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This study was an experimental research which has several purposes, as
follows : (1)To create a powerful of online learning tool about music and the ASEAN
community among Matayom One students at Marialai school in Bangkok and to meet
the criteria of 80/80; (2) to compare student achievement before and after online
learning about music in the ASEAN community. Another group by created random
sampling thirty students. The trial was twice, a week,for two weeks and consisted of
hundred minute sections.The tools used in the study included learning about music
ASEAN music and the test. The test was the trial scheme of a One Group PretestPosttest Design use by average (X) standard deviation (S.D.) It was found to not be
independent (t-test Dependent). The research found following results : 1. The
effectiveness of online learning ASEAN music 82.56/82.67; (2) The achievement of
learners studying online tutorials on E-leaning of ASEAN music after classes, higher than
the previous significant statistical unit level of 0.5. The results is as expected: the
students understood and acknowledged the history of the instrument and audio band
better when using e-Learning after classes.

Keyword : ONLINE LEARNING ABOUT MUSIC AND ASEAN

ฉ
กิตติกรรมประก าศ

กิตติกรรมประกาศ
ปริ ญญานิพนธ์นี ้สาเร็ จลุล่วงได้ ด้วยความเมตตากรุณาช่วยเหลือ เเละความเอาใจใส่อย่าง
ดี รวมถึงการให้ คาเเนะนาและข้ อคิดเห็นที่เป็ นประโยชน์อย่างยิ่งสาหรับการแก้ ไขข้ อบกพร่ องจาก
คณะกรรมการผู้ควบคุมปริญญานิพนธ์ ผู้วิจยั ขอกราบขอบพระคุณ ผู้ชว่ ยศาตราจารย์ ดร.สิชฌน์เศก
ย่า นเดิม ที่ ได้ ให้ ค วามเมตตากรุ ณ าเป็ น ที่ ป รึ ก ษาและให้ ค วามช่ว ยเหลื อ ชี เ้ เนวทางในสิ่ ง ที่ เป็ น
ประโยชน์ ต่อการศึกษาและการทาปริ ญ ญานิพ นธ์ นีด้ ้ วยความเอาใจใส่ตลอดมา รวมทัง้ อาจารย์
ภาควิชาดุริยางค์ศาสตร์ สากลทุกท่าน ที่กรุณาให้ ข้อเสนอเเนะต่างๆ เพิ่มเติมเเก่ผ้ วู ิจยั ทาให้ ปริ ญญา
นิพนธ์ฉบับนี ้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ ้น ผู้วิจยั ขอกราบขอบพระคุณเป็ นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี ้
ผู้เขียนขอกราบขอบพระคุณคณาจารย์ตา่ ง ๆ อันผู้เขียนมิได้ เอ่ยนาม ที่ได้ อบรมสัง่ สอนให้
ความรู้ ทางด้ า นวิ ช าการแก่ ผ้ ูเขี ย น รวมทัง้ ได้ แ ต่ง ต าราให้ ผ้ ูเขี ย นได้ ใช้ ค้ น คว้ า อ้ างอิ ง จนท าให้
วิทยานิพนธ์ฉบับนี ้สาเร็จลงได้
ผู้เขียนขอขอบคุณกัลยาณมิตรของผู้เขียนทุกท่านที่ ได้ ให้ ความช่วยเหลือและเป็ นกาลังใจ
ให้ ผ้ ูเขียนตลอดมา ขอขอบคุณพี่ ๆคณะศิลปกรรมศาสตร สาขาศิลปศึกษา-ดนตรี ศึกษา ทุกท่านที่
คอยช่วยเหลือตลอดระยะเวลาที่ศึกษาและจัดทาวิทยานิพนธ์ โดยเฉพาะ อย่างยิ่ง พี่นทั พี่เต้ อาย
เพื่อนผู้ซงึ่ คอยให้ ความช่วยเหลือและคาแนะนา แก่ผ้ เู ขียนด้ วยความเต็มใจยิ่งเสมอมา ขอขอบคุณครู
เปรมกมลที่ช่วยเรื่ องเก็บข้ อมูลในโรงเรี ยนมาเรี ยลัย ขอขอบคุณพี่ผึ ้ง พี่ญ่า พี่โน่ น้ องซอง ปอย เป้ เน
ออย ที่เข้ าใจเเละให้ กาลังใจผู้เขียนในทุก ๆ เรื่ องด้ วยความปรารถนาดีเสมอมา
สุด ท้ ายผู้เขี ย นขอกราบขอบพระคุณ ป๊ า ม๊ า ที่ ท่านช่วยสนับ สนุนในด้ านการศึก ษาแก่
ผู้เขียนมาตังแต่
้ วยั เยาว์ ให้ ทนุ เรี ยน ความเข้ าใจและเป็ นกาลังใจสาคัญให้ ซงึ่ ทาให้ วิทยานิพนธ์ฉบับนี ้
สาเร็ จลุล่วงลงได้ โดยหากวิทยานิพนธ์ฉบับนี ้มี ประโยชน์และคุณค่าทางการศึกษาอยูบ่ ้ าง ผู้เขียนขอ
ยกความดีทัง้ หมดแด่ บิดา มารดา คณาจารย์ และผู้มี พ ระคุณ ที่ ได้ อบรมเลี ย้ งดู ให้ ความรู้ ความ
เมตตา แก่ผ้ ูเขียน แต่หากวิทยานิพ นธ์ ฉบับนี ม้ ี ความบกพร่ องประการใด ผู้เขี ยนขอน้ อมรับความ
ผิดพลาด ไว้ แต่เพียงผู้เดียว

ณัฐปรี ยา เปี ยทอง

สารบัญ
หน้ า
บทคัดย่อภาษาไทย ................................................................................................................ ง
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ ........................................................................................................... จ
กิตติกรรมประกาศ.................................................................................................................. ฉ
สารบัญ ................................................................................................................................. ช
สารบัญตาราง .......................................................................................................................ญ
สารบัญรูปภาพ ......................................................................................................................ฎ
บทที่ 1 บทนา......................................................................................................................... 1
ภูมิหลัง ............................................................................................................................. 1
ความมุง่ หมายของการวิจยั ................................................................................................. 3
ความสาคัญของการวิจยั .................................................................................................... 3
ขอบเขตของการวิจยั .......................................................................................................... 4
นิยามศัพท์เฉพาะ............................................................................................................... 4
กรอบแนวคิดการวิจยั ......................................................................................................... 5
สมุตฐิ านการวิจยั ............................................................................................................... 5
บทที่ 2 เอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง .................................................................................... 6
1.หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุม่ สาระการเรี ยนรู้ศลิ ปะ ........ 7
มาตรฐานและตัวชี ้วัดของสาระดนตรี ในระดับชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 1 ....................................... 7
2. คอมพิวเตอร์ ช่วยสอน ..................................................................................................... 8
ทฤษฎีและแนวคิด .............................................................................................................. 8
3.อาเซียน (ASEAN) ........................................................................................................ 14
4. ทฤษฎีการเรี ยนรู้ .......................................................................................................... 23

ซ
จิตวิทยาการเรี ยนรู้ ........................................................................................................... 27
วิธีการศึกษาทางจิตวิทยา ................................................................................................. 28
5.การหาประสิทธิภาพ ...................................................................................................... 32
ความหมายของประสิทธิภาพสื่อการเรี ยนการสอน ............................................................. 32
การกาหนดเกณฑ์การหาประสิทธิภาพ .............................................................................. 33
ขันตอนการหาประสิ
้
ทธิภาพสื่อการเรี ยนการสอน ............................................................... 34
6.การวัดและประเมินผล ................................................................................................... 35
ความหมายของคาว่า การวัดผล ...................................................................................... 35
ความหมายของคาว่า การประเมินผล................................................................................ 37
ความหมายของคาว่า การสอบ ......................................................................................... 38
7.ความพึงพอใจ .............................................................................................................. 38
ความหมายของความพึงพอใจ .......................................................................................... 38
ทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจ ........................................................................................... 38
การประเมินผลความพึงพอใจ ........................................................................................... 39
8. งานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง ...................................................................................................... 40
คอมพิวเตอร์ ชว่ ยสอน ....................................................................................................... 40
แบบฝึ กหัด ...................................................................................................................... 42
บทที่ 3 วิธีดาเนินการวิจยั ...................................................................................................... 44
1. การกาหนดประชากรและการเลือกกลุม่ ตัวอย่าง ............................................................ 44
2. เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั ............................................................................................... 45
3. การสร้ างและหาคุณภาพเครื่ องมือที่ใช้ การวิจยั .............................................................. 45
4. วิธีการเก็บรวบรวมข้ อมูล ............................................................................................. 51
5. การวิเคราะห์ข้อมูล....................................................................................................... 51

ฌ
บทที่ 4 ผลการดาเนินงานวิจยั .............................................................................................. 55
ผลการหาประสิทธิภาพบทเรี ยนออนไลน์ ........................................................................... 55
ผลการเปรี ยบเทียบผลการเรี ยนรู้ของนักเรี ยนที่เรี ยนด้ วยบทเรี ยนออนไลน์ ........................... 56
บทที่ 5 สรุปผลการวิจยั อภิปรายผล และข้ อเสนอแนะ ........................................................... 58
ความมุง่ หมายของการวิจยั ............................................................................................... 58
ขอบเขตของการวิจยั ........................................................................................................ 58
เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั ในครัง้ นี ้ ผู้วิจยั ได้ ทาการสร้ างขึ ้นประกอบด้ วย ................................ 58
วิธีการดาเนินการวิจยั ....................................................................................................... 58
สรุปผลการวิจยั ................................................................................................................ 59
อภิปรายผล ..................................................................................................................... 59
ข้ อเสนอแนะ .................................................................................................................... 61
บรรณานุกรม ....................................................................................................................... 62
ภาคผนวก............................................................................................................................ 66
ภาคผนวก ก บทเรี ยนออนไลน์เรื่ องดนตรี อาเซียน ................................................................... 67
ภาคผนวก ข รูปภาพการใช้ งานบทเรี ยนออนไลน์ของนักเรี ยนโรงเรี ยนมาเรี ยลัย ........................ 81
ภาคผนวก ค รูปภาพการเครื่ องดนตรี ในประเทศอาเซียน ......................................................... 83
ภาคผนวก ง ผลการศึกษาความคิดเห็นของนักเรี ยนที่ที่มีตอ่ บทเรี ยนออนไลน์ เรื่ องดนตรี อาเซียน
........................................................................................................................................... 92
ประวัตผิ ้ เู ขียน....................................................................................................................... 96

สารบัญตาราง
หน้ า
ตาราง 1 ผลการสร้ างและหาประสิทธิภาพบทเรี ยนออนไลน์ ให้ ได้ ตามเกณฑ์ 80/80 ................. 56
ตาราง 2 ผลการเปรี ยบเทียบผลการเรี ยนรู้ของนักเรี ยนที่เรี ยนด้ วยบทเรี ยนออนไลน์ .................. 57
ตาราง 3 ผลการศึกษาความคิดเห็นของนักเรี ยน ที่มีตอ่ บทเรี ยนออนไลน์ ................................. 93

สารบัญรู ปภาพ
หน้ า
ภาพประกอบ 1 แผนภาพแสดงขันตอนการสร้
้
างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน .......... 47
ภาพประกอบ 2 แผนภาพแสดงกระบวนการสร้ างบทเรี ยนมัลติมีเดีย ....................................... 49
ภาพประกอบ 3 แผนภาพแสดงการสร้ างแบบประเมินคุณภาพบทเรี ยนออนไลน์ ....................... 50
ภาพประกอบ 4 การเข้ าสูห่ น้ าบทเรี ยนออนไลน์ ใน Google Sites ........................................... 68
ภาพประกอบ 5 การคลิกเข้ าสูบ่ ทเรี ยน ................................................................................... 68
ภาพประกอบ 6 การลงชื่อเข้ าใช้ บทเรี ยนออนไลน์ ................................................................... 69
ภาพประกอบ 7 กดคลิกเข้ าสูบ่ ทเรี ยน .................................................................................... 69
ภาพประกอบ 8 คาเเนะนาการใช้ งานบทเรี ยนออนไลน์ ........................................................... 70
ภาพประกอบ 9 หน้ าหลักบทเรี ยนออนไลน์เรื่ องดนตรี อาเซียน ................................................. 70
ภาพประกอบ 10 หน้ าบทเรี ยนออนไลน์เเยกเเต่ละประเทศ ...................................................... 71
ภาพประกอบ 11 หน้ าแบบทดสอบก่อนเรี ยน ......................................................................... 71
ภาพประกอบ 12 ตัวอย่างแบบทดสอบก่อนเรี ยน .................................................................... 72
ภาพประกอบ 13 หน้ าสรุปผลคะเเนนการทาแบบทดสอบก่อนเรี ยน ......................................... 72
ภาพประกอบ 14 ตัวอย่างเนื ้อหาในบทเรี ยนของประเทศไทย .................................................. 73
ภาพประกอบ 15 ตัวอย่างเนื ้อหาในบทเรี ยนของประเทศมาเลเซีย ........................................... 73
ภาพประกอบ 16 ตัวอย่างเนื ้อหาในบทเรี ยนของประเทศอินโดนีเซีย ........................................ 74
ภาพประกอบ 17 ตัวอย่างเนื ้อหาในบทเรี ยนของประเทศลาว .................................................. 74
ภาพประกอบ 18 ตัวอย่างเนื ้อหาในบทเรี ยนของประเทศบรูไน ................................................ 75
ภาพประกอบ 19 ตัวอย่างเนื ้อหาในบทเรี ยนของประเทศเวียดนาม .......................................... 75
ภาพประกอบ 20 ตัวอย่างเนื ้อหาในบทเรี ยนของประเทศกัมพูชา ............................................. 76
ภาพประกอบ 21 ตัวอย่างเนื ้อหาในบทเรี ยนของประเทศสิงคโปร์ ............................................. 76

ฏ
ภาพประกอบ 22 ตัวอย่างเนื ้อหาในบทเรี ยนของประเทศฟิ ลิปปิ นส์ .......................................... 77
ภาพประกอบ 23 ตัวอย่างเนื ้อหาในบทเรี ยนของประเทศสหภาพพม่า ...................................... 77
ภาพประกอบ 24 หน้ าแบบทดสอบหลังเรี ยน .......................................................................... 78
ภาพประกอบ 25 ตัวอย่างแบบทดสอบหลังเรี ยน .................................................................... 78
ภาพประกอบ 26 หน้ าสรุปผลคะแนนการทาแบบทดสอบหลังเรี ยน.......................................... 79
ภาพประกอบ 27 หน้ าข้ อมูลสรุปคะแนนสอบก่อนและหลังเรี ยน .............................................. 79
ภาพประกอบ 28 หน้ าผู้พฒ
ั นาบทเรี ยน ................................................................................. 80
ภาพประกอบ 29 การอธิบายการใช้ งานบทเรี ยนออนไลน์เบื ้องต้ น ........................................... 82
ภาพประกอบ 30 การอธิบายการใช้ งานบทเรี ยนออนไลน์เบื ้องต้ น 2 ........................................ 82
ภาพประกอบ 31 ตัวอย่างเครื่ องดนตรี ประจาประเทศไทย ....................................................... 84
ภาพประกอบ 32 ตัวอย่างเครื่ องดนตรี ประจาประเทศกัมพูชา ................................................. 85
ภาพประกอบ 33 ตัวอย่างเครื่ องดนตรี ประจาประเทศบรูไน ดารุสซาลาม ................................. 86
ภาพประกอบ 34 ตัวอย่างเครื่ องดนตรี ประจาประเทศพม่า ...................................................... 86
ภาพประกอบ 35 ตัวอย่างเครื่ องดนตรี ประจาประเทศฟิ ลิปปิ นส์ .............................................. 87
ภาพประกอบ 36 ตัวอย่างเครื่ องดนตรี ประจาประเทศลาว....................................................... 87
ภาพประกอบ 37 ตัวอย่างเครื่ องดนตรี ประจาประเทศเวียดนาม .............................................. 88
ภาพประกอบ 38 ตัวอย่างเครื่ องดนตรี ประจาประเทศสิงค์โปร์ มนตรี ยะโสธร............................ 89
ภาพประกอบ 39 ตัวอย่างเครื่ องดนตรี ประจาประเทศอินโดนีเซีย ............................................. 90
ภาพประกอบ 40 ตัวอย่างเครื่ องดนตรี ประจาประเทศมาเลเซีย................................................ 90

บทที่ 1
บทนา
ภูมิหลัง
ความรู้เป็ นปัจจัยหลักในการเสริ มสร้ างความเจริ ญเติบโตทางเศรษฐกิจและการพัฒนาที่
ยัง่ ยืน โดยในปั จจุบนั ประเทศต่าง ๆ ทัว่ โลกต่างมุง่ สร้ างสังคมใหม่ให้ เป็ นสังคมที่ใช้ ความรู้เป็ นฐาน
(Knowledge Based Society) (กนกพร ฉัน ทนารุ่ ง ภัก ดิ์ , 2553) เพื่ อเร่ งสร้ างบุคลากรที่ ค วามรู้
ความสามารถและคุณ ภาพเพื่ อ การแข่ ง ขัน ในตลาดโลก ดัง นัน้ การเรี ย นรู้ แบบออนไลน์ ( elearning) ซึ่ ง เป็ นส่ ว นหนึ่ ง ของเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สาร (Information and
Communication Technology) จึ ง เป็ นการเรี ย นรู ป แบบหนึ่ ง ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพในการพั ฒ นา
การศึกษา เรี ยนรู้ และฝึ กอบรมบุคลากร เนื่องจากการเรี ยนแบบออนไลน์ (e-learning) มีความ
ยื ด หยุ่น สูง จิ น ตวี ร์ คล้ ายสัง ข์ (2553) กล่า วคื อ ผู้เรี ย นไม่จ าเป็ น ต้ อ งปรับ ตัวให้ เข้ ากับ เงื่ อ นไข
ทางการศึกษาต่าง ๆ มากนัก ซึ่งทาให้ ผ้ เู รี ยนขาดโอกาสที่จะศึกษาหาความรู้ ได้ ด้วยตนเอง เรี ยน
ตามความสามารถ และความสนใจของตนเอง โดยสามารถเรี ยนได้ ทุกที่ทุกเวลา ท าให้ สามารถ
ขยายโอกาสทางการศึกษาให้ เข้ าถึงประชาชนได้ มากขึ ้น (วิลาวัลย์ มาคุ้ม, 2556) การเรี ยนรู้แบบนี ้
จึงเป็ นการเรี ยนรู้ที่สามารถตอบสนองนโยบายการปฏิรูปการศึกษา ตาพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ.2552 ในหมวดที่ 9 ว่าด้ วยเรื่ องเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา การให้ อานาจและเครื่ องมือ
แก่ผ้ เู รี ยนการเข้ าสู่ความรู้ได้ ด้วยตนเอง ในลักษณะที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นศูนย์กลาง (Learner Centric)
ด้ วยเหตุนี ้การเรี ยนแบบออนไลน์ (e-learning) จึงเป็ นรูปแบบการเรี ยนรู้ทัง้ ในระบบโรงเรี ยน และ
ระบบนอกโรงเรี ยน การศึกษาต่อเนื่อง และการศึกษาตลอดชีวิต (Life Long Learning) (ขรรค์ชยั
คงเสน่ห์ และคณะ, 2546)
วัชราภรณ์ เพ็งสุข (2017) กล่าวว่าการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ใน
ยุคโลกาภิวตั น์มีการพัฒนาแบบก้ าวกระโดดและมีหลากหลายรูปแบบ เข้ าถึงผู้ใช้ บริ การทุกเพศทุก
วัย การจะทาให้ ประชากรในวัยเรี ยนรู้ เท่าทันเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จึงจาเป็ นต้ อง
นาวิวฒ
ั นาการและความก้ าวหน้ าดังกล่าวมาพัฒนาและส่งเสริ มภายในกระบวนการจัดการเรี ยน
การสอนเพื่อให้ ผ้ เู รี ยนมีความรู้ที่สอดคล้ องกับสถานการณ์ปัจจุบนั โดยเฉพาะอย่างยิ่งการส่งเสริ ม
การเรี ยนรู้ การเรี ยนการสอนในปั จจุบันที่ยังไม่มีความหลากหลายเหมาะสมกับผู้สอน ถูกจากัด
เฉพาะในห้ องเรี ยนและอยู่ภายใต้ การควบคุมกากับของผู้สอนเท่านัน้ ทังที
้ ่ผ้ เู รี ยนแต่ละคนมีความ
แตกต่างระหว่างบุคคลมี ความรู้ ความเข้ าใจประสบการณ์ และการมองโลกแตกต่างกันออกไป
รวมถึงรู ปแบบการจัดชัน้ เรี ยนในปั จจุบันไม่สามารถที่ ตอบสนองความต้ องการของผู้เรี ยนเป็ น
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รายบุคคลได้ เทคโนโลยีจึงเป็ นพืน้ ฐานสาคัญ การจัดการเรี ยนการสอนด้ วยบทเรี ยนออนไลน์จึง
ตอบสนองการแก้ ไขปั ญ หาดังกล่าวโดยเป็ นการจัดสภาพแวดล้ อมการเรี ยนการสอนที่ประยุ กต์
คุณลักษณะของอินเทอร์ เน็ต มาเป็ นสื่อกลางเพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ เกิดการเรี ยนรู้ในรูปแบบต่าง
ๆ รู ปแบบของการเรี ยนการสอนควรเน้ นสอนวิธีการเรี ยนให้ ผ้ ูเรี ยนไม่ใช่สอนแต่เนื ้อหาวิชาเพียง
อย่างเดียวและการเรี ยนการสอนผ่านเว็บไซต์ยงั เป็ นการส่งเสริมทักษะการเรี ยนรู้ตลอดชีวิต
Klungphet Kannika Phantipa Sakthong and Poj Intalapaporn (2014) นอกจากนี ้
การนาเทคโนโลยีทางการสอนเช่นบทเรี ยนออนไลน์มาช่วยในการจัดการเรี ยนการสอนจะทาให้ การ
เรี ยนมีความหมายมากยิ่งขึ ้น ส่งเสริ มพัฒนาการของนักเรี ยนได้ เป็ นอย่างดีส่งเสริ มให้ นกั เรี ยนได้
พัฒนาศักยภาพของตนเองในการใช้ เทคโนโลยีให้ เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
อาเซี ย น หรื อ สมาคมประชาชาติ แ ห่ ง เอเชี ย ตะวั น ออกเฉี ย งใต้ (Association of
Southeast Asian Nations – ASEAN) มีจุดเริ่ มต้ นจากสมาคมอาสาก่อตังขึ
้ น้ ในเดือนกรกฎาคม
พ.ศ. 2504 โดยมีประเทศไทย มาเลเซีย ฟิ ลิปปิ นส์ ต่อมาในปี พ.ศ. 2510 มีการลงนามในปฏิญญา
กรุงเทพ และอาเซียนได้ ถือกาเนิด ยุคแห่งการเผชิญหน้ าทางการเมืองในเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้
บนความแตกต่างทางเชื ้อชาติ ศาสนา วัฒนธรรม และประวัติศาสตร์ และมีนโยบายแข่งขันในการ
ผลิ ต การส่งออก การตลาด การหาแหล่งทุนและเทคโนโลยี ทาให้ การเจริ ญ เติบ โตขององค์กร
เป็ นไปอย่างช้ า ๆ ปฏิญญาอาเซียนหรื อปฏิญญากรุงเทพ ซึง่ เป็ นปฏิญญาในการก่อตังอาเซี
้
ยน ได้
ระบุวัตถุประสงค์ของการรวมตัวกัน ดังนี ้ เร่ งรัดความ เจริ ญ ก้ าวหน้ าทางเศรษฐกิจ สังคม และ
วัฒ นธรรม ในภูมิ ภ าคโดยอาศัย ความร่ วมมื อระหว่างกัน ส่งเสริ ม พื น้ ฐานและเสถี ยรภาพ ใน
ภูมิภาค โดยยึดหลักยุตธิ รรมและกฎเกณฑ์ของกฎปฏิบตั ิ สหประชาชาติส่งเสริ มความร่วมมือและ
ความช่วยเหลือซึง่ กันและกันในด้ านต่างๆ ได้ แก่ เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม วิชาการ วิทยาศาสตร์
และการบริ หารช่วยเหลื อซึ่ง กันและกันในรู ปของการฝึ กอบรม วิจัย ในด้ านการศึกษา วิช าชี พ
เทคนิค และการบริ หารร่ วมมือกันอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ ้นในด้ านเกษตรกรรม อุตสาหกรรม
การขยายการค้ า การศึกษา ปั ญหาการค้ าโภคภัณฑ์ระหว่างประเทศ การปรับปรุงสิ่งอานวยความ
สะดวก การขนส่งและคมนาคม และการยกระดับมาตรฐานการครองชีพของประชาชนส่งเสริ ม
การศึกษาของเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้ รักษาความร่วมมือที่ใกล้ ชิดและเป็ นประโยชน์กับองค์การ
ระหว่างประเทศและภูมิภาคที่มีวตั ถุประสงค์คล้ ายคลึงกัน และหาแนวทางร่ วมมืออย่างใกล้ ชิด
ระหว่างกันมาก (กระทรวงการต่างประเทศ, 2559)
ดนตรี เป็ นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมอาเซียนที่มีความสาคัญ ในปั จจุบนั ตามโรงเรี ยน และ
มหาวิท ยาลัยให้ ความสนใจเกี่ ย วกับ ดนตรี อาเซี ยนพอสมควร ดนตรี มี บ ทบาทส าคัญ มี ความ
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จาเป็ นและมีสว่ นร่วมอยู่ในการดาเนินชีวิตประจาวันของมนุษย์ กิจกรรมในปัจจุบนั และกิจกรรมใน
สังคมหลายๆ ด้ าน นอกจากดนตรี จ ะนามาซึ่งความสุข และยังสร้ างความเพลิดเพลิน จึงทาให้
ดนตรี เ ป็ นที่ นิ ย มและเป็ นที่ ส นใจของเด็ ก สมั ย ใหม่ ใ นปั จจุ บั น นี ้ อี ก ทั ง้ ทางโรงเรี ย น และ
มหาวิทยาลัย ยังนาเข้ ามาเป็ นส่วนหนึ่งในการเรี ยนการสอน ซึ่งทาให้ ผ้ วู ิจยั คิดบทเรี ยนออนไลน์ ที่
ใช้ ในการเรี ยนการสอน และยังช่วยให้ ผู้เรี ยนได้ เข้ าใจเรื่ องดนตรี อาเซียนได้ ง่ายยิ่งขึ ้น
โรงเรี ยนมาเรี ยลัย ได้ เปิ ดทาการสอนตาม พระราชบัญ ญัติโรงเรี ยนราษฏร์ เมื่ อวันที่ 1
มกราคม พ.ศ. 2480 โดยมีพระคุณเจ้ าเรอเน แปร์ โร ประมุขมิสซังสยามในขณะนันเป็
้ นเจ้ าของและ
ผู้จดั การคนแรก และนางสาวอาไพ เลาหบุตร เป็ นครูใหญ่ ในปี พ.ศ. 2489 ได้ ขอทุนโรงเรี ยนดีจาก
กระทรวงศึกษาธิ การ และได้ รับเงินอุดหนุนจากกระทรวงฯ ช่วยเมื่ อ เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2499
ต่อมา โรงเรี ยนได้ รับรองวิทยฐานะ เมื่ อวันที่ 7 มิ ถุน ายน พ.ศ. 2505 และเปิ ดท าการสอนแบบ
สหศึกษาตังแต่
้ ชนประถมศึ
ั้
กษาปี ที่ 1 – ชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 3และในปั จจุบนั โรงเรี ยนมาเรี ยลัยยัง
เป็ น ศูนย์กลางของนักเรี ยนทุกศาสนา ซึ่งทางโรงเรี ยนได้ เปิ ดการเรี ยนการสอน ถึง 5 ระดับชัน ซึ่ง
แบ่งเป็ น อนุบาล ประถมต้ น-ปลาย มัธยมต้ น-ปลายและทางโรงเรี ยนมีอปุ กรณในการเรี ยนที่เหมาะ
ที่จะใช้ ในการหาข้ อมูลได้ เป็ นอย่างมาก
จากข้ อความข้ างต้ นที่กล่าวมา ทาให้ เด็กในยุคปัจจุบนั ควรมีการศึกษาแนวใหม่ เพื่อที่จะ
ใช้ ในการค้ นคว้ าหาความรู้ได้ โดยทังที
้ ่อยู่ในโรงเรี ยนและนอกโรงเรี ยน สามารถประเมินตนเองได้
ในเว็ป ไซด์ ต่าง ๆ และในบทเรี ยนออนไลน์ รวมไปถึ ง โปรแกรมคอมพิ วเตอร์ ช่วยสอนในสมัย
ปัจจุบนั ซึง่ จะทาให้ เด็กนักเรี ยนได้ ค้นคว้ าหาความรู้ได้ ง่ายขึ ้น
ความมุ่งหมายของการวิจัย
ในการวิจยั ครัง้ นี ้ผู้วิจยั ได้ ตงความมุ
ั้
ง่ หมายไว้ ดงั นี ้
1. เพื่อสร้ างและหาประสิทธิภาพบทเรี ยนออนไลน์เรื่ องดนตรี อาเซียน สาหรับนักเรี ยน
ชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 1 โรงเรี ยนมาเรี ยลัย กรุงเทพมหานคร ให้ ได้ ตามเกณฑ์ 80/80
2. เพื่อเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนก่อนและหลังในการใช้ บทเรี ยนออนไลน์
เรื่ องดนตรี อาเซียนของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 1 โรงเรี ยนมาเรี ยลัย กรุงเทพมหานคร
ความสาคัญของการวิจัย
1. ได้ สร้ างและหาประสิทธิภาพบทเรี ยนออนไลน์เรื่ องดนตรี อาเซียน สาหรับนักเรี ยนชัน้
มัธยมศึกษาปี ที่ 1 โรงเรี ยนมาเรี ยลัย กรุงเทพมหานคร ให้ ได้ ตามเกณฑ์ 80/80
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2. ได้ เปรี ยบเที ยบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนก่อนและหลังในการใช้ บทเรี ยนออนไลน์เรื่ อง
ดนตรี อาเซียนของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 1 โรงเรี ยนมาเรี ยลัย กรุงเทพมหานคร
ขอบเขตของการวิจัย
ประชากร
ประชากรที่ ใ ช้ ใ นการวิ จัย ครั ง้ นี ้ คื อ นั ก เรี ย นชัน้ มัธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 1 นัก เรี ย นชัน้
มัธยมศึกษาปี ที่ 1 โรงเรี ยนมาเรี ยลัย กรุงเทพมหานคร ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2561 จานวน 1
ห้ อง จานวนเด็ก 30 คน
กลุม่ ตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ ในการวิจยั ครัง้ นี ้ เป็ นนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 1 โรงเรี ยนมาเรี ย
ลัย กรุงเทพมหานคร ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2561 จานวน 1 ห้ อง จานวนเด็ก 30 คน ได้ มาด้ วย
วิธีการสุม่ อย่างง่าย (Simple Random Sampling)
นิยามศัพท์ เฉพาะ
บทเรี ยนออนไลน์เรื่ องดนตรี หมายถึง การเรี ยนออนไลน์เรื่ องดนตรี อาเซียน
นักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 1 หมายถึง นักเรี ยนระดับชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 1 ที่กาลังศึกษา
อยู่ในภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2561 ของโรงเรี ยนมาเรี ยลัย กรุงเทพมหานคร กลุ่มสุ่มอย่างง่าย
(Simple Random Sampling) ได้ กลุม่ ตัวอย่างจานวน 30 คน
ผลสัม ฤทธิ์ ท างการเรี ยนดนตรี หมายถึ ง การวัด จากคะแนนที่ ท าแบบทดสอบวัด ผล
สัมฤทธิ์ทางการเรี ยนดนตรี ทงก่
ั ้ อนและหลังเรี ยน
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กรอบแนวคิดการวิจัย
หลักการออกแบบ
บทเรียนออนไลน์
- สะดวกในการใช้ งาน
- ความสวยงามและ
สุนทรี ยภาพ
- ส่งเสริมการเรี ยนรู้

