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การศึกษาสภาพปญหาและความตองการในการใชบทเรียนผสมผสานของนักศึกษา 
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บทคัดยอ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค 1เพื่อศึกษาสภาพเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานของ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 2. เพื่อศึกษาปญหาเกี่ยวกับการจัดการ
เรียนการสอนแบบผสมผสาน  ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 3. เพื่อ
ศึกษาความตองการในการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี  การวิจัยนี้เปนการวิจัยเชิงสํารวจอาศัยแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บ
รวบรวมขอมูล  โดยสุมตัวอยางจากนักศึกษาที่กําลังศึกษาในระดับปริญญาตร ี รวมทั้งสิ้น 383 คนจากการสุมแบบ
แบงชั้น(Stratified Random Sampling) วิเคราะหขอมูลโดยใชความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ยเลขคณิต และคา
เบี่ยงเบนมาตรฐาน  ผลการศึกษาสภาพ ปญหาและความตองการ เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน
ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี พบวาผูเรียนมีประสบการณในการ
เรียนรูแบบผสมผสานคิดเปนรอยละ 70, ปญหาดานผูสอน(X=3.11),ปญหาดานผูเรียน(X=3.04), ปญหาดาน
บทเรียน(X=3.09), ปญหาดานการประเมินผล(X=2.95) และผูเรียนสนใจที่จะศึกษาดวยวิธีแบบผสมผสานมากที่สุด
คิดเปนรอยละ 56  
 
คําสําคัญ :  สภาพปญหา  ความตองการ  บทเรียนแบบผสมผสาน 

 
Abstract 

The purposes of this research were 1) to study the demographic  variables in blended 
instruction of undergraduate students of King Mongkut’s University of Technology Thonburi, 2) to study 
the problems about blended instructional process of undergraduate students, 3) to study needs in 
blended instructional process of undergraduate students.  

Research sample were 383 King Mongkut’s University of Technology Thonburi  undergraduate 
students derived through Stratified Random Sampling technique. The Instrument used for gather the 
data were the rating-scale and open-ended questionnaire. The statistics used for analyzing the data 
were frequency, percentage, mean, standard deviation. 
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The research finding was the King Mongkut’s University of Technology Thonburi undergraduate 
students had experiences in blended instruction in level of 70%. When considered in each aspect, it 
was found that in problem of instructor(X=3.11), in problem of learner(X=3.04), in problem of 
Instruction(X=3.09), in problem of evaluation, (X=2.95)  and the learners interested in blended 
instruction in high level at 56% 
 
Keywords :  Problems Needs,  Blended Instruction 
E-mail : Paitoon38@hotmail.com 

 
คํานํา 

ปจจุบันการจัดการศึกษาที่มุงเนนผูเรียนเปนสําคัญตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 
2542 บทบาทของครูเปลี่ยนไปจากเดิมที่ตองจัดเตรียมแผนการสอนและทําหนาที่สอนแตเพียงฝายเดียวมาเปน
ผูจัดการเรียนรูโดยใหผูเรียนมีบทบาทตอกิจกรรมการเรียนมากขึ้น  ทําใหครูผูสอนจะตองนําเทคนิควิธีการสอน
หลากหลายมาประยุกตใชในการจัดการเรียนรูไดอยางเหมาะสม  เพื่อสงเสริมใหผูเรียนสามารถคิดเปน แกปญหา
เปน  ปจจุบันเทคโนโลยีการสื่อสารมีความสะดวกรวดเร็ว  ผูเรียนสามารถเขาถึงแหลงขอมูล ทุกสถานที่ ทุกเวลา 
ดังนั้นการจัดการศึกษาของไทยจึงมีการปรับกระบวนทัศนใหมโดยนําเอาเทคโนโลยีการสื่อสารที่ทันสมัยมาใชใน
การจัดการเรียนรูผานเครือขายอินเทอรเน็ตในรูปแบบของบทเรียนอิเล็กทรอนิกหรือบทเรียนอีเลิรนนิงรวมกับการ
สอนในชั้นเรียนปกติ โดยมีกิจกรรมการเรียนรวมกันทั้ง 2 รูปแบบ  ผสมกลมกลืนเปนกิจกรรมเดียวกัน ผูวิจัยสนใจ
ศึกษาวิจัยเรื่องศึกษาสภาพ ปญหาและความตองการเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานของ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี นําผลการสํารวจที่ไดมาเปนขอมูลพื้นฐาน
ในการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุร ี
 

