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แบบจําลองการสอนทางไกลทางดุริยางคศิลป์สําหรับสถาบันอุดมศึกษาไทย
สยาม จวงประโคน1* ปิยพันธ์ แสนทวีสุข2 และ ปรัชญนันท์ นิลสุข3
บทคัดย่อ
การวิจัยในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) สร้างและพัฒนาแบบจําลองการสอนทางไกลทางดุริยางคศิลป์สําหรับ
สถาบันอุดมศึกษาไทย และ 2) ประเมินรับรองแบบจําลองการสอนทางไกลทางดุริยางคศิลป์สําหรับสถาบันอุดมศึกษาไทย
ผลการวิจัยพบว่า 1) ผลการสร้างพัฒนาแบบจําลองการเรียนการสอนทางไกลทางดุริยางคศิลป์สําหรับสถาบันอุดมศึกษา
ไทย ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ ดังนี้ 1) ปัจจัยนําเข้า 2) กระบวนการ 3) ผลผลิต 4) ปัจจัยป้อนกลับ 2) ผลการ
ประเมินความเหมาะสมของแบบจําลองการเรียนการสอนทางไกลทางดุริยางคศิลป์สําหรับสถาบันอุดมศึกษาไทย โดย
ผู้เชี่ยวชาญ 3 ด้าน จํานวน 16 ท่าน ได้จากการเลือกแบบเจาะจงโดยต้องมีประสบการณ์การสอนในสถาบันอุดมศึกษาไม่
น้อยกว่า 3 ปี ผลการประเมินมีความเหมาะสมอยู่ในระดับเหมาะสมมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.61 และผลการ
ประเมินรับรองแบบจําลองการสอนทางไกลทางดุริยางคศิลป์สําหรับสถาบันอุดมศึกษาไทย โดยผู้เชี่ยวชาญ จํานวน 8 ท่าน
ได้จากการเลือกแบบเจาะจงโดยต้องมีประสบการณ์การสอนในสถาบันอุดมศึกษาไม่น้อยกว่า 3 ปี ผลการประเมินรับรอง
แบบจําลองมีความเหมาะสมอยู่ในระดับเหมาะสมมากที่สุด เช่นกัน โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.52
คําสําคัญ: แบบจําลองการสอนทางไกล, ดุริยางคศิลป์, สถาบันอุดมศึกษาไทย
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Abstract
This research aimed: 1) to create and develop a model of distance learning for music art of
higher education in Thailand; and 2) to evaluate and ensure a model of distance learning for musical
art of higher education in Thailand. The results of research are that: 1) The creation and
development’s result of a model of distance learning for musical art of higher education in Thailand
includes 4 elements: 1) Input; 2) Process; 3) Output; 4) Feedback. 2) The appropriateness evaluating
is result of a model of distance learning for musical art of higher education in Thailand by 16 specialists
of 3 aspects come from purposive sampling. The evaluation’s result has suitability in an aspect at
highest level with an average of 4.61 and 8 experts come from purposive sampling. The result of
evaluation ensures a model of distance learning for music art of higher education in Thailand, an aspect
at highest level as well with an average of 4.52.
Keywords: Distance Education Model, Music Education, Thai Higher Education
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1. บทนํา
ปัจจุบันสังคมไทยกําลังเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ยุคเทคโนโลยี
สารสนเทศ ที่ช่วยให้การสื่อสารและการส่งข้อมูลต่าง ๆ
สามารถทําได้อย่างรวดเร็ว และด้วยอิทธิพลของความ
เจริญก้าวหน้าทางวิทยาการด้านเทคโนโลยีการสื่อสาร
โทรคมนาคม คอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีเครือข่ายที่
