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บทคัดยอ 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) พัฒนาแนวทางการจัดการเรียนการสอนทฤษฎี

ดนตรีสากลโดยประยุกตใชแนวคิดการเรียนรูแบบผสมผสาน 2) ศึกษาผลสัมฤทธิ์ของการจัดการเรยีน

การสอนในดานทักษะความรูทฤษฎีดนตรีสากล และ 3) ศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาตอ 

การจัดการเรียนการสอน กลุมตัวอยาง ไดแก นักศึกษาสาขาวิชาดนตรีสากล มหาวิทยาลัย 

ราชภัฏจันทรเกษม จํานวน 20 คน วธิกีารวจัิยใชแบบแผนทดลองกลุมเดยีวโดยทดสอบความสามารถ

ทางทฤษฎีดนตรีสากลกอนหลัง ประกอบกับการสอบถาม สัมภาษณ และสังเกตพฤติกรรม 

เครื่องมือวิจัยประกอบดวย1) แบบทดสอบกอนและหลังเรียนดานทฤษฎีดนตรีสากล และ 

2) แบบสอบถามความพึงพอใจตอการจัดการเรียนการสอน และ 3) แบบสัมภาษณความคิดเห็น

ตอการจัดการเรียนการสอน 

ผลการวจัิยพบไดวา 1) แนวทางการจัดการเรยีนการสอนประกอบดวย แผนและกจิกรรม 

การเรียนรูเนนการเรียนรูดวยตนเอง การเรียนแบบรวมมือ และการประเมินและใหขอเสนอแนะ 

สื่อการสอนหลัก ไดแก เว็บไซต บทเรียนวีดิทัศน แบบทดสอบยอย แบบฝกหัดและเฉลยแบบฝกหัด  

2) ผลสัมฤทธิ์ดานทฤษฎดีนตรีสากลของนักศึกษาในการทดสอบหลังเรยีน (M = 13.53, SD = 2.25)  

สูงขึ้นจากการทดสอบกอนเรียน (M = 2.5, SD = 6.58) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01  

และ 3) คาเฉลี่ยความพึงพอใจของนักศึกษาตอการจัดการเรียนการสอนอยูในระดับมากที่สุด  

(M = 4.51, SD = 0.7) 

 คําสาํคัญ การเรียนรูแบบผสมผสาน ทฤษฎดีนตรี การจัดการเรียนการสอน 
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Abstract 

 The objectives of this research were 1) to develop music theory instructional  

guidelines based on the blended learning concept; 2) to study the learning outcomes of a  

group of students taught using those guidelines; and 3) to study the students’ satisfaction with  

the instruction. The participants were 20 students in the western music program at  

Chandrakasem Rajabhat University. Research methods comprised a one group pretest– 

posttest design in music theory competency together with a survey, interviews and behavior  

observation. The research instruments were 1) pre and post-tests 2) questionnaire and  

3) interview forms. 

 The findings were: 1) the blended learning instructional guidelines consisted of 

lesson plans including self-learning, collaborative learning, assessment and feedback. The main 

instructional media were a website, video tutorials, tests, exercises and answers. 2) The sample 

students’ mean post test score (M = 13.53, SD = 2.25) showed significantly higher music  

theory learning outcomes than the mean pretest score (M = 2.5, SD = 6.58) at .01  

confidence level. 3) The average student satisfaction with the instruction was rated at  

the highest level (M = 4.51, SD = 0.7). 

 Keywords: Blended Learning, Music Theory, Instruction 
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บทนํา 

 การจัดการเรยีนการสอนใหมคีวามเหมาะสมสําหรับผูเรยีนในยุคปจจุบันเปนสิ่งที่ทาทาย  

เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วของสังคมและเทคโนโลยี การพัฒนานวัตกรรมและองคความรู  

ประกอบกับลักษณะเฉพาะของผูเรียนที่แตกตางจากในอดีต สงผลใหผูสอนตองปรับตัวและ 

ปรับปรุงวิธีการสอนตลอดเวลา เพื่อใหสอดรับกับการเปลี่ยนแปลงดังกลาว แนวคิดทาง 

การจัดการเรียนรูหลากหลายรูปแบบไดถูกพัฒนาขึ้น หนึ่งในนั้นคือแนวคิดการเรียนรูแบบ 

ผสมผสาน (Blended Learning Concept) เปนแนวคดิที่ผสานวธิกีารจัดการเรยีนรูและสิ่งสนับสนุน 

การเรียนรูในรูปแบบแตกตางหลากหลายเขาดวยกัน เชน การเรียนการสอนในชั้นเรียน  

การเรียนรูผานเว็บไซตและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อลดขอจํากัดของการจัดการเรียนการสอน 

แบบใดแบบหนึ่ง ซึ่งผูเรียนจะมีความยืดหยุนในการควบคุมการเรียนรูตามศักยภาพ ชวงเวลา  

สถานที่ และรูปแบบที่เหมาะสมสําหรับตนเอง ประกอบกับการไดรับการกํากับดูแลและใหคํา

ช้ีแนะจากผูสอน (ปณติา วรรณพรุิณ, 2554; Horn & Staker, 2015; Littlejohn & Pegler, 2007) 

 การนําแนวคิดการเรียนการสอนแบบผสมผสานไดรับความนิยมไปประยุกตใชจัด 

การศกึษาสําหรับเนื้อหาสาระและผูเรยีนในระดับตาง ๆ อยางไรก็ตาม ภายใตบรบิทที่แตกตางกัน  

จําเปนตองมีการออกแบบเพื่อประยุกตหลักการจัดการเรียนรูแบบผสมผสานใหมีรายละเอียด 

การจัดการสอนที่เหมาะสมกับการนําไปใชมากที่สุด ซึ่งตองคํานึงถึงระดับของการศึกษา จํานวน  

