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การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง บันไดเสียงเมเจอร์และบันไดเสียงเนเชอรัล
ไมเนอร์ โดยวิธีการเรียนแบบเผชิญหน้า การเรียนแบบผสมผสาน
และการเรียนแบบห้องเรียนกลับด้านของนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสารวิทยา กรุงเทพมหานคร
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บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องบันไดเสียงเมเจอร์ และบันไดเสียง
เนเชอรัลไมเนอร์ ของนักเรียนระดับชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสารวิทยา กรุงเทพมหานคร โดยวิธกี ารเรียน
แบบเผชิญหน้า, การเรียนแบบผสมผสาน และการเรียนแบบห้องเรียนกลับด้าน ซึ่งเป็นการวิจัยเชิงทดลอง
วัดผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียน หลังเรียน และประเมินความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ วิชาศิลปะ (ดนตรีสากล)
ระดับชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 6 โดยใช้สถิตศิ าสตร์เป็นค่าเฉลีย่ เลขคณิต และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน เพือ่ เปรียบเทียบ
คำ�สำ�คัญ: การเรียนแบบเผชิญหน้า; การเรียนแบบผสมผสาน; การเรียนแบบห้องเรียนกลับด้าน
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ผลสัมฤทธิ์และผลการประเมินความพึงพอใจหลังได้รับการจัดการเรียนการสอนโดยใช้กลุ่มตัวอย่างจำ�นวน
30 คน เป็นการสุม่ อย่างง่ายแบบคละห้องเรียนของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสารวิทยาผลการวิจยั
พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องบันไดเสียงเมเจอร์มากที่สุด คือ กลุ่มการจัดการเรียน
แบบห้องเรียนกลับด้าน ค่าเฉลี่ย = 9.8, SD = 0.42, รองลงมา คือ กลุ่มการจัดการเรียนแบบผสมผสาน
ค่าเฉลี่ย = 8.0, SD = 0.94 และน้อยที่สุด คือ กลุ่มการจัดการเรียนแบบเผชิญหน้าค่าเฉลี่ย = 5.8, SD = 0.91
และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องบันไดเสียงเมเชอรัลไมเนอร์พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีผลสัมฤทธิ์หลังเรียน
มากที่สุด คือ กลุ่มการจัดการเรียนแบบห้องเรียนกลับด้าน ค่าเฉลี่ย = 9.6, SD = 0.51, รองลงมา คือ
กลุ่มการจัดการเรียนแบบผสมผสาน ค่าเฉลี่ย = 7.8, SD = 0.91 และน้อยที่สุด คือ กลุ่มการจัดการเรียน
แบบเผชิญหน้า ค่าเฉลี่ย = 5.9, SD = 0.87 หลังจากผู้เรียนได้รับการจัดการเรียนเรื่องบันไดเสียงเมเจอร์ และ
บันไดเสียงเนเชอรัลไมเนอร์แล้วพบว่า กลุ่มการจัดการเรียนแบบห้องเรียนกลับด้านมีผลสัมฤทธิ์สูงกว่า
กลุ่มที่เรียนแบบผสมผสานและกลุ่มที่เรียนแบบเผชิญหน้าอย่างมีระดับนัยสำ�คัญทางสถิติที่ระดับ .05
ด้านผลการประเมินความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ พบว่า กลุ่มที่ได้รับการจัดการเรียนแบบห้องเรียน
กลับด้านมีความพึงพอใจมากที่สุด คือ เรื่องนักเรียนมีพัฒนาการที่ดีขึ้นต่อการใช้เทคโนโลยีในการจัดการ
เรียนรู้ คิดเป็น 100%, กลุ่มที่ได้รับการจัดการเรียนแบบผสมผสานมีความพึงพอใจมากที่สุด คือ เรื่องครูมี
มนุษยสัมพันธ์ และให้คำ�ปรึกษาแก่นักเรียนอย่างเป็นกันเอง มีความเหมาะสมและเท่าเทียมกันคิดเป็น 98%
และกลุ่มที่ได้รับการจัดการเรียนแบบเผชิญหน้ามีความพึงพอใจมากที่สุด คือ เรื่องครูมีมนุษยสัมพันธ์ และ
ให้ค�ำ ปรึกษาแก่นกั เรียนอย่างเป็นกันเอง มีความเหมาะสมและเท่าเทียมกัน และเรือ่ งนักเรียนกล้าคิดกล้าตอบ
คิดเป็น 88%
Abstract
The purposes of this study are to study the effects of learning achievement on the
topic of Major Scale and Natural Minor Scale among Grade 12 students enrolled at Sarawittaya
School. The teaching and learning consisted of the Face-to-Face method, Blended Learning
and Flipped Classroom. This quantitative research is subject to pre-test and post-test
learning achievement and satisfaction assessment. The data was analyzed statistically by
mean and standard deviation. The samples in this study consisted of thirty students in
different classes, selected by using simple random sampling in Grade Twelve students
enrolled in Western Music at Sarawittaya School.
The study of this research found that the most effective topic is Major Scale was
Flipped Classroom (Mean = 9.8, SD = 0.42). The next rank was Blended Learning (Mean = 8.0,
SD = 0.94) and the Face-to-Face method (Mean = 5.8, SD = 0.91), consecutively. The results
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of the evaluation by the sample group after studying the topic of Minor Scale showed that
the most effectiveness index was the flipped classroom (Mean = 9.6, SD = 0.51). The most
effectiveness was Blended Learning (Mean = 7.8, SD = 0.91) and the least was the Faceto-Face method (Mean = 5.9, SD = 0.87). The learning achievement score of students
using Flipped Classroom is higher than the Face-to-Face method and Blended Learning.
Moreover, post-test scores were significantly the pre-test scores at a level of .05. The
assessment of student satisfaction with the improvement of students using technology in learning
management with Flipped Classroom had the highest satisfaction levels among students
(100%). With Blended Learning, the topic with the highest satisfaction among students
was the human relationship and acquiring advice from their teacher appropriately and
impartially” as (98%). With the Face-to-Face method, the satisfaction levels of the students on
the human relationship and acquiring advice from their teacher appropriately and impartially
and Dare to ask and answer was the highest (88%).
Keywords: Face-to-Face Learning Method; Blended Learning Method; Flipped Classroom
บทนำ�

