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บทคัดยอ่ 
 การจัดการศึกษาในปัจจบัุนได้มีการน ารปูแบบและเทคนคิวิธีการสอนเพือ่ให้สนองตอบตอ่การพฒันาทรัพยากรมนษุย์
และการแข่งขันของประเทศท้ังด้านความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี การปรับตัวต่อการกระจายความรู้ การเชื่อมโยงความรู้
ด้านต่างๆ ท่ีเชื่อมถึงกันท่ัวโลก การน าเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ในการจัดการศึกษานั้นสามารถท าได้หลาย
รูปแบบ ตั้งแต่การน าคอมพิวเตอร์มาใช้เป็นอุปกรณ์ในการสอน การน าบริการต่างๆในระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต โดยเฉพาะ 
อินเทอร์เน็ตมาพัฒนาเป็นสื่อการสอนในทุกระดับการศึกษา รูปแบบการสอนแบบใหม่อีกรูปแบบหนึ่งภายใต้กระแสแห่ง
พัฒนาการด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เป็นรูปแบบของการบูรณาการปรับใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์กับการเรยีนการสอนแบบ
ปกติ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ทีก้าวไกลเกิดท้ังประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพทางการเรียนรู้มากย่ิงขึ้น ซึ่งรูปแบบดังกล่าวนี้
เรียกว่า “การเรียนรู้แบบผสมผสาน (Blended Learning )” 
 การเรียนรู้แบบผสมผสาน หรือ Blended leaning หมายถึง กระบวนการเรียนรู้ ท่ีผสมผสานรูปแบบการเรียนรู้ท่ี
หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้ท่ีเกิดขึ้นในห้องเรียน ผสมผสานกับการเรียนรู้นอกห้องเรียนท่ีผู้เรียนผู้สอนไม่เผชิญหนา้กนั 
หรือการใช้แหล่งเรยีนรูท่ี้มีอยู่หลากหลาย กระบวนการเรียนรูแ้ละกิจกรรมเกิดขึ้นจากยุทธวิธี การเรียนการสอนท่ีหลากรปูแบบ 
เป้าหมายอยู่ท่ีการให้ผู้เรียนบรรลุเป้าหมายการเรียนรู้เป็นส าคัญ การสอนด้วยวิธีการเรียนรู้แบบผสมผสานนั้น ผู้สอนสามารถ
ใช้วิธีการสอนสองวิธีหรือมากกว่าในการเรียนการสอน เช่น ผู้สอนน าเสนอเนื้อหาบทเรียนผ่านเทคโนโลยีผนวกกับการสอน
แบบเผชิญหน้า แต่หลังจากนั้นผู้สอนน าเนื้อหาบทความแขวนไว้บนเว็บ จากนั้นติดตามการด าเนินกิจกรรมการเรียนการสอน
โดยใช้การเรียนรูผ้่านสื่ออิเลก็ทรอนกิส์ (E-learning) ด้วยระบบแอล เอ็ม เอส (Learning Management System) ด้วยเครื่อง
คอมพิวเตอร์ในห้องปฏิบัติการ หลังจากนั้นสรุปบทเรียน ด้วยการอภิปรายร่วมกับอาจารย์ผู้สอนในห้องเรียน 

วิธีสอนแบบสาธิต หรือ Demonstration Method หมายถึง  การท่ีครูหรือนักเรียนคนใดคนหนึ่ง  แสดงบางสิ่ง
บางอย่างให้นักเรียนดู  หรือให้เพื่อนๆดู อาจเป็นการแสดงการใช้เครื่องมือแสดงให้เห็นกระบวนการวิธีการ  กลวิธีหรือการ
ทดลองท่ีมีอันตราย ซึ่งไม่เหมาะท่ีจะให้นักเรียนท าการทดลอง การสอนวิธีนี้ช่วยให้นักเรียนเกิดความรู้ความเข้าใจและสามารถ
ท าในสิ่งนั้นได้ถูกต้อง และยังเป็นการสอนให้นักเรียนได้ใช้ทักษะในการสังเกต และถือว่าเป็นการได้ประสบการณ์ตรงวิธีหนึ่ง 
วิธีสอนแบบสาธิต จึงเป็นการสอนท่ียึดผู้สอนเป็นศูนย์กลาง เพราะผู้สอนเป็นผู้วางแผน ด าเนินการ และลงมือปฏิบัติ ผู้เรียน
อาจมีส่วนร่วมบ้างเล็กน้อย วิธีสอนแบบนี้จึงเหมาะส าหรับ จุดประสงค์การสอนท่ีต้องการให้ผู้เรียนเห็นขั้นตอนการปฏิบัติ เชน่ 
วิชาพลศึกษา ศิลปศึกษา อุตสาหกรรมศิลป์ วิชาในกลุ่มการงานและพื้นฐานอาชีพ เป็นต้น 

ค าส าคญั: การจดัการเรียนรู,้ การเรียนรูแ้บบผสมผสาน, การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์, การสอนแบบสาธิต 
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Abstract  
 Nowadays, educational management has adopted the teaching style and techniques to respond to 

the development of human resources and the country's competitiveness in terms of technological 

advancement. Adaptation to the spread of knowledge linking various knowledge connected around the 

world. The application of information and communication technology in educational management can used 

many methods. Since the introduction of computers as a teaching device, they brings various services in 

the Internet network system, especially the Internet, to develop as teaching media at all educational levels. 

Another new teaching style under the current of computer technology development is an integration of 

computer technology with conventional teaching and learning. In order to achieve learning that is far more 

effective and effective in learning, which we called "Blended Learning" 

 Blended learning refers to the learning process that combines a variety of learning methods whether 

it's learning that happens in the classroom combined with learning outside the classroom where students 

and teachers do not face each other. There are variety of learning resources the learning process and 

activities take place through techniques. Teaching in a variety of formats the goal is primarily for students 

to achieve their learning goals. Teaching with a blended learning method, teachers can use teaching 

methods. Two or more methods in teaching, for example, teachers present lesson content through 

technology combined with face-to-face teaching. But after that, the teacher put the content of the article 

on the web. Then follow up the teaching activities by using learning via electronic media (E-learning) with 

the LMS system (Learning Management System) with a computer in the laboratory after that, conclude the 

lesson, by discussing with teachers in the classroom 

 Demonstration Method means that a teacher or a student show the students something or let their 

friends see. It may be to show the use of tools to show the process or dangerous techniques or experiments 

which is not suitable for students to experiment teaching in this way helps students to understand and do 

things right, and it also teaches students to use observation skills. And it is considered to be a direct 

experience in one way. Demonstration teaching method Therefore, teaching is based on the teacher as the 

center. Because the teacher is the one who plans, implements and implements Learners may be slightly 

involved. This teaching method is suitable for teaching objectives that require learners to see practical 

procedures such as physical education, art education and art industry.  