ลักษณะของผูเรียน จุดมุงหมาย อัตลักษณของรายวิชาและหลักสูตร ลักษณะเฉพาะของเนื้อหา 

สาระ และความพรอมของทรัพยากรและสิ่งสนับสนุนการเรยีนรู 

 การจัดการเรียนการสอนทางดานทฤษฎีดนตรีสากลสําหรับนักศึกษาสาขาวิชาดนตรี 

สากล มหาวทิยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เปนกลุมรายวชิาสําคัญในหมวดวิชาเฉพาะ วชิาเอกบังคับ  

ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับหลักการ ทฤษฎี และการวิเคราะหที่เกี่ยวของกับสวนประกอบของดนตรี 

ในแงตาง ๆ ตัง้แตระดับพื้นฐานที่มุงเนนการศกึษาองคประกอบยอยทางดนตรีในระบบอิงกุญแจเสียง  

เชน บันไดเสยีงและขัน้คู เปนตน จนไปถงึการนําองคประกอบดนตรไีปประยุกตใช เชน การประพันธ  

การแสดงดนตร ีคตีปฏภิาณ เปนตน (มหาวทิยาลัยราชภัฏจันทรเกษม, 2559, 2554; ณัชชา พันธุเจรญิ,  

2553; Palisca, 2001) เนื้อหาดังกลาวโดยเฉพาะในสวนของพื้นฐานทฤษฎีดนตรีสากลเปนเนื้อหา 

สําคัญที่ตองพัฒนาและฝกฝนฝกฝนเรยีนรูใหเกดิความเขาใจที่ถูกตอง คงทน และมคีวามชํานาญ  

เนื่องจากเปนรากฐานสําหรับการเรยีนรูในรายวชิาอื่น ๆ ที่มคีวามซับซอนมากยิ่งขึ้น 

 อยางไรก็ตาม ในสภาพการจัดการเรียนการสอนทางดานทฤษฎีดนตรีสากลที่เกิดขึ้น  

มีขอจํากัดบางประการที่ทําใหการเรียนการสอนรูปแบบบรรยายดั้งเดิมไมสอดคลองกับลักษณะ 

การเรียนรูของผูเรียนทุกคน สงผลใหนักศึกษาสวนหนึ่งมีทักษะและความเขาใจในเนื้อหาทฤษฎ ี
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ดนตรสีากลไมคงทนซึ่งเปนอุปสรรคในการเช่ือมโยงความรูสําหรับรายวิชาอื่น ๆ ขอจํากัดดังกลาว 

อาจพจิารณาไดเปน 4 ประการ ดังนี้ 

 1. ขอจํากัดของปรมิาณ ความซับซอน และความเชื่อมโยงของเนื้อหาสาระ ซึ่งมีรายละเอยีด 

ของหลักเกณฑ กฎตาง ๆ มากมาย ผูเรียนตองศึกษาฝกฝนใหเขาใจและชํานาญจึงจะสามารถ 

เรยีนรูในเนื้อหาตอเนื่องและนําไปใชได ขอจํากัดดังกลาวเมื่อประกอบกับจํานวนนักศกึษาในช้ันเรียน 

ที่มมีากจึงตองใชเวลาในการสอนและตรวจแบบฝกหัดเปนเวลานาน สงผลใหไมสามารถแกไขปญหา 

ในรายบุคคลของผูเรียนแตละคนไดอยางทั่วถึง อาจทําใหเรียนรูไมทันเพื่อนหรือมีความชํานาญ 

ไมเพยีงพอตอเนื่องไปยังเนื้อหาสาระอื่น ๆ 

 2. ขอจํากัดของรูปแบบการจัดการเรยีนการสอนแบบดัง้เดมิ ที่จําเปนตองใชเวลาในช้ันเรียน 

สวนใหญไปกับการบรรยายและสาธิตเนื้อหาใหกับนักศึกษาจํานวนมาก ซึ่งทําใหไมมีเวลา 

ในการประเมิน ใหขอมูลปอนกลับ (Feedback) หรือจัดกิจกรรมอื่น ๆ ที่เนนการเชื่อมโยงเนือ้หา 

ไปสูการประยุกตใชในเชิงปฏิบัติไดอยางเพียงพอ การเรียนรูเนื้อหาจึงไมสามารถเชื่อมโยงไปสู 

การใชงานในชีวติประจําวันไดมากนัก 

 3. ขอจํากัดดานความพรอมที่เกิดจากฐานะทางเศรษฐกิจของนักศึกษา ทําใหนักศึกษา 

ตองทํางานหารายไดระหวางเรียน สงผลตอเวลาในการเขาช้ันเรียนที่ไมเพียงพอ ประกอบกับ 

ขอจํากัดในสองประเด็นแรกทําใหนักศกึษาไมสามารถเรยีนรูไดทันช้ันเรยีนและไมสามารถทบทวน 

บทเรยีนที่ซับซอนดวยการเรยีนรูดวยตัวเองจากในหนังสอื 

 4. ขอจํากัดดานความถนัดของนักศกึษา สวนมากเปนผูที่มคีวามถนัดในการเรยีนรูที่เนน 

การปฏิบัติ จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาดวยผลการเรียนในรายวชิาเชิงวิชาการที่ไมไดเปนเลศิ  

แตวามีผลงานทางดานกิจกรรมและรางวัลที่ดี ซึ่งเมื่อประกอบกับขอจํากัดของเรียนจัด 

การเรียนการสอนแบบบรรยายและสาธิต ปริมาณและความซับซอนของเนือ้หาสาระ รวมไปถึง 

ความพรอมของนักศกึษา จงึเปนอุปสรรคในการเรยีนรูซึ่งเกี่ยวพันกัน 

 อยางไรก็ตาม การนําแนวคดิการเรยีนรูแบบผสมผสานมาประยุกตใชในการจัดการสอน 

ทฤษฎีดนตรีสากลนาจะนําไปสูการแกปญหาและขอจํากัดดังกลาวได เนื่องจากรูปแบบ 

การจัดการเรียนรูที่นําหลากหลายวิธีการมาผสมผสานรวมกัน ประกอบกับการใชสื่อเทคโนโลยี 

และการเรียนรูแบบออนไลนชวยปรับเปลี่ยนชองทางการเรียนรูและทบทวนไดอยางไมจํากัด 

ชวงเวลาและสถานที่ ทําใหสามารถปรับปรุงกจิกรรมในช้ันเรยีนใหสามารถประยุกตใชองคความรู  