การศึกษาของประเทศไทยในปัจจุบนั นัน้ เป็นการศึกษาทีโ่ รงเรียนต่าง ๆ ทัว่ ประเทศมีการจัดการเรียนรู้
ที่มีแนวทางแบบเดียวกัน โดยจัดทำ�หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 สำ�หรับ
การจัดการเรียนการสอนในปัจจุบัน โดยได้กำ�หนดขอบข่าย เนื้อหา ของการเรียนการสอนวิชาต่าง ๆ เอาไว้
อย่างชัดเจน และจำ�แนกเป็น มาตรฐานการเรียนรู้ และตัวชี้วัด เพื่อให้ครูสามารถจัดการเรียนการสอน
ในทิศทางเดียวกัน โดยหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน พุทธศักราช 2551 ซึง่ สำ�นักงานคณะกรรมการการ
ศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน (2553) ได้อธิบายว่า นักเรียนทีเ่ รียนตัง้ แต่ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 - ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6
ต้องมีการจัดการเรียนรู้ ในมาตรฐานการเรียนรู้อย่างเดียวกันทุกระดับการศึกษา รวมทั้งหลักสูตรกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ศิลปะ ปัจจุบันได้มีการแบ่งสาระออกเป็น 3 สาระ สาระที่ 1 ทัศนศิลป์, สาระที่ 2 ดนตรี และสาระ
ที่ 3 นาฏศิลป์ ทั้งนี้ ผู้วิจัยได้ทำ�การวิจัยในสาระที่ 2 ดนตรี (เฉพาะด้านดนตรีสากล) โดยหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน พุทธศักราช 2551 ได้ก�ำ หนดมาตรฐานการเรียนรู้ สาระ ที่ 2 ดนตรีไว้จ�ำ นวน 2 มาตรฐาน
คือ (1) เข้าใจและแสดงออกทางดนตรีอย่างสร้างสรรค์ วิเคราะห์ วิพากษ์วจิ ารณ์คณ
ุ ค่าดนตรี ถ่ายทอดความรูส้ กึ
ความคิดต่อดนตรีอย่างอิสระ ชืน่ ชม และประยุกต์ใช้ในชีวติ ประจำ�วัน และ (2) เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างดนตรี
ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม เห็นคุณค่าของดนตรีที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญา
ไทยและสากล และตัวชี้วัดชั้น ม.4-6 จำ�นวน 13 ตัวชี้วัด ซึ่งมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดนี้ได้กำ�หนด
การจัดการเรียนการสอนทีส่ ร้างการขัดแย้งต่อการจัดการเรียนรูจ้ ริง เนือ่ งจากนักเรียนทีก่ �ำ ลังศึกษาอยูใ่ นระดับ
ชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ต้องเรียนรูส้ าระทัศนศิลป์ สาระดนตรี และสาระนาฏศิลป์ โดยหลักสูตรได้ก�ำ หนดตัวชีว้ ดั
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ไว้จ�ำ นวนมาก จึงส่งผลให้ใช้เวลาในการจัดการเรียนการสอนอย่างน้อยเป็นเวลา 1 ปีการศึกษาจึงจะสามารถศึกษา
ได้ครบทุกตัวชีว้ ดั ต่อหนึง่ สาระ ดังนัน้ การจัดการเรียนรูท้ สี่ ามารถศึกษาได้ครบทัง้ 3 สาระนัน้ จึงจำ�เป็นอย่างยิง่
ต่อการจัดการเรียนรู้ 3 ปีการศึกษาจึงจะสามารถเรียนรู้ได้ครบทั้ง 3 สาระ แต่ด้วยธรรมชาติของวิชาดนตรี
การจัดการเรียนรูจ้ งึ มีความจำ�เป็นอย่างยิง่ ต่อการแยกแขนงวิชา
โรงเรียนสารวิทยา (2560) เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พเิ ศษ ประเภทสหศึกษา สังกัดสำ�นักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2 กระทรวงศึกษาธิการ ปัจจุบันโรงเรียนสารวิทยาได้ดำ�เนินการจัดการเรียน
การสอนตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เพื่อให้สอดคล้อง
ต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพทางสังคม อธิบายว่า ทิศทางการจัดการศึกษาของโรงเรียนสารวิทยา ได้กำ�หนด
วิสัยทัศน์ของโรงเรียนมีคุณภาพระดับสากล ก้าวหน้าด้านเทคโนโลยี สิ่งแวดล้อมดี ผู้เรียนมีคุณธรรม
มีจิตสาธารณะ ดำ�รงชีวิตอย่างมีความสุข มีพันธกิจ ข้อที่ 4 ว่าด้วยการพัฒนาสื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ทางการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา มีเป้าประสงค์ ข้อที่ 4 ว่า ด้วยโรงเรียนพัฒนาสื่อเทคโนโลยี และ
นวัตกรรมทางการศึกษาเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูและนักเรียนใช้ในการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ และ
เน้นให้นักเรียนได้รับการพัฒนาเพิ่มศักยภาพในด้านศิลปะ เพื่อการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศในระดับประเทศ
และต่างประเทศ ตลอดจนให้นักเรียนมีคุณลักษณะและทักษะของคนในศตวรรษที่ 21 2560) ได้สรุปว่า
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสารวิทยา เป็นหลักสูตรเพื่อตอบสนองความถนัดและความต้องการของผู้เรียน
ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการตามมาตรฐานสากล อย่างยั่งยืนด้วยทักษะในศตวรรษที่ 21 โดยมี
โครงสร้างเวลาเรียนสำ�หรับวิชาศิลปะ (ทัศนศิลป์, ดนตรี, นาฏศิลป์) ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาตอนปลาย
รวม 120 ชั่วโมง/3 ปี ดังนี้ ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 เวลาเรียน 40 ชั่วโมง/ปี (ดนตรีไทย 20 ชั่วโมง,
ทัศนศิลป์ 20 ชั่วโมง), ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เวลาเรียน 40 ชั่วโมง/ปี (นาฏศิลป์ 20 ชั่วโมง, ทัศนศิลป์
20 ชั่วโมง), ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เวลาเรียน 40 ชั่วโมง/ปี (ดนตรีสากล 20 ชั่วโมง, ทัศนศิลป์ 20 ชั่วโมง)
Flipped Classroom หรือ ห้องเรียนกลับด้านกำ�เนิดเกิดขึ้นเมื่อประมาณปี 2007 เกิดขึ้นโดยครู
ทีส่ อนตามชนบทในสหรัฐอเมริกา 2 คน คือ Jonathan Bergman และ Aaron Sams ทีต่ อ้ งการช่วยนักเรียน
ที่มีปัญหาตามชั้นเรียนไม่ทัน เพราะขาดเรียนจากการทำ�กิจกรรม หรือเพราะการเรียนรู้ได้ช้า ICT จึงช่วยให้
ครูสร้างวิดีโอการสอนได้โดยง่าย และนำ�ไปเผยแพร่ในอินเทอร์เน็ตได้ ทำ�ให้นักเรียนที่ไม่ได้เข้าชั้นเรียน และ
นักเรียนทีเ่ รียนรูช้ า้ สามารถเรียนย้อนหลัง หรือทบทวนได้ Jonathan และ Aaron ได้กล่าวว่ารูปแบบห้องเรียน
กลับด้าน เป็นวิธีการที่ครอบคลุมการใช้งาน และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต เพื่อยกระดับการเรียนรู้
ในห้องเรียนต่าง ๆ ของครูเพื่อให้ครูสามารถใช้เวลามากขึ้นในการมีปฏิสัมพันธ์กับนักเรียนแทนการบรรยาย
หน้าชั้นเรียนเพียงอย่างเดียว ซึ่งวิธีการที่ถูกใช้ส่วนใหญ่มักจะทำ�การสอนโดยใช้วิดีโอที่ถูกสร้างขึ้นโดยครู
ซึ่งนักเรียนสามารถเรียนรู้นอกเวลาเรียนได้ซึ่ง Jonathan และ Aaron เรียกว่า Flipped Classroom เพราะ
กระบวนการเรียน และการบ้านทัง้ หมดจะ “พลิกกลับ” กิจกรรมในชัน้ เรียน เช่น การจดบันทึก (lecture) จะเกิดขึน้
ทีบ่ า้ นผ่านทางวิดโี อทีค่ รูสร้างขึน้ และงานต่าง ๆ ได้รบั มอบหมาย จะเกิดขึน้ ในชัน้ เรียน (สุรศักดิ์ ปาเฮ, 2556)
76

ผ่านการรับรองคุณภาพจากศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) อยู่ในกลุ่มที่ 2 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

วารสารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง ฉบับเทคโนโลยีการศึกษา ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2564
Ramkhamhaeng University Journal: The Graduate School (Educational Technology) Vol. 5 No. 1 January - June 2021
ISSN 2651-1800 (Print) ISSN 2672-9822 (Online)

จากการจัดการเรียนรู้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสารวิทยา พบว่าปัญหาสำ�คัญ
คือ จำ�นวนเวลาเรียนจากหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ที่ได้กำ�หนดไว้ไม่ได้ถูก
คำ�นวนวันหยุด และกิจกรรมต่าง ๆ ภายในโรงเรียน ซึง่ หลักสูตรได้ก�ำ หนดตัวชีว้ ดั ค่อนข้างมาก ทำ�ให้ครูผสู้ อน
ไม่สามารถออกแบบการจัดการเรียนรูแ้ ก่นกั เรียนได้ครบทุกตัวชีว้ ดั ซึง่ ในทางปฏิบตั นิ กั เรียนต้องเรียนรูใ้ ห้ครบ
จำ�นวน 20 คาบเรียน ต่อ 0.5 หน่วย ผู้วิจัยจึงได้นำ�วิธีการจัดการเรียนรู้แบบเผชิญหน้า, การจัดการเรียนรู้
แบบผสมผสาน และการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้านเพื่อทดลอง และศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
เรื่องบันไดเสียงเมเจอร์ และบันไดเสียงเนเชอรัลไมเนอร์
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแบบเผชิญหน้า, การเรียนแบบผสมผสาน และการเรียนแบบ
ห้องเรียนกลับด้าน เรือ่ งบันไดเสียงเมเจอร์ และบันไดเสียงเนเชอรัลไมเนอร์ ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 6
โรงเรียนสารวิทยา กรุงเทพมหานคร
2. เพือ่ ศึกษาความพึงพอใจในการเรียนแบบแบบเผชิญหน้า, การเรียนแบบผสมผสาน และการเรียน
แบบห้องเรียนกลับด้าน เรื่องบันไดเสียงเมเจอร์ และบันไดเสียงเนเชอรัลไมเนอร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 6 โรงเรียนสารวิทยา กรุงเทพมหานคร
สมมติฐานของการวิจัย
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง บันไดเสียงเมเจอร์ และเนเชอรัลไมเนอร์หลังได้รับการเรียนรู้แบบ
ห้องเรียนกลับด้านของนักเรียนระดับชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสารวิทยาสูงกว่าการเรียนรูแ้ บบผสมผสาน
และการเรียนรู้แบบเผชิญหน้า
2. ผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนเรื่อง บันไดเสียงเมเจอร์ และบันไดเสียงเนเชอรัลไมเนอร์ด้วย
วิธกี ารเรียนรูแ้ บบห้องเรียนกลับด้าน การเรียนรูแ้ บบผสมผสาน และการเรียนรูแ้ บบเผชิญหน้า อยูใ่ นระดับมาก
ขอบเขตของการวิจัย
เนื้อหา
การทดลองครั้งนี้ใช้เนื้อหาวิชา ศ33101 เรื่องบันไดเสียงเมเจอร์ และบันไดเสียงเนเชอรัลไมเนอร์
จากนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสารวิทยา
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1. ประชากรที่ ใช้ ใ นการวิ จั ย ครั้ ง นี้ เป็ น นั ก เรี ย นระดั บ ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 6 ภาคเรี ย นที่ 1
ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนสารวิทยา กรุงเทพมหานคร จำ�นวน 155 คน
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2. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1
ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนสารวิทยา กรุงเทพมหานคร จำ�นวน 30 คน เป็นการสุ่มอย่างง่าย (Simple
Random Sampling--SRS) โดยจำ�แนกออกเป็น 3 กลุ่มดังนี้
		 2.1 กลุ่มที่ใช้วิธีการเรียนรูปแบบห้องเรียนกลับด้าน จำ�นวน 10 คน
		 2.2 กลุ่มที่ใช้วิธีการเรียนรู้แบบผสมผสาน จำ�นวน 10 คน
		 2.3 กลุ่มที่ใช้วิธีการเรียนรู้แบบเผชิญหน้า จำ�นวน 10 คน
ตัวแปร
ตัวแปรต้น ได้แก่ รูปแบบการเรียนการสอนทั้งสามรูปแบบ ได้แก่
1. รูปแบบห้องเรียนกลับด้าน (Flipped Classroom Learning Method)
2. รูปแบบการเรียนรู้แบบเผชิญหน้า (Face-to-Face Learning Method)
3. รูปแบบการเรียนแบบผสมผสาน (Blended Learning Method)
ตัวแปรตาม ได้แก่ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องบันไดเสียงเมเจอร์ และบันไดเสียงเนเชอรัลไมเนอร์
ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสารวิทยากรุงเทพมหานคร
ระยะเวลา
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ใช้เวลา 6 คาบ คาบเรียนละ 50 นาที
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องบันไดเสียงเมเจอร์ และ บันไดเสียงเนเชอรัลไมเนอร์ หลังได้รับการ
เรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้าน จากนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสารวิทยาสูงกว่าการเรียนรู้แบบ
ผสมผสาน และการเรียนรู้แบบผสมผสาน สูงกว่าการเรียนรู้แบบเผชิญหน้า
2. ผูศ้ กึ ษาการวิจยั นีส้ ามารถนำ�วิธกี ารจัดการเรียนรูไ้ ปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสม ตรงตามความต้องการ
ของผู้เรียนได้ในอนาคต
การทบทวนวรรณกรรม
1. แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ สิบสอง (พ.ศ. 2560-2564) พบว่า
ในปัจจุบัน บริบทสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยมีความเปลี่ยนแปลงของภูมิภาคอาเซียนและ
สังคมโลก กระทรวงศึกษาธิการมีอำ�นาจหน้าที่ภายใต้กฎหมายสำ�คัญซึ่งเกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์ชาติในระยะ
