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การวิจยันีเ้ป็นการวิจัยเชิงทดลองเพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ืองประเภทวงดนตรี

ไทย ของนกัเรียนที่เรียนดว้ยบทเรียนมลัติมีเดียส าเร็จรูปกับนกัเรียนที่เรียนแบบปกติ และศึกษาความพึงพอใจที่
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ใชส้ถิติพืน้ฐาน ไดแ้ก่ ค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ผลการวิจยัพบว่า 1) ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียน
ของนักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนมัลติมีเดียส าเร็จรูป  มีค่าเฉล่ีย 23.72 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 2.283 และผม
สัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนของนักเรียนท่ีเรียนแบบปกติ  มีค่าเฉล่ีย  18.52 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
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ดนตรีไทย เร่ืองประเภทวงดนตรีไทย แตกต่างจากนกัเรียนที่เรียนดว้ยวิธีการสอนแบบปกติ อย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิติที่ระดับ .01 และ 2) ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนมัลติมีเดียส าเร็จรูป  วิชาดนตรีไทย เรื่อง 
ประเภทวงดนตรีไทย โดยรวมอยู่ในระดบัมากที่สดุ เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่านกัเรียนมีความพึงพอใจด้าน
ส่ือการจัดการเรียนรูอ้ยู่ในระดับมาก และมีความพึงพอใจด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรูแ้ละด้านประโยชน์ที่
ไดร้บัอยู่ในระดบัมากที่สดุ 
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This is an experimental research with the following objectives: (1) to compare the 

learning achievement of students who studied Thai music genres between Multimedia Programmed 
Lessons and the traditional teaching method; and (2) to examine the level of student satisfaction with 
Multimedia Programmed Lessons. The sample consisted of Grade Seven students at Makkasanpittaya 
School and were divided into two groups: (1) an experimental group of 25 students who studied 
Multimedia Programmed Lessons; and (2) the control group was 25 students and used the traditional 
teaching method. The results derived from the comparison of learning achievement between the two 
groups, using a t-test for the independent sample, and student satisfaction using a simple descriptive 
statistical analysis, mean and standard deviation. The results were as follows: (1) the learning 
achievement of students who studied using Multimedia Programmed Lessons had a mean score of 
23.72 and standard deviation of 2.283, and the learning achievement of the students studied using the 
traditional teaching method had a mean score of 18.52 and standard deviation of 1.388, which 
illustrated  that there was significant difference at the statistical level at .01; and (2) the students rated 
their satisfaction on Multimedia Programmed Lessons at the highest level. When each aspect was 
considered, it was found that the students were satisfied with communicating learning management at 
a high level, and communicating learning management and benefits at the highest level. These 
resulted in student learning with happiness and having a positive attitude toward the traditional Thai 
music subjects. 

 
Keyword : Multimedia Programmed Lessons, Traditional teaching methods, Learning achievement, 
satisfaction 
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บทท่ี 1 
บทน า 

ภูมิหลัง 
การเรียนการสอนดนตรีไทยในการศึกษาขั้นพืน้ฐาน  เป็นการเรียนรูศิ้ลปะแขนงหน่ึงใน

กลุ่มสาระการเรียนรูศิ้ลปะ ตามท่ีหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ฐาน พุทธศักราช 2551  
ท่ีมุ่งเน้นให้ผู้เรียนนั้นมีเจตคติท่ีดีมีความคิดสรา้งสรรค์ทางสุนทรียและมีคุณค่า ซึ่งมีผลต่อการ
ด ารงชีพ ซึ่งกิจกรรมทางดนตรีจะช่วยส่งผลให้ด้านร่างกาย ด้านจิตใจ ด้านสติปัญญา สังคม 
อารมณ ์และรวมไปถึงการน าไปสู่การพฒันาส่ิงแวดลอ้ม ส่งเสริมใหผู้เ้รียนมีความเชื่อมั่นในตัวเอง 
จะน ามาซึ่งพืน้ฐานในการศึกษาในระดับท่ีสูงขึน้และยังสามารถน าไปประกอบเป็นอาชีพได้ 
(ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน, 2552, น. 6) ในการท่ีเราจะพฒันาทกัษะดา้นต่าง 
ๆ ทางดนตรี เช่น การฟัง การรอ้ง การเล่นเครื่องดนตรีต่าง ๆ และการแต่งเพลงนัน้ ผูเ้รียนตอ้งรูแ้ละ
มีความเขา้ใจเกี่ยวกบัสาระดนตรีท่ีประกอบดว้ยแนวคิดและเนือ้หา     เป็นพืน้ฐาน และประยกุตใ์ช้
ในการสรา้งเสริมพฒันาความสามารถทั่วไปและความสามารถเฉพาะทางดนตรี ดงันัน้การจดัเรียง
สาระดนตรีอย่างมีระบบ โดยค านึงถึงความยากง่ายหรือความสลบัซบัซอ้นของสาระวิชาดนตรีเป็น
หลัก ย่อมช่วยใหผู้เ้รียนศึกษาและท าความเขา้ใจกับสาระดนตรีอย่างถ่องแท้ (ณรุทธ์ สุทธจิตต์, 
2541, น. 145)           

การเรียนการสอนของนกัเรียนในระดบัชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 1 ในวิชาดนตรีไทย นกัเรียนจะ
ไดร้บัความรูต้ามตัวชีว้ัดและสาระการเรียนรูแ้กนกลางท่ีคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐานไดจ้ัด
ไว้ เมื่อนักเรียนจบในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 นักเรียนจะต้องอ่าน เขียนโน้ตไทย และสากล
ได ้เปรียบเทียบจากเสียงรอ้งและเสียงของเครื่องดนตรีท่ีมาจากวัฒนธรรมท่ีต่างกันได ้ รอ้งเพลง
และใชเ้ครื่องดนตรีบรรเลงประกอบการรอ้งเพลงดว้ยบทเพลงท่ีหลากหลายรูปแบบการจัดประเภท
ของวงดนตรีไทยและวงดนตรีท่ีไดม้าจากวฒันธรรมต่าง ๆ  ไดแ้สดงความคิดเห็นท่ีมีต่อ



 
 

 

อารมณข์องบทเพลงนั้นท่ีมีจังหวะและความดังและเบา ซึ่งแตกต่างกัน ไดเ้ปรียบเทียบความรูสึ้ก

ในการฟังเพลงแต่ละประเภทได ้น าเสนอตวัอย่างเพลงท่ีตนเองชอบ และสามารถอธิบายลกัษณะท่ี

จะท าใหง้านนัน้น่าชื่นชมได ้ใชเ้กณฑใ์นการประเมินงานดนตรีหรือเพลงท่ีฟังได ้ใชแ้ละบ ารุงรกัษา

เครื่องดนตรีอย่างรอบครอบและเชื่อมโยงอิทธิพลของดนตรีท่ีส่งผลต่อสังคมไทย และระบุถึงความ

หลากหลายขององคด์นตรีในถิ่นฐานต่าง ๆ ไดอ้ย่างครบถว้นสมบูรณ ์

รายวิชาดนตรีไทย เรื่องประเภทวงดนตรีไทย เป็นหน่ึงหน่วยการเรียนรูท่ี้นักเรียนจะตอ้ง
ไดร้บัความรูต้ามตวัชีว้ดัและมาตรฐานการเรียนรู ้ซึ่งเป็นเนือ้หาท่ีเป็นพืน้ฐานส าคญัท่ีนกัเรียนตอ้งรู ้
เพราะเป็นเรื่องท่ีจะต่อยอดในการเรียนของหน่วยการเรียนรู้อื่นซึ่งมีเนื ้อหาค่อนข้างยากและ
สลับซับซอ้น รวมถึงไม่มีส่ือท่ีน่าสนใจ ท าใหผู้เ้รียนไม่เกิดการจดจ าในเนือ้หา จากการพิจารณา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาดนตรีไทย ภาคเรียนท่ี 1 ปี 2561 ท่ีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 
1 โรงเรียนมักกะสันพิทยา กรุงเทพมหานคร ท่ีผ่านมาพบว่าผลสัมฤทธิ์ในการเรียนรายวิชาดนตรี 
เรื่องประเภทวงดนตรีไทย อยู่ในเกณฑท่ี์พอใช ้ซึ่งในการจัดการเรียนการสอนนั้นครูผูส้อนมีความ
คาดหวงัใหน้กัเรียนมีความรูแ้ละเขา้ใจรวมถึงมีผลสมัฤทธิ์ท่ีสงูขึน้ แต่เน่ืองจากการเรียนการสอนใน
ปัจจุบัน นักเรียนใหค้วามสนใจในเรียนของกลุ่มวิชาอื่น เช่น กลุ่มวิชาคณิตศาสตร ์ท่ีเป็นรายวิชา
พืน้ฐานท่ีส าคญัไดม้ีการจดัการเรียนการสอนในรูปแบบของการน าส่ือท่ีเป็นเกม วีดีโอ และส่ืออื่น ๆ 
ท่ีน่าสนใจมาประกอบในการสอนท าใหผู้เ้รียนเกิดความสนใจในการเรียน เป็นตน้ ในส่วนของการ
เรียนกลุ่มสาระการเรียนรูศิ้ลปะ โดยเฉพาะการเรียนเนือ้หาวิชาดนตรีส่วนใหญ่จะใชว้ิธีการเรียนรู้
แบบบรรยาย ซึ่งนักเรียนมีความเห็นว่าเป็นเรื่องท่ีเขา้ใจยาก ประกอบกบัครูผูส้อนจดักิจกรรมการ
เรียนการสอนท่ีท าใหย้ากแก่การเขา้ใจ ยึดหลักการสอนโดยเนน้การบรรยาย การท่องจ า ไม่มีส่ือ
เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใชป้ระกอบการสอน จึงเป็นสาเหตุใหน้ักเรียนขาดความสนใจและท า
ใหบ้รรยากาศในการเรียนเป็นเร่ืองท่ีไม่น่าสนใจ รายละเอียดของเนือ้หามีจ านวนมากท าใหน้กัเรียน
เกิดความเบื่อหน่าย ดังนั้นวิธีการสอนของครูจึงเป็นเรื่องท่ีควรปรบัแกแ้ละเป็นเรื่องท่ีเกี่ยวขอ้งกบั
การเรียนในระดับสูงขึน้ไป และมีความเชื่อมโยงกันอย่างต่อเน่ือง ท าให้นักเรียนไม่มีความเขา้ใจ
เร่ืองประเภทวงดนตรีเท่าท่ีควรท าใหเ้กิดปัญหาต่อการเรียนในเนือ้หาท่ีมีความยากมากขึน้ 

ส่ือ คือ ส่ิงท่ีน ามาเป็นเครื่องมือ หรือใชเ้ป็นตัวช่วยใหแ้ก่ครูผูส้อนท่ีจะถ่ายทอดไปถึงตวั
นกัเรียนและท าใหไ้ดร้บัความรูต้รงตามความตอ้งการท่ีตัง้ไวเ้ป็น  ซึ่งส่ือท่ีจะน ามาสอนนัน้ อาจเกิด
จากส่ิงท่ีมีตัวตนหรือไม่มีตัวตนก็ได ้และส่ือการสอนดนตรีนั้นจัดเป็นส่ิงส าคัญในการสอนดนตรี
เป็นอย่างมาก เน่ืองจากดนตรีเป็นเรื่องของเสียง ท่ีเป็นนามธรรม การใชส่ื้อต่าง ๆ มาช่วยในการ
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สอนช่วยใหล้ักษณะนามธรรมของดนตรีเป็นรูปธรรมมากขึน้ช่วยใหผู้เ้รียนสามารถเรียนรูด้นตรีได้
เข้าใจและมีประสิทธิภาพมากขึน้ ส่ือการสอนในช่วงชั้นมัธยมศึกษาควรเป็นส่ือดนตรีท่ีเป็น
มาตรฐาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสอนร่วมถึงส่ืออื่น ๆ ท่ีช่วยในอ านวยความสะดวกรวมถึง
การเรียนรูท่ี้ส าคัญของผู้เรียนท่ีน ามาเพื่อการสืบค้นและค้นควา้หรืออ่านประกอบ (ณรุทธ์ สุทธ
จิตต,์ 2544, นน. 167-177) 

การใชส่ื้อมลัติมีเดียในการเรียนการสอน  สามารถดึงดดูความสนใจในการเรียนการสอน
ของนกัเรียนยคุปัจจบุันได ้ ส่ือมลัติมีเดียนัน้จะช่วยใหผู้เ้รียนมี พฒันาการทางความคิดริเร่ิมให้เกิด
ความอิสระ ทางความคิดสู่จินตนาการสรา้งสรรค ์(ศิโรจน ์ศรีโกมลทิพย.์ 2559) ซึ่งไดส้อดคลอ้งกบั 
ณัฐภณ สุเมธอธิคม (2554) ไดก้ล่าวว่า ส่ือมัลติมีเดีย ถูกน า มาประยุกตใ์ชเ้ป็นส่ือการเรียนการ
สอน เพราะส่ือมัลติมีเดียนั้นสามารถเรา้ความสนใจผูเ้รียนและเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนรูใ้ห้
มากยิ่งขึน้ เกิดการเรียนรูอ้ย่างสนุกสนาน อีกทัง้มีส่วนปฏิสัมพันธ์ ท าใหผู้เ้รียนสามารถควบคุม
บทเรียนด้วยตนเอง และสามารถเลือกเรียนได้ตามความถนัดของตนเอง จึงเป็นการช่วยลด
ขอ้จ ากัดเรื่องความแตกต่างระหว่างบุคคลอีกทัง้ผูเ้รียนยังสามารถทบทวนบทเรียนไดเ้มื่อตอ้งการ  
รวมถึงสะทอ้นหรือแจง้ผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนได ้ดว้ย ช่วยสรา้งแรงจงูใจ กระตุน้ใหเ้กิดการเรียนรู  ้
และช่วยใหผู้เ้รียนสามารถท าความเขา้ใจเนือ้หาไดดี้มากยิ่งขึน้ดว้ย ส่ือมัลติมีเดียนัน้เป็นการผสม
ส่ือท่ีหลากหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นภาพน่ิง ตวัอกัษร เสียง วีดีโอ ภาพเคล่ือนไหว 

ส่ือในรูปแบบของบทเรียนส าเร็จรูป เป็นอีกหน่ึงส่ือท่ีน ามาใช้ในการจัดการเรียนรู ้โดย
ผูส้อนจะเป็นผูก้  าหนดเนือ้หา วัตถุประสงคแ์ละวิธีการรวมถึงอุปกรณก์ารสอนท่ีนักเรียนสามารถ
หาความรูแ้ละเรียนรูด้้วยตนเองได้ บทเรียนส าเร็จรูปจึงถือเป็นส่ือการเรียนรูอ้ีกรูปแบบหน่ึงท่ี
เหมาะสมใน การเรียนการสอน เพราะบทเรียนส าเร็จรูปเปรียบเสมือนครูผูส้อน ท าใหใ้หผู้เ้รียนนั้น
สามารถศึกษาคน้ควา้หาความรูแ้ละท ากิจกรรมจากส่ิงท่ีไดเ้รียนมาพรอ้มทัง้ยังมีการประเมินผล
ดว้ยตนเอง ซึ่งเป็นส่ือการจดัการเรียนรูท่ี้ผลิตขึน้มา โดยก าหนดเนือ้หาและวิธีการตลอดจนอปุกรณ์
ท่ีนกัเรียนสามารถเรียนรูไ้ดด้ว้ยตนเองโดยแบ่งเนือ้หาทัง้หมดออกเป็นส่วนย่อย ๆ โดยเรียกส่วนนั่น
ว่า กรอบ โดยล าดับเนือ้หาจากแบบง่ายไปหาแบบยาก แต่ละกรอบมีค าถามและค าตอบเพื่อ
สนับสนุนใหน้ักเรียนไดต้ามศักยภาพและความถนัดของบุคคล อาจกล่าวไดว้่าบทเรียนส าเร็จรูป
นั้นถือเป็นส่ืออีกอย่างหน่ึงท่ีน ามาเป็นส่ือกลางในและใชก้ันอย่างแพร่หลายและน ามาใช้ศึกษา
คน้ควา้หรือเนือ้หาการเรียนรูแ้ละเป็นไปเพื่อการประเมินผลการเรียนไดด้ว้ยตนเองตามท่ีก าหนดไว้
แล้วเหมาะสมในการศึกษาเนือ้หาสาระไปสู่ผู้เรียนให้ครบถ้วนท าให้ผู้เรียนมีความสนใจในการ
แสวงหาความรูอ้ีกทัง้ยงัเป็นการสนองความแตกต่างทางดา้นความสามารถของแต่ละบุคคลไดเ้ป็น
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อย่างดี (ทิศนา แขมมณี, 2552, น. 16) ปัจจบุนัการเรียนการสอนไดน้ าเอาบทเรียนส าเร็จรูปมาใช้
เป็นส่ือในการเรียนการสอนหลากหลายวิชา เพ่ือช่วยพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใหก้ับผูเ้รียน 
เห็นไดจ้ากการวิจยัของ อารินธร ตลบัทอง (2553) ไดท้ าการการพฒันาบทเรียนส าเร็จรูป เร่ือง การ
สรา้งค า เพื่อแกไ้ขปัญหาผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนของผูเ้รียน ผลการวิจยัพบว่า นกัเรียนท่ีเรียนดว้ย
บทเรียนส าเร็จรูปนั้นมีความกระตือรือรน้ในการเรียนดีขึน้อีกทั้งมีความตั้งใจในการท าบทเรียน 
สามารถพฒันาผลการเรียนหลังเรียนใหสู้งกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ (อารินธร ตลับ
ทอง, 2553, น. 69) และการวิจัยของ อตินุช อรพรรณและนิภา (2551) ได้พัฒนาบทเรียน
คอมพิวเตอรม์ัลติมีเดียส าเร็จรูป เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู ้และความคงทนในการ
เรียนรู ้เรื่องโครงสรา้งไวยากรณภ์าษาองักฤษ ส าหรับนักเรียนมธัยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนเทพลีลา 
ซึ่งผลการวิจัยพบว่า นักเรียนท่ีเรียนดว้ยบทเรียนคอมพิวเตอรม์ัลติมีเดียส าเร็จรูป มีผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนไวยากรณภ์าษาอังกฤษแตกต่างกับนักเรียนท่ีเรียนแบบปกติ อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติท่ีระดบั .05 ในขณะท่ีมีความคงทนในการเรียนรูไ้ม่แตกต่างกัน จากการสงัเกตพฤติกรรมของ
ผูเ้รียน พบว่า ผูเ้รียนใหค้วามสนใจ มีความกระตือรือรน้และมีความตัง้ใจ ผูเ้รียนชื่นชอบการตอบ
โต ้และการควบคุมบทเรียนดว้ยตนเอง (อตินุช  เตรตัน.์ อรพรรณ พรสีมา และนิภา ศรีไพโรจน์. 
2551) ทั้งนี ้เ น่ืองจากรูปแบบการน าเสนอของบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมี เดียส าเร็จรูป 
ประกอบดว้ย ภาพน่ิง ภาพเคล่ือนไหว เสียงบรรยาย เสียงเพลงประกอบ ตลอดจนกิจกรรมท่ีให้
ผู้เรียนผ่อนคลาย ประกอบกับการควบคุมการเรียนรูด้้วยตนเอง ด้วยรูปแบบดังกล่าวส่งผลให้
ดึงดดูความสนใจผูเ้รียน และส่งเสริมบรรยากาศการเรียนแบบอิสระ ใหผู้เ้รียนสามารถควบคมุและ
พึ่งพาตนเองได ้

จากปัญหาดังกล่าวผูว้ิจัยจึงมีความตอ้งการท่ีจะสรา้งบทเรียนมัลติมีเดียส าเร็จรูปเพื่อ
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาดนตรีไทย และเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วย
บทเรียนมัลติมีเดียส าเร็จรูปกับการเรียนแบบปกติ เรื่องประเภทวงดนตรีไทย ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนมักกะสันพิทยา เพื่อเป็นแนวทางในการออกแบบและพัฒนาบทเรียน
คอมพิวเตอรม์ลัติมีเดียใหม้ีคณุภาพ สามารถน ามาใชใ้นวิชาดนตรีไทยได ้และสามารถสรา้งส่ือใน
รูปแบบของบทเรียนมัลติมีเดียส าเร็จรูปไปใชจ้ัดการเรียนการสอนรายวิชาดนตรีไทย เป็นแหล่ง
ความรูท่ี้นักเรียนสามารถใช้เพื่อศึกษาหรือทบทวนได้ด้วยตนเองโดยท่ีครูผู้สอนไม่ต้องผลิตส่ือ
ซ า้ซ้อนอีกทั้งบทเรียนมัลติมีเดียส าเร็จรูป เรื่องวงดนตรีไทย ยังเป็นการน าเทคโนโลยีมาใชเ้พื่อ
เผยแพรแ่ละถ่ายทอดความรูท้างดา้นศิลปวฒันธรรมไทย 
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ความมุ่งหมายการวิจัย 
1. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนท่ีเรียนดว้ยบทเรียนมัลติมีเดีย

ส าเร็จรูปกับนักเรียนท่ีเรียนแบบปกติ วิชาดนตรีไทย เรื่องประเภทวงดนตรีไทย ของนักเรียนชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนมกักะสนัพิทยา  

2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจท่ีมีต่อบทเรียนมัลติมีเดียส าเร็จรูป วิชาดนตรีไทย เรื่อง 
ประเภทวงดนตรีไทย  

ขอบเขตการวิจัย 
1. ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

1.1 ประชากร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนมักกะสันพิทยากรุงเทพมหานคร 
จ านวน 50 คน 

1.2 กลุ่มตัวอย่าง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนมักกะสันพิทยา จ านวน  
2 กลุ่ม โดยการสุ่มอย่างง่าย (Sample Random Sampling) 

1.2.1 กลุ่มทดลอง ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ห้อง 2 จ านวน 25 คน  
ท่ีเรียนดว้ยบทเรียนมลัติมีเดียส าเร็จรูป วิชาดนตรีไทย เร่ืองประเภทวงดนตรีไทย 

1.2.2 กลุ่มควบคุม ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ห้อง 1 จ านวน 25 คน  
ท่ีเรียนแบบปกติ วิชาดนตรีไทย เร่ืองประเภทวงดนตรีไทย 

ตัวแปรที่จะศึกษา 
ตวัแปรตน้ ไดแ้ก่  

การเรียนวิชาดนตรีไทย เรื่องประเภทวงดนตรีไทยดว้ยบทเรียนมัลติมีเดียส าเร็จรูปและ
การเรียนแบบปกติ  

ตวัแปรตาม ไดแ้ก่  
1. ผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนวิชาดนตรีไทย เร่ืองประเภทวงดนตรีไทย 
2. ความพึงพอใจท่ีมีต่อบทเรียนมัลติมีเดียส าเร็จรูป วิชาดนตรีไทย เรื่องประเภท 

วงดนตรีไทย 

เนือ้หาที่ศึกษา 
1. บทเรียนมัลติมีเดียส าเร็จรูป วิชาดนตรีไทย เรื่องประเภทวงดนตรีไทยประกอบด้วย  

3 บทเรียน 
1.1 บทเรียนมลัติมีเดียส าเร็จรูป ประเภทวงป่ีพาทย ์  
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1.2 บทเรียนมลัติมีเดียส าเร็จรูป ประเภทวงเครื่องสาย  
1.3 บทเรียนมลัติมีเดียส าเร็จรูป ประเภทวงมโหรี 
ในแต่ละบทเรียนจะประกอบด้วย แบบทดสอบ เนื้อหาท่ีแสดงเป็นภาพและวี ดีโอ

แบบฝึกหดัและเกม 

ระยะเวลา 
ระหว่างเดือน  มกราคม – มีนาคม พ.ศ. 2564 จ านวน  8 คาบ คาบละ 50 นาที  

กรอบแนวคิด 

                                            

ภาพประกอบ 1กรอบแนวคิด 

ท่ีมา : ชยัณรงค ์ สขุถนอม. (2563). กรอบแนวคิด 

 

สมมุติฐานการวิจัย 
1. นักเรียนท่ีเรียนวิชาดนตรีไทย เรื่องประเภทวงดนตรีไทย ด้วยบทเรียนมัลติมีเดีย

ส าเร็จรูปมีผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนแตกต่างจากนกัเรียนท่ีเรียนแบบปกติ 
2. นักเรียนท่ีไดร้บัการเรียนดว้ยบทเรียนมัลติมีเดียส าเร็จรูปวิชาดนตรีไทย เรื่องประเภท

วงดนตรีไทย มีความพึงพอใจอยู่ในระดบัมาก 
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นิยามศัพท ์
1. บทเรียนมัลติมีเดียส าเร็จรูป หมายถึง การออกแบบและสรา้งบทเรียนมัลติมีเดีย

ส าเร็จรูปท่ีผูว้ิจยัสรา้งขึน้ เร่ืองประเภทวงดนตรีไทย คือ 1 วงป่ีพาทย ์วงเครื่องสาย และวงมโหรี ซึ่ง
ในแต่ละบทเรียนนั้นจะประกอบด้วยแบบทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียน เนือ้หาท่ีประกอบด้วย
ภาพน่ิงและภาพเคล่ือนไหวพรอ้มเสียง เกมเสริมทกัษะ แบบฝึกหดั 

2. การเรียนแบบปกติ หมายถึง การเรียนตามแผนการจัดการเรียนรู ้วิชาดนตรีไทย เรื่อง
ประเภทวงดนตรีไทย และมีการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อรเรียนและหลังเรียนโดยมีครูเป็น
ผูส้อนตามเนือ้หาและระยะเวลาท่ีก าหนด 

3. ประเภทวงดนตรีไทย หมายถึง การผสมวงดนตรีไทยโดยการน าเครื่องดนตรีไทย ดีด สี 
ตี เป่า มาผสมกัน ในการวิจัยนี้ประเภทวงดนตรีไทย ประกอบด้วย วงป่ีพาทย์ วงเครื่องสาย  
และวงมโหรี 

4. ผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง ความสามารถดา้นความรู ้ความจ าและ ความเขา้ใจ
วิชาดนตรีไทย เรื่องประเภทวงดนตรีไทย ของนักเรียน ซึ่งวัดได้จากคะแนนการท าแบบทดสอบ
วดัผลสมัฤทธิ์ ท่ีผูว้ิจยัสรา้งขึน้และผ่านการตรวจหาคณุภาพมาแลว้ 

5. ความพึงพอใจ หมายถึง ระดบัความรูสึ้กทศันคติความพึงพอใจของผูเ้รียนท่ีเรียนด้วย
บทเรียนมลัติมีเดียส าเร็จรูป วิชาดนตรีไทย เร่ืองประเภทวงดนตรีไทย หลงัจากไดเ้รียนดว้ยบทเรียน
มัลติมีเดียส าเร็จรูป เรื่องประเภทวงดนตรีไทย ซึ่งวัดไดจ้ากคะแนนแบบสอบถามความพึงพอใจ
ของนกัเรียนกลุ่มท่ีเรียนดว้ยบทเรียนมลัติมีเดียส าเร็จรูป วิชาดนตรีไทย เร่ืองประเภทวงดนตรีไทย



 
8 

 

 

บทท่ี 2 
เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

ในการวิจยัครัง้นี ้ผูว้ิจยัไดร้วบรวม ศึกษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเกี่ยวขอ้ง และไดน้ าเสนอ
ตามหวัขอ้ต่อไปนี ้

1. กลุ่มสาระการเรียนรูศิ้ลปะ 
1.1 หลกัสตูรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ฐาน พทุธศกัราช 2551 
1.2 มาตรฐานการเรียนรูแ้ละตวัชีว้ดัสาระการเรียนรูศิ้ลปะ 

2. รายวิชาดนตรีไทย 
2.1 ประเภทวงดนตรีไทย 

3. บทเรียนส าเร็จรูป 
3.1 ความหมายของบทเรียนส าเร็จรูป 
3.2 ลกัษณะส าคญัของบทเรียนส าเร็จรูป 
3.3 ประเภทบทเรียนส าเร็จรูป 
3.4 ส่วนประกอบของบทเรียนส าเร็จรูป 
3.5 การสรา้งบทเรียนส าเร็จรูป 
3.6 การหาประสิทธิภาพบทเรียนส าเร็จรูป 
3.7 ทฤษฎีจิตวิทยากบับทเรียนส าเร็จรูป 

4. ส่ือมลัติมีเดีย 
4.1 ความหมายของส่ือมัลติมีเดีย 
4.2 ขัน้ตอนการออกแบบและการสรา้งบทเรียนคอมพิวเตอรม์ัลติมีเดีย 
4.3 ประโยชนข์องส่ือมลัติมีเดีย 

5. ผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน 
5.1 ความหมายของผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน 
5.2 จดุมุ่งหมายของการวัดผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน 
5.3 ความหมายของแบบทดสอบวัดผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน 
5.4 ประเภทของการทดสอบผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน 
5.5 ขัน้ตอนการสรา้งแบบทดสอบวัดผลสมัฤทธิ์ 

6. ความพึงพอใจ 
7. งานวิจยัท่ีเกี่ยวขอ้ง 
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1. กลุ่มสาระการเรียนรู้ศลิปะ 
1.1 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ฐานพุทธศักราช 2551  

1.1.1 ค าน าหลกัสตูรแกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐานพทุธศกัราช 2551  
กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ฐาน พุทธศักราช 

2544 ในโรงเรียนท่ีมีความพรอ้มและโรงเรียนเครือข่ายตัง้แต่ปีการศึกษา 2545 และใชใ้นโรงเรียน
ทั่วไป ตัง้แต่ปี 2546 เป็นตน้ หน่วยงานต่าง ๆ  ไดท้ าการติดตามตรวจสอบในการใชห้ลักสูตรอย่าง
ต่อเน่ือง พบว่า หลักสูตรของปีพุทธศักราช 2544 มีจุดดีอยู่หลายประการ เช่น ท าใหค้นในชุมชน
และโรงเรียน มีส่วนรว่มและมีหนา้ท่ีในการช่วยพฒันาหลกัสูตรเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการ
ของตนเอง มีแนวคิดและมีหลักการในการส่งเสริมการพัฒนาผู้เรียนแบบองค์รวมอย่างชัดเจน  
อย่างไรก็ตามจากผลของการศึกษาดังกล่าวนั้นท าใหเ้ห็นถึงปัญหาความไม่ชัดเจนของหลักสูตร
หลายประการ ได้แก่ ปัญหาและความสับสนของผู้ปฏิบัติในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา      
ส่วนใหญ่ก าหนดผลการเรียนรูท่ี้คาดหวังไวม้าก การวัดและการประเมินผล ส่งผลต่อปัญหาการ
จดัท าเอกสารหลกัฐานทางการศึกษาและการเทียบโอนผลการเรียนรวม ท าใหเ้กิดปัญหาคุณภาพ
ของผู้เรียนในด้านความรู ้ทักษะ ความสามารถ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ยังไม่เป็นท่ีน่า
พอใจ  

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ฐาน พุทธศักราช 2551 ฉบับนี ้เกี่ยวขอ้งกบั
เขตพืน้ท่ีการศึกษาและหน่วยงานส่วนท้องถิ่นและโรงเรียนทุกสังกัดท่ีจัดการศึกษาขั้นพืน้ฐาน  
ไดน้ าไปใชใ้นการจัดท าหลักสูตร และการจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนในระดับการศึกษาขั้น
พืน้ฐาน ใหม้ีคณุภาพดา้นความรู ้และทกัษะท่ีจ าเป็นในการด ารงชีวิตในสงัคม และแสวงหาความรู้
เพื่อพฒันาศกัยภาพในตนเองอย่างยั่งยืนตลอดชีวิต  

1.1.2 กลุ่มสาระการเรียนรูศิ้ลปะ  
ความส าคญัของกลุ่มสาระการเรียนรูศิ้ลปะ กลุ่มสาระการเรียนรูศิ้ลปะมีส่วนช่วย

ใหผู้เ้รียน มีทักษะทางความคิด และมีจินตนาการ รบัรูถ้ึงความงามอีกทัง้มีสุนทรียภาพ ซึ่งท าให ้
กิจกรรมทางศิลปะ ช่วยพฒันาผูเ้รียนในทุก ๆ ดา้น และน าไปสู่การพฒันาใหผู้เ้รียนมีความเชื่อมั่น
ในตนเอง เป็นพืน้ฐานในการเรียนหรือประกอบ อาชีพได ้ 

กลุ่มสาระการเรียนรูศิ้ลปะ มีแนวทางการพัฒนาใหผู้เ้รียนเกิดความรูท้ักษะและ
ความเข้าใจ ให้ผู้เรียนแสดงออกทางความสามารถทางความคิดในศิลปะแขนงต่าง ๆ ซึ่งมี
สาระส าคญั คือ 1. ทศันศิลป์ 2. ดนตรี  3. นาฏศิลป์   
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1.1.3 คณุภาพผูเ้รียน 
เมื่อนักเรียนศึกษาจบในระดับชั้นชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 นักเรียนจะไดร้บัความรู้

ดงันี ้
มีความรูแ้ละความเขา้ใจความแตกต่างทางการรบัรู ้องคป์ระกอบ อารมณ์ 

ความรูสึ้กของบทเพลงต่างวฒันธรรม และมีทกัษะในการรอ้ง บรรเลงเครื่องดนตรี ทัง้แบบคนเดียว
และแบบเป็นวง มีเทคนิคการรอ้งบรรเลงตามเกณฑแ์ละการสรา้งสรรคบ์ทเพลงแบบง่าย อ่านโนต้
และเขียนโนต้ แปลงเสียงท่ีมีอยู่เบือ้งตน้ได ้เขา้ใจผลท่ีมีต่อดนตรี และงานทางดา้นดนตรีท่ีมีความ
เกี่ยวเน่ืองกบัศิลปะดา้นอื่น แสดงความรูสึ้กถึงอารมณแ์ละความรูสึ้กท่ีมีต่อบทเพลง สามารถท่ีจะ
น าเสนอบทเพลงท่ีตนเองชื่นชอบไดอ้ย่างมีเหตุและผล สามารถประเมินคณุภาพของบทเพลงและ
การแสดงดนตรี รูจ้กัแลเขา้ถึงอาชีพต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวขอ้งกบัดนตรีในส่วนของธุรกิจบันเทิง และรบัรูถ้ึง
การมีอิทธิพลของดนตรีท่ีท าใหเ้กิดผลต่อบุคคลและสังคม(ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้
พืน้ฐาน, 2552, นน. 184-187) 

1.2 มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชีว้ัด 
สาระที่ 2 ดนตร ี

มาตรฐาน ศ 2.1 เข้าใจและแสดงออกทางดนตรีอย่างสร้างสรรค์ วิเคราะห์
วิพากษ์วิจารณ์คุณค่าดนตรี  ถ่ ายทอดความรู้สึก  ความคิดต่อดนตรีอย่างอิสระ ชื่นชม  
และประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจ าวนั 

ตาราง 1 มาตรฐาน 2.1 ทางดนตรี ในระดบัชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 1   

ม.1 

 

 

 

1. อ่าน เขียน รอ้งโนต้ไทย และโนต้สากล 

 

• เครื่องหมายและสญัลกัษณท์างดนตรี 
- โนต้บทเพลงไทย จังหวะสองชั้น 

- โนต้สากล กุญแจซอลและฟาใน
บนัไดเสียง C Major 

2. เปรียบเทียบเสียงรอ้งและเสียง                

เครื่องดนตรีท่ีมาจากวฒันธรรม                    

ท่ีต่างกนั 

• เสียงรอ้งและเสียงของเครื่องดนตรี               
ในบทเพลงจากวฒันธรรมอื่น 

- วิธีการขบัรอ้ง 
- เครื่องดนตรีท่ีใช ้
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ตาราง 1 ต่อ 

 3. รอ้งเพลงและใชเ้ครื่องดนตรีบรรเลง
ประกอบการรอ้งเพลงดว้ยบทเพลง                
ท่ีหลากหลายรูปแบบ 

• การรอ้งและการบรรเลงเครื่องดนตรี
ประกอบการรอ้ง 

- บทเพลงพืน้บา้น บทเพลงปลกุใจ 
- บทเพลงไทยเดิม 
- บทเพลงประสานเสียง ๒ แนว 
- บทเพลงรูปแบบ ABA   

บทเพลงประกอบการเตน้ร  า 

 4. จดัประเภทของวงดนตรีไทยและ            
วงดนตรีท่ีมาจากวฒันธรรมต่าง ๆ  

• วงดนตรท่ีีมีอยู่ในพืน้เมืองต่าง ๆ 

• วงดนตรีไทย  

• วงดนตรีสากล 

5. แสดงความคิดเห็นท่ีมีต่ออารมณข์อง
บทเพลงท่ีมีความเร็วของจงัหวะ                 
และความดงั - เบา แตกต่างกนั 

• การถ่ายทอดอารมณข์องบทเพลง 

- จงัหวะกบัอารมณเ์พลง 
- ความดงั-เบากบัอารมณเ์พลง 
- ความแตกต่างของอารมณเ์พลง 6. เปรียบเทียบอารมณ ์ความรูสึ้กในการ 

ฟังดนตรีแต่ละประเภท 

7. น าเสนอตวัอย่างเพลงท่ีตนเองชื่น
ชอบ และอภิปรายลกัษณะเด่นท่ีท าให้
งานนัน้น่าชื่นชม 

• การน าเสนอบทเพลงท่ีตนสนใจ 

 8. ใชเ้กณฑส์ าหรบัประเมินคณุภาพ              
งานดนตรีหรือเพลงท่ีฟัง 

• การประเมินคณุภาพของบทเพลง 
- คณุภาพดา้นเนือ้หา 

- คณุภาพดา้นเสียง 
คณุภาพดา้นองคป์ระกอบดนตรี 

 9. ใชแ้ละบ ารุงรกัษาเครื่องดนตรี              
อย่างระมดัระวงัและรบัผิดชอบ 

• การใชแ้ละบ ารุงรกัษาเครื่องดนตรีของตน 
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มาตรฐาน ศ 2.2 เขา้ใจความสมัพนัธร์ะหว่างดนตรี ประวติัศาสตร ์และวฒันธรรม 
เห็นคณุค่าของดนตรีท่ีเป็นมรดกทางวฒันธรรม ภมูิปัญญาทอ้งถิ่น ภมูิปัญญาไทยและสากล 

ตาราง 2 มาตรฐาน 2.2 ทางดนตรี ในระดบัชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 1   

ม.1 1. อธิบายบทบาทความสมัพนัธแ์ละ
อิทธิพลของดนตรีท่ีมีต่อสงัคมไทย 

• บทบาทและอิทธิพลของดนตรี 

- บทบาทดนตรีในสงัคม 
- อิทธิพลของดนตรีในสงัคม 

2.  ระบุความหลากหลายขององคป์ระกอบ

ดนตรใีนวฒันธรรมต่างกนั 

• องคป์ระกอบของดนตรีในแต่ละ

วฒันธรรม 

ท่ีมา:(ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน, 2552, นน. 160-162) 

2. รายวิชาดนตรีไทย 
2.1 ประเภทวงดนตรีไทย 

2.1.1 วงป่ีพาทย ์
ปกรณ ์ รอดชา้งเผือก (2546) ไดก้ล่าวถึงวงป่ีพาทยไ์วว้่า วงป่ีพาทย ์คือ การผสม

วงท่ีประกอบดว้ยเครื่องตีชนิดต่าง ๆ เช่น ฆอ้ง กลอง ระนาด โดยมีเครื่องเป่า คือ ป่ี เป็นประธาน 
ของวง และยงัมีระเบียบวิธีผสมวงออกเป็นหลายแบบ ไดแ้ก่ 

วงป่ีพาทยอ์ย่างเบา หรือ วงป่ีพาทยช์าตรี เป็นวงป่ีพาทยท่ี์มีขึน้ตั้งแต่สมัย
สโุขทยั ใชบ้รรเลงคู่กบัการแสดงหนังตะลงุและละครชาตรีเป็นส าคญั มีเครื่องดนตรีอยู่ 5 ชิน้ ไดแ้ก่ 
ป่ีนอก ทบั(โทนชาตรี) ฆอ้งคู่ กลองตุ๊ก ฉ่ิง 

วงป่ีพาทยอ์ย่างหนัก คือ วงป่ีพาทยท่ี์ใชใ้นงานพระราชพิธี งานพิธีและงาน
ประโคมในพิธีกรรมงานมงคลทั่วไป บางครัง้จึงเรียกว่า ป่ีพาทยพ์ิธี วงป่ีพาทยอ์ย่างหนกัมีการแบ่ง
ขนาดได ้3 ขนาด คือ 

1. วงป่ีพาทย์เครื่องห้าชิน้ ศิลปะบรรเลง ได้ให้ค าอธิบายไว้ในหนังสือ 
ดนตรีไทยศึกษา (2521) ว่า มาจากการประสมวงป่ีพาทยแ์บบเดิม แต่ไดม้ีวิวฒันาการเปล่ียนแปลง
เครื่องดนตรีบางอย่างจึงกลายเป็นลักษณะประสมวงแบบใหม่ขึน้ นั่นคือ เมื่อใชว้งป่ีพาทยช์นิดนี้
บรรเลงประกอบการแสดง โขน ละครใน ระยะแรก การประสมวงเพิ่มเสียงระนาดเอก 1 ราง แลว้ใช้
ฆ้องวงใหญ่แทนฆ้องคู่ ส่วนป่ีและเครื่องก ากับจังหวะอื่น ๆ ก็ยังคงเหมือนเดิม จนกระทั่งเกิด
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ศิลปะการแสดงโขนโรงในและละครในขึน้ การประสมวงจึงมีลักษณะเป็นดั่งเช่นวงป่ีพาทย์ใน
ปัจจบุนั   

