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การศึกษาครัง้นีม้ีวัตถุประสงคเ์พ่ือศึกษาผลสัมฤทธ์ิการปฏิบัติขลุ่ยรีคอรเ์ดอร ์ของนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวดัทองสมัฤทธ์ิก่อนและหลงัเรียน โดยใชช้ดุการสอนมลัติมีเดีย เรื่อง รีคอรเ์ดอรแ์ละ
ศกึษาความพึงพอใจที่มีต่อชดุการสอนมลัติมีเดยี เรื่อง รีคอรเ์ดอร ์ของนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีที่ 6 โรงเรียนวดั
ทองสมัฤทธ์ิ กลุ่มตวัอย่างที่ใชก้ารวิจยัครัง้นี ้คือ นกัเรียนระดบัชัน้ประถมศกึษาปีที่  6 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศกึษา 
2563 จ านวน 15 คน ทีเรียนวิชาดนตรี โดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง(Purposive Sampling) การวิจยัครัง้นีเ้ป็น
การวิจัยเชิงทดลอง(Experimental Research) โดยมีแบบแผนการทดลองกลุ่มเดียว วัดผลก่อนและหลังการ
ทดลอง (The One-Group Pretest-Posttest Design) โดยใชร้ะยะเวลาในการสอน จ านวน 8 สปัดาห ์สปัดาหล์ะ 
1 ครัง้ ครัง้ละ 50 นาที  เครื่องมือที่ใชใ้นการวิจยั คือ 1.ส่ือมลัติมีเดีย และ แผนการสอนโดยการใชส่ื้อมลัติมีเดีย 
เรื่อง รีคอรเ์ดอร ์2.แบบทดสอบก่อน/หลงัเรียนโดยการใชส่ื้อมลัติมีเดีย เรื่อง รีคอรเ์ดอร ์3.แบบประเมินความพึง
พอใจในการใชส่ื้อมลัติมีเดีย เรือ่ง รีคอรเ์ดอร ์สถิติที่ใชใ้นการวิเคราะหข์อ้มลู คือ 1.สถิติทดสอบสมมติฐาน หาคา่ 
T-Test แบบ Dependent Sample 2.ค่าร้อยละ  (Percentage) 3.คะแนนเฉล่ีย  (Mean) 4.ค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) ผลการวิจยัพบว่า 1. ผลการวิเคราะหผ์ลสมัฤทธ์ิการปฏิบตัิขลุ่ยรีคอรเ์ดอร ์ของ
นักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวดัทองสมัฤทธ์ิก่อนและหลังเรียน โดยใชชุ้ดการสอนมลัติมีเดีย เรื่อง รี
คอรเ์ดอร  ์เปรียบเทียบค่าเฉล่ีย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน  พบว่า 
ประชากรที่ศกึษาที่เรียนการปฏิบตัิขลุ่ยรีคอรเ์ดอรโ์ดยใชช้ดุการสอนมลัติมีเดีย เรื่อง รีคอรเ์ดอร ์มีผลสมัฤทธ์ิการ
ปฏิบัติขลุ่ยรีคอรเ์ดอรก์่อนเรียน ( = 3.73, S.D = 1.907) และหลังเรียน (= 18.40, S.D = .986) ซึ่งแตกต่างกัน
อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 แสดงว่า เรียนการปฏิบตัิขลุ่ยรีคอรเ์ดอรโ์ดยใชช้ดุการสอนมลัติมีเดีย เรื่อง 
รีคอรเ์ดอร ์ท าใหม้ีผลสมัฤทธ์ิดา้นการปฏิบตัิขลุ่ยรีคอรเ์ดอรส์งูขึน้ 2. ผลการศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อชุดการ
สอนมลัติมีเดีย เรื่อง รีคอรเ์ดอร ์ของนกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวดัทองสมัฤทธ์ิ ไดค้่าเฉล่ีย เท่ากับ 
4.71 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน S.D. เท่ากับ 0.4 โดยรวมนักเรียนมีความพึงพอใจต่อชุดการสอนมัลติมีเดีย 
เรื่อง รีคอรเ์ดอร ์อยู่ในระดบัมากที่สดุ 
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This research aims to study the recorder flute practice achievement of Grade Six 

students at Watthongsamrit School through a pre-test and a post-test using a multimedia teaching 
package for the recorder flute and to study their satisfaction of using the multimedia teaching package 
for the recorder flute among the participants. The sample group in this research included 15 primary 
school students in music class in the first semester of the 2020 academic year and used purposive 
sampling. This experimental research had a single trial pattern using the one group pre-test and post-
test design. The students had a 50-minute class once a week, lasting eight weeks. The instruments 
included multimedia, lesson plans, a pre-test and a post-test, and a satisfaction assessment form. The 
statistics used in data analysis were the dependent sample t-test percentage, mean, and standard 
deviation. The results of this research were as follows: (1) the results of the study recorder flute practice 
achievement among students in Watthongsamrit School through a pre-test and post-test using a 
multimedia teaching package for the recorder flute to compare mean and standard deviation. The 
students who used the multimedia teaching package had a pre-test score of 3.73, SD to 1.907 and 
achieved a post-test score of 18.40, SD to .986, which differed statistically at a level of .05. This 
indicates that studying and practice using a multimedia teaching package for the recorder flute had 
the highest achievement; (2) the results of the study on satisfaction with multimedia teaching package 
for the recorder flute among the participants and had a mean at 4.71, SD to 0.4. This indicates that the 
students were satisfied with the teaching package for the recorder flute at the highest level. 
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บทที ่1  
บทน า 

1.1 ภูมิหลัง 
 ดนตรีมีอิทธิพลต่อบุคคลมากมาย ในชีวิตประจ าวันของเราต่างมีการใช้ดนตรีรูปแบบ
ต่างๆ มีการน าดนตรีมีใชใ้นกิจกรรมต่างๆ ในดา้นการศึกษาก็เช่นกัน ดนตรีเรียกไดว้่าเป็นตัวช่วย
ในการสง่เสรมิพฒันาการ ดา้นการเรียนรูข้องผูเ้รียน ใชเ้ป็นสื่อการสอน กระตุน้ความคิดสรา้งสรรค ์
จินตนาการ การใชค้วามคิด การแสดงออกทางอารมณ์ ช่วยส่งเสริมใหม้ีความน่าสนใจ ความ
สนกุสนานเพลิดเพลิน และสรา้งการรบัรูท้ี่ดียิ่งขึน้ นอกจากนีย้งัท าใหห้ายเหนื่อยลา้และผ่อนคลาย
ความเครียดอีกดว้ย โดยมีการวิจยัที่เก่ียวขอ้งเป็นที่ยอมรบัมากมาย 
  สุพาพร เทพยสุวรรณ (2553)กล่าวว่า การใชด้นตรีเป็นสื่อเป็นเครื่องมือที่ดีที่สุดในการ
เสริมสรา้งกระบวนการฝึกใชค้วามคิดสรา้งสรรคใ์หแ้ก่เด็ก เพราะเป็นกิจกรรมที่มีความสนุกสนาน 
เด็กใหค้วามสนใจที่สดุ โดยในวยัแรกเกิดถึง 6 ปี เป็นวยัที่มีการเรียนรูม้ากที่สดุ สมองของเด็กวยันี ้
จะเจริญเติบโตโดยมีการพฒันาจุดเชื่อมต่อระบบเซลลป์ระสาทและสรา้งเครือข่ายของสมองมาก
ที่สุดของชีวิต หากถูกปิดกั้นและไม่ได้รับการส่งเสริมที่ดีในช่วงเวลานี ้อาจจะท าให้เด็กพลาด
โอกาสในการพัฒนาความคิดริเริ่มสรา้งสรรคข์องตน ดนตรีส่งเสริมพัฒนาการทางสมองมีการ
เรียนรู้ ความคิดสร้างสรรค์รวมถึงจินตนาการของเด็กโดยตรง กิจกรรมทางดนตรีและการ
เคลื่อนไหวจะช่วยเสรมิสรา้งพฒันาการของสมองซีกซา้ยและซีกขวาใหม้ีการท างานที่สมดลุ ในช่วง
เวลาที่ฟังดนตรีเด็กจะรูส้กึผ่อนคลายปลดปล่อยความคิดจินตนาการไปตามบทเพลง ซึ่งสง่ผลดีกบั
สมองซีกขวา อตัราส่วนของตวัโนต้หรือจงัหวะเคาะทางดนตรีจะช่วยกระตุน้การท างานของสมอง
ซีกซา้ยเก่ียวกบั คณิตศาสตร ์วิทยาศาสตร ์และ ภาษา ดนตรีจึงสามารถส่งเสริมพฒันาการความ
ฉลาดของเด็กไดเ้ป็นอย่างดี 
  ดา้นการเรียนการสอนดนตรี การเรียนการสอนท่ีดี ควรเป็นการเรียนรูท้ี่ผูเ้รียนมีสว่นร่วมใน
กิจกรรมอย่างแทจ้ริง โดยมีครูเป็นเพียงผูค้อยช่วยเหลือแนะน า เสมือนการใหผู้เ้รียนเป็นศนูยก์ลาง
ในการจดัการเรียนรู ้คือ การใหผู้เ้รียนมีความส าคญัเป็นจุดสนใจ หรือเป็นผูม้ีบทบาทที่สดุ ในการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู  ้โดยผูเ้รียนจะมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมการเรียนรูท้ี่จัดมาก ผูเ้รียนก็จะ
เป็นผูท้ี่มีบทบาทมากที่สุดในการเรียนรู ้ท าใหม้ีการเรียนรูท้ี่ดีตามมา ดังนัน้ในการเรียนการสอน
ดนตรี ถา้ครูใหค้วามส าคญักับความกา้วหนา้ทางดา้นการเรียนรูโ้ดยเนน้ที่พฤติกรรม  หรือผลงาน
ต่าง ๆ ที่ผูเ้รียนกระท า โดยช่วยเหลือและแนะน าใหผู้เ้รียนมีความเขา้ใจและปฏิบติัต่าง  ๆ เก่ียวกบั
บทเรียนที่เรียนเมื่อผูเ้รียนมีปัญหา จะท าใหผู้เ้รียนเห็นถึงความส าคญัและหนัมาสนใจเนือ้หาดนตรี
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อย่างแทจ้ริง ซึ่งเมื่อผูเ้รียนเกิดความเขา้ใจและปฏิบติัสิ่งต่าง ๆ ได ้ย่อมท าใหผู้เ้รียนมีเจตคติที่ดีใน
การเรียนดนตรีไดใ้นที่สุด เมื่อผูเ้รียนใหค้วามสนใจ และมีเจตคติที่ดีในรายวิชาดนตรีอย่างแทจ้ริง 
เนื่องมาจากการจูงใจภายใน ย่อมส่งผลใหก้ารเรียนรูเ้ป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพที่สดุ(ณรุทธ ์สทุธ
จิตต,์ 2555) 
  ในหลกัสตูรแกนกลางพืน้ฐาน พทุธศกัราช 2551 การศกึษาขัน้พืน้ฐานระดบัประถมศึกษา
ไดบ้อกถึงสิ่งที่ไดเ้รียนรูใ้นวิชาดนตรี คือ มีความรูค้วามเขา้ใจเก่ียวกบัองคป์ระกอบดนตรีแสดงออก
ทางดนตรีอย่างสรา้งสรรค ์วิเคราะห ์วิพากษ์ วิจารณค์ณุค่าดนตรี ถ่ายทอดความรูส้ึก ทางดนตรี
อย่างอิสระ ชื่นชมและประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน  เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างดนตรี  
ประวติัศาสตร ์และวฒันธรรม เห็นคณุค่าดนตรี ที่เป็นมรดกทางวฒันธรรม ภูมิปัญญาทอ้งถิ่น ภูมิ
ปัญญาไทย และสากล รอ้งเพลง และเล่นดนตรีในรูปแบบต่าง ๆ แสดงความคิดเห็นเก่ียวกับ
เสียงดนตรี  แสดงความรูส้ึกที่มี ต่อดนตรีในเชิงสุนทรียะ เขา้ใจความสัมพันธ์ระหว่างดนตรีกับ
ประเพณีวฒันธรรม  และเหตกุารณใ์นประวติัศาสตร ์
  เมื่อจบชัน้ประถมศึกษาปีที่ 6 นักเรียนจะตอ้งรูแ้ละเขา้ใจเก่ียวกับเสียงดนตรี  เสียงรอ้ง  
เครื่องดนตรี  และบทบาทหน้าที่   รู ้ถึงการเคลื่อนที่ขึน้ ลง ของท านองเพลง ศัพท์สังคีตและ
องคป์ระกอบของดนตรี ในบทเพลง ประโยค   และอารมณข์องบทเพลงที่ฟัง รอ้งดน้สดอย่างง่าย 
และบรรเลงเครื่องดนตรี ใชแ้ละเก็บรกัษาเครื่องดนตรีอย่างถูกวิธี เขียน  อ่านโนต้ไทยและสากลใน
รูปแบบต่าง ๆ รูล้กัษณะของผูท้ี่จะเล่นดนตรีไดดี้ แสดงความคิดเห็นเก่ียวกับองคป์ระกอบดนตรี 
ถ่ายทอดความรูส้ึกของบทเพลงที่ฟัง สามารถใชด้นตรีประกอบกิจกรรมทางนาฏศิลป์และ การเลา่
เรื่อง รูแ้ละเขา้ใจความสมัพนัธร์ะหว่างดนตรีกับประเพณี วัฒนธรรมไทย วิถีชีวิต และวัฒนธรรม
ต่าง ๆ เรื่องราวดนตรีในประวัติศาสตร ์อิทธิพลของวัฒนธรรมต่อดนตรี รู ้คุณค่าดนตรีที่มาจาก
วฒันธรรมต่างกนั เห็นความส าคญัในการอนรุกัษ์ 
  ซึ่งแต่ละโรงเรียนจะมีการจดักลุม่สาระการเรียนรูแ้ละเนือ้หาแตกต่างกนัไปตามบริบทของ
โรงเรียน ในดา้นวิชาดนตรีสิ่งส  าคญัที่สดุอีกอย่างที่ขาดไม่ไดคื้อทักษะดา้นการปฏิบติัเครื่องดนตรี 
ผู ้เรียนควรจะปฏิบัติเครื่องดนตรีชนิดใดก็ตามให้ได้อย่างน้อย 1 เครื่อง โดยเลือกจากความ
เหมาะสมของนักเรียนและบริบทของโรงเรียนเครื่องดนตรีชนิดหนึ่งที่สามารถใชใ้นการเรียนการ
สอน และ นกัเรียนสามารถน ากลบัไปฝึกซอ้มเองไดน้อกเวลาเรียน คือ ขลุย่รีคอรเ์ดอร ์ 
  ขลุ่ยรีคอรเ์ดอร ์เป็นเครื่องดนตรีที่มีเสียงไพเราะ นิยมน ามาใชใ้นการเรียนปฏิบติัดนตรีใน
เรียนอย่างมาก เนื่องจากเป็นเคร่ืองดนตรีที่มีขนาดเล็ก พกพาง่าย มีวิธีการเลน่ไม่ยากมาก ราคาไม่
สงู มีขายอยู่ทั่วไป สามารถดแูลรกัษาง่าย นกัเรียนทกุคนสามารถมีไวเ้ป็นของสว่นตวัเพื่อใชใ้นการ
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เรียนและฝึกซอ้มดว้ยตนเองได ้และยงัเป็นเครื่องดนตรีพืน้ฐานที่น าไปสู่การเล่นเครื่องดนตรีชนิด
อ่ืนต่อไปได ้
 ดา้นการเรียนสอนปัจจุบนัมีการน าเทคโนโลยีสื่อมลัติมีเดียต่างๆเขา้มาใชใ้นการเรียนการ
สอนเพื่อตอบรบักบันโยบายไทยแลนด ์4.0 ที่ผูเ้รียนมีความสามารถในการใชส้ื่อเทคโนโลยีที่สงูขึน้ 
และเขา้ถึงไดง้่ายขึน้ สง่ผลใหเ้กิดการน าเทคโนโลยีเหล่านัน้มาประยกุตใ์ชแ้ละสง่เสรมิการเรียนรู ้มี
การใชส้ื่อและสงัคมออนไลนท์ี่มีวิจารณญาณมากขึน้ ผูเ้รียนสามารถเรียนรูด้ว้ยตวัเองไดทุ้กที่ ทุก
เวลา ไม่ว่าจะเป็นการค้นหาข้อมูลต่างๆ การใช้เป็นสื่อการสอนเพื่อเกิดการเรียนรูไ้ด้ดียิ่งขึน้ 
โดยเฉพาะวิชาดนตรี ซึ่งเป็นวิชาที่ตอ้งเรียนรูเ้ก่ียวกับเสียงและเพลงต่างๆ การน าเทคโนโลยีสื่อ
มลัติมีเดียจึงเป็นผลดีอย่างมากในการท าใหผู้เ้รียนสามารถเขา้ใจและเกิดการเรียนรูไ้ดดี้ยิ่งขึน้ 
  จากการจัดการเรียนการสอนปฏิบัติขลุ่ยรีคอรเ์ดอรใ์นระดับชัน้ประถมศึกษาปีที่ 6 ของ
โรงเรียนวัดทองสมัฤทธิ์ สงักดัส านกังานเขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นโรงเรียนขยายโอกาส
ขนาดกลาง มีจ านวนหอ้งเรียนระดบัประถมศกึษาเพียง 1 หอ้ง ซึ่งมีการแบ่งเด็กนกัเรียนออกเป็น 2
กลุ่มในแต่ละหอ้งเพื่อเรียนในวิชาดนตรี และ นาฏศิลป์ สลบักันไปในแต่ละภาคเรียน ท าใหใ้น 1 
คาบเรียนมีนกัเรียนจ านวนไม่มากครูผูส้อนจึงสามารถดแูลนกัเรียนไดอ้ย่างทั่วถึงแต่ถึงกระนัน้ในปี
การศึกษาที่ผ่านมาผูว้ิจยัไดท้ าการเรียนการสอนปฏิบติัขลุ่ยรีคอรเ์ดอรใ์นรูปแบบปกติ คือเรียนใช้
ชัน้เรียนโดยมีครูผูส้อน สอนปฏิบติัตามแบบฝึกต่างๆ โดย การเป่าใหด้เูป็นตวัอย่างและใหน้กัเรียน
ฝึกเป่าตามพรอ้มทัง้แกปั้ญหาเป็นรายบุคคล ซึ่งพบว่า ระดบัการเรียนรูข้องนกัเรียนแต่ละบุคคลไม่
เท่ากนับางคนสามารถเล่นไดห้ลงัจากที่ครูสอนเพียงครัง้เดียว บางคนไม่สามารถปฏิบติัได ้ซึ่งอาจ
เกิดจากหลายปัจจัย เช่น ความไม่เขา้ใจในวิธีการปฏิบัติ หรือ ไม่เขา้ใจในแบบฝึกปฏิบัติ จาก
ปัญหาขา้งตน้ ผูว้ิจยัจึงท าวิจยัเรื่อง การศกึษาผลสมัฤทธิ์การปฏิบติัขลุ่ยรีคอรเ์ดอรโ์ดยใชชุ้ดการสอน
มลัติมีเดีย เรื่องรีคอรเ์ดอร ์ของนกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวดัทองสมัฤทธิ์ โดยน ารูปแบบ
สื่อการสอนมัลติมีเดียมาใชเ้พื่อพัฒนาการปฏิบัติขลุ่ยรีคอรเ์ดอรข์องนักเรียน เนื่องจากสื่อใน
รูปแบบนีม้ีทัง้ภาพและเสียงจะช่วยในการเรียนรูใ้หม้ีประสิทธิภาพ และตรงกบัการจดัรูปแบบการ
เรียนการสอนในศตวรรษที่ 20 นโยบายไทยแลนด ์4.0 ซึ่งเป็นการน าเอาเทคโนโลยีเขา้มาช่วยใน
การจดัการเรียนการสอน นอกจากนีย้งัท าใหเ้รียนเกิดความสนใจในการเรียนรูม้ากยิ่งขึน้ มีความ
สนกุสนานในการเรียนรู ้รวมถึงสามารถน าไปทบทวนนอกเวลาเรียนไดด้ว้ย 
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1.2 วัตถุประสงคข์องการวิจัย 
  1.เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติขลุ่ยรีคอรเ์ดอร ์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
โรงเรียนวัดทองสัมฤทธิ์ก่อนและหลังเรียน โดยใช้ชุดการสอนมัลติมีเดีย เรื่อง รีคอร์เดอร ์
   2.เพื่อศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อชุดการสอนมัลติมีเดีย เรื่อง รีคอรเ์ดอร ์ของนกัเรียนชัน้
ประถมศกึษาปีที่ 6 โรงเรียนวดัทองสมัฤทธิ์  
 

1.3 ความส าคัญของการวิจัย 
 ผลจากการศึกษาเรื่องการศึกษาผลสมัฤทธิ์การปฏิบติัขลุ่ยรีคอรเ์ดอรโ์ดยใชชุ้ดการสอน
มลัติมีเดีย เรื่อง รีคอรเ์ดอร ์และ การศกึษาความพงึพอใจที่มีต่อชดุการสอนมลัติมีเดีย ของนกัเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดทองสัมฤทธิ์จะเป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนใน
รายวิชาดนตรีสากล เพื่อพฒันาทกัษะทางดา้นการบรรเลงขลุ่ยรีคอรเ์ดอรข์องนกัเรียน และไดส้ื่อ
การสอนที่ครูผู้สอนหรือผู้ที่เก่ียวข้องสามารถน าไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้หรือ น าไป
พัฒนาใหเ้หมาะสมกับบริบทของนักเรียนเพื่อใหเ้กิดประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึน้  และ ตรงกับความ
สนใจของนกัเรียน 
  

1.4 ขอบเขตการวิจัย 
  ประชากรในการวิจัย 
       นกัเรียนระดบัชัน้ประถมศกึษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 จ านวน 30 คน 
  กลุ่มตัวอย่างทีใ่ช้การวิจัย 
       นกัเรียนระดบัชัน้ประถมศกึษาปีที่  6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 จ านวน 15 คน 
ที่เรียนวิชาดนตรี โดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง(Purposive Sampling) 

ตัวแปรต้น  
        วิธีการสอนโดยการใชชุ้ดการสอนมลัติมีเดีย เรื่อง รีคอรเ์ดอร ์
  ตัวแปรตาม  
          ผลสมัฤทธิ์การปฏิบติัขลุย่รีคอรเ์ดอรแ์ละความพงึพอใจต่อชดุการสอนมลัติมีเดีย 
เรื่อง รีคอรเ์ดอร ์ของนกัเรียน 
  ระยะเวลาในการสอน  
        จ านวน 8 สปัดาห ์สปัดาหล์ะ 1 ครัง้ ครัง้ละ 50 นาที  
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  เนือ้หา 
       ขลุย่รีคอรเ์ดอรเ์บือ้งตน้ ( 2 สปัดาห ์) ประกอบดว้ย 

ประเภทของขลุย่รีคอรเ์ดอร ์
หลกัการเลือกซือ้ขลุย่รีคอรเ์ดอร ์
รูปรา่งลกัษณะของขลุย่รีคอรเ์ดอร ์
วิธีการจบัขลุย่รีคอรเ์ดอร ์
ท่านางในการนั่งและยืนเป่าขลุย่รีคอรเ์ดอร ์
การดแูลรกัษาขลุย่รีคอรเ์ดอร ์
ฝังการวางนิว้มือของขลุย่รีคอรเ์ดอร ์
การอ่านโนต้เบือ้งตน้ 

      แบบฝึกปฏิบติัขลุ่ยรีคอรเ์ดอร ์( 6 สปัดาห ์) 
 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
      สื่อมลัติมีเดีย และ แผนการสอนโดยการใชส้ื่อมลัติมีเดีย เรื่อง รีคอรเ์ดอร ์
      แบบทดสอบก่อน/หลงัเรียนโดยการใชช้ดุการสอนมลัติมีเดีย เรื่อง รีคอรเ์ดอร ์
      แบบประเมินความพงึพอใจต่อการใชช้ดุการสอนมลัติมีเดีย เรื่อง รีคอรเ์ดอร ์
 

1.5 ประโยชนท์ีค่าดว่าจะได้รับ 
1.นกัเรียนสามารถบรรเลงขลุย่รีคอรเ์ดอรไ์ดอ้ย่างถกูตอ้งและไพเราะ 
2.นกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศกึษา 2563 มผีลสมัฤทธิ์การปฏิบติั

ขลุย่รีคอรเ์ดอรห์ลงัเรียนสงูกว่าก่อนเรียน 
3.ไดส้ื่อการสอนที่มีคณุภาพตรงกบักบัความตอ้งการของผูเ้รียนและผูส้อน 
 

1.6 นิยามศัพท ์
การปฏิบติัขลุย่รีคอรเ์ดอร ์หมายถึง  การบรรเลงขลุย่รีคอรเ์ดอรต์ามโนต้ดนตรีที่ก าหนดไว้

ไดอ้ย่างถกูตอ้ง 
 การสอนโดยการใชชุ้ดการสอนมลัติมีเดีย เรื่อง รีคอรเ์ดอร ์หมายถึง การใชส้ื่อมลัติมีเดีย

รูปแบบพาวเวอรพ์อยด ์เรื่อง รีคอรเ์ดอร ์ที่ผูว้ิจยัสรา้งขึน้ร่วมกบั แผนการจดัการเรียนการสอนโดย
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ใชชุ้ดการสอนมัลติมีเดียประกอบการเรียนการสอนในชัน้เรียนเพื่อ ใหน้ักเรียนมีความเขา้ใจและ
นกัเรียนมีสามารถบรรเลงขลุ่ยรีคอเดอรไ์ดอ้ย่างถูกตอ้งและไพเราะ 
    แผนการสอน หมายถึง แผนการจดัการเรียนการสอนโดยใชชุ้ดการสอนมลัติมีเดีย เรื่อง 
คอรเ์ดอร ์จ านวน 8 สปัดาห ์สปัดาหล์ะ 1 ครัง้ ครัง้ละ 50 นาที  

ผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติขลุ่ยรีคอรเ์ดอร ์หมายถึง ผลการเรียนปฏิบัติขลุ่ยรีคอรเ์ดอรข์อง
นกัเรียนท่ีไดร้บัการสอนโดยใชช้ดุการสอนมลัติมีเดีย เรื่อง รีคอรเ์ดอร ์

ความพึงพอใจในการใชชุ้ดการสอนมลัติมีเดีย เรื่อง รีคอรเ์ดอร ์หมายถึง ความพึงพอใจ
ของนกัเรียนที่มีต่อสื่อมลัติมีเดีย เรื่อง รีคอรเ์ดอร ์

นกัเรียน หมายถึง นกัเรียนระดบัชัน้ประถมศกึษาปีที่  6  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศกึษา 2563
จ านวน 15 คน ที่เรียนวิชาดนตรี 

 

1.7 กรอบแนวคิด   
 
          
    
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 ภาพประกอบ 1 ภาพกรอบแนวคิดในการศึกษาคน้ควา้ 

 
 

ตัวแปรต้น 
วิธีการสอนโดยการใชช้ดุการสอน

มลัติมีเดีย เรื่อง รีคอรเ์ดอร ์
ตัวแปรตาม 

ผลสมัฤทธิ์การปฏิบติัขลุ่ยรีคอเดอรแ์ละ
ความพงึพอใจต่อชดุการสอนมลัติมีเดีย  

เรื่อง รีคอรเ์ดอร ์
 
 

 

ทฤษฎีและหลักการอ้างอิง 
- หลกัสตูรแกนกลางพืน้ฐาน พทุธศกัราช 2551 และ
มาตรฐานการเรียนรูแ้ละตวัชีว้ดัฯ (ฉบบัปรบัปรุง
พ.ศ.2560) รายวิชาวิชาดนตรี ระดบัชัน้
ประถมศึกษาปีที่ 6 
- ทฤษฎีการสอนดนตรีของซูซูกิและโคดาย  
(สิชฌนเ์ศก  ย่านเดิม, 2558),(ธวชัชยั นาควงษ,์ 
2544), (ณรุทธ ์สทุธจิตต,์ 2563) 
- ขลุย่รีคอรเ์ดอร ์(ดวงกมล ฉัตรบญุลือเดซ, 2551) 
- การเรียนการสอนโดยใชส้ื่อมลัติมีเดีย 
(เอกรฐั ศรีสว่าง, 2556) 
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1.8 สมมติฐานการวิจัย  
- นกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 มีผลสมัฤทธิ์การปฏิบติั

ขลุย่รีคอรเ์ดอรห์ลงัเรียนสงูกว่าก่อนเรียน 
- นกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 มีความพึงพอใจต่อสื่อ

มลัติมีเดีย เรื่อง รีคอรเ์ดอร ์อยู่ในระดบัมาก 
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บทที ่2  
เอกสารและงานวิจัยทีเ่ก่ียวข้อง 

ในการวิจัยเรื่อง การพัฒนาทักษะการบรรเลงขลุ่ยรีคอร์เดอร์ โดยใช้ชุดการสอน
มลัติมีเดีย เรื่อง รีคอรเ์ดอรข์องนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีที่ 6 โรงเรียนวดัทองสมัฤทธิ์ ผูว้ิจยัไดแ้บ่ง
หวัขอ้ในบทที่ 2 ออกเป็น 5 หวัขอ้ดงันี ้

 
2.1 หลกัสตูรแกนกลางพืน้ฐาน พทุธศกัราช 2551 และมาตรฐานการเรียนรูแ้ละ

ตวัชีว้ดัฯ (ฉบบัปรบัปรุง พ.ศ.2560) รายวิชาวิชาดนตรี ระดบัชัน้ประถมศกึษาปีที่ 6 
2.2 ทฤษฎีการสอนดนตรี 
2.3 ขลุย่รีคอรเ์ดอร ์  
2.4 สื่อมลัติมีเดีย 
2.5 งานวิจยัที่เก่ียวขอ้ง 
  ขลุย่รีคอรเ์ดอร ์
  สื่อมลัติมีเดีย 

2.1 หลักสูตรแกนกลางพืน้ฐาน พุทธศักราช 2551 และมาตรฐานการเรียนรู้และ
ตัวชีว้ัด(ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) รายวิชาวิชาดนตรี ระดับช้ันประถมศึกษาปีที ่6 

2.1.1 สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ วิชาดนตรี 
สาระที่ 2 ดนตร ี
มาตรฐาน ศ 2.1 เข้าใจและแสดงออกทางดนตรีอย่างสร้างสรรค์ วิเคราะห์ 

วิพากษ์วิจารณ์คุณค่าดนตรี ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดต่อดนตรีอย่างอิสระ ชื่นชม  และ
ประยกุตใ์ช ้ในชีวิตประจ าวนั 

 มาตรฐาน ศ 2.2 เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างดนตรี ประวัติศาสตร์ และ
วฒันธรรม เห็นคณุค่าของดนตรี ที่เป็นมรดกทางวฒันธรรม ภมูิปัญญาทอ้งถิ่น ภมูิปัญญาไทยและ
สากล 
   

2.1.2 คุณภาพผู้เรียนเมื่อจบชั้นประถมศึกษาปีที ่6 ในรายวิชาดนตรี 
รูแ้ละเขา้ใจเก่ียวกบัเสียงดนตรี เสียงรอ้ง เครื่องดนตรี และบทบาทหนา้ที่ รูถ้ึงการ

เคลื่อนที่ขึน้ ลง ของท านองเพลง องคป์ระกอบของดนตรี ศัพท์สงัคีตในบทเพลง ประโยค   และ
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อารมณ์ของบทเพลงที่ฟัง รอ้งและบรรเลงเครื่องดนตรี ดน้สดอย่างง่าย ใชแ้ละเก็บรกัษาเครื่อง
ดนตรีอย่างถูกวิธี อ่าน เขียนโนต้ไทยและสากลในรูปแบบต่าง ๆ รูล้กัษณะของผูท้ี่จะเลน่ดนตรีไดดี้ 
แสดงความคิดเห็นเก่ียวกับองคป์ระกอบดนตรี ถ่ายทอดความรู้สึกของบทเพลงที่ฟัง สามารถใช้
ดนตรีประกอบกิจกรรมทางนาฏศิลป์และการเลา่เรื่อง 

รูแ้ละเขา้ใจความสมัพนัธร์ะหว่างดนตรีกบัวิถีชีวิต ประเพณี วฒันธรรมไทย และ
วัฒนธรรมต่าง ๆ เรื่องราวดนตรีในประวัติศาสตร ์อิทธิพลของวัฒนธรรมต่อดนตรี รูคุ้ณค่าดนตรี
ที่มาจากวฒันธรรมต่างกนั เห็นความส าคญัในการอนรุกัษ ์
 

2.1.3 ตัวชีว้ัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง 
สาระที่ 1  ดนตร ี
มาตรฐาน ศ 2.1  เข้าใจและแสดงออกทางดนตรีอย่างสรา้งสรรค์ วิเคราะห์ 

วิพากษ์วิจารณ์คุณค่าดนตรี ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดต่อดนตรีอย่างอิสระ ชื่นชม  และ
ประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจ าวนั 
 

ชั้น ตัวชีว้ัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง ต้องรู้ ควรรู้ 
ป.6 1. บรรยายเพลงที่ฟังโดยอาศยั

องคป์ระกอบดนตรี และศพัทส์งัคีต 
• องคป์ระกอบดนตรีและศพัทส์งัคีต 

 

 2. จ าแนกประเภทและบทบาท
หนา้ที่เครื่องดนตรีไทยและเครื่อง
 ดนตรีที่ มาจากวฒันธรรมต่าง ๆ 

• เครื่องดนตรีไทยแต่ละภาค 

• บทบาทและหนา้ที่ของเครื่องดนตรี 

• ประเภทของเครื่องดนตรีสากล 

 

 3. อ่าน เขียนโนต้ไทย และโนต้
สากลท านองง่าย ๆ  
 

• เครื่องหมายและสญัลกัษณท์างดนตรี 

• โนต้บทเพลงไทย  อตัราจงัหวะสองชัน้ 

• โนต้บทเพลงสากลในบนัไดเสียง  C Major  

 

ภาพประกอบ 2 ภาพตารางแสดงตวัชีว้ดัและสาระการเรียนรูแ้กนกลางสาระดนตรีมาตรฐาน ศ 2.1 
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ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง ต้องรู้ ควรรู้ 
ป.6 4 .ใช้เครื่องดนตรีบรรเลงประกอบ             

การรอ้งเพลง ด้นสด ที่มีจังหวะและ
ท านองง่าย ๆ 

•การรอ้งเพลงประกอบดนตรี 

•  การสร้างสรรค์รูปแบบจังหวะและ
ท านองดว้ยเครื่องดนตรี 

  

5.บรรยายความรูส้กึที่มีต่อดนตรี •การบรรยายความรูส้ึกและแสดงความ
คิดเห็นที่มี ต่อบทเพลง เนื ้อหาในบท
เพลง 
องคป์ระกอบในบทเพลง คุณภาพเสียง
ในบทเพลง 

  

6. แสดงความคิดเห็นเก่ียวกับท านอง
จังหวะ  การประสานเสี ยง  และ
คณุภาพเสียงของเพลงที่ฟัง 

 

  

ภาพตารางแสดงตวัชีว้ดัและสาระการเรียนรูแ้กนกลางสาระดนตรีมาตรฐาน ศ 2.1 (ต่อ) 

มาตรฐาน ศ 2.2 เขา้ใจความสมัพนัธร์ะหว่างดนตรี ประวติัศาสตร ์และวฒันธรรม 
เห็นคณุค่าของดนตรีที่เป็นมรดกทางวฒันธรรม ภมูิปัญญาทอ้งถิ่น ภมูิปัญญาไทยและสากล 
 
ชั้น ตัวชีว้ัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง ต้องรู้ ควรรู้ 

ป.6 1.อธิบายเรื่องราวของดนตรีไทยใน
  ประวติัศาสตร ์

• ดนตรีไทยในประวติัศาสตร ์
- ดนตรีในเหตกุารณส์ าคญัทาง

ประวติัศาสตร ์

- ดนตรีในยุคสมยัต่าง ๆ 
อิทธิพลของวฒันธรรมที่มีต่อดนตรี 

  

2.จ าแนกดนตรีตามยุคสมยัที่
ต่างกนั 

  

3.อภิปรายอิทธิพลของวฒัธรรมต่อ
ดนตรีในทอ้งถิ่น 

  

ภาพประกอบ 3 ภาพตารางแสดงตวัชีว้ดัและสาระการเรียนรูแ้กนกลางสาระดนตรีมาตรฐาน ศ 2.2 
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2.2 ทฤษฎีการสอนดนตร ี
  2.2.1 ชินอิชิ ซูซูกิ(Shinichi Suzuki) 

ชินอิชิ ซูซูกิ เป็นชาวเมืองนาโกย่า เกิดเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2441 เป็นครูสอน
ไวโอลินและเป็นนักการศึกษาชาวญ่ีปุ่ น ผูคิ้ดคน้ระบบการเรียนแบบซูซูกิ พ่อของซูซูกิเป็นผูส้รา้ง
เครื่องดนตรีญ่ีปุ่ นที่เรียกว่า ซามิเซ็น (Shamisen) เป็นเครื่องดนตรีประเภทเครื่องสายของญ่ีปุ่ น 
และเป็นผู้ก่อตั้งโรงงานผลิตไวโอลินที่ประสบความส าเร็จ  ซูซูกิส  าเร็จการศึกษาจากโรงเรียน
บริหารธุรกิจของเมืองนาโกย่าช่วงค.ศ. 1915 และไดเ้รียนไวโอลินควบคู่ไปดว้ยกับครูโค เอ็น โด 
ในช่วงเวลาต่อมาก็ไดเ้รียนกับครูชาวเยอรมัน คารล์ คลิงเกอร ์ณ กรุงเบอรล์ิน ช่วงปีค.ศ. 1920 -
1928 เขาไดแ้ต่งงานกับชาวเยอรมัน Waltraud Prange ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1928 ในกรุง
เบอรล์ิน จากนัน้ซูซูกิก็ไดเ้ดินทางกลบัมาญ่ีปุ่ นและร่วมกนักบัพี่นอ้งของเขาก่อตัง้วงเครื่องสายซูซูกิ 
(The Suzuki Quartet) ในช่วงปี ค.ศ. 1930 และไดเ้ป็นผูอ้  านวยการโรงเรียนดนตรีไทโกกุ (Teikoku 
Music School) หลังจากนั้นไดก้่อตั้งวงออรเ์คสตรา้ของโตเกียว (The Tokyo String Orchestra) 
สรา้งปรากฏทางดนตรีตะวันตกสู่ชาวญ่ีปุ่ นโดยผลงานการบรรเลงชิน้แรกๆ  มกัเป็นเพลงในยุคบา
โรค  

ซูซูกิ เป็นนักการศึกษาและครูไวโอลินชาวญ่ีปุ่ นที่ใช้เวลามากกว่า 50 ปีและ
คน้พบการเรียนรูด้า้นภาษาแม่ของเด็กทั่วโลก ซึ่งไดพ้ฒันากบัการเรียนดนตรี สงัเกตไดว้่าเด็กทุก
คนจะพูดภาษาของตนไดก้่อนที่จะเรียนการเขียน การอ่าน ซึ่งเกิดจากการฟังและการเลียนแบบ
นั่นเอง ดงันัน้การฟังดนตรีจากตน้ฉบบั การเลียนแบบจากครูรวมถึงการท าซ า้บ่อย ๆ จะท าใหเ้ด็กๆ
สามารถบรรเลงเครื่องดนตรีไดอ้ย่างดี ซูซูกิไดเ้ลือกบทเพลงตามความง่ายยากไปตามล าดับ ใน
การเรียนตามวิธีของซูซูกิ เด็กจะเรียนรูด้นตรีเรื่องต่างๆ และการปฏิบติัดนตรีมากกว่าเรียนรูเ้ทคนิค
ทางดนตรี  การคัด เลือกบทเพลงในแบบฝึกหัดของซูซู กิ ได้น า เสนออย่ าง เ ป็น ล าดับ 
กระบวนการพัฒนา ตอ้งปฏิบติัเป็นประจ า มาตรฐานของบทเพลงในแบบฝึก มีการเตรียมความ
พร้อมในการเรียนดนตรีระดับสูงขึน้ แม้ชูชูกิจะไม่ได้เน้นที่การฝึกโสตประสาทในด้านต่างๆ 
เหมือนกบัวิธีของคาลโครช ออรฟ์ รวมถึง โคดาย แต่เมื่อสงัเกตถึงวิธีการของซูซูกิ ก็จะพบว่าการฟัง
เป็นพืน้ฐานแรกของการเรียนดนตรี ต่อมาจึงเป็นขัน้ตอนของทกัษะปฏิบติัดนตรี ซึ่งนบัว่าเป็นการ
ฝึกโสตประสาท เพื่อน ามาฝึกฝนทักษะปฏิบัติดนตรีได้โดยตรง โดยประเมินผลจากการปฏิบัติ
ทกัษะดนตรี 

การสอนดนตรีของซูซูกิใชจ้ิตวิทยาการสอนดนตรีการประยุกตเ์ขา้ไป โดยช่วงปี 
ค.ศ. 1933 ซูซูกิน าเสนอแนวการสอนว่า เด็กไม่ว่าชาติใดหรือภาษาใดก็ตามจะสามารถพดูภาษา
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ประจ าชาติงตนเองไดอ้ย่างเป็นธรรมชาติ จดจ าค าต่างๆไดม้ากมายภายในอายุเพียงหา้ ขวบ โดย
ไม่ต้องสอนหรือเรียนในโรงเรียน ไม่ต้องใช้ความพยายามอะไรมาก แสดงถึงความอัจฉริยะ 
ความสามารถ ของเด็กทุกคนที่สามารถเรียนรูภ้าษาแม่หรือภาษาประจ าชาติตน เขาคิดว่าการจัด
สภาพแวดลอ้มที่ดีส  าหรบัเด็ก จ าท าใหเ้ด็กพฒันาความสามารถต่างๆไดเ้ช่นเดียวกบัการเรียน ซูซูกิ
จึงน ามารวมกับการเรียนดนตรีในเครื่องไวโอลิน โดยไม่ตอ้งไปตามกฎเกณฑก์ารเรียนการสอน
แบบเดิม ซูซูกิเชื่อว่าเด็กๆที่เรียนไวโอลินดว้ยวิธีการของเขา จะพัฒนาความสามารถไปสู่ระดับ
มาตรฐานที่สงูขึน้ เวลาที่เรียนและความสม ่าเสมอในการฝึกฝนจะเป็นจุดประสงคส์  าคญั การจัด
สภาพแวดลอ้มทางดนตรีใหเ้ด็กจึงเป็นสิ่งส าคัญที่สุดส าหรบัเขา โฟชิย่า ไอโต (Foshiya Eto) คือ
นกัเรียนคนแรกที่ประสบความส าเร็จโดยการเรียนดว้ยวิธีของซูซูกิ ซึ่งไดผ้ลดีตัง้แต่เขายงัเป็นเด็ก
เล็ก 

