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บทคดัย่อ 

การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือ  1) เพ่ือศึกษาประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสาน

วิชาดนตรีสากล  2) เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้แบบ

ผสมผสานวิชาดนตรีสากล  3) เพ่ือเปรียบเทยีบทกัษะปฏบัิติทางดนตรีก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้

แบบผสมผสานวิชาดนตรีสากล  4) เพ่ือเปรียบเทยีบความคิดสร้างสรรค์ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้

แบบผสมผสานวิชาดนตรีสากลและ  5) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบ

ผสมผสานวิชาดนตรีสากล กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคร้ังน้ีเป็นนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 ของ

โรงเรียนวัดก าแพง (เหรียญล้อมมานะนุกูล) ที่ก  าลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ซ่ึงได้มา

จากการสุ่มแบบกลุ่ม จ านวน 1 ห้องเรียน รวม 30 คน เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย                       

1) แผนการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานวิชาดนตรีสากล  2) บทเรียนบนเวบ็แบบผสมผสานวิชาดนตรี

สากล  3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  4) แบบวัดทกัษะการปฎิบัติทางดนตรี  5) แบบวัด

ความคิดสร้างสรรค์และ  6)แบบสอบถามความพึงพอใจ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย 

ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าท ี

ผลการวิจัยพบว่า  

1) ประสิทธิภาพของการจัดการเ รียนรู้แบบผสมผสานวิชาดนตรีสากล มี ค่าเท่ากับ 

81.00/81.56 ซ่ึงมีประสทิธภิาพตามเกณฑแ์ละสงูกว่าเกณฑท์ี่ก  าหนดไว้ 80/80  

2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังได้รับการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานวิชาดนตรี

สากล สงูกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  

3) ทกัษะปฏบัิติทางดนตรีสากล ของนักเรียนหลังได้รับการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานวิชา

ดนตรีสากล สงูกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  

4) ความคิดสร้างสรรค์ ของนักเรียนหลังได้รับการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานวิชาดนตรี

สากล สงูกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  

5) ความพึงพอใจที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานวิชาดนตรีสากล อยู่ในระดับมากที่สุด 

และสงูกว่าเกณฑอ์ย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
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Abstract 

The purposes of this research were:  1) to study the efficiency of blended learning on 

music.  2) to compare achievement between pre and post blended learning on music.  3) to 

compare music practical skill between pre and post blended learning on music.  4) to compare 

creative thinking between pre and post blended learning on music.  5) to study the student 

satisfaction towards the blended learning on music. The sampling group of this study consisted a 

class of 30 students studing in the second semester in academic year 2016 of prathom suksa V, 

Wat Kam Paeng school (Rean Lom Mana Nukun) by cluster random sampling. The research 

instruments consisted of  1) blended learning on music in learning plan  2) web based lesson with 

blended learning on music  3) student achievements test  4) music practical skill test  5) creative 

thinking test and  6) satisfaction questionnaire. The collected data were analyzed by frequency, 

percentage, means, standard deviation, t-test dependent sample and one sample t-test. 

The results of found that. 

1. The efficiency of the blended learning on music met the standard efficiency criterion 

of 81.00/81.56, which were higher than the selected standard efficiency criterion of 80/80 

2. The learning achievement after learning by the blended learning on music was 

undertaken were higher at the statistical significant at .01 level. 

3. The music practical skill after learning by the blended learning on music was 

undertaken were higher at the statistical significant at .01 level. 

4. The creative thinking after learning by the blended learning on music was undertaken 

were higher at the statistical significant at .01 level. 

5. The student satisfaction on blended learning was at the highest level and higher than 

the standard at the significance at the .01 level 

 

ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 

2545 ส่งผลให้ปัจจุบันแนวทางการจัดการศึกษามีความหลากหลายทั้งในรูปแบบของกิจกรรมการเรียน

การสอน วิธกีารสอน การพัฒนาทกัษะความรู้ความสามารถให้กับผู้เรียน มีการน าสื่อและเทคโนโลยีต่างๆ 

เข้ามาประกอบในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับ ผู้เรียนและในสังคมปัจจุบันเป็นที่ยอมรับว่า

สื่อเทคโนโลยีโดย เฉพาะคอมพิวเตอร์น้ัน มีความเจริญก้าวหน้าและพัฒนาไปอย่างรวดเรว็ ท าให้การรับรู้

ข้อมูลข่าวสารต่างๆ เพ่ือน าไปสู่การเรียนรู้เป็นไปอย่างรวดเร็วทันต่อเหตุการณ์ของโลก คอมพิวเตอร์จึง

เป็นโลกกว้างแห่งการเรียนรู้ที่ ผู้เ รียนทุกคนสามารถค้นคว้าหาความรู้ได้ด้วยตนเอง (ส านักงาน

คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2542: 15-16 และวิจิตร ศรีสะอ้าน 2543 : 33)  
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จากแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการศึกษา พ.ศ. 2554-2556 ได้ 

ก าหนดยุทธศาสตร์ไว้ 4 ด้าน ซ่ึงในด้านที่ 2 เป็นด้านที่สนับสนุนการเรียนการสอนด้วยการใช้ เทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร เพ่ือผลิตก าลังคนของชาติ โดยเน้นการเสริมสร้างให้ผู้เรียนด้วย การใช้ ICT 

เป็นเคร่ืองมือหรือเป็นส่วนประกอบส าคัญของการเรียนการสอน รวมถึงการจัดตั้งศูนย์ การเรียนรู้แห่งชาติ 

(National Learning Center : NLC) เพ่ือที่จะเพ่ิมประสิทธิภาพของการเรียนการสอน ให้ผู้เรียนเป็นผู้ที่มี

ความรู้ความสามารถด้านการพัฒนาและการประยุกต์ใช้ ICT อย่างสร้างสรรค์ มีคุณธรรม จริยธรรม 

