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Abstract
 The purposes of this study were 1) to develop a Blended Problem-Based Learning Model 2) to compare 

students’ ethics between pretest and posttest using Blended Problem-Based Learning Model and 3) to study the 

students’ learning retention after using Blended Problem-Based Learning Model. The samples consisted of 9 experts 

and 33 students selected by purposive sampling and cluster random sampling. The statistics used in this research 

consisted of one sample t-test, paired sample t-test, mean, standard deviation and percentage. 

 The findings reveal that : 

 1. The developed model (Blended Problem-based Learning Model) was qualified to employ in tertiary 

education level in developing students’ ethics and learning achievements. The experts’ opinions towards 

the quality of the PIE-BPBL model was at high level (x= 4.25).

 2. The students’ ethics posttest was higher than pretest at .01 significantly.

 3. To study students’ learning retention after using PIE-BPBL model, the students’ learning achievements 

reduced 4.06 which not more than 10% of setting criteria. 
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บทคัดยอ
 วัตถุประสงคการวิจัยเพื่อ 1) พัฒนารูปแบบการเรียนรูผสมผสานปญหาเปนฐาน 2) เปรียบเทียบจริยธรรมของนักศึกษาระหวาง

กอนเรยีนกบัหลงัเรียนดวยรปูแบบการเรยีนรูผสมผสานปญหาเปนฐาน และ 3) เพือ่ศึกษาความคงทนในการเรยีนรูของนกัศึกษาทีเ่รยีนดวย

รูปแบบการเรียนรูผสมผสานปญหาเปนฐาน กลุมตัวอยาง ไดแก ผูเชี่ยวชาญ 9 ทาน ใชวิธีเลือกแบบเจาะจง และนักศึกษา 33 คน ใชวิธี

สุมแบบกลุม สถิติที่ใชใน ไดแก t-test คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคารอยละ 

 สรุปผลตามวัตถุประสงคไดดังตอไปนี้ 

 1. ไดรูปแบบการเรียนรูผสมผสานปญหาเปนฐานเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและจริยธรรมของนักศึกษา (PIE-BPBL 

model) ที่มีคุณภาพ มีความเหมาะสมท่ีจะนําไปจัดการเรียนรูในระดับอุดมศึกษา โดยผลการประเมินมีความสอดคลองและเหมาะสม

อยูในระดับมาก (x= 4.25)

 2. หลังเรียนดวยรูปแบบการเรียนรูผสมผสานปญหาเปนฐาน พบวา นักศึกษาไดคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัย

สําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 3. หลังเรียนดวยรูปแบบการเรียนรูผสมผสานปญหาเปนฐาน พบวา เมื่อระยะเวลาผานไปแลว 15 วัน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ

นักศึกษา ลดลงเพียง 4.06 ซึ่งลดลงไมเกินเกณฑที่กําหนดไว คือรอยละ 10

คําสําคัญ : การเรียนรูผสมผสานปญหาเปนฐาน, ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน, จริยธรรม
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ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
 ในสังคมยุคสารสนเทศ เปนการปฏิรูปสังคมท่ีมีผลมา

จากการรวมเขาดวยกันของ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

(Information and Communication Technology : ICT) กอให

เกิดการสราง การเผยแพร การใชความรูและสารสนเทศ เปนปจจัย

สําคัญตอการพัฒนาประเทศ โดย ICT เปนเครื่องมือท่ีเชื่อมโยง

แนวคิดสมัยใหมตางๆ เขาดวยกัน นับตั้งแตการพัฒนาเทคโนโลยี

สารสนเทศเพือ่การศกึษา เชน e-Learning, e-Library เปนตน เกดิ

การเรียนรูผานระบบเครอืขายอนิเทอรเนต็แกประชาชนและนกัเรยีน

ไดทุกที่ ทุกเวลา เปนสวนสําคัญในการสรางสังคมแหงการเรียนรู 

นอกจากนี้ ICT ยังเปนสวนสําคัญในการพัฒนาองคความรูที่เปน

ระบบคลังความรูการแลกเปลี่ยนองคความรู และการเผยแพร

องคความรู และการบริการสู ประชาชนเปนผู ใหบริการความรู  

(knowledge service provider) อันเปนการพัฒนาทรัพยากร

มนุษยใหมีความรู ซึ่งเปนพื้นฐานสําคัญในระบบเศรษฐกิจฐาน

ความรู (รุงเรือง ลิ้มชูปฏิภาณ, 2546) ดังนั้นประชาชนในประเทศ

จึงจําเปนตองมีความรูและทักษะดาน ICT เพื่อเตรียมความพรอม

และเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันซ่ึงวงการศึกษา เปนวงการ

หรอืสงัคมอดุมปญญา หมายถงึสงัคมทีม่กีารพฒันาและใชเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารอยางชาญฉลาด โดยใชแนวปฏิบัติของ

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประชาชนทุกระดับมีความเฉลียว

ฉลาด (smart) และรอบรูสารสนเทศ (information literacy) 

สามารถเขาถึง และใชสารสนเทศอยางมีคุณธรรม จริยธรรมและรู

เทาทนั กอใหเกดิประโยชนแกตนเองและสงัคม มกีารบรหิารจดัการ

เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สารทีม่ธีรรมาภบิาล เพือ่สนบัสนนุ

การพัฒนาสูเศรษฐกิจสังคมฐานความรูและนวัตกรรมอยางยั่งยืน

และมัน่คง (ศนูยเทคโนโลยอีเิลก็ทรอนกิสและคอมพวิเตอรแหงชาต,ิ 

2552)

  พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไข

เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 เปนหัวใจหลักของการปฏิรูปการ

ศึกษาไดใหความสําคัญกับเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา โดยจัดอยูใน

หมวด 9 มาตรา 63-69 สําหรับการใช ICT นี้สงผลถึงการศึกษาทุก

ระดับ ดังนั้นการพัฒนาดานการศึกษาจึงเปนสิ่งสําคัญมาก ผูที่มี

สวนรวมในการพัฒนาทางดานการศึกษาก็คือ ครู หรือผูสอน การ

จัดการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 ยอมตองมีการเปลี่ยนแปลงบทบาท