 ในช่วงจบสงครามโลกครั้งที่  2 ซูซูกิได้จัดระบบการศึกษาให้ที่โรงเรียน  Yoji 
Kyoiku Doshikai และมาอยู่ที่ เมืองมัสสุโมโต ในช่วงค.ศ. 1948 ซูซูกิได้ใช้วิธีการของเขาสอน
นกัเรียนจ านวน 40 คน โดยร่วมมือกบัโรงเรียนประถมฮนัโก (Hango Primary School) จนประสบ
ผลส าเรจ็ แสดงผลดีของการศกึษาดา้นดนตรีตามแนวซูซูกิ และโรงเรียน Suino kyokr Yoj นกัเรียน
อายรุะหว่าง 3-5ปี ไดร้บัการเรียนภาษาญ่ีปุ่ น การเขียนภาษาจีน การสนทนาภาษาองักฤษ การคดั
คลายมือ ยิมนาสติก และวาดรูป ด้วยแนวทางการสอนของซูซูกิ เขาพัฒนาการสอนดนตรีจน
ประสบความส าเร็จตลอดมา ในช่วงปี ค.ศ. 1950 ซูซูกิไดส้รา้งสถาบนั Saino Kyoiku Kenkyu-kai 
โดยในชื่อของสถาบนัเขา พยายามหลีกเลี่ยงที่จะใชค้  าว่า ไวโอลิน และ ดนตรี โดยในช่วงค.ศ.1952 
มีนักเรียนจ านวน 196 คน ที่ส  าเร็จการศึกษาและสถาบันนีไ้ด้ผลิตนักไวโอลินมากถึง 2,321 คน 
ในช่วงค.ศ. 1972 และซูซูกิใหน้ักเรียนของเขาแสดงผลงานเพลงของนักประพันธ์เพลงเด่นๆ เช่น 
Minuet ขอ ง  Boccherini แล ะ  Gavotte ขอ ง  I.s. Bach ใ นก า รป ร ะ ชุ ม ป ร ะ จ า ปี  ขอ ง
สถาบนัการศึกษาบูโดกัน ในเมืองโตเกียว โดยมีเด็ก ๆ จ านวนถึง 3,000 คน และนักเรียนรุ่นแรก
ของเขา ยังไดแ้สดงเพลง Mozart Violin Concerto สถาบนัของซูซูกิได ้ขยายไปทั่วประเทศญ่ีปุ่ น 
83 สาขา และมีครูประมาณ 60 คน มีนักเรียนมากกว่า 6,000 คน วิธีการสอนแบบชูซูกิใชไ้ด้กับ
เครื่องดนตรีอ่ืน ๆ ดว้ย เช่น ฟลุต เชลโล่ คลาริเน็ต ปียโน ในช่วงปี ค.ศ. เขาไดพ้านักเรียนไปเปิด
การแสดงดนตรีในประเทศสหรฐัอเมรกิาหลายครัง้และน าเสนอวิธีการสอนของเขาในมหาวิทยาลยั
และวิทยาลยัดนตรีต่างๆ ในช่วงปี ค.ศ. 1973 วิธีการสอนดนตรีของซูซูกิเป็นที่ยอมรบัจากหลาย
ประเทศและเป็นหนึ่งในวิธีการจดัการเรียนการสอนดนตรีที่ประสบความส าเรจ็มากท่ีสดุวิธีการหนึ่ง
ของโลก (สกุร ีเจรญิสขุ อา้งถึงใน ประพนัธศ์กัดิ ์พุ่มอินทร ์(2556)) 



  13 

 
 

 ปรัชญาการสอนดนตรีของซูซูกิ  
ปรชัญาการสอนดนตรีของซูซูกิคือ “Beautiftu! Tone, Beautiful Heart”

หมายถึง“เสียงใสใจสะอาด” เพราะ การเลน่ดนตรีใหเ้สียงใสไดน้ัน้จะตอ้งไดร้บัการฝึกฝนเป็นอย่าง
ดี เช่นเดียวกบัการพดูภาษาใหช้ดัเจน จ าเป็นอย่างมากที่จะตอ้งไดฟั้งตน้แบบของภาษาที่ซดั เมื่อ
ฟังจากตน้แบบที่ชัดเจน เสียงที่ไดย้ินจึงจะชัดเจน เด็กจะพูดไดอ้ย่างชัดเจน ดนตรีก็เช่นเดียวกัน 
เด็กจะตอ้งเรียนรูจ้ากครูที่ดีมีความรู ้ความสามารถแสดงใหเ้ด็กดไูดอ้ย่างชดัเจนถูกตอ้ง เสียงใสใจ
สะอาดเป็นการอาศัยซึ่งกันและกัน  เมื่อจิตใจสะอาดจะสามารถเล่นดนตรีออกมาได้ดี  
ขณะเดียวกันเมื่อเล่นดนตรีให้เสียงออกมาดีจิตใจจะใสสะอาดไปด้วย เขาคิดว่าเรื่องนีเ้ป็นสิ่ง
ส าคญัของการเรียนดนตรี เพราะ เสียงของดนตรีที่มีจิตใจที่ดีเป็นพืน้ฐานของเด็กที่จะเติบโตมามี
ชีวิตที่ดีในอนาคต เป็นคนดีมีความสามารถของสงัคม การเล่นดนตรีใหม้ีเสียงที่ดีจะเล่นปย่างไรก็
ไพเราะ เมื่อเป็นคนดีท าอะไรก็ดูดี เพราะฉะนัน้การเรียนดนตรีในวิธีของซูซูกิ เป็นการเรียนดนตรี
เพื่อพฒันาคนใหม้ีคณุภาพ และออกไปพฒันาสงัคมใหม้ีคณุภาพ “เสียงใส ใจสะอาด” จึงเป็นสิ่ง
ส าคญัของการเรียนดนตรีของซูซูกิ 

ดงันัน้ดนตรีไม่ไดม้ีไวเ้พื่อสรา้งความบนัเทิงเท่านัน้ แต่เป็นเรื่องของชีวิตที่
มีคุณภาพ การสอนดนตรีตาบแบบของซูซูกิเป็นการสอนแบบแม่สอนลูก หรือ “ลูกไมห้ล่นไม่ไกล
ตน้” เป็นการสอนดนตรีโดยการเลียนแบบ ซึ่งประสบความส าเร็จเป็นอย่างมาก ในประเทศญ่ีปุ่ น 
เขาคิดว่าการที่จะเป็นคน “เก่งหรือ อจัฉริยะ” ไม่ไดม้ีมาตัง้แต่เกิด เมื่อเกิดมาทุกคนมีเท่ากันหมด 
คือ “ไม่มีอะไร” ตอ้งไดร้บัการดูแล อบรมบ่มสอนและการพัฒนา รูจ้ักการเรียนรู้เพื่อใหเ้ด็กเป็น
อย่างที่พ่อแม่ตัง้ใจไว ้การเรียนรูข้องเด็กเหมือนกับการเรียนรูภ้าษาจากแม่ กระบวนการสอนของ
ซูซูกิ ตัง้ชื่อว่า “การศกึษาของคนเก่ง” (Talent Education) ซูซูกิคิดว่าเด็กทกุคนสามารถเป็นคนเก่ง
เรียนรูไ้ด ้แต่อย่าทอดทิง้ใหเ้ด็กเติบโตโดยที่ไม่ไดเ้ลีย้งดูที่ดี 
 

  หลักการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดของซูซูกิ 
ดนตรีเป็นเรื่องของการฟัง การไดย้ินเสียงที่ไม่ถูกตอ้ง การตอบสนองต่อ

การฟังย่อมจะที่ไม่ถกูตอ้ง ไปดว้ย แต่การไดย้ินเสียงที่ถูกตอ้ง การตอนสนองการไดย้ินก็จะถกูตอ้ง
ดว้ย ดังนัน้ การศึกษาของคนเก่งคือเราตอ้งศึกษาสิ่งที่ถูกตอ้งเพื่อที่จะพัฒนาความสามารถของ
เด็กผ่านอบรมสั่งสอนและการศึกษา ความสามารถทางดนตรีก็เช่นเดียวกบัความสามารถในทุกๆ
ดานที่ทกุคนสามารถเรียนรูไ้ดเ้หมือนกนั  
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มนุษย์ควรพัฒนาความสามารถของตนเองให้สูงขึน้ตลอดเวลา การ
พัฒนาความสามารถที่สูงขึน้ท าไดด้ว้ยการฝึกฝนที่ถูกตอ้ง ความสามารถมาจากการฝึกซอ้มที่
ถูกตอ้ง ในการฝึกชอ้มควรไดร้บัการฝึกที่ดีและถูกตอ้ง ไม่ตอ้งรีบรอ้นแต่ควรมีความสม ่าเสมอ โดย
การฝึกซอ้มอย่างบ่อยครัง้ แต่การฝึกซอ้มสิ่งที่ผิด ๆ จะสรา้งความสามารถที่ผิด ๆ ไปดว้ย เคล็ดลบั
ของการฝึกซอ้มนั่นคือการท าซ า้ ฝึกซ า้แลว้ซ า้อีก จนกลายเป็นเรื่องที่ง่ายและเป็นธรรมชาติ เป็น
สว่นหนึ่งของชีวิต  

ซูซูกิมีความตั้งใจที่จะสร้างสถาบันการศึกษาของคนเก่ง  (Talent 
Education) ไม่มุ่งหวังให้เด็กเป็นนักดนตรีเอกของโลก  แต่จะสร้างเด็กญ่ีปุ่ นให้เป็นเด็กที่มี
ความสามารถทางดนตรี ใหแ้สดงความสามารถทางดนตรีอย่างเต็มศกัยภาพ วิธีของซซููกมิีแนวคิด
ว่าพ่อและแม่ส าคัญที่สุดที่จะสนับสนุนใหไ้ดเ้รียนและพัฒนาทักษะดนตรี พ่อแม่ที่เรียนแลว้เปิด
โอกาสใหเ้ด็กไดเ้ลียนแบบและสนใจที่จะเรียน เมื่อเด็กไดเ้รียนต่อเพลงจากครูแบบตัวต่อตัว เด็ก
ควรไดเ้รียนรวมวงดว้ยกนั การเรียนรวมวงเป็นกลุ่มเป็นวิธีที่มีความกา้วหนา้ที่อศัจรรยแ์ละยิ่งใหญ่
ส าหรบัเด็ก และนี่คือความอจัฉรยิะทางการเรียนดนตรีของเด็ก 

หลกัการส าคญัของการจดัการเรียนตามแนวคิดของซูซูกิมีดงันี ้ 
1)การสอนโดยคิดว่าเด็กสามารถเรียนรูภ้าษาของตนเองได้โดยไม่

ตอ้งเรียนอย่างเป็นระบบ  
2) สภาพแวดลอ้มที่ดีท าใหพ้ฒันาการดา้นต่าง ๆของเด็กดีขึน้  
3)การจดัสภาพแวดล้อมทางดนตรีดา้นเวลาที่เรียน ความสม ่าเสมอ

ในการฝึกฝน ใหเ้ด็กเป็นสิ่งส าคญัที่สดุ  
4) ความสามารถที่เรียกว่า "เก่งหรือ อจัฉริยะ" เกิดจากการไดร้บัการ

อบรมสั่งสอน มกีารเรียนรู ้การพฒันา และ การเลีย้งดทูี่ดี เด็กทกุคนสามารถเรียนรูแ้ละเป็นคนเก่ง
ได ้แต่ไม่ควรถกูทอดทิง้โดยไม่ไดร้บัการดแูล  

5)การฟังเป็นสิ่งจ าเป็นในการเรียนรู ้การฟังเสียงดนตรีเพีย้น ๆ จะท า
ใหก้ารตอบสนองเพีย้นไปดว้ย  

6) การฝึกฝนท าใหม้นษุยม์ีพฒันาการที่ดีขึน้ 
7) เด็กเรียนรูจ้ากตน้แบบโดยสงัเกตและการเลียนแบบ 
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  รูปแบบการสอนดนตรีตามแนวซูซูกิ  
รูปแบบการสอนดนตรีของซูซูกิเป็นการฝึกฝนซึ่งประกอบดว้ย 4 ขัน้ตอน 

(สกุรี เจรญิสขุ, 2545) คือ  
ขั้นที่หนึ่ง การฟัง (Listening) คือ ให้เด็กทารกฟังเพลงเพลงคลาสสิค

ประมาณ 20 เพลง โดบมอบใหพ้่อแม่รบัหนา้ที่เปิดใหลู้กวัยทารกฟังเป็นสม ่าเสมอ จนกระทั่งเด็ก
อาย ุ2 ปี  

ขัน้ที่สอง การเลียนแบบ (Imitation) เมื่อผ่านขัน้ที่ 1 แลว้ เด็กทุกคนตอ้ง
เขา้กลุ่มร่วมกับเด็กอ่ืนที่เรียนกับซูซูกิอยู่ก่อน ซึ่งมีวัยต่างกัน 2-3 ปี และท ากิจกรรมเขา้จังหวะ 
รวมถึงกายบริหารร่วมกนั โดยมีครูและแม่ร่วมกิจกรรมดว้ย โดยกิจกรรมนีจ้ะใชร้ะยะเวลา 6 เดือน 
ซึ่งเป็นกิจกรรมที่มีความน่าสนใจ เช่น เด็กที่เรียนอยู่ก่อนจะแสดง Recital เพื่อใหเ้ด็กที่เขา้ใหม่ได้
ชมเป็นแบบอย่างว่าอีกไม่นานเด็กใหม่ก็จะไดแ้สดงกิจกรรมเช่นนีเ้หมือนกนั ส าหรบัเด็กที่เรียนอยู่
ก่อน ก็ถือว่าเป็นโอกาสไดแ้สดงพฒันาการทางดนตรี ซึ่งตอ้งพฒันาใหดี้ยิ่ง ๆ ขึน้ต่อไป  

ขัน้ที่สาม ท าซ า้ (Reiteration) การที่เด็กเขา้สู่ชัน้เรียน โดยมีครูสอนเด่ียว 
มีเครื่องดนตรีของตนเอง เด็กจะเรียนไปพรอ้มๆกับเเม่ประมาณ 1 เดือนหลังจากนั้นแม่จะลด
บทบาทของตนเอง โดยครูจะเป็นผูร้บัหนา้ที่ดแูลฝึกฝน  

ขัน้ที่สี่ จดจ าฝังใจ (Memorize) เมื่อเด็กเรียนดนตรีตามหลกัสูตร เด็กมี
วินยัในตนเอง มีการฝึกซอ้มอย่างสม ่าเสมอ เรียนดว้ยใจรกั รวมถึงกบัความคุน้เคยกบัเสียงดนตรีที่
ไดฟั้งอย่างสม ่าเสมอ ตัง้แต่วัยทารก เด็กจึงสามารถสรา้งเสียงที่ถูกตอ้งเหมาะสมออกมาได้ ใน
ระยะเวลา 2-3ปี เด็กจะสามารถเพลงยากขึน้ได ้หลงัจากนัน้ก็เรียนเรื่องการอ่านโนต้ในภายหลงั  

จากการศกึษารูปแบบการสอนของซูซูกิ สกุรี เจรญิสขุ (2545)ไดส้รุปเป็น
รูปแบบการเรียนรูท้ี่น ามาประยกุตใ์ชใ้นรายวิชาดนตรีของผูว้ิจยั โดยประกอบดว้ย 4 ขัน้ตอน ดงันี ้

  ขั้นที่ 1ขั้นการฟัง เป็นการฟังเพลงหรือแบบฝึกทักษะจากการ
สาธิตของผูส้อน หรือ การฟังจากสื่อการเรียนรูใ้นรูปแบบต่างๆ 

  ขัน้ที่ 2 ขัน้เลียนแบบ เป็นการเลียนแบบทกัษะจากผูส้อนหรือสื่อ
การเรียนรูอ่ื้น  

  ขัน้ที่ 3 ขัน้ท าซ า้ เป็นการใหน้กัเรียนฝึกปฏิบติัทกัษะแบบซ า้ๆ  
  ขั้นที่ 4 ขั้นจดจ าฝ่ังใจ เมื่อผ่านขั้นท าซ า้นักเรียนจะเกิดความ

ช านาญ นักเรียนจะมีทักษะเหล่านัน้และแสดงออกไดถู้กตอ้งเป็นธรรมชาติ สามารถสรุปไดเ้ป็น
แผนผงั ดงัภาพ  
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ภาพประกอบ 4 ภาพรูปแบบการสอนของซูซูกิ 
 

          2.2.1 โซลตาน โคดาย (Zoltan Kodaly) 
  โคดาย โคดาย (Kodaly. 1882-1967) นักประพันธ์ชาวฮังการี ในระยะต่อมามี

ชื่อเสียง ในฐานะ นักวิชาการทั้งทางดนตรีและสาขาอ่ืนๆ คือ  นักค้นคว้าทางดนตรีพื ้นบ้าน 
นักภาษาศาสตรน์ักการ ศึกษา นักประพันธ์ และนักปรัชญา  โคดาย เกิดที่ เมืองเคชแคแมช 
(Kecskemet) โดยตอ้งยา้ยตามบิดาซึ่งท างานเป็นพนักงานรถไฟอยู่ตามเมืองเล็กๆ  ที่มีธรรมชาติ
และความเป็นอยู่แบบชาวฮงัการี แท้ๆ  จึงท าใหเ้ขามีความรกั ความซาบซึง้และสนใจในวฒันธรรม
พืน้บา้นเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เพลงพืน้เมือง ตัง้แต่เล็กโคดายอยู่ในสภาพแวดลอ้มทาง
ดนตรีตลอดมา เพราะบิดาของโคดายเป็น นกัดนตรีสมคัรเล่นฝีมือดีคนหนึ่ง หลงัจากจบโรงเรียน
มัธยม โคดายเขา้เรียนวิชาประพันธ์เพลงที่สถาบันดนตรี ฟรานซส์ิซท(์Franz Liszt Academy of 
Music)ซึ่งเป็นสถาบนัอนัมีชื่อเสียงของฮงัการี โดยศึกษา ณ มหาวิทยาลยัในนครบูดาเปชต ์ซึ่งได้
เรียนดา้นภาษาศาสตรค์วบคู่ไปดว้ย จนไดร้บั ปรญิญาดษุฎีบณัฑิต (Ph.D.) 

  โคดายได้ประพันธ์เพลงไว้มากมาย  ที่ เป็นที่ รู ้จักและมีชื่อเสียงและ เพลง
ประกอบการแสดงบนเวทีสองเรื่อง คือ Hary Janos และ Spinning Room นอกเหนือไปจากเพลง
ประเภท Chamber Music และเพลงรอ้งมากมาย ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นเพลงที่ใช่ในการเรียนการสอน

ขัน้การฟัง 

แนวคิดของซูซูกิ 
  ขัน้การเลียนแบบ 

ขัน้ท าซ า้ 

ขัน้จดจ าฝังใจ 

ที่มา ประพนัธศ์กัดิ์ พุ่มอินทร ์(2556). 
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ดนตรีของโคดายโคดาย เป็นคนรกัชาติมาก และร่วมขบวนการทุกอย่างที่จะท าใหฮ้ังการีที่มีทุก
อย่างเป็นของตนเองไม่ ตอ้งการใหฮ้ังการี มีลกัษณะเป็นชาติที่ขึน้กับชาติใด ดว้ยแนวความคิดนี ้
รวมกับความสามารถในดา้นดนตรี โคดายไดร้วบรวมเพลงพืน้เมืองและพยายามประพันธ์เพลง
โดยใชล้กัษณะเพลงพืน้บา้น ฮงัการีเป็นหลกัโดยมีเพื่อนชาติเดียวกนัคือ Bela Bartok นกัประพนัธ์
เพลงมีชื่อคนหนึ่งของโลกเป็นผู้ช่วยเหลือมาตลอดในระยะต่อมาโคดายต้องการถ่ายทอด
วัฒนธรรมด้านดนตรีให้กับชาวฮังการี โคดายจึงสนใจการเรียนการสอนดนตรี และได้คิดค้น
รวบรวมวิธีการเรียนการสอนดนตรี หลกัการปรชัญารวมถึง เทคนิควิธีการสอนไวอ้ย่างละเอียดเป็น
ขัน้ตอน ท าใหว้ิธีการสอนดนตรีของ โคดาย เป็นการสอนดนตรีที่หลายประเทศทั่วโลกน าไปเป็น
หลกัในการสอนดนตรีอย่างกวา้งขวาง ส าหรบัในประเทศฮงัการี การสอนดนตรีโดยใชห้ลกัการของ
โคดายมาตัง้แต่ช่วงปีค.ศ.1945 และยงัมีสถาบนั เฉพาะการสอนและจดัอบรมการสอนของโคดาย
แก่ผูส้นใจทั่วโลก ในลกัษณะของสถาบนันานาชาติคือ Kodaly Pedagogical Institute of Music 
ตัง้อยู่ที่เมืองแคชแคแมช ซึ่งเป็นบา้นเกิดของโคดาย หลกัการส าคญัของระบบการสอนนี ้คือ ดนตรี
เป็นสิ่งหนึ่งที่ส  าคัญของมนุษย์ ที่ควรจะไดร้บัการพัฒนามาตัง้แต่เด็ก ทักษะดนตรีที่ควรเนน้เป็น
อนัดบัแรก คือ การฟังและการรอ้งเพลง เพื่อให ้เด็กเขา้ใจซาบซึง้ในดนตรี การอ่านดนตรี และการ
เล่นดนตรี การสรา้งสรรคเ์ป็นสิ่งที่ควรสอนในระยะ ต่อมารวมทั้งการเคลื่อนไหวดว้ย  วรรณคดี
ดนตรีที่ควรน ามาใช ้คือ เพลงพืน้บา้นเพราะใกลต้วั ผูเ้รียนมากที่สดุ ในระยะต่อมา จึงน าเอาเพลง
ขัน้สงูที่มีคณุค่ามาใชใ้นการเรียนการสอน หลกัการนี ้สามารถน าไปประยุกตใ์ชก้บัการสอนดนตรี
ในทกุประเทศทัง้โลกได(้ณรุทธ ์สทุธจิตต,์ 2563) 
 

  ปรัชญาการศึกษาของโคดาย  
ปรชัญาการเรียนการสอนดนตรีของโคดาย เป็นแนวทางพืน้ฐานในการ

จดัการเรียนดนตรีไว ้ดงันี ้ 
 1. ความสามารถทางดนตรี ไดแ้ก่ การอ่าน การเขียน และการคิด เป็น

สิทธิของ มนษุยช์าติ 
2. การเริ่มตน้การเรียนรูท้างดนตรี ควรเริ่มตน้ดว้ยเครื่องดนตรีธรรมชาติ

ที่มีอยู่กบัตวั คือ เสียงรอ้ง ซึ่งท าใหด้นตรีซาบซึง้เขา้ไปอยู่ในจิตใจเป็นสว่นหนึ่งของชีวิตที่แทจ้รงิ  
3. การเรียนรูท้างดนตรีที่จะท าใหเ้กิดการรบัรูท้างดนตรีโดยสมบูรณ์ควร

เริ่มเรียน ตัง้แต่เด็กๆ ในระดบัอนบุาลหรือประถมศกึษา  
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4. ในท านองเดียวกับการเรียนรูภ้าษาซึ่งมีภาษาแม่เป็นภาษาหลกั ทาง
วรรณคดีดนตร ีควรน ามาใชเ้ริ่มตน้ คือใชด้นตรีพืน้บา้นซึ่งจดัเป็นภาษาแม่ของดนตรี  

5. วรรณคดีทางดนตรีที่ควรน ามาใชไ้ม่ว่าจะเป็นดนตรีพืน้บา้นหรือดนตรี
ประเภทอ่ืนๆ ควรเป็นดนตรีที่มีคณุค่าเพียงพอ  

จากปรชัญาการสอนดนตรีที่โคดายกล่าวไว้ สามารถน ามาก าหนดเป็น
จดุมุ่งหมายใน การสอนดนตรีได ้ดงันี ้ 

  1. ความสามารถทางดนตรีที่มีอยู่ในตัวผูเ้รียนแต่ละคนให้ควร
ไดร้บัการพฒันาใหส้มบรูณเ์ต็มที่  

  2. มีความรูค้วามเข้าใจในดนตรี โดยสามารถอ่าน เขียน  และ
สรา้งสรรคด์นตรีไดอ้ย่าง คลอ่งแคลว่ตามหลกัทฤษฎีดนตรี  

  3. ถ่ายทอดวรรณคดีพืน้บา้นของผูเ้รียนใหผู้เ้รียนไดรู้จ้กั ซึ่งเป็น
วฒันธรรมทางดนตรีที่น่าภมูิใจ 

  4. มีความรูค้วามเขา้ใจกบัวรรณคดีดนตรีอ่ืนๆ ที่มีคณุค่าควรแก่
การศึกษาในลกัษณะ ของการฟัง การแสดง การวิเคราะห์ เพื่อใหผู้เ้รียนเกิดความรกั และความ
ซาบซึง้ในดนตรี(ณรุทธ ์สทุธจิตต,์ 2555) 

 
          ระบบการสอนดนตรีตามแนวคิดของโคดาย  

 ระบบการสอนของโคดายเนน้การรอ้งเป็นหลกั และรวมถึงการอ่านโนต้
ตามรูปแบบของโคดาย สง่เสรมิในเรื่องการรอ้งและการอ่านเป็นหลกั ซึ่งโคดายน าสิ่งต่างๆ ต่อไปนี ้
มาช่วยในการสอนดนตรี เพื่อใหผู้เ้รียนรอ้งและอ่าน ตลอดจนเป็นพืน้ฐานในการฝึกทกัษะอ่ืนๆ ทาง
ดนตรีต่อไปดว้ย  

  1. โทนิค ซอล - ฟา ไดแ้ก่ การใชร้ะบบการเรียกชื่อตวัโนต้ ซึ่งมา
จากภาษา ลาติน คือ โด เร มี ฟา ซอล ลา ที(do re mi fa so la ti) ในการรอ้งและอ่าน โดยในบนัได
เสียงเมเจอร ์ใช ้เสียงโด เป็นเสียงหลกั หรือ เสียงโทนิค และลาเป็นเสียงหลกั หรือโทนิคในบันได
เสียงไมเนอร ์ผูเ้รียนสามารถเรียนรูเ้ก่ียวกับระยะขั้นคู่เสียงต่างๆ ไปเมื่อใชร้ะบบ ซอล-ฟา โดย
ทราบความสัมพันธ์ของระดับเสียง ต่างๆ ที่แปรเปลี่ยนไปตามกุญแจเสียงต่างๆ ในระยะต่อมา 
(ช่วงชัน้ประถมปีที่ 2 และ 3) เริ่มเรียกชื่อตวัโนต้ โดยใชอ้กัษรโรมนั คือ A B C D E F G แทนระดบั
เสียง ลา ที โด เร มี ฟา ซอล ควบคู่ไปกบัระบบ ซอล-ฟา ท าใหผู้เ้รียนสามารถจ าระดบัเสียงต่างๆ 
ไดด้ว้ย  
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  2. สัญญาณมือ ควบคู่ไปกับการอ่านโน้ต  ในระยะแรก หรือ
แมก้ระทั่งในระยะ ต่อๆ มาการใชส้ญัญาณมือแทนระดบัเสียงต่างๆ เป็นสิ่งที่ช่วยใหก้ารเรียนรูเ้รื่อง
ระดบัเสียงเป็น รูปธรรมมากขึน้ ท าใหผู้เ้รียนเรียนรูร้ะดบัเสียงต่างๆไดง้่าย ซึ่งเป็นไปตามหลกัการ
พัฒนาการของ การเรียนรูเ้นื่องจากผู้เรียนจะเรียนรูส้ิ่ง ต่างๆ ได้ดีกว่า เมื่อสิ่งนั้นเป็นรูปธรรม 
สญัญาณมือแทนระดับเสียง โคดายไดท้ าการดัดแปลงมาจากสญัญาณมือของ จอหน์ เคอรเ์วน 
ลกัษณะของสญัญาณมือ แทนระดบัเสียงต่างๆ มีดงันี ้

 
ที่มา Heath, M. E. (n.d.). Kodaly Hand Signs. (สืบคน้เมื่อวนัที่ 1 พฤษภาคม 2562) 

   
  การใชส้ญัญาณมือนีผู้ส้อนสามารถใชส้องมือแสดงระดับเสียง

ต่างๆ เพื่อใหผู้เ้รียนสองกลุ่ม ฝึกรอ้งในลกัษณะของการประสานเสียงได้ ความคล่องแคล่วในการ
ใชส้ญัญาณมือของผูส้อน จึงเป็น สิ่งส าคญัในการสอนแบบโคดาย  

  3. สญัลกัษณข์องจงัหวะ นอกจากโคดายจะใชส้ญัญาณมือแทน
ระดับเสียงแล้วโคดายยังมีการใช้ระบบสัญลักษณ์ต่างๆ แทนจังหวะเพื่อท าให้การเรียนรูเ้รื่อง
จังหวะเป็น รูปธรรม โดยในระยะแรกการใชส้ัญลักษณ์แทนจังหวะเป็นลักษณะของรูปภาพ ใน

ภาพประกอบ 5 ภาพสญัญาณมือ แทนระดบัเสียงของโคดาย 
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ระยะต่อมา เปลี่ยนเป็นสญัลักษณ์คลา้ยตัวโน้ตในที่สุดตัวโน้ตแทนจังหวะจึงน ามาใช้ อย่างไรก็
ตามสญัลกัษณ ์คลา้ยตวัโนต้ก็ยงัสามารถใชไ้ดอ้ยู่ เมื่อผูส้อนตอ้งการเนน้เฉพาะจงัหวะ นอกจาก
ก าหนดสัญลักษณ์ แทนจังหวะแลว้โคดายยังไดก้ าหนดเสียงใชใ้นการเรียกสัญลักษณต่์างๆ  ไว ้
เพื่อใหผู้เ้รียนใชพ้ดูแทน การตบมือไดด้ว้ยโดยสญัลกัษณภ์าพ  ผูส้อนอาจใชส้ญัลกัษณใ์ดๆ แทนก็
ได ้โดยมีหลกั คือ ขนาด ใหญ่จะแทนจงัหวะยาว ขนาดเล็กจะแทนจงัหวะสัน้ 

 

ภาพประกอบ 6 ภาพสญัลกัษณภ์าพแทนจงัหวะตวัโนต้ 
 

                สญัลกัษณข์องโคดาย     เสียง           ตวัโนต้ 

 
ภาพประกอบ 7 ภาพแสดงสญัลกัษณค์ลา้ยตวัโนต้ 

ที่มา ณรุทธ ์สทุธจิตต ์(2555). 

ที่มา ณรุทธ ์สทุธจิตต ์(2555). 
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  4. การรอ้ง โคดายเนน้การรอ้งเป็นหลกั การเล่นเครื่องดนตรีเป็น
กิจกรรมที่จดัใหก้บัผูเ้รียนในระยะต่อมา การรอ้งรวมไปถึงทกัษะการอ่านโนต้ดว้ย ในกระบวนการ
ร้องนี ้ โคดาย เน้นการฝึกให้ผู้เรียนรับรู ้เก่ียวกับเรื่องระดับเสียง  และจังหวะของท านองโดย
สม ่าเสมอ วิธีการหนึ่ง คือ การฝึกใหผู้เ้รียนไดย้ินเสียงท านองในความคิด คือการใหผู้เ้รียนรอ้งเพลง
และใหห้ยุดรอ้งแต่ใหร้อ้งในใจเป็นระยะๆ สลบักนัไปตามสญัญาณที่ผูส้อนก าหนดใหท้ า ใหเ้รียนรู้
รบัรูเ้ก่ียวกบัเสียงทัง้ในความคิดและสามารถรอ้งไดด้ว้ย นอกจากนีย้งัเนน้ใหจ้ดจ าเก่ียวกับระดับ
เสียงและบทเพลงที่เรียนไปดว้ยเสมอเช่น ครูอาจจะท าสญัญาณมือในวรรคตน้ของเพลงใดเพลง
หนึ่งที่เรียนไป และใหผู้เ้รียน ตอบว่าเพลงอะไรหรืออาจจะตบจงัหวะของท านองเพลงหนึ่ง  และให้
ผูเ้รียนตอบว่าเป็นจังหวะของ ท านองเพลงอะไร หรืออาจจะฮัมท านองเพลงตอนใดตอนหนึ่งของ
เพลงหนึ่ง และใหผู้เ้รียนตอบชื่อเพลง  

  5. การสรา้งสรรค ์เนื่องจากวิธีของโคดาย เนน้การรอ้งเพลงเป็น
กิจกรรม หลกัการสรา้งสรรค ์จึงมกัออกมาในรูปของการรอ้งเช่นกัน  โคดายเนน้เสมอว่าการเลือก
เพลงมาใช ้นัน้ควรเป็นเพลงที่ดี ซึ่งมีลกัษณะของประโยคของเพลงเด่นชัดมีวรรคตอน  เมื่อผูเ้รียน
เริ่มเขา้ใจโครงสรา้งของเพลงผูส้อนเริ่มตน้ฝึกใหผู้เ้รียนคิดสรา้งสรรค์ ประโยคของเพลงต่อจาก
ประโยคที่ ผูส้อนให ้ซึ่งมีลกัษณะของจงัหวะและเป็นท านองดว้ย เช่น  

   ผูส้อน ใหจ้งัหวะ ทา ทา ทา ทา 
   ผูเ้รียนคนที่1 ตอบดว้ย ทา ทิทิ ทา ทา 
   ผูเ้รียนคนที่2 ตอบดว้ย ทา ทิทิ ทิทิ ทา 
   ผูเ้รียนคนที่3 ตอบดว้ย ทิทิ ทิทิ ทิทิ ทา  
   ผูเ้รียนคนที่4 ตอบดว้ย ทิทิ ทิทิ ทิทิ ทิทิ  
  การสรา้งสรรคส์ามารถท าไดใ้นหลายลกัษณะ นอกเหนือไปจาก

การรอ้ง ซึ่งในระยะต่อๆ มา เมื่อผูเ้รียนมีทกัษะดนตรีมากขึน้ การวิเคราะหบ์ทเพลงต่างๆ มีบทบาท
มากขึน้เพื่อเป็นหลกัใน การสรา้งสรรคเ์พลงทัง้ในลกัษณะของการประพนัธแ์ละการเรียบเรียงเสียง
ประสาน ณรุทธ ์สทุธจิตต ์(2555) 

 
  กิจกรรมดนตรีตามแนวคิดของโคดาย  

ธวชัชยั นาควงษ์ (2544) กล่าวว่า กิจกรรมดนตรีตามแนวคิดของโคดาย 
นั่นคือโค ดายใหค้วามส าคัญกับตัวผูเ้รียน ซึ่งเป็นหลกัเดียวกับจิตวิทยาพัฒนาการเด็ก คือ การ
เรียนการสอน ดนตรีควรมีระดบัความยากง่ายเหมาะสมกบัลกัษณะการพฒันาของเด็ก  ดงันัน้ สิ่ง
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ง่ายๆ ไม่ สลบัซบัซอ้นควรน าเสนอก่อนสิ่งที่ยาก ดงัเช่นในเรื่องท านองของโคดาย เริ่มดว้ยการสอน
เพลงที่ ประกอบดว้ยโนต้ 3 ตวั คือ la so mi ก่อน และเพิ่มเป็นเพลงที่มีโนต้ 4 ตวั คือ so mi re do 
และจึง เป็นเพลงที่ใชบ้นัไดเสียงเพนตาโทนิก คือ มีโนต้ 5 ตวั ไดแ้ก่ la so mi re do ซึ่งเป็นลกัษณะ
ของ เพลงพืน้บา้นของฮงัการี ในที่สดุจึงน าเพลงในบนัไดเสียงไดอะโทนิก คือ มีตวัโนต้ 7 ตวั ไดแ้ก่ 
do re mi fa so la ti มาสอน และผูเ้รียนจะไดเ้รียนรูถ้ึงตัวโน้ตอ่ืนๆ ต่อไป หรือในเรื่องของอัตรา
จงัหวะ โดยปกติอตัราจงัหวะ 2 จงัหวะ ทัง้ลกัษณะปกติและผสม (2/4: 6/8) จะพบไดม้ากกว่าเพลง
ในอัตรา จังหวะสามจังหวะ(3/4) การสอนจึงควรใชเ้พลงอัตราจังหวะสองจังหวะก่อน ส่วนเรื่อง
องค์ประกอบ ดนตรีอ่ืนๆ (เสียงประสาน รูปแบบ สีสัน ลักษณะของเสียง) ก็เช่นกัน ควรมีการ
จดัเรียงจากง่ายไป ยาก จึงสามารถกลา่วไดว้่าวิธีการของโคดายเนน้การจดัระบบขัน้ตอนของสาระ
ดนตรีเป็นอย่างมาก โดยค านึงลักษณะความยากง่ายของสาระดนตรี  ประกอบกับลักษณะ
วฒันธรรมทางดนตรีของแต่ละ สงัคม รวมทัง้พฒันาการของเด็กดว้ยหลกัการของโคดายเน้นการ
ร้องเป็นหลัก โดยมีการจัดสาระ ดนตรีอย่างมีระบบ  ระเบียบและใช้ระบบสัญลักษณ์แทน
เสียงดนตรีใหเ้หมาะสมกบัพัฒนาการของเด็ก รวมทัง้การใชร้ะบบการอ่านโนต้แบบ ซอล-ฟา ใน
บนัไดเสียงเมเจอร ์โดยใหต้ัวโทนิก คือ โด และ ลา ในบนัไดเสียงไมเนอร ์เคลื่อนที่ไปตามบันได
เสียงต่างๆ (movable-do) โดยมีสญัญาณมือช่วยในการอ่าน วรรณคดีดนตรีที่เป็นหลกัในการเรียน
การสอนระยะแรก คือ เพลงพืน้บา้น ระยะ ต่อมาจึงใชเ้พลงศิลปะ 

สรุปได้ว่าทฤษฎีการสอนดนตรีจากนักดนตรีศึกษาที่ได้น ากล่าวมา
ขา้งตน้จะสามารถพฒันารูปแบบการเรียนการสอนดนตรีไดดี้หรือไม่นัน้ขึน้อยู่กับการน าไปใชข้อง
ครูผูส้อนซึ่งจะตอ้งเลือกวิธีที่เหมาะสมกับบริบทของผูเ้รียน โดยอาจจ าน าวิธีต่างๆมาประยุกตใ์ช้
โดยไม่จ าเป็นจะตอ้งใชแ้ค่วิธีเดียว หรือ อาจน าทฤษฎีการสอนดนตรีมาสรา้งเป็นสื่อการสอนหรือ
วิธีการสอนที่เหมาะสมกบัผูเ้รียน 

รูปแบบของชินอิชิ ซูซูกิ เชื่อว่าดนตรีที่ดีที่สุดเริ่มจากช่วงปฐมวัย ซึ่งพ่อ
และแม่ควรมีส่วนร่วมในกิจกรรมดนตรีของลูก การเรียนดนตรีจะเป็นการฟังดนตรีที่ถูกต้อง 
เลียนแบบ ฝึกฝนหรือท าซ า้จนเกิดความช านาญ และจดจ าในสิ่งที่ถูกต้อง เด็กทุกคนสามารถ
พฒันาได ้

รูปแบบของโคดาย จะเน้นการร้องเป็นหลัก จัดกิจกรรมดนตรีให้
สอดคลอ้งกบพฒันาการของเด็กเริ่มจากง่ายไปยาก ใชเ้พลงพืน้บา้น เพลงวรรณคดีในการสอน ใช้
สญัลกัษณม์ือ ใชร้ะบบการอ่านโนต้แบบ ซอล-ฟา  
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2.3 ขลุ่ยรีคอรเ์ดอร ์  
ในดา้นวิชาดนตรีสิ่งส  าคญัที่สดุอีกอย่างที่ขาดไม่ไดคื้อทกัษะดา้นการปฏิบติัเครื่องดนตรี 

ผู ้เรียนควรจะปฏิบัติเครื่องดนตรีชนิดใดก็ตามให้ได้อย่างน้อย 1 เครื่อง โดยเลือกจากความ
เหมาะสมของนักเรียนและบริบทของโรงเรียนเครื่องดนตรีชนิดหนึ่งที่สามารถใชใ้นการเรียนการ
สอน และ นกัเรียนสามารถน ากลบัไปฝึกซอ้มเองไดน้อกเวลาเรียน คือ ขลุย่รีคอรเ์ดอร ์ 

ขลุ่ยรีคอรเ์ดอร ์(Recorder) เป็นเครื่องดนตรีสากลจัดอยู่ในประเภทเครื่องเป่าลมไม้
(Woodwind Instrument)  ในตระกูลเดียวกับฟลูต (Flute) หรือ ฟิคโคโล (Piccolo)โดยมีรูปแบบ
การผลิตเสียงแบบเดียวกับนกหวีด กล่าวคือ บริเวณปากเป่าจะเป็นช่องลม(Win way) เพื่อใหล้ม
พุ่งเขา้มากระทบกบัปากนกแกว้ ท าใหอ้ากาศเกิดการสั่นสะเทือนเป็นคลื่นเสียงที่เรียงตวัภายในท่อ 
และเกิดเป็นระดบัเสียงต่างๆ 

           ประวัติ และวิวัฒนาการของขลุ่ยรีคอรเ์ดอร ์ 
กรพจน ์(มปป) และ ดวงกมล ฉัตรบุญลือเดซ (2551) ไดเ้ขียนเก่ียวกับ

ประวติัของขลุ่ยรีคอรเ์ดอรไ์วว้่า ขลุ่ยรีคอรเ์ดอรเ์ป็นเครื่องดนตรีที่มีประวัติความเป็นมาที่ยาวนาน
กว่าพันปี มีตน้ก าเนิดในทวีปยุโรป โดยการศึกษาของนักดนตรีวิทยาและนักประวัติศาสตรท์าง
ดนตรีต่างๆ พบหลักฐานเก่ียวกับขลุ่ยรีคอรเ์ดอร์ว่าถูกสร้างขึน้ช่วงประมาณตอนปลายของ
คริสตศ์ตวรรษที 14 โดยมีหลกัฐานที่ปรากฏเรียกเครื่องดนตรีนี ้ ว่า ขลุ่ยรีคอรเ์ดอร ์จากบนัทึกที่
เก่าแก่ที่สุด  ในปี ค.ศ.1388 ของ Henry Earl of Derby  ได้เรียกเครื่องดนตรีชนิดนี ้ว่า  Fisula 
Nomie Ricordo (A Pipe Called a Memento) หมายถึงเครื่องดนตรีที่มีลักษณะเป็นท่อ เรียกว่า
เครื่องดนตรีแห่งความระลึกถึง หรืออาจจะถกูเรียกว่า  ฟลตู (Flute) ซึ่งค าว่า ฟลตู (Flute) ไดถ้กูใช้
เรียกเครื่องดนตรีแบบที่เรียกว่าขลุ่ย ที่มีลกัษณะทัง้เป่าแนวตัง้ (Vertical Flute) และแบบเป่าใน
แนวขวาง (Transverse Flute) และได้กล่าวว่าประเทศที่ เ ป็นแหล่งก าเนิดของขลุ่ยรีคอร์
เดอร ์ คือ  ประเทศองักฤษ 

ขลุ่ยรีคอร์เดอร์เ ป็น เครื่ องดนตรีที่ นิ ยมมากในยุค เ รส เนซองส์ 
(Renaissance 1400-1600) และ ยุคบาโรค้ (Baroque 1600-1750) โดยมีประพนัธเ์พลงที่ส  าคญั
ในยุคบาโร้ค  เช่น เฮนรี่  เพอเซล(Henry Purcell) บาค(Bach) เฮนเดล (Handel) เป็นต้น ได้
ประพันธ์ผลงานส าหรับขลุ่ยรีคอรเ์ดอร์ เพื่อการน ามาบรรเลงโชว์เด่ียว  แสดงความสามารถ
ทางดา้นส าเนียง และเทคนิคการเป่าของนกัดนตรี  แต่มีขอ้จ ากดัของเสียงเนื่องจากไม่สามารถให้
เสียงมีความดงัมาก ๆ ได ้เมื่อตอ้งบรรเลงรวมวงกบัเครื่องดนตรีจ านวนมาก 
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 โดย Michael Praetorius  มีมาตราสว่นอา้งอิง (ขวา) แสดงใหเ้ห็นว่าเครื่องดนตรีที่ยาวที่สดุ 
(Great Bass)วดัไดป้ระมาณสองเมตร   

ที่มา Wikihow (n.d.). recorder. (สืบคน้เมื่อวนัที่ 1 พฤษภาคม 2562) 

ต่อมาในยคุคลาสสิค (Classic 1750-1820)  ไดม้ีการคิดและสรา้งเครื่อง
ดนตรีใหม่ ๆ ขึน้มากมาย  และบางชนิดบรรเลงแทนขลุ่ยรีคอรเ์ดอรไ์ด้  จนท าใหข้ลุ่ยรีคอรเ์ดอรล์ด
ความนิยมลงไป และเมื่อความนิยมลดลงก็มีเครื่องดนตรีชนิดใหม่เขา้มาแทนที่ขลุ่ยรีคอรเ์ดอร ์นั่น
ก็คือ ฟลูต (Flute) เพราะเป็นเครื่องดนตรีที่มีเสียงที่ดังกว่า แต่เดิมขลุ่ยรีคอรเ์ดอรม์ีลกัษณะเป็น

ภาพประกอบ 8 ภาพขลุย่ปลายยุคเรสเนซองส ์จาก Syntagma musicum musicum  
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ท่อนเดียวจนกระทั่งในครสิตศ์ตวรรษที 17 มีช่างไมใ้นกรุงปารีส ชื่อ ชองอ็อค เทเทอรี (Chong Hor 
teterre) ไดส้รา้งขลุย่รีคอรเ์ดอรท์ี่แบ่งเป็น 3 ท่อน 