วิจารณญาณและ รู้ เท่ าทัน ยุคสมัย ผู้ เ รียนควรมีความสะดวกที่ จะสามารถ ทบทวนบทเรียน 

(กระทรวงศึกษาธกิาร , 2555: 36-61) 

ในการปฏิรูปการศึกษาเพ่ือให้สอดคล้องกับ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 

ควรเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการศึกษาให้มีประสิทธิ ภาพมากที่สุด ซ่ึงในปัจจุบัน

สถาบันการศึกษาส่วนใหญ่น้ัน ได้น าเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ เข้ามาใช้ประโยชน์ทาง

การศึกษาโดยก่อให้เกิดการกระจาย ความรู้สู้ ชุมชนได้อย่างกว้างขวางท าให้ผู้เรียนน้ัน มีโอกาสทาง

การศึกษาอย่างเท่าเทียมกันและ ได้รับข้อมูลที่ ทันสมัยรวดเร็ว นับว่าเป็นรากฐานที่ส าคัญต่อการจัด

กระบวนการเรียนรู้  (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ 2542 : 38) 

ยุคของการศึกษาในศตวรรษที่ 21  สถาบันการศึกษาต่างๆ ให้ความส าคัญกับการจัดการเรียน

การ สอนที่สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ได้ด้วย ตนเองของผู้เรียนจากการเปล่ียนแปลงตาม

เทคโนโลยี ลักษณะการเรียนจึงเน้นการเรียนรู้นอกห้องเรียน มากขึ้น โดยเน้นให้ ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้

ด้วยตนเองให้ได้มากที่สดุ เพ่ือให้สอดคล้องกบัพฤติกรรมการเรียนของผู้เรียนที่ เปล่ียนแปลงไป (Berrett, 

2012; &  Strayer, 2012) รูปแบบการสอนวิธีต่างๆ เพ่ือพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ ได้พัฒนาขึ้ น

โดยเฉพาะ ซ่ึงการฝึกจะมีความส าคัญอย่างย่ิงต่อความคิดสร้างสรรค์  เราสามารถพัฒนาความคิด

สร้างสรรค์ได้ด้วยกระบวนการฝึก การฝึกความสามารถเพ่ือพัฒนาความคิดสร้างสรรค์  เช่น การฝึก

แก้ปัญหาในทางสร้างสรรค์ การใช้เทคนิคระดมสมองการใช้แบบฝึกวาดภาพ การเล่นเกม การใช้บทเรียน

ผ่านคอมพิวเตอร์ หรือแบบฝึกความคิดสร้างสรรค์  (ประภาวดี ก๋องมั่ง,ไปรยา รอดจีน, และศิวะ คุ้มค า. 

2552 : 2) 

การเรียนรู้แบบผสมผสาน (Blended Learning) เป็นวิธีการสอนอีกรูปแบบหน่ึงที่มีการใช้สื่อ

การสอนที่หลากหลาย ทั้งที่เป็นการสอน ในช้ันเรียนหรือการสอนแบบเผชิญหน้า (Face to face) และการ

สอนโดยใช้สื่อคอมพิวเตอร์ (Bonk; & Graham. 2006 : 5)ซ่ึงมีลักษณะการจัดการเป็นการสนับสนุนการ

เรียน แบบบูรณาการโดยการใช้สื่อและวิธีการเรียนรู้ที่หลากหลาย เป็นการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้

ทางด้านวิชาการและสังคม ให้กับผู้เรียนภายในชุมชน แหล่งการเรียนรู้ ที่มีลักษณะความต้องการ

เหมือนกนั ซ่ึงการเรียนรู้แบบผสมน้ีเป็นการใช้การศึกษาแบบออนไลน์ ในการจัดการศึกษาที่ตอบสนองต่อ

ความต้องการของผู้เรียน  

วิชาดนตรีได้รับการบรรจุไว้เป็นส่วนหน่ึงของการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ซ่ึงเป็นกลุ่ม

สาระที่ช่วยพัฒนาให้ผู้เรียนมีความคิดสร้างสรรค์ มีจินตนาการทางศิลปะ ช่ืนชมความงาม มีสุนทรียภาพ 

ความมีคุณค่าซ่ึงมีผลต่อคุณภาพชีวิตของมนุษย์ กจิกรรมทางศิลปะช่วยพัฒนาผู้เรียนทั้งด้านร่างกาย จิตใจ 
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สติปัญญา อารมณ์ สังคม ตลอดจนการนาไปสู่การพัฒนาสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความเช่ือมั่นใน

ตนเอง อนัเป็นพ้ืนฐานในการศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพได้(กระทรวงศึกษาธกิาร2551. 2551 : 182)   

จากหลักการและเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ท าให้ผู้วิจัย มีความสนใจที่จะศึกษาการจัดการเรียนรู้

แบบผสมผสานวิชาดนตรีสากล  เพ่ือพัฒนาทกัษะการปฏบัิติทางดนตรีและความคิดสร้างสรรค์  โดยเป็น

แนวทางในการพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระศิลปะ (ดนตรี) ในระดับประถมศึกษาให้ดีขึ้น  อีกทั้งยัง

เป็นการพัฒนาผู้เรียนเพ่ือเข้าสู่โลกในศตวรรษที่ 21 ในด้านการใช้เทคโนโลยี และความคิดสร้างสรรค์ที่จะ

ท าให้ผู้เรียนพัฒนความสามารถสูงสุดตามศักยภาพของแต่ละคน ทนัต่อการเปล่ียนแปลงของโลกปัจจุบัน 

เพ่ือให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ที่ว่า “ผู้เรียนมีสิทธิได้รับการพัฒนา

ขีดความสามารถในการใช้เทคโนโลยี เพ่ือการศึกษาในโอกาสแรกที่ท  าได้ เพ่ือให้มีความรู้ และทกัษะเพียง

พอที่จะใช้เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองได้อย่างต่อเน่ืองตลอดชีวิต” 

 

วตัถุประสงคข์องการวิจยั 

1. เพ่ือศึกษาประสทิธภิาพ การจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานวิชาดนตรีสากล  

2. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนและหลังได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ

ผสมผสานวิชาดนตรี 

3. เพ่ือเปรียบเทียบทักษะการปฏิบัติทางดนตรีก่อนและหลังได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ

ผสมผสานวิชาดนตรี 

4. เพ่ือเปรียบเทยีบความคิดสร้างสรรค์ก่อนและหลังได้รับการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสาน

วิชาดนตรี 

5. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานวิชาดนตรี 

 

สมมติฐานการวิจยั 

  1. นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานวิชาดนตรี มีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนหลัง

เรียนสงูกว่าก่อนเรียน  

  2. นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบผสม ผสานวิชาดนตรีสากล มีทักษะการปฏิบัติทาง

ดนตรีหลังเรียน สงูกว่าก่อนเรียน  

  3. นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานวิชาดนตรีสากล มีความคิดสร้างสรรค์หลัง

เรียนสงูกว่า ก่อนเรียน 

  4. นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานวิชาดนตรีสากล มีความพึงพอใจ ต่อการ

จัดการเรียนรู้สงูกว่าเกณฑท์ี่ก  าหนดอยู่ใน ระดับมาก 
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วิธีการด าเนนิการวิจยั 

 ประชากรทีใ่ชใ้นการวิจยั 

ประชากร ได้แก่ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 ของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร 

ส านักงานเขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร ที่ก  าลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 จ านวน 13 

โรงเรียน ทั้งหมด 13 ห้อง รวม 936 คน 

 กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการวิจยั 

1. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาประสิทธิภาพ  เป็นนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 ของ

โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร ส านักงานเขตภาษีเจริญ ที่ก  าลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 

2559 รวม 2 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนวัดตะล่อม และโรงเรียนบางจาก (โกมลประเสริฐอุทศิ) ซ่ึงได้มา

จากการสุ่ม อย่างง่าย (Sample Random Sampling) โดยกลุ่มที่ใช้ในการหาประสิทธิภาพคร้ังที่ 1 ได้มา

จากโรงเรียนวัดตะล่อม จ านวน 3 คน ซ่ึงแบ่งเป็นนักเรียนที่มีผลการเรียน สงู ปานกลาง และต ่า อย่างละ 1 

คน การหาประสิทธิภาพคร้ังที่ 2 ได้มาจากโรงเรียนวัดตะล่อม จ านวน 6 คน ซ่ึงแบ่งเป็นนักเรียนที่มีผล

การเรียน สูง ปานกลาง และต ่า อย่างละ 2  คน และการหาประสิทธิภาพคร้ังที่ 3 ได้มาจากโรงเรียนบาง

จาก )โกมลประเสริฐอุทศิ(  จ านวน 30 คน รวมกลุ่มตัวอย่างน้ี 39 คน 

2. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวัดก าแพง 

(เหรียญล้อมมานะนุกูล) ส านักงานเขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร ที่ก  าลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 2 ปี

การศึกษา 2559 ซ่ึงได้มาจากการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling)  จ านวน 1 ห้อง รวม 30 

คน ซ่ึงแต่ละห้องการจัดการเรียนเป็นแบบคละผลการเรียนและคุณลักษณะของนักเรียนในแต่ละห้อง

คล้ายคลึงกนั 

 ตวัแปรทีใ่ชใ้นการศึกษา 

 ตัวแปรต้น คือ การจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานวิชาดนตรีสากล 

 ตัวแปรตาม คือ 

1.  ผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนวิชาดนตรี 

2.  ทกัษะการปฏบัิติทางดนตรี 

3.  ความคิดสร้างสรรค์ 

4.  ความพึงพอใจของนักเรียนต่อการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสาน 

เนื้ อหาทีใ่ชใ้นการวิจยั 

เน้ือหาที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้วิชาดนตรีสากล 15151  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  ช้ัน

ประถมศึกษาปีที่   5 จ านวน 4 เร่ืองคือ 1. เคร่ืองดนตรีท าจังหวะและท านอง 2. องค์ประกอบดนตรี 

 3. เคร่ืองหมายและสญัลักษณ์ทางดนตรี และ4. การบรรเลงเพลงบนคีย์บอร์ด 

ระยะเวลาด าเนนิการวิจยั   

ระยะเวลาในการด าเนินการวิจัยในคร้ังน้ีใช้เวลา  6  สัปดาห์ รวม 28 ช่ัวโมง โดยท าการ

ทดสอบก่อนเรียน 2 ช่ัวโมง  ด าเนินกจิกรรมการเรียนรู้   24 ช่ัวโมง และ ทดสอบหลังเรียน 2 ช่ัวโมง 
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เครือ่งมือทีใ่ชแ้ละการสรา้งเครือ่งมือในการวิจยั 

1. แผนการจดัการเรียนรูแ้บบผสมผสานวิชาดนตรีสากล มีข้ันตอนการสร้างดังน้ี 

 1. ศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกบัการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสาน  

 2. ศึกษาหลักสตูรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551  

 3. ศึกษามาตรฐานการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง และตัวช้ีวัด  

 4. สร้างแผนการจัดการเรียนรู้ตามสาระการเรียนรู้  

 5. เสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธพิ์จารณา และปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน า  

 6. น าแผนการจัดการเรียนรู้เสนอต่อผู้เช่ียวชาญประเมิน ความสอดคล้อง (IOC) พบว่ามีค่า

ดัชนีความสอดคล้องอยู่ระหว่าง 0.67- 1.00 ปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าและน าไปใช้กบักลุ่มตัวอย่าง 

2. การสรา้งและการหาประสิทธิภาพของบทเรียนบนเว็บแบบผสมผสานวิชาดนตรีสากล มีขั้นตอนการ

สร้างดังน้ี 

 1.ศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวกบัทฤษฏแีละแนวคิดพ้ืนฐานของการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสาน  