ของผูเรียน และรูปแบบการเรียนโดยการนําคอมพิวเตอรมาเอื้อ

ประโยชนในการเรียนใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น 

เพือ่ใหผูเรยีนสามารถกาวทนัโลกแหงเทคโนโลยแีละใหเหมาะสมกบั

สังคมแหงความรู โดยบทบาทของผูเรียนตองเปลี่ยนเปนผูคิดเอง 

กระทาํเอง เพ่ือสามารถเรยีนไดในกระบวนการเรยีนการสอนรปูแบบ

ตางๆ ทีแ่ตกตางไปจากผูอืน่ โดยพระราชบญัญตักิารศกึษาแหงชาติ 

พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 หมวด 4 

มาตรา 22 ไดกําหนดแนวการจัดการศึกษาไววา การจัดการศึกษา

ตองยึดหลักวาผูเรียนทุกคนตองมีความสามารถเรียนรูและพัฒนา

ตนเองได และถือวาผูเรียนมีความสําคัญที่สุด กระบวนการจัดการ

ศึกษาตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็ม

ศักยภาพ และมาตรา 24 ระบุวา การจัดกระบวนการเรียนรูให

สถานศึกษาและหนวยงานที่เกี่ยวของดําเนินการดังตอไปนี้ (1) จัด

เนือ้หาสาระและกจิกรรมใหสอดคลองกบัความสนใจและความถนดั

ของผูเรียน โดยคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล (2) ฝกทักษะ 

กระบวนการคดิ การจัดการ การเผชญิสถานการณและการประยกุต

ความรูมาใชเพื่อปองกันและแกไขปญหา (3) จัดกิจกรรมใหผูเรียน

ไดเรียนรูจากประสบการณจริง ฝกการปฏิบัติใหทําได คิดเปน 

ทําเปน รักการอานและเกิดการใฝรูอยางตอเนื่อง (4) จัดการเรียน

การสอนโดยผสมผสานสาระความรูดานตางๆ อยางไดสดัสวนสมดลุ

กันรวมทั้งปลูกฝงคุณธรรม คานิยมที่ดีงามและคุณลักษณะอันพึง

ประสงคไวในทุกวิชา (5) สงเสริมสนับสนุนใหผูสอนสามารถจัด

บรรยากาศสภาพแวดลอมส่ือการเรยีนและอาํนวยความสะดวกเพือ่

ใหผูเรยีนเกิดการเรยีนรูและมคีวามรอบรูรวมทัง้สามารถใชการวจิยั

เปนสวนหนึง่ของกระบวนการเรียนรู ทัง้นีผู้สอนและผูเรยีนอาจเรยีน

รูไปพรอมๆ กันจากสื่อการเรียนการสอน และแหลงวิทยาการ

ประเภทตางๆ และ (6) จัดการเรียนรูใหเกิดขึ้นไดทุกเวลาทุกสถาน

ที่ มีการประสานความรวมมือกับบิดามารดา ผูปกครอง และบุคคล

ในชุมชนทุกฝาย เพื่อรวมกันพัฒนาผูเรียนตามศักยภาพ (สํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, 2545) เพื่อเปนการตอบสนอง

หลักการจัดการเรียนรู ดังกลาวขางตน ทําใหตองปรับเปลี่ยน

กระบวนการเรยีนรู ใหสอดคลองกบัยคุสมยัและวธิกีารเรยีนการสอน

แบบใหม โดยการนําคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีที่เอื้อประโยชน 

และมีขอไดเปรียบตางๆ ในเรื่องของรูปแบบและเวลาในการเรียน

การสอนมาใช ดวยศกัยภาพสมรรถนะของเทคโนโลยสีารสนเทศและ

การส่ือสารทําใหบุคคลสามารถส่ือสารกับบุคคลอื่นไดอยางสะดวก

รวดเร็ว ผลที่ตามมาในโลกของการเรียนรู คือ ความตองการในการ

เรียนการสอนที่ชวยใหผูเรียนไดรับทักษะระดับสูง มีทักษะเพิ่มขึ้น

กวาการอานออกเขียนไดธรรมดา มาเปนความสามารถในการ

วิเคราะห ตัดสินใจ และแกปญหาที่ซับซอนใน “โลกแหงความเปน

จริง” ผู เรียนตองมีสมรรถนะที่เหนือกวาระดับของการทองจํา

ขอเท็จจริง มาเปนการคิดอยางวิเคราะหสรางสรรค คิดเปน ทําเปน 

คิดใหเหนือกวา คนอื่น คิดในสิ่งที่ยังไมมีใครคิด และคิดลํ้าอนาคต

(กิดานันท มลิทอง, 2548) การสอนแบบใหมดวยคอมพิวเตอรจะ

เปนการเปล่ียนบทบาทของผูสอนใหแตกตางไปจากเดมิ โดยเปลีย่น
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จากจุดศูนยกลางการเรียนรูมาเปนผูชวยเหลือแนะนําและอํานวย