สามารถโยงใยไปได้ทั่วโลกรวมกันเป็นระบบเครือข่ายที่
เรียกว่า อินเทอร์เน็ต จึงทําให้การสื่อสารระหว่างกันใน
สังคมทํ าได้อย่ างรวดเร็ ว การศึกษาและการเรี ยนรู้ จึ ง
เกิ ดขึ้ นได้ ตลอดเวลาที่ ต้ องการ โดยไม่ จํ ากั ดวั นเวลา
สถานที่ และการเรียนการสอนในยุคสารสนเทศจะเป็น
การเรียนรู้ที่ประกอบด้วยคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ และระบบ Social Network ผนวกกับ
ระบบการสื่อสารทางไกลมากขึ้น
ดังนั้นวิธีการจัดการศึกษา จึงควรพัฒนาวิธีการหรือ
รูปแบบการเรียนการสอนเพื่อให้สอดคล้องกับแผนพัฒนา
การศึกษาแห่งชาติ โดยอาศัยความเจริญก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยีเข้ามาประยุกต์ใช้ให้เข้ากับกับสภาพการณ์
ปัจจุบัน เพื่อให้เกิดการส่งเสริมการเรียนรู้ได้ตลอดชีวิต
ด้ ว ยระบบการศึ ก ษาทางไกลผ่ า นระบบเครื อ ข่ า ย
อิ นเทอร์ เน็ ต สอดคล้ องกั บการจั ดรู ปแบบการเรี ยนรู้
ภายใต้สภาวการณ์การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของโลก
ยุคใหม่ในศตวรรษ ที่ 21 [1] ที่กล่าวไว้ว่า บุคคลที่จะ
ประสบความสําเร็จและดํารงชีวิตอยู่ในสังคมของโลกยุค
ใหม่ได้อย่างยั่งยืน จะต้องเป็นบุคคลที่มีความเข้มแข็ง
แข็งแกร่ง มีความสามารถที่สร้างสรรค์ในวงกว้าง มีไหว
พริ บ มี ความรอบรู้ ต้ องคิ ดเป็ นทําเป็ น แก้ปั ญหาเป็ น
และต้องสามารถสร้างกระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเองได้
ตลอดชี วิ ต อี ก ด้ ว ย [2] และการศึ ก ษาตามอั ธ ยาศั ย
สามารถจัดกระบวนการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนที่มีถิ่นฐาน
กระจัดกระจายตามจุดต่าง ๆ ทั่วโลก ซึ่งเป็นการสร้าง
โอกาสการเรี ยนรู้ให้ ทั ดเทียมกั น สามารถแลกเปลี่ ยน
เรี ย นรู้ แ ละประสบการณ์ ร่ ว มกั น ผ่ า นเครื อ ข่ า ย
อิ น เทอร์ เ น็ ต ที่ มี ค วามรวดเร็ ว สะดวก และคล่ อ งตั ว
นั บ ว่ า เป็ น การเปลี่ ย นแปลงสั ง คมแห่ ง การเรี ย นรู้ ใ ห้
กว้างไกลขึ้น [3]
แม้ว่าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศจะมีความก้าวหน้า
มากแล้ ว ก็ ต าม แต่ ก ารที่ รู ป แบบการเรี ย นการสอน
ขยายตัวจากการเรียนการสอนแบบดั้งเดิมไปสู่การเรียน
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การสอนทางไกลมีสาเหตุมาจากพัฒนาการของเทคโนโลยี
การศึกษา เมื่อเทคโนโลยีที่ถูกนํามาใช้มีการเปลี่ยนแปลง
องค์ประกอบหลักของการเรียนการสอนทางไกลรวมทั้ง
รูปแบบของกิจกรรมการเรียนการสอนย่อมต้องปรับด้วย
เช่นกัน [4] และองค์ย่อยแต่ละองค์ประกอบย่อมมีความ
สั มพั นธ์ กั นอย่ างใกล้ ชิ ดที่ ส่ งผลถึ งความล้ มเหลวหรื อ
ความสําเร็จของโครงการจัดการเรียนการสอนทางไกลใน
สถาบั น การศึ ก ษา ต่ อ ผู้ บ ริ ห าร ผู้ ส อน หรื อ ผู้ เ รี ย น
โดยเฉพาะนักการศึกษาต้องยอมรับว่าการเรียนการสอน
ทางไกลที่ ได้ ผลไม่ ได้ เกิ ดจากการมี อุ ปกรณ์ ที่ ทั นสมั ย
(High Technology) เพียงอย่างเดียว แต่ผู้จัดการศึกษา
ต้ อ งเตรี ย มปั จ จั ย ที่ เ กี่ ย วข้ อ งให้ พ ร้ อ ม [5] และต้ อ ง
ยอมรับว่าการศึกษาทางไกลที่ประสบความ สําเร็จหรือ
ความล้มเหลวนั้นมาจากคุณภาพของการออกแบบการ
เรี ยนการสอนที่ ใช้ เทคโนโลยี มากกว่ าการเป็ นสื่ อของ
เทคโนโลยี [6] จากรายงานเกี่ยวกับการเรียนการสอน
ทางไกลของประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกพบว่า สถาบันการศึกษา
ต่ า ง ๆ ค่ อ นข้ า งประสบความสํ า เร็ จ มานาน โดยมี
จุดมุ่งหมายของการเรียนการสอนบนความเชื่อว่าช่วยให้
เกิดผลการเรียนรู้ [7]
การจัดการเรียนการสอนรายวิชาดนตรีก็เป็นสาระ
หนึ่งที่ถูกบรรจุอยู่ในระบบการเรียนการสอนตั้งแต่ระบบ
พื้นฐาน ในโรงเรียนประถมศึกษา มัธยมศึกษา และใน
สถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย ได้มีการเปิดการเรียน
การสอนในหลักสูตรดนตรี หรือดุริยางคศิลป์ตั้งแต่ระดับ
ปริญญาตรี ระดับปริญญาโท ตลอดจน ระดับปริญญาเอก
ซึ่งมีให้เลือกเรียนหลายสาขาวิชา เช่น การปฏิบัติดนตรี
ดนตรีศึกษา ดนตรีวิทยา เทคโนโลยีดนตรี ธุรกิจดนตรี
เป็นต้น โดยหลักสูตรในสาขาต่าง ๆ ที่กล่าวมา ยังเป็น
การเรียนการสอนในห้องเรียนแบบปกติ คือผู้เรียนกับ
ผู้สอนพบหน้ากันในชั้นเรียน (Face to Face) ทั้งนี้
หลั ก สู ต รการเรี ย นการสอนเป็ น หลั ก สู ต รเพื่ อ พั ฒ นา
บุคลากรทางด้านวิชาชีพครูดนตรี นอกจากนั้นการจัด
การเรี ย นการสอนในหลั ก สู ต รดุ ริ ย างคศิ ล ป์ จะมี ทั้ ง
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะด้าน
ของผู้เรียนทางด้านดนตรีที่จะต้องมีทักษะปฏิบัติเครื่อง
ดนตรี เอกของตนเอง และในปั จจุ บันยั งไม่ พบสถาบั น
อุ ดมศึ กษาในประเทศไทยที่ เปิ ดการเรี ยนการสอนใน
หลักสูตรดุริยางคศิลป์ ที่เป็นการจัดการเรียนการสอน
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ทางไกลผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเต็มรูปแบบโดย
ไม่ต้องเข้าชั้นเรียนตามปกติ
ด้วยความก้าวหน้าทางวิทยาการและระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศที่มีความทันสมัย ทําให้การเรียนการสอนเกิด
การขยายตัวจากการเรียนการสอนแบบดั้งเดิมไปสู่การ
เรียนการสอนทางไกล โดยอาศัยพัฒนาการของเทคโนโลยี
การศึกษา ซึ่งมีเครื่องมือและระบบที่ได้รับการพัฒนาที่
ทันสมัยขึ้น ทําให้ระบบเทคโนโลยีการเรียนการสอนมี
การปรับเปลี่ยนอย่างต่อเนื่อง [8] ทําให้การจัดการเรียน
การสอนทางไกลผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเป็น
รูปแบบที่เหมาะสําหรับการเรียนรู้ที่มีผู้สอนเป็นเพียงผู้
คอยชี้แนะ แนะนําและช่วยเหลือผู้เรียน แทนการที่ผู้สอน
จะเป็นผู้นําและผู้เรียนเป็นผู้ตามแต่เพียงฝ่ายเดียว [9]
ถึงแม้ว่าการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านเครือข่าย
อินเทอร์ เน็ ตเป็นการลงทุ นที่ สูง แต่หากมีรู ปแบบการ
ดํ าเนิ นงานและรู ปแบบของการจั ดการเรี ยนการสอน
ทางไกลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่ชัดเจนและเหมาะสม
มีประสิทธิภาพ ก็จะเกิดประโยชน์แก่ระบบการศึกษาเป็น
อย่างมาก ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีแนวคิดและมีความสนใจที่จะ
ทําการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาแบบจําลองการสอนทางไกล
ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต หลักสูตรดุริยางคศิลป์ ระดับ
ปริญญาตรี ของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย และ
เพื่อรองรับหลักเกณฑ์การขอเปิดและดําเนินการหลักสูตร
ระดั บปริ ญญาในระบบการศึ กษาทางไกล พ.ศ. 2548
และแนวปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การขอเปิดหลักสูตรใน
ระบบการศึ กษาทางไกล พ.ศ. 2548โดยเน้ นหลั กการ
