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รูปแบบการเรียนแบบเน้ นการจําโดยกฎแห่งความสมบูรณ์ออนไลน์ ที่ส่งเสริ ม
การบูรณาการทางความจํา
นวพรรษ เพชรมณี1* และ ดวงกมล โพธินาค
์ 2
บทคัดย่อ
การวิจยั ครัง้ นี้มวี ตั ถุประสงค์เพื่อ 1) สังเคราะห์รปู แบบการเรียนแบบเน้นการจําโดยกฎแห่งความสมบูรณ์ออนไลน์ท่ี
ส่งเสริมการบูรณาการทางความจํา และ 2) เพื่อประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการเรียนแบบเน้นการจําโดยกฎแห่ง
ความสมบูรณ์ ออนไลน์ ท่สี ่งเสริม การบูรณาการทางความจําโดยผู้เชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยีการศึกษาและด้าน
จิตวิทยาการศึกษา จํานวน 10 ท่านเครื่องมือทีใ่ ช้ในการวิจยั ได้แก่ รูปแบบการเรียนและแบบประเมินความเหมาะสม
ของรูปแบบ เก็บรวบรวมข้อมูลโดยวิธกี ารสัมภาษณ์เชิงลึก วิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยสถิติพน้ื ฐาน ได้แก่ ค่าเฉลีย่ และส่วน
เบีย่ งเบนมาตรฐานผลการวิจยั พบว่าองค์ประกอบของรูปแบบประกอบด้วย 8 องค์ประกอบหลัก ได้แก่ 1) ขัน้ การศึกษา
บริบทของรายวิชา 2) ขัน้ การวางแผนการเรียนอย่างเป็ นระบบ 3) ขัน้ การกําหนดสมาธิในการเรียน 4) ขัน้ การสังเกต
หรือศึกษาสาระอย่างตัง้ ใจ 5) ขัน้ การสร้างความเชื่อมโยง 6) ขัน้ การใช้จนิ ตนาการ 7) ขัน้ การฝึ กฝนเทคนิค และ 8) ขัน้
การประเมินผลการเรียนและผลการประเมินความเหมาะสมของรูปแบบโดยผูเ้ ชีย่ วชาญ พบว่า รูปแบบการเรียนแบบ
เน้นการจําโดยกฎแห่งความสมบูรณ์ออนไลน์ท่สี ่งเสริมการบูรณาการทางความจําในภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ใน
ระดับดี (𝑋𝑋� = 4.48, S.D. = 0.52)
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__________________________________________
1

อาจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีและสือ่ สารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ภาควิชาคอมพิวเตอร์ศกึ ษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
*
ผูน้ ิพนธ์ประสานงาน โทร. 08-1710-2262 อีเมล: navapatph@hotmail.com
2

_16-0593(182-190).indd 182

6/16/59 BE 3:19 PM

183

วารสารวิ ช าการครุ ศ าสตร์ อุ ต สาหกรรม พระจอมเกล้ า พระนครเหนื อ
ปี ที่ 7 ฉบั บ ที่ 1 มกราคม - มิ ถุ น ายน 2559