ความสะดวกใหกับผูเรียน ผูสอนจึงตองมีความรูและทักษะดาน

คอมพิวเตอรอยางดี และใชเทคโนโลยีเพื่อเปลี่ยนรูปแบบการสอน

ใหสามารถรองรับและตอบสนองความกระตือรือรนของผูเรียนได

อยางเต็มความสามารถ ผูสอนควรเปลี่ยนบทบาทจากการสอนใน

หองเรียนแบบเดิมที่มีผูสอนเปนจุดศูนยกลางมาเปนบทบาทตางๆ 

(Educational Test Service, 2002) ไดแก 1) เปนผูจัดการของ

การเรียนการสอนแบบการเรียนรูรวมกัน โดยการใชเทคโนโลยีเพื่อ

เพิ่มความเชื่อมโยงระหวางสารสนเทศระหวางผูสอนและผูเรียน 

และเอาชนะสิ่งกีดขวางในขอจํากัดในเรื่องของสถานที่และ 2) เปน

ผู กํากับการสอน โดยใชเทคโนโลยีสนับสนุนการสอนเชื่อมโยง

ขอความ ภาพนิง่ ภาพเคลือ่นไหวและเสยีง เพือ่เสนอการสอนอยาง

มีคุณภาพสูง 3) เปนผูอํานวยความสะดวก โดยการใชเทคโนโลยีใน

การปรบัปรงุคณุภาพชวีติของผูเรยีนใหดขีึน้โดยใหประสบการณการ

เรียนรูทั้งแบบนอกเวลาและการสอนทางไกล 4) เปนผูออกแบบ 

และทํางานเปนทีมเพื่อผลิตสื่อวัสดุการเรียนเชิงโตตอบคุณภาพสูง

เพื่อใหผูเรียนสามารถศึกษาเนื้อหาความรูไดอยางกระจางสามารถ

เชื่อมโยงและสรางความเขาใจในขอบเขตความรูนั้นได และ 5) เปน

ผูชีแ้นะเพือ่นาํไปสูการสืบถามและผูสงเสรมิรปูแบบการคดิแนวใหม 

ใหคําชี้แนะจากผูนําทางมาเปนผูมีสวนกระตุนผูเรียน รวมถึงเปน

แบบอยางที่ดีแกผูเรียนดวย ดังน้ันผูสอนจึงตองแสวงหาวิธีจัดการ

เรียนรูในรูปแบบที่หลากหลายวิธี อาทิ การเรียนรูแบบผสมผสาน 

หรือเรียกวาเบล็นเด็ดเลิรนนิง (Blended Learning) หมายถึง

กระบวนการเรียนรูท่ีผสมผสานรูปแบบการเรียนรูท่ีหลากหลาย 

ไมว าจะเปนการเรียนรู  ที่ เกิดขึ้นในหองเรียน ผสมผสานกับ

การเรียนรูนอกหองเรียนที่ผูเรียนผูสอนไมเผชิญหนากัน หรือการใช

แหลงเรียนรูที่มีอยูหลากหลาย เปาหมายอยูที่การใหผูเรียนบรรลุ

เปาหมายของการเรียนรูเปนสําคัญ การสอนดวยวิธีการเรียนรูแบบ

ผสมผสานนัน้ ผูสอน สามารถใชวิธกีารสอน สองวิธหีรอืมากกวา เชน 

ผูสอนนําเสนอเนื้อหาบทเรียนผานเทคโนโลยีในรูปแบบ การเรียน

ออนไลน (online learning) ผนวกกับการสอนแบบเผชิญหนา 

(face-to-face) โดยผูสอนนําเนื้อหาบทเรียนไวบนเว็บ จากน้ัน

ติดตามการดําเนินกิจกรรมการเรียนรูโดยใชอีเลิรนนิง ดวยระบบ 

LMS (Learning Management System) หลงัจากนัน้สรปุบทเรยีน

ดวยการอภปิรายรวมกับผูสอนในหองเรยีน ไดมผีูใหแนวคดิของการ

เรยีนรูแบบผสมผสาน ซึง่จดักลุมได 4 แนวคดิ ดงันี ้(Dirscoll, 2002) 

1) การผสมผสานเทคโนโลยกีารเรยีนรูบนเวบ็กบัการเรยีนในชัน้เรยีน

แบบด้ังเดิม 2) การผสมผสานวิธีสอนท่ีหลากหลายเขาดวยกันเพื่อ

ใหไดผลลัพธที่ดีที่สุดจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู ซึ่งอาจใชหรือ

ไมใชเทคโนโลยีการเรียนรูก็ได 3) การผสมผสานเทคโนโลยีการ

เรียนรู ทุกรูปแบบกับการเรียนรู ในช้ันเรียนแบบดั้งเดิมท่ีมีการ

เผชิญหนาระหวางผูเรยีนกบัผูสอน และ 4) การผสมผสานเทคโนโลยี

การเรยีนรูกบัการทาํงานจรงิ การเรยีนรูปญหาเปนฐาน (Problem-

Based Learning : PBL) สงเสริมใหเกิดองคความรูโดยเริ่มจาก

ประสบการณ การแกปญหาของแตละบุคคล ผูเรียนจะตองรับผิด

ชอบตอการเรียนรูของตนเองและกลุมโดยระบุปญหาและแสวงหา

วิธีการแกปญหาดังกลาว สมาชิกในกลุมจะตองศึกษาคนควาอยาง

อิสระในขอบเขตปญหา เพื่อนําขอคนพบหรือองคความรูใหมนั้น

มาเผยแพรใหสมาชิกในกลุมไดรับทราบ (Savery, 2006) วูดส 

(Woods, 1994) สรุปขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรูปญหา

เปนฐาน โดยในที่น้ีเรียกวา กิจกรรม EILA ซ่ึงมาจากตัวยอของ 

4 ขั้นตอนหลัก ดังนี้ 1) สํารวจปญหา (Explore the problem : 

E) 2) ระบุประเด็นที่เกี่ยวของ (Identify : I) ประกอบดวย 

(1) พยายามแกปญหาดวยความรูในปจจุบันที่มีอยู (try to solve 

the problem with what you currently know) (2) ระบุสิ่งที่

ยังไมรู และสิ่งใดที่รู (identify what you do not know, and 

what you need to know) (3) กําหนดแผนการศึกษาคนควาวิจัย 

(draw up a research plan) 3) หัวขอที่จะตองนําไปหาเนื้อหา

หรือคําตอบตองไปศึกษาคนควา (Learning Issue : L) ประกอบ

ดวย (1) เรยีนรูดวยตนเองและเตรยีมความพรอม (self-study and 

prepare) และ (2) แบงปนความรูใหมใหสมาชิกในกลุมรับทราบ 

(share the new knowledge in the group) 4) การประยุกต 

ใชความรู (Apply it : A) ประกอบดวย (1) ประยุกตหรือนําความรู

สูการแกปญหา (apply the knowledge to solve the problem) 

