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บทคัดย่อ 
 กำรวิจัยครั งนี มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษำควำมคำดหวังของกำรจัดกำรเรียนกำรสอนแบบ
ผสมผสำนของนักศึกษำคณะศึกษำศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำมค้ำแหง 2) ศึกษำสภำพจริงของกำร
จัดกำรเรียนกำรสอนแบบผสมผสำน ของนักศึกษำคณะศึกษำศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำมค้ำแหง  
3) เปรียบเทียบควำมคำดหวังกับสภำพจริงของกำรจัดกำรเรียนกำรสอนแบบผสมผสำน ของนักศึกษำ
คณะศึกษำศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำมค้ำแหง กลุ่มตัวอย่ำงเป็นนักศึกษำวิชำชีพครู คณะศึกษำศำสตร์ 
มหำวิทยำลัยรำมค้ำแหง ปีกำรศึกษำ 2561 ค้ำนวณหำขนำดกลุ่มตัวอย่ำงโดยใช้ ตำรำงของเครซี่ และ
มอร์แกน ได้ขนำดกลุ่มตัวอย่ำง จ้ำนวน 247 คน ซึ่งได้มำโดยวิธีสุ่มอย่ำงง่ำย เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย 
แบบสอบถำมชนิดมำตรำส่วนประมำณค่ำ 5 ระดับ วิเครำะห์คุณภำพของเครื่องมือด้ำนค่ำควำม
เชื่อมั่น สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ Cronbach Alpha ของแบบสอบถำมทั งฉบับ เท่ำกับ 0.97 สถิติที่ใช้
ในกำรวเิครำะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่ำเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน 
 ผลกำรวิจัยพบว่ำ   
  1) ควำมคำดหวังของกำรจัดกำรเรียนกำรสอนแบบผสมผสำนของนักศึกษำคณะ
ศึกษำศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำมค้ำแหง (x̅ = 4.87, S.D. = 0.56) มีควำมคำดหวังอยู่ในระดับมำกที่สุด 
 2) สภำพจริงของกำรจัดกำรเรียนกำรสอนแบบผสมผสำน ของนักศึกษำคณะศึกษำศำสตร์ 
มหำวิทยำลัยรำมค้ำแหง  โดยมี (x̅ = 3.92, S.D. = 0.92) สภำพจริงอยู่ในระดับมำก 
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 3) ผลกำรเปรียบเทียบควำมคำดหวังกับสภำพจริงของกำรจัดกำรเรียนกำรสอนแบบ
ผสมผสำนของนักศึกษำคณะศึกษำศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำมค้ำแหง เมื่อเปรียบเทียบรำยข้อพบว่ำ
ค่ำเฉลี่ยของควำมคำดหวังสูงกว่ำสภำพจริง  
 
ค าส าคญั 
 ควำมคำดหวัง  สภำพจริง  รูปแบบกำรสอน  กำรสอนแบบผสมผสำน 
 

ABSTRACT 
 The objectives of this research were: 1) to study the expectation of blended 
instruction for students at the Faculty of Education in Ramkhamhaeng University, 2) to 
study the reality of blended instruction for students of the Faculty of Education at 
Ramkhamhaeng University, and 3) to compare the expectation and the reality of 
blended instruction for students of the Faculty of Education at Ramkhamhaeng 
University. The sample of this study was 247 students studying teaching profession in 
the academic year of 2018 in Faculty of Education at Ramkhamhaeng University. The 
researcher used the strategy proposed by Krejci and Morgan to calculate the sample 
size and employed simple random sampling to select the participants. The research 
instrument was a 5-point Likert scale questionnaire comprising two parts: 1) general 
background information, 2) the reality of blended instruction. The reliability of the 
instrument calculated by Cronbach Alpha Coefficient was at 0.97. Statistics employed 
for data analysis were mean, and standard deviation. 
 The findings were as follows: 
 1) The findings showcased that as for the expectation of blended instruction, 
the mean was 4.87, and the standard deviation was 0.56. 
  2) The expectation was at the highest level. As for the reality of blended 
instruction, the mean was 3.92, the standard deviation was 0.91. 
  3) The reality of classroom management was at the high level.  
 
