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บทคัดย่อ
มหาวิทยาลัยกรุงเทพได้เริ่มนําวิธีการเรียนการสอนแบบผสมผสานมาใช้เป็นครั้งแรก งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาความต้องการจําเป็นและความเป็นไปได้ในการเรียนการสอนแบบผสมผสาน และศึกษาผลการให้การสนับสนุน
ระบบการเรียนการสอนแบบผสมผสาน แบ่งการศึกษาออกเป็น 2 ระยะ ระยะที่ 1 สํารวจความคิดเห็นอาจารย์ผู้สอนต่อ
ความต้องการจําเป็นและความเป็นไปได้ จํานวน 200 คน แล้วคํานวณหา Priority Rank Index ระยะที่ 2 สํารวจ
ความคิดเห็นอาจารย์ผู้สอนต่อการให้การสนับสนุนของมหาวิทยาลัย จํานวน 192 คน และสัมภาษณ์ผู้ให้การสนับสนุน
จํานวน 12 คน ผลการวิจัยพบว่า ความต้องการจําเป็นในการจัดการเรียนการสอน 3 อันดับแรก คือ 1) การสร้าง
ปฏิสัมพันธ์กับนักศึกษา 2) การเตรียมสื่อการสอน และ 3) การควบคุมชั้นเรียน ความเป็นไปได้ของการเรียนการสอนแบบ
ผสมผสานอยู่ในระดับมาก โดยปัจจัยแห่งความสําเร็จของการเรียนการสอนแบบผสมผสาน ได้แก่ 1) ความรู้ความเข้าใจ
และการปรับตัวของอาจารย์ผู้สอน 2) การสร้างความเข้าใจและความรับผิดชอบของนักศึกษา 3) ลักษณะวิชา 4) การ
จัดการเรียนการสอนที่มีเทคนิคสนุกสนาน 5) เทคโนโลยี อุปกรณ์ และสถานที่ และ 6) ความพร้อมของการให้การ
สนับสนุน และการให้การสนับสนุนการเรียนการสอนแบบผสมผสานอยู่ในระดับมาก โดยปัจจัยแห่งความสําเร็จของการ
สนับสนุนการเรียนการสอนแบบผสมผสาน 5 ปัจจัย ได้แก่ 1) การประสานงานและการให้ความร่วมมือจากทุกหน่วยงาน
2) ความพร้อมของอุปกรณ์การเรียนการสอน 3) ความพร้อมในการเปลี่ยนแปลงและความเต็มใจให้บริการของบุคลากร
ผู้ปฏิบัติงาน 4) นโยบายที่ชัดเจนและการมีผู้นําการเปลี่ยนแปลง และ 5) ความรวดเร็วในการเบิกจ่ายงบประมาณ อาจารย์
ผู้สอนส่วนใหญ่นําเทคโนโลยีไปใช้ในระดับปานกลาง และส่วนใหญ่เห็นว่าระบบ / โปรแกรมที่ใช้มีความเหมาะสมกับ
รายวิชาในระดับมาก
คําสําคัญ: การเรียนการสอนแบบผสมผสาน, การประเมินความต้องการจําเป็น, ความเป็นไปได้,
การให้การสนับสนุนการเรียนการสอน

Abstract
Bangkok University has just initiated the hybrid instruction on campus. This research, therefore,
aims to analyze needs and feasibility, as well as together with the outcome resulting from supports
provided to facilitate the hybrid instruction. The study was divided into two phases. The first phase
involved an opinion survey among 200 instructors regarding needs and feasibility of hybrid instruction,
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and the Priority Rank Index was later calculated. The second phase was an opinion survey of 192
instructors concerning the supports provided by the university, along with the interviews with 12 support
providers. The findings reveal that the top three needs listed are : 1) building relationship with students,
2) preparation of teaching materials; and 3) in-class control. The feasibility of hybrid instruction was
reported at the high Level. The success factors of hybrid instruction were identified as consisting of :
1) the instructors’ knowledge, understanding and adaptation, 2) generating understanding and
responsibility among students, 3) course characteristics, 4) entertaining teaching techniques,
5) technology and facilities, and 6) readiness to provide support. Providing support to hybrid instruction
was rated in the high level, and the success factors of which are listed as following: 1) cooperation from
related units, 2) availability of teaching materials, 3) staff’s readiness to change and willingness to serve,
4) concrete policy and the availability of change leadership, and 5) efficiency in budget disbursement.
The findings also indicated that most faculty members employed the related technology in hybrid
instruction in the moderate level, and perceived that the systems/programs in use are suitable with the
related course in the high level.
Keywords: Hybrid Instruction, Need Assessment, Feasibility, Support Providing