ตัวแปรตาม
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน
วิชาดนตรี เรื่ องดนตรี
อาเซียน

ตัวแปรต้ น
การเรี ยนโดยใช้ บทเรี ยน
ออนไลน์ เรื่ องดนตรี
อาเซียน

สมุตฐิ านการวิจัย
1.สร้ างและหาประสิทธิภาพบทเรี ยนออนไลน์เรื่ องดนตรี อาเซียนให้ มีประสิทธิภาพในการ
เรี ยน
2.หลังจากที่ เรี ยนด้ วยบทเรี ยนออนไลน์ นักเรี ยนมี ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนสูงกว่าก่อน
เรี ยน
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บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
ในการวิจยั ครัง้ นี ้ผู้วิจยั ได้ ศกึ ษาเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องและได้ นาเสนอตามหัวข้ อ
ต่อไปนี ้
1. หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรี ยนรู้
ศิลปะ
2. บทเรี ยนออนไลน์ (E – Learning)
2.1 ความรู้ทวั่ ไปเกี่ยวกับบทเรี ยนออนไลน์
2.2 ความหมายของบทเรี ยนออนไลน์
2.3 ลักษณะของบทเรี ยนออนไลน์
2.4 ประเภทของบทเรี ยนออนไลน์
2.5 ประโยชน์ของบทเรี ยนออนไลน์
3. อาเซียน (ASEAN)
3.1 ความรู้ทวั่ ไปเกี่ยวกับอาเซียน
3.2 ดนตรี ในประเทศอาเซียน
4. ทฤษฎีการเรี ยนรู้
5.การหาประสิทธิภาพ
6.การวัดและประเมินผล
7.ความพึงพอใจ
8. งานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง
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1.หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ ศิลปะ
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน มุง่ พัฒนาผู้เรี ยนทุกคน ซึง่ เป็ นกาลัง ของชาติให้
เป็ นมนุษย์ที่มีความสมดุลทังด้
้ านร่างกาย ความรู้ คุณธรรม มีจิตสานึกใน ความเป็ นพลเมืองไทย
และเป็ นพลโลก ยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิ ปไตยอันมี พระมหากษัตริ ย์ทรงเป็ น
ประมุข มีความรู้และทักษะพื ้นฐาน รวมทัง้ เจตคติ ที่จาเป็ นต่อ การศึกษาต่อ การประกอบอาชีพ
และการศึกษาตลอดชีวิต โดยมุ่งเน้ นการจัดการเรี ยนรู้ที่ยดึ ผู้เรี ยนเป็ นสาคัญ บนพื ้นฐานความเชื่อ
ว่า ทุกคนสามารถเรี ยนรู้และพัฒนาตนเองได้ เต็มตามศักยภาพ ความแตกต่างระหว่างบุคคลและ
การพัฒนาของสมอง ดังนันผู
้ ้ สอนต้ องใช้ กระบวนการจัดการเรี ยนรู้ ที่หลากหลาย และควรจัดให้
ผู้เรี ยนได้ รับความรู้จากแหล่งเรี ยนรู้ สื่อ และระบบสารสนเทศทังในสถานศึ
้
กษาและชุมชน
สาหรับกลุ่มสาระการเรี ยนรู้ศิลปะ เป็ นกลุ่มสาระที่ช่วยพัฒนาให้ ผ้ เู รี ยนมีความคิดริ เริ่ ม
สร้ างสรรค์มีจินตนาการทางศิลปะ มีสุนทรี ยภาพ ซึ่งส่งผลต่อคุณภาพชีวิต เนื่องจากกิจกรรมทาง
ศิลปะจะช่วยพัฒนาผู้เรี ยนทังด้
้ านร่ างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ สังคม ตลอดจนส่งเสริ มให้
ผู้เรี ยนมีความเชื่อมัน่ ในตนเอง ซึง่ ภายในกลุม่ สาระการเรี ยนรู้ศลิ ปะ ได้ แบ่งสาระสาคัญเป็ น 3 ส่วน
ดังนี ้คือ วิชาทัศนศิลป์ วิชาดนตรี และ วิชานาฏศิลป์ ซึ่งในแต่ละกลุ่มสาระการเรี ยนรู้ ได้ กาหนด
มาตรฐานการเรี ยนรู้ เพื่อเป็ นเป้าหมายสาคัญ ของการพัฒนาคุณภาพผู้เรี ยน และระบุสิ่งที่ผ้ เู รี ยน
พึงรู้ และปฏิ บตั ิได้ รวมถึงผู้เรี ยนควรมี คุณ ลักษณะอันพึงประสงค์อย่างไร เมื่ อจบการศึกษาขัน้
พื ้นฐาน (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551)
มาตรฐานและตัวชีว้ ัดของสาระดนตรีในระดับชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 1
มาตรฐานการเรี ยนรู้ เป็ น กลไกที่ ทาให้ ทราบว่าผู้เรี ยนต้ องเรี ยนรู้ สิ่ง ใดและผู้ส อน
จะต้ องสอนและทาการประเมินอย่างไร เนื่องจากเมื่อผู้เรี ยนจบภาคการศึกษาในแต่ละชันปี
้ แล้ ว
จะมีการทาการประเมินความรู้เพื่อเลื่อนชัน้ ซึ่งมาตรฐานการเรี ยนรู้และตัวชี ้วัดจะเป็ นสิ่งที่กาหนด
ว่าผู้เรี ยนผ่านเกณฑ์หรื อไม่ โดยมาตรฐานและตัวชี ้วัดสาระดนตรี สาหรับระดับชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่
1 มีดงั นี ้
มาตรฐาน ศ. 2.2 เข้ าใจความสัมพันธ์ระหว่างดนตรี ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม
เห็นคุณค่าของดนตรี ที่เป็ นมรกดทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้ องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและสากล
ชัน้
ตัวชี ้วัด
สาระการเรี ยนรู้แกนกลาง
1. บรรยายบทบาท และอิ ท ธิ พ ลของ 1. ดนตรี ในวัฒนธรรมต่างประเทศ
ดนตรี ในวัฒนธรรมของประเทศต่าง ๆ
- บทบาทของดนตรี ในวัฒนธรรม
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ม.1

- อิทธิพลของดนตรี ในวัฒนธรรม
2. บรรยายอิ ท ธิ พ ลของวัฒ นธรรม และ 1. เห ตุ ก า รณ์ ป ระ วั ติ ศ า ส ต ร์ กั บ ก า ร
เหตุการณ์ ในประวัติศาสตร์ ที่มีต่อรูปแบบ เปลี่ยนแปลงทางดนตรี ในประเทศไทย
ของดนตรี ในประเทศไทย
- การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองกับงาน
ดนตรี
- การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีกบั งาน
ดนตรี

จากมาตรฐานและตัวชี ว้ ัดข้ างต้ น สามารถวิเคราะห์และนามาสรุ ปได้ การรู้ และ
เข้ าใจความสัมพันธ์ระหว่างดนตรี ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม เห็นคุณค่าของดนตรี ที่เป็ นมรกด
ทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้ องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและสากลทาให้ กระบวนการในการเรี ยนรู้ทกั ษะ
อื่นจะบรรลุผลตามมาตรฐานการเรี ยนรู้ และตัวชีว้ ดั ที่หลักสูตรแกนกลางกาหนดขึน้ และเตรี ยม
ความพร้ อมเพื่อก้ าวเข้ าสูร่ ะบบประชาคมอาเซียน
2. คอมพิวเตอร์ ช่วยสอน
ทฤษฎีและแนวคิด
e-Learning คือ การเรี ยน การสอนในลักษณะ หรื อรู ปแบบใดก็ได้ ซึ่งการถ่ายทอด
เนื อ้ หานัน้ กระท าผ่ านทางสื่ อ อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ เช่ น ซี ดี รอม เครื อ ข่ายอิ น เทอร์ เน็ ต อิ น ทราเน็ ต
เอ็กซทราเน็ต หรื อ ทางสัญญาณโทรทัศน์ หรื อ สัญญาณดาวเทียม เป็ นต้ น ซึ่งการเรี ยนลักษณะนี ้
ได้ กาลังได้ รับความนิยมเพิ่มขึ ้นอย่า งมาก เช่น คอมพิวเตอร์ ช่วยสอนด้ วยซีดีรอม, การเรี ยนการ
สอนบนเว็บ (Web-Based Learning), การเรี ยนออนไลน์ (On-line Learning) การเรี ยนทางไกล
ผ่านดาวเทียม หรื อ การเรี ยนด้ วยวีดีโอผ่านออนไลน์เป็ นต้ น ในปั จจุบนั คนส่วนใหญ่มกั จะใช้ คาว่า
e-Learning กั บ การเรี ย น การสอน หรื อการอบรม ที่ ใ ช้ เทคโนโลยี ข องเว็ บ (Web Based
Technology) ในการถ่ า ยทอดเนื อ้ หา รวมถึ ง เทคโนโลยี ร ะบบการจัด การหลัก สู ต ร (Course
Management System) ในการบริ หารจัดการงานสอนด้ านต่าง ๆ โดยผู้เรี ยนที่เรี ยนด้ วยระบบ eLearning นี ้สามารถศึกษาเนื ้อหาในลักษณะออนไลน์ หรื อ จากแผ่นซีดี-รอม ก็ได้ และที่สาคัญอีก
ส่ ว นคื อ เนื อ้ หาต่ า ง ๆ ของ e-Learning สามารถน าเสนอโดยอาศั ย เทคโนโลยี มั ล ติ มี เ ดี ย
(Multimedia Technology) และเทคโนโลยีเชิงโต้ ตอบ (Interactive Technology) ประโยชน์ที่เห็น
เด่นชัดที่ได้ จาก
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2.1 ความรู้ทวั่ ไปเกี่ยวกับบทเรี ยนออนไลน์ ( E-Learning )
e-Learning ยืดหยุ่นในการปรับเปลี่ยนเนือ้ หา และ สะดวกในการเรี ยนการ
เรี ยนการสอนผ่านระบบ e-Learning นันง่
้ ายต่อการแก้ ไขเนื ้อหา และกระทาได้ ตลอดเวลา เพราะ
สามารถกระทาได้ ตามใจของผู้สอน เนื่องจากระบบการผลิตจะใช้ คอมพิวเตอร์ เป็ นองค์ประกอบ
หลัก นอกจากนี ้ผู้เรี ยนก็สามารถเรี ยนโดยไม่จากัดเวลา และสถานที่
เข้ าถึงได้ ง่ายผู้เรี ยน และผู้สอนสามารถเข้ าถึง e-learning ได้ ง่าย โดยมากจะ
ใช้ web browser ของค่ายใดก็ได้ (แต่ทงนี
ั ้ ้ต้ องขึ ้นอยู่กับผู้ผลิตบทเรี ยน อาจจะแนะนาให้ ใช้ web
browser แบบใดที่ เ หมาะกั บ สื่ อ การเรี ย นการสอนนั น้ ๆ) ผู้ เรี ย นสามารถเรี ย นจากเครื่ อ ง
คอมพิวเตอร์ ที่ใดก็ได้ และในปั จจุบนั นี ้ การเข้ าถึงเครื อข่ายอินเตอร์ เน็ตกระทาได้ ง่ายขึ ้นมาก และ
ยังมีคา่ เชื่อมต่ออินเตอร์ เน็ตที่มีราคาต่าลงมากว่าแต่ก่อนอีกด้ วย
ปรับปรุงข้ อมูลให้ ทนั สมัยกระทาได้ ง่ายเนื่องจากผู้สอน หรื อผู้ สร้ างสรรค์งาน
e-Learning จะสามารถเข้ าถึง server ได้ จากที่ใดก็ได้ การแก้ ไขข้ อมูล และการปรับปรุ งข้ อมูล จึง
ทาได้ ทนั เวลาด้ วยความรวดเร็ว
ประหยัดเวลา และค่าเดินทาง ผู้เรี ยนสามารถเรี ยนโดยใช้ เครื่ องคอมพิวเตอร์
เครื่ องใดก็ได้ โดยจาเป็ นต้ องไปโรงเรี ยน หรื อที่ทางาน รวมทังไม่
้ จาเป็ นต้ องใช้ เครื่ องคอมพิวเตอร์
เครื่ องประจาก็ได้ ซึ่งเป็ นการประหยัดเวลามาก การเรี ยน การสอน หรื อการฝึ กอบรมด้ วยระบบ eLearning นี ้ จะสามารถประหยัดเวลาถึง 50% ของเวลาที่ใช้ ครู สอน เช่น ความพร้ อมโครงสร้ าง
พื ้นฐานทางด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น
1.เครื่ องคอมพิวเตอร์ เครื อข่าย ความพร้ อมของบุคลากร
2. การออกแบบบทเรี ยนให้ มีความน่าสนใจและมีความเหมาะสมกับผู้เรี ยน
3. ความพร้ อมของผู้เรี ยนและผู้สอน
ข้ อ จ ากัด ที่ ย กตัว อย่ า งมานัน้ ไม่ ใช่ สิ่ ง ส าคัญ หรื อ เกิ น ความสามารถของ
บุคคลากร แต่การจัดการเรี ยนแบบ e-Learning ต้ องมี การร่ วมมื อ กันหลายฝ่ ายมี การวางแผน
ยุทธศาสตร์ ด้านเครื อข่าย ด้ านการประเมินผล พัฒนา และปรับปรุงอยูต่ ลอดเวลา
e-Learning หมายถึงกระบวนการและการใช้ ประโยชน์จากการเรี ยนการสอน
ผ่านเว็บ คอมพิวเตอร์ ช่วยสอน ห้ องเรี ยนเสมือนและการเรี ยนร่ วมมือด้ วยเครื่ องมือดิจิตอลต่าง ๆ
รวมถึงการเรี ยนผ่านระบบอินเทอร์ เน็ต,ระบบอินทราเน็ต ระบบเครื อข่าย การเรี ยนด้ วยระบบเสียง
ระบบภาพ ระบบดาวเทียม ระบบโทรทัศน์ และซีดีรอม
2.2 ความหมายของสื่อคอมพิวเตอร์ ชว่ ยสอน
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สุรเชษฐ เวชชพิทักษ์ และคณะ (2546) กล่าวไว้ ว่า คอมพิ วเตอร์ ช่วยสอน
(Computer Assisted Instruction) เรี ย กย่อ ๆ ว่า CAI หมายถึ ง โปรแกรมคอมพิ ว เตอร์ มี
พัฒนาขึ ้นเพื่อนาไปช่วยการสอนที่ผ้ ผู ลิตมีเป้าหมายที่จะพัฒนาขึ ้นเพื่อใช้ เป็ นสื่อหลักในการเรี ยน
การสอน
พรเทพ เมื อ งเเมน (2544) กล่ า วว่ า บทเรี ย นคอมพิ ว เตอร์ ช่ ว ยสอนเป็ น
บทเรี ยนที่ใช้ คอมพิวเตอร์ เป็ นสื่อในการนาเสนอเนื ้อหา ซึ่งอาจจะเป็ นกิจกรรมในรูปแบบต่าง ๆ ที่
เน้ นให้ ผ้ เู รี ยนมีปฏิสมั พันธ์กับบทเรี ยน โดยมีเป้าหมายสาคัญในการเป็ นบทเรี ยนที่ช่วยให้ ผ้ เู รี ยน
เกิดการเรี ยนรู้ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถดึงดูดความสนใจและกระตุ้นความสนใจของผู้เรี ยน
รวมทังสามารถกระตุ
้
้ นให้ ผ้ เู รี ยนอยากเรี ยนรู้
ถนอมพร เลาหจรั ส แสง (2547) กล่ า วว่า คอมพิ ว เตอร์ ช่ ว ยสอนเป็ นวิ ธี
การศึกษาที่ทาให้ ผ้ เู รี ยนเกิดการเรี ยนรู้ในลักษณะตัวต่อตัว โดยผู้เรี ยนสามารถเรี ยนรู้เนื ้อหาและ
ได้ รับผลป้อนกลับอย่างสม่าเสมอ จากกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการเรี ยน ผู้เรี ยนสามารถ
นาคอมพิ วเตอร์ ช่วยสอนไปใช้ ในการเรี ย นด้ วยตนเองโดยไม่มี ขีด จ ากัดด้ านเวลาและสถานที่
โดยเฉพาะผู้เรี ยนอ่อนสามารถใช้ ประโยชน์จากคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน ในการเรี ยนเพิ่มเติมนอก
เวลาได้
2.3 ลักษณะของคอมพิวเตอร์ ชว่ ยสอน
ถนอมพร เลาหจรัสแสง (2547) กล่าวว่าสื่อทางการศึกษาที่มีคุณลักษณะ
เป็ นสื่อคอมพิวเตอร์ ชว่ ยสอนสมบูรณ์แบบนัน้ มีลกั ษณะที่สาคัญ 4 ประการ คือ
สารสนเทศ (Information)
คอมพิวเตอร์ ช่วยสอนเป็ นสื่อสารสนเทศที่มีการเรี ยบเรี ยงและนาเสนอเนื ้อหา
สาระ ซึ่งท าให้ ผ้ ูเรี ย นเกิ ด การการเรี ยนรู้ หรื อเกิ ด ทัก ษะตามที่ ก าหนดไว้ ในวัตถุป ระสงค์ ของ
บทเรี ยนที่สร้ างขึ ้น ไม่ว่าจะเป็ นการเรี ยนรู้หรื อทักษะโดนตรงที่ได้ จกการอ่าน จา ทาความเข้ าใจ
และฝึ กฝนรวมทัง้ การเรี ยนรู้หรื อทักษะที่ได้ รับโดยอ้ อมจากเนื ้อหาสาระของคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน
ที่อยูใ่ นรูปเกมส์ และการจาลองสถานการณ์
ความแตกต่างระหว่างบุคคล (Individualization)
คอมพิ วเตอร์ ช่วยสอนเป็ นสื่ อที่ สามารถตอบสนองความแตกต่างระหว่าง
บุคคลได้ เป็ นอย่างดี โดยสื่อนันจะต้
้ องมีความยืดหยุ่นมากพอที่จะให้ ผ้ เู รี ยนมีอิสระในการควบคุม
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การเรี ยนและเลือกรู ปแบบการเรี ยนที่เหมาะสมกับบุคลิกภาพ สติปัญญา ความสนใจ และพืน้
ฐานความรู้ที่แตกต่างกัน
การโต้ ตอบ (Interaction)
การโต้ ตอบ คือ การมีปฏิสัมพันธ์ ระหว่างผู้เรี ยนกับคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน
ดังนัน้ คอมพิวเตอร์ ช่วยสอนที่ได้ รับการออกแบบอย่างดี ต้ องเอือ้ อานวยการให้ เกิดการโต้ ตอบ
ระหว่างผู้เรี ยนกับบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ชว่ ยสอนอย่างต่อเนื่อง
ผลป้อนกลับโดยทันที (Immediate Feedback)
การให้ ผลป้อนกลับโดยทันทีแก่ผ้ ูเรี ยน เป็ นลักษณะของคอมพิวเตอร์ ช่วย
สอนที่อนุญ าตให้ ผ้ ูเรี ยนตรวจสอบผลการเรี ยนของตนได้ ทันที จากการทาแบบทดสอบหรื อการ
ตรวจสอบความเข้ าใจในรูปแบบใดรูปแบบหนึง่
2.4 ประเภทของคอมพิวเตอร์ ชว่ ยสอน
ไพโรจน์ คชชา (2542) กล่าวไว้ วา่ บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน แบ่งเป็ น 6
ประเภท คือ การสอนเนื ้อหาโปรแกรมนี ้จะเสนอเนื ้อหาความรู้เป็ นบทความให้ ผ้ เู รี ยนตอบคาถาม
แบบฝึ กปฏิบัติ มุ่งฝึ กปฏิ บตั ิ ฝึ กฝนทักษะความสามารถต่าง ๆ มี การคัดเลื อกคาถามปั ญ หา
สถานการณ์ จ าลอง เป็ นโปรแกรมที่ น ากิ จ กรรมที่ ใ กล้ เคี ย งความจริ ง ให้ ผู้เรี ย นได้ เรี ย น ใน
ภาพเหมือนกับสภาพจริง ๆ
เกมส์การศึกษา เป็ นโปรแกรมที่นาแนวคิดการแข่งขันทางเกมส์การศึกษา
การทดสอบเป็ น การเปลี่ ย นแปลงการสอบจากระบบเดิม ที่ เป็ น ปรนัย มาเป็ น การโต้ ตอบทาง
คอมพิวเตอร์
การแก้ ปัญ หา เป็ นโปรแกรมแก้ ปัญ หา โดยมี เงื่ อนไข มี กฎเกณฑ์ มี การ
ตัดสินใจ
2.5 ประโยชน์ของบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ชว่ ยสอน
เนื่องจากลักษณะของบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน เป็ นสื่อสารสนเทศที่มี
การเรี ยบเรี ยงและนาเสนอเนื ้อหา ซึง่ ทาให้ ผ้ เู รี ยนเกิดการเรี ยนรู้ สามารถตอบสนองความแตกต่าง
ระหว่างบุคคลได้ เป็ นอย่างดี และมีการโต้ ตอบระหว่างผู้เรี ยนกับบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน
อย่างต่อเนื่อง
สร้ างแรงจูงใจในการเรี ยนรู้
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ดึงดูดความสนใจ โดยใช้ เทคนิคการนาเสนอด้ วยกราฟิ ก
ช่วยให้ ผ้ เู รี ยนเกิดการเรี ยนรู้ และสามารถเข้ าใจเนื ้อหาได้ ง่ายและเร็ว
ผู้เรี ยนมี การโต้ ตอบ ปฏิ สัม พันธ์ กับ คอมพิ วเตอร์ และบทเรี ยน มี โอกาส
เลือกตัดสินใจ และได้ รับการเสริมแรงจากการได้ รับข้ อมูลย้ อนกลับทันที
ช่วยให้ ผ้ เู รี ยนมีความคงทนในการเรี ยนรู้ สูง เพราะมีโอกาสปฏิบตั ิกิจกรรม
ด้ วยตนเอง ซึง่ จะเรี ยนรู้ได้ จากขันตอนที
้
่ง่ายไปหายากตามลาดับ
ผู้เรี ย นสามารถเรี ย นรู้ ได้ ต ามความสนใจ และความสามารถของตนเอง
บทเรี ยนมีความยืดหยุน่ สามารถเรี ยนซ ้าได้ ตามที่ต้องการ
ส่งเสริ ม ให้ ผ้ ูเรี ยนมี ความรับ ผิดชอบต่อตนเอง ต้ องควบคุม การเรี ยนด้ วย
ตนเอง มีการแก้ ปัญหา และฝึ กคิดอย่างมีเหตุผล
สร้ างความพึงพอใจแก่ผ้ เู รี ยน เกิดทัศนคติที่ดีตอ่ การเรี ยน
สามารถรับรู้ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน ได้ อย่างรวดเร็ ว เป็ นการท้ าทายผู้เรี ยน
และเสริมแรงให้ อยากเรี ยนต่อ
ทาให้ ครูมีเวลามากขึ ้นที่จะช่วยผู้เรี ยนในการเสริมความรู้ หรื อช่วยผู้เรี ยนคน
อื่นที่เรี ยนก่อนประหยัดเวลา และงบประมาณในการจัดการเรี ยนการสอน โดยลดความจาเป็ นที่
จะต้ องใช้ ครูที่มีประสบการณ์สงู หรื อเครื่ องมือราคาแพง
ลดช่องว่างการเรี ยนรู้ระหว่างโรงเรี ยนในเมือง และชนบท เพราะสามารถส่ง
บทเรี ยน ไปยังโรงเรี ยนชนบทให้ เรี ยนรู้ได้ ด้วย
แนวคิดของกาเย่ เพื่อให้ ได้ บทเรี ยนที่เกิดจากการออกแบบในลักษณะการ
เรี ยนการสอนจริ ง โดยยึดหลักการนาเสนอเนื ้อหาและจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้จากการมีปฏิสมั พันธ์
หลักการสอนทัง้ 9 ประการ ได้ แก่
เร่งเร้ าความสนใจ (Gain Attention) การเร่งเร้ าความสนใจในขันตอนแรก
้
คือ การนาเสนอบทบทนาเรื่ อง (Title) ของบทเรี ยน ซึง่ หลักสาคัญประการหนึง่ ของการออกแบบ
ในส่วนนี ้ คือ ควรให้ สายตาของผู้เรี ยนอยู่ที่จอภาพ โดยไม่พะวงอยู่ที่แป้นพิมพ์หรื อส่วนอื่น ๆ
แต่ถ้าบทนาเรื่ องดังกล่าวต้ องการตอบสนองจากผู้เรี ยนโดยการปฏิสมั พันธ์ผ่านทางอุปกรณ์ ป้อน
ข้ อมูล ก็ควรเป็ นการตอบสนองที่ง่าย ๆ เช่น กดแป้น Spacebar
บอกวัตถุประสงค์ (Specify Objective) วัตถุประสงค์ของบทเรี ยน นับว่า
เป็ นส่ ว นส าคัญ ยิ่ ง ต่อ กระบวนการการเรี ย นรู้ และสามารถจ าแนกออกเป็ น 2 ชนิ ด ได้ แ ก่
วัตถุประสงค์ทวั่ ไปและวัตถุประสงค์