และ 2) สะทอนกระบวนการแกปญหา (reflect on the problem-

solving process) ดังนั้นการเรียนรูปญหาเปนฐานเริ่มตนจาก

สถานการณปญหากระตุนผูเรียนใหเกิดความตองการในการแกไข

สถานการณปญหา โดยผูเรียนเปนผูตัดสินใจแสวงหาความรูในสิ่งที่

ตองการเรียนรู และรวมกันคิดแกปญหากับผูเรียนคนอื่นๆ ภายใน

กลุม ผูสอนเปนผูชี้แนะและอํานวยความสะดวกในการเรียนรู  

(Barrows and Tamblyn, 1980) หลักการสําคัญคือ 1) การใช

สถานการณหรอืปญหาเปนส่ิงเริม่ตนหรอืเปนตวักระตุน 2) การเรยีน

จากการคนหาความรูดวยตนเอง และ 3) การเรยีนจากกระบวนการ

กลุม ซึง่การจดัสภาพแวดลอมเพือ่สนบัสนนุใหเกดิการเรยีนรูปญหา

เปนฐานแบงเปน 3 ขั้นตอน คือ 1) กระตุนความรูเดิม 2) การเสริม

สรางความรูใหม และ 3) การสรางความเขาใจใหสมบูรณยิ่งขึ้น 

(Schmidt, 1983) และเมื่อผู สอนจัดกิจกรรมการเรียนรู ใน

รปูแบบผสมผสานโดยใชปญหาเปนฐาน ถอืวาเปนการจัดการศกึษา

ทีส่อดคลองกบัจดุมุงหมายสําคญัทีส่ดุของพระราชบญัญตักิารศกึษา

แหงชาต ิพ.ศ. 2542 และทีแ่กไขเพ่ิมเตมิ (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2545 เพือ่
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ปฏิรูปการศึกษาการบริหารและการจัดการศึกษาใหมีคุณภาพการ

พัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยท่ีสมบูรณท้ังรางกาย จิตใจ สติปญญา 

ความรูและคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต 

สามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุขท่ีเรียกวา เกง ดี มีสุข 

(มาตรา 3) สวนการจัดการศกึษาตองยดึหลกัวาผูเรยีนทุกคนมคีวาม

สามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองไดและถือวาผูเรียนมีความสําคัญ

ทีส่ดุ กระบวนการจัดการศกึษาตองสงเสรมิใหผูเรยีนสามารถพฒันา

ตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ (มาตรา 22) ทั้งนี้โดยตองเนน

ความสําคัญทั้งความรู คุณธรรม กระบวนการเรียนรูและบูรณาการ

ตามความเหมาะสมแตละระดบัการศกึษา (มาตรา 23) ซึง่สอดคลอง

กับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร 

พ.ศ. 2552 (ราชกิจจานุเษกษา, 2552) 

 จากแนวคดิดงักลาวนี ้ผูวจิยัจงึพฒันารปูแบบการเรยีนรูผสม

ผสานปญหาเปนฐานเพ่ือพัฒนาจริยธรรมและความคงทนในการ

เรียนรูของนักศึกษา รวมถึงคานิยมท่ีดีงาม และคุณลักษณะอันพึง

ประสงคตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา เพื่อเปนแนวทาง

ในการพัฒนาพื้นฐานทางดานการเรียนรู และขยายสังคมแหง

การเรียนรูใหกวางไกลยิ่งขึ้น 

วัตถุประสงคการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค ดังนี้

 1.  เพื่อพัฒนารูปแบบการเรียนรูผสมผสานปญหาเปนฐาน

 2.  เพื่อเปรียบเทียบจริยธรรมของนักศึกษาระหวาง

กอนเรียนกับหลังเรียนดวยรูปแบบการเรียนรู ผสมผสานปญหา

เปนฐาน

 3.  เพือ่ศกึษาความคงทนในการเรยีนรูของนกัศกึษาทีเ่รยีน

ดวยรูปแบบการเรียนรูผสมผสานปญหาเปนฐาน

กรอบแนวความคิดในการวิจัย
 ผูวจัิยไดศกึษากรอบแนวคดิและทฤษฎทีีเ่กีย่วของในการวจิยั

การเรียนรูผสมผสานปญหาเปนฐาน เปนการจัดการเรียนรู ที่นํา

กจิกรรมการเรยีนการสอนทีเ่นนผูเรียนเปนศนูยกลาง และเทคโนโลยี

ตางๆ มาผสมผสานกัน รวมทั้งทฤษฎีการเรียนรู ทฤษฎีเกี่ยวกับ

คณุธรรมจรยิธรรมของเอก็เซลล (Exell, 1998) และกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาของประเทศไทย ดานคุณธรรมจริยธรรม 

(ไพฑูรย สนิลารัตน, สมสขุ ธรีะพจิติร และวชันยี เชาวดาํรงค, 2548) 

การเรียนรูปญหาเปนฐาน (Barrow & Tamblyn, 1980; Woods, 

1994; Lynda, 2002) และการเรียนรูแบบผสมผสาน (Thorne, 

2004; Bonk & Graham, 2005) ประกอบดวย 3 ดาน ไดแก ทฤษฎี

พุทธิปญญา (cognitive theory) ทฤษฎีการสรางองคความรูดวย

ตนเอง (constructivism learning) และการสนับสนุนการปฏิบัติ 

(performance support) โดยทฤษฎพีทุธปิญญา อธบิายพฤตกิรรม

ของมนุษยโดยเขาใจกระบวนการคิดบนขอสันนิษฐานวามนุษยมี

 วธิกีารคิดและเลือกส่ิงทีด่ทีีสุ่ด สวนทฤษฎีการสรางองคความรูดวย

ตนเอง เช่ือวาการเรียนรูเปนกระบวนการที่เกิดขึ้นในตัวของผูเรียน

ที่เนนวิธีการเรียนรูดวยการนําตนเอง เพื่อชวยใหผูเรียนสามารถคิด

ไตรตรองไดอยางสรางสรรค และคิดอยางมีวิจารณญาณ สามารถ

พึ่งพาตนเองได รูจักรวมมือกับผูอื่นอยางสรางสรรค ชวยพัฒนา

สังคมและส่ิงแวดลอม และนําความรูไปบูรณาการในการดํารงชีวิต

ไดอยางมีความสุข ตามหลักการของทฤษฎีน้ีผูเรียนเปนผูสราง

ความรูจากความสัมพันธระหวางส่ิงที่พบเห็นกับความรูความเขาใจ

เดิมที่มีมากอน นําความรู ความเขาใจเกี่ยวกับเหตุการณ และ

ปรากฏการณที่พบเห็นมาสรางเปนโครงสรางใหมทางสติปญญา

(Kemil, 1991; Noddings, 1990; Von Glasserfeld, 1991; 