Keywords: Learning management, Blended learning, E – learning, Demonstration teaching method. 
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บทน า 
 จากนโยบายด้านการศึกษา การปฏิรูปการศึกษารองรับประเทศไทย 4.0 นั้น การจัดการเรียนรู้โดยใช้ บทเรียน
ออนไลน์เป็นรูปแบบหนึ่งท่ีจะรองรับและตอบรับนโยบายดังกล่าว การจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ท่ีเป็นผลจากการผสมผสาน
ของเทคโนโลยีเว็บกับการออกแบบการเรียนการสอน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนรู้ด้วยการน าเสนอสื่อหลายมิติ เพื่อใช้
เป็นสื่อกลางในการถ่ายทอดความรู้สนับสนุน และส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ในมิติท่ีไม่มีขอบเขตจ ากัด ด้วยระยะเวลาท่ีแตกต่าง
กัน เชื่อมโยงเป็นเครือข่ายท่ีสามารถเรียนรู้ได้ทุกท่ีทุกเวลา ผู้สอนกับผู้เรียนหรือผู้เรียนกับผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์กันได้โดยผ่าน
ระบบเทคโนโลยีท่ีก้าวหน้าอย่างรวดเร็วและ การสนับสนุนให้มีการเรียนได้ในทุกเวลาทุกโอกาส ท าให้เห็นถึงความส าคัญของ
รูปแบบการจัดการเรียนการสอนท่ี เหมาะสมส าหรับผู้เรียน  
 การเรียนบนเว็บแบบผสานสาน เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีบูรณาการการเรียนออนไลน์ผ่านระบบ
เครือข่ายและการเรียนในห้องเรียนแบบดั้งเดิมท่ีมีการเรียนแบบเชิญหน้าเข้าด้วยกัน โดยใช้สิ่งอ านวยผ่านระบบเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตเป็นสื่อ ช่องทาง และเครื่องมือ ในบริบทของสภาพแวดล้อมในการเรียนออนไลน์ผ่านระบบเครือข่าย( online 
learning environment) เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน โดยเน้นการมีปฏิสัมพันธ์จากการเรียนออนไลน์ผ่านระบบ
เครือข่ายและการมีส่วนร่วมในการเรียนแบบดั้งเดิม ร่วมกับการผสมผสานทฤษฎีการสอน (mixing theories of learning) 
เข้าด้วยกัน โดยรวมเอาหลักการ แนวคิด วิธีการของทฤษฎีพฤติกรรมนิยม ทฤษฎีพุทธินิยม และทฤษฎีสร้างสรรค์นิยมโดยการ
ใช้ทฤษฎีการสอนท่ีหลากหลายเพือ่ตอบสนองความแตกตา่งระหว่างบุคคลของผู้เรยีน ให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้อย่างเท่าเทยีม
กันตามศักยภาพท่ีตนเองมีอยู่ การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนบนเว็บแบบผสมผสาน ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน คือ 
การวิเคราะห์และการวางแผน การออกแบบการพัฒนา การน าไปใช้ และการประเมินผล ปัจจัยส าคัญท่ีควรค านึงถึงในการ
ออกแบบระบบการเรียนการสอนบนเว็บแบบผสมผสานให้ประสบผลส าเร็จ คือ ผู้เรียน เนื้อหา และระบบโครงข่ายพื้นฐาน 
โดยมีองค์ประกอบหลัก คือเหตุการณ์สด การเรียนตนเอง/เนือ้หาการเรยีนแบบออนไลน ์การเรียนแบบร่วมมือ การประเมินผล
การเรียนรู้ และอุปกรณ์สนับสนุนการเรียน 

 
เนื้อเรื่อง 

การเรียนรู้ (learning) คือ กระบวนการของประสบการณ์ท่ีท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอย่างค่อนข้างถาวร 
ซึ่งการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมนี้ไม่ได้มาจากภาวะชั่ วคราว วุฒิภาวะหรือสัญชาตญาณ ทฤษฎีการเรียนรู้สามารถน าไป
ประยุกต์ใช้เป็นหลักในการจัดการเรียนการสอนได้ในหลายลักษณะ เช่น การจัดสภาพท่ีเหมาะสมส าหรับการเรียนการสอน 
การจูงใจ การรับรู้ การเสริมแรง การถ่ายโยงการเรียนรู้ การจัดสภาพท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้การจัดการเรียนการสอนท่ีสอดคล้อง
กับทฤษฎีการเรียนรู้ เพื่อเกิดประสิทธิภาพสูงสุดนั้นจะต้องค านึงถึงหลักการท่ีส าคัญอยู่ 4 ประการคือ 1) ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม
ในการเรียนอย่างกระฉับกระเฉง 2) ให้ทราบผลย้อนกลับทันที เมื่อให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติหรือตัดสินใจท าอะไรลงไป ก็จะมีผล
สะท้อนกลับให้ทราบว่านักเรียนตัดสินใจถูกหรือผิดโดยทันท่วงที 3) ให้ได้ประสบการณ์แห่งความส าเร็จโดยใช้การเสริมแรง     
4) การให้เรียนไปทีละน้อยตามล าดับขั้น ต้องให้ผู้เรียนต้องเรียนทีละน้อยตามล าดับขั้นท่ีพอเหมาะกับความสนใจและ
ความสามารถของผู้เรียนโดยค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลเป็นส าคัญ 