2. วงป่ีพาทยเ์ครื่องคู่ เป็นการประสมวงโดยโบราณาจารยท์างดนตรีไทย
ไดคิ้ดประดิษฐ์เครื่องดนตรีเพิ่มเติมในวงป่ีพาทย ์ เพื่อใหคู้่กบัเครื่องดนตรีท่ีมีอยู่ในวงป่ีพาทยเ์ครื่อง
หา้ โดยค่อย ๆ เพิ่ม โดยในสมัยของรชักาลท่ี 1 มีการเพิ่มกลองทัด 1 ลูก (แต่เดิมมีเพียงลูกเดียว) 
ในสมยัของรชักาลท่ี 3 ไดป้ระดิษฐ์ระนาดทุม้ และ ฆอ้งวงเล็ก ขึน้ และต่อมาไดน้ าป่ีนอกมาผสมใน
วงใหคู้่กับป่ีในดว้ยดังนั้นวงป่ีพาทย์เครื่องคู่จึงประกอบดว้ย ระนาดเอก ระนาดทุม้ ฆอ้งวงใหญ่ 
ฆอ้งวงเล็ก ป่ีใน ป่ีนอก (ปัจจบุนัไม่ใช)้ ตะโพน กลองทดั 1 คู่ ฉ่ิง ฉาบ โหม่ง 

3. วงป่ีพาทยเ์ครื่องใหญ่  เป็นการผสมวงเพิ่มเติมจางวงป่ีพาทยเ์ครื่องคู่  
โดยในสมัยของรชักาลท่ี 4 ไดม้ีผูป้ระดิษฐ์ระนาดเอกเหล็ก (หรือระนาดทอง) และระนาดทุม้เหล็ก
ขึน้ และไดน้ าเขา้มาผสมเขา้กับวงป่ีพาทยเ์ครื่องคู่ พรอ้มทัง้เพิ่มฉาบใหญ่จึงกลายเป็นวงป่ีพาทย์
เครื่องใหญ่ในปัจจุบัน นอกจากนีย้ังมีวงดนตรีท่ีปรับปรุงจากวงป่ีพาทย์อย่างหนักโดยจะใชใ้น
โอกาสท่ีแตกต่างกนั ไดแ้ก่ วงป่ีพาทยเ์สภา และ วงป่ีพาทยไ์มน้วม  

วงป่ีพาทยน์างหงส ์ เป็นวงป่ีพาทยท่ี์มีเครื่องบรรเลงและการแบ่งขนาด
ของวงเหมือนกับวงป่ีพาทย์ไม้แข็งทุกประการ แต่เปล่ียนจากจากป่ีในมาใชป่ี้ชวา และใช้กลอง
มาลาย ู(ลกัษณะคลา้ยกลองแขกแต่ขึงสายดว้ยหนงั มือขวาของผูบ้รรเลงจะใชไ้มตี้ รูปงอ ๆ ) แทน
ตะโพน และกลองทดั เรียนชื่อวงป่ีพาทยน์างหงสน์ัน้เพราะเรียกตามชื่อเพลงคือ เพลงนางหงส ์เป็น
เพลงหลกัท่ีวงป่ีพาทยว์งนีจ้ะใชบ้รรเลงและจะใชบ้รรเลงในงานศพเท่านัน้ 

วงป่ีพาทย์ดึกด าบรรพ์  เป็นวงป่ีพาทย์ท่ีเกิดขึน้ในสมัยรัชกาลท่ี 5 ซึ่ง
สมเด็จฯ เจา้ฟ้ากรมพระยานริศรานวุัดติวงศไ์ดท้รงปรบัปรุงขึน้จากเคา้โคลงของวงป่ีพาทยไ์ม้นวม 
โดยเนน้เร่ืองของความนุ่มนวลของเสียงเครื่องดนตรีในวง ใชบ้รรเลงประกอบละครชนิดใหม่ท่ีแสดง
ใน โรงละครดึกด าบรรพ ์ ของเจา้พระยาเทเวศวงศวิวฒัน ์จึงใชเ้รียกชื่อของการแสดงละครและวงป่ี
พาทยว์่า ดึกด าบรรพ ์

วงป่ีพาทยดึ์กด าบรรพป์ระกอบดว้ยเครื่องดนตรีดังนี ้ ระนาดเอก (ใชไ้ม้
นวม) ระนาดทุม้ ระนาดทุม้เหล็ก ฆอ้งวงใหญ่ ขลุ่ยเพียงออ ขลุ่ยอู ้ซออู ้ฆอ้งหุ่ย (มี 7 ลกู) ตะโพน 
กลองตะโพน (ใชต้ะโพนถอดขาแลว้หงายขึน้ใชไ้มตี้แทนกลองทดั) ฉ่ิงและกลองแขก 

วงป่ีพาทย์มอญ  เป็นดนตรีของชนชาติมอญ สันนิษฐานว่า เข้ามา
เผยแพร่ในเมืองไทยเป็น 3 ระยะ คือ ระยะแรกในสมัยพระนั่งเกลา้เจา้อยู่หัว ซึ่งมีชาวมอญอพยบ
เขา้มาและไดน้ าดนตรีมอญเขา้มาบรรเลงดว้ยเรียกว่า ป่ีพาทยร์ามญั ต่อมาป่ีพาทยม์อญไดเ้ขา้มา
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มีบทบาทอีกครัง้ในงานพระเมรุสมเด็จพระเทพศิรินทราบรมราชินี ดว้ยพระองคท์รงด าริว่าทรงมี
เชือ้มอญ ด้วยเหตุนีจ้ึงเกิดประเพณีถ้าว่าเป็นงานพระศพหลวงแล้วจะต้องมีป่ีพาทย์มอญร่วม
ประโคมดว้ยอีกอย่างหน่ึง ต่อมาหลวงประดิษฐ์ไพเราะ (ศร ศิลปบรรเลง) ไดคิ้ดปรบัปรุงวงป่ีพาทย์
มอญขึน้ โดยน าเอาเครื่องดนตรีมอญท่ีมี ฆอ้งมอญวงใหญ่ ตะโพนมอญ ป่ีมอญ และเปิงมาง เขา้
มาผสมกับวงป่ีพาทยข์องไทย นอกจ(ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน, 2552)จากนี้
ยังเห็นว่าเพลงมอญเป็นเพลงท่ีมีน า้เสียงเยือกเย็นเหมาะท่ีจะบรรเลงในงานศพแลว้จึงนิยมสืบต่อ
กนัมา แต่ความจริงแลว้วงป่ีพาทยน์ั้นสามารถบรรเลงไดท้ัง้งานท่ีเป็นมงคลและงานท่ีเป็นอวมงคล
ทั่วไป (ปกรณ ์รอดชา้งเผือก, 2546, นน. 99-103) 

สรุปได้ว่าวงป่ีพาทย์ของไทยส่วนใหญ่จะเป็นเครื่องดนตรีประเภทเครื่องตี เป็น 
ส่วนใหญ่แบ่งออกเป็น ป่ีพาทยอ์ย่างเบา (ป่ีพาทยช์าตรี)  ป่ีพาทยอ์ย่างหนกั และยงัแบ่งออกเป็นขนาด
ไดอ้ีก คือ ป่ีพาทยเ์ครื่องหา้ ป่ีพาทยเ์ครื่องคู่ และป่ีพาทยเ์ครื่องใหญ่ นอกจากนีย้ังมีป่ีพาทยเ์สภา ป่ี
พาทยไ์มน้วม ป่ีพาทยน์างหงส ์และป่ีพาทยดึ์กด าบรรพ ์และวงป่ีพาทยม์อญ  โดยวงป่ีพาทยแ์ต่ละชนิด
มีรูปแบบวงและเอกลกัษณร์วมถึงโอกาสท่ีใชแ้ตกต่างกนัออกไป 

2.1.2 วงเครื่องสาย 
ปกรณ ์รอดชา้งเผือก (2546) กล่าวถึงวงเครื่องสายว่า วงเครื่องสาย คือ วงดนตรี

ท่ีประกอบด้วยเครื่องดนตรีท่ีเป็นเครื่องสายเป็นประธาน มีเครื่องตีและเครื่องเป่าเป็นเครื่อง
ประกอบ เครื่องดนตรีประเภทมีสายท่ีใชดี้ดหรือสีเป็นเสียง เช่น จะเข ้ซอดว้ง ซออู ้ นยัว่าไทยเรามี
เล่นกันมาแต่สมัยอยุธยาแลว้ แต่ยังไม่มีหลักฐานว่ามีการผสมวงกันในลักษณะใด อย่างไรก็ตาม 
การเล่นเครื่องสายคงเกินเลยเขา้ไปในเขตพระราชฐานจนเป็นท่ีร  าคาญของเจา้นาย ถึงกับมีค าสั่ง
ในกฎมณเทียรบาลก าหนดว่าหา้มเล่นดนตรีไวว้่า “หา้มรอ้งเพลงเร่ือ เป่าขลุ่ย เป่าป่ี สีซอ ดีดจะเข ้
กระจับป่ี ตีโทนทับในเขตพระราชฐาน” ต่อมาในรชักาลท่ี 4 ไดม้ีการคิดผสมวงเครื่องสายเล่นกัน 
โดยน าเอาซอดว้ง ซออู ้จะเข ้และป่ีออ้ เขา้มาผสมกนัเล่น ต่อมาคิดเอาเครื่องกลองแขกประสมเขา้
ไปในวงเครื่องสาย จึงเรียกว่า วงกลองแขกเครื่องใหญ่ ภายหลงัไดแ้ยกเอาป่ีชวาและกลองแขออก 
น าโทน – ร  ามะนา และขลุ่ยเพียงออเขา้บรรเลงแทน เกิดเป็นวงเครื่องสายไทยขึน้มา ดงัจะไดแ้สดง
ลกัษณะของวงเครื่องสายแบบต่าง ๆ ดงัต่อไปนี ้
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วงเครื่องสายไทย  มีการแบ่งขนาดวงออกเป็น 2 ขนาด คือ  
1. วงเครื่องสายวงเล็ก (เครื่องเด่ียว) มีเครื่องดนตรีคือ ซอดว้ง,ซออู,้จะเข ้

ขลุ่ยเพียงออ,โทน-ร  ามะนา ฉ่ิง (อาจเพิ่มฉาบ โหม่ง ได)้ 
2. วงเครื่องสายเครื่องคู่ คือ วงเครื่องสายวงเล็กท่ีเพิ่มเครื่องดนตรี

ประเภทด าเนินท านองเป็นคู่ ไดแ้ก่ ซออู ้2 ซอดว้ง 2  จะเข ้2 เพิ่มขลุ่ยหลิบให้คู่กับขลุ่ยเพียงออ 
โทน-ร  ามะนา ฉ่ิง (อาจเพิ่มฉาบ โหม่ง ได)้   

วงเครื่องสายผสม คือ วงเครื่องสายไทย ท่ีมักน าเอาเครื่องดนตรีของ
ต่างชาติเขา้มาผสมและเรียกชื่อตามเครื่องดนตรีท่ีมาผสมนั้น เช่น น าเปียโนมาผสม เรียกว่าวง
เครื่องสายผสมเปียโน เป็นตน้ (ปกรณ ์รอดชา้งเผือก, 2546, นน. 103-105) 

มนตรี ตราโมท (2538, นน. 29-30) ยังได้กล่าวถึงวงเครื่องสายไว้อีกว่า  
วงเครื่องสายเป็นวงดนตรีท่ีมีเครื่องดนตรีประเภทดีดเครื่องดนตรีประเภทสีเป็นหลัก มีเครื่องเป่า
และเครื่องตีท่ีไดเ้ลือกแลว้ว่ามีเสียงเหมาะท่ีจะผสมกนัไดด้งันี ้

เครื่องสายวงเล็ก  มีเครื่องดนตรีผสมอยู่ดงันี ้ 
1. ซอดว้ง  สีเป็นท านองเพลงซึ่งมีเก็บถี่ ๆ ท าหนา้ท่ีเป็นผูน้  าวงและเป็น

เครื่องด าเนินเนือ้เพลง 
2. ซออู ้ สีเป็นท านองเพลงโดยหยอกลอ้ยั่วเยา้ไปกบัท านองเพลงผูอ้ื่น 
3. จะเข ้ ดีดโดยเก็บถี่ ๆ บา้ง ห่าง ๆ บา้ง สอดแทรกท านองใหเ้กิดความ

ไพเราะ 
4. ขลุ่ยเพียงออ เป่าเก็บถี่ ๆ บา้ง โหยหวนเป็นเสียงยาว ๆ บา้ง ด าเนิน

ท านองเป็นเพลง 
5. โทน ตีใหส้อดสลบักบัร  ามะนา มีหนา้ท่ีก ากบัจงัหวะหนา้ทบั 
6. ร  ามะนา ตีใหส้อดกบัโทน หนา้ท่ีก ากบัจงัหวะหนา้ทบั 
7. ฉ่ิง ตีให้มีเสียงฉ่ิงและฉับก ากับจังหวะให้ด าเนินไปโดยสม ่าเสมอ  

และใหรู้จ้งัหวะเบาและจงัหวะหนกั 
วงเครื่องสายเครื่องคู่  มีเครื่องดนตรีอยู่ในวงดงันี ้

1. ซอด้วง 2 คัน เหมือนกับวงเครื่องสายทั่ วไป แต่หน้าท่ีการน าวง 
มีเพียงหน่ึงคนั ส่วนอีกคนัหน่ึงเพียงแต่ช่วยเป็นหลกัในการด าเนินท านองเพลง 

2. ซออู ้ 2 คนั มีหนา้ท่ีเหมือนในเครื่องสายวงเล็ก 
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3. จะเข้  2 ตัว การดีดและหน้าท่ีเหมือนท่ีได้อธิบายไว้ในเครื่องสาย 
วงเล็ก 

4. ขลุ่ยเพียงออ วิธีเป่าและหนา้ท่ีเหมือนกบัเครื่องสายวงเล็ก 
5. ขลุ่ยหลิบ เป็นขลุ่ยท่ีเล็กกว่าขลุ่ยเพียงออและเสียงสูงกว่า 3 เสียง  

วิธีเป่าก็เหมือนกบัขลุ่ยเพียงออ แต่มีหนา้ท่ีสอดแทรกในท านองทางเสียงสงู 
6. โทน วิธีการตี และท าหนา้ท่ีเหมือนกบัเครื่องสายวงเล็ก 
7. ร  ามะนา วิธีการตีและหนา้ท่ีเหมือนกบัเครื่องสายวงเล็ก 
8. ฉ่ิง วิธีการตีและหนา้ท่ีเหมือนกบัเครื่องสายวงเล็ก 

สรุปไดว้่าวงเครื่องสายของไทยเป็นการน าเครื่องดนตร ีประเภท ดีดและสี เป็นหลักในวง
และมีเครื่องตีกับเครื่องเป่าผสมอยู่ดว้ย แบ่งออกเป็น วงเครื่องสายเครื่องเด่ียว วงเครื่องสายเครื่องคู่    
วงเครื่องสายเครื่องใหญ่ และวงเครื่องสายผสมกับเครื่องดนตรีชนิดอื่น ในเร่ืองของรูปแบบวงและ
ลกัษณะของการบรรเลงรวมถึงโอกาสท่ีใชม้ีความใกลเ้คียงกัน  

2.1.3 วงมโหรี 
มโหรีเป็นดนตรีประสมวง ซึ่งผูห้ญิงเล่นมาแต่โบราณ ทราบว่า เดิมมโหรีวงหน่ึงมี

แค่ 4 คน คือ คนขบัล าน าและคนตีกรบัพวงเพื่อใหจ้งัหวะอีก 1 คน สีซอสามสาย 1 คน ดีดกระจบัป่ี 
1 คน และตีโทน 1 คน รวมเป็น 4 คนดว้ยกนั 

ตน้เดิมของมโหรีจะมาแต่ไหน มีเคา้เงื่อนปรากฏอยู่ในต านานไหวค้รูท่ีบูชาเบญจ
ศีขรและคนธรรพ ขอ้นีแ้สดงใหเ้ห็นว่า ตน้ต ารามาจากอินเดีย แต่ลักษณะท่ีประสมวงมโหรีเป็น 4 
คนดังกล่าวนั้น ดูเหมือนจะเอาวิธีขับรอ้งของเดิมสองอย่างมารวมประสมกัน ขับไม้อย่างหน่ึง  
บรรเลงพิณอย่างหน่ึง ขบัไมเ้ป็นดนตรีประสมวง วงผูช้ายเล่นมีคนขบัล าน า 1 คน คนสีซอสามสาย 
1 คนคนไกวบณัเฑาะวใ์หจ้งัหวะ 1 คน รวมเป็น 3 คน ส่วนการบรรเลงพิณนัน้ปรากฏแต่ในหนังสือ
เก่า เช่น เร่ืองกากี ท่ีคนธรรพดีดพิณเยย้พระยาครุฑนั้น เป็นตน้ เป็นดนตรีเล่นคนเดียว ดีดพิณดว้ย
ขับรอ้งบรรเลงไปด้วย เพราะมโหรีมีเครื่องขับไมค้รบหมด แต่เปล่ียนบัณเฑาะวเ์ป็นโทน และมี
กระจับป่ีมาแทนพิณ จึงเห็นว่า เดิมคงเอาการเล่นดนตรี 2 อย่างมาประสมกันจึงเกิดเป็นมโหรี      
(สจุิตต ์วงเทศ, 2542, นน. 1-2) 

พงษ์ศิลป์  อรุณรตัน ์(2553) กล่าวว่า ลกัษณะของวงมโหรีเป็นวงท่ีพฒันามาจาก
วงขับไม้โดยใช้เพื่อความบันเทิงเป็นหลัก วงประเภทนีไ้ด้เพิ่มเครื่องดนตรีจากวงขับไม้ ได้แก่ 
กระจบัป่ีและทบั การน าเอาเครื่องดนตรีทัง้สองชนิดมาประสมกนัอาจเป็นเพราะเหตผุล 2 ประการ  
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1. วงขับไม ้มีเครื่องดนตรี ท่ีบรรเลงท านองไดเ้พียงชิน้เดียวคือ ซอสามสาย 
ท าหนา้ท่ีสีคลอไปกับการขับรอ้ง มีท านองท่ีเป็นเอกลักษณเ์ฉพาะ แต่เป็นท านองท่ีเหมือนทางขบั
รอ้ง  อย่างมาก เมื่อน ากระจับป่ีท่ีเป็นเครื่องดีดสามารถบรรเลงท านองเพลงไดช้ัดเจนกว่า และมี
เสียงไม่ดงัจนเกินไป เมื่อบรรเลงรว่มกบัซอสามสายท าใหเ้กิดความกลมกลืนไดอ้รรถรส 

2.  วงขับไม้ใช้บัณเฑาะว์ไกวเพ่ือให้เกิดความศักด์ิสิทธิ์ในการบรรเลง 
เฉพาะในพระราชพิธีเป็นส าคัญ จึงน าเอากลองทับซึ่งใชบ้รรเลงอยู่ในวงดนตรีทั่วไปและสามารถ
สรา้งจงัหวะ หนา้ทบัเพลงไดดี้กว่าเขา้มาแทนท่ี (พงษ์ศิลป์ อรุณรตัน,์ 2553, น.10) 

มนตรี ตราโมท (2545, นน. 17-19) ไดก้ล่าวความเป็นมาของวงมโหรีว่า เครื่อง
ดีดสีของไทยโบราณมีอยู่ 2 ประเภท ได้แก่ “บรรเลงพิณ”  และ “ขับไม้”  บรรเลงพิณจะใชพ้ิณ
น า้เตา้มีสายเดียว ผูท่ี้ดีดพิณจะตอ้งขบัรอ้งดว้ย ส่วนขบัไมน้ัน้ มีคนขบัล าน าคนหน่ึง สีซอสามสาย
คนหน่ึง กบัไกวบณัเฑาะวอ์ีกคนหน่ึง 

ในสมัยอยุธยาได้เอาบรรเลงพิณผสมเข้ากับขับไม้และน ามารวมกันและ
เปล่ียนแปลงขยายวงขึน้เรียกว่า “มโหรี” โดยมีผูบ้รรเลงทัง้หมด 4 คน ไดแ้ก่ คนขับรอ้งล าน าและ
กรบัพวง 1 คน สีซอสามสาย 1 คน ดีดกระจบัป่ี (แทนพิณน า้เตา้) 1 คน และคนตีทบั 1 คน ในสมยั
อยุธยายังเป็นราชธานีก็ไดเ้พิ่ม “ขลุ่ย” ส าหรบัเป่าล าน ากับร  ามะนาประกอบจังหวะเป็นคู่กับ ทับ 
และในสมัยอยุธยา ไดเ้พิ่ม ฉ่ิง เขา้อีกอย่างหน่ึง (ใหค้นขับรอ้งล าน าตีและเลิกกรบัพวง เพราะใน
สมยักรุงธนบุรีก็ปรากฏว่ามโหรีมี 6 คน) 

สมัยกรุงรัตนโกสินทร ์ในรัชกาลท่ี 1 เพิ่ม “ระนาดเอก” (ขนาดเล็กกว่าในวงปี
พาทย)์ อย่างหน่ึง กับ “ระนาดแกว้” อย่างหน่ึง (ระนาดแกว้นี ้พระนิพนธ์ของ กรมพระยาด ารงรา
ชานภุาพ ว่า “สืบถามก็ไม่ไดค้วามชดัว่าเอาแกว้หล่อเป็นลกูระนาดวางในรางอย่างระนาดทองท่ีท า
กันชั้นหลัง หรือตัดแผ่นกระจงเจาะรูรอ้ยเชือกแขวนกับรางอย่างระนาดไมไ้ผ่ แต่อย่างไรเสียงก็ยงั
ไม่เพราะจึงไดป้รากฏว่าเลิกเสีย” ดังนีค้ าว่า แกว้ นี ้ดูเป็นท่ีนิยมกันมากในสมัยโบราณ และคงจะ
ถือว่าเป็นส่ิงท่ีมีเสียงไพเราะเสียดว้ย เช่น “ป่ีแกว้” รูปร่างและลักษณะจะเป็นอย่างไรก็ไม่ทราบได ้
ถึงกบัตัง้ชื่อเพลงว่า “เขมร(เป่า)ป่ีแกว้” ก็ยงัมี ในบทละครครัน้กรุงเก่า เร่ืองนางมโนราห ์ก็มีว่า  

“ลกูเอยเคยฟังแต่ป่ีแกว้  พรอ้มแลว้ทัง้ป่ีไฉน” 

ใช่จะมีแต่ป่ีแกว้เท่านัน้ พิณแกว้ก็เคยมี เช่นในบทละครเรื่องอิเหนา ครัง้กรุงเก่า ตอนหน่ึงว่า 

  “อนัเทพอบัศรกินริน  ดีดพิณมณีประโคมเสียง 

 ไพเราะครืน้ครั่นสนั่นเวียง           เพียงนางบ าเรอสหสัไนย”  
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สรุปไดว้่า วงมโหรี คือ วงดนตรีไทยประเภทหน่ึงท่ีมีลักษณะการประสมวงท่ีประกอบ ไป
ดว้ย เครื่องดี สี ตี เป่าและเครื่องก ากับจังหวะ ซึ่งถือไดว้่าเป็นวงดนตรีท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดในบรรดาวง
ดนตรีไทยทัง้หมด และยงัมีลกัษณะการบรรเลงท่ีมีความไพเราะน่ิมนวลอีกดว้ย 

3. บทเรียนส าเร็จรูป   
3.1 ความหมายของบทเรียนส าเร็จรูป 

ทิศนา แขมมณี (2552) ไดก้ล่าวว่า บทเรียนส าเร็จรูป หมายถึง ส่ือการจัดการเรียนรู ้  ท่ี
ผูส้อนก าหนดเนือ้หาและจดัท าส่ือพรอ้มทัง้แนวคิดวิธีการตลอดจน อปุกรณก์ารสอนท่ีนกัเรียนสามารถ
เรียนรูไ้ดด้ว้ยตนเองโดยแบ่งส่วนของเนือ้หาออกเป็นส่วนย่อย ๆ เรียกว่า กรอบ โดยจะสรา้งท่ีมีความ
ง่ายไปหายาก ทุกกรอบมีค าถามพรอ้มค าตอบเพื่อให้นักเรียนสามารถเรียนรูไ้ด้ตามศักยภาพของ
ตนเอง  

สานิตย์ กายาผาด (2547, น. 2) บรรยายว่า บทเรียนท่ีดีอีกแบบหน่ึง คือ บทเรียนท่ี
เหมือนกบัจ าลองสถานการณก์ารเรียนกับการสอนมาไวใ้นรูปของวัสดุหรือส่ิงพิมพ ์ซึ่งท าหนา้ท่ีเหมือน
ครูโดยเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนท ากิจกรรมร่วมบทเรียน เพื่อใหเ้กิดการเรียนรูข้ึน้มาดว้ยตนเอง เพราะมีการ
เสริมแรงให้ผู้เรียนได้รับทราบทันทีว่า กิจกรรมที่ผู้เรียนท านั้นถูกหรือผิดเป็นบทเรียนท่ีผู้เรียนนั้น
สามารถเรียนรูด้ว้ยตนเองและกา้วไปตามศักยภาพของแต่ละบุคคล 

ถวัลย์ มาศจรัส (2548, น. 17) ได้กล่าวว่า บทเรียน ส าเร็จรูป หมายถึง บทเรียนท่ี
ผูจ้ัดการเรียนการสอนไดม้ีการคิดสรา้งขึน้เพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนการสอนเพื่อใหผู้้เรียนได้เกิด
กระบวนอย่างเป็นระบบในแต่ละบทเรียนดว้ยตนเอง โดยเริ่มจากเนือ้หาสาระง่าย ๆ ไปสู่เนือ้หาท่ียาก
ขึน้เป็นขั้นตอน เป็นบทเรียนท่ีมีเนือ้หาวัตถุประสงคแ์ละส่ือการเรียนการสอนไว้เป็นล าดับขั้น ผูเ้รียน
สามารถศึกษาคน้ควา้และประเมินการเรียนดว้ยตนเองได(้ถวลัย ์มาศจรสั, 2548, น.17) 

ธีระชัย ปูรณโชติ (2552, น. 4) ได้กล่าวว่า บทเรียนดังกล่าวคือ บทเรียนส าเร็จรูป
หมายถึง ส่ือการเรียนรูท่ี้เนน้ใหน้ักเรียนสามารถเรียนรูไ้ดด้ว้ยตนเอง โดยเรียงล าดับเนือ้หาจากง่ายไป
ยาก ซึ่งบทเรียนส าเร็จรูปนีม้ีแบบทดสอบวัดความรู ้ความเขา้ใจของนักเรียนทัง้ก่อนและหลังการเรียน 
ท าใหรู้ถ้ึงการพฒันาในการเรียนรูข้องนกัเรียน 

สรุปได้ว่า บทเรียนส าเร็จรูป หมายถึง บทเรียนท่ีครูจัดท าขึน้เพื่อให้ผู้เรียนเรียนรูด้้วย
ตนเองโดยบทเรียนส าเร็จรูปจะน าเสนอเนือ้หาบทเรียนทีละนอ้ยจากง่ายไปหายาก โดยเสนอเป็นกรอบ
หรือเฟรม และในแต่ละกรอบหรือเฟรมจะมีค าถามและค าเฉลยอยู่ โดยค าถามจะเป็นค าถามท่ีง่ายไป
หายากและนักเรียนสามารถประเมินผลของนักเรียนได้ทันที เพื่อเป็นการเสริมแรงให้ผู้เรียนมีความ
สนใจท่ีจะศึกษาบทเรียนต่อไป 
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3.2 ลักษณะส าคัญของบทเรียนส าเร็จรูป 
ปรัชญา ใจสะอาด (2522, น. 19) ได้กล่าวถึงคุณลักษณะของบทเรียนดังกล่าวไว้ว่า     

เป็นการแบ่งขอ้ความรูอ้อกเป็นส่วน ๆ อย่างเป็นระเบียบและมีความต่อเน่ืองกันตัง้แต่ตน้จนจบ  โดยใช้
หลักและวิธีการของเงื่อนไขการเรียนท่ีตอ้งการใหผู้้เรียนเรียนรู ้  ในการนีต้อ้งใชห้ลักการเสริมแรงเพื่อ
ช่วยใหเ้กิดการเรียนรูอ้ย่างถูกตอ้งลักษณะของบทเรียนจะเป็นการรวบรวมเอาทัง้เนือ้หาบทเรียนและ
ทักษะท่ีเกี่ยวขอ้งในแบบแผนของการเรียนรูม้าใช ้โดยน าเอาทฤษฎีของการเสริมแรงมาช่วยชักจูงให้
ผูเ้รียนเกิดความอยากเรียนในเนือ้หาวิชามากยิ่งขึน้ 

ถวัลย์ มาศจรัส (2551, น. 20) ได้กล่าวถึงลักษณะส าคัญของบทเรียนส าเร็จรูปไว้ว่า
ลักษณะของบทเรียนส าเร็จรูปไดแ้ก่ การออกแบบบรรจุเนือ้หาสาระในการเรียนรูอ้อกเป็นกรอบ ซึ่งใน
แต่ละเนือ้หาสาระของการเรียนรูน้ั้นสามารถน ามาจัดท าเป็นหน่วยย่อย ๆ แลว้ ยังบรรจุเนือ้หาสาระ
ย่อย ๆ ดงักล่าวลงไปในกรอบเพื่อใหม้ีความสมัพันธแ์ละเรียงจากง่ายไปยาก 

สรุปได้ว่า บทเรียนนีจ้ะมีลักษณะเป็นการจัดเนือ้หาท่ีเป็นขั้นตอน กระบวนการ และ
เขา้ใจง่ายขึน้เพื่อใหน้ักเรียนเรียนรูที้ละนอ้ยในแต่ละขอ้จะเรียกว่า กรอบ และในแต่ละกรอบจะมีความ
ต่อเน่ืองกันตัง้แต่ตน้จนจบ มีการจัดเนือ้หาจากง่ายท่ีสุดไปยากท่ีสุด และท าใหผู้เ้รียนสามารถเรียนรู้
ดว้ยตวัเอง 

3.3 ประเภทบทเรียนส าเร็จรูป 
ธีระชยั ปรูณโชติ (2552, น. 7) ไดแ้บ่งบทเรียนส าเร็จรูปออกเป็น 3 ประเภท ดงันี ้

1. บทเรียนส าเร็จรูปรูปแบบท่ีไม่แยกกรอบ ซึ่งเป็นบทเรียนท่ีเสนอเนือ้หาทีละไม่
มากและมีล าดับขั้นตอน มีค าถามและเฉลย และมีเนือ้หาท่ีนักเรียนจะตอ้งไดร้บัแบบเป็นล าดับ
เนือ้หาท่ีผูส้อนไดจ้ดัท าขึน้ เหมือนกับการเขียนบทความหรือต าราแตกต่างกันเพียงแต่ว่าบทเรียน
ประเภทนีจ้ะตอ้งมีค าตอบหรือแนวค าตอบไวใ้หน้กัเรียนเพื่อเป็นขอ้มลูใหน้กัเรียนว่าค าตอบของตน
ถกูหรือผิด 

2. บทเรียนส าเร็จรูปในรูปแบบของเส้นตรง (Linear Programming) เป็นการ
น าเสนอเนือ้หาแบบนอ้ย เพื่อเพื่อใส่ลงไปในกรอบจากกรอบหน่ึงไปยงัอีกกรอบจนถึงล าดบัสดุทา้ย
โดยเรียงจากความยากง่าย ส่ิงท่ีนักเรียนไดเ้รียนตามกรอบแรกนั้นจะเป็นพืน้ฐานส าหรบักรอบอนั
ต่อไป นกัเรียนจ าเป็นท่ีจะตอ้งเรียนตามล าดบัแบบต่อเน่ืองกนัโดยไม่ขา้มกรอบใดกรอบหน่ึงเลย 

3. บทเรียนส าเร็จรูปแบบแตกกิ่งหรือสาขา  (Branching Programming) เป็น
วิธีการในการเขียนบทเรียนแบบตามล าดบัซึ่งมีความแตกต่างจากการเขียนแบบเสน้ตรง การเขียน
โปรแกรมแบบสาขามีการเรียงล าดบัขอ้ความโดยอาศยัการตอบของนกัเรียนเป็นเกณฑ ์ 
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อ านวย เดชชัยศรี (2544, นน. 130-131) ได้กล่าวถึงชนิดของบทเรียนส าเร็จรูปว่า 
บทเรียนส าเร็จรูปแบ่งออกเป็น 3 ลกัษณะ คือ  

1. บทเรียนส าเร็จรูปแบบเสน้ตรง (Linear Programmed) เป็นการจดัเรียงเนือ้หา
เป็นกรอบหรือเฟรม ตามล าดบัยากง่าย ผูเ้รียนตอ้งเรียนจากหน่วยแรกและเรียงล าดบัจนกระทั่งถึง
หน่วยสดุทา้ยของบทเรียน 

2. บทเรียนส าเร็จรูปแบบแยกกิ่งหรือสาขา (Branching Programmed) Norman 
H. Crowdow เป็นผู้พัฒนาจาก Skinner ลักษณะบทเรียนในลักษณธนีจ้ะไม่สามารถด าเนินไป
ตามล าดบัแต่ผูเ้รียนจะเรียนในเนือ้หาย่อย ถา้ผูเ้รียนท าการทดสอบผ่านตามเกณฑข์องบทเรียนได้
ถูกตอ้ง ผูเ้รียนก็จะไดท้ าในขั้นตอนต่อไปโดยใหข้า้มกรอบนีไ้ปกรอบอื่น ถา้ผูเ้รียนตอบค าถามไม่
ถกูตอ้งก็อาจจะมีขอ้ความย่อยต่าง ๆ เพื่อใหผู้เ้รียนเขา้ใจมากขึน้ การเรียนจะไม่เป็นไปตามล าดับ
ขัน้จากกรอบแรกไปถึงกรอบสดุทา้ย แต่อาจจะกลบัไปกลบัมา  

3. บทเรียนส าเร็จรูปแบบผสม (Combination Progamme) เป็นบทเรียนส าเร็จรูป
ท่ีใหโ้อกาสการตอบสนองของผูเ้รียนโดยทัง้แบบเสน้ตรง และแบบแตกกิ่งเนือ้หาเดียวกนั  

สรุปคือ บทเรียนส าเร็จรูปโดยทั่วไปนั้นจะแบ่งออกเป็น 3 ชนิด คือ แบบเสน้ตรงและแบบ
สาขา และแบบผสมเขา้ซึง้ประเภทบทเรียนในแต่ละชนิดมีลักษณะการสรา้งและการใชแ้ตกต่างกันไป 
เพราะผู้เรียนแต่ละบุคคลแต่ละท่ีมีบริบทในการเรียนรูท่ี้แตกต่างกัน ท าใหใ้นการเลือกประเภทของ
บทเรียนมาใชน้ัน้จึงเป็นส่วนท่ีส าคญั 

3.4 ส่วนประกอบของบทเรียนส าเร็จรูป 
ถวัลย์ มาศจรัส (2551, น. 20) บอกถึงส่วนประกอบของบทเรียนส าเร็จรูปว่ามี   

2 ประเภท คือ  
1. บทเรียนประเภทเล่ม  

- ค าชีแ้จง  
- แนวคิด  
- เนือ้หาจะตอ้งมีการเรียงล าดบัจากความยากและง่าย 
- แบบฝึกหดั 
- แบบทดสอบก่อนและหลงัเรียน 
- ค าตอบแบบทดสอบ 

2. บทเรียนแบบประเภทส่ือ ประกอบดว้ย 
2.1 คู่มือการใชส่ื้อ มีดงันี ้
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- ค าแนะน าในการใชบ้ทเรียน 
- แนวคิด วตัถปุระสงคเ์ชิงพฤติกรรม 
- รายละเอียดของเนือ้หาท่ีบรรจไุวใ้นส่ือ 
- ค าถาม ค าตอบ ในบทเรียน 
- แบบทดสอบก่อนเรียนหลงัเรียน 
- เฉลย 

2.2 ส่ือประกอบบทเรียน 
2.3 แบบทดสอบก่อนเรียนหลงัเรียน 
2.4 เฉลยแบบทดสอบ 

กุศยา แสงเดช (2552, น.15) กล่าวว่า บทเรียนนัน้ ประกอบดว้ยส่วนประกอบ ดงันี ้
1. กรอบตัง้ตน้ (Set Frame) คือ เป็นกรอท่ีใหน้กัเรียนสรา้งการตอบกลบัลงไป ซึ่ง

การตอบกลบัจะเป็นอย่างไรนั้น นกัเรียนจะท าจากขอ้มลูท่ีอยู่ในกรอบโดยนกัเรียนอาจจะมีความรู้
ในเร่ืองนีม้าก่อนหรอไม่ก็ได ้

2. กรอบฝึกหัด (Practice Frame) เป็นกรอบท่ีใชฝึ้กหัดเกี่ยวกบัส่ิงท่ีได้ศึกษามา
จากกรอบตน้ หลกัส าคญัคือจะตอ้งท าใหผู้เ้รียนไดฝึ้กเฉพาะส่ิงท่ีเขาไดร้บัจากกรอบตน้เท่านัน้ 

3. กรอบรองสุดท้าย (Sub Terminal Frame) เป็นส่วนท่ีให้นักเรียนตอบในการ
สรุปไดถ้กูตอ้ง กรอบรองสุดทา้ยควรจะมีความรูอ้ยู่ส่วนหน่ึงท่ีจะน าไปใชใ้นกรอบสุดทา้ย จะท าให้
นกัเรียนมีความรูเ้พิ่มขึน้ จนกว่านกัเรียนจะเขา้ใจถึงสิ่งท่ีจะตอบกลบัในกรอบสดุทา้ยไดเ้ป็นอย่างดี 
การสรา้งบทเรียนส าเร็จรูป จึงนิยมสรา้งกรอบสดุทา้ย หรือกรอบสรุปก่อนกรอบรองทา้ย 

4. กรอบการสรุปหรือกรอบสุดทา้ย (Terminal Frame) นักเรียนจะตอ้งรวบรวม
ขอ้มูลท่ีไดเ้รียนมาทัง้หมดตัง้แต่แรกเขียนบรรยายตอบออกมาเอง นักเรียนจะทราบว่ามีการชีช้่อง
ไวบ้า้งหรือ ไม่มีเลย  

จากบทความขา้งต้นสรุปว่าส่วนประกอบของบทเรียนส าเร็จรูปนั้น ควรจะประกอบไป
ด้วยจุดประสงค์ เชิงพฤติกรรมของเนือ้หาในแต่ละกรอบส าหรับเรียนรู ้พรอ้มทั้งมีค าถามและเฉลย
ใหก้ับนักเรียนท่ีจะสามารถตรวจสอบไดด้้วยตนเอง และมีแบบทดสอบทา้ยบทส าหรบัวัดผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียน 
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3.5 การสร้างบทเรียนส าเร็จรูป 
ปรชัญา ใจสะอาด (2522, นน. 54-57) กล่าวว่าขัน้ตอนในการสรา้งบทเรียนส าเร็จรูปนั้น

มีขัน้ตอนดงันี ้
1. ศึกษาหลกัสตูร (Study of Syllabus) ผูส้อนจะตอ้งทราบว่าสอนอะไร เนือ้หาท่ี

จะสอน ระดับชั้น การวัดผลประเมินผล ส่ิงเหล่านีจ้ะช่วยใหเ้ราประมวลการสอนและระยะเวลาท่ี
เราจะสอนได ้นอกจากนีอ้าจช่วยก าหนดความลึกและขอบข่ายของเนือ้หาวิชาได ้ประการส าคญั
ผูส้อนตอ้งศึกษาเพิ่มเติมจากคู่มือ หรือบันทึกการสอนของครู ขอ้สอบเก่า แบบฝึกหัด ต ารา ค า
สอน ขอ้ค าสั่งในหนังสือปฏิบัติการ หรืออาจต้องสัมภาษณจ์ากผูรู้ด้ว้ยจึงจะเกิดแนวคิดจากการ
สรา้งบทเรียนขึน้ 

2. น าความรูท่ี้ไดจ้ากหลกัสตูรมาผนวกกบัความตอ้งการของเด็ก และตัง้ความมุ่ง
หมายเฉพาะในการสรา้งบทเรียนนั้น ๆ  บทเรียนจะถูกสรา้งขึน้เพื่อใหผู้เ้รียนเพราะฉะนั้นครูผูส้อน
จึงต้องนึกถึงความต้องการของผู้เรียน การตั้งความมุ่งหมายจะต้องตั้งให้เหมาะสมกับผู้เรียน 
ผูส้รา้งบทเรียนจะตอ้งแจกแจงความมุ่งหมายท่ีตัง้ไวอ้อกมาเป็นรูปพฤติกรรมทางกายท่ีสามารถ
สงัเกตได ้เช่น “เมื่อนกัเรียนศึกษาบทเรียนจบแลว้ หวงัจะใหน้กัเรียนท าอะไรบา้ง” เป็นตน้ 

3. วางขอบเขตงาน (Scheme of Work) การงวางขอบเขตของงาน หรือวางเคา้
โครงเรื่องนัน้ มีประโยชนใ์นการสรา้งบทเรียนมากเพราะจะช่วยในการล าดบัเร่ืองราวก่อนหลัง และ
ป้องกันการหลงลืมเรื่องราวบางตอนได้ การเขียนบทเรีย นนั้นจะต้องแบ่งแยกเ นื้อหา 
เป็นตอน ๆ และให้แต่ละตอนนั้นมีความสัมพันธ์กับตอนถัดไป จึงจ าเป็นต้องล าดับเรื่องราว
ก่อนหลงั ซึ่งอาจไม่เป็นไปตามประมวลการสอน 