ในยุคโรแมนติก(Romantic 1820-1900) เป็นยุคที่ดนตรีและเครื่องดนตรี
ไดพ้ัฒนาขึน้อย่างหลากหลายชนิดและหลากหลายรูปแบบ   ขลุ่ยรีคอรเ์ดอรจ์ึงเสื่อมความนิยม
อย่างที่สดุ  จนกระทั่งมีช่างผลิตเครื่องดนตรีคนหนึ่งชื่อว่าอารโ์นลด ์ดอลเมตสช์ (Eugène Arnold 
Dolmetsch) ไดฟ้ื้นฟูขลุ่ยรีคอรเ์ดอรข์ึน้มาใหม่ในช่วงปีค.ศ.1919 ท าใหข้ลุ่ยรีคอรเ์ดอรก์ลับมา
ไดร้บัความนิยมอีกครัง้  

 
 
 
 
 
 
 
  

 
 

ที่มา Discods (n.d.). Arnold Dolmetsch. (สืบคน้เมื่อวนัที่ 1 พฤษภาคม 2562) 
 

อย่างไรก็ตามขลุ่ยรีอรเ์ดอรน์บัไดว้่ามีบทบาทอันส าคญัก็คือ เป็นพฒันาการของ
เครื่องดนตรีชนิดอ่ืน ๆ ในเวลาต่อมา เช่น โอโบ ฟลุต้ คลารเิน็ต และแซกโซโฟน เป็นตน้ 

ขลุย่รีคอรเ์ดอรจ์ดัเป็นเครื่องเป่าในตระกูลเครื่องเป่าลมไมเ้มื่อจดัแบ่งตามท่าทาง
ปฏิบัติจะจัดอยู่ในเครื่องเป่าแบบแนวตั้ง (End-Blown Flute or Vertical Flute) มีความแตกต่าง
จากฟลตูที่เป็นแนวขวาง (Side-Blown Flute or Transverse Flute) มีรูปแบบเช่นเดียวกบันกหวีด 
ที่เกิดเสียงจากการใชล้มเป่าผ่านทางปากเป่ามีรูที่จะใชน้ิว้ปิด 7 รู เพื่อไล่ระดบัเสียง และ รูที่ 8 จะ
เป็นรูที่สามารถเปลี่ยนระดับเสียงสงูและต ่าได ้ระบบนิว้ของขลุ่ยรีคอรเ์ดอรม์ีดว้ยกัน 2 ระบบ คือ 
ระบบบาโรค้และระบบเยอรมัน โดยทั้ง 2 ระบบนีจ้ะมีความ แตกต่างกันที่โน้ตตัว ฟา เพราะมี
ลกัษณะการใชน้ิว้แตกต่างกนั 

ภาพประกอบ 9 ภาพ อารโ์นลด ์โดวแมช (Eugène Arnold Dolmetsch) 
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ปัจจุบันขลุ่ยรีคอร์เดอร์เป็นเครื่องดนตรีที่มีความส าคัญอย่างมากในระบบ
การศึกษาเนื่องจากเป็นเครื่องดนตรีที่มีราคาถูกและมีคุณภาพเสียงที่สามารถบรรเลงได้อย่าง
ไพเราะ 

           ประเภทและชนิดของขลุ่ยรีคอรเ์ดอร ์
ขลุ่ยรีคอรเ์ดอร ์ เป็นเครื่องดนตรีเก่าแก่ โดยมีประวัติมายาวนาน ซึ่ง

พฒันาทัง้รูปลกัษณะและขนาดต่างๆ มากมาย โดยสามารถแบ่งตามระดบัเสียงเป็น 6 ชนิด คือ 1.
ขลุ่ยโซปรานิโนรีคอรเ์ดอร ์  (Sopranino Recorder)  มีขนาดเล็กและระดับเสียงสูงสุด มีขนาด
ประมาณ 9 นิว้ นิยมค่อนนอ้ย บทบาทหนา้ที่บรรเลงท านองเป็นแนวหลกัของเพลงช่วงเสียงอยู่ที่ 
F2-G4  

2.ขลุ่ยโซปราโนรีคอร์เดอร์ (Soprano Recorder) หรือระดับเสียง 
Descant (ประเทศอังกฤษใช้ค านี ้) จะมีลักษณะใหญ่กว่าประเภทแรก  จะมีความยาว
ประมาณ 12.5 นิว้  มีเสียงแหลมและนุ่มนวลแถมยงัเป็นตวัหลกัในการด าเนินท านอง มีช่วงเสียง
อยู่ที่ C2-D4 ไดร้บัความนิยมน ามาเป่าบรรเลงกนัมากที่สดุและใชใ้นการเรียนการสอนในโรงเรียน 

3.ขลุย่อลัโตรีคอรเ์ดอร ์(Alto Recorder) หรือระดบัเสียง Treble (ประเทศ
อังกฤษใชค้ านี)้ เป็นขลุ่ยที่มีเสียงอยู่ในระดับปานกลาง ไม่แหลม ไม่ทุม้จนเกินไป  มีเสียงต ่ากว่า
ขลุย่โซปราโนรีคอรเ์ดอร ์อยู่ 5 ระดบัเสียง นิยมใชบ้รรเลงคู่กบัขลุย่โซปราโนรีคอรเ์ดอรท์ี่เรียกว่าการ
บรรเลงแบบคู่ หรือ ดเูอ็ท (Duet) ความยาวประมาณ 18.5 นิว้ หรือ 2 เท่าของขลุย่โซปรานิโนรีคอร์
เดอร ์ นกัประพนัธเ์พลงหลายท่านไดใ้นยุคบาโรค้  เช่น เฮนรี่ เพอเซล(Henry Purcell) บาค(Bach) 
เฮนเดล (Handel) ไดป้ระพนัธบ์ทเพลงโซนาตา้(Sonata) ส าหรบัขลุ่ยอลัโตรีคอรเ์ดอร ์มีช่วงเสียง
อยู่ที่ F1-G3  

4.ขลุ่ยเทเนอรร์ีคอรเ์ดอร ์ (Tener Recorder)  ส าหรับขลุ่ยประเภทนี ้มี
เสียงค่อนไปทางทุ้มต ่ากว่าขลุ่ยอัลโตรีคอรเ์ดอร ์นิยมใชใ้นการผสมวงขลุ่ยรีคอรเ์ดอร ์มีขนาด
ประมาณ 25 นิว้ หรือ 2 เท่าของขลุ่ยโซปราโนรีคอรเ์ดอร ์บทบาทหนา้ที่บรรเลงประสานเสียง มี
ช่วงเสียงอยู่ที่ C1-D3 

5.ขลุ่ยเบสรีคอรเ์ดอร ์(Bass Recorder) เป็นขลุ่ยที่มีรบัเสียงต ่า มีขนาด
ใหญ่ อว้น นิยมใชใ้นการผสมวงขลุย่รีคอรเ์ดอร ์มีขนาดประมาณ 36 นิว้ หรือ 2 เท่าของขลุย่อลัโตรี
คอรเ์ดอร ์  มีบทบาทหน้าที่คอยหยอดเสียงประสานเสริมความไพเราะของบทเพลงในบางช่วง
นั่นเอง มีช่วงเสียงอยู่ที่ F1-G2 



  27 

6.ขลุ่ยเกรทเบสรีคอรเ์ดอร ์(Great Bass Recorder) หรือ คอนทราเบส 
(Contra Bass) เป็นขลุย่ที่มีระดบัเสียงต ่าที่สดุ ไม่เป็นที่นิยมเท่าไหร ่ตามปกติจะมีขนาดความยาว
ประมาณ 49 นิว้ 

ขลุ่ยรีคอรเ์ดอรท์ี่ใชเ้ป่าในปัจจุบนัเป็นขลุ่ยรีคอรเ์ดอรแ์บบใหม่ ซึ่งมีที่เป่า
หรือปากเป่าแบบปกติ ซึ่งถกูพฒันาใหง้่ายต่อการเก็บรกัษา ตามปกติจะเป็นปากเป่าที่ต่อกบัท่อมา
เสียบต่อจากขลุย่รีคอรเ์ดอร ์หรือที่เรียกว่า ครูค (Crook) 

 

ที่มา Pinterest (n.d.). recorder family of instruments. (สืบคน้เมื่อวนัที่ 18 เมษายน 2562) 

หลักการเลือกซือ้ขลุ่ยรีคอรเ์ดอร ์
      ขลุ่ยรีคอรเ์ดอรจ์ะมีขนาดที่แตกต่างกัน แต่โดยทั่วไปขนาดที่นิยมใช้

คือ ขลุ่ยโซปราโนรีคอร์เดอร์ (Soprano Recorder) มีความยาวขนาดประมาณ  12.5 นิ ้ว  
ขลุ่ยรีคอรเ์ดอรม์ีดว้ยกัน 2 ระบบ คือ ระบบเยอรมัน และ ระบบบาโรค้ ก่อนเลือกซือ้ตอ้งสังเกต
ระบบเสียงของตัวเครื่องดนตรีใหดี้ทุกครัง้โดยดูที่ตัวเครื่องหรือดูที่ฉลากที่แนบมา ถา้ไม่มีบอกให้
ลองเป่าเสียงฟาของทัง้ 2 ระบบ และ ฟังความแตกต่างของเสียง  

ภาพประกอบ 10 ภาพ recorder family of instruments 
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ภาพประกอบ 9 ขลุย่รีคอรเ์ดอรร์ะบบบาโรค้และระบบเยอรม์นั   
ที่มาYamaha (n.d.). recorder.  Retrieved from (สืบคน้เมื่อวนัที่ 1 พฤษภาคม 2562) 

ขลุ่ยรีคอรเ์ดอรท์ี่พบเห็นจะท าดว้ยพลาสติกหรือไม ้ขลุ่ยรีคอรเ์ดอรท์ี่ท า
ดว้ย พลาสติกจะมีราคาถูกกว่า ขลุ่ยรีคอรเ์ดอรท์ี่ท าดว้ยไม ้ส าหรบัการฝึกเล่นขลุ่ยรีคอรเ์ดอร์
เบือ้งตน้ แนะน าใหใ้ชข้ลุ่ยรีคอรเ์ดอรท์ี่ท าดว้ยพลาสติกก่อน และเมื่อเกิดความช านาญแล้วจึง
เปลี่ยนมาใช ้ขลุ่ยรีคอรเ์ดอร ์ที่ท าด้วยไม ้เพราะจะไดคุ้ณภาพเสียงที่ดีกว่า แต่อย่างไรก็ตาม สิ่ง
ส าคญัที่ท าใหเ้กิดความไพเราะขึน้อยู่กบัการฝึกซอ้มดว้ยตวัเอง 
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ที่มาYamaha (n.d.). recorder. (สืบคน้เมื่อวนัที่ 1 พฤษภาคม 2562) 

ส่วนประกอบของขลุ่ยรีคอรเ์ดอร ์
ขลุ่ยรีคอรเ์ดอรเ์ป็นเครื่องดนตรีที่มีลักษณะตั้งตรง มีปากเป่าและรู

ปิด-เปิดบงัคบัลมเพื่อใหเ้กิดระดบัเสียงต่างๆ ประกอบดว้ย 3 สว่น สว่นบน(Head Joint) สว่นกลาง
(Body Joint)  และสว่นลา่ง(foot Joint) 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 12 ภาพขลุย่รีคอรเ์ดอรพ์ลาสติก     ภาพประกอบ 13 ภาพขลุย่รีคอรเ์ดอรไ์ม ้
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 ที่มาอิสรินทร ์ทาสว่ย (2557). วิธีการฝึกเป่าขลุย่รีคอรเ์ดอร ์เบือ้งตน้.   

(สืบคน้เมื่อวนัที่ 23 เมษายน 2562) 

1.ส่วนบน (Head Joint) เป็นส่วนที่ใหก้ าเนิดเสียงของขลุย่รีคอรเ์ดอร์
มีรูปแบบการผลิตเสียง เช่นเดียวกบันกหวีด คือ บรเิวณปากเป่า (Mouth Piece) จะเป็นช่องเป่าลม
ซึ่งแต่เดิมเกิดจากการน าเอาจุก(Fipple) มาอดุท่อแลว้ท าช่องลม และไดพ้ฒันาเป็นปากเป่าคลา้ย
นกหวีด ซึ่งปากเป่าจะช่วยให้ผู้เป่าสามารถที่จะเป่าลมนั้นพุ่งเข้าไปกระทบกับปากนกแก้ว 
(Labium)ไดดี้ ลมที่เป่าเขา้มาในช่องลมเกิดการกระทบกบัสว่นแหลมของปากนกแกว้ ท าใหอ้ากาศ
เกิดการสั่นสะเทือนเป็นคลื่นเสียงที่เรียงตัวกันภายในท่อ เกิดเป็นระดับเสียงต่าง ๆ ท่อของขลุ่ยรี
คอรเ์ดอรม์ีรูปแบบทรงกรวย(Conical Bore) เริ่มจากส่วนปลายของปากลงมาและแคบสดุบริเวณ
ปลายของขลุย่รีคอรเ์ดอร ์ 
 

ภาพประกอบ 14 ภาพแสดงสว่นประกอบของขลุย่รีคอรเ์ดอร ์
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ภาพประกอบ 15 ภาพแสดงสว่นบนของขลุย่รีคอรเ์ดอร ์(Head Joint) 
 

2.ส่วนกลาง (Body Joint) คือช่วงกลางของขลุ่ยรีคอร์เดอร์ ที่มี
ลกัษณะเป็นท่อกลม สว่นนีจ้ะเจาะรูเพื่อใชน้ิว้เปิด - ปิด ท าใหเ้กิดระดบัเสียงสงู - ต ่า โดยการใชน้ิว้
เป็นตวัไลร่ะดบัเสียง  

 

 
 

 

 

ที่มา Thaischool1 (มปป).ขลุย่รีคอรเ์ดอร.์ (สืบคน้เมื่อวนัที่ 23 เมษายน 2562) 

ภาพประกอบ 16 ภาพแสดงสว่นกลางของขลุ่ยรีคอรเ์ดอร ์ (Body Joint) 

 

ที่มา Thaischool1 (มปป).ขลุย่รีคอรเ์ดอร.์ (สืบคน้เมื่อวนัที่ 23 เมษายน 2562) 
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3.ส่วนล่าง (Foot Joint) เป็นส่วนที่ท าใหเ้สียงออกมาเป็นระดับเสียง
สงูและต ่า แต่สว่นนีจ้ะมีทกัษะ การเป่าที่ยากกว่า สว่นกลางเล็กนอ้ย และสามารถปรบัหมนุไดต้าม
ระดบัความสัน้ - ยาว ของนิว้กอ้ย 

 

ภาพประกอบ 17 ภาพแสดงสว่นลา่งขลุย่รีคอรเ์ดอร ์(Foot Joint) 
 

การจับขลุ่ยรีคอรเ์ดอรแ์ละการวางนิว้มือ 
  การวางนิว้มือบนขลุ่ยรีคอรเ์ดอรจ์ะใช้บริเวณปลายนิ ้ว โดยใช้ส่วนที่

เป็นอุ่งนิว้ในการเปิดและปิดรูขลุ่ยรีคอรเ์ดอรใ์หส้นิท เพราะส่วนนีเ้ป็นส่วนที่นนูออกมา ซึ่งจะท าให้
ปิดรูไดส้นิทกว่าสว่นอ่ืนๆ ใชน้ิว้เปิดและปิดเบาไม่ตอ้งกดแรง 

 มือซา้ยอยู่ดา้นบนของขลุ่ยรีคอรเ์ดอร์ ซึ่งอยู่ตรงดา้นหน้า นิว้หัวแม่มือ
ซา้ยจะปิดรูท ามมุ 45 องศา ที่รูดา้นหลงัของขลุ่ยรีคอรเ์ดอรส์ว่นกลาง โดยนิว้ชีม้ือซา้ยจะอยู่ที่รูที่ 1 
นิว้กลางจะอยู่ที่ รูที่ 2 และนิว้นางจะอยู่ที่รูที่ 3 ส่วนนิว้ก้อยมือซ้ายจะใช้ในการรับน า้หนักและ
ประคองขลุย่รีคอรเ์ดอรไ์ม่ใหต้กลงมา 

  มือขวาจบัอยู่ส่วนกลางจนถึงส่วนลา่งของขลุ่ยรีคอรเ์ดอร ์นิว้หวัแม่มือจะ
อยู่ดา้นหลงัของขลุ่ยรีคอรเ์ดอร ์ระหว่างรูที่ 4 และ 5 ของสว่นกลาง เพื่อรบัน า้หนกัของเครื่องดนตรี 
โดยนิว้ชีจ้ะอยู่ที่รูที่ 4 นิว้กลางจะอยู่รูที่ 5 นิว้นางจะอยู่รูที่ 6 และนิว้กอ้ยจะอยู่รูที่ 7 ซึ่งเป็นส่วน
ลา่งสดุของขลุย่รีคอรเ์ดอร ์ดงัภาพ 
 

 
 
 

ที่มา Thaischool1 (มปป).ขลุย่รีคอรเ์ดอร.์ (สืบคน้เมื่อวนัที่ 23 เมษายน 2562) 
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ภาพประกอบ 18 ภาพต าแหน่งการวางนิว้มือของขลุ่ยรีคอรเ์ดอร ์
 

 

   ท่าทางในการเป่าขลุ่ยรีคอรเ์ดอร ์

ท่าน่ังและท่ายืนทีด่ี 
1.ศีรษะและกระดูกสันหลังอยู่ในลักษณะตรง  ไม่ต้องเกร็ง ให้อยู่ใน

ลกัษณะที่เป็นธรรมชาติที่สดุ 

ที่มา Wikihow (n.d.).recorder.(สืบคน้เมื่อวนัที่ 23 เมษายน 2562) 
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ที่มา พฒันณ์รี ลีวิวฒันโชต.(2562). 
 

  2. ส าหรบัท่านั่ง ฝ่าเทา้ทัง้สองวางอยู่บนพืน้ หลงัตรงไม่พิงพนัก เมื่ออยู่
ในท่ายืนน า้หนกัจะอยู่ บนเทา้ทัง้สองขา้ง การถือขลุย่รีคอรเ์ดอร ์ล าตวัของขลุย่ควรท ามมุประมาณ 
45 องศา 

 
 

ที่มา พฒันณ์รี ลีวิวฒันโชต.(2562). 

ภาพประกอบ 19 ภาพแสดงท่าทางการยืนเป่าขลุย่รีคอรเ์ดอร ์

ภาพประกอบ 20 ภาพแสดงท่าทางการนั่งเป่าขลุย่รีคอรเ์ดอร ์
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วิธีการเป่าขลุ่ยรีคอรเ์ดอร ์
 การเป่าขลุย่รีคอรเ์ดอร ์มีเทคนิคในการเป่าระดบัเสียงต่างๆ ดงันี ้

 
 ระดบัเสียงต ่า   ระดบัเสียงกลาง    ระดบัเสียงสงู 
 วางปากและออกเสียง โท(to)       วางปากและออกเสียง ทู(tu)    วางปากและออกเสียง ทิ(ti) 
 

ที่มา ประโมทย ์พ่อคา้ (2552). 
 

 การหายใจ 
  การหายใจ เป็นสิ่งส าคญัพืน้ฐานส าหรบัการเลน่ดนตรีประเภทเครื่องเป่า

ทกุชนิด การหายใจที่ถกูวิธีจะท าใหก้ารเป่าหรือเล่นดนตรีมีคณุภาพเสียงที่ดี การเลน่เคร่ืองเป่าตอ้ง
ใชล้มมากกว่าปกติจึงตอ้งมีวิธีการหายใจที่ท าใหไ้ดบ้ริมาณลมที่มากขึน้ โดยปกติเราหายใจเขา้
ปอด แต่เมื่อตอ้งการลมมากขึน้ร่างกายจะใชอ้วยัวะอ่ืน เช่น กระบงัลมและทอ้งนอ้ยเขา้มาช่วยใน
การหายใจเพื่อเพิ่มปรมิาณลมใหเ้พียงพอต่อความตอ้งการ 

  สกุรี เจริญสขุ (2545)ไดก้ล่าวถึงการหายใจไวว้่า การหายใจที่ถูกตอ้งจะ
ช่วยใหก้ารเป่าดีขึน้ สามารถควบคมุส าเนียงและประโยคเพลงไดส้มบูรณ ์และที่ส  าคญัคืออวัยวะที่
ใชใ้นการหายใจไดถ้กูใชต้ามธรรมชาติ 

  กระบวนการหายใจส าหรบัเครื่องเป่า แบ่งเป็น 2 ลกัษณะคือ การหายใจ
เขา้ และ การหายใจออกหรือการเป่าลมออก 

  การหายใจเข้า  
แบ่งออกเป็น 3 ระยะ โดยทัง้ท่านั่งและท่ายืนควรอยู่ในลักษณะอก

ผายไหล่ผึ่ง (ไม่ยกไหล่) อย่างเป็นธรรมชาติ ไม่เกร็ง โดยการอา้ปาก ดึงขากรรไกร ล่างลง แลว้เปิด
หลอดลมใหก้วา้งเหมือนการหาว แลว้สูดลมเขา้ทางปากจนเต็มทอ้งน้อย กระบังลม ปอด และ
หนา้อก การหายใจแบ่งเป็น 3 ระยะ คือ  

ภาพประกอบ 21 ภาพแสดงการเป่าลมออกเสียงตามระดบัต่างๆ 
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   ระยะที่  1 หายใจเข้าโดยเพิ่มลมบริ เวณท้องน้อย 
กลา้มเนือ้ตรงบริเวณกระบงัลมจะรูส้ึกว่าขยายออกขณะเดียวกนัใชม้ือขา้งใดขา้งหนึ่งหรือทัง้สอง
ขา้งวางในลกัษณะทา้วสะเอวใชน้ิว้กอ้ยจรดบรเิวณซี่โครงสดุทา้ยเมื่อหายใจเขา้จะรูส้กึว่าทอ้งป่อง
ออกเล็กนอ้ย 

   ระยะที่ 2 หายใจเขา้โดยเพิ่มลมจากระยะแรก ในบรเิวณ
กระบงัลมส่วนบน สงัเกตไดโ้ดยเอามืออีกขา้งจับบริเวณซี่โครงใตร้กัแร ้เมื่อหายใจเขา้จะรูส้ึกว่า
บรเิวณกลา้มเนือ้นัน้ขยายตวัออกจากเดิมเล็กนอ้ย 

   ระยะที่ 3 หายใจเขา้โดยเพิ่มลมใหเ้ต็มปอด จะรูส้ึกได้
ว่าหนา้อกยกสงูขึน้เล็กนอ้ย ที่ว่างบรเิวณทรวงอกจะถกูเติมเต็มดว้ยลม 

การหายใจออก 
        การหายใจออกหรือการเป่าลมออกของเครื่องเป่าจะแตกต่างจาก

การหายใจออกในชีวิตประจ าวัน เพราะตอ้งมีการควบคุมบปริมาณลมใหอ้อกมาสม ่าเสมอหรือ
ตามความตอ้งการ ขณะที่ปลอ่ยลมออกกระบงัลมและกลา้มเนือ้สว่นลา่งจะดนัลมออกทางปาก 

 

 
 

ที่มา ประโมทย ์พ่อคา้ (2552). 
ภาพประกอบ 22 ภาพแสดงการท างานของอวยัวะ ขณะหายใจเขา้ออก 
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วิธีเก็บรักษาขลุ่ยรีคอรเ์ดอร ์
รีคอรเ์ดอร ์มีอยู่ดว้ยกนั 2 ชนิด คือชนิดที่ท าจากไมแ้ละท าจากพลาสติก 

รีคอรเ์ดอรช์นิดที่ท าดว้ยไมจ้ะมีราคาแพง หายาก ดแูลรกัษาล าบาก ท าใหปั้จจุบนัจึงนิยมใชร้ีคอร์
เดอรท์ี่ท าดว้ยพลาสติก เพราะมีราคาถกูและหาไดง้่าย หากแต่ขลุย่รีคอรเ์ดอรท์ัง้ 2 ชนิดจ าเป็นตอ้ง
ไดร้บัการดแูลรกัษาและ ระมดัระวงัที่ดีในการใชง้าน เพราะจะท าใหร้ีคอรเ์ดอรส์ามารถคงทนและ
อยู่ในสภาพดีใชไ้ดน้าน การเก็บรกัษารีคอรเ์ดอรท์ัง้ 2 ชนิดนีม้ีขอ้จ ากดัในการใชแ้ละเก็บรกัษาดงันี ้

 
รีคอรเ์ดอรท์ีท่ าด้วยไม้ รีคอรเ์ดอรท์ีท่ าดว้ยพลาสติก 

1. ควรเลน่ในหอ้งที่อณุหภมูิที่ควบคมุไดโ้ดย
ก่อนเลน่ทุกครัง้ตอ้งน ามาท าอุ่นโดยการเป่าลม
เขา้เครื่อง 
2. หลงัจากใชเ้สรจ็แลว้ทุกครัง้ตอ้งใชผ้า้แหง้
เช็ดใหแ้หง้สนิททุกครัง้ 
3. รีคอรเ์ดอรใ์หม่ 2 สปัดาหแ์รกจะเลน่ครัง้ละ
ไม่เกิน 20 นาที และเพิ่มเป็น 30 นาท ี 
4. ไม่น ารีคอรเ์ดอรไ์ปเก็บในที่ๆมีอณุหภมูิ 
เปลี่ยนแปลง  
5. ทาขีผ้ึง้หรือวาสลีนที่ไมก๊้อกและสวมที่ปิด
ขอ้ต่อของรีคอร ์เดอรเ์พื่อไม่ใหก้็อกแหง้  
6. ขอ้ต่อทุกสว่นควรทาน า้มนัรกัษาเนือ้ไม ้เช่น 
ทาน า้มนัมะกอกบางๆทกุ 6 เดือน 

1. ใชเ้ลน่ในหอ้งที่อณุหภมูิที่ควบคมุไดก้่อน
เลน่ทกุครัง้ตอ้งน ามาท าอุ่นโดยการเป่าลมเขา้
เครื่อง 
2. หลงัจากใชเ้สรจ็แลว้ทุกครัง้ตอ้งลา้งทัง้
ภายในและภายนอกตวัเครื่องแลว้ใชผ้า้เช็ดให้
แหง้สนิดทกุส่วน  
3. ภายนอกควรใชผ้า้ท าความสะอาดเพื่อ
ไม่ใหเ้ป็นรอย  
4. ควรทาขีผ้ึง้หรือวาสลีน บริเวณขอ้ต่อทุก
ครัง้ เพื่อใหข้อ้ต่อมีความลื่น 

ภาพประกอบ 23 ภาพตารางแสดงวิธีการเก็บรกัษาขลุ่ยรีคอรเ์ดอร ์
 

ขลุ่ยรีคอรเ์ดอรเ์ป็นเครื่องดนตรีที่ใชป้ากเป่าจึงไม่ควรด่ืมน า้อัดลม อม
ลูกกวาด หรือสิ่งต่างๆที่ท าใหม้ีความหวานหรือความเหนียวในปาก และเป็นเครื่องดนตรีเฉพาะ
บคุคล ไม่ควรใชร้ว่มกนั 

ที่มา พฒันณ์รี ลีวิวฒันโชต.(2562). 
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ที่มา Thaischool1 (มปป). ขลุย่รีคอรเ์ดอร(์Recorder). (สืบคน้เมื่อวนัที่ 23 เมษายน 2562) 

 
สรุปได้ว่าขลุ่ยรีคอรเ์ดอร ์(Recorder) เป็นเครื่องดนตรีสากลจัดอยู่ใน

ประเภทเครื่องเป่าลมไม(้Woodwind Instrument)  มีรูปแบบในการผลิตเสียงแบบเดียวกบันกหวีด 
เป็นเคร่ืองดนตรีที่มีความส าคญัอย่างมากในระบบการศกึษาเนื่องจากเป็นเครื่องดนตรีที่มีราคาถูก
และมีคุณภาพเสียงที่สามารถบรรเลงไดอ้ย่างไพเราะ ประเภทที่ใชน้ิยมใชก้ัน คือ ขลุ่ยโซปราโนรี
คอรเ์ดอร ์(Soprano Recorder) ซึ่งมีดว้ยกัน 2 ระบบ คือ ระบบบาโรค้ และระบบเยอรมัน มีทั้ง
ผลิตดว้ยไมแ้ละพลาสติก 

ขลุ่ยรีคอรเ์ดอรป์ระกอบด้วย 3 ส่วน คือ ส่วนบน(Head Joint) ไว้เป่า 
สว่นกลาง(Body Joint)  และสว่นลา่ง(foot Joint) ไวก้ดเพื่อเปลี่ยนเสียงต่างๆ โดยการจบัที่ถูกตอ้ง
จะตอ้งเอามือซา้ยไวด้านบนขลุ่ยและมือขวาไวด้า้นล่างตามล าดบั การนัง้และการยืนจะตอ้งอยู่ใน
ท่าหลงัตรง ไม่เกรง็ แขนกางออกเล็กนอ้ย การถือขลุย่รีคอรเ์ดอร ์ล าตวัของขลุย่ควรท ามมุประมาณ 
45 องศา เมื่อใชเ้สรจ็ควรท าความสะอาดและเก็บใส่กล่องหรือซองและวางใหเ้ป็นระเบียบเพื่อม่ให้
หลน่แตก และที่ส  าคญัไม่ควรด่ืมน า้อดัลม อมลกูกวาด หรือสิ่งต่างๆที่ท าใหม้ีความหวานหรือความ
เหนียวในปาก และเป็นเคร่ืองดนตรีเฉพาะบคุคล ไม่ควรใชร้ว่มกนั 

ภาพประกอบ 24 ภาพการท าความสะอาดขลุย่รีคอรเ์ดอร ์
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2.4 สื่อมัลติมีเดีย 
          ความหมายของส่ือมัลติมีเดีย 

  สื่อมัลติมีเดีย (Multimedia) เป็นเครื่องมือที่ใชก้ันแพร่หลายในการเรียน
การสอน และการฝึกอบรม เป็นเทคโนโลยีที่ช่วยในการจดัการเรียนรูเ้พื่อใหผู้เ้รียนมีความเขา้ใจได้
ดียิ่งขึน้ โดยใชอ้ปุกรณเ์พื่อร่วมกนัน าเสนอขอ้มลูเป็นหลกั และมีเทคนิคการน าเสนอ เช่นเป็นภาพ
และเสียงจากจอคอมพิวเตอร ์หรือจอภาพ เป็นตน้ ทัง้นีส้ื่อมลัติมีเดียรวมสื่อประเภทฮารด์แวรแ์ละ
ซอฟต์แวรเ์ข้าไว้ด้วยกัน  การน าเสนอเกิดขึน้จากการน าแสดงข้อมูลที่มีหลายรูปแบบ ได้แก่ 
ภาพเคลื่อนไหว ข้อความ  ภาพนิ่ ง  วี ดิทัศน์ และ เสียง  น าเสนอร่วมกันและสั่ งการด้วย
ภาษาคอมพิวเตอร ์ซึ่งมีนกัวิชาการหลายท่านใหค้วามหมายไวด้งันี ้

  Jeffcoate (1995)ได้อธิบายว่าสื่อมัลติมีเดียไว้ว่า สื่อมัลติมีเดีย  เป็น 
ระบบสื่อสารขอ้มูลข่าวสาหลากหลายชนิด โดยผ่านทางคอมพิวเตอรซ์ึ่งประกอบดว้ย ฐานขอ้มูล 
ตวัเลข ขอ้ความ ภาพเสียง วีดิทศัน ์และ กราฟิก  

 Vaughan (1993)ไดอ้ธิบายว่าสื่อมลัติมีเดียไวว้่า สื่อมลัติมีเดีย เป็น การ
ใชค้อมพิวเตอรแ์สดงความหมายโดยการผสมผสานสื่อหลายๆชนิด เช่น กราฟ ขอ้ความ เสียง ภาพ
ศิลป์ (Graphic Art)  ภาพเคลื่อนไหว (Animation) และวิดีทศัน ์เป็นตน้ หากผูใ้ชค้วบคมุสื่อเหล่านี ้
ใหแ้สดงออกมาตามตอ้งการได ้ระบบนีเ้รียกว่า มลัติมีเดียปฏิสมัพนัธ ์(Interactive Multimedia) 

  Hall (1996)ไดอ้ธิบายว่าสื่อมลัติมีเดียไวว้่า สื่อมัลติมีเดีย คือ โปรแกรม
ซอฟตแ์วรท์ี่อาศัยคอมพิวเตอรเ์ป็นสื่อในการน าเสนอโปรแกรมประยุกตซ์ึ่งรวมถึงการน าเสนอ
ขอ้ความสีสนั เสียง (Sound) ภาพเคลื่อนไหว (Animation)  ภาพกราฟิก (Graphic images)  และ
ภาพยนตรว์ีดิทัศน์ (Full motion Video) มัลติมีเดียปฏิสัมพันธ์ ( Interactive Multimedia) เป็น
โปรแกรมประยุกตท์ี่รบัการตอบสนองจากผูใ้ช้เมาส ์(Mouse) คียบ์อรด์ (Key board)  หรือตัวชี ้
(Pointer)  

  ชยัยงค ์พรหมวงศ (2556)ไดอ้ธิบายว่าสื่อมลัติมีเดียไวว้่า สื่อมลัติมีเดีย 
หมายถึง การท่ีสื่อหลายชนิดมีความสมัพนัธก์นัมีคณุค่าสนบัสนนุซึ่งกนัและกนั สื่อชนิดหนึ่งอาจใช้
สรา้งความสนใจในขณะที่อีกชนิดหนึ่งใชเ้พื่อน าเสนอขอ้มลูของเนือ้หา การใชส้ื่อมลัติมีเดียท าให้
ผูเ้รียนมีประสาทสมัผัสที่ผสมผสานกันจากประสบการณ์ได ้และคน้พบวิธีการที่จะเรียนรูใ้นสิ่งที่
ตอ้งการไดด้ว้ยตนเองมากขึน้ 

  กิดานันท ์มลิทอง (2548)ไดอ้ธิบายว่าสื่อมัลติมีเดียไวว้่า สื่อมัลติมีเดีย 
หมายถึง การน าเอาสื่อหลากหลายประเภทมาใชร้วมกัน ไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ ์วัสดุ และวิธีการ
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เพื่อใหก้ารเรียนการสอนการฝึกอบรม เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่สงูสุดได ้โดยการใชส้ื่อ
แต่ละชนิดตามล าดับของเนือ้หา และในปัจจุบนัมีการน าคอมพิวเตอรม์าใชเ้พื่อการผลิตหรือการ
ควบคุมการท างานของอุปกรณต่์างๆ เพื่อน าเสนอขอ้มูล ทัง้ภาพกราฟิก ตัวอักษร เสียง วีดิทัศน ์
และ ภาพเคลื่อนไหวภาพถ่าย 

    ซึ่งสามารถสรุปไดว้่า สื่อมัลติมีเดีย เป็น การใชโ้ปรแกรมซอฟตแ์วรร์วม
กับคอมพิวเตอรใ์นการสื่อความหมายโดยการผสมผสานสื่อหลายชนิด เช่น ข้อความ เสียง 
(Sound) ภาพเคลื่อนไหว (Animation)  กราฟิก (Graphic) และวีดิทัศน ์(Video) เป็นตน้ ผูใ้ชจ้ะ
ควบคมุสื่อใหแ้สดงขอ้มลูออกมาตามที่ตอ้งการไดจ้ะเรียกว่า สื่อมลัติมีเดียฏิสมัพนัธ์  (Interactive 
Multimedia)  นอกจากนี ้ก า รปฏิ สัมพันธ์ ของผู้ ใ ช้ส ามารถจะกระท า ได้ โ ดยผ่ านทาง
เมาส ์(Mouse) ตวัชี ้(Pointer) และ คียบ์อรด์ (Keyboard)  เป็นตน้  

สื่อมัลติมีเดียปฏิสมัพันธ์ที่ช่วยใหผู้ใ้ชท้  ากิจกรรมและเรียนรู ้สามารถดู
สื่อต่างๆ ด้วยตนเองได้ โดยรวบรวม วีดิทัศน์ เสียง ภาพ ไว้ในสื่อมัลติมีเดีย เพื่อให้มีความ
หลากหลายในการใชเ้ทคโนโลยีในแบบใหม่ที่ท าใหก้ารใชค้อมพิวเตอรน์่าสนใจ และเรา้ความสนใจ 
เพิ่มความสนกุสนานในการเรียนรูม้ากยิ่งขึน้ 

 
          การเรียนการสอนโดยใช้ส่ือมัลติมีเดีย 

 ปณภา ภิรมย์นาค (2557)ได้กล่าวถึง การเรียนการสอนโดยใช้สื่อ
มัลติมีเดียไวว้่า สื่อทุกแบบเป็นองคป์ระกอบส าคัญในการ ถ่ายทอดความคิด ความรู ้และทักษะ
ต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อสภาพสงัคมในปัจจุบนัเต็มไปดว้ย ข่าวสารขอ้มลู การใชส้ื่อการสอน
ในรูปแบบที่เหมาะสมจึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่ง เพราะสื่อท าใหก้ารรบัรูม้ปีระสิทธิภาพที่สงูขึน้ แต่ก็
ขึน้อยู่กับวิธีการเสนอและคุณภาพของสื่อและสื่อนั้นๆ ดว้ย ไม่ว่าจะเป็นสื่อที่ธรรมดาที่สุด เช่น 
กระดานด าหรือไวท์บอร์ด หากมีการออกแบบการใช้ที่ ดีก็จะมีประสิทธิภาพในการอธิบาย
ความหมายได้ดีมากกว่าการใช้สื่อที่ซับซ้อน และมีราคาแพงกว่าได้ อย่างไรก็ตาม สื่อทุกละ
ประเภทย่อมมีขอ้ดีและขอ้จ ากดัในตวัเอง  

 สื่อมัลติมีเดียเพื่อการเรียนการสอนนั้น คือ โปรแกรมคอมพิวเตอรท์ี่
ออกแบบเพื่อใชใ้นการ เรียนการสอน โดยผูอ้อกแบบหรือกลุ่มผูผ้ลิตโปรแกรมไดบู้รณาการเอา
ข้อมูลรูปแบบต่างๆ เช่น  ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว ข้อความ เสียง และวีดีทัศน์ เข้าไปเป็น
องคป์ระกอบในการสื่อสารและการ ใหเ้พิ่มประสิทธิภาพของการเรียนรู ้
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 สพุิน สภุโณ (2556) ไดก้ลา่วถึง การเรียนการสอนโดยใชส้ื่อมลัติมีเดียไว้
ว่า สื่อมลัติมีเดียที่ใชใ้นการเรียนรูเ้ป็นนวัตกรรมทางการศึกษาที่นกัการศึกษาหลายท่านใหค้วาม
สนใจเป็นอย่างมาก พัฒนาการของสื่อมัลติมีเดียในประเทศทางตะวันตก ตัง้แต่ปี ค.ศ. 1980 มี
ความก้าวหน้าอย่างเด่นชัด เมื่อมีการใชง้านร่วมกันกับระบบเครือข่ายด้วยแล้ว สื่อมัลติมีเดีย
ส าหรบัการเรียนรูจ้ะมีบทบาทยิ่งขึน้และไรขอบเขต สื่อมลัติมีเดียเพื่อการเรียนรูรู้ปแบบต่างๆ ไดร้บั
การพฒันาไปตามความกา้วหนา้ของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร ์เมื่อกล่าวถึงสื่อมลัติมีเดีย จะเขา้ใจ
ไดว้่าเป็นการน าสื่อหลากหลายรูปแบบมารวมกนัเพื่อน าเสนอจากระบบคอมพิวเตอร ์และควบคมุ
ดว้ยระบบคอมพิวเตอร ์ในปัจจุบนัสื่อมัลติมีเดียเพื่อการเรียนรูเ้รียกบทเรียนลกัษณะนีว้่าCAI ซึ่ง
บันทึกไว้ในซีดีรอม โดย CAI เป็นสื่อมัลติมีเดียที่น าเสนอบทเรียนโดยมี เสียงและภาพเป็น
องคป์ระกอบหลกั เสียงและภาพเหล่านีอ้าจอยู่ในรูปแบบของ ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว ขอ้ความ
หรือวีดิทศัน ์ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัการออกแบบบทเรียน ส่วนเสียงนัน้จะมีทัง้ เสียงบรรยาย เสียงจริง และ
อ่ืนๆ ที่เหมาะสม โดยทั้งหมดนีจ้ะแสดงผ่านระบบคอมพิวเตอรซ์ึ่งต่อเป็นระบบเครือข่ายหรือ
คอมพิวเตอรส์ว่นบคุคล 

เมื่อเทคโนโลยีเครือข่ายมีความเจริญก้าวหน้ามากขึน้ การเรียนรูผ้่าน
ระบบเครือข่ายมีความน่าสนใจมากขึน้ตามล าดบั เครือข่ายใยแมงมมุโลกหรือที่เรียกทั่วไปว่า เว็บ 
(Web) มีการพัฒนาและผูใ้ชใ้หค้วามสนใจมากขึน้อย่างรวดเร็ว เริ่มตั้งแต่ช่วงปี ค.ศ. 1990 จน
ทางการติดต่อสื่อสารที่ธุรกิจผ่านเว็บกลายเป็นสิ่งที่ทั่วโลกให้ความสนใจ ซึ่งรวมทั้งธุรกิจด้าน
การศึกษาดว้ย โดยเฉพาะในดา้นการศึกษา เว็บไดเ้ปิดโอกาสใหผู้เ้รียนทุกแห่งในโลกมีโอกาส
เขา้ถึงขอ้มลูที่อยู่ในเว็บไดใ้กลเ้คียงกนั 

 การเรียนการสอนผ่านเว็บ (Web-Based Instruction) เป็นที่นิยมจาก
นักการศึกษาทั่วโลกเป็นอย่างมาก ในช่วงปี ค.ศ. 1995 ถึงปัจจุบนั โดยมีงานวิจัยที่เก่ียวขอ้งกับ
การออกแบบการจดัการเรียนรู ้โดยระบบเรียนการสอน และการสรา้งบทเรียนไดม้ีมาอย่างต่อเนื่อง
พรอ้มกบัการพฒันาโปรแกรมที่ใชส้รา้งบทเรียนหรือสื่อมลัติมีเดีย มีการสนบัสนนุการสรา้งบทเรียน
ผ่านเว็บมีความเจริญกา้วหนา้มากขึน้ โปรแกรมสนับสนุนการสร้างสิ่งเหล่านีล้ว้น ใชง้านไดง้่าย 
และ มีคุณภาพสูง เช่น โปรแกรม  Microsoft FrontPage โปรแกรม Dreamweaver โปรแกรม
Macromedia Director โปรแกรม Macromedia Flash และโปรแกรม Firework นอกจากโปรแกรม
ดังกล่าวแลว้ โปรแกรมช่วยสรา้งสื่อมัลติมีเดียอ่ืนๆ ที่ไดร้บัความนิยมในการน ามาสรา้งบทเรียน
มลัติมีเดียเพื่อการเรียนรู ้เช่น  ToolBook  และ  Macromedia authorware  ก็ไดร้บัการพฒันาให้
ใช้งานผ่านเว็บได้ การเปลี่ยนแปลงรวมถึงบทบาทของเทคโนโลยีคอมพิวเตอรท์ี่ส่งผลต่อการ
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จัดรูปแบบการเรียนรูน้ีเ้อง ที่ท าใหก้ารเรียนการสอนทางไกลการฝึกอบรมทางไกล รวมทั้งการ
เรียนรูใ้นรูปแบบการอภิปรายโตต้อบทัง้กลุม่ใหญ่และกลุม่ย่อย ซึ่งตอ้งเสียค่าใชจ้่ายมากและท าได้
ยากจึงเป็นเรื่องที่ไม่แปลกใหม่ในอนาคต 

 จากที่กล่าวมาในข้างต้นแล้วปัจจุบันมีการพัฒนาสื่อมัลติมีเดียให้มี
ความทนัสมยัและน่าสนใจมากย่ิงขึน้ รวมถึงการใชเ้ทคโนโลยีรูปแบบใหม่ๆมาใชใ้นการเรียนรูแ้บบ
ในห้อง เรี ยนและนอกห้อง เรี ยนมากขึ ้น  เช่น  QR-Coad AR Youtube Facebook Google 
classroom เป็นตน้ ซึ่งท าใหก้ารเรียนรูใ้นปัจจุบันสามารถเขา้ถึงไดทุ้กที่ทุกเวลา ผูเ้รียนสามารถ
เรียนรูจ้ากแหลง่ขอ้มลูต่างๆไดใ้นทกุเวลา 