13
ทบทวนความรู้ เดิม (Activate Prior Knowledge) ปฏิบตั ิโดยทั่วไปสาหรับ
บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน คื อ การทดสอบก่อนบทเรี ยน (Pre-test) ซึ่งเป็ นการประเมินความรู้
ของผู้เรี ยน เพื่อทบทวนเนื ้อหาเดิมที่เคยศึกษาผ่านมาแล้ ว
นาเสนอเนือ้ หาใหม่ (Present New Information) การนาเสนอเนื ้อหาของ
บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนก็คือ ควรนาเสนอภาพที่เกี่ยวข้ องกับเนื ้อหาประกอบกับคาอธิบาย
สัน้ ๆ ง่าย แต่ได้ ใจความการใช้ จะทาให้ ผ้ เู รี ยนเข้ าใจเนื ้อหาง่ายขึ ้น และมีความคงทนในการจา
ได้ ดีกว่าการใช้ คาอธิบายเพียงเอย่างเดียว
การสร้ างบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนแบบมัลติมีเดียให้ มีประสิทธิภาพตาม
เกณฑ์ ม าตรฐานที่กาหนด โดยประสิทธิ ภาพของบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนที่กาหนดนีเ้ ป็ น
เกณฑ์ ที่ ผ้ ูส อนคาดหมายว่า ผู้เรี ยนจะเปลี่ ยนพฤติกรรมเป็ น ที่ พึงพอใจ โดยปกติเนื อ้ หาที่ เป็ น
ความรู้ความจามักจะตังเกณฑ์
้
ไว้ 80/80 หรื อ 90/90 ส่วนเนื ้อหาที่เป็ นทักษะหรื อเจตคติอาจตังไว้
้ ที่
70/70 หรื อ 75/75 ในเรื่ องนี ้
ขรรค์ ชัย คงเสน่ ห์ และคณะ (2546) กล่ า วว่า ตัว อย่า งการสร้ างและหา
ประสิทธิภาพของบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ การสอนอินเตอร์ แอคทีพมัลติมีเดีย พร้ อมชุดปฏิบตั ิการ
ทดลองควบคุม ด้ วยคอมพิวเตอร์ วิชา การออกแบบวงจรดิจิตอล ซึ่งกาหนดเกณฑ์ ม าตรฐาน
80/80 พบว่า บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนมัลติมีเดียที่สร้ างขึ ้นมีประสิทธิภาพ ส่วนอมรเดช ดี
นาน (2544)ท าการวิ จัย เพื่ อ สร้ างบทเรี ย นคอมพิ ว เตอร์ ช่วยสอนแบบ มัล ติมี เดี ย เรื่ อ ง การ
ขยายพัน ธุ์ พื ช ให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพตามเกณฑ์ ม าตรฐาน 80/80 ผลการวิ จัย พบว่า บทเรี ย น
คอมพิ ว เตอร์ ช่ว ยสอนแบบมัล ติมี เดี ย เรื่ อ ง การขยายพัน ธ์ พื ช มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพผ่า นเกณฑ์
มาตรฐานเท่ากับ 81.00 เมื่อเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนระหว่างก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน
ของกลุ่มนักเรี ยน ที่ มีระดับคะแนนเฉลี่ ยสะสมสูงและต่ า พบว่า ผลสัม ฤทธิ์ ทางการเรี ยนหลัง
เรี ยนสูงกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนัยสาคัญ ทางสถิติที่ระดับ 0.1 และเมื่อเปรี ยบเที ยบผลต่างของ
คะแนน ก่ อนเรี ยนและหลังเรี ยนระหว่างกลุ่ม นักเรี ยนที่ มี ระดับ คะแนนเฉลี่ ยสะสมสูง และต่ า
พบว่า ไม่แตกต่างกัน งานวิจัย ของสมฤทัย โถววิริยะกุล (2543) ได้ ท าการศึกษาค้ น คว้ าเพื่ อ
พัฒ นาบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ มัลติมีเดียช่วยสอนเรื่ องจักรวาลและอวกาศชันประถมศึ
้
กษาปี่ ที่ 4
บทเรี ยนส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ มัลติมีเดียช่วยสอนอยู่ในระดับดี สม
ฤทัย โถววิริยะกุล (2543) ได้ ทาการสร้ างชุดการสอนวิชาทฤษฎี ช่างกลทั่วไป เรื่ องเครื่ องมือวัด
ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวาชีพ พุทธศักราช 2538 กรมอาชีวศึกษา ผลการศึกษาพบว่า ขัน้
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สร้ างชุดการสอนมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ 85/85 โดยผลการทดลองได้ ประสิทธิภาพ 85.00
สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่กาหนด 85/85
3.อาเซียน (ASEAN)
3.1 ความรู้ทวั่ ไปเกี่ยวกับอาเซียน
กาเนิดอาเซียน
สมาคม ประชาชาติแห่งเอเชี ย ตะวัน ออกเฉี ย งใต้ หรื อ อาเซี ยน ได้ รับ การ
จัดตังขึ
้ ้นในวันที่ 8 สิงหาคม 2510 ณ วังสราญรมย์ ในกระทรวงการต่างประเทศ กรุงเทพมหานคร
โดยมีประเทศสมาชิกเริ่ มแรก 5 ประเทศ คือ อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิ ลิปปิ นส์ สิงคโปร์ และไทย
ต่อมา บรูไน ดารุสซาลามได้ เข้ าร่วมเป็ นสมาชิกในวันที่ 8 มกราคม 2527 เวียดนามได้ เข้ าร่วมเมื่อ
วันที่ 28 กรกฎาคม 2538 ลาวและพม่าเข้ าร่วมเมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2540 และกัมพูชาเมื่อวันที่
30 เมษายน 2542
ภูมิ ภาคอาเซียนนัน้ ประกอบด้ วยประชากรประมาณ 567 ล้ านคน มีพื น้ ที่
โดยรวม 4.5 ล้ านตารางกิโลเมตร ผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติประมาณ 1,100 พันล้ านดอลลาร์
และรายได้ โดยรวมจากการค้ าประมาณ 1.4 ล้ านล้ านดอลลาร์ (กระทรวงการต่างประเทศ, 2559)
วัตถุประสงค์
ปฏิ ญ ญา อาเซี ย น (The ASEAN Declaration) ได้ ระบุ ว่ า เป้ า หมายและ
จุดประสงค์ของอาเซียน คือ 1) เร่งรัดการเจริ ญเติบโตทางเศรษฐกิจ ความก้ าวหน้ าทางสังคมและ
การพัฒ นาวัฒ นธรรมในภูมิ ภ าค และ 2) ส่งเสริ ม สันติภ าพและเสถี ยรภาพในภูมิ ภาค โดยการ
เคารพหลักความยุตธิ รรมและ หลักนิตธิ รรมในการดาเนินความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในภูมิภาค
ตลอดจนยึดมั่นในหลักการแห่ง กฎบัตรสหประชาชาติใน โอกาสครบรอบ 30 ปี ของการก่อตัง้
อาเซี ยน ในปี 2540 (ค.ศ.1997) ผู้นาของประเทศสมาชิกอาเซียนได้ รับรอง “วิสัยทัศน์ อาเซียน
2020” (ASEAN Vision 2020) โดยเห็นพ้ องกันในวิสยั ทัศน์ร่วมของอาเซียนที่จะเป็ นวงสมานฉันท์
ในภูมิภาค ตะวันออกเฉียงใต้ ต้ องการมีปฏิสมั พันธ์กบั ภายนอก การใช้ ชีวิตในสภาพที่มีสนั ติภาพ
เสถียรภาพ และความเจริญรุ่งเรื อง ผูกมัดกันเป็ นหุ้นส่วนในการพัฒนา ที่มีพลวัตและในประชาคม
ที่มีความเอื ้ออาทรระหว่างกัน ปี 2546 ผู้นาอาเซียนได้ เห็นพ้ องกันที่จะจัดตังประชาคมอาเซี
้
ยนที่
ประกอบด้ วย 3 เสาหลัก อันได้ แก่ ประชาคมการเมืองและความมัน่ คงอาเซียน (ASEAN PoliticalSecurity Community–ASC) ประชาคมเศรษฐกิ จ อาเซี ย น (ASEAN Economic CommunityAEC) และประชาคมสัง คม-วัฒ นธรรมอาเซี ย น (ASEAN Socio-Cultural Community-ASCC)
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ภายในปี 2563 ต่อมา ในการประชุม สุดยอดอาเซียน ครัง้ ที่ 12 ที่เมืองเซบู ฟิ ลิปปิ นส์ ผู้นาประเทศ
อาเซี ย นตกลงที่ จ ะเร่ ง รั ด กระบวนการสร้ างประชาคมอาเซี ย นให้ แล้ ว เสร็ จ ภายในปี 2558
(กระทรวงการต่างประเทศ, 2559)
ประเทศสมาชิกทังหมด
้
10 ประเทศ
1. ไทย
2. มาเลเซีย
3. ฟิ ลิปปิ นส์
4. อินโดนีเซีย
5. สิงคโปร์
6. บรูไน
7. ลาว
8. กัมพูชา
9. เวียดนาม
10. พม่า
สัญ ลักษณ์ อาเซียน คือ ต้ นข้ าวสีเหลือง 10 ต้ นมัดรวมกันไว้ หมายถึงประเทศ
สมาชิกรวมกันเพื่อมิตรภาพและความเป็ นน ้าหนึง่ ใจเดียวกัน
สีน ้าเงิน หมายถึง สันติภาพและความมัน่ คง
สีแดง หมายถึง ความกล้ าหาญและความก้ าวหน้ า
สีขาว หมายถึง ความบริ สทุ ธิ์
สีเหลือง หมายถึง ความเจริญรุ่งเรื อง
เพลงอาเซียน
* อาเซียนร่วมใจ อาเซียนเรามาร่วมใจ
อาเซียนร่วมใจ อาเซียนเรามาร่วมใจ
มาเลเซีย พม่า กัมพูชา ลาว ไทย
สิงคโปร์ เวียดนาม บรูไน ฟิ ลิปปิ นส์ ... อินโดนีเซีย
อาเซียนร่วมใจ อาเซียนเรามาร่วมใจ
อาเซียนร่วมใจ อาเซียนเรามาร่วมใจ
(ญ.) รอบบ้ านเราอยูต่ ดิ กัน ขอบรัว้ ชนกัน เป็ นบ้ านพี่เมืองน้ อง
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ตะวันออกเฉียงใต้ เรื องรอง แผ่นดินสีทองสาดส่องบ้ านเรา
รอบบ้ านเราอยูต่ ดิ กัน สุขทุกข์รวมกัน แบ่งปันบรรเทา
ฝนรั่ว ฝนแล้ งก็แบ่งเบา บ้ านเธอบ้ านเขาเรามาช่วยเหลือกัน
(ซ ้า *)
อาเซียนร่วมใจ อาเซียนเรามาร่วมใจ
อาเซียนร่วมใจ อาเซียนเรามาร่วมใจ
(ช.) ข้ าวปลาและอาหาร ตังร้้ านเรี ยงกัน ผูกพันแลกเปลี่ยน
วัฒนธรรมเราหมุนเวียน ปรับเปลี่ยนเชื่อมโยง เสริมส่งแข็งแรง
(พร้ อมกัน) มาจับมือกันสร้ างรัว้ เพราะลมเศรษฐกิจนันมั
้ นพัดแรง
รัว้ นี ้จะแข็งจะแกร่ง มันอยูท่ ี่เรา ผองชาวอาเซียนร่วมใจ
(ญ.) รอบบ้ านเราอยูต่ ดิ กัน ขอบรัว้ ชนกัน เป็ นบ้ านพี่เมืองน้ อง
ตะวันออกเฉียงใต้ เรื องรอง แผ่นดินสีทองสาดส่องบ้ านเรา
(ช.) เพราะบ้ านเราอยูต่ ดิ กัน สุขทุกข์ร่วมกัน แบ่งปันบรรเทา
ฝนรั่ว ฝนแล้ งก็แบ่งเบา บ้ านเธอบ้ านเขาเรามาช่วยเหลือกัน
อาเซียนร่วมใจ อาเซียนเรามาร่วมใจ
อาเซียนร่วมใจ อาเซียนเรามาร่วมใจ
(ช.) ข้ าวปลาและอาหาร ตังร้้ านเรี ยงกัน ผูกพันแลกเปลี่ยน
วัฒนธรรมเราหมุนเวียน ปรับเปลี่ยนเชื่อมโยง เสริมส่งแข็งแรง
(พร้ อมกัน) มาจับมือกันสร้ างรัว้ เพราะลมเศรษฐกิจนันมั
้ นพัดแรง
รัว้ นี ้จะแข็งจะแกร่ง มันอยูท่ ี่เรา ผองชาวอาเซียนร่วมใจ
(อาเซียนร่วมใจ อาเซียนเรามาร่วมใจ) มาเลเซีย พม่า
(อาเซียนร่วมใจ อาเซียนเรามาร่วมใจ) กัมพูชา ลาว ไทย
(อาเซียนร่วมใจ อาเซียนเรามาร่วมใจ) สิงคโปร์ เวียดนาม บรูไน
(อาเซียนร่วมใจ อาเซียนเรามาร่วมใจ) ฟิ ลิปปิ นส์ อินโดนีเซีย ... อาเซียน
ดนตรี ในประเทศอาเซียน
จากการค้ นคว้ ารวบรวมข้ อมูลดนตรี ในประเทศอาเซียน ผู้วิจยั สรุ ปได้ จาก นัฎฐิ
กา สุนทรธนผล (2557, น.1-46) วิทย์ บัณฑิตกุล (2558) ที่กล่าวถึงดนตรี ในประเทศอาเซียนดังนี ้
ประเทศไทย (Thailand)
เครื่ องดนตรี
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ซอสามสาย เป็ นเครื่ องดนตรี ไทยชนิดหนึ่งจาพวกเครื่ องสายมีขนาด
ใหญ่ กว่าซอด้ วงหรื อซออู้ และมีลักษณะพิเศษ คือมีสามสาย มีคนั ชักอิสระ กะโหลกซอมี ขนาด
ใหญ่ นับเป็ นเครื่ องดนตรี ที่มีความสง่างามชิ ้นหนึ่งในวงเครื่ องสาย ผู้เล่นจะอยูใ่ นตาแหน่งด้ านหน้ า
ของวง เป็ นซอที่มีมาแต่โบราณ มีเสียงไพเราะ นุ่มนวล รู ปร่างวิจิตรสวยงามกว่าซอชนิดอื่น เป็ น
เครื่ องดนตรี ชนสู
ั ้ งใช้ ในราชสานัก
ฆ้ องวง เป็ นเครื่ องดนตรี ประเภทเพอร์ คสั ชัน ทาด้ วยโลหะที่มีหลาย
รูปแบบ คาว่าฆ้ องนัน้ มีที่มาจากภาษาชวา ปรากฎการใช้ ฆ้องในหลายชาติในทวีปเอเชีย เช่นจีน
อินโดนีเซีย ไทย มาเลเซีย เป็ นต้ น ปัจจุบนั ฆ้ องเข้ าไปมีสว่ นในดนตรี ตะวันตกด้ วยเช่นกัน
ขิม แต่เดิมนันเป็
้ นเครื่ องดนตรี ประเทศจีน เริ่ มเข้ ามาสู่ประเทศไทยใน
สมัยรัชการที่ 4 นักดนตรี ของไทยได้ ดดั แปลงแก้ ไขโดยเปลี่ยนจากสายลวดมาเป็ นสายทองเหลือง
ให้ มีขนาดโตขึ ้น เทียบเสียงเรี ยงลาดับไปตลอดถึงสายต่าสุด เสียงคูแ่ ปดมือซ้ ายและมือขวามีระดับ
เกื อ บจะตรงกัน เปลี่ ย นไม้ ตีให้ มี ขนาดที่ ใหญ่ ขึน้ และก้ านแข็ง ขึน้ หย่องที่ ห นุน สายี ค วามหนา
กว่าเดิม เพื่อให้ เกิดความสมดุลและเพื่อเพิ่มเสียงให้ มีความดังมากยิ่งขึ ้น และไม่ให้ เสียงที่ออกมามี
ความแข็งกร้ าวจนเกินไปให้ ทาบหนังหรื อสักหลาดตรงปลายไม้ ตี ส่วนที่กระทบกับสายทาให้ เกิด
ความนุม่ นวลและได้ รับความนิยม บรรเลงร่วมอยูใ่ นวงเครื่ องสายผสมของไทยในปัจจุบนั
ระนาดเอก เป็ นเครื่ องดนตรี ที่วิวัฒนาการมาจากกรับ โดยการนาเอา
กรับที่มีขนาดเล็กบ้ างใหญ่บ้าง สันบ้
้ าง ยาวบ้ าง นามารวมกันเป็ นชุมจึงมีระดับเสียงที่แตกต่างกัน
ระนาดเอกนีน้ ักดนตรี นิยมเรี ยกกันสัน้ ๆว่า “ระนาด” เริ่ มมีการนาเอาระนาดเอกมาประสมในวง
ดนตรี ในสมัยกรุงศรี อยุธยา ส่วนประกอบของระนาดเอกมีอยู่ด้ วยกัน 2 ส่วนใหญ่ คือ รางและผืน
ระนาด หน้ าที่ในการบรรเลงระนาดเอกปสมร่วมอยู่ในวงมโหรี วงเครื่ องสายผสมวงปี พาทย์ไม้ นวม
วงปี พาทย์นางหงส์ วงปี พาทย์ดกึ ดาบรรพ์ และวงปี พาทย์มอญ โดยทาหน้ าที่เป็ นผู้นาของวง
ระนาดทุ้ม กาเนิดนามัยพระบาทสมเด็จพระนัง่ เกล้ าเจ้ าอยู่หวั รัชการ
ที่ 3 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ โดยประดิษฐขึ ้นให้ เป็ นเครื่ องดนตรี ที่มีระดับเสียงงทุ้มต่ากับระนาดเอก
ซึ่งเป็ นเครื่ องดนตรี ที่มีเสียงสูง ระนาดทุ้มผสมร่ วมอยู่ในวงมโหรี วงปี พาทย์ไม้ แข็ง วงปี พาทย์ไม้
นวม วงปี พาทย์นางหงส์ วงปี พาทย์ดกึ ดาบรรพ์ และวงปี พาทย์มอญ โดยทาหน้ าที่ บรรเลงหยอกล้ อ
ไปกับระนาดเอก เดินท านองรองในทางของตนเองซึ่ง จะมี จังหวะโยนล้ อ ขัดที่ ท าให้ เกิ ดความ
ไพเราะและเติมเต็มช่องว่างของเสียง อันเป็ นเอกลักษณ์ของระนาดทุ้ม
กลองยาว เป็ น เครื่ องดนตรี ส าหรั บ ตีด้ วยมื อ ตัวกลองท าด้ วยไม้ มี
ลักษณะกลมกลวง ขึงด้ วยหนังมีหลายชนิด ถ้ าทาด้ วยหนังหน้ าเดียว มีรูปยาวมากใช้ สะพายใน
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เวลาตี เรี ยกว่ากลองยาวหรื อเถิดเทิง เชื่อกันว่ากลองยาวได้ แบบอย่างมาจากพม่า เครื่ องดนตรี ที่ใช้
บรรเลงร่วมมี ฉิ่ง ฉาบเล็ก กรับ โหม่ง เรี ยกการเล่นชนิดนี ้ว่า “เถิดเทิง” หรื อ “เทิงกลองยาว” ที่เรี ยก
เช่นนี ้เข้ าใจว่าเรี ยกตามเสียงกลองที่ตีและตามรูปลักษณะกลองยาว
สหภาพพม่า (Union of Myanmar)
เครื่ องดนตรี
Saung เป็ นเครื่ องดนตรี พืน้ เมือง Saung มีลกั ษณะเฉพาะ มีจุดเด่น
ตรงที่เป็ นพิณโบราณของชาวพื ้นเมืองที่ยงั คงอยูจ่ นถึงทุกวันนี ้
Myanma saing waing หรื อที่เรี ยกว่าวงมโหรี ของพม่า ซี่งมีกลิ่ นอาย
ของวงออเคสตร้ า นิยมเล่นในอาคาร
ฟิ ลิปปิ นส์ (Philippines)
เครื่ องดนตรี
ดนตรี และศิลปะชาวฟิ ลิปปิ นส์ได้ รับอิทธิพลจากทังสองวั
้
ฒนธรรมที่มี
การย้ ายไปยังประเทศนี ้ ประเภทแรกของเพลงที่พฒ
ั นาขึ ้นในประเทศฟิ ลิปปิ นส์เป็ นเพลงพื ้นเมืองที่
อพยพมาจากไต้ หวัน ลักษณะภาคใต้ ภาคเหนืออื่นๆ ลักษณะและรูปแบบลักษณะจะมีสามกลุ่ม
พื ้นฐานของดนตรี พื ้นเมือง สไตล์ภาคใต้ ของเพลงมักจะเกี่ยวข้ องกับการใช้ ที่แตกต่างกันรวมทังห้
้ า
Kulintang,Agung,Gangdinagan,Dabakan และ Babedil รู ปแบบของดนตรี พืน้ บ้ านเภาคเหนื อ
ของเพลงสะท้ อนให้ เห็นถึงฆ้ องเอเซีย เพลงของพวกเขามักจะมีฆ้อง Unbossed เรี ยกว่า Gangsa
นอกเหนือจากเครื่ องมือที่ใช้ ในภาคใต้ และภาคเหนือของสไตล์ดนตรี อุปกรณ์อื่นๆ ที่ใช้ ในประเทศ
ฟิ ลิปปิ นส์รวมถึงการเข้ าสูร่ ะบบกลอง ปี่ zithers ไม้ ไผ่และ Kudyapi Sape เป็ นเครื่ องดนตรี ที่ มี
ลักษณะคล้ ายกี ตาร์ Sape ถูกทาให้ โค้ งงอด้ วยล าไม้ เครื่ องดนตรี สมัยใหม่จานวนมากมักจะมี
ความยาวเป็ นเมตร Sape เป็ นเครื่ องดนตรี แบบที่เรี ยบง่าย เส้ นแต่ละเส้ นจะเป็ นหนึง่ เสียง ส่วนเส้ น
ที่เสริมเข้ ามาจะถูกดีดเพื่อให้ เกิดเสียงต่า ดนตรี Sape มักจะได้ รับแรงบันดาลใจจากความฝัน
กัมพูชา (Cambodia)
เครื่ องดนตรี
Krapeu หรื อที่เรี ยกว่า จะเข้ เป็ นเครื่ องดนตรี ที่มีรูปร่างเหมือนจะเข้
ประดับด้ วยลวดลายมีสายสามสายสาหรับดีด คาว่า Krapeu ในภาษากัมพูชาหมายถึง จะเข้ เป็ น
เครื่ องดนตรี คลาสสิคของกัมพูชาสมัยปั จจุบนั จะเข้ มกั จะมี 3 หรื อ 5 ขารองรับตัวเครื่ อง เมื่อแสดง
ผู้เล่นจะนัง่ ข้ างเครื่ องดนตรี มือซ้ ายดีดพิณขึ ้นและลง ขณะที่มือขวาดึงด้ วยการใช้ ไม้ ดีด จะเข้ จะใช้
สาหรับเป็ นเครื่ องดนตรี ในงานแต่งงาน
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Sampho เป็ นกลองยาวขนาดเล็กของชนพื ้นเมืองในประเทศกัมพูชา
มี ส องหัวและเล่น โดยดารใช้ มื อสองมื อ ผู้เล่น Sampho เป็ นผู้นากลุ่ม เครื่ องเป่ าและกลองคอย
กาหนดจังหวะ Sampho มีลกั ษณะคล้ ายกับตะโพน
Tro ซอกัม พู ช าเป็ นเครื่ อ งดนตรี พื น้ เมื อ งประเภทเครื่ อ งสายของ
กัมพูชา ตัวซอทามาจากกะลามะพร้ าวชนิดพิเศษ ปลายข้ างหนึ่งจะถูกปิ ดด้ วยหนังสัตว์ สายทัง้
สามทามาจากเส้ นไหม ซอกัมพูชามีลกั ษณะคล้ ายคลึงกับซอสามสายของไทย
ลาว (Laos)
เครื่ องดนตรี
จากการค้ นขว้ ารวบรวมข้ อมูลในประเทศอาเซียน ผู้วิจยั สรุปได้ จาก เฉลิมศักดิ์ พิกลุ ศรี
(2551) ที่กล่าวถึงดนตรี ในประเทศลาวว่า Khene เป็ นเครื่ องเป่ ามีสิ ้นโลหะ เสียงเกิดจากลมผ่าน
สิ ้นโลหะไปตามลาไม้ ที่เป็ นลูกแคน การเป่ าแคนต้ องใช้ ทงั ้ เป่ าลมเข้ าและดูดลมออกด้ วย จึงเป่ า
ยากพอสมควร แคนมี หลายขนาดบางขนาดมี เสี ยงประสานอยู่ด้วย แคนมี หลายประเภทตาม
จานวนสูกแคน นอกจากบรรเลงเป็ นวงแล้ วก็ยังใช้ บรรเลงประกอบการรา (การขับร้ อง) หรื อใช้
บรรเลงร่วมกับพิณ โปงลาง ฯลฯ
เวียดนาม (Vietnam)
เครื่ องดนตรี
จากการค้ นขว้ ารวบรวมข้ อมูลในประเทศอาเซียน ผู้วิจยั สรุ ปได้ จาก
bank adisak (2557) ที่กล่าวถึงดนตรี ในประเทศเวียดนามว่า
Dan nhi เป็ นเครื่ องดนตรี ป ระเภทเครื่ องสาย (เครื่ องสี ) มี ลักษณะ
คล้ ายซอด้ วงของไทยมีเสี ยงสูงต่าที่ เป็ นเอกลัษณ์ เฉพาะ Dan nhi มี สาย 2สาย มี ลักษณะยาว
สายทามาจากไหมถัก และกล่องเสี ยงทามาจากหนังงู ในปั จจุบัน Dan nhi สายมักทาจากลวด
และกล่องเสียงทาด้ วยไม้
Dan tranh Dan tranh เป็ น เครื่ องดนตรี ป ระเภทเครื่ องสาย (เครื่ อ ง
ดีด) มีลักษณะคล้ ายพิ ณ มี ส ายทัง้ หมด 16สาความยาวประมาน 100 ซม. เครื่ องดนตรี ช นิดนี ้
ประดิษฐ์ ขึ ้นโดยจักรพรรดิของจีน Phuc Hi ปั จจุบนั Dan tranh เป็ นเครื่ องดนตรี ที่นิยมอย่างมาก
ในหมูน่ กั เรี ยนหญิงชาวเวียดนาม
Kim หรื อ Dan nguyet เป็ นเครื่ องดนตรี ประเภทเครื่ องสาย (เครื่ อง
ดีด) มีลกั ษณะคล้ ายกีต้าร์ แต่มีสายแค่2สาย มีเสียงที่นมุ่ นวล
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เครื่ องเป่ า ได้ แก่ ปี่ และ ขลุ่ยเวียดนาม ปี นนั ้ มีลักษณะคล้ ายปี่ ชวา
ของไทย และ ขลุ่ยเวียดนาม นันมี
้ ลกั ษณะคล้ ายขลุ่ยจีน มีรู 6 รู รูเป่ าอยู่ด้านข้ างคล้ ายฟลูท ยาว
ประมาย 70 ซม
Dan bau เป็ นพิณน ้าเต้ าสายเดี่ยวแบบโบราณ
จากการค้ น ขว้ ารวบรวมข้ อ มูลในประเทศอาเซี ยน ผู้วิจัยสรุ ป ได้ จ าก ปั ญ ญา
รุ่งเรื อง (2551, 2552) ที่กล่าวถึงดนตรี ในประเทศอาเซียนว่า
สิงคโปร์ (Singapore)
เครื่ องดนตรี
Dizi เป็ นขลุ่ยจีนดังเดิ
้ มมีปมุ่ 3 ปุ่ ม อาจจะมี แผ่นบาง ๆ เพื่ อปิ ดรู ไว้
เพื่อทาให้ เกิดเสียงรัว เชื่อกันว่า Dizi นามาจากทิเบตในช่วงยุคราชวงค์ฮนั่ และตังแต่
้ นนมาก็
ั้
มีการ
ใช้ ในประเทศจีนมาเป็ นเวลากว่า 2 พันปี แล้ ว ผู้เล่นจะมีเทคนิคในการเป่ ามากมาย ซึ่งก็จะทาให้
เกิดเสียงที่แตกต่างกันไป
Erhu เกิดขึ ้นในประเทศจีนในสมัยรัชวงศ์ถัง เป็ นซอสองสายที่เล่นบน
ตัก เส้ นสายจะมีระดับเสียง 5 ระดับ ใช้ คนั ชักในการสี มีรูปแบบหลายชนิดโดยรู ปร่างและกล่อง
เสียงก็จะแตกต่างกันออกไป Erhu กลายมาเป็ นเครื่ องดนตรี หลักในอุปรากรจีน
Gaohu เป็ นเครื่ องดนตรี หลักของเพลงกวางตุ้งและเพลงอุปรากรจีน
Gaohu มีลกั ษณะคล้ ายกับ Erhu แต่มีกล่องเสียงที่มีน ้าหนักเบากว่า โดยทัว่ ไปกล่องเสียงจะเป็ น
วงกลม และมีระดับเสียงที่สงู กว่าคือ 5 ระดับด้ วยกัน และมีเสียงที่กงั วานกว่าเมื่อเทียบกับ Erhu
Veena เป็ นเครื่ องดีดที่ส่วนใหญ่แล้ วจะใช้ ในดนตรี Carnatic (ดนตรี
ที่ เล่น กัน ทางตอนใต้ ของอิ น เดี ย ) รู ป แบบของ Veena มี ลัก ษณะที่ แ ตกต่างกัน ออกไปผู้ที่ เล่ น
Veena เราจะเรี ยกเขาว่า Vainika
Zhongruan เป็ น เครื่ อ งดี ด ของจี น ที่ อ าจจะใช้ นิ ว้ หรื อ ปิ๊ ก ดี ด ก็ ได้ มี
ลักษณะคล้ ายกับ pipa มีคอตังตรง
้ มีกล่องเสียงเป็ นวงกลมและมีลวดลายสลัก
Guzheng เป็ นเครื่ อ งดนตรี ดัง้ เดิ ม ของจี น เป็ นแม่ แ บบของ koto
เครื่ องดนตรี ญี่ ปุ่ น yatga เครื่ องดนตรี ของมองโกเลี ย และKayageum เครื่ องดนตรี ของเกาหลี
แม่แบบของ Guzheng คือ se (เครื่ องดนตรี ประเภทสายโบราณของจีน) สายของมันแต่เดิมแล้ วทา
ด้ วยไหม จากนัน้ ก็ เปลี่ยนเป็ นสายโลหะและเหล็กที่พันด้ วยไนลอนตามลาดับ จานวนสายของ
Guzheng จะมีจานวนไม่แน่นอนอย่างน้ อยที่สดุ มี 6 เส้ น หรื อมากที่สดุ 23 เส้ น
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Yangqin เป็ นเครื่ องดนตรี ที่คล้ ายขิมของประเทศไทย แต่เดิมแล้ วมา
จากประเทศแถบตะวันออกกลาง มีรูปแบบแตกต่างกันไป เป็ นที่นิยมไม่เพียงแต่เฉพาะในประเทศ
จีน แต่ยงั นิยมในยุโรปกลาง ตะวันออกกลาง อินเดียและปากีสถานอีกด้ วย Yangqin ใช้ เล่นอยู่ใน
วงหรื อเล่นเดี่ยวก็ได้
Konghou ลั ก ษณ ะเด่ น ที่ Konghou ต่ า งจากพิ ณ คอนเสิ ร์ ต ใน
ตะวันตกคือ สายของ Konghou จะถูกพับเพื่ อทาให้ เกิ ดแถวสองแถว ซึ่งทาให้ ผ้ ูเล่นสามารถใช้
เทคนิคการเล่นชันสู
้ งได้ สายที่มีสองแถวนันยั
้ งเหมาะกับการเล่นจังหวะเร็วและเสียงประกอบด้ วย
Pipa บางครั ง้ เรี ย ก ขลุ่ย จี น มี รูป ร่ า งเหมื อ นผลแพร์ ใช้ เป็ น เครื่ อง
ดนตรี มาเป็ นเวลายาวนานกว่า 2 พันปี ในจีน วิธีการเล่น คือใช้ ทกุ นิ ้วข้ างขวายกเว้ นนิ ้วหัวแม่มือกด
สายจากขวาไปซ้ าย และใช้ นิ ้วหัวแม่มือขวาดีดจากซ้ ายไปขวา เมื่อเริ่มแรกสายจะถูกดีดด้ วยปิ๊ กอัน
ใหญ่ จากนันก็
้ คอ่ ยๆเปลี่ยนมาใช้ นิ ้วข้ างขวาแทน
อินโดนีเซีย (Indonesia)
เครื่ องดนตรี
Gamelan เป็ นกลุ่ ม ของเครื่ อ งดนตรี ป ระกอบด้ วยเครื่ อ งดนตรี
หลากหลายชนิด เช่น metallophones, xylophones และ gongs ขลุ่ยไม้ ไผ่ อาจมีนกั ร้ องด้ วยก็ได้
คาว่า “Gamelan” มาจากคาของชาวชวา คาว่า “ gamel” มีความหมายว่า ตี หรื อ เคาะ และตัว
ท้ าย “an” ใส่เพื่อทาให้ นามนันเป็
้ นพหูพจน์
Angklung เป็ นเครื่ องดนตรี ที่ทามาจากท่อไม้ ไผ่ 2 ชิ ้นแนบกับโครงไม้
ไผ่ท่อ มีลกั ษณะเป็ นวงโค้ งเวลาเขย่าจึงเกิดเสียงก้ องกังวาน ฐานของโครงนันจะถู
้ กยึดกุมด้ วยมือ
เดียว ขณะที่อีกมือหนึ่งเขย่าอย่างเร็ วจากด้ านหนึ่งไปด้ านหนึ่ง Angklung ทังสามอั
้
นหรื อมากกว่า
นันจะแสดงเป็
้
นกลุม่ แต่ละอันจะเล่นเพียงโน้ ตเดียว และเมื่อเสียงของแต่ละอันรวมกันก็จะเกิดเป็ น
ท่วงทานองหลักขึน้ Angklung ได้ รับความนิยมทั่วทัง้ เอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้ แต่มีถิ่นกาเนินที่
อินโดนีเซีย (ชาวชุนดาใช้ และเล่นมาตังแต่
้ สมัยโบราณ)
Gambang หรื อ ที่ เ รี ยกว่ า Gambang kayu (Gambang ไม้ ) เป็ น
เครื่ องดนตรี ที่มีลกั ษณะคล้ ายกับระนาดที่ใช้ ในหมูช่ าวอินโดนีเซียและทางตอนใต้ ของฟิ ลิปปิ นส์ ใน
วงมโหรี Gamelan และ Kulintangครื่ องดนตรี
บรูไน ดารุสซาลาม (Brunei Darussalam)
เครื่ องดนตรี
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Tawak Tawak เป็ นเครื่ องดนตรี ผลิตจากทองเหลือง พบที่ซาราวักบน
เกาะบอร์ เนี ย ว เครื่ อ งดนตรี ที่ ท าจากทองเหลื อ งของบรู ไ น ดารุ ส ซาลามและที่ อื่ น ๆ บนเกาะ
บอร์ เนียวในสมัยก่อนนันโดยมากมั
้
กจะได้ รับอิทธิพลจากประเทศจีน เห็นได้ จากการที่มีลวดลาย
ด้ านหน้ าเป็ นรู ปมังกรและสัต ว์ท ะเล ปูและปลา ขอบด้ านข้ างเป็ นรู ปจระเจ้ แ ละปลา ครัง้ หนึ่ง
Tawak Tawak ใช้ เป็ นสัญ ญาณเรี ย กคนให้ มารวมตัว กั น ไม่ ไ ด้ ใช้ เป็ นส่ ว นหนึ่ ง ของวงมโหรี
Gamelan เหมือนเช่นในอินโดนีเซีย
Gambus เป็ นเครื่ องดนตรี ที่มีลกั ษณะคล้ ายกีตาร์ มีสายทังหมด
้
12
เส้ น ดีดด้ วยปิ๊ ก ไม่เหมือนกับเครื่ องดนตรี ตะวันตก เช่น แมนโดลินตรงที่ Gambus ไม่มีลายสลัก
การปรั บ เสี ย งและรู ป แบบการเล่น ของ Gambus นัน้ มี ส่วนคล้ ายคลึง กับ เครื่ อ งดนตรี ของชาว
อาหรับ
Gandang เป็ นคาทั่วไปที่ ใช้ แสดงความหมายถึง กลองทุกชนิ ด ตัว
กลองมีขนาดยาว ผิวหน้ าของกลองมีสองด้ าน ซึ่งมีขนาดต่างกัน ทามาจากหนังแกะหรื อหนังวัว
หนังกลองแนบชิดไปกับตัวกลองด้ วยเส้ นหวาย Gandang จะพบได้ ที่กลุ่มของ Gamelan ของชาว
ชวาในรั ฐ ยะโฮร์ Gandang มลายูเป็ นเครื่ อ งดนตรี ที่ ส าคัญ ในการแสดงดนตรี ในโรงมหรสพ
เช่นเดียวกับ Gamelan
มาเลเซีย (Malaysia)
เครื่ องดนตรี
Serunai เป็ น เครื่ องเป่ าดัง้ เดิม ของชาวมาเลย์ เป็ นเครื่ อ งดนตรี ที่ มี
นานและเล่นโดยชุมชนชาวมาเลย์ในรัฐกลันตันชายฝั่ งทะเลตะวันออกของมาเลเซีย ตัว serunai มี
รูที่ใช้ นิ ้วปิ ดข้ างหน้ า 7 รู ข้ างหลัง 1 รู จะสร้ างเสียงผ่านรูตา่ ง ๆ เป่ าไปพร้ อม ๆ กับการแสดงวายัง
กุลิด (การเล่นหนังตะลุง) หรื อวงมโหรี หลวง
Rebab เป็ นเครื่ องดนตรี พื น้ เมื องของชาวมาเลย์ ประเภทเครื่ องดีด
สามสาย ส่วนโค้ งของตัวเครื่ องที่ยื่นออกไปเป็ นไม้ เนื ้อแข็งรูปสามเหลี่ยม มักจะทาจากไม้ ของต้ น
ขนุน ด้ านหน้ าตัวเครื่ องปิ ดด้ วยแผ่นกระเพาะด้ านในของวัว ใช้ ก้อนขี ้ผึ ้งเล็กๆยึดกับส่วนตัวเครื่ อง
ด้ านบนทางซ้ ายมือเพื่อขึงหน้ าให้ ตงึ
Sape เป็ นเครื่ องดนตรี ที่มีลกั ษณะคล้ ายกีตาร์ Sape ถูกทาให้ โค้ งงอ
ด้ วยลาไม้ เครื่ องดนตรี สมัยใหม่จานวนมากมักจะมีความยาวเป็ นเมตร Sape เป็ นเครื่ องดนตรี
แบบที่เรี ยบง่าย เส้ นแต่ละเส้ นจะเป็ นหนึ่งเสียง ส่วนเส้ นที่เสริ มเข้ ามาจะถูกดีดเพื่อให้ เกิดเสียงต่า
ดนตรี Sape มักจะได้ รับแรงบันดาลใจจากความฝัน
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Kulintangan เป็ น เครื่ องดนตรี ที่นาเข้ ามาทางตะวันตกของซาบาห์
โดยชาวบรู ไน แต่เป็ นเครื่ องดนตรี โบราณของชาว Bajaus ชาว Dusun และชาว Kadazan มักใช้
เล่นในวันงานเทศกาล เช่น งานแต่งงานและพิธีกรรมทางศาสนาจะใช้ เล่นร่ วมกับฆ้ อง (gong)
พื ้นเมืองชนิดอื่น ๆ Kulintangan ประกอบด้ วยฆ้ องเล็ก ๆ 8-9 ลูก วางเรี ยงต่อกันตามระดับทานอง
ผู้เล่นจะนัง่ บนพื ้นหน้ าเครื่ องดนตรี และตีด้วยไม้ ที่ถกู หุ้มด้ วยผ้ าเล็ก ๆ
Drum เป็ นเครื่ องดนตรี ประเภทกลอง
4. ทฤษฎีการเรี ยนรู้
เทคโนโลยีเข้ ามามีบทบาทสาคัญในวงการการศึกษาเป็ นอย่างมาก ในศตวรรษก่อนหน้ า
นันมี
้ ทฤษฎี และแนวคิดเกี่ยวกับการเรี ยนรู้ และการสอนใหม่ ๆ เกิดขึ ้น ทฤษฎี ที่ได้ รับความนิยม
และก่อให้ เกิดความเปลี่ยนแปลงทางด้ านการเรี ยนการสอนเป็ นอย่างมาก ยกตัวอย่างเช่น ทฤษฎี
การสร้ างความรู้ (Constructivism) ทฤษฎี การเรี ยนรู้ แบบร่ วมมือ รวมไปถึงผลการวิจัยทางด้ าน
สมอง (Brain research) ซึ่งให้ มุมมองเกี่ยวกับการเรี ยนรู้ และการจัดการเรี ยนการสอนที่แตกต่าง
ไปจากเดิม จากการสอนที่เน้ นให้ ครู เป็ นผู้ถ่ายทอดความรู้ ให้ แก่ผ้ ูเรี ยน โดยอาศัยความสามารถ
และจิตวิทยาการสอนส่วนตัว มาเป็ นการให้ ครูนาความรู้ ทางด้ านจิตวิทยาของการเรี ยนรู้มาใช้ ใน
การจัดเตรี ยมการสอนการสอน โดยมุ่งเน้ นให้ ผ้ ูเรี ยนเกิดการเรี ยนรู้ ได้ ดี (Instruction) ดังนัน้ การ
เรี ยนรู้จงึ เป็ นกระบวนการที่ผ้ เู รี ยนจะต้ องลงมือปฏิบตั แิ ละกระทาด้ วยตนเอง
การจัด การเรี ยนรู้ แนวใหม่ สไตล์ ศตวรรษที่ 21 สามารถท าได้ จ ริ งหรื อ ไม่ เนื่ องจาก
เทคโนโลยีที่ก้าวหน้ าอย่างรวดเร็ ว และเข้ ามามีบทบาทในการเรี ยนรู้มากขึ ้น การพัฒนาหลักสูตร
การศึกษาของไทย ได้ มีพฒ
ั นาการ มาเป็ นระยะ ๆ ตามกาลเวลาในสมัยต่าง ๆ เริ่ มตังแต่
้ สมัยก่อน
กรุงสุโขทัย สมัยกรุงสุโขทัย สมัยกรุงศรี อยุธยา สมัยกรุงธนบุรี สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ ตอนต้ น สมัย
กรุงรัตนโกสินทร์ ตอนกลาง การศึกษาสมัยปฏิรูปการศึกษา (2435-2475) สมัยหลังเปลี่ยนแปลง
การปกครอง หลักสูตรพุทธศักราช 2521-2524หลักสูตรประถมศึกษา พุทธศักราช2521 (ฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ. 2533) หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้ น พุทธศักราช 2521 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533)
หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2524 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533) มาจนถึงหลักสูตร
การศึก ษาขัน้ พื น้ ฐาน พุท ธศักราช 2544 และได้ เปลี่ ย นเป็ น หลัก สูต รแกนกลางการศึก ษาขัน้
พื ้นฐาน พุทธศักราช 2551 หลักสูตรดังกล่าว เป็ นหลักสูตรแกนกลางที่ใช้ ในการจัดการศึกษาให้ กบั
เยาวชนไทย และถึงแม้ ว่าจะมีการจัดอบรมครู เกี่ ยวกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
หลายต่อหลายครัง้ ก็ยังไม่สามารถทาให้ ครู เข้ าใจถึงหลักสูตรแกนกลางอย่างถ่องแท้ ว่าควรจะ
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พัฒนาผู้เรี ยนไปในทิศทางใดจึงจะเหมาะสม ถูกต้ อง และให้ ผ้ เู รี ยนเกิดการเรี ยนรู้ตามทักษะ และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามความต้ องการได้
หากจะพู ด ถึ ง ผู้เรี ย นในปั จ จุบัน มี ก ารเปลี่ ย นหลัก สูต รบ่ อ ยครั ง้ และใช้ ห ลัก สูต รไม่
เหมาะสมกับสภาพความเป็ นจริ ง และสภาพท้ องถิ่น ส่งผลให้ เด็กและเยาวชนขาดแรงจูงใจใน
การศึกษา ขาดต้ นแบบที่ดี มีความมัน่ ใจในตนเองในทางที่ผิด มีค่านิยมและพฤติกรรมตามเพื่อน
ในกลุ่ ม เห็ น คุ ณ ค่ า ของวัต ถุ ผู้ มี ท รั พ ย์ สิ น และอ านาจมากกว่ า ความซื่ อ สั ต ย์ สุ จ ริ ต ความ
ขยันหมัน่ เพียรในการประกอบอาชีพ เด็กและเยาวชนจึงมีค่านิยมรักความสะดวกสบายมากกว่า
ความพยายาม ขาดวินัยและไม่ชินกับการทางานหนักบริ โภคข้ อมูลข่าวสารและสื่อสารสนเทศ
อย่างไม่ถูกต้ อง ทาให้ เกิดปั ญ หามากมายตามมา เช่น ขาดแบบแผนการดาเนินชีวิต ใช้ สื่อที่ ไม่
เหมาะสม เด็ก และเยาวชนตกเป็ น เหยื่ อ โฆษณา บริ โภคสิ น ค้ าฟุ่ มเฟื อยและมี ก ารเลี ย นแบบ
พฤติก รรมอย่า ง ไม่เหมาะสม เป็ น หน้ าที่ ข องครู ที่ จ ะจัด การเรี ย นรู้ แนวใหม่ เพื่ อ ให้ นัก เรี ย นมี
คุณภาพตามมาตรฐานทางการศึกษาเสียที คาว่า “โรงเรี ยนมาตรฐานสากล” เข้ ามีมีบทบาทมาก
เนื่องจาก ปี 2558 ที่จะถึงนี ้ ประเทศไทยจะก้ าวเข้ าสู่ยุคประชาคมอาเซียนซึ่งการจัดการเรี ยนรู้
จะต้ องเปลี่ยนแปลงไป ครู ต้องเน้ นให้ ผ้ ูเรี ยนสร้ างความรู้ ความสามารถและคุณ ลักษณะอันพึง
ประสงค์ของผู้เรี ยนตามมาตรฐานสากล มีคาถามเกิดขึ ้นว่า การจัดการเรี ยนรู้ จะเป็ นไปได้ หรื อไม่
ในเมื่ อยุคสมัยเปลี่ ย นไป อะไร ๆ ก็ เปลี่ ย นแปลงไปตามกาลเวลา แนวคิด ในศตวรรษที่ 20 ที่
กล่าวถึง ความหมายของการเรี ยนการสอน เอาไว้ ว่า การเรี ยนการสอนต้ องคานึงถึงการเรี ยนรู้ของ
ผู้เรี ยนและการเรี ยนการสอนเป็ นการถ่ายทอดความรู้ ทักษะเจตคติต่าง ๆ โดยมีการเตรี ยมการ
วางแผนตามหลักวิชา มีขนตอนและกระบวนการสอนที
ั้
่เป็ นแบบแผนชัดเจน มีกิจกรรมการเรี ยนรู้ที่
ให้ ผ้ เู รี ยนมีสว่ นร่วม โดยให้ ครู เป็ นผู้ถ่ายทอดความรู้ และทักษะต่าง ๆ
การน าทฤษฎี หลัก การ และแนวคิด เกี่ ย วกับ การเรี ยนรู้ และการสอนจากอดี ต มาสู่
ศตวรรษที่ 21 แนวคิดเหล่านัน้ ยังมีอิทธิ พลต่อการศึกษาเป็ นอย่างมาก เพี ยงแต่ครู ผ้ ูสอนจะนา
ทฤษฎี การเรี ยนรู้ เหล่านัน้ มาสู่ก ระบวนการจัดการเรี ยนการสอนอย่างไร ทิศ นา แขมมณี รอง
ศาสตราจารย์ คณะครุ ศาสตร์ จุฬ าลงกรณ์ ม หาวิทยาลัย ได้ กล่าวถึง ทฤษฎี เกี่ ยวกับการเรี ยนรู้
ในช่วงศตวรรษที่ 20 และการประยุกต์ส่กู ารสอนว่า “ทฤษฎีการเรี ยนรู้ในศตวรรษที่ 20 นัน้ เริ่ มมี
ลักษณะของความเป็ นวิทยาศาสตร์ มากขึ ้น มีการทดลองตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เป็ น
ลาดับ และสามารถจัดทฤษฎีการเรี ยนรู้เป็ นกลุม่ ใหญ่ ๆ ได้ 4 กลุม่ คือ
1. ทฤษฎีการเรี ยนรู้กลุม่ พฤติกรรมนิยม (Behaviorism)
2. ทฤษฎีการเรี ยนรู้กลุม่ พุทธินิยม หรื อกลุม่ ความรู้ความเข้ าใจ (Cognitivism)
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3. ทฤษฎีการเรี ยนรู้กลุม่ มนุษยนิยม (Humanism)
4. ทฤษฎีการเรี ยนรู้กลุม่ ผสมผสาน (Eclecticism)
หากกล่าวถึงศตวรรษที่ 21 ถือเป็ นช่วงเวลาที่ท้าทายความสามารถของครู เพราะเป็ นยุค
ที่ต้องเผชิญหน้ ากับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ ้นอย่างรวดเร็ ว การรับรู้ข่าวสารต่าง ๆ สามารถรับรู้ได้
เพียงแค่คลิกที่ปลายนิ ้ว ครู จาเป็ นต้ องปรับแนวทางการจัดการเรี ยนรู้ เพื่อให้ ผ้ เู รี ยนรักที่จะเรี ยนรู้
ตลอดชีวิต มีทกั ษะชีวิต ทักษะการคิด และทักษะทางด้ านไอที อย่างถูกต้ องและเหมาะสม The
Flipped Classroom หรื อ การจัดการเรี ยนรู้แบบ “พลิกกลับ” คือวิธีการเรี ยนแนวใหม่ที่พลิกจาก
การเรี ยนในตาราการเรี ยนการสอนแบบเดิม ๆ คื อ เริ่ มจากครูผ้ สู อน สอนในห้ องเรี ยน ให้ นกั เรี ยน
กลับไปทาการบ้ านส่ง มาเปลี่ยนเป็ นการจัดการเรี ยนรู้แบบพลิกกลับนัน้ คือ ให้ ผ้ เู รี ยนเป็ นผู้ค้นคว้ า
หาความรู้ด้วยตนเองผ่าน “เทคโนโลยี” ที่ครูจดั หาให้ ก่อนเข้ าชันเรี
้ ยน และมาทากิจกรรมโดยมีครู
คอยแนะนาในชันเรี
้ ยนแทน จะเน้ นให้ ผ้ เู รี ยนได้ เห็นและปฏิบตั จิ ากประสบการณ์จริง ทาให้ ผ้ เู รี ยนมี
การจดจาและเกิดทักษะการเรี ยนรู้ ได้ ดีกว่าที่ จะเรี ยนแบบเดิม ๆ เกิ ดคาถามขึน้ มาอีกว่า “การ
จัดการเรี ยนการสอนแบบพลิกกลับนัน้ ในประเทศไทยทาได้ หรื อไม่ ” คาตอบที่ได้ คือ ทาได้ หากเกิด
จากความร่ วมมือของทุกฝ่ าย ไม่ว่าจะเป็ นทัง้ ภาครัฐ ในเรื่ องการสนับสนุนอุปกรณ์ การเรี ยนรู้ ที่
ทันสมัยให้ กับโรงเรี ยนทุกโรงเรี ยน ไม่ว่าจะในตัวเมือง หรื อนอกเมื อง ทุกโรงเรี ยนต้ องได้ รับการ
จัดสรรอุปกรณ์อย่างครบถ้ วน เท่าเทียม ตามจานวนนักเรี ยนที่มีอยูจ่ ริ ง ความร่วมมือจากครูผ้ สู อน
ที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองให้ ยอมรับเทคโนโลยีใหม่ ๆ ยอมที่จะเรี ยนรู้ สิ่งใหม่ ๆ ซึ่งเชื่อว่าครู ไทยมี
ความรู้ ความสามารถมากในการเรี ยนรู้ สิ่งใหม่ ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ และไม่แพ้ ชาติใดในโลก
อย่างแน่นอน การเรี ยนรู้แบบพลิกกลับนัน้ ต้ องให้ ผ้ เู รี ยนเกิดทักษะในศตวรรษที่ 21 ดังนี ้
ทักษะพืน้ ฐาน (Core Skills) ได้ แก่ สื่อสารสองภาษา การดาเนินงาน การแก้ ปัญหา
การใช้ ICT และการทางานร่วมกับผู้อื่น
ทักษะการเรี ยนรู้และพัฒนาตน (Personal Learning & Development Skills) ได้ แก่
เห็นคุณ ค่าและเชื่อมั่นในตนเอง ตระหนักรู้ ในตนและรู้ จักตนเอง มีทัศนะเชิ งบวกต่อการเรี ยนรู้
จัดการหรื อควบคุมตนเองได้ และคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล
ทักษะพลเมืองและความรับผิดชอบต่อสังคมโลก (Citizenship Skills) ได้ แก่ มีส่วน
ร่วมกับกิจกรรมชุมชนหรื อสังคม เคารพความหลากหลาย มีบทบาทหรื อมีส่วนร่วมในการสร้ างให้
เกิดความเท่าเทียม ความยุตธิ รรมในสังคม ศึกษาหรื อเห็นปัญหาในสังคม และลงมือทาเพื่อนาไปสู่
การเปลี่ยนแปลง เข้ าใจว่าสิทธิมาพร้ อมความรับผิดชอบและปฏิบตั ิตามนัน้ และมีขนั ติต่อความ
หลากหลายไม่เลือกปฏิบตั ิ
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ทักษะการทางาน (Employability Skills) ได้ แก่ วางแผนงานหรื อกิจกรรมได้ มีทกั ษะ
การจัดการตนเองและผู้อื่น ตรงเวลา มีวินยั ทางานด้ วยตนเองได้ จัดลาดับความสาคัญของงาน
และทางานได้ ตามเวลา สามารถทางานร่วมกับคนอื่นได้ ตังใจเตรี
้
ยมการล่วงหน้ าและยืดหยุ่น และ
มีจริยธรรมในการทางาน
ในศตวรรษที่ 20 ทักษะที่ต้องการให้ ผ้ ูเรี ยนเกิด คือ ทักษะพืน้ ฐาน แต่เมื่อจะก้ าวเข้ าสู่
ประชาคมอาเซียน ผู้เรี ยนจะต้ องมีทักษะด้ านต่าง ๆ ดังกล่าวเพิ่มขึ ้น ทักษะที่เกิดขึ ้นล้ วนแต่เป็ น
ทักษะที่สามารถทาได้ ในชีวิตประจาวัน และเป็ นหน้ าที่ของครูผ้ สู อนที่จะจัดกระบวนการเรี ยนรู้ให้
ผู้เรี ยนเกิดทักษะนัน้ ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ กระบวนการจัดการเรี ยนรู้แนวใหม่สไตล์ศตวรรษที่
21 นัน้ โรงเรี ยนขนาดใหญ่ หลายโรงเรี ยนได้ เพิ่ ม รายวิช าที่ สามารถจัด กระบวนการเรี ยนรู้ เพื่ อ
พัฒ นาผู้เรี ยนให้ เกิดทักษะได้ โดยใช้ ชื่อวิชาว่า การค้ นคว้ าอิสระ หรื อ Independent Study หรื อ
เป็ นที่ร้ ูจกั กันว่าวิชา IS ซึ่งเป็ นหลักสูตรรายวิชาที่มีสาระการเรี ยนรู้ที่สถานศึกษาสร้ างขึ ้นให้ ผ้ เู รี ยน
ได้ เลือกเรี ยนวิชาตามความถนัด ตามความสนใจ ตามความต้ องการและความแตกต่างระหว่าง
บุคคล เนื ้อหาที่ต้องจัดการเรี ยนรู้มี 3 ส่วนด้ วยกัน คือ
IS1 การศึกษาค้ นคว้ าและสร้ างองค์ความรู้ ด้วยตนเอง ในวิชานีผ้ ้ ูเรี ยนจะได้ รับการ
พัฒ นาให้ เกิดการเรี ยนรู้ ในการเลือกประเด็นปั ญหา ตังสมมติ
้
ฐาน ค้ นคว้ า การแสวงหาความรู้
จากแหล่งข้ อมูลต่าง ๆ และฝึ กทักษะการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และสร้ างองค์ความรู้ให้ กบั ตนเองได้
IS2 การสื่อสารและการนาเสนอ เป็ นการเรี ยนรู้ที่ต่อเนื่องจากวิชาแรกโดยผู้เรี ยนนา
สิ่งที่ได้ ศึกษา ค้ นคว้ าจาก IS1 มาเขียนรายงาน หรื อเอกสารทางวิชาการ และนาเสนอเพื่อสื่อสาร
ถ่ายทอดความรู้ที่ตนไปศึกษามา ให้ ผ้ อู ื่นเข้ าใจได้
IS3 การนาความรู้ไปใช้ บริ การสังคม เป็ นการนาความรู้เพื่อนาไปให้ บริ การทางสังคม
นาสิ่งที่ได้ เรี ยนรู้มา จากรายวิชา IS1 และ IS2 มาประยุกต์ใช้ และทาประโยชน์ให้ แก่สงั คม
การจัดการเรี ยนรู้ แนวใหม่นี ้ มิ ได้ ละทิง้ ทฤษฎี การเรี ยนรู้ แบบเดิม ๆ เลย ไม่ว่าจะเป็ น
ทฤษฎีการเรี ยนรู้กลุ่มพฤติกรรมนิยม ที่เกิดจากการตอบสนองจากสิ่งเร้ า การเรี ยนรู้ที่เกิดจากการ
เชื่องโยงระหว่างสิ่งเร้ า ทฤษฎีของธอร์ นไดค์ ที่เชื่อ ว่า การเรี ยนรู้เกิดขึ ้นได้ ดีถ้าผู้เรี ยนมีความพร้ อม
หากผู้เรี ยนไม่มีความพร้ อม การเรี ยนรู้ แนวใหม่ก็จะไม่เกิด หากผู้เรี ยนไม่มีแรงจูงใจ หรื อ แรงขับ
หรื อ เลื อ กที่ จ ะเรี ย นในแบบที่ ต นเองอยากเรี ย น ด้ ว ยตนเองแล้ ว นัน้ การเรี ย นรู้ ก็ เกิ ด ขึน้ ไม่ ไ ด้
เช่นเดียวกัน ทฤษฎีการเรี ยนรู้ สมัยใหม่ที่มาจากหนังสือ How Learning Works หนังสือเล่มนีจ้ ะ
ขึ ้นต้ นด้ วยคาพูดของ Herbert A. Simon ซึ่งเป็ นผู้ได้ รับรางวัลโนเบล สาขาเศรษฐศาสตร์ นอกจาก
ท่านเป็ นนักเศรษฐศาสตร์ แล้ วท่านเป็ นนักจิตวิทยาการเรี ยนรู้ด้วย ท่านบอกว่า “การเรี ยนรู้เป็ นผล
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ของการกระทาคือ การลงมือทาและการคิดของผู้ที่จะเรี ยนเท่านัน้ ครูช่วยได้ แต่เพียงช่วยทาให้ เขา
ท าและก็ คิด เพื่ อ ที่ จ ะเรี ยน ครู ไม่ส ามารถ ท าให้ เขาเรี ยนได้ ” หนัง สื อ How Learning Works
กล่าวสรุปมาจากผลงานวิจยั หลายพันเรื่ องและก็ได้ หลัก 7 ประการของการสอนที่ดี คือ ต้ องเข้ าใจ
ความรู้ เดิมของผู้เรี ยน ครูต้องหาวิธีการตรวจสอบความรู้เดิมของผู้เรี ยนว่ามีมากน้ อยเพียงใด การ
จัดระบบความรู้ที่เรี ยกว่า KnowledgeOrganization มีความสาคัญต่อการเรี ยนรู้ ผู้เรี ยนต้ องมีการ
จัดระบบการเรี ยนรู้ด้วยตนเอง แรงจูงใจ ครู จะต้ องสร้ างแรงจูงใจให้ กับผู้เรี ยน การเรี ยนที่ถูกต้ อง
คือการเรี ยนจนรู้จริง
การสอนโดยการปฏิบตั แิ ละมีการป้อนกลับ ครูที่ดีทงหลายจะรวมตั
ั้
วร่วมกันออกแบบการ
เรี ยน ดูว่าต้ องการให้ เรี ยนรู้ อะไร ออกแบบอย่างไร ให้ เด็กทาอะไร และเพื่อให้ ได้ อะไร และวัดได้
อย่างไรว่าจะได้ เพื่อจะให้ เด็กลงมือปฏิบตั ิ แต่ว่าปฏิบตั เิ ฉย ๆ ไม่เพียงพอ ครูต้อง ป้อนกลับข้ อมูล
ให้ แก่นกั เรี ยน เรี ยนแล้ วเกิดความสุข เกิดความมัน่ ใจในตัวเอง รู้วา่ ตรงไหนตัวทาได้ ดี รู้ว่าตรงไหน
ตัวจะต้ องปรับปรุง ศิลปะการป้อนกลับ ที่เรี ยกว่า Feedback นี ้สาคัญอย่างยิ่ง
พัฒ นาการของนักเรี ยนและบรรยากาศในห้ องเรี ยนคือผู้เรี ยนต้ องสามารถกากับ การ
เรี ยนรู้ ด้วยตนเอง ในกระบวนการครู จ ะต้ องสามารถทาให้ เกิ ดความสามารถหรื อทักษะในการ
กากับการเรี ยนรู้ ให้ กับตัวเอง ที่สาคัญคือ ให้ ร้ ู ว่าตัวเองมีวิธีการเรี ยนอย่างไรและปรับปรุ งวิธีการ
เรี ยนของตัวเองได้ สรุ ปแล้ วการจัดการเรี ยนรู้ แนวใหม่สไตล์ศตวรรษที่ 21 มิ ได้ ละทิง้ ทฤษฎี การ
เรี ยนรู้ที่มีอยู่เดิม เป็ นการเพิ่มการเรี ยนรู้ ที่สามารถศึกษา ค้ นคว้ าหาความรู้ผ่านเทคโนโลยีเพื่อให้
ทันยุคทันสมัยเพียงเท่านัน้ เพียงแต่ครู ผ้ ูสอนเลือกที่จะจัดกระบวนการเรี ยนรู้ อย่างไรที่จะทาให้
ผู้เรี ยนเกิดทักษะที่ เพิ่ม ขึ ้นมาในศตวรรษที่ 21 ได้ อย่างน้ อยต้ องมี การจัดกระบวนการเรี ยนรู้ ให้
ผู้เรี ยนเลือกตามความถนัด ตามความสนใจ สุดท้ ายแล้ วผู้เรี ยนต้ องนาความรู้ที่ได้ รับมาใช้ ให้ เกิด
ประโยชน์ในการดารงอยูข่ องชีวิตได้ อย่างถูกต้ อง ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพต่อไป
จิตวิทยาการเรี ยนรู้
การเรี ยนรู้ เป็ นกระบวนการที่มีความสาคัญและจาเป็ นในการดารงชีวิต สิ่งมีชีวิตไม่ว่า
มนุษย์หรื อสัตว์เริ่ มเรี ยนรู้ ตังแต่
้ แรกเกิดจนตาย สาหรับมนุษย์การเรี ยนรู้ เป็ นสิ่งที่ช่วยพัฒ นาให้
มนุษย์แตกต่างไปจากสัตว์โลก อื่น ๆ ดังพระราชนิพนธ์บทความของสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดา ฯ
ที่ว่า "สิ่งที่ทาให้ คนเราแตกต่างจากสัตว์อื่น ๆ ก็เพราะว่า คนย่อมมีปัญญา ที่จะนึกคิดและปฏิบตั ิ
สิ่งดีมีประโยชน์และถูกต้ องได้
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การเรี ย นรู้ ช่ ว ยให้ มนุ ษ ย์ ร้ ู จั ก วิ ธี ด าเนิ น ชี วิ ต อย่ า งเป็ นสุ ข ปรั บ ตั ว ให้ เข้ ากั บ
สภาพแวดล้ อมและสภาพการต่าง ๆ ได้ ความสามารถในการเรี ยนรู้ ของมนุษย์จะมี อิทธิ พ ลต่อ
ความสาเร็ จและความพึงพอใจในชีวิตของมนุษย์ด้วย นักจิตวิทยาหลายท่านให้ ความหมายของ
การเรี ยนรู้ไว้ เช่น
คิมเบิล การเรี ยนรู้ เป็ นการเปลี่ยนแปลงค่อนข้ างถาวรในพฤติกรรมอันเป็ นผลมาจาก
การฝึ กที่ได้ รับการเสริมแรง
วิธีการศึกษาทางจิตวิทยา
ในการรวบรวมข้ อมูลเพื่ อศึกษาพฤติกรรมของมนุษย์ เนื่องจากมนุษย์มีพ ฤติกรรม
หลากหลายรู ปแบบ นักจิตวิทยาจึงต้ องใช้ วิธีการรวบรวมข้ อมูลหลาย ๆ วิธี ซึ่งการที่จะเลือกใช้
วิธีการใด ๆ ย่อมขึ ้นอยูก่ บั ปัญหาที่จะศึกษาและสมมุตฐิ านที่ตงขึ
ั ้ ้น
วิธีการที่นกั จิตวิทยานิยมใช้ มี 6 วิธีด้วยกัน
1. การสังเกต (observation) เป็ นการใช้ ประสาทสัมผัสของผู้สงั เกตสัมผัสสิ่ง
ที่ ต้ อ งการสัง เกต นัก จิ ต วิ ท ยาจะใช้ วิ ธี ก ารสัง เกตอย่ า งมี เหตุผ ล และแผนการในการสัง เกต
พฤติกรรมของมนุษย์ เพื่อหาอันดับต่อเนื่องของพฤติกรรมทัง้ หลายว่า พฤติกรรมอันหนึ่งซึ่งเกิด
ก่อนเป็ นสาเหตุของพฤติกรรมที่ตามมาใช่หรื อไม่ การสังเกตแบ่งออกเป็ น2 ลักษณะ คือ การสังเกต
อย่างมีระบบและการสังเกตอย่างไม่มีระบบ
1.1 การสังเกตอย่างมีระบบ หมายถึง การสังเกตที่มีการวางแผนล่วงหน้ า
ว่าจะสังเกตพฤติกรรมประเภทใด ในช่วงเวลาใด จะบันทึกพฤติกรรมที่สงั เกตอย่างไร
1.2 การสังเกตอย่างไม่มีระบบ หมายถึงการสังเกตที่ไม่ได้ มีการวางแผน
ล่วงหน้ า เพียงแต่เมื่อผู้สงั เกตพบเหตุการณ์ที่ตนสนใจก็สงั เกตรายละเอียดบางอย่างเอาไว้
การสังเกตอาจใช้ เครื่ องมือช่วยบันทึกรายละเอียด เช่น เครื่ องบันทึกเสียง
วิดโิ อและกล้ องถ่ายภาพ เป็ นต้ น ภายหลังจากการสังเกตพฤติกรรมแล้ วต้ องมีการบันทึกพฤติกรรม
ที่สงั เกตทุกครัง้ โดยผู้สงั เกตต้ องวางตัวเป็ นกลาง ปราศจากอคติ และควรเป็ นผู้ที่ได้ รับการฝึ กฝน
มาเป็ นอย่างดี
2. การส ารวจ (surveys) เป็ นวิ ธี ก ารที่ ใช้ กัน แพร่ ห ลายในการศึก ษาด้ า น
สังคมศาสตร์ เป็ นการรวบรวมข้ อมูลจากประชากร หรื อจากกลุ่มตัวอย่าง และมักเป็ นการรวบรวม
ข้ อมูลเกี่ ยวกับเจตคติและความสนใจ ความคิดเห็นและการรับรู้ ข้ อดีของการศึกษาวิธีการนีค้ ือ
สามารถตังค
้ าถามได้ ตรงจุด และคาตอบจากบุคคลที่เกี่ยวข้ องกับปัญหานัน้ ๆ อย่างแท้ จริ ง ในการ
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ส ารวจจะต้ องมี ก ารวางแผนในการเลื อ กกลุ่ ม ประช ากรเครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ในการส ารวจได้ แก่
แบบสอบถาม และการสัมภาษณ์ แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือในการเก็บรวบรวมข้ อมูลสาหรับผู้ที่
อ่านออกเขี ยนได้ มี 2แบบ คือ แบบสอบถามปลายเปิ ด และแบบสอบถามปลายปิ ด ส่วนการ
สัมภาษณ์มกั จะใช้ ควบคูก่ ันไปกับแบบสอบถาม เพื่อให้ ได้ ข้อมูลที่สมบูรณ์ ขึ ้น หรื อใช้ กับบุคคลที่
อ่านหนังสือไม่ออกหรื อเขียนไม่ได้ หรื อไม่มีความถนัดในการใช้ ภาษา
3. การทดสอบและการวัด (test and measurement)
3.1 การทดสอบทางจิตวิทยา (psychological tests) เป็ นเครื่ องมือทาง
จิตวิทยาที่สาคัญ มาก ใช้ วดั ความสามารถต่าง ๆ ของบุคคล เช่น ความสนใจ เจตคติ ความถนัด
สติปัญ ญา บุคลิกภาพ และสัมฤทธิ์ ผลในด้ านต่าง ๆ การทดสอบจะเป็ นการเสนอสิ่งเร้ าให้ บุคล
ตอบสนองตามวิธี ก ารหรื อ เกณฑ์ ที่ กาหนด สิ่งเร้ าที่ ใช้ ในการทดสอบ เรี ยกว่าแบบทดสอบ ซึ่ง
แบบทดสอบที่ ดี ต้ อ งมี ค วามตรง (validity) มี ค วามเที่ ย ง (reliability) และสามารภน าไปใช้ ไ ด้
สะดวก การใช้ แบบทดสอบเพื่อวัดบุคคลในด้ านต่าง ๆ จะทาให้ ได้ ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลมากขึ ้น
3.2 การวัดทางร่ างกาย (biological measures) ได้ มีการสร้ างเครื่ องมือ
และเทคนิคเพื่อวัดลักษณะต่าง ๆ ทางร่างกายและการทางานของสมอง เพื่อดูปฏิกิริยาที่เกิดขึ ้นกับ
ระบบต่าง ๆ ของร่างกายในขณะที่เกิดพฤติกรรม เช่น มีการศึกษาพบว่าผู้ป่วยที่มีอาการซึมเศร้ า
อย่างรุ นแรง เกิดจากการหลั่งสารเคมีบางอย่างผิดปกติในสมอง หรื อเกิดจากการเปลี่ยนแปลง
ส่วนประกอบในกระแสเลือด จะทาให้ คนรู้ สึกหิว ซึ่งผิดกับสมัยก่อนที่เชื่อกันว่า ความหิวเกิดจาก
การบับตัวของกระเพาะอาหาร หรื อการสร้ างเครื่ องมือเพื่อวัดการไหลเวียนของเลือด การทางาน
ของสมอง การเปลี่ยนแปลงทางเคมีและไฟฟ้าภายในร่างกายในขณะที่บคุ คลมีกิจกรรมต่าง ๆ เช่น
ติดยาเสพยติด ประสาทหลอน นอนหลับ อาจจะวัดการเต้ นของหัวใจ ความดันเลือด และระบบ
การหายใจในขณะที่ ค นมี การเปลี่ ย นแปลงทางอารมณ์ อย่างรุ นแรง อาจจะวัด การบีบ ตัวของ
กล้ ามเนื ้อและการทางานของคลื่นสมองในขณะที่คนอยูใ่ นภาวะเครี ยด และผ่อนคลาย
4. การศึกษาสหสัม พันธ์ (correlational studies) สหสัม พันธ์ เป็ นเครื่ องมื อ
ทางสถิติที่นกั จิตวิทยานามาใช้ ในการวัดความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร 2 ตัว ซึง่ ไม่ได้ อยู่ภายใต้ การ
ควบคุมของผู้วิจยั เช่น สติปัญญาของพ่อแม่กบั สติปัญญาของลูกมีความสัมพันธ์กนั อย่างไร หรื อ
การศึกษาพฤติกรรมของเด็กนักเรี ยนที่เข้ าชันเรี
้ ยนนสม่าเสมอกับเด็กนักเรี ยนที่ขาดเรี ยนบ่อย ใน
ประเด็นที่วา่ เด็กนักเรี ยนที่เข้ าเรี ยนอย่างสม่าเสมอโดยทัว่ ไปจะทาคะแนนสอบได้ ดีกว่าเด็กนักเรี ยน
ที่ขาดเรี ยนบ่อย ในการศึกษาผู้วิจัยไม่ได้ ควบคุมตัวแปรใด ๆ เลยไม่ว่าจะเป็ นความตังใจในการ
้
เรี ยนของเด็ก หรื อคะแนนสอบ แต่ศกึ ษาสังเกตความสัมพันธ์ของเด็กทัง้ 2 กลุ่ม ทังนี
้ ้ในการสารวจ
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ก็ศึกษาสหสัมพันธ์ได้ เช่นเดียวกัน ถ้ าผู้สมั ภาษณ์ทาการเปรี ยบเทียบกลุ่ม 2 กลุ่ม หรื อมากกว่า 2
กลุม่ เช่น จะเปรี ยบเทียบความเชื่อของเพศชายกับเพศหญิง หรื อความเชื่อของคนหนุม่ กับคนแก่ว่า
เป็ นอย่างไร โดยการวัดความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรตัวหนึ่ง (เพศ หรื ออายุ) กับตัวแปรอีกตัวหนึ่ง
(ความเชื่อ)
5. การศึกษาอัตชีวประวัติ (case histories) เป็ นวิธีการศึกษาที่นิยมใช้ กบั ผู้ที่
มีปัญหาทางอารมณ์ มีความประพฤติ หรื อมีความผิดปกติทางด้ านจิตใจ เป็ นการศึกษาชีวประวัติ
หรื อภูมิหลังของบุคคลใดบุคคลหนึ่งอย่างละเอียดในทุกด้ าน ทังทางด้
้
านร่างกาย อารมณ์ สังคม
และสติปัญ ญา ซึ่งจะทาให้ ทราบประวัติ พัฒ นาการของบุคคลนัน้ สามารถทาได้ โดยการสังเกต
และบันทึกการพัฒนาการของบุคคลนัน้ ๆ เอาไว้ หรื อจัดสร้ างชีวประวัติขึ ้นมาใหม่โดยอาศัยข้ อมูล
จากการบอกเล่าของผู้ที่ต้องการศึกษาจากบิดามารดา หรื อจากบุคคลอื่น ๆ ที่ร้ ูจกั และเกี่ยวข้ องกับ
บุคคลนันเป็
้ นอย่างดี รวมทังใช้
้ วิธีการสัมภาษณ์ซึ่งจะสามารถค้ นหาพฤติกรรม และความรู้สกึ ต่าง
ๆ ภายในของบุคคลที่มีปัญหา การศึกษาวิธีนี ้จะช่วยให้ เข้ าใจสาเหตุของพฤติกรรมที่เป็ นปั ญหา
ของบุคคลนันได้
้ มากขึ ้น
6 . ก า รท ด ล อ ง (experimental studies) เป็ น ก า รจั ด ห รื อ ก า รส ร้ า ง
สถานการณ์ขึ ้นเพื่อการศึกษา และมีการควบคุมตัวแปรที่ไม่ต้องการให้ มีอิทธิพลต่อผลการทดลอง
น้ อยที่สุด การทดลองสามารถทาได้ ในสภาพธรรมชาติ เรี ยกว่า การทดลองภาคสนาม และการ
ทดลองในห้ องปฏิบตั ิการ แต่การควบคุมตัวแปรในการทดลองภาคสนามทาได้ รัดกุมน้ อยกว่าการ
ทดลองในห้ องปฏิ บตั ิการ นอกจากนัน้ ในการทดลองทางจิตวิทยานิยมใช้ ทดลองเป็ นกลุ่ม โดย
แบ่งเป็ น 2 กลุ่ม ด้ วยกันคือ (1) กลุ่มทดลอง หมายถึง กลุ่มที่ต้องการจะศึกษา เป็ นกลุ่มที่ต้องการ
จะศึก ษา จะถูกก าหนดให้ มี การเปลี่ ย นแปลงสภาพการบางอย่าง หรื อ มี การสร้ างภาพการณ์
บางอย่างขึ ้นมา (2) กลุ่มควบคุม หมายถึง กลุ่มที่ต้ องการจะนามาใช้ เปรี ยบเทียบกับกลุ่มทดลอง
เป็ นกลุม่ ที่จะอยูใ่ นสภาพการณ์ปกติ
จุดหมายที่สาคัญในการทดลอง คือการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร ตัวแปร
ในการทดลอง หมายถึง สิ่งที่สามารถเปลี่ยนค่าได้ ตัวแปรในการทดลองแบ่งออกได้ เป็ น 2 ลักษณะ
คือ (1) ตัวแปรอิสระ หมายถึง สภาพการณ์ที่ผ้ ทู ดลองจัดสร้ างขึ ้นเพื่อพยายามค้ นหาว่าสิ่ง ๆ นันมี
้
อิ ท ธิ พ ล หรื อ มี ค วามสั ม พั น ธ์ ต่ อ พฤติ ก รรมของผู้ ทดลองอย่ า งไร (2)ตัว แปรตาม หมายถึ ง
สภาพการณ์ตา่ ง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงไปอันเป็ นผลจากการที่ผ้ ทู ดลองนาตัวแปรอิสระเข้ ามา หรื อถอน
ออกไปความหมาย “ จิตวิทยา ” เป็ นศาสตร์ ที่ศึกษาเกี่ ยวกับพฤติกรรมและกระบวนการทางจิต
โดยศึกษาว่าสิ่งเหล่านี ไ้ ด้ อิทธิ พ ลอย่างไรจากสภาวะทางร่ างกาย สภาพจิตใจและสิ่งแวดล้ อม
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ภายนอกแนวทางในการศึ ก ษา ศึ ก ษาและสัง เกตพฤติ ก รรมการเรี ย นรู้ อย่ า งเป็ นระบบใน
ห้ องทดลอง , สามารถนาผลการทดลองไปใช้ ในสถานการณ์ จริ งในห้ องเรี ยน , ค้ นหาวิธีการเรี ยน
การสอนที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ,ศึก ษาเกี่ ย วกับ การวัด และการประเมิ น ทางการศึก ษาและศึก ษา
พัฒนาการด้ านต่างๆของนักเรี ยน
จิตวิทยากับการเรี ยนการสอน
จิตวิทยาการเรี ยนการสอนเป็ นศาสตร์ อนั มุ่งศึกษาการเรี ยนรู้และพฤติกรรม
ของผู้เรี ยนในสถานการณ์การเรี ยนการสอน พร้ อมทังหาวิ
้ ธีที่ดีที่สุดในการสอนให้ ผ้ เู รี ยนได้ เรี ยนรู้
อย่างสอดคล้ องกับพัฒนาการของผู้เรี ยน , ความรู้ที่อยู่ในขอบข่ายการเรี ยนการสอน , ความรู้เรื่ อง
พัฒนาการมนุษย์
หลักการของการเรี ยนรู้ และการสอนประกอบด้ วย ทฤษฎี การเรี ยนรู้ และการเรี ยนรู้
ชนิดต่างๆ
ความแตกต่างระหว่างบุคคลที่มีผลต่อการเรี ยน
การนาเอาหลักการและวิธีการเรี ยนรู้ไปใช้ ในการ แก้ ปัญหาการเรี ยนการสอน
จุดมุง่ หมายของการนาจิตวิทยามาประยุกต์ใช้ กบั การเรี ยนการสอน
ประการแรก มุ่ง พัฒ นาองค์ ค วามรู้ เกี่ ยวกับ การเรี ย นรู้ ของมนุษ ย์ ใน
สถานการณ์การเรี ยนการสอน
ประการที่สอง นาเอาองค์ความรู้ข้างต้ นมาสร้ างรู ปแบบเชิงปฏิบตั ิเพื่อ
ครูและผู้ที่เกี่ยวข้ องกับการจัดการศึกษา สามารถนาไปใช้ ประโยชน์ในการเรี ยนการสอน
หลักการสาคัญ
มีความรู้ในเนื ้อหาวิชาที่สอน
มีความสามารถในการประยุกต์หลักการจิตวิทยาเพื่อการเรี ยนการสอน
มีความสามารถในการปรับตัวให้ เข้ ากับสถานการณ์ใหม่
มีเจตคติที่ดีตอ่ ผู้เรี ยน
ความสาคัญของจิตวิทยาการเรี ยนการสอน
ทาให้ ร้ ูจกั ลักษณะนิสยั ของผู้เรี ยน
ทาให้ เข้ าใจพัฒนาการบุคลิกภาพบางอย่างของผู้เรี ยน
ทาให้ ครูเข้ าใจความแตกต่างระหว่างบุคคล
ทาให้ ครูทราบว่ามีองค์ประกอบใดบ้ างที่มีผลกระทบต่อสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน
เช่น แรงจูงใจ ความคาดหวัง เชาวน์ปัญญา ทัศนคติ ฯลฯ
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ทาให้ ครูทราบทฤษฎี หลักการเรี ยนรู้ รวมทังหลั
้ กการสอนและวิธีการสอน
ทาให้ ครูวางแผนการสอนได้ อย่างเหมาะสม
ทาให้ ครู จดั สภาพแวดล้ อมของห้ องเรี ยนได้ ส อดคล้ องกับพัฒนาการ รวมทัง้
สร้ างบรรยากาศในชันเรี
้ ยนที่เอื ้อต่อการปกครองชันเรี
้ ยน
5.การหาประสิทธิภาพ
การหาประสิทธิภาพของสื่อการเรี ยนการสอน
จากการศึก ษาการหาประสิ ท ธิ ภ าพของสื่ อ การเรี ย นการสอน ผู้ วิ จัย ได้ น าเสนอ
รายละเอียดในที่ได้ ศึกษา ได้ แก่ ความหมายของประสิทธิภ าพสื่อการเรี ยนการสอน การกาหนด
เกณฑ์การหาประสิทธิภาพสื่อการเรี ยนการสอน ขันตอนการหาประสิ
้
ทธิภาพสื่อการเรี ยนการสอน
และสูตรการหาประสิทธิภาพสื่อการเรี ยนการสอน โดยมีเนื ้อหา ดังนี ้
ความหมายของประสิทธิภาพสื่อการเรียนการสอน
ในการหาประสิทธิ ภาพสื่อการเรี ยนการสอน มี นั กศึกษาให้ ความหมาย ไว้
ดังนี ้
กฤษมันต์ วัฒนาณรงค์ (2542) ได้ ให้ ความหมายของประสิทธิภาพสื่อ
การเรี ยนการสอนไว้ ว่า เป็ นความสามารถของสื่อการเรี ยนในการสร้ างผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน ให้
ผู้เรี ยนเกิดการเรี ยนรู้ตามจุดประสงค์ถึงเกณฑ์ที่คาดหวังได้ เมื่อพิจารณาบทเรี ยนจากความหมาย
ดังกล่าวสามารถนามาวิเคราะห์ได้ ว่าการดาเนินการสร้ างบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ให้ มีประสิทธิภาพ
ตรงตามจุด ประสงค์ เนื อ้ หาวิ ช า กระบวนการเรี ย นรู้ เกณฑ์ ม าตรฐานและการประเมิ น เป็ น
องค์ประกอบสาคัญที่จะทาให้ สื่อการเรี ยนการสอนเกิดประสิทธิภาพ
จิรพันธ์ ไตรทิพจรัส (2542) ได้ ให้ ความหมายของประสิทธิ ภาพสื่อการ
เรี ย น การสอน ไว้ ว่ า เป็ นการหาประสิ ท ธิ ภ าพสื่ อ การสอนนั น้ ให้ มี คุ ณ ภาพ คุ ณ ค่ า และ
ประสิทธิภาพเพียงใด สามารถช่วยให้ การเรี ยนการสอนบรรลุวตั ถุประสงค์มากน้ อยเพียงใด เพื่อนา
ข้ อมูลที่ได้ มาแก้ ไขปรับปรุงสื่อเพื่อช่วยให้ ผ้ เู รี ยนเกิดการเรี ยนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ
ฉลองชัย สุรวัฒ นบูรณ์ (2546) ได้ ให้ ความหมายของประสิทธิภ าพสื่อ
การเรี ย นการสอน ไว้ ว่ า เป็ นการประเมิ น ผลสื่ อ การสอนว่ า เป็ นสิ่ ง จ าเป็ นอย่ า งยิ่ ง เพื่ อ เป็ น
หลั ก ประกั น ว่ า สื่ อ การสอนนี ม้ ี ป ระสิ ท ธิ ผ ลในการเรี ย นการสอน โดยจะต้ องมี เกณ ฑ์
ประสิทธิภาพของสื่อ ซึ่งได้ จากการประเมินผลพฤติกรรมต่อเนื่อง เป็ นกระบวนการกับพฤติกรรม
ขันตอนสุ
้
ดท้ าย ซึ่งเป็ นผลลัพธ์ โดยกาหนดค่าประสิทธิ ภาพของสื่ อเป็ น E1/E2 ซึ่งแสดงให้ เห็นว่า
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จะต้ องกาหนดเป็ นเปอร์ เซ็นต์ของผลเฉลี่ยของคะแนนการทางาน หรื อการประกอบกิจกรรมของ
ผู้เรี ยนทังหมด
้
(E1) ต่อเปอร์ เซ็นต์ของผลการสอนหลังเรี ยนของผู้เรี ยนทังหมด
้
(E2)
ไชยยศ เรื องสุวรรณ (2544) ได้ ให้ ความหมายของประสิทธิภาพสื่อการ
เรี ยน การสอน ไว้ ว่า เป็ นการประเมินสื่อการเรี ยนการสอนว่าเป็ นการพิจารณาหาประสิทธิภาพ
และคุณ ภาพของสื่อการเรี ยนการสอน ดังนัน้ การประเมินสื่อจึงเริ่ มด้ วยการกาหนดปั ญหา หรื อ
คาถามเช่นเดียวกับการวิจยั ด้ วยเหตุนี ้การประเมินสื่อจึงเป็ นการวิจยั อีกแบบหนึ่งที่เรี ยกกว่า “การ
วิจยั ประเมิน” (Evaluation Research)
สุชาดา กี ระนันทน์ (2544) ได้ ให้ ความหมายของประสิทธิ ภาพสื่อการ
เรี ยนการสอน ไว้ ว่า ความสามารถของบทเรี ยน ในการสร้ างผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนให้ ผ้ เู รี ยนเกิด
การเรี ยนรู้ตามจุดประสงค์ ถึงระดับเกณฑ์ที่คาดหวังโดยครอบคลุม ความเชื่อถือได้ ความพร้ อม
ความมัน่ คงปลอดภัย และความถูกต้ องสมบูรณ์ ดังนันประสิ
้
ทธิภาพสื่อการเรี ยนการสอนจึงต้ อง
เริ่ มจาก การตรวจสอบคุณภาพ และหาค่าความเชื่อมั่นให้ ได้ มาตรฐานก่อนนาไปใช้ โดยการ
ประเมินจากผู้เชี่ยวชาญดังกล่าวในเบื ้องต้ น
สรุ ป ได้ ว่ า ความหมายของประสิ ท ธิ ภ าพ การเรี ยนการสอน คื อ
ประสิทธิภาพของสื่อ การเรี ยนการสอนที่ประเมินได้ จากผลรวมของกระบวนการขันสุ
้ ดท้ าย ได้ แก่
การทดสอบหลังเรี ยนประจาหน่วยการเรี ยน และผลลัพ ธ์ ที่เกิดจากการสื่อการเรี ยนการสอนทัง้
ได้ แก่ ผลสัมฤทธิ์ทาง การเรี ยนรู้ โดยเสนอในรูปแบบของร้ อยละ 2 คือ ร้ อยละของกระบวนการขัน้
สุดท้ าย/ร้ อยละของผลลัพธ์ หรื อ แทนด้ วย E1/E2
การกาหนดเกณฑ์ การหาประสิทธิภาพ
การกาหนดเกณฑ์การหาประสิทธิภาพกระทาได้ โดยการประเมินพฤติกรรม
ของผู้เรี ยน 2 ประเภท คือ พฤติกรรมต่อเนื่อง (กระบวนการ) และพฤติกรรมขันสุ
้ ดท้ าย (ผลลัพธ์ )
โดยกาหนดค่าประสิทธิภาพ เป็ น (เผชิญ กิจระการ, 2544)
E1 แทน ประสิทธิภาพของกระบวนการ
E2 แทน ประสิทธิภาพของผลลัพธ์
E1 คื อ การประเมิ น พฤติ ก รรมต่ อเนื่ อง (Transition Behavior) หมายถึ ง การ
ประเมิ นผล ต่อ เนื่ อ งซึ่ง ประกอบกิ จ กรรมกลุ่ม และรายงานบุค คลหลาย ๆ พฤติก รรม เรี ย กว่า
“กระบวนการ” ของผู้เรี ยนที่สงั เกตจากการประกอบกิจกรรมกลุ่ม (รายงานของกลุ่ม) ได้ แก่ งานที่
มอบหมาย และกิจกรรมอื่นใดที่ผ้ สู อนกาหนดไว้
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E2 คือ การประเมินพฤติกรรมขันสุ
้ ดท้ าย (Terminal Behavior) หมายถึง การ
ประเมินผลลัพธ์ (Product) ของผู้เรี ยนโดยพิจารณาการสอบหลังเรี ยนและการสอบไล่
ประสิ ท ธิ ภ าพของสื่ อ การเรี ย นการสอน จะก าหนดเป็ น เกณฑ์ ที่ ผ้ ูศึก ษา
คาดหมายว่า ผู้เรี ยนจะเปลี่ยนพฤติกรรมเป็ นที่น่าพอใจ โดยกาหนดให้ เป็ นร้ อยละของผลเฉลี่ย
ของคะแนน การทางานและการประกอบกิจกรรมของผู้เรี ยนทังหมด
้
ต่อร้ อยละของผลการทดสอบ
วัด ผลสัม ฤทธิ์ ห ลั ง เรี ย นของผู้ เรี ย นทั ง้ หมด นั น้ คื อ E1 /E2 คื อ ประสิ ท ธิ ภ าพของกระบวนการ/
ประสิทธิภาพของผลลัพธ์
ตัวอย่าง 80/80 หมายถึง เมื่ อเรี ยนจากสื่อการเรี ยนการสอนนัน้ แล้ วผู้เรี ยน
จะสามารถปฏิบตั ิแบบฝึ กหัด กิจกรรม หรื องานที่ได้ รับมอบหมาย ทัง้ ในรู ปแบบรายบุคคล และ
รายกลุม่ ได้ ผลเฉลี่ยร้ อยละ 80 และทาข้ อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนได้ ผลเฉลี่ยร้ อยละ 80
สรุ ป ได้ ว่ า การที่ จ ะก าหนดเกณฑ์ E1 /E2ให้ มี ค่ า เท่ า ใดนัน้ ผู้ ศึ ก ษาเป็ นผู้
พิจารณาตามความพอใจหรื อตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากาหนด โดยปกติเนื ้อหาเป็ นความรู้ความจา
มักจะตังไว้
้ 80/80, 85/85 หรื อ 90/90 ส่วนเนื ้อหาที่เป็ นทักษะหรื อคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตงไว้
ั้
ต่ากว่านี ้ คือ 75/75 เป็ นต้ น
ขัน้ ตอนการหาประสิทธิภาพสื่อการเรียนการสอน
เมื่อผลิตสื่อการเรี ยนการสอนชนิดหนึ่งเป็ นต้ นแบบแล้ ว ต้ องนาสื่อการเรี ยน
การสอนนันไปทดสอบประสิ
้
ทธิภาพ หลังจากการหาประสิทธิภาพเชิงทฤษฎีจากผู้เชี่ยวชาญแล้ ว
(เผชิญ กิจระการ, 2544)
ขันที
้ ่ 1 แบบเดี่ยว (1:1)
เป็ นการทดลองรายบุคคล (One to One Testing) โดยทดลองกับเด็กอ่อน
เสียก่อน จากนันก็
้ ใช้ เด็กปานกลาง และเด็กเก่งตามลาดับ โดยใช้ การให้ เหตุผลของเด็กอ่อน ปาน
กลาง และเก่ง เท่ากับ 1:2:1 ตามลาดับ คานวณหาประสิทธิ ภาพเสร็ จแล้ วปรับปรุ งให้ ดีขึน้ โดย
ปกติคะแนนที่ได้ จากการทดลองครัง้ นี ้จะได้ คะแนนต่ากว่าเกณฑ์มาก
ขันที
้ ่ 2 แบบกลุม่ (1:10)
เป็ นการทดลองแบบกลุ่มย่อย (Small Group Testing) โดยเป็ นกลุ่ม
ทดลองกับผู้เรี ยน 6-10 คน คละผู้เรี ยนเก่ง ปานกลาง และอ่อนตามการให้ เหตุผล เท่ากับ 1:2:1
ตามลาดับ คานวณหาค่าประสิทธิภาพและปรับปรุงบทเรี ยนอีกครัง้
ขันที
้ ่ 3 ภาคสนาม (1:100)
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เป็ นการทดลองในกลุ่ม ใหญ่ (Field Testing) โดยทดลองกับผู้เรี ยน
ประมาณ 30-100 คน คานวณหาประสิทธิภาพแล้ วทาการปรับปรุง
สรุ ปได้ ว่า จากขันตอนการทดลองประสิ
้
ทธิภาพสื่อการเรี ยนการสอนดังที่ได้
กล่าวมาแล้ วนี ้ จะเห็นได้ ว่าเป็ นการทดสอบประสิทธิภาพนันจะค่
้ อย ๆ ดาเนินการไปทีละขันอย่
้ าง
ช้ า ๆ และสุขุมรอบคอบ พร้ อม ๆ กับการปรับปรุงสื่อการเรี ยนการสอนไปด้ วย ซึ่งอาจจะเป็ นการ
ปรับปรุงเนื ้อหา กิจกรรม แบบฝึ ก แบบทดสอบ เวลา หรื อรูปแบบการจัดการเรี ยนการสอน อย่างใด
อย่างหนึ่งที่มี ข้อบกพร่ องปรากฏขึน้ ในส่ วนใด และเมื่ อปรับปรุ งแล้ ว ก็นาไปทดลองในขัน้ ต่อไป
จนถึงขันสุ
้ ดท้ าย
6.การวัดและประเมินผล
การวัดผล การประเมินผล และการสอบ เป็ นคาที่เกี่ยวข้ องกัน และมักเรี ยกรวมกันว่า
การสอบวัดผล การวัดผลประเมินผล ซึง่ เป็ นคารวมกันคาละ 2 คา และมีคาซ ้ากันหนึ่งคา รวม
มีคาที่เกี่ ยวข้ องทัง้ หมด 3 คา คือ คาว่า การวัดผล (Measurement) คาว่าการสอบ (Testing)
และคาว่า การประเมินผล (Evaluation) เป็ นคาที่มีความหมายแตกต่างกัน แต่มกั จะใช้ ควบคู่กัน
เสมอ เพื่อให้ มีความเข้ าใจได้ ชดั เจนและถูกต้ อง ของคาดังกล่าว ได้ มีผ้ ใู ห้ ความหมายไว้ ดงั นี ้
ความหมายของคาว่ า การวัดผล
การวัด ผลเป็ นการก าหนดจ านวนหรื อ ปริ ม าณให้ แก่ สิ่ ง ที่ วัด โดยมี เงื่ อ นไขหรื อ
กฎเกณฑ์ การวัดผลแบ่งออกเป็ น 2 ประเภท คือ
1. การวัดทางกายภาพศาสตร์ (Physical Science) เป็ นการวัดเพื่อหาจานวน
ปริ มาณของสิ่งต่าง ๆ ที่เป็ นรู ปธรรม มีตวั ตนแน่นอน เช่น ความยาว น ้าหนัก พืน้ ที่ ปริ มาตร
ขนาด ส่วนใหญ่เป็ นการวัดวัตถุ สิ่งของ การวัดทางด้ านนี ้มักเป็ นรูปธรรม มีเครื่ องมือวัดที่ให้ ผล
เชื่อถือได้ มีหน่วยการวัดแน่นอน เช่น เป็ น เมตร เป็ นกรัม ซึ่งทาให้ การวัดทางกายภาพศาสตร์
ได้ ผลการวัดที่ถกู ต้ องแม่นยา
2. การวัด ทางสัง คมศาสตร์ (Social Science) เป็ น การวัดเพื่ อหาจ านวนหรื อ
คุณภาพของสิ่งที่เป็ นนามธรรม ไม่มีตวั ตนแน่นอน ส่วนใหญ่เกี่ยวข้ องกับพฤติกรรมของสิ่งมีชีวิต
ทัง้ หลาย เครื่ องมื อที่ ใช้ วัดมักขาดคุณ ภาพให้ ผลเชื่อถื อได้ ต่า เช่น การวัดความรู้ การวัดการ
ปรับตัวของ นักเรี ยน การวัดผลการศึกษาเป็ นส่วนหนึ่งของการวัดทางด้ านสังคมศาสตร์ ซึ่งใน
ปัจจุบนั นี ้ การวัดทางด้ านนี ้พยายามปรับปรุงวิธีการโดยอาศัยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ เป็ นรากฐาน
เพื่อให้ ได้ ผลการวัดที่แน่นอน ถูกต้ องมากขึ ้น