Online Closure Principle Memory Instructional Model to
Enhance Redintegration
Navapat Phetmanee1* and Duangkamol Phonak2
Abstract
The purpose of this research were 1) to synthesize essential factors for the online closure principle
memory instructional model to enhance redintegration, and 2) to evaluate suitability of the developed model.
The sample group was ten experts in Educational Technology and Psychology.The tools of research were EPCOCIEE Model and evaluation form. Data was analyzed by fundamental statistics including mean and
standard deviation. The result was found that this model comprised 8 elements : 1) Environment Enquiry, 2)
Planning, 3) Concentration, 4) Observation, 5) Connection, 6) Imagination, 7) Exercise, and 8) Evaluation.
The evaluation of E-PCOCIEE Model was appropriate at a high level (𝑋𝑋� = 4.48, S.D. = 0.52).
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1. บทนํา
การนําเทคโนโลยีทางด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
ทางด้ า นการสื่อ สาร (ICT:
Information
and
Communication Technology) เข้ามาประยุกต์ใช้ในการ
จัดการศึกษาเพื่อให้การศึกษามีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ
มากยิง่ ขึน้ เป็ นการพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์ให้มสี ติปญั ญา
และคุณธรรม ซึ่งบทเรียนออนไลน์ถือเป็ นทางเลือกหนึ่ง
ในการนํ าเทคโนโลยีมาใช้เพื่อพัฒนาระบบการศึกษา [1]
โดยสามารถนํามาใช้ในการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ
ทัง้ ในลักษณะการใช้เป็ นสื่อเสริม (Supplementary) การ
ใช้เป็ นสื่อเติม (Complementary) และ การใช้เป็ นสื่อหลัก
(Comprehensive Replacement) สามารถตอบสนองการ
เรี ย นในสองลั ก ษณะ คื อ ผู้ เ รี ย นปกติ (Resident
Students) และผูเ้ รียนทางไกล (Distant Learners)เป็ นสื่อ
ที่เ หมาะสมกับ การจัด การศึ ก ษาในระดับ อุ ด มศึก ษา
เนื่องจากผู้เรียนมีความเป็ นผู้ใหญ่ พร้อมทีจ่ ะรับผิดชอบ
ต่อตนเองตามหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน ผูเ้ รียนมี
ความสามารถทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพียงพอทีจ่ ะ
เข้ า ใช้ เ ครื่ อ งมือ ต่ า งๆ ในบทเรี ย นออนไลน์ ไ ด้ อ ย่ า ง
คล่องแคล่ว บทเรียนออนไลน์ จงึ มีความเหมาะสมและมี
ความจําเป็ นในการจัดการเรียนการสอนมากขึน้ ตามลําดับ
[2] บทเรียนออนไลน์ มีคุ ณลักษณะสําคัญ คือ ทุ กที่ทุ ก
เวลา (Anywhere, Anytime) ช่ วยขยายโอกาสในการ
เข้าถึงเนื้อหาการเรียนรูข้ องผูเ้ รียนได้จริง ผูเ้ รียนสามารถ
เข้าถึงเนื้ อหาตามความสะดวกของผู้เรียน มีการใช้ส่อื
ประสม (Multimedia) มานํ าเสนอเนื้อหาเพื่อช่วยในการ
ประมวลผลสารสนเทศของผูเ้ รียนเพื่อให้เกิดความคงทน
ในการเรียนรู้ได้ดีข้นึ มีการเสนอเนื้อหาในลักษณะที่ไม่
เป็ นเชิงเส้นตรง (Non-linear) ทําให้ผเู้ รียนสามารถเข้าถึง
เนื้ อหาตามความต้ องการ โดยบทเรียนออนไลน์ มีการ
จัดการเชื่อมโยงทีย่ ดื หยุ่นต่อผู้เรียน มีการออกแบบให้ม ี
การทดสอบ การวัดผลและประเมินผล ซึ่งให้ผลป้อนกลับ
โดยทันทีแก่ผเู้ รียนไม่ว่าจะอยู่ในลักษณะของแบบทดสอบ
ก่ อ นเรี ย น (Pre-test) หรื อ แบบทดสอบหลั ง เรี ย น
(Posttest) ก็ตาม มีการเปิ ดโอกาสให้ผเู้ รียนโต้ตอบหรือมี
ปฏิสมั พันธ์ (Interaction) กับเนื้อหาหรือกับผูอ้ ่นื ได้ [1] มี
การออกแบบกิจกรรมซึง่ ผูเ้ รียนสามารถโต้ตอบกับเนื้อหา
รวมทัง้ มีการจัดเตรียมแบบฝึ กหัดและแบบทดสอบให้
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ผูเ้ รียนสามารถตรวจสอบความเข้าใจด้วยตนเองได้ และมี