1. บทนํา
ในวงการศึกษาได้ให้ความสนใจพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนที่ทําให้เกิดประสิทธิภาพต่อการเรียนรู้
อย่างต่อเนื่อง การเรียนการสอนแบบผสมผสาน (Hybrid Instruction หรือ Blended Instruction) เป็นรูปแบบ
หนึ่งที่ใช้การเรียนรู้ด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในลักษณะของ E-learning ที่ผู้เรียนและสาธารณูปโภคจะต้องมี
ความพร้อม และเนื้อหาสาระของบทเรียนต้องผ่านกระบวนการออกแบบที่ได้คุณภาพการเรียนรู้ กับการเรียน
การสอนแบบเผชิญหน้าในชั้นเรียน ด้วยความยืดหยุ่นต่อการใช้และสอดคล้องกับสภาพการเรียนรู้ในปัจจุบนั จนมี
นักการศึกษาบางกล่าวสนับสนุนไว้ว่า “Blended Learning is the Next Generation of an E-Learning”
(มนต์ชัย เทียนทอง, 2549) การเรียนการสอนรูปแบบนี้ช่วยให้ผู้เรียนและผู้สอนไม่ต้องเผชิญหน้ากันโดยตรง แต่
สามารถพบปะพูดคุยและแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างกันโดยใช้เทคโนโลยีเข้าช่วย สร้างความยืดหยุ่นสําหรับการ
จัดการเรียนการสอนโดยไม่มีระยะทางมาเป็นอุปสรรค ทําให้สามารถบรรลุเนื้อหาในรายวิชาได้อย่างรวดเร็ว เป็น
การเรียนรู้ด้วยตนเอง ลดการออกกลางคันและสมัครเรียนใหม่ในรายวิชาเดิม และลดการซ้ําซ้อนของรายวิชา
(Marsh, McFadden and Price, 2003) นอกจากนี้ ยังมีส่วนช่วยกระตุ้นให้ผู้เรียนขวนขวายหาความรู้ สร้าง
อุปนิสัยการเรียนรู้ด้วยตนเองให้กับผู้เรียน สร้างความยั่งยืนในความรู้และก่อให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต ดั่งงานวิจัย
ของ Branoff และ Mapson (2009) พบว่า คะแนนสอบของนักเรียนที่สอนแบบผสมผสานกับที่สอนแบบเผชิญหน้า
ไม่แตกต่างกัน นอกจากนี้ นักเรียนร้อยละ 58 ชื่นชอบการสอนแบบผสมผสาน และใช้กลยุทธ์ที่แตกต่างกันในการ
ค้นหาความรู้ และงานวิจัยของ Conn Roberts และ Powell (2009) พบว่า กลุ่มที่ใช้โมเดลผสมผสานกับกลุ่มที่ใช้
การเผชิญหน้ามีทัศนคติต่อคุณภาพการให้การดูแลไม่แตกต่างกัน แต่กลุ่มที่ใช้โมเดลผสมผสานมีทัศนคติต่อ
เทคโนโลยีและการใช้เทคโนโลยีในการฝึกปฏิบัติความเป็นมืออาชีพสูงกว่ากลุ่มที่ใช้การเผชิญหน้า
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มหาวิทยาลัยกรุงเทพได้เล็งเห็นประโยชน์ของการเรียนการสอนแบบผสมผสานที่จะยังผลแก่ผู้เรียน จึงมี
เจตนารมณ์นํารูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานมาใช้ในมหาวิทยาลัย และเพื่อรองรับกับการก้าวเข้าสู่สังคม
อาเซียนและสังคมโลกในอนาคต ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554 มหาวิทยาลัยกรุงเทพได้เริ่มนํารูปแบบ
การเรียนการสอนแบบผสมผสานมาใช้ ส่วนหนึ่งได้รับแรงผลักดันจากการเกิดวิกฤติการณ์น้ําท่วมที่วิทยาเขตรังสิต
ซึ่งได้รับผลกระทบเป็นอย่างมาก ส่งผลให้มหาวิทยาลัยเลื่อนการเปิดเรียนภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2554 จาก
25 ตุลาคม 2554 เป็นวันที่ 4 มกราคม 2555 การเรียนการสอนมีข้อจํากัดทั้งในเรื่องของเวลาและสถานที่
มหาวิทยาลัยจึงปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอนเป็นแบบผสมผสานโดยใช้การเรียนการสอนใน 4 แบบต่อไปนี้
ผสมผสานกัน ได้แก่ การบรรยายในห้องเรียนเป็นกลุ่มใหญ่ (Lecture) การทบทวนเป็นกลุ่มย่อย (Tutorial)
การสอนแบบประชุมออนไลน์ ติดตามผลการเรียนการสอน โดยสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนและผู้สอนผ่านการใช้
เทคโนโลยีช่วยสอนผ่านระบบออนไลน์ (Information Technology) และมอบหมายงานให้นักศึกษาค้นคว้าหา
ความรู้ด้วยตนเอง (Assignment) โดยการเรียนการสอนแต่ละแบบทั้งผู้เรียนและผู้สอนสามารถใช้ซอฟต์แวร์
คอมพิวเตอร์รวมทั้งใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือ
การเปลี่ยนแปลงการเรียนการสอนไปสู่รูปแบบผสมผสานจะต้องเตรียมพร้อมและสร้างความร่วมมือในการ
สนับสนุนจากหลายฝ่าย ทั้งอาจารย์ผู้สอนจากคณะวิชา และอาจารย์สายสนับสนุนจากหน่วยงานที่ให้การสนับสนุน
สายวิชาการ ดังนั้น เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมและรองรับการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ และเป็นแนวทางในการ
ปรับปรุงระบบการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยกรุงเทพต่อไป งานวิจัยนี้จึงสนใจประเมินความต้องการจําเป็น
ความเป็นไปได้ และการสนับสนุนระบบการเรียนการสอนแบบผสมผสาน เพื่อนําไปปรับปรุงและพัฒนาการเรียน
การสอนของมหาวิทยาลัยกรุงเทพต่อไป

2. วัตถุประสงค์การวิจัย
การนําเสนอบทความวิจัยครั้งนี้ นํามาจากโครงการวิจัย เรื่อง “การศึกษาและพัฒนารูปแบบการเรียน
การสอนแบบผสมผสานในระยะเริ่มต้นของมหาวิทยาลัยกรุงเทพ” ซึ่งแบ่งการศึกษาออกเป็น 3 ระยะ การนําเสนอ
ผลการวิจัยครั้งนีเ้ ป็นผลการศึกษาจากงานวิจัย 2 ระยะแรก โดยมีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาความต้องการจําเป็น
และความเป็นไปได้ในการเรียนการสอนแบบผสมผสาน และ 2) เพื่อศึกษาผลการให้การสนับสนุนระบบการเรียน
การสอนแบบผสมผสาน