36
การวัดทังสองประเภท
้
เป็ นการใช้ ความพยายามที่จะกาหนดตัวเลขหรื อสัญลักษณ์
เพื่อใช้ แทนปริ มาณหรื อคุณภาพของพฤติกรรมความสามารถของบุคคล ผลการวัดที่ได้ แต่ละครัง้
จะแตกต่างกัน มิได้ มีลกั ษณะหรื อคุณภาพเหมือนกันทุกครัง้ ไป ทังนี
้ ้ย่อมขึ น้ กับวัตถุประสงค์ของ
การวัด เครื่ องมื อที่ ใช้ วัด รวมทัง้ วิธีการวัดที่ จะทาให้ ผลการวัดมี ลักษณะอย่างไรละเอี ยดหรื อ
หยาบเพียงใด ซึง่ การวัดสามารถจาแนกระดับของความละเอียดได้ 4 ระดับ ดังนี ้
ระดับ ที่ 1 มาตรานามบัญ ญั ติ (Nominal Scale) เป็ นการก าหนดชื่ อ ให้ กั บ
เรื่ องราวหรื อสิ่งของต่าง ๆ เช่น เพศชาย เพศหญิ ง ชันประถมศึ
้
กษา อาชีพรับราชการ ชาวนา
ชาวสวน เป็ นต้ น มาตราวัดระดับนีเ้ ป็ นเพียงแต่การจัดหมวดหมู่สิ่งที่มีลกั ษณะเดียวกันเข้ าเป็ น
ประเภทเดียวกันเท่านัน้ ซึง่ นับว่าเป็ นมาตราการวัดที่หยาบที่สดุ
ระดับที่ 2 มาตราการจัดอันดับ (Ordinal Scale) เป็ นการจัดเรี ยงลาดับของสิ่งที่
อยู่ ในหมวดหรื อสกุลเดียวกัน ให้ ลดหลัน่ ตามลาดับปริ มาณหรื อคุณภาพ เช่น เก่ง ค่อนข้ างเก่ง
กลาง หรื อการจัดอันดับที่ 1 2 3 เป็ นต้ น ซึ่งการจัดอันดับในมาตรานี ้เป็ นเพียงการบอกปริ มาณ
และคุณภาพที่มีมากน้ อยต่างกันเท่านัน้ แต่ไม่สามารถบอกได้ ว่าแต่ละอันดับนันแตกต่
้
างกันมาก
น้ อยเพียงไร และแต่ละชันนั
้ นห่
้ างเท่ากันหรื อไม่
ระดับที่ 3 มาตราอันตรภาค (Interval Scale) การกาหนดตัวเลขการวัดในระดับ
นี ้ เป็ นการแบ่งของที่อยู่ในลักษณะเดียวกันออกเป็ นประเภทหรื อช่วงที่เท่า ๆ กัน เช่น 1 ชัว่ โมงมี
30 นาที 1 วันมี 24 ชัว่ โมง ซึ่งการแบ่งเป็ นช่วงเท่า ๆ กัน ในลักษณะนี ้ทาให้ ข้อมูลที่ได้ จากการ
วัดมีความหมายยิ่งขึ ้น เพราะสามารถนาผลที่ได้ ไปเปรี ยบเทียบ บวก ลบ กันได้ แต่มาตราการ
วัดระดับนี ้ยังมีจุดอ่อนอยูต่ รงที่ ศูนย์ที่ได้ จากการวัดในมาตรานี ้ยังไม่ใช่ศนู ย์แท้ (Absolute Zero)
แต่เป็ นเพียงศูนย์สมมุติเท่านัน้ เพราะศูนย์ในมาตราการวัดชนิดนี ้มิได้ หมายความว่าไม่มีอะไรเลย
แต่เป็ นการสมมุตวิ า่ ไม่มี แท้ จริงยังมีลกั ษณะที่วดั นันอยู
้ บ่ ้ าง
ระดั บ ที่ 4 มาตราอั ต ราส่ ว น (Ratio Scale) เป็ นมาตราการวั ด ที่ ส มบู ร ณ์
คุณสมบัติของการกาหนดตัวเลขในมาตราการวัดนี ้คือ มีศนู ย์แท้ และมีช่วงที่เท่ากัน เรี ยงขึ ้นลง
ตามลาดับสม่าเสมอ เช่น การวัดความยาวของสิ่งของ ความยาวเท่ากับศูนย์หมายความว่าไม่มี
ความยาว น ้าหนักศูนย์แสดงว่าไม่มีน ้าหนักสิ่งของที่มี น ้าหนัก 10 กิโลกรัม แสดงว่าน ้าหนักเป็ น
2 เท่าของสิ่งของ 5 กิโลกรัม เป็ นต้ น
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ความหมายของคาว่ า การประเมินผล
การประเมินผลเป็ นกระบวนการที่ทาต่อเนื่องจากการวัดผลแล้ ววินิจฉัย ตัดสิน ลง
สรุป เพื่อพิจารณาความเหมาะสมหรื อหาคุณค่าของคุณลักษณะและพฤติกรรมอย่างมีกฎเกณฑ์
และมีคณ
ุ ธรรม ซึง่ ในการประเมินผลจะต้ องมีองค์ประกอบหลัก 3 ประการ คือ
1. การวัดผล (Measurement) ทาให้ ทราบสภาพความจริ งของสิ่งที่จะประเมินว่า
มีปริมาณเท่าไร มีคณ
ุ สมบัตอิ ย่างไร เพื่อใช้ เป็ นข้ อมูลสาหรับนาไปเปรี ยบเทียบกับเกณฑ์
2. เกณฑ์ การพิจารณา (Criteria) ในการที่จะตัดสินว่าสิ่งใดดี เลว ใช้ ได้ หรื อใช้
ไม่ได้ นนั ้ จะต้ องมีหลักเกณฑ์หรื อมีบรรทัดฐานที่ต้องการ โดยนาผลการวัดนันมาเปรี
้
ยบเทียบกับ
เกณฑ์ที่กาหนดไว้ หรื อมาตรฐานที่ต้องการ เกณฑ์การพิจารณาในการประเมินผลการศึกษานันก็
้
คือจุดมุง่ หมายของการศึกษานัน่ เอง
3. การตัดสินใจ (Decision) เป็ นการชีข้ าดหรื อสรุ ปผลที่ได้ จากการวัดเทียบกับ
เกณฑ์การเปรี ยบเทียบระหว่างผลการปฏิบตั ิ ซึ่งได้ จากการวัดกับเกณฑ์ที่กาหนดไว้ ว่าสูงต่ากว่า
กันขนาดไหน ทังนี
้ ้การตัดสินใจที่ดีต้องอาศัยการพิจารณาอย่างถี่ถ้วนทุก แง่มมุ และกระทาอย่าง
ยุตธิ รรมโดยอาศัยสภาพและความเหมาะสมต่าง ๆ ประกอบ หรื อต้ องมีคณ
ุ ธรรม
จากความหมายของการวัดผล และการประเมินผล แสดงว่ากระบวนการทัง้ สอง
ต่อเนื่องกันไป กล่าวคือ เมื่อมีการวัดผลแล้ วจะได้ รายละเอียดหลายด้ าน แล้ วนาผลทัง้ หลาย
มาพิจารณา หรื อที่เรี ยกว่าประเมินผล ผลการประเมินจะถูกต้ องเหมาะสมเพี ยงใดย่อมขึน้ กับ
ผลของการวัดเป็ นประการส าคัญ ทัง้ การวัดผล และการประเมิ นผล จึงสัม พันธ์ เกี่ ยวโยงกัน
แต่อย่างไรก็ตามการวัดผล และการประเมินผลยังมีลกั ษณะรายละเอียดที่แตกต่างกัน ซึ่งพอจะ
เปรี ยบเทียบได้ ดงั นี ้
การวัด
1.เป็ นการกาหนดจานวน ปริมาณ หรื อ
รายละเอียด
2.กระทาอย่างละเอียดทีละด้ านทีละอย่าง
3.ใช้ เครื่ องมือเป็ นหลัก
4.ผลที่ได้ เป็ นข้ อมูลรายละเอียด
5.อาศัยวิธีการทางวิทยาศาสตร์