จัดการเรียนการสอนทางไกลในหลักสูตรดุริยางคศิลป์ให้
มีความใกล้เคียงกันกับการเรียนการสอนในห้องเรียนจริง
ซึ่งไม่ว่าผู้เรียนกับผู้สอนจะอยู่ห่างไกลกัน ต่างเวลา ต่าง
สถานที่ ก็สามารถเรียนรู้ โดยการพูดคุย ปรึกษา และมี
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับผู้สอนโดยเห็นภาพกัน ผ่าน
ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. วัตถุประสงค์การวิจัย
2.1 เพื่อสร้างและพัฒนาแบบจําลองการสอนทางไกล
ทางดุริยางคศิลป์สําหรับสถาบันอุดมศึกษาไทย
2.2 เพื่อประเมินรับรองแบบจําลองการสอนทางไกล
ทางดุริยางคศิลป์สําหรับสถาบันอุดมศึกษาไทย
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3. ขอบเขตของการวิจัย
3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร คือ ผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์สอนใน
ระดับอุดมศึกษา สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา สาขาเทคโนโลยี
การศึกษา และสาขาวิชาดุริยางคศิลป์
กลุ่ ม ตั ว อย่ า ง คื อ ผู้ เ ชี่ ย วชาญที่ มี ค วามรู้ แ ละ
ประสบการณ์ 3 ด้าน จํานวน 16 ท่าน ประกอบด้วยด้าน
คอมพิ ว เตอร์ ศึ ก ษา จํ า นวน 5 ท่ า น ด้ า นเทคโนโลยี
การศึกษา จํานวน 6 ท่าน ด้านดุริยางคศิลป์ จํานวน 5 ท่าน
และผู้เชี่ยวชาญที่ใช้ในการประเมินรับรองแบบจําลอง
จํานวน 8 ท่าน ได้จากการเลือกแบบเจาะจง โดยต้องมี
ประสบการณ์ในด้านที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 3 ปี
3.2 ตัวแปรต้นและตัวแปรตาม
ตั ว แปรต้ น คื อ แบบจํ าลองการสอนทางไกลทาง
ดุริยางคศิลป์สําหรับสถาบันอุดมศึกษาไทย
ตัวแปรตาม คือ ความเหมาะสมของแบบจําลองการ
สอนทางไกลทางดุริยางคศิลป์สําหรับสถาบันอุดมศึกษาไทย
4. วิธีดําเนินการวิจัย
ผู้วิจัยได้ดําเนินการวิจัยเพื่อพัฒนาแบบจําลองการ
สอนทางไกลทางดุริยางคศิลป์สําหรับสถาบันอุดมศึกษา
ไทย แบ่งออกเป็น 2 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้ น ตอนที่ 1 การออกแบบแบบจํ า ลองการสอน
ทางไกลทางดุริยางคศิลป์สําหรับสถาบันอุดมศึกษาไทย
ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้
(1) ศึ กษาบริ บทและวิ เคราะห์ เอกสาร งานวิ จั ยที่
เกี่ยวข้องกั บการจัดการเรี ยนการสอน ในหลั กสูตรดุ ริ
ยางคศิลป์ ระดับปริญญาตรีของสถาบันอุดมศึกษาไทย
และการจั ด การศึ ก ษาทางไกลผ่ า นระบบเครื อ ข่ า ย
อินเทอร์เน็ต เพื่อนําไปสังเคราะห์หาองค์ประกอบของ
แบบจําลอง
(2) ออกแบบแบบจําลองการสอนทางไกลทางดุริยางคศิลป์สําหรับสถาบันอุดมศึกษาไทย
(3) ประชุมระดมความคิดเห็น (Focus Group) จาก
ผู้เชี่ยวชาญ 3 ด้าน คือ ด้านคอมพิวเตอร์ศึกษา ด้าน
เทคโนโลยีการศึกษา และด้านดุริยางคศิลป์
ขั้ นตอนที่ 2 ประเมิ นรั บรองแบบจํ าลองการสอน
ทางไกลทางดุริยางคศิลป์สําหรับสถาบันอุดมศึกษาไทย
ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้
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(1) สร้างเครื่องมือสําหรับการประเมินรับรองความ
เหมาะสมของแบบจําลอง
(2) นํ า แบบประเมิ น ที่ ส ร้ า งขึ้ น ไปให้ ผู้ เ ชี่ ย วชาญ
จํานวน 8 ท่าน ประเมินรับรองแบบจําลอง(3) วิเคราะห์
ข้ อ มู ล โดยใช้ เ กณฑ์ ก ารประเมิ น ความเหมาะสมของ
แบบจําลอง
เกณฑ์ ในแปลผลค่ าเฉลี่ ยจากการประเมิ นรั บ รอง
ความเหมาะสมของแบบจําลอง