อุปกรณและวิธีการ 
วัตถุประสงคการศึกษาครั้งนี้คือ  เพื่อศึกษาสภาพ เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานของ

นักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี  และเพื่อศึกษาปญหาเกี่ยวกับการจัดการ
เรียนการสอนแบบผสมผสาน  ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรีและเพื่อ
ศึกษาความตองการในการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี  ตัวแปรอิสระ  ไดแก  ขอมูลประชากร เพศ อายุ คณะวิชาที่กําลังศึกษา  
ประสบการณใชคอมพิวเตอร  คอมพิวเตอรสวนตัว และ สถานที่ใชคอมพิวเตอร  ตัวแปรตาม ไดแก  สภาพ ปญหา 
และความตองการในการใชงานบทเรียนออนไลนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกลาธนบุรี 

วิธีดําเนินการทดลอง 
ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ไดแก นักศึกษาระดับปริญญาตร ีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา

ธนบุร ีจํานวน 11,580 คน 
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กลุมตัวอยาง ไดแกนักศึกษาระดับปริญญาตรี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี จํานวน 383 
คน ตามสูตรของ Taro Yamane แลวทําการกําหนดขนาดกลุมตัวอยางจากการสุมแบบแบงชั้นอยางมีสัดสวน 
(Proportion Stratified Random Sampling) ดังนี้  คณะวิศวกรรมศาสตร จํานวน  174 คน  คณะครุศาสตร
อุตสาหกรรมฯ จํานวน 114 คน  คณะวิทยาศาสตร จํานวน 5 คน คณะเทคโนโลยีสารสนเทศจํานวน  21 คน คณะ
สถาปตยกรรมศาสตร จํานวน 21 คน 

เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 
เครื่องมือที่ใชวิจัยครั้งนี้เปนแบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึ้นประกอบดวย 3 สวน 
สวนที่ 1 ขอมูลพื้นฐานของนักศึกษา คือ เพศ อายุ คณะที่กําลังศึกษา  รายได  สถานที่ใชอินเทอรเน็ต 

จํานวน 5 ขอ  สวนที่ 2 สภาพปญหาในการใชบทเรียนแบบผสมผสาน ของนักศึกษาระดับปริญญาตร ี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุร ีสวนที ่2.1 สภาพการใชคอมพิวเตอร/อินเทอรเน็ต จํานวน 7 ขอ  สวนที ่
2.2 ปญหาที่เกิดขึ้นในการใชคอมพิวเตอร/อินเทอรเน็ต จํานวน 20 ขอ  สวนที่ 3 ความตองการในการจัดการเรียนรูแบบ
ผสมผสาน (Blended Learning) ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี จํานวน 2 ขอ 

การเก็บรวบรวมขอมูล 
ผูวิจัยทําการเก็บรวบรวมขอมูลจากการใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการวิจัยโดยทําการเก็บรวบรวมขอมูล

ดวยตนเองและผูชวยวิจัย 4 คน โดยใชวิธีการเลือกตัวอยางแบบบังเอิญ (Accidental Sampling)  เริ่มทําการเก็บขอมูล
ตั้งแตวันที1่5 กันยายน พ.ศ.2553 ถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2553 รวม 15 วัน 

สถิติที่ใชในการวิจัย 
คาเฉลี่ย,คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน,คารอยละ 

 
ผลการทดลองและวิจารณ 

สวนที่ 1 ขอมูลพื้นฐานของนักศึกษา 
กลุมตัวอยางที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลไดแกนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ

จอมเกลาธนบุร ี 
1.1 เพศชาย จํานวน 203 (53%)และเพศหญิงจํานวน 180 คน( 47%) 
1.2  อายุระหวาง 18-20 ป(77.80%) อายุต่ํากวา 18 ป(3.70%) อายุ 21-23 ป (17%)อายุมากกวา 23 ป