การจัดหาเครื่องมือในการให้ช่ องทางแก่ ผู้เรียนในการ
ติดต่ อสื่อสาร เพื่อการปรึกษา อภิปราย ซักถาม และ
แสดงความคิดเห็นกับผูส้ อนหรือเพื่อนร่วมเรียน
บทเรียนออนไลน์สามารถนําไปใช้เพื่อพัฒนาการเรียน
การสอนให้มปี ระสิทธิภาพและประสิทธิผลยิง่ ขึน้ ถือได้ว่า
เป็ นการปรับกระบวนทัศน์ใหม่ (New Paradigm Shift)
ทางการศึกษา [3] บทเรียนออนไลน์มกี ารถ่ายทอดเนื้อหา
ผ่านทางมัลติมเี ดีย สามารถทําให้ผเู้ รียนเกิดการเรียนรูไ้ ด้
บทเรียนออนไลน์ท่ไี ด้รบั การออกแบบและผลิตมาอย่างมี
ระบบจะช่ ว ยทํ า ให้ ผู้ เ รี ย นเกิ ด การเรี ย นรู้ ไ ด้ อ ย่ า งมี
ประสิท ธิภ าพ ทํ า ให้ ผู้ส อนสามารถตรวจสอบความ
ก้าว หน้าพฤติกรรมการเรียนของผูเ้ รียนได้อย่างละเอียด
และตลอดเวลา เนื่องจากมีการจัดหาเครื่องมือ (Course
Management Tool) ที่สามารถทํ าให้ผู้สอนสามารถ
ติดตามการเรียนของผู้เรียนได้ ทํ า ให้ผู้เรียนสามารถ
ควบคุ ม การเรีย นของตนเองได้ เนื่ อ งจากการนํ า เอา
เทคโนโลยีไฮเปอร์มเี ดีย (Hypermedia) มาประยุกต์ใช้ ซึง่
มีลกั ษณะการเชื่อมโยงข้อมูลทัง้ ในรูปข้อความ ภาพนิ่ง
เสียง กราฟิ ก วิดโี อ และ ภาพเคลื่อนไหวทีเ่ กีย่ วเนื่องกัน
เข้าไว้ด้วยกันในลักษณะที่ไม่เป็ นเชิงเส้น ทําให้ไฮเปอร์
มีเดีย สามารถนํ า เสนอเนื้ อหาในรู ปแบบใยแมงมุ มได้
ผู้เรียนจึงสามารถเข้าถึงข้อมูลใดก่อนหรือหลังก็ได้ โดย
ไม่ต้องเรียงตามลําดับและเกิดความสะดวกในการเข้าถึง
ของผูเ้ รียน ทําให้ผเู้ รียนสามารถเรียนรูไ้ ด้ตามจังหวะของ
ตน (Self-paced Learning) เนื่องจากการนําเสนอเนื้อหา
ในรูปแบบของไฮเปอร์มเี ดียเปิ ดโอกาสให้ผูเ้ รียนสามารถ
ควบคุมการเรียนรู้ของตนเองในด้านของลําดับการเรียน
ได้ (Sequence) ตามพื้น ฐานความรู้ ความถนั ด และ
ความสนใจของตน ในด้านการศึกษาการสอนถือว่ าเป็ น
การสร้างสภาพการณ์ ในการเรียนรู้ภายนอก ส่วนความ
จําเป็ นสิง่ ถูกนํ ามาใช้อย่างมากมายในตัวผู้เรียน เพราะ
การสอนจําเป็ นต้องดําเนินการให้ต่อเนื่องกับความรู้เดิม
ของผู้เรียน (Previously Learned) การสอนเพื่อสร้าง
Learning
Outcomes ให้ เ กิ ด ขึ้น กับ ผู้ เ รี ย นและจะ
กลายเป็ นความรูเ้ ดิม (Previously Leaned Capabilities)
เมื่อเวลาผ่านไปหรือเมื่อพร้อมจะเริ่มบทเรียนใหม่ทงั ้ 5
ประการ [4] ได้แก่ 1) Intellectual Skills เป็ นความสามารถ
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ในด้านความรูแ้ ละความจํา2) Cognitive Strategies เป็ น
ความสามารถในการควบคุมการรับรู้ การจํา การเข้าใจ
และกระบวนการคิด 3) Verbal Information เป็ น
ความสามารถทีจ่ ะพูดแสดงออกถึงความรู้และความคิด
ที่ต นเองมีอ ยู่ เป็ น ความสามารถในการใช้ภ าษาและ
ท่าทางในการสื่อความหมาย4) Motor Skills เป็ น
ความสามารถด้านทักษะและความชํานาญในความรูแ้ ละ
ความสามารถทีม่ อี ยู่ และ5) Attitudes เป็ นเจตคติทม่ี ตี ่อ
ความรู้หรือเนื้อหาวิชาที่ได้รบั การสอนหรือได้เกิดการ
เรี ย นรู้ และยั ง มี ผ ลถึ ง บุ ค ลิ ก ภาพที่ แ สดงออกต่ อ
สิง่ แวดล้อมและสังคมอันเป็ นผลมาจากการเรียนรู้และ
การสอนทีไ่ ด้รบั อีกด้วย
การเรี ย นรู้ ไ ม่ ว่ า ในสถานการณ์ ใ ดก็ ต ามสิ่ง ที่ มี
ความสํา คัญ ยิ่ง คือ ความจํา ทุ ก ครัง้ ที่เ กิด การเรีย นรู้
มักจะต้องมีความจําเกิดขึน้ ควบคู่กบั การเรียนรูเ้ สมอ [5]
หากคนเราไม่ ม ีค วามสามารถในการจํ า จะทํ า ให้ก าร
ดําเนินชีวติ เป็ นไปด้วยความยุ่งยาก มนุ ษย์ไม่สามารถ
คิดแก้ปญั หา ไม่ม ีความคิดสร้างสรรค์ ไม่มีการคิดค้น
เทคโนโลยีทอ่ี ํานวยความสะดวกหรือเครื่องทุ่นแรงใดๆ
หากมนุ ษย์มคี วามสามารถในการจํามนุ ษย์จ ะเกิดการ
เรียนรูแ้ ละทําให้สงั คมดําเนินไปได้ ในการเรียนรูส้ งิ่ ใดๆ
ก็ตาม สิง่ ทีผ่ ่านเข้ามาในประสบการณ์ของบุคคลทุกสิง่