 2. สังเคราะห์และออกแบบบทเรียนบนเวบ็แบบผสมผสานวิชาดนตรีสากล โดยเขียนเป็นบท

ภาพ (Story Board) และแผนผังเวบ็ไซด์ (Site Map) และน าเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษา และปรับปรุง

แก้ไขตามค าแนะน า 

 3.  น าบทเรียนบนเวบ็แบบผสมผสานวิชาดนตรีสากล เสนอต่อผู้เช่ียวชาญประเมินความ

สอดคล้อง (IOC) พบว่ามีค่าดัชนีความสอดคล้องอยู่ระหว่าง 0.67-1.00 ปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน า

และตรวจสอบประเมินคุณภาพโดยใช้เกณฑ์การประเมินแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating 

Scale) พบว่า คะแนนในภาพรวม ได้ค่าเฉล่ียเทา่กบั 4.83 

 4.  น าบทเรียนบนเวบ็แบบผสมผสานวิชาดนตรีสากล ที่ผ่านการประเมินคุณภาพไปทดลองกับ

นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 รวม 2 โรงเรียน ที่ใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 39 คน โดยการ

พัฒนาและหาประสิทธิภาพจะทดลองทั้งหมด 3 คร้ังคือ 1)ทดลองแบบหน่ึงต่อหนึง จ านวน 3 คน 2)

ทดลองแบบกลุ่มย่อย จ านวน 6 คน 3)ทดลองภาคสนาม จ านวน 30 คน 

 5.  บทเรียนบนเวบ็แบบผสมผสานวิชาดนตรีสากลที่ได้รับการพัฒนาและปรับปรุงแก้ไขแล้ว 

พบว่า มีค่าเทา่กบั 81.00/81.56 ซ่ึงมปีระสทิธภิาพตามเกณฑแ์ละน าไปใช้กบักลุ่มตัวอย่าง 

3. แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน มีข้ันตอนการสร้างดังน้ี 

1. ศึกษาหลักการสร้างแบบทดสอบแบบปรนัยชนิด 4 ตัวเลือก  

2. วิเคราะห์หลักสตูรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 

3. สร้างแบบทดสอบแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จ านวน 42 ข้อ ให้ครอบคลุมสาระการเรียนรู้เน้ือหา 

และจุดประสงค์การเรียนรู้ และน าแบบทดสอบเสนอให้อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์พิจารณา และ

ปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน า 

4. น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไปให้ผู้เช่ียวชาญพิจารณา เพ่ือประเมินความ

สอดคล้อง (IOC) พบว่ามีค่าดัชนีความสอดคล้องอยู่ระหว่าง 0.67 – 1.00 จ านวน 38 ข้อ และปรับปรุง

แก้ไขตามค าแนะน า 
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5. น าแบบทดสอบไปทดลองใช้  (Try-out) กับนักเ รียนที่ ไ ม่ใ ช่ก ลุ่มตัวอย่าง  

ช้ันประถมศึกษาปีที่ 6โรงเรียนวัดก าแพง (เหรียญล้อมมานะนุกุล) ที่เคยเรียนวิชาดนตรีสากล  

6. หาค่าความยากง่าย และค่าอ านาจจ าแนก พบว่าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทาง 

การเรียน มีค่าความยาก (p) ระหว่าง  0.45–0.77 มีค่าอ านาจจ าแนก (r) ระหว่าง 0.22–0.89 จ านวน 30 ข้อ 

7.  หาค่าความเช่ือมั่นของแบบทดสอบทั้งฉบับโดยใช้สตูร KR-20 พบว่าแบบทดสอบมีค่า

ความเช่ือมั่น 0. 89 โดยวัดด้าน ความจ าจ านวน 7 ข้อ ความเข้าใจจ านวน 7 ข้อ การประยุกต์ใช้จ านวน 5 

ข้อ การวิเคราะห์จ านวน 6 ข้อ และความคิดสร้างสรรค์จ านวน 5 และน าไปใช้กบักลุ่มตัวอย่าง 

4. แบบวดัทกัษะการปฎิบติัทางดนตรี มีข้ันตอนการสร้างดังน้ี 

 1. ศึกษาเอกสาร ต ารา วิธกีารสร้างแบบประเมินผลด้านทักษะพิสยั  

 2. ก าหนดเนื้อหาและวัตถุประสงค์ของวิชาดนตรี การปฏบัิติคีย์บอร์ด 

 3. สร้างแบบวัดทกัษะการปฎิบัติทางดนตรี ก าหนดเกณฑก์ารประเมินเป็น 4 ระดับ 

 4. น าแบบวัดทกัษะการปฎิบัติทางดนตรี เสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ์

 5. น าแบบวัดทกัษะไปให้ผู้เช่ียวชาญพิจารณา เพ่ือประเมินความสอดคล้อง (IOC) พบว่ามีค่า

ดัชนีความสอดคล้องอยู่ระหว่าง 0.67 – 1.00  จ านวน 5 ข้อ ซ่ึงสูงกว่าระดับความสอดคล้องที่ก  าหนด

และน าข้อเสนอแนะของผู้เช่ียวชาญมาปรับปรุงแก้ไข  

 6. น าแบบวัดทกัษะการปฎิบัติทางดนตรี ไปทดลองใช้ (Try – out) กับนักเรียนที่ไม่ใช่กลุ่ม

ตัวอย่าง ช้ันประถมศึกษาปีที่ 6โรงเรียนวัดก าแพง (เหรียญล้อมมานะนุกุล) ที่เคยเรียนวิชาดนตรีสากล 

โดยครูวิชาดนตรีทั้ง 3 ทา่นเป็นผู้ประเมินทกัษะปฏบัิติทางดนตรีของนักเรียน 

 7. น าคะแนนที่ได้จากการประเมินของครูวิชาดนตรีทั้ง 3 ท่าน ไปหาค่าความเช่ือมั่นทั้งฉบับ

โดยใช้สูตร หาค่าสหสัมพันธ์ (Correlation) ของ เพียร์สัน (Pearson) ได้ค่าความเช่ือมั่นระหว่าง 0.71 - 