3. ระเบียบวิธวี ิจัย
การวิจัยระยะที่ 1
ขั้นตอนการวิจัย 1) ศึกษาข้อมูลทางเอกสารและสอบถามผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับระบบและรูปแบบการเรียน
การสอนแบบผสมผสาน 2) ร่างแบบสอบถามและการตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถามโดยผู้ทรงคุณวุฒิ และ
ทดสอบกับกลุ่มตัวอย่าง (Try Out) 3) รวบรวมข้อมูลจากคณะวิชาทั้งหมด 9 คณะวิชา และสถาบันภาษา โดยมีผู้
ประสานงานคณะช่วยประสานการรวบรวมข้อมูลจากอาจารย์ ในสัปดาห์ที่ 1-2 ของเดือนธันวาคม พ.ศ. 2554 ซึ่ง
เป็นช่วงก่อนเริ่มการเรียนการสอนแบบผสมผสาน และ 4) วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณโดยใช้ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคํานวณ Priority Rank Index เพื่อจัดลําดับความต้องการจําเป็น สําหรับข้อมูลเชิง
คุณภาพใช้การวิเคราะห์เนื้อหา
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ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประชากร คือ อาจารย์ผู้สอนของมหาวิทยาลัยกรุงเทพ 9 คณะวิชา และ
1 สถาบันภาษา โดยใช้วิธีการเลือกตัวอย่างแบบเจาะจง โดยใช้เกณฑ์ 1) เป็นอาจารย์ประจํา 2) สัญชาติไทย ทั้งนี้
อาจารย์ที่ตรงตามเกณฑ์กําหนดมีจํานวนทั้งสิ้น 517 คน และมีอาจารย์ผู้เต็มใจตอบแบบสํารวจจํานวน 200 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามซึ่งมีอยู่ 4 ส่วน ได้แก่ 1) ข้อมูลพื้นฐาน 2) การประเมินความ
ต้องการจําเป็นของการเรียนการสอนแบบผสมผสาน 3) การประเมินความต้องการการได้รับการสนับสนุนจาก
มหาวิทยาลัยและฝ่ายสนับสนุนทางวิชาการ และ 4) ประเมินความเป็นไปได้ในการจัดการเรียนการสอนแบบ
ผสมผสาน
การวิจัยระยะที่ 2
ขั้นตอนการวิจัย 1) ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการสนับสนุนระบบการเรียนการสอนแบบ
ผสมผสาน เพื่อสร้างกรอบแนวคิดในการวิจัย 2) สร้างเครื่องมือ โดยใช้เครื่องมือ 2 แบบ ได้แก่ แบบสัมภาษณ์เชิงลึก
ที่ผ่านการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) โดยผู้ทรงคุณวุฒิ และแบบสํารวจความคิดเห็นต่อ
การสนับสนุนระบบการเรียนการสอนแบบผสมผสาน ที่ผ่านการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity)
โดยผู้ทรงคุณวุฒิ 3) รวบรวมข้อมูล โดยสัมภาษณ์ผู้มีหน้าที่ในหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนการเรียนการสอน ระหว่าง
เดือนมกราคม พ.ศ. 2555 และรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสํารวจจากอาจารย์ผู้สอน ระหว่างวันที่ 23 มกราคม-15
กุมภาพันธ์ 2555 ซึ่งเป็นช่วงเริ่มการเรียนการสอนแบบผสมผสานไปแล้วระยะหนึ่ง โดยรวบรวมแบบสํารวจผ่านผู้
ประสานงานของแต่ละคณะวิชาและสถาบัน และ 4) วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณโดยใช้ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน วิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์โดยใช้การวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ 1) ผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องให้การสนับสนุนระบบการเรียน
การสอนแบบผสมผสาน ประกอบด้วยอาจารย์และบุคลากรจากสํานักงานประกันคุณภาพ ศูนย์คอมพิวเตอร์
ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษา หอสมุด สํานักวิชาการ และฝ่ายอาคารสถานที่ จํานวน 12 คน 2) อาจารย์ผู้สอนทุกคณะ
วิชาและสถาบันภาษา โดยใช้เกณฑ์การเลือกตัวอย่างเช่นเดียวกับการวิจัยในระยะที่ 1 ทั้งนี้มีอาจารย์ผู้เต็มใจตอบ
แบบสํารวจจํานวน 192 คน โดยเป็นผู้ที่เคยตอบแบบสอบถามในระยะที่ 1 จํานวน 137 คน และผู้ที่ไม่เคยตอบ
จํานวน 55 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบ 2 เครื่องมือ ได้แก่ 1) แบบสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลการสนับสนุนระบบ
การเรียนการสอนแบบผสมผสาน ซึ่งมี 6 ข้อคําถาม เกี่ยวกับการให้การสนับสนุน ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสําเร็จ
ปัจจัยที่เป็นอุปสรรค และปัญหาที่เกิดขึ้น 2) แบบสอบถามความคิดเห็นของอาจารย์ผู้สอนต่อการสนับสนุนระบบ
การเรียนการสอนแบบผสมผสาน แบ่งเป็น 4 ส่วน ได้แก่ ข้อมูลพื้นฐาน ความเหมาะสมของการให้การสนับสนุน
ระบบการเรียนการสอนแบบผสมผสาน ความรู้ความเข้าใจภายหลังการอบรม และการนําเทคโนโลยีไปใช้ในการ
เรียนการสอน

4. ผลการวิจัย
1. ความต้องการจําเป็นและความเป็นไปได้ในการเรียนการสอนแบบผสมผสาน
คณะผู้วิจัยประเมินความต้องการจําเป็นโดยใช้ค่าดัชนี PNI (Priority Needs Index) เพื่อจัดลําดับความ
ต้องการจําเป็น ถ้าค่า PNI มีค่าสูงแสดงว่าประเด็นที่ศึกษามีความต้องการจําเป็นสูง (สุวิมล ว่องวาณิช, 2550)
พบว่า เมื่อพิจารณาการจัดการเรียนการสอนในภาพรวม และการจัดการเรียนการสอนแบบกลุ่มใหญ่ มีความ
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ต้องการจําเป็นมากที่สุด 3 อันดับแรก คือ 1) การสร้างปฏิสัมพันธ์กับนักศึกษาในห้องเรียน 2) การเตรียมสื่อ
การสอน และ 3) การควบคุมชั้นเรียน ส่วนการเรียนการสอนแบบกลุ่มเล็ก มีความต้องการจําเป็นมากที่สุด
3 อันดับแรก คือ 1) การเตรียมสื่อการสอน 2) การจัดทําแผนการสอน และ 3) การประเมินผลการเรียนการสอน
นอกจากนี้ ถ้าพิจารณาจากการจัดอันดับรวมทั้งการสอนกลุ่มใหญ่และกลุ่มเล็กรวมกัน ยังแสดงให้เห็นว่าประเด็น
ความต้องการจําเป็นในการจัดการเรียนการสอนกลุ่มใหญ่สูงกว่าการสอนแบบกลุ่มเล็ก ดังแสดงในตารางที่ 1
ตารางที่ 1: ความต้องการจําเป็นโดยวิธีคํานวณ PNI แบบปรับปรุง

การจัดการเรียนการสอนกลุ่มใหญ่
1. การสร้างปฏิสัมพันธ์กับนักศึกษาในห้องเรียน
2. การเตรียมสื่อการสอน
3. การควบคุมชั้นเรียน
4. การดําเนินกิจกรรมการสอน
5. การประเมินผลการเรียนการสอน
6.การจัดทําแผนการสอน
7.การค้นคว้าข้อมูลประกอบการเรียนการสอน
การจัดการเรียนการสอนกลุ่มเล็ก
1. การเตรียมสื่อการสอน
2.การจัดทําแผนการสอน
3. การประเมินผลการเรียนการสอน
4.การค้นคว้าข้อมูลประกอบการเรียนการสอน
5. การดําเนินกิจกรรมการสอน
6. การสร้างปฏิสัมพันธ์กับนักศึกษาในห้องเรียน
7. การควบคุมชั้นเรียน