 
          ประโยชนข์องมัลติมีเดียด้านการเรียนการสอนและการฝึกอบรม 

 1. การจัดการเรียนรู้ด้วยระบบมัลติมีเดียช่วยดึงดูดความสนใจได้ดี 
ผู้เรียนไม่เกิดความเบื่อหน่าย เนื่องจากสื่อมัลติมีเดียที่มีการน าเสนอที่หลากหลายช่วยสร้าง
บรรยากาศในการเรียนรูไ้ดดี้และมีความน่าสนใจตลอดบทเรียน 

 2. ท าใหผู้เ้รียนสามารถทบทวนความรูเ้ดิมไดดี้กว่าการใชส้ื่อชนิดอ่ืนๆ 
 3. มีการแสดงความหมายชัดเจน เนื่องจากมีการผสมผสานสื่อหลายๆ 

ชนิดเขา้ดว้ยกนั ท าใหม้ีประสิทธิภาพในการสื่อความหมายสงู  
 4. ผู้ เ รี ยนมีปฏิสัมพันธ์กับบทเรียนที่ น า เสนอผ่ านจอภาพของ

คอมพิวเตอรท์ าใหก้ารเรียนรูข้องผูเ้รียนประสบผลส าเรจ็สงู 
 5. ผูเ้รียนมีความคงทนของการจ าเนือ้หาไดดี้กว่าการใชส้ื่อชนิดอ่ืนๆ 
 6. การแสดงผลเหมือนกนัทุกครัง้ ผูเ้รียนจะไดร้บัความรูเ้ท่าเทียมกันทัง้

ผูเ้รียนอ่อน ปานกลาง และเก่ง 
7. รูปแบบการเรียนรูร้ายบุคคล ผูเ้รียนจัดการเวลาเรียนของตนเองได้

ตามความตอ้งการ  
 8. เป็นการเรียนรูผ้่านโสตประสาทหลายๆทางทั้งทางหู ทางตา และ

สามารถลงมือปฏิบติัตามค าสั่งช่วยกระตนุความสนใจไดดี้  
 9. เป็นเครื่องมือสาธิตในเนือ้หาที่ยากซับซอ้น เช่น การอธิบายสิ่งของ

เล็กๆ ที่มองดว้ยตาเปล่าไม่เห็น หรือมีความเสี่ยงเกินไปที่จะปฏิบัติกับของจริง หรือ การจ าลอง
สถานการณ ์
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 10. เสียค่าใชจ้่ายนอ้ยลง แมว้่าจะเป็นการลงทุนสูงในระยะแรกก็ตาม 
แต่ในระยะยาวแลว้ สามารถลดค่าใชจ้่ายโดยเฉลี่ยถึง 40% ในการใชร้ะบบมลัติมีเดียโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งการฝึกอบรม 

 11. ปรบัปรุงให้มีความทันสมัยไดง้่าย เพราะระบบงานมัลติมีเดียเป็น
ซอฟแวรค์อมพิวเตอร ์จึงสามารถปรบัเปลี่ยนแกไ้ขใหม้ีความทนัสมยัไดง้่าย 

 12. เหมาะส าหรบัการใชง้านผ่านระบบเครือข่ายอินเทอรเ์น็ต ในรูปของ
บทเรียนคอมพิวเตอรแ์ละระบบงานน าเสนอ เช่น e-training, e-Learning, e-Presentation เป็นตน้ 

 สรุปได้ว่า สื่อมัลติมี เ ดีย  เป็นการใช้โปรแกรมซอฟต์แวร์รวมกับ
คอมพิวเตอรใ์นการสื่อความหมายโดยการรวบรวมสื่อหลายๆชนิด มาใชใ้นการน าเนอขอ้มลูต่างๆ 
เพื่อใหเ้กิดความน่าสนใจ และเขา้ใจไดดี้ยิ่งขึน้ ปัจจุบนัมีการน าสื่อมัลติมีเดียมาใชใ้นการเรียน รู ้
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจดัการเรียนรูใ้หดี้ยิ่งขึน้ โดยผูส้อนจะตอ้งเลือกรูปแบบสื่อมลัติมีเดียที่
เหมาะสมกบัเนือ้หาและผูเ้รียนดว้ย 

 

2.5 งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
 ขลุ่ยรีคอเดอร ์  

 ณัฐสินี  ภาณุศานต์ (2553) ได้ศึกษาค้นคว้าเก่ียวกับการศึกษาผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียน และความพงึพอใจจากการเรียนการสอนออนไลนใ์นเวลาเดียวกนั วิชาพืน้ฐานศิลปะ 
เรื่องทักษะการบรรเลงดนตรีประเภทขลุ่ยรีคอรเ์ดอร์ วัตถุประสงค ์คือ 1.เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนวิชาพืน้ฐานศิลปะ เรื่องทกัษะการบรรเลงดนตรีประเภทขลุ่ยรีคอรเ์ดอร์  ของนกัเรียน
โดยวิธีการเรียนการสอนออนไลน ์ในเวลาเดียวกัน  2.เพื่อศึกษาความพึงพอใจในการเรียนของ
นักเรียนที่มีต่อการเรียนการสอนออนไลน์ ในเวลาเดียวกันวิชาพืน้ฐานศิลปะ เรื่องทักษะการ
บรรเลงดนตรีประเภทขลุย่รีคอรเ์ดอร ์การวิจยันีเ้ป็นการวิจยัเชิงทดลอง(Experimental Research) 
กลุ่มตวัอย่างเป็นนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนไทยรฐัวิทยา 93 (บา้นลาดตะเคียน) ไดท้ า
การสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง  (purposive sampling)  จ านวน  15  คน โดยเจาะจงการแบ่งชั้น
คะแนนของนักเรียน กลุ่ม คือ กลุ่มเรียนเก่ง  กลุ่มเรียนปานกลาง และกลุ่มเรียนอ่อน   เครื่องมือ 
คือ 1. บทเรียนทักษะการบรรเลงดนตรีขลุ่ยรีคอรเ์ดอรผ์่านการเรียนการสอนออนไลน์ในเวลา
เดียวกนั 2. แบบทดสอบวัดผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนทักษะการบรรเลงดนตรี ขลุ่ยรีคอรเ์ดอร ์ผ่าน
การเรียนการสอนออนไลนใ์นเวลาเดียวกนั 3) แบบวดัความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียน
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การสอนออนไลนใ์นเวลาเดียวกนั สถิติที่ใชคื้อ สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) ค่าเฉลี่ย  (X) และ ค่า 
t (Dependent Samples t-test) 

  พบว่า 1. ผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนการสอนออนไลนใ์นเวลาเดียวกนั หลงัเรียนสงู
กว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 2.นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนการ
สอนออนไลนใ์นเวลาเดียวกนั วิชาพืน้ฐานศิลปะ   เรื่องทกัษะการบรรเลงดนตรีประเภทขลุ่ยรีคอร์
เดอร ์อยู่ระดบัดีมาก 

 ปัญญา บุญหนุน (2559)ไดศ้ึกษาคน้ควา้เก่ียวกบัการพฒันาทกัษะการเป่าขลุ่ยรี
คอรเ์ดอรข์องนกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนอสัสมัชญัคอนแวนต ์สีลม ชัน้ประถมศึกษาปี
ที่ 5/1 มวีตัถปุระสงค ์1.เพื่อพฒันาผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการเป่าขลุ่ยรีคอร์
เดอร ์ของนกัเรียนชัน้ประถมปีที่ 5 โรงเรียนอสัสมัชญัคอนแวนต ์สีลม 2.เพื่อพฒันาแบบฝึกทกัษะ 
ใหม้ีประสิทธิภาพตามเกณฑม์าตรฐาน 80/80 กลุ่มตวัอย่างเป็นนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 5/1 
โรงเรียนอสัสมัชัญคอนแวนต ์สีลม ปี การศึกษาปีที่ 2559 จ านวน 34 คน โดยการเลือกกลุ่มแบบ
เจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือ คือ แบบฝึกทักษะเพื่อพัฒนาทักษะการเป่าขลุ่ยรีคอร์
เดอร ์จ านวน 5 แบบฝึก และแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแบบปรนัย จ านวน 20 ข้อ 
แบบทดสอบใชแ้บบกลุม่เดียว (One Group Pre-test Design) สถิติที่ใชคื้อ ค่าเฉลี่ย ค่ารอ้ยละ  

  พบว่า 1.การพัฒนาทักษะการเป่าขลุ่ยรีคอรเ์ดอร ์โดยใชแ้บบฝึกทักษะการเป่า
ขลุ่ยรีคอรเ์ดอร ์ของนักเรียน  ชั้นประถมศึกษาปีที่  5/1 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม มี
ประสิทธิภาพเท่ากับ 85.43/86.47 ซึ่งสูงกว่า เกณฑ์มาตรฐานที่ตั้งไว ้คือ 80/80 2.ผลที่เกิดกับ
นักเรียนหลงัการพัฒนาทักษะการเป่าขล่ยรีคอรเ์ดอร ์โดยการใชแ้บบฝึกทักษะ ของ นักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที 5/1 โรงเรียนอสัสมัชญัคอนแวนต ์สีลม พบว่านกัเรียนมีทกัษะการเป่าขลุ่ยรีคอร์ 
เดอรดี์ขึน้ ท าใหน้กัเรียนมีผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนดา้นทกัษะการเป่าขลุย่รีคอรเ์ดอรส์งูขึน้เป็นอย่าง
มาก 

 ไพโรจน ์มกัสมัพนัธุ ์(2553)ไดศ้ึกษาคน้ควา้เก่ียวกบัการสรา้งชุดการสอนการเป่า
ขลุ่ยรีคอรเ์ดอรส์  าหรบันักเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุวินท
วงศ ์ผลการวิจยัพบว่า 1.ชุดการสอนการเป่าขลุ่ยรีคอรเ์ดอร ์ส าหรบันกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 1 
มีประสิทธิภาพ 85.73/81.42 2.ผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนของนกัเรียนท่ีเรียนโดยใชชุ้ดการสอนการ
เป่าขลุ่ย รีคอรเ์ดอร ์ก่อนเรียนและหลงัเรียนแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 3. 
ค่าดชันีประสิทธิผล เท่ากบั 0.66 แสดงว่านกัเรียนมีความรูเ้พิ่มขึน้ 0.66 หรือคิดเป็นรอ้ยละ 66.83 
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4. ความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนโดยชุดการสอนการเป่าขลุ่ยรีคอรเ์ดอร ์ส าหรบันักเรียนชั้น
มธัยมศกึษาปีที่ 1 มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.60 แสดงว่ามีความพงึพอใจในระดบัมากท่ีสดุ 

รุจิรา วราพต (2553)ไดศ้ึกษาคน้ควา้เก่ียวกับการสรา้งและหาประสิทธิภาพชุด
การสอนรายวิชาดนตรีส  าหรบันักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนบา้นบ่อนางชิง จงัหวัด
สระแกว้ มีวัตถุประสงค ์1.เพื่อสรา้งชุดการสอนวิชาดนตรี เรื่อง การเป่าขลุ่ยรีคอรเ์ดอรเ์บือ้งตน้ 
ส าหรบันักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนบา้นบ่อนางชิง 2.เพื่อหาประสิทธิภาพของชุด
การสอนรายวิชาดนตรี เรื่อง การเป่าขลุย่รีคอรเ์ดอรเ์บือ้งตน้ ส าหรบันกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีที่ 6 
ของโรงเรียนบา้นบ่อนางชิง ตามเกณฑม์าตรฐาน 80/80 

พบว่า ชุดการสอนรายวิชาดนตรี เรื่องการเป่าขลุ่ยรีคอรเ์ดอรเ์บือ้งตน้ ส าหรบั
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6 ของโรงเรียนบ้านบ่อนางชิง จังหวัดสระแก้ว มีประสิทธิภาพ 
87.49/86.66 สูงกว่าเกณฑท์ี่ก าหนดไว ้สามารถน าไปใชป้ระกอบการเรียนการสอนและการฝึก
ปฏิบติัทักษะการเป่าขลุ่ยรีคอรเ์ดอร ์ส าหรบันักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนบา้นบ่อ
นางชิง จงัหวดัสระแกว้ได ้

อรนชุา อฏัฏะวชัระ (2545)ไดศ้ึกษาการน าเสนอแบบฝึกทกัษะการเป่ารีคอรเ์ดอร์
โดยใช้โน้ตสากล ด้วยวิธีผสมผสานการอ่านโน้ตกับการร้องโน้ต ส าหรับนักเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่  3 โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม การวิจัยครั้งนี ้มี
วัตถุประสงคเ์พื่อพัฒนาแบบฝึกทักษะการเป่ารีคอรเ์ดอร์โดยใชโ้น้ตสากลดว้ยวิธีผสมผสานการ
อ่านโน้ตกับการรอ้งโน้ต ประชากรที่ใชคื้อ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสาธิต
จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั ฝ่ายประถม ปีการศกึษา 2544 เครื่องมือที่ใชใ้นการวิจยั คือ แบบทดสอบ
ทางทฤษฎีโนต้ แบบฝึกทักษะการเป่ารีคอรเ์ดอรแ์ละบทเพลงส าหรบัฝึกทักษะการเป่ารีคอรเ์ดอร ์
แผนการสอนทักษะการเป่ารีคอรเ์ดอร ์นักเรียนกลุ่มทดลองจ านวน 70 คน ระยะเวลาทดลอง 14 
สปัดาห ์การวิเคราะหข์อ้มลูใชส้ถิติที ชนิดตวัแปรสมัพนัธก์นั ( t-dependent) กบัหาส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (SD) และค่าเฉลี่ย (X) ของคะแนนสอบวัดทักษะแต่ละครัง้ พบว่า การสอนทักษะการ
เป่ารีคอรเ์ดอรโ์ดยใชโ้นต้สากล ดว้ยวิธีผสมผสานการอ่านโนต้กบัการรอ้งโนต้ ตามแบบฝึกที่ผูว้ิจยั
ไดส้รา้งขึน้ตามแผนการสอน ในดา้นความรูท้างทฤษฎีขัน้พืน้ฐานไม่เปลี่ยนแปลง แต่ในดา้นปฏิบติั
ทกัษะผูเ้รียนมีทกัษะการเป่ารีคอรเ์ดอรดี์ขึน้ตามล าดบั 

อรนุชา อัฏฏะวัชระ (2545)ได้ศึกษาการศึกษาประสิทธิภาพของชุดการสอน
ทักษะการเป่าขลุ่ยรีคอรเ์ดอรก์ารวิจัยในครัง้นีม้ีจุดมุ่งหมายเพื่อ ศึกษาประสิทธิภาพของชุดการ
สอนทักษะการเป่าขลุ่ยรีคอรเ์ดอร ์ซึ่งเป็นชุดการสอนที่ผูว้ิจัยสรา้งขึน้เพื่อใชเ้ป็นสื่อการเรียนการ



  46 

สอนทกัษะการเป่าขลุย่รีคอรเ์ดอรข์องนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีที่ 4 กลุม่เปา้หมายที่ใชใ้นการวิจยั
ครัง้นีเ้ป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดงที่ผ่านการทดสอบทฤษฏี
ดนตรี จ านวน 65 คน เครื่องมือประกอบด้วย ชุดการสอนทักษะการเป่าขลุ่ยรีคอรเ์ดอร ์แบบ
ประเมินทกัษะการเป่าขลุ่ยรีคอรเ์ดอร ์และแบบทดสอบเรื่องทฤษฏีดนตรี สถิติที่ใชใ้นการวิเคราะห์
ขอ้มลูคือ ค่าเฉลี่ยรอ้ยละ แลว้เปรียบเทียบกบัเกณฑ ์80/80 

พบว่าหลังจากนักเรียนใชชุ้ดการสอนทักษะการเป่าขลุ่ยรีคอรเ์ดอร ์นักเรียนมี
ทักษะการเป่าขลุ่ยรีคอรเ์ดอรด์า้นต่างๆ โดยคิดเป็นคะแนนเฉลี่ยดังนี ้การเตรียมอุปกรณร์อ้ยละ 
100 จิตพิสยัในการปฏิบติังานรอ้ยละ 99.49 การจับอุปกรณร์อ้ยละ 98.46 ท่าทางในการบรรเลง
รอ้ยละ 96.41 การวางนิว้มือรอ้ยละ 93.33 ท านองรอ้ยละ 75.38 อารมณ์ของบทเพลงรอ้ยละ 
72.82 คณุภาพเสียงรอ้ยละ 71.28 ความกลมกลืนและจงัหวะรอ้ยละ 68.21 ประสิทธิภาพของชุด
การสอนทกัษะการเป่าขลุ่ยรีคอรเ์ดอร ์(E1/ E2) มีค่าเท่ากบั 81.05 / 84.36 ซึ่งสงูกว่าสมมติฐานที่
ก าหนดไวคื้อ 80/80 นอกจากนีย้ังพบว่าการฝึกใหผู้เ้รียนเป็นผูเ้คาะจังหวัดดว้ยตนเองจะท าให้
ผูเ้รียนมีทกัษะดา้นจงัหวะดีขึน้ การฝึกเป่าขลุ่ยรีคอรเ์ดอรร์ะยะ 1 ช่วงเสียง ควรเริ่มที่เสียงซอล ลา 
ที โดสงู โดต ่า เร มี และฟา ตามล าดบั ควบคู่กบัการฝึกหายใจและการเป่าลมจะช่วยใหเ้สียงของ
ขลุ่ยรีคอรเ์ดอรม์ีประสิทธิภาพดี การสอนโดยเน้นกระบวนการกลุ่ม และการสาธิตที่ดีจะช่วยให้
ผูเ้รียนมีทกัษะการเป่าขลุย่รีคอรเ์ดอรดี์ขึน้ 

สรุปไดว้่า งานวิจยัที่เก่ียวขอ้งกบัขลุ่ยรีคอรเ์ดอรส์่วนใหญ่เป็นการพฒันาชุดการ
สอนที่จดัท าขึน้เพื่อพฒันาทกัษะการปฏิบติัขลุ่ยรีคอรเ์ดอรข์องนกัเรียน โดย มีรูปแบบและวิธีการที่
แตกต่างกันออกไปโดยส่วนใหญ่เป็นไปตามวัตถุประสงคท์ี่ตัง้ไว้ ซึ่งถึงแมว้่าจะมีการวิจัยรูปแบบ
ใกลเ้คียงกันแต่ก็ยังไม่มีรูปแบบของสื่อมัลติมีเดียที่รวมรวมขอ้มูลในรูปแบบของวีดีโอเขา้ไปดว้ย 
ท าให้ผู ้วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาเก่ียวกับการท าสื่อมัลติมีเดีย เรื่อง รีคอรเ์ดอรใ์ห้มีความ
สมบูรณม์ากขึน้ โดยอาจมีการประสานองคค์วามรู้ในการน าเพลงไทยที่มาใชใ้นการเรียนการสอน
ดว้ย 

 
  ส่ือมัลติมีเดีย 

 กรกต ธัชศฤงคารสกุล (2556)ไดศ้ึกษาการพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย เรื่อง ดนตรีจีน
บางหลวง ส าหรบันกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเจีย้นหวั อ าเภอบางเลน จงัหวดันครปฐม 
พบว่า 1.ผลสัมฤทธิ์ของผูเ้รียนท่ีเรียนด้วยสื่อมัลติมีเดีย เร่ือง ดนตรีจีนบางหลวง มีผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนหลงัเรียนสงูขึน้กว่าก่อนเรียน อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05  2.สื่อมลัติมีเดีย 
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เรื่อง ดนตรีจีนบางหลวง มีประสิทธิภาพเท่ากับ 74.80/73.17  3.การปฏิบัติเครื่องดนตรีจีนบาง
หลวงมีคณุภาพอยู่ในระดบัดี คิดเป็นรอ้ยละ 75.33  4.ความคิดเห็นของผูเ้รียนที่มีต่อสื่อมลัติมีเดีย 
เรื่อง ดนตรีจีนบางหลวง อยู่ในระดับดีมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.23 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากบั 0.67 

  ชัยวัฒน์ เชาว์รัตนะและเจตชรินทร ์จิรสันติธรรม (2550)ได้ศึกษาการพัฒนา
รูปแบบการเรียนการสอนดนตรีสากลโดยใช้สื่อมัลติมิเ ดีย  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา
ประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียนการสอนดนตรีสากลโดยใชส้ื่อมัลติมิเดีย รายวิชาประวัติการ
ดนตรีและดนตรีนิยม คณะศิลปกรรมศาสตร ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัด
ปทุมธานี พบว่า นักศึกษากลุ่มตัวอย่างมีพัฒนาการดา้นความรูค้วามเขา้ใจเป็นที่น่าพอใจ ผล
คะแนนจากการประเมินมีค่าเฉลี่ย รอ้ยละ 87.05/93.3 รูปแบบการเรียนการสอนดนตรีสากลโดย
ใชส้ื่อมัลติมิเดียที่สรา้งขึน้ มีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑท์ี่ก าหนดไว ้80/80 สรุปว่า นักศึกษากลุ่ม
ตัวอย่าง มีพัฒนาการการเรียนรู ้ตามเกณฑท์ี่ก าหนด คือ ไม่ต ่ากว่ารอ้ยละ 80 และรูปแบบการ
เรียนการสอนดนตรีสากลโดยใชส้ื่อมลัติมิเดียที่ไดจ้ดัท าขึน้ใหม่นี ้มีความเหมาะสมมาก 

  โชคชัย รตันเกษร (2559)ไดศ้ึกษาการศึกษาประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอน เรื่องประเภทวงดนตรีสากล สาหรบันักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5 โรงเรียนหาดใหญ่
วิทยาลัย  จังหวัดสงขลา ผลการวิจัยพบว่า 1. บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่สร้างขึ ้นมี
ประสิทธิภาพ 81.25/88.00 สูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่ก าหนด 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและ
หลงัเรียนดว้ยบทเรียนคอมพิวเตอรช์่วยสอน เรื่องประเภทวงดนตรีสากล มีความแตกต่างกนัอย่าง
มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 

 วุทธิศักดิ์ โภชนุกูล (2546)ได้ท าวิจัยเก่ียวกับ ผลของการสอนโดยใชบ้ทเรียน
คอมพิวเตอร ์ท่ีมีต่อผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนปฏิบติัขลุ่ยเพียงออ ของนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 1 
ผลการวิจัยพบว่า 1. บทเรียนคอมพิวเตอร ์การสอนปฏิบัติขลุ่ยเพียงออ ที่ผู ้วิจัยสร้างขึน้ มี
ประสิทธิภาพเท่ากบั 82.67/83.40 ซึ่งสงูกว่าเกณฑ ์80/80 ที่ตัง้ไว ้2.ผลการเปรียบเทียบผลสมัฤทธิ์

ทางการเรียนปฏิบติัขลุ่ยเพียงออ ของนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 1ระหว่างการสอนโดยใชบ้ทเรียน
คอมพิวเตอร ์การสอนปฏิบติัขลุ่ยเพียงออ กบัการสอนโดยครูตามปกติใหผ้ลที่แตกต่างกนั อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยพบว่ากลุ่มที่สอนโดยใชบ้ทเรียนคอมพิวเตอร ์การสอนปฏิบติั
ขลุย่เพียงออ มีผลสมัฤทธิ์ท่ีสงูกว่ากลุม่ท่ีสอนโดยครูตามปกติ 

 เอกรฐั ศรีสว่าง (2556)ไดศ้กึษาผลของการใชส้ื่อมลัติมีเดียเรื่องโนต้ดนตรีสากลที่
มีต่อการสอนเรื่องโน้ตดนตรีสากลส าหรบั นศ.ระดับปริญญาตรีสถาบันอุดมศึกษาในจ.สงขลา 
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วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเร่ืองโน้ตดนตรีสากล ส าหรับนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี สถาบนัอุดมศึกษาในจังหวัดสงขลา โดยการเปรียบเทียบผลการเรียนก่อนเรียนและ
หลังเรียน ซึ่งกลุ่มตัวอย่างที่ ใช้ในการวิจัยครั้งนี ้คือ นิสิต นักศึกษาระดั บปริญญาตรีของ
สถาบนัอดุมศึกษาในจงัหวดัสงขลา 5 สถาบนั ไดแ้ก่ มหาวิทยาลยัหาดใหญ่ มหาวิทยาลยั สงขลา
นครินทร ์มหาวิทยาลยัทกัษิณ มหาวิทยาลยัราชภฎัสงขลา และมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล
ศรีวิชยั ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศกึษา 2555 สถาบนัละ 10 คน รวม 50 คน พบว่าผลการเปรียบเทียบ
ความแตกต่างของผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนและหลงัเรียน โดยใชส้ถิติ T-Dependent ปรากฏ
ว่า มีความแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 สื่อมลัติมีเดียเรื่องโนต้ดนตรีสากลที่
สรา้งขึน้มีประสิทธิภาพ 80.25/86.00 สูงกว่าเกณฑ ์80/80 ที่ก าหนด การเรียนการสอนโดยใชส้ื่อ
มลัติมีเดียเรื่องโนต้ดนตรีสากลเป็นเทคโนโลยีทางการศึกษาที่มีประสิทธิภาพสงู นกัศึกษาที่ไดร้บั
การเรียนการสอนมีการใชค้วามสามารถของตวัเองอย่างเต็มที่ และไดเ้รียนรูอ้ย่างมีประสิทธิภาพ  

 สรุปไดว้่างานวิจยังานวิจยัที่เก่ียวขอ้งกบัสื่อมลัติมีเดียในการเรียนดนตรี จะอยู่ใน
รูปแบบของสื่อการสอน ชดุการสอน ซึ่งมีวตัถปุระสงคเ์พื่อเพิ่มผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนของนกัเรียน 
และประเมินความพึงพอใจต่อการใชส้ื่อมัลติมีเดีย โดยมีการเปรียบเทียบผลก่อนและหลงัใชส้ื่อ
มลัติมีเดียวและพบว่าการวิจยัสว่นมากเป็นไปตามวตัถปุระสงคท์ี่ไดต้ัง้ไว ้

จากแนวคิด ทฤษฎี และ งานวิจยัที่เก่ียวขอ้ง ที่ไดก้ลา่วมาขา้งตน้ท าใหผู้ว้ิจัยเห็น
ว่า สื่อมลัติมีเดียมีความน่าสนใจเนื่องจากมีรูปแบบการน าเสนอ ที่หลากหลาย ทัง้ เสียง ภาพ วีดีโอ 
สามารถน ามาผลิตเป็นสื่อในรูปแบบต่างๆ รวมถึงการพฒันาทกัษะการปฏิบติัขลุ่ยรีคอรเ์ดอรด์ว้ย 
โดยการผลิต สื่อที่ เหมาะสมกับเรื่องที่จะสอนนั้นจะต้องรวบรวมข้อมูลเนื ้อหาต่างๆ ศึกษา  
รายระเอียดทฤษฎีการสอนที่จ  าน ามาใช ้รูปแบบการสอน หลกัสูตรแกนกลาง วัตถุประสงค ์ฯลฯ 
รวมทั้งศึกษาขอ้ผิดพลาดจากผูท้ี่เคยท าวิจัยเรื่องที่เก่ียวขอ้งมาก่อนเพื่อจะไดไ้ม่ตอ้งพบปัญหา
เดียวกนั หรือเป็นแนวทางในการสรา้งสื่อมลัติมีเดียต่อไป 
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บทที ่3  
วิธีด าเนินการวิจัย 

  การวิจัยครัง้นีเ้ป็นการวิจังเชิงทดลอง(Experimental Research) มีวัตถุประสงค์ 1.เพื่อ
ศึกษาผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติขลุ่ยรีคอรเ์ดอร ์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดทอง
สัมฤทธิ์ก่อนและหลังเรียน โดยใชชุ้ดการสอนมัลติมีเดีย เรื่อง รีคอรเ์ดอร ์2.เพื่อศึกษาความพึง
พอใจที่มีต่อชุดการสอนมลัติมีเดีย เรื่อง รีคอรเ์ดอร ์ของนกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวดั
ทองสมัฤทธิ์ โดยผูว้ิจยัมีวิธีการด าเนินการวิจยัตามล าดบัขัน้ตอน ดงันี ้
  3.1 การเลือกประชากรและกลุม่ตวัอย่างในการวิจยั 
   3.2.การสรา้งเครื่องมือที่ใชใ้นการวิจยั 
   3.3 การเก็บรวบรวมขอ้มลู  
    3.4 การวิเคราะหข์อ้มลู 
   3.5 สถิติที่ใชใ้นการวิจยั 

3.1 การเลือกประชากรและกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย 
 ประชากรในการวิจัย 
       นกัเรียนระดบัชัน้ประถมศกึษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 จ านวน 30 คน 
  กลุ่มตัวอย่างทีใ่ช้การวิจัย 
       นกัเรียนระดบัชัน้ประถมศกึษาปีที่  6  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศกึษา 2563 จ านวน 15 คน 
ทีเรียนวิชาดนตรี โดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง(Purposive Sampling) 

3.2 การสร้างเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
  เคร่ืองมือในการวิจัยคร้ังนี ้ได้แก่ 

  1.สื่อมลัติมีเดีย และ แผนการสอนโดยการใชส้ื่อมลัติมีเดีย เรื่อง รีคอรเ์ดอร ์
 2.แบบทดสอบก่อน/หลงัเรียนโดยการใชช้ดุการสอนมลัติมีเดีย เรื่อง รีคอรเ์ดอร ์
 3.แบบประเมินความพงึพอใจต่อการใชช้ดุการสอนมลัติมีเดีย เรื่อง รีคอรเ์ดอร ์

 

  วิธีด าเนินการสร้างเคร่ืองมือ 
  ในการวิจัยครั้งนี ้ผู ้วิจัยได้แบ่งการสร้างเครื่องมือออกเป็น 3 ประเภท โดยมี

วิธีด าเนินการสรา้งเครื่องมือดงันี ้
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   1.ส่ือมัลติมีเดีย และ แผนการสอนโดยการใช้ส่ือมัลติมีเดีย เร่ือง รีคอร์
เดอร ์
   1.1 ศึกษารายละเอียดหลักสูตรแกนกลางพืน้ฐาน  พุทธศักราช 2551 
และมาตรฐาน  การเรียนรูแ้ละตัวชีว้ัดฯ(ฉบับปรบัปรุง พ.ศ.2560) รายวิชาวิชาดนตรี ระดับชั้น
ประถมศกึษาปีที่ 6 
   1.2 ศึกษาขอ้มูลเก่ียวกับขลุ่ยรีคอรเ์ดอรจ์ากหนังสือ อินเตอรเ์น็ต  และ 
แหลง่ขอ้มลูต่างๆ 
    1.3 ศึกษาข้อมูลเก่ียวกับสื่อมัลติมีเดีย และการสรา้งสื่อมัลติมีเดียใน
รูปแบบ  โปรแกรมพาวเวอรพ์อยด ์(PowerPoint) 
   1.4 ด าเนินการสรา้งสื่อมลัติมีเดีย และแผนการสอนโดยใชส้ื่อมัลติมีเดีย
เรื่อง รีคอรเ์ดอร ์โดยแบ่งเนือ้หา ออกเป็น 2 ตอน คือ ตอนที่ 1 ขลุย่รีคอรเ์ดอรเ์บือ้งตน้ ประกอบดว้ย 
ประเภทของขลุ่ยรีคอรเ์ดอร ์หลกัการเลือกซือ้ขลุ่ยรีคอรเ์ดอร ์ รูปร่างลกัษณะของขลุ่ยรีคอรเ์ดอร ์
วิธีการจบัขลุย่รีคอรเ์ดอร ์ท่าทางในการนั่งและยืนเป่าขลุ่ยรีคอรเ์ดอร ์การดแูลรกัษาขลุ่ยรีคอรเ์ดอร ์
ฝังการวางนิว้มือของขลุ่ยรีคอรเ์ดอร ์และ การอ่านโนต้เบือ้งตน้ ตอนที่ 2 แบบฝึกปฏิบติัขลุ่ยรีคอร์
เดอร ์ ประกอบไปดว้ย แบบฝึกการเป่าโน้ตเสียงต่างๆ และแบบฝึกหัดที่เป็นบทเพลงสัน้ๆ   การ
ปฏิบติัตามเครื่องหมายที่พบในโนต้เพลง  โดยสื่อมัลติมีเดีย มีทัง้รูปแบบของรูปภาพ วีดีโอ และ
แบบฝึกหดัต่างๆ  
    1.5 น าสื่อมัลติมีเดีย และ แผนการสอนโดยการใชส้ื่อมัลติมีเดีย เรื่อง รี
คอรเ์ดอรไ์ปปรกึษาอาจารยท์ี่ปรกึษาและใหผู้เ้ชี่ยวชาญ 3 ท่าน ไดแ้ก่ 
     1.ดร.ปวตันช์ยั สวุรรณคงัคะ อาจารยป์ระจ าสาขาดรุยิางค
ศาสตรส์ากล มหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ 

2.ผศ.ดร.วิไลลักษณ ์ลงักา ผูช้่วยคณบดีฝ่ายวิจัย ภาควิชาการ
วดัผลและวิจยั  การศกึษา  มหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ  

3.นายวัชรกร เผื่อนโชติ  ครูช านาญการพิเศษ รายวิชาดนตรี  
โรงเรียนเตรียมอดุมศกึษานอ้มเกลา้ สมทุรปราการ   

  เพื่อ ตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือโดยพิจารณาความเหมาะสมและ
ตรวจสอบความเที่ยงตรงตามเนือ้หา (Content validity)  รวมทัง้ใหข้อ้เสนอแนะและน ามาปรบัปรุง
แกไ้ขตามค าแนะน า 
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ซึ่งมีลกัษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ 
คือ  

คะแนนเฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง เหมาะสมมากท่ีสดุ 
คะแนนเฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมายถึง เหมาะสมมาก 
คะแนนเฉลี่ย 2.51 – 3.50 หมายถึง เหมาะสมปานกลาง 
คะแนนเฉลี่ย 1.51 – 2.50 หมายถึง เหมาะสมนอ้ย 
คะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.50 หมายถึง เหมาะสมนอ้ยที่สดุ 
และน าผลการประเมินมาหาค่าเฉลี่ย ยึดเกณฑก์ารตัดสินที่คะแนน

เฉลี่ยตัง้แต่ 3.50 ขึน้ไป  
และ ค่า  IOC (Index of item objective congruence)  ให้คะแนน  3 

ระดบั คือ  
+1  มีความสอดคลอ้งกบัเนือ้หา 
 0   ไม่แน่ใจ 
-1   ไม่มีความสอดคลอ้งกบัเนือ้หา                                    

แลว้น าผลคะแนนที่ไดจ้ากผูเ้ชี่ยวชาญมาค านวณหาค่า IOC ตามสูตร
เกณฑ ์           

1. ขอ้ค าถามที่มีค่า IOC ตัง้แต่ 0.50-1.00 มีค่าความเที่ยงตรง ใชไ้ด ้
2. ขอ้ค าถามที่มีค่า IOC ต ่ากว่า 0.50 ตอ้งปรบัปรุง ยงัใชไ้ม่ได ้

ไดผ้ลดงันี ้
1.การตรวจพิจารณาความเหมาะสมต่อสื่อมลัติมีเดีย และ แผนการสอน

โดยการใชส้ื่อมลัติมีเดีย เรื่อง รีคอรเ์ดอร ์ค่าเฉลี่ยที่ได ้คือ 4.53 ผลการประเมินอยู่ในระดบัมีความ
เหมาะสมมากที่สดุ 

2.การตรวจสอบความเที่ยงตรงตามเนือ้หา (Content validity) ต่อสื่อ
มลัติมีเดีย และ แผนการสอนโดยการใชส้ื่อมลัติมีเดีย เรื่อง รีคอรเ์ดอร ์

ดา้นที่ 1 ดา้นคุณภาพของเนือ้ มีค่าความสอดคลอ้ง 1 แปลว่ามี
ค่าความเที่ยงตรงใชไ้ด ้

ดา้นที่ 2 ดา้นคุณภาพของสื่อมัลติมีเดีย และ แผนการสอนโดย
การใชส้ื่อมลัติมีเดีย เรื่อง รีคอรเ์ดอร ์มีค่าความสอดคลอ้ง 1 แปลว่ามีค่าความเที่ยงตรงใชไ้ด ้
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โดยน าข้อเสนอแนะมาปรับปรุง ในเรื่องความเหมาะสมของ
ระยะเวลา และขัน้ตอนการท ากิจกรรม โดยปรบัปรุงเวลาในการเรียนใหม้ีความเหมาะสมกบัเนือ้หา
ในแต่ละครัง้มากย่ิงขึน้ 

3.การตรวจประสิทธิภาพของสื่อมัลติมีเดีย และ แผนการสอนโดย
การใชส้ื่อมัลติมีเดีย เรื่อง รีคอรเ์ดอร ์ตามเกณฑ ์80/80 พบว่า E1 เท่ากับ 88 และ E2 เท่ากับ 92 
ซึ่งยอมรบัได ้ เนื่องจากความแปรปรวนของผลลพัธ์มีค่าสูงกว่าเกณฑท์ี่ตัง้ไวไ้ม่เกิน 2.5%  และ
คะแนน  E1 หรือ E2  ห่างกันไม่เกิน 5 % สูงกว่าเกณฑท์ี่ตัง้ไว ้แสดงว่าเครื่องมือมีประสิทธิภาพ
สามารถใชไ้ด ้

1.6 น าสื่อมลัติมีเดียมาที่ไดป้รบัปรุงแกไ้ขตามค าแนะน าของผูเ้ชี่ยวชาญ
แลว้ไป  ทดลองใชก้บันกัเรียนชัน้ประถมศึกษาป่ีที่ 6 ที่ไม่ใช่กลุม่ตวัอย่าง   
   2.แบบทดสอบก่อน/หลังเรียนโดยการใช้ชุดการสอนมัลติมีเดีย เร่ือง  
รีคอรเ์ดอร ์
    แบบทดสอบนีเ้ป็นแบบทดสอบก่อนและหลงัจากการเรียนการสอนโดย
การใชชุ้ดการสอนมลัติมีเดีย เรื่อง รีคอรเ์ดอร ์เพื่อใชว้ดัความสามารถดา้นทกัษะบรรเลงขลุย่รีคอร์
เดอรข์องนกัเรียนโดยมีวิธีการสรา้งแบบทดสอบดงันี ้
    2.1 ศกึษาวิธีการสรา้งแบบทดสอบ 
    2.2 ศกึษาและวิเคราะหห์ลกัสตูร เนือ้หา และ จดุประสงคข์องกิจกรรม  

2.3 สรา้งแบบทดสอบที่มีความครอบคลมุเนือ้หา จุดประสงคก์ารเรียนรู้
และทกัษะ การบรรเลงขลุ่ยรีคอรเ์ดอร ์โดย ขอ้สอบแบ่งออกเป็น 3 ตอน ดงันี ้ตอนที่ 1 เป็นขอ้สอบ
ปรนัย จ านวน 3 ข้อ (3 คะแนน) ตอนที่  2 เป็นข้อสอบอัตนัย จ านวน 3 ข้อ (7 คะแนน) และ 
ตอนที่ 3 แบบทดสอบปฏิบติั จ านวน 5 ขอ้ (10 คะแนน)  

 2.4 น าแบบทดสอบไปให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความเที่ยงตรงตาม
เนือ้หา (Content validity) รวมทัง้ใหข้อ้เสนอแนะและน ามาปรบัปรุงแกไ้ขตามค าแนะน า ผลคือ มี
ค่าความสอดคลอ้ง 1 แปลว่ามีค่าความเที่ยงตรงใชไ้ด ้

2.5 น าแบบทดสอบที่ปรบัปรุงแกไ้ขแลว้ไปหาค่าความยากง่าย (p) และ
อ านาจจ าแนก  (r) โดยน าไปใชท้ดสอบกบันกัเรียนชัน้ประถมศึกษาป่ีที่ 6 ที่ไม่ใช่กลุม่ตวัอย่าง โดย
ใชเ้กณฑด์งันี ้
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ภาพประกอบ 25 ภาพตารางเกณฑแ์บ่งระดบัความยากง่าย   

ภาพประกอบ 26 ภาพตารางเกณฑแ์บ่งอ านาจจ าแนก 

 

 
 

ที่มา ประสาท เนืองเฉลิม (2556). 