การประเมินผล
1.เป็ นการกาหนดระดับของคุณ ค่า หรื อตัดสิน
ลงสรุปผล
2.สรุปผลเป็ นข้ อชี ้ขาด
3.ใช้ ผลการวัดเป็ นหลัก
4.ผลที่ได้ เป็ นการตัดสินใจ
5.อาศัยการใช้ ดลุ พินิจ
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ความหมายของคาว่ า การสอบ
การสอบ หรื อการทดสอบ เป็ นการกาหนดจานวน ปริ มาณ หรื อคุณลักษณะของ
พฤติ ก รรมหรื อ ความสามารถของบุค คลโดยใช้ ข้ อ สอบเป็ น เครื่ อ งมื อ หรื อ เป็ น สิ่ ง เร้ า ดัง นัน้
การสอบหรื อการทดสอบก็คือ การวัดผลการศึกษาอย่างหนึ่งซึ่งใช้ ข้อสอบทาหน้ าที่เป็ นเครื่ องมือ
วัดความสามารถของบุคคล ซึ่งจัดว่าเป็ นวิธีการที่ ใช้ กัน มาก และแพร่ หลายที่ สุด ทุกครัง้ ที่ มี
การสอบ จนในบางครัง้ สามารถใช้ คาว่าการสอบแทนการวัดผลการศึกษา ซึ่งในการสอบจะมี
องค์ประกอบ 4 ประการ คือ
1. บุคคล ซึง่ ถูกวัดคุณลักษณะความสามารถ
2. ข้ อสอบ ซึง่ ทาหน้ าที่เป็ นสิ่งเร้ า
3. การดาเนินการสอบ ซึ่งจะต้ องกระทาให้ เกิดความยุติธรรมแก่ผ้ เู ข้ าสอบอย่าง
เสมอหน้ ากันทุกคน หลีกเลี่ยงการรบกวนของผู้คมุ สอบในขณะที่ผ้ สู อบกาลังใช้ ความคิด
4. ผลการสอบ ซึง่ แทนความสามารถสูงสุดของแต่ละบุคคล
7.ความพึงพอใจ
ความหมายของความพึงพอใจ
ศิโรรัตน์ พลไชย (2546) กล่าวว่า ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สกึ นึกคิดหรื อ
เจตคติของบุคคลที่มีต่อการทางานหรื อการปฏิบตั ิกิจกรรมการเรี ยนการสอน และ
ต้ องการดาเนินกิจกรรมนัน้ ๆ จนบรรลุผลสาเร็จ
วิวฒ
ั น์ กุศล (2547) กล่าวว่า ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกที่ดีหรื อทัศนคติ ที่
ดีของบุคคล ซึ่งมักเกิดจากการได้ รับการตอบสนองตามที่ตนเองต้ องการก็จะเกิดความรู้สึกดีใน สิ่ง
นัน้
จากความหมายที่กล่าวข้ างต้ น สรุปได้ ว่า ความพึง พอใจ หมายถึง ความรู้ สึกนึกคิด
ของบุ ค คลที่ มี ต่อ การท างาน การปฏิ บัติ กิ จ กรรมการเรี ย นการสอนหรื อ บทเรี ย น โดยวัด จาก
แบบสอบถาม
ทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจ
ในการปฏิบตั ิงานใด ๆ ก็ตาม การที่ผ้ ปู ฏิบตั ิงานจะเกิดความพึงพอใจต่อการทางาน
นันมากหรื
้
อน้ อย ขึ ้นอยู่กบั สิ่งจูงใจในการทางานที่มีอยู่ การสร้ างสิ่งจูงใจหรื อแรงกระตุ้นให้ เกิดกับ
ผู้ปฏิบตั งิ านจึงเป็ นสิ่งจาเป็ น เพื่อให้ การปฏิบตั งิ านนัน้ ๆ เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้
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Scott Lorelei janeet (1985) ได้ เสนอแนวคิดในเรื่ องการจูงใจให้ เกิ ด ความพึง
พอใจ ต่อการทางานที่จะให้ ผลเชิงปฏิบตั ิ มีลกั ษณะดังนี ้
1. งานควรมีส่วนสัม พันธ์ กับความปรารถนาส่วนตัว งานนัน้ จะมีความหมาย
สาหรับผู้ทา
2. งานนัน้ ต้ องมีการวางแผนและวัดความส าเร็ จ โดยใช้ ระบบการทางานและ
การควบคุมที่มีประสิทธิภาพ
3. เพื่อให้ ได้ ผลในการจูงใจภายในเป้าหมายของงาน จะต้ องมีลกั ษณะดังนี ้ คือ
คนทางานมีส่วนในการตังเป้
้ าหมาย ผู้ปฏิบตั ิได้ รับทราบผลสาเร็ จในการทางาน
โดยตรง งานนันสามารถท
้
าให้ สาเร็จได้
การประเมินผลความพึงพอใจ
การหาความพึงพอใจหรื อความพอใจ เป็ นอีกวิธีหนึง่ ที่นิยมใช้ ในการประเมินผล
ด้ านคุณภาพในลักษณะภาพรวมของบทเรี ยนที่ไม่ซบั ซ้ อน ซึง่ เป็ นการสอบถามความรู้สึก
หรื อความชอบเกี่ยวกับบทเรี ยนที่พฒ
ั นาขึ ้น ซึ่งไม่มีเกณฑ์พิจารณาว่าควรสอบถามในประเด็นใด
หรื อ มีกรอบของประเด็นคาถามอย่างไร เนื่องจากเป็ นการสอบถามในภาพรวม อย่างไรก็ตาม
แนวทาง ที่ใช้ ในการกาหนดประเด็นคาถามที่นิยมใช้ มีอยู่ 2 แนวทาง (มนต์ชยั เทียนทอง. 2548 :
318) ดังนี ้
1. แนวทางการประเมิ น ภาพรวมทั่ว ๆ ไป เช่น สอบถามเกี่ ย วกับ ส่วนน าเข้ า
ส่วนประมวลผล และส่วนที่แสดงผล โดยพิจารณารายละเอียดแต่ละส่วน ๆ ว่ามีข้อคาถามใดบ้ าง
ที่จะสอบถามผู้เรี ยนเกี่ยวกับความพึงพอใจในการใช้ บทเรี ยน กล่าวได้ วา่ แนวทางนี ้เป็ นแนวทางที่มี
การใช้ ประเมินความพึงพอใจมากที่สดุ
2. แนวทางการใช้ ท ฤษฎี ป ระเมิ น ผล เช่น อาจประยุก ต์ ใช้ CIPP Model หรื อ
Alkin Model เป็ นต้ น โดยสามารถนาทฤษฎี ประเมิ นผลที่ มี อยู่ม ากาหนดกรอบในการประเมิ น
ความพึงพอใจของผู้เรี ยนเกี่ยวกับสาระ (Context) ส่วนนาเข้ า (Input) ส่วนประมวลผล (Process)
และผลผลิต (Product) เป็ นต้ น
การเก็ บ รวบรวมข้ อ มูล จะนิ ยมใช้ แ บบสอบถามมากกว่า การสัม ภาษณ์ โดยการ
กระทากับกลุ่มตัวอย่างที่เป็ นผู้ที่ใช้ บทเรี ยนโดยตรง เพื่อประเมินความพึงพอใจหลังจากที่ทดลอง
ใช้ บทเรี ยนแล้ ว ผลที่ได้ จากการประเมินจะเป็ นดัชนีบง่ ชี ้ความพึงพอใจของผู้เรี ยน สาหรับสถิตทิ ี่ใช้
ใน การวิเคราะห์ความพึงพอใจที่ได้ จากแบบสอบถาม จะใช้ ค่าเฉลี่ย มัธยฐาน ฐานนิยมและ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน หรื อใช้ สถิตเิ ปรี ยบเทียบความพึงพอใจของผู้เรี ยนแต่ละกลุม่ ก็ได้