0.83 และน าไปใช้กบักลุ่มตัวอย่าง 

5. แบบวดัความคิดสรา้งสรรค ์มีล าดับขั้นตอนการสร้างดังน้ี 

 1. ศึกษาเอกสาร ต ารา และงานวิจัยที่เกี่ยวกบัวิธกีารสร้างแบบวัดความคิดสร้างสรรค์ 

 2. สร้างแบบทดสอบความคิดสร้างสรรค์ที่พัฒนาขึ้นจากแบบทดสอบความคิดสร้างสรรค์ของ

ทอแรนซ์ (Torrance. 1964.อ้างถึงใน พรวัฒนา ศรีค าภา 2550) จ านวน 4 ชุดประกอบด้วย 1)วัด

ความคิดละเอยีดละออ 2)วัดความคิดคล่องแคล่ว 3)วัดความคิดริเร่ิม และ4)วัดความคิดยืดหยุ่น 

 3. น าแบบวัดความคิดสร้างสรรค์ เสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ์ 

 4. น าแบบวัดความคิดสร้างสรรค์ เสนอต่อผู้เช่ียวชาญ เพ่ือประเมินความสอดคล้อง (IOC) 

พบว่ามีค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่าง 0.67 – 1.00  จ านวน 4 ข้อ และปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน า 

 5. น าแบบวัดความคิดสร้างสรรค์ ไปทดลองใช้ (Try – out) กับนักเรียนที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง 

ช้ันประถมศึกษาปีที่ 6โรงเรียนวัดก าแพง (เหรียญล้อมมานะนุกุล) ที่เคยเรียนวิชาดนตรีสากล โดยครูวิชา

ดนตรีทั้ง 3 ทา่นเป็นผู้ประเมินความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียน 
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 6. น าคะแนนที่ได้จากการประเมินของครูวิชาดนตรีทั้ง 3 ท่าน ไปหาค่าความเช่ือมั่นทั้งฉบับ

โดยใช้สูตร หาค่าสหสัมพันธ์ (Correlation) ของ เพียร์สัน (Pearson) ได้ค่าความเช่ือมั่นระหว่าง 0.80 - 

0.91 จากน้ันน าแบบวัดความคิดสร้างสรรค์ไปใช้กบักลุ่มตัวอย่าง 

6. แบบสอบถามความพงึพอใจ 

 1. ศึกษาเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกบัวิธกีารสร้างแบบสอบถามความพึงพอใจ 

 2. สร้างแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานวิชา

ดนตรีสากล จ านวน 15 ข้อ เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ 

 3. น าแบบสอบถามความพึงพอใจเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพ่ือตรวจสอบความ

ถูกต้องเหมาะสมแล้วปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถามตามค าแนะน า 

 4. น าแบบสอบถามความพึงพอใจไปให้ผู้เช่ียวชาญพิจารณาเพ่ือประเมินความสอดคล้อง 

(IOC) พบว่ามีค่าดัชนีความสอดคล้องเท่ากับ 1.00 ทุกข้อ และปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน า จากน้ันน า

แบบสอบถามไปทดลองใช้ (Try-out) กับนักเรียนที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง ช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียน 

วัดก าแพง (เหรียญล้อมมานะนุกุล) ที่เคยเรียนวิชาดนตรีสากล 

 5. น าแบบสอบถามความพึงพอใจหาค่าความเช่ือมั่นทั้งฉบับโดยใช้สูตรหาค่าสัมประสิทธิ์

แอลฟา (Alpha Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach) ได้ค่าความเช่ือมั่น 0.73และน าไปใช้กับกลุ่ม

ตัวอย่าง 

 

วิธีการเก็บรวบรวมขอ้มูล 

 1. ผู้วิจัยช้ีแจงวัตถุประสงค์ของ การเรียนรู้ และอธิบายวิธีการเรียนรู้แบบผสมผสาน ให้กับ

นักเรียนกลุ่มตัวอย่าง เพ่ือให้เกดิความเข้าใจในบทบาท และหน้าที่ของตนเอง 

 2. ท าการทดสอบก่อนเรียน (Pre - test) ด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบวัด

ทกัษะการปฎิบัติทางดนตรี และแบบทดสอบความคิดสร้างสรรค์ กบักลุ่มตัวอย่างโดยใช้เวลา 2 ช่ัวโมง 

 3. ด าเนินกิจกรรมการเรียนรู้แบบผสมผสานที่ผู้วิจัยสร้างข้ึน กับกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้เวลา 24 

ช่ัวโมง 

 4. ท าการทดสอบหลังเรียน (Post - test) ด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบ

วัดทักษะทางดนตรี แบบทดสอบความคิดสร้างสรรค์ และแบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อการเรียนรู้ 

โดยใช้เวลา 2 ช่ัวโมง 

 5. น าผลคะแนนที่ได้จากแบบวัดทั้งหมดมาวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ 

การวิเคราะหข์อ้มูล 

 ผู้วิจัยได้ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูล ดังน้ี 

 1. วิเคราะห์หาประสิทธิภาพของการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานวิชาดนตรีสากล โดยการหา 

E1/E2   
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 2. เปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนและหลังได้รับ การจัดการเรียนรู้แบบ

ผสมผสาน โดยใช้การทดสอบค่าท ี( t – test Dependent Samples) 

 3. เปรียบเทยีบคะแนนทกัษะการปฎิบัติทางดนตรี ก่อนและหลังได้รับ การจัดการเรียนรู้แบบ

ผสมผสาน โดยใช้การทดสอบค่าท ี( t – test Dependent Samples) 

 4. เปรียบเทียบคะแนนความคิดสร้างสรรค์ของผู้เรียน ก่อนและหลังได้รับ การจัดการเรียนรู้

แบบผสมผสาน โดยใช้การทดสอบค่าท ี( t – test Dependent Samples) 