 
 
     ที่มา พรรณี ลีกิจวฒันะ (2556) 
 
ผลคือแบบทดสอบทั้งชุดมีค่าความยากง่าย (p) อยู่ระหว่าง 0.20-0.80 ซึ่งหมายถึง

สามารถขอ้สอบน ามาใชไ้ด ้และอ านาจจ าแนก  (r) อยู่ระหว่าง 0.20-1.00 ซึ่งหมายถึงสามารถน า
ขอ้สอบมาใชไ้ด ้
   2.6 หาค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบโดยใช้วิธีของคูเดอรร์ิชาร์ดสัน 
(Kuder- Richardson method) โดยใชส้ตูร KR-20  

ใชเ้กณฑด์งันี ้
0.00 – 0.20 ความเชื่อมั่นต ่ามาก/ไม่มีเลย 
0.21 – 0.40 ความเชื่อมั่นต ่า 
0.41- 0.70 ความเชื่อมั่นปานกลาง 
0.71 – 1.00 ความเชื่อมั่นสงู 

ผลจากการหาค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ พบว่า แบบทดสอบ 
มีค่าความเชื่อมั่น 0.72 หมายถึง แบบทดสอบมีความเชื่อมั่นสงู 

2.7 ไดแ้บบทดสอบที่มีคณุภาพไปใชใ้นการทดลอง 
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   3.แบบประเมินความพึงพอใจต่อการใช้ชุดการสอนมัลติมีเดีย เร่ือง  
รีคอรเ์ดอร ์

   แบบประเมินความพึงพอใจต่อการใชชุ้ดการสอนมัลติมีเดีย เรื่อง รีคอร์
เดอรเ์พื่อใชป้ระเมินความพงึพอใจของผูเ้รียน มีวิธีการสรา้งแบบทดสอบดงันี ้
    3.1 ศึกษาวิธีการสร้างแบบประเมินความพึงพอใจ จากเอกสารที่
เก่ียวขอ้ง 
    3.2 สรา้งแบบวดัความพึงพอใจ โดยใชม้าตราส่วนประมาณค่า (Rating 
Scale) 5 ระดบั จ านวน 10 ขอ้ โดยก าหนดค่าน า้หนกัไว ้5 ระดบัดงันี ้(บญุชม ศรีสะอาด, 2557) 
     ระดบั 5 หมายถึง พงึพอใจอยู่ในระดบัมากท่ีสดุ 
     ระดบั 4 หมายถึง พงึพอใจอยู่ในระดบั มาก 

ระดบั 3 หมายถึง พงึพอใจอยู่ในระดบัปานกลาง  
ระดบั 2 หมายถึง พงึพอใจอยู่ในระดบันอ้ย     
ระดบั 1 หมายถึง พงึพอใจอยู่ในระดบันอ้ยที่สดุ  

   โดยแปลความหมายค่าเฉลี่ยเปรียบเทียบกบัเกณฑข์องเบส(Best. 
1977,p. 135, อา้งถึงในนภาพร สิงหทตั, 2548, น. 161) ดงันี ้
     4.21 – 5.00 หมายถึง พงึพอใจอยู่ในระดบัมากที่สดุ 
     3.41 – 4.20 หมายถึง พงึพอใจอยู่ในระดบั มาก 

2.61 – 3.40 หมายถึง พงึพอใจอยู่ในระดบัปานกลาง  
1.81 – 2.60 หมายถึง พงึพอใจอยู่ในระดบันอ้ย     
1.00 – 1.80 หมายถึง พงึพอใจอยู่ในระดบันอ้ยที่สดุ  

3.4 น าแบบประเมินความพึงพอใจที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วไปน าไปใช้
ทดสอบกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาป่ีที่ 6 ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง  เพื่อหาค่าความเชื่อมั่นของแบบ
ประเมินความพึงพอใจโดยใช้วิธีของครอนบาค (Cronbach's Alpha Coefficient) โดย แบบ
ประเมินจะแบ่งออกเป็น 2 ดา้น คือ ดา้นคณุภาพเนือ้หา และ ดา้นคณุภาพของสื่อมลัติมีเดีย   

3.5 ไดแ้บบประเมินความพงึพอใจที่มีคณุภาพไปใชใ้นการทดลอง 

ผลจากการหาค่าความเชื่อมั่นของแบบประเมินความพึงพอใจ มีค่า 0.74 หมายถึง แบบประเมิน
ความพงึพอใจมีความเชื่อมั่นสงู 

 



  55 

3.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล  
 การวิจัยครั้งนี ้เป็นการวิจัยเชิงทดลอง(Experimental Research) โดยมีแบบแผนการ
ทดลองกลุม่เดียว วดัผลก่อนและหลงัการทดลอง (The One-Group Pretest-Posttest Design) 
 
                                                E      O1       X     O2 
 
  E  หมายถึง กลุม่ทดลอง 
   X  หมายถึง การเรียนเรื่องขลุ่ยรีคอรเ์ดอร์โดยการใช้ชุดการสอน
มลัติมีเดีย เรื่อง รีคอรเ์ดอร ์
  O1 หมายถึง การทดสอบก่อนเรียน  
   O2  หมายถึง การทดสอบหลงัเรียน 
   
  วิธีด าเนินการวิจัย 
  ผูว้ิจยัด าเนินการทดลองดงันี ้
    1. ผูว้ิจยัใหก้ลุม่ตวัอย่าง ท าแบบทดสอบก่อนเรียน และเก็บผลการทดสอบไวเ้พื่อ
น าไปเปรียบเทียบกบัผลการทดสอบหลงัเรียน  
    2. ผูว้ิจยัด าเนินการทดลองกบักลุม่ตวัอย่างดว้ยวิธีการสอนโดยการใชชุ้ดการสอน
มลัติมีเดีย เรื่อง  รีคอรเ์ดอรต์ามแผนการสอน เป็นเวลาในการสอน 8 สปัดาห ์สปัดาหล์ะ 1 ครัง้ 
ครัง้ละ 50 นาท ีและ ท าการสงัเกตพฒันาการของกลุม่ตวัอย่างในแต่ละสปัดาหว์่ามีพฒันาการ
เพิ่มขึน้มากนอ้ยเพียงใด 
    3. ผูว้ิจยัใหก้ลุม่ตวัอย่างท าแบบทดสอบหลงัเรียน และ แบบวดัความพงึพอใจ 
   4. วิเคราะห ์สรุปและอภิปรายผล 

3.4 การวิเคราะหข์้อมูล 
 ผูว้ิจยัการพฒันาทกัษะการบรรเลงขลุย่รีคอรเ์ดอร ์โดยใชช้ดุการสอนมลัติมีเดีย เรื่อง 
รีคอรเ์ดอรข์องนกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 6 โดยมีการวิเคราะหข์อ้มลูดงันี ้

 1. เปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนทดสอบก่อนและหลงัเรียน ของกลุ่ม
ตวัอย่าง โดยใชส้ถิติ T-Test แบบ Dependent Sample  



  56 

X 100 

X 100 

 2. วิเคราะหค์วามพึงพอใจในการเรียนปฏิบติัขลุ่ยรีคอรเ์ดอร ์โดยใชชุ้ดการสอน
มลัติมีเดีย เรื่อง รีคอรเ์ดอร ์ของนกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 6 โดยการหาค่าเฉลี่ย(Mean) และค่า
สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  

3.5 สถิติที่ใช้ในการวิจัย 
 1.สถิติที่ใชใ้นการตรวจสอบคณุภาพของเครื่องมือ ไดแ้ก่ 

1.1 หาค่าความเที่ยงตรงตามเนือ้หา (Content Validity) ของสื่อมัลติมีเดีย และ 
แผนการสอนโดยการใช้สื่อมัลติมีเดีย เรื่อง รีคอรเ์ดอร์ แบบทดสอบก่อน/หลังเรียนโดยการใช้ 
สื่อมลัติมีเดีย เรื่อง รีคอรเ์ดอร ์และ แบบประเมินความพึงพอใจในการใชส้ื่อมลัติมีเดีย เรื่อง รีคอร์
เดอร ์โดยพิจารณาจาก ความสอดคลอ้ง IOC ของผูเ้ชี่ยวชาญโดยใชส้ตูร ดงันี ้ 

IOC = R 
        N 

   IOC แทน  ความสอดคลอ้งของเนือ้หา 

   R แทน ผลรวมความคิดเห็นของผูเ้ชี่ยวชาญทัง้หมด  
   N  แทน  จ านวนผูเ้ชี่ยวชาญ 

   1.2 หาประสิทธิภาพของสื่อมลัติมีเดีย และ แผนการสอนโดยการใชส้ื่อมลัติมีเดีย 
เรื่อง รีคอรเ์ดอรใ์ชส้ตูรดงันี้ (ประสาท เนืองเฉลมิ, 2556) 

E1 =x 
       N 
        A 

E2 =f 
        N 
        B 

E1 คือ ประสิทธิภาพของกระบวนการ 
E2 คือ ประสิทธิภาพของผลลพัธ ์

x คือ ผลรวมของคะแนนของนกัเรียนระหว่างท ากิจกรรม 

f คือ ผลรวมของคะแนนสอบหลงัเรียน 
N คือ จ านวนนกัเรียน 
A คือ คะแนนเต็มของกิจกรรม 
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B คือ คะแนนเต็มของแบบทดสอบหลงัเรียน 
1.3 หาค่าความยากง่าย (Difficulty) ของแบบทดสอบก่อน/หลงัเรียนโดยการใช้

สื่อมลัติมีเดีย เรื่อง รีคอรเ์ดอร ์โดยใชส้ตูร ดงันี ้
P  =  R 
         N 

  P  แทน  ความยาก 
   R  แทน  จ านวนคนที่ตอบถกูขอ้นัน้ (Right) 
   N แทน  จ านวนคนที่ตอบทัง้หมด 

   1.3 หาค่าอ านาจจ าแนก (Discrimination) ของแบบทดสอบก่อน/หลงัเรียนโดย
การใชส้ื่อมลัติมีเดีย เรื่อง รีคอรเ์ดอร ์โดยใชส้ตูร ดงันี ้

r  =  PH   PL 
              NH    NL 

r  แทน  ค่าอ านาจจ าแนก 
PH  แทน  จ านวนคนที่ตอบถกูในกลุม่สงู 
PL แทน  จ านวนคนที่ตอบถกูในกลุม่ต ่า 
N แทน  จ านวนคนทัง้หมดในแต่ละกลุม่ 

1.4 หาค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบก่อน/หลงัเรียนโดยการใชส้ื่อมัลติมีเดีย 
เรื่อง รีคอรเ์ดอร ์และ แบบประเมินความพึงพอใจในการใชส้ื่อมลัติมีเดีย เรื่อง รีคอรเ์ดอร  ์ โดยใช้
สตูร KR-20 

    rtt =    k        1 - pq 
                        k-1          s2 

 
rtt  แทน ความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ 
K แทน จ านวนขอ้ของแบบทดสอบ 
s2 แทน ความแปรปรวนของคะแนนทัง้ฉบบั 
p แทน สดัสว่นของคนท าถกูในแต่ละขอ้ 
q แทน สดัสว่นของคนท าผิดในแต่ละขอ้ 
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1.6 หาค่าความเชื่อมั่นของแบบประเมินความพึงพอใจโดยใช้ของครอนบาค 
(Cronbach's Alpha  Coefficient) โดยมีสตูรดงันี ้ 

   a =    k         1 -  si
2 

                  k-1           si
2 

   
a     แทน  ความเชื่อมัน้ของแบบประเมินความพงึพอใจ 
k     แทน จ านวนขอ้ค าถาม 

 si
2    แทน ผลรวมของความแปรปรวนของคะแนนแต่ละขอ้ 

si
2       แทน ความแปรปรวนของคะแนนรวมทัง้ฉบบั 

   
  2.สถิติที่ใชใ้นการทดลอง ไดแ้ก่ 
   2.1 สถิติทดสอบสมมติฐาน หาค่า T-Test แบบ Dependent Sample เปรียบเทียบ
ความแตกต่างของคะแนนทดสอบก่อนและหลงัเรียน ของกลุม่ตวัอย่าง โดยใชส้ตูร ดงันี ้

 
   t  แทน  ค่าสถิติที่ใชเ้ปรียบเทียบกับค่าวิกฤติ เพื่อทราบความมี

นยัส าคญั  
   D  แทน  ผลต่างของคะแนนแต่ละคู่  
   N  แทน  จ านวนคู่ของคะแนน  

   ΣD  แทน ผลรวมทัง้หมดของผลต่างของคะแนนก่อนและหลงัการ
ทดลอง  

   ΣD2 แทน  ผลรวมก าลังสองของผลต่างของคะแนนระหว่างก่อน
และหลงัการทดลอง 
 
   2.2 วิเคราะหค์วามพงึพอใจในการเรียนปฏิบติัขลุย่รีคอรเ์ดอร ์โดยใชช้ดุการสอน
มลัติมีเดีย เรื่อง รีคอรเ์ดอรข์องนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีที่ 6 โดยใช ้
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  2.2.1 ค่ารอ้ยละ (Percentage)  
รอ้ยละ = ตวัเลขที่ตอ้งการเปรียบเทียบ X 100 

จ านวนเต็ม 
   2.2.2 คะแนนเฉลี่ย (Mean) 

X  =  X 
                 N 

    X  แทน  ค่าเฉลี่ย 

   X  แทน  ผลรวมของคะแนน 
   N  แทน  จ านวนคน 
 

    2.2.3 ค่าสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

 
   SD  แทน  สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

   X  แทน  ผลรวมของคะแนน 
  N  แทน  จ านวนคน 
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บทที ่4  
การวิเคราะหข์้อมูล 

การวิจยัครัง้นีม้ีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาผลสมัฤทธิ์การปฏิบติัขลุ่ยรีคอรเ์ดอร ์ของนกัเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดทองสัมฤทธิ์ก่อนและหลงัเรียน โดยใชชุ้ดการสอนมัลติมีเดีย 
เรื่อง รีคอรเ์ดอร ์และ ศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อชุดการสอนมัลติมีเดีย เรื่อง รีคอรเ์ดอร ์ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6 โรงเรียนวัดทองสัมฤทธิ์  ในลักษณะการวิจัยแบบทดลอง 
(experimental research) แบบกลุม่ทดลองกลุม่เดียว วดัผลก่อนและหลงัการทดลอง (The single 
group, Pretest-Posttest design) โดยประชากรที่จะศึกษาเป็นนกัเรียนระดบัชัน้ประถมศึกษาปีที่  
6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 จ านวน 15 คน ทีเรียนวิชาดนตรี โดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง
(Purposive Sampling) 

การวิเคราะหข์อ้มลูแบ่งเป็น 2 ตอนดงันี ้
1.ผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติขลุ่ยรีคอร์เดอร ์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6 

โรงเรียนวัดทองสัมฤทธิ์ก่อนและหลังเรียน โดยใช้ชุดการสอนมัลติมีเดีย เรื่อง รีคอร์เดอร ์
     2.ผลความพึงพอใจที่มีต่อชุดการสอนมลัติมีเดีย เรื่อง รีคอรเ์ดอร ์ของนกัเรียนชัน้
ประถมศกึษาปีที่ 6 โรงเรียนวดัทองสมัฤทธิ์  

การวิเคราะหข์อ้มูลและแปลความหมายการวิเคราะหข์อ้มูล ผูว้ิจัยใชส้ญัลกัษณต่์าง ๆ 
แทนความหมาย ดงันี ้
   (�̅�)  แทน ค่าเฉลี่ย 
   S.D.  แทน ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
   N  แทน จ านวนตวัอย่าง 
   T  แทน ค่าสถิติเพื่อใชพ้ิจารณาในการแจกแจง 
   **  แทน มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 
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4.1 ผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติขลุ่ยรีคอรเ์ดอร ์ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที ่6 
โรงเรียนวัดทองสัมฤทธิ์ก่อนและหลังเรียน โดยใช้ชุดการสอนมัลติมีเดีย เร่ือง  
รีคอรเ์ดอร ์

การศึกษาผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติขลุ่ยรีคอรเ์ดอร ์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6 
โรงเรียนวดัทองสมัฤทธิ์ก่อนและหลงัเรียน โดยใชช้ดุการสอนมลัติมีเดีย เรื่อง รีคอรเ์ดอร ์ซึ่งเป็นการ
ทดสอบผลสมัฤทธิ์การปฏิบติัขลุ่ยรีคอรเ์ดอร ์แบบกลุ่มทดลองกลุ่มเดียว วัดผลก่อนและหลงัการ
ทดลอง (The single group, Pretest-Posttest design)  เป็นแบบการทดลองที่มีกลุ่มทดลองกลุ่ม
เดียว มีการทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน โดยใชแ้บบทดสอบก่อนและหลงัเรียนโดยการใชส้ื่อ
มลัติมีเดีย เรื่อง รีคอรเ์ดอร ์จ านวน 20 คะแนน และน าผลการทดสอบมาเปรียบเทียบคะแนนกนัท า
ใหท้ราบความกา้วหนา้ ไดผ้ลการทดลองดงันี ้

 

ภาพประกอบ 27ภาพกราฟแสดงผลสมัฤทธิ์การปฏิบติัขลุ่ยรีคอรเ์ดอร ์ 
 

 

จากภาพภาพกราฟแสดงผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติขลุ่ยรีคอร์เดอร์ ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดทองสมัฤทธิ์ ก่อนและหลงัเรียนโดยใชชุ้ดการสอนมลัติมีเดีย เรื่อง  
รีคอรเ์ดอร ์จะเห็นไดว่้านกัเรียนทกุคนมีผลสมัฤทธิ์การปฏิบติัขลุ่ยรีคอรเ์ดอร ์
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ของนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีที่ 6 โรงเรียนวดัทองสมัฤทธิ์ ก่อนและหลงัเรียน 
โดยใชชุ้ดการสอนมลัติมีเดีย เรื่อง รีคอรเ์ดอร ์
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ประชากรที่ศึกษา N �̅� S.D t Prob. 
ทดสอบก่อนเรียน 15 3.73 1.907   

    30.893 0.000* 
ทดสอบหลังเรียน 15 18.40 .986   

 15     

*มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 

ตาราง 1 แสดงผลการเปรียบเทียบผลสมัฤทธิ์การปฏิบติัขลุย่รีคอรเ์ดอร ์ก่อนเรียนและหลงัเรียน 

จากตาราง 1 แสดงผลการวิเคราะหผ์ลสมัฤทธิ์การปฏิบติัขลุ่ยรีคอรเ์ดอร ์ของนกัเรียนชัน้
ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดทองสมัฤทธิ์ก่อนและหลงัเรียน โดยใชชุ้ดการสอนมลัติมีเดีย เรื่อง 
รีคอรเ์ดอร ์เปรียบเทียบค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลทดสอบก่อนเรียนและหลัง
เรียน พบว่า ประชากรที่ศึกษาที่เรียนการปฏิบติัขลุ่ยรีคอรเ์ดอรโ์ดยใชชุ้ดการสอนมลัติมีเดีย เรื่อง  
รีคอรเ์ดอร ์มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติขลุ่ยรีคอรเ์ดอรก์่อนเรียน (X̅ = 3.73, S.D = 1.907) และหลัง
เรียน (X̅ = 18.40, S.D = .986) ซึ่งแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 แสดงว่า เรียน
การปฏิบติัขลุ่ยรีคอรเ์ดอรโ์ดยใชชุ้ดการสอนมลัติมีเดีย เรื่อง รีคอรเ์ดอร ์ท าใหม้ีผลสมัฤทธิ์ดา้นการ
ปฏิบติัขลุย่รีคอรเ์ดอรส์งูขึน้ 

 
 
 

 
 

 

4.2 ผลความพงึพอใจที่มีต่อชุดการสอนมัลติมีเดีย เร่ือง รีคอรเ์ดอร ์ของนักเรียน
ช้ันประถมศึกษาปีที ่6 โรงเรียนวัดทองสัมฤทธิ์ 

การศึกษาความพึงพอใจในการใชส้ื่อมัลติมีเดีย เรื่อง รีคอรเ์ดอรข์องนักเรียน ที่ไดจ้าก
การเก็บรวบรวมขอ้มลูจาก แบบประเมินความพงึพอใจในการใชส้ื่อมลัติมีเดีย เรื่อง รีคอรเ์ดอรข์อง
นกัเรียน 

ภาพประกอบ 28 ภาพตารางแสดงค่าสถิติที่ไดจ้ากโปรแกรม SPSS 
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ค าถาม ระดับความพึงพอใจ 

ข้อ รายการ �̅� S.D ระดับคุณภาพ 

ด้านคุณภาพของเนือ้หา 

1 
สื่อมีความชดัเจนของเนือ้หาสอดคลอ้งกบั
จดุประสงค ์

5 0 มากที่สดุ 

2 
สื่อมีล  าดบัขัน้ตอนการน าเสนอขอ้มลูจากง่ายไป
ยาก 

4.6 0.51 มากที่สดุ 

3 
เนือ้หาในสื่อมีความน่าสนใจ น่าติดตาม 
เหมาะสมกบัระดบัของผูเ้รียน 

4.53 0.52 มาก 

4 
การใชส้ื่อช่วยใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรูไ้ดง้่าย  และ
สามารถจดจ าไดน้าน 

4.73 0.46 มากที่สดุ 

5 เนือ้หาในสื่อมีความเหมาะสมกบัวยัของผูเ้รียน 4.6 0.51 มากที่สดุ 

คะแนนเฉลี่ยรวมดา้นคณุภาพของเนือ้หา 4.69 0.22 มากที่สดุ 

ด้านคุณภาพของส่ือมัลติมีเดีย 

6 ความถูกตอ้งและชดัเจนของภาษาที่ใช ้ 5 0 มากที่สดุ 

7 ความเหมาะสมของภาพ เสียง และ วีดีโอ 4.53 0.52 มาก 

8 
ความเหมาะสมของรูปแบบ ขนาด สี ของ
ตวัอกัษร 

4.53 0.52 มาก 

9 สื่อมีความทนัสมยั สะดวก  ง่ายต่อการใชง้าน 4.67 0.49 มากที่สดุ 

10 ความพงึพอใจโดยรวม 5 0 มากที่สดุ 

คะแนนเฉลี่ยรวมดา้นคณุภาพของสื่อมลัติมีเดีย 4.75 0.28 มากที่สดุ 

คะแนนเฉลี่ยรวมทงัฉบบั 4.71 0.4 มากที่สดุ 

ตาราง 2 ผลความพงึพอใจที่มีต่อชุดการสอนมลัติมีเดีย เรื่อง รีคอรเ์ดอร ์ 
ของนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีที่ 6 โรงเรียนวดัทองสมัฤทธิ์ 

จากตารางที่ 2 ผลการศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อชุดการสอนมลัติมีเดีย เรื่อง รีคอรเ์ดอร ์
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6 โรงเรียนวัดทองสัมฤทธิ์ ไดค่้าเฉลี่ย X̅ เท่ากับ 4.71 ค่าส่วน
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เบี่ยงเบนมาตรฐาน S.D. เท่ากับ 0.4 โดยรวมนักเรียนมีความพึงพอใจต่อชุดการสอนมัลติมีเดีย 
เรื่อง รีคอรเ์ดอร ์อยู่ในระดบัมากท่ีสดุ ทัง้นีเ้มื่อพิจารณาเป็นรายดา้นได ้ดงันี ้ 

  1. ดา้นคณุภาพของเนือ้หา 
1.1 สื่อมีความชัดเจนของเนือ้หาสอดคลอ้งกับจุดประสงค์ (X̅ = 5 , S.D. 

= 0)คิดเป็นความพงึพอใจในระดบัมากท่ีสดุ 
1.2 สื่อมีล  าดบัขัน้ตอนการน าเสนอขอ้มลูจากง่ายไปยาก (X̅ = 4.6 , S.D. 

= 0.51 ) คิดเป็นความพงึพอใจในระดบัมากท่ีสดุ 
1.3 เนือ้หาในสื่อมีความน่าสนใจ น่าติดตาม เหมาะสมกับระดับของ

ผูเ้รียน (X̅ = 4.53 , S.D. = 0.52) คิดเป็นความพงึพอใจในระดบัมาก 
1.4 การใชส้ื่อช่วยใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรูไ้ดง้่าย  และสามารถจดจ าได้

นาน (X̅ = 4.73 , S.D. = 0.46) คิดเป็นความพงึพอใจในระดบัมากท่ีสดุ 
1.5 เนือ้หาในสื่อมีความเหมาะสมกับวัยของผู้เรียน  (X̅ = 4.6 , S.D. = 

0.51)คิดเป็นความพงึพอใจในระดบัมากท่ีสดุ 
รวมคะแนนเฉลี่ยรวมดา้นคุณภาพของเนือ้หา (X̅ = 4.69 , S.D. = 0.40) คิดเป็น

ความพงึพอใจในระดบัมากท่ีสดุ 
2.ดา้นคณุภาพของสื่อมลัติมีเดีย 

2.1 ความถูกตอ้งและชัดเจนของภาษาที่ใช้ (X̅ = 5 , S.D. = 0 ) คิดเป็น
ความพงึพอใจในระดบัมากท่ีสดุ 

2.2 ความเหมาะสมของภาพ เสียง และ วีดีโอ (X̅ = 4.53 , S.D. = 0.52) 
คิดเป็นความพงึพอใจในระดบัมาก 

2.3 ความเหมาะสมของรูปแบบ ขนาด สี ของตวัอกัษร (X̅ = 4.53 , S.D. 
= 0.52) คิดเป็นความพงึพอใจในระดบัมาก 

2.4 สื่อมีความทันสมัย สะดวก  ง่ายต่อการใชง้าน (X̅ = 4.67 , S.D. = 
0.49) คิดเป็นความพงึพอใจในระดบัมากท่ีสดุ 

2.5 ความพึงพอใจโดยรวม (X̅ = 5 , S.D. = 0 ) คิดเป็นความพึงพอใจใน
ระดบัมากท่ีสดุ 

รวมคะแนนเฉลี่ยรวมด้านคุณภาพสื่อมัลติมีเดีย  (X̅ = 4.75 , S.D. = 0.31) คิด
เป็นความพงึพอใจในระดบัมากท่ีสดุ 
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สรุปผลการวิเคราะหค์วามพงึพอใจ 
ดา้นคณุภาพของเนือ้หา พบว่า 2 อนัดบัแรกที่นกัเรียนพึงพอใจมากที่สดุ 

คือ สื่อมีความชัดเจนของเนือ้หาสอดคลอ้งกับจุดประสงคค่์าเฉลี่ยอยู่ที่ 5 และการใชส้ื่อช่วยให้
ผูเ้รียนเกิดการเรียนรูไ้ดง้่าย  และสามารถจดจ าไดน้านค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.73 

ดา้นคุณภาพของสื่อมัลติมีเดีย พบว่า 2 อันดับแรกที่นักเรียนพึงพอใจ
มากที่สดุ คือ ความถูกตอ้งและชัดเจนของภาษาที่ใช ้ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 5 และความพึงพอใจโดยรวม 
ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 5  
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บทที ่5  
สรุปผล อภปิรายผล และ ข้อเสนอแนะ 

การวิจยัครัง้นีเ้ป็นการวิจยัเชิงทดลองเพื่อศกึษาผลสมัฤทธิ์การปฏิบติัขลุย่รีคอรเ์ดอร ์และ 
ศกึษาความพงึพอใจที่มีต่อชดุการสอนมลัติมีเดีย เรื่อง รีคอรเ์ดอร ์ของนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีที่ 
6 โรงเรียนวดัทองสมัฤทธิ์ ซึ่งมีล  าดบัขัน้ตอนของการวิจยัและผลการวิจยัโดยสรุปดงัต่อไปนี ้

5.1 วัตถุประสงคข์องการวิจัย 
1.เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติขลุ่ยรีคอรเ์ดอร ์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

โรงเรียนวดัทองสมัฤทธิ์ก่อนและหลงัเรียน โดยใชช้ดุการสอนมลัติมีเดีย เรื่อง รีคอรเ์ดอร ์
2.เพื่อศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อชุดการสอนมลัติมีเดีย เรื่อง รีคอรเ์ดอร ์ของนกัเรียนชัน้

ประถมศกึษาปีที่ 6 โรงเรียนวดัทองสมัฤทธิ์ 

5.2 ความส าคัญของการวิจัย 
 ผลจากการศึกษาเรื่องการศึกษาผลสมัฤทธิ์การปฏิบติัขลุ่ยรีคอรเ์ดอรโ์ดยใชชุ้ดการสอน
มลัติมีเดีย เรื่อง รีคอรเ์ดอร ์และ การศกึษาความพงึพอใจที่มีต่อชดุการสอนมลัติมีเดีย ของนกัเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดทองสัมฤทธิ์จะเป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนใน
รายวิชาดนตรีสากล เพื่อพฒันาทกัษะทางดา้นการบรรเลงขลุ่ยรีคอรเ์ดอรข์องนกัเรียน และไดส้ื่อ
การสอนที่ครูผู้สอนหรือผู้ที่เก่ียวข้องสามารถน าไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้หรือ น าไป
พัฒนาใหเ้หมาะสมกับบริบทของนักเรียนเพื่อใหเ้กิดประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึน้ และ ตรงกับความ
สนใจของนกัเรียน 

5.3 ขอบเขตการวิจัย 
  ประชากรในการวิจัย 
       นกัเรียนระดบัชัน้ประถมศกึษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 จ านวน 30 คน 
  กลุ่มตัวอย่างทีใ่ช้การวิจัย 
       นกัเรียนระดบัชัน้ประถมศกึษาปีที่  6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 จ านวน 15 คน 
ทีเรียนวิชาดนตรี โดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง(Purposive Sampling) 

ตัวแปรต้น  
        วิธีการสอนโดยการใชชุ้ดการสอนมลัติมีเดีย เรื่อง รีคอรเ์ดอร ์
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  ตัวแปรตาม  
          ผลสมัฤทธิ์การปฏิบติัขลุย่รีคอรเ์ดอรแ์ละความพงึพอใจต่อชดุการสอนมลัติมีเดีย 
เรื่อง รีคอรเ์ดอร ์ของนกัเรียน 
  ระยะเวลาในการสอน  
        จ านวน 8 สปัดาห ์สปัดาหล์ะ 1 ครัง้ ครัง้ละ 50 นาที  
  เนือ้หา 
       ขลุย่รีคอรเ์ดอรเ์บือ้งตน้ ( 2 สปัดาห ์) ประกอบดว้ย 

ประเภทของขลุย่รีคอรเ์ดอร ์
หลกัการเลือกซือ้ขลุย่รีคอรเ์ดอร ์
รูปรา่งลกัษณะของขลุย่รีคอรเ์ดอร ์
วิธีการจบัขลุย่รีคอรเ์ดอร ์
ท่านางในการนั่งและยืนเป่าขลุย่รีคอรเ์ดอร ์
การดแูลรกัษาขลุย่รีคอรเ์ดอร ์
ฝังการวางนิว้มือของขลุย่รีคอรเ์ดอร ์
การอ่านโนต้เบือ้งตน้ 

      แบบฝึกปฏิบติัขลุ่ยรีคอรเ์ดอร ์( 6 สปัดาห ์) 
 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
      สื่อมลัติมีเดีย และ แผนการสอนโดยการใชส้ื่อมลัติมีเดีย เรื่อง รีคอรเ์ดอร ์
      แบบทดสอบก่อน/หลงัเรียนโดยการใชช้ดุการสอนมลัติมีเดีย เรื่อง รีคอรเ์ดอร ์
      แบบประเมินความพงึพอใจในการใชชุ้ดการสอนมลัติมีเดีย เรื่อง รีคอรเ์ดอร ์

5.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล  
 การวิจัยครั้งนี ้เป็นการวิจัยเชิงทดลอง(Experimental Research) โดยมีแบบแผนการ
ทดลองกลุม่เดียว วดัผลก่อนและหลงัการทดลอง (The One-Group Pretest-Posttest Design) 
 
                                                E      O1       X     O2 
 
  E  หมายถึง กลุม่ทดลอง 
   X  หมายถึง การเรียนเรื่องขลุ่ยรีคอรเ์ดอร์โดยการใช้สื่อมัลติมีเดีย 
  O1 หมายถึง การทดสอบก่อนเรียน  
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   O2  หมายถึง การทดสอบหลงัเรียน 
   
  วิธีด าเนินการวิจัย 
  ผูว้ิจยัด าเนินการทดลองดงันี ้
    1. ผูว้ิจยัใหก้ลุม่ตวัอย่าง ท าแบบทดสอบก่อนเรียน และเก็บผลการทดสอบไวเ้พื่อ
น าไปเปรียบเทียบกบัผลการทดสอบหลงัเรียน  
    2. ผูว้ิจยัด าเนินการทดลองกบักลุม่ตวัอย่างดว้ยวิธีการสอนโดยการใชชุ้ดการสอน
มลัติมีเดีย เรื่อง  รีคอรเ์ดอรต์ามแผนการสอน เป็นเวลาในการสอน 8 สปัดาห ์สปัดาหล์ะ 1 ครัง้ 
ครัง้ละ 50 นาท ีและ ท าการสงัเกตพฒันาการของกลุม่ตวัอย่างในแต่ละสปัดาหว์่ามีพฒันาการ
เพิ่มขึน้มากนอ้ยเพียงใด 
    3. ผูว้ิจยัใหก้ลุม่ตวัอย่างท าแบบทดสอบหลงัเรียน และ แบบวดัความพงึพอใจ 
   4. วิเคราะห ์สรุปและอภิปรายผล 

5.5 การวิเคราะหข์้อมูล 
 ผูว้ิจยัการพฒันาทกัษะการบรรเลงขลุย่รีคอรเ์ดอร ์โดยใชช้ดุการสอนมลัติมีเดีย เรื่อง 
รีคอรเ์ดอรข์องนกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 6 โดยมีการวิเคราะหข์อ้มลูดงันี ้

 1. เปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนทดสอบก่อนและหลงัเรียน ของกลุ่ม
ตวัอย่าง โดยใชส้ถิติ T-Test แบบ Dependent Sample  

 2. วิเคราะหค์วามพึงพอใจในการเรียนปฏิบติัขลุ่ยรีคอรเ์ดอร ์โดยใชชุ้ดการสอน
มลัติมีเดีย เรื่อง รีคอรเ์ดอร ์ของนกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 6 โดยการหาค่าเฉลี่ย(Mean) และค่า
สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

 

5.6 สรุปผลการวิจัย 
การพัฒนาทักษะการบรรเลงขลุ่ยรีคอรเ์ดอร ์โดยใชชุ้ดการสอนมัลติมีเดีย เรื่อง รีคอร์

เดอรข์องนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวดัทองสมัฤทธิ์ ผูว้ิจยัไดแ้บ่งการวิเคราะหข์อ้มูล
เป็น 2 ตอน ดงันี ้ 

1. ผลการวิเคราะหผ์ลสมัฤทธิ์การปฏิบติัขลุย่รีคอรเ์ดอร ์ของนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีที่ 
6 โรงเรียนวัดทองสัมฤทธิ์ก่อนและหลังเรียน โดยใช้ชุดการสอนมัลติมีเดีย เรื่อง รีคอรเ์ดอร์ 
เปรียบเทียบค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน พบว่า 
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ประชากรที่ศึกษาที่เรียนการปฏิบัติขลุ่ยรีคอรเ์ดอรโ์ดยใชชุ้ดการสอนมัลติมีเดีย เรื่อง รีคอรเ์ดอร ์ 
มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติขลุ่ยรีคอรเ์ดอรก์่อนเรียน (X̅ = 3.73, S.D = 1.907) คิดเป็นรอ้ยละ 18.6 
และหลังเรียน (X̅ = 18.40, S.D = .986) คิดเป็นรอ้ยละ 92 ซึ่งแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดบั .05 แสดงว่า การเรียนปฏิบติัขลุ่ยรีคอรเ์ดอรโ์ดยใชชุ้ดการสอนมัลติมีเดีย เรื่อง รีคอร์
เดอร ์ท าใหม้ีผลสมัฤทธิ์ดา้นการปฏิบติัขลุย่รีคอรเ์ดอรส์งูขึน้ เป็นไปตามสมมติฐานที่ตัง้ไว ้

2. ผลการศกึษาความพงึพอใจที่มีต่อชุดการสอนมลัติมีเดีย เรื่อง รีคอรเ์ดอร ์ของนกัเรียน
ชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนวัดทองสมัฤทธิ์ทัง้หมด 2 ดา้น คือ ดา้นคุณภาพของเนือ้หา และ  
ดา้นคณุภาพของชดุการสอน พบว่า 

ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจด้านคุณภาพของเนื ้อหา รวมคะแนนเฉลี่ยรวมด้าน

คณุภาพของเนือ้หา ไดค่้าเฉลี่ย X̅ เท่ากบั 4.69 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน S.D. เท่ากบั 0.40 คิด
เป็นความพึงพอใจในระดับมากที่สดุ นกัเรียนรอ้ยละ 73.3 มีความพึงพอใจในระดบัพึงพอใจมาก
ที่สดุ และนกัเรียนรอ้ยละ 26.7 มีความพงึพอใจในระดบัพงึพอใจมาก  

ผลการวิเคราะหค์วามพงึพอใจดา้นคณุภาพของสื่อมลัติมีเดีย รวมคะแนนเฉลี่ยรวมดา้น

คณุภาพสื่อมลัติมีเดีย ไดค่้าเฉลี่ย X̅ เท่ากบั 4.75 , ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน S.D. เท่ากบั 0.31 
คิดเป็นความพึงพอใจในระดบัมากที่สดุ นกัเรียนรอ้ยละ76 มีความพึงพอใจในระดบัพึงพอใจมาก
ที่สดุ นกัเรียนรอ้ยละ 24 มีความพงึพอใจในระดบัพงึพอใจมาก 

ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดการสอนมัลติมีเดีย เรื่อง รีคอรเ์ดอร ์ทั้ง 2 ด้าน 

ค่าเฉลี่ย X̅ เท่ากบั 4.71 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน S.D. เท่ากบั 0.4 โดยรวมนกัเรียนมีความพึง
พอใจต่อชดุการสอนมลัติมีเดีย เรื่อง รีคอรเ์ดอร ์อยู่ในระดบัมากท่ีสดุอยู่ในระดบัพงึพอใจมากท่ีสดุ  

 

5.7 การอภิปรายผล 
การวิจัยครัง้นีเ้ป็นการศึกษาการพัฒนาทักษะการบรรเลงขลุ่ยรีคอรเ์ดอร ์โดยใชชุ้ดการ

สอนมลัติมีเดีย เรื่อง รีคอรเ์ดอรข์องนกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวดัทองสมัฤทธิ์ ผลการ
วิเคราะหข์อ้มลูอภิปรายผลไดด้งันี ้

 ผลการพฒันาทกัษะการบรรเลงขลุย่รีคอรเ์ดอร ์โดยใชชุ้ดการสอนมลัติมีเดีย เรื่อง รีคอร์
เดอรข์องนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6 โรงเรียนวัดทองสัมฤทธิ์ พบว่า นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนหลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 แสดงว่า การพฒันา
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ทกัษะการบรรเลงขลุ่ยรีคอรเ์ดอร ์โดยใชชุ้ดการสอนมลัติมีเดีย เร่ือง รีคอรเ์ดอร ์ ท าใหผ้ลสมัฤทธิ์

ดา้นการปฏิบติัขลุย่รีคอรเ์ดอรข์องนกัเรียนสงูขึน้ เป็นไปตามวตัถปุระสงคแ์ละสมมติฐานที่ตัง้ไว ้  
ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะ ชุดการสอนมัลติมีเดียมีความชัดเจนในการแสดงผล ทัง้ ภาพและ

เสียง มีความน่าสนใจ มีความทนัสมยัเขา้กบัรูปแบบการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 20 ซึ่งนกัเรียน
ใหค้วามสนใจมากเนื่องจาก  มีการสื่อความหมายชัดเจน ท าใหผู้เ้รียนเกิดความคงทนทางการ
เรียนในการจดจ าเนือ้หาไดดี้กว่าการใชส้ื่อชนิดอ่ืนๆ สามารถใหค้วามรูแ้ก่ผูเ้รียนเหมือนกนัทุกครัง้  
มีความสะดวกในการใช้งานผ่านเครือข่ายอินเตอรเ์น็ต  และสอดคล้องกับ ปณภา ภิรมยน์าค 
(2557)ไดก้ล่าวถึง การเรียนการสอนโดยใชส้ื่อมลัติมีเดียไวว้่า สื่อจะช่วยใหก้ารรบัรูม้ีประสิทธิภาพ
สงูขึน้ และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ อรนชุา อฏัฏะวชัระ (2545) ที่ว่า การสอนทกัษะการเป่ารีคอร์
เดอรโ์ดยใชโ้นต้สากล ดว้ยวิธีผสมผสานการอ่านโนต้กับการรอ้งโนต้ ตามแบบฝึกที่ผูว้ิจัยไดส้รา้ง
ขึน้ตามแผนการสอน ในด้านปฏิบัติทักษะผู้เรียนมีทักษะการเป่ารีคอรเ์ดอร์ดีขึน้ตามล าดับ  
เนื่องจากแบบฝึกหัดในสื่อมีการเรียงล าดับจากง่ายไปยาก มีรายละเอียดเนื ้อหาเก่ียวขลุ่ย  
รีคอรเ์ดอรท์ัง้หมดที่ผูเ้รียนควรรู ้มีการทบทวนการอ่านโนต้เบือ้งตน้ การปฏิบติัตามเครื่องหมาย
ต่างๆที่พบในแบบฝึกหดั รวมถึงเนือ้หาในสื่อการสอนนีม้ีการสอดแทรกรูปแบบทฤษฎีการสอนของ
ซูซูกิ ซึ่งเป็นการเรียนดนตรีแบบเลียนแบบ ท าซ า้ ฝึกปฏิบติับ่อยๆ และการเรียนรูโ้นต้ดนตรีดว้ยการ
ฝึกรอ้งโนต้ ตามทฤษฎีการสอนดนตรีของโคดาย(สิชฌนเ์ศก  ย่านเดิม, 2558) จึงท าใหผ้ลสมัฤทธิ์

ของนกัเรียนสงูขึน้ดว้ย 
สรุปไดว้่าการเรียนการสอนโดยใชชุ้ดการสอนมัลติมีเดีย เรื่อง รีคอรเ์ดอรท์ าใหผู้เ้รียนมี

ผลสมัฤทธิ์ดา้นการปฏิบัติขลุ่ยรีคอรเ์ดอรข์องนักเรียนสูงขึน้ รวมถึงสามารถอ่านและรอ้งโน้ตได้
ถูกต้องมากขึ ้นอีกด้วย หากแต่ ผลสัมฤทธิ์ ท่ี เพิ่มขึ ้นจะมีประสิทธิภาพเพียงใดขึ ้นอยู่กับ
ความสามารถในการเรียนรูแ้ละการฝึกฝนของผูเ้รียนแต่ละคน 

ผลการศกึษาความพงึพอใจที่มีต่อชุดการสอนมลัติมีเดีย เรื่อง รีคอรเ์ดอร ์ของนกัเรียนชัน้
ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดทองสัมฤทธิ์ทั้งหมด 2 ด้าน คือ ด้านคุณภาพของเนือ้หา และ  
ด้านคุณภาพของชุดการสอน พบว่า ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจด้านคุณภาพของเนื ้อหา 
นกัเรียนรอ้ยละ 73.3 มีความพงึพอใจในระดบัพงึพอใจมากที่สดุ และนกัเรียนรอ้ยละ 26.7 มีความ
พึงพอใจในระดับพึงพอใจมาก ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจด้านคุณภาพของสื่อมัลติมีเดีย 
นกัเรียนรอ้ยละ76 มีความพงึพอใจในระดบัพงึพอใจมากที่สดุ นกัเรียนรอ้ยละ 24 มีความพงึพอใจ
ในระดบัพึงพอใจมาก ความพึงพอใจของนกัเรียนที่มีต่อชุดการสอนมลัติมีเดีย เรื่อง รีคอรเ์ดอร ์ทัง้ 
2 ดา้น อยู่ในระดบัพงึพอใจมากท่ีสดุ 
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ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะชุดการสอนมัลติมีเดีย เรื่อง รีคอรเ์ดอร  ์ที่ใชใ้นการทดลอง มีเนือ้หา
สอดคลอ้งกับจุดประสงค์ของการเรียน มีความเหมาะสมกับระดับของผูเ้รียน การใชส้ื่อรูปแบบ
มัลติมีเดียช่วยใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรูไ้ดง้่าย  และสามารถจดจ าไดน้าน มีความชัดเจนในการ
แสดงผล ทั้ง ภาพและเสียง มีความน่าสนใจ มีความทันสมัย สามารถใช้งานผ่านเครือข่าย
อินเตอรเ์น็ตไดง้่าย ท าใหผู้เ้รียนมีความสนใจและสนุกสนาน  ในการชุดการสอนมัลติมีเดีย เรื่อง  
รีคอรเ์ดอร ์นอกจากนีใ้นรายวิชาดนตรีผูเ้รียนยงัไดร้บัการแกปั้ญหาเป็นรายบุคคล ท าใหส้ามารถ
พฒันาทกัษะไดดี้ยิ่งขึน้ และในสื่อการสอนยงัมีการฝึกรอ้งและอ่านและรอ้งโนต้ไปพรอ้มกนัเพื่อให้
ผูเ้รียนมีความเขา้ใจในการอ่านและรอ้งโนต้ก่อนที่จะเป่าขลุย่ท าใหส้ามารถเป่าไดถู้กตอ้งตามโนต้
ไดดี้ขึน้ และสอดคล้อง กับ ปณภา ภิรมยน์าค (2557)ได้กล่าวถึง การเรียนการสอนโดยใช้สื่อ
มลัติมีเดีย ไวว้่า สื่อจะช่วยใหก้ารรบัรูม้ีประสิทธิภาพสงูขึน้ และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ อรนุชา 
อฏัฏะวชัระ (2545) ที่ว่า การสอนทกัษะการเป่ารีคอรเ์ดอรโ์ดยใชโ้นต้สากล ดว้ยวิธีผสมผสานการ
อ่านโน้ตกับการรอ้งโน้ต ตามแบบฝึกที่ผูว้ิจัยไดส้รา้งขึน้ตามแผนการสอน ในดา้นปฏิบัติทักษะ
ผูเ้รียนมีทักษะการเป่ารีคอรเ์ดอรดี์ขึน้ตามล าดับ ท าใหน้ักเรียนมีความสุขและสนุกสนานในการ
เรียนรูด้ว้ยชุดการสอนมัลติมีเดีย เรื่อง รีคอรเ์ดอร ์รวมถึงในรายวิชาดนตรีนักเรียนยังไดร้บัการ
แกปั้ญหาเป็นรายบคุคล ท าใหส้ามารถพฒันาทกัษะไดดี้ยิ่งขึน้  

ดงันัน้การเรียนการสอน โดยใชช้ดุการสอนมลัติมีเดีย เรื่อง รีคอรเ์ดอร ์จึงท าใหน้กัเรียนมี
ผลสมัฤทธิ์ทางการปฏิบติัขลุ่ยรีคอรเ์ดอรท่ี์ดีขึน้ และยงัสามารถน าไปเป็นพืน้ในการเรียนรูท้างการ
ปฏิบัติขลุ่ยรีคอรเ์ดอรใ์นระดับที่สูงขึน้ได ้ซึ่งนักเรียนจะทราบถึงความสามารถที่พัฒนาขึน้ของ
ตนเองจากการเรียนรูแ้บบฝึกหดัต่างๆหรือการปฏิบติัเพลงต่างๆที่มีระดบัที่สงูขึน้ 

5.8 ข้อเสนอแนะ 
จากการศึกษาค้นคว้าครั้งนี ้ ผู ้วิจัยมีข้อเสนอแนะที่อาจจะน าผลการวิจัยไปใช้เพื่อ

แกปั้ญหาหรือพฒันาการเรียนการสอนและเพื่อการวิจยัครัง้ต่อไป ดงันี ้
ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 
1.การพัฒนาทักษะการบรรเลงขลุ่ยรีคอรเ์ดอร ์โดยใชชุ้ดการสอนมัลติมีเดีย เรื่อง รีคอร์

เดอร ์นกัเรียนจะตอ้งฝึกอ่านและรอ้งโนต้ก่อนที่จะเป่าขลุ่ย โดยครูควรคอยใหค้ าปรกึษาและดูแล
อย่างใกลช้ิดเป็นรายบคุคล 