ประเมิน และใหขอมูลปอนกลับแกนักศึกษาไดทั่วถึงมากขึ้น ดวยเหตุดังกลาวจึงเปนที่มาของ 

การดําเนินการวิจัยในครั้งนี้ อนึ่งการประยุกตใชแนวคิดการเรยีนรูแบบผสมผสานสําหรับจัดการสอน 

ทฤษฎีดนตรีสากลนั้น จะดําเนินไปภายใตความพรอมของสิ่งสนับสนุนการเรียนรู และบริบทดานอื่น ๆ   
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ที่มีอยู ซึ่งการวิจัยครั้งนี้จะมุงศึกษาผลสัมฤทธิ์และขอจํากัดเพื่อนําไปสูแนวทางในการพัฒนา 

การจัดการเรยีนการสอนใหมปีระสทิธภิาพตอไป 
 

วัตถุประสงคของการวจัิย 

 1. เพื่อพัฒนาแนวทางการจัดการเรยีนการสอนทฤษฎดีนตรีสากลโดยประยุกตใชแนวคิด 

การเรยีนรูแบบผสมผสาน 

 2. เพื่อศกึษาผลสัมฤทธิ์ดานทักษะความรูทฤษฎดีนตรีสากลของนักศกึษาที่จัดการเรียน 

การสอนโดยประยุกตใชแนวคดิการเรยีนรูแบบผสมผสาน 

 3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาตอการจัดการเรียนการสอนทฤษฎีดนตรีสากล 

โดยประยุกตใชแนวคดิการเรยีนรูแบบผสมผสาน 
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มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2559 ที่ลงทะเบียนในรายวิชา ทฤษฎ ี

ดนตรสีากล 2 (WTMU2102) กลุม 101, 102, 103 และ 201 จํานวนทัง้หมด 140 คน 

 กลุมตัวอยาง คัดเลือกจากนักศึกษาที่ลงทะเบียนในรายวิชา ทฤษฎีดนตรีสากล 2  

(WTMU2102) กลุม 102 จํานวน 20 คน 

 ตัวแปรที่ใชในการวจัิย 

  1. ตัวแปรตน ไดแก แนวทางการจัดการเรียนการสอนทฤษฎีดนตรีสากลโดย 

ประยุกตใชแนวคดิการเรยีนรูแบบผสมผสาน 

  2. ตัวแปรตาม ไดแก ผลสัมฤทธิ์ดานทักษะความรูทฤษฎีดนตรีสากล และ 

ความพงึพอใจของนักศกึษาตอการจัดการเรยีนการสอน 
 

วธิดีําเนินการวจัิย 

 ใชแบบแผนการทดลองกลุมเดียวโดยวัดความเขาใจกอนหลัง (One Group Pretest– 

posttest Design) โดยมรีายละเอยีดของวธิกีารวจัิย 4 ประเด็น ไดแก 

 การคัดเลอืกกลุมตัวอยาง 

 ใชวิธีการคัดเลือกแบบโควตา (Quota Selection) จากนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชา  

ทฤษฎีดนตรี 2 (WTMU2102) กลุม 102 จํานวน 44 คน โดยคัดเลือกนักศึกษาจํานวน 20 คน ที่ม ี

เครื่องมือเอกตางกันในสัดสวนจํานวนใกลเคยีงกัน 
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 เครื่องมอืการวจัิย 

 แบงออกเปน 3 ประเภท มรีายละเอยีดดังนี้ 

  1. แบบทดสอบกอนและหลังเรียนดานทฤษฎีดนตรีสากล เปนแบบทดสอบ 

ชุดเดยีวกัน มคีะแนนเต็ม 20 คะแนน ใชวธิกีารเตมิคําตอบและบันทกึโนตตามหลักการทางทฤษฎี 

ดนตรีสากล แบงออกเปน 4 หัวขอหลัก ไดแก บันไดเสียง ขั้นคู ทรัยแอด และทางเดินคอรด และ 

การวางแนวเสียง สรางขอคําถามโดยใชวธิีการสุมตัวอยางแบบแบงช้ัน (Stratified Random Sampling)  

จากขอคําถามในแบบฝกหัดใหครอบคลุมทุกหนวยการเรยีนรู 

  2. แบบสอบถามความคิดเห็นตอการจัดการเรยีนการสอน แบงออกเปน 6 สวน  

คอื คําตอบแบบตัวเลอืก ไดแก เพศ เวลาทีใ่ชในการเรยีนรูดวยตนเอง และการใหความสําคัญกับ 

รายวชิา และการสอบถามแบบมาตรประมาณคา (Rating Scale) ในประเด็นเกี่ยวกับคุณภาพและ 

ความเหมาะสมของสื่อการเรียนรู เว็บไซต บทเรียนวีดิทัศน แบบฝกหัดและเฉลย กิจกรรมในช้ันเรียน  

และการสอบถามความคดิเห็นปลายเปด และขอเสนอแนะเพิ่มเตมิ 

  3. แบบสัมภาษณความคิดเห็นตอการจัดการเรียนการสอนแบบไมเปนทางการ 

มุงเนนการสัมภาษณความคิดเห็นตอสื่อและการจัดการเรียนการสอนที่เกิดขึ้น รวมทั้งขอจํากัด 

และแนวทางในการพัฒนาการจัดการเรยีนการสอน 

 การรวบรวมขอมูล 

 การจัดการเรียนการสอนในช้ันเรียน ใชแผนกิจกรรมการเรยีนรูและสื่อการสอนที่พัฒนาขึ้น 

ใชระยะเวลาครึ่งแรกของภาคเรียน เปนระยะเวลา 7 สัปดาห (จาก 15 สัปดาห โดยสัปดาหที่ 7-15  

ใชวิธีการสอนเดิมแตมีเนื้อหาสาระเปลี่ยนไปสูบทเรียนอื่น ๆ ทั้งนี้ผลของงานวิจัยนี้ใชขอมูลตั้งแต 