4. รวบรวมและจดัจ าแนกเรื่องราว (Collection and Organization of Materials) 
ขั้นตอนนีเ้ป็นขั้นตอนท่ีจะต้องน าความรูท่ี้ศึกษามา และเห็นว่าส าคัญเกี่ยวข้องกับเนือ้หาของ
บทเรียนท่ีจะสรา้งขึน้ ขั้นนีเ้ป็นขั้นท่ีตอ้งรวบรวมทุกอย่าง เช่น ต าราภาพประกอบ การจดบันทึก 
การสัมภาษณ ์การสังเกตการทดลอง ผูส้รา้งบทเรียนจะตอ้งมีความรู้และความทันสมัยอยู่เสมอ 
เพราะบทเรียนในบางวิชานั้นมีการเปล่ียนแปลงไปและในการใชค้ าพูดอธิบายบทเรียนแก่นักเรียน 
กับ การเขียนขอ้ความลงในเฟรมแต่ละเฟรมนั้นย่อมแตกต่างกนั เพราะฉะนั้นการใชภ้าษาจึงเป็น
ส่ิงส าคญัอีกอย่างหน่ึงในการส่ือสารกบัผูเ้รียน 

5. ลงมือเขียนบทเรียนส าเร็จรูป (Writing of Frames) เฟรมหรือหน่วยย่อย 
ของบทเรียนควรมีลกัษณะดงันี ้
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1. เขียนเนือ้หาวิชาเป็นหน่วยย่อยเล็ก ๆ แต่ละหน่อยย่อยน าให้เกิดความรู้
และความเขา้ใจในหน่วยย่อยถดัไป 

2. บทเรียนจะมีเนือ้หาพรอ้มทัง้ค าอธิบายท่ีมีความน่าสนใจของผูเ้รียนไดดี้ 
3. ท าใหผู้เ้รียนเกิดสมัฤทธิ์ผลมากท่ีสดุ 
4. การเขียนเนือ้หาในแต่ละหน่วยย่อย ควรใหพ้าดพิงไปถึงหน่วยย่อยท่ีเด็ก

ไดศึ้กษามาแลว้ ทัง้นีเ้พื่อเป็นการทวนในส่ิงท่ีไดเ้รียนรูไ้ปแลว้ดว้ย 
5. ใหท้ราบค าตอบท่ีถูกตอ้ง เพื่อเป็นการเสริมแรง เนือ้หาของบทเรียนในแต่

ละเฟรมตอ้งเขียนดว้ยถอ้ยค า ภาษาท่ีชัดเจน ถูกตอ้งตามหลักการเพื่อความเขา้ใจของผูเ้รียนใน
การอ่านและท ากิจกรรมในบทเรียนต่าง ๆ (ปรชัญา ใจสะอาด, 2522, น.54-57) 

สรุปการใช้บทเรียนส าเร็จรูป ถือเป็นการน าเอาเทคโนโลยีทางการศึกษามาใช้ให้เห็น
แนวทางของการสอนแบบใหม่ท่ีใชไ้ดก้บัเนือ้หาวิชาหลายแขนง ดงันัน้การเลือกรูปแบบการจัดประเภท
ของบทเรียนส าเร็จรูป ต้องศึกษาให้สอดคล้องกับเนือ้หาท่ีสามารถน ามาประยุกต์เป็นนวัตกรรม
ประเภทต่าง ๆ สามารถท าใหน้กัเรียนมีการเรียนรูไ้ดอ้ย่างเต็มประสิทธิภาพ 

3.6 การหาประสิทธิภาพบทเรียนส าเร็จรูป 
เสาวนีย ์สิกขาบณัฑิต (2528, นน. 290-291) ไดก้ล่าวแบบว่า ขัน้ตอนแรกในการสรา้งส่ือ

แลว้น าไปใชค้วรมีการทดลองใชใ้หไ้ดม้าตรฐาน เพื่อท่ีเราจะไดท้ราบว่าส่ือมีคุณภาพเพียงมากน้อยใด 
ซึ่งการประเมินไม่ใช่ประเมินผลเป็นการประเมินผลของส่ือโดยการน าส่ือไปทดลองใช ้แลว้จึงเผยแพร่ 
ส่วนเกณฑ์ในการหาประสิทธิภาของส่ือนั้นจะท าในเกณฑ์ไหนก็ได้ แต่ควรจะให้เป็นผลมาจากการ
ทดลองใชก้่อนและไดต้รงตามเกณฑป์ระสิทธิ์ท่ีผูส้รา้งก าหนดในการวิจยั  

ชัยยงค์ พรหมวงศ์ (2541) กล่าวว่า เกณฑ์คุณภาพของส่ือประเภทบทเรียนส าเร็จรูป       
ท่ีเราก าหนดนั้นจะมีการประเมินพฤติกรรมของนักเรียน 2 ดา้น คือ แบบกระบวนการ(แบบต่อเน่ือง) 
และพฤติกรรมแบบผลลัพธ์(ขั้นสุดท้าย) โดยก าหนดค่าประสิทธิภาพเป็น E1 (ประสิทธิภาพของ
กระบวนการ) E2 (ประสิทธิ์ภาพของผลลพัธ)์ ดงันี ้

1. การประเมินพฤติกรรมแบบกระบวนการหรือแบบต่อเน่ือง คือ การประเมินซึ่ง
ประกอบดว้ยพฤติกรรมหลายพฤติกรรม ของนกัเรียนท่ีครูผูส้อนสงัเกตจากการเขา้รว่มกิจกรรมต่าง 
ๆ  (รายงานกลุ่ม) และกิจกรรมแบบรายบุคคล  

2. การประเมินพฤติกรรมแบบผลลัพธ์ คือ ประเมินผลลัพธ์ของนักเรียนโดย
สงัเกตจากผลสมัฤทธิ์หลงัการเรียนและการทดสอบปลายภาค 
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สรุปได้ว่า ส่ือการสอนท่ีมีประสิทธิภาพนั้นจะก าหนดเป็นเกณฑ์ท่ีผู้สอนตั้งเป้าหมาย
นักเรียนจะมีความพอใจ ผลการสอบหลังจากการเรียนของนักเรียนทั้งหมดคือ คือการบ่งบอกถึง
คุณภาพของกระบวนการ/ ผลลัพธ์ การท่ีจะก าหนดเกณฑ์ ให้มีค่านั้น ผู้สอนจะเป็นผู้พิจารณา         
ดา้นของกิจกรรมท่ีเป็นเนือ้หาจะเป็นทักษะหรือการแสดงความคิด อย่างไรก็ตามไม่ควรตัง้ไวต้ ่า เพราะ
ตัง้เกณฑไ์วเ้ท่าใดก็มักไดผ้ลเท่านัน้ 

3.7 ทฤษฎีจิตวิทยากับบทเรียนส าเร็จรูป 
ถวัลย ์มาศจรสั (2551, นน. 18-19) กล่าวถึงส่ือท่ีเรียกว่าบทเรียนส าเร็จรูปว่าเกิดขึน้มา

จากแนวคิดและทฤษฎีจิตวิทยา 2 ทฤษฎี ไดแ้ก่ 
1. ทฤษฎีสมัพนัธเ์ชื่อมโยงของธอรน์ไดค ์ ซึ่งมองไปในเร่ืองของความสมัพนัธข์อง

การตอบสนอง ในส่วนของทฤษฎเีร่ืองนีน้ั้น ไดน้ ามาผนวกและจดัรูปแบบในการจดัท าเป็นบทเรียน
ส าเร็จรูป มีดว้ยกนั 3 กฎคือ 

1.1 กฎแห่งความพรอ้ม (Law of Leadiness) กฎแห่งความพรอ้มเป็นการจงู
ใจในการเรียน เช่น การเตรียมตวันกัเรียน การเตรียมบทเรียน ส่วนใหญ่คนเราจะท างานไดดี้ต่อเมื่อ
มีความพรอ้ม ถา้นกัเรียนมีความพรอ้ม เขาก็จะมีความพึงพอใจ สขุใจ ท าใหเ้รียนรูอ้ย่างมีความสุข 
และเกิดผลท่ีดี 

1.2 กฎแห่งการฝึกหัด (Law of Exercise)  ไดแ้ก่ การกระท าซ า้ ซึ่งท าใหเ้กิด
ความช านาญ การฝึกซ า้ ๆ จะส่งผลใหเ้กิดทกัษะการเรียนรูท่ี้และเกิดทกัษะท่ีดี ชดัเจน และมีความ
คล่องแคล่ว 

1.3 กฎแห่งผล (Law of Effect) หรือความสขุสมหวงั จะช่วยเสริมใหน้ักเรียน
มีพลงัใจในการท่ีจะเรียนต่อไป เป็นกฎท่ีสอดคลอ้งกบัการเชื่อมโยงระหว่างส่ิงท่ีเกิดขึน้กบัการตอบ
รบัท่ีท าใหเ้กิดความพอใจใหก้บันกัเรียน จากแรงเสริม  

2. ทฤษฎีของสกินเนอร ์มีความสนใจการศึกษาความเป็นมาและพฤติกรรมการ
กระท าของมนษุย ์ โดยธรรมชาติของมนษุยเ์พื่อเสริมต่อจากทฤษฎีของธอรน์ไดคไ์ว ้3 เร่ืองดว้ยกัน
ไดแ้ก่ เงื่อนไขการเสริมแรง การตอบสนอง และความแตกต่างของบุคคล มี 3 อย่างไดแ้ก่  

2.1 เงื่อนไขการตอบสนอง ไดแ้ก่พฤติกรรมที่แสดงออกของมนษุยท่ี์แสดงออก
บ่อยครัง้สกัแค่ไหนนัน้ ขึน้อยู่กบัการตอบสนองอตัราการแสดงออกของพฤติกรรม 

2.2 การเสริมแรง ไดแ้ก่ ส่ิงเรา้ท่ีท าใหอ้ตัราการแสดงออกท่ีเปลี่ยนแปลงไปใน
ทิศทางตามแต่ท่ีตอ้งการ ซึ่งอาจจะท าใหผู้เ้รียนเกิดความคิดท่ีจะเรียนดว้ยความเต็มใจ 
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2.3 ความแตกต่างระหว่างบุคคล  เป็นการเปิดโอกาสใหเ้รียนอย่างรวดเร็ว 
สามารถน าเวลาไปท ากิจกรรมอื่นโดยไม่ตอ้งรอเพื่อนคนอื่น ๆ  และผูเ้รียนท่ีตามไม่ทันหรือไม่ได้
เรียนตัง้แต่แรกก็สามารถมาเรียนตามทีหลงัได ้ 

ธีระชัย ปูรณโชติ (2543, นน. 30-31) ยังได้กล่าวถึงทฤษฎีการเรียนรู้ว่า มีการวาง
หลกัเกณฑไ์วด้งันี ้

1. สถานการณ์ท่ีนั้นจะก่อให้เกิดส่ิงท่ีท าให้ผู้เรียนแสดงพฤติกรรมบางอย่าง
ออกมา 

2. ผูเ้รียนจะแสดงออกโดยตอบสนองออกมาเพื่อแกปั้ญหานัน้ ๆ 
3. ปฏิกิริยานั้นอาจท าใหเ้กิดความพอใจหรือไม่ก็ไดแ้ละสามารถลดสภาวะหรือ

ลดปฏิกิริยาการตอบสนองนั่นเอง  
สรุปคือ บทเรียนส าเร็จรูปไดใ้ชพ้ืน้ฐานของหลักจิตวิทยามาช่วยในการจัดกระบวนการ

เรียนรู้ ได้แก่ สกินเนอร์ (Skinner) ซึ่งมีหลักการส าคัญ คือ เงื่อนไขการตอบสนองการเสริมแรง
ทนัทีทนัใด การยติุและการคัดรูปพฤติกรรม และทฤษฎีสมัพนัธเ์ชื่อมโยงของธอรน์ไดค ์(Thorndike) กฎ
แห่งความพรอ้ม กฎแห่งการฝึกหัด กฎแห่งผลและความแตกต่างระหว่างบุคคลซึ่งทฤษฎีของ สกินเนอร ์
และธอรน์ไดค ์สามารถเชื่อมโยงเขา้กบับทเรียนส าเร็จรูปได ้

4. สื่อมัลติมีเดีย 
4.1 ความหมายของสื่อมัลติมีเดีย 

เมื่อกล่าวถึงค าว่า “มัลติมีเดีย” มีความหมายท่ีกวา้งไกล ทัง้นี ้ขึน้อยู่กับมุมมองของผูท่ี้
จะน าไปใชแ้ต่ในบางมุม การน าส่ือหลากหลายประเภทมาใชจ้ัดท าเป็นส่ือการเรียนการสอน แต่อีกใน
บางมุมมอง อาจมองไปว่าการตอบโตแ้ละการปฏิสัมพันธ์ของคนกับคอมพิวเตอร ์เป็นตน้ น่ีเป็นเพียง
แนวความคิดของคนแต่ละกลุ่มเท่านั้นเอง โดยทั่วไปนั้นคนมักจะกล่าวถึงความหมายของ ค าว่า 
“มลัติมีเดีย” โดยมุ่งเนน้ไปท่ีส่ือท่ีใชง้าน บนเครื่องคอมพิวเตอรเ์พียงอย่างเดียว แต่ในความเป็นจริงนั้น
ส่ือประเภทอื่น ๆ เช่น เครื่องโทรทัศนแ์ละเครื่องเล่นวิทยุก็จัดไดว้่าเป็นมัลติมีเดีย เช่นกัน แต่อย่างไรก็
ตามเครื่องคอมพิวเตอรคื์ออุปกรณท่ี์นิยมเพื่อใชใ้นการท าส่ือ การน าเสนอและการติดต่อส่ือสารเป็น
อันดับต้น ๆ  เน่ืองจากมีขีดความสามารถและรองรับการท างานได้หลายอย่าง จึงท าให้ความของ
มลัติมีเดียมกัจะมุ่งเนน้ไปท่ีคอมพิวเตอรเ์ป็นส่วนใหญ่ 

กิดานนัท ์มลิทอง (2543, น. 267) กล่าวว่าส่ือมลัติมีเดีย เป็นการน าส่ือหลายชนิดหลาย
ประเภทน ามารวมกัน เพื่อให้ผู้เรียนมีความสนใจในการเรียนการสอน เป็นขั้นเป็นตอนตามเนื้อหา      
การน าคอมพิวเตอรม์าใชร้ว่มดว้ยเพื่อการผลิต และควบคมุการท างานของต่าง ๆ ของอปุกรณ ์
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พิเชษฐ ทองนาวา (2553, น. 23) กล่าวว่า ส่ือท่ีเรียกว่ามัลติมีเดียนั้น คือการน าส่ือท่ีมี
มากกว่า 1 ส่ือมารวมกบัการน าเสนอขอ้มูลข่าวสาร โดยมีจดุมุ่งหมายใหผู้ร้บัสารสามารถ รบัรูข้่าวสาร
ไดห้ลายช่องทาง และหลากหลายรูปแบบ และสอดคลอ้งกับครรชิต มาลัยวงศ.์ (2540) ท่ีกล่าวว่า ส่ือ
มลัติมีเดียเป็นส่ือกลาง (Media) หลากหลายชนิด เช่น เสียง ภาพน่ิง ภาพเคล่ือนไหว วิดีทศัน ์ซึ่งแต่ละ
ชนิดมีคุณค่าส่งเสริมซึ่งกันและกัน ท าใหเ้กิดความรู ้และความเขา้ใจท่ีลึกซึง้ เพื่อใหเ้กิดความเขา้ใจท่ี
ตรงกนัเป็นการใหผูเ้รียนใชป้ระสานสมัผัสผสมผสาน สามารถ ตอบสนองจุดมุ่งหมายของการเรียนการ
สอนไดอ้ย่างสมบูรณ ์(ครรชิต และ ศูนยเ์ทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสแ์ละคอมพิวเตอรแ์ห่งชาติ, 2540, น. 
109) 

สรุปได้ว่าส่ือมัลติมีเดีย เป็นส่ืออีกประเภทหน่ึงท่ีใช้น าเสนอข้อมูลในด้านต่าง ๆ ใน
รูปแบบของ ภาพน่ิง ภาพเคล่ือนไหว เสียง และขอ้ความต่าง ๆ ใหเ้กิดความน่าสนใจโดยน าเสนอผ่าน
อปุกรณต่์าง อาทิเช่น โทรศพัทเ์คล่ือนท่ี คอมพิวเตอร ์โทรทศัน ์เป็นตน้ 

4.2 ขั้นตอนการออกแบบและการสร้างบทเรียนคอมพิวเตอรม์ัลติมีเดีย 
ฤทธิชัย อ่อนมิ่ง (2547, นน. 17-19) ได้กล่าวถึงขั้นตอนการออกแบบและการสร้าง

บทเรียน คอมพิวเตอรม์ลัติมีเดีย แบ่งเป็นขัน้ตอนไวด้ังต่อไปนี ้ 
1. การวิเคราะหเ์นือ้หา 

การวิเคราะหเ์นือ้หาเพื่อจะท าใหบ้ทเรียนนั้นมีคุณภาพท่ีจะน าไปใชง้านตาม
ความตอ้งการไดต้อ้งใชค้วามละเอียดและรอบคอบ ตอ้งอาศัยผูเ้ชี่ยวชาญตรวจสอบความถกูตอ้ง
ของเนือ้หาท่ีไดจ้ากการวิเคราะห ์เร่ิมตัง้แต่พิจารณาหลกัสตูร การก าหนดขอบข่ายของเนือ้หา   

2. การออกแบบการด าเนินเร่ือง (Flowchart)    
เพื่อก าหนดขัน้ตอนการเขา้สู่ส่วนต่าง ๆ เช่น ชื่อเร่ือง ตลอดจนการก าหนดใน

ส่วนของการออกจากบทเรียน การแนะน าการใชบ้ทเรียน วตัถปุระสงคใ์นการเรียน ส่วนของเนือ้หา 
และแบบทดสอบ ผู้ออกแบบต้องก าหนดเนือ้หา ในบทเรียนแต่ละบทให้เข้าใจได้ง่าย ดังนั้นใน
ขัน้ตอนนีจ้ะตอ้งน าหลกัการออกแบบสอนมาช่วยในการออกแบบบทเรียน  

3. การเขียนบทด าเนินเร่ือง (Storyboard)     
การเขียนบท หมายถึง การเขียนเนือ้หา แบ่งออกเป็นเฟรมวัตถปุระสงค ์และ

รูปแบบการน าเสนอ โดยร่างเป็นเฟรมย่อย ๆ ตามล าดับตัง้แต่ เฟรมท่ี 1 จนถึงเฟรมสุดทา้ย จาก
การวิเคราะหเ์นือ้หาท่ีผ่านมาจะใชเ้ป็นแนวทางในการสรา้งบทเรียนครัง้ต่อไป อีกทัง้ยงัง่ายต่อการ
ปรับปรุงบทเรียนในครั้งต่อไป การเขียนบทเรียนท่ีสมบูรณ์ ผู้เขียนจ าเป็นจะต้องมีความรูเ้รื่อง
เทคโนโลยีทางการศึกษา เช่น การถ่ายท าโทรทศัน ์การตดัต่อ การบนัทึกเสียง การถ่ายภาพนิ่ง การ
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ใชค้อมพิวเตอร ์ในการสรา้งภาพเคล่ือนไหว ภาพกราฟิก และการใชภ้าษาทางเทคนิคต่าง ๆ ได้
อย่างเหมาะสมกบัเนือ้หาและลกัษณะของผูเ้รียน    

4. การเลือกโปรแกรมหลกัและโปรแกรมตกแต่งในการสรา้งส่ือมลัติมีเดีย    
โปรแกรมหลักและโปรแกรมเสริมท่ีใชใ้นการสรา้งส่ือมัลติมีเดียนั้นมีหลาย

โปรแกรมซึ่งการเลือกใช้โปรแกรมใดนั้น โดยมากจะขึน้อยู่กับความถนัดของผู้สร้างบทเรียน
คอมพิวเตอรเ์ป็นส าคัญ แต่การตกแต่งใหส้วยงามและท าเทคนิคต่าง ๆ นั้นมีความจ าเป็นตอ้งใช้
หลายโปรแกรมรว่มกนั นอกจากนีย้งัตอ้งค านึงถึงเครื่องมืออื่น ๆ อีกดว้ย 

5. การสรา้งบทเรียนคอมพิวเตอรม์ลัติมีเดีย    
ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์สร้างขึน้ตาม

กระบวนการและขัน้ตอนคือ การด าเนินเร่ือง  และบทด าเนินเร่ือง  
6. การหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรม์ลัติมีเดีย    

การประเมินบทเรียนคอมพิวเตอรม์ัลติมีเดียเป็นการทดสอบว่าบทเรียนท่ี
สรา้งขึน้มีประสิทธิภาพหรือไม่ ซึ่งมีวิธีการประเมินโดย ผูเ้ชี่ยวชาญทางดา้นเนือ้หา และผูเ้ชี่ยวชาญ
ทางดา้นเทคโนโลยีมาเป็นผูป้ระเมินคณุภาพบทเรียนท่ีสรา้งขึน้ในเบือ้งตน้ หลงัจากนัน้น าบทเรียน
ผูเ้ชี่ยวชาญปรบัปรุง แลว้น าไปทดลองกับผูเ้รียนใหผู้้เรียนท าแบบฝึกหัดทา้ยบทเรียน และใหท้ า
แบบทดสอบเพื่อวัดผลการเรียนท่ีนกัเรียนไดท้ าแบบฝึกหัดซึ่งการท าแบบทดสอบจะเป็นขอ้ส าคัญ
ในการพิจารณาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรม์ลัติมีเดียท่ีสรา้งขึน้   

4.3 ประโยชนข์องสื่อมัลติมีเดีย 
ฤทธิชัย อ่อนมิ่ง (2547, น. 5) ไดก้ล่าวว่า มัลติมีเดียมีส่วนช่วยงานด้านการศึกษาอยู่      

3 ลกัษณะ คือ   
1. ช่วยปรบัปรุงส่ือสารระหว่างผูส้อนผูเ้รียน เพื่อช่วยใหก้ารส่ือสารมี ประสิทธิผล

มากขึน้   
2. ช่วยในกระบวนการในการถ่ายทอดความรู ้  
3. ช่วยปรบัปรุงเอกสารเดิมท่ีมีแต่ขอ้ความแต่จะไม่มีภาพกบัเสียง 
  

บทเรียนคอมพิวเตอรม์ลัติมีเดียท่ีน าไปใชม้ีดงันี ้   
1. ส่งเสริมการเรียนดว้ยตนเองแบบเชิงรุก กบัส่ือน าเสนอเชิงรบั  
2. สามารถยกตวัอย่างท่ีเป็นแบบฝึกหดัและการสอนท่ีไม่มี แบบฝึก   
3. มีภาพเคล่ือนไหวประกอบเพื่อใหเ้กิดการเรียนรูท่ี้ดียิ่งขึน้   
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4. สามารถน าส่ือไปพฒันานกัเรียนไดอ้ย่างดีและมีประสิทธิภาพ   
5. จัดการดา้นเวลาในการเรียนไดอ้ย่างดีและมีประสิทธิภาพและใชเ้วลาในการ

เรียนรูน้อ้ยลง   

5. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
5.1 ความหมายของการวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

สาคร ธรรมศักด์ิ (2541) ไดก้ล่าวไวว้่า ผลสัมฤทธิ์ในการเรียนมีความสามารถพิเศษของ
แต่ละบุคคล ซึ่งเกิดจากการเรียนและการสอน ท าใหม้ีการกระท าและประสบการณก์ารท่ีไดร้บัจากการ
ฝึกอบรม จึงเป็นการตรวจสอบผลสัมฤทธิ์ว่าเรียนรูไ้ด้หรือไม่ ซึ่งสามารถท าการวัดได้ 2 แบบตาม
จดุมุ่งหมายและตามรายวิชาท่ีสอน คือ 

1. การวัดการปฏิบัติ เป็นการตรวจ ทักษะของผู้เรียน โดยมุ่งเน้นให้ได้แสดง
ความสามารถในรูปของการกระท าจริงใหเ้ป็นในรูปแบบของผลงานเช่น วิชาศิลปะ สุขศึกษาและ
พลศึกษา งานช่าง เป็นตน้ การวดัแบบนีจ้ึงจ าเป็นจะตอ้งใชใ้นการสอบทกัษะ 

2. การวัดเ นื้อหา  เ ป็นการตรวจความสามารถเกี่ ยวกับ เ นื้อหาวิ ชา ท่ีมี
ประสบการณก์ารเรียนรู  ้รวมถึงพฤติกรรมท่ีมีขีดจ ากัดในความสามารถดา้นอื่น ๆ ท่ีสามารถวัด
จากขอ้สอบวดัผลสมัฤทธิ์  

ประกิจ รตันสุวรรณ (2525) กล่าวถึงผลสัมฤทธิ์ในการเรียนว่า เป็นคุณลักษณะ
ของบุคคลท่ีสามารถเรียนรูไ้ด ้และเป็นการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของมนษุยแ์ละประสบการณก์าร
เรียนรูจ้ากการฝึกฝนอบรม  

จากขอ้ความสรุปคือ ผลสัมฤทธิ์ในการเรียนรูน้ั้น เป็นความสามารถของแต่ละบุคคลท่ี
เกิดขึน้ไดจ้ากการเรียนรู ้ เป็นการปรบัเปล่ียนพฤติกรรมจากการเรียนรูท่ี้เกิดในการเรียนการสอนและ
การวดัผลสมัฤทธิ์จึงเป็นการตรวจหาความสามารถหรือผลสมัฤทธิ์ ซึ่งแสดงออกของพฤติกรรมต่าง ๆ ท่ี
สามารถวดัได ้คือ แบบตามจดุมุ่งหมายและลักษณะการสอน คือ การวดัการปฏิบติัและการวัดเนือ้หา 

5.2 จุดมุ่งหมายของการวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
พวงรตัน ์ทวีรตัน ์(2539, นน. 29-32) กล่าวว่า จุดมุ่งหมายของการวัดผลสัมฤทธิ์ โดย

แบ่ง การวดัออกเป็น 2 รูปแบบ ตามจดุหมายและลักษณะของวิชาท่ีเรียน คือ 
1. การวัดการปฏิบัติ เป็นการตรวจสอบและการวัดความสามารถทางทักษะ     

ใหเ้ห็นเป็นผลงาน และท าการสงัเกตและวัดผลได ้การวดัแบบนีต้อ้งวดัโดยใชข้อ้สอบปฏิบัติทักษะ 
ซึ่งผลของการประเมินจะพิจารณาในส่วนของวิธีการปฏิบติัและผลงาน 
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2. การวัดด้านเนื้อหา เป็นการตรวจสอบความรู้เกี่ยวกับเนื้อหาวิชารวมถึง
พฤติกรรมในดา้นต่าง ๆ ท่ีมาจากการเรียนการสอน วดัได ้2 แบบ คือ 

2.1 การสอบแบบปากเปล่า เป็นการสอบแบบรายบุคคล ซึ่งเป็นการสอบท่ีดู
ผลโดยเฉพาะ 

2.2 การเขียนตอบ โดยใหผู้ส้อบเขียนเป็นลายมือแบบตวัหนงัสือ มีแบบ  ก 
 และแบบ ข คือ 

ก. แบบไม่จ ากัดค าตอบ คือการสอบวัดท่ีใชข้อ้สอบแบบอัตนัยและหรือ
ความเรียง 

ข. แบบจ ากัดค าตอบ เป็นการสอบท่ีผู้คิดข้อสอบมีค าตอบมาให้เลือก 
ดงันี ้

1. แบบเลือกทางใดทางหน่ึง 
2. แบบเติมค า 
3.แบบเลือกตอบ 
4. แบบจบัคู่ 

เชิดศักด์ิ โฆวาสินธ์ (2525, น. 78) จุดมุ่งหมายของการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน            
มีการวดัได ้2 แนวทางไดแ้ก่ 

1. การวัดทักษะการปฏิบัติ เพื่อทดสอบความสามารถนักเรียนในการลงมือท า    
ซึ่งเป็นความส าคัญของทางร่างกายและทางสมองว่ามีประ สิทธิภาพหรือคุณภาพเพียงใด ซึ่ง
จ าเป็นตอ้งวดัในรายวิชาทกัษะ เช่น ศิลปะ พลศึกษา การงานอาชีพและเทคโนโลยี เป็นตน้  

2. การวัดด้านเนือ้หา เป็นการตรวจความรูค้วามสามารถทางสติปัญญาและ
สมองของนกัเรียนในการท่ีจะเรียนรูเ้กี่ยวกบัเนือ้หาวิชา หรือภาคทฤษฎีไดม้ากนอ้ยเพียงใด เนือ้หา
ในการทดสอบแบบนีเ้รียกว่า แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน 

5.3 ความหมายของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
ล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ (2524) ได้ให้ความหมายของแบบทดสอบวัดผล

สมัฤทธิ์ทางการเรียนว่ามแีบบทดสอบวัดผลสมัฤทธิ์แบ่งเป็น 2 แบบดงัต่อไปนี ้
1. แบบทดสอบของครู หมายถึง ค าถามท่ีครูสรา้งขึน้ในหอ้งเรียนว่าไดร้บัความรู้

หรือไม่ ตรงไหนท่ียังไม่เข้าใจครูผู้สอนจะท าการได้วัดดูความพร้อมก่อนท่ีจะสอนเรื่องใหม่ 
แบบทดสอบท่ีครูสรา้งขึ ้นนี ้ มุ่งวัดผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนเฉพาะกลุ่มท่ีครูสอน มีลักษณะเป็น
แบบทดสอบขอ้เขียน ซึ่งแบ่งออกไดเ้ป็น 2 ชนิด คือ 
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1.1 แบบทดสอบอัตนัย เป็นแบบทดสอบท่ีก าหนดค าถามแล้วให้นักเรียน
แสดงความรู ้ความคิด เจตคติไดอ้ย่างเต็มท่ี 

1.2 แบบทดสอบปรนัย หรือแบบให้ตอบแบบสั้น เป็นแบบทดสอบท่ีให้
นักเรียนตอบแบบสั้น นักเรียนไม่มีโอกาสแสดงความรู้ ความคิดได้อย่างกว้างขวางเหมือน
แบบทดสอบอัตนัย แบบทดสอบชนิดนีแ้บ่งออกเป็น 3 แบบคือ แบบทดสอบถูกผิด แบบทดสอบ
จบัคู่ และแบบทดสอบเลือกตอบ 

2. แบบทดสอบมาตรฐาน สรา้งขึน้เฉพาะวิชาหรือจากครูท่ีสอน มีการทดลองหา
คุณภาพ สามารถใชเ้ปรียบเทียบผลเพื่อประเมินการเรียนการสอนในเรื่องนั้น ๆ ก็ได ้จะใชว้ัดการ
พฒันาของเด็กต่างวัยในแต่ละกลุ่มแต่ละภาคก็ได ้จะใชว้ินิจฉัยผลสมัฤทธิ์แต่ละคนก็ได ้  คือไม่ว่า
โรงเรียนใดหรือส่วนราชการใดจะน าไปใชต้อ้งท าการสอบเหมือนกัน แบบทดสอบมาตรฐานจะมี
คู่มือด าเนินการสอบบอกว่าจะต้องด าเนินการท าอย่างไร ทั้งแบบทดสอบและแบบทดสอบ
มาตรฐาน มีวิธีการสรา้งขอ้ค าถามเหมือนกัน คือจะเป็นค าถามท่ีวดัพฤติกรรมที่ไดส้อนนกัเรียนไป
แลว้ (ลว้น สายยศ และองัคณา สายยศ, 2524, น. 67)  

จากขอ้ความขา้งต้นจึงสรุปไดว้่า ความหมายของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ หมายถึง 
แบบทดสอบท่ีสรา้งขึน้เพื่อใชใ้นการวดัผลการเรียนรูท้ัง้ทางดา้นเนือ้หาวิชา และทกัษะต่าง ๆ ของแต่ละ
สาขาโดยเฉพาะอย่างยิ่ง การเรียนการสอนในระบบโรงเรียน ซึ่งมีแบบทดสอบท่ีเป็นขอ้เขียนและท่ีเป็น
ภาคปฏิบติัจริง 

5.4 ประเภทของการทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
พิชิต ฤทธิ์จรูญ (2545, น. 96) ไดก้ล่าวถึงประเภทของแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิ์โดยแบ่ง

ออกเป็น 2 ประเภทคือ 
1. แบบทดสอบท่ีครูผูส้อนสรา้งขึน้เอง หมายถึง แบบทดสอบท่ีมุ่งวัดผลสัมฤทธิ์

ของผู้เรียนเฉพาะกลุ่มท่ีครูสอน เป็นแบบทดสอบท่ีครูได้ท าการสรา้งขึน้ใชก้ันทั่วไปในโรงเรียน       
มีลกัษณะเป็นแบบทดสอบขอ้เขียนมี 2 ชนิด คือ 

1.1 แบบทดสอบอตันยั เป็นแบบทดสอบท่ีก าหนดค าถาม แลว้ใหผู้ต้อบเขียน
โดยแสดงความรู ้ความคิด เจตคติ ไดอ้ย่างเต็มท่ี 

1.2 แบบทดสอบปรนัย หรือแบบใหต้อบสัน้ๆ ผูต้อบไม่มีโอกาสแสดงความรู  ้
ความคิดได้อย่างกว้างขวางเหมือนแบบทดสอบอัตนัย  แบบทดสอบชนิดนี้แบ่ง ได้คือ 1.
แบบทดสอบถกู-ผิด  2.แบบทดสอบเติมค า 3.แบบทดสอบจบัคู่ และ4.แบบทดสอบเลือกตอบ 
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2. แบบทดสอบมาตรฐาน หมายถึง แบบทดสอบท่ีต้องการวัดผลสัมฤทธิ์ของ
ผูเ้รียนทั่วไป สรา้งโดยผูท้รงคุณวุฒิท่ีมีความเชี่ยวชาญ มีคุณภาพมีมาตรฐานในการด าเนินการ
วิธีการใหค้ะแนนและการแปลความหมายของคะแนน 

5.5 ขั้นตอนการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ 
พิชิต ทองชัน้ (2524, นน. 60-61) ไดก้ล่าวถึงกระบวนการในการสรา้งแบบทดสอบ โดยมี

ล าดบัขัน้ตอนในการวางแผนดังนี ้
1. ก าหนดจุดมุ่งหมาย โดยต้องวางเกณฑ์การให้คะแนน การสรา้งข้อสอบให้

เหมาะกับความสามารถของนักเรียน ชัดเจนและแน่นอน และการก าหนดวัน เวลา ในการสอบให้
เหมาะสมและแน่นอน 

2. ขัน้เตรียม เช่น เตรียม เนือ้หาวิชา ตลอดจนต าราหนังสือแบบเรียน ท่ีใชใ้นการ
ท าแบบทดสอบ การใชแ้บบเลือกตอบ แบบเรียงความหรือแบบผสมอื่น ๆ  

3. ขัน้ลงมือปฏิบติั ไดแ้ก่ ลงมือปฏิบติัโดยยึดถือหลักและวิธีการสรา้แบบทดสอบ
ตามขัน้ตอนและโปรง่ใส  

4. ขั้นตรวจสอบ  ควรมีการตรวจข้อสอบว่าดีหรือไม่ดีอย่างไร  โดยน ามา
เปรียบเทียบกบัผลการวิเคราะหห์ลงัการสอบ 

5. ขั้นพิมพ์ ควรตรวจทานรูปเล่ม การจัดให้เรียงให้ครบถ้วนถูกต้อง สะอาด
เรียบรอ้ย ตวัอกัษรไม่ผิดพลาด ค าชีแ้จงในขอ้สอบตอ้งชดัเจน 

บุญเชิด ภิญโญอนนัตพงษ์ (2525) ไดก้ล่าวถึงกระบวนการสรา้งแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ 
ว่ามีขัน้ตอนท่ีส าคญั 4 ขัน้ คือ 

1. ขัน้วางแผนการสรา้งแบบทดสอบ การวางแผนสรา้งแบบทดสอบตอ้งพิจารณา
ถึงส่ิงส าคญั 2 ประการ คือ 

1.1 จุดประสงค์ของการน าแบบทดสอบไปใช้ หลักการส าคัญ คือ การน า
แบบทดสอบไปใชจ้ะตอ้งสมัพนัธอ์ยู่กบัการสอน และวินิจฉัยขอ้บกพรอ่งของขอ้สอบในระหว่างการ
ด าเนินการสอน และการสอบเพื่อสรุปผลการเรียน ดงันัน้ จดุประสงคข์องการน าแบบทดสอบไปใช้
จึงแบ่งได ้เป็น 4 จดุประเด็น คือ 

1.1.1 ใชต้รวจสอบความรูท่ี้มีอยู่เดิม เพื่อพิจารณาว่าถา้นักเรียนยังขาด
ความรูพ้ืน้ฐานก็จ าเป็นต้องท าการสอนเสริมเสียก่อน  แต่ถ้านักเรียนมีความรูพ้ืน้ฐานเพียงพอก็
พิจารณาต่อไปว่า นกัเรียนแต่ละบุคคลมีความสามารถแตกต่างกัน เพื่อแบ่งกลุ่มการเรียนการสอน
ใหเ้หมาะสมกบักลุ่มผูเ้รียน 
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1.1.2 ใช้ตรวจสอบความกา้วหน้าเพื่อปรบัปรุงการเรียน โดยจะท าการ
สอบในระหว่างด าเนินการสอนเป็นระยะ ๆ 

1.1.3 ใช้วิ นิจฉัยผู้เรียนเพื่อหาสาเหตุข้อบกพร่องของผู้เ รียนเป็น
รายบุคคลใชส้รุปผล การเรียน เพื่อมาสรุปผลการเรียนว่าสอบผ่านหรือไม่ผ่านเกณฑท่ี์ก าหนด 

1.2 เนือ้หาวิชาและพฤติกรรมท่ีต้องการจะวัด ซึ่งได้มาจากการวิเคราะห์
หลักสูตร มีหัวขอ้เนือ้หาและส่ิงท่ีส าคัญอะไรบา้ง มีเป้าประสงคท่ี์จะก่อใหเ้กิดพฤติกรรมอะไรบา้ง 
ซึ่งประกอบดว้ยการวิเคราะห ์2 อย่าง คือ 

1.2.1 วิเคราะห์เนือ้หาวิชา ซึ่งต้องนึกถึงส่ิงต่อไปนี  ้คือ ความเชื่อมโยง
และเกี่ยวขอ้งในเนือ้หา ความยากง่ายของเนือ้หาและเวลาท่ีใชส้อน 

1.2.2 การวิ เคราะห์จุดประสงค์  เป็นการจ าแนกและจัดหมวดหมู่
พฤติกรรมท่ีตอ้งการปลูกฝังหรือตอ้งการใหเ้กิดขึน้กับนักเรียน โดยใชเ้นือ้หาวิชาเป็นส่ือน า การ
วิเคราะห์จุดประสงค์ และนิยามความหมายของพฤติกรรมดังกล่าวการสรา้งตารางวิเคราะห์
หลักสูตร หรือตารางลักษณะเฉพาะ  เป็นตาราง 2 มิติ มิติท่ีหน่ึงเป็นจุดประสงค์การสอน ซึ่ง
ประกอบด้วยพฤติกรรมด้านต่าง ๆ และมิติท่ีสอง เป็นหัวข้อเนือ้หาในแต่ละหัวข้อเนือ้หาและ
พฤติกรรม  จ านวนขอ้สอบก าหนดไดด้งันี ้

1. น า้หนกัความส าคญัของแต่ละหวัขอ้เนือ้หา โดยพิจารณาจากเวลา
ท่ีใชส้อนในแต่ละหวัขอ้เนือ้หา 

2. น ้าหนักความส าคัญของแต่ละพฤติกรรม  โดยพิจารณาจาก
ความส าคญัของจดุประสงคท่ี์ใชส้อน 

3. จ านวนขอ้ท่ีจะใชส้อบทัง้หมด โดยพิจารณาจากจุดประสงค์ของ
การน าแบบทดสอบไปใช ้

4. ค านวณจ านวนขอ้สอบในแต่ละหัวขอ้เนือ้หา โดยคิดจากน า้หนัก
ความส าคญั 

5. ค านวณจากขอ้สอบในแต่ละหัวขอ้เป็นรายพฤติกรรม โดยคิดจาก
น า้หนกัความส าคญัของแต่ละพฤติกรรม 

2. ขัน้ตอนเตรียมงานและเขียนขอ้สอบ  
2.1 เตรียมแบบทดสอบฉบับยกร่าง โดยเขียนจากตารางวิเคราะห์หลักสูตร 

แลว้น ามาพิจารณาปรบัปรุงแกไ้ข การเขียนขอ้สอบตอ้งเลือกชนิดขอ้สอบ และรูปแบบค าถามให้
เหมาะสมและท าขอ้สอบเผ่ือไวป้ระมาณ 25% 
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2.2 ควรเขียนข้อสอบให้เหมาะสม ข้อสอบถูกผิดควรมีคนตอบถูก  75 % 
ขอ้สอบเลือกตอบ 5 ตวัเลือกควรมีคนตอบถกู 60 % ขอ้สอบเติมค าควรมีคนตอบถกู 50 % 

2.3 เมื่อเขียนข้อสอบเสร็จแล้ว ควรน ามาพิจารณาข้อบกพร่องต่าง ๆ เช่น 
ค าถาม ตอ้งไม่ก ากวม ไม่คลมุเครือ ไม่ผิดหลกัภาษาไม่ยากและซบัซอ้นเกินไป 

2.4 ควรเขียนข้อสอบให้เนื ้อหาบังคับค าตอบ  มากกว่าใช้ฟอร์มข้อความ
บงัคบัค าตอบ เช่นการใชค้ าว่า อาจจะ บางทีจะมีโอกาสตอบถกูมากกว่าผิด 