2. ในระหว่างด าเนินกิจกรรมการเรียนการสอน นักเรียนแต่ละคนมีความสามารถในการ
เรียนรูไ้ม่เท่ากนั ดงันัน้ครูจะตอ้งแกปั้ญหาของนกัเรียนเป็นรายกรณีไป 
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3. แบบฝึกหัดแต่ละอันในสื่อการสอนมีความยาก-ง่ายต่างกัน รวมถึงการเรียนรูข้อง
ผูเ้รียนแต่ละคนไม่เท่ากนัจึงควรจดัเวลาใหเ้หมาะสมกบัการเรียนการสอนในแบบฝึกหดันัน้ๆ 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
1. ครูควรมีการดแูลการปฏิบติัการเป่าขลุ่ยรีคอรเ์ดอรข์องนกัเรียนอย่างใกลช้ิด เพื่อที่จะ

สามารถใหค้ าแนะน านกัเรียนในการปฏิบติัขลุย่รีคอรเ์ดอรไ์ด ้
  2. การศึกษาคน้ควา้ครัง้นีเ้ป็นแนวทางแก่ครูผูส้อนและผูเ้ก่ียวขอ้งกบัเด็กในการพัฒนา

ทกัษะการปฏิบติัขลุย่รีคอรเ์ดอร ์และการสรา้งสื่อมลัติมีเดียในเรื่องอื่นๆ ต่อไป 
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ภาคผนวก ก ชุดการสอนมัลติมีเดีย เร่ือง รีคอรเ์ดอร ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ก เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการวิจัย 
 

- สื่อการสอนมลัติมีเดีย เรื่อง รีคอรเ์ดอร ์
- แผนการสอนโดยการใชส้ื่อมลัติมีเดีย เรื่อง รีคอรเ์ดอร ์
- แบบทดสอบก่อน/หลงัเรียนโดยการใชชุ้ดการสอนมลัติมีเดีย  
เรื่อง รีคอรเ์ดอร ์
-แบบประเมินความพงึพอใจต่อการใชช้ดุการสอนมลัติมีเดีย  
เรื่อง รีคอรเ์ดอร ์
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ส่ือการสอนมัลติมีเดีย เร่ือง รีคอรเ์ดอร ์
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แผนการสอนโดยการใช้ส่ือมัลติมีเดีย เร่ือง รีคอรเ์ดอร ์
 

โครงรา่งแผนการสอน 
ครัง้ที่ เรื่องที่สอน 

1 - ท าแบบทดสอบก่อนเรียน 

- เรียนรูเ้รื่องขลุย่รรีคอรเ์ดอรเ์บือ้งตน้ 

- เรียนรูเ้รื่องการอ่านโนต้เบือ้งตน้ 

2 - ฝึกปฏิบติัขลุย่รีคอรเ์ดอร ์ตวั ที ลา ซอล 

- เพลงแมงมุมลาย เพลงหนูมาลีมีลูกแมวเหมียว และ เพลงหนูมาลีมีลูกแมว
เหมียว 2 B13แนว 

3 - ฝึกปฏิบติัขลุย่รีคอรเ์ดอร ์ตวั โดสงู และ เรสงู 

- เครื่องหมายยอ้นกลบั และ โนต้ประจดุ  

- เพลง Dancing In A Circle  เพลง LOVE ME TENDER เพลง ODE TO JOY  
4 - เพลง Jingle Bells  เพลง LIGHTLY ROW 

- ฝึกปฏิบติัขลุย่รีคอรเ์ดอร ์ตวั ฟาชารป์ 

- เครื่องหมายก ากับการหายใจ เครื่องหมายชาร์ป เครื่องหมายก าหนด  
บนัไดเสียง 

5 - ฝึกปฏิบติัขลุย่รีคอรเ์ดอร ์ตวั ฟา มี เร 

- เพลง Theme From Beethoven’s Ninth Symphony 

- เพลง Old McDonald Had A Farm 

6 - ฝึกปฏิบติัขลุย่รีคอรเ์ดอร ์ตวั โด และ มีสงู 

- เพลง Twinkie, Twinkie Little Star Variations 

7 - เพลงชาติ 

8 - เพลงชาติ 

- ทดสอบหลงัเรียน 

- ท าแบบประเมินความพงึพอใจในการสื่อมลัติมีเดีย เรื่อง รีคอรเ์ดอร ์
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แผนการจดัการเรียนรู ้ 
โดยการใชส้ื่อมลัติมีเดีย เรื่อง รีคอรเ์ดอร ์

กลุม่สาระการเรียนรูศิ้ลปะ                  ชัน้ประถมศึกษาปีที่ 6           รายวิชา ดนตรี
หน่วยการเรียนรูท้ี่  1 การปฏิบติัขลุ่ยรีคอรเ์ดอร ์                        เวลา 8 สปัดาห์
แผนการจดัการเรียนรูท้ี่ 1 เรื่อง รีคอรเ์ดอรแ์ละการอ่านโนต้เบือ้งตน้            เวลา 50 นาที 
มาตรฐานการเรียนรู้ 
 ศ 2.1  เขา้ใจและแสดงออกทางดนตรีอย่างสรา้งสรรค ์  วิเคราะห ์  วิพากษว์ิจารณค์ุณค่า
ดนตรีถ่ายทอดความรูส้กึ ความคิดต่อดนตรีอย่างอิสระ ชื่นชม และประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจ าวนั  
 
ตัวชีว้ัด 
  ศ 2.1  ป.6/3 อ่าน เขียนโนต้ไทย และโนต้สากลท านองง่าย ๆ  
    ป.6/4 ใชเ้ครื่องดนตรีบรรเลงประกอบการรอ้งเพลง ดน้สด ที่มีจงัหวะและ
ท านองง่าย ๆ 
  
จุดประสงคก์ารเรียนรู้ 
  1.อธิบายรูปรา่งลกัษณะของขลุย่รีคอเดอรไ์ดถ้กูตอ้ง 
 2.อธิบายวิธีการเลน่ขลุ่ยรีคอรเ์ดอรใ์นลกัษณะท่าทางที่ถูกตอ้ง   
 3.ดแูลรกัษาเครื่องดนตรีไดถู้กวิธี 
  4.อ่านโนต้ดนตรีสากลพืน้ฐานไดถ้กูตอ้ง 
       
สาระส าคัญ 
  ขลุย่รีคอรเ์ดอรเ์ป็นเครื่องดนตรีประเภทเครื่องเป่าลมไมช้นิดหนึ่งที่เป็นเครื่องดนตรีพืน้ฐาน
ที่นกัเรียนสามารถเรียนรูไ้ดง้่าย มีราคาถูก เป็นเครื่องดนตรีพืน้ฐานสู่การเรียนดนตรีต่อไป โดยการ
จะเรียนรูเ้ก่ียวกบัการปฏิบติัเครื่องดนตรีนัน้ๆจะตอ้งเรียนรูเ้ก่ียวกับวิธีการเล่น ลกัษณะของเครื่อง
ดนตรี การดแูลรกัษา พืน้ฐานการอ่านโนต้ดนตรี เพื่อสามารถเขา้ใจวิธีการปฏิบติั การอ่านโนต้ และ 
บรรเลงเพลงไดอ้ย่างถกูตอ้งไพเราะ  
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สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
 ความสามารถในการสื่อสาร 
  ความสามารถในการคิด 
  ความสามารถในการใชท้กัษะชีวิต 
 
คุณลักษณะอันพึงประสงค ์
   1.มีวินยั   2.ใฝ่เรียนรู ้ 3.มุ่งมั่นในการท างาน     
 
แหล่งการเรียนรู้/ส่ือและอุปกรณก์ารเรียน 
  ส่ือและอุปกรณก์ารเรียนรู้ 
    1.สื่อมลัติมีเดียเรื่องขลุย่รีคอเดอร ์
   2.แบบฝึกหดัเรื่องรีคอรเ์ดอรแ์ละการอ่านโนต้เบือ้งตน้ 
    แหล่งการเรียนรู้ 
  1. อินเตอรเ์น็ต 
 วิทยากรหรือภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
   - 
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้   

ตัวชีว้ัด วิธีวัด เคร่ืองมือวัด เกณฑก์ารประเมิน 
1.อธิบายรูปรา่งลกัษณะของขลุย่
รีคอเดอรไ์ดถ้กูตอ้ง 
2.อธิบายวิธีการเลน่ขลุ่ยรีคอร์
เดอรใ์นลกัษณะท่าทางที่ถูกตอ้ง   
3.ดแูลรกัษาเครื่องดนตรีไดถู้กวิธี 
4.อ่านโนต้ดนตรีสากลพืน้ฐานได้
ถกูตอ้ง 
(ตวัโนต้และตวัหยดุ,การอ่านโนต้
บนบรรทดั 5 เสน้ในกญุแจเสียง
ซอล, เครื่องหมายก าหนดจงัหวะ
,เสน้กัน้หอ้ง, เสน้จบเพลง)  
 

ตอบค าถาม 
 
ท าแบบฝึกหดั 
เรื่อง 
รีคอรเ์ดอรแ์ละ 
การอ่านโนต้
เบือ้งตน้  

ค าถาม 
 
แบบฝึกหดั เรื่อง 
รีคอรเ์ดอรแ์ละ 
การอ่านโนต้
เบือ้งตน้ 

ตอบค าถาม ได้
ถกูตอ้งถือว่าผ่าน 
 
ท าแบบฝึกหดัไดร้อ้ย
ละ80 ถือว่าผ่าน 
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 สงัเกตพฤติกรรม
การเขา้รว่ม
กิจกรรม 

แบบสงัเกต
พฤติกรรมการเขา้
รว่มกิจกรรม 

ผ่านตัง้แต่  2  
รายการถือว่า  ผ่าน 

 
กิจกรรมเสนอแนะ 
  - 
 

  ลงชื่อ.............................................ผูส้อน 
(นางสาวพฒันณ์รี ลีวิวฒันโชต) 
.....4.../.....สิงหาคม..../...2563..... 
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ชื่อ-นามสกลุ..............................................................................เลขที่.........ประถมศกึษาปีที่ 6 
แบบฝึกหัด เร่ือง รีคอรเ์ดอรแ์ละการอ่านโน้ตเบือ้งต้น 

กลุม่สาระการเรียนรูศิ้ลปะ                                       รายวิชา ดนตรี  
ชัน้ประถมศึกษาปีที่ 6            ครูผูส้อน นางสาวพฒันณ์รี ลีวิวฒันโชต 
ค าชีแ้จง ให้นักเรียนท าเคร่ืองหมาย X ทับตัวอักษรหน้าค าตอบทีสุ่ดเพียงข้อเดียว 
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แผนการจดัการเรียนรู ้ 
โดยการใชส้ื่อมลัติมีเดีย เรื่อง รีคอรเ์ดอร ์

กลุม่สาระการเรียนรูศิ้ลปะ                  ชัน้ประถมศึกษาปีที่ 6            รายวิชา ดนตรี   
หน่วยการเรียนรูท้ี่  1 การปฏิบติัขลุ่ยรีคอรเ์ดอร ์                         เวลา 8 สปัดาห์
แผนการจดัการเรียนรูท้ี่ 2 เรื่อง ฝึกปฏิบติัขลุ่ยรีคอรเ์ดอร ์(1)              เวลา 50 นาที  

 
มาตรฐานการเรียนรู้ 
 ศ 2.1  เขา้ใจและแสดงออกทางดนตรีอย่างสรา้งสรรค ์  วิเคราะห ์  วิพากษว์ิจารณค์ุณค่า
ดนตรีถ่ายทอดความรูส้กึ ความคิดต่อดนตรีอย่างอิสระ ชื่นชม และประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจ าวนั  
 
ตัวชีว้ัด 
  ศ 2.1  ป.6/3 อ่าน เขียนโนต้ไทย และโนต้สากลท านองง่าย ๆ  
    ป.6/4 ใชเ้ครื่องดนตรีบรรเลงประกอบการรอ้งเพลง ดน้สด ที่มีจงัหวะและ
ท านองง่าย ๆ 
  
จุดประสงคก์ารเรียนรู้ 
  1.ปฏิบติัขลุ่ยรีคอรเ์ดอร ์ตวั ที ลา ซอล 
 2.บรรเลงเพลงแมงมมุลาย  
  3.บรรเลงเพลงหนมูาลีมีลกูแมวเหมียว และ เพลงหนมูาลีมีลกูแมวเหมียว 2 แนว   
 4.ดแูลรกัษาเครื่องดนตรีไดถู้กวิธี 
  5.อ่านโนต้ดนตรีสากลพืน้ฐานไดถ้กูตอ้ง 
       
สาระส าคัญ 
  ขลุย่รีคอรเ์ดอรเ์ป็นเครื่องดนตรีประเภทเครื่องเป่าลมไมช้นิดหนึ่งที่เป็นเครื่องดนตรีพืน้ฐาน
ที่นกัเรียนสามารถเรียนรูไ้ดง้่าย มีราคาถูก เป็นเครื่องดนตรีพืน้ฐานสู่การเรียนดนตรีต่อไป โดยการ
จะเรียนรูเ้ก่ียวกบัการปฏิบติัเครื่องดนตรีนัน้ๆจะตอ้งเรียนรูเ้ก่ียวกับวิธีการเล่น ลกัษณะของเครื่อง
ดนตรี การดแูลรกัษา พืน้ฐานการอ่านโนต้ดนตรี เพื่อสามารถเขา้ใจวิธีการปฏิบติั การอ่านโนต้ และ 
บรรเลงเพลงไดอ้ย่างถกูตอ้งไพเราะ  
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สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
 ความสามารถในการสื่อสาร 
  ความสามารถในการคิด 
  ความสามารถในการใชท้กัษะชีวิต 
 
คุณลกัษณะอันพึงประสงค ์
   1.มีวินยั   2.ใฝ่เรียนรู ้ 3.มุ่งมั่นในการท างาน     
 
สาระการเรียนรู้ 
  ความรู ้(K) 
   การปฏิบติัขลุย่รีคอรเ์ดอร ์การอ่านโนต้เบือ้งตน้ 
  ทกัษะ/กระบวนการ/กระบวนการคิด(P)   
   การปฏิบติัขลุย่รีคอรเ์ดอร ์การอ่านโนต้ดนตรี  
  เจตคติ(A) 
   นกัเรียนมีความสนุกสนานและสนใจในการเรียนดนตรี 
   
กิจกรรมการเรียนรู้ 
  ขั้นน า 
  1.นกัเรียนร่วมกนัทบทวนความรูเ้ก่ียวกับรีคอรเ์ดอร ์ท่าทางการจบัขลุ่ย การวางปาก การ
นั่ง ยืนเป่าขลุย่รีคอรเ์ดอรแ์ละการอ่านโนต้เบือ้งตน้ ที่เรียนไปในคาบเรียนก่อนหนา้ 

ขั้นสอน  
  1.ใหน้กัเรียนถือขลุย่ในลกัษณะที่ถกูตอ้งโดยมีครูใหค้ าแนะน ารายบุคคล 

2.ใหน้ักเรียนศึกษาวิธีการเป่าขลุ่ยรีคอรเ์ดอร ์โนต้ตัว ที ลา ซอล จากสื่อมัลติมีเดียเรื่อง  
รีคอรเ์ดอร ์โดยมีครูใหค้ าแนะน ารายบคุคล 

3.ใหน้กัเรียนอ่านโนต้และรอ้งโนต้พรอ้มกนั จากนัน้ฝึกเลน่แบบฝึกหดัตวั ที ลา ซอล ในสื่อ
มัลติมีเดียทีละอันโดยมีครูให้ค าแนะน ารายบุคคลเมื่อนักเรียนสามารถเล่นได้ใหเ้ล่นพร้อมกัน  
  4.ให้นักเรียนดูโน้ตเพลงแมงมุมลายในสื่อมัลติมีเดีย อ่านและรอ้งโน้ตเพลงพรอ้มกัน 
จากนั้นฝึกเล่นทีละท่อนจนสามารถเล่นได้ถูกต้องทั้งเพลงโดยมีครูใหค้ าแนะน าจากนั้นให้เล่น
พรอ้มกนั 
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5.ใหน้ักเรียนดูโนต้เพลงหนูมาลีมีลูกแมวเหมียว ในสื่อมัลติมีเดีย อ่านและรอ้งโนต้เพลง
พร้อมกัน จากนั้นฝึกเล่นทีละท่อนจนสามารถเล่นได้ถูกต้องทั้งเพลงโดยมีครูให้ค าแนะน า 
  6.ใหน้กัเรียนศึกษาเก่ียวกับการบรรเลงเพลง 2 แนว(Duet) จากสื่อมลัติมีเดียโดยมีครูให้
ค าแนะน าและอธิบายเพิ่มเติม 

7.ใหน้ักเรียนดูโน้ตเพลงหนูมาลีมีลูกแมวเหมียว 2 แนว ในสื่อมัลติมีเดีย อ่านและรอ้ง
โนต้เพลงพรอ้มกนัทีละแนว จากนัน้ฝึกเลน่ทีละท่อนจนสามารถเล่นไดถ้กูตอ้งทัง้เพลง เมื่อนกัเรียน
สามารถเล่นได้แล้ว ให้ท าการแบ่งนักเรียนเป็น 2 กลุ่ม และเล่น 2 แนวพรอ้มกัน โดยมีครูให้
ค าแนะน า 

8.ใหน้กัเรียนฝึกซอ้มและท าการทดสอบเป็นรายบคุคล 
 ขั้นสรุป 
 1.นกัเรียนรว่มกนัอภิปรายสรุปความรูท้ี่ไดเ้รียนไปในวนันี ้เก่ียวกบั การปฏิบติัขลุย่รีคอร์
เดอร ์ตวั ที ลา ซอล การเลน่เพลงแมงมมุลาย เพลงหนมูาลีมีลกูแมวเหมียว และ เพลงหนมูาลีมีลกู
แมวเหมียว 2 แนว 
แหล่งการเรียนรู้/ส่ือและอุปกรณก์ารเรียน 
  ส่ือและอุปกรณก์ารเรียนรู้ 
    1.สื่อมลัติมีเดียเรื่องขลุย่รีคอเดอร ์
   2.เพลงแมงมมุลาย  
   3.เพลงหนมูาลีมีลกูแมวเหมียว และ เพลงหนมูาลีมีลกูแมวเหมียว 2 แนว 
    แหล่งการเรียนรู้ 
  1. อินเตอรเ์น็ต 
 วิทยากรหรือภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
   - 
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้   

ตัวชีว้ัด วิธีวัด เคร่ืองมือวัด เกณฑก์าร
ประเมิน 

1.ปฏิบติัขลุ่ยรีคอรเ์ดอร ์ตวั 
ที ลา ซอล 
2.บรรเลงเพลงแมงมมุลาย  
3.บรรเลงเพลงหนมูาลีมีลกู

ทดสอบการปฏิบติั
ขลุย่รีคอรเ์ดอร ์ตวั 
ที ลา ซอล เพลง
แมงมมุลาย เพลง
หนมูาลีมีลกูแมว

โนต้ตวั ที ลา ซอล 
โนต้เพลงแมงมมุ
ลาย โนต้เพลงหนู
มาลีมีลกูแมว
เหมียว และ เพลง

เกณฑก์ารประเมิน
การปฏิบติัขลุย่ 
รีคอรเ์ดอร ์16 
คะแนนถือว่าผ่าน 
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แมวเหมียว และ เพลงหนู
มาลีมีลกูแมวเหมียว 2 แนว   
4.ดแูลรกัษาเครื่องดนตรีได้
ถกูวิธี 
5.อ่านโนต้ดนตรีสากล
พืน้ฐานไดถ้กูตอ้ง 

เหมียว และ เพลง
หนมูาลีมีลกูแมว
เหมียว 2 แนว   

หนมูาลีมีลกูแมว
เหมียว 2 แนว   
 

 

 สงัเกตพฤติกรรม
การเขา้รว่ม
กิจกรรม 

แบบสงัเกต
พฤติกรรมการเขา้
รว่มกิจกรรม 

ผ่านตัง้แต่  2  
รายการถือว่า  
ผ่าน 

 
- เกณฑก์ารประเมินการปฏิบติัขลุย่รีคอรเ์ดอร  ์

ล าดบั รายการ 
ระดบัคะแนน 

4 3 2 1 0 
1 ท่าทางในการ

บรรเลง การวาง
ปาก นั่ง ยืน  

มีการวาง
ปาก และ 
ยืนหรือนั่ง
เป่าใน
ลกัษณะ
ท่าทางที่
ถกูตอ้ง
ทัง้หมด 

มีการวาง
ปาก และ 
ยืนหรือนั่ง
เป่าใน
ลกัษณะ
ท่าทางที่
ถกูตอ้ง ผิด
1-2 จดุ 

มีการวาง
ปาก และ 
ยืนหรือนั่ง
เป่าใน
ลกัษณะ
ท่าทางที่
ถกูตอ้งผิด
3-4 จดุ 

มีการวาง
ปาก และ 
ยืนหรอืนั่ง
เป่าใน
ลกัษณะ
ท่าทางที่ไม่
ถกูตอ้ง ผิด 
5 จดุ 

มีการวาง
ปาก และ ยืน
หรือนั่งเป่า
ในลกัษณะ
ท่าทางที่ไม่
ถกูตอ้ง
ทัง้หมด 

2 จงัหวะ เป่าได้
ถกูตอ้งตาม
จงัหวะทกุ
ตวัโนต้ 

เป่าได้
ถกูตอ้งตาม
จงัหวะ 
ผิด 1-2 จุด 

เป่าได้
ถกูตอ้งตาม
จงัหวะ ผิด
3-4 จดุ 

เป่าไม่
ถกูตอ้งตาม
จงัหวะ ผิด 
5 จดุ 

เป่าไม่ตรง
ตามจงัหวะ
ทกุตวัโนต้ 

3 ท านอง เป่าได้
ถกูตอ้งตาม
ท านอง
ทัง้หมด 

เป่าได้
ถกูตอ้งตาม
ท านอง ผิด 
1-2 จดุ 

เป่าได้
ถกูตอ้งตาม
ท านอง ผิด
3-4 จดุ 

เป่าไดไ้ม่
ถกูตอ้งตาม
ท านอง ผิด 
5 จดุ 

เป่าไม่
ถกูตอ้งตาม
ท านอง
ทัง้หมด 
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4 คณุภาพเสียง 
และ ความไพเราะ 

เสียงดงั
ถกูตอ้ง
ชดัเจนทกุ
ตวัโนต้มี
ความ
ไพเราะ ไม่
เพีย้น ไม่มี
เสียงลม 

เสียงดงั
ถกูตอ้ง
ชดัเจนมี
ความ
ไพเราะ ไม่
เพีย้น ไม่มี
เสียงลม ผิด
1-2 จดุ 

เสียงดงั
ถกูตอ้ง
ชดัเจนมี
ความ
ไพเราะ 
เพีย้น มี
เสียงลม ผิด
3-4 จดุ 

เสียงดงัไม่
ค่อยถกูตอ้ง
ชดัเจน มีมี
ความ
ไพเราะบา้ง 
เพีย้น มี
เสียงลม ผิด 
5 จดุ 

เสียงไม่
ถกูตอ้ง ไม่มี
ความไพเราะ 
ไม่ชดัเจน 
เพีย้น มีเสียง
ลมเป็น 6 จดุ
ขึน้ไป 

5 ระบบนิว้ กดนิว้ได้
ถกูตอ้งตาม
ต าแหน่งทุก
ตวั ไม่มีรูรั่ว 

กดนิว้ได้
ถกูตอ้งตาม
ต าแหน่ง ไม่
มีรูรั่ว ผิด1-
2 จดุ 

กดนิว้ได้
ถกูตอ้งตาม
ต าแหน่ง มีรู
รั่ว ผิด3-4 
จดุ 

กดนิว้ไม่
ถกูตอ้งตาม
ต าแหน่ง มีรู
รั่ว ผิด 5 จุด 

กดนิว้ไดไ้ม่
ถกูตอ้งตาม
ต าแหน่ง มีรู
รั่ว 6 จดุขึน้
ไป 

 

กิจกรรมเสนอแนะ 
  - 
 

  ลงชื่อ.............................................ผูส้อน 
(นางสาวพฒันณ์รี ลีวิวฒันโชต) 

.....11.../.....สิงหาคม..../...2563..... 
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แผนการจดัการเรียนรู ้ 
โดยการใชส้ื่อมลัติมีเดีย เรื่อง รีคอรเ์ดอร ์

กลุม่สาระการเรียนรูศิ้ลปะ                  ชัน้ประถมศึกษาปีที่ 6                      รายวิชา ดนตรี   
หน่วยการเรียนรูท้ี่  1 การปฏิบติัขลุ่ยรีคอรเ์ดอร ์                         เวลา 8 สปัดาห์
แผนการจดัการเรียนรูท้ี่ 3 เรื่อง ฝึกปฏิบติัขลุ่ยรีคอรเ์ดอร ์(2)            เวลา 50 นาที  
 

มาตรฐานการเรียนรู้ 
 ศ 2.1  เขา้ใจและแสดงออกทางดนตรีอย่างสรา้งสรรค ์  วิเคราะห ์  วิพากษว์ิจารณค์ุณค่า
ดนตรีถ่ายทอดความรูส้กึ ความคิดต่อดนตรีอย่างอิสระ ชื่นชม และประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจ าวนั  
 
ตัวชีว้ัด 
  ศ 2.1  ป.6/3 อ่าน เขียนโนต้ไทย และโนต้สากลท านองง่าย ๆ  
    ป.6/4 ใชเ้ครื่องดนตรีบรรเลงประกอบการรอ้งเพลง ดน้สด ที่มีจงัหวะและ
ท านองง่าย ๆ 
  
จุดประสงคก์ารเรียนรู้ 
  1.ปฏิบติัขลุ่ยรีคอรเ์ดอร ์ตวั โดสงู และ เรสงู 
 2.ปฏิบติัตามเครื่องหมายยอ้นกลบั และ โนต้ประจุด  
  3.บรรเลงเพลง Dancing In A Circle  เพลง LOVE ME TENDER เพลง ODE TO JOY 
 4.ดแูลรกัษาเครื่องดนตรีไดถู้กวิธี 
  5.อ่านโนต้ดนตรีสากลพืน้ฐานไดถ้กูตอ้ง 
       
สาระส าคัญ 
  ขลุย่รีคอรเ์ดอรเ์ป็นเครื่องดนตรีประเภทเครื่องเป่าลมไมช้นิดหนึ่งที่เป็นเครื่องดนตรีพืน้ฐาน
ที่นกัเรียนสามารถเรียนรูไ้ดง้่าย มีราคาถูก เป็นเครื่องดนตรีพืน้ฐานสู่การเรียนดนตรีต่อไป โดยการ
จะเรียนรูเ้ก่ียวกบัการปฏิบติัเครื่องดนตรีนัน้ๆจะตอ้งเรียนรูเ้ก่ียวกับวิธีการเล่น ลกัษณะของเครื่อง
ดนตรี การดแูลรกัษา พืน้ฐานการอ่านโนต้ดนตรี เพื่อสามารถเขา้ใจวิธีการปฏิบติั การอ่านโนต้ และ 
บรรเลงเพลงไดอ้ย่างถกูตอ้งไพเราะ  
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สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
 ความสามารถในการสื่อสาร 
  ความสามารถในการคิด 
  ความสามารถในการใชท้กัษะชีวิต 
 
คุณลักษณะอันพึงประสงค ์
   1.มีวินยั   2.ใฝ่เรียนรู ้ 3.มุ่งมั่นในการท างาน     
 
สาระการเรียนรู้ 
  ความรู ้(K) 
   การปฏิบติัขลุย่รีคอรเ์ดอร ์การอ่านโนต้เบือ้งตน้ 
  ทกัษะ/กระบวนการ/กระบวนการคิด(P)   
   การปฏิบติัขลุย่รีคอรเ์ดอร ์การอ่านโนต้ดนตรี  
  เจตคติ(A) 
   นกัเรียนมีความสนุกสนานและสนใจในการเรียนดนตรี 
   
กิจกรรมการเรียนรู้ 
  ขั้นน า 
  1.นักเรียนร่วมกันทบทวนความรูก้ารปฏิบัติขลุ่ยรีคอรเ์ดอร ์ตัว ที ลา ซอล การเล่นเพลง
แมงมมุลาย เพลงหนูมาลีมีลกูแมวเหมียว และ เพลงหนูมาลีมีลกูแมวเหมียว 2 แนว ที่เรียนไปใน
คาบเรียนกอ่นหนา้ 

ขั้นสอน  
  1.ใหน้กัเรียนถือขลุย่ในลกัษณะที่ถกูตอ้งโดยมีครูใหค้ าแนะน ารายบุคคล 

2.ใหน้ักเรียนศึกษาวิธีการเป่าขลุ่ยรีคอรเ์ดอร ์โนต้ตัว โดสูง จากสื่อมัลติมีเดียเรื่อง รีคอร์
เดอร ์โดยมีครูใหค้ าแนะน ารายบุคคล 

3.ใหน้ักเรียนศึกษาเก่ียวกับเครื่องหมายยอ้นกลบัจากนัน้อ่านโน้ตและรอ้งโน้ตพรอ้มกัน 
จากนั้นฝึกเล่นแบบฝึกหัดตัว โดสูง สื่อมัลติมีเดียทีละอันโดยมีครูให้ค าแนะน ารายบุคคลเมื่อ
นกัเรียนสามารถเลน่ไดใ้หเ้ลน่พรอ้มกนั 
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4.ให้นักเรียนศึกษาเก่ียวกับโน้ตประจุดและดูโน้ตเพลง  Dancing In A Circle  ในสื่อ
มัลติมีเดีย อ่านและรอ้งโนต้เพลงพรอ้มกัน จากนัน้ฝึกเล่นทีละท่อนจนสามารถเล่นไดถู้กตอ้งทั้ง
เพลงโดยมีครูใหค้ าแนะนจากนัน้ใหเ้ลน่พรอ้มกนั 

5.ใหน้ักเรียนศึกษาวิธีการเป่าขลุ่ยรีคอรเ์ดอร ์โนต้ตัว เรสูง  จากสื่อมัลติมีเดียเรื่อง รีคอร์
เดอร ์โดยมีครูใหค้ าแนะน ารายบุคคล 

6.ให้นักเรียนอ่านโน้ตและร้องโน้ตพร้อมกัน จากนั้นฝึกเล่นแบบฝึกหัดตัว เรสูง สื่อ
มัลติมีเดียทีละอันโดยมีครูให้ค าแนะน ารายบุคคลเมื่อนักเรียนสามารถเล่นได้ใหเ้ล่นพร้อมกัน  
  7.ให้นักเรียนดูโน้ตเพลง LOVE ME TENDER ในสื่อมัลติมีเดีย อ่านและรอ้งโน้ตเพลง
พรอ้มกนั จากนัน้ฝึกเลน่ทีละท่อนจนสามารถเลน่ไดถ้กูตอ้งทัง้เพลงโดยมีครูใหค้ าแนะน า 

8.ใหน้กัเรียนดูโนต้เพลง ODE TO JOY ในสื่อมลัติมีเดีย อ่านและรอ้งโนต้เพลงพรอ้มกัน 
จากนัน้ฝึกเลน่ทีละท่อนจนสามารถเลน่ไดถ้กูตอ้งทัง้เพลงโดยมีครูใหค้ าแนะน า 

9.ใหน้กัเรียนฝึกซอ้มและท าการทดสอบเป็นรายบคุคล 
 ขั้นสรุป 
 1.นกัเรียนร่วมกันอภิปรายสรุปความรูท้ี่ไดเ้รียนไปในวันนี ้เก่ียวกบั การปฏิบตัโนต้ตัว โด
สงู และ เรสงู เครื่องหมายยอ้นกลบั และ โนต้ประจดุ การบรรเลงเพลง Dancing In A Circle  เพลง 
LOVE ME TENDER เพลง ODE TO JOY 
 
แหล่งการเรียนรู้/ส่ือและอุปกรณก์ารเรียน 
  ส่ือและอุปกรณก์ารเรียนรู้ 
    1.สื่อมลัติมีเดียเรื่องขลุย่รีคอเดอร ์
   2.เพลง Dancing In A Circle   
   3.เพลง LOVE ME TENDER 
   4.เพลง ODE TO JOY 
    แหล่งการเรียนรู้ 
  1. อินเตอรเ์น็ต 
 วิทยากรหรือภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
   - 
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การวัดและประเมินผลการเรียนรู้   
ตัวชีว้ัด วิธีวัด เคร่ืองมือวัด เกณฑก์าร

ประเมิน 
1.ปฏิบติัขลุ่ยรีคอรเ์ดอร ์ตวั โด
สงู และ เรสงู 
2.ปฏิบติัตามเครื่องหมาย
ยอ้นกลบั และ โนต้ประจุด  
3.บรรเลงเพลง Dancing In A 
Circle  เพลง LOVE ME 
TENDER เพลง ODE TO JOY 
4.ดแูลรกัษาเครื่องดนตรีไดถู้ก
วิธี 
5.อ่านโนต้ดนตรีสากลพืน้ฐาน
ไดถ้กูตอ้ง 

ทดสอบการปฏิบติั
ขลุย่รีคอรเ์ดอร ์ตวั 
โดสงู เรสงู เพลง 
Dancing In A 
Circle  เพลง 
LOVE ME 
TENDER เพลง 
ODE TO JOY 

โนต้ตวั โดสงู เร
สงู เพลง 
Dancing In A 
Circle  เพลง 
LOVE ME 
TENDER เพลง 
ODE TO JOY 
 

เกณฑก์าร
ประเมินการ
ปฏิบติัขลุ่ย 
รีคอรเ์ดอร ์16 
คะแนนถือว่า
ผ่าน 
 
 

 สงัเกตพฤติกรรม
การเขา้รว่ม
กิจกรรม 

แบบสงัเกต
พฤติกรรมการ
เขา้รว่มกิจกรรม 

ผ่านตัง้แต่  2  
รายการถือว่า  
ผ่าน 

 
- เกณฑ์การประเมินการปฏิบัติขลุ่ยรีคอร์เดอร์ 

ล าดบั รายการ 
ระดบัคะแนน 

4 3 2 1 0 
1 ท่าทางในการ

บรรเลง การ
วางปาก นั่ง ยืน  

มีการวาง
ปาก และ 
ยืนหรือนั่ง
เป่าใน
ลกัษณะ
ท่าทางที่
ถกูตอ้ง
ทัง้หมด 

มีการวาง
ปาก และ 
ยืนหรือนั่ง
เป่าใน
ลกัษณะ
ท่าทางที่
ถกูตอ้ง  
ผิด1-2 จุด 

มีการวาง
ปาก และ 
ยืนหรือนั่ง
เป่าใน
ลกัษณะ
ท่าทางที่
ถกูตอ้งผิด 
3-4 จดุ 

มีการวาง
ปาก และ 
ยืนหรือนั่ง
เป่าใน
ลกัษณะ
ท่าทางที่ไม่
ถกูตอ้ง ผิด 
5 จดุ 

มีการวาง
ปาก และ 
ยืนหรือนั่ง
เป่าใน
ลกัษณะ
ท่าทางที่ไม่
ถกูตอ้ง
ทัง้หมด 
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2 จงัหวะ เป่าได้
ถกูตอ้งตาม
จงัหวะทกุตวั
โนต้ 

เป่าได้
ถกูตอ้งตาม
จงัหวะ 
ผิด 1-2 จุด 

เป่าได้
ถกูตอ้งตาม
จงัหวะ ผิด
3-4 จดุ 

เป่าไม่
ถกูตอ้งตาม
จงัหวะ ผิด 
5 จดุ 

เป่าไม่ตรง
ตามจงัหวะ
ทกุตวัโนต้ 

3 ท านอง เป่าได้
ถกูตอ้งตาม
ท านอง
ทัง้หมด 

เป่าได้
ถกูตอ้งตาม
ท านอง ผิด 
1-2 จดุ 

เป่าได้
ถกูตอ้งตาม
ท านอง ผิด
3-4 จดุ 

เป่าไดไ้ม่
ถกูตอ้งตาม
ท านอง ผิด 
5 จดุ 

เป่าไม่
ถกูตอ้ง
ตาม
ท านอง
ทัง้หมด 

4 คณุภาพเสียง 
และความ
ไพเราะ 

เสียงดงั
ถกูตอ้ง
ชดัเจนทกุตวั
โนต้มีความ
ไพเราะ ไม่
เพีย้น ไม่มี
เสียงลม 

เสียงดงั
ถกูตอ้ง
ชดัเจนมี
ความไพเราะ 
ไม่เพีย้น ไม่มี
เสียงลม ผิด
1-2 จดุ 

เสียงดงั
ถกูตอ้ง
ชดัเจนมี
ความ
ไพเราะ 
เพีย้น มี
เสียงลม ผิด
3-4 จดุ 

เสียงดงัไม่
ค่อยถกูตอ้ง
ชดัเจน มีมี
ความ
ไพเราะบา้ง 
เพีย้น มี
เสียงลม ผิด 
5 จดุ 

เสียงไม่
ถกูตอ้ง ไม่
มีความ
ไพเราะ ไม่
ชดัเจน 
เพีย้น มี
เสียงลม
เป็น 6 จดุ
ขึน้ไป 

5 ระบบนิว้ กดนิว้ได้
ถกูตอ้งตาม
ต าแหน่งทุก
ตวั ไม่มีรูรั่ว 

กดนิว้ได้
ถกูตอ้งตาม
ต าแหน่ง ไม่
มีรูรั่ว ผิด1-
2 จดุ 

กดนิว้ได้
ถกูตอ้งตาม
ต าแหน่ง มี
รูรั่ว ผิด3-4 
จดุ 

กดนิว้ไม่
ถกูตอ้งตาม
ต าแหน่ง มีรู
รั่ว ผิด 5 จุด 

กดนิว้ไดไ้ม่
ถกูตอ้ง
ตาม
ต าแหน่ง มี
รูรั่ว 6 จดุ
ขึน้ไป 

 

กิจกรรมเสนอแนะ 
  - 

  ลงชื่อ.............................................ผูส้อน 
(นางสาวพฒันณ์รี ลีวิวฒันโชต) 

.....18.../.....สิงหาคม..../...2563..... 



  101 

แผนการจดัการเรียนรู ้ 
โดยการใชส้ื่อมลัติมีเดีย เรื่อง รีคอรเ์ดอร ์

กลุม่สาระการเรียนรูศิ้ลปะ                  ชัน้ประถมศึกษาปีที่ 6            รายวิชา ดนตรี   
หน่วยการเรียนรูท้ี่  1 การปฏิบติัขลุ่ยรีคอรเ์ดอร ์                        เวลา 8 สปัดาห์
แผนการจดัการเรียนรูท้ี่ 4 เรื่อง ฝึกปฏิบติัขลุ่ยรีคอรเ์ดอร ์(3)             เวลา 50 นาที  

 
มาตรฐานการเรียนรู้ 
 ศ 2.1  เขา้ใจและแสดงออกทางดนตรีอย่างสรา้งสรรค ์  วิเคราะห ์  วิพากษว์ิจารณค์ุณค่า
ดนตรีถ่ายทอดความรูส้กึ ความคิดต่อดนตรีอย่างอิสระ ชื่นชม และประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจ าวนั  
 
ตัวชีว้ัด 
  ศ 2.1  ป.6/3 อ่าน เขียนโนต้ไทย และโนต้สากลท านองง่าย ๆ  
    ป.6/4 ใชเ้ครื่องดนตรีบรรเลงประกอบการรอ้งเพลง ดน้สด ที่มีจงัหวะและ
ท านองง่าย ๆ 
  
จุดประสงคก์ารเรียนรู้ 
  1.บรรเลงเพลง Jingle Bells  เพลง LIGHTLY ROW 
  2.ปฏิบติัขลุ่ยรีคอรเ์ดอร ์ตวั ฟาชารป์ 
 3.ปฏิบติัตามเครื่องหมายก ากบัการหายใจ เครื่องหมายชารป์ เครื่องหมายก าหนดบนัได
เสียง 
 4.ดแูลรกัษาเครื่องดนตรีไดถู้กวิธี 
  5.อ่านโนต้ดนตรีสากลพืน้ฐานไดถ้กูตอ้ง 
       
สาระส าคัญ 
  ขลุย่รีคอรเ์ดอรเ์ป็นเครื่องดนตรีประเภทเครื่องเป่าลมไมช้นิดหนึ่งที่เป็นเครื่องดนตรีพืน้ฐาน
ที่นกัเรียนสามารถเรียนรูไ้ดง้่าย มีราคาถูก เป็นเครื่องดนตรีพืน้ฐานสู่การเรียนดนตรีต่อไป โดยการ
จะเรียนรูเ้ก่ียวกบัการปฏิบติัเครื่องดนตรีนัน้ๆจะตอ้งเรียนรูเ้ก่ียวกับวิธีการเล่น ลกัษณะของเครื่อง
ดนตรี การดแูลรกัษา พืน้ฐานการอ่านโนต้ดนตรี เพื่อสามารถเขา้ใจวิธีการปฏิบติั การอ่านโนต้ และ 
บรรเลงเพลงไดอ้ย่างถกูตอ้งไพเราะ  
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สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
 ความสามารถในการสื่อสาร 
  ความสามารถในการคิด 
  ความสามารถในการใชท้กัษะชีวิต 
 
คุณลกัษณะอันพึงประสงค ์
   1.มีวินยั   2.ใฝ่เรียนรู ้ 3.มุ่งมั่นในการท างาน     
 
สาระการเรียนรู้ 
  ความรู ้(K) 
   การปฏิบติัขลุย่รีคอรเ์ดอร ์การอ่านโนต้เบือ้งตน้ 
  ทกัษะ/กระบวนการ/กระบวนการคิด(P)   
   การปฏิบติัขลุย่รีคอรเ์ดอร ์การอ่านโนต้ดนตรี  
  เจตคติ(A) 
   นกัเรียนมีความสนกุสนานและสนใจในการเรียนดนตรี 
   
กิจกรรมการเรียนรู้ 
  ขั้นน า 
  1.นกัเรียนร่วมกนัทบทวนความรูเ้ก่ียวกบั การปฏิบตัโนต้ตวั โดสงู และ เรสงู เครื่องหมาย
ย้อนกลับ และ โน้ตประจุด การบรรเลงเพลง Dancing In A Circle  เพลง LOVE ME TENDER 
เพลง ODE TO JOY ในคาบเรียนก่อนหนา้ 

ขั้นสอน  
  1.ใหน้กัเรียนถือขลุย่ในลกัษณะที่ถกูตอ้งโดยมีครูใหค้ าแนะน ารายบุคคล 

2.ใหน้กัเรียนศึกษาวิธีการเป่า Jingle Bells  ในสื่อมลัติมีเดีย อ่านและรอ้งโนต้เพลงพรอ้ม
กนั จากนัน้ฝึกเล่นทีละท่อนจนสามารถเล่นไดถู้กตอ้งทัง้เพลงโดยมีครูใหค้ าแนะน าจากนัน้ใหเ้ล่น
พรอ้มกนั 

3.ใหน้กัเรียนศกึษาเก่ียวกบัเครื่องหมายก ากบัการหายใจ และดโูนต้เพลง LIGHTLY ROW 
ในสื่อมลัติมีเดีย อ่านและรอ้งโนต้เพลงพรอ้มกนั จากนัน้ฝึกเล่นทีละท่อนจนสามารถเล่นไดถู้กตอ้ง
ทัง้เพลงโดยมีครูใหค้ าแนะน าจากนัน้ใหเ้ลน่พรอ้มกนั 
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4.ใหน้กัเรียนศึกษาเก่ียวกบัเครื่องหมายเครื่องหมายชารป์ เครื่องหมายก าหนดบนัไดเสียง 
วิธีการเป่าขลุย่รีคอรเ์ดอร ์โนต้ตวั ฟาชารป์ จากสื่อมลัติมีเดียเรื่อง รีคอรเ์ดอร ์โดยมีครูใหค้ าแนะน า
รายบคุคล 

5.ใหน้ักเรียนอ่านโน้ตและรอ้งโน้ตพรอ้มกัน จากนั้นฝึกเล่นแบบฝึกหัดตัว ฟาชารป์ สื่อ
มลัติมีเดียทีละอนัโดยมีครูใหค้ าแนะน ารายบคุคลเมื่อนกัเรียนสามารถเลน่ไดใ้หเ้ลน่พรอ้มกนั   

6.ใหน้กัเรียนฝึกซอ้มและท าการทดสอบเป็นรายบคุคล 
 ขั้นสรุป 

1.นกัเรียนรว่มกนัอภิปรายสรุปความรูท้ี่ไดเ้รียนไปในวนันี ้เก่ียวกบัการบรรเลงเพลง Jingle 
Bells  เพลง LIGHTLY ROW การปฏิบติัขลุ่ยรีคอรเ์ดอร ์ตวั ฟาชารป์ การปฏิบติัตามเครื่องหมาย
ก ากบัการหายใจ เครื่องหมายชารป์ เครื่องหมายก าหนดบนัไดเสียง 
 