Henderson, 1992) ถือไดวาเปนการพัฒนาทางปญญาที่เกิดจาก

การเรยีนรูรวมกนัในสงัคม เปนการบรูณาการระหวางประสบการณ

กับความคิด อยางไรก็ตามการสรางองคความรู ด วยตนเอง 

จะเปนการเรียนรูที่มีประสิทธิภาพสูงสุดเมื่อบุคคลน้ันมีเปาหมาย

และอยูในโลกของความจริง ซึ่งเปนการเรียนรูแบบรวมมือโดยใชวิธี

การแกปญหา (สุรางค โควตระกูล, 2544) โดยแตละบุคคลมีวิธีคิด

ในการแกปญหาไมเหมือนกัน ทั้งนี้ตองเกิดจากความกระตือรือรน

ทีจ่ะแกปญหาของตนเอง การตดัสินใจทําในสิง่ทีเ่กิดขึน้ และสามารถ

ขยายผลที่คนพบไปยังสมาชิกคนอื่นๆ 

วิธีดําเนินการวิจัย
 ผูวิจัยดําเนินการวิจัย 3 ระยะดังตอไปนี้

 ระยะที่ 1 การพัฒนารูปแบบการเรียนรูผสมผสานปญหา

เปนฐาน  

 แบงออกเปน 3 ขั้นตอนดังนี้

 ขัน้ตอนที ่1 : การพฒันารปูแบบการเรยีนรูผสมผสานปญหา

เปนฐาน รูปแบบนี้ประกอบไปดวย 3 ขั้น ดังนี้

 1.  ขั้นเตรียมการ (Preparation stage : P) มี 5 

ขั้นตอนยอย  

  1.1 กําหนดวัตถุประสงคการเรียนรู ไว 3 ดาน ไดแก 

(1) ดานความรู (2) ดานเจตคติ และ (3) ดานสมรรถนะ โดยผูวิจัย

คาดหวังวา เม่ือผูสอนและผูเรียนดําเนินการจัดการเรียนรู แลว

ผูเรยีนจะไดรบัความรูตามเนือ้หาทีกํ่าหนดและความรูเชิงจริยธรรม 

เกิดทัศนคติเชิงจริยธรรมรวมทั้งมีเหตุผลเชิงจริยธรรม และเกิด

พฤติกรรมเชิงจริยธรรม 
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  1.2  การคัดเลือกเนื้อหาที่ใชในการเรียนรู ซึ่งไดแก วิชา 

1092104 จริยธรรมสําหรับนักคอมพิวเตอรศึกษา (Ethics for 

Computer Profession) หนวยกิต 3(2-2-5) โดยเนื้อหาที่นํามาใช

ในการทดลองประกอบดวยเรื่อง (1) หลักการเก่ียวกับทรัพยสิน

ทางปญญา (2) อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร (3) กฎหมายที่

เกี่ยวกับคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ (4) การวิเคราะห

ปญหาคุณธรรมจริยธรรมดานคอมพิวเตอร และ (5) การพัฒนา

คุณธรรมจริยธรรมนักคอมพิวเตอรศึกษา 

  1.3 กําหนดผู เรียน โดยมีคุณสมบัติดังนี้ (1) เปน

นักศึกษาระดับอุดมศึกษา (2) เปนผูเรียนรายวิชาเกี่ยวกับคุณธรรม

จริยธรรม และ (3) เปนผูมีทักษะการเรียนรูดานคอมพิวเตอรและ

อินเทอรเน็ต ดังนั้นผูเรียนจึงไดแก นักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร

ศึกษา ชั้นปที่ 2 ปการศึกษา 2554 ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา 

1092104 จริยธรรมสําหรับนักคอมพิวเตอรศึกษา 

  1.4  ปฐมนเิทศ เปนการสรางความเขาใจ ขอตกลง และ

เตรียมตัวของนักศึกษาเกี่ยวกับวิธีการเรียนรูผสมผสานปญหา

เปนฐาน ซึ่งดําเนินการปฐมนิเทศนักศึกษาในวันพฤหัสบดีที่ 17 

พฤศจิกายน 2554

   1.5 จัดหาสิ่งสนับสนุน/อํานวยความสะดวกการเรียนรู 

ไดแก เครื่องคอมพิวเตอรที่เชื่อมตอระบบเครือขายอินเทอรเน็ต 

บทเรียนอีเลิรนนิง หองเรียน วัสดุอุปกรณตางๆ ที่เกี่ยวของ รวมถึง

ทรัพยากรและเครื่องมือการเรียนรู ท้ังการเรียนดวยตนเองผาน 

อีเลิรนนิง (self pace e-Leaning) และการเรียนแบบเผชิญหนา 

(face to face classroom) และอํานวยความสะดวกตางๆ เพื่อ

ใหการเรยีนการสอนดวยรปูแบบการเรยีนรูผสมผสานปญหาเปนฐาน

ประสบผลสําเร็จมากที่สุด

 2. ขัน้พฒันาการเรยีนรู (Instructional development 

stage : I) มีองคประกอบหลัก 2 อยางดังนี้

  2.1  การเรยีนรูแบบผสมผสาน ผูวจิยักาํหนดวิธีการเรยีน

รูผานอีเลิรนนิง และการเรียนรูแบบเผชิญหนา (face to face 

classroom) ซ่ึงประกอบดวย 5 ขั้นตอน คือ ขั้นการวิเคราะห 

(Analysis : A) ขั้นการออกแบบ (Design : D) ขั้นการพัฒนา 

(Development :D)ขั้นการนําไปใช (Implementation : I)   และ

ขั้นการประเมินผล (Evaluation : E) 