รูปแบบการสอน หมายถึง สภาพหรือลักษณะของการเรียนการสอนท่ีจัดขึ้นตามหลักปรัชญา หลักการและแนวคิด 
หรือความเชื่อ โดยอาศัย วิธีสอนและเทคนิคการสอนช่วยให้สภาพการเรียนการสอนนั้นเป็นไปตามหลักการและจุดประสงค์ท่ี
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ก าหนดไว้   รูปแบบการสอนแต่ละรูปแบบจะมีจุดอ่อนและจุดดีต่างกันไม่มีรูปแบบการสอนใดท่ีเหมาะสม และเป็นสากล
ส าหรับทุกรายวิชา ดังนั้นเป็นหน้าท่ีของครูผู้สอนท่ีจะเลือกใช้รูปแบบการสอนให้เหมาะสมเพื่อช่วยให้ ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้
ตามจุดหมายท่ีต้องการ (น าพล มากสอน และทับทิมทอง กอบัวแก้ว, 2560)   
 1. การจัดการเรียนรู้แบบผสมผสาน (Blended learning) 
  การจัดการศึกษาในปัจจุบันได้มีการน ารูปแบบและเทคนิควิธีการสอนเพื่อให้สนองตอบต่อการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์และการแข่งขันของประเทศท้ังด้านความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี การปรับตัวต่อการกระจายความรู้  
การเชื่อมโยงความรู้ด้านต่างๆ ท่ีเชื่อมถึงกันท่ัวโลก การน าเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ในการจัดการศึกษานั้น
สามารถท าได้หลายรูปแบบ ตั้งแต่การน าคอมพิวเตอร์มาใช้เป็นอุปกรณ์ในการสอน การน าบริการต่างๆในระบบเครือข่าย
อินเตอร์เน็ต โดยเฉพาะ เวิลด์ไวด์เว็บมาพัฒนาเป็นสื่อการสอนในทุกระดับการศึกษา และการจัดการเรียนการสอนผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้เทคโนโลยีอินเตอรเ์น็ตเป็นสื่อกลางในการติดต่อระหว่างผู้เรยีนและผู้สอน ผู้เรียนสามารถเรียนไดโ้ดยไมม่ี
ข้อจ ากัดในเรื่องเวลาและสถานท่ี (anytime anywhere) เป็นการสร้างโอกาสและความเสมอภาคในการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน 
ผู้เรียนสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้และส่งข่าวสารถึงกันได้ย่างรวดเร็วก่อให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้ในการเรียนผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์รูปแบบการสอนแบบใหม่อีกรูปแบบหนึ่งภายใต้กระแสแห่งพัฒนาการด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เป็นรูปแบบ
ของการบูรณาการปรับใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์กับการเรียนการสอนแบบปกติ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ท่ีก้าวไกลเกิดท้ัง
ประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพทางการเรียนรู้มากย่ิงขึ้น ซึ่งรูปแบบดังกล่าวนี้เรียกว่า “การเรียนรู้แบบผสมผสาน ( Blended 
Learning )” เป็นนวัตกรรมการศึกษาท่ีผสมผสานโมดูล ( Module ) การเรียนการสอนหลายรูปแบบเข้าด้วยกัน เป็นลักษณะ
ของการผสมผสานการเรียนทางไกล ( Distance Learning ) ผ่านระบบเครือข่าย Online ร่วมกับการเรียนแบบเผชิญหน้า 
( Face to Face ) ท าให้เกิดการเรียนรู้ท่ีมีประสิทธิภาพมากกว่าการนั่งฟังการบรรยายในชั้นเรียนปกติ ท้ังนี้จะให้ความส าคัญ
กับการเลือกใช้สื่อท่ีเหมาะสมและถูกต้องตามจุดประสงค์การเรียนรู้ในลักษณะต่างๆ เพื่อเพิ่มศักยภาพการเรียนการสอน 
 ความหมายของ Blended Learning  
  Blended leaning หมายถึง กระบวนการเรียนรู้ ท่ีผสมผสานรูปแบบการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น
การเรียนรู้ท่ีเกิดขึ้นในห้องเรียน ผสมผสานกับการเรียนรู้นอกห้องเรียนท่ีผู้เรียนผู้สอนไม่เผชิญหน้ากัน หรือการใช้แหล่งเรียนรู้
ท่ีมีอยู่หลากหลาย กระบวนการเรียนรู้และกิจกรรมเกิดขึ้นจากยุทธวิธี การเรียนการสอนท่ีหลากรูปแบบ เป้าหมายอยู่ท่ีการให้
ผู้เรียนบรรลุเป้าหมายการเรียนรู้เป็นส าคัญ การสอนด้วยวิธีการเรียนรู้แบบผสมผสานนั้น ผู้สอน สามารถใช้วิธีการสอน สองวิธี
หรือมากกว่า ในการเรียนการสอน เช่น ผู้สอนน าเสนอเนื้อหาบทเรียนผ่านเทคโนโลยีผนวกกับการสอนแบบเผชิญหน้า แต่
หลังจากนั้นผู้สอนน าเนือ้หาบทความแขวนไว้บนเว็บ จากนั้นติดตามการด าเนินกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้การเรียนรูผ้า่น
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-learning) ด้วยระบบแอลเอ็มเอส (Learning Management System) ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ใน
ห้องปฏิบัติการ หลังจากนั้นสรุปบทเรียน ด้วยการอภิปรายร่วมกับอาจารย์ผู้สอนในห้องเรียน 
  การเรียนแบบผสมผสาน สามารถน ามาสรุปได้เป็น 3 มิติคือ การผสมผสานการสอน ผ่านสื่อการสอน การ
ผสมผสานวิธีการเรียนการสอน และการผสมผสานระหว่างการสอนแบบ เผชิญหน้ากับการสอนออนไลน์ 