Keywords 
 Expectation, reality, teaching styles, blended instruction 
 
ความส าคัญของปัญหา 
 กำรจัดกำรศึกษำให้มีคุณภำพเป็นภำรกิจของทุกสถำบันอุดมศึกษำที่ต้องอำศัยควำมร่วมมือ
ของทุกฝ่ำยที่ต้องผลักดันส่งเสริมให้บุคลำกรในสถำบันตระหนักในคุณค่ำของคุณภำพของงำนที่ส่งผล
ต่อกำรพัฒนำตนเองและพัฒนำองค์กรและเพื่อสร้ำงควำมมั่นใจให้กับสังคมในกำรผลิตบัณฑิตที่มี
คุณภำพ มีศักยภำพตรงตำมควำมต้องกำรของสังคม มีควำมสำมำรถคิดวิเครำะห์ มีควำมคิด
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สร้ำงสรรค์ มีทักษะทำงกำรสื่อสำรและกำรท้ำงำนร่วมกับผู้อื่น จำกสภำพกำรเรียนกำรสอนของ
มหำวิทยำลัยรำมค้ำแหงที่เป็นหนึ่งในสถำบันกำรศึกษำระดับอุดมศึกษำที่มีลักษณะกำรจัดกำรเรียน
กำรสอนแบบตลำดวิชำ มีห้องเรียนให้นักศึกษำมำนั่งเรียนแบบมหำวิทยำลัยปิด และเปิดโอกำสให้ผู้ที่
มีภำรกิจในกำรประกอบอำชีพ ที่ไม่สำมำรถเข้ำห้องเรียนได้ สภำพปัญหำควำมรู้พื นฐำนเดิมของ
นักศึกษำ มีโอกำสได้ศึกษำไปพร้อมกับกำรท้ำงำน โดยกำรศึกษำด้วยตนเอง กำรสืบค้นข้อมูลจำก
อินเทอร์เน็ต กำรศึกษำจำกระบบออนไลน์กำรศึกษำจำกกำรบันทึกเทปกำรสอน ซึ่งมหำวิทยำลัยได้
ให้บริกำรทำงกำรศึกษำแก่นักศึกษำและบุคคลทั่วไป ดังนั นกำรจัดกำรเรียนกำรสอนจึงจ้ำเป็นต้อง
พัฒนำและปรับปรุงให้สอดคล้องกับบริบทของลักษณะกำรจัดกำรศึกษำ ควรเป็นกำรเรียนกำรสอนที่
บูรณำกำรกำรเรียนกำรสอนแบบออนไลน์ ดัง Compulsory Education Act B.E. 2002 (2002) 
มำตรำ 6 ก้ำหนดว่ำ “กำรจัดกำรศึกษำต้องเป็นไปเพื่อพัฒนำคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั ง
ร่ำงกำย จิตใจ สติปัญญำ ควำมรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรมละวัฒนธรรม ในกำรด้ำรงชีวิตสำมำรถอยู่
ร่วมกับผู้อื่นได้อย่ำงมีควำมสุข” มำตรำ 24 กำรจัดกำรเรียนรู้ให้สถำนศึกษำและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
ด้ำเนินกำร ดังนี  1) จัดเนื อหำสำระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับควำมสนใจและควำมถนัดของผู้เรียน
โดยค้ำนึงถึงควำมแตกต่ำงระหว่ำงบุคคล 2) ฝึกทักษะกระบวนกำรคิด กำรจัดกำร กำรเผชิญ
สถำนกำรณ์ และกำรประยุกต์ควำมรู้มำใช้เพ่ือป้องกันและแก้ปัญหำ 3) จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้
จำกประสบกำรณ์จริง ฝึกกำรปฏิบัติให้คิดเป็น ท้ำเป็น ปลูกฝังกำรรักกำรอ่ำนและเกิดกำรใฝ่รู้อย่ำง
ต่อเนื่อง 4) จัดกำรเรียนกำรสอนโดยผสมผสำนสำระควำมรู้ด้ำนต่ำง ๆ อย่ำงได้สัดส่วนสมดุลกัน 
รวมทั งปลูกฝังคุณธรรม ค่ำนิยมที่ดีงำมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ไว้ในทุกวิชำ 5) ส่งเสริม
สนับสนุนให้ครูสำมำรถจัดบรรยำกำศ สภำพแวดล้อม สื่อกำรเรียนและสิ่งอ้ำนวยควำมสะดวก เพื่อให้
เกิดกำรเรียนรู้และควำมรอบรู้ รวมทั งใช้กำรวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้ ทั งนี ครู
และผู้เรียนอำจเรียนรู้ไปด้วยกันจำกสื่อกำรเรียนกำรสอนและแหล่งวิทยำกำรประเภทต่ำง  ๆ   
6) จัดกำรเรียนรู้ให้เกิดขึ นได้ทุกที่ทุกเวลำ มีกำรประสำนควำมร่วมมือกับบิดำ มำรดำ ผู้ปกครอง และ
บุคคลในชุมชนทุกฝ่ำยเพื่อร่วมกันพัฒนำผู้เรียนตำมศักยภำพ Compulsory Education Act B.E. 
2002 (2002) ในกำรประเมินควำมก้ำวหน้ำในกำรเรียนรู้ของ ผู้เรียนจำกกำรจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้
เรียนรู้จำก ประสบกำรณ์จริง และเรียนรู้ด้วยตนเองอย่ำงต่อ เนื่องโดยยึดพฤติกรรมบ่งชี ที่ก้ำหนดไว้ใน
หลักสูตร (Curriculum) กำรเรียนกำรสอน ( Instruction) และกำรประเมินผลกำรเรียนรู้  
(Assessment) ตำมมำตรฐำนและตัวบ่งชี  และจะต้องท้ำไป พร้อม ๆ กัน โดยไม่แยกกำรสอนกับกำร
ประเมิน ผลออกจำกกัน และต้องด้ำเนินกำรตรวจสอบ ผลกำรเรียนรู้ของผู้ เรียนทุกระยะ 
Srienormous and Yuktanan (2003) จำกควำมก้ำวหน้ำทำงเทคโนโลยีของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
แบบพกพำและเทคโนโลยีกำรสื่อสำรแบบไร้สำยที่มีศักยภำพและมีจ้ำนวนกำรใช้งำนที่เพิ่มมำกขึ น  
ในปัจจุบัน จึงสำมำรถน้ำมำประยุกต์ใช้กับกำรเรียนกำรสอน ช่วยให้ผู้เรียนเกิดกำรเรียนรู้ในทุกที่ทุก
เวลำ ซึ่งสนองตอบต่อควำมต้องกำรกำรเรียนรู้ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ จำกแนวนโยบำยด้ำนกำรศึกษำ
ของสถำบันอุดมศึกษำซึ่งสนับสนุนระบบกำรจัดกำรกำรเรียนรู้ ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษำควำมคำดหวัง
และสภำพที่เป็นจริงในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนเพื่อตอบสนองคุณลักษณะของนักศึกษำประสบกำรณ์
วิชำชีพครู คณะศึกษำศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำมค้ำแหง เพื่อเปรียบเทียบควำมคำดหวังและสภำพ 
กำรจัดกำรเรียนกำรสอนแบบผสมผสำนเพื่อกำรพัฒนำต่อไป หลำยสำเหตุของปัญหำทำงกำรศึกษำ 
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ของไทยที่ส่งผลต่อผลกำรประเมินข้ำงต้น ไม่ว่ำจะเป็นหลักสูตร รูปแบบกำรจัดกำรเรียน กำรสอน 
และระบบกำรวัดและประเมินผลล้วน ส่งผลต่อทักษะกำรคิดของเรียน ซึ่งสอดคล้องกับ งำนวิจัยของ 
Hanpipat (2010) พบว่ำ บรรยำกำศกำรจัดกำรเรียนรู้ในห้องเรียน พฤติกรรมกำรสอนของครู และ
วิธีกำรวัดและ ประเมินผลกำรเรียนรู้ของครูเป็นปัจจัยที่ส่งผลทำงบวกต่อควำมสำมำรถในกำร  
คิดวิเครำะห์ของ นักเรียน ซึ่ งปัจจัยดังกล่ ำวนี ท้ำให้นักเรียนได้คิด ตัดสินใจและแก้ปัญหำ 
ในสถำนกำรณ์ต่ำง ๆ อีก ทั งยังช่วยให้นักเรียนสำมำรถคิดหำควำมสัมพันธ์ เชื่อมโยงอย่ำงเป็นเหตุเป็น
ผลได้เป็นอย่ำงด ี
 ด้วยเหตุผลดังกล่ำวมำข้ำงต้นผู้วิจัยในฐำนะที่เป็นอำจำรย์ผู้สอน เห็นว่ำมีควำมจ้ำเป็นอย่ำง
ยิ่งที่จะไดศ้ึกษำควำมคำดหวังและ สภำพจริงของนักศึกษำวิชำชีพครู คณะศึกษำศำสตร์ มหำวิทยำลัย
รำมค้ำแหง ต่อกำรจัดกำรเรียนกำรสอนแบบผสมผสำน ส้ำหรับกำรวิจัยครั งนี ผู้วิจัยจะศึกษำควำม
คำดหวังและ สภำพจริงของนักศึกษำวิชำชีพครู คณะศึกษำศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำมค้ำแหง ต่อกำร
จัดกำรเรียนกำรสอนแบบผสมผสำน ทั ง 3 ขั นตอน ได้แก่ 1) ขั นกำรวิเครำะห์ควำมต้องกำรหรือควำม
จ้ำเป็นพื นฐำน 2) ขั นกำรออกแบบกิจกรรมและแหล่งเรียนรู้ 3) ขั นกำรประเมินผลกำรเรียนกำรสอน  
จำกผลกำรวิจัยน้ำไปใช้เป็นข้อมูลใน กำรวำงแผนและออแบบรูปแบบกำรจัดกำรเรียนกำรสอนให้มี
ประสิทธิภำพย่ิงขึ นอันจะน้ำมำซึ่งคุณภำพของกำรจัดกำรศึกษำในอนำคต 
 