ทุกอย่างจะมีการเก็บสะสมไว้เสมอ สิง่ ที่ผ่านเข้ามายัง
ประสบการณ์ของบุคคลนัน้ จะถูกสะสมไว้ไม่มากก็น้อย
ความจําซึ่งเป็ นกระบวนการอย่างหนึ่งของจิตใจนี้เป็ น
เรื่องของสิง่ ทีเ่ กิดขึน้ ภายในจิตใจของบุคคลตลอดเวลา
เช่ น เดี ย วกั น กั บ ความรู้ สึ ก ที่ เ กิ ด ขึ้ น ภายในจิ ต ใจ
ความรูส้ กึ ที่จดั ว่าเป็ นความจําเป็ นเรื่องทีม่ คี วามสําคัญ
อย่างยิ่งต่ อการดํารงชีวิตในปจั จุบนั และความจําจะมี
ส่วนช่วยให้การปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมได้ดมี าก
ยิง่ ขึน้ เพราะเหตุว่าการที่บุคคลสามารถจําสิง่ ต่างๆได้
ย่อมมีผลทําให้บุคคลนัน้ สามารถหลีกหนีจากสิง่ ทีต่ นไม่
พึงปรารถนา และทําให้สามารถดํารงชีวติ อยู่ในสังคมได้
อย่ า งไม่ ส ับ สน ดัง นั น้ ความจํา จึง เป็ น ป จั จัย ที่ม ีค วาม
สําคัญยิง่ ของการเรียนรู้ เพราะทุกครัง้ ที่เกิดการเรียนรู้
จะต้องมีความจําเกิดขึน้ ควบคู่กนั ไปเสมอ
ผูว้ จิ ยั ได้ตระหนักถึงการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ความจํ า ของผู้เ รีย นเป็ น สํา คัญ งานวิจ ัย นี้ จ ึง มุ่ ง ที่จ ะ
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ศึกษาการพัฒนารูปแบบการเรียนแบบเน้นการจําโดย
กฎแห่งความสมบูรณ์ออนไลน์ท่สี ่งเสริมการบูรณาการ
ทางความจํ า อัน เป็ น ประโยชน์ อ ย่ า งยิ่ ง ทัง้ ในด้ า น
การศึกษา การดําเนินชีวติ และ การพัฒนาศักยภาพใน
แต่ละบุคคลสืบเนื่องต่อไปอย่างยังยื
่ น
2. วัตถุประสงค์การวิ จยั
2.1 เพื่อสังเคราะห์รปู แบบการเรียนแบบเน้นการจํา
โดยกฎแห่งความสมบูรณ์ออนไลน์ท่สี ่งเสริมการบูรณา
การทางความจํา
2.2 เพื่อประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการเรียน
แบบเน้ น การจํา โดยกฎแห่ ง ความสมบูร ณ์ อ อนไลน์ ท่ี
ส่งเสริมการบูรณาการทางความจํา
3. ขอบเขตของการวิ จยั
การวิจยั ครัง้ นี้ มุ่ งศึกษารูปแบบการเรียนแบบเน้ น
การจําโดยกฎแห่งความสมบูรณ์ออนไลน์ท่สี ่งเสริมการ
บูรณาการทางความจํา โดยมีขอบเขตการวิจยั ดังนี้
3.1 รูปแบบการเรียนแบบเน้นการจําโดยกฎแห่ง
ความสมบู ร ณ์ อ อนไลน์ ท่ีส่ ง เสริม การบู ร ณาการทาง
ความจํา เป็ นการนํ าเอาทฤษฎีการออกแบบระบบการ
สอน แนวคิดและหลักการเรียนออนไลน์ มาผสมผสาน
กับทฤษฎีการจําของมนุษย์
3.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างทีใ่ ช้ในการวิจยั ใน
การพัฒนารูปแบบการเรียนแบบเน้นการจําโดยกฎแห่ง
ความสมบู ร ณ์ อ อนไลน์ ท่ีส่ ง เสริม การบู ร ณาการทาง
ความจํา ประกอบด้วยกลุ่มตัวอย่างที่เป็ นผู้เชี่ยวชาญ
จํานวน 10 ท่าน ดังนี้
3.2.1 ผูเ้ ชีย่ วชาญด้านเทคโนโลยีการศึกษา
เป็ นผู้มคี ุณวุฒกิ ารศึกษาในสาขาเทคโนโลยีการศึกษา
ระดับปริญญาเอก มีป ระสบการณ์ ก ารสอนในสถาบัน
อุดมศึกษาหรือปฏิบตั ิงานในหน่ วยงานที่เกี่ยวข้องกับ
การศึก ษาไม่ น้ อ ยกว่ า 3 ปี หรือ ระดับ ปริญ ญาโทที่มี
ประสบการณ์ ก ารสอนในสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาหรื อ
ปฏิบตั งิ านในหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องกับการศึกษาไม่น้อย
กว่ า 10 ปี หรือ มีตํ า แหน่ ง ทางวิช าการไม่ ต่ํ า กว่ า รอง
ศาสตราจารย์ จํานวน 5 ท่าน ได้มาจากการเลือกแบบ
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เจาะจง ซึ่งเป็ นผู้เชี่ยวชาญพิจ ารณารูปแบบการเรียน
การสอนแบบออนไลน์
3.2.2 ผูเ้ ชีย่ วชาญด้านทฤษฎีการจํา เป็ นผูม้ ี
คุณวุฒกิ ารศึกษาในสาขาจิตวิทยาระดับปริญญาเอก มี
ประสบการณ์ ก ารสอนในสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาหรื อ
ปฏิบตั งิ านในหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องกับการศึกษาไม่น้อย
กว่า 3 ปี หรือระดับปริญญาโททีม่ ปี ระสบการณ์การสอน