แหล่งการเรียนรู้/ส่ือและอุปกรณก์ารเรียน 
  ส่ือและอุปกรณก์ารเรียนรู้ 
    1.สื่อมลัติมีเดียเรื่องขลุย่รีคอเดอร ์
   2.เพลง Jingle Bells   
   3.เพลง LIGHTLY ROW 
    แหล่งการเรียนรู้ 
  1. อินเตอรเ์น็ต 
 วิทยากรหรือภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
   - 
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้   

ตัวชีว้ัด วิธีวัด เคร่ืองมือวัด 
เกณฑก์าร
ประเมิน 

1.บรรเลงเพลง Jingle Bells  
เพลง LIGHTLY ROW 
2.ปฏิบติัขลุ่ยรีคอรเ์ดอร ์ตวั 
ฟาชารป์ 
3.ปฏิบติัตามเครื่องหมาย
ก ากบัการหายใจ 
เครื่องหมายชารป์ 

ทดสอบการปฏิบติั
ขลุย่รีคอรเ์ดอร ์ตวัฟา
ชารป์ 
เพลง Jingle Bells  
เพลง LIGHTLY 
ROW  

โนต้ตวัฟาชารป์ 
เพลง Jingle 
Bells  เพลง 
LIGHTLY ROW 
 

เกณฑก์ารประเมิน
การปฏิบติัขลุย่ 
รีคอรเ์ดอร ์16 
คะแนนถือว่าผ่าน 
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เครื่องหมายก าหนดบนัได
เสียง 
4.ดแูลรกัษาเครื่องดนตรีได้
ถกูวิธี 
5.อ่านโนต้ดนตรีสากล
พืน้ฐานไดถ้กูตอ้ง 
 สงัเกตพฤติกรรมการ

เขา้รว่มกิจกรรม 
แบบสงัเกต
พฤติกรรมการ
เขา้รว่มกิจกรรม 

ผ่านตัง้แต่  2  
รายการถือว่า  
ผ่าน 

 
 

- เกณฑก์ารประเมินการปฏิบติัขลุย่รีคอรเ์ดอร ์

ล าดบั รายการ 
ระดบัคะแนน 

4 3 2 1 0 
1 ท่าทางใน

การบรรเลง 
การวางปาก 
นั่ง ยืน  

มีการวางปาก 
และ ยืนหรือนั่ง
เป่าในลกัษณะ
ท่าทางที่
ถกูตอ้งทัง้หมด 

มีการวางปาก 
และ ยืนหรือนั่ง
เป่าในลกัษณะ
ท่าทางที่
ถกูตอ้ง ผิด 
1-2 จดุ 

มีการวางปาก 
และ ยืนหรือ
นั่งเป่าใน
ลกัษณะ
ท่าทางที่
ถกูตอ้งผิด3-4 
จดุ 

มีการวางปาก 
และ ยืนหรือนั่ง
เป่าในลกัษณะ
ท่าทางที่ไม่
ถกูตอ้ง ผิด 5 
จดุ 

มีการวาง
ปาก และ ยืน
หรือนั่งเป่า
ในลกัษณะ
ท่าทางที่ไม่
ถกูตอ้ง
ทัง้หมด 

2 จงัหวะ เป่าไดถู้กตอ้ง
ตามจงัหวะทกุ
ตวัโนต้ 

เป่าไดถู้กตอ้ง
ตามจงัหวะ 
ผิด 1-2 จุด 

เป่าไดถู้กตอ้ง
ตามจงัหวะ 
ผิด3-4 จุด 

เป่าไม่ถกูตอ้ง
ตามจงัหวะ ผิด 
5 จดุ 

เป่าไม่ตรง
ตามจงัหวะ
ทกุตวัโนต้ 

3 ท านอง เป่าไดถู้กตอ้ง
ตามท านอง
ทัง้หมด 

เป่าไดถู้กตอ้ง
ตามท านอง 
ผิด 1-2 จุด 

เป่าไดถู้กตอ้ง
ตามท านอง 
ผิด3-4 จุด 

เป่าไดไ้ม่ถกูตอ้ง
ตามท านอง ผิด 
5 จดุ 

เป่าไม่
ถกูตอ้งตาม
ท านอง
ทัง้หมด 
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4 คณุภาพ
เสียง และ 
ความ
ไพเราะ 

เสียงดงัถกูตอ้ง
ชดัเจนทกุตวั
โนต้มีความ
ไพเราะ ไม่
เพีย้น ไม่มี
เสียงลม 

เสียงดงัถกูตอ้ง
ชดัเจนมีความ
ไพเราะ ไม่
เพีย้น ไม่มี
เสียงลม ผิด1-
2 จดุ 

เสียงดงั
ถกูตอ้งชดัเจน
มีความ
ไพเราะ เพีย้น 
มีเสียงลม ผิด
3-4 จดุ 

เสียงดงัไม่ค่อย
ถกูตอ้งชดัเจน มี
มีความไพเราะ
บา้ง เพีย้น มี
เสียงลม ผิด 5 
จดุ 

เสียงไม่
ถกูตอ้ง ไม่มี
ความไพเราะ 
ไม่ชดัเจน 
เพีย้น มีเสียง
ลมเป็น 6 จดุ
ขึน้ไป 

5 ระบบนิว้ กดนิว้ได้
ถกูตอ้งตาม
ต าแหน่งทุกตวั 
ไม่มีรูรั่ว 

กดนิว้ได้
ถกูตอ้งตาม
ต าแหน่ง ไม่มีรู
รั่ว ผิด1-2 จดุ 

กดนิว้ได้
ถกูตอ้งตาม
ต าแหน่ง มีรู
รั่ว ผิด3-4 จดุ 

กดนิว้ไม่ถูกตอ้ง
ตามต าแหน่ง มี
รูรั่ว ผิด 5 จดุ 

กดนิว้ไดไ้ม่
ถกูตอ้งตาม
ต าแหน่ง มีรู
รั่ว 6 จดุขึน้
ไป 

 

กิจกรรมเสนอแนะ 
  - 
 

  ลงชื่อ.............................................ผูส้อน 
(นางสาวพฒันณ์รี ลีวิวฒันโชต) 

.....25.../.....สิงหาคม..../...2563..... 
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แผนการจดัการเรียนรู ้ 
โดยการใชส้ื่อมลัติมีเดีย เรื่อง รีคอรเ์ดอร ์

กลุม่สาระการเรียนรูศิ้ลปะ                  ชัน้ประถมศึกษาปีที่ 6           รายวิชา ดนตรี   
หน่วยการเรียนรูท้ี่  1 การปฏิบติัขลุ่ยรีคอรเ์ดอร ์                        เวลา 8 สปัดาห์
แผนการจดัการเรียนรูท้ี่ 5 เรื่อง ฝึกปฏิบติัขลุ่ยรีคอรเ์ดอร ์(4)             เวลา 50 นาที  

 
มาตรฐานการเรียนรู้ 
 ศ 2.1  เขา้ใจและแสดงออกทางดนตรีอย่างสรา้งสรรค ์  วิเคราะห ์  วิพากษว์ิจารณค์ุณค่า
ดนตรีถ่ายทอดความรูส้กึ ความคิดต่อดนตรีอย่างอิสระ ชื่นชม และประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจ าวนั  
 
ตัวชีว้ัด 
  ศ 2.1  ป.6/3 อ่าน เขียนโนต้ไทย และโนต้สากลท านองง่าย ๆ  
    ป.6/4 ใชเ้ครื่องดนตรีบรรเลงประกอบการรอ้งเพลง ดน้สด ที่มีจงัหวะและ
ท านองง่าย ๆ 
  
จุดประสงคก์ารเรียนรู้ 
  1.ฝึกปฏิบติัขลุย่รีคอรเ์ดอร ์ตวั ฟา มี เร 
  2.บรรเลงเพลง Theme From Beethoven’s Ninth Symphony 
 3.บรรเลงเพลง Old McDonald Had A Farm 
 4.ดแูลรกัษาเครื่องดนตรีไดถู้กวิธี 
  5.อ่านโนต้ดนตรีสากลพืน้ฐานไดถ้กูตอ้ง 
       
สาระส าคัญ 
  ขลุย่รีคอรเ์ดอรเ์ป็นเครื่องดนตรีประเภทเครื่องเป่าลมไมช้นิดหนึ่งที่เป็นเครื่องดนตรีพืน้ฐาน
ที่นกัเรียนสามารถเรียนรูไ้ดง้่าย มีราคาถูก เป็นเครื่องดนตรีพืน้ฐานสู่การเรียนดนตรีต่อไป โดยการ
จะเรียนรูเ้ก่ียวกบัการปฏิบติัเครื่องดนตรีนัน้ๆจะตอ้งเรียนรูเ้ก่ียวกับวิธีการเล่น ลกัษณะของเครื่อง
ดนตรี การดแูลรกัษา พืน้ฐานการอ่านโนต้ดนตรี เพื่อสามารถเขา้ใจวิธีการปฏิบติั การอ่านโนต้ และ 
บรรเลงเพลงไดอ้ย่างถกูตอ้งไพเราะ  
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สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
 ความสามารถในการสื่อสาร 
  ความสามารถในการคิด 
  ความสามารถในการใชท้กัษะชีวิต 
 
คุณลกัษณะอันพึงประสงค ์
   1.มีวินยั   2.ใฝ่เรียนรู ้ 3.มุ่งมั่นในการท างาน     
 
สาระการเรียนรู้ 
  ความรู ้(K) 
   การปฏิบติัขลุย่รีคอรเ์ดอร ์การอ่านโนต้เบือ้งตน้ 
  ทกัษะ/กระบวนการ/กระบวนการคิด(P)   
   การปฏิบติัขลุย่รีคอรเ์ดอร ์การอ่านโนต้ดนตรี  
  เจตคติ(A) 
   นกัเรียนมีความสนุกสนานและสนใจในการเรียนดนตรี 
   
กิจกรรมการเรียนรู้ 
  ขั้นน า 
  1.นกัเรียนร่วมกนัทบทวนความรูเ้ก่ียวกับการบรรเลงเพลง Jingle Bells  เพลง LIGHTLY 
ROW การปฏิบัติขลุ่ยรีคอรเ์ดอร ์ตัว ฟาชารป์ การปฏิบัติตามเครื่องหมายก ากับการหายใจ 
เครื่องหมายชารป์ เครื่องหมายก าหนดบนัไดเสียง ในคาบเรียนก่อนหนา้ 

ขั้นสอน  
  1.ใหน้กัเรียนถือขลุย่ในลกัษณะที่ถกูตอ้งโดยมีครูใหค้ าแนะน ารายบุคคล 

2.ใหน้กัเรียนศกึษาวิธีการเป่า โนต้ตวัฟา  ในสื่อมลัติมีเดีย อ่านและรอ้งโนต้เพลงพรอ้มกนั 
จากนัน้ฝึกเล่นทีละท่อนจนสามารถเล่นไดถู้กตอ้งทัง้เพลงโดยมีครูใหค้ าแนะนจากนัน้ใหเ้ล่นพรอ้ม
กนั 

3.ใหน้กัเรียนอ่านโนต้และรอ้งโนต้พรอ้มกนั จากนัน้ฝึกเล่นแบบฝึกหดัตวัฟา สื่อมลัติมีเดีย
ทีละอนัโดยมีครูใหค้ าแนะน ารายบคุคลเมื่อนกัเรียนสามารถเลน่ไดใ้หเ้ลน่พรอ้มกนั 
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4.ใหน้กัเรียนศึกษาวิธีการเป่า โนต้ตวั มี  ในสื่อมลัติมีเดีย อ่านและรอ้งโนต้เพลงพรอ้มกนั 
จากนั้นฝึกเล่นทีละท่อนจนสามารถเล่นได้ถูกต้องทั้งเพลงโดยมีครูใหค้ าแนะน าจากนั้นใ ห้เล่น
พรอ้มกนั 

5.ใหน้กัเรียนอ่านโนต้และรอ้งโนต้พรอ้มกนั จากนัน้ฝึกเล่นแบบฝึกหดัตวั มี สื่อมลัติมีเดีย
ทีละอนัโดยมีครูใหค้ าแนะน ารายบคุคลเมื่อนกัเรียนสามารถเลน่ไดใ้หเ้ลน่พรอ้มกนั 

6.ใหน้กัเรียนศึกษาวิธีการเป่า โนต้ตวั เร  ในสื่อมลัติมีเดีย อ่านและรอ้งโนต้เพลงพรอ้มกนั 
จากนั้นฝึกเล่นทีละท่อนจนสามารถเล่นได้ถูกต้องทั้งเพลงโดยมีครูใหค้ าแนะน าจากนั้นให้เล่น
พรอ้มกนั 

7.ใหน้กัเรียนอ่านโนต้และรอ้งโนต้พรอ้มกนั จากนัน้ฝึกเล่นแบบฝึกหดัตวั เร สื่อมลัติมีเดีย
ทีละอนัโดยมีครูใหค้ าแนะน ารายบคุคลเมื่อนกัเรียนสามารถเลน่ไดใ้หเ้ลน่พรอ้มกนั 

8.ใหน้ักเรียนศึกษาเก่ียวกับเพลง Theme From Beethoven’s Ninth Symphony  ในสื่อ
มัลติมีเดีย อ่านและรอ้งโนต้เพลงพรอ้มกัน จากนัน้ฝึกเล่นทีละท่อนจนสามารถเล่นไดถู้กตอ้งทั้ง
เพลงโดยมีครูใหค้ าแนะน าจากนัน้ใหเ้ลน่พรอ้มกนั 

9.ใหน้กัเรียนศกึษาเก่ียวกบัเพลง Old McDonald Had A Farm ในสื่อมลัติมีเดีย อ่านและ
รอ้งโน้ตเพลงพรอ้มกัน จากนั้นฝึกเล่นทีละท่อนจนสามารถเล่นได้ถูกต้องทั้งเพลงโดยมีครูให้
ค าแนะน าจากนัน้ใหเ้ลน่พรอ้มกนั 

10.ใหน้กัเรียนฝึกซอ้มและท าการทดสอบเป็นรายบุคคล 
 ขั้นสรุป 
 1.นกัเรียนรว่มกนัอภิปรายสรุปความรูท้ี่ไดเ้รียนไปในวนันี ้เก่ียวกบัการฝึกปฏิบติัขลุ่ยรีคอร์
เดอร ์ตวั ฟา มี เร การบรรเลงเพลง Theme From Beethoven’s Ninth Symphony และ เพลง Old 
McDonald Had A Farm 
 
แหล่งการเรียนรู้/ส่ือและอุปกรณก์ารเรียน 
  ส่ือและอุปกรณก์ารเรียนรู้ 
    1.สื่อมลัติมีเดียเรื่องขลุย่รีคอเดอร ์
   2.เพลง Theme From Beethoven’s Ninth Symphony 
   3.เพลง Old McDonald Had A Farm 
    แหล่งการเรียนรู้ 
  1. อินเตอรเ์น็ต 
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 วิทยากรหรือภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
   - 
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้   

ตัวชีว้ัด วิธีวัด เคร่ืองมือวัด เกณฑก์าร
ประเมิน 

1.ฝึกปฏิบติัขลุย่รีคอรเ์ดอร ์ตวั 
ฟา มี เร 
2.บรรเลงเพลง Theme From 
Beethoven’s Ninth Symphony 
3.บรรเลงเพลง Old McDonald 
Had A Farm 
4.ดแูลรกัษาเครื่องดนตรีไดถู้กวิธี 
5.อ่านโนต้ดนตรีสากลพืน้ฐานได้
ถกูตอ้ง 

ทดสอบการปฏิบติั
ขลุย่รีคอรเ์ดอร ์ตวั 
ฟา มี เร เพลง 
Theme From 
Beethoven’s 
Ninth Symphony  
เพลง Old 
McDonald Had 
A Farm 

โนต้ตวั ฟา มี เร 
เพลง Theme From 
Beethoven’s Ninth 
Symphony  
เพลง Old 
McDonald Had A 
Farm 
 

เกณฑก์ารประเมิน
การปฏิบติัขลุย่ 
รีคอรเ์ดอร ์16 
คะแนนถือว่าผ่าน 
 
 

 สงัเกตพฤติกรรม
การเขา้รว่ม
กิจกรรม 

แบบสงัเกต
พฤติกรรมการเขา้
รว่มกิจกรรม 

ผ่านตัง้แต่  2  
รายการถือว่า  
ผ่าน 

- เกณฑก์ารประเมินการปฏิบติัขลุย่รีคอรเ์ดอร  ์

ล าดบั รายการ 
ระดบัคะแนน 

4 3 2 1 0 
1 ท่าทางในการ

บรรเลง การ
วางปาก นั่ง 
ยืน  

มีการวางปาก 
และ ยืนหรือ
นั่งเป่าใน
ลกัษณะ
ท่าทางที่
ถกูตอ้ง
ทัง้หมด 

มีการวาง
ปาก และ ยืน
หรือนั่งเป่า
ในลกัษณะ
ท่าทางที่
ถกูตอ้ง ผิด1-
2 จดุ 

มีการวางปาก 
และ ยืนหรือ
นั่งเป่าใน
ลกัษณะ
ท่าทางที่
ถกูตอ้งผิด3-4 
จดุ 

มีการวาง
ปาก และ ยืน
หรือนั่งเป่า
ในลกัษณะ
ท่าทางที่ไม่
ถกูตอ้ง ผิด 5 
จดุ 

มีการวาง
ปาก และ ยืน
หรือนั่งเป่า
ในลกัษณะ
ท่าทางที่ไม่
ถกูตอ้ง
ทัง้หมด 
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2 จงัหวะ เป่าไดถู้กตอ้ง
ตามจงัหวะ
ทกุตวัโนต้ 

เป่าได้
ถกูตอ้งตาม
จงัหวะ 
ผิด 1-2 จุด 

เป่าไดถู้กตอ้ง
ตามจงัหวะ 
ผิด3-4 จุด 

เป่าไม่
ถกูตอ้งตาม
จงัหวะ ผิด 5 
จดุ 

เป่าไม่ตรง
ตามจงัหวะ
ทกุตวัโนต้ 

3 ท านอง เป่าไดถู้กตอ้ง
ตามท านอง
ทัง้หมด 

เป่าได้
ถกูตอ้งตาม
ท านอง ผิด 
1-2 จดุ 

เป่าไดถู้กตอ้ง
ตามท านอง 
ผิด3-4 จุด 

เป่าไดไ้ม่
ถกูตอ้งตาม
ท านอง ผิด 5 
จดุ 

เป่าไม่
ถกูตอ้งตาม
ท านอง
ทัง้หมด 

4 คณุภาพเสียง 
และ ความ
ไพเราะ 

เสียงดงั
ถกูตอ้งชดัเจน
ทกุตวัโนต้มี
ความไพเราะ 
ไม่เพีย้น ไม่มี
เสียงลม 

เสียงดงั
ถกูตอ้ง
ชดัเจนมี
ความไพเราะ 
ไม่เพีย้น ไม่มี
เสียงลม ผิด 
1-2 จดุ 

เสียงดงั
ถกูตอ้งชดัเจน
มีความ
ไพเราะ เพีย้น 
มีเสียงลม ผิด
3-4 จดุ 

เสียงดงัไม่
ค่อยถกูตอ้ง
ชดัเจน มีมี
ความไพเราะ
บา้ง เพีย้น มี
เสียงลม ผิด 
5 จดุ 

เสียงไม่
ถกูตอ้ง ไม่มี
ความไพเราะ 
ไม่ชดัเจน 
เพีย้น มีเสียง
ลมเป็น 6 จดุ
ขึน้ไป 

5 ระบบนิว้ กดนิว้ได้
ถกูตอ้งตาม
ต าแหน่งทุก
ตวั ไม่มีรูรั่ว 

กดนิว้ได้
ถกูตอ้งตาม
ต าแหน่ง ไม่
มีรูรั่ว ผิด1-2 
จดุ 

กดนิว้ได้
ถกูตอ้งตาม
ต าแหน่ง มีรู
รั่ว ผิด 3-4 จุด 

กดนิว้ไม่
ถกูตอ้งตาม
ต าแหน่ง มีรู
รั่ว ผิด 5 จุด 

กดนิว้ไดไ้ม่
ถกูตอ้งตาม
ต าแหน่ง มีรู
รั่ว 6 จดุขึน้
ไป 

 
กิจกรรมเสนอแนะ 
  - 

  ลงชื่อ.............................................ผูส้อน 
(นางสาวพฒันณ์รี ลีวิวฒันโชต) 
.....1.../.....กนัยายน..../...2563..... 
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แผนการจดัการเรียนรู ้ 
โดยการใชส้ื่อมลัติมีเดีย เรื่อง รีคอรเ์ดอร ์

กลุม่สาระการเรียนรูศิ้ลปะ                  ชัน้ประถมศึกษาปีที่ 6        รายวิชา ดนตรี   
หน่วยการเรียนรูท้ี่  1 การปฏิบติัขลุ่ยรีคอรเ์ดอร ์                      เวลา 8 สปัดาห์
แผนการจดัการเรียนรูท้ี่ 6 เรื่อง ฝึกปฏิบติัขลุ่ยรีคอรเ์ดอร ์(5)           เวลา 50 นาที  

 
มาตรฐานการเรียนรู้ 
 ศ 2.1  เขา้ใจและแสดงออกทางดนตรีอย่างสรา้งสรรค ์  วิเคราะห ์  วิพากษว์ิจารณค์ุณค่า
ดนตรีถ่ายทอดความรูส้กึ ความคิดต่อดนตรีอย่างอิสระ ชื่นชม และประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจ าวนั  
 
ตัวชีว้ัด 
  ศ 2.1  ป.6/3 อ่าน เขียนโนต้ไทย และโนต้สากลท านองง่าย ๆ  
    ป.6/4 ใช้เครื่องดนตรีบรรเลงประกอบการร้องเพลง ด้นสด ที่มีจังหวะและ
ท านองง่าย ๆ 
  
จุดประสงคก์ารเรียนรู้ 
  1.ฝึกปฏิบติัขลุย่รีคอรเ์ดอร ์ตวั โด และ มีสงู 
  2 บรรเลงบนัไดเสียง C Major 
  3.บรรเลง เพลง Twinkie, Twinkie Little Star Variations 
 4.ดแูลรกัษาเครื่องดนตรีไดถู้กวิธี 
  5.อ่านโนต้ดนตรีสากลพืน้ฐานไดถ้กูตอ้ง 
       
สาระส าคัญ 
  ขลุย่รีคอรเ์ดอรเ์ป็นเครื่องดนตรีประเภทเครื่องเป่าลมไมช้นิดหนึ่งที่เป็นเครื่องดนตรีพืน้ฐาน
ที่นกัเรียนสามารถเรียนรูไ้ดง้่าย มีราคาถูก เป็นเครื่องดนตรีพืน้ฐานสู่การเรียนดนตรีต่อไป โดยการ
จะเรียนรูเ้ก่ียวกบัการปฏิบติัเครื่องดนตรีนัน้ๆจะตอ้งเรียนรูเ้ก่ียวกับวิธีการเล่น ลกัษณะของเครื่อง
ดนตรี การดแูลรกัษา พืน้ฐานการอ่านโนต้ดนตรี เพื่อสามารถเขา้ใจวิธีการปฏิบติั การอ่านโนต้ และ 
บรรเลงเพลงไดอ้ย่างถกูตอ้งไพเราะ  
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สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
 ความสามารถในการสื่อสาร 
  ความสามารถในการคิด 
  ความสามารถในการใชท้กัษะชีวิต 
 
คุณลกัษณะอันพึงประสงค ์
   1.มีวินยั   2.ใฝ่เรียนรู ้ 3.มุ่งมั่นในการท างาน     
 
สาระการเรียนรู้ 
  ความรู ้(K) 
   การปฏิบติัขลุย่รีคอรเ์ดอร ์การอ่านโนต้เบือ้งตน้ 
  ทกัษะ/กระบวนการ/กระบวนการคิด(P)   
   การปฏิบติัขลุย่รีคอรเ์ดอร ์การอ่านโนต้ดนตรี  
  เจตคติ(A) 
   นกัเรียนมีความสนุกสนานและสนใจในการเรียนดนตรี 
   
กิจกรรมการเรียนรู้ 
  ขั้นน า 
  1.นักเรียนร่วมกันทบทวนความรูเ้ก่ียวกับการฝึกปฏิบัติขลุ่ยรีคอรเ์ดอร ์ตัว ฟา มี เร การ
บรรเลงเพลง Theme From Beethoven’s Ninth Symphony และ เพลง Old McDonald Had A 
Farm ในคาบเรียนก่อนหนา้ 

ขั้นสอน  
  1.ใหน้กัเรียนถือขลุย่ในลกัษณะที่ถกูตอ้งโดยมีครูใหค้ าแนะน ารายบุคคล 

2.ใหน้กัเรียนศึกษาวิธีการเป่า โนต้ตวัโด  ในสื่อมลัติมีเดีย อ่านและรอ้งโนต้เพลงพรอ้มกนั 
จากนั้นฝึกเล่นทีละท่อนจนสามารถเล่นได้ถูกต้องทั้งเพลงโดยมีครูใหค้ าแนะน าจากนั้นให้เล่น
พรอ้มกนั 

3.ใหน้กัเรียนอ่านโนต้และรอ้งโนต้พรอ้มกนั จากนัน้ฝึกเล่นแบบฝึกหดัตวัโด สื่อมลัติมีเดีย
ทีละอนัโดยมีครูใหค้ าแนะน ารายบคุคลเมื่อนกัเรียนสามารถเลน่ไดใ้หเ้ลน่พรอ้มกนั 

4.ใหน้กัเรียนศึกษาเก่ียวกับบนัไดเสียง C Major ในสื่อมลัติมีเดีย อ่านและรอ้งโนต้พรอ้ม
กนั จากนัน้ฝึกเลน่จนสามารถเลน่ไดถ้กูตอ้งทัง้เพลงโดยมีครูใหค้ าแนะน าจากนัน้ใหเ้ลน่พรอ้มกนั 
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5.ใหน้กัเรียนศึกษาเพลงเพลง Twinkie, Twinkie Little Star Theme อ่านโนต้และรอ้งโนต้
พรอ้มกัน จากนัน้ฝึกเล่นทีละท่อนโดยมีครูใหค้ าแนะน ารายบุคคลเมื่อนักเรียนสามารถเล่นไดใ้ห้
เลน่พรอ้มกนั 

6.ให้นักเรียนศึกษาเพลงเพลง Twinkie, Twinkie Little Star Variations 1 อ่านโน้ตและ
รอ้งโนต้พรอ้มกนั จากนัน้ฝึกเลน่ทีละท่อนโดยมีครูใหค้ าแนะน ารายบุคคลเมื่อนกัเรียนสามารถเล่น
ไดใ้หเ้ลน่พรอ้มกนั 

7.ใหน้กัเรียนฝึกซอ้มและท าการทดสอบเป็นรายบคุคล 
 ขั้นสรุป 
 1.นักเรียนร่วมกันอภิปรายสรุปความรูท้ี่ไดเ้รียนไปในวันนี ้เก่ียวกับโนต้ตัว โด และ มีสูง 
บนัไดเสียง C Major เพลง Twinkie, Twinkie Little Star Variations  
 
แหล่งการเรียนรู้/ส่ือและอุปกรณก์ารเรียน 
  ส่ือและอุปกรณก์ารเรียนรู้ 
    1.สื่อมลัติมีเดียเรื่องขลุย่รีคอเดอร ์
   2.บนัไดเสียง C Major 
   3.เพลง Twinkie, Twinkie Little Star Variations   
  
    แหล่งการเรียนรู้ 
  1. อินเจ 
 วิทยากรหรือภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
   - 
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้   

ตัวชีว้ัด วิธีวัด เคร่ืองมือวัด เกณฑก์าร
ประเมิน 

1.ฝึกปฏิบติัขลุย่รีคอรเ์ดอร ์
ตวั โด และ มีสงู 
2 บรรเลงบนัไดเสียง C 
Major 
3.บรรเลง เพลง Twinkie, 
Twinkie Little Star 

ทดสอบการปฏิบติั
ขลุย่รีคอรเ์ดอร ์ตวั 
โด และ สงู บนัได
เสียง C Major 
เพลง Twinkie, 

โนต้ตวั โด และ มีสงู  
บนัไดเสียง C Major
เพลง Twinkie, 
Twinkie Little Star 
Variations  
 

เกณฑก์ารประเมิน
การปฏิบติัขลุย่ 
รีคอรเ์ดอร ์16 
คะแนนถือว่าผ่าน 
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Variations 
4.ดแูลรกัษาเครื่องดนตรีได้
ถกูวิธี 
5.อ่านโนต้ดนตรีสากล
พืน้ฐานไดถ้กูตอ้ง 

Twinkie Little 
Star Variations  

 สงัเกตพฤติกรรม
การเขา้รว่ม
กิจกรรม 

แบบสงัเกต
พฤติกรรมการเขา้
รว่มกิจกรรม 

ผ่านตัง้แต่  2  
รายการถือว่า  
ผ่าน 

 
- เกณฑก์ารประเมินการปฏิบติัขลุย่รีคอรเ์ดอร ์

ล าดบั รายการ 
ระดบัคะแนน 

4 3 2 1 0 
1 ท่าทางใน

การบรรเลง 
การวางปาก 
นั่ง ยืน  

มีการวางปาก 
และ ยืนหรือ
นั่งเป่าใน
ลกัษณะ
ท่าทางที่
ถกูตอ้ง
ทัง้หมด 

มีการวาง
ปาก และ ยืน
หรือนั่งเป่าใน
ลกัษณะ
ท่าทางที่
ถกูตอ้ง ผิด1-
2 จดุ 

มีการวางปาก 
และ ยืนหรือ
นั่งเป่าใน
ลกัษณะ
ท่าทางที่
ถกูตอ้งผิด3-4 
จดุ 

มีการวาง
ปาก และ ยืน
หรือนั่งเป่า
ในลกัษณะ
ท่าทางที่ไม่
ถกูตอ้ง ผิด 5 
จดุ 

มีการวาง
ปาก และ ยืน
หรือนั่งเป่าใน
ลกัษณะ
ท่าทางที่ไม่
ถกูตอ้ง
ทัง้หมด 

2 จงัหวะ เป่าไดถู้กตอ้ง
ตามจงัหวะทกุ
ตวัโนต้ 

เป่าไดถู้กตอ้ง
ตามจงัหวะ 
ผิด 1-2 จุด 

เป่าไดถู้กตอ้ง
ตามจงัหวะ 
ผิด3-4 จุด 

เป่าไม่
ถกูตอ้งตาม
จงัหวะ ผิด 5 
จดุ 

เป่าไม่ตรง
ตามจงัหวะ
ทกุตวัโนต้ 

3 ท านอง เป่าไดถู้กตอ้ง
ตามท านอง
ทัง้หมด 

เป่าไดถู้กตอ้ง
ตามท านอง 
ผิด 1-2 จุด 

เป่าไดถู้กตอ้ง
ตามท านอง 
ผิด3-4 จุด 

เป่าไดไ้ม่
ถกูตอ้งตาม
ท านอง ผิด 5 
จดุ 

เป่าไม่ถกูตอ้ง
ตามท านอง
ทัง้หมด 
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4 คณุภาพ
เสียง และ 
ความไพเราะ 

เสียงดงั
ถกูตอ้งชดัเจน
ทกุตวัโนต้มี
ความไพเราะ 
ไม่เพีย้น ไม่มี
เสียงลม 

เสียงดงั
ถกูตอ้ง
ชดัเจนมี
ความไพเราะ 
ไม่เพีย้น ไม่มี
เสียงลม ผิด
1-2 จดุ 

เสียงดงั
ถกูตอ้งชดัเจน
มีความ
ไพเราะ เพีย้น 
มีเสียงลม ผิด
3-4 จดุ 

เสียงดงัไม่
ค่อยถกูตอ้ง
ชดัเจน มีมี
ความไพเราะ
บา้ง เพีย้น มี
เสียงลม ผิด 
5 จดุ 

เสียงไม่
ถกูตอ้ง ไม่มี
ความไพเราะ 
ไม่ชดัเจน 
เพีย้น มีเสียง
ลมเป็น 6 จดุ
ขึน้ไป 

5 ระบบนิว้ กดนิว้ได้
ถกูตอ้งตาม
ต าแหน่งทุก
ตวั ไม่มีรูรั่ว 

กดนิว้ได้
ถกูตอ้งตาม
ต าแหน่ง ไม่
มีรูรั่ว ผิด1-2 
จดุ 

กดนิว้ได้
ถกูตอ้งตาม
ต าแหน่ง มีรูรั่ว 
ผิด3-4 จุด 

กดนิว้ไม่
ถกูตอ้งตาม
ต าแหน่ง มีรู
รั่ว ผิด 5 จุด 

กดนิว้ไดไ้ม่
ถกูตอ้งตาม
ต าแหน่ง มีรู
รั่ว 6 จดุขึน้
ไป 

 
กิจกรรมเสนอแนะ 
  - 
 

  ลงชื่อ.............................................ผูส้อน 
(นางสาวพฒันณ์รี ลีวิวฒันโชต) 
.....8.../.....กนัยายน..../...2563..... 
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แผนการจดัการเรียนรู ้ 
โดยการใชส้ื่อมลัติมีเดีย เรื่อง รีคอรเ์ดอร ์

กลุม่สาระการเรียนรูศิ้ลปะ                  ชัน้ประถมศึกษาปีที่ 6            รายวิชา ดนตรี   
หน่วยการเรียนรูท้ี่  1 การปฏิบติัขลุ่ยรีคอรเ์ดอร ์                         เวลา 8 สปัดาห์
แผนการจดัการเรียนรูท้ี่ 7 เรื่อง ฝึกปฏิบติัขลุ่ยรีคอรเ์ดอร ์(6)              เวลา 50 นาที  

 
มาตรฐานการเรียนรู้ 
 ศ 2.1  เขา้ใจและแสดงออกทางดนตรีอย่างสรา้งสรรค ์  วิเคราะห ์  วิพากษว์ิจารณค์ุณค่า
ดนตรีถ่ายทอดความรูส้กึ ความคิดต่อดนตรีอย่างอิสระ ชื่นชม และประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจ าวนั  
 
ตัวชีว้ัด 
  ศ 2.1  ป.6/3 อ่าน เขียนโนต้ไทย และโนต้สากลท านองง่าย ๆ  
    ป.6/4 ใชเ้ครื่องดนตรีบรรเลงประกอบการรอ้งเพลง ดน้สด ที่มีจงัหวะและ
ท านองง่าย ๆ 
  
จุดประสงคก์ารเรียนรู้ 
  1.บรรเลงเพลงชาติ  
 2.ดแูลรกัษาเครื่องดนตรีไดถู้กวิธี 
  3.อ่านโนต้ดนตรีสากลพืน้ฐานไดถ้กูตอ้ง 
       
สาระส าคัญ 
  ขลุย่รีคอรเ์ดอรเ์ป็นเครื่องดนตรีประเภทเครื่องเป่าลมไมช้นิดหนึ่งที่เป็นเครื่องดนตรีพืน้ฐาน
ที่นกัเรียนสามารถเรียนรูไ้ดง้่าย มีราคาถูก เป็นเครื่องดนตรีพืน้ฐานสู่การเรียนดนตรีต่อไป โดยการ
จะเรียนรูเ้ก่ียวกบัการปฏิบติัเครื่องดนตรีนัน้ๆจะตอ้งเรียนรูเ้ก่ียวกับวิธีการเล่น ลกัษณะของเครื่อง
ดนตรี การดแูลรกัษา พืน้ฐานการอ่านโนต้ดนตรี เพื่อสามารถเขา้ใจวิธีการปฏิบติั การอ่านโนต้ และ 
บรรเลงเพลงไดอ้ย่างถกูตอ้งไพเราะ  
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สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
 ความสามารถในการสื่อสาร 
  ความสามารถในการคิด 
  ความสามารถในการใชท้กัษะชีวิต 
 
คุณลักษณะอันพึงประสงค ์
   1.มีวินยั   2.ใฝ่เรียนรู ้ 3.มุ่งมั่นในการท างาน     
 
สาระการเรียนรู้ 
  ความรู ้(K) 
   การปฏิบติัขลุย่รีคอรเ์ดอร ์การอ่านโนต้เบือ้งตน้ 
  ทกัษะ/กระบวนการ/กระบวนการคิด(P)   
   การปฏิบติัขลุย่รีคอรเ์ดอร ์การอ่านโนต้ดนตรี  
  เจตคติ(A) 
   นกัเรียนมีความสนุกสนานและสนใจในการเรียนดนตรี 
   
กิจกรรมการเรียนรู้ 
  ขั้นน า 
  1.นกัเรียนร่วมกนัทบทวนความรูเ้ก่ียวกับโนต้ตัว โด และ มีสงู บนัไดเสียง C Major เพลง 
Twinkie, Twinkie Little Star Variations และเพลงชาติ (intro) ในคาบเรียนก่อนหนา้ 

ขั้นสอน  
  1.ใหน้กัเรียนถือขลุย่ในลกัษณะที่ถกูตอ้งโดยมีครูใหค้ าแนะน ารายบุคคล 

2.ใหน้ักเรียนศึกษาบรรเลงเพลงชาติ  ในสื่อมัลติมีเดีย อ่านและรอ้งโน้ตเพลงพรอ้มกัน 
จากนั้นฝึกเล่นทีละท่อนจนสามารถเล่นได้ถูกต้องทั้งเพลงโดยมีครูใหค้ าแนะน าจากนั้นให้เล่น
พรอ้มกนั 

3.ใหน้กัเรียนฝึกซอ้มและท าการทดสอบเป็นรายบุคคล 
 ขั้นสรุป 
 1.นกัเรียนรว่มกนัอภิปรายสรุปความรูท้ี่ไดเ้รียนไปในวนันี ้เก่ียวกบัการบรรเลงเพลงชาติ 
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แหล่งการเรียนรู้/ส่ือและอุปกรณก์ารเรียน 
  ส่ือและอุปกรณก์ารเรียนรู้ 
    1.สื่อมลัติมีเดียเรื่องขลุย่รีคอเดอร ์
   2.เพลงชาติ 
    แหล่งการเรียนรู้ 
  1. อินเตอรเ์น็ต 
 วิทยากรหรือภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
   - 
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้   

ตัวชีว้ัด วิธีวัด เคร่ืองมือวัด เกณฑก์ารประเมิน 
1.บรรเลงเพลงชาติ  
2.ดแูลรกัษาเครื่องดนตรีไดถู้กวิธี 
3.อ่านโนต้ดนตรีสากลพืน้ฐานได้
ถกูตอ้ง 

ทดสอบการ
ปฏิบติัขลุ่ยรีคอร์
เดอร ์เพลงชาติ 

เพลงชาติ 
 

เกณฑก์ารประเมิน
การปฏิบติัขลุย่ 
รีคอรเ์ดอร ์16 
คะแนนถือว่าผ่าน 

 สงัเกตพฤติกรรม
การเขา้รว่ม
กิจกรรม 

แบบสงัเกต
พฤติกรรมการ
เขา้รว่ม
กิจกรรม 

ผ่านตัง้แต่  2  
รายการถือว่า  ผ่าน 

 
- เกณฑก์ารประเมินการปฏิบติัขลุย่รีคอรเ์ดอร ์

ล าดบั รายการ 
ระดบัคะแนน 

4 3 2 1 0 
1 ท่าทางในการ

บรรเลง การวาง
ปาก นั่ง ยืน  

มีการวาง
ปาก และ 
ยืนหรือนั่ง
เป่าใน
ลกัษณะ
ท่าทางที่
ถกูตอ้ง
ทัง้หมด 

มีการวาง
ปาก และ 
ยืนหรือนั่ง
เป่าใน
ลกัษณะ
ท่าทางที่
ถกูตอ้ง ผิด
1-2 จดุ 

มีการวาง
ปาก และ 
ยืนหรือนั่ง
เป่าใน
ลกัษณะ
ท่าทางที่
ถกูตอ้งผิด3-
4 จดุ 

มีการวาง
ปาก และ 
ยืนหรอืนั่ง
เป่าใน
ลกัษณะ
ท่าทางที่ไม่
ถกูตอ้ง ผิด 
5 จดุ 

มีการวาง
ปาก และ 
ยืนหรือนั่ง
เป่าใน
ลกัษณะ
ท่าทางที่
ไม่ถกูตอ้ง
ทัง้หมด 
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2 จงัหวะ เป่าได้
ถกูตอ้งตาม
จงัหวะทกุตวั
โนต้ 

เป่าได้
ถกูตอ้งตาม
จงัหวะ 
ผิด 1-2 จุด 

เป่าได้
ถกูตอ้งตาม
จงัหวะ ผิด3-
4 จดุ 

เป่าไม่
ถกูตอ้งตาม
จงัหวะ ผิด 
5 จดุ 

เป่าไม่ตรง
ตาม
จงัหวะทกุ
ตวัโนต้ 

3 ท านอง เป่าได้
ถกูตอ้งตาม
ท านอง
ทัง้หมด 

เป่าได้
ถกูตอ้งตาม
ท านอง ผิด 
1-2 จดุ 

เป่าได้
ถกูตอ้งตาม
ท านอง ผิด
3-4 จดุ 

เป่าไดไ้ม่
ถกูตอ้งตาม
ท านอง ผิด 
5 จดุ 

เป่าไม่
ถกูตอ้ง
ตาม
ท านอง
ทัง้หมด 

4 คณุภาพเสียง 
และ ความ
ไพเราะ 

เสียงดงั
ถกูตอ้ง
ชดัเจนทกุตวั
โนต้มีความ
ไพเราะ ไม่
เพีย้น ไม่มี
เสียงลม 

เสียงดงั
ถกูตอ้ง
ชดัเจนมี
ความไพเราะ 
ไม่เพีย้น ไม่
มีเสียงลม 
ผิด1-2 จุด 

เสียงดงั
ถกูตอ้ง
ชดัเจนมี
ความไพเราะ 
เพีย้น มีเสียง
ลม ผิด3-4 
จดุ 

เสียงดงัไม่
ค่อยถกูตอ้ง
ชดัเจน มีมี
ความ
ไพเราะบา้ง 
เพีย้น มี
เสียงลม ผิด 
5 จดุ 

เสียงไม่
ถกูตอ้ง ไม่
มีความ
ไพเราะ ไม่
ชดัเจน 
เพีย้น มี
เสียงลม
เป็น 6 จดุ
ขึน้ไป 

5 ระบบนิว้ กดนิว้ได้
ถกูตอ้งตาม
ต าแหน่งทุก
ตวั ไม่มีรูรั่ว 

กดนิว้ได้
ถกูตอ้งตาม
ต าแหน่ง ไม่
มีรูรั่ว ผิด1-2 
จดุ 

กดนิว้ได้
ถกูตอ้งตาม
ต าแหน่ง มีรู
รั่ว ผิด3-4 
จดุ 

กดนิว้ไม่
ถกูตอ้งตาม
ต าแหน่ง มี
รูรั่ว ผิด 5 
จดุ 

กดนิว้ได้
ไม่ถกูตอ้ง
ตาม
ต าแหน่ง 
มีรูรั่ว 6 จดุ
ขึน้ไป 

 
กิจกรรมเสนอแนะ 
  - 

  ลงชื่อ.............................................ผูส้อน 
(นางสาวพฒันณ์รี ลีวิวฒันโชต) 

.....18.../.....กนัยายน..../...2563..... 
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แผนการจดัการเรียนรู ้ 
โดยการใชส้ื่อมลัติมีเดีย เรื่อง รีคอรเ์ดอร ์

กลุม่สาระการเรียนรูศิ้ลปะ                  ชัน้ประถมศึกษาปีที่ 6        รายวิชา ดนตรี   
หน่วยการเรียนรูท้ี่  1 การปฏิบติัขลุ่ยรีคอรเ์ดอร ์                     เวลา 8 สปัดาห์
แผนการจดัการเรียนรูท้ี่ 8 เรื่อง ฝึกปฏิบติัขลุ่ยรีคอรเ์ดอร ์(7)          เวลา 50 นาที  

 
มาตรฐานการเรียนรู้ 
 ศ 2.1  เขา้ใจและแสดงออกทางดนตรีอย่างสรา้งสรรค ์  วิเคราะห ์  วิพากษว์ิจารณค์ุณค่า
ดนตรีถ่ายทอดความรูส้กึ ความคิดต่อดนตรีอย่างอิสระ ชื่นชม และประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจ าวนั  
 