(1.60%) 
1.3  จํานวนผูตอบแบบสอบถามสวนมากคือนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร(45.40%) คณะครุศาสตร

อุตสาหกรรมฯ (29.80%) คณะวิทยาศาสตร(13.80%) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ(5.50%) และ คณะ
สถาปตยกรรมศาสตร(5.50%) 

1.4  รายไดเฉลี่ยตอเดือนของจํานวนผูตอบแบบสอบถามสวนมากอยูระหวาง 3,000-5,000 บาท(54.80%) 
ต่ํากวา 3,000 บาท(11.50%) และมากกวา 5,000 บาท(33.70%) 

1.5  การใชบริการอินเทอรเน็ตจากสถานที่ซึ่งตอบไดมากกวา 1 ขอจากจํานวนผูตอบแบบสอบถาม 383 
คน พบวาการใชบริการอินเทอรเน็ตจากสถานศึกษามากที่สุดจํานวน 237 คน(61.90 %)ใชอินเทอรเน็ตจากที่บาน
จํานวน 212 คน(55.40%) ใชบริการจากหอพักจํานวน 194 คน(50.70%)   ใชบริการจากรานบริการอินเทอรเน็ต
จํานวน 59 คน(15.40%) และบริการอื่นๆในการใชอินเทอรเน็ตจากโทรศัพทมือถือ จํานวน 8 คน (2.10%) 
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สวนที่ 2  สภาพปญหาในการใชบทเรียนออนไลนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุร ี
1.6 วัตถุประสงคการใชคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ตจากสถานที่ซึ่งตอบไดมากกวา 1 ขอจากจํานวน

ผูตอบแบบสอบถาม 383 คน พบวา ใชเพื่อความบันเทิงมากที่สุดจํานวน 325 คน(84.50%)รองลงมาใชเพื่อสื่อสาร
และคนหาขอมูล จํานวน 313 คน (81.70%) เพื่อการเรียนรูจํานวน 308 คน (80.40%)  ใชเพื่อเลนเกมจํานวน 236 
คน (61.60%) และใชเพื่อวัตถุประสงคอื่นๆจํานวน 8 คน(2.10%) 

1.7 การใชอินเทอรเน็ตมากกวา 10 ครั้ง/สัปดาหสูงสุดจํานวน 187 คน (48.80%) การใชอินเทอรเน็ต  5-10 
ครั้ง/สัปดาห จํานวน 102 คน(26.60%) การใชอินเทอรเน็ต 2-5 ครั้ง/สัปดาหมีจํานวน 82 คน (21.40%) ต่ํากวา 2 
ครั้ง/สัปดาห มีจํานวน 12 คน (3.10%) 

1.8 ชวงเวลาที่ใชอินเทอรเน็ตเพื่อการเรียนรูมากที่สุดคือชวงเวลาระหวาง 18.01-24.00 จํานวน 341 คน 
(89 %) ชวงเวลาระหวาง 12.01-18.00 จํานวน 118 คน (30.80%) ชวงเวลา 24.01-06.00 จํานวน 60 (15 %)
ชวงเวลา 06.00-12.00 จํานวน 30 คน (7.30%)  

1.9 ความเร็วในการเชื่อมตออินเทอรเน็ตสูงกวา 2 Mbps จํานวน 243 คน (63.40%) ความเร็ว 1 Mbps 
จํานวน 68 คน (17.80%) ความเร็ว 2 Mbps จํานวน 53 คน (13.80%) ต่ํากวา 512 Kbps 19 คน (5 %) 

1.10 นักศึกษาใชอุปกรณและคอมพิวเตอรสวนตัวมากที่สุดคือคอมพิวเตอรโนตบุค จํานวน 273 (71.30%) 
คอมพิวเตอรตั้งโตะ จํานวน 154 คน (40.20%) โทรศัพทมือถือ จํานวน 146 คน (38.10%)  iPad จํานวน 9 (2.3%) 
ไมมีคอมพิวเตอรสวนตัว  จํานวน 27 คน (7%) และอุปกรณอื่นๆจํานวน 4 คน (1%) 