4.51 – 5.00
3.51 – 4.50
2.51 – 3.50
1.51 – 2.50
1.00 – 1.50

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
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เหมาะสมมากที่สุด
เหมาะสมมาก
เหมาะสมปานกลาง
เหมาะสมน้อย
เหมาะสมน้อยที่สุด

5. ผลการวิจัย
5.1 ผลการพัฒนาแบบจําลองการสอนทางไกลทาง
ดุ ริ ยางคศิ ลป์ สํ าหรั บสถาบั นอุ ดมศึ กษาไทย สามารถ
อธิบายรายละเอียดได้ดังนี้

รูปที่ 1 แบบจําลองการสอนทางไกลทางดุริยางคศิลป์สําหรับสถาบันอุดมศึกษาไทย
จากรู ป ที่ 1 แบบจํ า ลองการสอนทางไกลทาง
ดุริยางคศิลป์สําหรับสถาบันอุดมศึกษาไทย ประกอบด้วย
4 องค์ประกอบหลัก คือ
5.1.1 ปัจจัยนําเข้า เป็นสิ่งแรกที่จะส่งผล
ต่อความสําเร็จของแบบจําลองการสอนทางไกลทาง
ดุริยางคศิลป์สําหรับสถาบันอุดมศึกษาไทย ประกอบด้วย
(1) ผู้สอนทางไกล
(2) ผู้เรียนทางไกล
(3) ปัจจัยเกื้อหนุน
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คือ

(4) สภาพแวดล้อมการเรียนการสอน
(5) กิจกรรมการเรียนรู้
(6) หลักสูตรการเรียนการสอนทางไกล
(7) เทคโนโลยีการเรียนการสอนทางไกล
5.1.2 กระบวนการ ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน

(1) การกําหนดรูปแบบของหลักสูตร
ได้ แ ก่ การกํ า หนดปรั ช ญา วิ สั ย ทั ศ น์ พั น ธกิ จ ของ
หลักสูตร
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(2) การกํ า หนดรู ป แบบของรายวิ ช า
ได้แก่ การวิเคราะห์หลักสูตร วิเคราะห์ผู้เรียน วิเคราะห์
เนื้อหา จัดลําดับเนื้อหา กําหนดวิธีเรียน ระยะเวลาการ
เรียน เครื่องมือสําหรับการจัดการระบบ
(3) ขั้นตอนการจัดการเรียนการสอน
ทางไกล ได้ แ ก่ การปฐมนิ เ ทศผู้ เ รี ย น การนํ า เข้ า สู่
บทเรียน การ วัดความรู้ก่อนเรียน การวัดความรู้หลัง
เรียน การสอนทางไกล การมอบหมายงาน และการ
ประเมินผลการเรียนการสอนทางไกล
5.1.3 ผลผลิต ประกอบด้วย
(1) ประสิ ท ธิ ภ าพของกระบวนการ
เรี ย นการสอนทางไกล ได้ แ ก่ ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า ง
ผู้สอนกับผู้เรียน ความเอาใจใส่ การตรงต่อเวลา การ
อุทิศตนเพื่อส่วนรวม กระตือรือร้น มุ่งมั่น และทํางานที่
ได้รับมอบหมายอย่างสม่ําเสมอ
(2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน
ได้แก่ การประเมินผลการเรียน เช่น การทําแบบทดสอบ
ก่อนเรียน หลังเรียน การทดสอบย่อย การสอบกลาง
ภาค/ปลายภาค การประเมิ น พฤติ ก รรมผู้ เ รี ย น การ
ประเมิ น ผู้ ส อน การประเมิ น กระบวนการ และการ
ประเมินสื่อ
(3) ความพึงพอใจของผู้เรียน ได้แก่
การสอบถามความพึงพอใจของผู้เรียน เป็นการประเมิน
คุณภาพหรือระดับความพึงพอใจ เพื่อจะนําผลการ
ประเมินไปทําการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพ
และตรงตามความต้องการของผู้สอนและผู้เรียนต่อไป
5.1.4 ปัจจัยป้อนกลับ เป็นส่วนที่สะท้อนผล
การใช้รูปแบบการจัดการเรียนการสอนทางไกล เพื่อนํา
ผลสะท้ อ นต่ า ง ๆ ไปทํ า การปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ขหลั ก สู ต ร
ประกอบด้วย
(1) การสะท้อนผลการใช้หลักสูตรการ
เรียนการสอนทางไกล เช่น การนําความรู้ไปใช้ประโยชน์
การประเมินผลจํานวนผู้สําเร็จการศึกษา การประกัน
คุณภาพการศึก ษา และประสิ ท ธิภาพเทคโนโลยีก าร
เรียนการสอนทางไกล
(2) การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร เป็น
การนําผลการประเมินในด้านต่าง ๆ มาวิเคราะห์และ
สังเคราะห์ผลของการใช้งานแบบจําลอง เพือ่ หา
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ข้อบกพร่องและทําการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรให้ได้
มาตรฐานทั้งระบบประเทศและสากลต่อไป
ตารางที่ 1 ผลจากการประเมินแบบจําลองการสอน
ทางไกลทางดุรยิ างคศิลป์สําหรับสถาบัน
อุดมศึกษาไทย โดยผู้เชี่ยวชาญ 3 ด้าน
จํานวน 16 ท่าน
รายการประเมิน
ความเหมาะสมด้าน
ปัจจัยนําเข้า
ความเหมาะสมด้าน
กระบวนการ
ความเหมาะสมด้าน
ผลผลิต
ความเหมาะสมด้าน
ปัจจัยป้อนกลับ
รวม