20 ปี เพื่อเชื่อมโยงการศึกษาของไทย ซึ่งแผนพัฒนาการศึกษาฯนี้มียุทธศาสตร์ที่จะใช้เพื่อพัฒนาหลักสูตร
เรียนการสอน การวัดและประเมินผล Digital system for education และทรัพยากรคน ได้แก่ ครูผู้สอน
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และบุคลากรทางการศึกษา รวมทัง้ งานวิจยั ทีส่ อดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาประเทศ ช่วยเพิม่ โอกาส
ในการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรูอ้ ย่างต่อเนือ่ งตลอดชีวติ ทีด่ �ำ เนินการผ่านระบบบริหารจัดการ
ที่ดีส่งเสริมให้เกิด การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
2. นโยบายและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา Ministry of Information and
Communication Technology (กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, 2554) Information
technology มีความสำ�คัญต่อทุกหน่วยงาน ทุกองค์กร โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านการศึกษา ดังนั้นจะเห็น
ได้ว่ามีกฎหมาย นโยบายแผนระดับชาติที่เกี่ยวข้องกับบทบาทของ Technology ซึ่งได้ร่างกรอบนโยบาย
ที่ส่งผลต่อการพัฒนาบนพื้นฐานหลักสำ�คัญด้วยวิสัยทัศน์ให้ ICT เปรียบเสมือนพลังขับเคลื่อนในการชักนำ�
คนไทยสู่ความรู้และปัญญาเศรษฐกิจไทยสู่การเติบโตอย่างยั่งยืนสังคมไทยสู่ความเสมอภาค มีเป้าหมาย
หลักด้านโครงสร้างพื้นฐาน ICT (High Speed Broadband) กระจายอย่างทั่วถึงทุกคน และกำ�หนด
เจ็ดยุทธศาสตร์แห่งการพัฒนา ว่าด้วยการพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน ICT, การใช้ Information อย่างสร้างสรรค์
และมีประสิทธิภาพรวมไปถึงการพัฒนาความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญระดับมาตรฐานสากล,
การแข่งขัน ICT แบบบูรณาการในการเสริมสร้าง Innovation, การประยุกต์ ICT เพือ่ สร้างการผลิตให้สามารถ
พึ่งตนเอง และมีศักยภาพเพียงพอแข่งขันในระดับโลก, พัฒนาและปรับประยุกต์ ICT เพื่อที่จะลดความ
เหลื่อมลํ้าทางสังคม และการพัฒนาเพื่อผลักดันการสร้างเศรษฐกิจและสังคม
3. ทฤษฎีดนตรี (Major Scale & Natural Minor Scale) ณัชชา โสคติยานุรักษ์ (2548)
กล่ า วว่ า Scale หมายถึ ง โน้ ต 5-12 ตั ว ที่ เ รี ย งกั น ตามลำ � ดั บ Scale มี ห ลายชนิ ด แต่ ล ะชนิ ด
มีโครงสร้างต่างกัน ซึ่งทำ�ให้บันไดเสียงแต่ละชนิดมีเสียงโดยรวมแตกต่างกัน ซึ่งบันไดเสียงที่เป็นหลัก
ในดนตรีตะวันตกมี 2 ประเภท ได้แก่ Diatonic Scale และChromatic Scale โดยDiatonic Scale
มี 2 ชนิด ได้แก่ บันไดเสียงเมเจอร์ และบันไดเสียงเนเชอรัลไมเนอร์ นอกจากนี้ บรรจง ชลวิโรจน์ (2545)
กล่าวว่า บันไดเสียงเมเจอร์คือการสร้างสรรค์ผลงานทางด้านดนตรี เช่น การประสานเสียง การสร้างแนว
ทำ�นองเพลง Improvisation แม้แต่การฝึกปฏิบัติดนตรี ล้วนต้องอาศัย Scale เป็นหลักทั้งสิ้น Scale จึงเป็น
องค์ประกอบทีส่ �ำ คัญยิง่ เปรียบเสมือนหัวใจของดนตรีหากใช้สร้างสรรค์ผลงานทางด้านดนตรีมหี ลายรูปแบบ
แตกต่างตามโครงสร้างของบันไดเสียงนัน้ ๆ ซึง่ โครงสร้างของ Scale ทีแ่ ตกต่างกัน ล้วนสร้างขึน้ มาจาก การนำ�
Basic tetrachord 4 ชนิดมาเรียงต่อกันโดยให้ช่วงที่ต่อห่างกัน 1 Tone
4. รูปแบบการสอน สำ�หรับงานวิจัยนี้มีการทดลองรูปแบบการสอนทั้งหมด 3 รูปแบบเพื่อเปรียบ
เทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ได้แก่ (1.) รูปแบบการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน(Flipped Classroom)
เป็นรูปแบบการสอนทีถ่ กู คิดขึน้ โดย Jonathan Bergman และ Aaron Sams โดยมีการประยุกต์ใช้ประโยชน์
จากTechnology, Internet เพื่อยกระดับการเรียนการสอนในห้องเรียน ทำ�ให้ผู้สอนมีเวลาปฏิสัมพันธ์
กับนักเรียนมากขึ้น กระบวนการเรียนการสอนรวมถึงการบ้านจะ “พลิกกลับ” สิ่งใดก็ตามที่เคยเป็นกิจกรรม
ที่ทำ�ในชั้นเรียน เช่น การ Lecture เนื้อหาสาระของบทเรียน จะถูกเปลี่ยนเป็นกิจกรรมที่ทำ�ที่บ้านผ่านวีดีโอ
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ที่ครูผู้สอนจัดทำ�ขึ้น ในขณะเดียวกัน สิ่งใดก็ตามที่เคยทำ�ที่บ้าน (งานต่าง ๆ ที่ได้รับมอบหมาย) จะถูกยกขึ้น
มาเป็นกิจกรรมในชัน้ เรียนแทน (สุรศักดิ์ ปาเฮ, 2556) (2.) รูปแบบการสอนแบบผสมผสาน (Blended Learning)
Driscoll, (2002) อธิบายว่า การเรียนแบบผสมผสาน เป็นการรวมหรือผสมผสานเทคโนโลยีของเว็บ
(web-based technology) เข้าด้วยกันกับการเรียนการสอนในชั้นเรียนแบบดั้งเดิม (face to face) เช่น
การเรียนที่จัดขึ้นตามความสนใจของผู้เรียนในห้องเรียนเสมือนสด (live virtualclassroom self-paced
instruction) การเรียนแบบร่วมมือ (collaborative learning) การเรียนกับสื่อภาพวีดิทัศน์ที่บีบอัดภาพ
และเสียง (streaming video) (3.) รูปแบบการสอนแบบเผชิญหน้า (Face-to-face) คมกริช กลิ่นศรีสุข
(2557) กล่าวว่า การเรียนเผชิญหน้า (Face-To-Face) คือการเรียนการสอนแบบตัวต่อตัวระหว่างผู้สอน
และผู้เรียน ซึ่งประกอบด้วยวิธีการหลาย เช่น Lecture, Presentations, Demonstration, Tutorial,
Workshop, Seminar, Role Play, Simulation, Project, Site Visits เป็นต้น โดยใช้วิธีการบรรยาย
และการสาธิตเป็นหลักในการสอน เพื่อทำ�ให้การเรียนการสอนเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ
กรอบแนวคิดในการวิจัย
การเรียนรู้แบบเผชิญหน้า