 5. เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ียคะแนน ความพึงพอใจของนักเรียนต่อการจัดการ

เรียนรู้กบัคะแนนเกณฑโ์ดยใช้การทดสอบค่าท ี( One Sample t – test ) 

 

ผลการวิจยั 

ตารางที่ 1 แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลหาประสิทธิภาพ ของบทเรียนบนเวบ็แบบผสมผสานวิชาดนตรี

สากล 

การทดลอง N E1 E2 E1/E2 

ภาคสนาม 30 81.00 81.56 81.00/81.56 

 จากตารางที่ 1  พบว่าค่าประสิทธิภาพของบทเรียนบนเวบ็แบบผสมผสานวิชาดนตรีสากล กลุ่ม

สาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี) ช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 มีค่าเทา่กบั 81.00/81.56  

 

ตารางที่ 2 แสดงผลการเปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนและหลังได้รับ การจัดการ

เรียนรู้แบบผสมผสานวิชาดนตรีสากล 

คะแนน N คะแนนเต็ม x  S.D. D  
2

D  df t p 

ก่อนเรียน 30 30 12.13 2.623 
374 4810 29 30.280

*
 .00 

หลงัเรียน 30 30 24.60 1.404 

 *p < .01 

  จากตารางที่ 2 พบว่าหลังจากนักเรียนได้รับการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานวิชาดนตรีสากล 

นักเรียนมีผลสมัฤทธิ์หลังเรียนสงูกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 

ตารางที่ 3 แสดงผลการเปรียบเทียบคะแนนทกัษะการปฎิบัติทางดนตรี ก่อนและหลังได้รับการจัดการ

เรียนรู้แบบผสมผสานวิชาดนตรีสากล 

คะแนน N คะแนนเต็ม x  S.D. D  
2

D  df t p 

ก่อนเรียน 30 20 8.73 0.980 
269 2445 29 46.063

*
 .00 

หลงัเรียน 30 20 17.70 0.750 

*p < .01 
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 จากตารางที่ 3 พบว่าหลังจากนักเรียนได้รับการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานวิชาดนตรีสากล มี

คะแนนทกัษะปฏบัิติทางดนตรีหลังเรียนสงูกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 

ตารางที่ 4  แสดงผลการเปรียบเทยีบคะแนนความคิดสร้างสรรค์ ก่อนและหลังได้รับการจัดการเรียนรู้

แบบผสมผสานวิชาดนตรีสากล 

*p < .51 

 จากตารางที่ 4  พบว่าหลังจากนักเรียนได้รับการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานวิชาดนตรีสากล 

มีคะแนนความคิดสร้างสรรค์ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมนัียส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 

ตารางที่ 5 แสดงผลการเปรียบเทยีบความแตกต่างของค่าเฉลียคะแนนความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อ

การการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานวิชาดนตรีสากล 

องคป์ระกอบของความพึงพอใจ 

ต่อการจดัการเรียนรูใ้นแต่ละ

ดา้น 

x  S.D. 
ระดบั 

ความพงึพอใจ 

คะแนน

เกณฑ ์
t p 

1. ด้านการจัดกจิกรรมการเรียนรู้  
4.70 0.316 มากที่สุด 3.50 29.89

*
 .00 

2. ด้านประโยชน์ที่ได้รับจากการ

จัดการเรียนรู้ 
4.69 0.319 มากทที่สดุ 3.50 26.34

*
 .00 

รวม 4.70 0.289 มากที่สุด 3.50 22.49
*
 .00 

*p < .51 

 จากตารางที่ 5 พบว่าหลังจากนักเรียนได้รับการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานวิชาดนตรีสากล มี

คะแนนเฉล่ียความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สดุ และสงูกว่าเกณฑอ์ย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 

สรุปผลการวิจยั 

  1.  ประสิทธิภาพของบทเ รียนบนเว็บแบบผสมผสานวิชาดนตรีสากล มี ค่า เท่ากัน 

81.00/81.56 ซ่ึงมีประสทิธภิาพตามเกณฑแ์ละสงูกว่าเกณฑท์ี่ก  าหนดไว้ 80/80 

  2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังได้รับการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานวิชาดนตรี

สากล สงูกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  

คะแนน N คะแนนเต็ม x  S.D. D  
2

D  df t p 

ก่อนเรียน 30 45 21.20 2.858 
496 9336 29

*
 35.568

*
 .00 

หลงัเรียน 30 45 39.50 2.047 
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  3. ทักษะปฏิบัติทางดนตรีสากล ของนักเรียนหลังได้รับการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานวิชา

ดนตรีสากล สงูกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  

  4. ความคิดสร้างสรรค์ ของนักเรียนหลังได้รับการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานวิชาดนตรีสากล 

สงูกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  

  5. ความพึงพอใจที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานวิชาดนตรีสากล อยู่ในระดับมากที่สุด 

และสงูกว่าเกณฑอ์ย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 

อภปิรายผล 

1. ประสทิธภิาพของบทเรียนบนเวบ็แบบผสมผสานวิชาดนตรีสากล มีค่าเท่ากับ81.00/81.67 

ซ่ึงมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์และสูงกว่าเกณฑ์ที่ก  าหนดไว้ 80/80 กล่าวคือ ในการจัดการเรียนรู้แบบ

ผสมผสานน้ัน จะช่วยให้นักเรียนเกดิความสนใจและมีแรงจูงใจในการเรียน เน่ืองจากการเรียนรู้ในรูปแบบ

น้ีได้มีการน าเทคโนโลยีต่างๆ สื่อ วิดีโอ และภาพเคล่ือนไหว เข้ามาเป็นส่วนหน่ึงในการจัดการเรียนรู้ ซ่ึง

เป็นสิ่งเร้าที่ท  าให้นักเรียนเกิดความสนใจในการเรียนวิชาดนตรีมากขึ้ น เน่ืองจากการจัดการเรียนรู้แบบ