สัปดาหที่ 1-7) สัปดาหละ 2 ช่ัวโมง และใหนักศึกษาเรียนรูดวยตนเองระหวางการจัดการเรียน 

การสอนในช้ันเรียน โดยทําการทดสอบกอนและหลังเรียน ใชเวลาในการทดสอบ 60 นาที  

การสอบถามความคดิเห็นตอการจัดการเรียนการสอนในสัปดาหที ่7 และสัมภาษณความคิดเห็น 

ตอการเรยีนการสอนแบบไมเปนทางการและสังเกตพฤตกิรรมตลอดการจัดการเรยีนการสอน 

 การวเิคราะหขอมูล 

 วิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS กําหนดระดับความมีนัยสําคัญที่ .01  

ดําเนนิการวเิคราะหขอมูลในแตละประเด็นดังนี้ 

  1. วิเคราะหผลสัมฤทธิ์ดานทักษะความรูทฤษฎีดนตรีสากลของนักศึกษา ที ่

จัดการเรยีนการสอนโดยประยุกตใชแนวคดิการเรยีนรูแบบผสมผสานโดยการเปรยีบเทยีบความแตกตาง 

ของคาเฉลี่ยคะแนนการทดสอบกอนเรียนและหลังเรียนของนักศึกษา โดยใชสถิติในการทดสอบ 

สมมตฐิานของกลุมตัวอยาง 2 กลุมที่ไมเปนอสิระตอกัน (t-test for Dependent Samples) 
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  2. วเิคราะหคาคะแนนความพงึพอใจของนักศึกษา ตอการจัดการเรยีนการสอน 

ทฤษฎดีนตรสีากลโดยประยุกตใชแนวคดิการเรยีนรูแบบผสมผสานที่ไดจากการสอบถาม ใชสถิติ 

เชิงบรรยาย ไดแก รอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน จากนั้นวิเคราะหขอมูลจาก 

การสัมภาษณโดยใชในการวเิคราะหเนื้อหา (Content Analysis) 
 

ผลการวจัิย 

 1. แนวทางการจัดการเรียนการสอนทฤษฎีดนตรีสากลโดยประยุกตใชแนวคิด 

การเรยีนรูแบบผสมผสาน 

 แนวทางการจัดการเรยีนการสอนทฤษฎีดนตรทีี่พัฒนาขึ้นมีแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู  

และสื่อการเรยีนรูที่ใชดังนี้ 

  1.1 แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู ออกแบบโดยประยุกตใชแนวคิดการเรียนรู 

แบบผสมผสาน (Blended Learning) ใหเหมาะสมกับลักษณะของเนื้อหาและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู 

ที่มี แบงออกเปน 2 รูปแบบหลัก คือ การเรียนรูนอกหองเรียน และการเรียนรูในหองเรียน  

มรูีปแบบกิจกรรมการเรยีนรูและการวัดประเมนิผลดังตอไปนี้ 

   1.1.1 การเรียนรูนอกหองเรียน โดยมีกิจกรรมหลักไดแก 1) การเรียนบทเรียน 

วีดิทัศนตามลําดับเนื้อหาที่รายวิชากําหนดไว 2) การฝกฝนจากแบบฝกหัดและเฉลยคําตอบ  

3) การสื่อสารกับผูสอน และ 4) การติดตามผลการวัดและประเมินผล กลาวในรายละเอียดคอื 

นักศึกษาจะตองเรียนรูผานเว็บไซต ซึ่งสามารถเขาถึงคลังบทเรียนวดีิทัศนอยางอิสระดวยอุปกรณ 

อิเล็กทรอนิกสที่เช่ือมตอเครือขายอินเทอรเน็ต รวมทั้งมีแบบฝกหัดและเฉลยประกอบทุกหนวย 

การเรยีนรู ใหสามารถดาวนโหลดและพิมพออกมาฝกหัดและตรวจคําตอบ นอกจากนี้ยังมเีอกสาร 

แผนการสอน แบบสํารวจสถานะทั่วไปของนักศึกษา แบบแสดงขอมูลคะแนนของนักศึกษาแตละคน  

และชองทางการติดตอกับผูสอนทั้งทางอีเมลและเฟซบุกอีกดวย ทั้งนี้ในแผนการเรียนรูแตละสัปดาห 

จะมอบหมายใหนักศึกษาเรียนรูบทเรียนวีดิทัศนและทําแบบฝกหัด ซึ่งสามารถปรึกษาขอสงสัย 

เพิ่มเตมิกับผูสอนผานชองทางออนไลนได แลวจงึนําแบบฝกหัดที่ทําเสร็จมาสงในช้ันเรยีน 

   1.1.2 การเรียนในช้ันเรียน เปนกิจกรรมการเรยีนรูตอเนื่องจากการเรียนรูดวยตนเอง  

โดยแบงออกเปนกจิกรรมยอย 4 รูปแบบหลัก ไดแก 1) การสรุปเนื้อหาในบทเรยีนวดีทิัศน กอนเริ่ม 

กิจกรรมหลักในแตละสัปดาห โดยเปดโอกาสใหนักศึกษาถามคําถามและบรรยายสรุปความเขาใจ  

2) การฝกหัดความชํานาญโดยเนนการเรียนแบบรวมมือ กลาวคือ ใชวิธีการแบงกลุมนักศึกษาคละตาม 

ผลการทดสอบในครั้งลาสุดโดยใหผูที่มีคะแนนสูงที่สุดทําหนาที่เปนหัวหนากลุม แลวจึงสุมโจทย 

จากแบบฝกหัดมาทํารวมกันโดยเปดโอกาสใหสามารถพูดคุยซักถามกันภายในกลุมและใหหัวหนากลุม 

ชวยอธิบายเพิ่มเติมได อีกทั้งใชเงื่อนไขการเสริมแรงเชิงบวกเพื่อชวยเพิ่มปฏิสัมพันธและ 
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การเรียนรูรวมกัน เชน หากคะแนนสมาชิกทั้งกลุมมากกวาเกณฑที่กําหนดหัวหนากลุมจะไดรับ 