2.5 ควรจดัขอ้สอบใหเ้ป็นหมวดหมู่ ตามประเภทของขอ้สอบ 
2.6 ควรสรา้งขอ้สอบแบบระดมพลงัมากกว่าเรง่รีบ 
2.7 อย่าจดัขอ้สอบใหม้ีขอ้ถกูเรียงกนัอย่างเป็นระบบ 
2.8 ควรออกแบบขอ้สอบใหม้ีวิธีตอบท่ีสะดวกและง่ายต่อการตรวจใหค้ะแนน 
2.9 ควรเขียนค าสั่งหรือค าชีแ้จงใหล้ะเอียดและชดัเจน 
2.10 ควรระลึกอยู่เสมอว่า พฤติกรรมทกุพฤติกรรมไม่สามารถวดัดว้ยขอ้สอบ

เพียงขอ้เดียวหรือฟอรม์เดียว 
2.11 ลีกเล่ียงขอ้สอบแบบถกูผิด เพราะมีโอกาสเดาตอบถกูไดง้่าย 

3. ขั้นทดลองสอบ  น าไปทดลองสอบเพื่อน าผลแก้ไขปรับปรุงข้อสอบซึ่งมี
ขอ้เสนอแนะดงันี ้

3.1 ก าหนดกลุ่มตัวอย่างนักเรียนท่ีจะน าไปทดลองสอบใหน้ักเรียนทัง้คนเก่ง 
กลาง และอ่อนคละกนัไป 

3.2 ตัง้เวลาท่ีใชส้อบใหพ้อเหมาะกับขอ้สอบ ส าหรบัแบบทดสอบท่ีสรา้งขึน้
ครัง้แรกจะพิจารณาเวลาท่ีใหท้ าขอ้สอบ จากเวลาท่ีนักเรียน 90 % ท าแบบทดสอบเสร็จเป็นการ
หมดเวลา 

3.3 การคุมสอบต้องให้นัก เ รียนมีสมาธิ  และท าแบบทดสอบอย่ า ง               
เต็มความสามารถ อาจท าใหน้ักเรียนตอบแบบทดสอบอย่างขอไปที ซึ่งจะส่งผลต่อคะแนนท่ีจะ
น ามาประเมินผลขอ้สอบได ้

3.4 ครูต้องเตรียมตัวล่วงหน้าในการคุมสอบ  และการคุมสอบครูควรวาง
ท่าทางใหม้ีความเป็นกนัเองใหม้ากท่ีสดุ 

3.5 สถานการณ์ทดสอบ ต้องท าให้เหมาะสมท่ีสุด ห้องสอบต้องปราศจาก
เสียงรวบกวนใดทัง้สิน้ ตอ้งมีแสงสว่างเพียงพอ อากาศถ่ายเทสะดวก ท่ีนั่งสอบเหมาะสม 



  34 

4. ขั้นประเมินผลแบบทดสอบ เป็นการตรวจสอบแบบทดสอบมีคุณภาพหรือไม่ 
การประเมินแบบทดสอบ 10 ประเด็นดว้ยกนั คือ 

4.1 ความตรง หมายถึง สามารถวดัพฤติกรรมไดต้รงตามท่ีระบุไว ้
4.2 ความเชื่อมั่น หมายถึง แบบทดสอบใหผ้ลการสอบสอดคลอ้งตรงกันทุก

ครัง้ 
4.3 อ านาจจ าแนก หมายถึง ขอ้งสอบท่ีแบ่งแยกคนเก่งอ่อนได ้
4.4 ความยากง่าย หมายถึง จ านวนเปอรเ์ซ็นตผ์ูต้อบถูกโดยทั่วไปและความ

ยากง่ายที่เหมาะสม 
4.5 ความเป็นปรนัย หมายถึง ขอ้สอบท่ีมีค าถามชัดเจนและการให้คะแนน

ชดัเจน 
4.6 ความเฉพาะเจาะจง หมายถึง ความสามารถเฉพาะจะสามารถตอบ

ขอ้สอบขอ้นัน้ถกู แต่ถา้มีความสามารถทั่วไปจะตอบขอ้สอบไม่ถกู 
4.7 ประสิทธิภาพ หมายถึง แบบทดสอบท่ีใชน้ั้นเหมาะสมในการสรา้ง แต่

ใหผ้ลการสอบท่ีดีและถกูตอ้ง 
4.8 ความสมดลุ หมายถึง แบบทดสอบสามารถวดัไดค้รอบคลมุตามเนือ้หา 
4.9 ความยติุธรรม หมายถึง แบบทดสอบมีความชดัเจนไม่คลมุเครือ 
4.10 ความเหมาะสมของเวลา หมายถึง แบบทดสอบก าหนดเวลาให้อย่าง

เพียงพอในการตอบขอ้สอบจนเสร็จ (บุญเชิด ภิญโญอนนัตพงษ์, 2525, นน.22-29) 
จากขอ้ความขา้งตน้จึงสรุปไดว้่า กระบวนการสรา้งแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์จะมีขั้นตอน

ท่ีส าคัญ คือ ขั้นวางแผน ขั้นเตรียม ขั้นทดลองสอบ และขั้นประเมินผลแบบทดสอบ กระบวนการนีจ้ะ
ท าติดต่อซ า้กันไปเร่ือย ๆ การสรา้งแผนสร้างแบบทดสอบนับว่าเป็นขั้นส าคัญมาก เพราะจะเป็น
ตวัก าหนดในการออกแบบขอ้สอบใหถู้กตอ้งตัง้แต่แรก เพราะฉะนั้นผูส้รา้งจะตอ้งวิเคราหก์่อนท่ีจะท า
การสรา้งแบบทดสอบทุกครัง้ 

6. ความพึงพอใจ 
เทพนม เมืองแมน และ สวิง สุวรรณ (2540: 98) กล่าวว่า ภาวะท่ีมีอารมณใ์นทางบวกท่ี

จะเกิดขึน้ไดจ้ากการประเมินประสบการณข์องแต่ละบุคคลและส่ิงท่ีขาดหายไปจะเป็นรากฐานของ
การพอใจและไม่พอใจได ้ 

อรรถพร ค าคม (2546: 29) ไดก้ล่าวถึงความพึงพอใจว่าเป็นทัศนคติหรือการท่ีบุคคลนัน้ 
ๆ พึงพอใจ ต่อกิจกรรมต่าง ๆ  ท่ีท าใหเ้ห็นว่าการกระท าหรือกิจกรรมนั้นเกิดจากพืน้ฐานของจิตใจ
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แต่ละบุคคลและประสบการณท่ี์แตกต่างกันของบุคคลใดบุคคลหน่ึงท่ีได้รับ รวมถึงระดับของท่ี
บุคคลจะมีความพึงพอใจจะเกิดขึน้ต่อเมื่อกิจกรรมนั้น ๆ  สามารถตอบสนองในความตอ้งการของ
บุคคลท่ีมีความรูสึ้กชื่นชอบในกิจกรรมนัน้      

วิชัย เหลืองธรรมชาติ (2531) ได้ให้แนวความคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจว่ามีส่วน
เกี่ยวข้องกับความต้องการของมนุษย์จะเกิดขึน้ได้ก็ต่อเมื่อความต้องการของมนุษย์ได้รับการ
ตอบสนอง  

สุเทพ พานิชพันธุ ์(2541: 23) ไดก้ล่าวถึงส่ิงท่ีใชใ้นการจงูใจที่ใชเ้ป็นเครื่องมือบ่งบอกให้
บุคคลเกิดความพึงพอใจไวว้่า 

1. การจูงใจท่ีเป็นวัตถุ ได้แก่ ของมีค่าหรือส่ิงของหรือสภาวะทางกายที่ให้แก่บุคคลท่ี
สนใจในกิจกรรมนั้นๆ  

2. สภาพทางกายท่ีพึงปรารถนา คือส่ิงแวดลอ้มในการประกอบกิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งเป็นส่ิง
ส าคญัอย่างหน่ึงอนัก่อใหเ้กิดความสขุทางกาย 

สรุปไดว้่าความพึงพอใจคือการสอบถามวัดระดับทัศนคติ ของบุคคลทัง้ในดา้นบวกและ
ดา้นลบ ท่ีตอบสนองความตอ้งการของบุคคลไปในเชิงบวกและเชิงลบ และเป็นการวัดความสุขของ
บุคคลในการร่วมกิจกรรมและน าผลนั้นมาขยายคาวมในเชิงวิเคราะหค์วามพึงพอใจของแต่ละบุคคล 

7. งานวจิัยที่เก่ียวข้อง 
จุฬาภรณ ์สุขกอ้น (2547, นน. 45-46) ไดท้ าการวิจัยเชิงทดลอง เรื่อง เปรียบเทียบผม

สัมฤทธิ์ของการเรียนโดยใชบ้ทเรียนส าเร็จรูป  กลุ่มสาระวิทยาศาสตร ์ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 เพื่อ
พัฒนาบทเรียนส าเร็จรูป ตามเกณฑ์ 85/85 และเพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนท่ีเรียนดว้ยบทเรียนส าเร็จรูปประกอบภาพการต์ูน เรื่อง น า้เพื่อชีวิต กับกลุ่มท่ีเรียนแบบ
ปกติ พบว่า บทเรียนส าเร็จรูปท่ีสรา้งขึน้มีประสิทธิภาพเท่ากบั 89.30/88.43 นกัเรียนท่ีไดเ้รียนดว้ย
โปรแกรมส าเร็จรูปนี ้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่านักเรียนท่ีเรียนด้วยวิธีแบบปกติอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ี .01  

เกษม ศรีพงษ์ (2521, น. 37) ผูว้ิจัยไดท้ าการศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ในการสอน
วิชาเพศศึกษาโดยใช้บทเรียนส าเร็จรูปกับการสอนแบบปกติ จากผลของการวิจัยสรุปได้ว่า 
นักเรียนกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมมีคะแนนความรูพ้ืน้ฐานในเนือ้หาวิชาเพศศึกษาไม่ต่างกัน 
นักเรียนทัง้กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม มีผลสัมฤทธิ์ในการเรียนภายหลังการทดสอบสูงขึน้อย่าง
มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01  
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นภัทร เพชรศรีกุล (2557, น. 73) ได้เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เพ่ือพัฒนา
ทักษะดา้นฐานสมรรถนะวิชาชีพ เรื่องงานเครื่องยนตดี์เซล ของนักเรียนสาขาวิชาช่างยนต ์ระดับ
ประกาศนียบตัร วิชาชีพชัน้ปีท่ี 2 ท่ีเรียนดว้ยบทเรียนส าเร็จรูปรว่มกบับทเรียนส าเร็จรูป ของบริษัท
ตรีเพชร กบัการเรียนแบบปกติ ผลการวิจยัพบว่า 1) นกัเรียนกลุ่ม ทดลองมีคะแนนเฉล่ียผลสมัฤทธิ์

ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าคะแนนก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 4) นักเรียน
กลุ่ม ทดลองมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่านักเรียนกลุ่มควบคุม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .05 และ 5) ความพึงพอใจของนักเรียนท่ี มีต่อบทเรียนส าเร็จรูปโดยภาพรวมอยู่ในระดับ
มากท่ีสดุ  

เปรมปรีด์ิ เวียงนนท ์(2556) ไดท้ าการพัฒนาบทเรียนส าเร็จรูป  เรื่อง  ชนิดของค า กลุ่ม
สาระการเรียนรูภ้าษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ผลการวิจัยปรากฏ ดังนี้ ประสิทธิภาพของ
บทเรียนส า เร็จ รูป   เรื่ อง   ชนิดของค า   ชั้นประถมศึกษาปี ท่ี   6  ท่ีมีประสิทธิภาพตาม
เกณฑ ์ 81.43/80.21 แสดงว่านักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี  6  มีความกา้วหนา้ทางการเรียนรอ้ย
ละ  57.01 การเปรียบเทียบผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยของนกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 
6  ระหว่างคะแนนก่อนเรียนและคะแนนหลังเรียน  เรื่อง  ชนิดของค า  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
หลงัเรียนสงูกว่าคะแนนก่อนเรียนอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั  .05  มีความพึงพอใจจากการ
เรียน  มีค่าเฉล่ียรวมเท่ากบั  4.53 อยู่ในระดบัมากท่ีสดุ (เปรมปรีด์ิ เวียงนนท,์ 2556) 

สุเจตนี ศรีค า (2558) ไดพ้ัฒนาบทเรียนส าเร็จรูปแบบมัลติมีเดีย  เรื่อง  ชนิดของค า กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ผลวิจัยปรากฏว่า บทเรียนมีประสิทธิ์ภาพ
81.75/80.74 และ 81.61/80.89 ตามล าดับ ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 และในทางผลสัมฤทธิ์

นกัเรียนมีผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสงูกว่าก่อนเรียนอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
และมีผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนหลงัเรียนสูงกว่าเกณฑร์อ้ยละ 80 อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดับ 
.05 และประเมิลความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อบทเรียนส าเร็จรูปแบบมัลติมีเดีย   เรื่อง  
ชนิดของค า กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาไทยอยู่ในระดบัมากท่ีสดุ  

จากการศึกษางานวิจยัท่ีเกี่ยวขอ้ง พบว่าทัง้บทเรียนส าเร็จรูปและบทเรียนมัลติมีเดียถกู
น ามาใชใ้นการเรียนการสอนมากขึน้ ทัง้นีเ้พ่ือช่วยพฒันาผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนใหก้บัผูเ้รียน จาก
ปัญหาท่ีผู้วิจัยพบในการเรียนการสอนรายวิชาดนตรีไทย ผู้วิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะผสมผสาน
บทเรียนส าเร็จรูปและบทเรียนมัลติมีเดียเขา้ดว้ยกัน เพื่อน ามาใชเ้ป็นส่ือการเรียนการสอนดนตรี
ไทย ของนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนมกักะสนัพิทยา 



  37  

บทท่ี 3 
วิธีการด าเนินการวจิัย 

การศึกษาวิจัยเร่ือง การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยบทเรียนมัลติมีเดีย
ส าเร็จรูปกับการเรียนแบบปกติ เรื่อง ประเภทวงดนตรีไทย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
โรงเรียนมกักะสนัพิทยา ผูว้ิจยัไดด้ าเนินการตามขัน้ตอนดงันี ้

1. การก าหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตวัอย่าง 
ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

ประชากร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนมักกะสันพิทยากรุงเทพมหานคร 
จ านวน 50 คน 

กลุ่มตวัอย่าง นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนมักกะสันพิทยา จ านวน 2 กลุ่ม โดย
การสุ่มอย่างง่าย (Sample Random Sampling) 

1. กลุ่มทดลอง ไดแ้ก่ นกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 1 หอ้ง 2 จ านวน 25 คน ท่ีเรียน
ดว้ยบทเรียนมลัติมีเดียส าเร็จรูปกบัการเรียนแบบปกติ วิชาดนตรีไทย เร่ืองประเภทวงดนตรีไทย 

2. กลุ่มควบคมุ ไดแ้ก่ นกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 1 หอ้ง 1 จ านวน 25 คน ท่ีเรียน
แบบปกติ วิชาดนตรีไทย เร่ืองประเภทวงดนตรีไทย 

2. การสร้างและหาคุณภาพเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
เครื่องมือท่ีใชใ้นการวิจยั ประกอบดว้ย 

1. เครื่องมือทดลอง ไดแ้ก่ บทเรียนมัลติมีเดียส าเร็จรูป วิชาดนตรีไทย เรื่อง ประเภทวง
ดนตรีไทย 

2. เครื่องมือเก็บรวบรวมขอ้มลู ไดแ้ก่  
- แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาดนตรีไทย เร่ืองประเภทวงดนตรี

ไทย 
- แบบสอบถามความพึงพอใจท่ีมีต่อบทเรียนมัลติมีเดียส าเร็จรูป วิชาดนตรีไทย 

เร่ืองประเภทวงดนตรีไทย 
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บทเรียนมลัติมีเดียส าเร็จรูป วิชาดนตรีไทย เร่ืองประเภทวงดนตรีไทย 
1. ศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื ้นฐาน พุทธศักราช 2551และหลักสูตรสถานศึกษา

โรงเรียนโรงเรียนมักกะสันพิทยา แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร กลุ่มสาระการเรียนรู้
ศิลปะระดบัชัน้ มธัยมศึกษาปีท่ี 1 

2. ศึกษาทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวขอ้ง เพื่อเป็นแนวทางในการสรา้งแผนการ
จดัการเรียนรูบ้ทเรียนมัลติมีเดียส าเร็จรูป วิชาดนตรีไทย เรื่อง ประเภทวงดนตรีไทย 

ลกัษณะของแผนจดัการเรียนรูบ้ทเรียนมลัติมีเดียส าเร็จรูปเร่ืองประเภทวงดนตรีไทย 
ค าอธิบายรายวิชาดนตรี เร่ืองประเภทวงดนตรีไทย (รหสัวิชา: ศ21101)  
นักเรียนมีความเขา้ใจเกี่ยวกับประเภทของวงดนตรีไทย การน าเครื่องดนตรีไทยประเภท

ต่างๆ มาจัดวางเป็นหมวดหมู่ ตามหนา้ท่ีของเครื่อง ดนตรีรวมกนเป็นวงดนตรีไทย ซึ่งแยกตาม
ขนาดและลกัษณะของการบรรเลง ท่ีมีความหลากหลายของ วฒันธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี 
ตลอดจนความเชื่อและพิธีกรรมต่าง ๆ ประกอบด้วย หน่วยการเรียน จ านวน 3 หน่วยการเรียน 
ดงันี ้

หน่วยการเรียน แบบฝึกหัด แบบทดสอบ 

1 วงป่ีพาทย ์ แบบฝึกหดั 1 ชดุท่ี 1 

2 วงเครื่องสาย แบบฝึกหดั 2 ชดุท่ี 2 

3 วงมโหรี แบบฝึกหดั 3 ชดุท่ี 3 

ในแผนจดัการเรียนรูป้ระกอบดว้ยสาระส าคญั ดงันี ้
สาระการเรียนรู ้
สาระส าคญั 
จดุประสงคก์ารเรียนรู ้
กิจกรรมการเรียนการสอน 
ส่ือการสอน 
การวดัผลประเมินผลการเรียนรู ้

3. ศึกษาการสรา้งบทเรียนมัลติมีเดียส าเร็จรูป ตามแนวคิดของ กุศยา แสงเดช (2552) 
โดยการสรา้งบทเรียนมัลติมีเดียส าเร็จรูปชนิดเส้นตรงตามรูปแบบการสรา้งบทเรียนส าเร็จรูป โดย
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ศึกษาด้วย กรอบเร่ิมต้น กรอบฝึกหัดเรียกว่า กรอบสอน เร่ิมเนือ้หาจากง่ายไปหายาก จนถึงกรอบ
สดุทา้ยเรียกว่า กรอบสอบ และน าเสนอออกมาตามแบบของส่ือมัลติมีเดีย  

4. ด าเนินการสรา้งบทเรียนมัลติมีเดียส าเร็จรูป ซึ่งก าหนดกิจกรรมการเรียนและส่ือท่ีใช้
ในกิจกรรมการเรียนในแต่ละบทเรียนส าเร็จรูป โดยพิจารณาถึงประสิทธิภาพท่ีจะน าไปสู่ความส าเร็จ
ตามผลการเรียนรูท่ี้คาดหวังให้สอดคลอ้งกับพืน้ฐานความรูแ้ละประสบการณ ์ผูว้ิจัยไดส้รา้งบทเรียน
มัลติมีเดียส าเร็จรูป เรื่องประเภทวงดนตรีไทย ซึ่งประกอบดว้ยเนือ้หา 3 ชุด ไดแ้ก่ ชุดท่ี 1 รูปแบบวงป่ี
พาทย ์ชดุท่ี 2 รูปแบบวงเครื่องสาย และชดุท่ี 3 รูปแบบวงมโหร ี 

บทเรียนมลัติมีเดียส าเร็จรูป เร่ืองประเภทวงดนตรี ประกอบดว้ย 4 กรอบ ไดแ้ก่  
4.1 กรอบตัง้ตน้ เป็นส่วนแรกของบทเรียนท่ีสรา้งขึน้เพื่อใหผู้เ้รียนเลือกเนือ้หาตามล าดับ 

คือ 1. วงป่ีพาทย ์2. วงเครื่องสาย 3. วงมโหร ี

 

ภาพประกอบ 2 กรอบตัง้ตน้ 

ท่ีมา : ชยัณรงค ์ สขุถนอม. (2563). บทเรียนมลัติมีเดียส าเร็จรูปเร่ืองประเภทวงดนตรีไทย.  

4.2 กรอบฝึกหัด เป็นกรอบเนือ้หาของวงดนตรีไทยท่ีนักเรียนเลือก โดยกรอบฝึกหัดจะ
ประกอบดว้ย ภาพ เสียง และวิดีโอ เกี่ยวกบัวงดนตรีท่ีนักเรียนสนใจ นกัเรียนสามารถกดเลือกท่ีเครื่อง
ดนตรีเพื่อเรียนรูเ้นือ้หาของเครื่องดนตรีแต่ละเครื่องได ้ 
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ภาพประกอบ 3 กรอบฝึกหดั 

ท่ีมา : ชยัณรงค ์ สขุถนอม. (2563). บทเรียนมลัติมีเดียส าเร็จรูปเร่ืองประเภทวงดนตรีไทย.  

4.3 กรอบรองสุดทา้ย เป็นกรอบทบทวนบทเรียน โดยผูว้ิจัยไดส้รุปทุกเนือ้หาในบทเรียน
มลัติมีเดียส าเร็จรูป เรื่องประเภทวงดนตรี 

 

ภาพประกอบ 4 กรอบรองสดุทา้ย 

ท่ีมา : ชยัณรงค ์ สขุถนอม. (2563). บทเรียนมลัติมีเดียส าเร็จรูปเร่ืองประเภทวงดนตรีไทย.  
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4.4 กรอบสรุปหรือกรอบสุดทา้ย เป็นกรอบการทดสอบความรูข้องนักเรียน โดยผูว้ิจัยใช้
เกมเป็นเครื่องมือในการวัดความเขา้ใจของนักเรียน ท่ีเรียนมาตามล าดับ โดยการใชเ้กม เป็นส่ือ ในการ
ช่วยสรุปและเพ่ือเป็นแนวทางน าไปสู่การทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ดว้ยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ของ
บทเรียนนัน้ ๆ  

 

ภาพประกอบ 5 กรอบสดุทา้ย 

ท่ีมา : ชยัณรงค ์ สขุถนอม. (2563). บทเรียนมลัติมีเดียส าเร็จรูปเร่ืองประเภทวงดนตรีไทย.  

5. น าบทเรียนมัลติมีเดียส าเร็จรูปท่ีปรับปรุงแลว้ เสนอต่ออาจารย์ท่ีปรึกษาสารนิพนธ์ 
เพื่อตรวจสอบคณุภาพและปรบัปรุงแกไ้ขตามค าแนะน า 

6. น าบทเรียนมัลติมีเดียส าเร็จรูป วิชาดนตรีไทย เรื่องประเภทวงดนตรีไทย ท่ีไดป้รบัปรุง
แลว้ไปตรวจสอบความเท่ียงตรง (Validity) โดยผูเ้ชี่ยวชาญจ านวน 5 ท่าน โดยแบ่งเป็นผูเ้ชี่ยวชาญดา้น
ส่ือเทคโนโลยีการสอน จ านวน 2 ท่าน ดา้นการวัดและประเมินผล จ านวน 1 ท่าน และดา้นดนตรีไทย 
จ านวน 2 ท่าน เมื่อผู้เชียวชาญได้พิจารณา ตรวจสอบและประเมินความถูกต้องด้านเนื้อหา 
วัตถุประสงค ์และความเหมาะสมของกิจกรรมการเรียนการสอนการใช้ภาษาในวิชาดนตรีไทย เรื่อง
ประเภทวงดนตรีไทย คุณค่าและประโยชน์ท่ีไดร้บั ในแบบประเมินบทเรียนมัลติมีเดียส าเร็จรูป ซึ่งมี
ลกัษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดบัตามเกณฑคื์อ 

เกณฑก์ารประเมินบทเรียนมัลติมีเดียส าเร็จรูป วิชาดนตรีไทย เรื่องประเภทวง
ดนตรีไทย 

คะแนนเฉล่ีย 4.51 – 5.00 หมายถึง เหมาะสมมากท่ีสดุ 
คะแนนเฉล่ีย 3.51 – 4.50 หมายถึง เหมาะสมใจมาก 
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คะแนนเฉล่ีย 2.51 – 3.50 หมายถึง เหมาะสมปานกลาง 
คะแนนเฉล่ีย 1.51 – 2.50 หมายถึง เหมาะสมนอ้ย 
คะแนนเฉล่ีย 1.00 – 1.50 หมายถึง เหมาะสมนอ้ยท่ีสดุ 
และน าผลการประเมินมาหาค่าเฉล่ีย ยึดเกณฑ์การตัดสินท่ีคะแนนเฉล่ีย

ตัง้แต่ 3.50 ขึน้ไป  
7. น าบทเรียนมลัติมีเดียส าเร็จรูป วิชาดนตรีไทย เรื่องประเภทวงดนตรีไทย มาตรวจสอบ

และปรบัปรุงแกไ้ขใหส้มบูรณต์ามขอ้เสนอแนะของผูเ้ชี่ยวชาญ 
8. น าบทเรียนมัลติมีเดียส าเร็จรูป วิชาดนตรีไทย เรื่องประเภทวงดนตรีไทย ไปทดลอง 

(Try-out) กับนักเรียนท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง เพื่อตรวจสอบความเขา้ใจของเนือ้หา ภาษาท่ีใช ้ความยาก
ง่าย แลว้น าขอ้เสนอแนะมาปรบัปรุงแกไ้ขใหส้มบูรณ ์

9. ไดบ้ทเรียนมัลติมีเดียส าเร็จรูป วิชาดนตรีไทย เรื่องประเภทวงดนตรีไทยท่ีมีคุณภาพ 
น าไปใชใ้นการวิจยั 

 
แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนวิชาดนตรีไทย เร่ืองประเภทวงดนตรีไทย 

1. ศึกษาเนือ้หาสาระและจุดประสงคก์ารเรียนรูว้ิชาดนตรีไทย เรื่องประเภทวงดนตรีไทย 
ของหลกัสูตรแกนกลาง เอกสารและงานวิจยัท่ีเกี่ยวขอ้งกบัการสรา้งแบบทดสอบวัดผลสมัฤทธิ์ทางการ
เรียน เพื่อน ามาก าหนดกรอบและขอบเขตเนือ้หาในการสรา้งแบบทดสอบ บทเรียนมัลติมีเดียส าเร็จรูป 
วิชาดนตรีไทย เรื่องประเภทวงดนตรีไทย 

2. ก าหนดรูปแบบและลกัษณะขอ้ความในแบบทดสอบ บทเรียนมลัติมีเดียส าเร็จรูป วิชา
ดนตรีไทย เรื่องประเภทวงดนตรีไทย 

ลกัษณะของแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน เร่ืองประเภทวงดนตรีไทย 
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาดนตรีไทย เรื่องประเภทวงดนตรีไทย เป็น

แบบทดสอบวัดความรู ้ความเข้าใจ ในเนือ้หาของประเภทวงดนตรีไทย แบบทดสอบมีลักษณะเป็น
ปรนยั จ านวน 30 ขอ้ คะแนนเต็ม 30 คะแนน โดยแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิ์จะแบ่งอยู่ในเนือ้หาเร่ืองวง
ป่ีพาทยจ์ านวน 10 ขอ้ วงเครื่องสายจ านวน 10 ขอ้ และวงมโหรีจ านวน 10 ขอ้ ซึ่งแบบทดสอบในแต่ละ
เนือ้หาจะครอบคลุมเนือ้หาเร่ืองในเร่ืองการแยกประเภทของวงดนตรีไทย การน าเครื่องดนตรีไทย
ประเภทต่าง ๆ มาจดัวางเป็นหมวดหมู่รวมกันเป็นวงดนตรีไทย ซึ่งแยกตามขนาดและลักษณะของการ
บรรเลง ท่ีมีความหลากหลายของ วฒันธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี ตลอดจนความเชื่อและพิธีกรรม
ต่าง ๆ  และด าเนินการสรา้งแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน เร่ืองประเภทวงดนตรี 
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3. ตรวจสอบความเท่ียงตรง (validity) ของแบบทดสอบบทเรียนมัลติมีเดียส าเร็จรูป วิชา
ดนตรีไทย เรื่องประเภทวงดนตรีไทย โดยผูเ้ชี่ยวชาญดา้นส่ือเทคโนโลยีการสอน 2 ท่าน ดา้นการวัดและ
ประเมินผล 1ท่าน และดา้นดนตรไีทย 2 ท่าน และหาดชันีความสอดคลอ้ง(Index of Congruency) ของ
ผลการประเมินของ ผูเ้ชี่ยวชาญ และเลือกขอ้ค าถามท่ีมีดชันีความสอดคลอ้ง มีค่ามากกว่า 0.5 เพื่อใช้
เป็นขอ้ค าถามในแบบทดสอบวัดผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนวิชาดนตรีไทย เรื่องประเภทวงดนตรีไทย  

4. ปรับปรุงแบบทดสอบ บทเรียนมัลติมีเดียส าเร็จรูป วิชาดนตรีไทย เร่ืองประเภทวง
ดนตรีไทย ตามขอ้เสนอแนะของผูเ้ชี่ยวชาญ 

5. ตรวจสอบความยากง่าย (Difficulty) อ านาจจ าแนก (Discrimination) และค่าความ
เชื่อมั่น ของแบบทดสอบบทเรียนมัลติมีเดียส าเร็จรูป วิชาดนตรีไทย เรื่องประเภทวงดนตรีไทย ท่ีผ่าน
การประเมินจากผูเ้ชี่ยวชาญ ทดลองกบันกัเรียนท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอย่าง ไดผ้ลการประเมินดงันี ้

5.1 การหาค่าความยากง่าย โดยเลือกขอ้ท่ีมีความยากง่ายรายขอ้ท่ี0.20 – 0.80 
และการหาค่าอ านาจจ าแนกตัง้แต่ 0.20 ขึน้ไป 

5.2 การหาค่าความเชื่อมั่น โดยใชส้ตูร KR-20 (Kuder Richardson) ไดค่้าความ
เชื่อมั่นเท่ากบั 0.80 

6. ไดแ้บบทดสอบบทเรียนมัลติมีเดียส าเร็จรูป วิชาดนตรีไทย เรื่องประเภทวงดนตรีไทย 
ท่ีมีคณุภาพ น าไปใชใ้นการทดสอบ 

 
แบบสอบถามความพึงพอใจท่ีมีต่อบทเรียนมัลติมีเดียส าเร็จรูป วิชาดนตรีไทย เรื่อง

ประเภทวงดนตรีไทย 
1. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวขอ้งกับการสรา้งแบบสอบถามความพึงพอใจ เพื่อ

น ามาก าหนดกรอบและขอบเขตเนือ้หาในการสรา้งแบบสอบถามบทเรียนมัลติมีเดียส าเร็จรูป วิชา
ดนตรีไทย เรื่องประเภทวงดนตรีไทย  

2. แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อบทเรียนมัลติมีเดียส าเร็จรูป วิชา
ดนตรีไทย เรื่องประเภทวงดนตรีไทย แบ่งออกเป็น 3 ตอน ไดแ้ก่ 

ตอนท่ี 1 แบบสอบถามความพึงพอใจดา้นส่ือการจดัการเรียนรู ้จ  านวน 4 ขอ้ 
ตอนท่ี 2 แบบสอบถามความพึงพอใจดา้นกิจกรรมการเรียนรู ้จ  านวน 5 ขอ้ 
ตอนท่ี 1 แบบสอบถามความพึงพอใจดา้นประโยชนท่ี์ไดร้บั จ านวน 3 ขอ้ 

เกณฑก์ารประเมินความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อ บทเรียนมลัติมีเดียส าเร็จรูป 
วิชาดนตรีไทย เร่ืองประเภทวงดนตรีไทย 
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คะแนนเฉล่ีย 4.51 – 5.00 หมายถึง พึงพอใจมากท่ีสดุ 
คะแนนเฉล่ีย 3.51 – 4.50 หมายถึง พึงพอใจมาก 
คะแนนเฉล่ีย 2.51 – 3.50 หมายถึง พึงพอใจปานกลาง 
คะแนนเฉล่ีย 1.51 – 2.50 หมายถึง พึงพอใจนอ้ย 
คะแนนเฉล่ีย 1.00 – 1.50 หมายถึง พึงพอใจนอ้ยท่ีสดุ 
และน าผลการประเมินมาหาค่าเฉล่ีย ยึดเกณฑ์การตัดสินท่ีคะแนนเฉล่ีย

ตัง้แต่ 3.50 ขึน้ไป  
3. ตรวจสอบความเท่ียงตรง ( validity) ของแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมี

ต่อบทเรียนมัลติมีเดียส าเร็จรูป เรื่องประเภทวงดนตรีไทย โดยผูเ้ชี่ยวชาญดา้นส่ือเทคโนโลยีการสอน   
2 ท่าน ด้านการวัดและประเมินผล 1 ท่าน และด้านดนตรีไทย 2 ท่าน และหาดัชนีความสอดคล้อง
(Index of Congruency) ของผลการประเมินของผู้เชี่ยวชาญ และเลือกข้อค าถามท่ีมีดัชนีความ
สอดคลอ้ง มีค่ามากกว่า 0.6 เพื่อใชเ้ป็นขอ้ค าถามในแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อ
บทเรียนมลัติมีเดียส าเร็จรูปเรียน เรื่องประเภทวงดนตรีไทย 

4. ตรวจสอบความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถามบทเรียนมัลติมีเดียส าเร็จรูป 
วิชาดนตรีไทย เรื่องประเภทวงดนตรีไทย โดยใชว้ิธีของครอนบาค (Cronbach's Alpha  Coefficient) 
กบันกัเรียนท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอย่าง ไดค่้าความเชื่อมั่นเท่ากบั 0.81 

5. ตรวจสอบความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถามบทเรียนมัลติมีเดียส าเร็จรูป 
วิชาดนตรีไทย เรื่องประเภทวงดนตรีไทย กับนักเรียนท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 
0.81 

6. ไดแ้บบสอบถามบทเรียนมัลติมีเดียส าเร็จรูป วิชาดนตรีไทย เรื่องประเภทวงดนตรีไทย 
ท่ีมีคณุภาพ น าไปใชใ้นการทดลอง 

3. แบบแผนการวิจัย 
การวิจัยนีเ้ป็นวิจัยเชิงทดลอง (Experiment Research) โดยใช้แผนการวิจัยแบบกลุ่ม

ทดลองและกลุ่มควบคุมโดยการสุ่มวัดก่อนและหลังการทดลอง (Randomized Control and 
Experimental Group Pretest Posttest Design) เพ่ือศึกษาผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนท่ีเรียนด้วย
บทเรียนมัลติมีเดียส าเร็จรูปกับนักเรียนท่ีเรียนแบบปกติ และผลของความพึงพอใจท่ีมีต่อบทเรียน
มลัติมีเดียส าเร็จรูป วิชาดนตรีไทย เร่ืองประเภทวงดนตรีไทย (พรรณี ลีกิจวฒันะ, 2556, น. 165) 
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ตาราง 3 การวจิยัแบบกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคมุโดยการสุ่มวดัก่อนและหลงัการทดลอง 
(Randomized Control and Experimental Group Pretest Posttest Design) 

𝑅𝐸 𝑇1𝐸  𝑋 𝑇2𝐸  

𝑅𝐶 𝑇1𝐶  - 𝑇2𝐶  

 

สญัลกัษณท่ี์ใชใ้นแบบแผนการวิจยั 

𝑅𝐸 หมายถึง กลุ่มทดลองโดยการสุ่มอย่างง่าย 

𝑅𝐶 หมายถึง กลุ่มควบคมุโดยการสุ่มอย่างง่าย 

𝑋 หมายถึง การเรียนโดยใชบ้ทเรียนมลัติมีเดียส าเร็จรูป 

𝑇1𝐸  หมายถึง การทดสอบก่อนเรียนของกลุ่มทดลอง 

𝑇2𝐸  หมายถึง การทดสอบหลงัเรียนของกลุ่มทดลอง 

𝑇1𝐶  หมายถึง การทดสอบก่อนเรียนของกลุ่มควบคมุ 

𝑇2𝐶  หมายถึง การทดสอบหลงัเรียนของกลุ่มควบคมุ 
 

4. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ผู้วิจัยได้ด าเนินการทดลองกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนมักกะสันพิทยา 

จ านวน 2 กลุ่ม โดยการสุ่มอย่างง่าย (Sample Random Sampling) คือ 1) กลุ่มทดลอง ได้แก่ 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 หอ้ง 2 จ านวน 25 คน ท่ีเรียนดว้ยบทเรียนมัลติมีเดียส าเร็จรูป วิชา
ดนตรีไทย เร่ืองประเภทวงดนตรีไทย และ 2) กลุ่มควบคมุ ไดแ้ก่ นกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 1 หอ้ง 
1 จ านวน 25 คน ท่ีเรียนแบบปกติ วิชาดนตรีไทย เรื่องประเภทวงดนตรีไทย ในการเก็บรวบรวม
ขอ้มลูมีการด าเนินการดงันี ้

1. ผูส้อนชีแ้จงวัตถุประสงคก์ารเรียนดว้ย บทเรียนมัลติมีเดียส าเร็จรูปกับการเรียนแบบ
ปกติ วิชาดนตรีไทย เรื่องประเภทวงดนตรีไทย เนือ้หาสาระ กิจกรรม วิธีการวัดผล ขอ้ตกลงและการ
ปฏิบติัตนในชัน้เรียนใหก้บัผูเ้รียน 

2. ก่อนการเรียน วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาดนตรีไทย เร่ืองประเภทวงดนตรีไทย 
ดว้ยแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนวิชาดนตรีไทย เร่ืองประเภทวงดนตรีไทย 
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3. ด าเนินการสอนวิชาดนตรีไทย เร่ืองประเภทวงดนตรีไทย ด้วยบทเรียนมัลติมีเดีย
ส าเร็จรูปกบัการเรียนแบบปกติ เป็นเวลา จ านวน 8 คาบ คาบละ 50 นาที 

4. หลังการเรียน วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาดนตรีไทย เร่ืองประเภทวงดนตรีไทย 
ดว้ยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาดนตรีไทย เร่ืองประเภทวงดนตรีไทย และวัดความพึง
พอใจท่ีมีต่อบทเรียนมัลติมีเดียส าเร็จรูป วิชาดนตรีไทย เรื่องประเภทวงดนตรีไทย ดว้ยแบบสอบถาม
ความพึงพอใจท่ีมีต่อบทเรียนมัลติมีเดียส าเร็จรูป วิชาดนตรีไทย เรื่องประเภทวงดนตรีไทย 

5. การวิเคราะหข์้อมลู 
1.เปรียบเทียบผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนวิชาดนตรีไทย เร่ืองประเภทวงดนตรีไทย ก่อนและ

หลังการเรียนดว้ย บทเรียนมัลติมีเดียส าเร็จรูป วิชาดนตรีไทย เรื่องประเภทวงดนตรีไทย โดยใช ้t-
test แบบ dependent sample 

2. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาดนตรีไทย เร่ืองประเภทวงดนตรีไทย ก่อน
และหลงัการเรียนดว้ย การเรียนแบบปกติ โดยใช ้t-test แบบ dependent sample 

3. เปรียบเทียบผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนวิชาดนตรีไทย เร่ืองประเภทวงดนตรีไทย ระหว่าง
การเรียนดว้ยบทเรียนมลัติมีเดียส าเร็จรูป และการเรียนแบบปกติ โดยใช ้t-test แบบ independent 
sample 

4. ศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อบทเรียนมลัติมีเดียส าเร็จรูป วิชาดนตรีไทย เร่ืองประเภทวง
ดนตรีไทย โดยหาค่าเฉล่ีย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

6. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะหข์้อมลู 
3.6.1 สถิติท่ีใชใ้นการหาคณุภาพเครื่องมือวิจยั ไดแ้ก่  

1. หาความเท่ียงตรง (Validity) ของบทเรียนมัลติมี เดียส าเร็จรูปวิชาดนตรี ไทย  
เร่ืองประเภทวงดนตรีไทย โดยการหาค่าเฉล่ีย (Mean) (ประสาท เนืองเฉลิม, 2556, น.224)และค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)(ประสาท เนืองเฉลิม, 2556, น.228) ซึ่งมีสตูรดงันี ้
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คะแนนเฉล่ีย (Mean) 
 

�̅� =  
∑ 𝑋

𝑁
       

  

 โดย �̅� แทน  ค่าเฉล่ีย 

   𝑋  แทน  ผลรวมของคะแนนทัง้หมดในกลุ่ม 

   𝑁 แทน  จ านวนคะแนนในกลุ่ม 
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

𝑆𝐷 =  
√∑ 2 −  (∑ 2𝑋 )𝑋

𝑛(𝑛 − 1)
 

  โดย 𝑆𝐷 แทน  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

   𝑋 แทน  ค่าคะแนน 

𝑛 แทน จ านวนคะแนนในแต่ละกลุ่ม 

   ∑ 𝑋 แทน  ความถี่ของขอ้มลูแต่ละชัน้ 
 

2. หาค่าความเท่ียงตรง (Validity) ของ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชา
ดนตรีไทย เร่ืองประเภทวงดนตรีไทย และแบบสอบถามความพึงพอใจท่ีมีต่อบทเรียนมัลติมีเดีย
ส าเร็จรูป วิชาดนตรีไทย เรื่องประเภทวงดนตรีไทย โดยพิจารณาจากค่าดชันีความสอดคลอ้ง (Index of 
Congruency) (ประสาท เนืองเฉลิม, 2556, น.190) ซึ่งมีสตูรดงันี ้ 

