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 การวิจัยในคร้ังน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ
ผสมผสานวิชาปฏิบัติกีตาร 1 ที่มีตอทักษะการปฏิบัติทางดนตรี สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
2) พัฒนาและหาประสิทธิภาพกิจกรรมการเรียนรูแบบผสมผสานวิชาปฏิบัติกีตาร1 ที่มีตอทักษะ
การปฏิบัติทางดนตรี สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี 3) ประเมินทักษะการปฏิบัติทางดนตรีของ
นักศึกษาท่ีเรียนดวยกิจกรรมการเรียนรูแบบผสมผสานวิชาปฏิบัติกีตาร 1 และ 4) ประเมินความพึง
พอใจของนักศึกษาที่มีตอกิจกรรมการเรียนรูแบบผสมผสานวิชาปฏิบัติกีตาร 1  ประชากรท่ีใชใน
การวิจัย คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปที่ 1 จากมหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา ที่
ลงทะเบียนในรายวิชาปฏิบัติกีตาร 1 จํานวน 17 คน   
 ผลการวิจัยพบวา 1) แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบผสมผสานวิชาปฏิบัติกีตาร 1 ที่
มีตอทักษะการปฏิบัติทางดนตรี สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปที่ 1 ประกอบดวย 5 
องคประกอบ  ไดแก หลักการของกิจกรรมการเรียนรู วัตถุประสงคของกิจกรรมการเรียนรู 
กระบวนการเรียนรูของกิจกรรมการเรียนรู กระบวนการฝกปฏิบัติ และการวัดและการประเมินผล 
โดยมีอัตราสวนการผสมผสานระหวางกิจกรรมการเรียนรูบนเว็บกับกิจกรรมการเรียนรูในช้ันเรียน
เปนรอยละ 35 : 65 2) ประสิทธิภาพของกิจกรรมการเรียนรูแบบผสมผสานวิชาปฏิบัติกีตาร 1 มีคา
เทากับ 81.80/82.40 ซึ่งมีประสิทธิภาพตามเกณฑและสูงกวาเกณฑที่กําหนดไว 80/80 3) ทักษะการ
ปฏิบัติทางดนตรีหลังเรียนดวยกิจกรรมการเรียนรูแบบผสมผสานวิชาปฏิบัติกีตาร 1 สูงกวากอน
เรียน โดยมีพัฒนาการ (E.I.) เพิ่มขึ้นรอยละ 52.21 4) ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอกิจกรรมการ
เรียนรูแบบผสมผสานอยูในระดับมาก (  = 4.23,  = 0.73) 
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 The purposes of this research were to: 1) to study the development  of blended learning 

activites on Guitar 1 course upon music practical skill for undergraduate students. 2) to 

development and study the efficiency of blended learning activites on Guitar 1 course upon music 

practical skill for undergraduate students. 3) to evaluation the music practical skill  of 

undergraduate students by blended learning activites on Guitar 1 course. 4) to evaluation 

satisfaction of the undergraduate students with blended learning activites on Guitar 1 course. The 

population this study of 17 undergraduate students who registered for Guitar 1 course, 

Bansomdejchaopraya Rajabhat University 

 The results of this study revealed as the following: 1) the method used for development 

the blended learning activites on Guitar 1 course upon music practical skill for undergraduate 

students consisted of five components as followed: principles, objectives, instructional process, 

practical process and evaluation. With the combination of web-based learning activities with 

learning activities in class, the percentage 35 : 65 2)  the efficiency of the blended learning 

activites on Guitar 1 course met the standard efficient criterion of 81.80/82.40, which were higher 

than the selected standard effcient criterion of 80/80 3) the music practical skill after learning by 

the blended learning activites on Guitar 1 course was higher than before valued by development 

(E.I.), increased 52.21 percentage. 4) generally, the satisfaction of undergraduate students’s 

highly valued (  = 4.23,  = 0.73).  
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กิตติกรรมประกาศ 
 
 วิทยานิพนธฉบับนี้สําเร็จลุลวงไปไดดีดวยการควบคุมดูแลของอาจารยผูค วบคุม
วิทยานิพนธตั้งแตตนจนสําเร็จ โดยไดรับความกรุณาใหคําปรึกษาและคําแนะนําอยางดียิ่งจาก 
อาจารย  ดร .อนิ รุทธ  สติมั่น  ซึ่ง เปนอาจารยที่ป รึกษาและอาจารยผูควบคุ มวิทยานิพนธ 
ขอขอบพระคุณ ผูชวยศาสตารจารย ดร.ธีรศักดิ์ อุนอารมยเลิศ อาจารยผูคอยใหคําแนะนําเก่ียวกับ
การใชคาสถิติ ขอขอบพระคุณ  ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปานใจ ธารทัศนวงศ อาจารยผูควบคุม
วิทยานิพนธผูคอยใหคําแนะนําแกไขขอบกพรองตาง ๆ ของวิทยานิพนธฉบับนี้ 
 ขอขอบพระคุณ รองศาสตราจารย สมหญิง เจริญจิตกรรม ที่กรุณาเปนประธานกรรมการ
สอบ และขอขอบพระคุณ อาจารย ดร.สรกฤช มณีวรรณ ผูทรงคุณวุฒิที่กรุณาใหคําปรึกษาแนะนํา
แกไขขอบกพรองตาง ๆ ของวิทยานิพนธฉบับนี้ 
 ขอขอบพระคุณผูเชี่ยวชาญทุกทานท่ีใหความกรุณาใหคําสัมภาษณ ตลอดจนตรวจ
เคร่ืองมือวิจัยพรอมท้ังใหคําแนะนําการปรับปรุงเคร่ืองมือในการวิจัยใหมีความเหมาะสม และมี
ประสิทธิภาพ 
 ขอขอบพระคุณ อาจารย จีระพันธ ออนเถื่อน คณะอาจารย และนักศึกษา มหาวิทยาลัยราช
ภัฏบานสมเด็จเจาพระยา ที่ใหความรวมมือและคอยอํานวยความสะดวกในการทดลองและเก็บ
ขอมูลงานวิจัย 

ขอขอบพระคุณเพ่ือน ๆ รวมช้ันเรียนระดับปริญญาโท สาขาเทคโนโลยีการศึกษา รุนที่ 11 
ทุกทาน ที่ใหกําลังใจและใหความชวยเหลือดูแลผูวิจัยดวยดีตลอดมา  
 ขอขอบพระคุณบิดา มารดา ที่ชวยเหลือสนับสนุนทุนการศึกษา และใหโอกาศทาง
การศึกษาแกผูวิจัยตลอดมา 
 ทายท่ีสุดนี้ขออํานาจคุณพระศรีรัตนตรัยโปรดบันดาลใหทานผูมีพระคุณทุกทานมีสุขภาพ
ที่สมบูรณแข็งแรง สุขภาพจิตแจมใส คิดสิ่งใดขอใหสมปรารถนาทุกประการ    
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