40
แบบประเมิ น ความพึ งพอใจในการเรี ย นรู้ ของผู้เรี ย นมี ลัก ษณะเป็ น แบบมาตราส่ว น
ประมาณค่า ซึ่งมี 5 ระดับ คือ พึงพอใจมากที่สุด พึงพอใจมาก พึงพอใจปานกลาง พึงพอใจน้ อย
พึงพอใจน้ อยที่สดุ โดยกาหนดเกณฑ์การประเมิน ดังนี ้
พึงพอใจมากที่สดุ
ให้ คะแนน 5 คะแนน
พึงพอใจมาก
ให้ คะแนน 4 คะแนน
พึงพอใจปานกลาง
ให้ คะแนน 3 คะแนน
พึงพอใจน้ อย
ให้ คะแนน 2 คะแนน
พึงพอใจน้ อยที่สดุ
ให้ คะแนน 1 คะแนน
ค่าเฉลี่ยที่ผ้ เู ชี่ยวชาญประเมินแต่ละข้ อแล้ วเทียบเกณฑ์การประเมิน โดยใช้ เกณฑ์ การ
แปลความหมายคะแนนของ Likert ดังนี ้
4.50 – 5.00
หมายถึง
มีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมากที่สดุ
3.50 – 4.49
หมายถึง
มีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมาก
2.50 – 3.49
หมายถึง
มีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับปานกลาง
1.50 – 2.49
หมายถึง
มีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับน้ อย
ต่ากว่า 1.50
หมายถึง
มีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับน้ อยที่สดุ
จากหลักการทฤษฎีที่กล่าวมาข้ างต้ น จะเห็นว่าความพึงพอใจในการเรี ยนรู้เป็ นสิ่งสาคัญ
ความพึงพอใจในการเรี ยนและผลการเรี ยนรู้ จะมีความสัมพันธ์ กันในทางบวก ในการจัดกิจกรรม
การเรี ยนการสอน เพื่อสร้ างแรงจูงใจในการเรี ยนรู้ของผู้เรี ยน จึงต้ องคานึงถึง ผลด้ านความรู้สึกของ
ผู้เรี ยนที่เกิดแก่ตวั ผู้เรี ยนเอง เช่น ความรู้สึกต่อความสาเร็ จที่เกิดขึ ้น เพื่อเอาชนะความยุ่งยากต่าง
ๆ ทาให้ เกิดความภาคภูมิใจ ความมัน่ ใจ ตลอดจนได้ รับการยกย่องจากบุคคลอื่น
สรุ ปได้ ว่า ความพึงพอใจ เป็ นความรู้สึกนึกคิดของบุคคลที่มีต่อการทางาน การปฏิบตั ิ
กิจกรรมการเรี ยนการสอนหรื อบทเรี ยน เป็ นอีกวิธีหนึ่งที่นิยมใช้ ในการประเมินผลด้ านคุณภาพใน
ลักษณะภาพรวมของบทเรี ยนที่ไม่ซบั ซ้ อน ซึ่งเป็ นการสอบถามความรู้สึก หรื อความชอบเกี่ยวกับ
บทเรี ยนที่พฒ
ั นาขึ ้นโดยวัดจากแบบสอบถาม
8. งานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
คอมพิวเตอร์ ช่วยสอน
การสร้ างบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนแบบมัลติมีเดียให้ มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์
มาตรฐานที่กาหนด โดยประสิทธิภาพของบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนที่กาหนดนี ้เป็ นเกณฑ์ที่
ผู้ส อนคาดหมายว่า ผู้เรี ยนจะเปลี่ ยนพฤติกรรมเป็ นที่ พึง พอใจ โดยปกติเนื อ้ หาที่ เป็ นความรู้
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ความจ ามักจะตังเกณฑ์
้
ไว้ 80/80 หรื อ 90/90 ส่วนเนือ้ หาที่ เป็ นทักษะหรื อเจตคติอาจตัง้ ไว้ ที่
70/70 หรื อ 75/75 ในเรื่ องนี ้ ขรรค์ชยั ตุลละสกุล อมรเดช ดีนาน สมหทัย โถววิระยะกุล
ตัวอย่างการสร้ างและหาประสิทธิภาพของบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ การสอนอินเตอร์ แอค
ที พ มัล ติมี เดีย พร้ อมชุดปฏิ บัติการทดลองควบคุม ด้ วยคอมพิวเตอร์ วิชา การออกแบบวงจร
ดิจิตอล ซึ่งกาหนดเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 พบว่า บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนมัลติมีเดียที่
สร้ างขึ ้นมีประสิทธิภาพ ขรรค์ชยั คงเสน่ห์ และคณะ (2546) ส่วน อมรเดช ดีนาน (2544)ทาการ
วิจัย เพื่ อ สร้ างบทเรี ยนคอมพิ วเตอร์ ช่วยสอนแบบ มัลติมี เดี ย เรื่ อ ง การขยายพัน ธุ์ พื ช ให้ มี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 ผลการวิจยั พบว่า บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนแบบ
มัลติมี เดีย เรื่ อง การขยายพันธ์ พืช มี ประสิทธิ ภาพผ่านเกณฑ์ มาตรฐานเท่ากับ 81.00 เมื่ อ
เปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนระหว่างก่อนเรี ยนและหลังเรี ยนของกลุ่มนักเรี ยน ที่ มีระดับ
คะแนนเฉลี่ยสะสมสูงและต่า พบว่า ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนหลังเรี ยนสูงกว่าก่อนเรี ยนอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.1 และเมื่อเปรี ยบเทียบผลต่างของคะแนน ก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน
ระหว่างกลุม่ นักเรี ยนที่มีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมสูงและต่า พบว่า ไม่แตกต่างกัน งานวิจัยของ
สมหวังหทัย โถววิระยะกุล ได้ ทาการศึกษาค้ นคว้ าเพื่อพัฒนาบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ มลั ติมีเดียช่วย
สอนเรื่ อ งจัก รวาลและอวกาศชัน้ ประถมศึก ษาปี่ ที่ 4 บทเรี ย นส่วนใหญ่ มี ค วามพึ ง พอใจต่อ
บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ มัลติมีเดียช่วยสอนอยู่ในระดับดี (สมฤทัย โถววิริยะกุล, 2543) และ ทรงวุฒิ
พานิช พงษ์ (2542)ได้ ทาการสร้ างชุดการสอนวิช าทฤษฎี ช่างกลทั่วไป เรื่ องเครื่ องมื อวัด ตาม
หลักสูตรประกาศนี ยบัตรวาชีพ พุทธศักราช 2538 กรมอาชีวศึกษา ผลการศึกษาพบว่า ขัน้
สร้ างชุดการสอนมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ 85/85 โดยผลการทดลองได้ ประสิทธิภาพ 85.00
สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่กาหนด 85/85
งานวิจัยเรื่ อง การพัฒ นาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนด้ วยบทเรี ยนออนไลน์ เรื่ องดนตรี
อาเซียน ของนักเรี ยนชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 1 โรงเรี ยนมาเรี ยลัย จังหวัดกรุ งเทพมหานคร มีความ
สอดคล้ องในด้ านการวัดผลสัม ฤทธิ์ ท างการเรี ยน แต่ในเรื่ องของบทเรี ยนออนไลน์ เรื่ องดนตรี
อาเซียน ที่เหมาะสมกับนักเรี ยนโรงเรี ยนมาเรี ยลัย จังหวัดกรุ งเทพมหานคร ยังไม่มีงานวิจยั ใดที่
กล่าวถึง ดังนัน้ งานวิจัยเรื่ องนี จ้ ะทาให้ นักเรี ยนมี ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนที่ เพิ่มขึน้ จากบทเรี ยน
ออนไลน์ที่ผ้ วู ิจยั พัฒนาขึ ้น
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แบบฝึ กหัด
ปิ ยมาภรณ์ ทวนทอง (2544)ได้ สร้ างแบบทดสอบและหาคุณภาพของแบบทดสอบ
วัด ภาคปฏิ บัติกิ จ กรรมนาฏศิล ป์ เพลงอธิ ษ ฐานชัน้ ประถมศึก ษาปี ที่ 4 กลุ่ม ตัว อย่างที่ ใช้ เป็ น
นัก เรี ย นชัน้ ประถมศึก ษาปี ที่ 4 ภาคเรี ย นที่ 2 ปี การศึก ษา 2543 ของโรงเรี ย นประชานิ เวศน์
กรุ งเทพมหานครซึ่งเลื อกมาโดยวิธีการสุ่ม อย่างง่ายวิธีการศึกษาได้ ทาการทดสอบ 3 ครัง้ การ
ทดสอบครัง้ ที่ 1 จานวน 10 คนเพื่อหาค่าความเชื่อมัน่ ของผู้ประเมินการทดสอบครัง้ ที่ 2 จานวน
10 คนเพื่อหาค่าความยากง่ายและค่าอานาจจาแนกของแบบทดสอบเป็ นรายข้ อการทดสอบครัง้ ที่
3 จ านวน 20 คนหาค่ า สถิ ติ พื น้ ฐานและความเชื่ อ มั่ น ของแบบทดสอบผลการวิ จัย พบว่ า
แบบทดสอบวัดภาคปฏิบตั ิกิจกรรมนาฏศิลป์ จานวน 17 ข้ อได้ ผ่านการพิจารณาจากผู้เชี่ยวชาญ
จานวน 5 ท่านซึง่ มีคา่ ความเที่ยงตรงเชิงพินิจเป็ นรายข้ อ (IOC) ตังแต่
้ 0.8 ถึง 1.0 ค่าความเชื่อมัน่
ของผู้ประเมิน (RAI) เท่ากับ 0.93 ข้ อสอบมีความยากง่าย (T) ตังแต่
้ 0.2 ถึง 0.7 ค่าความยากง่าย
เฉลี่ย ( P) เท่ากับ 0.53 มีคา่ อานาจจาแนกรายข้ อ(D) ตังแต่
้ 0.2 ถึง 0.7 และค่าอานาจจาแนกเฉลี่ย
(D) เท่ากับ 0.4 มีความเชื่อมัน่ ของแบบทดสอบซึ่งคานวณโดยใช้ สตู รสัมประสิทธิ์แอลฟา (a) มีค่า
เท่ากับ 0.93 แสดงว่าแบบทดสอบวัดภาคปฏิบตั ิกิจกรรมนาฏศิลป์ เพลงอธิษฐานและเกณฑ์การให้
คะแนนมีคณ
ุ ภาพตามเกณฑ์สามารถใช้ วดั ภาคปฏิบตั ไิ ด้
นุชลดา ส่องแสง (2540)ได้ ทาการสร้ างชุดการเรี ยนการสอนวิชาคณิ ตศาสตร์ เรื่ อง
การบวก การลบในระดับชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 1 ผลการศึกษาพบว่าชุดการเรี ยนการสอนที่สร้ างขึ ้น
(โดยใช้ วิธีการสอนแบบวรรณี) มีช่วงประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 และผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน
เรื่ องการบวกการลบ ภายหลังได้ รับการสอนด้ วยชุดการเรี ยนการสอนที่สูงกว่าก่อนได้ รับการสอน
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .01
นิตยา พัวรัตน์ (2541)ได้ ทาการพัฒนาชุดการสอนแบบวรรณี วิชาคณิตศาสตร์ เ รื่ อง
โจทย์ ปัญ หาเศษส่วนระดับชัน้ ประถมศึกษาปี ที่ 5 พบว่าชุดการสอนมี ประสิทธิ์ ภ าพตามเกณฑ์
80/80 และผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนเรื่ องโจทย์ปัญ หาเศษส่วนภายหลังได้ รับการสอนด้ วยชุดการ
สอนนี ้สูงกว่าก่อนได้ รับการสอนอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .01
อุไ ร สิ น ธุ วงศานนท์ (2534)ได้ ศึก ษาผลของการใช้ ชุด การสอนเพื่ อ ซ่อมเสริ ม ที่ มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนคณิตศาสตร์ เรื่ องเศษส่วน ของนักเรี ยนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 5 ที่มีผลการ
เรี ยนคณิ ตศาสตร์ ต่า ซึ่งผลของการศึกษาพบว่า ชุดการสอนที่ใช้ ในการทดลอง มีจานวน 4 ชุด
มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพดัง นี ้ การบวกเศษส่ ว น 83.33/80.33 การลบเศษส่ ว น 83.03/81.85 การคูณ
เศษส่วน 81.97/82.67 และผลของการใช้ ชดุ การสอนนี ้ทาให้ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนคณิตศาสตร์
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สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 80 อย่างมีนยั สาคัญที่ระดับ .05 นักเรี ยนมีทศั นคติตอ่ การใช้ ชดุ การสอนเพื่อ
ซ่อ มเสริ ม เรื่ อ งเศษส่วน ว่า การใช้ ชุด การสอนเพื่ อ ซ่อ มเสริ ม ท าให้ ส นุก สนานและอยากเรี ย น
คณิตศาสตร์ มากขึ ้น ทาให้ เข้ าใจเนื ้อหาหรื อบทเรี ยนเพิ่มขึ ้นกว่าการเรี ยนในชันเรี
้ ยน ทาให้ คิดหา
คาตอบในการเรี ยนคณิตศาสตร์ ได้ คล่องยิ่งขึ ้นและทาให้ สนุกสนานเพลิดเพลินเวลาทาแบบฝึ กหัด
ธี ระ ผดุงศักดิ์ชยั กุล (2535) ศึกษาประสิทธิภาพของชุดการสอนแบบกิจกรรมกลุ่ม
กลุ่ม สร้ างเสริ ม ประสบการณ์ ชี วิ ต เรื่ อ งสิ่ ง แวดล้ อ มทางกายภาพ ชัน้ ประถมศึก ษาปี ที่ 6ผล
การศึกษาพบว่า ชุดการสอนที่สร้ างขึ ้นมีประสิทธิ ภาพ 79.50/84.17 ซึ่งได้ ตามเกณฑ์มาตรฐาน
80/80 ที่ตงไว้
ั ้ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของนักเรี ยนที่เรี ยนจากชุดการสอนเพิ่มขึ ้นมากกว่าร้ อย
ละ 50 จากคะแนนทดสอบก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .01
วิช ชา ครุ ปิ ติ (2538) ได้ ศึก ษาการสร้ างชุด การสอนกลุ่ ม ทัก ษะคณิ ต ศาสตร์ เรื่ อ ง
นาฬิ กา ชัน้ ประถมศึกษาปี ที่ 2 ในโรงเรี ยนบ่อพลอยราษฎร์ รังสรรค์ อาเภอบ่อไร จังหวัดตราด
กลุ่มตัวอย่างจานวน 30 คน ได้ มาโดยวิธีการสุม่ อย่างง่าย การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาประสิทธิภาพ
ของชุดการสอน โดยการหาค่าเฉลี่ยร้ อยละของคะแนนการทาแบบฝึ กหัดกับหาค่าเฉลี่ยร้ อยละจาก
การท าแบบทดสอบหลั ง เรี ย น ผลการศึ ก ษาพบว่ า ชุ ด การสอนที่ ส ร้ างขึ น้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
85.00/85.14 สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 ที่ตงไว้
ั้
มาลัยพร ทองสีเข้ ม (2542)ได้ ทาการวิจัยเรื่ อง การสร้ างชุดการสอนรู ปเรขาคณิ ต
และรูปสมมาตร สาหรับนักเรี ยนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 3 กลุ่มตัวอย่างเป็ นนักเรี ยนชันประถมศึ
้
กษา
ปี ที่ 3 ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2541 ของโรงเรี ยนวัดประตูนา้ ท่าไข่ (มงคลเพิ่ม ประชานุกุล)
อาเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา จานวน 30 คน โดยหาประสิทธิภาพของชุดการสอนตามเกณฑ์
มาตรฐาน 80/80 ผลการวิจยั พบว่าชุดการสอนที่สร้ างขึ ้นมีประสิทธิภาพ 91.00/86.67 ซึ่งสูงกว่า
เกณฑ์มาตรฐานที่ตงไว้
ั้
บุญ ธรรม จอมมงคล (2539) ท าการศึก ษาเพื่ อออกแบบและพัฒ นาชุดการสอน
รายวิชาย่อย สาหรับกลุ่มสร้ างเสริ มประสบการณ์ ชีวิต ชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 5 เรื่ องจักรวาลและ
อวกาศ กับ เรื่ อ งประเทศเพื่ อ นบ้ า น ผลการศึก ษาพบว่า ชุด การสอนรายวิช าย่อ ยทัง้ 2 ชุด มี
ประสิ ท ธิ ภ าพได้ ต ามเกณฑ์ ม าตรฐาน 90/90 ตามที่ กาหนดไว้ ดั งนี ้ ชุด ที่ 1 เรื่ อ งจักรวาลและ
อวกาศ มีประสิทธิภาพเท่ากับ 92.43/91.67 ชุดที่ 2 เรื่ องประเทศเพื่อนบ้ าน มีประสิทธิภาพเท่ากับ
93.47/91.93 และผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของกลุ่มที่สอนโดยใช้ ชดุ การสอนรายวิชาย่อยทัง้ 2 ชุด
สูงกว่ากลุม่ ที่ได้ รับการสอนปกติอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05
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บทที่ 3
วิธีดาเนินการวิจัย
การวิ จัย ครั ง้ นี เ้ ป็ น การวิ จัย เชิ ง ทดลอง (Experimental Research) เพื่ อ สร้ างและหา
ประสิทธิภาพบทเรี ยนออนไลน์ เรื่ องดนตรี อาเซียน ของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 1 โรงเรี ยนมา
เรี ยลัย กรุงเทพมหานคร เพื่อกระตุ้นความสนใจในการเรี ยนรู้ เรื่ องของดนตรี ประจาชาติอาเซียน
ของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 1 โรงเรี ยนมาเรี ยลัย กรุ งเทพมหานคร และเพื่อเปรี ยบเทียบการ
เรี ยนรู้เกี่ยวกับดนตรี อาเซียนของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 1 โรงเรี ยนมาเรี ยลัย กรุงเทพมหานคร
ก่อนและหลังการใช้ บทเรี ยนออนไลน์เรื่ องดนตรี อาเซียน โดยผู้วิจยั ได้ ดาเนินการวิจยั ตามขันตอน
้
ดังนี ้
1. การกาหนดประชากรและกลุม่ ตัวอย่าง
2. เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั
3. การสร้ างและหาคุณภาพเครื่ องมือ
4. วิธีการเก็บรวบรวมข้ อมูล
5. การวิเคราะห์ข้อมูล
1. การกาหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากร
ประชากรที่ ใ ช้ ใ นการวิ จัย ครั ง้ นี ้ คื อ นั ก เรี ย นชัน้ มัธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 1 นั ก เรี ย นชัน้
มัธยมศึกษาปี ที่ 1 โรงเรี ยนมาเรี ยลัย กรุงเทพมหานคร ปี การศึกษา 2561 จานวน 1 ห้ อง จานวน
เด็ก 30 คน
กลุม่ ตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ ในการวิจยั ครัง้ นี ้ เป็ นนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 1 โรงเรี ยนมาเรี ย
ลัย กรุงเทพมหานคร ปี การศึกษา 2561 จานวน 30 คน ต่อ 1 ห้ องเรี ยน ได้ มาด้ วยวิธีการสุ่มอย่าง
ง่าย (Simple Random Sampling)
ระยะเวลาที่ใช้ ในการวิจยั
การวิจยั ครัง้ นีด้ าเนินการในภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2561 เป็ นเวลา 2 คาบเรี ยน
คาบเรี ย นละ 50 นาที โดยจะแบ่ง เป็ น การเรี ยนการสอน 1 คาบเรี ย น และให้ นักเรี ย นท าแบบ
ประเมินความพึงพอใจ อีก 1 คาบเรี ยน
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2. เครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัย
เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั ครัง้ นี ้ประกอบด้ วย
1. เครื่ องมือในการดาเนินการวิจยั คือ บทเรี ยนออนไลน์เรื่ องดนตรี อาเซียน
2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน
โดยเครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั ทังหมดมี
้
ผ้ เู ชียวชาญในการตรวจดังรายชื่อมี 3 ท่านต่อไปนี ้
1.ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์.ดร.นรอรรถ จันทร์ กล่า ผู้เชียวชาญด้ านดนตรี
2.อาจารย์วิรัช อยูถ่ าวร (ศิลปิ นแห่งชาติ) ผู้เชียวชาญด้ านดนตรี
3.ดร.บุรินทร์ ภทั ร เทพสาร ผู้เชียวชาญด้ านการศึกษา
3. การสร้ างและหาคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ การวิจัย
1.แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนก่อนและหลัง
1.ศึกษาขันตอนเกี
้
่ยวกับการสร้ างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนก่อนและ
หลัง
2.วิเคราะห์เนื ้อหาที่ใช้ ในบทเรี ยนออนไลน์ กาหนดจานวนข้ อสอบ จานวน 15 ข้ อ
3.สร้ างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนก่อนและหลังเรื่ องดนตรี อาเซียนของ
นักเรี ยนโรงเรี ยนมาเรี ยลัย ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2561 แบบปรนัย 4 ตัวเลือก ให้ ครอบคลุม
ตามเนื ้อหาในแต่ละประเทศ แล้ วนาแบบทดสอบให้ ผ้ ูเชียวชาญตรวจสอบ เนื ้อหา จุดประสงค์ และ
ความครอบคลุมของคาถาม
4.นาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนก่อนและหลัง ที่ได้ รับการตรวจสอบแล้ ว
มาคานวณหาค่าดัชนีความสอดคลอง (IOC) และคัดเลือกแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน
ที่มีคา่ 0.5 ขึ ้นไป ซึง่ มีคา่ -1 ถึง +1 โดยที่
-1 หมายถึง ไม่แน่ใจว่าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน วัดได้ ไม่ตรงกับ
เนื ้อหาและจุดประสงค์การเรี ยนรู้
0 หมายถึง ไม่แน่ใจว่าแบบทดสอบวัดผลสัม ฤทธิ์ ทางการเรี ยน วัดได้ ตรงกับ
เนื ้อหาและจุดประสงค์การเรี ยนรู้
+1 หมายถึ ง แน่ใจว่าแบบทดสอบวัดผลสัม ฤทธิ์ ทางการเรี ย น วัดได้ ตรงกับ
เนื ้อหาและจุดประสงค์การเรี ยนรู้
และทาการคัดเลื อกแบบทดสอบวัดผลสัม ฤทธิ์ ทางการเรี ยนที่ มีค่า IOC ตังแต่
้
0.5 ขึ ้นไป
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5.หลัง จากผู้เชี ย วชาญตรวจสอบความสอดคล้ องเนื อ้ หา จุด ประสงค์ แ ละความ
ครอบคลุมของคาถามแล้ ว ปรากฏว่าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน เรื่ องดนตรี อาเซียน
ไม่สอดคล้ องกับเนื ้อหา จุดประสงค์ และความครอบคลุม จึงทาการตัดทิ ้งจานวน 5 ข้ อ
6.นาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน ไปลองทดสอบกับนักเรี ยน จานวน 5
คน ก่อนที่จะนาไปทดสอบจริง
7.ตรวจแบบทดสอบปรนัย ให้ คะแนน 1 ข้ อ เท่ากับ 3 คะแนน
8.หาความยากง่ า ย (p) และค่าอ านาจจ าแนก (r) ของข้ อ สอบรายข้ อ เลื อ ก และ
ลักษณะเฉพาะที่มีคา่ ความยากง่ายตังแต่
้ 0.20-0.80 และค่าอานาจ จาแนกตังแต่
้ 0.20 ขึ ้นไป โดย
ใช้ เทคนิค 27% ของจุงเตห์ฟาน
9.นาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนที่ ได้ ทาการตรวจสอบไปหาค่าความ
เชื่อมัน่ ของแบบทดสอบ แล้ วนาไปทดสอบกับเด็กที่ไม่ใช่กลุม่ ตัวอย่าง จานวน 5 คน
10.นาแบบทดสอบวัดผลสัม ฤทธิ์ ทางการเรี ยนไปใช้ ในการเก็ บ รวบรวมข้ อมูล กับ
นักเรี ยนกลุม่ ตัวอย่าง เพื่อนามาใช้ ในการวิเคราะห์ข้อมูล
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ศึกษาเนื ้อหา/แนวทางในการสร้ างแบบทดสอบ
กาหนดจุดประสงค์
สร้ างแบบทดสอบ 15 ข้ อ