  2.2 การเรียนรูแบบปญหาเปนฐาน โดยใหผูเรียนเรียน

จากสถานการณที่เปนปญหาหรือกําหนดประเด็นปญหาเพื่อการ

ฝกทกัษะของการคนหาความรู ซึง่เริม่จากสาํรวจปญหาและตคีวาม

ของปญหาใหชัดเจน (Explore the problem : E) ระบุประเด็น

ปญหาที่ไดรับมา (Identify : I) หัวขอที่จะตองนําไปหาเนื้อหาหรือ

คําตอบ (Learning Issue : L) กิจกรรมการเรียนการสอนที่ตอง

ดําเนินการเพื่อใหไดคําตอบและการประยุกตใชความรู (Activities 

and Apply it : A)

 3.  ขั้นประเมินผล (Evaluation stage : E) สําหรับการ

ประเมินผลผูเรียนเปนขั้นตอนสุดทายของกิจกรรมการเรียนรูผูวิจัย

ดําเนินการประเมินผลผูเรียน 2 สวน คือ 

  3.1 ประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยเนนความรู

ความเข าใจท่ีได รับหลังจากเรียนวิชาจริยธรรมสําหรับนัก

คอมพิวเตอร ศึกษา ซึ่งวัดโดยใช แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียน แบบปรนัย จํานวน 50 ขอ แตละขอมี 4 ตัวเลือก

  3.2 ประเมินผลจริยธรรมของนักศึกษา โดยเนนวัดผล

ประเมนิผลจากการแสดงออกทางการประพฤตปิฏิบตัขิองนกัศกึษา

ในสิ่งที่ถูกตอง ซึ่งองคประกอบทางจริยธรรมมี 4 สวน คือ ความรู

เชิงจริยธรรม ทัศนคติเชิงจริยธรรม เหตุผลเชิงจริยธรรม และ

พฤติกรรมเชิงจริยธรรม โดยแบงระดับจริยธรรมได 5 ระดับ คือ 

จริยธรรมพื้นฐาน จริยธรรมกาวหนา จริยธรรมเชิงรุก จริยธรรม

เปนเลศิ และจริยธรรมวชิาชพีคอมพวิเตอร โดยใชแบบวดัจรยิธรรม 

จํานวน 75 ขอ

  สรุป รูปแบบการเรียนรู ผสมผสานปญหาเปนฐาน 

(Blended Problem-Based Learning : BPBL) ที่พัฒนาขึ้นมี 3 

ขั้นตอน ไดแก 1) ข้ันเตรียมการ (Preparation stage : P) 

ขั้นพัฒนาการเรียนรู (Instructional development stage : I) 

และ 2) ขั้นประเมินผล (Evaluation stage : E) ดังนั้นผูวิจัยจึงตั้ง

ชื่อรูปแบบที่พัฒนาขึ้นวา “PIE-BPBL model” 

 ขั้นตอนท่ี 2 คัดเลือกผูเชี่ยวชาญ และประเมินความ

สอดคลองและความเหมาะสมของรูปแบบการเรียนรูผสมผสาน

ปญหา เปนฐาน หรือ “PIE-BPBL model” 

 1. คัดเลือกผูเชี่ยวชาญ จํานวน 9 ทาน โดยวิธีเลือกแบบ

เจาะจง โดยเปนผูเชีย่วชาญดานการวจิยัจาํนวน 2 ทาน ดานเทคนคิ

การสอนคอมพิวเตอรศึกษา จํานวน 5 ทาน ดานหลักสูตรและ

การสอน จํานวน 2 ทาน 

 2. ผูเชี่ยวชาญประเมินความสอดคลองและเหมาะสมของ 

รปูแบบฯ ซึง่ใชแบบวดัมาตราสวนประมาณ ผลการประเมนิมคีวาม

สอดคลองและเหมาะสมในระดับ 4.25 ความเหมาะสมของรูปแบบ

อยูในระดับมาก จึงถือวารูปแบบการเรียนรูที่สรางขึ้น มีคุณภาพ 

ความเหมาะสมที่จะนําไปจัดการเรียนรูในระดับอุดมศึกษาได

 ขั้นตอนที่ 3 นําเสนอ “PIE-BPBL Model” ตอที่ประชุม

วิชาการระดับนานาชาติที่มีผูประเมินอิสระ (peer review) คือ 

 การประชุมวิชาการระดับนานาชาติดานอิเลิรนนิ่ง (International

e-Learning Conference 2011 : ICE2011) จัดโดยโครงการ

มหาวิทยาลัยไซเบอรไทย สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
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วันที่ 13-14 มกราคม 2554 ณ ศูนยประชุมอิมแพค เมืองทองธานี 

เรื่องที่นําเสนอไดแก “A Development of Conceptual 

Framework for Blended Problem-Based Learning Model 

to Develop Students’ Academic achievements Ethics” 

ผลปรากฏวา “PIE-BPBL Model” ไดรับการยอมรับใหนําเสนอใน

การประชุมวิชาการระดับนานาชาติครั้งนี้ได 

 ระยะที่ 2 การพัฒนาบทเรียนอีเลิรนน่ิงตามรูปแบบการ

เรียนรูผสมผสานปญหาเปนฐาน

 ผู วิจัยไดนํารูปแบบการเรียนรูผสมผสานปญหาเปนฐาน 

“PIE-BPBL model” เปนตนแบบในการพัฒนาบทเรียนอีเลิรนนิง 

ดําเนินการอยางเปนระบบตามขั้นตอนการออกแบบอีเลิรนนิง

เครื่องมือสําหรับการพัฒนาบทเรียนอีเลิรนนิงในครั้งน้ี เปนระบบ

อีเลิรนนิงของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร โดยระบบมูเดิล 

(Moodle) เปนระบบการจัดการเรียนรูสําเร็จรูปเหมาะสําหรับนํา

มาเปนเครือ่งมอืในการสรางบทเรยีน อเีลรินนงิ ทีม่คีวามยดืหยุนสงู 

สามารถพัฒนาเพิ่มเติมได เนื่องจากเปนระบบแบบเปด นอกจากนี้

ผูวิจัยยังไดดําเนินการในเรื่องดังตอไปนี้

 1.  สรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 50 ขอ

 2. สรางแบบวัดจริยธรรมของนักศึกษา ซ่ึงมีลักษณะเปน

แบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ 

 3. ประเมินความเที่ยงตรงของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรยีน แบบวดัจรยิธรรม และแบบสอบถามความคดิเหน็ของ