ผสมผสาน นักเรียนจะต้องค้นคว้าศึกษาหาข้อมูลจากที่ต่างๆ ที่นอกเหนือจากต าราในวิชาดนตรีเพ่ือ

น ามาใช้ในการอภิปรายร่วมกันในช้ันเรียน ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดของ คาร์แมน (Carman. 2005) ที่

กล่าวไว้ว่า การเรียนแบบผสมผสานน้ันจะประกอบไปด้วยสิ่งบ่งช้ีส าคัญ 5 ประการ หน่ึงในน้ันคือ การ

เรียนเน้ือหาแบบ ออนไลน์ เป็นลักษณะการเรียนที่ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองตามสภาพความ

พร้อมหรืออัตราการเรียนรู้ของแต่ละคน และประสิทธิภาพของการจัดการเรียนการสอนที่สูงข้ึน  

สอดคล้องกบังานวิจัย โจอิ้  (Joey. 2006 ) ที่ได้ศึกษาวิจัย การใช้หลักผสมผสานเพ่ือเสริมการจัดการเรียน

การสอน  พบว่า การเรียนรู้แบบผสมผสานหรือการเรียนรู้ที่หลากหลายวิธ ีเช่น การเรียนแบบออนไลน์และ

การเรียนแบบเผชิญหน้า ซ่ึงเป็นการเรียนรู้ที่น่าสนใจเพราะเป็นการน าเทคโนโลยีใหม่และมีความพร้อม

ย่ิงขึ้น แต่การอาศัยทางด้านเทคโนโลยีอย่างเดียวไม่สามารถตอบสนองการแก้ปัญหาได้ 

2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังได้รับการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานวิชาดนตรี

สากล สงูกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซ่ึงผลการวิจัยเป็นตามสมมติฐานข้อที่ 1 ที่ต้ัง

ไว้ กล่าวคือ นักเรียนมีผลสมัฤทธิ์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน เน่ืองจากบทเรียนบนเวบ็ไซต์ ที่ผู้วิจัยได้สร้าง

ขึ้นน้ี เป็นสิ่งเร้าที่ท  าให้นักเรียนเกิดความสนุกสนานและมีความกระตือรือร้นที่จะศึกษา เพราะเน้ือหาน้ัน

สีสันดึงดูด ที่สามารถกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความสนใจที่จะศึกษาบทเรียนมากขึ้ น จึงส่งผลให้นักเรียนมี

ผลสมัฤทธิ์ที่ดีข้ึน ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดของ กราแฮม (Bonk, C. & Graham, 2006) ที่ได้กล่าวถึง การ

จัดการเรียนแบบผสมผสานไว้ว่า การจัดการเรียนแบบผสมผสานจะช่วยให้นักเรียนได้รับความรู้ ความ

เข้าใจได้ดีขึ้ น ช่วยลดเวลาในการเรียนลง และรวมไปถึงคุณประโยชน์ของบนเรียนบนเว็บที่เข้ามาช่วย

ปรับปรุงการเรียนการสอนในช้ันเรียนอย่างหลากหลาย ขยายแหล่งความรู้ให้กว้างขึ้น และการเพ่ิมโอกาส

ในการเข้าถึงสื่อและเน้ือหาได้ทุก เวลา และสอดคล้องกับงานวิจัยของ นพพงษ์ วงษ์จ าปา (2548 : 

บทคัดย่อ) ที่วิจัย เร่ือง การเปรียบเทยีบผลสัฤทธิ์ ทางการเรียนจากบทเรียนผ่านเวบ็วิชาดนตรี เร่ืองการ
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อ่านโน้ตสากล กับการสอนปกติ ของนักเรียน ช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ

นักเรียนที่เรียนจากบทเรียนผ่านเวบ็ คะแนนหลังเรียนสงูกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .01 

3. ทักษะปฏิบัติทางดนตรีสากล ของนักเรียนหลังได้รับการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานวิชา

ดนตรีสากล สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซ่ึงผลการวิจัยเป็นตามสมมติฐานข้อที่ 

2 ที่ต้ังไว้ กล่าวคือ นักเรียนมีทักษะปฏิบัติทางดนตรีสากล หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน เน่ืองมาจากการ

จัดการเรียนรู้แบบผสมผสาน มีการเรียนการสอนทั้งแบบเผชิญหน้าและการเรียนด้วยตนเองบนเวบ็ ใน

บทเรียนบนเวบ็ไซต์ ที่ผู้วิจัยได้สร้างขึ้นน้ี ได้มีการน า URL : เวบ็ไซต์เคร่ืองดนตรีที่สามารถปฏบัิติได้ผ่าน

บทเรียนบนเว็บไซต์ จึงท าให้นักเรียนสามารถที่จะปฏิบัติและฝึกซ้อมได้ด้วยตนเอง จึงสามารถท าให้

นักเรียนที่ได้เรียนผ่านบทเรียนบนเวบ็น้ัน มีการพัฒนาทางด้านทักษะที่สูงข้ึน สอดคล้องกับค ากล่าวของ 

ถนอมพร เลาหจรัสแสง (2546: 10) ได้กล่าวว่าการเรียนบนเครือข่ายเป็นการเรียนที่ ท าให้ผู้เรียน

สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง จึงส่งผลให้มีการพัฒนาทางความคิดและพัฒนาทางด้านความสามารถของ

ผู้เรียน โดยผู้เรียนสามารถที่จะควบคุมการเรียนของตนเอง ล าดับการเรียนตามพ้ืนฐาน ความถนัดและ

ความสนใจของตนเอง และสอดคล้องกับค ากล่าวของอินเคริ รุโอโคเนน็ และเฮย์อิคคิ รุอิสมากิ (Inkeri 

Ruokonen & Heikki Ruismaki 2016:109-115) ที่กล่าวว่าการเรียนรู้แบบผสมผสานวิชาดนตรีและ

สภาพแวดล้อมการเรียนรู้แบบผสมผสานสามารถช่วยให้นักเรียนได้เรียนรู้ดนตรีในกระบวนการเรียนรู้ที่