ในสถาบัน อุ ด มศึก ษาหรือ ปฏิบ ัติง านในหน่ ว ยงานที่
เกีย่ วข้องกับการศึกษาไม่น้อยกว่า 10 ปี หรือมีตําแหน่ ง
ทางวิชาการไม่ต่าํ กว่ารองศาสตราจารย์ จํานวน 5 ท่าน
ได้ม าจากการเลือ กแบบเจาะจง ซึ่ง เป็ น ผู้เ ชี่ย วชาญ
พิจารณารูปแบบการเรียนการสอนแบบเน้นการจําของ
มนุษย์
4. ระเบียบวิ ธีวิจยั
การพัฒนารูปแบบการเรียนแบบเน้นการจําโดยกฎ
แห่งความสมบูรณ์ออนไลน์ทส่ี ง่ เสริมการบูรณาการทาง
ความจําแบ่งออกเป็ น 3 ขัน้ ตอน ได้แก่
ขัน้ ตอนที่ 1 วิเคราะห์องค์ประกอบของระบบการ
จัด การเรีย นการสอนโดยทัว่ ไปตามแนวคิด วิธีร ะบบ
(System Approach) จากเอกสาร ตํารา แนวคิดและ
ทฤษฎีทเ่ี กี่ยวข้องกับการเรียนแบบเน้นการจําและการ
เรียนออนไลน์
ขัน้ ตอนที่ 2 สังเคราะห์รูปแบบฉบับร่าง โดยนําผล
การวิเคราะห์องค์ประกอบของรูปแบบในขัน้ ตอนที่ 1 มา
ร่า งเป็ นรูปแบบการเรีย นแบบเน้ นการจําโดยกฎแห่ ง
ความสมบู ร ณ์ อ อนไลน์ ท่ีส่ ง เสริม การบู ร ณาการทาง
ความจํ า และส่ ง ให้ ท่ี ป รึ ก ษาเป็ นผู้ ป ระเมิ น ความ
เหมาะสมเบือ้ งต้น
ขัน้ ตอนที่ 3 ประเมินรูปแบบโดยวิธกี ารสัมภาษณ์
เชิงลึก จากผู้เชี่ยวชาญจํานวนทัง้ หมด10 ท่าน ได้แก่
ผู้เ ชี่ยวชาญด้า นเทคโนโลยีการศึกษา จํา นวน 5ท่ า น
และผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาการศึกษา จํานวน 5ท่าน
โดยใช้แ บบประเมิน ความเหมาะสมของรูป แบบเป็ น
เครื่ อ งมื อ ในการวิจ ัย แล้ ว นํ า มาวิ เ คราะห์ ข้อ มู ล หา
ค่า เฉลี่ย (𝑋𝑋�) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)โดย
นําเสนอข้อมูลในรูปแบบตารางประกอบความเรียง ทัง้ นี้
ผูว้ จิ ยั พิจารณาค่าระดับความคิดเห็นโดยเทียบกับเกณฑ์
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การแปลความหมายของค่ า เฉลี่ย ในแต่ ล ะข้อ คํา ถาม
ดังนี้
คะแนนเฉลีย่ 4.51-5.00 หมายถึง มีความเหมาะสม
ระดับดีมาก
คะแนนเฉลีย่ 3.51-4.50 หมายถึง มีความเหมาะสม
ระดับดี
คะแนนเฉลีย่ 2.51-3.50 หมายถึง มีความเหมาะสม
ระดับปานกลาง
คะแนนเฉลีย่ 1.51-2.50 หมายถึง มีความเหมาะสม
ระดับน้อย
คะแนนเฉลีย่ 1.00-1.50 หมายถึง มีความเหมาะสม
ระดับน้อยทีส่ ดุ
หากคํานวณคะแนนเฉลีย่ (𝑋𝑋�)ได้ตงั ้ แต่ 3.51 ขึน้ ไป
ถื อ ว่ า เหมาะสมระดับ ดี และค่ า เบี่ย งเบนมาตรฐาน
(S.D.) ไม่เกิน 1.00 ถือว่ารูปแบบมีความเหมาะสม
5. ขัน้ ตอนการดําเนิ นการวิ จยั
ขัน้ ตอนที่ 1 วิเคราะห์องค์ประกอบของระบบการ
จัด การเรีย นการสอนโดยทัว่ ไปตามแนวคิด วิธีร ะบบ
(System Approach) จากเอกสาร ตํารา แนวคิดและ
ทฤษฎีทเ่ี กี่ยวข้องกับการเรียนแบบเน้นการจําและการ
เรียนออนไลน์สามารถแบ่งออกได้เป็ น 5 องค์ประกอบ
หลัก ได้แก่
(1) ปจั จัยนําเข้า (Input)ได้แก่ การระบุจุดมุ่งหมาย
ในการเรียน การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการเรียน การ
วิเ คราะห์ผู้ส อน การวิเ คราะห์ผู้ เ รีย น การวิเ คราะห์
เนื้ อ หา การวิเ คราะห์จุ ด ประสงค์เ ชิง พฤติก รรม การ
กําหนดการตอบสนองของผูเ้ รียน การกําหนดวิธกี ารวัด
และประเมิน ผลการเรียน
(2) กระบวนการ (Process)ได้แ ก่ การกํา หนด
บทบาทผู้ส อน การกํ า หนดพฤติก รรมการเรีย นของ
ผู้เ รีย น การจัด สภาพแวดล้อ มทางการเรีย นการสอน
การจัดกระบวนการการเรียนการสอน การจัดกิจกรรม
เสริมการเรียนรู้
(3) การควบคุ ม (Control)ได้ แ ก่ การควบคุ ม
กิจกรรมการเรียนการสอน การควบคุมระยะเวลาในการ
เรียนการสอน และการควบคุมการประเมินผลการเรียน
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(4) ผล (Output)ได้แก่ ผลทีไ่ ด้จากการเรียนซึง่ เป็ น
คะแนนจากการทําแบบทดสอบและความสามารถใน
การบูรณาการทางความจําของผูเ้ รียน
(5) การปรับ ปรุ ง (Revise) ได้ แ ก่ การปรับ ปรุ ง
แก้ไขในขัน้ ตอนของระบบทีม่ คี วามบกพร่อง