โจทย์วิจัย/ปัญหาวิจัย 
 1. นักศึกษำคณะศึกษำศำสตร์มหำวิทยำลัยรำมค้ำแหงมีควำมคำดหวังของกำรจัดกำรเรียน
กำรสอนแบบผสมผสำนอย่ำงไร  
 2. สภำพจริงของกำรจัดกำรเรียนกำรสอนแบบผสมผสำน ของนักศึกษำคณะศึกษำศำสตร์ 
มหำวิทยำลัยรำมค้ำแหงเป็นอย่ำงไร 
 3. กำรเปรียบเทียบควำมคำดหวังกับสภำพจริงของกำรจัดกำรเรียนกำรสอนแบบผสมผสำน 
ของนักศึกษำคณะศึกษำศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำมค้ำแหงเป็นอย่ำงไร 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพื่อศึกษำควำมคำดหวังของกำรจัดกำรเรียนกำรสอนแบบผสมผสำนของนักศึกษำคณะ
ศึกษำศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำมค้ำแหง 
 2. เพื่อศึกษำสภำพจริงของกำรจัดกำรเรียนกำรสอนแบบผสมผสำน ของนักศึกษำคณะ
ศึกษำศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำมค้ำแหง 
 3.  เพื่อเปรียบเทียบควำมคำดหวังกับสภำพจริงของกำรจัดกำรเรียนกำรสอนแบบ
ผสมผสำน ของนักศึกษำคณะศึกษำศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำมค้ำแหง 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
   ประชำกร นักศึกษำฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพครู คณะศึกษำศำสตร์มหำวิทยำลัย
รำมค้ำแหง  ปีกำรศึกษำ 2561  จ้ำนวน 950 คน   
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   กลุ่มตัวอย่ำง นักศึกษำฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพครู คณะศึกษำศำสตร์ มหำวิทยำลัย
รำมค้ำแหง  ปีกำรศึกษำ 2561 จ้ำนวน 247 คน ค้ำนวณหำขนำดกลุ่มตัวอย่ำงโดยใช้ ตำรำงของเครซี่
และมอร์แกน ได้มำด้วยวิธีสุ่มอย่ำงง่ำย (Simple Random Sampling)  
 ตัวแปรที่ศึกษา 
  ควำมคำดหวัง และสภำพจริงของกำรจัดกำรเรียนกำรสอนแบบผสมผสำนของ
นักศึกษำคณะศึกษำศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำมค้ำแหง 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย              
      เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย คือ แบบสอบถำมชนิดมำตรำส่วนประมำณค่ำ ( rating 
scale) 5 ระดับ ได้แก่ มำกที่สุด มำก ปำนกลำง น้อย และน้อยที่สุด รวม 40 ข้อ คุณภำพของ
เครื่องมือเพื่อตรวจสอบควำมเที่ยงตรงเชิงเนื อหำ (Content Validity) โดยใช้ค่ำดัชนีควำม สอดคล้อง 
(Index of Item Objective Congruence: IOC) จำกผู้ทรงคุณวุฒิ จ้ำนวน 5 คน ได้ค่ำดัชนีควำม
สอดคล้อง ของแบบสอบถำมทั งฉบับ แล้วเลือกใช้เฉพำะข้อที่มีค่ำ IOC ตั งแต่.05 ขึ นไป ทั งนี ได้สร้ำง
แบบสอบถำม  แบ่งออกเป็น 2 ตอน ได้แก ่
 ตอนที่  1  แบบสอบถำมสถำนภำพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถำม ลักษณะ
แบบสอบถำม เป็นแบบส้ำรวจรำยกำร (Checklist) ประกอบด้วย เพศ อำยุ ชั นปีที่ก้ำลังศึกษำ   
 ตอนที่ 2  แบบสอบถำมเกี่ยวกับควำมคำดหวังและ สภำพจริงของนักศึกษำวิชำชีพ
ครู คณะศึกษำศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำมค้ำแหง  ต่อกำรจัดกำรเรียนกำรสอนแบบผสมผสำน ผู้วิจัยได้
ศึกษำแนวคิดและทฤษฎีจำกเอกสำร  ต้ำรำและงำนวิจัยต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และสร้ำงแบบสอบถำม
ลักษณะแบบสอบถำมเป็นมำตรำส่วนประมำณค่ำ (Rating scale) แบ่งเป็น 5 ระดับ กำรแปลค่ำ
คะแนนเฉลี่ย Srisa (2002) ดังนี  