𝐼𝑂𝐶 =
∑ 𝑅

𝑁
 

  โดย     𝐼𝑂𝐶 แทน   ดชันีความสอดคลอ้งระหว่างขอ้สอบกบัจดุประสงค ์
   R  แทน   ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผูเ้ชี่ยวชาญ 

    𝑁     แทน   จ านวนผูเ้ชี่ยวชาญ 

3. หาค่าความยากง่าย (Difficulty) ของ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชา
ดนตรีไทย เรื่องประเภทวงดนตรีไทย (ประสาท เนืองเฉลิม, 2556, นน.190-191) ซึ่งมีสตูรดงันี ้

      𝑃 =
𝑅

𝑁
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  โดย 𝑃 แทน ค่าความยาก 

   𝑅 แทน จ านวนคนท่ีท าขอ้สอบถกู 

   𝑁 แทน จ านวนคนผูเ้ขา้สอบทัง้หมด 
 4. หาค่าอ านาจจ าแนก (Discrimination) ของ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

วิชาดนตรีไทย เรื่องประเภทวงดนตรีไทย (พรรณี ลีกิจวฒันะ, 2556, น.118)ซึ่งมีสตูรดงันี ้

 𝑟 =
𝑅𝐻−𝑅𝐿

𝑛
 

 โดย 𝑟 แทน ค่าอ านาจจ าแนก 

  𝑅𝐻  แทน จ านวนผูต้อบถกูของขอ้นัน้ในกลุ่มสงู 

  𝑅𝐿 แทน จ านวนผูต้อบถกูของขอ้นัน้ในกลุ่มต ่า 

  𝑛 แทน จ านวนผูต้รวจ 

 5. หาค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน วิชาดนตรีไทย 
เรื่องประเภทวงดนตรีไทย โดยการใช้สูตร Kuder – Richardson KR-20 (ประสาท เนืองเฉลิม , 
2556, น.192) ซึ่งมีสตูรดงันี ้

  𝑟𝑡𝑡 =  [
𝑘

𝑘−1
] [

1− ∑ 𝑝𝑞

𝑆2
] 

 

โดย 𝑟𝑡𝑡  แทน ความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ 

𝑘 แทน จ านวนขอ้ของแบบทดสอบ 

𝑆2 แทน ความแปรปรวนของคะแนนทัง้ฉบบั 

𝑝 แทน สดัส่วนของคนท าถกูในแต่ละขอ้ 

𝑞 แทน สดัส่วนของคนท าผิดในแต่ละขอ้ (q = 1 - p) 
 6. หาค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามความพึงพอใจท่ีมีต่อบทเรียนมัลติมีเดีย

ส าเร็จรูป วิชาดนตรีไทย เรื่องประเภทวงดนตรีไทย โดยการใช้วิธีของครอนบาค (Cronbach's 
Alpha  Coefficient) (ประสาท เนืองเฉลิม, 2556, น.192) ซึ่งมีสตูรดงันี ้ 
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   ∝=  [
𝑘

𝑘−1
] [

1− ∑ 𝑆𝑖
2

𝑆𝑖
2 ] 

 

 โดย ∝ แทน  ความเชื่อมัน้ของแบบประเมินความพึงพอใจ 

𝑘 แทน จ านวนขอ้ค าถาม 

 ∑ 𝑆𝑖
2 แทน ผลรวมของความแปรปรวนของคะแนนแต่ละขอ้ 

𝑆𝑖
2 แทน ความแปรปรวนของคะแนนรวมทัง้ฉบบั 

 

3.6.2 สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะหข์อ้มลู ไดแ้ก่ 
1. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาดนตรีไทย เร่ืองประเภทวงดนตรีไทย ก่อน

และหลังการเรียนดว้ยบทเรียนมัลติมีเดียส าเร็จรูปวิชาดนตรีไทย เรื่องประเภทวงดนตรีไทย และก่อน
และหลังการเรียนดว้ยการเรียนแบบปกติ โดยการใช ้t-test แบบ dependent sample  (ประสาท เนือง
เฉลิม, 2556, น.230)ซึ่งมีสตูรดังนี ้

𝑡 =  
∑ 𝐷

√n ∑ D2 − (∑ 𝐷2)
n − 1

 

 

𝑑𝑓 =   𝑛 − 1 
 

  โดย   𝐷    แทน ผลต่างระหว่างคะแนนแต่ละคู่ 

   ∑ 𝐷 แทน    ผลรวมของผลต่างของคะแนนแต่ละคู่ 

    ∑ 𝐷2  แทน     จ านวนคู่ของขอ้มลู 

2. เปรียบเทียบผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน วิชาดนตรีไทย เร่ืองประเภทวงดนตรีไทย ระหว่าง
การเรียนดว้ยบทเรียนมัลติมีเดียส าเร็จรูปวิชาดนตรีไทย และการเรียนแบบปกติ โดยการใช ้ t-test แบบ 
independent sample (พรรณี ลีกิจวฒันะ, 2556, น.148) ซึ่งมีสตูรดงันี ้

𝑡 =  
X̅1 − X̅2

√
(n1 − 1)s1  

2 + (n2 − 1)s2  
2

n1 + n2 − 2 {
1
n1

+
1

n2
}
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   𝑑𝑓 =   𝑛1 + 𝑛2 − 2 
 

เมื่อ  𝑋1
̅̅ ̅ = ค่าเฉล่ียของคะแนนกลุ่ม 1    

  𝑋2
̅̅ ̅ = ค่าเฉล่ียของคะแนนกลุ่ม 2 

  𝑆1
2 = ความแปรปรวนของคะแนนกลุ่ม 1 

   𝑆2
2 = ความแปรปรวนของคะแนนกลุ่ม 2 

  𝑛1 = ขนาดของกลุ่มตวัอย่าง 1   

𝑛2 = ขนาดของกลุ่มตวัอย่าง 1 

𝑑𝑓 = ชัน้แห่งความอิสระ 

 

3. หาความพึงพอใจท่ีมีต่อบทเรียนมัลติมีเดียส าเร็จรูป วิชาดนตรีไทย เรื่องประเภทวง
ดนตรีไทย โดยการหาค่าเฉล่ีย (Mean) (ประสาท เนืองเฉลิม, 2556, น.224) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) (ประสาท เนืองเฉลิม, 2556, น.228) ซึ่งมีสตูรดงันี ้

คะแนนเฉล่ีย (Mean) 
 

�̅� =  
∑ 𝑋

𝑁
       

  

 โดย �̅� แทน  ค่าเฉล่ีย 

   𝑋  แทน  ผลรวมของคะแนนทัง้หมดในกลุ่ม 

   𝑁 แทน  จ านวนคะแนนในกลุ่ม 
 

ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

𝑆𝐷 =  
√∑ 2 −  (∑ 2𝑋 )𝑋

𝑛(𝑛 − 1)
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  โดย 𝑆𝐷 แทน  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

   𝑋 แทน  ค่าคะแนน 

𝑛 แทน จ านวนคะแนนในแต่ละกลุ่ม 

   ∑ 𝑋 แทน  ความถี่ของขอ้มลูแต่ละชัน้ 
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บทท่ี 4 
ผลการวิเคราะหข์้อมูล 

งานวิจยัในครัง้นีม้ีความมุ่งหมายเพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนท่ี
เรียนดว้ยบทเรียนมัลติมีเดียส าเร็จรูปกับนักเรียนท่ีเรียนแบบปกติ วิชาดนตรีไทย เรื่องประเภทวง
ดนตรีไทย ของนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนมกักะสนัพิทยาและศึกษาความพึงพอใจของ
นกัเรียนท่ีมีต่อบทเรียนมัลติมีเดียส าเร็จรูป วิชาดนตรีไทย เร่ือง ประเภทวงดนตรีไทย โดยการวิจัย
แบ่งออกเป็น2 กลุ่ม คือ กลุ่มทดลอง ไดแ้ก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 หอ้ง 2 จ านวน 25 คนท่ี
เรียนดว้ยบทเรียนมลัติมีเดียส าเร็จรูป วิชาดนตรีไทย เรื่องประเภทวงดนตรีไทย และ กลุ่มควบคมุ 
ไดแ้ก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 หอ้ง 1 จ านวน 25 คน ท่ีเรียนแบบปกติ วิชาดนตรีไทย เรื่อง
ประเภทวงดนตรีไทยโดยน าผลสมัฤทธิ์ก่อนเรียนและหลงัเรียนของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมมา
เปรียบเทียบกันซึ่งผลการเรียนรูท่ี้คาดหวังคือนักเรียนท่ีเรียนวิชาดนตรีไทยเรื่องประเภทวงดนตรี
ไทยดว้ยบทเรียนมัลติมีเดียส าเร็จรูป มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตกต่างจากนักเรียนท่ีเรียนแบบ
ปกติและนักเรียนท่ีไดร้บัการเรียนดว้ยบทเรียนมัลติมีเดียส าเร็จรูปวิชาดนตรีไทย เรื่องประเภทวง
ดนตรีไทย มีความพึงพอใจอยู่ในระดบัมาก ผูว้ิจยัขอน าเสนอขอ้มลูท่ีไดศึ้กษามาตามล าดบัดงันี ้

1. ผลวิเคราะหก์ารเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนท่ีเรียนดว้ยบทเรียน
มัลติมีเดียส าเร็จรูปกับนักเรียนท่ีเรียนแบบปกติ วิชาดนตรีไทย เรื่องประเภทวงดนตรีไทย ของ
นกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนมกักะสนัพิทยา  

 2. ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อบทเรียนมัลติมีเดียส าเร็จรูป วิชา
ดนตรีไทย เร่ือง ประเภทวงดนตรีไทย  

สญัลกัษณท์างสถิติ 

𝑅𝐸 𝑇1𝐸  𝑋 𝑇2𝐸  

𝑅𝐶 𝑇1𝐶  - 𝑇2𝐶  

สญัลกัษณท่ี์ใชใ้นแบบแผนการวิจยั 

𝑅𝐸 หมายถึง กลุ่มทดลองโดยการสุ่มอย่างง่าย 

𝑅𝐶 หมายถึง กลุ่มควบคมุโดยการสุ่มอย่างง่าย 

𝑋 หมายถึง การเรียนโดยใชบ้ทเรียนมลัติมีเดียส าเร็จรูป 

𝑇1𝐸  หมายถึง การทดสอบก่อนเรียนของกลุ่มทดลอง 
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𝑇2𝐸  หมายถึง การทดสอบหลงัเรียนของกลุ่มทดลอง 

𝑇1𝐶  หมายถึง การทดสอบก่อนเรียนของกลุ่มควบคมุ 

𝑇2𝐶  หมายถึง การทดสอบหลงัเรียนของกลุ่มควบคมุ 

1. ผลวิเคราะหก์ารเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนทีเ่รียนด้วยบทเรียน
มัลติมเีดียส าเร็จรูปกับนักเรียนที่เรียนแบบปกติ วิชาดนตรีไทย เร่ืองประเภทวงดนตรีไทย 
ของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนมักกะสันพทิยา  

ผูว้ิจัยไดท้ าการวิเคราะหข์อ้มูลไดแ้ก่ 1)ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ก่อน – หลัง การ
เรียนของนักเรียนท่ีเรียนแบบปกติ (กลุ่มควบคุม) (t-test for dependent ) 2)ผลการเปรียบเทียบ
ผลสมัฤทธิ์ก่อน – หลงั การเรียนของนกัเรียนท่ีเรียนดว้ยบทเรียนมัลติมีเดียส าเร็จรูป (กลุ่มทดลอง) 
(t-test for dependent ) และ 3)ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์หลังการเรียนของนักเรียนท่ีเรียน
ดว้ยบทเรียนมลัติมีเดียส าเร็จรูปและแบบปกติ (t-test for independent ) ผลท่ีไดต้ามตารางดงันี ้

1.1 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิก่อน – หลัง การเรียนของนักเรียนที่
เรียนแบบปกติ (กลุ่มควบคุม) (t-test for dependent ) 

แผนภมูิ 1 คะแนนผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลงัการเรียนของนกัเรียนท่ีเรียนแบบปกติ 
(กลุ่มควบคมุ) 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

pretest 10 11 8 6 9 8 5 9 11 6 7 13 9 10 11 10 9 6 8 9 7 5 6 9 9

posttest 19 20 18 21 20 19 18 17 17 18 16 17 19 20 21 16 19 18 18 19 17 18 19 20 19

ผลสมัฤทธิท์างการเรียน
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จากแผนภูมิ 1 แสดงคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังการเรียนแบบปกติ 
(กลุ่มควบคมุ)  เร่ืองประเภทวงดนตรีไทย คะแนนเต็ม 30 คะแนน ของนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาชัน้ปี
ท่ี 1  โรงเรียนมกักะสนัพิทยา จ านวน 25 คน โดยวดัผลสมัฤทธิ์ก่อนเรียนแบบปกติไดค้ะแนนตัง้แต่ 
5 คะแนน ถึง 13 คะแนน และหลังจากเรียนแบบปกติท าการวัดผลสัมฤทธิ์ได้คะแนนตั้งแต่ 18 
คะแนน ถึง  21  คะแนน และนกัเรียนทกุคน (รอ้ยละ 100) มีผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนแบบปกติ วิชา
ดนตรีไทย เร่ืองประเภทวงดนตรีไทยสงูขึน้ 

ตาราง 4 ผลการเปรียบเทียบผลสมัฤทธิ์ก่อน – หลงั การเรียนของนกัเรียนท่ีเรียนแบบปกติ กลุ่ม
ควบคมุ (t-test for dependent ) 

 �̅� SD �̅� 𝑺�̅� t df Sig.2 

Pretest 8.44 2.063 
10.08      2.397       21.03*     24          .000 

Posttest 18.52 1.388 

*อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
จากตารางท่ี 4 แสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียน (pretest) วิชาดนตรีไทย เรื่อง

ประเภทวงดนตรีไทย (กลุ่มควบคมุ) ท่ีเรียนแบบปกติ มีค่าเฉล่ีย 8.44 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 2.063  

ส่วนผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน (posttest) เร่ืองประเภทวงดนตรีไทย (กลุ่มควบคมุ) ท่ีเรียน
แบบปกติ มีค่าเฉล่ีย 18.52 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.388 เมื่อทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ีย
โดยการทดสอบค่า t (t-test dependence) พบว่าหลังจากการเรียนด้วยวิธีการสอนแบบปกติ
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาดนตรีไทย เร่ืองประเภทวงดนตรีไทยสูงขึน้อย่างมีนัยส าคญั
ทางสถิติท่ี       ระดบั .01 (t = 21.03, df = 24, p-value = .000)      

1.2 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิก่อน – หลัง การเรียนของนักเรียนที่
เรียนด้วยบทเรียนมัลติมีเดียส าเร็จรูป เร่ืองประเภทวงดนตรีไทย (กลุ่มทดลอง) (t-
test for dependent ) 
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แผนภมูิ 2 คะแนนผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลงัการเรียนของนกัเรียนท่ีเรียนดว้ยบทเรียน
มลัติมีเดียส าเร็จรูป (กลุ่มทดลอง) 

 

จากแผนภมูิ 2  แสดงคะแนนผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังการเรียนดว้ยบทเรียน
มัลติมีเดียส าเร็จรูป (กลุ่มทดลอง) วิชาดนตรีไทย  เรื่องประเภทวงดนตรีไทย คะแนนเต็ม 30 
คะแนน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีท่ี 1  โรงเรียนมักกะสันพิทยา จ านวน 25 คน โดยวัด
ผลสมัฤทธิ์ก่อนเรียนดว้ยบทเรียนมัลติมีเดียส าเร็จรุไดค้ะแนนตัง้แต่ 5 คะแนน ถึง 12 คะแนน และ
หลงัจากเรียนดว้ยบทเรียนมัลติมีเดียส าเร็จรูปท าการวัดผลสมัฤทธิ์ไดค้ะแนนตัง้แต่ 19 คะแนน ถึง  
27  คะแนน และนักเรียนทุกคน (รอ้ยละ 100) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดว้ยบทเรียนมัลติมีเดีย
ส าเร็จรูป วิชาดนตรีไทย เร่ืองประเภทวงดนตรีไทยสงูขึน้ 

ตาราง 5 ผลการเปรียบเทียบผลสมัฤทธิ์ก่อน – หลงั การเรียนของนกัเรียนท่ีเรียนดว้ยบทเรียน
มลัติมีเดียส าเร็จรูป กลุ่มทดลอง (t-test for dependent ) 

 �̅� SD �̅� 𝑺�̅� t df Sig.2 

Pretest 8.04 1.881 
 15.68       2.897      27.061*      24           .000 

Posttest 23.72 2.283 

*อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

pretest 6 7 8 6 9 5 5 9 9 11 7 12 5 9 9 8 11 8 8 9 9 8 7 9 9

posttest 25 23 26 25 27 25 20 24 27 24 26 25 22 21 21 25 24 23 21 19 26 25 25 24 20

ผลสมัฤทธิท์างการเรียน
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จากตารางท่ี 5 แสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียน (pretest) วิชาดนตรีไทย เรื่อง
ประเภทวงดนตรีไทย (กลุ่มทดลอง) ท่ีเรียนด้วยบทเรียนมัลติมีเดียส าเร็จรูป  คะแนนเต็ม 30 
คะแนน มีค่าเฉล่ีย 8.04 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.881 ส่วนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน 
(posttest) เรื่องประเภทวงดนตรีไทย (กลุ่มทดลอง) ท่ีเรียนด้วยบทเรียนมัลติมีเดียส าเร็จรูป           
มีค่าเฉล่ีย 23.72 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 2.283 เมื่อทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียโดยการ
ทดสอบค่า t (t-test dependence) พบว่าหลังจากการเรียนด้วยบทเรียนมัลติมีเดียสำเร็จรูป นักเรียน
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาดนตรีไทย เรื่องประเภทวงดนตรีไทยสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .01 (t = 27.061, df = 24, p-value = .000)      

1.3 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิผลสัมฤทธ์ิหลังการเรียนของนักเรียนที่
เรียนแบบปกติ (กลุ่มควบคุม) และผลสัมฤทธ์ิหลังการเรียนของนักเรียนที่เรียน
ด้วยบทเรียนมัลติมีเดียส าเร็จรูป (กลุ่มทดลอง)  

แผนภมูิ 3 คะแนนผลสมัฤทธิ์หลังการเรียนของนักเรียนท่ีเรียนแบบปกติ (กลุ่มควบคมุ) และ
ผลสมัฤทธิ์หลงัการเรียนของนกัเรียนท่ีเรียนดว้ยบทเรียนมลัติมีเดียส าเร็จรูป (กลุ่มทดลอง)  

 

จากแผนภูมิ 3 แสดงคะแนนผลสัมฤทธิ์หลังการเรียนของนักเรียนท่ีเรียนแบบปกติ (กลุ่ม
ควบคุม) และผลสัมฤทธิ์หลังการเรียนของนักเรียนท่ีเรียนดว้ยบทเรียนมัลติมีเดียส าเร็จรูป (กลุ่ม
ทดลอง) วิชาดนตรีไทย เรื่องประเภทวงดนตรีไทย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีท่ี 1  โรงเรียน
มักกะสันพิทยา จ านวนกลุ่มละ 25 คน โดยวัดผลสัมฤทธิ์หลังการเรียนแบบปกติไดค้ะแนนตัง้แต่ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

posttest1 19 20 18 21 20 19 18 17 17 18 16 17 19 20 21 16 19 18 18 19 17 18 19 20 19

posttest2 25 23 26 25 27 25 20 24 27 24 26 25 22 21 21 25 24 23 21 19 26 25 25 24 20

ผลสมัฤทธิท์างการเรียน
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16 คะแนน ถึง 12 คะแนน และหลงัจากเรียนดว้ยบทเรียนมลัติมีเดียส าเร็จรูป ไดค้ะแนนตัง้แต่ 19 
คะแนน ถึง  27  คะแนน  

ตาราง 6 ผลการเปรียบเทียบผลสมัฤทธิ์หลงัการเรียนของนกัเรียนท่ีเรียนดว้ยบทเรียนมลัติมีเดีย
ส าเร็จรูปและแบบปกติ (t-test for independent ) 

 �̅� SD �̅� 𝑺�̅� t df Sig.2 

Post1 18.25 1.881 
 5.20          3.028       8.588*        24         .000 

Post2 23.72 2.283 

*อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
จากตารางท่ี 6 แสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน (posttest) วิชาดนตรีไทย เรื่อง

ประเภทวงดนตรีไทย (กลุ่มควบคมุ) ท่ีเรียนแบบปกติ คะแนนเต็ม 30 คะแนน มีค่าเฉล่ีย 18.52 ค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.388 ส่วนผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนหลงัเรียน (posttest) เร่ืองประเภทวงดนตรี
ไทย (กลุ่มทดลอง) ท่ีเรียนดว้ยบทเรียนมลัติมีเดียส าเร็จรูป มีค่าเฉล่ีย 23.72 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
2.283 เมื่อทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียโดยการทดสอบค่า t (t-test dependence) พบว่า
หลังจากการเรียนดว้ยบทเรียนมัลติมีเดียส าเร็จรูป นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาดนตรี
ไทย เรื่องประเภทวงดนตรีไทย แตกต่างจากนักเรียนท่ีเรียนด้วยวิธีการสอนแบบปกติ อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 (t = 8.588, df = 24, p-value = .000)      

2. ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนมลัติมีเดียส าเร็จรูป วิชา
ดนตรีไทย เร่ือง ประเภทวงดนตรีไทย 

ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อบทเรียนมลัติมีเดียส าเร็จรูป วิชาดนตรี
ไทย เรื่อง ประเภทวงดนตรีไทย โดยแบ่งออกเป็น 3 ดา้น คือ 1. ดา้นส่ือการจัดการเรียนรู ้ 2. ดา้น
กิจกรรมการเรียนรู ้3. ดา้นประโยชนท่ี์ไดร้บั และมีการแปบความหมายคะแนนในแบบสอบถาม
ความพึงพอใจ ดงันี ้

คะแนนเฉล่ีย 4.51 – 5.00 หมายถึง พึงพอใจมากท่ีสดุ 
คะแนนเฉล่ีย 3.51 – 4.50 หมายถึง พึงพอใจมาก 
คะแนนเฉล่ีย 2.51 – 3.50 หมายถึง พึงพอใจปานกลาง 
คะแนนเฉล่ีย 1.51 – 2.50 หมายถึง พึงพอใจนอ้ย 
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คะแนนเฉล่ีย 1.00 – 1.50 หมายถึง พึงพอใจนอ้ยท่ีสดุ  
2.1 ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนมัลติมีเดีย

ส าเร็จรูป วิชาดนตรีไทย เร่ือง ประเภทวงดนตรีไทย ด้านสื่อการจัดการเรียนรู้ 

ตาราง 7 ผลการประเมินความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อบทเรียนมลัติมีเดียส าเร็จรูป วิชาดนตรี
ไทย เร่ือง ประเภทวงดนตรีไทย ดา้นส่ือการจดัการเรียนรู ้

รายการประเมิน 
ค่าเฉลี่ย 

(Mean) 

ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

แปลผล 

1.บทเรียนมลัติมีเดียส าเร็จรูปมีความทนัสมยั แปลก
ใหม่ และแตกต่างจากการเรียนแบบปกติ 4.4 0.69 มาก 

2.บทเรียนมลัติมีเดียส าเร็จรูปมีเนือ้หากะทดัรดั 
ชดัเจน เป็นล าดบั และง่ายต่อการท าความเขา้ใจ 4.4 0.80 มาก 

3.ภาพท่ีใชใ้นบทเรียนมลัติมีเดียส าเร็จรูปมีความ
น่าสนใจ  สอดคลอ้งกบัจดุประสงคก์ารเรียนรู ้ 4.56 0.76 มากท่ีสดุ 

4.บทเรียนมลัติมีเดียส าเร็จรูปท าใหน้กัเรียนเขา้ใจ
เนือ้หาไดม้ากขึน้ 

4.56 0.70 มากท่ีสดุ 

รวม 4.48 0.73 มาก 

 
จากตารางที่ 7 แสดงผลการประเมินความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อบทเรียนมัลติมีเดีย

ส าเร็จรูป วิชาดนตรีไทย เร่ือง ประเภทวงดนตรีไทย ดา้นส่ือการจดัการเรียนรู ้มีค่าเฉล่ียรวมท่ี 4.48 
และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานท่ี 0.73 ซึ่งแสดงให้เห็นว่านักเรียนมีความพึงพอใจต่อส่ือการจัดการ
เรียนรูข้องบทเรียนมัลติมีเดียอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาในแต่ละประเด็นแลว้พบว่านักเรียนมี
ความพึงพอใจในประเด็น ภาพท่ีใชใ้นบทเรียนมัลติมีเดียส าเร็จรูปมีความน่าสนใจ  สอดคลอ้งกบั
จดุประสงคก์ารเรียนรู ้และ บทเรียนมลัติมีเดียส าเร็จรูปท าใหน้กัเรียนเขา้ใจเนือ้หาไดม้ากขึน้ อยู่ใน
ระดบัมากท่ีสดุ 
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2.2 ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนมัลติมีเดีย
ส าเร็จรูป วิชาดนตรีไทย เร่ือง ประเภทวงดนตรีไทย ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

ตาราง 8 ผลการประเมินความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อบทเรียนมลัติมีเดียส าเร็จรูป วิชาดนตรี
ไทย เร่ือง ประเภทวงดนตรีไทย ดา้นการจดักิจกรรมการเรียนรู ้

รายการประเมิน 
ค่าเฉลี่ย 

(Mean) 

ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

แปลผล 

1.ความยาก-ง่ายของเนือ้หาเหมาะสมกบัวยัของผูเ้รียน 4.72 0.53 มากท่ีสดุ 

2.การจดักิจกรรมการเรียนการสอนมีความแปลกใหม่ 4.64 0.62 มากท่ีสดุ 

3.ส่งเสริมใหน้กัเรียนไดแ้ลกเปลี่ยนความรูค้วามคิด
รว่มกนั 

4.40 0.80 มาก 

4.บรรยากาศในการจดัการเรียนรูท้ าใหน้ักเรียนมีความ
กระตือรือรน้  และมีความรบัผิดชอบต่อตนเอง 

4.40 0.75 มาก 

5.เวลาในการจดัการเรียนการสอนมีความเหมาะสม 4.56 0.70 มากท่ีสดุ 

รวม 4.54 0.68 มากท่ีสดุ 

 
จากตารางที่  8 แสดงผลการประเมินความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อบทเรียนมลัติมีเดีย

ส าเร็จรูป วิชาดนตรีไทย เร่ือง ประเภทวงดนตรีไทย ดา้นการจดักิจกรรมการเรียนรู ้มีค่าเฉล่ียรวมท่ี 
4.54 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานท่ี 0.68 ซึ่งแสดงให้เห็นว่านักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัด
กิจกรรมการเรียนรูข้องบทเรียนมัลติมีเดียอยู่ในระดบัมากท่ีสุด เมื่อพิจารณาในแต่ละประเด็นแลว้
พบว่านักเรียนมีความพึงพอใจในประเด็น ความยาก-ง่ายของเนือ้หาเหมาะสมกับวัยของผู้เรียน 
การจดักิจกรรมการเรียนการสอนมีความแปลกใหม่ ประเด็นท่ี  บรรยากาศในการจัดการเรียนรูท้ า
ใหน้กัเรียนมีความกระตือรือรน้  และมีความรบัผิดชอบต่อตนเอง และ เวลาในการจดัการเรียนการ
สอนมีความเหมาะสม อยู่ในระดบัมากท่ีสดุ 
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2.3 ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนมัลติมีเดีย
ส าเร็จรูป วิชาดนตรีไทย เร่ืองประเภทวงดนตรีไทย ด้านประโยชนท์ี่ได้รับ 

ตาราง 9 ผลการประเมินความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อบทเรียนมลัติมีเดียส าเร็จรูป วิชาดนตรี
ไทย เร่ืองประเภทวงดนตรีไทย ดา้นประโยชนท่ี์ไดร้บั 

รายการประเมิน 
ค่าเฉลี่ย 

(Mean) 

ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

แปลผล 

1.ส่งเสริมใหน้กัเรียนเกิดเรียนรูด้ว้ยตนเอง 4.44 0.80 มาก 

2.นกัเรียนเรียนอย่างมีความสขุ 4.76 0.51 มากท่ีสดุ 

3.บทเรียนส าเร็จรูปท าใหน้กัเรียนมีเจตคติท่ีดีต่อ
วิชาดนตรีไทยมากขึน้ 

4.40 0.80 มาก 

รวม 4.53 0.70 มากท่ีสดุ 

จากตารางที่ 9 แสดงผลการประเมินความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อบทเรียนมัลติมีเดีย
ส าเร็จรูป วิชาดนตรีไทย เรื่อง ประเภทวงดนตรีไทย ดา้นประโยชนท่ี์ไดร้บั มีค่าเฉล่ียรวมท่ี 4.53 
และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานท่ี 0.70 ซึ่งแสดงใหเ้ห็นว่านักเรียนมีความพึงพอใจต่อประโยชนท่ี์ไดร้บั
ของบทเรียนมัลติมีเดียอยู่ในระดับมากท่ีสุด เมื่อพิจารณาในแต่ละประเด็นแลว้พบว่านักเรียนมี
ความพึงพอใจในประเด็นบทเรียนมัลติมีเดียส าเร็จรูป ท าให้นักเรียนเรียนอย่างมีความสุข และ
บทเรียนส าเร็จรูปท าใหน้ักเรียนมีเจตคติท่ีดีต่อวิชาดนตรีไทยมากขึน้ เมื่อแปลผลแลว้อยู่ในระดบั
มากท่ีสดุ 
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บทท่ี 5  
สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

การวิจยันีเ้ป็นการวิจยัเชิงทดลองเพื่อศึกษาผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างการเรียนดว้ย
บทเรียนมัลติมีเดียส าเร็จรูปกับการเรียนแบบปกติ เรื่องประเภทวงดนตรีไทย ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนมักกะสันพิทยา และศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อบทเรียน
มลัติมีเดียส าเร็จรูป  ซึ่งผูว้ิจยัไดส้รุปผลการวิจยัได ้ดงันี ้

5.1 วิธีการด าเนินการวิจัย 
5.1.1 ความมุ่งหมายการวิจัย 
1. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนท่ีเรียนด้วยบทเรียน

มัลติมีเดียส าเร็จรูปกับนักเรียนท่ีเรียนแบบปกติ วิชาดนตรีไทย เรื่องประเภทวงดนตรีไทย ของ
นกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนมกักะสนัพิทยา  

2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจท่ีมีต่อบทเรียนมัลติมีเดียส าเร็จรูป วิชาดนตรีไทย 
เร่ือง ประเภทวงดนตรีไทย  

5.1.2 ก าหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากร นกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนมกักะสนัพิทยากรุงเทพมหานคร 

จ านวน 50 คน 
กลุ่มตัวอย่าง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนมักกะสันพิทยา จ านวน 2 

กลุ่ม โดยการสุ่มอย่างง่าย (Sample Random Sampling) 
1. กลุ่มทดลอง ไดแ้ก่ นกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 1 หอ้ง 2 จ านวน 25 คน ท่ีเรียน

ดว้ยบทเรียนมลัติมีเดียส าเร็จรูปกบัการเรียนแบบปกติ วิชาดนตรีไทย เร่ืองประเภทวงดนตรีไทย 
2. กลุ่มควบคมุ ไดแ้ก่ นกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 1 หอ้ง 1 จ านวน 25 คน ท่ีเรียน

แบบปกติ วิชาดนตรีไทย เร่ืองประเภทวงดนตรีไทย 
5.1.3 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย  
1. เครื่องมือทดลอง ได้แก่ บทเรียนมัลติมีเดียส าเร็จรูป  วิชาดนตรีไทย เรื่อง 

ประเภทวงดนตรีไทย 
2. เครื่องมือเก็บรวบรวมขอ้มลู ไดแ้ก่  
- แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาดนตรีไทย เร่ืองประเภทวงดนตรี

ไทย 
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- แบบสอบถามความพึงพอใจท่ีมีต่อบทเรียนมัลติมีเดียส าเร็จรูป วิชาดนตรีไทย 
เร่ืองประเภทวงดนตรีไทย 

5.1.4 เนือ้หาที่ศึกษา 
1. บทเรียนมัลติมีเดียส าเร็จรูป วิชาดนตรีไทย เรื่องประเภทวงดนตรีไทย

ประกอบดว้ย 3 บทเรียน 
1.1 บทเรียนมลัติมีเดียส าเร็จรูป ประเภทวงป่ีพาทย ์ 
1.2 บทเรียนมลัติมีเดียส าเร็จรูป ประเภทวงเครื่องสาย  
1.3 บทเรียนมลัติมีเดียส าเร็จรูป ประเภทวงมโหรี 
ในแต่ละบทเรียนจะประกอบดว้ย แบบทดสอบ เนือ้หาท่ีแสดงเป็นภาพและ

วีดีโอแบบฝึกหดัและเกม 
5.1.5 แบบแผนการวิจัย 
การวิจยันีเ้ป็นวิจยัเชิงทดลอง (Experiment Research) โดยใชแ้ผนการวิจัยแบบ

กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมโดยการสุ่มวดัก่อนและหลังการทดลอง (Randomized Control and 
Experimental Group Pretest Posttest Design) เพื่อศึกษาผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนของนกัเรียนท่ี
เรียนด้วยบทเรียนมัลติมีเดียส าเร็จรูปกับนักเรียนท่ีเรียนแบบปกติ และความพึงพอใจท่ีมีต่อ
บทเรียนมลัติมีเดียส าเร็จรูป วิชาดนตรีไทย เร่ืองประเภทวงดนตรีไทย 

𝑅𝐸 𝑇1𝐸  𝑋 𝑇2𝐸  

𝑅𝐶 𝑇1𝐶  - 𝑇2𝐶  

สญัลกัษณท่ี์ใชใ้นแบบแผนการวิจยั 

𝑅𝐸 หมายถึง กลุ่มทดลองโดยการสุ่มอย่างง่าย 

𝑅𝐶 หมายถึง กลุ่มควบคมุโดยการสุ่มอย่างง่าย 

𝑋 หมายถึง การเรียนโดยใชบ้ทเรียนมลัติมีเดียส าเร็จรูป 

𝑇1𝐸  หมายถึง การทดสอบก่อนเรียนของกลุ่มทดลอง 

𝑇2𝐸  หมายถึง การทดสอบหลงัเรียนของกลุ่มทดลอง 

𝑇1𝐶  หมายถึง การทดสอบก่อนเรียนของกลุ่มควบคมุ 

𝑇2𝐶  หมายถึง การทดสอบหลงัเรียนของกลุ่มควบคมุ 
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5.1.6 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ผูว้ิจัยไดด้ าเนินการทดลองกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนมักกะสัน

พิทยา จ านวน 2 กลุ่ม โดยการสุ่มอย่างง่าย (Sample Random Sampling) คือ 1) กลุ่มทดลอง 
ไดแ้ก่ นกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 1 หอ้ง 2 จ านวน 25 คน ท่ีเรียนดว้ยบทเรียนมัลติมีเดียส าเร็จรูป 
วิชาดนตรีไทย เร่ืองประเภทวงดนตรีไทย และ 2) กลุ่มควบคมุ ไดแ้ก่ นกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 1 
ห้อง 1 จ านวน 25 คน ท่ีเรียนแบบปกติ วิชาดนตรีไทย เรื่องประเภทวงดนตรีไทย ในการเก็บ
รวบรวมขอ้มลูมีการด าเนินการดงันี ้

1. ผู้สอนชีแ้จงวัตถุประสงค์การเรียนด้วย บทเรียนมัลติมีเดียส าเร็จรูปกับการ
เรียนแบบปกติ วิชาดนตรีไทย เรื่องประเภทวงดนตรีไทย เนือ้หาสาระ กิจกรรม วิธีการวัดผล 
ขอ้ตกลงและการปฏิบติัตนในชัน้เรียนใหก้บัผูเ้รียน 

2. ก่อนการเรียน วดัผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน วิชาดนตรีไทย เร่ืองประเภทวงดนตรี
ไทย ดว้ยแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนวิชาดนตรีไทย เร่ืองประเภทวงดนตรีไทย 

3. ด าเนินการสอนวิชาดนตรีไทย เรื่องประเภทวงดนตรีไทย ด้วยบทเรียน
มลัติมีเดียส าเร็จรูปกบัการเรียนแบบปกติ เป็นเวลา จ านวน 8 คาบ คาบละ 50 นาที 

4. หลงัการเรียน วดัผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน วิชาดนตรีไทย เร่ืองประเภทวงดนตรี
ไทย ดว้ยแบบทดสอบวัดผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนวิชาดนตรีไทย เร่ืองประเภทวงดนตรีไทย และวัด
ความพึงพอใจท่ีมีต่อบทเรียนมัลติมีเดียส าเร็จรูป วิชาดนตรีไทย เรื่องประเภทวงดนตรีไทย ดว้ย
แบบสอบถามความพึงพอใจท่ีมีต่อบทเรียนมัลติมีเดียส าเร็จรูป วิชาดนตรีไทย เรื่องประเภทวง
ดนตรีไทย 

5.1.7 การวิเคราะหข์้อมูล 
1.เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาดนตรีไทย เร่ืองประเภทวงดนตรีไทย 

ก่อนและหลังการเรียนดว้ย บทเรียนมัลติมีเดียส าเร็จรูป วิชาดนตรีไทย เรื่องประเภทวงดนตรีไทย 
โดยใช ้t-test แบบ dependent sample 

2. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาดนตรีไทย เร่ืองประเภทวงดนตรีไทย 
ก่อนและหลงัการเรียนดว้ย การเรียนแบบปกติ โดยใช ้t-test แบบ dependent sample 

3. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาดนตรีไทย เร่ืองประเภทวงดนตรีไทย 
ระหว่างการเรียนด้วยบทเรียนมัลติมีเดียส าเร็จรูป และการเรียนแบบปกติ โดยใช้ t-test แบบ 
independent sample 

4. ศึกษาความพึงพอใจท่ีมีต่อบทเรียนมัลติมีเดียส าเร็จรูป วิชาดนตรีไทย เรื่อง
ประเภทวงดนตรีไทย โดยหาค่าเฉล่ีย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
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5.2 สรุปผลผลการวิจัย 
ผูว้ิจยัไดท้ าการวิเคราะหผ์ลออกเป็น 2 ตอนดงันี ้

1. ผลวิเคราะหก์ารเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน 
1.1  ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ก่อน – หลัง การเรียนของนักเรียนท่ีเรียน

แบบปกติ (กลุ่มควบคุม) พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียน (pretest) วิชาดนตรีไทย เรื่อง
ประเภทวงดนตรีไทย (กลุ่มควบคมุ) ท่ีเรียนแบบปกติ มีค่าเฉล่ีย 8.44 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 2.063  

ส่วนผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน (posttest) เร่ืองประเภทวงดนตรีไทย (กลุ่มควบคมุ) ท่ีเรียน
แบบปกติ มีค่าเฉล่ีย 18.52 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.388 เมื่อทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ีย
โดยการทดสอบค่า t ดว้ยสถิติ t-test ส าหรบั dependence sample พบว่าหลังจากการเรียนดว้ย
วิธีการสอนแบบปกตินักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาดนตรีไทย เร่ืองประเภทวงดนตรีไทย
สงูขึน้อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 (t = 21.03, df = 24, p-value = .000)      

1.2 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ก่อน – หลัง การเรียนของนักเรียนท่ีเรียน
ด้วยบทเรียนมัลติมีเดียส าเร็จรูป เรื่องประเภทวงดนตรีไทย (กลุ่มทดลอง) พบว่า ผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนก่อนเรียน (pretest) วิชาดนตรีไทย เรื่องประเภทวงดนตรีไทย (กลุ่มทดลอง) ท่ีเรียน
ด้วยบทเรียนมัลติมีเดียส าเร็จรูป มีค่าเฉล่ีย 8.04 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.881 ส่วนผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนหลังเรียน (posttest) เรื่องประเภทวงดนตรีไทย (กลุ่มทดลอง) ท่ีเรียนดว้ยบทเรียน
มลัติมีเดียส าเร็จรูป มีค่าเฉล่ีย 23.72 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 2.283 เมื่อทดสอบความแตกต่างของ
ค่าเฉล่ียโดยการทดสอบค่า t ดว้ย t-test ส าหรบั dependence sample พบว่าหลังจากการเรียน
ด้วยบทเรียนมัลติมีเดียสำเร็จรูป นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาดนตรีไทย เรื่องประเภทวง
ดนตรีไทยสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 (t = 27.061, df = 24, p-value = .000)      

1.3 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ผลสัมฤทธิ์หลังการเรียนของนักเรียนท่ี
เรียนแบบปกติ (กลุ่มควบคุม) และผลสัมฤทธิ์หลังการเรียนของนักเรียนท่ีเรียนด้วยบทเรียน
มัลติมีเดียส าเร็จรูป (กลุ่มทดลอง) พบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน (posttest) วิชาดนตรี
ไทย เรื่องประเภทวงดนตรีไทย (กลุ่มควบคุม) ท่ีเรียนแบบปกติ มีค่าเฉล่ีย 18.52 ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 1.388 ส่วนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน (posttest) เรื่องประเภทวงดนตรีไทย 
(กลุ่มทดลอง) ท่ีเรียนด้วยบทเรียนมัลติมีเดียส าเร็จรูป มีค่าเฉล่ีย 23.72 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
2.283 เมื่ อทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียโดยการทดสอบค่า t ด้วย t-test ส าหรับ 
independence sampleพบว่าหลังจากการเรียนด้วยบทเรียนมัลติมีเดียส าเร็จรูป นักเรียนมี
ผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน วิชาดนตรีไทย เร่ืองประเภทวงดนตรีไทย แตกต่างจากนกัเรียนท่ีเรียนดว้ย
วิธีการสอนแบบปกติ อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 (t = 8.588, df = 24, p-value = .000)      
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2. ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนมัลติมีเดีย
ส าเร็จรูป วิชาดนตรีไทย เร่ือง ประเภทวงดนตรีไทย  