ลักษณะของการเรียนรู้แบบผสมผสาน ( Types and Models ) 
  Blended Learning เป็นการบูรณาการ online learning และ face-to-face meetings เข้าด้วยกันข้อ
สมมติของชุมชนการเรียนรู้ในลักษณะนี้ คือ  
  1) ผู้เรียนจะมีปฏิสัมพันธ์ และร่วมมือกันท่ีลึกซึ้งขึ้น 
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  2) ความสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนด้วยกัน เกิดจากการมีปฏิสัมพันธ์กันในกลุ่มท่ีมีการจัดวางการท างานกลุ่ม
เป็นอย่างดี ด้วยการน าเทคโนโลยีเข้ามาช่วย ก่อน และ/หรือหลังจากมี face-to-face learning แล้วก็ได้ ซึ่งอาจจะรวมถึง 
pre-event activities เพื่อ warm-up ก่อนมีการประชุมเป้าหมายก็ เพื่อการสร้างมนุษย์สัมพันธ์ในระหว่างผู้ เรียน  
สร้างความรู้สึกการเป็นทีมร่วมกันซึ่งจะส่งผลต่อประสิทธิภาพ และความรวดเร็วในการท างานกลุ่ ม อาจมีการปฐมนิเทศ 
แนะน า ชี้แจงก่อนเรียนทาง Web conferences, online discussions, และ conference ซึ่งจะท าให้มีการเปิดใจกว้าง  
ท่ีจะเรียนรู้ร่วมกันแลกเปลี่ยนการเรียนรู้กัน ถ้าหากสุดท้ายผู้เรียนจะต้องมาพบกันในชั้นเรียนแบบเดิมหรือในอีกกรณีตัวอย่าง
หนึ่ง คือการให้มี Follow-up learning community หลังจาก มี face-to-face eventแล้ว ชุมชนการเรียนรู้ในลักษณะนี้ 
อาจด้วยการให้ผู้เรียนท า group projects, discussing research findings, และ mentoring peers เป็นต้น หรือลักษณะ 
end-to-end communities ท่ีรวมท้ัง pre-event และ follow-up learning activities ด้วย ผู้เรียนบางคนอาจชอบ end-
to-end community มากกว่า เพราะ face-to-face meeting แบบปกติ มักเป็นเรื่องปฏิสัมพันธ์ระหว่างกลุ่ม ท่ีจะมาร่วมมือ
กันท างาน ตัวอย่างเช่น ครูอาจใช้ ice-breaker community ส าหรับ prework และแนะน า เรื่องต่าง ๆ ให้กับผู้เรียน ใช้ 
face-to-face experiential workshop ในการให้ความชัดเจนเรื่องจุดประสงค์การเรียนของแต่ละคน และใช้ follow-up 
community ในการ coaching และ mentoring เพื่อให้ผู้เรียนได้บรรลุจุดประสงค์ท่ีวางไว้ 
  การเรียนแบบผสมผสาน ( Blended Learning ) ตามมโนทัศน์ ( Concepts ) ท่ีก าหนดนั้นจะเป็นลักษณะ
ของการผสมผสานการเรียนรู้ใน 4 ลักษณะดังต่อไปนี้ ( Oliver and Trigwell ,2005 ) 
  1. การผสมผสานเทคโนโลยีการเรียนการสอนจากการเรียนผ่านเว็บ (Web-Based Instruction) ให้เป็นไป
ตามจุดมุ่งหมายหรือวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้ 
  2. การผสมผสานในรูปแบบหรือวิธีการท่ีเน้นเชิงวิชาการในการสร้างผลผลิตทางการเรียนรู้ให้สูงขึ้นโดย
ปราศจากเทคโนโลยีเพื่อการสอนอ่ืนๆ เข้ามาช่วย 
  3. การผสมผสานรูปแบบวิธีการทางเทคโนโลยีทางการสอนผ่านหลักสูตรเฉพาะและ / หรือการฝึกอบรม 
  4. การผสมผสานเทคโนโลยีการสอนเข้ากับงานปกติ หรือการเรียนตามปกติท่ีกระท าอยู่ 
  ในขณะเดียวกัน Horn และ Staker ( 2011 ) ได้จ าแนกถึงคุณลักษณะในการจัดการเรียนการสอนแบบ
ผสมผสานหรือ Bended Learning ส าหรับผู้เรียนในระดับ K-12 ไว้ว่าการการสอนรูปแบบดังกล่าวสามารถจ าแนกออกเป็น 6 
รูปแบบ ดังนี้ 
  Model 1 : Face to Face Driver เป็นรูปแบบการเรียนการสอนแบบปกติท่ีมีการเรียนแบบเผชิญหน้า
ระหว่างผู้เรียนกับผู้สอนในชั้นเรียนโดยการเรียนรู้แบบออนไลน์ในแต่ละเรื่องหรือแต่ละประเด็นท่ีก าหนดในหลักสูตรของการ
เรียนรู้แต่ละครั้ง 
  Model 2 : Rotation เป็นรูปแบบการเรียนรู้แบบหมุนเวียนตามหลักสูตรเนื้อหาในตารางท่ีก าหนดของการ
สอนปกติในชั้นเรียนภายใต้สถานการณ์ท่ีมีความหลากหลายและเป็นไปตามอัตราการเรียนของแต่ละบุคคลเป็นส าคัญ  
  Model 3 : Flex เป็นลักษณะการเรียนแบบผสมผสานท่ีมีความยืดหยุ่นในการปรับใช้ภายใต้สถานการณ์ท่ี
ต่างกันท่ีครูสามารถจัดให้กับผู้เรียนในการเรียนรู้หลายรูปแบบท้ังการเรียนแบบ tutoring หรือการเรียนแบบกลุ่มเล็กตามกลุ่ม
สนใจ เป็นต้น 
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 Model 4 : Online Lab เป็นรูปแบบการเรียนรู้แบบผสมผสานท่ีเน้นการเรียนในห้องเรียนออนไลน์ภายใต้
สภาพการณ์ของการใช้ห้องปฏิบัติการทางเทคโนโลยีสารสนเทศเต็มรูปแบบโดยครูและผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้คอยควบคุมให้ความ
ช่วยเหลือทางการเรียนรู้แก่ผู้เรียน 
 Model 5 : Self Blended เป็นรูปแบบของการเรียนแบบผสมผสานด้วยตัวของผู้เรียนเองตามประเด็นหรือหลักสตูร
ก าหนด ลักษณะดังกล่าวนี้ส่วนใหญ่เป็นการเรียนรู้ในระดับอุดมศึกษาหรือมหาวิทยาลัยท่ีมีการเชื่อมโยงข้อมูลทางการเรียน
ระหว่างกันหรือระหว่างสถาบัน ลักษณะดังกล่าวนี้จะมีโปรแกรมควบคุมหลักอยู่ท่ีห้องปฏิบัติการตาม Model 4 ท่ีจะคอย
ควบคุมและอ านวยความสะดวกในการเรียนในการเรียนรู้แบบผสมผสานด้วยตนเอง 
 Model 6 : Online Driver เป็นลักษณะการเรียนแบบผสมผสานท่ีเตม็รูปแบบโดยมีการเรยีนแบบออนไลนท้ั์งผู้เรยีน
และผู้สอนจากหลักสูตรท่ีก าหนด เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศจะมีบทบาทค่อนข้างสูงต่อกระบวนการขับเคลื่อนใน
รูปแบบดังกล่าว 
 จากรูปแบบของการเรียนแบบผสมผสานข้างต้น เห็นได้ว่าการน าเอากระบวนการเรียนแบบผสมผสานมาใช้ในการ
เรียนการสอนนั้น ประเด็นส าคัญคงต้องค านึงถึงความพร้อมและความเป็นไปได้หลายประการท่ีจะเป็นเกณฑ์ในการพิจารณา
ปรับใช้การเรียนรู้ในลักษณะนี้ให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ บริบทและความพร้อมทุกด้านเพื่อเกิดผลและประสิทธิภาพสูงสุด
ของการประยุกต์ใช้ 