ผู้เชียวชาญทาการตรวจสอบความ
สอดคล้ อง

ปรับปรุงแก้ ไข

นาแบบทดสอบไปทดลองใช้ กบั นักเรี ยนจานวน 5 คน
นาผลที่ได้ วิเคราะห์ หาความยากง่าย (p) และอานาจจาแนก (r)
คัดเลือกข้ อสอบจานวน 10 ข้ อ
วิเคราะห์หาความเชื่อมัน่ ของแบบทดสอบ
นาแบบทดสอบไปใช้ กบั กลุม่ ตัวอย่าง

ภาพประกอบ 1 แผนภาพแสดงขันตอนการสร้
้
างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน
2.บทเรี ยนออนไลน์
1.ศึ ก ษาวิ ธี ก ารสร้ างบทเรี ย นออนไลน์ จ ากหนั ง สื อ และสื่ อ การสอนต่ า งๆ ใน
อินทราเน็ต
2.เขียนผังการทางานและการเชื่อมโยงกันของบทเรี ยนก่อนที่จะนาเนื ้อหาในแต่ละ
ประเทศไปสร้ างบทเรี ยน
3.นาเนื ้อหาบทเรี ยนมาวิเคราะห์และแยกเป็ นประเทศ เพื่อทา Story Board แล้ วให้
ผู้เชี่ยวชาญจานวน 3 ท่านตรวจสอบเพื่อปรับปรุงแก้ ไข
4.นา Story Board ที่แก้ ไขแล้ วมาเขียนโปรแกรมบทเรี ยนโดยใช้ บทเรี ยนออนไลน์
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5.นาบทเรี ยนออนไลน์ ให้ ผ้ ูเชียวชาญทัง้ 3 ท่านตรวจ ประเมินความถูกต้ อง ความ
เที่ยงตรงเชิงเนื ้อหา ความเหมาะสมด้ านเนื ้อหา และด้ านภาษา เพื่อประเมินเกี่ยวกับเทคนิคในการ
นาเสนอ ความเหมาะสมในการใช้ ภาพ เสียง และข้ อ ความ โดยแบบประเมินคุณภาพของสื่อเป็ นช
นิมาตราส่วนประมาณค่า แบ่งระดับความคิดเห็นเป็ น 5 ระดับ คือ มากที่สดุ มาก ปานกลาง น้ อย
น้ อยที่สดุ โดยใช้ ประเมินคุณภาพสื่อของกรมวิชาการ
6.นาบทเรี ยนที่ได้ รับการปรับปรุงเป็ นที่เรี ยบร้ อยแล้ วไปทดลองใช้ กบั กลุม่ ตัวอย่าง
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ศึกษาวิธีการสร้ างบทเรี ยนออนไลน์
เขียนแผนผังการทางานและการเชื่อมโยงของบทเรี ยน
จัดทา Story Board
ตรวจสอบความถูกต้ องโดยผู้เชียวชาญ

ผล

ไม่ผา่ น

ปรับปรุงแก้ ไข

ผ่าน
ออกแบบและสร้ างบทเรียน

ตรวจสอบความถูกต้ องโดยผู้เชียวชาญ
ปรับปรุงแก้ ไข

ผล

ไม่ผา่ น

ผ่าน
นาไปหาค่า IOC
นาบทเรี ยนออนไลน์ที่ปรับปรุงแก้ ไขแล้ วไปใช้ กบั กลุม่ ตัวอย่าง

ภาพประกอบ 2 แผนภาพแสดงกระบวนการสร้ างบทเรี ยนมัลติมีเดีย
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3.แบบประเมินคุณภาพของบทเรี ยนออนไลน์
1.ศึกษาการสร้ างแบบประเมินคุณภาพบทเรี ยนออนไลน์
2.สร้ างแบบประเมินคุณภาพบทเรี ยนออนไลน์
3.นาแบบประเมินคุณภาพที่ปรับปรุงแล้ วไปให้ ผ้ เู ชียวชาญ มีลกั ษณะเป็ นมาตราส่วน
ประมาณค่า 5 ระดับตามแนวคิดของลิเคอร์ ท ดังนี ้
ดีมาก
ได้ คะแนน 5
ดี
ได้ คะแนน 4
ปานกลาง ได้ คะแนน 3
ต้ องปรับปรุง ได้ คะแนน 2
ไม่มีคณ
ุ ภาพ ได้ คะแนน 1
4.วิเคราะห์ผลประเมินคุณภาพ

ศึกษาการสร้ างแบบประเมินคุณภาพบทเรี ยนออนไลน์
วิเคราะห์และกาหนดคุณภาพที่ต้องวัดให้ ชดั เจน
สร้ างแบบประเมินคุณภาพบทเรียนออนไลน์
ผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน
ตรวจสอบความถูกต้ อง

ไม่ผา่ น

ปรับปรุงแก้ ไข

ผ่าน
นาแบบประเมินคุณภาบทเรี ยนออนไลน์ไปใช้

ภาพประกอบ 3 แผนภาพแสดงการสร้ างแบบประเมินคุณภาพบทเรี ยนออนไลน์
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4. วิธีการเก็บรวบรวมข้ อมูล
ในการทดลองเครื่ องมือวิจยั ในครัง้ นี ้ ผู้วิจยั ได้ ดาเนินการทดลองกับกลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็ น
นักเรี ยนซึ่งได้ รับจากการเลือกสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) จานวน 30 คน โดยใช้
ทดลองในภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2561 เป็ นเวลา 2 คาบเรี ยน คาบเรี ยนละ 50 นาที มีขนตอน
ั้
ดังนี ้
1.ผู้วิจยั เป็ นผู้ดาเนินการทดลองด้ วยตนเอง โดยก่อนการดาเนินการทดลองผู้วิจยั จะ
ทาการศึกษาแผนการจัดการเรี ยนรู้ อย่างละเอียดและให้ นักเรี ยนได้ ใช้ เรี ยนในบทเรี ยนออนไลน์
อย่างถูกต้ อง
2.ผู้วิจยั ดาเนินการสอนโดยบทเรี ยนออนไลน์ที่วางไว้ โดยกลุม่ ตัวอย่างเรี ยนเนื ้อหาใน
บทเรี ยนบทเรี ยนออนไลน์ และทาแบบทดสอบก่อนเรี ยนและหลังเรี ยนในบทเรี ยนออนไลน์เรื่ อง
ดนตรี อาเซียน ของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 1 โรงเรี ยนมาเรี ยลัย จ.กรุงเทพมหานคร จนจบ โดย
ใช้ เวลาทังหมด
้
2 คาบเรี ยน คาบเรี ยนละ 50 นาที
3.ผู้วิจยั นาแบบประเมินระหว่างเรี ยนมาทาการวิเคราะห์ข้อมูล
4.นาคะแนนที่ได้ จากการทาแบบทดสอบวัดผลทางการเรี ยนหลังเรี ยนด้ วยบทเรี ยน
ออนไลน์ที่ได้ มาทาการวิเคราะห์ข้อมูล
5. การวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิตทิ ี่ใช้ ในการวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจยั ครัง้ นี ้ ได้ แก่
1.การวิเคราะห์ ข้อมูลและสถิ ติที่ใช้ ในการหาคุณ ภาพของบทเรี ยนมัลติมี เดียและ
แผนการ
จัดการเรี ยนรู้
การหาค่าความเที่ ยงตรงเชิ งเนือ้ หา (Content Validity) โดยให้ ผ้ ูเชี่ยวชาญ
พิจารณาดัชนีความสอดคล้ อง IOC (Index of Congruency) โดยใช้ สูตร (บุญเชิด ภิญโญอนันต
พงษ์ 2527, น. 69-70)
IOC =

IOC
R
∑R
N

แทน
แทน
แทน
แทน

∑R
N

ดัชนีความเหมาะสมสอดคล้ อง
คะแนนของผู้เชี่ยวชาญ
ผลรวมคะแนนของผู้เชี่ยวชาญแต่ละคน
จานวนผู้เชี่ยวชาญ
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2.วิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ ในการหาคุณภาพแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการ
เรี ยนและแบบประเมินความพึงพอใจ
2.1 การหาความเที่ ย งตรงเชิ ง เนื อ้ หา (Content Validity) โดยให้ ผ้ ูเชี ย วชาญ
พิจารณาดัชนีความสอดคล้ อง IOC (Index of Congruency) โดยใช้ สูตร (บุญเชิด ภิญโญอนันต
พงษ์ 2527, น. 69-70)
IOC =

IOC
R
∑R
N

แทน
แทน
แทน
แทน

∑R
N

ดัชนีความเหมาะสมสอดคล้ อง
คะแนนของผู้เชี่ยวชาญ
ผลรวมคะแนนของผู้เชี่ยวชาญแต่ละคน
จานวนผู้เชี่ยวชาญ

2.2 การหาค่าความยากง่ายและอานาจจาแนกของแบบทดสอบ โดยใช้ เทคนิค
27% และเปิ ดตารางเทียบค่า จุง เตห์ฟาน มีสตู รดังนี ้
ค่าความยาก (Level of difficult : p) คานวณตามสูตร
𝑝=

𝐻−𝐿
𝑁𝐻 + 𝑁𝐿

ค่าอานาจจาแนก (Discrimination index : r)
𝑟=
P
r
H
L

แทน
แทน
แทน
แทน

𝐻−𝐿
𝑁𝐻

ความยากง่ายของข้ อสอบ
อานาจจาแนกของข้ อสอบ
จานวนคนในกลุม่ สูงที่ตอบถูก
จานวนคนในกลุม่ ต่า
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N แทน จานวนคนทังหมดในกลุ
้
ม่ ใดกลุม่ หนึง่
ข้ อสอบที่มีอานาจจาแนกดี หมายถึง ความสามารถของข้ อสอบในการแบ่งแยก
คนเก่งและคนอ่อน มีเกณฑ์การพิจารณาดังนี ้
1.ค่าอานาจจาแนกอยูร่ ะหว่าง -1 ถึง 1
2.ถ้ าค่าอานาจจาแนกมาก (ค่า r เข้ าไกล้ +1) จะถือว่าข้ อสอบนันจ
้ าแนกคน
เก่งและคนอ่อนออกจากกันได้ จริง
3.ถ้ าค่าอานาจจาแนกติดลบ (ค่า r เข้ าไกล้ -1) จะถือว่าข้ อสอบนัน้ จาแนก
คนเก่งและคนอ่อนออกจากกันไม่ได้
4.ถ้ าค่าอานาจจาแนกเป็ น 0 (ค่า r เท่ากับ 0) จะถือว่าข้ อสอบนันไม่
้ สามารถ
จาแนกคนเก่งและคนอ่อนได้
5.ตัวเลือกที่เป็ นแบบทดสอบที่เป็ นตัวถูก ควรมีคา่ อานาจจาแนกตังแต่
้ 0.20
ขึ ้นไป จึงจะถือว่าข้ อสอบใช้ ได้
6.ตัวเลือกที่เป็ นแบบทดสอบเป็ นตัวลวง ควรมีค่าอานาจจาแนก ตังแต่
้ 0.50
ขึ ้นไป จึงจะถือว่าข้ อสอบใช้ ได้
3.การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิตทิ ี่ใช้ ในการวิเคราะห์ข้อมูล
3.1 การหาค่าเฉลี่ย (𝑥̅ ) ของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน โดยใช้ สตู ร (ล้ วน
สายยศ และอังคณา สายยศ 2536: 59)
∑𝑥
𝑥̅ =
𝑛
𝑥̅
∑𝑥
𝑛

คือ
คือ
คือ

ค่าเฉลี่ยของคะแนน
ผลรวมของคะแนนทังหมดในกลุ
้
ม่ ตัวอย่าง
จานวนนักเรี ยนในกลุม่ ตัวอย่าง

3.2 การหาค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของคะแนนผลสัม ฤทธิ์ ท างการ
เรี ยน โดยใช้ สตู ร (ล้ วน สายยศ และอังคณา สายยศ 2536: 7)
𝑛 ∑ 𝑥 2 − (∑ 𝑥 )2
𝑆. 𝐷. = √
𝑁(𝑁 − 1)
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S.D.
𝑥
N
∑𝑥

แทน
แทน
แทน
เเทน

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
คะแนนของนักเรี ยนแต่ละคน
จานวนนักเรี ยนในกลุม่ ตัวอย่าง
ผลรวมของคะแนนทังหมด
้

∑ 𝑥2

แทน

ผลรวมของแต่ละคะแนนยกกาลังสอง

3.3 การทดสอบความแตกต่างของคะแนนวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของ
กลุ่ม นักเรี ยนตัวอย่างที่ เรี ยนด้ วยบทเรี ยนออนไลน์ เรื่ องดนตรี อาเซียน ก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน
(One-group pretest-posttest design) โดยใช้ สถิตแิ บบ t-test แบบ Dependent group
∑𝐷
𝑡 =
√𝑁 ∑ 𝐷 − (∑ 𝐷)
𝑁−1

t
∑𝐷

แทน
แทน

𝑁
∑ 𝐷2

แทน
แทน

df

ค่าที่จะใช้ พิจารณา t – distribution
ผลรวมของความแตกต่างระหว่างคะแนนสอบ
ก่อนเรี ยนและหลังเรี ยนของนักเรี ยนแต่ละคน
จานวนนักเรี ยน
ผลรวมของกาลังสองของความแตกต่าง
ระหว่างคะแนนสอบก่อนเรี ยนและหลังเรี ยนของผู้เรี ย น
แต่ละคน
 -1
=
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บทที่ 4
ผลการดาเนินงานวิจัย
การวิจัยครัง้ นี ้ เป็ นการวิจัยแบบทดลอง (Experimental Research) มี วัตถุประสงค์ใน
การวิจยั คือ 1. เพื่อสร้ างและหาประสิทธิภาพบทเรี ยนออนไลน์ เรื่ องดนตรี อาเซียน ของนักเรี ยนชัน้
มัธยมศึกษาปี ที่ 1โรงเรี ยนมาเรี ยลัย กรุงเทพมหานคร ให้ ได้ ตามเกณฑ์ 80/80 2. เพื่อเปรี ยบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนก่อนและหลังในการใช้ บทเรี ยนออนไลน์ เรื่ องดนตรี อาเซียนของนักเรี ยนชัน้
มัธยมศึกษาปี ที่ 1 โรงเรี ยนมาเรี ยลัย กรุงเทพมหานคร
ในการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจยั แบ่งออกเป็ น 2 ตอน ดังนี ้
ตอนที่ 1 ผลการสร้ างและหาประสิทธิภาพบทเรี ยนออนไลน์ เรื่ องดนตรี อาเซียน ของ
นักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 1 โรงเรี ยนมาเรี ยลัย กรุงเทพมหานคร ให้ ได้ ตามเกณฑ์ 80/80
ตอนที่ 2 ผลการเปรี ยบเทียบวัดผลทางการเรี ยนรู้ของนักเรี ยนด้ วยบทเรี ยนออนไลน์
เรื่ อ งดนตรี อ าเซี ย น ก่ อ นและหลัง เรี ย น ของนัก เรี ย นชัน้ มัธ ยมศึก ษาปี ที่ 1 โรงเรี ย นมาเรี ย ลัย
กรุงเทพมหานคร
โดยมีรายละเอียดในแต่ละตอน ดังต่อไปนี ้
ผลการหาประสิทธิภาพบทเรียนออนไลน์
ตอนที่ 1 ผลการสร้ างและหาประสิทธิ ภ าพบทเรี ยนออนไลน์ เรื่ องดนตรี อาเซี ยน ของ
นักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 1 โรงเรี ยนมาเรี ยลัย กรุ งเทพมหานคร พบว่า การศึกษาวิธีการสร้ าง
บทเรี ยนออนไลน์แล้ วเขียนแผนผังของการทางานและการเชื่อมโยงของบทเรี ยนเพื่อนาจัดทา Story
Board แล้ วตรวจสอบความถูกต้ องโดยผู้เชียวชาญทัง้ 3 ท่านตรวจสอบ และนาข้ อคิดเห็นจาก
ผู้เชี่ ย วชาญทัง้ 3 ท่า น มาปรั บ ปรุ ง แก้ ไข จากนัน้ น าไปหาค่า IOC และน าบทเรี ย นออนไลน์ ที่
ปรับปรุงแก้ ไขเสร็จสมบูรณ์แล้ วไปใช้ กบั กลุม่ ตัวอย่าง
ผู้วิ จัย ได้ ด าเนิ น การทดลองกับ นัก เรี ย นชัน้ มัธ ยมศึก ษาปี ที่ 1 โรงเรี ย นมาเรี ย ลัย
จังหวัดกรุงเทพมหานคร จานวน 30 คน ที่ยงั ไม่ได้ ศึกษาเกี่ยวกับวิชาดนตรี อาเซียน ผู้วิจยั นาผล
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คะแนนจากแบบฝึ กหัดระหว่างเรี ยน และแบบทดสอบหลังเรี ยนที่ได้ จากการทดลองมาวิเคราะห์
ประสิทธิภาพของบทเรี ยน ตามเกณฑ์ 80/80 โดยใช้ สตู ร E1/E2 ได้ ผลการทดลองดังนี ้
ตาราง 1 ผลการสร้ างและหาประสิทธิภาพบทเรี ยนออนไลน์ ให้ ได้ ตามเกณฑ์ 80/80
กลุม่ ทดลอง
คะแนนระหว่าง
เรี ยน (E1)
คะแนนหลังเรี ยน
(E2)

̅)
จานวน คะแนนเต็ม ค่าเฉลี่ย (X

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตราฐาน

ประสิทธิภาพ
80/80

30

60

48.52

4.89

82.56

30

30

24.30

2.32

82.67

จากตารางที่ 1 พบว่า ผลการหาประสิทธิภาพ (E1/E2) จากบทเรี ยนออนไลน์ เรื่ องดนตรี
อาเซียน ของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 1 โรงเรี ยนมาเรี ยลัย กรุงเทพมหานคร ได้ คา่ ประสิทธิภาพ
82.56/82.67 แสดงให้ เห็นว่าบทเรี ยนออนไลน์ เรื่ องดนตรี อาเซียน ของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่
1 โรงเรี ยนมาเรี ยลัย กรุงเทพมหานคร มีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ที่ตงไว้
ั้
ผลการเปรียบเทียบผลการเรี ยนรู้ ของนักเรี ยนที่เรี ยนด้ วยบทเรี ยนออนไลน์
ตอนที่ 2 ผลการเปรี ยบเทียบผลการเรี ยนรู้ของนักเรี ยนที่เรี ยนด้ วยบทเรี ยนออนไลน์ เรื่ อง
ดนตรี อาเซียน ของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 1 โรงเรี ยนมาเรี ยลัย กรุ งเทพมหานคร ก่อนเรี ยน
และหลังเรี ยน
การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อศึกษาผลการเรี ยนรู้ของนักเรี ยนที่เรี ยนด้ วยบทเรี ยนออนไลน์ เรื่ อง
ดนตรี อ าเซี ย น ของนั ก เรี ย นชั น้ มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 1 โรงเรี ย นมาเรี ย ลั ย กรุ ง เทพมหาน คร มี
รายละเอียดดังนี ้
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ตาราง 2 ผลการเปรี ยบเทียบผลการเรี ยนรู้ของนักเรี ยนที่เรี ยนด้ วยบทเรี ยนออนไลน์
คะแนน

N

คะแนนเต็ม

̅
X
13.35
24.30

S.D.