คะแนนเพิ่มขึ้น หรือหากสมาชิกมีพัฒนาการดีขึ้นมากจะไดรับคะแนนเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ผูสอนทําหนาที ่

คอยใหความชวยเหลอืในทุกกลุมและตรวจสอบความเขาใจของนักศกึษาใหถูกตอง 3) การทดสอบ 

ความรูความเขาใจในเนื้อหาที่ไดเรียนไป โดยจับเวลาและใชแบบทดสอบยอยที่มีขอคําถาม 

ในลักษณะเดยีวกับแบบฝกหัด และ 4) แนะนําช้ีแจงเนื้อหาที่ตองเรยีนรูในสัปดาหตอไป โดยช้ีแจง 

วัตถุประสงคและมอบหมายงานเรยีนรูดวยตนเอง 

   1.1.3 การวัดและประเมินผล ใหความสําคัญกับการวัดและประเมินผลเชิง 

กระบวนการ (Formative Evaluation) และการประเมินผลรวมหลังสิ้นสุดกระบวนการ (Summative  

Evaluation) (ณรุทธ สุทธจิตต, 2544) ใกลเคียงกัน โดยมีคะแนนเต็ม 100 แบงออกเปน  

1) ความรับผิดชอบในการเขาช้ันเรียน 10 คะแนน ไดรับจากการรวมกิจกรรมในช้ันเรียนครบถวน  

2) แบบฝกหัดและชิ้นงาน 20 คะแนน พิจารณาจากการสงแบบฝกหัดในเว็บไซตตรงตอเวลา  

ครบถวนตามกําหนด และมีการตรวจคําตอบตามเฉลย 3) การทดสอบยอย 30 คะแนน จากการวัด 

ความรูความเขาใจในเนื้อหาสาระของบทเรียนทายคาบเรียน 4) การทดสอบกลางภาคเรียน  

20 คะแนน และ 5) การทดสอบปลายภาค 20 คะแนน เปนการประเมินตอนสิ้นสุดกระบวนการเรียน 

การสอน (ไมไดใชคะแนนสําหรับพจิารณาในงานวจัิยนี้) 

  1.2 สื่อการเรียนรู เปนแหลงขอมูลสําคัญที่ใชในการสืบคน เรียนรูดวยตนเอง  

และทบทวนบทเรียนตามแนวคิดการเรียนรูแบบผสมผสาน โดยใชเว็บไซตเปนสื่อหลักในการเขาถึง 

ฐานขอมูลบทเรียนวดีิทัศน แบบฝกหัด และเฉลยแบบฝกหัด นอกจากนี้ยังมีแบบทดสอบยอยที่ใช 

ในการประเมนิตลอดกระบวนการจัดการเรยีนการสอน โดยมรีายละเอยีดดังตอไปนี้ 

   1.2.1 เว็บไซต ใชเปนแหลงขอมูลหลักในการจัดการเรียนการสอน สรางขึ้นบน 

เว็บแอปพลิเคชันเว็บไซต (Google Sites) ซึ่งใหบริการสรางเว็บไซตกึ่งสําเร็จรูปไมมีคาใชจาย  

สามารถปรับแตงรูปลักษณและทํางานรวมกับโปรแกรมหรือสื่อในรูปแบบตาง ๆ ไดจํานวนมาก  

หนาหลักของเว็บไซตประกอบดวยตัวอักษรขอมูลสําคัญ เชน ช่ือและขอมูลทั่วไปของรายวิชา  

ประกาศขาวสาร ตารางเวลาเรยีน รวมทัง้ใชไอคอนในการเชื่อมโยง (Link) เขาสูสื่อสรางสรรคอื่น ๆ  

ไดแก แผนการสอนบนแอปพลเิคชันเอกสาร (Google Docs) ผลประเมินการเรียนรูบนแอปพลิเคชันชีต  

(Google Sheets) แบบสอบถามสถานะบนแอปพลิเคชันฟอรม (Google Forms) และไฟลขอมูลอื่น ๆ  

ที่แชรดวยแอปพลิเคชันไดรฟ (Google Drive) ซึ่งขอมูลตาง ๆ เหลานี้สามารถเปลี่ยนแปลงแกไข 

และแสดงผลไดทันท ีรวมทั้งมชีองทางใหนักศกึษาสามารถตดิตอมปีฏสิัมพันธดวยได เชน การแสดง 

ความคดิเห็น การแกไข การพมิพ หรอืเผยแพรไปสูสื่อสังคม (Social Media) อื่น ๆ ได 

   1.2.2 บทเรียนวีดิทัศนออนไลน เผยแพรในเว็บไซตทั้งหมดจํานวน 33 คลิป  

แบงออกเปน 7 หนวยการเรียนรู ไดแก 1) รูปแบบการบันทึกโนต 2) บันไดเสียงเมเจอร 3) บันไดเสียง 
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ไมเนอรแบบเนเชอรัล 4) บันไดเสียงไมเนอรแบบฮารโมนิกและเมโลดิก 5) ขั้นคู 6) ทรัยแอดและ 

ทางเดินคอรดในกุญแจเสียงเมเจอร และ 7) ทางเดินคอรดในกุญแจเสียงไมเนอร โดยแตละคลิป 

มีความยาวประมาณ 5-15 นาที ประกอบดวยเนื้อหาเกี่ยวกับหลักการและการสาธิตการนําหลักการ 

ไปประยุกตใชในแบบฝกหัด สรางขึ้นในคอมพวิเตอรโดยใชเมาสปากกาและโปรแกรมสเก็ตชบุค  

(Sketchbook) สําหรับการวาดภาพและเขียนโนตประกอบการบรรยายและบันทึกภาพเคลื่อนไหว 

ของหนาจอดวยโปรแกรมควกิไทมเพลเยอร (QuickTime Player) ตัดตอวดีทิัศน แทรกภาพกราฟก  

อักษร และเสยีงเพิ่มเตมิโดยใชโปรแกรมไอมูฟวี่ (iMovie) 