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
เรื่อง บันไดเสียงเมเจอร์
และบันไดเสียงเนเชอรัลไมเนอร์

การเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับ

การเรียนรู้แบบผสมผสาน

ภาพ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
วิธีดำ�เนินการวิจัย
การเก็บรวบรวบข้อมูลของการวิจยั ครัง้ นีเ้ ป็นการวิจยั เชิงทดลอง ซึง่ ดำ�เนินการทดลองกับกลุม่ ทดลอง
เพียงกลุ่มเดียว โดยใช้แบบวัดทักษะทางสังคมและกิจกรรมดนตรีในการเก็บข้อมูลโดยมีขั้นตอน ดังนี้
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เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัย ประกอบไปด้วย 2 เครื่องมือ คือ เครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบ
วัดทักษะทางสังคม และเครื่องมือทดลองแผนการจัดกิจกรรมดนตรี
1. แบบทดสอบก่อนเรียนและแบบทดสอบหลังเรียน เรื่องบันไดเสียงเมเจอร์ และบันไดเสียง
เนเชอรัลไมเนอร์ เป็นแบบทดสอบทีส่ ร้างขึน้ เพือ่ วัดผลสัมฤทธิท์ างการเรียน เรือ่ งบันไดเสียงเมเจอร์ และบันไดเสียง
เนเชอรัลไมเนอร์ โดยให้กลุ่มตัวอย่างจำ�นวน 30 คนที่เรียนด้วยวิธีการเรียนแบบเผชิญหน้า, การเรียนแบบ
ผสมผสาน และการเรียนแบบห้องเรียนกลับด้านได้ท�ำ แบบทดสอบก่อนเรียนทุกครัง้ ก่อนกระบวนการเรียนรู้ และ
ทำ�แบบทดสอบหลังเรียนทุกครั้งแก่กลุ่มตัวอย่างที่เรียนด้วยด้วยวิธีการเรียนแบบเผชิญหน้า, การเรียนแบบ
ผสมผสาน และการเรียนแบบห้องเรียนกลับด้าน เรื่องบันไดเสียงเมเจอร์ และบันไดเสียงเนเชอรัลไมเนอร์
โดยข้อสอบมีลักษณะเป็นแบบปรนัย จำ�นวน 10 ข้อ ใช้เวลาสอบ 20 นาที ซึ่งแบบทดสอบก่อนเรียน และ
แบบทดสอบหลังเรียน เรือ่ งบันไดเสียงเมเจอร์ และบันไดเสียงเนเชอรัลไมเนอร์ มีรายละเอียดวิธกี ารสร้างดังนี้
		 1.1 ศึกษาเอกสารงานวิจัย ได้แก่ คู่มือวัดและประเมินผล เอกสารที่เกี่ยวข้อง เทคนิคการเขียน
แบบทดสอบ และวิธีการสร้างแบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบจากเว็บไซต์ต่าง ๆ
1.2 วิเคราะห์สาระการเรียนรู้ เนื้อหาวิชา และจุดประสงค์การเรียนรู้
		 1.3 สร้างแบบทดสอบก่อนเรียน และแบบทดสอบหลังเรียน เพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
เรือ่ งบันไดเสียงเมเจอร์ และบันไดเสียงเนเชอรัลไมเนอร์ โดยกำ�หนดให้แบบทดสอบเป็นแบบปรนัยแบบปรนัย
ประเภทแบบเลือกตอบ (multiple choice) จำ�นวน 10 ข้อ ให้สอดคล้องกับสาระการเรียนรู้ เนื้อหาวิชา
และจุดประสงค์การเรียนรู้ แล้วนำ�แบบทดสอบที่สร้างขึ้นเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาให้พิจารณาตรวจสอบ
ความถูกต้องเหมาะสม
		 1.4 นำ�แบบทดสอบก่อนเรียน และแบบทดสอบหลังเรียน วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง
บันไดเสียงเมเจอร์ และบันไดเสียงเนเชอรัลไมเนอร์ ซึ่งกำ�หนดให้แบบทดสอบเป็นแบบปรนัยแบบปรนัย
ประเภทแบบเลือกตอบ (multiple choice) จำ�นวน 10 ข้อ ที่สร้างขึ้นโดยผ่านการตรวจสอบคุณภาพ
และความสอดคล้องระหว่างแบบทดสอบกับจุดประสงค์การเรียนรู้ จากผู้เชี่ยวชาญจำ�นวน 3 ท่าน คือ
(1) ดร. กฤษกร อ่อนละมุน (2) ดร. ประวัติ สุทธิประภา และ (3) นางสาวณัฐสินี ภาณุศานต์
1.5 นำ�แบบทดสอบก่อนเรียน และแบบทดสอบหลังเรียนวิเคราะห์เพื่อหาดัชนีความสอดคล้อง
(IOC) ระหว่างแบบทดสอบกับจุดประสงค์การเรียนรู้ จากผู้เชี่ยวชาญ คือ (1) ดร. กฤษกร อ่อนละมุน
(2) ดร. ประวัติ สุทธิประภา และ (3) นางสาวณัฐสินี ภาณุศานต์ โดยคัดเลือกข้อสอบที่มีค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 0.50
ถึง 1.00 เป็นแบบทดสอบที่อยู่ในเกณฑ์ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาที่ใช้ได้
1.6 นำ�แบบทดสอบก่อนเรียน และแบบทดสอบหลังเรียน เพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง
บันไดเสียงเมเจอร์ และบันไดเสียงเนเชอรัลไมเนอร์ หาค่าความยากง่ายและค่าอำ�นาจจำ�แนก โดยนำ�ไปทดสอบ
กับนักเรียนจำ�นวน 30 คน ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง และผ่านการเรียน เรื่องบันไดเสียงเมเจอร์ และบันไดเสียง
เนเชอรัลไมเนอร์ แล้วคัดเลือกแบบทดสอบทีม่ คี า่ ความยากง่าย 0.20-0.80 และค่าอำ�นาจจำ�แนก 0.20 ขึน้ ไป
81

ผ่านการรับรองคุณภาพจากศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) อยู่ในกลุ่มที่ 2 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

วารสารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง ฉบับเทคโนโลยีการศึกษา ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2564
Ramkhamhaeng University Journal: The Graduate School (Educational Technology) Vol. 5 No. 1 January - June 2021
ISSN 2651-1800 (Print) ISSN 2672-9822 (Online)

จำ�นวน 10 ข้อ พร้อมทัง้ หาค่าความเชือ่ มัน่ ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิท์ างการเรียน เรือ่ งบันไดเสียงเมเจอร์
โดยวิธี KR – 20 = 0.9767 และบันไดเสียงเนเชอรัลไมเนอร์ โดยวิธี KR - 20 = 0.9812
2. แผนการจั ด การเรี ย นรู้ เรื่ อ ง บั น ไดเสี ย งเมเจอร์ และบั น ไดเสี ย งเนเชอรั ล ไมเนอร์
โดยวิ ธี ก ารเรี ย นแบบเผชิ ญ หน้ า , การเรี ย นแบบผสมผสาน และการเรี ย นแบบห้ อ งเรี ย นกลั บ ด้ า น
โดยมีรายละเอียดวิธีการสร้าง ดังนี้
		 2.1 วิเคราะห์หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 มาตรฐาน และตัวชี้วัด
เรื่องบันไดเสียงเมเจอร์ และบันไดเสียงเนเชอรัลไมเนอร์ เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างเนื้อหาวิชา สาระสำ�คัญ
และจุดประสงค์การเรียนรู้
		 2.2 สร้างตารางวิเคราะห์จุดประสงค์การเรียนรู้ และเนื้อหาวิชาเรื่องบันไดเสียงเมเจอร์ และ
บันไดเสียงเนเชอรัลไมเนอร์
		 2.3 ให้ผู้เชี่ยวชาญประเมินความสอดคล้องระหว่างเนื้อหาวิชา กับจุดประสงค์การเรียนรู้
2.4 เขียนแผนการจัดการเรียนรู้ จำ�นวน 6 แผน ดังนี้
		
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง ลักษณะของ Major Scale และโครงสร้าง
		
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง วิธีสร้าง Major Scale ทางชาร์ป
		