ขัน้ ตอนที่ 2 สังเคราะห์รูปแบบฉบับร่าง โดยนํ าผล
การวิเคราะห์องค์ประกอบของรูปแบบในขัน้ ตอนที่ 1 มา
ร่า งเป็ นรูปแบบการเรีย นแบบเน้ นการจําโดยกฎแห่ ง
ความสมบู ร ณ์ อ อนไลน์ ท่ีส่ ง เสริม การบู ร ณาการทาง
ความจํา ซึง่ ประกอบด้วย 8 ขัน้ ตอนหลัก ได้แก่ 1) E :
Environment Enquiry การศึกษาบริบทของรายวิชา 2)
P : Planningการวางแผนการเรียนอย่างเป็ นระบบ 3) C
: Concentrate การกําหนดสมาธิในการเรียน 4) O :
Observationการสังเกตหรือศึกษาสาระอย่างตัง้ ใจ 5) C
: Connectionการสร้า งความเชื่อ มโยง 6) I :
Imagination การใช้จนิ ตนาการ 7) E : Exerciseการ
ฝึ กฝนเทคนิค และ 8) E : Evaluationการประเมินผล
การเรียน
ร่ า งรูป แบบการเรีย นแบบเน้ น การจํา โดยกฎแห่ ง
ความสมบู ร ณ์ อ อนไลน์ ท่ีส่ ง เสริม การบู ร ณาการทาง
ความจํา (E-PCOCIEE MODEL) ในขัน้ E ตัวแรกจะมี
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบเผชิญหน้า (Face
to Face Learning) ส่วนขัน้ PCOCIEE จะมีการจัด
กิ จ กรรมการเรี ย นการสอนแบบออนไลน์ (Online
Learning Using LMS) สามารถอธิบายได้ ดังนี้
ขัน้ E : Environment Enquiry เป็ นขัน้ การศึกษา
บริบทของรายวิชา โดยผูส้ อนแนะนํารายวิชา แนะนําตัว
และทํา ความรู้จ ัก กับ ผู้เ รีย น โดยผู้เ รีย นก็จ ะมีก ารทํ า
ความรูจ้ กั ซึง่ กันและกัน มีการตรวจสอบความพร้อมของ
ผู้เรียน อาคารสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ เครือข่าย และทํา
การทดสอบผูเ้ รียนก่อนเรียน (Pre-test)
ขัน้ P : Planning เป็ น ขัน้ การวางแผนการเรีย น
อย่ า งเป็ น ระบบ โดยผู้ส อนนํ า เสนอประมวลรายวิช า
(Course Syllabus) ให้แก่ผู้เรียน มีการระบุขอบเขต
ความมุ่ ง หมาย กิจ กรรม บทบาทผู้ส อน วิธีก ารและ
เกณฑ์ประเมิน ระยะเวลาเรียนแต่ ละเนื้ อหา เว็บไซต์
และเอกสารประกอบ และฐานข้อมูลงานวิจยั
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ขัน้ C : Concentrate เป็ นขัน้ การกําหนดสมาธิใน
การเรียนโดยผูส้ อนเสนอหัวข้อเนื้อหาและระบุระยะเวลา
เรียนแต่ละเนื้อหา
ขัน้ O : Observation เป็ นขัน้ การสังเกตหรือศึกษา
สาระอย่างตัง้ ใจโดยผู้สอนเสนอเนื้อหาเรียงตามลําดับ
และทําการบันทึกพฤติกรรมผูเ้ รียน
ขัน้ C : Connection เป็ นขัน้ การสร้างความเชื่อมโยง
โดยผู้ ส อนเสนอเนื้ อ หาครัง้ ละ 1 เนื้ อ หา และสร้ า ง
ความหมายให้แก่เนื้อหา โดยแยกแยะเนื้อหาทีม่ คี วาม
คล้ายคลึงกันออกจากกัน กรองเนื้อหาเฉพาะที่ต้องจํา
และศึกษาเนื้อหาเฉพาะทีต่ อ้ งจําโดยภาพรวม
ขัน้ I : Imagination เป็ นขัน้ การใช้จนิ ตนาการโดยจะ
มีการค่อยๆ ลดทอนเนื้อหาแล้วเติมให้เต็ม ผูเ้ รียนระดม
สมอง ขยายขอบเขตความรู้ สรุ ป เนื้ อ หาและบัน ทึก
ความจํา รวมทัง้ ทําแบบฝึกหัดทบทวนความจํา
ขัน้ E : Exercise เป็ นขัน้ การฝึ กฝนเทคนิคโดย
ผูเ้ รียนเล่นเกมออกกําลังสมองและพักสมองโดยการเว้น
ระยะเวลาเรียน
ขัน้ E : Evaluation เป็ นขัน้ การประเมินผลการเรียน
วัด ความจํ า และการบู ร ณาการทางความจํ า โดยให้
ผูเ้ รียนทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ ์ (Posttest)
ขัน้ ตอนที่ 3ประเมินรูปแบบโดยผูเ้ ชีย่ วชาญ จํานวน
10 ท่าน สามารถสรุปผลการประเมินความเหมาะสม ดัง
ตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ผลการประเมินความเหมาะสมด้านองค์ประกอบ
หลักของรูปแบบ จํานวน 8 องค์ประกอบ
องค์ประกอบหลักของรูปแบบ
1. การศึกษาบริบทของรายวิชา
2. การวางแผนการเรียนอย่างเป็ น
ระบบ
3. การกําหนดสมาธิในการเรียน
4. การสังเกตหรือศึกษาสาระอย่าง
ตัง้ ใจ
5. การสร้างความเชื่อมโยง
6. การใช้จนิ ตนาการ
7. การฝึกฝนเทคนิค
8. การประเมินผลการเรียน
9. ความเหมาะสมของร่างรูปแบบ
ภาพรวม
ภาพรวม