   1.2.3 แบบฝกหัดและเฉลยแบบฝกหัด จัดทําในรูปแบบไฟลเอกสารดิจิทัล 

รูปแบบพีดีเอฟ (PDF) ขนาด A4 พรอมพิมพเผยแพรในเว็บไซตแบงตามหนวยการเรียนรูของบทเรียน 

วีดิทัศนทั้ง 7 หนวย โดยมีรูปแบบสอดคลองกับการสาธิตในบทเรียนวีดิทัศน มุงเนนขอคําถาม 

ปลายเปดที่ใหนักศกึษาบันทกึโนต พรอมเฉลยคําตอบ 

   1.2.4 แบบทดสอบยอย จัดทําในรูปแบบเอกสารโดยสุมขอคําถามจากแบบฝกหัด 

ใหครอบคลุมทุกเนื้อหาสาระและความยากงาย 

 2. ผลสัมฤทธิ์ดานทักษะความรูทฤษฎีดนตรีสากลของนักศึกษาที่จัดการเรียน 

การสอนโดยประยุกตใชแนวคิดการเรยีนรูแบบผสมผสาน 

 จากการวิเคราะหขอมูล พบวา ผลคะแนนเฉลี่ยการทดสอบกอนเรียนแตกตางผล 

การทดสอบกอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ดังตารางที่ 1 กลาวคือ นักศึกษามี 

ผลสัมฤทธิ์ดานทักษะความรูทฤษฎีดนตรสีากลที่ดขีึ้นหลังจากจัดการเรยีนการสอนโดยประยุกตใช 

แนวคิดการเรยีนรูแบบผสมผสาน 
 

ตารางที่ 1 ผลเปรยีบเทยีบคะแนนการทดสอบกอนเรยีนและหลังเรยีนของนักศกึษาที่จัดการเรียน 

  การสอนโดยประยุกตใชแนวคดิการเรยีนรูแบบผสมผสาน 

กลุมตัวอยาง 

(n=20) 

คะแนนทดสอบ

กอนเรยีน 

คะแนนทดสอบ

หลังเรยีน 

t Sig. 

M SD M SD 

ผลสัมฤทธิ์ทางดานทฤษฎดีนตรสีากล 2.5 2.56 13.53 4.72 11.33* .00 

*p < .01 
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 3. ความพึงพอใจของนักศึกษาตอการจัดการเรียนการสอนทฤษฎีดนตรีสากล

โดยประยุกตใชแนวคิดการเรยีนรูแบบผสมผสาน 

 ผลการวเิคราะหความพงึพอใจตอการจัดการเรยีนการสอนโดยรวมอยูในระดับมากที่สุด  

(M = 4.51, SD = 0.7) โดยจากการวิเคราะหผลการสอบถามดานการใชเวลาในการเรียนรูดวยตนเอง 

กับบทเรยีนวดีทิัศน พบวา มนัีกศกึษาที่ใชเวลามากกวา 4 ช่ัวโมงตอสัปดาหจํานวน 2 คน คดิเปน 

รอยละ 10 นักศึกษาที่ใชเวลา 3-4 ช่ัวโมงตอสัปดาหจํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 10 นักศึกษา 

ที่ใชเวลา 1-2 ช่ัวโมงตอสัปดาหจํานวน 13 คน คิดเปนรอยละ 65 และนักศึกษาที่ไมไดเรียนรู 

ดวยตนเองจากบทเรยีนวดีทิัศนจํานวน 3 คน คดิเปนรอยละ 15 

 ในดานการแบงเวลาใหความสําคัญกับการเรียนในรายวิชา พบวา มีผูใหความสําคัญ 

ในระดับมากที่สุด จํานวน 2 คน คดิเปนรอยละ 10 ผูใหความสําคัญระดับมาก จํานวน 6 คน คดิเปน 

รอยละ 30 ผูใหความสําคัญระดับปานกลางจํานวน 11 คน คดิเปนรอยละ 55 และผูใหความสําคัญ 

ระดับนอยจํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 5 นอกจากนี้ผลการวิเคราะหคะแนนความพึงพอใจ 

ในรายละเอยีดของ การจัดการเรยีนการสอนในแตละดาน สามารถแสดงขอมูลดังตอไปนี้ 

  3.1 เว็บไซต 

  ความพึงพอใจโดยรวมตอเว็บไซตอยูในระดับมากที่สุด (M = 4.65) โดยมรีายละเอียด 

ตามขอมูลในตารางที่ 2 นอกจากนี้จากการสัมภาษณนักศึกษาเพิ่มเติม พบวา เว็บไซตสามารถ 

ใชงานไดสะดวก แตยังมีขอจํากัดในดานความรวดเร็วในการสื่อสารทางอีเมลซึ่งไมสามารถ 

ซักถามขอสงสัยไดในทันที 
 

ตารางที่ 2 ความพึงพอใจของนักศึกษาตอเว็บไซตที่ใชในการจัดการเรียนการสอนทฤษฎีดนตรีสากล 

   โดยประยุกตใชแนวคดิการเรยีนรูแบบผสมผสาน 

ความพึงพอใจในดาน M SD ระดับการประเมนิ 

1. มขีอมูลที่จําเปนสําหรับการเรยีนเพยีงพอ 4.75 0.64 มากที่สุด 

2. สามารถเขาถงึและใชงานไดสะดวก 4.60 0.82 มากที่สุด 

3. มกีารปรับปรุงขอมูลใหทันสมัยตลอดเวลา 4.60 0.68 มากที่สุด 

  



วารสารจันทรเกษมสาร ปที่ 24 ฉบับที่ 47 กรกฎาคม–ธันวาคม 2561 

Journal of Chandrakasemsarn Vol. 24 No. 47 July-December, 2018 
105 

 

 

  3.2 บทเรยีนวดีทิัศน 

  ความพึงพอใจโดยรวมตอบทเรยีนวีดิทัศนอยูในระดับมาก (M = 4.35) โดยมีรายละเอยีด 

ตามขอมูลในตารางที่ 3 นอกจากนี้การสัมภาษณและสังเกตพฤติกรรมสะทอนความเห็นเพิ่มเตมิ 

เกี่ยวกับบทเรยีนวดีทิัศนในบางชวงมีอาการภาพตกเฟรม เสยีงไมชัด บางคลปิวดีทิัศนมคีวามยาว 