1.00 – 1.49  หมำยถึง ควำมคำดหวังและสภำพจริง   อยู่ในระดับน้อยที่สุด 
1.50- 2.49   หมำยถึง ควำมคำดหวังและสภำพจริง   อยู่ในระดับน้อย 
2.50 – 3.49  หมำยถึง ควำมคำดหวังและสภำพจริง   อยู่ในระดับปำนกลำง  
3.50 – 4.49  หมำยถึง ควำมคำดหวังและสภำพจริง   อยู่ในระดับมำก  
4.50 – 5.00  หมำยถึง ควำมคำดหวังและสภำพจริง   อยู่ในระดับมำกที่สุด  

  กำรหำคุณภำพเครื่องมือของแบบสอบถำมในกำรศึกษำครั งนี  ผู้วิจัยได้แยกออกเป็น 
กำรหำค่ำควำมเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถำม ค่ำอ้ำนำจจ้ำแนกรำยข้อ (Discrimination) 
และค่ำควำมเช่ือมั่นควำม (Reliability) ดังนี  
  1. ได้เสนอแบบสอบถำมที่สร้ำงขึ นต่อผู้ทรงคุณวุฒิพิจำรณำตรวจแก้ไขเพื่อให้เกิด
ควำมเข้ำใจชัดเจนแก่ผู้ตอบแบบสอบถำมและสำมำรถวัดได้ตรงตำมวัตถุประสงค์และ หำควำม
เที่ยงตรง (Validity) โดยให้ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบภำษำ เนื อหำ และโครงสร้ำงเพื่อให้เกิด  
ควำมเข้ำใจชัดเจนแก่ผู้ตอบแบบสอบถำมและสำมำรถวัดได้ตรงตำมวัตถุประสงค์โดยกำรหำค่ำดัชนี 
ควำมสอดคล้อง IOC (Index item of objective congruence) ของแบบสอบถำมทั งฉบับ แล้ว
เลือกใช้ เฉพำะข้อที่มีค่ำ IOC ตั งแต่ตั งแต่ 0.5 ขึ นไปใช้ในแบบสอบถำม น้ำแบบสอบถำมที่ปรับปรุง
แก้ไขตำมข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒ ิ  
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  2. กำรหำค่ำอ้ำนำจจ้ำแนก (Discrimination) ผู้วิจัยได้น้ำแบบสอบถำมที่ปรับปรุง
ตำมข้อเสนอแนะผู้ทรงคุณวุฒิและน้ำแบบสอบถำมที่ปรับปรุงแล้ว ไปทดลองใช้ (Try-out) นักศึกษำที่
ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่ำง จ้ำนวน 30 คน แล้วน้ำมำวิเครำะห์ค่ำอ้ำนำจจ้ำแนกรำยข้อ โดยวิธีหำ 
ค่ำสหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน ( Item-total 38 correlation ได้ค่ำสหสัมพันธ์รำยข้อ (r) อยู่ระหว่ำง  
.39 ถึง .88 
  3. กำรหำค่ำควำมเชื่อมั่น (Reliability) คัดเลือกข้อที่มีค่ำอ้ำนำจจ้ำแนกที่ยอมรับ
ได้มำหำค่ำควำมเชื่อมั่นทั งฉบับ โดยวิธีหำค่ำสัมประสิทธิ์แอลฟำ (Alpha coefficient) ของ 
Cronbach (1990) ปรำกฏว่ำ คุณภำพของเครื่องมือกำรหำค่ำควำมเชื่อมั่น (Reliability) ของ
แบบสอบถำมทั งฉบับเท่ำกับ 0.97 
 4. น้ำแบบสอบถำมฉบับที่ผ่ำนกำรตรวจสอบควำมเชื่อมั่นและมีควำมสมบูรณ์ไปใช้ใน
กำรเก็บข้อมูลจำกกลุ่มตัวอย่ำงต่อไป 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  กำรศึกษำวิจัยครั งนี มีวิธีกำรเก็บรวบรวมข้อมูลดังตำมล้ำดับขั นตอนดังนี   

1. กำรเก็บข้อมูลจำกงำนวิจัยในครั งนี ผู้วิจัยได้เก็บข้อมูลจำก  นักศึกษำวิชำชีพครู 
คณะศึกษำศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำมค้ำแหง  ที่ลงทะเบียนเรียนปีกำรศึกษำ 2561  จ้ำนวน 247 คน 

2. รูปแบบกำรตอบแบบสอบถำมด้วยระบบ ออนไลน์ online Google ฟอร์ม 
3. ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลจำกกลุ่มตัวอย่ำง 
4. ท้ำกำรวิเครำะห์หำข้อมูล และน้ำผลกำรค้ำนวณมำวิเครำะห์ข้อมูลตำม

วัตถุประสงค์และสมมติฐำนกำรวิจัยต่อไป 
  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่ำเฉลี่ย  และส่วนเบ่ียงเบนมำตรฐำน 

