถเรียนอย่างมีความสุข และน�ำความรู้ที่ได้
รับไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ�ำวันอย่างเหมาะสม
		 1.2 จากการศึกษาพบว่าระดับการสร้างความรู้ยังอยู่ในขั้นต�่ำ ดังนั้นจึงควรจัดกิจกรรมที่เหมาะสมเพื่อ
กระตุน้ ให้ผเู้ รียนได้สะท้อนความคิดเห็นเพือ่ สามารถยกระดับการสร้างความรูข้ นั้ สูง ภายใต้สภาพแวดล้อมทางสังคมและ
วัฒนธรรมที่ใกล้ตัวของผู้เรียน
		 1.3 การจัดการเรียนการสอนด้วยวิธกี ารเรียนร่วมกันแบบผสมผสานและใช้โครงงานเป็นฐานสามารถน�ำไป
ประยุกต์ใช้ส�ำหรับเนื้อหาอื่นๆ ในการวางแผน ก�ำหนดกิจกรรม เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ ผู้เรียน
สามารถสร้างความรูด้ ว้ ยตนเอง หรือทักษะต่างๆ อาทิ ทักษะการท�ำงานเป็นทีม ทักษะการคิด ทักษะการแก้ปญ
ั หา เป็นต้น
ขึ้นอยู่กับกระบวนการจัดการเรียนการสอน และกิจกรรมที่จัดให้แก่ผู้เรียน
2. ข้อเสนอแนะในการศึกษาค้นคว้าต่อไป
		 2.1 ควรมีการศึกษา และสอดแทรกกิจกรรมที่ส่งผลแก่ผู้เรียนในด้านต่างๆ เช่น ความคงทนในการเรียนรู้
การเสริมสร้างทักษะการคิดแบบวิจารณญาน การคิดแบบบูรณาการ หรือทักษะอื่นๆ เป็นต้น โดยมีการเพิ่มช่องทางการ
เข้าถึงแหล่งสารสนเทศโดยใช้กระบวนการกลุ่ม และใช้เทคโนโลยีที่เอื้อต่อการจัดกิจกรรมที่เหมาะสมแก่ผู้เรียน
		 2.2 ควรศึกษาค้นคว้าเกีย่ วกับกระบวนการจัดการเรียนการสอนทีส่ อดแทรกคุณธรรม จริยธรรม เพือ่ เสริม
สร้างทักษะต่างๆ ในเนือ้ หาอืน่ และในระดับชัน้ อืน่ ๆ โดยใช้โครงงานคุณธรรมเป็นฐานและเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้
แก่ผู้เรียน
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