สร้างสรรค์ได้ โดยวิธีการเรียนรู้แบบผสมผสานคือวิธีการหมุนเวียนซ่ึงนักเรียนเรียนรู้ผ่านช่วงเวลาของ

การศึกษาออนไลน์ได้อย่างอิสระ ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจะช่วยให้นักเรียนน้ันได้

ทักษะทางดนตรี และสอดคล้องกับงานวิจัยของ จาโค แวน เดน ดู (Jaco van den Doo 2011 : 

บทคัดย่อ) ที่ได้ศึกษาการเรียนรู้แบบผสมผสานผสานแนวทางออนไลน์เข้ากับกิจกรรมในห้องเรียน โดย

มุ่งเน้นการเรียนรู้ทางดนตรีภายในชุมชนออนไลน์และในห้องเรียนมากกว่าการเรียนรู้แบบปกติ เพ่ือทกัษะ

ทางดนตรีของนักเรียนช้ันประถมศึกษา โดยใช้กลุ่มตัวอย่างที่เรียน 25 คนได้เข้ารับการทดลองการเรียนรู้

ทกัษะทางดนตรีจากเวบ็ไซต์ควบคู่ไปกับการศึกษาเผชิญหน้า แบบดั้งเดิมทุกสัปดาห์ ผลการวิจัย พบว่า

นักเรียนสามารถมีทกัษะทางดนตรีเบ้ืองต้นเพ่ิมขึ้นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 

4. ความคิดสร้างสรรค์ ของนักเรียนหลังได้รับการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานวิชาดนตรีสากล 

สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซ่ึงผลการวิจัยเป็นตามสมมติฐานข้อที่ 3 ที่ต้ังไว้ 

กล่าวคือ ผู้วิจัยได้ใช้การจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานวิชาดนตรีสากล ที่มีกิจกรรมที่ช่วยให้นักเรียนได้ฝึก

ทักษะทางความคิดสร้างสรรค์ ผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย พัฒนาสมองทั้งซีกซ้ายและซีกขวา เช่น ให้

นักเรียนการเล่นเคร่ืองดนตรี และขับร้องเพลง กิจกรรมที่ใช้การจินตนาการเกี่ยวกับการฟังเสียงเคร่ือง

ดนตรีกบัตัวโน้ต ท าให้นักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์ที่สูงข้ึน ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดของนักวิชาการ เดวิส 

(Davis.1988) ที่ ได้เสนอแนวการสอนความคิดสร้างสรรค์และเทคนิดไว้ว่าควรส่งเสริมความคิด

จินตนาการแก่เดก็ ส่งเสริมให้เดก็คิดแปลกใหม่และคิดในสิ่งที่ยังไม่เกิดข้ึน และในการท ากิจกรรมต่างๆ 

นักเรียนได้ลงมือปฎิบัติกิจกรรมด้วยตนเอง มีอิสระในการคิด และสอดคล้องกับงานวิจัยของ ปุฌญนุช 

ไชยมูล (2550) ที่ได้สร้างและพัฒนาบทเรียนบนเครือข่ายโดยใช้กิจกรรมตามแนวพหุปัญญาเพ่ือส่งเสริม

ความคิดสร้างสรรค์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ เร่ืองนาฏศิลป์ไทยพ้ืนฐาน ช้ันประถมศึกษาปีที่ 6  พบว่า 
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นักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนบนเครือข่ายมีความคิดสร้างสรรค์เพ่ิมข้ึนจากก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทาง

สถิติที่ระดับ .01  

5. ความพึงพอใจที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานวิชาดนตรีสากล อยู่ในระดับมากที่สุด 

และสูงกว่าเกณฑ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซ่ึงผลการวิจัยเป็นตามสมมติฐานข้อที่ 4 ที่ต้ังไว้ 

กล่าวคือ การจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานวิชาดนตรีสากล เป็นสื่อที่สามารถกระตุ้นให้นักเรียนเกิดความ

สนใจ เพราะมีการน าเทคโนโลยีต่างๆ สื่อ วิดีโอ และภาพเคล่ือนไหว เข้ามาเป็นส่วนหน่ึง จึงท าให้นักเรียน

มีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานวิชาดนตรีสากล  ที่สร้างข้ึนใน ระดับมากที่สุด ซ่ึง

สอดคล้องกบัแนวคิดของ กูด๊ (Good. 1973 : 320)  ที่กล่าวว่า ความพึงพอใจสภาพ คุณภาพ หรือระดับ

ความพึงพอใจซ่ึงเป็นผลมาจากความสนใจต่างๆและทัศนคติที่บุคคลมีต่อสิ่งน้ันๆ ซ่ึงสอดคล้องกับ

งานวิจัยของ นพพงษ์ วงษ์จ าปา (2548 : บทคัดย่อ) ที่ได้วิจัย เร่ือง การเปรียบเทยีบผลสัฤทธิ์ ทางการ

เรียนจากบทเรียนผ่านเว็บวิชาดนตรี เร่ืองการอ่านโน้ตสากล กับการสอนปกติ ของนักเรียน ช้ัน

ประถมศึกษาปีที่ 6 พบว่า นักเรียนที่ได้รับการเรียนจากบทเรียนผ่านเวบ็วิชาดนตรี เร่ืองการอ่านโน้ตสากล 

เรียนจากบทเรียนผ่านเวบ็มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ ดี 

 

ขอ้เสนอแนะ 

1. ควรมีการพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสาน ในรายวิชาอื่นๆ ให้มีความแตกต่างและ

หลากหลายมากขึ้น 

2. ควรมีการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสาน ที่พัฒนาทางด้านทกัษะปฏบัิติทางดนตรี ในเคร่ือง

ดนตรีชนิดอื่นๆ 

3. ควรมีการศึกษาการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานวิชาดนตรีสากล กับนักเรียนในระดับช้ัน

ต่างๆ เช่น นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษา เป็นต้น 
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