 
ผลการวิจัย 
 กำรศึกษำควำมคำดหวังและสภำพจริงของกำรจัดกำรเรียนกำรสอนแบบผสมผสำน  
ของนักศึกษำคณะศึกษำศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำมค้ำแหง จำกกลุ่มตัวอย่ำงจ้ำนวน 247 คน โดยมี
ผู้ตอบแบบสอบถำมจ้ำแนกตำมเพศ เพศหญิง จ้ำนวน 70 คน คิดเป็นร้อยละ 28.34 และเพศชำย 
จ้ำนวน 177 คน คิดเป็นร้อยละ 71.66 จ้ำแนกตำมช่วงอำยุ ดังนี  ช่วงอำยุ 18 – 20 ปี จ้ำนวน 2 คน  
คิดเป็นร้อยละ 0.81 ช่วงอำยุ 21 - 23 ปี จ้ำนวน 136 คน คิดเป็นร้อยละ 55.06 ช่วงอำยุ 24 - 26 ปี  
จ้ำนวน 68 คน คิดเป็นร้อยละ 27.53 และช่วงอำยุ 27 ปีขึ นไป จ้ำนวน 41 คน คิดเป็นร้อยละ 16.60  
จ้ำแนกตำมชั นปี ดังนี  ชั นปีที่ 1 จ้ำนวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0 ชั นปีที่ 2 จ้ำนวน 15 คน  คิดเป็น 
ร้อยละ 6.07 ชั นปีที่ 3 จ้ำนวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 8.10 ชั นปีที่ 4 จ้ำนวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ  
4.05 และชั นปีที่ 5 ขึ นไป จ้ำนวน 202 คน คิดเป็นร้อยละ 81.78 ทั งนี ได้วิเครำะห์ผลกำรด้ำเนิน
โครงกำร  ดังนี  
 1. ผลศึกษำควำมคำดหวังของกำรจัดกำรเรียนกำรสอนแบบผสมผสำน ของนักศึกษำ 
คณะศึกษำศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำมค้ำแหงมีควำมคำดหวังอยู่ในระดับมำกที่สุด (x̅  = 4.87, S.D. = 
0.56) โดยแบ่งออกเป็น 3 ขั นตอน เพื่อศึกษำผลควำมคำดหวังผล ดังนี  ขั นกำรวิเครำะห์ควำมต้องกำร
หรือควำมจ้ำเป็นพื นฐำน ควำมคำดหวังอยู่ในระดับ มำกที่สุด (x̅ = 4.52, S.D. = 0.99) ขั นกำร
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ออกแบบกิจกรรมและแหล่งเรียนรู้ ควำมคำดหวังอยู่ในระดับมำก (x̅  = 4.52, S.D. = 0.99) และขั น
กำรประเมินผลกำรเรียนกำรสอน ควำมคำดหวังอยู่ในระดับมำก (x̅  = 4.51, S.D. = 0.70) 
 2. ผลกำรศึกษำสภำพจริงของกำรจัดกำรเรียนกำรสอนแบบผสมผสำน ของนักศึกษำคณะ
ศึกษำศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำมค้ำแหง สภำพจริงอยู่ในระดับมำก (x̅ = 3.92, S.D. = 0.92)  โดยแบ่ง
ออกเป็น 3 ขั นตอน ได้แก่ ขั นกำรวิเครำะห์ควำมต้องกำรหรือควำมจ้ำเป็นพื นฐำน ควำมคำดหวังอยู่ใน
ระดับมำก  (x̅ = 3.89, S.D. = 0.91)  ขั นกำรออกแบบกิจกรรมและแหล่งเรียนรู้ ควำมคำดหวังอยู่ใน
ระดับมำก  (x̅ = 3.93, S.D. = 0.93)  และขั นกำรประเมินผลกำรเรียนกำรสอน  มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 3.91  
ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำนเท่ำกับ  0.90  ควำมคำดหวังอยู่ในระดับมำก  (x̅ = 3.91, S.D. = 0.90)   
  3. ผลกำรเปรียบเทียบควำมคำดหวังกับสภำพจริงของกำรจัดกำรเรียนกำรสอนแบบ
ผสมผสำน ของนักศึกษำคณะศึกษำศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำมค้ำแหง   
 
ตารางที่ 1 ผลกำรเปรียบเทียบควำมคำดหวังกับสภำพจริงของกำรจัดกำรเรียนกำรสอนแบบ

ผสมผสำน ของนักศึกษำคณะศึกษำศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำมค้ำแหง   
 
ล าดับ
ข้อที่ 

รายการ 
ความคาดหวัง สภาพจริง ผลการ

เปรียบเทียบ �̅� S.D. �̅� S.D. 
 ขั้นการวิเคราะห์ความต้องการหรือ

ความจ าเปน็พื้นฐาน 
    

 

1 มีกำรสร้ำงควำมคุ้นเคยให้กับผู้เรียน
ก่อนกำรเรียน 

4.44 0.45 3.91 0.59 0.53 

2 กำรประเมินควำมรู้เดิมของผู้เรียนแต่
ละคน 

4.17 0.98 3.85 0.84 0.32 

3 ผู้เรียนรู้ว่ำจะได้เรียนรู้เรื่องอะไร 4.41 0.49 4.04 0.84 0.37 
4 ควำมสำมำรถในกำรเข้ำถึง

เทคโนโลยีและอินเทอร์เน็ต 
4.43 0.58 3.84 1.01 0.59 

5 กำรวิเครำะห์ควำมสนใจในกำรเรียน
ของผู้เรียน 

4.35 0.49 3.87 0.88 0.48 

6 ทักษะทำงเทคโนโลยีของผู้เรียน 4.36 0.50 3.63 1.13 0.73 
7 แจ้งจุดประสงค์กำรเรียนรู้ใหผู้้เรียน

ทรำบ 
4.45 0.47 4.02 0.97 0.43 

8 ก้ำหนดเนื อหำหรืองำนกำรเรียนให้
ทรำบ 

4.58 0.42 4.00 0.83 0.58 

9 สถำนที่เรียนมรีะบบและอุปกรณ์เอื อ
ต่อกำรเรียนรู้แบบออนไลน ์

4.62 0.41 3.70 1.08 0.92 
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ตารางที่ 1 (ต่อ) 
 