D

I

PNI =
(I-D)/D

การจัดอันดับ
แยกกลุ่ม

การจัด
อันดับรวม

2.63
2.85
2.69
2.80
2.78
2.88
3.03

3.28
3.51
3.29
3.41
3.38
3.48
3.52

0.247
0.232
0.223
0.218
0.216
0.208
0.162

1
2
3
4
5
6
7

1
2
3
4
5
6
10

3.01
3.01
3.03
3.11
3.12
3.15
3.11

3.57
3.54
3.53
3.60
3.58
3.56
3.50

0.186
0.176
0.165
0.158
0.147
0.130
0.125

1
2
3
4
5
6
7

7
8
9
11
12
13
14

หมายเหตุ: D = ค่าเฉลี่ยระดับความสามารถในปัจจุบัน, I = ค่าเฉลีย่ ระดับความสามารถที่คาดหวังในอนาคต
2. ความต้องการการสนับสนุน และความเหมาะสมของการสนับสนุนการเรียนการสอนแบบผสมผสาน
ความต้องการการสนับสนุนการเรียนการสอนแบบผสมผสานในภาพรวมของความต้องการในเรื่องการ
อบรม สถานที่เรียนและห้องปฏิบัติการ การสนับสนุนแหล่งการเรียนรู้ และการตัดเกรดสําหรับการเรียนการสอน
แบบใหม่ มีความต้องการอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.91) นําเสนอรายละเอียดในแต่ละประเด็นความต้องการ
โดยเปรียบเทียบกับความเหมาะสมของการสนับสนุนในประเด็นเดียวกัน ดังนี้
ด้านการจัดอบรม ผลการวิจัยในระยะที่ 1 อาจารย์ผู้สอนมีความต้องการการอบรมในระดับมาก โดยการ
อบรม WebEx ซึ่งมีค่าเฉลี่ยความต้องการสูงสุด (2.77) รองลงมา คือ การอบรม LMS และ การอบรม ODC (2.74
และ 2.65 ตามลําดับ) แต่ภายหลังการจัดอบรม (การวิจัยระยะที่ 2) อาจารย์ผู้สอนเห็นว่าการจัดอบรมมีความ
เหมาะสมในระดับมาก โดยการอบรม LMS มีค่าเฉลี่ยความเหมาะสมสูงสุด (3.08) รองลงมา คือ การจัดอบรม ODC
WebEx Microsoft Producer และ Cam studio (3.01 2.93 2.93 และ 2.82 ตามลําดับ) และภายหลังการอบรม
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อาจารย์ผู้สอนมีความรู้ความเข้าใจในระดับมาก โดยการอบรม Microsoft Producer มีค่าเฉลี่ยความรู้ความเข้าใจ
สูงสุด (3.23) รองลงมา คือ Cam studio LMS WebEx และ ODC (3.01 2.77 2.66 และ 2.63 ตามลําดับ)
ดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2: ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความต้องการการสนับสนุน ความเหมาะสมของการสนับสนุน
และความรู้ความเข้าใจหลังการอบรม

1. การจัดอบรม WebEx
2. การจัดอบรม LMS
3. การจัดอบรม ODC
4. การจัดอบรม Microsoft Producer
5. การจัดอบรม Cam studio
รวม

ระดับความต้องการการ
สนับสนุน (วิจัยระยะที่ 1)
Mean S.D. ระดับ
2.77 0.86 มาก
2.74 0.75 มาก
2.65 0.79 มาก

2.72

0.80

มาก

ความเหมาะสมของการ
สนับสนุน (วิจัยระยะที่ 2)
Mean S.D. ระดับ
2.93 0.67
มาก
3.08 0.54
มาก
3.01 0.59
มาก
2.93 0.67
มาก
2.82 0.66
มาก
2.95 0.63
มาก

ความรู้ความเข้าใจหลัง
การอบรม (วิจัยระยะที่ 2)
Mean S.D. ระดับ
2.66 0.78 มาก
2.77 0.70 มาก
2.63 0.82 มาก
3.23 0.58 มาก
3.01 0.69 มาก
2.86 0.71 มาก

ด้านสถานที่เรียนและห้องปฏิบัติการ การสนับสนุนแหล่งการเรียนรู้ และการตัดเกรดสําหรับการเรียน
การสอนแบบใหม่ พบว่า อาจารย์ผู้สอนมีความต้องการทั้ง 3 ประเด็นในระดับมาก (3.11) โดยสถานที่เรียนและ
ห้องปฏิบัติการมีค่าเฉลี่ยสูงสุด (3.27) รองลงมา คือ การสนับสนุนแหล่งการเรียนรู้ และการตัดเกรดสําหรับการเรียน
การสอนแบบใหม่ (3.15 และ 2.90 ตามลําดับ) ภายหลังการเปิดภาคเรียน อาจารย์ผู้สอนเห็นว่า การให้การ
สนับสนุนในประเด็นเหล่านี้มีความเหมาะสมในระดับมากเช่นกัน โดยการสนับสนุนแหล่งค้นคว้าและเรียนรู้เพิ่มเติม
จากสํานักหอสมุดมีค่าเฉลี่ยสูงสุด (2.81) รองลงมา คือ การวัดและประเมินผลการเรียนการสอน และการให้บริการ
และอํานวยความสะดวกระหว่างการใช้งาน (2.75 และ 2.73 ตามลําดับ) ส่วนความพร้อมของห้อง WebEx และ
ความพร้อมของห้องปฏิบัติการมีค่าเฉลี่ยต่ําสุด (2.51 และ 2.50 ตามลําดับ) ดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3: ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความต้องการและความเหมาะสมการให้การสนับสนุน
ความต้องการการได้รับการ
สนับสนุน (ผลการวิจัยระยะที่ 1)
1. สถานที่เรียนและห้องปฏิบัติการ

2. การสนับสนุนแหล่งการเรียนรู้

ระดับความต้องการ
Mean
S.D. ระดับ
3.27
0.72 มาก

3.15

0.76

มาก

การสนับสนุนการเรียนการสอนแบบ
ผสมผสาน (ผลการวิจัยระยะที่ 2)
1.1 ความพร้อมของโต๊ะและเก้าอี้
ในห้องเรียน
1.2 บรรยากาศของห้องเรียน
1.3 ความพร้อมของห้อง WebEx
1.4 ความพร้อมของห้องปฏิบัติการ
1.5 การให้บริการและอํานวย
ความสะดวกระหว่างการใช้งาน
2. การสนับสนุนแหล่งค้นคว้าและเรียนรู้
เพิ่มเติมจากสํานักหอสมุด

ระดับความเหมาะสม
Mean S.D. ระดับ
2.71 0.76 มาก
2.57
2.51
2.50
2.73

0.81
0.81
0.76
0.64

มาก
มาก
มาก
มาก

2.81

0.74

มาก

(ตารางมีต่อ)

8

การประชุ ม วิ ช าการมหาวิ ท ยาลั ย กรุ ง เทพ
BANGKOK UNIVERSITY RESEARCH CONFERENCE

ตารางที่ 3 (ต่อ): ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความต้องการและความเหมาะสมการให้การสนับสนุน
ความต้องการการได้รับการ
สนับสนุน (ผลการวิจัยระยะที่ 1)
3. การตัดเกรดสําหรับการเรียน
การสอนแบบใหม่
รวม

ระดับความต้องการ
Mean
S.D. ระดับ
2.90
0.81 มาก
3.11

0.76

มาก

การสนับสนุนการเรียนการสอนแบบ
ผสมผสาน (ผลการวิจัยระยะที่ 2)
3. การวัดและประเมินผลการเรียน
การสอน
รวม

ระดับความเหมาะสม
Mean S.D. ระดับ
2.75 0.64 มาก
2.65

0.74

มาก

3. ความเป็นไปได้ในการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน และความเหมาะสมของการสนับสนุน
การเรียนการสอนแบบผสมผสาน
ความเป็นไปได้ในการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานในภาพรวม (การวิจัยระยะที่ 1) พบว่า ความ
เป็นไปได้ระดับมาก (2.63) โดยด้านประโยชน์และคุณค่าต่อการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยมีค่าเฉลี่ย
สูงสุด (2.95) รองลงมา คือ ด้านการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย / คณะ / ภาควิชา และด้านระบบการเรียนการสอน
แบบผสมผสาน (2.86 และ 2.68 ตามลําดับ) ส่วนด้านปัญหาอุปสรรคต่อการจัดการเรียนการสอนมีค่าเฉลี่ยต่ําสุด
(2.04) ซึ่งกล่าวได้ว่า อาจารย์ผู้สอนเห็นว่า ปัญหาอุปสรรคต่อการจัดการเรียนการสอนอยู่ในระดับมาก หรือหมายถึง
ปัญหาอุปสรรคทําให้ความเป็นไปได้ในการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานอยู่ในระดับน้อย ดังตารางที่ 4
ตารางที่ 4: ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความเป็นไปได้ในการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน
ความเป็นไปได้ในการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน

1. ประโยชน์และคุณค่าต่อการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย
2. การสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย / คณะ / ภาควิชา
3. ระบบการเรียนการสอนแบบผสมผสาน
4. ปัญหาอุปสรรคต่อการจัดการเรียนการสอน*
รวม

ค่าเฉลี่ย

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

2.95
2.86
2.68
2.04
2.63

0.62
0.66
0.72
0.58
0.65

ระดับความเป็นไปได้ใน
การจัดการเรียนการสอน
แบบผสมผสาน
มาก
มาก
มาก
น้อย
มาก

* ปัญหาอุปสรรคต่อการจัดการเรียนการสอนได้กลับค่าคะแนนก่อนคํานวณ
ทั้งนี้ ในด้านประโยชน์และคุณค่าต่อการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย ผู้สอนเห็นว่า ความเป็นไป
ได้มากที่สุด คือ การเพิ่มช่องทางในการติดต่อสื่อสาร และสิ่งที่เป็นไปได้น้อยสุดคือการเป็นผู้นําในการจัดการเรียน
การสอนรูปแบบใหม่ ด้านการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย / คณะ / ภาควิชา ผู้สอนเห็นว่าความเป็นไปได้มากที่สุด
คือ การบรรยายอบรมให้ความรู้ และสิ่งที่เป็นไปได้น้อยสุด คือ การจัดตารางการใช้ห้องเรียน / สถานที่ ด้านระบบ
การเรียนการสอนแบบผสมผสาน ผู้สอนเห็นว่า ความเป็นไปได้มากที่สุด คือ การใช้ระบบ BULMS ในการแนบ
เอกสารการเรียนการสอนและส่งงานระหว่างผู้สอนและผู้เรียน และสิ่งที่เป็นไปได้น้อยสุด คือ การสอนแบบประชุม
ออนไลน์ เพื่อสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนและผู้สอน เช่น การใช้โปรแกรม WebEx สําหรับด้านปัญหาอุปสรรค
ต่อการจัดการเรียนการสอนที่เป็นปัญหาน้อยทําให้ความเป็นไปได้ของการเรียนการสอนแบบผสมผสานเป็นไปได้มาก
คือ ความยากลําบากในการปรับตัวต่อการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ ที่เป็นปัญหามากและทําให้ความเป็นไปได้ของ
การสอนแบบผสมผสานเป็นไปได้น้อย คือ จํานวนห้องเรียนที่มีจํากัด
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สําหรับการเปรียบเทียบความเป็นไปได้ของการเรียนการสอนแบบผสมผสานกับความเหมาะสมของการ
สนับสนุนในประเด็นต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดห้องเรียน การจัดอุปกรณ์ภายในห้องเรียน และการอํานวยความสะดวก
เกี่ยวกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ มีความเป็นไปได้ในระดับมาก (2.83) โดยการอํานวยความสะดวกเกี่ยวกับโปรแกรม
คอมพิวเตอร์มีค่าเฉลี่ยสูงสุด (2.93) รองลงมา คือ การจัดอุปกรณ์ภายในห้องเรียน และการจัดห้องเรียน (2.81 และ
2.76 ตามลําดับ) ภายหลังการเปิดภาคเรียน พบว่า ความเหมาะสมในประเด็นเหล่านี้มีความเหมาะสมในระดับมาก
เช่นกัน โดยการให้บริการโปรแกรมคอมพิวเตอร์มีค่าเฉลี่ยสูงสุด (2.75) รองลงมา คือ การจัดห้องเรียน และความ
พร้อมของโสตทัศนูปกรณ์ (2.66 และ 2.60 ตามลําดับ) ดังตารางที่ 5
ตารางที่ 5: ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความต้องการและความเหมาะสมของการเรียนการสอน
แบบผสมผสาน
ความเป็นไปได้ในการจัด
การเรียนการสอน
(ผลการวิจัยระยะที่ 1)
1. การอํานวยความสะดวก
เกี่ยวกับซอฟต์แวร์ / โปรแกรม
คอมพิวเตอร์
2. การจัดอุปกรณ์ / สื่อสนับสนุน
ภายในห้องเรียน
3. การจัดตารางการใช้ห้องเรียน /
สถานที่
รวม

ระดับความเป็นไปได้
Mean S.D. ระดับ
2.93

0.65

มาก

2.81

0.70

มาก

2.76

0.72

มาก

2.83

0.69

มาก

การให้การสนับสนุนการเรียน
การสอนแบบผสมผสาน
(ผลการวิจัยระยะที่ 2)
1. การให้บริการซอฟต์แวร์โปรแกรม
คอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการเรียน
การสอน
2. ความพร้อมของโสตทัศนูปกรณ์
ประกอบการเรียนการสอน
3. การจัดห้องและตารางการเรียน
การสอน
รวม