มากเกนิไป อธบิายรายละเอยีดลกึซึ้งเกนิไป สําหรับผูที่ใชอนิเทอรเน็ตจากเครือขายโทรศัพทมือถือ 

จะใชเวลานานในการดาวนโหลดคลปิวดีทิัศน 
 

ตารางที่ 3 ความพึงพอใจของนักศึกษาตอบทเรียนวีดทิัศนที่ใชในการจัดการเรียนการสอนทฤษฎ ี

   ดนตรสีากลโดยประยุกตใชแนวคดิการเรยีนรูแบบผสมผสาน 

ความพงึพอใจในดาน M SD ระดับการประเมนิ 

1. เนื้อหาถูกตอง ครบถวน เพยีงพอ 4.79 0.42 มากที่สุด 

2. การอธบิายชัดเจนเขาใจงาย 4.37 0.76 มาก 

3. ความยาวของวีดทิัศนเหมาะสม 4.42 0.61 มาก 

4. คุณภาพเสยีงชัดเจน 4.05 1.18 มาก 

5. คุณภาพของภาพ 4.11 0.94 มาก 

 

  3.3 แบบฝกหัดและเฉลย 

  ความพึงพอใจโดยรวมตอแบบฝกหัดและเฉลยอยูในระดับมากที่สุด (M = 4.6)  

รายละเอียดตามขอมูลในตารางที่ 4 นอกจากน้ีจากการสัมภาษณและสังเกตพฤติกรรม พบวา  

มีการเฉลยคําตอบในแบบฝกหัดผดิบางขอ อยางไรก็ตาม ไดทําการแกไขหลังจากพบการแจงปญหา 
 

ตารางที่ 4 ความพึงพอใจของนักศึกษาตอแบบฝกหัดและเฉลยที่ใชการจัดการเรียนการสอน 

   ทฤษฎีดนตรสีากลโดยประยุกตใชแนวคดิการเรยีนรูแบบผสมผสาน 

ความพงึพอใจในดาน M SD ระดับการประเมนิ 

1. ปรมิาณเนื้อหาสาระเพยีงพอสําหรับการฝกฝน 4.70 0.66 มากที่สุด 

2. ขอคําถามและเฉลยถูกตอง 4.45 0.69 มาก 

3. รูปแบบเหมาะสม เขาใจงาย 4.55 0.51 มากที่สุด 

4. เน้ือหาครบถวน ครอบคลุม 4.70 0.57 มากที่สุด 
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  3.4 กจิกรรมการสอนในช้ันเรยีน 

  ความพึงพอใจโดยรวมตอกิจกรรมการสอนในช้ันเรียนอยูในระดับมาก (M = 4.5)  

รายละเอยีดตามขอมูลในตารางที่ 5 นอกจากนี้จากผลการสัมภาษณและสังเกตพฤตกิรรม พบวา  

การทดสอบยอยในช้ันเรียนบางหนวยการเรียนรูใหเวลานอยเกินไป และยังพบปญหานักศึกษา 

ไมศึกษาเรียนรูดวยตนเองจากเว็บไซตกอนเขาช้ันเรียน ทําใหจัดการสอนสําหรับผูเรียนที่มีพื้นฐาน 

แตกตางกันไดลําบากขึ้น 
 

ตารางที่ 5 ความพึงพอใจของนักศึกษาตอกิจกรรมการสอนในช้ันเรียนทฤษฎีดนตรีสากลโดย 

   ประยุกตใชแนวคดิการเรยีนรูแบบผสมผสาน 

ความพึงพอใจในดาน M SD ระดับการประเมนิ 

1. การกระตุนการเรยีนรูของผูเรยีน 4.50 0.69 มาก 

2. ความเหมาะสมกับเนื้อหาวิชาและลักษณะของผูเรยีน 4.45 0.76 มาก 

3. การสะทอนปญหาของผูเรยีนรายบุคคล 4.55 0.60 มากที่สุด 

 

อภปิรายผลการวจัิย 

 1. ผลการศึกษาพบวานักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ดานทักษะความรูทฤษฎีดนตรีสากลที่ดีขึ้น 

หลังจากจัดการเรียนการสอน โดยประยุกตใชแนวคิดการเรียนรูแบบผสมผสานอยางมีนัยสําคัญ 

ทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเปนไปตามสมมุติฐานการวิจัย และสอดคลองกับงานวิจัยที่มีการใชแนวคิด 

การเรยีนรูแบบผสมผสานในการจัดการเรียนการสอน (ประหยัด ททีา, 2555; สุพรีา ดาวเรอืง, 2555;  

บรรพต พิจิตรกําเนิด, ฐิติยา เนตรวงษ และพิริยะ กิมาลี, 2556) อีกทั้งยังลดขอจํากัดในการจัด 

การเรยีนการสอนทั้ง 4 ประการดังที่นําเสนอในบทนํา กลาวคอื การใชกิจกรรมการเรียนรูดวยตนเอง 

ดวยสื่อออนไลนชวยใหมีเวลาในช้ันเรียนสําหรับจัดกิจกรรม เพื่อทบทวน ประเมิน และใหขอมูล 

ปอนกลับแกนักศึกษาไดมากขึ้น นอกจากนี้การใชบทเรียนวีดิทัศนที่เปนสื่อผสม สามารถถายทอด 

เนื้อหาทฤษฎีดนตรีที่มีทั้งภาพและเสียงไดอยางเหมาะสม และยังมีความเหมาะสมกับนักศึกษา 

ระดับอุดมศึกษา ที่ชื่นชอบในการใชเทคโนโลยีสําหรับการสื่อสาร เรียนรู และทํางานรวมกัน  

(เขมณัฏฐ มิ่งศริธิรรม, 2559) และชวยลดขอจํากัดดานความพรอมของนักศกึษาซึ่งสามารถเรียนรู 