ล าดับ
ข้อที่ 

รายการ 
ความคาดหวัง สภาพจริง ผลการ

เปรียบเทียบ �̅� S.D. �̅� S.D. 
10 ก้ำหนดสถำนที่เรียนเหมำะสมกับ

ผู้เรียน 
4.57 0.45 3.84 0.86 0.73 

11 แจ้งสถำนที่เรยีนให้ทรำบก่อนกำร
เรียน 

4.56 0.52 4.07 0.84 0.49 

12 มีระบบสำรสนเทศในรูปแบบต่ำง ๆ 
เช่นซอฟท์แวร์ ข้อมูล รูปภำพ 

4.60 0.44 3.85 0.87 0.75 

13 มีข้อตกลงช่องทำงกำรติดต่อสื่อสำร
ระหว่ำงผู้สอนและผู้เรียน 

4.59 0.41 3.96 0.84 0.63 

14 มีกำรใช้ระบบออนไลน์ในกำร
ติดต่อสื่อสำรในกำรเรียน 

4.64 0.37 3.94 0.85 0.70 

 รวม 4.52 0.99 3.89 0.91 0.63 
 ขั้นการออกแบบกิจกรรมและแหล่ง

เรียนรู ้
     

15 น้ำเสนอวิธีกำรเรียนให้ผู้เรียนทรำบ
เป็นขั นตอน 4.43 0.68 3.90 0.88 0.53 

16 เนื อหำกำรเรียนบำงส่วนจะใช้วิธีกำร
สอนแบบปกติ 4.64 3.29 3.96 0.86 0.68 

17 ผู้สอนเตรียมวิธีกำรเรียนกำรสอน
และเนื อหำได้น่ำสนใจ 4.53 0.67 4.00 0.83 0.53 

18 จัดกิจกรรมกำรเรียนในระบบ
ออนไลน์ได้เหมำะสม 4.49 0.73 3.96 0.94 0.53 

19 จัดกิจกรรมกำรเรียนทั งปกติและ
ออนไลน์ได้เหมำะสมกับวัยของ
ผู้เรียน 

4.46 0.72 3.88 0.93 0.58 

20 ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่ำนกิจกรรมและกำร
ชี แนะ 

4.45 0.70 3.94 0.91 0.51 

21 เทคโนโลยีที่ใชเ้ป็นระบบที่ง่ำยเหมำะ
กับจุดประสงค์กำรเรียน 

4.50 0.70 3.95 0.92 0.55 

22 ระบบออนไลน์ที่ใช้ผู้เรียนเข้ำใจและ
สำมำรถใช้ได ้

4.48 0.71 3.91 0.92 0.57 
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ตารางที่ 1 (ต่อ) 
 
ล าดับ
ข้อที่ 

รายการ 
ความคาดหวัง สภาพจริง ผลการ

เปรียบเทียบ �̅� S.D. �̅� S.D. 
23 ให้โอกำสในกำรฝึกกำรใช้ระบบกำร

เรียนแบบออนไลน ์
4.52 0.66 3.90 0.95 0.62 

24 ผู้เรียนสำมำรถค้นคว้ำด้วยตนเอง
จำกกำรใช้ระบบออนไลน์ 

4.41 0.81 3.97 0.86 0.44 

25 มีกำรจัดสถำนกำรณ์เพ่ือให้ผู้เรียน
เข้ำถึงเนื อหำวิชำทำงออนไลน์ 

4.42 0.73 3.93 0.86 0.49 

 ขั้นการออกแบบกิจกรรมและแหล่ง
เรียนรู ้

     

26 ผู้สอนเป็นผู้ที่มคีวำมรู้ควำมสำมำรถ
ที่หลำกหลำย 

4.47 0.68 4.10 0.90 0.37 

27 ผู้สอนให้ค้ำแนะน้ำในกำรแกป้ัญหำ
ในระบบออนไลน์ได้ 

4.44 0.77 3.92 1.02 0.52 

28 กำรเรียนออนไลน์ส่งเสริมใหม้ีกำร
เรียนรู้นอกสถำนที่ 

4.55 0.69 3.90 1.00 0.65 

29 ควำมมีอิสระของผู้เรียน ควำมตั งใจ
และควำมสำมำรถมีผลต่อกำรเรียน 

4.49 0.66 3.87 0.98 0.62 

30 ควรมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่ำงผู้สอน
และผู้เรียน 4.65 0.59 4.06 0.85 0.59 

31 กำรศึกษำแบบออนไลน์ช่วยให้
ผู้เรียนไม่ต้องเข้ำชั นเรียน 4.59 0.66 3.77 1.00 0.82 

32 มีกำรสั่งงำนและส่งงำนโดยระบบ
ออนไลน์ 4.64 0.60 3.84 0.98 0.8 

33 ผู้สอนแนะน้ำแหล่งทรัพยำกรที่
ค้นคว้ำทำงออนไลน์ 4.61 0.62 4.03 0.86 0.58 

34 สภำพแวดล้อมที่ผู้เรียนมีควำมร่วมมือ
กับผู้อื่น (ผู้สอนและผู้เรยีน) 

4.60 0.58 3.89 1.01 0.71 

 รวม 4.52 0.99 3.93 0.93 0.59 
 ขั้นการประเมนิผลการเรียนการ

สอน 
  

   
35 มีกำรประเมินก่อนกำรเรียน 

ระหว่ำงเรียนและหลังเรียน 4.52 0.67 3.87 0.91 0.65 
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ตารางที่ 1 (ต่อ) 
 
ล าดับ
ข้อที่ 

รายการ 
ความคาดหวัง สภาพจริง ผลการ

เปรียบเทียบ �̅� S.D. �̅� S.D. 
36 มีกำรวัดผลด้ำนควำมรู้ควำมจ้ำ  

ควำมเข้ำใจและกำรน้ำไปใช้ 4.54 0.64 3.91 0.87 0.63 
37 มีกำรวัดผลด้ำนกำรวิเครำะห์และ

กำรสังเครำะห ์ 4.42 0.76 3.92 0.89 0.5 
38 มีกำรประเมินกระบวนกำรเรียนรู้

อย่ำงเป็นระบบ 4.47 0.75 4.02 0.86 0.45 
39 มีกำรทดสอบย่อยเป็นระยะ 4.51 0.70 3.89 0.91 0.62 
40 มีระบบกำรทดสอบทำง

อิเล็กทรอนิกส ์พร้อมทั งกำรส่งเสริม 4.60 0.67 3.86 0.95 0.74 
 รวมเฉลี่ย 4.51 0.70 3.91 0.90 0.6 
 รวมทั้งหมด 4.87 0.56 3.92 0.92 0.95 

 
อภิปรายผล 
 ผลควำมคำดหวังของกำรจัดกำรเรียนกำรสอนแบบผสมผสำน ของนักศึกษำคณะ
ศึกษำศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำมค้ำแหง  ขั นกำรวิเครำะห์ควำมต้องกำรหรือควำมจ้ำเป็นพื นฐำน โดย
เรียงอันดับ ได้แก่ ล้ำดับที่ 1 มีกำรใช้ระบบออนไลน์ในกำรติดต่อสื่อสำรในกำรเรียน ล้ำดับที่ 2 
สถำนที่เรียนมีระบบและอุปกรณ์เอื อต่อกำรเรียนรู้แบบออนไลน์  และล้ำดับที่ 3 มีระบบสำรสนเทศ
ในรูปแบบต่ำง ๆ เช่น ซอฟแวร์ ข้อมูล รูปภำพ ขั นกำรออกแบบกิจกรรมและแหล่งเรียนรู้ โดยเรียง  
3 อันดับ ได้แก่ อันดับที่ 1 เนื อหำกำรเรียนบำงส่วนจะใช้วิธีกำรสอนแบบปกติ อันดับที่ 2 ควรมี
ปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่ำงผู้สอนและผู้เรียน และอันดับที่ 3 มีกำรสั่งงำนและส่งงำนโดยระบบออนไลน์ขั น
กำรประเมินผลกำรเรียนกำรสอน โดยเรียง 3 อันดับ ได้แก่ อันดับที่ 1  มีระบบกำรทดสอบทำง
อิเล็กทรอนิกส์ พร้อมทั งกำรส่งเสริม อันดับที่ 2 มีกำรวัดผลด้ำนควำมรู้ควำมจ้ำ ควำมเข้ำใจและกำร
น้ำไปใช้ และอันดับที่ 3 มีกำรประเมินก่อนกำรเรียน ระหว่ำงเรียนและหลังเรียน   