 การเรียนรูผ้า่นสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Learning) 
  การเรียนการสอนแบบการเรยีนรู้ผา่นสือ่อิเล็กทรอนกิส์ (E-Learning) หมายถึง การใช้อินเทอร์เน็ตเป็นชอ่ง
ทางการสื่อสาร การเรียนการสอนโดยมีการก าหนดกิจกรรมการเรียน และการสอนท่ีออกแบบด้วยวิธีสอนหลากหลาย  
มีการน าเสนอเนื้อหา สื่อแบบดิจิตอล การสื่อสาร การมีปฏิสัมพันธ์ และการวัดประเมินผลผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
  การเรียนการสอนแบบการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ใช้การสื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ตลักษณะออนไลน์ท้ัง
แบบผ่านสาย (Local Area Network )และไร้สาย (Wireless) มีลักษณะท่ีท้ังเหมือนและแตกต่างจากการเรียนผ่านเว็บ (Web 
Based Instruction: WBI) กล่าวโดยสรุปได้ว่าความเหมือนคือ ท้ังการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์และการเรียนผ่านเว็บใช้
อินเทอร์เน็ตเป็นสื่อกลาง ส่วนความแตกต่าง คือ การเรียนแบบการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ถูกออกแบบให้เป็นเสมือน
หรือใกล้เคียงกับการเรียนการสอนในห้องเรียนปกติ โดยใช้โปรแกรมระบบจัดการเรียนการสอน  (Learning Management 
System: LMS) เป็นซอฟท์แวร์ส าคัญ เพื่อจ าลองวิธีการสื่อสารการสอนจากการสอนปกติในห้องเรียนมาใชเ้ครือ่งมือต่างๆ ของ
ระบบจัดการเรียนการสอน ซึ่งองค์ประกอบของระบบบริหารจัดการเรียนการสอน ประกอบด้วย การเก็บข้อมูลพื้นฐานของ
ผู้เรียน สถิติการเข้าเรียน การร่วมกิจกรรมการเรียน การสื่อสารปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับ ผู้สอน และผู้เรียนกับผู้เรียน
ด้วยกัน รวมถึงการวัดและประเมินผล เป็นต้น 
  การเรียนการสอนแบบการเรยีนรูผ้่านสื่ออิเล็กทรอนกิส์ นับว่าเป็นการเรียนแบบผู้เรยีนเป็นส าคัญ เนื่องจาก
ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนรูด้ว้ยตนเองตามความต้องการ เมื่อมีความพร้อม ในสถานท่ีใด เวลาใดก็ได้ เนื่องจากเนื้อหาสาระการ
เรียนได้ถูกจัดเก็บไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) สื่อสารโดยใช้เครื่องมือในอินเทอร์เน็ต 
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  รูปแบบการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
  การใช้การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ยังสามารถแบ่งรูปแบบการเรียนการสอนการเรียนรู้ผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์โดยการแบ่งตามลักษณะการใช้ประโยชน์ทางการเรียนการสอนโดยสามารถแบ่งรูปแบบการเรียนการสอนการ
เรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เป็นอีก 3 รูปแบบ คือ 
  1. การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเสริมการเรียน (Supplement) เป็นการใช้การเรียนรู้ผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์เพื่อเสรมิจากการเรียนในชั้นเรยีนปกต ิโดยยังคงใช้วิธีการสอนแบบเดมิในชั้นเรยีนเป็นหลักและใช้การเรยีนรูผ้า่น
สื่ออิเล็กทรอนิกส์เป็นการเสริมการเรียน เช่น เป็นบทเรียนทบทวน เป็นเว็บความรู้เพิ่มเติม หรือเป็นแบบทดสอบความรู้ท่ีมี
เฉลยและข้อมูลป้อนกลับ (Feedback) เป็นต้น 
  2. การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสอนแบบผสมผสาน (Blended / hybrid learning ) เป็นการ
จัดการเรียนการสอน    การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และแบบเดิมในชั้นเรียนร่วมกัน โดยมีสัดส่วนการแบ่งจ านวนครั้ง 
หรือหน่วยการเรียนท่ีจะเรียนด้วยวิธีใด ใช้การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ลดสัดส่วนเวลาในการสอนแบบเดิมในชั้นเรียน 
   3. การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ท่ีเป็นท้ังระบบการเรียนการสอน (Comprehensive replacement) 
เทียบเคียงได้กับการเรียนการสอนแบบออนไลน์ (Online Learning) การใช้การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์รปูแบบนี้สามารถ
จ าแนกตามวิธีการจัดการเรียนการสอนได้เป็น 2 วิธีการ คือ 
   1) ผู้ เ รียนเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self-Paced Learning) เ ป็นการเรียนการเรียนรู้ผ่ านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ท่ีทดแทนการสอนปกติโดยเรียนเนื้อหาจาก สื่อการเรียน เครื่องมือสื่อสารทางอินเทอร์เน็ต และประเมินผลการ
เรียนของตัวเองวิธีนี้ผู้เรียนสามารถเลือกเนื้อหา และเวลาเรียนตามท่ีตนพร้อมและสะดวก ในบทบาทของการก าหนดให้ผู้เรียน
เรียนด้วยตนเองจากสื่อ การเรียนด้วยวิธีนี้ผู้สอนมีหน้าท่ีออกแบบการเรียนรู้ด้วยวิธีการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จัดเตรียม
สื่อ และกิจกรรมการเรียนไว้เท่านั้น ผู้สอนไม่ต้องมีบทบาทในขณะท่ีผู้เรียนก าลังเรียน 
   2) ผู้เรียนเรียนจากผู้สอนออนไลน์ เป็นการเรียนการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ท่ีทดแทนการ
สอนในระบบชั้นเรียนโดยเรียนผ่านเนื้อหา สื่อการเรียน เครื่องมือสื่อสารทางอินเทอร์เน็ต และประเมินผลการเรียนในระบบ
ออนไลน์โดยผู้สอนเป็นผู้ก าหนดกิจกรรมตามระยะเวลา เหมือนการสอนในระบบชั้นเรียน ต่างกันตรงท่ีผู้สอนและผู้เรียนไม่ได้
เผชิญหน้ากัน (Face to face) การเรียนด้วยวิธีนี้ผู้สอนรับหน้าท่ีการออกแบบการเรียนรู้ด้วยวิธี การเรียนรู้ผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ จัดเตรียมสื่อ และกิจกรรมการเรียน ร่วมกิจกรรมการเรียนผ่านเครื่องมือสื่อสารการเรียนการสอนตาม
ระยะเวลาท่ีก าหนดไว้ ผู้สอนมีบทบาทส าคัญในสอนออนไลน์ (ฐาปนีย์ ธรรมเมธา, 2557) 