นักศึกษาเพื่อหาคาความสอดคลองระหวางวัตถุประสงคกับขอ

คําถาม (IOC) 

 4. นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน แบบวัด

จริยธรรมและแบบสอบถามความคิดเห็น ไปทดลองใชกับนักศึกษา

สาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษาชั้นปที่ 2/2554 

 5. นาํคะแนนทีไ่ด วเิคราะหหาคาความยากงายและอาํนาจ

จาํแนกของแบบทดสอบ โดยใชเทคนคิอยางงาย ไดคาความยากงาย 

(p) ระหวาง .40-.80 คาอํานาจจําแนก (r) ระหวาง .27-.67 และ

คาความเชื่อมั่น เทากับ .923 โดยใชสูตร KR-20 

 6. วิเคราะหคาความเชื่อม่ันของแบบวัดจริยธรรมและ

แบบสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษา โดยใชสูตรสัมประสิทธิ์

แอลฟาของครอนบาค ไดคาความเช่ือม่ันเทากับ .983 และ .947 

ตามลําดับ

 ระยะที่ 3 การทดลองใชรูปแบบการเรียนรูผสมผสาน

ปญหาเปนฐาน

 1.  แบบแผนการทดลอง

  การทดลองใชเครื่องมือกิจกรรมการเรียนรูตามรูปแบบ

การเรียนรูผสมผสานปญหาเปนฐาน รายวิชาจริยธรรมสําหรับ

นกัคอมพวิเตอรศึกษา โดยนาํกจิกรรมการเรยีนรูทัง้วิธกีารเรยีนแบบ

อเีลิรนนงิและการเรยีนแบบเผชญิหนา ทีผ่านการหาคณุภาพแลวไป

ทดลองใชจรงิกบันกัศกึษา โดยใชแบบแผนการทดลองแบบกลุมเดยีว

สอบกอนและหลัง (one-group pretest posttest design)

 2. ขั้นตอนการทดลองและเก็บรวบรวมขอมูล

  2.1 ทดสอบระดบัจรยิธรรมของนกัศกึษาเพือ่ตรวจสอบ

ระดับจริยธรรมของนักศึกษากอนการทดลอง 

  2.2 จัดกิจกรรมการเรียนรูผสมผสานปญหาเปนฐานให

กับนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2554 

จาํนวน 33 คน ซึง่ใหนกัศกึษาเรยีนจากสถานการณทีเ่ปนปญหาเพือ่

การฝกทักษะของการคนหาความรู โดยสํารวจปญหาและตีความ

ของปญหาใหชัดเจน (E) ระบุประเด็นปญหาที่ไดรับมา (I) หัวขอที่

จะตองนําไปหาเน้ือหาหรือคําตอบ (L) กิจกรรมการเรียนรูท่ีตอง

ดําเนินการเพื่อใหไดคําตอบ และการประยุกตใชความรู (A) ทั้งการ

เรียนดวยตนเองผานอีเลิร นนิงและการเรียนแบบเผชิญหนา 

ใชเวลาสัปดาหที่ 8-15 สัปดาหละ 4 คาบ รวม 32 คาบ 

  2.3 เมื่อสิ้นสุดการทดลองแลวทําการทดสอบหลังเรียน 

โดยทดสอบวดัระดับจรยิธรรมของนกัศึกษาดวยแบบวดัชดุเดยีวกัน

กับกอนเรียน 

  2.4  ทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทันทีหลัง

การทดลอง ดวยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

  2.5  หลังทดลอง 15 วนั ผูวจิยัทดสอบวดัความคงทนใน

การเรียนรูหรือสภาวะที่สามารถระลึกถึง หรือความรูความเขาใจใน

เนื้อหาที่ยังคงจดจําหลังจากที่เรียนรู ด วยรูปแบบการเรียนรู 

ผสมผสานปญหาเปนฐาน 

 

สรุปและอภิปรายผล
 การวิจัยครั้งนี้ สรุปผลตามวัตถุประสงคไดดังตอไปนี้

 1. การพัฒนารูปแบบการเรียนรู ผสมผสานปญหา

เปนฐาน (PIE-BPBL model) โดยผูเชี่ยวชาญ 9 ทาน พบวา

ผลการประเมินมีความสอดคลองและเหมาะสมอยูในระดับมาก 

(คาเฉลี่ย 4.25) โดยขั้นตอนที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงที่สุด ไดแก 

ขั้นการเตรียมการ (P) มีความเหมาะสมมากที่สุด (คาเฉล่ีย 4.75) 

รองลงไป ไดแก ขั้นประเมินผล (E) มีความเหมาะสมมาก (คาเฉลี่ย 

4.50) สวนขั้นการพัฒนาการเรียนรู  (I) มีความเหมาะสมมาก 

(คาเฉล่ีย 4.44) ถือวารูปแบบการเรียนรูผสมผสานปญหาเปนฐาน

เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและจริยธรรมของนักศึกษา 

(PIE-BPBL model) ทีส่รางขึน้มคีณุภาพ ความเหมาะสมทีจ่ะนาํไป

จัดการเรียนรูในระดับอุดมศึกษาของประเทศ
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  ทัง้นีเ้ปนเพราะผูวิจยัพฒันารปูแบบการเรยีนรูแบบผสม

ผสานปญหาเปนฐาน โดยอาศยักรอบแนวคดิและทฤษฎทีีเ่กีย่วของ

ในการวจัิยการเรียนรูผสมผสานปญหาเปนฐาน เปนการจดัการเรยีน

การสอนที่นํากิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนศูนยกลาง 

และเทคโนโลยีตางๆ มาผสมผสานกัน เปนการเรียนที่เปดกวาง 

ไมจํากัดเวลา สถานท่ี และเนนใหผู เรียนไดมีปฏิสัมพันธซึ่งกัน

และกัน สนับสนุนใหเกิดความชํานาญในการใชเทคโนโลยีและการ

แกปญหาที่สามารถนําไปใชไดจริง และผูวิจัยอาศัยพระราชบัญญัติ

การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 

2545 ทฤษฎเีกีย่วกบัคณุธรรมจรยิธรรมของเอก็เซลล (Exell, 1998) 

และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาของประเทศไทย

ดานคุณธรรมจริยธรรม (ไพฑูรย สินลารัตน, สมสุข ธีระพิจิตรและ

วัชนีย เชาวดํารงค, 2548) การเรียนรูปญหาเปนฐาน (Barrow & 

Tamblyn, 1980; Woods, 1994; Lynda, 2002) ซึง่เปนการจดัการ

เรยีนรูใหผูเรยีนเรยีนจากสถานการณท่ีเปนปญหาเพือ่การฝกทักษะ

ของการคนหาความรูผานการเรียนรูแบบผสมผสาน (Thorne, 

2004; Bonk & Graham, 2005) 

 2. การเปรียบเทียบจริยธรรมของนักศึกษาระหวาง

กอนเรียนกับหลังเรียนดวยรูปแบบการเรียนรูผสมผสานปญหา

เปนฐาน พบวา นกัศกึษาไดคะแนนเฉลีย่หลงัเรยีนสงูกวากอนเรยีน

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่

กําหนดไว ทั้งนี้เปนเพราะรูปแบบการสอนและเทคนิคการสอนที่

ผูวิจัยเลือกใช ซึ่งไดแกรูปแบบการเรียนรูผสมผสานปญหา เปนฐาน 

ซึ่งสอดคลองกับทิศนา แขมมณี และคนอื่นๆ (2545) ที่กลาววา 

รปูแบบการสอน คอืแบบแผนการดาํเนนิการสอนทีไ่ดรบัการจดัเปน

ระบบอยางสัมพันธสอดคลองกับทฤษฎี หลักการเรียนรู หรือการ

สอนที่รูปแบบนั้นยึดถือและไดรับการทดสอบและพิสูจนแลววามี

ประสิทธิภาพ สามารถชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรูตามจุดมุงหมาย

เฉพาะของรูปแบบนั้น สวนวิธีการสอน คือ ขั้นตอนที่ผูสอนดําเนิน

การใหผูเรียนเกิดการเรียนรูตามวัตถุประสงคดวยวิธีการตางๆ ที่

แตกตางกนัไป โดยผูวจิยัไดพฒันารปูแบบการสอนผสมผสานปญหา

เปนฐาน ซึ่งเปนการจัดการเรียนรูที่เนนใหผูเรียนไดเกิดการเรียนรู

ดวยตนเอง โดยใชปญหาเปนเครื่องกระตุนใหผู เรียนเกิดความ

ตองการท่ีจะศึกษาคนควาหาความรู โดยใชกระบวนการแกปญหา

ไดดวยตนเอง เพื่อใหผูเรียนมีการตัดสินใจที่ดีมีความคิดอยางมี

วจิารณญาณ สามารถเรยีนรูการทาํงานเปนทมี ใฝรู และมกีารเรยีน

รูอยาง ตอเนื่องตลอดชีวิต เพื่อใหสามารถกาวทันกับเปล่ียนแปลง

ของโลกและเทคโนโลยีการเรียนรู (Duch, Groh, & Allen, 2001) 

นอกจากนี้การจัดการเรียนรูปญหาเปนฐาน เปนรูปแบบการเรียนรู

แบบ “การเรียนรูรวมกัน (Collaborative Learning)” ซึ่งเปน

รูปแบบการเรียนรูภายใตความเช่ือวา ผูเรียนจะสามารถเรียนรูไดดี

ที่สุดในบรรยากาศของการมีปฏิสัมพันธทางสังคม ที่ถูกสรางขึ้นบน

ขอตกลงรวมกนัและการรวมมอืกนัมากกวาการแขงขนักัน อีกท้ังยงั

เปนการจัดการศึกษาแบบบูรณาการที่ผสมผสานเน้ือหาวิชาวิธี

การเรียนการสอนและวิธีการประเมินผลโดยเนนนักศึกษาเปน

ศูนยกลางของการเรยีนรู มหีลักสําคัญในการจดัใหเกดิการเรยีนรูโดย

ใชกลไก 3 ประการ คือ การเรียนรูปญหาเปนหลัก การเรียนรูดวย

ตนเองและการเรียนรูในกลุมยอย 

 3.  การศึกษาความคงทนในการเรียนรูของนักศึกษาที่

เรียนดวยรูปแบบการเรียนรูผสมผสานปญหาเปนฐาน

  การศกึษาความคงทนในการเรยีนรูของนกัศกึษาท่ีเรยีน

ดวยรปูแบบการเรยีนรูผสมผสานปญหาเปนฐาน พบวา กจิกรรมการ

เรยีนรูดงักลาวทาํใหผูเรียนมคีวามคงทนทางการเรยีน สามารถระลกึ

ถงึความรูความเขาใจในเน้ือหาหรอืยงัคงจดจาํหลังจากทีเ่รยีนไปแลว 

เมื่อระยะเวลาผานไปแลว 15 วัน ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ

นักศึกษา ลดลงเพียง 4.06 ซึ่งลดลงไมเกินเกณฑท่ีกําหนดไว คือ

รอยละ 10 ทั้งน้ีเปนเพราะการจัดการเรียนรูผสมผสานปญหาเปน

ฐานเปนการบรูณาการระหวางการเรยีนรูแบบเผชญิหนาในช้ันเรยีน 

โดยมีผูสอนเปนผูกํากับ กับการเรียนรูแบบออนไลนซึ่งเนนผูเรียน

เปนสาํคญั โดยใชเทคโนโลยคีอมพวิเตอรและเทคโนโลยกีารสือ่สาร

เพ่ือใหการเรียนรูมีประสิทธิภาพสูงสุด ภายใตสภาพแวดลอมของ

ชุมชนแหงการเรียนรู ซึ่งเปนการใชประโยชนจากเทคโนโลยี

สารสนเทศและการส่ือสาร เปนชองทางในการสงผานความรูและ

ติดตอส่ือสารระหวางผูเรียนกับผูสอนหรือระหวางผูเรียนดวยกันที่

เชื่อมตอเขาดวยกันในระยะไกล 
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