 ผลสภำพจริงของกำรจัดกำรเรียนกำรสอนแบบผสมผสำน ของนักศึกษำคณะศึกษำศำสตร์ 
มหำวิทยำลัยรำมค้ำแหง ขั นกำรวิเครำะห์ควำมต้องกำรหรือควำมจ้ำเป็นพื นฐำน โดยเรียงอันดับแรก 
ได้แก่ อันดับที่ 1 แจ้งสถำนที่เรียนให้ทรำบก่อนกำรเรียน อันดับที่ 2 ผู้เรียนรู้ว่ำจะได้เรียนรู้เรื่องอะไร 
และอันดับที่ 3 แจ้งจุดประสงค์กำรเรียนรู้ให้ผู้เรียนทรำบ ขั นกำรออกแบบกิจกรรมและแหล่งเรียนรู้ 
โดยเรียง 3 อันดับ ได้แก่ อันดับที่ 1 ผู้สอนเป็นผู้ที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถที่หลำกหลำย อันดับที่ 2 ควร
มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่ำงผู้สอนและผู้เรียน และอันดับที่ 3 ผู้สอนแนะน้ำแหล่งทรัพยำกรที่ค้นคว้ำทำง
ออนไลน์ สอดคล้องกับ Chantanarungpek (2005) กล่ำวว่ำ รูปแบบของกำรผสมผสำนที่ได้ศึกษำ
ตำมสภำพจริงกำรเรียนที่ผู้เรียนต้องกำรควรมีควำมสมดุลระหว่ำงกำรเรียนรู้แบบดั งเดิมและแบบ
ปัจจุบันโดยใช้ ICT เป็นส่วนประกอบหนึ่งของกำรเรียนรู้เพื่อส่งเสริมในกำรเรียนแบบเผชิญหน้ำ และ
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กำรมีปฏิสัมพันธ์ต่อกัน กำรมีปฏิสัมพันธ์ระหว่ำงครูและผู้เรียน กำรส่งผ่ำนควำมรู้ กำรติดตำมผู้เรียน
สม่้ำเสมอ และกำรปรับตัวในกำรก่อสร้ำงควำมรู้ของผู้เรียนซึ่งเป็นควำมคำดหวังที่อยู่ในระดับมำก  
สอดคล้องกับ Jintaweeporn (2019) เมื่อมีกำรปฏิรูปกำรเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส้ำคัญ แล้วก็มีควำม
จ้ำเป็นที่จะต้องปฏิรูปกระบวนกำรวัดและประเมินผลให้สอดคล้องกัน ซึ่งผู้รู้ในวงกำรศึกษำได้ยอมรับ
ว่ำแนวคิดในกำรวัดปละแประเมินผล กำรเรียนที่ เหมำะสม คือกำรประเมินตำม สภำพจริง 
(Authentic) 