2.1 ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อบทเรียนมัลติมีเดีย
ส าเร็จรูป วิชาดนตรีไทย เร่ือง ประเภทวงดนตรีไทย ดา้นส่ือการจดัการเรียนรูพ้บว่า ผลการประเมิน
ความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อบทเรียนมลัติมีเดียส าเร็จรูป วิชาดนตรีไทย เร่ือง ประเภทวงดนตรี
ไทย ด้านส่ือการจัดการเรียนรู ้มีค่าเฉล่ียโดยรวมท่ี 4.48 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานท่ี 0.73 ซึ่ง
แสดงใหเ้ห็นว่านักเรียนมีความพึงพอใจต่อส่ือการจดัการเรียนรูข้องบทเรียนมัลติมีเดียโดยรวมอยู่
ในระดับมาก เมื่อพิจารณาในแต่ละประเด็นแลว้พบว่านักเรียนมีความพึงพอใจในประเด็น ภาพท่ี
ใช้ในบทเรียนมัลติมีเดียส าเร็จรูปมีความน่าสนใจ   สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ และ 
บทเรียนมลัติมีเดียส าเร็จรูปท าใหน้กัเรียนเขา้ใจเนือ้หาไดม้ากขึน้ อยู่ในระดบัมากท่ีสดุ 

2.2 ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อบทเรียนมัลติมีเดีย
ส าเร็จรูป วิชาดนตรีไทย เรื่อง ประเภทวงดนตรีไทย ดา้นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ พบว่า ผลการ
ประเมินความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อบทเรียนมลัติมีเดียส าเร็จรูป วิชาดนตรีไทย เร่ือง ประเภท
วงดนตรีไทย ดา้นการจดักิจกรรมการเรียนรู ้มีค่าเฉล่ียโดยรวมท่ี 4.54 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานท่ี 
0.68 ซึ่งแสดงให้เห็นว่านักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของบทเรียน
มัลติมีเดียโดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด เมื่อพิจารณาในแต่ละประเด็นแลว้พบว่านักเรียนมีความ
พึงพอใจในประเด็น ความยาก-ง่ายของเนือ้หาเหมาะสมกบัวยัของผูเ้รียน การจดักิจกรรมการเรียน
การสอนมีความแปลกใหม่ บรรยากาศในการจดัการเรียนรูท้ าใหน้ักเรียนมีความกระตือรือรน้  และ
มีความรบัผิดชอบต่อตนเอง และ เวลาในการจัดการเรียนการสอนมีความเหมาะสม อยู่ในระดับ
มากท่ีสดุ 

2.3 ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อบทเรียนมัลติมีเดีย
ส าเร็จรูป วิชาดนตรีไทย เรื่องประเภทวงดนตรีไทย ดา้นประโยชนท่ี์ไดร้บั พบว่า ผลการประเมิน
ความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อบทเรียนมลัติมีเดียส าเร็จรูป วิชาดนตรีไทย เร่ือง ประเภทวงดนตรี
ไทย ดา้นประโยชนท่ี์ไดร้บั มีค่าเฉล่ียโดยรวมท่ี 4.53 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานท่ี 0.70 ซึ่งแสดงให้
เห็นว่านกัเรียนมีความพึงพอใจต่อประโยชนท่ี์ไดร้บัของบทเรียนมลัติมีเดียโดยรวมอยู่ในระดับมาก
ท่ีสุด เมื่อพิจารณาในแต่ละประเด็นแล้วพบว่านักเรียนมีความพึงพอใจในประเด็นบทเรียน
มัลติมีเดียส าเร็จรูป ท าให้นักเรียนเรียนอย่างมีความสุข และบทเรียนส าเร็จรูปท าให้นักเรียนมีเจต
คติท่ีดีต่อวิชาดนตรีไทยมากขึน้ เมื่อแปลผลแลว้อยู่ในระดบัมากท่ีสดุ 
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5.3 อภิปรายผล 
การวิจัยในครัง้นีเ้ป็นการศึกษาเพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนท่ีเรียนวิชาดนตรีไทย 

เรื่องประเภทวงดนตรี ระหว่างการเรียนด้วยบทเรียนมัลติมีเดียส าเร็จรูปกับการเรียนแบบปกติ 
สามารถอภิปรายผลไดด้งันี ้

ผูว้ิจยัไดท้ าการสรา้งบทเรียนมลัติมีเดียส าเร็จรูปวิชาดนตรีไทย เร่ืองประเภทวงดนตรีไทย 
ขึน้มาเพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เร่ืองประเภทวงดนตรีไทย ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 โดยใชบ้ทเรียนมัลติมีเดียส าเร็จรูปส าหรบันักเรียนกลุ่มทดลองเปรียบเทียบกบั
การสอนแบบปกติส าหรบันักเรียนกลุ่มควบคมุ จากผลการวิจยัพบว่า นกัเรียนท่ีเรียนดว้ยบทเรียน
มัลติมีเดียส าเร็จรูป มีผลสัมฤทธิ์ท่ีสูงกว่าการเรียนแบบปกติ เน่ืองจากผูว้ิจัยไดส้รา้งและพัฒนา
บทเรียนมัลติมีเดียส าเร็จรูปตามล าดับขั้นตอนอย่างเป็นระบบ โดยเริ่มจากผู้วิจัยได้น าทฤษฎี
สมัพนัธเ์ชื่มโยงของธอรน์ไดคแ์ละทฤษฎีน ามาใชเ้ป็นรูปแบบของการจดัสรา้งบทเรียนส าเร็จรูปนั้น
ไดก้ล่าวไว ้3 ประการ ไดแ้ก่ 1. กฎแห่งความพรอ้ม เป็น การเตรียมตวันกัเรียน เตรียมบทเรียนเมื่อ
มีความพรอ้ม ซึ่งช่วยใหน้ักเรียนมีความรูสึ้กพรอ้มและสบายใจ พรอ้มเรียนรูอ้ย่างมีความสุข อาจ
ส่งผลให้เกิดผลสัมฤทธิ์ท่ีดี 2. กฎแห่งการฝึกหัด  การกระท าซ า้ ๆ ท าบ่อย ๆ ก่อให้เกิดความ
ช านาญ แม่นย า ชดัเจน และมีทกัษะคล่องแคล่ว 3. กฎแห่งผลหรือผลลัพธ์ท่ีได ้  เป็นการเชื่อมโยง
ระหว่างส่ิงเรา้กบัการตอบสนองท่ีสรา้งความพึงพอใจใหก้บันกัเรียน ซึ่งไดม้าจากการเสริมแรงโดย
การมีรางวลัหรือค าชื่นชมเพื่อใหน้กัเรียนเกิดการใฝ่รูใ้ฝ่เรียน (ถวลั  มาศจรสั, 2551)  

จากการศึกษาทฤษฎีท่ีเกี่ยวขอ้งแลว้ผูว้ิจัยไดส้รา้งบทเรียนมัลติมีเดียส าเร็จรูปตามแนว
การสร้าง ของ กุศยา  แสงเดช (2552, น. 15) ได้กล่าวถึงบทเรียนส าเร็จรูปว่าประกอบด้วย
ส่วนประกอบ ดงันี ้1. กรอบตัง้ตน้ (Set Frame) คือ กรอบท่ีมีอยู่ใหน้กัเรียนสรา้งการตอบสนองซึ่ง 
นักเรียนสามารถท าได้จากข้อมูลท่ีอยู่ในกรอบเดียวกัน 2. กรอบฝึกหัด (Practice Frame) เป็น
กรอบท่ีนักเรียนจะตอ้งฝึกหัดในส่ิงท่ีไดเ้รียนมาจากกรอบตั้งตน้ และนักเรียนจะตอ้งฝึกหัดเฉพาะ
ส่ิงท่ีเขาไดร้บัจากกรอบตัวตน้เท่านั้น 3. กรอบรองส่งทา้ย (Sub Terminal Frame) เป็นกรอบทีให้
ความรูท่ี้จ าเป็นเพื่อใหน้ักเรียนสามารถตอบในกรอบสรุปได ้กรอบรองส่งทา้ยแรกควรจะมีความรู้
อยู่ส่วนหน่ึงท่ีจะน าไปใชใ้นกรอบส่งทา้ยท่ีอยู่ถดัไป จะสะสมความรูเ้พิ่มขึน้เร่ือย ๆ จนกว่านกัเรียน
บรรลุถึงความสามารถท่ีจะตอบสนองในกรอบส่งทา้ยไดอ้ย่างถูกตอ้ง การสรา้งบทเรียนส าเร็จรูป 
จึงมักสร้างกรอบส่งท้าย หรือกรอบสรุปก่อนกรอบรองท้าย 4. กรอบสรุปหรือกรอบส่งท้าย 
(Terminal Frame) เป็นการสรุปบทเรียนท่ีไดเ้รียนจากกรอบตน้  แลว้ตอบสนองออกมาในรูปแบบ
ต่าง ๆ เมื่อผู้วิจัยได้จัดท าเนือ้หาส าหรับบทเรียนส าเร็จรูปตามแนวคิดและทฤษฎีท่ีได้กล่าวมา
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ขา้งตน้แลว้นัน้โดยดึงประเด็นส าคญัเช่น กรอบตัง้ตน้ ซึ่งเป็นส่ิงท่ีผูเ้รียนจะตอ้งเรียนรูแ้ละท าความ
เขา้ใจเพื่อมาท าแบบฝึกหัดในกรอบแบบฝึกหัดและมาถึงกรอบสรุปหรือกรอบส่งทา้ย ซึ่งเป็นการ
ประมวลผลความรูข้องผูเ้รียนโดยออกมาในรูปแบบของการท าแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิ์   

ผูว้ิจยัไดพ้ฒันาบทเรียนส าเร็จรูปใหอ้ยู่ในรูปแบบของส่ือมัลติมีเดีย ซึ่งผูว้ิจยัไดพ้ฒันาขึน้
ตามองคป์ระกอบดังนี ้1.ภาพท่ีใชป้ระกอบบทเรียนผูว้ิจัยไดใ้ช้ภาพท่ีมีสีสันท่ีน่าสนใจ   2. เสียง 
ผูว้ิจัยไดเ้พิ่มองคป์ระกอบดา้นเสียงในการใชป้ระกอบเพื่อท าใหน้ักเรียนมีความเขา้ใจในเรื่องวง
ดนตรีไทยมากขึน้ 3. วิดีโอ ผูว้ิจัยไดเ้พิ่มวิดีโอประกอบบทเรียนเพื่อท าใหน้ักเรียนไดเ้ห็นภาพและ
กระบวนการในการบรรเลงของวงดนตรีไทยประเภทต่างๆมากขึน้ และ 4. เกม ผูว้ิจัยไดใ้ชเ้กมเป็น
องคป์ระกอบในการวดัความรูแ้ละความเขา้ใจของนกัเรียนหลงัจากท่ีเรียนเนือ้หาครบถว้นแลว้ เพื่อ
สรา้งความน่าสนใจและแรงจูงใจในการเรียนของนักเรียน จากองคป์ระกอบท่ีผูว้ิจยัไดพ้ฒันาทัง้ 4 
ดา้น เป็นองคป์ระกอบของส่ือมลัติมีเดีย ซึ่งสอดคลอ้งกับทฤษฎีของ กิดานันท ์ มลิทอง   ( 2543, 
น. 267) ท่ีกล่าวไวว้่า ส่ือมัลติมีเดียคือการน าส่ือหลาย ๆ ประเภทมารวมเขา้ดว้ยกนั ไม่ว่าจะเป็น 
วัสดุอุปกรณ ์และ วิธีการต่าง ๆ  เพื่อใหเ้กิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดในการเรียนการ
สอน โดยการใชส่ื้อแต่ละอย่าง ตามล าดบัขัน้ตอนของเนือ้หาในยคุปัจจบุนัมีการน าคอมพิวเตอรม์า
ใชร้่วมดว้ยเพื่อการผลิต หรือการควบคุมการท างานของอุปกรณ์ต่าง ๆ ซึ่งในการน าเสนอข้อมูล 
ตวัอกัษร กราฟฟิก ภาพถ่าย ภาพเคล่ือนไหว และเสียง จากกระบวนการพฒันาบทเรียนส าเร็จรูปท่ี
ผูว้ิจัยไดก้ล่าวมาถือเป็นการพัฒนาใหบ้ทเรียนส าเร็จรูปใหอ้ยู่ในรูปแบบของ บทเรียนมัลติมีเดีย
ส าเร็จรูป ซึ่งมีองคป์ระกอบของ เนือ้หา ภาพ เสียง วิดีโอ และเกม ส่งผลใหผ้ลสมัฤทธิ์ทางการเรียน 
เร่ืองประเภทวงดนตรีไทยของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 สงูขึน้และสูงกว่านักเรียนกลุ่มควบคุม
ท่ีเรียนดว้ยการสอนแบบปกติ ซึ่งเป็นไปตามกบัสมมุติฐานท่ีตัง้ไวว้่า นกัเรียนที่เรียนวิชาดนตรีไทย 
เรื่องประเภทวงดนตรีไทยดว้ยบทเรียนมลัติมีเดียส าเร็จรูปมีผลสมัฤทธิท์างการเรียนแตกต่างจาก
นกัเรียนที่เรียนแบบปกติ และนกัเรียนที่ไดร้บัการเรียนดว้ยบทเรียนมลัติมีเดียส าเร็จรูปวิชาดนตรี
ไทย เรือ่งประเภทวงดนตรีไทย มีความพงึพอใจอยู่ในระดบัมาก 

 เมื่อผูเ้รียนไดเ้รียนดว้ยบทเรียนมัลติมีเดียส าเร็จรูปแลว้จะไดร้บัประโยชนจ์ากบทเรียนท่ี
ท าใหน้กัเรียนเกิดเรียนรูด้ว้ยตนเอง เรียนรูอ้ย่างมีความสขุ และบทเรียนส าเร็จรูปยงัท าใหน้กัเรียนมี
เจตคติท่ีดีต่อวิชาดนตรีไทยซึ่งสอดคลอ้งกบั ฤทธิชยั  อ่อนมิ่ง (2547, น. 5) ไดก้ล่าวไวว้่า บทเรียน
มัลติมีเดียนั้นมีประโยชน์ คือ 1. ส่งเสริมในการเรียนด้วยตนเองเชิงรุกกับส่ือน าเสนอเชิงรับ 2. 
สามารถท าเป็นการจ าลองการน าเสนอหรือตัวอย่างท่ีเป็นแบบฝึกหัดและการสอนแบบท่ีไม่มีแบบ
ฝึก 3. อาจมีภาพประกอบและมีปฏิสัมพนัธ์เพื่อใหเ้กิดการเรียนรูท่ี้ดียิ่งขึน้ 4. เป็นส่ือท่ีสามารถจะ
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พัฒนาการตัดสินใจและแกไ้ขปัญหาของนักเรียนไดอ้ย่างมี ประสิทธิภาพ และ 5. การจัดการดา้น
เวลาในการเรียนไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพและใช้เวลาในการเรียนให้นอ้ยลง จึงท าใหผู้เ้รียนนั้นมี
ความสนใจท่ีอยากเรียนรูแ้ละจดจ าเนือ้หาไดดี้ และรูสึ้กสนุกสนานกับการเรียน ท าใหผู้เ้รียนนั้นมี
ผลสัมฤทธิ์ท่ีดีขึน้ เมื่อเปรียบเทียบกับการเรียนแบบปกติ ในเร่ืองเดียวกันโดยมีครูผู้สอนเป็น
ผูด้  าเนินการสอนแบบการบรรยาย และเขียนกระดาน ตามเนือ้หาในแผนการสอนท่ีไดจ้ัดท าขึน้ ซึ่ง
ไม่ไดม้ีส่ือการสอนอื่นเพิ่มเติม เช่น ภาพประกอบ วีดีโอ เสียง และส่ิงเลา้ต่าง ๆ ท่ีสามารถดึงดูด
ความสนใจ และช่วยใหผู้เ้รียนจดจ าเนือ้หาไดดี้ขึน้ ซึ่งผูเ้รียนสามารถเรียนและท าความเขา้ใจได้
ดว้ยตนเอง สามารถท าแบบฝึกหัด แบบทดสอบ ไดต้ามปกติ และการเรียนผ่านเกณฑต์ามท่ีไดต้ัง้
ไว้ แต่เมื่อน าผลสัมฤทธิ์หลังเรียนของทั้งสองกลุ่มมาเปรียบเทียบกันพบว่า นักเรียนท่ีเรียนดว้ย
บทเรียนมัลติมีเดียส าเร็จรูป วิชาดนตรีไทย เร่ืองประเภทวงดนตรีไทย มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
แตกต่างจากนกัเรียนท่ีเรียนดว้ยวิธีการสอนแบบปกติ  

นอกจากนีผ้ลวิจัยพบว่านักเรียนท่ีเรียนด้วยบทเรียนมัลติมีเดียมีความพึงพอใจโดย
รวมอยู่ในระดับท่ีดีมากสอดคลอ้งกับสมมุติฐานท่ีตัง้ไวว้่า นกัเรียนที่ไดร้บัการเรียนดว้ยบทเรียน
มัลติมีเดียส าเร็จรูปวิชาดนตรีไทย เรื่องประเภทวงดนตรีไทย มีความพึงพอใจอยู่ในระดบัมาก       
ซึ่งท าใหเ้ห็นว่าบทเรียนมัลติมีเดียส าเร็จรูป เร่ืองประเภทวงดนตรีไทยนัน้ ตอบสนองความตอ้งการ
ของนักเรียน สอดคลอ้งกับ อรรถพร ค าคม (2546: 29) ไดก้ล่าวถึงความพึงพอใจว่าเป็นทัศนคติ
หรือการท่ีบุคคลนั้น ๆ พึงพอใจ ต่อกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีท าใหเ้ห็นว่าการกระท าหรือกิจกรรมนั้นเกิด
จากพืน้ฐานของจิตใจแต่ละบุคคลและประสบการณท่ี์แตกต่างกนัของแต่ละบุคคลนัน้ไดร้บั ระดับ
ของความพึงพอใจจะเกิดขึน้ต่อเมื่อกิจกรรมนัน้ ๆ สามารถตอบสนองในความตอ้งการแก่บุคคลนั้น
ได ้ซึ่งผูเ้รียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากนั้นเกิดจาก 1. ในดา้นส่ือการจัดการเรียนรู ้ผูว้ิจัยใช้
ภาพในบทเรียนมัลติมีเดียส าเร็จรูปท่ีน่าสนใจสอดคลอ้งกับจุดประสงคก์ารเรียนรูท้ าใหน้ักเรียน
เขา้ใจเนือ้หาไดม้ากขึน้  2. ในดา้นการจัดกิจกรรมการเรียนรูเ้มื่อพิจารณา ผูว้ิจัยเลือกเนือ้หาท่ีมี
ความยาก – ง่าย เหมาะสมกบัวยัของผูเ้รียน จดักิจกรรมการเรียนการสอนมีความแปลกใหม่สรา้ง
บรรยากาศในการจดัการเรียนรูท้ าใหน้กัเรียนมีความกระตือรือรน้ และมีความรบัผิดชอบต่อตนเอง 
และ เวลาในการจดัการเรียนการสอนมีความเหมาะสม  3. ในดา้นประโยชนท่ี์ผูว้ิจยัพบว่าบทเรียน
มัลติมีเดียส าเร็จรูปท าให้นักเรียนเรียนอย่างมีความสุข และส่งผลใหน้ักเรียนมีเจตคติท่ีดีต่อวิชา
ดนตรีไทยมากขึน้ จากผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนในดา้นประโยชนท่ี์ไดร้บัมีความ
สอดคลอ้งกับบทสรุปของ สุเทพ  พานิชพันธุ์ (2541: 23)  ว่า ส่ิงจูงใจท่ีใชเ้ป็นเครื่องมือกระตุน้ให้
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บุคคลเกิดความพึงพอใจอย่างหนึงคือสภาพกายท่ีพึงปรารถนาคือ ส่ิงแวดล้อมในการประกอบ
กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งเป็นส่ิงส าคญัอย่างหน่ึงอนัก่อใหเ้กิดความสขุทางกาย   

จากท่ีไดก้ล่าวมานีส้รุปไดว้่าบทเรียนมลัติมีเดียส าเร็จรูป วิชาดนตรีไทย เรื่องประเภทวง
ดนตรีไทย ออกแบบมาใหม้ีความน่าสนใจ นักเรียนเกิดการเรียนรูท่ี้แปลกให ้ทันสมัย ไม่น่าเบื่อ 
และส่งเสริมใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรูด้ว้ยตวัเอง อีกทัง้ยงัเกิดประโยชนแ์ก่ผูเ้รียนในดา้นต่าง ๆ  และท าให้
ผูเ้รียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีสูงขึน้ กล่าวไดว้่าผูเ้รียนมีความพึงพอในต่อบทเรียนมัลติมีเดีย
ส าเร็จรูป วิชาดนตรีไทย เร่ืองประเภทวงดนตรีไทย อยู่ในระดบัท่ีดีมาก เน่ืองจากในปัจจบุนัผู้เรียน
อยู่ในยุคท่ีเทคโนโลยีมีความเจริญกา้วหนา้และผูเ้รียนสามารถเขา้ถึงไดง้่ายจึงท าใหส่ื้อมัลติมีเดีย
ส าเร็จรูปมีความน่าสนใจอีกทั้งผู้เรียนสามารถเรียนรูไ้ด้ด้วยตัวเอง เพิ่มทางเลือกให้ผู้เรียนได้
ทบทวนความรู ้ท าแบบฝึกซ า้ได้ง่ายกว่าการเรียนแบบปกติจึงท าใหผู้้เรียนมีความผึงพอใจและ
ตอบสนองต่อความตอ้งการในการเรียนยคุปัจจบุนั 

ข้อเสนอแนะ 
จากการศึกษาคน้ควา้ในครัง้นีผู้ว้ิจยัมีขอ้เสนอแนะท่ีอาจจะน าผลวิจยัไปใชเ้พื่อแกปั้ญหา

ในการจดัการเรียนการสอนหรือการพฒันาผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนและเพ่ือการวิจยัครัง้ต่อไป ดงันี ้
ข้อเสอนแนะจากการวิจัย 
1.ในการเรียนด้วยบทเรียนมัลติมีเดียส าเร็จรูป เรื่องประเภทวงดนตรี ไทย 

ครูผูส้อนควรอธิบายขัน้ตอนและวิธีการเขา้เรียนใหผู้เ้รียนฟังอย่างชดัเจน เพื่อใหก้ารเรียนเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกนัและท าใหบ้ทเรียนเกิดประสิทธิภาพสงูสดุ 

2.ในระหว่างการเรียนดว้ยบทเรียนมัลติมีเดียส าเร็จรูป เร่ืองประเภทวงดนตรีไทย
นั้น ผู้สอนควรเปิดโอกาสให้ผู้เรียนซักถามในข้อสงสัยในการเข้าเรียนและการท ากิจกรรมใน
บทเรียน เพื่อใหผู้เ้รียนเขา้ใจและสามารถท ากิจกรรมรวมถึงแบบทดสอบไดต้ามเงื่อนไขท่ีก าหนด
ของบทเรียน 

3. เน่ืองดว้ยบทเรียนมัลติมีเดียส าเร็จรูป เร่ืองประเภทวงดนตรีไทย เป็นการเรียน
ในโรงเรียน จ าเป็นตอ้งใชเ้ครื่องมือในการเรียน คือคอมพิวเตอร ์จึงท าใหผู้เ้รียนไม่ไดม้ีการทบทวน
บทเรียน ผูส้อนควรแนะน าใหผู้เ้รียนมีการจดบนัทึกขอ้มลูท่ีส าคญัในบทเรียนเพื่อเป็นการทบทวน 

ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยคร้ังต่อไป 
1.ควรท าบทเรียนมัลติมีเดียส าเร็จรูปในรายวิชาดนตรีไทยเรื่องอื่น ๆ ท่ีผูเ้รียนมี

ผลสัมฤทธิ์ต ่า เพ่ือเป็นการดึงดูดความสนใจและผูเ้รียนสามารถเขา้ใจไดง่้ายกว่าการบรรยายของ
ผูส้อน และเป็นการพฒันาผลสมัฤทธิ์ใหดี้ยิ่งขึน้ 
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2.ควรพฒันาส่ือมลัติมีเดียส าเร็จรูปใหผู้เ้รียนสามารถเขา้ถึงไดง้่าย จากแหล่งต่าง 
ๆ ท่ีผูเ้รียนสามารถคน้ควา้ไดง้่าย สะดวก รวดเร็ว และสามารถทบทวนบทเรียนไดอ้ย่างอิสระ 

3.ในสถานการณปั์จจุบันส่ือการสอนแบบออนไลนถ์ือว่าเป็นส่ิงส าคัญอีกอย่าง
หน่ึงท่ีท าใหผู้เ้รียนสามารถเรียนรูแ้ละคน้ควา้ดว้ยตัวเองจากอปุกรณท่ี์ผูเ้รียนมีและสามารถเขา้ถึง
ไดส้ดวก และบทเรียนมลัติมีเดียเป็นอีกทางเลือกหน่ึงท่ีน่าสนใจ 
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ภาคผนวก ก เครื่องมือท่ีใช้ในการวจิัย 

-บทเรียนมลัติมีเดียส าเร็จรูป เร่ืองประเภทวงดนตรีไทย 
-แผนการจดัการเรียนรู ้เร่ืองประเภทวงดนตรีไทย (เรียนแบบปกติ) 
-แบบทดสอบก่อนเรียน – หลงัเรียน เร่ืองประเภทวงดนตรีไทย 
-แบบประเมินความพึงพอใจ 
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บทเรียนมัลติมีเดียส าเร็จรูป เร่ืองประเภทวงดนตรีไทย 
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แผนการจัดการเรียนรู้ 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 

 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  สาระดนตร ี  วิชาศิลปะพืน้ฐาน ศ 21102 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1   เวลา 2 คาบ   ปีการศึกษา 2564 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1   เร่ืองประเภทของวงดนตรีไทย (วงป่ีพาทย)์ 
 
มาตรฐานการเรียนรู้/ตวัชีว้ัด 

มาตรฐานการเรียนรู้  

  มาตรฐาน ศ 2.1 เชา้ใจและแสดงออกทางดนตรีอย่างสรา้งสรรค ์วิเคราะห ์วิพากษ์วิจารณ์
เห็นคณุค่าทางดนตรี ถ่ายทอดความรูสึ้ก ความคิดต่อดนตรีอย่างอิสระ ชื่นชม และประยกุตใ์ชใ้น
ชีวิตประจ าวนั 

     ตัวชีว้ัด 
            มฐ.ศ 2.1 ม.1/4 จดัประเภทของวงดนตรีท่ีมาจากวฒันธรรมต่าง ๆ 
จุดประสงคก์ารเรียนนรู้ 
               1.บอกชื่อวงดนตรีไทยประเภทต่าง ๆได ้(K) 
               2.บอกชื่อเครื่องดนตรีไทยในวงป่ีพาทยไ์ด ้(K) 
               3.บอกโอกาสท่ีใชว้งป่ีพาทยใ์นงาน และกิจกรรมต่าง ๆ (P) 
               4.เห็นคณุค่าดนตรีไทยประเภทต่าง ๆ รว่มกนัอนรุกัษ์ และสืบทอดใหค้งอยู่คู่ไทย
ตลอดไป (A) 
สาระส าคัญ 

             การน าเอาเครื่องดนตรีแต่ละประเภทมาบรรเลงรวมกนั เรียกว่า การผสมวง ซึ่งแต่ละวง
นัน้จะใชเ้ครื่องดนตรีท่ีแตกต่างกนั ส่วนวงป่ีพาทยน์ัน้ เป็นการน าเครื่องดนตรีประเภทตีมาบรรเลง
รวมกนัเป็นหลกั ไดแ้ก่ ระนาดเอก ระนาดทุม้ ฆอ้งวง และเครื่องประกอบจงัหวะ เป็นตน้ โดยมีป่ี
เป็นเครื่องเป่า ใชต้ะโพน กลองทดัตีประกอบจงัหวะหนา้ทบั นิยมบรรเลงในงานมงคลทั่วไป รวมทัง้
งานศพ และใชบ้รรเลงประกอบการแสดงโขน ละคร ลิเก หนงัใหญ่ และในพิธีกรรมต่าง ๆ 

สาระการเรียนรู้ 
1.ความรู้  
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                   ประเภทของวงดนตรีไทย วงป่ีพาทย ์
           2.ทักษะ/กระบวนการ  
                 การใหเ้หตผุล การสรุปความรู ้
           3.คุณลักษณะอันพึงประสงค ์
                      มีวินยั ใฝ่เรียนรู ้มุ่งมั่นในการท างาน รกัความเป็นไทย 
        4.สมรรถนะ 
                  การส่ือสาร ภาพวงดนตรี 
                   การคิด การจดัระบบความคิดเป็นแผนภาพ 
                   การแกปั้ญหา กระบวนการกลุ่ม 
                   ทกัษะชีวิต กระบวนการท างาน 
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

           ขั้นน า 

            1.นกัเรียนฟังซีดีเพลงไทยพรอ้มทัง้ดภูาพวงดนตรีไทย คือ วงป่ีพาทย ์และใหน้กัเรียน
ช่วยกนัตอบเสียงท่ีไดย้ินแตกต่าง หรือเสียงเหมือนกนั และแต่ละวงมีเครื่องดนตรีอะไรบา้ง 

           ขั้นสอง 

               2.ครูสนทนาซกัถามนกัเรียนว่าวงดนตรีท่ีนกัเรียนรูจ้กัหรือเคยพบเห็นมีวงดนตรีอะไรบา้ง 
ใหน้กัเรียนรว่มกนัยกตวัอย่าง เพื่อประเมินความรูก้่อนเรียน พรอ้มทัง้ใหน้กัเรียนดภูาพวงดนตรี
ไทย คือ (วงป่ีพาทย)์ และถามนกัเรียนว่าเสียงท่ีไดฟั้งเมื่อสกัครู ่นัน้นกัเรียนคิดว่าเป็นเสียงของวง
ดนตรีประเภทใด และประกอบดว้ยเครื่องดนตรีอะไรบา้ง และใหน้กัเรียนช่วยกนัอภิปราย ถา้ไมม่ี
นกัเรียนตอบได ้ครูเปิดเสียงดนตรีพรอ้มใหด้รููปภาพซ า้ จนสามารถตอบได ้และแนะน าว่าวนันีจ้ะ
เรียนรูเ้กี่ยวกบัวงป่ีพาทย ์ 

               3.นกัเรียนฟังครูอธิบายเกี่ยวกบัวงป่ีพาทย ์เมื่อเขา้ใจแลว้ใหน้กัเรียนช่วยกนัอภิปรายวา่
นกัเรียนเคยเห็นวงดนตรีป่ีพาทยใ์นงานอะไรบา้ง แต่ละงานนัน้มีเครื่องดนตรีท่ีเหมือนกนัหรือไม่ วง
ป่ีพาทยน์ัน้มีเครื่องดนตรีอะไรเป็นหลกัหรือมีจดุเด่นขอ้สงัเกตอุย่างไร 

                4.แบ่งกลุ่มนกัเรียนกลุ่มละ 6-8 คน ศึกษาวงดนตรีไทย (วงป่ีพาทย)์ จากใบความรูแ้ลว้
ส่งตวัแทนอภิปรายลกัษณะ และขนาดของวงป่ีพาทยว์่าแต่ละวงมีเครื่องดนตรีชนิดใดเพิ่มขึน้แลว้
เกิดเป็นวงชื่อว่าอะไร ใชใ้นโอกาสใดไดบ้า้งตามท่ีนกัเรียนไดศึ้กษาและคุน้เคยหรือเคยเห็นมาก่อน  
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                5.นกัเรียนท าใบงานและรว่มกนัเฉลย พรอ้มทัง้น าความรูเ้ร่ือง วงป่ีพาทย ์ไปใชต้ามท่ี
พบเห็นในชีวิตประจ าวนั หรือตามโอกาสต่าง ๆ พรอ้มทัง้จดับอรด์แผนผงัวงดนตรีแต่ละประเภท 
และน าไปเผยแพรค่วามรูใ้หก้บันกัเรียนอื่น ๆ 

             ขัน้สรุป 

             6.ใหน้กัเรียนรว่มกนัสรุปเร่ือง ประเภทของวงดนตรีป่ีพาทยอ์ีกครัง้ ว่ามีกี่ประเภท 
อะไรบา้งโดยครูน าภาพวงป่ีพาทยแ์ต่ละประเภทมาใหน้กัเรียนดแูลว้ช่วยกนัตอบว่าตรงกบัวงป่ี
พาทยช์นิดใดใชใ้นโอกาสใด 

ชิน้งาน/ภาระงาน 
             ใบงาน/การจัดบอรด์ 
แนวทางบูรณาการ 
             ภาษาไทย 
                    การอภิปรายแสดงความคิดเห็น การตอบค าถาม 
             สังคมศึกษา 
                      การน าดนตรีไปใชใ้นสงัคมและโอกาสตามพิธีกรรมต่าง ๆ 
สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 
                 1.ซีดีเพลงไทย 
                 2.หนงัสือเรียน/ใบความรู/้รูปภาพวงดนตรี 
                 3.ใบงาน 
การวัดประเมินผล 
                 1.วิธีวดัและประเมินผล 
                            - สงัเกตจากการท าใบงาน 
                            - การตอบค าถาม กจิกรรมกลุ่ม 
                  2.เครื่องมอืการวดัและประเมินผล 
                            - ใบงาน 
                  3.เกณฑก์ารวดัและประเมินผล 
                            คะแนน 9-10          ระดบั          ดีมาก 
                            คะแนน 7-8             ระดบั          ดี 
                            คะแนน 5-6             ระดบั          พอใช ้
                            คะแนน 0-4             ระดบั          ควรปรบัปรุง 
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ด้านความรู้ (K) ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

และค่านิยม (A) 

ด้านทักษะ/กระบวนการ (P) 

1.สงัเกตจากการถามและ

การแสดงความคิดเห็น 

2.จากการตรวจใบงาน 

1.สงัเกตจากความสนใจและ

ความกระตือรือรน้ในการ

ปฏิบติักิจกรรม 

2.สงัเกตจากความรบัผิดชอบ

และความมีวินยัขณะปฏิบติั

กิจกรรม 

3.สงัเกตจากการยอมรบัความ

คิดเห็นของผูอ้ื่นขณะปฏิบติั

กิจกรรม 

1.สงัเกตจากพฤติกรรมขณะ

ปฏิบติักิจกรรมรายบุคคล 

2.สงัเกตจุากความตัง้ใจและ

ปฏิบติัตามขัน้ตอน 

 

กิจกรรมเสนอแนะ 

           นกัเรียนดภูาพวงป่ีพาทย ์แลว้ฝึกจ าแนกประเภทของวงดนตรีใหถ้กูตอ้ง และช่วยกนัจดั

บอรด์วงดนตรีเผ่ือเผยแพร่ความรูใ้หส่้วนรวมต่อไป 
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การประเมินผล 

การประเมินใบงานนีเ้ป็นการประเมินผลตามสภาพจริง 

 

เกณฑก์าร

ประเมิน 

 

    ระดบัคะแนน   

4 

(9-10 คะแนน) 

3 

(7-8 คะแนน) 

2 

(5-6 คะแนน) 

1 

(0-4คะแนน) 

 บอกชือ่วงดนตรี

และ เครื่องดนตรี

จาก ภาพท่ี

ก าหนดให ้

จ าแนกเครื่อง

ดนตร ีต่าง ๆ ได้

สมัพนัธก์นั 

พรอ้มระบุโอกาส

ใน การบรรเลง

ของวง ดนตรีแต่

ละประเภท ได้

ถกูตอ้งทกุภาพ 

ดว้ยตนเองและ 

สามารถแนะน า

ผูอ้ื่น ได ้

บอกชือ่วงดนตรี 

และเครื่องดนตรี 

จากภาพท่ี 

ก าหนดให ้

จ าแนก เครื่อง

ดนตรีต่าง ๆ ได้

สมัพนัธก์นั 

พรอ้ม ระบุ

โอกาสในการ 

บรรเลงของวง

ดนตร ีแต่ละ

ประเภท ได ้

ถกูตอ้งทกุภาพ 

ดว้ย ตนเอง 

บอกชือ่วงดนตรี 

และเครื่องดนตรี 

จากภาพท่ี 

ก าหนดให ้

จ าแนก เครื่อง

ดนตรีต่าง ๆ ได้

สมัพนัธก์นั 

พรอ้ม ระบุ

โอกาสในการ 

บรรเลงของวง

ดนตร ีแต่ละ

ประเภท ได ้

ถกูตอ้งดว้ย

ตนเอง เป็น

ส่วนมาก 

บอกชือ่วงดนตรี

และ เครื่องดนตรี

จากภาพ ท่ีก 

าหนดใหจ้ าแนก 

เครื่องดนตรีต่าง 

ๆ ได ้สมัพนัธก์นั 

พรอ้ม ระบุ

โอกาสในการ 

บรรเลงของวง

ดนตร ีแต่ละ

ประเภท ได ้

ถกูตอ้งโดยไดร้บั

ค าแนะน าจาก 

ผูอ้ื่นทกุภาพ 
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ใบงาน 

เร่ือง    วงดนตรีไทย (วงป่ีพาทย)์          วิชาศิลปะพืน้ฐาน          สาระดนตรี 

ชื่อ  ..................................................................ชัน้...........................................เลขท่ี.............. 

ค าชีแ้จง ใหน้กัเรียนตอบค าถามต่อไปนีใ้หถ้กูตอ้ง 5 คะแนน 

 1.การผสมวงดนตรี เกิดจาก

.............................................................................................................................................. 

2.วงดนตรีไทย มี.........ประเภท   คือ

..............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................. 

สมมติุว่าท่ีบา้นนกัเรียนจดังานขึน้บา้นใหม่ จะสามารถน าวงดนตรีไทยชนิดใดไปบรรเลง 

..............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................. 

3.ใหน้กัเรียนจดัวงดนตรีไทย คนละ 1 วง โดยบอกชื่อวง เครื่องดนตรี และโอกาสท่ีใช้ 

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................. 