�
X

4.66

S.D.
0.39

การแปลผล
มากที่สุด

4.62

0.37

มากที่สุด

4.42

0.40

มาก

4.74

0.41

มากที่สุด

4.61

0.47

มากที่สุด

จากตารางที่ 1 การประเมิ น ความเหมาะสมโดย
ผู้เชี่ยวชาญ 3 ด้าน ต่อแบบจําลองการสอนทางไกลทาง
ดุริยางคศิลป์สําหรับสถาบันอุดมศึกษาไทย ในภาพรวม
ทั้ง 4 ด้าน อยู่ในระดับความเหมาะสมมากที่สุด โดยมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.61 และรายด้านมีรายละเอียดดังนี้
ความเหมาะสมด้านปัจจัยนําเข้ามีความเหมาะสมอยู่ใน
ระดั บ มากที่ สุ ด โดยมี ค่ า เฉลี่ ย เท่ า กั บ 4.66 ความ
เหมาะสมด้ า นกระบวนการ มี ค วามเหมาะสมอยู่ ใ น
ระดั บ มากที่ สุ ด โดยมี ค่ า เฉลี่ ย เท่ า กั บ 4.62 ความ
เหมาะสมด้านผลิต มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก
โดยมีค่ าเฉลี่ย เท่ ากั บ 4.42 และความเหมาะสมด้า น
ปัจจัยป้อนกลับ มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด
โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.74
5.2 ผลการประเมิ น รั บ รองความเหมาะสมของ
แบบจําลองการสอนทางไกลทางดุริยางคศิลป์ สําหรับ
สถาบันอุดมศึกษา โดยผู้เชี่ยวชาญ จํานวน 8 ท่าน
ดังแสดงในตารางที่ 2

3/19/62 BE 1:35 PM

วารสารวิ ช าการครุ ศ าสตร์ อุ ต สาหกรรม พระจอมเกล้ า พระนครเหนื อ
ปี ที่ 9 ฉบั บ ที่ 3 กั น ยายน – ธั น วาคม 2561