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง วิธีสร้าง Major Scale ทางแฟล็ต
		
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง ลักษณะของบันไดเสียงเนเชอรัลไมเนอร์ และโครงสร้าง
		
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง วิธีสร้าง Natural Minor Scale ทางชาร์ป
		
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 6 เรื่อง วิธีสร้าง Natural Minor Scale ทางแฟล็ต
		 2.5 ดำ � เนิ น การสร้ า งแบบฝึ ก ทั ก ษะ เรื่ อ ง Major Scale และ Natural Minor Scale
ตามขั้นตอนดังนี้
2.5.1 พิจารณาตัวชี้วัด รูปแบบ และขั้นตอนการใช้แบบฝึกทักษะให้สอดคล้องกับเนื้อหา
			 2.5.2 กำ�หนดกรอบเนือ้ หา กิจกรรม ตัวชีว้ ดั ในการสร้างแบบฝึกทักษะเรือ่ งบันไดเสียงเมเจอร์
และบันไดเสียงเนเชอรัลไมเนอร์
2.5.3 สร้างแบบฝึกหัด เรื่องบันไดเสียงเมเจอร์ และบันไดเสียงเนเชอรัลไมเนอร์ตามกรอบ
เนื้อหากิจกรรม และจุดประสงค์การเรียนรู้ที่กำ�หนดไว้โดยแบ่งเนื้อหาเป็น 4 แบบฝึกหัด คือ
		 แบบฝึกหัดที่ 1 เรื่อง Major Scale ทางชาร์ป
					 แบบฝึกหัดที่ 2 เรื่อง Major Scale ทางแฟล็ต
					 แบบฝึกหัดที่ 3 เรื่อง Natural Minor Scale ทางชาร์ป
					 แบบฝึกหัดที่ 4 เรื่อง Natural Minor Scale ทางแฟล็ต
3. แบบประเมินความพึงพอใจ เป็นแบบประเมินทีใ่ ช้วดั ระดับความพึงพอใจของนักเรียนต่อการเรียน
แบบเผชิญหน้า, การเรียนแบบผสมผสาน และการเรียนแบบห้องเรียนกลับด้าน ซึ่งมีขั้นตอนการสร้าง ดังนี้
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3.1 ศึกษาเอกสารงานวิจัย ได้แก่ คู่มือวัดและประเมินผล เอกสารที่เกี่ยวข้อง เทคนิคการเขียน
แบบประเมินความพึงพอใจ และวิธีการสร้างแบบประเมินความพึงพอใจ
		 3.2 วิเคราะห์รูปแบบการเรียนเพื่อออกแบบหัวข้อประเมินความพึงพอใจ
3.3 สร้างแบบประเมินความพึงพอใจของการจัดการเรียนรู้วิชา ศิลปะ (ดนตรีสากล) ระดับ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เรื่องบันไดเสียงเมเจอร์ และบันไดเสียงเนเชอรัลไมเนอร์ จำ�นวน 20 ข้อ
3.4 วิเคราะห์ผลการประเมินความพึงพอใจของการจัดการเรียนรูว้ ชิ า ศิลปะ (ดนตรีสากล) ระดับ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เรื่องบันไดเสียงเมเจอร์ และบันไดเสียงเนเชอรัลไมเนอร์ จำ�นวน 20 ข้อ
3.5 แปรผลวิ เ คราะห์ แ บบประเมิ น ความพึ ง พอใจของการจั ด การเรี ย นรู้ วิ ช า ศิ ล ปะ
(ดนตรี ส ากล) ระดั บ ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 6 เรื่ อ งบั น ไดเสี ย งเมเจอร์ และบั น ไดเสี ย งเนเชอรั ล ไมเนอร์
และหาค่าร้อยละ
		 3.6 เปรียบเทียบค่าร้อยละจากแบบประเมินความพึงพอใจของการจัดการเรียนรู้วิชา ศิลปะ
(ดนตรีสากล) ระดับชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 6 เรือ่ งบันไดเสียงเมเจอร์ และบันไดเสียงเนเชอรัลไมเนอร์ ทีด่ �ำ เนินการ
จัดการเรียนแบบเผชิญหน้า, การเรียนแบบผสมผสาน และการเรียนแบบห้องเรียนกลับด้าน โดยเรียงลำ�ดับ
ความพึงพอใจจากมากที่สุดถึงความพึงพอใจน้อยที่สุด
การเก็บรวบรวมข้อมูล
การวิจัยในครั้งนี้ผู้วิจัยเป็นผู้ดำ�เนินการวิจัยด้วยตนเองกับนักเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง โดยมีขั้นตอน
ในการดำ�เนินการทดลอง และเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้
1. ทำ�การทดสอบก่อนเรียนกับนักเรียนกลุ่มทดลอง โดยใช้แบบทดสอบก่อนเรียน เรื่องบันไดเสียง
เมเจอร์ และบันไดเสียงเนเชอรัลไมเนอร์ ตรวจให้คะแนนเพือ่ บันทึกความสามารถในการเรียน โดยนำ�ไปเปรียบเทียบ
คะแนนหลังสอบ
2. ผูว้ จิ ยั ดำ�เนินการสอนกับกลุม่ ทดลอง ตามแผนการจัดการเรียนรูแ้ บบเผชิญหน้า, แบบผสมผสาน
และห้องเรียนกลับด้าน เวลา 6 คาบเรียน
3. ทำ�การทดสอบหลังเรียนกับนักเรียนกลุ่มทดลอง โดยใช้แบบทดสอบหลังเรียน เรื่องบันไดเสียง
เมเจอร์ และบันไดเสียงเนเชอรัลไมเนอร์
สรุปผลการวิจัย
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องบันไดเสียงเมเจอร์และเนเชอรัลไมเนอร์หลังได้รับการเรียนรู้แบบ
ห้องเรียนกลับด้านของนักเรียนระดับชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนสารวิทยา สูงกว่า กลุม่ ทีเ่ รียนแบบผสมผสาน
และกลุ่มที่เรียนแบบเผชิญหน้า อย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติที่ระดับ 0.5
2. ผลการศึ ก ษาความพึ ง พอใจในการจั ด การเรี ย นรู้ พบว่ า กลุ่ ม ที่ 1 การจั ด การเรี ย นรู้
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แบบเผชิญหน้า มีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้มากที่สุดคือ เรื่องครูมีมนุษยสัมพันธ์ และให้คำ�ปรึกษา
แก่นกั เรียนอย่างเป็นกันเอง มีความเหมาะสมและเท่าเทียมกัน และเรือ่ งนักเรียนกล้าคิดกล้าตอบ และความพึงพอใจ
น้อยที่สุด คือ เรื่องครูมีการใช้วิธีการสอน และการใช้สื่อการสอนที่หลากหลาย กลุ่มที่ 2 การจัดการเรียนรู้
แบบผสมผสาน มีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้มากที่สุดคือ เรื่องครูมีมนุษยสัมพันธ์ และให้คำ�ปรึกษา