4.วงดนตรีท่ีใชบ้รรเลงประกอบการแสดง โขน ละคร ลิเก คือ วง

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................. 
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แผนจัดการเรียนรู้ที่ 2 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา สาระดนตร ี วิชา  ศิลปะพืน้ฐาน ศ21102 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1    เวลา 2 คาบ   ปีการศึกษา 2564 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1   เร่ือง ประเภทของวงดนตรีไทย (วงเคร่ืองสาย) 
 
มาตรฐานการเรียนรู้/ตวัชีว้ัด 
          มาตรฐานการเรียนรู้  
                    มาตรฐาน ศ 2.1 เขา้ใจและแสดงออกทางดนตรีอย่างสรา้งสรรค ์วิเคราะห ์
วิพากษ์วิจารณค์ณุค่าดนตรี ถ่ายทอดความรูสึ้ก ความคิดต่อดนตรีอย่างอิสระ  ชื่นชม และ
ประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจ าวนั 
            ตัวชีว้ัด 
                        มฐ.ศ 2.1 ม. 1/4   จดัประเภทของวงดนตรีไทยและวงดนตรีท่ีมาจากวฒันธรรม
ต่าง ๆ 
จุดประสงคก์ารเรียนรู้ 
                    1.บอกชื่อเครื่องดนตรีไทยในวงเครื่องสายได ้(K) 
                    2.บอกโอกาสในการน าวงเครื่องสายไปใชใ้นงาน และกิจกรรมต่าง ๆ (P) 
                    3.เห็นคณุค่าดนตรีไทยประเภทต่าง ๆ รว่มกนันอรุกัษ์ และสืบทอดใหค้งอยู่คู่ไทย
ตลอดไป (A) 
สาระส าคัญ 
               การผสมวงดนตรี เป็นการน าเอาเครื่องดนตรีแต่ละประเภทมาบรรเลงรวมกนั ซึ่งแต่ละวง
นัน้จะใชเ้ครื่องดนตรีท่ีแตกต่างกนั ส่วนวงเครื่องสายนัน้ เป็นการน าเครื่องดนตรีประเภทดีด และสี 
มาบรรเลงรวมกนัเป็นหลกั ไดแ้ก่ จะเข ้ซอดว้ง ซออู ้และเครื่องดนตรีประกอบจงัหวะ เป็นตน้ โดย
มีขลุ่ยเป็นเครื่องเป่า ใชโ้ทน ร  ามะนา ประกอบจงัหวะหนา้ทบั นิยมบรรเลงในงานทั่วไป 
สาระการเรียนรู้ 
           1.ความรู้ 
             ประเภทชองวงดนตรีไทย และวงเครื่องสาย 
            2.ทักษะ/กระบวนการ/กระบวนการคิด 
              การอภิปรายแสดงความคิดเห็น การสรุปความรู ้
          3.คุณลักษณะอันพึงประสงค ์
            มีวินยั ใฝ่เรียนรู ้มุ่งมั่นในการท างาน รกัความเป็นไทย 
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           4.สมรรถนะ 
            การส่ือสาร ภาพวงดนตรี 
                การคิด การจดัระบบความคิดเป็นแผนภาพ 
                 การแกปั้ญหา กระบวนการกลุ่ม 
                 ทกัษะชีวิต กระบวนการท างาน 
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
               ขัน้น า 
                1.นกัเรียนฟังซีดีบรรเลงเพลงไทยพรอ้มทัง้ดภูาพวงดนตรีไทย คือ วงเครื่องสาย และให้
นกัเรียนช่วยกนัตอบว่าเสียงท่ีไดย้ินแตกต่าง หรือเสียงเหมือนกนั และแต่ละวงมีเครื่องดนตรี
อะไรบา้ง 
                ขัน้สอน 
                2.ครูสสนทนาซกัถามนกัเรียนว่า วงดนตรีท่ีนกัเรียนรูจ้กัหรือเคยพบเห็นมีวงดนตรี
อะไรบา้ง ใหน้กัเรียนรว่มกนัยกตวัอย่าง เพื่อประเมินความรูก้่อนเรียน พรอ้มทั้งใหน้กัเรียนดูภาพวง
ดนตรีไทย คือ (วงเครื่องสาย) และถามนกัเรียนว่าเสียงท่ีไดฟั้งเมื่อสกัครู ่นัน้นกัเรียนคิดว่าเป็นเสียง
จากวงดนตรีประเภทใด และประกอบดว้ยเครื่องดนตรีอะไรบา้ง นกัเรียนช่วยกนัอภิปราย ถา้ไม่มี
นกัเรียนตอบได ้ครูเปิดเครื่องเสียงแต่ละชนิดใหน้กัเรียนฟังอีกครัง้ หรือบรรเลงเครื่องดนตรีแต่ละ
ชนิดใหน้กัเรียนฟัง เพื่อท าใหน้กัเรียนคุน้เคยกบัเสียงดนตรีใหฟั้งก็ไดจ้นสามารถตอบไดถ้กูตอ้ง 
และแนะน าว่าวนันีจ้ะเรียนรูเ้กี่ยวกบัวงเครื่องสาย 
               3.ครูใหน้กัเรียนช่วยกนัอภิปรายว่านกัเรียนเคยเห็นวงดนตรีวงเครื่องสายในงาน
อะไรบา้ง แต่ละงานนัน้มีเครื่องดนตรีท่ีเหมือนกันหรือไม่ วงป่ีพาทยน์ัน้มีเครื่องดนตรีอะไรเป็น
จดุเด่น หรือเป็นหลกั 
               4.แบ่งกลุ่มนกัเรียนกลุ่มละ 6-8 คน ศึกษาวงดนตรีไทย (วงเครื่องสาย) จากหนงัสือเรียน
ของส านกัพิมพว์ฒันาพานิชแลว้ส่งตวัแทนอภิปรายลกัษณะ และขนาดของวงป่ีพาทยว์่าแต่ละวงมี
เครื่องดนตรีท่ีเพิ่มคือเครื่องดนตรีชนิดใด เพิ่มแลว้เกิดเป็นวงชื่อว่าอะไร ใชใ้นโอกาสใดไดบ้า้ง
ตามท่ีนกัเรียนคุน้เคยและเคยเห็นมาก่อน 
               5.นกัเรียนท าใบงาน และรว่มกนัเฉลย พรอ้มทัง้น าความรูเ้ร่ือง วงเครื่องสายไปใชต้ามท่ี
พบเห็นในชีวิตประจ าวนั หรือตามโอกาสต่าง ๆ พรอ้มทัง้จดับอรด์แผนผงัวงดนตรีแต่ละประเภท 
และน าไปเผยแพรค่วามรูใ้หก้บันกัเรียนอื่น ๆ 
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   ขั้นสรุป 
                6.ใหน้กัเรียนรว่มกนัสรุปเร่ือง ประเภทของวงเครื่องสายว่ามีกี่ประเภท อะไรบา้ง โดยครู
น าภาพวงเครื่องสายแต่ละประเภทมาใหน้กัเรียนดแูลว้ช่วยกนัตอบว่าตรงกบัวงป่ีพาทยช์นิดใด ใช้
บรรเลงในงานอะไรบา้ง พรอ้มจดับอรด์แผนผงัเครื่องสายแต่ละประเภท เพื่อน าไปเผยแพรค่วามรู้
ต่อไป 
ชิน้งาน / ภาระงาน 
         ใบงาน / การจัดบอรด์ 
แนวทางบูรณาการ 
           ภาษาไทย 
                       การแสดงความคิดเห็น 
           สงัคมศึกษา 
                      การน าดนตรีไปใชใ้นสงัคมท่ีแตกต่างกนั และในโอกาสต่าง ๆ 
             การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
                        การบ ารุงรกัษาเครื่องดนตร ี
                        การศึกษาคน้ขวา้ขอ้มลู 
                         สารสนเทศจากอินเทอรเ์น็ต 
สื่อ / แหล่งการเรียนรู้ 
           1.ซีดีเพลงไทย 
              2.หนงัสือเรียน/ส่ือใบความรู ้
              3.ใบงาน 
การวัดประเมินผล 
            1.วธีิวดัและประเมินผล 
                       - สงัเกตจากการท าใบงาน 
                       - การตอบค าถาม กจิกรรมกลุ่ม 
               
             2.เครื่องมือการวดัและประเมินผล 
                       - ใบงาน 
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   3.เกณฑก์ารวดัและประเมินผล 
                                 คะแนน 9-10               ระดบั               ดีมาก 
                                 คะแนน 7-8                 ระดบั               ดี 
                                 คะแนน 5-6                 ระดบั               พอใช ้ 
                           คะแนน 0-4                 ระดบั               ควรปรบัปรุง 

ด้านความรู้ (K) ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

และค่านิยม (A) 

ด้านทักษะ/กระบวนการ (P) 

1.สงัเกตจากการถามและ

การแสดงความคิดเห็น 

2.จากการตรวจใบงาน 

1.สงัเกตจากความสนใจและ

ความกระตือรือรน้ในการ

ปฏิบติักิจกรรม 

2.สงัเกตจากความรบัผิดชอบ

และความมีวินยัขณะปฏิบติั

กิจกรรม 

3.สงัเกตจากการยอมรบัความ

คิดเห็นของผูอ้ื่นขณะปฏิบติั

กิจกรรม 

1.สงัเกตจากพฤติกรรมขณะ

ปฏิบติักิจกรรมรายบุคคล 

2.สงัเกตจุากความตัง้ใจและ

ปฏิบติัตามขัน้ตอน 

  

กิจกรรมเสนอแนะ 

              นกัเรียนดภูาพวงเครื่องสาย แลว้ฝึกจ าแนกประเภทของวงดนตรีใหถ้กูตอ้ง และช่วยกนั

จดับอรด์วงดนตรีไทยตามแต่สมคัรใจ เพื่อเผยแพรค่วามรู ้และประสบการณใ์หจ้  าฝังแน่นยิ่งขึน้ 
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การประเมินผล 

การประเมินใบงานนีเ้ป็นการประเมินผลตามสภาพจริง 

 

เกณฑก์าร

ประเมิน 

 

      ระดบัคะแนน   

4 

(9-10 คะแนน) 

3 

(7-8 คะแนน) 

2 

(5-6 คะแนน) 

1 

(0-4คะแนน) 

 บอกชือ่วงดนตรี

และ เครื่องดนตรี

จาก ภาพท่ี

ก าหนดให ้

จ าแนกเครื่อง

ดนตร ีต่าง ๆ ได้

สมัพนัธก์นั 

พรอ้มระบุโอกาส

ใน การบรรเลง

ของวง ดนตรีแต่

ละประเภท ได้

ถกูตอ้งทกุภาพ 

ดว้ยตนเองและ 

สามารถแนะน า

ผูอ้ื่น ได ้

บอกชือ่วงดนตรี 

และเครื่องดนตรี 

จากภาพท่ี 

ก าหนดให ้

จ าแนก เครื่อง

ดนตรีต่าง ๆ ได้

สมัพนัธก์นั 

พรอ้ม ระบุ

โอกาสในการ 

บรรเลงของวง

ดนตร ีแต่ละ

ประเภท ได ้

ถกูตอ้งทกุภาพ 

ดว้ย ตนเอง 

บอกชือ่วงดนตรี 

และเครื่องดนตรี 

จากภาพท่ี 

ก าหนดให ้

จ าแนก เครื่อง

ดนตรีต่าง ๆ ได้

สมัพนัธก์นั 

พรอ้ม ระบุ

โอกาสในการ 

บรรเลงของวง

ดนตร ีแต่ละ

ประเภท ได ้

ถกูตอ้งดว้ย

ตนเอง เป็น

ส่วนมาก 

บอกชือ่วงดนตรี

และ เครื่องดนตรี

จากภาพ ท่ีก 

าหนดใหจ้ าแนก 

เครื่องดนตรีต่าง 

ๆ ได ้สมัพนัธก์นั 

พรอ้ม ระบุ

โอกาสในการ 

บรรเลงของวง

ดนตร ีแต่ละ

ประเภท ได ้

ถกูตอ้งโดยไดร้บั

ค าแนะน าจาก 

ผูอ้ื่นทกุภาพ 
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ใบงาน 

เร่ือง  วงดนตรีไทย (วงเคร่ืองสาย)          วชิาศิลปะพืน้ฐาน          สาระดนตรี 

ชื่อ...............................................................................ชัน้.....................เลขท่ี................... 

ค าชีแ้จง  ใหน้กัเรียนตอบค าถามต่อไปนีใ้หถ้กูตอ้ง 

1.วงเครื่องสาย เกิดจากน าเอา เครื่องประเภท............................และ...............................มา

บรรเลงรวมกนั 

2.วงเครื่องสาย มี.........ประเภท  คือ

..............................................................................................................................................

............................................................................................................................................. 

3.เครื่องดนตรีประเภทเครื่องเป่าในวงเครื่องสาย  คือ

........................................................................................................................................... 

4.ใหน้กัเรียนจดัวงเครื่องสายผสม คนละ 1 วง โดยบอกชื่อวงเครื่องสายผสม

........................................................................................................................................... 

             ประกอบดว้ยเครื่องดนตรีอะไรบา้ง และใชใ้นโอกาสใด 

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................. 

5.เครื่องประกอบจงัหวะหนา้ทบัในวงเครื่องสาย คือ 

..............................................................................................................................................

............................................................................................................................................ 
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  สาระดนตร ี        วิชาศิลปะพืน้ฐาน ศ 21102 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1    เวลา 2 คาบ   ปีการศึกษา 2564 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1    เร่ือง ประเภทของวงดนตรีไทย (วงมโหรี) 
 

มาตรฐานการเรียนรู้/ตวัชีว้ัด 

           มาตรฐานการเรียนรู้ 
              ศ 2.1 เขา้ใจและแสดงออกทางดนตรีอย่างสรา้งสรรค ์วิเคราะห ์วิพากษ์วิจารณค์ณุค่า
ดนตรี ถ่ายทอดความรูสึ้ก ความคิดต่อดนตรีอย่างอิสระ ชื่นชม และประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจ าวนั 
              ตวัชีว้ัด 
            มฐ.ศ 2.1 ม. 1/4    จดัประเภทของวงดนตรีไทยและวงดนตรีท่ีมาจากวฒันธรรมต่าง ๆ  
 จุดประสงคก์ารเรียนรู้ 
            1.อธิบายและเปรียบเทียบรูปแบบของวงดนตรีไทย (K) 
               2.จ าแนกประเภทและรูปแบบของวงดนตรีไทย (P) 
               3.เห็นคณุค่าและความส าคญัของวงดนตรีไทย (A) 
สาระส าคัญ 

              วงมโหรีเป็นวงดนตรีท่ีประกอบดว้ยเครื่องดนตรีของวงป่ีพาทยแ์ละวงเครื่องสาย และเพิ่ม
ซอสามสาย ใชบ้รรเลงในงานมงคลต่าง ๆ มีรูปแบบการบรรเลง และบทเพลงท่ีแตกต่างกนั ท าให้
ผูฟั้งเกิดอารมณแ์ละความรูสึ้กแตกต่างกนัออกไป 

สาระการเรียนรู้ 

           1.ความรู้ 

                         วงมโหรี : วงมโหรีเครื่องเด่ียว วงมโหรีเครื่องคู่ วงมโหรีเครื่องใหญ่ 

           2.ทักษะ/กระบวนการ 
                         การใหเ้หตผุล การอภิปรายสรุปความรู ้
            3.คุณลักษณะอันพึงประสงค ์
                    ใฝ่เรียนรู ้มุ่งมั่นในการท างาน รกัความเป็นไทย 
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 4.สมรรถนะ 
                        การส่ือสาร การคิดและแกปั้ญหา การวิเคราะห ์ทกัษะชีวิต การใชเ้ทคโนโลยี 
ชิน้งาน/ภาระงาน 

- การจดับอรด์แผนผงัวงมโหรี/ใบงาน 
กิจกรรมการเรียนการสอน 

         ขั้นน า 

         1.นกัเรียนฟังซีดีการบรรเลงวงมโหรีของไทย แลว้ใหน้กัเรียนรว่มกนัแสดงความคิดเห็น 
นกัเรียนคิดว่าเป็นวงดนตรีอะไร และใชเ้ครื่องดนตรีใดบา้ง นกัเรียนรูสึ้กอย่างไรท่ีไดช้มการแสดงนี ้

           ขั้นสอน 

          2.นกัเรียนศึกษาใบความรู ้เร่ืองวงมโหรี จากนัน้ครูอธิบายเกี่ยวกบัวงมโหรีใหน้กัเรียนฟังจน
ทกุคนเขา้ใจแลว้ครูใหน้กัเรียนรว่มกนัแสดงความคิดเห็น โดยใหน้กัเรียนช่วยกนับอกชื่อเครื่อง
ดนตรีในแต่ละวง 

          3.แบ่งนกัเรียนออกเป็น 3 กลุ่ม ใหแ้ต่ละกลุ่มส่งผูแ้ทนออกมาเลือกวงดนตรี สรุปอภิปราย
เกี่ยวกบัวงดนตรี โดยครูเป็นผูก้  าหนด ชื่อวงดนตรี เครื่องดนตรีท่ีใชใ้นวงดนตรี โอกาสท่ีใชบ้รรเลง 
จากนัน้ใหอ้อกมารายงานหนา้ชัน้เรียน 

          ขัน้สรุป 

          4.ใหน้กัเรียนและครูรว่มกนัสรุปความรูด้งันี ้วงมโหรีเป็นวงดนตรีท่ีประกอบดว้ยเครื่องดนตรี
ของวงป่ีพาทยแ์ละวงเครื่องสาย ใชบ้รรเลงในงานมงคลต่าง ๆ มีรูปแบบการบรรเลง และบทเพลงท่ี
แตกต่างกนั 

          5.ใหน้กัเรียนรว่มกนัแสดงความคิดเห็น ถา้ท่ีบา้นนกัเรียนจดังานมงคลสมรส จะน าวงดนตรี
ไทยวงใดมาบรรเลง เพราะอะไร 

          6.นกัเรียน าใบงาน เร่ืองวงมโหรี และรว่มกนัสรุปอภิปราย แสดงความคิดเห็น 

สื่อการเรียนรู้ 
          1.ใบความรู ้
.         2.ใบงาน 
          3.เครื่องเล่นซีดี 
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การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
        1.วิธีการวัดแลประเมินผล 
                 ตรวจใบงาน / สงัเกตพฤติกรรมของนกัเรียน 
         2.เคร่ืองมือ 
                 ใบงาน 
        3.เกณฑก์ารประเมิน 
 คะแนน 9-10               ระดบั               ดีมาก 
 คะแนน 7-8                 ระดบั               ดี 
 คะแนน 5-6                 ระดบั               พอใช ้
 คะแนน 0-4                 ระดบั                ควรปรบัปรุง 
 

ด้านความรู้ (K) ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
และค่านิยม (A) 

ด้านทักษะ/กระบวนการ (P) 

1.สงัเกตจากการถามและ
การแสดงความคิดเห็น 

2.จากการตรวจใบงาน 

1.สงัเกตจากความสนใจและ
ความกระตือรือรน้ในการ
ปฏิบติักิจกรรม 

2.สงัเกตจากความรบัผิดชอบ
และความมีวินยัขณะปฏิบติั
กิจกรรม 

3.สงัเกตจากการยอมรบัความ
คิดเห็นของผูอ้ื่นขณะปฏิบติั
กิจกรรม 

1.สงัเกตจากพฤติกรรมขณะ
ปฏิบติักิจกรรมรายบุคคล 

2.สงัเกตจุากความตัง้ใจและ
ปฏิบติัตามขัน้ตอน 

 กิจกรรมเสนอแนะ 

           นกัเรียนดภูาพวงมโหรี แลว้ฝึกจ าแนกประเภทของวงดนตรีใหถ้กูตอ้ง และช่วยกนัจดั
บอรด์วงดนตรีไทยตามความสมคัรใจ 
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การประเมินผล 

การประเมินใบงานนีเ้ป็นการประเมินผลตามสภาพจริง 

 

 

เกณฑก์าร
ประเมิน 

 

      ระดบัคะแนน   

4 

(9-10 คะแนน) 

3 

(7-8 คะแนน) 

2 

(5-6 คะแนน) 

1 

(0-4คะแนน) 

 บอกชือ่วงดนตรี
และ เครื่องดนตรี
จาก ภาพท่ี
ก าหนดให ้
จ าแนกเครื่อง
ดนตร ีต่าง ๆ ได้
สมัพนัธก์นั 
พรอ้มระบุโอกาส
ใน การบรรเลง
ของวง ดนตรีแต่
ละประเภท ได้
ถกูตอ้งทกุภาพ 
ดว้ยตนเองและ 
สามารถแนะน า
ผูอ้ื่น ได ้

บอกชือ่วงดนตรี 
และเครื่องดนตร ี
จากภาพท่ี 
ก าหนดให ้
จ าแนก เครื่อง
ดนตรีต่าง ๆ ได้
สมัพนัธก์นั 
พรอ้ม ระบุ
โอกาสในการ 
บรรเลงของวง
ดนตร ีแต่ละ
ประเภท ได ้
ถกูตอ้งทกุภาพ 
ดว้ย ตนเอง 

บอกชือ่วงดนตรี 
และเครื่องดนตรี 
จากภาพท่ี 
ก าหนดให ้
จ าแนก เครื่อง
ดนตรีต่าง ๆ ได้
สมัพนัธก์นั 
พรอ้ม ระบุ
โอกาสในการ 
บรรเลงของวง
ดนตร ีแต่ละ
ประเภท ได ้
ถกูตอ้งดว้ย
ตนเอง เป็น
ส่วนมาก 

บอกชือ่วงดนตรี
และ เครื่องดนตรี
จากภาพ ท่ีก 
าหนดใหจ้ าแนก 
เครื่องดนตรีต่าง 
ๆ ได ้สมัพนัธก์นั 
พรอ้ม ระบุ
โอกาสในการ 
บรรเลงของวง
ดนตร ีแต่ละ
ประเภท ได ้
ถกูตอ้งโดยไดร้บั
ค าแนะน าจาก 
ผูอ้ื่นทกุภาพ 
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ใบงาน 

เร่ืองวงมโหรี                    วชิาศิลปะพืน้ฐาน                  สาระดนตรี 

ชื่อ-นามสกุล ............................................................ชัน้...........................เลขที่................... 

 

ค าชีแ้จง 
ตอนที่ 1 ให้นักเรียนตอบค าถามต่อไปนีใ้หส้มบูรณ ์
1.วงมโหรีประกอบไปดว้ยเครื่องดนตรีประเภท
................................................................................................................................... 

2.วงมโหรีโบราณเกิดจากการผสมระหว่างวง
........................................................................................................................................ 

3.วงมโหรีใชบ้รรเลงในโอกาส
.............................................................................................................................................. 

4.เครื่องเป่าในวงมโหรี คือ
............................................................................................................................................ 

5.เครื่องประกอบจงัหวะในวงหนา้ทบัในวงมโหรี คือ
............................................................................................................................................. 

ตอนที่ 2 ให้นักเรียนเขียนช่ือเคร่ืองดนตรีในวงมโหรีต่อไปนี้ 

            วงเคร่ืองสายวงเล็ก                                                              วงมโหรีเคร่ืองคู่ 

1.................................................................    1.............................................................. 

2.................................................................     2.............................................................. 

3.................................................................    3.............................................................. 

4.................................................................     4.............................................................. 

5.................................................................       5.............................................................. 

6.................................................................       6.............................................................. 
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แบบทดสอบก่อนเรียน - หลังเรียน  

แบบทดสอบก่อนเรียน - หลังเรียน  

วิชาดนตรีไทย             เร่ืองประเภทวงดนตรีไทย  (วงป่ีพาทย์)                  จ านวน 10 ข้อ 

1.วงป่ีพาทยเ์คร่ืองห้าเกิดขึ้นในสมยัใด 

ก. สมยัสุโขทยั                                      ข. สมยักรุงธนบุรี 

ค. สมยัรัตนโกสินทร์                               ง. สมยัอยธุยา 

2.วงป่ีพาทยเ์คร่ืองห้า ไดม้ีวิวฒันาการจนเป็นวงป่ีพาทยเ์คร่ืองห้าที่สมบูรณ์ในสมยัใด 

ก. สมยัสุโขทยั                                      ข. สมยักรุงธนบุรี 

ค. สมยัรัตนโกสินทร์                               ง. สมยัอยธุยา 

3.วงป่ีพาทยเ์คร่ืองคู่จะแตกต่างจากวงป่ีพาทยเ์คร่ืองห้า อยา่งไร 

ก. จะเพ่ิมระนาดทุม้ป่ีในและระนาดเอก 

ข. จะเพ่ิมระนาดทุม้ ป่ีนอกและฆอ้งวงใหญ่ 

ค. จะเพ่ิมระนาดทุม้ ป่ีนอก และฆอ้งวงเล็ก 

ง. ไม่แตกต่างกนั 

4.เคร่ืองดนตรีที่ประสมอยูใ่นวงป่ีพาทยเ์คร่ืองห้ามีก่ีช้ิน 

ก. 5                                    ข. 4 
ค. 6                                    ง. 3 
5. การแสดงดนตรีไทยโดยการมีลกัษณะการบรรเลงเพลงโดยใชไ้มแ้ข็งตีระนาดเอกฆอ้งวงใหญ่ 
ฆอ้งวงเล็ก คือวงดนตรีในขอ้ใด 

ก. วงป่ีพาทยดึ์กด าบรรพ ์               ข.วงป่ีพาทยเ์คร่ืองห้า 

ค. วงป่ีพาทยเ์คร่ืองห้าอยา่งเบา  ง. วงมโหรี 
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6.เคร่ืองดนตรีที่ประสมอยูใ่นวงป่ีพาทยเ์คร่ืองห้า ประกอบดว้ย 

ก.ป่ีใน,ระนาดเอก,ฆอ้งวงใหญ่,ตะโพน,กลองทดั,ฉ่ิง 

ข.ป่ีใน,ระนาดเอก,ระนาดทุม้,ฆอ้งวงใหญ่,ตะโพน,กลองทดั,ฉ่ิง 

ค.ป่ีใน,ระนาดเอก,ฆอ้งวงใหญ่,ฆอ้งวงเล็ก,ตะโพน,กลองทดั,ฉ่ิง 

ง.ป่ีใน,ระนาดเอก,ฆอ้งวงใหญ่,ตะโพน,กลองทดั,ฉ่ิง,ฉาบ 

7. วงป่ีพาทยเ์คร่ืองห้า เป็นวงดนตรีที่มีขนาดเล็กกะทดัรัดเหมาะที่จะน าไปใชใ้นงานหรือกิจกรรม
ใด 

ก. พิธีไหวค้รู  ข.ประกอบการแสดงโขน 

ค.บรรเลงประกอบการขบัร้อง   ง.ถูกทุกขอ้ 

8.วงป่ีพาทยเ์คร่ืองคู่ เป็นวงป่ีพาทยท์ี่ไดพ้ฒันามาจากวงป่ีพาทยใ์ด 

ก.วงป่ีพาทยเ์คร่ืองห้า ข.วงป่ีพาทยดึ์กด าบรรพ ์

ค.วงมโหรี ง.วงป่ีพาทยม์อญ 

9.วงป่ีพาทยเ์คร่ืองคู่เกิดขึ้นในสมยัใด 

ก.รัชกาลที่ 1  ข.รัชกาลที่ 3 

ค.รัชกาลที่ 2  ง.รัชกาลที่ 5 

10.เคร่ืองดนตรีที่ประสมอยูใ่นวงป่ีพาทยเ์คร่ืองคู่  ประกอบดคร่ืองดนตรีก่ีช้ิน 

ก. 13  ข. 15 

ค. 10  ง. 12 
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แบบทดสอบก่อนเรียน - หลังเรียน  

วิชาดนตรีไทย             เร่ืองประเภทวงดนตรีไทย  (วงเคร่ืองสาย)              จ านวน 10 ข้อ 

 1.วงเคร่ืองสาย วงเคร่ืองเด่ียวกบัวงเคร่ืองคู่ แตกต่างกนัอยา่งไร 

ก.เคร่ืองคู่มีเคร่ืองดนตรีประเภทก ากบัจงัหวะเคร่ืองละสองช้ิน, เคร่ืองเด่ียวมีเคร่ืองดนตรี

ประเภทก ากบัจงัหวะเคร่ืองละช้ิน 

ข.เคร่ืองคู่มีเคร่ืองดนตรีประเภทด าเนินท านองเคร่ืองละช้ิน ,เคร่ืองเด่ียวมีเคร่ืองดนตรี

ประเภทด าเนินท านองเคร่ืองละสองช้ิน 

ค.เคร่ืองคู่มีเคร่ืองดนตรีประเภทด าเนินท านองเคร่ืองละสองช้ิน, เคร่ืองเด่ียวมีเคร่ืองดนตรี

ประเภทด าเนินท านองเคร่ืองละช้ิน 

ง.เคร่ืองคู่มีเคร่ืองดนตรีประเภทก ากบัจงัหวะเคร่ืองละช้ิน,เคร่ืองเด่ียวมีเคร่ืองดนตรี

ประเภทก ากบัจงัหวะเคร่ืองละสองช้ิน 

 

2.  

 

 

 

 

 

จากภาพเป็นวงดนตรีประเภทใด 

ก.วงเคร่ืองสาย    

ข.วงเคร่ืองสายเคร่ืองเดียว   

ค.วงเคร่ืองสายเคร่ืองคู่ 

ง.วงเคร่ืองสายเคร่ืองใหญ่ 
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3.  

 

 

 

 

 
 

จากภาพขอ้ใดคือเคร่ืองดนตรีประเภทเคร่ืองดีด 

ก.ซออู ้

ข.จะเข ้

ค.ซอดว้ง 

ง.ฉ่ิง 

4.  

 

 

 

 

จากภาพเคร่ืองดนตรีประเภทใดคือเคร่ืองดนตรีประเภทสีทั้งหมด 

ก.ซออู,้ซอดว้ง 

ข.จะเข,้ซออู ้

ค.โทนมโหรี,ร ามะนามโหรี 

ง.ฉ่ิง.ขลุ่ย 
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5.วงเคร่ืองสายวงดนตรีไทยประเภทหน่ึงซ่ึงเกิดขึ้นในสมยัใด 
ก.สมยัอยธุยา 
ข.สมยัธนบุรี 
ค.สมยักรุงรัตนโกสินทร์ 
ง.สมยัสุโขทยั 

6.  

 
 
 
 
 
 
จากภาพเป็นวงดนตรีประเภทใด 

ก.วงเคร่ืองสาย    
ข.วงเคร่ืองสายเคร่ืองเดียว   
ค.วงเคร่ืองสายเคร่ืองคู่ 
ง.วงเคร่ืองสายเคร่ืองใหญ่ 

7.  
 
 
 
 
 
 

จากภาพเคร่ืองดนตรีประเภทใดคือเคร่ืองดนตรีประเภทตีทั้งหมด 
ก.จะเข,้ฉ่ิง 
ข.โทนมโหรี,ฉ่ิง 
ค.ซอดว้ง,ซออู ้
ง.ซออู,้ขลุ่ยเพียงออ 
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8.  

 
 
 
 
 
 
จากภาพเคร่ืองดนตรีประเภทใดคือเคร่ืองดนตรีประเภทเป่า 

ก.จะเข,้ฉ่ิง 
ข.โทนมโหรี,ฉ่ิง 
ค.ซอดว้ง,ซออู ้
ง.ขลุ่ยหลิบ,ขลุ่ยเพียงออ 

9.วงเคร่ืองสายเคร่ืองเด่ียวเป็นวงเคร่ืองสายที่มีเคร่ืองดนตรีเพียงอยา่งละก่ีช้ิน 
ก.1ช้ิน 
ข.2 ช้ิน 
ค.3 ช้ิน 
ง.4 ช้ิน 

10.วงเคร่ืองสายเคร่ืองคู่เป็นวงเคร่ืองสายที่มีเคร่ืองดนตรีเพียงอยา่งละก่ีช้ิน 
ก.1 ช้ิน 
ข.2 ช้ิน 
ค.3 ช้ิน 
ง.4 ช้ิน 
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แบบทดสอบก่อนเรียน - หลังเรียน  

วิชาดนตรีไทย             เร่ืองประเภทวงดนตรีไทย  (วงมโหรี)                  จ านวน 10 ข้อ 

1.วงมโหรี หมายถึงขอ้ใด 
ก.เป็นวงดนตรีไทยที่ประกอบดว้ยเคร่ืองสายเป็นส่วนใหญ่ 
ข.เป็นวงดนตรีไทยที่ประกอบดว้ยเคร่ืองสายและเคร่ืองตีเป็นส่วนใหญ่ 
ค.เป็นวงดนตรีไทยที่ประกอบดว้ยเคร่ืองตีเป็นหลกัและมีป่ีเป็นประธาน 
ง.ขอ้ ข และ ค ถูก 

2.วงมโหรี  คือ  วงดนตรีที่ประกอบดว้ยเคร่ืองดนตรีทั้งหมดก่ีประเภทอะไรบา้ง 
ก. 1 ประเภท ตี   
ข.2 ประเภท ดีด  สี   
ค.3 ประเภท สี ตี เป่า 
ง.4 ประเภท ดีด สี ตี และเป่า   

3.วงมโหรีเคร่ืองใหญ่ใชซ้อดว้งก่ีคนั ก 1 คนั ข 2 คนั ค 4 คนั ง 5 คนั 
ก.1 คนั 
ข.2 คนั 
ค.3 คนั 
ง.4 คนั 

4.วงมโหรีที่เป็นมาตรฐานในปัจจุบนัมีอยูก่ี่ประเภท 
ก.3 ประเภท 
ข.2 ประเภท 
ค.4 ประเภท 
ง.5 ประเภท 

5.วงมโหรีวงเล็ก มีวิวฒันาการมาโดยล าดบัจากวงมโหรีเคร่ืองส่ีในสมยัใด 
ก.สมยัสุโขทยั 
ข.สมยัอยธุยา 
ค.สมยัธนบุรี 
ง.สมยัรัตนโกสินทร์ 
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6.วงมโหรีเคร่ืองคู่เกิดจาก 
ก.การน าวงป่ีพาทยเ์คร่ืองคู่มาบรรเลงรวมกบัวงเคร่ืองสายเคร่ืองคู่   
ข.การน าวงป่ีพาทยเ์คร่ืองคู่มาบรรเลงรวมกบัวงเคร่ืองสาย 
ค.การน าวงป่ีพาทยเ์คร่ืองคู่มาบรรเลงรวมกบัวงเคร่ืองสายผสมขิม  
ง.การน าวงป่ีพาทยเ์คร่ืองคู่มาบรรเลงรวมกบัวงป่ีพาทยม์อญ   

7. 
 
 
 
 
 
 
 

จากรูปภาพเป็นวงดนตรีประเภทใด 

ก.วงมโหรีเคร่ืองใหญ่ 
ข.วงมโหรีเคร่ืองคู่ 
ค.วงมโหรีเคร่ืองเด่ียว 
ง.วงมโหรีเคร่ืองไทย 

8.จากรูปภาพขอ้ 7 ขอ้ใดเป็นเคร่ืองดนตรีประเภทเคร่ืองดีด 

ก.ซออู ้
ข.จะเข ้
ค.ระนาดเอด 
ง.ซอสามสาย 
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9. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

วงดนตรีจากภาพวงเคร่ืองคู่มีเคร่ืองดนตรีด าเนินท านองชนิดใดบา้ง 

ก.ซอดว้ง๒คนั,ซออู๒้คนั,จะเข๒้ตวั,ซอสามสาย,ซอสามสายหลิบ ,ขลุ่ยหลิบ,ขลุ่ยเพียงออ 
ข.ซอดว้ง๒คนั,ซออู๒้คนั,จะเข๒้ตวั,ซอสามสาย,ซอสามสายหลิบ ,ขลุ่ยหลิบ,ขลุ่ยเพียงออ๒เลา 
ค.ซอดว้ง๒คนั,ซออู๒้คนั,จะเข๒้ตวั,ซอสามสาย,ซอสามสายหลิบ ,ขลุ่ยหลิบ๒เลา,ขลุ่ยเพียงออ 
ง.ซอดว้ง๓คนั,ซออู๓้คนั,จะเข๒้ตวั,ซอสามสาย,ซอสามสายหลิบ ,ขลุ่ยหลิบ,ขลุ่ยเพียงออ 
10.วงมโหรีเกิดคร้ังแรกในสมัยใด 

ก.สมยัสุโขทยั 
ข.สมยัอยธุยา 
ค.สมยัธนบุรี 
ง.สมยัรัตนโกสินทร์ 
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แบบประเมินความพึงพอใจ 

แบบประเมินความพึงพอใจต่อการเรียนวิชาดนตรีไทย โดยใช้บทเรียนมัลติมีเดีย
สำเร็จรูป เรื่อง ประเภทวงดนตรีไทย  ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  1         

โรงเรียนมักกะสันพิทยา 
 

คำช้ีแจง  แบบสอบถามนี้เป็นแบบสอบถามเพื่อให้นักเรียนแสดงความพึงพอใจของนักเรียน
ต่อการเรียนวิชาดนตรีไทย  โดยใช้บทเรียนมัลติมีเดียสำเร็จรูป เรื ่อง ประเภทวงดนตรีไทย            
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  1  โรงเรียนมักกะสันพิทยา 
 
ตอนที่ 1  
 ให้นักเรียนเขียนเครื่องหมาย  ลงในช่องว่างให้ตรงกับความพึงพอใจของนักเรียน   โดยมี
ประเด็นในการพิจารณาท้ังส้ิน 3 ประเด็น คือ 

1) ด้านส่ือการจัดการเรียนรู้ 
2) ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
3) ด้านประโยชน์ทีได้รับ 

เกณฑ์การให้คะแนน 
      ระดับ  5 หมายถึง มีความพึงพอใจมากท่ีสุด 
    ระดับ  4 หมายถึง มีความพึงพอใจมาก 
    ระดับ  3 หมายถึง มีความพึงพอใจปานกลาง 
    ระดับ  2 หมายถึง มีความพึงพอใจน้อย 
    ระดับ  1 หมายถึง มีความพึงพอใจน้อยท่ีสุด 
  

ข้อที่ รายการ 
ระดับความพึงพอใจ 

5 4 3 2 1 

ด้านสื่อการจัดการเรียนรู้ 
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ข้อที่ รายการ 
ระดับความพึงพอใจ 

5 4 3 2 1 

1 บทเรียนมัลติมีเดียสำเร็จรูปมีความทันสมัย  แปลกใหม่ และ

แตกต่างจากการเรียนปกติ 
     

2 บทเรียนมัลติมีเดียสำเร็จรูปมีเนื้อหากะทัดรัด ชัดเจน เป็น

ลำดับ และง่ายต่อการทำความเข้าใจ 
     

3 ภาพท่ีใช้ในบทเรียนมัลติมีเดียสำเร็จรูปมีความน่าสนใจ  

สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 
     

4 บทเรียนมัลติมีเดียสำเร็จรูปทำให้นักเรียนเข้าใจเนื้อหาได้

มากขึ้น 
     

ด้านการจัดกิจกรรมก่รเรียนรู้ 

1 ความยาก-ง่ายของเนื้อหาเหมาะสมกับวัยของผู้เรียน      

2 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนมีความแปลกใหม่      

3 ส่งเสริมให้นักเรียนได้แลกเปล่ียนความรู้ความคิดร่วมกัน      

4 บรรยากาศในการจัดการเรียนรู้ทำให้นักเรียนมีความ

กระตือรือร้น  และมีความรับผิดชอบต่อตนเอง 
     

5 เวลาในการจัดการเรียนการสอนมีความเหมาะสม      

ด้านประโยชน์ที่ได้รับ 

1 ส่งเสริมให้นักเรียนเกิดเรียนรู้ด้วยตนเอง      

2 นักเรียนเรียนอย่างมีความสุข      
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ข้อที่ รายการ 
ระดับความพึงพอใจ 

5 4 3 2 1 

3 บทเรียนสำเร็จรูปทำให้นักเรียนมีเจตคติท่ีดีต่อวิชาดนตรีไทย

มากขึ้น 
     

 
 
ตอนที่ 2   

ให้นักเรียนแสดงความพึงพอใจเกี่ยวกับปัญหาและข้อเสนอแนะของนักเรียนท่ีมีต่อการเรียน
วิชาดนตรีไทย  โดยใช้บทเรียนมัลติมีเดียสำเร็จรูป เรื ่อง ประเภทวงดนตรีไทย  ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี  1  โรงเรียนมักกะสันพิทยา 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
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ภาคผนวก ข แบบประเมินตรวจสอบเครื่องมือโดยผู้เช่ียวชาญ และ ตารางผล
คะแนนการตรวจสอบเครื่องมือ  
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แบบประเมินตรวจสอบเคร่ืองมือโดยผู้เชี่ยวชาญ 
แบบประเมินความสอดคล้องของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  

เร่ือง การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างการเรียนด้วยบทเรียนมัลติมีเดียสำเร็จรูป
กับการเรียน     แบบปกติ เร่ืองประเภทวงดนตรีไทย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 

โรงเรียนมักกะสันพิทยา 
 

คำชี้แจง  ขอให้ผู้เชี่ยวชาญโปรดตรวจสอบประเมินความสอดคล้องของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน   เรื่อง การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างการเรียนด้วยบทเรียนมัลติมีเดีย
สำเร็จรูปกับการเรียนแบบปกติ เรื ่องประเภทวงดนตรีไทย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีท่ี  1 
โรงเรียนมักกะสันพิทยา อย่างละเอียดและแสดงความคิดเห็นให้ตรงกับสภาพความเป็นจริงท่ีสุด โดย
ทำเครื่องหมาย () ลงในช่องที่ตรงกับระดับการพิจารณาของท่าน พร้อมเขียนข้อเสนอแนะที่เป็น
ประโยชน์ในการนำไปพิจารณาปรับปรุงต่อไป โดยมีเกณฑ์ดังนี้  

ระดับ  +1 หมายถึง ข้อคำถามนั้นมีความสอดคล้องกับเนื้อหา                                                     

 ระดับ 0 หมายถึง ไม่แน่ใจในข้อคำถามนั้น     

ระดับ -1 หมายถึง ข้อคำถามนั้นไม่มีความสอดคล้องกับเนื้อหา  

ข้อสอบแบ่งออกเป็น 3 ตอนดังนี ้

 ตอนท่ี 1 เป็นข้อสอบปรนัย เรื่องวงปี่พาทย์ จำนวน 10 ข้อ (10 คะแนน) 

 ตอนท่ี 2 เป็นข้อสอบปรนัย เรื่องวงเครื่องสาย จำนวน 10 ข้อ (10 คะแนน) 

  ตอนท่ี 3 เป็นข้อสอบปรนัย เรื่องวงมโหรี จำนวน 10 ข้อ (10 คะแนน) 

ตอนที่ 1 เร่ืองวงปี่พาทย์ 
 

 
ข้อคำถามที่ 

ความคิดเห็น 
ของผู้เชี่ยวชาญ  

 
ข้อเสนอแนะ 

+1 0 -1 

1.วงปี่พาทย์เครื่องห้าเกิดขึ้นในสมัยใด 
ก. สมัยสุโขทัย                                      
ข. สมัยกรุงธนบุรี 
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ค. สมัยรัตนโกสินทร์                               
ง. สมัยอยุธยา 
2.วงปี่พาทย์เครื่องห้า ได้มีวิวัฒนาการจน
เป็นวงปี่พาทย์เครื่องห้าท่ีสมบูรณ์ในสมัยใด 

ก. สมัยสุโขทัย                                      
ข. สมัยกรุงธนบุรี 

ค. สมัยรัตนโกสินทร์                               
ง. สมัยอยุธยา 

    

3.วงปี่พาทย์เครื่องคู่จะแตกต่างจากวงปี่
พาทย์เครื่องห้า อย่างไร 
ก. จะเพิ่มระนาดทุ้มปี่ในและระนาดเอก 
ข. จะเพิ่มระนาดทุ้ม ปี่นอกและฆ้องวงใหญ่ 
ค. จะเพิ่มระนาดทุ้ม ปี่นอก และฆ้องวงเล็ก 
ง. ไม่แตกต่างกัน 

    

4.เครื่องดนตรีท่ีประสมอยู่ในวงปี่พาทย์
เครื่องห้ามีกี่ช้ิน 
ก. 5                                    ข. 4 
ค. 6                                    ง. 3 

    

5. การแสดงดนตรีไทยโดยการมีลักษณะ
การบรรเลงเพลงโดยใช้ไม้แข็งตีระนาดเอก
ฆ้องวงใหญ่ ฆ้องวงเล็ก คือวงดนตรีในข้อใด 
ก. วงปี่พาทย์ดึกดำบรรพ์      
ข.วงปี่พาทย์เครื่องห้า 
ค. วงปี่พาทย์เครื่องห้าอย่างเบา  
ง. วงมโหร ี

    

6.เครื่องดนตรีท่ีประสมอยู่ในวงปี่พาทย์
เครื่องห้า ประกอบด้วย 
ก.ปี่ใน,ระนาดเอก,ฆ้องวงใหญ่,ตะโพน,
กลองทัด,ฉิ่ง 
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ข.ปี่ใน,ระนาดเอก,ระนาดทุ้ม,ฆ้องวงใหญ่,
ตะโพน,กลองทัด,ฉิ่ง 
ค.ปี่ใน,ระนาดเอก,ฆ้องวงใหญ่,ฆ้องวงเล็ก,
ตะโพน,กลองทัด,ฉิ่ง 
ง.ปี่ใน,ระนาดเอก,ฆ้องวงใหญ่,ตะโพน,
กลองทัด,ฉิ่ง,ฉาบ 
7. วงปี่พาทย์เครื่องห้า เป็นวงดนตรีท่ีมี
ขนาดเล็กกะทัดรัดเหมาะท่ีจะนำไปใช้ใน
งานหรือกิจกรรมใด 
ก. พิธีไหว้ครู  
ข.ประกอบการแสดงโขน 
ค.บรรเลงประกอบการขับร้อง   
ง.ถูกทุกข้อ 

    

8.วงปี่พาทย์เครื่องคู่ เป็นวงปี่พาทย์ท่ีได้
พัฒนามาจากวงปี่พาทย์ใด 
ก.วงปี่พาทย์เครื่องห้า 
ข.วงปี่พาทย์ดึกดำบรรพ์ 
ค.วงมโหรี 
ง.วงปี่พาทย์มอญ 

    

9.วงปี่พาทย์เครื่องคู่เกิดขึ้นในสมัยใด 
ก.รัชกาลท่ี 1  
ข.รัชกาลท่ี 3 
ค.รัชกาลท่ี 2  
ง.รัชกาลท่ี 5 

    

10.เครื่องดนตรีท่ีประสมอยู่ในวงปี่พาทย์
เครื่องคู่ประกอบด้วยเครื่องดนตรีกี่ช้ิน 
ก. 13 
ข. 15 
ค. 10 
ง. 12 
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ตอนที่  2 เร่ืองวงเคร่ืองสาย 
 

 
ข้อคำถามที่ 

ความคิดเห็น 
ของผู้เชี่ยวชาญ  

 
ข้อเสนอแนะ 

+1 +1 0 -1 

1.วงเครื่องสาย วงเครื่องเด่ียวกับวงเครื่องคู่ แตกต่างกัน
อย่างไร 

ก.เครื่องคู่มีเครื่องดนตรีประเภทกำกับจังหวะเครื่องละ
สองช้ิน, เครื่องเด่ียวมีเครื่องดนตรีประเภทกำกับจังหวะ
เครื่องละช้ิน 

ข.เครื่องคู่มีเครื่องดนตรีประเภทดำเนินทำนองเครื่องละ
ช้ิน ,เครื่องเด่ียวมีเครื่องดนตรีประเภทดำเนินทำนอง
เครื่องละสองช้ิน 
ค.เครื่องคู่มีเครื่องดนตรีประเภทดำเนินทำนองเครื่องละ
สองช้ิน, เครื่องเด่ียวมีเครื่องดนตรีประเภทดำเนินทำนอง
เครื่องละช้ิน 
ง.เครื่องคู่มีเครื่องดนตรีประเภทกำกับจังหวะเครื่องละช้ิน
,เครื่องเด่ียวมีเครื่องดนตรีประเภทกำกับจังหวะเครื่องละ
สองช้ิน 

    

2.  