ระดับความเหมาะสม
Mean S.D. ระดับ
2.75

0.74

มาก

2.60

0.77

มาก

2.66

0.78

มาก

2.67

0.76

มาก

โดยสรุปการให้การสนับสนุนระบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานในภาพรวม โดยวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบ
สํารวจอาจารย์ผสู้ อนและการสัมภาษณ์ผู้ให้การสนับสนุน ในระยะที่ 2 พบว่า มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก (2.84)
เมื่อพิจารณาในแต่ละด้านทุกด้านมีความเหมาะสมในระดับมากเช่นกัน เรียงลําดับค่าเฉลี่ย ดังนี้ 1) ด้านการสนับสนุน
การอบรมการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนมีคา่ เฉลี่ยสูงสุด (2.96) ทั้งนี้การสนับสนุนด้านนี้สํานักประกันคุณภาพ
การศึกษารับผิดชอบจัดอบรมระบบ / โปรแกรมให้แก่อาจารย์ผสู้ อน โดยขอความร่วมมือจากศูนย์คอมพิวเตอร์ร่วมเป็น
วิทยากร และเชิญวิทยากรจากภายนอก 2) การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ (2.91) โดยสํานักประกันคุณภาพการศึกษาและ
สํานักวิชาการ มีบทบาทในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ สร้างความรูค้ วามเข้าใจแก่อาจารย์ผู้สอนผ่านคณะวิชา และสร้าง
ความเข้าใจแก่นักศึกษาโดยส่งแผนการสอนให้กับนักศึกษาก่อนเปิดภาคเรียน 3) การสนับสนุนจากผู้บริหารคณะวิชา
(2.89) โดยผู้บริหารได้ให้แนวคิดเชิงนโยบาย ซึ่งชี้ให้เห็นถึงประโยชน์และคุณค่า ออกแบบรูปแบบที่มีประสิทธิภาพที่
สร้างการเรียนรู้อย่างเต็มที่ ผู้สอนและผู้เรียนต้องมีการพบปะกัน เพือ่ สอบถามและตรวจสอบความรูค้ วามเข้าใจ
จึงออกแบบการเรียนการสอนเป็น 4 แบบผสมผสานกัน ได้แก่ การบรรยายในห้องเรียนเป็นกลุ่มใหญ่ (Lecture) การ
ทบทวนเป็นกลุ่มย่อย (Tutorial) การติดตามผลการเรียนการสอนโดยการสื่อสารกับนักศึกษาผ่านการใช้เทคโนโลยีช่วย
สอนผ่านระบบออนไลน์ (Information Technology) และมอบหมายงานให้นักศึกษาค้นคว้าหาความรูด้ ้วยตนเอง
(Assignment) 4) การสนับสนุนเทคโนโลยีและโสตทัศนูปกรณ์ (2.81) ศูนย์คอมพิวเตอร์สนับสนุนด้านซอฟต์แวร์และ
ระบบ โดยทัง้ สรรหาจัดซื้อใหม่ ปรับปรุงของเดิม และพัฒนาซอฟต์แวร์ใหม่ ส่วนศูนย์เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ช่วยเหลือ
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ในเรื่องการผลิตสือ่ ให้กับอาจารย์ผู้สอน และจัดเตรียมโสตทัศนูปกรณ์โดยเฉพาะโถงที่ใช้เป็นห้องเรียนในวิทยาเขตรังสิต
ซึ่งมีอุปสรรคในเรือ่ งแสง เสียง และระบบไฟฟ้า และ 5) การสนับสนุนด้านอาคารสถานที่และการจัดห้องเรียน (2.63)
โดยสํานักวิชาการจัดห้องเรียน โดยเริ่มจากสํารวจจํานวนห้องเรียนที่สามารถใช้งานได้ พิจารณาตารางเรียนที่จัดอยู่เดิม
พบว่า จํานวนห้องเรียนไม่เพียงพอ ดังนั้น บางรายวิชาต้องสลับแบบการสอนระหว่างการสอน 4 แบบ เช่น การใช้การ
มอบหมายงานให้นักศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง (Assignment) ก่อน แล้วตามด้วยการติดตามผลการเรียนการ
สอนโดยการสื่อสารกับนักศึกษาผ่านการใช้เทคโนโลยีช่วยสอนผ่านระบบออนไลน์ (Information Technology) ทําให้
ห้องเรียนเพียงพอและถูกใช้อย่างเต็มที่ตลอดภาคการศึกษา หลังจากนั้นเป็นหน้าที่ของฝ่ายอาคารสถานที่จัดเตรียม
สถานที่ ระบบไฟฟ้า และสาธารณูปโภคให้พร้อมใช้ ดังตารางที่ 6
ตารางที่ 6: ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความเหมาะสมการสนับสนุนการเรียนการสอนแบบผสมผสาน
การสนับสนุนระบบการเรียนการสอน
แบบผสมผสาน
1. การสนับสนุนการอบรมการใช้เทคโนโลยี
เพื่อการเรียนการสอน
2. การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
3. การสนับสนุนจากคณะวิชา
4. การสนับสนุนเทคโนโลยีและ
โสตทัศนูปกรณ์
5. การสนับสนุนด้านอาคารสถานที่
และการจัดห้องเรียน
รวม

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

ค่าเฉลี่ย
2.96

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
0.55

ระดับความ
เหมาะสม
มาก

สํานักประกันคุณภาพ
และศูนย์คอมพิวเตอร์
สํานักประกันคุณภาพ
และสํานักวิชาการ
ผู้บริหารฝ่ายวิชาการ
ศูนย์คอมพิวเตอร์และ
ศูนย์เทคโนโลยี
ฝ่ายอาคารและ
สํานักวิชาการ

2.91

0.53

มาก

2.89
2.81

0.56
0.58

มาก
มาก

2.63

0.63

มาก

2.84

0.44

มาก

นอกจากนี้ ผลจากการสัมภาษณ์ผู้ให้การสนับสนุน สามารถสรุปปัจจัยแห่งความสําเร็จของการสนับสนุน
การเรียนการสอนแบบผสมผสานได้ 5 ปัจจัย ได้แก่ 1) การประสานงานและการให้ความร่วมมือจากทุกหน่วยงาน
2) ความพร้อมของอุปกรณ์การเรียนการสอน 3) ความพร้อมในการเปลี่ยนแปลงและความเต็มใจให้บริการของ
บุคลากรผู้ปฏิบัตงิ าน 4) นโยบายที่ชัดเจนและการมีผู้นําการเปลี่ยนแปลง และ 5) ความรวดเร็วในการเบิกจ่าย
งบประมาณ
4. การนําเทคโนโลยีไปใช้ในการเรียนการสอนแบบผสมผสาน และปัจจัยแห่งความสําเร็จ
การนําเทคโนโลยีไปใช้ในการเรียนการสอนแบบผสมผสาน (ผลการวิจยั ระยะที่ 2) พบว่า อาจารย์ผู้สอน
ส่วนใหญ่ (ร้อยละ 45.3) ใช้การเทคโนโลยีในระดับปานกลาง รองลงมาคือ ใช้ในระดับน้อย (31.8) และมาก (22.9)
ตามลําดับ โดยสถาบันภาษาและคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ส่วนใหญ่ (94.7 และ 57.1 ตามลําดับ) ใช้
เทคโนโลยีในระดับมาก คณะนิติศาสตร์ นิเทศศาสตร์ บัญชี มนุษยศาสตร์ และวิศวกรรมศาสตร์ ส่วนใหญ่ใช้
เทคโนโลยีในระดับปานกลาง (63.6 54.3 82.4 69.6 และ 52.9 ตามลําดับ) คณะบริหารธุรกิจและศิลปกรรม
ส่วนใหญ่ใช้เทคโนโลยีในระดับน้อย (52.9 และ 66.7 ตามลําดับ) ส่วนคณะเศรษฐศาสตร์มีการใช้เทคโนโลยีในแต่ละ
ระดับจํานวนพอ ๆ กัน เมื่อถามถึงความเหมาะสมของการใช้ระบบ / โปรแกรมกับรายวิชา พบว่า ในภาพรวม
รายวิชาส่วนใหญ่มีความเหมาะสมในระดับมาก (48.1) รองลงมา คือ เหมาะสมปานกลาง และมากที่สุด
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(30.4 และ 16.2 ตามลําดับ) โดยคณะเศรษฐศาสตร์ส่วนใหญ่เห็นว่า เหมาะสมมากที่สุด (44.4) คณะนิติศาสตร์
นิเทศศาสตร์ บัญชี บริหารธุรกิจ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และศิลปกรรมศาสตร์ ส่วนใหญ่เห็นว่า เหมาะสมมาก
(73.7 66.7 47.8 46.4 57.9 และ 48.8) และสถาบันภาษาและคณะมนุษยศาสตร์เห็นว่ามีความเหมาะสม
ปานกลาง (50.9 และ 46.5) ส่วนคณะวิศวกรรมศาสตร์เห็นว่าเหมาะสมปานกลางและมากจํานวนเท่ากัน (48.8)
ดังตารางที่ 7
ตารางที่ 7: จํานวนและร้อยละระดับการใช้เทคโนโลยีและความเหมาะสมของโปรแกรมที่ใช้จําแนกตามคณะวิชา
คณะวิชา / สถาบัน
ภษ.
มน.