 ผลกำรเปรียบเทียบควำมคำดหวังกับสภำพจริงของกำรจัดกำรเรียนกำรสอนแบบผสมผสำน 
ของนักศึกษำคณะศึกษำศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำมค้ำแหง  พบว่ำ นักศึกษำมีควำมคำดหวังสูงกว่ำ
สภำพจริงในทุกด้ำนไปจัดกำรเรียนรู้เพื่อพัฒนำนักศึกษำให้ได้เรียนรู้ตำมควำมคำดหวังโดยวำงแผน
น้ำเอำวิธีกำรสอนแบบผสมผสำนและกำรจัดกำรเรียนรู้แต่ละด้ำนมำใช้จัดกำรเรียนรู้ในปีต่อไป   
ซึ่งสอดคล้องกับ Chiddee (2015) กำรศึกษำสภำพจริงและปัญหำของกำรจัดกำรเรียนรู้รำยวิชำกำร
สร้ำงเสริมสุขภำพ และกำรป้องกันกำรเจ็บป่วยของนักศึกษำพยำบำล ที่นักศึกษำมีควำมคำดหวังใน
กำรจัดกำรเรียนกำรสอนสูงกว่ำสภำพจริง สรุปได้ว่ำกำรจัดกำรเรียนกำรสอนแบบผสมผสำนที่เห็นว่ำ 
ควำมคำดหวังอยู่ในระดับ มำกที่สุด พบว่ำ มีควำมแตกต่ำง กับสภำพจริงที่อยู่ในระดับ มำก แสดงว่ำ
สภำพปัจจุบันกำรจัดกำรเรียนกำรสอนแบบผสมผสำนที่นักศึกษำคำดหวังสูงกว่ำสภำพจริ ง และ
สำมำรถน้ำไปใช้พัฒนำกำรจัดกำรเรียนกำรสอนแบบผสมผสำนต่อไป 
 มหำวิทยำลัยยึดหลักกำรเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นส้ำคัญควบคู่ไปกับเน้นเนื อหำตำมที่
หลักสูตรก้ำหนด ดังนั น กำรจัดกำรเรียนรู้ตำมควำมเป็นจริงจึงไม่เป็นไปตำมควำมคำดหวังของผู้เรียน
เพรำะควำมคำดหวังมักจะมีปัจจัยส่วนบุคคลที่ควำมแตกต่ำงกัน ถ้ำผู้เรียนมีจ้ำนวนมำกวิธีกำรสอน
และกำรจัดกำรกำรเรียนรู้ต้องมีควำมหลำกหลำย อำจำรย์นับเป็นสิ่งแวดล้อมที่ผู้เรียนคำดหวังว่ำจะ
ส่งเสริมกำรเรียนรู้โดยจัดกิจกรรมที่ตอบสนองทั งร่ำงกำย จิตใจ อำรมณ์ เมื่อเปรียบเทียบสภำพจริงกับ
ควำมคำดหวังนักศึกษำมีควำมคำดหวังสูงในทุก ๆ ด้ำน และแตกต่ำงกันมำกในด้ำนกำรบริหำรจัดกำร
กำรเรียนรู้ซึ่ง นักศึกษำมีควำมคำดหวังมำกกว่ำด้ำนอื่น ๆ  จะเห็นได้ว่ำ ขั นกำรวิเครำะห์ควำมต้องกำร
หรือควำมจ้ำเป็นพื นฐำนในควำมคำดหวังของนักศึกษำ  มีระดับของค่ำเฉลี่ยอยู่ในระดับควำมคำดหวัง
ในระดับมำก กำรเรียนแบบผสมผสำนว่ำเป็นแนวทำงในกำรปรับปรุงกำรเรียนรู้ที่ท้ำทำยและพัฒนำ
ควำมต้องกำรส่วนบุคคล (Thorne, 2003) ผนวกกับแนวคิดของ Hargis (2005) ที่ว่ำกำรเรียนรู้แบบ
โครงงำนและแบบกำรจัดกำรเรียนแบบผสมผสำนเป็นวิธีกำรที่ผู้สอนเชื่อมโยงผู้เรียนเข้ำกับกำรค้นพบ
จำกค้ำถำม ข้อสงสัยตำมควำมสนใจ โดยที่ผู้เรียนสำมำรถค้นพบค้ำตอบโดยใช้กำรคิดกระบวนกำร
สืบสวนสอบสวน กำรค้นหำ และกำรเรียนรู้แบบร่วมมือกับกลุ่มผู้เรียนด้วยกัน ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียน
สำมำรถที่จะพัฒนำตนเอง รวมทั งกำรเพิ่มพูนกระบวนกำรคิด ทำให้เกิดกำรคิดอย่ำงมีวิจำรณญำณที่ดี
ขึ นได้ อย่ำงไรก็ดีกำรจัดกำรกำรเรียนรู้แบบผสมผสำนในอนำคตจะต้องมีควำมเข้ำใจในควำมคำดหวัง
ของนักศึกษำเกี่ยวกับควำมจ้ำเป็นพื นฐำนเพื่อที่จะส่งเสริมให้เกิดกำรเรียนรู้ระหว่ำงผู้สอนกับผู้เรียน
หรือผู้เรียนด้วยกันโดยมีกำรแนะน้ำผู้เรียนอย่ำงมีระบบมำกยิ่งขึ น ตัวอย่ำง เช่น กำรสร้ำงควำมคุ้นเคย
ให้กับผู้เรียนก่อนกำรเรียน แนะน้ำวิธีกำรในกำรเข้ำถึงเทคโนโลยีและอินเทอร์เน็ต ผู้สอนแจ้ง
จุดประสงค์กำรเรียนรู้ให้ผู้เรียนทรำบ จัดสถำนที่เรียนมีระบบและอุปกรณ์เอื อต่อกำรเรียนรู้แบบ
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ออนไลน์  มีระบบสำรสนเทศในรูปแบบต่ำง ๆ เช่น ซอฟท์แวร์ ข้อมูล รูปภำพ  มีกำรใช้ระบบออนไลน์
ในกำรติดต่อสื่อสำรในกำรเรียน  มีข้อตกลงช่องทำงกำรติดต่อสื่อสำรระหว่ำงผู้สอนและผู้เรียน   
 
ข้อเสนอแนะ 
  1. น้ำผลกำรวิจัยที่พบว่ำนักศึกษำมีควำมคำดหวังสูงกว่ำสภำพจริงในทุกด้ำนไปจัดกำร
เรียนรู้เพ่ือพัฒนำนักศึกษำให้ได้เรียนรู้ตำมควำมคำดหวังโดยวำงแผนน้ำเอำวิธีกำรสอนแบบผสมผสำน
และกำรจัดกำรเรียนรู้แต่ละด้ำนมำใช้จัดกำรเรียนรู้ในปีต่อไป  
  2. สถำบันกำรศึกษำใช้เป็นแนวทำงกำรจัดกำรเรียนรู้โดยน้ำควำมคิดเห็นที่นักศึกษำ
คำดหวังจำกวิธีกำรสอนแบบผสมผสำนและกำรจัดกำรเรียนรู้แต่ละด้ำนจำกรำยวิชำที่วิจัยไป
ประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับบริบทกำรเรียนกำรสอนในรำยวิชำอื่น ๆ ทั งภำคทฤษฎี และภำคปฏิบัติ 
  3. ผู้บริหำร คณำจำรย์สำมำรถใช้ข้อมูล ควำมคิดเห็น ที่นักศึกษำคำดหวังไปปรับปรุงหรือ
พัฒนำอำจำรย์หรือผู้รับผิดชอบรำยวิชำโดยต้อง ตระหนักถึงกำรจัดกำรเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส้ำคัญ
ให้กิจกรรมกำรจัดกำรเรียนรู้ด้วยวิธีผสมผสำนเทคนิควิธีกำรที่หลำยหลำยครอบคลมุเนื อหำท้ำให้
ควำมเป็นจริงสอดคล้องกับควำมคำดหวังช่วยส่งเสริมให้นักศึกษำสำมำรถเรียนรู้ได้อย่ำงมีควำมสุข
น้ำไปสู่กำรพัฒนำศักยภำพตนเองของนักศึกษำ 
  4. จัดกำรเรียนรู้ ตำมสภำพจริง โดยใช้ใช้วิธีกำรเรียนรู้ที่หลำกหลำยและกำรประเมินผล
ตำมสภำพจริง ที่ใช้วิธีกำรประเมินที่หลำกหลำย จึงเป็นสิ่งที่ผู้สอนจะต้องศึกษำให้เข้ำใจและต้อง
ปฏิบัติควบคู่กันไปเสมอ จึงจะ สำมำรถพัฒนำศักยภำพผู้เรียนและประเมินผู้เรียนได้อย่ำงครบถ้วน
สมบูรณ์  
  5. สำมำรถน้ำไปใช้พัฒนำกำรจัดกำรศึกษำให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรของนักศึกษำ
เหมำะสมกับตัวผู้เรียน  ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำต่อไป 
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