ตารางที่ 2 ผลจากการประเมินรับรองความเหมาะสม
ของแบบจําลองการสอนทางไกลทาง
ดุรยิ างคศิลป์สําหรับสถาบันอุดมศึกษาไทย
โดยผู้เชี่ยวชาญ จํานวน 8 ท่าน
�
X
รายการประเมิน
S.D. การแปลผล
ตอนที่ 1 หลักการและแนวคิดของแบบจําลอง
1.1 ความเป็นมาและ
4.38 0.70
มาก
ความสําคัญ
1.2 วัตถุประสงค์ของ
4.50 0.50
มาก
รูปแบบ
1.3 กรอบแนวคิด
4.50 0.50
มาก
1.4 องค์ประกอบของ
4.63 0.48 มากที่สุด
รูปแบบ
1.5 ขั้นตอนของ
4.50 0.50
มาก
กระบวนการ
รวม
4.50 0.54
มาก
ตอนที่ 2 ขั้นตอนและกิจกรรมของแบบจําลอง
2.1 ขั้นปฐมนิเทศผู้เรียน 4.63 0.48 มากที่สุด
2.2 ขั้นนําเข้าสู่บทเรียน 4.75 0.43 มากที่สุด
2.3 ขั้นวัดความรู้ก่อนเรียน 4.88 0.33 มากที่สุด
2.4 ขั้นการสอนทางไกล 4.25 0.43
มาก
2.5 ขั้นการมอบหมาย
4.38 0.48
มาก
งาน
2.6 ขั้นประเมินผล
4.25 0.43
มาก
การเรียน
รวม
4.52 0.43 มากที่สุด

ตอนที่ 3 ความเหมาะสมของแบบจําลอง
3.1 แบบจําลองเหมาะสม
ระดับใด
3.2 ขั้นตอนและกิจกรรม
ของแบบจําลอง
เหมาะสมระดับใด
3.3 รูปแบบของแบบ
จําลอง มีความเป็น
ไปได้ในการนําไปใช้
จริงในระดับใด
รวม
รวมทั้ง 3 ตอน

_19(039-046)5.indd 45

4.63

0.48

มากที่สุด

4.63

0.48

มากที่สุด

4.38

0.48

มาก

4.54
4.52

0.48
0.48

มากที่สุด
มากที่สุด
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จากตารางที่ 2 การประเมินรับรองความเหมาะสม
ของแบบจําลองการสอนทางไกลทางดุริยางคศิลป์สําหรับ
สถาบันอุดมศึกษาไทย พบว่า ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ
จํานวน 8 ท่าน รวมทั้ง 3 ตอน อยู่ในระดับเหมาะสมมาก
ที่สุ ด โดยมี ค่าเฉลี่ยเท่ ากั บ 4.52 ซึ่งแยกเป็ นรายด้ าน
ดังนี้ ด้านที่ 1 ความเหมาะสมด้านหลักการและแนวคิด
ของแบบจําลอง มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก โดยมี
ค่ าเฉลี่ ยเท่ ากั บ 4.50 ด้ านที่ 2 ความเหมาะสมด้ าน
ขั้นตอนและกิจกรรมของแบบจําลอง มีความเหมาะสม
อยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.52 และ
ด้านที่ 3 ความเหมาะสมด้านรูปแบบและความเป็นไปได้
ในการนําไปใช้ มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุ ด
โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.54
6. สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
6.1 ผลการวิจัยจากการประเมินความเหมาะสมของ
แบบจําลองการสอนทางไกลทางดุ ริยางคศิลป์สําหรั บ
สถาบันอุดมศึกษาไทย โดยผู้เชี่ยวชาญจํานวน 16 ท่าน
พบว่ามีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด สอดคล้อง
กับงานวิจัย Sopapan Sa-ard [10] การพัฒนารูปแบบ
การเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นหลักผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถ
ในการแก้ปัญหาทางการพยาบาลของนักศึกษาวิทยาลัย
พยาบาล สั ง กั ด สถาบั น พระบรมราชชนก กระทรวง
สาธารณสุข มีองค์ประกอบที่สัมพันธ์กันได้แก่ 1) ปัจจัย
นําเข้า มี 10 องค์ประกอบ 2) กระบวนการจัดการเรียน
การสอนโดยใช้ปัญหาเป็นหลัก ประกอบด้วย 2 ขั้นตอน
3) การประเมินผลการเรียนการสอนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
และ 4) ข้อมูลป้อนกลับ
6.2 ผลการวิจัยจากการประเมินรับรองความเหมาะสม
ของแบบจําลองการสอนทางไกลทางดุริยางคศิลป์สําหรับ
สถาบันอุดมศึกษาไทย โดยผู้เชี่ยวชาญ จํานวน 8 ท่าน
พบว่ามีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด สอดคล้อง
กับงานวิจัย Wera Supa [11] การพัฒนารูปแบบการ
เรียนการสอนทางไกลเชิงพุทธของสถานี โทรทัศน์ผ่าน
ดาวเทียม ช่อง ดี เอ็ม ซี ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
และการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ผลการประเมินรับรอง
รูปแบบที่พัฒนาขึ้นมีความเป็นไปได้ในการนําไปใช้จริง
มากที่สุด
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7. ข้อเสนอแนะ
7.1 ข้อเสนอแนะในการนําผลวิจัยไปใช้
การนําแบบจําลองฯ ที่พัฒนาขึ้นนี้ไปใช้ควรคํานึงถึง
โครงสร้างพื้นฐานด้านระบบเครือข่ายและอุปกรณ์พื้นฐาน
ที่จําเป็นในการเรียนการสอนทางไกลตามแบบจําลอง
เพื่อเตรียมความพร้อมด้านสภาพแวดล้อมทางการเรียน
การสอนให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
7.2 ข้อเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งต่อไป
ควรมีการทดลองใช้แบบจําลองเพื่อหาประสิทธิภาพ
คุณสมบัติของแบบจําลองการสอนทางไกลทางดุริยางคศิลป์
สําหรับสถาบันอุดมศึกษาไทย
ควรมี การศึ กษาเกี่ยวกั บพฤติ กรรมของผู้ สอนและ
ผู้ เ รี ย นในขณะที่ ใ ช้ แ บบจํ า ลองการสอนทางไกลทาง
ดุริยางคศิลป์สําหรับสถาบันอุดมศึกษาไทย ว่าในแต่ละ
ส่วนที่ใช้งานส่วนใหญ่แล้วสภาพความเป็นจริงของมนุษย์
น่าจะทําอะไรก่อน หรือหลังเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพ
ความเป็นจริง
8. เอกสารอ้างอิง
[1] Nilsook, P., Utakrit, N., and Clayden, J. (2014).
“Imagineering in Education: A Framework to
Enhance Students' Learning Performance and
Creativity in Thinking.” Educational Technology.
Vol.54 No.1 : 14-20.
[2] Ambrose, S.A., Bridges, M.W., DiPietro, M.,
Lovett, M. C., Norman, M. K., & Mayer, R.E.
(2010). How Learning Works: Seven ResearchBased Principles for SmartTeaching. Wiley.
[3] Nilsook, P., Takianthong, M., Arkmaharat, P.,
and Chumlongkul, K. (2011). “A model for
the operation of one college one innovation
project, the office of vocational education
commission.” International Journal of Vocational
and Technical Education. Vol.3 No.1 : 1-4.
[4] Kearsley, G. (1998). “Educational Technology:
A Critique.” Educational Technology. Vol.38
No.2 : 47-51.
[5] Durante, A. & Koohang, A. (2003). “Learners'
perceptions toward the web-based distance
learning activities/assignments portion of an