แก่นักเรียนอย่างเป็นกันเอง มีความเหมาะสมและเท่าเทียมกัน และความพึงพอใจน้อยทีส่ ุด คือ เรือ่ งครูมกี าร
ใช้วิธีการสอน และสื่อการสอนที่หลากหลาย และเรื่องการจัดการเรียนรู้ช่วยให้นักเรียนนำ�วิธีการเรียนรู้ไปใช้
ในวิชาอื่น ๆ กลุ่มที่ 3 การจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้าน มีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้มาก
ที่สุดคือ เรื่องนักเรียนมีพัฒนาที่ดีขึ้นต่อการใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ และความพึงพอใจน้อยที่สุดคือ
เรื่องครูเปิดโอกาสให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการวางแผนการจัดการเรียนรู้
อภิปรายผลการวิจัย
1. ด้านผลสัมฤทธิท์ างการเรียน พบว่ากลุม่ ทีไ่ ด้รบั การจัดการเรียนรูแ้ บบห้องเรียนกลับด้าน (Flipped
Classroom Learning Method) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงสุด เพราะผู้เรียนสามารถศึกษาได้ตลอดเวลา
ทีผ่ เู้ รียนสะดวกหรือมีความพร้อมทางด้านอุปกรณ์ หากผูเ้ รียนไม่เข้าใจในเนือ้ หาผูเ้ รียนสามารถทบทวนเนือ้ หา
ได้อย่างไม่จำ�กัด และผู้เรียนสามารถซักถามข้อสงสัยจากครูผู้สอนได้เมื่ออยู่ในห้องเรียนสอดคล้องกับ อนุศร
หงษ์ขุนทด (2550) ได้ศึกษาเรื่อง การพัฒนารูปแบบระบบการเรียนแบบห้องเรียนกลับด้านผ่านสื่อ 3 แบบ
ด้านทักษะดนตรี สำ�หรับนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษา พบว่าค่าเฉลีย่ คะแนนทุกกลุม่ ไม่แตกต่างกัน นักเรียนมีระดับ
พฤติกรรมการเรียนดนตรีในห้องเรียนอยู่ในเกณฑ์ที่ดี จากผลการวิจัยจะเห็นได้ว่า รูปแบบการเรียนการสอน
แบบกลับด้านนัน้ มีความเหมาะสมต่อบริบทของผูเ้ รียนในสถานศึกษาทีม่ คี วามต้องการในการเรียนรูเ้ ฉพาะด้าน
เนือ่ งจากผูเ้ รียนจะต้องเข้ามาศึกษาเรียนรูด้ ว้ ยตนเองและมีปฏิสมั พันธ์กบั ครูผสู้ อนอย่างสมํา่ เสมอจึงจะทำ�ให้
การเรียนการสอนเกิดความสัมฤทธิผ์ ล ทัง้ นี้ รูปแบบการสอนประเภทนีม้ ขี อ้ จำ�กัดคือ ผูเ้ รียนจะต้องมีความพร้อม
ด้านอุปกรณ์การเรียนจึงจะสามารถเข้าถึงรูปแบบการเรียนการสอนประเภทนีไ้ ด้อย่างเต็มรูปแบบ และครูผสู้ อน
เองจำ�เป็นต้องคอยติดตามผลการเรียนของผู้เรียนอย่างสมํ่าเสมอ เนื่องจากการเรียนการสอนแบบห้องเรียน
กลับด้านครูผู้สอนจะมีเวลาพบกับนักเรียนในห้องเรียนน้อยกว่าการเรียนการสอนในรูปแบบอื่น ๆ
2. ด้านความพึงพอใจในการจัดการเรียนรู้ พบว่า กลุ่มที่ 1 การจัดการเรียนรู้แบบเผชิญหน้า
(Face-To-Face Learning Method) มีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ เรื่องครูมีมนุษยสัมพันธ์ และ
ให้ค�ำ ปรึกษาแก่นกั เรียนอย่างเป็นกันเอง มีความเหมาะสมและเท่าเทียมกัน และเรือ่ งนักเรียนกล้าคิดกล้าตอบ
มากที่สุด เพราะ ผู้เรียนในกลุ่มที่หนึ่ง มีโอกาสพบครูผู้สอนในระยะเวลาที่สั้นที่สุดซึ่งครูผู้สอนได้ตอบ
ในข้อซักถามแก่ผเู้ รียนในทุก ๆ ข้อซักถามอย่างใกล้ชดิ และพยายามใช้ภาษาทีเ่ ข้าใจง่ายเพือ่ การสือ่ สารให้เกิด
ผลการเรียนรูอ้ ย่างสูงทีส่ ดุ นอกจากนี้ คมกริช กลิน่ ศรีสขุ (2557) ได้กล่าวว่า การเรียนแบบเผชิญหน้า (Face-To-Face)
ประกอบด้วยวิธีการหลากหลาย โดยเฉพาะการบรรยายและการสาธิต ซึ่งเป็นวิธีการหลักสองวิธีที่จะช่วย
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ให้การเรียนการสอนเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทัง้ เนือ้ หาทีส่ ร้างจากโปรแกรมต่าง ๆ หรือ วัสดุกราฟิก
ด้วยวิธกี ารสาธิตนัน้ โดยส่วนมากสิง่ ทีใ่ ช้สนับสนุนมักเป็นสือ่ ของจริง, ชุดทดลอง หรือสิง่ จำ�ลองต่าง ๆ สือ่ เหล่านี้
ช่วยให้ผู้เรียนได้สัมผัสประสบการณ์จริงชัดยิ่งขึ้น กลุ่มที่ 2 การจัดการเรียนรู้แบบผสมผสาน (Blended
Learning Method) พบว่า มีความพึงพอใจในการจัดการเรียนรู้ เรื่องครูมีมนุษยสัมพันธ์ และให้คำ�ปรึกษา
แก่ นั ก เรี ย นอย่ า งเป็ น กั น เองมี ค วามเหมาะสมและเท่ า เที ย มกั น มากที่ สุ ด เพราะ ผู้ เรี ย นในกลุ่ ม ที่ ส อง
มีโอกาสพบครูอย่างละครึ่งทางโดยพบแบบเผชิญหน้า 1 คาบเรียน ซึ่งครูผู้สอนได้ให้ความสำ�คัญต่อการ
จัดการเรียนรู้ลักษณะนี้เป็นพิเศษเนื่องจากผู้เรียนจะสามารถซักถามข้อสงสัยได้ดีที่สุด และพบในห้องเรียน
ออนไลน์หนึ่งคาบ ส่งผลให้ผู้เรียนมีระยะเวลาที่เรียนรู้เพิ่มขึ้นหากผู้เรียนยังที่ข้อสงสัยจากชั้นเรียน และ
ครูผู้สอนสามารถบริหารเนื้อหาการเรียนรู้ได้อย่างละเอียดมากขึ้น สอดคล้องกับ ทรงพล ทีรวย (2559)
ศึกษาเรือ่ ง การศึกษาผลสัมฤทธิท์ างการเรียนวิชาคียบ์ อร์ดเบือ้ งต้นระหว่างการเรียนแบบผสมผสานกับการเรียน
แบบปกติของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนประชาราษฎร์อุปถัมภ์วิทยา สำ�นักงานเขตคลองสามวา
กรุ ง เทพมหานคร พบว่ า ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นของผู้ เรี ย นโดยใช้ ลั ก ษณะการเรี ย นรู้ แ บบผสมผสาน
กับรูปแบบการเรียนรู้แบบปกติ ในวิชาคีย์บอร์ดเบื้องต้น พบว่ามี คะแนนเพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ย 4.80 และ
ความคิดเห็นของผู้เรียนต่อรูปแบบการเรียนรู้แบบผสมผสานในการสร้างแรงจูงใจในการเรียนวิชาคีย์บอร์ด