𝑋𝑋�

S.D. ผลประเมิ น

4.28
4.55

0.52
0.51

ดี
ดีมาก

4.60
4.40

0.49
0.52

ดีมาก
ดี

4.50
4.55
4.44
4.60
4.60

0.53
0.50
0.50
0.50
0.52

ดีมาก
ดีมาก
ดี
ดีมาก
ดีมาก

4.48

0.52

ดี
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จากตารางที่ 1 แสดงผลการประเมินความเหมาะสม
ด้านองค์ประกอบหลักของรูปแบบ จํานวน 8 องค์ประกอบ
ในภาพรวมอยู่ในระดับดี (𝑋𝑋� = 4.48, S.D. = 0.52) เมื่อ
พิจารณาเป็ นรายองค์ประกอบพบว่า องค์ประกอบที่ม ี
ค่ า เฉลี่ ย มากที่ สุ ด อยู่ ใ นระดับ ดี ม าก ได้ แ ก่ ด้ า นการ
กําหนดสมาธิในการเรียน (𝑋𝑋� = 4.60, S.D. = 0.52) ด้าน
การประเมินผลการเรียน (𝑋𝑋� = 4.60, S.D. = 0.50) และ
ด้านความเหมาะสมของร่างรูปแบบภาพรวม (𝑋𝑋� = 4.60,
S.D. = 0.52) ซึง่ องค์ประกอบทีม่ คี ่าเฉลีย่ น้อยทีส่ ุดอยู่ใน
ระดับดี ได้แก่ ด้านการศึกษาบริบทของรายวิชา ( 𝑋𝑋� =
4.28, S.D. = 0.52) ทัง้ นี้องค์ประกอบด้านการวาง
แผนการเรียนอย่างเป็ นระบบ ด้านการใช้จนิ ตนาการ และ
ด้านการสร้างความเชื่อมโยง อยู่ในระดับดีมาก รวมทัง้
ด้านการฝึ กฝนเทศนิคและด้านการสังเกตหรือศึกษาสาระ
อย่างตัง้ ใจอยู่ในระดับดีตามลําดับ ส่วนผลการประเมิน
ความเหมาะสมของรูปแบบการเรียน ผู้เชี่ยวชาญได้ให้
ข้อเสนอแนะดังนี้
ขัน้ ที่ 1 การศึกษาบริบทของรายวิชาแบ่งเป็ น 3 ส่วน
คือ 1) บุคคล 2) Hardware และ 3) Software
ขัน้ ที่ 2 การวางแผนการเรีย นอย่ า งเป็ น ระบบ
ขัน้ ตอนมีความเหมาะสมแล้วแต่อาจจะเพิม่ ฐานข้อมูลที่
เป็ นมาตรฐานเพื่อการสืบค้นและเพื่อการทําวิจยั
ขัน้ ที่ 3 การกํ า หนดสมาธิ ใ นการเรี ย น ต้ อ งใช้
หลัก การเรื่อ งความสนใจ (Attention) ที่ม ี Focus
Attention, Sustained Attention และ Selective
Attentionเพื่อให้การศึกษาเนื้อหาเป็ นไปตามจุดประสงค์
ขัน้ ที่ 4 การสังเกตหรือศึกษาสาระอย่างตัง้ ใจ เนื้อหา
ทีส่ อนควรมีสรุปภาพรวมทัง้ หมดด้วย
ขัน้ ที่ 5 การสร้างความเชื่อมโยง ควรเลือกระหว่าง
การเชื่อมโยงแบบ Semantic Memory of Spreading
หรือSemantic Memory of Hierarchy
ขั ้น ที่ 6 การใช้ จ ิ น ตนาการ ควรนิ ยามคํ าว่ า
“จินตนาการในการเรียนรู”้ ให้ชดั เจนขึน้
ขัน้ ที่ 7 การฝึ ก ฝนเทคนิ ค ต้ อ งมี ก ารอ้ า งอิ ง ถึ ง
เทคนิ ค ที่เ ลือ กมาใช้โ ดยระบุ ว่ า สามารถส่ ง เสริม การ
เรียนรูข้ องผูเ้ รียนได้อย่างไร
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จากข้อเสนอแนะดังกล่าว ผู้วจิ ยั ได้ทําการปรับปรุง
แก้ไขรายละเอียดย่อยในแต่ละองค์ประกอบโดยยังคง
ภาพรวมของรูปแบบไว้ดงั รูปที่ 1
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วารสารวิ ช าการครุ ศ าสตร์ อุ ต สาหกรรม พระจอมเกล้ า พระนครเหนื อ
ปี ที่ 7 ฉบั บ ที่ 1 มกราคม - มิ ถุ น ายน 2559