1.11 คอมพิวเตอรมีความสามารถในการเปดไฟลงานภาพถายจํานวน 348(90.9%)  วีดิทัศนจํานวน 
352(91.9%)ภาพเคลื่อนไหวจํานวน 348(90.90%) ตัวอักษรจํานวน352(91.9%) เปดทุกไฟลจํานวน 333 (13.1%) 
 1.12  ประสบการณการเรียนผานการจัดการเรียนรูแบบผสมผสาน ไมมีประสบการณจํานวน 114 คน 
(29.8%) ต่ํากวา 1 ป จํานวน  97คน(25.3%)และมากกวา 2 ป จํานวน 78 คน(20.4%) 
สวนที ่2.2 ปญหาที่เกิดขึ้นในการใชคอมพิวเตอร/อินเทอรเน็ต  
 
ตาราง 1  ขอมูลเกี่ยวกับปญหาดานผูสอน 

ปญหาดานผูสอน คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
1. มีการเตรียมแผนการเรียนรูชัดเจน 3.12 1.06 
2. นําเสนอเนื้อหาครบถวน/สมบูรณ 3.07 1.13 
3. เทคนิคการนําเสนอเนื้อหามีความหลากหลาย 3.21 2.30 
4. เตรียมขอมูลประกอบการสอน/สืบคน  3.09 1.09 
5. เกณฑการประเมินผลชัดเจน 3.07 1.14 

รวม 3.11 1.34 
 
จากตารางที่1 ระดับปญหาดานการสอนมากที่สุดดานเทคนิคการนําเสนอไมมีความหลากหลาย คาเฉลี่ย 3.21 อยู
ในระดับปานกลาง  การเตรียมแผนการสอน คาเฉลี่ย 3.12 อยูในระดับปานกลาง คาเฉลี่ยรวม 3.11 อยูในปญหา
ระดับปานกลาง 
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ตาราง 2  ขอมูลเกี่ยวกับปญหาดานผูเรียน 
ปญหาดานผูเรียน คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

6. ทักษะการใชคอมพิวเตอร/อินเทอรเน็ต 2.86 1.31 
7. ความรับผิดชอบตองานที่ไดรับมอบหมาย 3.13 1.93 
8. การกํากับตนเอง/ชี้นําตนเอง/ความคาดหวัง 3.13 1.09 
9. ความมีคุณธรรมและจริยธรรมในการเรียน  3.05 1.22 
10. ความสามารถในการแกปญหาในการเรียน 3.02 1.13 

รวม 3.03 1.33 
 

จากตารางที่2 ผูเรียนขาดการกํากับตนเอง/ความคาดหวังในการเรียนและความรับผิดชอบตองานที่ไดรับ
มอบหมายมีคาเฉลี่ย 3.13 อยูในปญหาระดับปานกลาง คาเฉลี่ยรวม 3.03 อยูในระดับปานกลาง 
 
ตาราง 3  ขอมูลเกี่ยวกับปญหาดานบทเรียน 

ปญหาดานบทเรียน คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
11. การนําเสนอบทเรียนมีความนาสนใจ 3.15 1.15 
12. การนําเสนอบทเรียนมีความถูกตอง/ชัดเจน 3.03 1.15 
13. กิจกรรมการเรียนรูมีความหลากหลาย 3.09 1.12 
14. การแหลงขอมูลชวยเหลือ  3.04 1.15 
15. ปฏิสัมพันธระหวางครูและผูเรียน 3.13 1.16 

รวม 3.08 1.14 
 

จากตารางที่ 3  ดานการนําเสนอบทเรียนมีความนาสนใจมีคาเฉลี่ย 3.15 อยูในปญหาระดับปานกลาง  
ปฏิสัมพันธระหวางครูและผูเรียนมีคาเฉลี่ย 3.13 อยูในปญหาระดับปานกลาง  คาเฉลี่ยรวม 3.08 อยูในระดับ
ปญหาปานกลาง 
 