ตัวชีว้ัด 
  ศ 2.1  ป.6/3 อ่าน เขียนโนต้ไทย และโนต้สากลท านองง่าย ๆ  
    ป.6/4 ใช้เครื่องดนตรีบรรเลงประกอบการร้องเพลง ด้นสด ที่มีจังหวะและ
ท านองง่าย ๆ 
  
จุดประสงคก์ารเรียนรู้ 
  1.บรรเลงเพลงชาติ  
 2.ดแูลรกัษาเครื่องดนตรีไดถู้กวิธี 
  3.อ่านโนต้ดนตรีสากลพืน้ฐานไดถ้กูตอ้ง 
       
สาระส าคัญ 
  ขลุย่รีคอรเ์ดอรเ์ป็นเคร่ืองดนตรีประเภทเครื่องเป่าลมไมช้นิดหน่ึงที่เป็นเคร่ืองดนตรีพืน้ฐาน
ที่นกัเรียนสามารถเรียนรูไ้ดง้่าย มีราคาถกู เป็นเคร่ืองดนตรีพืน้ฐานสูก่ารเรียนดนตรีต่อไป โดยการ
จะเรียนรูเ้ก่ียวกบัการปฏิบติัเครื่องดนตรีนัน้ๆจะตอ้งเรียนรูเ้ก่ียวกบัวิธีการเลน่ ลกัษณะของเครื่อง
ดนตรี การดแูลรกัษา พืน้ฐานการอ่านโนต้ดนตรี เพื่อสามารถเขา้ใจวิธีการปฏิบติั การอ่านโนต้ และ 
บรรเลงเพลงไดอ้ย่างถูกตอ้งไพเราะ  
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สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
 ความสามารถในการสื่อสาร 
  ความสามารถในการคิด 
  ความสามารถในการใชท้กัษะชีวิต 
 
คุณลักษณะอันพึงประสงค ์
   1.มีวินยั   2.ใฝ่เรียนรู ้ 3.มุ่งมั่นในการท างาน     
 
สาระการเรียนรู้ 
  ความรู ้(K) 
   การปฏิบติัขลุย่รีคอรเ์ดอร ์การอ่านโนต้เบือ้งตน้ 
  ทกัษะ/กระบวนการ/กระบวนการคิด(P)   
   การปฏิบติัขลุย่รีคอรเ์ดอร ์การอ่านโนต้ดนตรี  
  เจตคติ(A) 
   นกัเรียนมีความสนกุสนานและสนใจในการเรียนดนตรี 
   
กิจกรรมการเรียนรู้ 
  ขั้นน า 
  1.นกัเรียนรว่มกนัทบทวนความรูเ้ก่ียวกบัเพลงชาติ ในคาบเรียนก่อนหนา้ 

ขั้นสอน  
  1.ใหน้กัเรียนถือขลุย่ในลกัษณะที่ถกูตอ้งโดยมีครูใหค้ าแนะน ารายบุคคล 

2.ใหน้ักเรียนบรรเลงเพลงชาติพรอ้มกันโดยมีครูใหค้ าแนะน าและปรับใหเ้พลงมีความ
ไพเราะถกูตอ้งมากขึน้ 

3.ใหท้ าแบบทดสอบหลังเรียน และ แบบประเมินความพึงพอใจในการใชส้ื่อมัลติมีเดีย 
เรื่อง รีคอรเ์ดอรข์องนกัเรียน 
 ขั้นสรุป 
 1.นกัเรียนรว่มกนัอภิปรายสรุปความรูท้ี่ไดเ้รียนจากสื่อมลัติมีเดียเรื่อง รีคอรเ์ดอร ์
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แหล่งการเรียนรู้/ส่ือและอุปกรณก์ารเรียน 
  ส่ือและอุปกรณก์ารเรียนรู้ 
    1.สื่อมลัติมีเดียเรื่องขลุย่รีคอเดอร ์
   2.เพลงชาติ 
    แหล่งการเรียนรู้ 
  1. หอ้งดนตรี 
 วิทยากรหรือภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
   - 
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้   

ตัวชีว้ัด วิธีวัด เคร่ืองมือวัด เกณฑก์าร
ประเมิน 

1.บรรเลงเพลงชาติ  
2.ดแูลรกัษาเครื่องดนตรีได้
ถกูวิธี 
3.อ่านโนต้ดนตรีสากล
พืน้ฐานไดถ้กูตอ้ง 

ทดสอบการปฏิบติั
ขลุย่รีคอรเ์ดอร ์เพลง
ชาติ 

เพลงชาติ 
 

เกณฑก์ารประเมิน
การปฏิบติัขลุย่ 
รีคอรเ์ดอร ์  16 
คะแนนถือว่าผ่าน 

 สงัเกตพฤติกรรมการ
เขา้รว่มกิจกรรม 

แบบสงัเกต
พฤติกรรมการ
เขา้รว่มกิจกรรม 

ผ่านตัง้แต่  2  
รายการถือว่า  ผ่าน 

- เกณฑก์ารประเมินการปฏิบติัขลุย่รีคอรเ์ดอร ์

ล าดบั รายการ 
ระดบัคะแนน 

4 3 2 1 0 
1 ท่าทางใน

การบรรเลง 
การวาง
ปาก นั่ง ยืน  

มีการวาง
ปาก และ ยืน
หรือนั่งเป่า
ในลกัษณะ
ท่าทางที่
ถกูตอ้ง
ทัง้หมด 

มีการวาง
ปาก และ ยืน
หรือนั่งเป่า
ในลกัษณะ
ท่าทางที่
ถกูตอ้ง ผิด1-
2 จดุ 

มีการวาง
ปาก และ 
ยืนหรือนั่ง
เป่าใน
ลกัษณะ
ท่าทางที่
ถกูตอ้งผิด
3-4 จดุ 

มีการวาง
ปาก และ 
ยืนหรือนั่ง
เป่าใน
ลกัษณะ
ท่าทางที่ไม่
ถกูตอ้ง ผิด 
5 จดุ 

มีการวาง
ปาก และ 
ยืนหรือนั่ง
เป่าใน
ลกัษณะ
ท่าทางที่ไม่
ถกูตอ้ง
ทัง้หมด 
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2 จงัหวะ เป่าได้
ถกูตอ้งตาม
จงัหวะทกุตวั
โนต้ 

เป่าได้
ถกูตอ้งตาม
จงัหวะ 
ผิด 1-2 จุด 

เป่าได้
ถกูตอ้งตาม
จงัหวะ ผิด
3-4 จดุ 

เป่าไม่
ถกูตอ้งตาม
จงัหวะ ผิด 
5 จดุ 

เป่าไม่ตรง
ตามจงัหวะ
ทกุตวัโนต้ 

3 ท านอง เป่าได้
ถกูตอ้งตาม
ท านอง
ทัง้หมด 

เป่าได้
ถกูตอ้งตาม
ท านอง ผิด 
1-2 จดุ 

เป่าได้
ถกูตอ้งตาม
ท านอง ผิด
3-4 จดุ 

เป่าไดไ้ม่
ถกูตอ้งตาม
ท านอง ผิด 
5 จดุ 

เป่าไม่
ถกูตอ้งตาม
ท านอง
ทัง้หมด 

4 คณุภาพ
เสียง และ 
ความ
ไพเราะ 

เสียงดงั
ถกูตอ้ง
ชดัเจนทกุตวั
โนต้มีความ
ไพเราะ ไม่
เพีย้น ไม่มี
เสียงลม 

เสียงดงั
ถกูตอ้ง
ชดัเจนมี
ความไพเราะ 
ไม่เพีย้น ไม่มี
เสียงลม ผิด
1-2 จดุ 

เสียงดงั
ถกูตอ้ง
ชดัเจนมี
ความ
ไพเราะ 
เพีย้น มี
เสียงลม ผิด
3-4 จดุ 

เสียงดงัไม่
ค่อยถกูตอ้ง
ชดัเจน มีมี
ความ
ไพเราะบา้ง 
เพีย้น มี
เสียงลม ผิด 
5 จดุ 

เสียงไม่
ถกูตอ้ง ไม่มี
ความ
ไพเราะ ไม่
ชดัเจน 
เพีย้น มี
เสียงลมเป็น 
6 จดุขึน้ไป 

5 ระบบนิว้ กดนิว้ได้
ถกูตอ้งตาม
ต าแหน่งทุก
ตวั ไม่มีรูรั่ว 

กดนิว้ได้
ถกูตอ้งตาม
ต าแหน่ง ไม่
มีรูรั่ว ผิด1-2 
จดุ 

กดนิว้ได้
ถกูตอ้งตาม
ต าแหน่ง มีรู
รั่ว ผิด3-4 
จดุ 

กดนิว้ไม่
ถกูตอ้งตาม
ต าแหน่ง มีรู
รั่ว ผิด 5 จุด 

กดนิว้ไดไ้ม่
ถกูตอ้งตาม
ต าแหน่ง มีรู
รั่ว 6 จดุขึน้
ไป 

 
กิจกรรมเสนอแนะ 
  - 
 

  ลงชื่อ.............................................ผูส้อน 
(นางสาวพฒันณ์รี ลีวิวฒันโชต) 

.....22.../.....กนัยายน..../...2563..... 
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แบบทดสอบก่อน/หลังเรียนโดยการใช้ชุดการสอนมัลติมีเดีย เร่ือง รีคอรเ์ดอร ์
 
ค าชีแ้จง ข้อสอบแบ่งออกเป็น 3 ตอนดังนี้ 
 ตอนที่ 1 เป็นขอ้สอบปรนยั จ านวน 3 ขอ้ (3 คะแนน) 
 ตอนที่ 2 เป็นขอ้สอบอตันยั จ านวน 3 ขอ้ (7 คะแนน) 
  ตอนที่ 3 แบบทดสอบปฏิบติั จ านวน 5 ขอ้ (10 คะแนน) 
ตอนที ่1 ให้นักเรียนวงกลมค าตอบทีถู่กต้อง (10 คะแนน) 
  1.ขลุย่รีคอรเ์ดอรจ์ดัเป็นเครื่องดนตรีสากลประเภทใด (1 คะแนน) 
   ตอบ  เครื่องเป่าลมไม ้ เครื่องเป่าลมทองเหลือง  เครื่องลิ่มนิว้     
   เครื่องสาย    เครื่องกระทบ 
  2.ขลุย่รีคอรเ์ดอรท์ี่นกัเรียนใชเ้ป็นขลุย่ชนิดใด (1 คะแนน) 
 ตอบ  โซปรานิโนรีคอรเ์ดอร ์  โซปราโนรีคอรเ์ดอร ์ อลัโตรีคอรเ์ดอร ์  
   เทนเนอรร์ีคอรเ์ดอร ์ เบสรีคอรเ์ดอร ์  
  3.ขลุย่รีคอรเ์ดอรใ์ชก้ญุแจเสียงใดในการอ่านโนต้บนบรรทดั5เสน้ (1 คะแนน) 
 ตอบ กญุแจซอล กญุแจฟา กญุแจโดอลัโต   กญุแจโดเทนเนอร ์
ตอนที ่2 ให้นักเรียนเติมค าตอบให้ถูกต้อง (7 คะแนน) 
  4.บอกต าแหน่งการวางมือและนิว้มือของขลุ่ยรีคอรเ์ดอรใ์หถ้กูตอ้ง (1 คะแนน)      
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  5.บอกชื่อสว่นประกอบของขลุย่รีคอรเ์ดอร ์(1 คะแนน) 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.ใหน้กัเรียนบอกชื่อเสียงตวัโนต้โดยใชอ้กัษรภาษาองักฤษที่ไดจ้ากการปิดรูของขลุย่รีคอร์
เดอรต์ามภาพ (5 คะแนน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ตอบ.............    ตอบ.............        ตอบ.............        ตอบ.............      ตอบ............ 
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ตอนที ่3 ให้นักเรียนปฏิบัติตามค าชีแ้จงให้ถูกต้อง โดยให้ครูเป็นผู้ลงคะแนน 
  7.นั่งและยืนเป่าบนัไดเสียง C Major ขาขึน้และขาลงใหถ้กูตอ้ง (5 คะแนน) 
   ยืนเป่าในลกัษณะที่ถกูตอ้งได ้1 คะแนน 
   ยืนเป่าในลกัษณะที่ไม่ถกูตอ้งได ้0 คะแนน 
   ถือขลุย่ในลกัษณะที่ถกูตอ้งได ้1 คะแนน 
   ถือขลุย่ในลกัษณะที่ไม่ถูกตอ้งได ้0 คะแนน 
   นั่งเป่าในลกัษณะที่ถกูตอ้งได ้1 คะแนน 
   นั่งเป่าในลกัษณะที่ไม่ถกูตอ้งได ้0 คะแนน 
   เป่าบนัไดเสียง C Major ขาขึน้ ไดถ้กูตอ้งทัง้หมดได ้1 คะแนน 
   เป่าบนัไดเสียง C Major ขาลง ไดถ้กูตอ้งทัง้หมดได ้1 คะแนน 
   เป่าบนัไดเสียง C Major ขาขึน้และขาลง ไม่ถกูตอ้งได ้0 คะแนน 
  ได.้..................คะแนน 
 
   8.เป่าเพลง Jingle Bells ใหถ้กูตอ้ง (5 คะแนน) 
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5 คะแนน 4 คะแนน 3 คะแนน 2 คะแนน 1 คะแนน 0 คะแนน 

เป่าเพลง 
Jingle Bells 
ไดถ้กูตอ้งตาม
จงัหวะและ
ท านอง เป่า
เสียงแต่ละตวั
โนต้ไดถ้กูตอ้ง
ชดัเจน 

เป่าเพลง 
Jingle 
Bells ได้
ถกูตอ้ง
ตามจงัหวะ
และท านอง
มีผิด
เล็กนอ้ย 
แต่เป่า
เสียงแต่ละ
ตวัโนต้ได้
ถกูตอ้ง
ชดัเจน  

เป่าเพลง 
Jingle Bells 
ไดถ้กูตอ้งตาม
จงัหวะและ
ท านองมีผิด
เล็กนอ้ยไม่เกิน 
4 ตวั เป่าเสียง
แต่ละตวัโนต้ได้
ถกูตอ้งชดัเจน
มีผิดเล็กนอ้ย 
ไม่เกิน 4 ตวั 

เป่าเพลง 
Jingle Bells 
ไดถ้กูตอ้งตาม
จงัหวะและ
ท านองมีผิด
เล็กนอ้ยไม่เกิน 
8 ตวั เป่าเสียง
แต่ละตวัโนต้ได้
ถกูตอ้งชดัเจน
มีผิดเล็กนอ้ย 
ไม่เกิน 8 ตวั 

เป่าเพลง 
Jingle 
Bells ได้
ถกูตอ้งตาม
จงัหวะและ
ท านองมีผิด
เล็กนอ้ยเกิน 
8 ตวั เป่า
เสียงแต่ละ
ตวัโนต้ได้
ถกูตอ้ง
ชดัเจนมีผิด
เล็กนอ้ย 
เกิน 8 ตวั 

เป่าเพลง 
Jingle 
Bells ไม่ได ้
เป่าเสียงแต่
ละตวัโนต้ได้
ไม่ถกูตอ้ง 

 
ได.้..................คะแนน 
  
รวมคะแนนเต็ม 20 คะแนน ได.้...............คะแนน 
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แบบประเมินความพึงพอใจต่อการใช้ชุดการสอนมัลติมีเดีย เร่ือง รีคอรเ์ดอร ์
 
ค าชีแ้จง ใหน้กัเรียนท าเครื่องหมาย  /  ลงในช่องที่คิดว่าตรงกบัความคิดเห็นมากที่สดุ 

ข้อ รายการ 
มาก
ทีสุ่ด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ทีสุ่ด 

5 4 3 2 1 

ด้านคุณภาพของเนือ้หา 

1 
สื่อมีความชดัเจนของเนือ้หา
สอดคลอ้งกบัจดุประสงค ์

          

2 
สื่อมีล  าดบัขัน้ตอนการน าเสนอขอ้มลู
จากง่ายไปยาก 

          

3 
เนือ้หาในสื่อมีความน่าสนใจ น่า
ติดตาม เหมาะสมกบัระดบัของผูเ้รียน 

          

4 
การใชส้ื่อช่วยใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้
ไดง้่าย  และสามารถจดจ าไดน้าน 

          

5 
เนือ้หาในสื่อมีความเหมาะสมกบัวยั
ของผูเ้รียน 

          

ด้านคุณภาพของส่ือมัลติมีเดีย 

6 
ความถูกตอ้งและชดัเจนของภาษาที่
ใช ้

          

7 
ความเหมาะสมของภาพ เสียง และ 
วีดีโอ 

          

8 
ความเหมาะสมของรูปแบบ ขนาด สี 
ของตวัอกัษร 

          

9 
สื่อมีความทนัสมยั สะดวก  ง่ายต่อ
การใชง้าน 

          

10 ความพงึพอใจโดยรวม           
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ขอ้เสนอแนะ 
..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 
  
หมายเหตุ ความพงึพอใจกบัความไพเราะแยกสว่นกนัเนื่องจาก แบบประเมินความพงึพอใจเป็น
แบบประเมินความพงึพอใจในการใชส้ื่อมลัติมีเดีย เรื่อง รีคอรเ์ดอรข์องนกัเรียน สว่นความไพเราะ
ของการบรรเลงจะรวมอยู่กบัความถูกตอ้งอยู่ในขัน้ตอนการทดสอบในแต่ละครัง้ 
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ภาคผนวก ข แบบประเมินตรวจสอบเคร่ืองมือโดยผู้เช่ียวชาญ รายนาม
ผู้เช่ียวชาญ และ ตารางผลคะแนนการตรวจสอบเคร่ืองมือ 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข แบบประเมินตรวจสอบเคร่ืองมือโดยผู้เช่ียวชาญ  
รายนามผู้เช่ียวชาญ และ ตารางผลคะแนนการตรวจสอบเคร่ืองมือ 
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แบบประเมินตรวจสอบเคร่ืองมือโดยผู้เชี่ยวชาญ 
 

แบบประเมินส าหรับผู้เช่ียวชาญเพือ่การตรวจพจิารณาความสอดคลอ้งต่อ 
แบบประเมินต่อแบบทดสอบก่อนและหลังเรียนโดยการใช้สื่อมัลติมีเดีย เร่ือง  

รีคอรเ์ดอร ์ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที ่6 ทีเ่รียน 
โดยการใช้สื่อมัลตมิีเดยี เร่ือง รีคอรเ์ดอร ์

 
ค าชีแ้จง  ขอใหผู้เ้ชี่ยวชาญโปรดตรวจสอบประเมินความสอดคลอ้งของแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิ์

ทางการเรียนโดยการใชส้ื่อมลัติมีเดีย เรื่อง รีคอรเ์ดอร ์ของนกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 6 ที่เรียน
โดยการใชส้ื่อมลัติมีเดีย เรื่อง รีคอรเ์ดอรอ์ย่างละเอียดและตอบค าถามตามความคิดเห็นใหต้รงกบั
สภาพความเป็นจริงที่สดุ โดยท าเครื่องหมาย () ลงในช่องที่ตรงกบัระดบัการพิจารณาของท่าน 
พรอ้มเขียนขอ้เสนอแนะที่เป็นประโยชนใ์นการน าไปพิจารณาปรบัปรุงต่อไป โดยมีเกณฑด์งันี ้  

ระดบั  +1 หมายถึง ขอ้ค าถามนัน้มีความสอดคลอ้งกบัเนือ้หา                                                     
 ระดบั 0 หมายถึง ไม่แน่ใจในขอ้ค าถามนัน้    
ระดบั -1 หมายถึง ขอ้ค าถามนัน้ไม่มีความสอดคลอ้งกบัเนือ้หา  
 

ข้อสอบแบ่งออกเป็น 3 ตอนดังนี้ 
 ตอนที่ 1 เป็นขอ้สอบปรนยั จ านวน 3 ขอ้ (3 คะแนน) 
 ตอนที่ 2 เป็นขอ้สอบอตันยั จ านวน 3 ขอ้ (7 คะแนน) 
  ตอนที่ 3 แบบทดสอบปฏิบติั จ านวน 5 ขอ้ (10 คะแนน) 
 

เนือ้หาการประเมิน 
ระดับการพิจารณา 

หมายเหตุ 
+1 0 -1 

1.ขลุย่รีคอรเ์ดอรจ์ดัเป็นเครื่องดนตรีสากลประเภทใด  
(1 คะแนน)    
ตอบ  เคร่ืองเป่าลมไม้ เครื่องเป่าลมทองเหลือง   
เครื่องลิ่มนิว้    เครื่องสาย   เครื่องกระทบ 

    

2.ขลุย่รีคอรเ์ดอรท์ี่นกัเรียนใชเ้ป็นขลุย่ชนิดใด (1 คะแนน)      
ตอบ  โซปรานิโนรีคอรเ์ดอร ์  โซปราโนรีคอรเ์ดอร ์
อลัโตรีคอรเ์ดอร ์ เทนเนอรร์ีคอรเ์ดอร ์ เบสรีคอรเ์ดอร ์
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3.ขลุย่รีคอรเ์ดอรใ์ชก้ญุแจเสียงใดในการอ่านโนต้บนบรรทดั 
5 เสน้ (1 คะแนน)      
ตอบ กุญแจซอล   กญุแจฟา  กญุแจโดอลัโต   
กญุแจโดเทนเนอร ์

    

4.บอกต าแหน่งการวางมือและนิว้มือของขลุ่ยรีคอรเ์ดอรใ์ห้
ถกูตอ้ง (ตอ้งตอบถกูทัง้หมด 1 คะแนน)      
 
 
 
 
 
 
 

    

5.บอกชื่อสว่นประกอบของขลุย่รีคอรเ์ดอร ์ 
(ตอ้งตอบถกูทัง้หมด 1 คะแนน)  

     

    

6.ใหน้กัเรียนบอกชื่อเสียงตวัโนต้โดยใชอ้กัษาภาษาองักฤษ
ที่ไดจ้ากการปิดรูของขลุย่รีคอรเ์ดอรต์ามภาพ (5 คะแนน) 
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7.นั่งและยืนเป่าบนัไดเสียง C Major ขาขึน้และขาลงให้
ถกูตอ้ง (5 คะแนน) 
  ยืนเป่าในลกัษณะที่ถกูตอ้งได ้1 คะแนน 
  ยืนเป่าในลกัษณะที่ไม่ถกูตอ้งได ้0 คะแนน 
  ถือขลุย่ในลกัษณะที่ถกูตอ้งได ้1 คะแนน 
  ถือขลุย่ในลกัษณะที่ไม่ถูกตอ้งได ้0 คะแนน 
  นั่งเป่าในลกัษณะที่ถกูตอ้งได ้1 คะแนน 
  นั่งเป่าในลกัษณะที่ไม่ถกูตอ้งได ้0 คะแนน 
 เป่าบนัไดเสียง C Major ขาขึน้ ไดถู้กตอ้งทัง้หมดได ้1 
คะแนน 
 เป่าบนัไดเสียง C Major ขาลง ไดถ้กูตอ้งทัง้หมดได ้1 
คะแนน 
 เป่าบนัไดเสียง C Major ขาขึน้และขาลง ไม่ถกูตอ้งได ้0 
คะแนน 

    

8.เป่าเพลง Jingle Bells ใหถ้กูตอ้ง (5 คะแนน) 
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ขอ้เสนอแนะ 
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 
 

ลงชื่อ
........................................................ 
(.....................................................) 

 ต าแหน่ง ................................................. 
  ผูเ้ชี่ยวชาญ 
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แบบประเมินส าหรับผู้เช่ียวชาญเพือ่การตรวจพจิารณาความเหมาะสม 
ต่อแผนการสอน และ สื่อมัลติมีเดีย เร่ือง รีคอรเ์ดอร ์

 
ค าชีแ้จง  ขอใหผู้เ้ชี่ยวชาญโปรดตรวจสอบประเมินความเหมาะสมของแผนการสอน และ สื่อ
มลัติมีเดีย เรื่อง รีคอรเ์ดอร ์อย่างละเอียดและตอบค าถามตามความคิดเห็นใหต้รงกบัสภาพความ
เป็นจรงิที่สดุ โดยท าเครื่องหมาย () ลงในช่องที่ตรงกบัระดบัการพิจารณาของท่าน พรอ้มเขียน
ขอ้เสนอแนะที่เป็นประโยชนใ์นการน าไปพิจารณาปรบัปรุงต่อไป โดยมีเกณฑด์งันี ้
   5 หมายถึง มีความเหมาะสมมากที่สดุ                                                      
   4 หมายถึง มีความเหมาะสมมาก   
   3 หมายถึง มีความเหมาะสมปานกลาง  
   2 หมายถึง มีความเหมาะสมนอ้ย   
   1 หมายถึง ไม่มีความเหมาะสม 

เนือ้หาการประเมิน 
ระดับการพิจารณา 

หมายเหตุ 
5 4 3 2 1 

ด้านเนือ้หา 

1. ความสอดคลอ้งกบัหลกัสตูร       

2. ความชดัเจนของเนือ้หาสอดคลอ้งกบัจุดประสงค ์       

3. ล าดบัขัน้ตอนการน าเสนอขอ้มลูจากง่ายไปยาก       

4. เนือ้หามีความน่าสนใจ น่าติดตาม       

5. ความเหมาะสมกบัระดบัของผูเ้รียน       

ด้านเนือ้หา 

6. ความถกูตอ้งและชดัเจนของภาษาที่ใช ้       

7. ความเหมาะสมของภาพ เสียง และ วีดีโอ       

8. ความเหมาะสมของรูปแบบ ขนาด สี ของตวัอกัษร       

9. สื่อมีความทนัสมยั สะดวก  ง่ายต่อการใชง้าน       

10. ความเหมาะสมของระยะเวลาและขัน้ตอนการท า

กิจกรรม 
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ขอ้เสนอแนะ 
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 
 

ลงชื่อ
........................................................ 
(.....................................................) 

       ต าแหน่ง........................................... 
ผูเ้ชี่ยวชาญ 
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แบบประเมินส าหรับผู้เช่ียวชาญ 
เพือ่การตรวจพจิารณาความสอดคล้องตอ่แบบประเมินความพงึพอใจของ

นักเรียน เร่ือง การสอนโดยการใช้สื่อมัลตมิีเดยี เร่ือง รีคอรเ์ดอร ์
 

ค าชีแ้จง   โปรดพิจารณาประเมินความสอดคลอ้งของขอ้ความแต่ละขอ้กบันิยามศพัทเ์ฉพาะ โดย
ท าเครื่องหมาย  ✓  ลงในช่องคะแนน ซึ่งมีเกณฑใ์นการพิจารณาดงันี ้
   ระดบั   + 1   หมายถึง    ขอ้ความนัน้สอดคลอ้งกบันิยามศพัทเ์ฉพาะ 
   ระดบั     0    หมายถึง     ไม่แน่ใจว่าขอ้ความนัน้สอดคลอ้งกบันิยามศพัทเ์ฉพาะ 
    ระดบั    - 1   หมายถึง     ขอ้ความนัน้ไม่สอดคลอ้งกบันิยามศพัทเ์ฉพาะ 
 หากขอ้ความใดที่ท่านพิจารณาแลว้เห็นว่าไม่มีความเหมาะสมหรือสมควรปรบัปรุง กรุณา
ใหข้อ้เสนอแนะเพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการพฒันาเครื่องมือใหม้ีประสิทธิภาพต่อไป 
 
นิยามศัพทเ์ฉพาะ 
  แบบประเมินความพงึพอใจ หมายถึง แบบประเมินความพงึพอใจในการเรียนการสอนโดย
ใชส้ื่อมลัติมีเดีย เรื่อง ขลุย่รีคอรเ์ดอร ์
  การปฏิบติัขลุย่รีคอรเ์ดอร ์หมายถึง  การบรรเลงขลุย่รีคอรเ์ดอรต์ามโนต้ดนตรีที่ก าหนดไวไ้ด้
อย่างถูกตอ้ง 
  สื่อ หมายถึง สื่อมลัติมีเดียรูปแบบพาวเวอรพ์อยด ์เรื่อง รีคอรเ์ดอร ์
 เนือ้หา หมายถึง ขอ้มลูเรื่องขลุย่รีคอรเ์ดอรท์ี่มีอยู่ในสื่อการสอน 
  จดุประสงค ์หมายถึง จดุประสงคใ์นการเรียนปฏิบติัขลุ่ยรีคอรเ์ดอรโ์ดยใชส้ื่อมลัติมีเดีย เรื่อง  
รีคอรเ์ดอร ์

 
ข้อ 

รายการ 
ผลการพิจารณา ข้อเสนอแนะ

เพ่ือการ
ปรับปรุง +1 0 -1 

ด้านคุณภาพของเนือ้หา 

1 
สื่อมีความชดัเจนของเนือ้หาสอดคลอ้งกบั
จดุประสงค ์

    

2 
สื่อมีล  าดบัขัน้ตอนการน าเสนอขอ้มลูจากง่ายไป
ยาก 
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ข้อ รายการ 
ผลการพิจารณา ข้อเสนอแนะ

เพ่ือการ
ปรับปรุง +1 0 -1 

3 
เนือ้หาในสื่อมีความน่าสนใจ น่าติดตาม 
เหมาะสมกบัระดบัของผูเ้รียน 

        

4 
การใชส้ื่อช่วยใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรูไ้ดง้่าย  และ
สามารถจดจ าไดน้าน 

    

5 
นกัเรียนสามารถเลน่ขลุ่ยรีคอรเ์ดอรเ์ป็นเพลง
ต่างๆไดห้ลงัจากผ่านการเรียนรูจ้ากสื่อ 

        

ด้านคุณภาพของส่ือมัลติมีเดีย 

6 ความถูกตอ้งและชดัเจนของภาษาที่ใช ้         

7 ความเหมาะสมของภาพ เสียง และ วีดีโอ         

8 
ความเหมาะสมของรูปแบบ ขนาด สี ของ
ตวัอกัษร 

        

9 สื่อมีความทนัสมยั สะดวก  ง่ายต่อการใชง้าน         

10 ความพงึพอใจโดยรวม         

 
ขอ้เสนอแนะ 
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 
 

ลงชื่อ
........................................................ 
(.....................................................) 

       ต าแหน่ง........................................... 
ผูเ้ชี่ยวชาญ 
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แบบประเมินส าหรับผู้เช่ียวชาญเพือ่การตรวจพจิารณาความสอดคลอ้งต่อ 
แผนการสอน และ สื่อมัลติมีเดีย เร่ือง รีคอรเ์ดอร ์

 
ค าชี้แจง  ขอใหผู้เ้ชี่ยวชาญโปรดตรวจสอบประเมินความสอดคลอ้งของแผนการสอน และ สื่อ
มลัติมีเดีย เรื่อง รีคอรเ์ดอร ์อย่างละเอียดและตอบค าถามตามความคิดเห็นใหต้รงกบัสภาพความ
เป็นจริงที่สดุ โดยท าเครื่องหมาย () ลงในช่องที่ตรงกบัระดบัการพิจารณาของท่าน พรอ้มเขียน
ขอ้เสนอแนะที่เป็นประโยชนใ์นการน าไปพิจารณาปรบัปรุงต่อไป โดยมีเกณฑด์งันี ้

ระดบั  +1 หมายถึง มีความสอดคลอ้งกบัเนือ้หา                                                     
 ระดบั  0 หมายถึง ไม่แน่ใจ    
ระดบั -1 หมายถึง ไม่มีความสอดคลอ้งกบัเนือ้หา  

 
ข้อ 

รายการ 
ผลการพิจารณา ข้อเสนอแนะ

เพ่ือการ
ปรับปรุง 

+1 0 -1 

ด้านคุณภาพของเนือ้หา 
1 ความสอดคลอ้งกบัหลกัสตูร     
2 ความชดัเจนของเนือ้หาสอดคลอ้งกบัจดุประสงค ์     
3 ล าดบัขัน้ตอนการน าเสนอขอ้มลูจากง่ายไปยาก     
4 เนือ้หามีความน่าสนใจ น่าติดตาม     
5 ความเหมาะสมกบัระดบัของผูเ้รียน     
ด้านคุณภาพของแผนการสอนและส่ือมัลติมีเดีย 
6 ความถูกตอ้งและชดัเจนของภาษาที่ใช ้     
7 ความเหมาะสมของภาพ เสียง และ วีดีโอ     
8 ความเหมาะสมของรูปแบบ ขนาด สี ของตวัอกัษร     
9 สื่อมีความทนัสมยั สะดวก  ง่ายต่อการใชง้าน     

10 
ความเหมาะสมของระยะเวลาและขัน้ตอนการท า
กิจกรรม 
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ขอ้เสนอแนะ 
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 
 

ลงชื่อ
........................................................ 
(.....................................................) 

       ต าแหน่ง........................................... 
ผูเ้ชี่ยวชาญ 
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รายนามผู้เชี่ยวชาญ 
รายนามผู้เช่ียวชาญ 

 
1.อาจารย ์ดร.ปวตันช์ยั สวุรรณคงัคะ  
ต าแหน่ง  อาจารยป์ระจ าสาขาดรุยิางคศาสตรส์ากล  
หน่วยงาน  มหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ 

 
2.ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.วิไลลกัษณ ์ลงักา 
ต าแหน่ง  ผูช้่วยคณบดีฝ่ายวิจยั ภาควิชาการวดัผลและวิจยั  การศกึษา   
หน่วยงาน  มหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ  

 
3.นายวชัรกร เผื่อนโชติ   
ต าแหน่ง  ครูช านาญการพิเศษ รายวิชาดนตรี 
 หน่วยงาน  โรงเรียนเตรียมอดุมศกึษานอ้มเกลา้ สมทุรปราการ   
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ตารางผลคะแนนการตรวจสอบเคร่ืองมือ 
 
ตารางผลการวิเคราะห์ผลการประเมินของผู้เชี่ยวชาญเพ่ือการตรวจพิจารณาความ
สอดคล้องต่อแบบประเมินต่อแบบทดสอบก่อนและหลังเรียนโดยการใช้ส่ือมัลติมีเดีย 
เร่ือง รีคอรเ์ดอร ์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที ่6 ทีเ่รียน โดยการใช้ส่ือมัลติมีเดีย เร่ือง 
รีคอรเ์ดอร ์
 

เนือ้หาการประเมิน 
ค่าความคิดเหน็ 
ของผู้เชี่ยวชาญ ค่าเฉล่ีย แปลผล 
1 2 3 

1.ขลุย่รีคอรเ์ดอรจ์ดัเป็นเครื่องดนตรีสากลประเภท
ใด (1 คะแนน)    
ตอบ  เคร่ืองเป่าลมไม้  
เครื่องเป่าลมทองเหลือง   
เครื่องลิ่มนิว้    เครื่องสาย   เครื่องกระทบ 

+1 +1 +1 +1 น าไปใชไ้ด ้

2.ขลุย่รีคอรเ์ดอรท์ี่นกัเรียนใชเ้ป็นขลุย่ชนิดใด  
(1 คะแนน)      
ตอบ โซปรานิโนรีคอรเ์ดอร ์  
 โซปราโนรีคอรเ์ดอร ์อลัโตรีคอรเ์ดอร ์  
เทนเนอรร์ีคอรเ์ดอร ์ เบสรีคอรเ์ดอร ์

+1 +1 +1 +1 น าไปใชไ้ด ้

3.ขลุย่รีคอรเ์ดอรใ์ชก้ญุแจเสียงใดในการอ่านโนต้
บนบรรทดั 5 เสน้ (1 คะแนน)      
ตอบ กุญแจซอล   กญุแจฟา  กญุแจโดอลัโต   
กญุแจโดเทนเนอร ์

+1 +1 +1 +1 น าไปใชไ้ด ้

4.บอกต าแหน่งการวางมือและนิว้มือของขลุ่ยรี
คอรเ์ดอรใ์หถ้กูตอ้ง (ตอ้งตอบถกูทัง้หมด 1 
คะแนน)      
 
 
 

+1 +1 +1  น าไปใชไ้ด ้
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เนือ้หาการประเมิน 
ค่าความคิดเหน็ 
ของผู้เชี่ยวชาญ ค่าเฉล่ีย แปลผล 
1 2 3 

5.บอกชื่อสว่นประกอบของขลุย่รีคอรเ์ดอร ์ 
(ตอ้งตอบถกูทัง้หมด 1 คะแนน)  

     

+1 +1 +1 +1 น าไปใชไ้ด ้

6.ใหน้กัเรียนบอกชื่อเสียงตวัโนต้โดยใชอ้กัษา
ภาษาองักฤษที่ไดจ้ากการปิดรูของขลุ่ยรีคอรเ์ดอร์
ตามภาพ (5 คะแนน) 

 

+1 +1 +1 +1 น าไปใชไ้ด ้

7.นั่งและยืนเป่าบนัไดเสียง C Major ขาขึน้และขา
ลงใหถ้กูตอ้ง (5 คะแนน) 
   ยืนเป่าในลกัษณะที่ถูกตอ้งได ้1 คะแนน 
   ยืนเป่าในลกัษณะที่ไม่ถกูตอ้งได ้0 คะแนน 
   ถือขลุย่ในลกัษณะที่ถกูตอ้งได ้1 คะแนน 
   ถือขลุย่ในลกัษณะที่ไม่ถกูตอ้งได ้0 คะแนน 
   นั่งเป่าในลกัษณะที่ถกูตอ้งได ้1 คะแนน 
   นั่งเป่าในลกัษณะที่ไม่ถกูตอ้งได ้0 คะแนน 
   เป่าบนัไดเสียง C Major ขาขึน้ ไดถู้กตอ้ง
ทัง้หมดได ้1 คะแนน 
   เป่าบนัไดเสียง C Major ขาลง ไดถ้กูตอ้งทัง้หมด

+1 +1 +1 +1 น าไปใชไ้ด ้
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ได ้1 คะแนน 
   เป่าบนัไดเสียง C Major ขาขึน้และขาลง ไม่
ถกูตอ้งได ้0 คะแนน 
8.เป่าเพลง Jingle Bells ใหถ้กูตอ้ง (5 คะแนน) 
 
 
 
 
 

 
 

+1 +1 +1 +1 น าไปใชไ้ด ้
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ตารางผลการวิเคราะห์ผลการประเมินของผู้เชี่ยวชาญเพ่ือการตรวจพิจารณาความ
เหมาะสมต่อแผนการสอน และ ส่ือมัลติมีเดีย เร่ือง รีคอรเ์ดอร ์
 

เนือ้หาการประเมิน 
ค่าความคิดเหน็ของ     

ผู้เชียวชาญ ค่าเฉล่ีย แปลผล 

1 2 3 
ด้านเนือ้หา 

1. ความสอดคลอ้งกบัหลกัสตูร 5 4 4 4.33 เหมาะสมมากที่สดุ 

2. ความชดัเจนของเนือ้หาสอดคลอ้งกบั
จดุประสงค ์

5 5 5 5.00 เหมาะสมมากที่สดุ 

3. ล าดบัขัน้ตอนการน าเสนอขอ้มลูจากง่าย
ไปยาก 

5 5 4 4.67 เหมาะสมมากที่สดุ 

4. เนือ้หามีความน่าสนใจ น่าติดตาม 4 4 4 4.00 เหมาะสมมากที่สดุ 

5. ความเหมาะสมกบัระดบัของผูเ้รียน 5 5 4 4.67 เหมาะสมมากที่สดุ 

ด้านเนือ้หา 

6. ความถกูตอ้งและชดัเจนของภาษาที่ใช ้ 5 5 4 4.67 เหมาะสมมากที่สดุ 

7. ความเหมาะสมของภาพ เสียง และ วีดีโอ 5 5 4 4.67 เหมาะสมมากที่สดุ 

8. ความเหมาะสมของรูปแบบ ขนาด สี ของ
ตวัอกัษร 

5 5 4 4.67 เหมาะสมมากที่สดุ 

9. สื่อมีความทนัสมยั สะดวก  ง่ายต่อการใช้
งาน 

5 5 4 4.67 เหมาะสมมากที่สดุ 

10. ความเหมาะสมของระยะเวลาและ
ขัน้ตอนการท ากิจกรรม 

5 5 4 4.67 เหมาะสมมากที่สดุ 

ค่าเฉลี่ยรวม 4.90 4.80 4.10 4.60 เหมาะสมมากที่สดุ 
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ตารางผลการวิเคราะหผ์ลการประเมินของผู้เชี่ยวชาญ เพ่ือการตรวจพิจารณาความ
สอดคล้องต่อแบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียน เร่ือง การสอนโดยการใช้ส่ือ
มัลติมีเดีย เร่ือง รีคอรเ์ดอร ์

ข้อ รายการ 

ค่าความ
คิดเหน็ของ 
ผู้เชียวชาญ ค่าเฉล่ีย แปลผล 

1 2 3 

ด้านคุณภาพของเนือ้หา 

1 
สื่อมีความชดัเจนของเนือ้หาสอดคลอ้ง
กบัจดุประสงค ์

+1 +1 +1 +1 
น าไปใชไ้ด ้

2 
สื่อมีล  าดบัขัน้ตอนการน าเสนอขอ้มลู
จากง่ายไปยาก 

+1 +1 +1 +1 
น าไปใชไ้ด ้

3 
เนือ้หาในสื่อมีความน่าสนใจ น่า
ติดตาม เหมาะสมกบัระดบัของผูเ้รียน 

+1 +1 +1 +1 
น าไปใชไ้ด ้

4 
การใชส้ื่อช่วยใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรูไ้ด้
ง่าย  และสามารถจดจ าไดน้าน 

+1 +1 +1 +1 
น าไปใชไ้ด ้

5 
นกัเรียนสามารถเลน่ขลุ่ยรีคอรเ์ดอรเ์ป็น
เพลงต่างๆไดห้ลงัจากผ่านการเรียนรู้
จากสื่อ 

+1 +1 +1 +1 
น าไปใชไ้ด ้

ด้านคุณภาพของส่ือมัลติมีเดีย 

6 ความถูกตอ้งและชดัเจนของภาษาที่ใช ้ +1 +1 +1 +1 น าไปใชไ้ด ้

7 
ความเหมาะสมของภาพ เสียง และ 
วีดีโอ 

+1 +1 +1 +1 
น าไปใชไ้ด ้

8 
ความเหมาะสมของรูปแบบ ขนาด สี 
ของตวัอกัษร 

+1 +1 +1 +1 
น าไปใชไ้ด ้

9 
สื่อมีความทนัสมยั สะดวก  ง่ายต่อการ
ใชง้าน 

+1 +1 +1 +1 
น าไปใชไ้ด ้

10 ความพงึพอใจโดยรวม +1 +1 +1 +1 น าไปใชไ้ด ้
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ตารางผลการวิเคราะหผ์ลการประเมินของผู้เชี่ยวชาญ เพ่ือการตรวจพิจารณาความ
สอดคล้องต่อ แผนการสอน และ ส่ือมัลติมีเดีย เร่ือง รีคอรเ์ดอร ์
 

 
ข้อ 

รายการ 
ค่าความคิดเหน็
ของผู้เชียวชาญ ค่าเฉล่ีย แปลผล 
1 2 3 

ด้านคุณภาพของเนือ้หา  
1 ความสอดคลอ้งกบัหลกัสตูร +1 +1 +1 +1 น าไปใชไ้ด ้

2 
ความชดัเจนของเนือ้หาสอดคลอ้งกบั
จดุประสงค ์

+1 +1 +1 +1 
น าไปใชไ้ด ้

3 
ล าดบัขัน้ตอนการน าเสนอขอ้มลูจากง่ายไป
ยาก 

+1 +1 +1 +1 
น าไปใชไ้ด ้

4 เนือ้หามีความน่าสนใจ น่าติดตาม +1 +1 +1 +1 น าไปใชไ้ด ้
5 ความเหมาะสมกบัระดบัของผูเ้รียน +1 +1 +1 +1 น าไปใชไ้ด ้

ด้านคุณภาพของแผนการสอนและส่ือมัลติมีเดีย  
6 ความถูกตอ้งและชดัเจนของภาษาที่ใช ้ +1 +1 +1 +1 น าไปใชไ้ด ้
7 ความเหมาะสมของภาพ เสียง และ วีดีโอ +1 +1 +1 +1 น าไปใชไ้ด ้

8 
ความเหมาะสมของรูปแบบ ขนาด สี  
ของตวัอกัษร 

+1 +1 +1 +1 
น าไปใชไ้ด ้

9 
สื่อมีความทนัสมยั สะดวก  ง่ายต่อการใช้
งาน 

+1 +1 +1 +1 
น าไปใชไ้ด ้

10 
ความเหมาะสมของระยะเวลาและขัน้ตอน
การท ากิจกรรม 

+1 +1 +1 +1 
น าไปใชไ้ด ้
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