รูปที่ 1 รูปแบบการเรียนแบบเน้นการจําโดยกฎแห่งความสมบูรณ์ออนไลน์ทส่ี ง่ เสริมการบูรณาการ
ทางความจํา ( E-PCOCIEE MODEL)
6. สรุปผล
องค์ประกอบของรูปแบบการเรียนแบบเน้ นการจํา
โดยกฎแห่ ง ความสมบู ร ณ์ อ อนไลน์ ท่ี ส่ ง เสริ ม การ
บูรณาการทางความจํา ประกอบด้วย 8 องค์ประกอบ
หลัก ได้แก่ 1) ขัน้ การศึกษาบริบทของรายวิชา 2) ขัน้
การวางแผนการเรียนอย่างเป็ นระบบ 3) ขัน้ การกําหนด
สมาธิในการเรียน 4) ขัน้ การสังเกตหรือศึกษาสาระอย่าง
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ตัง้ ใจ 5) ขัน้ การสร้า งความเชื่อ มโยง 6) ขัน้ การใช้
จินตนาการ 7) ขัน้ การฝึ กฝนเทคนิค และ 8) ขัน้ การ
ประเมินผลการเรียนผลการประเมินรูปแบบในภาพรวม
พบว่ารูปแบบในภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับดี
และผลการประเมินแต่ละองค์ประกอบของรูปแบบพบว่า
มีความเหมาะสมในระดับดีมาก 6 องค์ประกอบและมี
ความเหมาะสมในระดับดี 3 องค์ประกอบ
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7. อภิ ปรายผล
รูปแบบการเรียนแบบเน้ นการจําโดยกฎแห่ งความ
สมบูรณ์ออนไลน์ท่สี ่งเสริมการบูรณาการทางความจํา ที่
ได้มาจากการวิเคราะห์องค์ประกอบของระบบการจัดการ
เรียนการสอนตามแนวคิดวิธรี ะบบ (System Approach)
แบ่งออกได้เป็ น 5 องค์ประกอบหลัก ได้แก่ ปจั จัยนํ าเข้า
(Input), กระบวนการ (Process), การควบคุม (Control),
ผล (Output) และ การปรับปรุง (Revise) ซึ่งสอดคล้องใน
ด้านองค์ประกอบของรูปแบบกับ Dick and Carey [6],
Knirk and Gustafson [7], Gerlach and Ely [8] และ
Smith and Ragan [9]
ความเหมาะสมของรูปแบบการเรียนอยู่ในระดับดี ซึ่ง
กระบวนการจําอย่างมีระบบแบบแผนนัน้ ประกอบด้วย 8
ขัน้ ตอนด้วยกัน คือ 1) ขัน้ การศึกษาบริบทของรายวิชา 2)
ขัน้ การวางแผนการเรีย นอย่ า งเป็ น ระบบ 3) ขัน้ การ
กําหนดสมาธิในการเรียน 4) ขัน้ การสังเกตหรือศึกษา
สาระอย่างตัง้ ใจ 5) ขัน้ การสร้างความเชื่อมโยง 6) ขัน้ การ
ใช้จินตนาการ 7) ขัน้ การฝึ กฝนเทคนิค และ 8) ขัน้ การ
ประเมินผลการเรียน ซึ่งสอดคล้องกับอุบลรัตน์ [5] และ
Klatzky [10]
บทเรียนออนไลน์มคี วามเหมาะสมและมีความจําเป็ น
ในการจัดการเรียนการสอน เหมาะกับการจัดการศึกษา
ซึ่งผู้เรียนมีความสามารถทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
อย่างเพียงพอในการเข้าใช้เครื่องมือการเรียนด้วยบทเรียน
ออนไลน์ สอดคล้องกับปรัชญนันท์ [2] ผู้เรียนเข้าถึง
เนื้อหาตามความสะดวก มีการใช้ส่อื ประสมมานํ าเสนอ
เนื้ อ หาช่ ว ยในการประมวลผลสารสนเทศของผู้ เ รีย น
เพื่อให้เกิดความคงทนในการเรียนรูไ้ ด้ดขี น้ึ ผูเ้ รียนเข้าถึง
เนื้ อหาตามความต้องการ มีการวัดและประเมินผลซึ่ง
ให้ผลป้อนกลับโดยทันทีแก่ผเู้ รียน ไม่ว่าจะอยู่ในลักษณะ
ของแบบทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) แบบ ทดสอบหลัง
เรียน (Posttest) หรือแบบฝึ กหัดแต่ละบทเรียน มีการเปิ ด
โอกาสให้ผู้เรียนโต้ตอบหรือมีปฏิสมั พันธ์กบั เนื้อหาหรือ
กับผูอ้ ่นื ได้ สอดคล้องกับถนอมพร [1]
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