ตาราง 4  ขอมูลเกี่ยวกับปญหาดานการประเมินผล 

ปญหาดานการประเมินผล คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
16. การประเมินผลกอนเรียน 3.03 1.10 
17. การประเมินการทํากิจกรรม 2.93 1.08 
18.  การประเมินระหวางเรียน 2.93 1.06 
19. การประเมินผลหลังเรียน  2.96 1.12 
20. การประเมินความพึงพอใจในการเรียน 2.90 1.17 

รวม 2.95 1.10 
 

จากตารางที่ 4  ดานการประเมินผลมกีารประเมินผลกอนเรียน มีคาเฉลี่ย 3.03 อยูในปญหาระดับปานกลาง  การ
ประเมินผลหลังเรียน มีคาเฉลี่ย 2.96 อยูในปญหาระดับปานกลาง  คาเฉลี่ยรวม 2.95 อยูในระดับปญหาปานกลาง 
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สวนที่3  ความตองการในการจัดการเรียนรูแบบผสมผสาน (Blended Learning) ของนักศึกษามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุร ี

ความสนใจที่จะศึกษาดวยวิธีการเรียนรูแบบใดในการสรางองคความรู  ดานหองเรียนแบบผสมผสาน 
จํานวน215 คน(56.1%) เรียนกับครูผูสอนจํานวน 133 คน (34.2%) เรียนรูดวยตนเอง จํานวน 17 คน(4.4%)เรียน
แบบออนไลน จํานวน 16 คน (4.2%) 

 
สรุปผลและเสนอแนะ 

ผลการวิจัยประกอบดวยดานขอมูลพื้นฐานของนักศึกษา เพศชาย จํานวน 203 (53%)และเพศหญิง
จํานวน 180 คน ( 47%)อายุระหวาง 18-20 ป (77.80%) อายุต่ํากวา 18 ป(3.70%) อายุ 21-23 ป (17%)อายุ
มากกวา 23 ป(1.60%)จํานวนผูตอบแบบสอบถามสวนมากคือนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร (45.40%) คณะครุ
ศาสตรอุตสาหกรรมฯ (29.80%) คณะวิทยาศาสตร(13.80%) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ (5.50%) และ คณะ
สถาปตยกรรมศาสตร (5.50%)  รายไดเฉลี่ยตอเดือนของจํานวนผูตอบแบบสอบถามสวนมากอยูระหวาง 3,000-
5,000 บาท (54.80%) ต่ํากวา 3,000 บาท(11.50%) และมากกวา 5,000 บาท (33.70%)  การใชบริการ
อินเทอรเน็ตจากสถานที่ซึ่งตอบไดมากกวา 1 ขอจากจํานวนผูตอบแบบสอบถาม 383 คน พบวาการใชบริการ
อินเทอรเน็ตจากสถานศึกษามากที่สุดจํานวน 237 คน (61.90 %)ใชอินเทอรเน็ตจากที่บานจํานวน 212 คน
(55.40%) ใชบริการจากหอพักจํานวน 194 คน (50.70%)   ใชบริการจากรานบริการอินเทอรเน็ตจํานวน 59 คน
(15.40%) และบริการอื่นๆในการใชอินเทอรเน็ตจากโทรศัพทมือถือ จํานวน 8 คน (2.10%) 