และทบทวนจากบทเรียนและแบบฝกหัดออนไลนไดทุกสถานที่ตลอดเวลาแมจะไมไดเขาช้ันเรียน  

ซึ่งสะทอนจากความพึงพอใจของนักศึกษาตอความสามารถในการเขาถึงและใชงานเว็บไซตและ

แหลงขอมูลไดสะดวกในระดบัมากที่สดุ (M = 4.60, SD = 0.82) 
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 2. ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาตอการจัดการเรียนการสอนทฤษฎีดนตรี 

ที่ประยุกตใชแนวคิดการเรียนรูแบบผสมผสานอยูในระดับมากที่สุด (M = 4.51, SD = 0.7)  

อยางไรก็ตามแมนักศกึษามีผลสัมฤทธิ์ทางดานทักษะความรูทฤษฎดีนตรีสากลและมีความพึงพอใจ 

ตอการจัดการเรียนการสอนที่จัดขึ้น แตก็ยังพบปญหาสําคัญที่ควรพิจารณาสําหรับการปรับปรุง 

การจัดการเรยีนการสอนตอไป โดยเฉพาะการที่มนัีกศึกษาจํานวนรอยละ 15 ไมไดใชบทเรียนวีดิทัศน 

ที่จัดเตรียมไวใหในการศึกษาเรียนรูดวยตนเอง และมีผูที่ใหความสําคัญกับเนื้อหาวิชาทฤษฎี 

ดนตรีสากลในระดับปานกลางจํานวนรอยละ 55 และระดับนอยจํานวนรอยละ 5 เมื่อพิจารณา 

ประกอบกับการสัมภาษณและสังเกตพฤตกิรรม พบวา ปญหาดังกลาวนาจะมีสาเหตุหลักมาจาก  

1) มีพื้นฐานทักษะความรูทางดานทฤษฎีดนตรีสากลที่ไมเพียงพอ เนื่องจากนักศึกษาเพิ่งเริ่ม 

ฝกหัดเลนดนตรีกอนเขาศึกษาในระดับอุดมศึกษาไมนาน อีกทั้งไมเคยเรียนดนตรีอยางเปนระบบ  

2) ไมสามารถจัดลําดับความสําคัญและบริหารเวลาในการทํากิจกรรมตาง ๆ ในชีวิตประจําวัน 

ไดอยางเหมาะสม รวมทัง้ไมสามารถควบคุมจิตใจตนเอง 3) การไมสามารถปรับตัวกับวธิีการเรียนรู 

ดวยตนเอง เนื่องจากความคุนชินกับประสบการณการเรียนรูที่ผูสอนมีบทบาทหลักในการปอนความรู  

ประกอบกับการวัดประเมินผลที่ไมสามารถสะทอนใหเห็นปญหาและแนวทางแกไขที่มีประสิทธภิาพ 

ในอดีต และ 4) การขาดแรงจูงใจในการเรียนรูทฤษฎีดนตรี เนื่องมาจากการขาดโอกาสและไมเห็น 

ความสําคัญในการประยุกตใชทฤษฎีดนตรีสาํหรับชีวิตประจําวัน ซึ่งเกี่ยวของกับสาเหตุหลายดาน 

ทัง้พื้นฐานประสบการณของนักศกึษา พฤตกิรรมการรับรูดนตร ีสภาพแวดลอมและสังคมภายนอก 
 

ขอเสนอแนะการวจัิย 

 1. ขอเสนอแนะสําหรับการปฏิบัติ 

 การนําแนวคดิการเรียนรูแบบผสมผสานมาประยุกตใชสําหรับการจัดการเรียนการสอน 

ดานทฤษฎดีนตรสีากล สามารถพัฒนาการเรยีนรูไดอยางเหมาะสมกับผูเรยีนในปจจุบัน อยางไรก็ตาม 

ควรคํานงึถึงขอจํากัดและแนวทางการแกไขจากบรบิทที่แตกตางกัน ไดแก การปรับพื้นฐานความรู 

และวธิีการเรยีนรูของผูเรยีน ความพรอมของนักศกึษา สิ่งสนับสนุนการเรยีนรูที่มีอยู และรูปแบบ 

และความนาสนใจในการนําเสนอขอมูลสื่อ 

 2. ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยคร้ังตอไป 

 ความจําเปนในการใชแบบฝกหัดที่เปนขอคําถามปลายเปดจํานวนมากอาจสรางภาระงาน 

ในการตรวจคําตอบเปนอยางมาก ควรมีการวิจัยพัฒนาแบบฝกหัดอิเล็กทรอนิกสควบคูไปดวย 

สําหรับการวัดประเมินและฝกหัดทักษะความเขาใจ อาจพัฒนาจากโปรแกรมที่เปดใหใชโดยไมมี 

คาใชจาย เชน กูเกลิฟอรม (Google Forms) หรอืมูเดลิ (Moodle) ซึ่งในปจจุบันถูกพัฒนาใหสามารถ 

แทรกภาพโนต และมีการแสดงตัวเลือกที่หลากหลาย รวมทั้งสามารถตรวจคําตอบและ 
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ใหขอเสนอแนะอัตโนมัติได ซึ่งจะชวยลดภาระงานและทําใหการวัดประเมินในรายละเอียดเชิงลึก 

ไดอยางมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น นอกจากนี้อาจพัฒนาโปรแกรมโมดูลขึ้นใหมใหสามารถรองรับ 

การบันทกึคําตอบในรูปแบบการบันทกึโนตไดคลายโปรแกรมบันทกึโนต ซึ่งจะทําใหการวัดประเมิน 

มีความสมบูรณและใกลเคียงการนําใชไปใชงานในวิชาชีพดนตรีมากยิ่งขึ้น อยางไรก็ตาม การใช 

แบบฝกหัดอิเล็กทรอนกิสควรใชควบคูไปกับแบบฝกหัดเอกสารเพื่อใหนักศึกษายังคงไดฝกทักษะ 

การเขยีนโนต ซึ่งเปนทักษะที่จําเปนเชนเดยีวกัน 
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