นต.
นศ.
บช.
บธ.
ระดับการใช้เทคโนโลยีในการเรียนการสอนแบบผสมผสาน
น้อย*
4 (36.4) 16 (45.7) 1 (5.9) 9 (52.9) 1 (5.3)
ปานกลาง** 7 (63.6) 19 (54.3) 14 (82.4) 4 (23.5)
มาก***
2 (11.8) 4 (23.5) 18 (94.7)
รวม (คน) 11 (100) 35(100) 17(100) 17(100) 19(100)
ระดับความเหมาะสมของระบบ / โปรแกรมที่ใช้กับรายวิชา
น้อยที่สุด
1 (1.4)
น้อย
4 (5.6)
5 (13.2)
ปานกลาง 4 (21.1) 20 (27.8) 5 (21.7) 10 (35.7) 19 (50.9)
มาก
14 (73.7) 48 (66.7) 11 (47.8) 13 (46.4) 9 (23.7)
มากที่สุด 1 (5.3) 5 (6.9) 7 (30.4) 5 (17.9) 5 (13.2)
รวม (วิชา) 19 (100) 78(100) 23 (100) 28 (100) 38 (100)

รวม
วท.

วศ.

ศก.

ศศ.

5 (21.7)
16 (69.6)
2 (8.7)
23(100)

2 (9.5)
7 (33.3)
12 (57.1)
21(100)

4 (23.5) 16 (66.7) 3 (37.5)
9 (52.9) 8 (33.3) 3 (37.5)
4 (23.5)
2 (25.0)
17(100) 24(100) 8(100)

61 (31.8)
87 (45.3)
44 (22.9)
192(100)

1 (2.3)
20 (46.5)
16 (37.2)
6 (14.0)
43 (100)

3 (7.9)
5 (13.2)
22 (57.9)
8 (21.1)
38 (100)

14 (38.9)
14 (38.9)
8 (22.2)
36 (100)

5 (1.4)
14 (3.9)
110 (30.4)
174 (48.1)
59 (16.2)
362 (100)

4 (9.8)
11 (26.8)
20 (48.8)
6 (14.6)
41(100)

1 (5.6)
2 (11.1)
7 (38.9)
8 (44.4)
18 (100)

หมายเหตุ: ตัวเลขในวงเล็บ หมายถึง ค่าร้อยละ
* สื่อสารแบบต่างช่วงเวลา สื่อการสอนไม่มีเสียงและภาพเคลื่อนไหว
** สื่อสารแบบต่างช่วงเวลา สื่อการสอนมีเสียงและภาพเคลื่อนไหว
**สื่อสารแบบช่วงเวลาเดียวกัน สื่อการสอนมีเสียงและภาพเคลื่อนไหว
ปัจจัยแห่งความสําเร็จของการเรียนการสอนแบบผสมผสาน สรุปข้อเสนอแนะจากแบบสํารวจอาจารย์
ระยะที่ 1 และการสัมภาษณ์ผู้ให้การสนับสนุนระยะที่ 2 มีทั้งสิ้น 6 ปัจจัย ได้แก่ 1) ความรู้ความเข้าใจและการ
ปรับตัวของอาจารย์ผู้สอน 2) การสร้างความเข้าใจและความรับผิดชอบของนักศึกษา 3) ลักษณะวิชา 4) การจัดการ
เรียนการสอนที่มีเทคนิคสนุกสนาน 5) เทคโนโลยี อุปกรณ์ และสถานที่ และ 6) ความพร้อมของการให้การสนับสนุน

5. อภิปรายผล
จากการวิจัยพบประเด็นที่น่าสนใจที่นําไปสู่การอภิปรายผล คือ ความต้องการในเรื่องสถานที่เรียนและ
ห้องปฏิบัติการ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด (3.27) แต่การให้การสนับสนุนในเรื่องความพร้อมของห้อง WebEx กับความพร้อม
ของห้องปฏิบัติการกลับมีค่าเฉลี่ยต่ําสุด (2.51, 2.50) ทั้งนี้เนื่องจากข้อจํากัดของสถานที่เรียนและห้องปฏิบัติการที่มี
จํานวนน้อย และอยู่ในภาวะที่ยังไม่สามารถเพิ่มสถานที่และห้องปฏิบัติการได้ ส่วนความต้องการของผู้สอนในเรื่อง
การอบรม โปรแกรม WebEx เป็นโปรแกรมที่มีความต้องการอบรมมาก แต่ภายหลังการอบรมผู้สอนมีความรู้ความ
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เข้าใจใน WebEx น้อยที่สุดเมื่อเทียบกับโปรแกรมอื่น ๆ เนื่องจากโปรแกรม WebEx เป็นโปรแกรมใหม่ที่นํามาใช้ใน
มหาวิทยาลัยเป็นครั้งแรก มีผู้ชํานาญเกี่ยวกับโปรแกรมนี้ไม่มากนัก นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยกรุงเทพได้จัดสถานที่
รองรับการเรียนการสอนโดยใช้ WebEx สําหรับนักศึกษาที่โรงยิม โดยตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์จํานวน 300 เครื่อง
และแบ่งพื้นที่เป็น 15 กลุ่ม แต่การจัดเครื่องคอมพิวเตอร์จํานวนมากและการใช้โปรแกรม WebEx ซึ่งเป็นโปรแกรม
ใหม่ จึงมีปัญหาได้ ส่วนสถานที่ในการใช้ WebEx สําหรับอาจารย์ผู้สอนคือห้องคอมพิวเตอร์ห้อง 943 ซึ่งมีปัญหา
เสียงรบกวนจากอาจารย์ผู้สอนท่านอื่นเมื่อใช้งานพร้อมกัน
ความเหมาะสมของการสนับสนุนการเรียนการสอนแบบผสมผสานด้านอาคารสถานที่และการจัดห้องเรียน
มีค่าเฉลี่ยต่ําสุด (2.63) เนื่องจากวิกฤตการณ์น้ําท่วมได้ส่งผลต่อด้านอาคารสถานที่โดยตรง จํานวนห้องเรียนไม่
เพียงพอ ซึ่งทําให้การจัดห้องเรียนมีปัญหาและอุปสรรคมาก ต้องมีการสลับแบบการเรียนการสอน จัดตารางเรียน
หลายครั้ง และมีการตรวจสอบจากอีกหน่วยงานหนึ่ง แต่เมื่อถึงวันเปิดภาคเรียนก็มีห้องเรียนที่ชนกัน ซึ่งทาง
สํานักวิชาการได้มีการจัดห้องเรียนสํารองไว้เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว
อาจารย์ผู้สอนจากสถาบันภาษาส่วนใหญ่มีการใช้เทคโนโลยีในระดับมาก แต่อาจารย์ผู้สอนกลับเห็นว่า
มีความเหมาะสมกับรายวิชาที่สอนในระดับปานกลาง เนื่องจากเป็นนโยบายมาจากผู้บริหารหน่วยงาน แต่เนื่องด้วย
ลักษณะของบางรายวิชายังมีความเหมาะสมเพียงในระดับปานกลาง เช่น การฝึกการออกเสียงภาษาอังกฤษยังต้อง
อาศัยปฏิสัมพันธ์ภายในห้องเรียน นอกจากนี้ อาจารย์ผู้สอนจากคณะมนุษยศาสตร์เห็นว่า ระบบ / โปรแกรมที่ใช้มี
ความเหมาะสมกับรายวิชาในระดับปานกลาง และมีการใช้เทคโนโลยีในระดับปานกลาง เนื่องจากลักษณะรายวิชา
ของคณะมนุษยศาสตร์ที่ส่วนใหญ่เน้นการบรรยาย และมีรายวิชาภาษาอังกฤษที่เป็นการเน้นทักษะเฉพาะด้าน
มากกว่าทักษะภาษาอังกฤษทั่วไป