ดานขอมูลเกี่ยวกับสภาพปญหาในการใชบทเรียนแบบผสมผสาน ของนักศึกษาระดับปริญญาตร ี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุร ีวัตถุประสงคการใชคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ตจากสถานที่ซึ่งตอบได
มากกวา 1 ขอจากจํานวนผูตอบแบบสอบถาม 383 คน พบวา ใชเพื่อความบันเทิงมากที่สุดจํานวน 325 คน
(84.50%)รองลงมาใชเพื่อสื่อสารและคนหาขอมูล จํานวน 313 คน (81.70%) เพื่อการเรียนรูจํานวน 308 คน 
(80.40%)  ใชเพื่อเลนเกมจํานวน 236 คน (61.60%) และใชเพื่อวัตถุประสงคอื่นๆจํานวน 8 คน(2.10%)  การใช
อินเทอรเน็ตมากกวา 10 ครั้ง/สัปดาหสูงสุดจํานวน 187 คน (48.80%) การใชอินเทอรเน็ต  5-10 ครั้ง/สัปดาห 
จํานวน 102 คน(26.60%) การใชอินเทอรเน็ต 2-5 ครั้ง/สัปดาหมีจํานวน 82 คน (21.40%) ต่ํากวา 2 ครั้ง/สัปดาห มี
จํานวน 12 คน (3.10%)  ชวงเวลาที่ใชอินเทอรเน็ตเพื่อการเรียนรูมากที่สุดคือชวงเวลาระหวาง 18.01-24.00 
จํานวน 341 คน (89 %) ชวงเวลาระหวาง 12.01-18.00 จํานวน 118 คน (30.80%) ชวงเวลา 24.01-06.00 จํานวน 
60 (15 %)ชวงเวลา 06.00-12.00 จํานวน 30 คน (7.30%)   ความเร็วในการเชื่อมตออินเทอรเน็ตสูงกวา 2 Mbps 
จํานวน 243 คน (63.40%) ความเร็ว 1 Mbps จํานวน 68 คน (17.80%) ความเร็ว 2 Mbps จํานวน 53 คน 
(13.80%) ต่ํากวา 512 Kbps 19 คน (5 %)  นักศึกษาใชอุปกรณและคอมพิวเตอรสวนตัวมากที่สุดคือคอมพิวเตอร
โนตบุค จํานวน 273 (71.30%) คอมพิวเตอรตั้งโตะ จํานวน 154 คน (40.20%) โทรศัพทมือถือ จํานวน 146 คน 
(38.10%)  iPad จํานวน 9 (2.3%) ไมมีคอมพิวเตอรสวนตัว  จํานวน 27 คน (7%) และอุปกรณอื่นๆจํานวน 4 คน 
(1%)  คอมพิวเตอรมีความสามารถในการเปดไฟลงานภาพถายจํานวน 348(90.9%)  วีดิทัศนจํานวน 352(91.9%)
ภาพเคลื่อนไหวจํานวน 348(90.90%) ตัวอักษรจํานวน352(91.9%) เปดทุกไฟลจํานวน 333 (13.1%)  
ประสบการณการเรียนผานการจัดการเรียนรูแบบผสมผสาน ไมมีประสบการณจํานวน 114 คน (29.8%) ต่ํากวา 1 
ป จํานวน  97คน(25.3%)และมากกวา 2 ป จํานวน 78 คน(20.4%) 
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ปญหาดานผูสอนมีคาเฉลี่ยรวมที่ 3.11 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.34  ปญหาดานผูเรียนมีคาเฉลี่ยรวมที ่
3.03 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.33  ปญหาดานการประเมินผล ปญหาดานบทเรียนมีคาเฉลี่ยรวมที ่3.08 สวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.14   ปญหาดานการประเมินผล ปญหาดานบทเรียนมีคาเฉลี่ยรวมที ่2.95  สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 1.10  

ดานความตองการในการจัดการเรียนรูแบบผสมผสาน(Blended Learning) ของนักศึกษามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรีพบวา สนใจเรียนรูแบบผสมผสานจํานวน 215 (56.1%) เรียนแบบเผชิญหนากับครู
จํานวน 133(34.7) เรียนรูดวยตนเอง 17(4.4%)  เรียนรูแบบออนไลน จํานวน 16 คน(4.2%) 

ขอเสนอแนะทั่วไป 
การพัฒนาบทเรียนแบบผสมผสานควรมีการวางแผนกิจกรรมการเรียนรู สงเสริมผูเรียนสามารถกํากับ

ตนเองและชี้นําตนเอง นําเสนอเนื้อหาที่นาสนใจ  และแสดงใหเห็นถึงกระบวนการวัดผลที่ชัดเจน  ขอเสนอแนะใน
การทําวิจัยครั้งตอไปควรมีการจัดกิจการเรียนรูรวมกันบนเครือขายอินเทอรเน็ต และสงเสริมกระบวนการสรางองค
ความรูดวยตนเอง 
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