เบื้องต้นในสองหัวข้อ คือ ด้านรูปแบบการจัดการเรียนการสอน และประโยชน์ที่ได้รับจากการเรียนการสอน
อยู่ในระดับมาก กลุ่มที่ 3 การจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้าน (Flipped Classroom Learning
Method) พบว่า มีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ เรื่องนักเรียนมีพัฒนาที่ดีขึ้นต่อการใช้ Technology
ในการจัดการเรียนรู้ มากที่สุด เพราะครูผู้สอนได้ใช้ประโยชน์จากโปรแกรม, แอพพลิเคชั่นเพื่อให้นักเรียน
สามารถเรียนรู้ได้ตามความถนัด เช่น Google Classroom, Facebook Group โดยครูผู้สอนได้บันทึก
วีดีโอสอนแยกเนื้อหาเป็นเรื่อง ๆ ไว้ให้ โดยผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ตลอดเวลา และสามารถทบทวนความ
รู้ความเข้าใจได้อย่างไม่จำ�กัดก่อนถึงชั้นเรียนจริงสอดคล้องกับ สุกัลยา นิลกระยา (2557) ได้ศึกษาเรื่อง
การพัฒนาสื่อการสอนมัลติมีเดียบนเครือข่ายไร้สาย m-learning เรื่องตรรกศาสตร์ โดยผ่านกระบวนการ
เรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้านเพื่อส่งเสริมการนำ�ตนเอง พบว่า ผลทดสอบการเรียนด้วยสื่อบนคอมพิวเตอร์
พกพาเรื่องการเคลื่อนไหวในระบบ ดิจิตอลเบื้องต้น ที่ใช้วิธีการสอนแบบห้องเรียนกลับด้านคะแนนเฉลี่ย
Post-testสูงกว่าPre-testอย่าง มีนัยสำ�คัญทางสถิติที่ระดับ 05 ผู้เรียนแต่ละคนสามารถนำ�ไปใช้วิธีเรียนรู้
ได้ด้วยตนเอง ซึ่งมีผลการประเมินความสามารถในการสร้างสรรค์ผลงานของนิสิตที่มีต่อการเรียนด้วยสื่อ
บนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์พกพา เรือ่ ง การเคลือ่ นไหวในระบบดิจติ อลเบือ้ งต้น พบว่า ระดับคุณภาพอยูใ่ นเกณฑ์ดี
จากผลการวิจัยดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า ความพึงพอใจของผู้เรียนส่วนใหญ่ในรูปแบบการเรียนการสอน
แบบเผชิ ญ หน้ า และแบบผสมผสาน ผู้ เรี ย นมี ค วามพึ ง พอใจต่ อ ครู ผู้ ส อนในด้ า นมนุ ษ ยสั ม พั น ธ์ ที่ ดี ต่ อ
ผู้เรียนมากที่สุด ซึ่งแสดงให้เห็นว่าบุคลิกภาพของครูผู้สอนนั้นส่งผลต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งการสร้างแรงจูงใจให้กับผู้เรียนทำ�ให้ผู้เรียนมีความต้องการเรียนรู้ในวิชาดังกล่าว ส่วนในรูปแบบ
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การเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน ผู้เรียนพึงพอใจในเรื่องการพัฒนาทักษะทางด้านเทคโนโลยี
ของตนเอง ซึง่ เป็นปัจจัยสำ�คัญทีท่ �ำ ให้ผเู้ รียนสามารถเกิดการเรียนรูไ้ ด้อย่างอิสระ รูจ้ กั ปรับประยุกต์เทคโนโลยี
เข้ากับวิธีการเรียนการสอน โดยมีครูผู้สอนทำ�หน้าที่ให้คำ�แนะนำ�และดูแลอย่างใกล้ชิด
ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย
1. ผู้วิจัยพบว่าในการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้าน (flipped classroom) และการจัดการ
เรียนรู้แบบผสมผสาน (blended learning) นักเรียนควรมีความพร้อมในด้านของเครื่องมือที่ใช้ในการเรียนรู้
ได้แก่ คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มอื ถือ แท็บเล็ต ระบบสัญญาณความเร็วของอินเทอร์เน็ต เพราะอุปกรณ์ดงั กล่าว
เป็นเครือ่ งมือหลักต่อการเรียนรูห้ ากไม่มคี วามพร้อมจะส่งผลต่อการเรียนโดยตรง และเป็นอุปสรรคอย่างมาก
ในด้านของระบบสัญญาณความเร็วของอินเทอร์เน็ตนีถ้ อื ได้วา่ มีสว่ นสำ�คัญเช่นกัน หากผูเ้ รียนมีระบบสัญญาณ
ที่ไม่เสถียรย่อมส่งผลให้เรียนรู้ไม่ต่อเนื่องและทำ�ให้ขาดความเข้าใจในเนื้อหา
2. ผู้วิจัยพบว่า ในการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสาน (blended learning) มีปัญหาเกี่ยวกับเวลา
ของผูเ้ รียนทีใ่ ช้ในการเรียนออนไลน์ เนือ่ งจากผูเ้ รียนบางคนมีเวลาไม่ตรงกันทำ�ให้ผเู้ รียน เรียนรูไ้ ด้ไม่พร้อมกัน
และไม่สามารถดูวิดีทัศน์ย้อนหลังเพื่อทบทวนบทเรียนได้ ดังนั้น หากครูผู้สอนต้องการใช้วิธีการจัดการเรียน
แบบผสมผสาน (blended learning) ในการจัดการเรียนรู้ ควรพูดคุยกับผู้เรียนเป็นรายสัปดาห์เพื่อกำ�หนด
วันเวลาสำ�หรับการเรียนออนไลน์ให้เกิดความชัดเจนเพือ่ ช่วยเหลือให้ผเู้ รียนสามารถเรียนรูไ้ ด้อย่างพร้อมเพรียง
ข้อเสนอสำ�หรับการวิจัยครั้งต่อไป
1. ในการวิจัยครั้งต่อไป ควรมีเรื่องขั้นคู่ (interval), ทรัยแอด (triad), คอร์ด (chord) ฯลฯ เพื่อ
วิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทั้ง 3 แบบ
2. ควรมีศึกษาวิธีการสอนเรื่องบันไดเสียง (scales) ด้วยวิธีการอื่น ๆ ที่ผู้วิจัยไม่ได้ทำ�ในงานวิจัยนี้
เช่น การจัดการเรียนรูเ้ ชิงปฏิบตั ิ ด้วยวิธกี ารจัดการเรียนรูแ้ บบห้องเรียนกลับด้าน (flipped classroom) และ
การจัดการเรียนรู้แบบผสมผสาน (blended learning)
3. ควรนำ�แนวคิดการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้าน (flipped classroom) และการจัดการ
เรียนรู้แบบผสมผสาน (blended learning) สำ�หรับการฝึกทักษะเชิงปฏิบัติ เช่น การฝึกหัดเป่าเพลงต่าง ๆ
ด้วยโน้ตสากล เป็นต้น
4. ควรศึกษาวิจัยการเรียนรู้แบบตัวอย่างสมมุติ เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น
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