6. ข้อเสนอแนะ
การจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานมีความเป็นไปได้ที่จะดําเนินการต่อไป เนื่องด้วยผู้สอนเห็น
ประโยชน์และคุณค่า ผู้สอนและผู้เรียนได้ปรับตัวในการใช้ระบบการเรียนการสอนแบบนี้มาระดับหนึ่งแล้ว รวมทั้ง
มหาวิทยาลัยได้เตรียมความพร้อมและปรับตัวในการจัดการเรียนการสอนเช่นเดียวกัน ในอนาคตต่อไปการเรียน
การสอนแบบผสมผสานจะเป็นทางเลือกที่ดีวิธีหนึ่งสําหรับการเรียนการสอน ทั้งนี้ผู้สอนจะเป็นผู้ตัดสินเลือกใช้ตาม
ความเหมาะสมของรายวิชาหรือตามความเหมาะสมของลักษณะการเรียนการสอน ทั้งนี้มหาวิทยาลัยยังควรส่งเสริม
และสนับสนุนการเรียนการสอนแบบผสมผสานต่อไป แม้ว่าการสํารวจระยะที่ 1 อาจารย์ผู้สอนเห็นว่าการเรียนการ
สอนแบบผสมผสานจะมีปัญหาอุปสรรคมาก แต่ก็เห็นว่า จะมีประโยชน์และคุณค่ามากเช่นกัน ซึ่งเมื่อสํารวจในระยะ
ที่ 2 อาจารย์ผู้สอนเห็นว่า การให้การสนับสนุนอยู่ในระดับมาก กล่าวได้ว่า แม้ว่าจะมีปัญหาและอุปสรรคมากแต่ฝ่าย
สนับสนุนสามารถเตรียมพร้อมและจัดการปัญหาที่เกิดขึ้นได้ โดยควรพัฒนาในบางประเด็นดังต่อไปนี้
1. ควรมีการปรับปรุงการใช้โปรแกรม WebEx ทั้งในเรื่องสถานที่ให้บริการ อุปกรณ์เสริมสําหรับใช้
โปรแกรม เช่น หูฟัง และไมโครโฟน และการอบรมให้ความรู้แก่อาจารย์ผู้สอนและนักศึกษา เนื่องจากผลจากการ
วิจัยและการอภิปรายผลพบว่า อาจารย์มีความต้องการอบรมโปรแกรม WebEx ในระดับมาก ซึ่งมีค่าเฉลี่ยสูงสุด
แต่ความเหมาะสมต่อการให้การสนับสนุนห้องปฏิบัติการ WebEx มีค่าเฉลี่ยต่ําสุด นอกจากนี้ ยังควรขยายบัญชี
(Account) ผู้ใช้งานรองรับความต้องการที่เพิ่มมากขึ้นในอนาคต เพื่อยังผลต่อการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ
ในการสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนและผู้สอนแบบทันทีในช่วงเวลาเดียวกัน
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2. ควรมีการปรับปรุงระบบที่รองรับต่าง ๆ ให้มีความเสถียรภาพ เช่น ระบบอินเทอร์เน็ต ระบบ BULMS
และระบบ ODC เป็นต้น เนื่องจากการเรียนการสอนแบบผสมผสานโดยเฉพาะในส่วนของการใช้เทคโนโลยีช่วยสอน
ผ่านระบบออนไลน์ (Information Technology) ที่อาศัยเทคโนโลยีและระบบต่าง ๆ เข้ามาช่วยให้การเรียนการสอน
บรรลุผลสําเร็จ เทคโนโลยีที่เข้ามาช่วยสนับสนุนจึงมีความสําคัญเป็นอย่างยิ่ง แม้ผู้สอนและผู้เรียนมีการเตรียมตัวดี
เพียงใด แต่หากระบบ / เทคโนโลยีไม่เอื้ออํานวย การเรียนการสอนครั้งนัน้ ก็ล้มเหลว ดังนั้น จึงควรสร้างระบบและใช้
เทคโนโลยีที่มีความมั่นคงและเสถียรภาพ
3. ควรสร้างความตระหนักแก่นักศึกษาให้ปรับตัวต่อการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ ผลจากการวิจัยที่ได้ทงั้ จาก
อาจารย์ผู้สอนและผู้ให้การสนับสนุน ได้ระบุปจั จัยแห่งความสําเร็จของการเรียนการสอนแบบผสมผสานปัจจัยหนึ่ง คือ
การสร้างความรูค้ วามเข้าใจและความรับผิดชอบของนักศึกษา ซึ่งการเรียนการสอนแบบผสมผสานนี้ นักศึกษาจะต้องใฝ่
เรียนรู้และมีความรับผิดชอบมากยิ่งขึ้น โดยการเรียนผ่านสื่อออนไลน์นักศึกษาต้องเรียนรู้เทคโนโลยีและวิธีการใหม่ และ
เป็นผู้แสวงหาความรู้ผ่านระบบด้วยตนเอง ดังนัน้ มหาวิทยาลัยควรรณรงค์กระตุน้ จิตสํานึกการใฝ่เรียนรู้ของนักศึกษา
ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น ป้ายประกาศ โปสเตอร์ เว็บไซต์ และสโมสรนักศึกษา รวมทั้งอาจารย์ผู้สอนสามารถช่วยกระตุ้น
จิตสํานึกในช่วงการบรรยายได้อีกช่องทางหนึง่
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