การจัดการเรียนรู้แบบสาธิต 
  ความหมายของการสอนแบบสาธิต 

วิธีสอนแบบสาธิต หรือ Demonstration Method หมายถึง  การท่ีครูหรือนักเรียนคนใดคนหนึ่ง  แสดง 
บางสิ่งบางอย่างให้นักเรียนดู  หรือให้เพื่อนๆดู อาจเป็นการแสดงการใช้เครื่องมือแสดงให้เห็นกระบวนการวิธีการ กลวิธีหรือ
การทดลองท่ีมีอันตราย ซึ่งไม่เหมาะท่ีจะให้นักเรียนท าการทดลอง การสอนวิธีนี้ช่วยให้นักเรียนเกิดความรู้ความเข้าใจและ
สามารถท าในสิ่งนั้นได้ถูกต้อง และ ยังเป็นการสอนให้นักเรียนได้ใช้ทักษะในการสังเกต และถือว่าเป็นการได้ประสบการณ์ตรง
วิธีหนึ่ง วิธีสอนแบบสาธิต จึงเป็นการสอนท่ียึดผู้สอนเป็นศูนย์กลาง เพราะผู้สอนเป็นผู้วางแผน ด าเนินการ และลงมือปฏิบัติ 
ผู้เรียนอาจมีส่วนร่วมบ้างเล็กน้อย วิธีสอนแบบนี้จึงเหมาะส าหรับ จุดประสงค์การสอนท่ีต้องการให้ผู้เรียนเห็นขั้นตอนการ
ปฏิบัติ เช่น วิชาพลศึกษา ศิลปศึกษา อุตสาหกรรมศิลป์ วิชาในกลุ่มการงานและพื้นฐานอาชีพ เป็นต้น  
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ประเภทของการสอนแบบสาธิต 
  1. การสาธิตส าหรับผู้เรียนท้ังห้อง (Class) เป็นการสาธิตท่ีทุกคนได้เรียนรู้พร้อมกัน ซึ่งเป็นการเรียนรู้ท่ี
ผู้สอนจัดขึ้นเมื่อเนื้อหาสาระท่ีต้องการสาธิตนั้นเป็นเนื้อหาส าคัญท่ีทุกคนควรรู้ การสาธิตท้ังห้องเรียน ผู้สอนต้องมี การ
เตรียมการเป็นอย่างดี เพื่อให้เกิดผลตามจุดประสงค์ 
  2. การสาธิตส าหรับกลุ่มย่อย (Group Demonstration) เป็นการสาธิตส าหรับผู้เรียนกลุ่มย่อยท่ีพร้อมจะ
เรียนรู้ในเนื้อหาหรือฝึกการท างานบางอย่างเพิ่มเติมจากคนอ่ืนในห้องเรียน และยังจัดสาธิตส าหรับผู้เรียนท่ียังไม่อาจติดตาม
การสาธิตท่ีผู้สอนท าไปแล้วได้ทัน การสาธิตกลุ่มย่อย 
ผู้สอนสามารถท าการสาธิตร่วมกบผู้เรียน เพื่อให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรม 
  3. การสาธิตเป็นรายบุคคล ( Individual Demonstration) เป็นการสาธิตให้แก่ผู้เรียนเฉพาะในกรณีท่ี
ผู้เรียนเกิดการสงสัยหรือไม่แน่ใจ มีปัญหาในการท างานหรือปฏิบัติงาน ผู้สอนเดินดู การปฏิบัติงานของผู้เรียน เมื่อผู้เรียนคนใด
คนหนึ่งมีปัญหาหรืออาจจะท าไม่ได้ ผู้สอนจะใช้วิธี การสาธิตขั้นตอนในการท างานตา่งๆ ให้ผู้เรียนดู เพื่อเกิดความเข้าใจในการ
ท างานแต่ละขั้นตอน เช่น วิธีการใช้เครื่องมือประเภทต่างๆ เป็นต้น (วรัชนู พิมพิทักษ์, 2560) 
 วัตถปุระสงค์และเปา้หมายของการเรียนรูแ้บบสาธิต (ทิศนา, 2551) 
  วิธีสอนโดยใช้การสาธิต เป็นกระบวนการท่ีผู้สอนใช้ในการช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ท่ี
ก าหนด  โดยการแสดงหรือท าสิ่งท่ีต้องการให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ให้ผู้เรียนสังเกตดู  แล้วให้ผู้เรียนซักถาม  อภิปราย และสรุปการ
เรียนรู้ท่ีได้จากการสงัเกตการสาธิต วิธีสอนโดยใช้การสาธิตจะมุ่งช่วยให้ผู้เรยีนท้ังชั้นไดเ้ห็นการปฏบัิติจรงิด้วยตนเอง ท าให้เกิด
ความรู้ความเข้าใจในเรื่องหรือการปฏิบัตินั้นชัดเจนขึ้น มีองค์ประกอบส าคัญของวิธีสอน ดังนี้ 
  1.  มีเรื่องหรือสิ่งท่ีจะสาธิต 
  2.  มีการแสดง/การท า/ให้ผู้เรียนสังเกตดู 
  3. มีผลการเรียนรู้ของผู้เรียนท่ีเกิดจาการสาธิต 

วิธีสอนโดยใช้การสาธิต มีจุดมุ่งหมายคอื 
  1. เพื่อกระตุ้นความสนใจให้นักเรียนมีความสนใจในบทเรียนย่ิงขึ้น 
  2. เพื่อช่วยในการอธิบายเนื้อหาท่ียาก ซึ่งต้องใช้เวลามาก ให้เข้าใจง่ายขึ้น และประหยัดเวลา บางเนื้อหา
อาจจะอธิบายให้นักเรียนเข้าใจได้ยาก การสาธิตจะท าให้นักเรียนได้เห็นขั้นตอนและเกิดความเข้าใจง่าย 
  3. เพื่อพัฒนาการฟังการสังเกตและการสรุปท าความเข้าใจในการสอน โดยใช้วิธีสาธิต นักเรียนจะฟัง
ค าอธิบายควบคู่ไปด้วย และต้องสังเกตขั้นตอนต่าง ๆ ตลอดจนผลท่ีได้จากการสาธิตแล้วจึงสรุปผลของการสาธิต 
  4. เพื่อแสดงวิธีการหรือกลวิธีในการปฏิบัติงาน ซึ่งไม่สามารถอธิบายได้ด้วยค าพูด เช่น การท ากิจกรรมใน
วิชาคหกรรม ศิลปะ ฯลฯ 
  5. เพื่อสรุปประเมินผลความเข้าใจในบทเรียน 
  6. เพื่อใช้ทบทวนผลความเข้าใจในบทเรียน 
 ในการสอนโดยใช้การสาธิตนัน้มีองคป์ระกอบที่ส าคญั 4 ประการ คือ 
                1. มีผู้สอนและผูเ้รียน 
                 2. มีเรื่องหรือสิ่งท่ีจะสาธิต 
                 3. มีการแสดง/การท า/ให้ผูเ้รียนสังเกตด ู
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                4.มีผลการเรียนรู้ของผู้เรียนท่ีเกิดจากการสาธิต 
              องค์ประกอบแรกนั้นคือ ผู้สอนและผู้เรียน ผู้สอนต้องเตรียมสิ่งท่ีจะสาธิตให้พร้อมโดยค านึงถึงการรับรู้โดยการ
มองเห็นของผู้เรียนเป็นส าคัญ รวมท้ังต้องค านึงถึงความปลอดภัยด้วย โดยเฉพาะในการสาธิตเกี่ยวกับวัตถุอันตราย ส่วนผู้เรียน
ก็ต้องมีทักษะในการสังเกต คิดวิเคราะห์ตามการสาธิตนั้นเพื่อให้เกิดความเข้าใจและเรียนรู้ได้ชัดเจนขึ้น ส่วนองค์ประกอบท่ี
สองคือ เรื่องหรือสิ่งท่ีจะสาธิต ผู้สอนอาจเชิญบุคคลภายนอกหรือผู้ที่มีความเชี่ยวชาญหรอืให้นักเรยีนในชั้นเรยีนเข้ารว่มในการ
สาธิตด้วยก็ได้ตามความเหมาะสม ส าหรับองค์ประกอบท่ีสาม มีการแสดงหรือลงมือปฏิบัตใิห้นกัเรยีนดนูั้น ครูหรือวิทยากรต้อง
อธิบายประกอบไปตามขั้นตอนโดยไม่รีบเร่งจนเกินไป และสุดท้ายองค์ประกอบท่ีสี่ ซึ่งเป็นองค์ประกอบท่ีส าคัญท่ีสุดคือผลการ
เรียนรู้ของผู้เรียนท่ีเกิดจากการสาธิต 
 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกบัการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานด้วยวิธกีารสอนแบบสาธติ 