จากภาพเป็นวงดนตรีประเภทใด 
ก.วงเครื่องสาย    
ข.วงเครื่องสายเครื่องเดียว   
ค.วงเครื่องสายเครื่องคู่ 
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ง.วงเครื่องสายเครื่องใหญ ่
3.  

จากภาพข้อใดคือเครื่องดนตรีประเภทเครื่องดีด 

ก.ซออู ้
ข.จะเข้ 
ค.ซอด้วง 
ง.ฉิ่ง 

    

4.  

จากภาพเครื่องดนตรีประเภทใดคือเครื่องดนตรีประเภท
สีท้ังหมด 

ก.ซออู้,ซอด้วง 
ข.จะเข้,ซออู้ 
ค.โทนมโหรี,รำมะนามโหร ี
ง.ฉิ่ง.ขลุ่ย 

    

5.วงเครื่องสายวงดนตรีไทยประเภทหนึ่งซึ่งเกิดขึ้นใน
สมัยใด 
ก.สมัยอยุธยา 
ข.สมัยธนบุรี 
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ค.สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ 
ง.สมัยสุโขทัย 

6.  

จากภาพเป็นวงดนตรีประเภทใด 
ก.วงเครื่องสาย    

ข.วงเครื่องสายเครื่องเดียว   

ค.วงเครื่องสายเครื่องคู่ 

ง.วงเครื่องสายเครื่องใหญ ่

    

7.  

จากภาพเครื่องดนตรีประเภทใดคือเครื่องดนตรีประเภท
ตีท้ังหมด 
ก.จะเข้,ฉิ่ง 
ข.โทนมโหรี,ฉิ่ง 
ค.ซอด้วง,ซออู ้
ง.ซออู้,ขลุ่ยเพียงออ 
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8.  

จากภาพเครื่องดนตรีประเภทใดคือเครื่องดนตรีประเภท
เป่า 

ก.จะเข้,ฉิ่ง 
ข.โทนมโหรี,ฉิ่ง 
ค.ซอด้วง,ซออู ้
ง.ขลุ่ยหลิบ,ขลุ่ยเพียงออ 

    

9.วงเครื่องสายเครื่องเด่ียวเป็นวงเครื่องสายท่ีมีเครื่อง
ดนตรีเพียงอย่างละกี่ช้ิน 
ก.1ชิ้น 
ข.2 ช้ิน 
ค.3 ช้ิน 
ง.4 ช้ิน 

    

10.วงเครื่องสายเครื่องคู่เป็นวงเครื่องสายท่ีมีเครื่องดนตรี
เพียงอย่างละกี่ช้ิน 
ก.1 ช้ิน 
ข.2 ช้ิน 
ค.3 ช้ิน 
ง.4 ช้ิน 
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ตอนที่  3 เร่ืองวงมโหรี 
 

 
ข้อคำถามที่ 

ความคิดเห็น 
ของผู้เชี่ยวชาญ  

 
ข้อเสนอแนะ 

+1 0 -1 

1.วงมโหรี หมายถึงข้อใด 
ก.เป็นวงดนตรีไทยท่ีประกอบด้วยเครื่องสายเป็นส่วนใหญ่ 
ข.เป็นวงดนตรีไทยท่ีประกอบด้วยเครื่องสายและเครื่องตี
เป็นส่วนใหญ่ 
ค.เป็นวงดนตรีไทยท่ีประกอบด้วยเครื่องตีเป็นหลักและมี
ปี่เป็นประธาน 
ง.ข้อ ข และ ค ถูก 

    

2.วงมโหรี  คือ  วงดนตรีท่ีประกอบด้วยเครื่องดนตรี
ท้ังหมดกี่ประเภทอะไรบ้าง 
ก. 1 ประเภท ตี   
ข.2 ประเภท ดีด  สี   
ค.3 ประเภท สี ตี เป่า 
ง.4 ประเภท ดีด สี ตี และเป่า   

    

3.วงมโหรีเครื่องใหญ่ใช้ซอด้วงกี่คัน ก 1 คัน ข 2 คัน ค 4 
คัน ง 5 คัน 
ก.1 คัน 
ข.2 คัน 
ค.3 คัน 
ง.4 คัน 

    

4.วงมโหรีท่ีเป็นมาตรฐานในปัจจุบันมีอยู่กี่ประเภท 
ก.3 ประเภท 
ข.2 ประเภท 
ค.4 ประเภท 
ง.5 ประเภท 
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5.วงมโหรีวงเล็ก มีวิวัฒนาการมาโดยลำดับจากวงมโหรี
เครื่องส่ีในสมัยใด 
ก.สมัยสุโขทัย 
ข.สมัยอยุธยา 
ค.สมัยธนบุรี 
ง.สมัยรัตนโกสินทร์ 

    

6.วงมโหรีเครื่องคู่เกิดจาก 
ก.การนำวงปี่พาทย์เครื่องคู่มาบรรเลงรวมกับวงเครื่องสาย
เครื่องคู่   
ข.การนำวงปี่พาทย์เครื่องคู่มาบรรเลงรวมกับวงเครื่องสาย 
ค.การนำวงปี่พาทย์เครื่องคู่มาบรรเลงรวมกับวงเครื่องสาย
ผสมขิม  
ง.การนำวงปี่พาทย์เครื่องคู่มาบรรเลงรวมกับวงปีพ่าทย์
มอญ   

    

7. 

จากรูปภาพเป็นวงดนตรีประเภทใด 

ก.วงมโหรีเครื่องใหญ ่
ข.วงมโหรีเครื่องคู่ 
ค.วงมโหรีเครื่องเด่ียว 
ง.วงมโหรีเครื่องไทย 

    

8.จากรูปภาพข้อ 7 ข้อใดเป็นเครื่องดนตรีประเภทเครื่อง
ดีด 

ก.ซออู ้
ข.จะเข้ 
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ค.ระนาดเอด 
ง.ซอสามสาย 
9. 

วงดนตรีจากภาพวงเครื่องคู่มีเครื่องดนตรีดำเนินทำนอง
ชนิดใดบ้าง 

ก.ซอด้วง๒คัน,ซออู้๒คัน,จะเข้๒ตัว,ซอสามสาย,ซอสาม
สายหลิบ ,ขลุ่ยหลิบ,ขลุ่ยเพียงออ 
ข.ซอด้วง๒คัน,ซออู้๒คัน,จะเข้๒ตัว,ซอสามสาย,ซอสาม
สายหลิบ ,ขลุ่ยหลิบ,ขลุ่ยเพียงออ๒เลา 
ค.ซอด้วง๒คัน,ซออู้๒คัน,จะเข้๒ตัว,ซอสามสาย,ซอสาม
สายหลิบ ,ขลุ่ยหลิบ๒เลา,ขลุ่ยเพียงออ 
ง.ซอด้วง๓คัน,ซออู้๓คัน,จะเข้๒ตัว,ซอสามสาย,ซอสาม
สายหลิบ ,ขลุ่ยหลิบ,ขลุ่ยเพียงออ 

    

10.วงมโหรีเกิดครั้งแรกในสมัยใด 
ก.สมัยสุโขทัย 
ข.สมัยอยุธยา 
ค.สมัยธนบุรี 
ง.สมัยรัตนโกสินทร์ 

    

 
ลงช่ือ ……………………………………………. 

(…………………………………………….) 
ผู้เช่ียวชาญ 
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แบบประเมินคุณภาพบทเรียนมัลติมีเดียสำเร็จรูป เรื่อง ประเภทวงดนตรีไทย  
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนมักกะสันพิทยา 

 
คำช้ีแจง  โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่องท่ีตรงกับระดับการประเมินความเหมาะสมของบทเรียน
มัลติมีเดียสำเร็จรูป เรื่อง ประเภทวงดนตรีไทย ท่ีตรงกับความเห็นของท่านมากท่ีสุด 
  ระดับการประเมิน 5  หมายถึง  ความเหมาะสมอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
  ระดับการประเมิน 4  หมายถึง  ความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก 
  ระดับการประเมิน 3  หมายถึง  ความเหมาะสมอยู่ในระดับปานกลาง 
  ระดับการประเมิน 2  หมายถึง  ความเหมาะสมอยู่ในระดับน้อย 
  ระดับการประเมิน 1  หมายถึง  ความเหมาะสมอยู่ในระดับน้อยที่สุด 
 

ข้อ รายการประเมิน 
ระดับความเหมาะสม ข้อเสนอแ

นะ 5 4 3 2 1 

ด้านการออกแบบบทเรียนมัลติมีเดียสำเร็จรูป 

1 
บทเรียนมัลติมีเดียสำเร็จรูปมีการจัด
องค์ประกอบภาพ สัญลักษณ์ และแบบอักษรท่ี
เหมาะสม 

     
 

2 
บทเรียนมัลติมีเดียสำเร็จรูปมีสีสันสวยงาม 
ดึงดูดความสนใจ และเหมาะสมกับวัยของ
ผู้เรียน 

     
 

3 
บทเรียนมัลติมีเดียสำเร็จรูปมีความคงทนและ
คุ้มค่าต่อการใช้งาน 

     
 

ด้านเนื้อหา 

4 
เนื้อหาความในบทเรียนมัลติมีเดียสำเร็จรูป มี
ความสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 

     
 

5 เนื้อหามีความถูกต้อง และทันสมัย       

6 
มีการจัดขั้นตอนการนำเสนอท่ีเหมาะสมเข้าใจ
ง่าย 

     
 

7 
ความยาก-ง่ายเหมาะสมกับระดับของผู้เรียน 
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ด้านการใช้ภาษา 

8 ภาษามีความเหมาะสมกับวัยของผู้เรียน       

9 ภาษาท่ีใช้มีความถูกต้อง และชัดเจน       

10 
ความเหมาะสมในการใช้ภาษาเพื่ออธิบายส่ือ
ความหมาย 

     
 

ด้านกิจกรรมประกอบบทเรียนมัลติมีเดียสำเร็จรูป 

11 ใช้คำถามท่ีท้าทาย กระตุ้นความคิด       

12 สอดแทรกกิจกรรมอย่างเหมาะสม       

 
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

       ช่ือ.........................................................ผู้ประเมิน 
  (..........................................................) 
      ............./.................../............ 
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แบบประเมินค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของประเด็นแบบสอบถามความพึงพอใจ 
ท่ีมีต่อการเรียนโดยใช้บทเรียนมัลติมีเดียสำเร็จรูป เรื่อง ประเภทวงดนตรีไทย  

ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนมักกะสันพิทยา 
 

คำช้ีแจง  โปรดพิจารณาความสอดคล้องของประเด็นข้อคำถามเพื่อใช้ในแบบสอบถามความพึงพอใจ
ของนักเรียนท่ีมีต่อมีต่อการเรียนโดยใช้บทเรียนมัลติมีเดียสำเร็จรูป เรื่อง ประเภทวงดนตรีไทย แต่ละ
ข้อว่ามีความถูกต้องเหมาะสมหรือไม่ เมื่อพิจารณาแล้วให้ใส่เครื่องหมาย  ลงในช่องความคิดเห็น 
โดยใช้เกณฑ์การพิจารณา ดังนี้ 
                             + 1  หมายถึง  เห็นด้วย 

0     หมายถึง  ไม่แน่ใจ 
-1  หมายถึง  ไม่เห็นด้วย 

ข้อ ประเด็นคำถาม 
ระดับความคิดเห็น 

ข้อเสนอแนะ 
+1 0 -1 

ด้านสื่อการจัดการเรียนรู้ 
1 บทเรียนมัลติมีเดียสำเร็จรูปมีความทันสมัย  

แปลกใหม่ และแตกต่างจากการเรียนปกติ 
    

2 บทเรียนมัลติมีเดียสำเร็จรูปมีเนื้อหากะทัดรัด 
ชัดเจน เป็นลำดับ และง่ายต่อการทำความ
เข้าใจ 

    

3 ภาพท่ีใช้ในบทเรียนมัลติมีเดียสำเร็จรูปมีความ
น่าสนใจ  สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 

    

4 บทเรียนมัลติมีเดียสำเร็จรูปทำให้นักเรียน
เข้าใจเนื้อหาได้มากขึ้น 

    

ด้านการจัดการเรียนรู้ 
1 ความยาก-ง่ายของเนื้อหาเหมาะสมกับวัยของ

ผู้เรียน 
    

2 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนมีความแปลก
ใหม่ 

    

3 ส่งเสริมให้นักเรียนได้แลกเปล่ียนความรู้
ความคิดร่วมกัน 

    



  121 

ข้อ ประเด็นคำถาม 
ระดับความคิดเห็น 

ข้อเสนอแนะ 
+1 0 -1 

4 บรรยากาศในการจัดการเรียนรู้ทำให้นักเรียนมี
ความกระตือรือร้น  และมีความรับผิดชอบต่อ
ตนเอง 

    

5 เวลาในการจัดการเรียนการสอนมีความ
เหมาะสม 

    

ด้านประโยชน์ที่ได้รับ 
1 ส่งเสริมให้นักเรียนเกิดเรียนรู้ด้วยตนเอง     
2 นักเรียนเรียนอย่างมีความสุข     
3 บทเรียนสำเร็จรูปทำให้นักเรียนมีเจตคติท่ีดีต่อ

วิชาดนตรีไทยมากขึ้น 
    

       
         ช่ือ.........................................................ผู้ประเมิน 

( .......................................................... ) 
      ............./.................../............ 
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ตารางผลการตรวจสอบเคร่ืองมือ 

ตาราง 10 ตารางการวิเคราะหผ์ลประเมินของผูเ้ชี่ยวชาญเพื่อตรวจสอบแบบประเมินความ
สอดคลอ้งของแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน (เร่ืองวงป่ีพาทย)์ 

ตอนที่ 1 เร่ืองวงปี่พาทย์ 

 
ข้อคำถามที่ 

ระดับความคิดเห็น 
ของผู้เชี่ยวชาญคนที่  

ค่า 
IOC 

 
แปลผล 

1 2 3 4 5 

1.วงปี่พาทย์เครื่องห้าเกิดขึ้นใน
สมัยใด 
ก. สมัยสุโขทัย                                      
ข. สมัยกรุงธนบุรี 
ค. สมัยรัตนโกสินทร์                               
ง. สมัยอยุธยา 

+1 +1 +1 +1 +1 +1 สอดคล้อง 

2.วงปี่พาทย์เครื่องห้า ได้มี
วิวัฒนาการจนเป็นวงปี่พาทย์
เครื่องห้าท่ีสมบูรณ์ในสมัยใด 
ก. สมัยสุโขทัย                                      
ข. สมัยกรุงธนบุรี 
ค. สมัยรัตนโกสินทร์                               
ง. สมัยอยุธยา 

+1 +1 +1 +1 +1 +1 สอดคล้อง 

3.วงปี่พาทย์เครื่องคู่จะแตกต่าง
จากวงปี่พาทย์เครื่องห้า อย่างไร 
ก. จะเพิ่มระนาดทุ้มปี่ในและ
ระนาดเอก 
ข. จะเพิ่มระนาดทุ้ม ปี่นอกและ
ฆ้องวงใหญ ่
ค. จะเพิ่มระนาดทุ้ม ปี่นอก และ
ฆ้องวงเล็ก 

+1 +1 +1 +1 +1 +1 สอดคล้อง 
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ตาราง 10 (ต่อ) 

 
ข้อคำถามที่ 

ระดับความคิดเห็น 
ของผู้เชี่ยวชาญคนที่  

ค่า 
IOC 

 
แปลผล 

1 2 3 4 5 

4.เครื่องดนตรีท่ีประสมอยู่ในวงปี่
พาทย์เครื่องห้ามีกี่ช้ิน 
ก. 5                        ข. 4 
ค. 6                        ง. 3 

+1 +1 +1 +1 +1 +1 สอดคล้อง 

5. การแสดงดนตรีไทยโดยการมี
ลักษณะการบรรเลงเพลงโดยใช้
ไม้แข็งตีระนาดเอกฆ้องวงใหญ่ 
ฆ้องวงเล็ก คือวงดนตรีในข้อใด 
ก. วงปี่พาทย์ดึกดำบรรพ์      
ข.วงปี่พาทย์เครื่องห้า 
ค. วงปี่พาทย์เครื่องห้าอย่างเบา  
ง. วงมโหร ี

+1 +1 +1 +1 +1 +1 สอดคล้อง 

6.เครื่องดนตรีท่ีประสมอยู่ในวงปี่
พาทย์เครื่องห้า ประกอบด้วย 
ก.ปี่ใน,ระนาดเอก,ฆ้องวงใหญ่,
ตะโพน,กลองทัด,ฉิ่ง 
ข.ปี่ใน,ระนาดเอก,ระนาดทุ้ม
,ฆ้องวงใหญ่,ตะโพน,กลองทัด,ฉิ่ง 
ค.ปี่ใน,ระนาดเอก,ฆ้องวง
ใหญ่,ฆ้องวงเล็ก,ตะโพน,กลองทัด
,ฉิ่ง 
ง.ปี่ใน,ระนาดเอก,ฆ้องวงใหญ่,
ตะโพน,กลองทัด,ฉิ่ง,ฉาบ 
 
 

+1 +1 +1 +1 +1 +1 สอดคล้อง 
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ตาราง 10 (ต่อ) 

 
ข้อคำถามที่ 

ระดับความคิดเห็น 
ของผู้เชี่ยวชาญคนที่  

ค่า 
IOC 

 
แปลผล 

1 2 3 4 5 

 
7. วงปี่พาทย์เครื่องห้า เป็นวง
ดนตรีท่ีมีขนาดเล็กกะทัดรัด
เหมาะท่ีจะนำไปใช้ในงานหรือ
กิจกรรมใด 
ก. พิธีไหว้ครู  
ข.ประกอบการแสดงโขน 
ค.บรรเลงประกอบการขับร้อง   
ง.ถูกทุกข้อ 

+1 +1 +1 +1 +1 +1 สอดคล้อง 

8.วงปี่พาทย์เครื่องคู่ เป็นวงปี่
พาทย์ท่ีได้พัฒนามาจากวงปี่
พาทย์ใด 
ก.วงปี่พาทย์เครื่องห้า 
ข.วงปี่พาทย์ดึกดำบรรพ์ 
ค.วงมโหรี 
ง.วงปี่พาทย์มอญ 

+1 +1 +1 +1 +1 +1 สอดคล้อง 

9.วงปี่พาทย์เครื่องคู่เกิดขึ้นใน
สมัยใด 
ก.รัชกาลท่ี 1  
ข.รัชกาลท่ี 3 
ค.รัชกาลท่ี 2  
ง.รัชกาลท่ี 5 
 
 
 

+1 +1 +1 +1 +1 +1 สอดคล้อง 
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ตาราง 10 (ต่อ) 

 
ข้อคำถามที่ 

ระดับความคิดเห็น 
ของผู้เชี่ยวชาญคนที่  

ค่า 
IOC 

 
แปลผล 

1 2 3 4 5 

10.เครื่องดนตรีท่ีประสมอยู่ในวง
ปี่พาทย์เครื่องคู่ประกอบด้วย
เครื่องดนตรีกี่ช้ิน 
ก. 13 
ข. 15 
ค. 10 
ง. 12 

+1 +1 +1 +1 +1 +1 สอดคล้อง 
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ตาราง 11 ตารางการวิเคราะหผ์ลประเมินของผูเ้ชี่ยวชาญเพื่อตรวจสอบแบบประเมินความ
สอดคลอ้งของแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน (เร่ืองวงเครื่องสาย) 

ตอนที่  2 เร่ืองวงเคร่ืองสาย 
 

 
ข้อคำถามที่ 

ระดับความคิดเห็น 
ของผู้เชี่ยวชาญคนที่  

ค่า 
IOC 

 
แปลผล 

1 2 3 4 5 

1.วงเครื่องสาย วงเครื่องเด่ียวกับวงเครื่อง
คู่ แตกต่างกันอย่างไร 

ก.เครื่องคู่มีเครื่องดนตรีประเภทกำกับ
จังหวะเครื่องละสองช้ิน, เครื่องเด่ียวมี
เครื่องดนตรีประเภทกำกับจังหวะเครื่อง
ละช้ิน 

ข.เครื่องคู่มีเครื่องดนตรีประเภทดำเนิน
ทำนองเครื่องละช้ิน ,เครื่องเด่ียวมีเครื่อง
ดนตรีประเภทดำเนินทำนองเครื่องละสอง
ช้ิน 
ค.เครื่องคู่มีเครื่องดนตรีประเภทดำเนิน
ทำนองเครื่องละสองช้ิน, เครื่องเด่ียวมี
เครื่องดนตรีประเภทดำเนินทำนองเครื่อง
ละช้ิน 
ง.เครื่องคู่มีเครื่องดนตรีประเภทกำกับ
จังหวะเครื่องละช้ิน,เครื่องเด่ียวมีเครื่อง
ดนตรีประเภทกำกับจังหวะเครื่องละสอง
ช้ิน 
 

+1 +1 +1 +1 +1 +1 สอดคล้อง 
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ตาราง 11 (ต่อ) 

 
ข้อคำถามที่ 

ระดับความคิดเห็น 
ของผู้เชี่ยวชาญคนที่  

ค่า 
IOC 

 
แปลผล 

1 2 3 4 5 

2.  

จากภาพเป็นวงดนตรีประเภทใด 
ก.วงเครื่องสาย    
ข.วงเครื่องสายเครื่องเดียว   
ค.วงเครื่องสายเครื่องคู่ 
ง.วงเครื่องสายเครื่องใหญ ่

+1 +1 +1 +1 +1 +1 สอดคล้อง 

3.  

จากภาพข้อใดคือเครื่องดนตรีประเภท
เครื่องดีด 

ก.ซออู ้
ข.จะเข้ 
ค.ซอด้วง 
ง.ฉิ่ง 

+1 +1 +1 +1 +1 +1 สอดคล้อง 
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ตาราง 11 (ต่อ) 

 
ข้อคำถามที่ 

ระดับความคิดเห็น 
ของผู้เชี่ยวชาญคนที่  

ค่า 
IOC 

 
แปลผล 

1 2 3 4 5 

4.  

จากภาพเครื่องดนตรีประเภทใดคือเครื่อง
ดนตรีประเภทสีท้ังหมด 

ก.ซออู้,ซอด้วง 
ข.จะเข้,ซออู้ 
ค.โทนมโหรี,รำมะนามโหร ี
ง.ฉิ่ง.ขลุ่ย 

+1 +1 +1 +1 +1 +1 สอดคล้อง 

5.วงเครื่องสายวงดนตรีไทยประเภทหนึ่ง
ซึ่งเกิดขึ้นในสมัยใด 
ก.สมัยอยุธยา 
ข.สมัยธนบุรี 
ค.สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ 
ง.สมัยสุโขทัย 

+1 +1 +1 +1 +1 +1 สอดคล้อง 
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ตาราง 11 (ต่อ) 

 
ข้อคำถามที่ 

ระดับความคิดเห็น 
ของผู้เชี่ยวชาญคนที่  

ค่า 
IOC 

 
แปลผล 

1 2 3 4 5 

6.  

จากภาพเป็นวงดนตรีประเภทใด 
ก.วงเครื่องสาย    
ข.วงเครื่องสายเครื่องเดียว   
ค.วงเครื่องสายเครื่องคู่ 
ง.วงเครื่องสายเครื่องใหญ ่

+1 +1 +1 +1 +1 +1 สอดคล้อง 

7.  

จากภาพเครื่องดนตรีประเภทใดคือเครื่อง
ดนตรีประเภทตีท้ังหมด 
ก.จะเข้,ฉิ่ง 
ข.โทนมโหรี,ฉิ่ง 
ค.ซอด้วง,ซออู ้
ง.ซออู้,ขลุ่ยเพียงออ 

+1 +1 +1 +1 +1 +1 สอดคล้อง 
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ตาราง 11 (ต่อ) 

 
ข้อคำถามที่ 

ระดับความคิดเห็น 
ของผู้เชี่ยวชาญคนที่  

ค่า 
IOC 

 
แปลผล 

1 2 3 4 5 

8.  

จากภาพเครื่องดนตรีประเภทใดคือเครื่อง
ดนตรีประเภทเป่า 

ก.จะเข้,ฉิ่ง 
ข.โทนมโหรี,ฉิ่ง 
ค.ซอด้วง,ซออู ้
ง.ขลุ่ยหลิบ,ขลุ่ยเพียงออ 

+1 +1 +1 +1 +1 +1 สอดคล้อง 

9.วงเครื่องสายเครื่องเด่ียวเป็นวง
เครื่องสายท่ีมีเครื่องดนตรีเพียงอย่างละกี่
ช้ิน 
ก.1ชิ้น 
ข.2 ช้ิน 
ค.3 ช้ิน 
ง.4 ช้ิน 

+1 +1 +1 +1 +1 +1 สอดคล้อง 

10.วงเครื่องสายเครื่องคู่เป็นวงเครื่องสาย
ท่ีมีเครื่องดนตรีเพียงอย่างละกี่ช้ิน 
ก.1 ช้ิน 
ข.2 ช้ิน 
ค.3 ช้ิน 
ง.4 ช้ิน 

+1 +1 +1 +1 +1 +1 สอดคล้อง 
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ตาราง 12 ตารางการวิเคราะหผ์ลประเมินของผูเ้ชี่ยวชาญเพื่อตรวจสอบแบบประเมินความ
สอดคลอ้งของแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน (เร่ืองวงมโหรี) 

ตอนที่  3 เร่ืองวงมโหรี 
 

 
ข้อคำถามที่ 

ระดับความคิดเห็น 
ของผู้เชี่ยวชาญคนที่  

ค่า 
IOC 

 
แปลผล 

1 2 3 4 5 

1.วงมโหรี หมายถึงข้อใด 
ก.เป็นวงดนตรีไทยท่ีประกอบด้วย
เครื่องสายเป็นส่วนใหญ่ 
ข.เป็นวงดนตรีไทยท่ีประกอบด้วย
เครื่องสายและเครื่องตีเป็นส่วนใหญ่ 
ค.เป็นวงดนตรีไทยท่ีประกอบด้วยเครื่องตี
เป็นหลักและมีปี่เป็นประธาน 
ง.ข้อ ข และ ค ถูก 

+1 +1 +1 +1 +1 +1 สอดคล้อง 

2.วงมโหรี  คือ  วงดนตรีท่ีประกอบด้วย
เครื่องดนตรีท้ังหมดกี่ประเภทอะไรบ้าง 
ก. 1 ประเภท ตี   
ข.2 ประเภท ดีด  สี   
ค.3 ประเภท สี ตี เป่า 
ง.4 ประเภท ดีด สี ตี และเป่า   

+1 +1 +1 +1 +1 +1 สอดคล้อง 

3.วงมโหรีเครื่องใหญ่ใช้ซอด้วงกี่คัน ก 1 
คัน ข 2 คัน ค 4 คัน ง 5 คัน 
ก.1 คัน 
ข.2 คัน 
ค.3 คัน 
ง.4 คัน 

+1 +1 +1 +1 +1 +1 สอดคล้อง 
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ตาราง 12 (ต่อ) 

 
ข้อคำถามที่ 

ระดับความคิดเห็น 
ของผู้เชี่ยวชาญคนที่  

ค่า 
IOC 

 
แปลผล 

1 2 3 4 5 

4.วงมโหรีท่ีเป็นมาตรฐานในปัจจุบันมีอยู่
กี่ประเภท 
ก.3 ประเภท 
ข.2 ประเภท 
ค.4 ประเภท 
ง.5 ประเภท 

+1 +1 +1 +1 +1 +1 สอดคล้อง 

5.วงมโหรีวงเล็ก มีวิวัฒนาการมาโดย
ลำดับจากวงมโหรีเครื่องส่ีในสมัยใด 
ก.สมัยสุโขทัย 
ข.สมัยอยุธยา 
ค.สมัยธนบุรี 
ง.สมัยรัตนโกสินทร์ 

+1 +1 +1 +1 +1 +1 สอดคล้อง 

6.วงมโหรีเครื่องคู่เกิดจาก 
ก.การนำวงปี่พาทย์เครื่องคู่มาบรรเลง
รวมกับวงเครื่องสายเครื่องคู่   
ข.การนำวงปี่พาทย์เครื่องคู่มาบรรเลง
รวมกับวงเครื่องสาย 
ค.การนำวงปี่พาทย์เครื่องคู่มาบรรเลง
รวมกับวงเครื่องสายผสมขิม  
ง.การนำวงปี่พาทย์เครื่องคู่มาบรรเลง
รวมกับวงปี่พาทย์มอญ   

+1 +1 +1 +1 +1 +1 สอดคล้อง 
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ตาราง 12 (ต่อ) 

 
ข้อคำถามที่ 

ระดับความคิดเห็น 
ของผู้เชี่ยวชาญคนที่  

ค่า 
IOC 

 
แปลผล 

1 2 3 4 5 

7. 

จากรูปภาพเป็นวงดนตรีประเภทใด 

ก.วงมโหรีเครื่องใหญ ่
ข.วงมโหรีเครื่องคู่ 
ค.วงมโหรีเครื่องเด่ียว 
ง.วงมโหรีเครื่องไทย 

+1 +1 +1 +1 +1 +1 สอดคล้อง 

8.จากรูปภาพข้อ 7 ข้อใดเป็นเครื่องดนตรี
ประเภทเครื่องดีด 

ก.ซออู ้
ข.จะเข้ 
ค.ระนาดเอด 
ง.ซอสามสาย 

+1 +1 +1 +1 +1 +1 สอดคล้อง 

9.วงมโหรีเกิดครั้งแรกในสมัยใด 
ก.สมัยสุโขทัย 
ข.สมัยอยุธยา 
ค.สมัยธนบุรี 
ง.สมัยรัตนโกสินทร์ 

+1 +1 +1 +1 +1 +1 

สอดคล้อง 
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ตาราง 12 (ต่อ) 

 
ข้อคำถามที่ 

ระดับความคิดเห็น 
ของผู้เชี่ยวชาญคนที่  

ค่า 
IOC 

 
แปลผล 

1 2 3 4 5 

10. 

 

วงดนตรีจากภาพวงเครื่องคู่มีเครื่องดนตรี
ดำเนินทำนองชนิดใดบ้าง 

ก.ซอด้วง๒คัน,ซออู้๒คัน,จะเข้๒ตัว,ซอสาม
สาย,ซอสามสายหลิบ ,ขลุ่ยหลิบ,ขลุ่ย
เพียงออ 
ข.ซอด้วง๒คัน,ซออู้๒คัน,จะเข้๒ตัว,ซอสาม
สาย,ซอสามสายหลิบ ,ขลุ่ยหลิบ,ขลุ่ย
เพียงออ๒เลา 
ค.ซอด้วง๒คัน,ซออู้๒คัน,จะเข้๒ตัว,ซอสาม
สาย,ซอสามสายหลิบ ,ขลุ่ยหลิบ๒เลา,ขลุ่ย
เพียงออ 
ง.ซอด้วง๓คัน,ซออู้๓คัน,จะเข้๒ตัว,ซอสาม
สาย,ซอสามสายหลิบ ,ขลุ่ยหลิบ,ขลุ่ย
เพียงออ 

+1 +1 +1 +1 +1 +1 สอดคล้อง 
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ตาราง 13 ตารางการวิเคราะหผ์ลประเมินของผูเ้ชี่ยวชาญเพื่อประเมินคณุภาพบทเรียนเรียน
มลัติมีเดียส าเร็จรูป เร่ืองประเภทวงดนตรีไทย 

ข้อ รายการประเมิน 

ระดับการพิจารณา
ของผู้เชี่ยวชาญคนที่ สรุปผล แปลผล 
1 2 3 4 5 

ด้านการออกแบบบทเรียนมัลติมีเดียสำเร็จรูป 

1 
บทเรียนมัลติมีเดียสำเร็จรูปมีการจัด
องค์ประกอบภาพ สัญลักษณ์ และแบบ
อักษรท่ีเหมาะสม 

5 4 5 5 5 4.8 
มากที่สุด 

2 
บทเรียนมัลติมีเดียสำเร็จรูปมีสีสัน
สวยงาม ดึงดูดความสนใจ และ
เหมาะสมกับวัยของผู้เรียน 

5 5 5 4 5 4.8 
มากที่สุด 

3 
บทเรียนมัลติมีเดียสำเร็จรูปมีความ
คงทนและคุ้มค่าต่อการใช้งาน 

5 5 5 5 5 5.0 
มากที่สุด 

ด้านเนื้อหา 

4 
เนื้อหาความในบทเรียนมัลติมีเดีย
สำเร็จรูป มีความสอดคล้องกับ
จุดประสงค์การเรียนรู้ 

5 5 5 5 5 5.0 
มากที่สุด 

5 เนื้อหามีความถูกต้อง และทันสมัย 4 5 4 4 4 4.2 มาก 

6 
มีการจัดขั้นตอนการนำเสนอท่ีเหมาะสม
เข้าใจง่าย 

4 5 4 5 5 4.6 
มากที่สุด 

7 
ความยาก-ง่ายเหมาะสมกับระดับของ
ผู้เรียน 

5 4 5 5 5 4.8 
มากที่สุด 
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ตาราง 13 (ต่อ) 

ข้อ รายการประเมิน 

ระดับการพิจารณา
ของผู้เชี่ยวชาญคนที่ สรุปผล แปลผล 
1 2 3 4 5 

ด้านการใช้ภาษา 

8 ภาษามีความเหมาะสมกับวัยของผู้เรียน 5 4 4 5 5 4.6 มากที่สุด 

9 ภาษาท่ีใช้มีความถูกต้อง และชัดเจน 5 5 5 5 4 4.8 มากที่สุด 

10 
ความเหมาะสมในการใช้ภาษาเพื่อ
อธิบายส่ือความหมาย 

4 5 5 5 5 4.8 
มากที่สุด 

ด้านกิจกรรมประกอบบทเรียนมัลติมีเดียสำเร็จรูป 

11 ใช้คำถามท่ีท้าทาย กระตุ้นความคิด 4 5 5 4 5 4.6 มากที่สุด 

12 สอดแทรกกิจกรรมอย่างเหมาะสม 5 5 4 5 5 4.8 
มากที่สุด 
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ตาราง 14 ตารางการวิเคราะหผ์ลประเมินของผูเ้ชี่ยวชาญเพื่อประเมินค่าดชันีความสอดคลอ้ง 
(IOC)ของประเด็นแบบสอบถามความพึงพอใจท่ีมีต่อการเรียนโดยใชบ้ทเรียนมัลติมีเดียส าเร็จรูป 
เร่ืองประเภทวงดนตรีไทย 

ข้อ ประเด็นคำถาม 
ระดับความคิดเห็น 

ของผู้เชี่ยวชาญคนที่  
ค่า 
IOC 

แปลผล 
1 2 3 4 5 

ด้านสื่อการจัดการเรียนรู้ 
1 บทเรียนมัลติมีเดียสำเร็จรูปมีความ

ทันสมัย  แปลกใหม่ และแตกต่างจาก
การเรียนปกติ 

+1 +1 +1 +1 +1 +1 เห็นด้วย 

2 บทเรียนมัลติมีเดียสำเร็จรูปมีเนื้อหา
กะทัดรัด ชัดเจน เป็นลำดับ และง่ายต่อ
การทำความเข้าใจ 

+1 +1 +1 +1 +1 +1 เห็นด้วย 

3 ภาพท่ีใช้ในบทเรียนมัลติมีเดียสำเร็จรูป
มีความน่าสนใจ  สอดคล้องกับ
จุดประสงค์การเรียนรู้ 

+1 +1 +1 +1 +1 +1 เห็นด้วย 

4 บทเรียนมัลติมีเดียสำเร็จรูปทำให้
นักเรียนเข้าใจเนื้อหาได้มากขึ้น 

+1 +1 +1 +1 +1 +1 เห็นด้วย 

ด้านการจัดการเรียนรู้ 
1 ความยาก-ง่ายของเนื้อหาเหมาะสมกับ

วัยของผู้เรียน 
+1 +1 +1 +1 +1 +1 เห็นด้วย 

2 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนมี
ความแปลกใหม่ 

+1 +1 +1 +1 +1 +1 เห็นด้วย 

3 ส่งเสริมให้นักเรียนได้แลกเปล่ียนความรู้
ความคิดร่วมกัน 

+1 +1 +1 +1 +1 +1 เห็นด้วย 

4 บรรยากาศในการจัดการเรียนรู้ทำให้
นักเรียนมีความกระตือรือรน้  และมี
ความรับผิดชอบต่อตนเอง 

+1 +1 +1 +1 +1 +1 เห็นด้วย 
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ตาราง 14 (ต่อ) 

ข้อ ประเด็นคำถาม 
ระดับความคิดเห็น 

ของผู้เชี่ยวชาญคนที่  
ค่า 
IOC 

แปลผล 
1 2 3 4 5 

5 เวลาในการจัดการเรียนการสอนมีความ
เหมาะสม 

+1 +1 +1 +1 +1 +1 เห็นด้วย 

ด้านประโยชน์ที่ได้รับ 
1 ส่งเสริมให้นักเรียนเกิดเรียนรู้ด้วยตนเอง +1 +1 +1 +1 +1 +1 เห็นด้วย 
2 นักเรียนเรียนอย่างมีความสุข +1 +1 +1 +1 +1 +1 เห็นด้วย 
3 บทเรียนสำเร็จรูปทำให้นักเรียนมีเจต

คติท่ีดีต่อวิชาดนตรีไทยมากขึ้น 
+1 +1 +1 +1 +1 +1 เห็นด้วย 
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ประวัติผู้เขียน 
 

ประวัติผู้เขียน 
 

ชื่อ-สกุล ชยัณรงค ์ สขุถนอม 
วัน เดือน ปี เกิด 29 มีนาคม 2535 
สถานที่เกิด อ่างทอง 
วุฒิการศึกษา พ.ศ. 2558  

ศึกษาศาสตรบ์ณัฑิต สาขาดรุิยางคไ์ทย   
จาก มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

ที่อยู่ปัจจุบัน 77/3 หมู่ 2 ต าบลอินทประมลู อ าเภอโพธิ์ทอง จงัหวดัอ่างทอง   
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