_19(039-046)5.indd 46

undergraduate hybrid instructional model.”
Journal of Information Technology Education.
Vol.2 No.1 : 105-113.
[6] Ely, D P and Plomp, T. (1989). The promises
of educational technology : a reassessment.
Computers in the Human Context. Oxford, T
Forrester (Ed.) : Blackwell.
[7] Simonson, M. and Schlosser, C. (1995).
“More than Fiber Distance Education in
Lowa.” Techtrends. Vol.40 No.5 : 13-15.
[8] Wattakiecharoen, J. and Nilsook, P. (2012).
Development of On-line Instruction
Media and Administration System based
on Moodle Program on Learning Behaviors
of PhD. International e-Learning Conference
2012 (IEC2012). Convention Center, Hall 9,
IMPACT, Muang Thong Thani, Thailand June
14-15, (192-196).
[9] Jokela, P. and Karlsudd, P. (2007). “Learning
with Security.” Journal of Information
Technology Education. Vol.6 No.1 : 291-309.
[10] Sopapan Sa-ard. (2010). A Development
and Effects of Problem-Based Instruction
Model Using Electronic Media toward
Learning Achievement and Problem
Solving Ability in Nursing of College
Nursing Students under Praboromarajchanok
Institute, the Ministry of Public Health. Ph.D.
Dissertation in Technical Educational
Technology, King Mongkut’s University of
Technology North Bangkok.
[11] Wera Supa. (2010). Development of a
Distance Instructional Model Based on
Buddhist Approach via DMC Satellite
Channel upon Learning Achievement and
Critical Thinking. Ph.D.Dissertation in
Educational Communication and Technology,
Department of Curriculum, Instruction, and
Educational Technology, Faculty of
Education, Chulalongkorn University.

3/19/62 BE 1:35 PM