น าพล มากสอน และ ทับทิมทอง กอบัวแก้ว (2560) ได้ศึกษาเรื่อง การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ด้วย 
กระบวนการสาธิตโดยใช้บทเรียนออนไลน์เรื่องโปรแกรมประมวลผลค า ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ผลการวิจัย
พบว่า 1) ผลการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยกระบวนการสาธิตโดยใช้บทเรียนออนไลน์ มีความเหมาะสม ประกอบด้วย
แผนการจัดกิจกรรมการเรยีนรู้ จ านวน 4 แผน ดังนี้แผนการจัดการเรยีนรู้ท่ี 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโปรแกรมประมวลผลค า 
แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 2 การพิมพ์ข้อความและการท างานกับเอกสาร  แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 3 การจัดรูปแบบข้อความ  
แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 4 การสั่งพิมพ์เอกสาร โดยมีประสิทธิภาพกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยกระบวนการสาธิตโดยใช้บทเรียน
ออนไลน์ มีประสิทธิภาพ (E1/E2) เท่ากับ84.17/83.42 และ 2) นักเรียนท่ีเรียนจากกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยกระบวนการสาธิต
โดยใช้บทเรียนออนไลน์ มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

จารุวรรณ ทูลธรรม และกิตติ ทูลธรรม (2559) ได้ศึกษาเรื่อง การจัดการเรียนรูด้วยรูปแบบสาธิต เพื่อเพิ่ม 
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนทักษะทางการปฏิบัติในเรือ่งการใช้งานออสซิลโลโลสโคป ระดับปริญญาตรสีาขาวิศวกรรมคอมพวิเตอร ์ 
ผลการวิจัยพบว่า 1) คะแนนเฉลยผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษาสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรม ชั้นปีท่ี 2 ท่ีเรียนโดยใช้การจัดการเรียนรูด้วยรูปแบบสาธิตในเรื่องการใช้งานออสซิลโลโลสโคป คิดเปนรอยละ 
89.76 สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 80 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 และ 2) คะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธ์ิทางด้านทักษะการ
ปฏิบัติของนักศึกษา สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ชั้นปีท่ี 2 ท่ีเรียนโดยใช้การจัดการเรียนรูด้วย
รูปแบบสาธิตในเรื่องการใช้งานออสซิลโลโลสโคป คิดเปนรอยละ 90.65 สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 80 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี
ระดับ 0.01  

ริปอง กัลติวาณิชย (2556) ได้ศึกษาเรื่อง ผลการเรียนแบบผสมผสานด้วยวิธีการสอนแบบสาธิตเพื่อการฝึก 
ทักษะปฏิบัติวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก เรื่อง การสร้างภาพเคลื่อนไหวของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ท่ี 3 โรงเรียนสิรินธรราช
วิทยาลัย ผลการวิจัยพบว่าผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนโดยการจัดการเรียนแบบผสมผสานด้วยวิธีการสอนแบบสาธิต 
เพื่อการฝึกทักษะปฏิบัติ เรื่องการสร้างภาพเคลื่อนไหว วิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก มีคะแนนผลสัมฤทธ์ิหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรยีน 
โดยท่ีผลของการปฏิบัติงานสร้างภาพเคลื่อนไหว โดยการจดการเรียนแบบผสมผสานด้วยวิธีการสอนแบบสาธิตเพื่อการฝึก
ทักษะปฏิบัติ คะแนนผลของการปฏิบัติงานมากกว่าร้อยละ 80 และนักเรียนมีความพึงพอใจในการจัดการเรยีนแบบผสมผสาน
ด้วยวิธีการสอนแบบสาธิต เพื่อการฝึกทักษะ เรื่องการสร้างภาพเคลื่อนไหว วิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก 
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จารุวัส หนูทอง (2553) ได้ศึกษาเรื่อง การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบสาธิตร่วมกับบทเรียนบน 
เครื่องช่วยงานส่วนบุคคลแบบดิจิทัล (PDA) ผลการวิจัยพบว่า 1. รูปแบบการเรียนการสอนแบบสาธิตร่วมกับบทเรียนบน
เครื่องช่วยงานส่วนบุคคลแบบดิจิทัล อยู่ในเกณฑ์เหมาะสม มี 8 ขั้นตอน ประกอบด้วย 1) การก าหนดวัตถุประสงค์ 2) การ
ก าหนดเนื้อหา 3) การก าหนดสภาพแวดล้อมทางการเรียน 4) การก าหนดบทบาทผู้สอน 5) การก าหนดบทบาทผู้เรียน 6) การ
เลือกสื่อการสอนแบบสาธิต 7) ขั้นตอนการสอน 8) การประเมินผลรูปแบบการเรียนการสอน  2. ผลการหาประสิทธิภาพ
บทเรียนตามรูปแบบการเรียนการสอนแบบสาธิตร่วมกับบทเรียนบนเครื่องช่วยงานส่วนบุคคลแบบดิจิทัล เรื่องการถ่ายภาพ
บุคคลในสตูดิโอท่ีพัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพ (E1/E2) เท่ากับ 87.25/86.08 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ก าหนด 85/85  3. ผลของ
การศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนของกลุ่มตัวอย่างท่ีเรียนตามรูปแบบการเรียนการสอน
แบบสาธิตร่วมกับบทเรียนบนเครื่องช่วยงานส่วนบุคคลแบบดิจิทัล พบว่าผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01    4. กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจมากท่ีสุดในการเรียนตามรูปแบบการเรียนแบบสาธิต
ร่วมกับบทเรียนบนเครื่องช่วยงานส่วนบุคคลแบบดิจิทัล 
 
บทสรปุ 
 การเรียนบนเว็บแบบผสานสาน เป็นการจดักจิกรรมการเรียนการสอนท่ีบูรณาการการเรียนออนไลน์ผ่านระบบ
เครือข่ายและการเรียนในห้องเรียนแบบดั้งเดิมท่ีมีการเรียนแบบเชญิหน้าเข้าด้วยกัน โดยใชส้ิ่งอ านวยผ่านระบบเครือข่าย
อินเทอร์เนต็เป็นสื่อ ช่องทาง และเครื่องมือ ในบริบทของสภาพแวดล้อมในการเรียนออนไลนผ์่านระบบเครือข่าย (online 
learning environment) เพื่อสนับสนุนการจัดการเรยีนการ สอน โดยเนน้การมีปฏิสัมพันธ์จากการเรียนออนไลน์ผ่านระบบ
เครือข่ายและการมีส่วนร่วมในการเรียนแบบดั้งเดิม ร่วมกับการผสมผสานทฤษฎีการสอนเข้าด้วยกัน โดยรวมเอาหลักการ 
แนวคดิ วิธีการของทฤษฎพีฤติกรรมนิยม ทฤษฎพีุทธินิยม และทฤษฎสีร้างสรรคน์ิยมโดยการใช้ทฤษฎีการสอนท่ีหลากหลาย
เพื่อตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลของผูเ้รียน ให้ผู้เรียนเกดิการเรียนรู้ได้อย่างเท่าเทียมกัน ตามศักยภาพท่ีตนเองมีอยู่ 
การพฒันารูปแบบการจัดการเรียนการสอนบนเว็บแบบผสมผสาน ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน คือ การวิเคราะห์และการวางแผน 
การออกแบบการพัฒนา การน าไปใช้ และการประเมนิผล ปัจจัยส าคญัท่ีควรค านึงถึงในการออกแบบระบบการเรียนการสอน
บนเว็บแบบผสมผสานให้ประสบผลส าเร็จ คือ ผู้เรียน เนื้อหา และระบบโครงข่ายพืน้ฐาน โดยมีองค์ประกอบหลัก คือเหตุการณ์
สด การเรียนด้วยตนเอง เนื้อหาการเรียนแบบออนไลน ์การเรียนแบบร่วมมือ การประเมนิผลการเรียนรู้ และอุปกรณส์นับสนนุ

การเรียน  การสอนโดยวิธีการสาธิต เปน็กระบวนการท่ีผู้สอนใชใ้นการช่วยให้ผู้เรียนได้เกดิการเรียนรูต้ามวัตถุประสงค์ท่ี
ก าหนดไว้ โดยการแสดงหรือการกระท าใหดู้เปน็ตัวอย่าง พร้อมๆ กับการบอก อธิบาย เพื่อให้ผูเ้รียนได้รับประสบการณ์ตรงจาก
การสังเกต แล้วใหผู้้เรียนได้ซักถาม อภิปรายและสรุปการเรียนรู้ท่ีไดจ้ากการสังเกตดังกล่าว 
               ในการสอนโดยใช้การสาธิตมีจดุมุ่งหมาย เพื่อกระตุ้นความสนใจของนักเรียน และมุ่งช่วยใหผู้้เรียนท้ังชัน้ไดเ้ห็น
การปฏิบัติจริงด้วยตาตนเอง ท าใหเ้กิดความรูค้วามเข้าใจในเรื่องหรือการปฏิบัตนิั้นชดัเจนขึน้ นอกจากนีก้ารสาธิตยังช่วย
อธิบายเนื้อหาวิชาท่ียาก ซึ่งต้องใช้เวลามาก ใหเ้ข้าใจง่ายขึ้นและประหยัดเวลา  รวมท้ังเพื่อให้ผูเ้รียนได้เห็นผลการทดลองท่ี
ผู้เรียนไม่สามารถทดลองเองได้อันเนื่องจากเครื่องมือ อุปกรณ์ไมพ่อท่ีจะให้ผู้เรียนทดลองทุกคนหรือเป็นการทดลองท่ีมี
อันตราย 
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             ขั้นตอนการสอนโดยใช้การสาธิตอาจแบ่งไดเ้ป็น 3 ขัน้ตอน คือ ขั้นเตรียมการสอน  ขัน้การสาธิต  และขัน้สดุท้ายขัน้
อภิปราย  สรุปและประเมนิผล  ในขัน้ตอนการสาธิต ผูส้อนควรเริ่มด้วยการใหค้วามรูเ้กี่ยวกับเรื่องท่ีจะสาธิต จากนัน้จึงให้
ค าแนะน าแกผู่้เรียนถึงวิธีการในการสังเกต และการบันทึก  โดยมีแบบสังเกตการณส์าธิตประกอบ  แล้วจึงเริ่มการ
สาธิต  ในขณะท่ีก าลังสาธิตผู้สอนอาจใช้การบรรยายประกอบการสาธิต  และเปิดโอกาสใหผู้้เรียนซักถามข้อสงสัย  หรือซักถาม
ผู้เรียนเป็นระยะๆ เพื่อกระตุน้ความคดิและความสนใจของผู้เรียน  อย่างไรก็ตามการสาธิตเงียบในบางครั้งก็อาจท าให้นักเรียนมี
ใจจดจ่ออยู่กับการสาธิตนัน้ๆ ได ้
               หลังจากการสาธิตแล้ว ผู้สอนควรให้ผูเ้รียนรายงานสิ่งท่ีสังเกตเหน็พร้อมท้ังเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนไดซ้ักถาม อภิปราย
แลกเปลี่ยนความรูค้วามคิดท่ีแต่ละคนไดร้ับ  และนักเรยีนสรุปการเรียนรู้ท่ีไดร้ับ โดยมีครูผู้สอนใหค้ าแนะน าในการสรุป  ส่วน
การประเมินผลการเรียนรู้อาจท าได้โดยใชค้ าถาม  และใหน้ักเรียนบางคนออกมาสาธิตสิ่งท่ีดูไปแล้ว หรือการเขียนรายงาน
เกี่ยวกับกระบวนการหรือสิ่งท่ีไดร้ับจากการสาธิตนัน้ๆ 
               การสอนโดยใช้การสาธิตมีจดุเด่นท่ีเปน็ประโยชน์ต่อการเรียนการสอนหลายประการ  ซึ่งประมวลสรุปประเด็นท่ี
น่าสนใจได้ ดังนี ้ 1) เป็นการสอนท่ีเพิ่มความเข้าใจของผู้เรียน  เนื่องจากได้เหน็กิจกรรมการสาธิตตามล าดับขัน้ตอนและผูเ้รียน
จะจ าเรื่องท่ีสาธิตไดด้แีละนาน 2) เปน็วิธีการสอนท่ีช่วยประหยัดเวลา อุปกรณ์และค่าใชจ้่าย หากใช้ทดแทนการทดลอง 3) เปน็
วิธีท่ีสามารถสอนผูเ้รียนได้จ านวนมาก 4) สามารถใช้ผสมผสานกับวิธีสอนแบบต่างๆ ได้ เช่น วิธีสอนโดยใช้การบรรยายหรือการ
ทดลอง เปน็ตน้  5) เป็นการสอนท่ีเร้าใจผู้เรียน 6) การสาธิตสามารถแสดงซ้ าตรงจดุใดจดุหนึ่ง เพื่อใหผู้้เรียนเข้าใจแจ่มแจ้งใน
จุดท่ีต้องการได ้ 7) ผู้เรียนสามารถมีส่วนร่วมในกิจกรรมได ้ และ  8) เปน็การฝึกนักเรียนใหรู้้จักสังเกต หาเหตุผล และสรุป
หลักเกณฑ์ได ้
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