t

p

การทดสอบก่อนเรี ยน
30
30
4.25
13.327*
0.00
การทดสอบหลังเรี ยน
30
30
2.32
*มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.5
จากตารางที่ 2 พบว่า ผลการวิเคราะห์ข้อมูลคะแนนเฉลี่ยผลการเรี ยนรู้ ของนักเรี ยนที่
เรี ยนด้ วยบทเรี ยนออนไลน์ เรื่ องดนตรี อาเซียน ของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 1 โรงเรี ยนมาเรี ยลัย
จังหวัดกรุ งเทพมหานคร ก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน หลังเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยน อย่างนัยสาคัญทาง
̅ = 24.30, S.D. = 2.32) สูง กว่าก่ อนเรี ย น (X
̅=
สถิ ติที่ ระดับ .05 โดยผลการเรี ยนหลัง เรี ยน (X
13.35, S.D. = 4.25)
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บทที่ 5
สรุ ปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้ อเสนอแนะ
การวิจยั เรื่ อง การสร้ างบทเรี ยนออนไลน์ เรื่ องดนตรี อาเซียน ของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษา
ปี ที่ 1 โรงเรี ยนมาเรี ยลัย กรุงเทพมหานคร โดยมีรายละเอียด ดังนี ้
ความมุ่งหมายของการวิจัย
1. เพื่อสร้ างและหาประสิทธิภาพบทเรี ยนออนไลน์เรื่ องดนตรี อาเซียน สาหรับนักเรี ยน
ชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 1 โรงเรี ยนมาเรี ยลัย กรุงเทพมหานคร ให้ ได้ ตามเกณฑ์ 80/80
2. เพื่อเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนก่อนและหลังในการใช้ บทเรี ยนออนไลน์
เรื่ องดนตรี อาเซียนของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 1 โรงเรี ยนมาเรี ยลัย กรุงเทพมหานคร
ขอบเขตของการวิจัย
ประชากร
ประชากรที่ใช้ ในการวิจยั ครัง้ นี ้ คือนักเรี ยนชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 1 โรงเรี ยนมาเรี ย
ลัย กรุงเทพมหานคร ในภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2561 จานวน 1 ห้ อง จานวนเด็ก 30 คน
กลุม่ ตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ ในการวิจยั ครัง้ นี ้ เป็ นนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 1 โรงเรี ยนมา
เรี ยลัย กรุงเทพมหานคร ในภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2561 จานวน 30 คน ต่อ 1 ห้ องเรี ยน ได้ มา
ด้ วยวิธีการสุม่ อย่างง่าย (Simple Random Sampling)
เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจัยในครั ง้ นี ้ ผู้วิจัยได้ ทาการสร้ างขึน้ ประกอบด้ วย
1. บทเรี ยนออนไลน์เรื่ องดนตรี อาเซียน
2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน ก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน
วิธีการดาเนินการวิจัย
1.ผู้วิจยั ปฐมนิเทศนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 1 โรงเรี ยนมาเรี ยลัย กรุงเทพมหานคร
เกี่ยวกับการใช้ งาน บทเรี ยนออนไลน์เ เรื่ องดนตรี อาเซียน
2.ผู้วิจยั ให้ นกั เรี ยนทาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน ในบทเรี ยนออนไลน์
เรื่ องดนตรี อาเซียน ก่อนที่จะเรี ยนรู้ในบทเรี ยน ซึง่ แบบทดสอบเป็ นปรนัย 4 ตัวเลือก จานวน 10 ข้ อ
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3.ผู้วิ จัย ให้ นัก เรี ย นศึก ษาเนื อ้ หาแต่ล ะประเทศ ในบทเรี ย นออนไลน์ เรื่ อ งดนตรี
อาเซียน
4. ผู้วิจยั ให้ นกั เรี ยนทาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน ในบทเรี ยนออนไลน์
เรื่ องดนตรี อาเซียน หลังเรี ยนในบทเรี ยนออนไลน์ ซึ่งแบบทดสอบเป็ นปรนัย 4 ตัวเลือก จานวน 10
ข้ อ
5.ผู้วิจยั ให้ นกั เรี ยนทาแบบสอบถามความคิดเห็นที่มีตอ่ บทเรี ยนออนไลน์ เรื่ องดนตรี
อาเซียน
6.นาผลที่ได้ ไปวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อนาเสนองานวิจยั ต่อไป
สรุปผลการวิจัย
การวิ จัย เรื่ อ ง การสร้ างบทเรี ย นออนไลน์ เรื่ อ งดนตรี อ าเซี ย น ของนั ก เรี ย นชัน้
มัธยมศึกษาปี ที่ 1 โรงเรี ยนมาเรี ยลัย กรุงเทพมหานคร สรุปผลการวิจยั ได้ ดงั นี ้
1.การหาประสิ ท ธิ ภ าพ (E1/E2) จากบทเรี ยนออนไลน์ เรื่ อ งดนตรี อาเซี ย น ได้ ค่า
ประสิทธิภาพ 82.56/82.67 แสดงให้ เห็นว่าบทเรี ยนออนไลน์เรื่ องดนตรี อาเซียน มีประสิทธิภาพ
ตามเกณฑ์ที่ตงไว้
ั้
2.ผลการเรี ยนรู้ ของนักเรี ยนที่ เรี ยนด้ วยบทเรี ยนออนไลน์ เรื่ องดนตรี อาเซียน ก่อน
เรี ยนและหลังเรี ยน เห็นได้ ว่า หลังเรี ยนสูงกว่าก่อนเรี ยน อย่างนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดย
ผลการเรี ย นหลัง เรี ย น (X = 24.30, S.D. = 2.32) สูง กว่า ก่ อ นเรี ย น (X = 13.35, S.D. = 4.25)
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05
อภิปรายผล
จากผลการศึกษาเรื่ อง.การสร้ างบทเรี ยนออนไลน์ เรื่ องดนตรี อาเซียน ของนักเรี ยนชัน้
มัธยมศึกษาปี ที่ 1 โรงเรี ยนมาเรี ยลัย กรุงเทพมหานคร ดังที่ปรากฏข้ างต้ น สามารถนามาอภิปราย
ผล เป็ นประเด็นได้ ดงั นี ้
1. ผลการสร้ างและหาประสิทธิภาพบทเรี ยนออนไลน์เรื่ อง ดนตรี อาเซียน ที่พบว่า ที่
สร้ างและพัฒนาขึ ้นมีประสิทธิภาพ 82.56/82.67 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 ที่กาหนดนัน้
ที่เป็ นเช่นนี ้น่าจะมีผลมาจาก บทเรี ยนออนไลน์เรื่ องดนตรี อาเซียน ได้ ผ่านกระบวนการสร้ างและ
พัฒนามาอย่างเป็ นระบบโดยมีการศึกษาเอกสาร ตารา และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง เพื่อศึกษาแนวคิด
หลักการ ทฤษฎีที่เกี่ยวข้ องกับบทเรี ยนออนไลน์ ได้ มีการปรึกษาผู้เชี่ยวชาญทังในด้
้ านหลักสูตรและ
ด้ านดนตรี ศึกษาผู้เชี่ยวชาญด้ านการวัดและประเมินผล หลังจากนันได้
้ นาไปทดลองกับนักเรี ยน
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รายบุคคล ทดลองกับนักเรี ยนกลุ่มเล็ก ทัง้ นี ้ได้ มีการแก้ ไขปรับปรุ งข้ อบกพร่ องต่าง ๆ ดังนัน้ จึง
ส่งผลให้ บทเรี ยนออนไลน์ เรื่ องดนตรี อาเซี ยนมี ประสิทธิ ภ าพดังกล่าวข้ างต้ น ซึ่งผลการศึกษา
สอดคล้ องกั บ สมฤทั ย โถววิ ริ ย ะกุ ล (2543) การสร้ างและหาประสิ ท ธิ ภ าพของบทเรี ย น
คอมพิ ว เตอร์ ก ารสอนอิ น เตอร์ แ อคที พ มัล ติ มี เดี ย พร้ อมชุด ปฏิ บัติ ก ารทดลองควบคุม ด้ ว ย
คอมพิ ว เตอร์ วิ ช า การออกแบบวงจรดิ จิ ต อล ซึ่ ง ก าหนดเกณฑ์ ม าตรฐาน 80/80 พบว่ า
บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนมัลติมีเดียที่สร้ างขึ ้นมีประสิทธิ ภาพ ขรรค์ชัย คงเสน่ห์ และคณะ
(2546) ส่วน อมรเดช ดี น าน (2544)ท าการวิจัยเพื่ อ สร้ างบทเรี ยนคอมพิ วเตอร์ ช่วยสอนแบบ
มัลติมีเดีย เรื่ อง การขยายพันธุ์พืช ให้ มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 ผลการวิจยั
พบว่า บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนแบบมัลติมีเดีย เรื่ อง การขยายพันธ์ พืช มีประสิทธิภาพ
ผ่านเกณฑ์ มาตรฐานเท่ากับ 81.00 เมื่ อเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนระหว่างก่อนเรี ยน
และหลังเรี ยนของกลุ่มนักเรี ยน ที่มีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมสูงและต่า พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรี ยนหลังเรี ยนสูงกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.1 และเมื่อเปรี ยบเทียบผลต่าง
ของคะแนน ก่อนเรี ยนและหลังเรี ยนระหว่างกลุ่มนักเรี ยนที่มีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมสูงและต่า
พบว่า ไม่แตกต่างกัน งานวิจัยของสมหวังหทัย โถววิระยะกุล ได้ ท าการศึกษาค้ นคว้ าเพื่ อ
พัฒ นาบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ มัลติมีเดียช่วยสอนเรื่ องจักรวาลและอวกาศชันประถมศึ
้
กษาปี่ ที่ 4
บทเรี ยนส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ มัลติมีเดียช่ วยสอนอยู่ในระดับดี(สม
ฤทัย โถววิริยะกุล, 2543) และ ทรงวุฒิ พานิชพงษ์ (2542)ได้ ทาการสร้ างชุดการสอนวิชาทฤษฎี
ช่างกลทั่วไป เรื่ องเครื่ องมือวัด ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวาชีพ พุทธศักราช 2538 กรม
อาชีวศึกษา ผลการศึกษาพบว่า ขันสร้
้ างชุดการสอนมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ 85/85 โดยผล
การทดลองได้ ประสิทธิภาพ 85.00 สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่กาหนด 85/85
2. ผลการเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนซึ่งพบว่าคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยนหลังเรี ยนสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 นัน้ อาจเป็ นผลเนื่ องมาจากบทเรี ยนออนไลน์เรื่ องดนตรี อาเซียนที่ สร้ างและ
พัฒนาขึ ้นตามกระบวนการดังกล่าวข้ างต้ น
มีประสิ ทธิ ภ าพสูงกว่าเกณฑ์ มาตรฐาน 80/80 ที่ กาหนด ประกอบกับการนาบทเรี ยน
ออนไลน์ เรื่ องดนตรี อาเซียน ไปจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ให้ กับผู้เรี ยนตามแผนการจัดการเรี ยนรู้ที่ได้
จัดเตรี ยมและวางแผนไว้ อย่างเป็ นระบบ จึงส่งผลให้ ผ้ เู รี ยนเกิดการเรี ยนรู้ ในเรื่ องดนตรี อาเซียน
สูงขึ ้นได้ อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งผลการศึกษาดังกล่าวสอดคล้ องกับผลการวิจัย อุไร สินธุวงศา
นนท์ (2534) ที่ได้ วิจยั เรื่ องได้ ศึกษาผลของการใช้ ชดุ การสอนเพื่อซ่อมเสริ มที่มีผลสัมฤทธิ์ ทางการ
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เรี ยนคณิตศาสตร์ เรื่ องเศษส่วน ของนักเรี ยนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 5 ที่มีผลการเรี ยนคณิตศาสตร์ ต่า
ซึ่งผลการวิจัย พบว่า ซึ่งผลของการศึกษาพบว่า ชุดการสอนที่ใช้ ในการทดลอง มีจานวน 4 ชุด
มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพดัง นี ้ การบวกเศษส่ ว น 83.33/80.33 การลบเศษส่ ว น 83.03/81.85 การคูณ
เศษส่วน 81.97/82.67 และผลของการใช้ ชดุ การสอนนี ้ทาให้ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนคณิตศาสตร์
สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 80 อย่างมีนยั สาคัญที่ระดับ .05 นักเรี ยนมีทศั นคติตอ่ การใช้ ชดุ การสอนเพื่อ
ซ่อ มเสริ ม เรื่ อ งเศษส่วน ว่า การใช้ ชุด การสอนเพื่ อ ซ่อ มเสริ ม ท าให้ ส นุก สนานและอยากเรี ย น
คณิตศาสตร์ มากขึ ้น ทาให้ เข้ าใจเนื ้อหาหรื อบทเรี ยนเพิ่มขึ ้นกว่าการเรี ยนในชันเรี
้ ยน ทาให้ คิดหา
คาตอบในการเรี ยนคณิตศาสตร์ ได้ คล่องยิ่งขึ ้นและทาให้ สนุกสนานเพลิดเพลินเวลาทาแบบฝึ กหัด
ข้ อเสนอแนะ
ข้ อเสนอแนะทัว่ ไป
1.ในการเรี ยนด้ วยบทเรี ยนออนไลน์เรื่ องดนตรี อาเซียนนัน้ ควรมีการดูแลเรื่ อง ระบบ
เครื อข่ายอินเตอร์ เน็ตให้ มีความพร้ อมอยูเ่ สมอ เพื่อความสะดวกในการเข้ าไปใช้ บทเรี ยนออนไลน์
2.ก่อนการดาเนินการวิจยั ควรมีการเตรี ยมความพร้ อมในด้ านของสื่ออุปกรณ์ ที่ใช้ ใน
การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ ของผู้เรี ยน ให้ มีความพร้ อมความสามารถใช้ งานได้ เป็ นอย่างดี เครื่ อง
คอมพิวเตอร์ ที่ใช้ ในการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ควรใช้ หูฟัง เพื่อเป็ นการแก้ ปัญหาเสียงที่รบกวนใน
ระหว่างการใช้ สื่อมัลติมีเดีย
3.ปั ญ หาที่ ส าคัญ ของการเรี ย นด้ วยสื่ อ มัล ติ มี เดี ย คื อ การแสดงข้ อ มูล ที่ ต้ อ งใช้
เวลานานดังนัน้ เพื่อทาให้ การเรี ยนการสอนเกิดประสิทธิภาพมากที่สดุ ควรมีการเตรี ยมพร้ อมด้ าน
อุปกรณ์ ค อมพิ วเตอร์ ผู้ส อนควรเลื อ กเครื่ องที่ มี สมรรถนะสูง เพี ยงพอ เพื่ อให้ การเรี ยนด้ วยสื่ อ
มัลติมีเดียของผู้เรี ยนเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
4. ควรศึกษาวิธีการเรี ยนทาสื่ อการสอนให้ มากขึ ้นเพื่อให้ ผ้ เู รี ยนได้ รับรู้ ในเรื่ องต่างๆ
ของดนตรี อาเซียนและ เพื่อให้ การเรี ยนการสอนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ ้น
ข้ อเสนอแนะในการทาวิจยั ครัง้ ต่อไป
1. ควรมีการวิจยั บทเรี ยนออนไลน์ ในเนื ้อหาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับดนตรี อาเซียน
2. ควรวิจยั และพัฒนาบทเรี ยนออนไลน์เชิงบูรณาการในรายวิชาดนตรี กับวิชา
อื่น ๆ
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หรื อซออู้ และมีลกั ษณะพิเศษ คือมีสามสาย มีคนั ชักอิสระ กะโหลกซอมีขนาดใหญ่ นับเป็ นเครื่ อง
ดนตรี ที่มีความสง่างามชิ ้นหนึ่งในวงเครื่ องสาย ผู้เล่นจะอยู่ในตาแหน่งด้ านหน้ าของวง เป็ นซอที่มี
มาแต่โบราณ มีเสียงไพเราะ นุม่ นวล รูปร่างวิจิตรสวยงามกว่าซอชนิดอื่น เป็ นเครื่ องดนตรี ชนสู
ั ้ งใช้
ในราชสานัก
ฆ้ องวง เป็ นเครื่ องดนตรี ประเภทเพอร์ คสั ชัน ทาด้ วยโลหะที่มีหลายรูปแบบ คาว่าฆ้ อง
นัน้ มี ที่มาจากภาษาชวา ปรากฎการใช้ ฆ้ องในหลายชาติในทวีปเอเชีย เช่นจีน อินโดนีเซีย ไทย
มาเลเซีย เป็ นต้ น ปัจจุบนั ฆ้ องเข้ าไปมีสว่ นในดนตรี ตะวันตกด้ วยเช่นกัน
ขิม แต่เดิมนันเป็
้ นเครื่ องดนตรี ประเทศจีน เริ่ มเข้ ามาสู่ประเทศไทยในสมัยรัชการที่ 4
นักดนตรี ของไทยได้ ดดั แปลงแก้ ไขโดยเปลี่ยนจากสายลวดมาเป็ นสายทองเหลืองให้ มีขนาดโตขึ ้น
เทียบเสียงเรี ยงลาดับไปตลอดถึงสายต่าสุด เสียงคูแ่ ปดมือซ้ ายและมือขวามีระดับเกือบจะตรงกัน
เปลี่ยนไม้ ตีให้ มีขนาดที่ใหญ่ขึน้ และก้ านแข็งขึ ้น หย่องที่หนุนสายีความหนากว่าเดิม เพื่อให้ เกิด
ความสมดุลและเพื่อเพิ่มเสียงให้ มีความดังมากยิ่งขึ ้น และไม่ให้ เสียงที่ออกมามีความแข็งกร้ าว
จนเกินไปให้ ทาบหนังหรื อสักหลาดตรงปลายไม้ ตี ส่วนที่กระทบกับสายทาให้ เกิดความนุม่ นวลและ
ได้ รับความนิยม บรรเลงร่วมอยูใ่ นวงเครื่ องสายผสมของไทยในปัจจุบนั
ระนาดเอก เป็ นเครื่ องดนตรี ที่วิวัฒนาการมาจากกรับ โดยการนาเอากรับที่มีขนาด
เล็กบ้ างใหญ่บ้าง สันบ้
้ าง ยาวบ้ าง นามารวมกันเป็ นชุมจึงมีระดับเสียงที่แตกต่างกัน ระนาดเอกนี ้
นักดนตรี นิยมเรี ยกกันสันๆว่
้ า “ระนาด” เริ่ มมีการนาเอาระนาดเอกมาประสมในวงดนตรี ในสมัย
กรุงศรี อยุธยา ส่วนประกอบของระนาดเอกมีอยู่ด้วยกัน 2 ส่วนใหญ่ คือ รางและผืนระนาด หน้ าที่
ในการบรรเลงระนาดเอกปสมร่วมอยู่ในวงมโหรี วงเครื่ องสายผสมวงปี พาทย์ไม้ นวม วงปี พาทย์
นางหงส์ วงปี พาทย์ดกึ ดาบรรพ์ และวงปี พาทย์มอญ โดยทาหน้ าที่เป็ นผู้นาของวง
ระนาดทุ้ม กาเนิดนามัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้ าเจ้ าอยู่หัว รัชการที่ 3 แห่งกรุ ง
รัตนโกสินทร์ โดยประดิษฐขึ ้นให้ เป็ นเครื่ องดนตรี ที่มีระดับเสียงงทุ้มต่ากับระนาดเอกซึ่ง เป็ นเครื่ อง
ดนตรี ที่มีเสียงสูง ระนาดทุ้มผสมร่วมอยู่ในวงมโหรี วงปี พาทย์ไม้ แข็ง วงปี พาทย์ไม้ นวม วงปี พาทย์
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นางหงส์ วงปี พาทย์ดึกดาบรรพ์ และวงปี พาทย์มอญ โดยทาหน้ าที่บรรเลงหยอกล้ อไปกับระนาด
เอก เดินทานองรองในทางของตนเองซึ่งจะมีจังหวะโยนล้ อ ขัดที่ทาให้ เกิดความไพเราะและเติม
เต็มช่องว่างของเสียง อันเป็ นเอกลักษณ์ของระนาดทุ้ม
กลองยาว เป็ นเครื่ องดนตรี สาหรับตีด้วยมือ ตัวกลองทาด้ วยไม้ มีลกั ษณะกลมกลวง
ขึงด้ วยหนังมีหลายชนิด ถ้ าทาด้ วยหนังหน้ าเดียว มีรูปยาวมากใช้ สะพายในเวลาตี เรี ยกว่ากลอง
ยาวหรื อเถิดเทิง เชื่อกันว่ากลองยาวได้ แบบอย่ างมาจากพม่า เครื่ องดนตรี ที่ใช้ บรรเลงร่ วมมี ฉิ่ ง
ฉาบเล็ก กรับ โหม่ง เรี ยกการเล่นชนิดนี ้ว่า “เถิดเทิง” หรื อ “เทิงกลองยาว” ที่เรี ยกเช่นนี ้เข้ าใจว่า
เรี ยกตามเสียงกลองที่ตีและตามรูปลักษณะกลองยาว

ภาพประกอบ 32 ตัวอย่างเครื่ องดนตรี ประจาประเทศกัมพูชา
เครื่ องดนตรี ประจาประเทศกัมพูชา (เรี ยงจากซ้ ายไปขวา)
Krapeu หรื อที่ เรี ย กว่า จะเข้ เป็ น เครื่ องดนตรี ที่ มี รูป ร่ างเหมื อ นจะเข้ ประดับ ด้ วย
ลวดลายมีสายสามสายสาหรับดีด คาว่า Krapeu ในภาษากัมพูชาหมายถึง จะเข้ เป็ นเครื่ องดนตรี
คลาสสิคของกัมพูชาสมัยปั จจุบนั จะเข้ มกั จะมี 3 หรื อ 5 ขารองรับตัวเครื่ อง เมื่อแสดงผู้เล่นจะนัง่
ข้ างเครื่ องดนตรี มือซ้ ายดีดพิณขึ ้นและลง ขณะที่มือขวาดึงด้ วยการใช้ ไม้ ดีด จะเข้ จะใช้ สาหรับเป็ น
เครื่ องดนตรี ในงานแต่งงาน
Sampho เป็ นกลองยาวขนาดเล็กของชนพืน้ เมืองในประเทศกัมพูชา มีสองหัวและ
เล่นโดยดารใช้ มื อสองมือ ผู้เล่น Sampho เป็ นผู้นากลุ่ม เครื่ องเป่ าและกลองคอยกาหนดจังหวะ
Sampho มีลกั ษณะคล้ ายกับตะโพน
Tro ซอกัมพูชาเป็ นเครื่ องดนตรี พื ้นเมืองประเภทเครื่ องสายของกัมพูชา ตัวซอทามา
จากกะลามะพร้ าวชนิดพิเศษ ปลายข้ างหนึ่งจะถูกปิ ดด้ วยหนังสัตว์ สายทังสามท
้
ามาจากเส้ นไหม
ซอกัมพูชามีลกั ษณะคล้ ายคลึงกับซอสามสายของไทย
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ภาพประกอบ 33 ตัวอย่างเครื่ องดนตรี ประจาประเทศบรูไน ดารุสซาลาม
เครื่ องดนตรี ประจาประเทศบรูไน ดารุสซาลาม (เรี ยงจากซ้ ายไปขวา)
Tawak Tawak เป็ นเครื่ องดนตรี ผลิตจากทองเหลือง พบที่ซาราวักบนเกาะบอร์ เนียว
เครื่ องดนตรี ที่ทาจากทองเหลืองของบรูไน ดารุสซาลามและที่อื่น ๆ บนเกาะบอร์ เนียวในสมัยก่อน
นันโดยมากมั
้
กจะได้ รับอิทธิพลจากประเทศจีน เห็นได้ จากการที่มีลวดลายด้ านหน้ าเป็ นรูปมังกร
และสัตว์ท ะเล ปูและปลา ขอบด้ านข้ างเป็ นรู ปจระเจ้ และปลา ครัง้ หนึ่ง Tawak Tawak ใช้ เป็ น
สัญ ญาณเรี ย กคนให้ ม ารวมตัวกัน ไม่ได้ ใช้ เป็ น ส่วนหนึ่ง ของวงมโหรี Gamelan เหมื อ นเช่น ใน
อินโดนีเซีย
Gambus เป็ นเครื่ องดนตรี ที่มีลกั ษณะคล้ ายกีตาร์ มีสายทังหมด
้
12 เส้ น ดีดด้ วยปิ๊ ก
ไม่เหมือนกับเครื่ องดนตรี ตะวันตก เช่น แมนโดลินตรงที่ Gambus ไม่มีลายสลัก การปรับเสียงและ
รูปแบบการเล่นของ Gambus นันมี
้ สว่ นคล้ ายคลึงกับเครื่ องดนตรี ของชาวอาหรับ
Gandang เป็ นคาทัว่ ไปที่ใช้ แสดงความหมายถึงกลองทุกชนิด ตัวกลองมีขนาดยาว
ผิวหน้ าของกลองมีสองด้ าน ซึง่ มีขนาดต่างกัน ทามาจากหนัง แกะหรื อหนังวัว หนังกลองแนบชิดไป
กับ ตัวกลองด้ วยเส้ น หวาย Gandang จะพบได้ ที่ ก ลุ่ม ของ Gamelan ของชาวชวาในรัฐ ยะโฮร์
Gandang มลายูเป็ นเครื่ องดนตรี ที่สาคัญในการแสดงดนตรี ในโรงมหรสพ เช่นเดียวกับ Gamelan

ภาพประกอบ 34 ตัวอย่างเครื่ องดนตรี ประจาประเทศพม่า
เครื่ องดนตรี ประจาประเทศพม่า (เรี ยงจากซ้ ายไปขวา)

87
Saung เป็ นเครื่ องดนตรี พื น้ เมื อง Saung มี ลักษณะเฉพาะ มีจุดเด่นตรงที่เป็ นพิณ
โบราณของชาวพื ้นเมืองที่ยงั คงอยูจ่ นถึงทุกวันนี ้
Myanma saing waing หรื อที่เรี ยกว่าวงมโหรี ของพม่า ซี่งมีกลิ่นอายของวงออเคสต
ร้ า นิยมเล่นในอาคาร

ภาพประกอบ 35 ตัวอย่างเครื่ องดนตรี ประจาประเทศฟิ ลิปปิ นส์
เครื่ องดนตรี ประจาประเทศฟิ ลิปปิ นส์
ดนตรี และศิลปะชาวฟิ ลิปปิ นส์ ได้ รับอิทธิพลจากทังสองวั
้
ฒนธรรมที่มีการย้ ายไปยัง
ประเทศนี ้ ประเภทแรกของเพลงที่พฒ
ั นาขึ ้นในประเทศฟิ ลิปปิ นส์เป็ นเพลงพื ้นเมืองที่อพยพมาจาก
ไต้ หวัน ลักษณะภาคใต้ ภาคเหนืออื่นๆ ลักษณะและรู ปแบบลักษณะจะมีสามกลุ่มพืน้ ฐานของ
ดนตรี พื น้ เมื อ ง สไตล์ ภ าคใต้ ของเพลงมั ก จะเกี่ ย วข้ องกั บ การใช้ ที่ แ ตกต่ า งกั น รวมทั ง้ ห้ า
Kulintang,Agung,Gangdinagan,Dabakan และ Babedil รู ปแบบของดนตรี พืน้ บ้ านเภาคเหนื อ
ของเพลงสะท้ อนให้ เห็นถึงฆ้ องเอเซีย เพลงของพวกเขามักจะมีฆ้อง Unbossed เรี ยกว่า Gangsa
นอกเหนือจากเครื่ องมือที่ใช้ ในภาคใต้ และภาคเหนือของสไตล์ดนตรี อุปกรณ์อื่นๆ ที่ใช้ ในประเทศ
ฟิ ลิปปิ นส์รวมถึงการเข้ าสูร่ ะบบกลอง ปี่ zithers ไม้ ไผ่และ Kudyapi Sape เป็ นเครื่ องดนตรี ที่ มี
ลักษณะคล้ ายกี ตาร์ Sape ถูกทาให้ โค้ งงอด้ วยล าไม้ เครื่ องดนตรี สมัยใหม่จานวนมากมักจะมี
ความยาวเป็ นเมตร Sape เป็ นเครื่ องดนตรี แบบที่เรี ยบง่าย เส้ นแต่ละเส้ นจะเป็ นหนึง่ เสียง ส่วนเส้ น
ที่เสริมเข้ ามาจะถูกดีดเพื่อให้ เกิดเสียงต่า ดนตรี Sape มักจะได้ รับแรงบันดาลใจจากความฝัน

ภาพประกอบ 36 ตัวอย่างเครื่ องดนตรี ประจาประเทศลาว
เครื่ องดนตรี ประจาประเทศลาว
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Khene เป็ นเครื่ องเป่ ามีสิ ้นโลหะ เสียงเกิดจากลมผ่านสิน้ โลหะไปตามลาไม้ ที่เป็ นลูก
แคน การเป่ าแคนต้ องใช้ ทงเป่
ั ้ าลมเข้ าและดูดลมออกด้ วย จึงเป่ ายากพอสมควร แคนมีหลายขนาด
บางขนาดมีเสียงประสานอยู่ด้วย แคนมีหลายประเภทตามจานวนสูกแคน นอกจากบรรเลงเป็ นวง
แล้ วก็ยงั ใช้ บรรเลงประกอบการรา (การขับร้ อง) หรื อใช้ บรรเลงร่วมกับพิณ โปงลาง ฯลฯ

ภาพประกอบ 37 ตัวอย่างเครื่ องดนตรี ประจาประเทศเวียดนาม
เครื่ องดนตรี ประจาประเทศเวียดนาม (เรี ยงจากซ้ ายไปขวา)
Dan nhi เป็ นเครื่ องดนตรี ประเภทเครื่ องสาย (เครื่ องสี) มีลกั ษณะคล้ ายซอด้ วงของ
ไทยมีเสียงสูงต่าที่เป็ นเอกลัษณ์ เฉพาะ Dan nhi มี สาย 2สาย มีลกั ษณะยาว สายทามาจากไหม
ถัก และกล่องเสียงทามาจากหนังงู ในปัจจุบนั Dan nhi สายมักทาจากลวด และกล่องเสียงทาด้ วย
ไม้
Dan tranh Dan tranh เป็ นเครื่ องดนตรี ประเภทเครื่ องสาย (เครื่ องดีด ) มี ลักษณะ
คล้ ายพิณ มีสายทัง้ หมด 16สาความยาวประมาน 100 ซม. เครื่ องดนตรี ชนิดนี ้ ประดิษฐ์ ขึ ้นโดย
จักรพรรดิของจี น Phuc Hi ปั จ จุบัน Dan tranh เป็ นเครื่ องดนตรี ที่นิยมอย่างมากในหมู่นักเรี ยน
หญิงชาวเวียดนาม
Kim หรื อ Dan nguyet เป็ นเครื่ องดนตรี ประเภทเครื่ องสาย (เครื่ องดีด) มี ลักษณะ
คล้ ายกีต้าร์ แต่มีสายแค่2สาย มีเสียงที่นมุ่ นวล
เครื่ องเป่ า ได้ แก่ ปี่ และ ขลุย่ เวียดนาม ปี นนมี
ั ้ ลกั ษณะคล้ ายปี่ ชวาของไทย และ ขลุ่ย
เวียดนาม นันมี
้ ลกั ษณะคล้ ายขลุย่ จีน มีรู 6 รู รูเป่ าอยูด่ ้ านข้ างคล้ ายฟลูท ยาวประมาย 70 ซม
Dan bau เป็ นพิณน ้าเต้ าสายเดี่ยวแบบโบราณ
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ภาพประกอบ 38 ตัวอย่างเครื่ องดนตรี ประจาประเทศสิงค์โปร์ มนตรี ยะโสธร
เครื่ องดนตรี ประจาประเทศสิงค์โปร์ (เรี ยงจากซ้ ายไปขวา)
Dizi เป็ นขลุ่ยจีนดังเดิ
้ มมีปมุ่ 3 ปุ่ ม อาจจะมีแผ่นบาง ๆ เพื่อปิ ดรู ไว้ เพื่อทาให้ เกิดเสียง
รัว เชื่อกันว่า Dizi นามาจากทิเบตในช่วงยุคราชวงค์ฮนั่ และตังแต่
้ นนมาก็
ั้
มีการใช้ ในประเทศจีนมา
เป็ นเวลากว่า 2 พันปี แล้ ว ผู้เล่นจะมีเทคนิคในการเป่ ามากมาย ซึง่ ก็จะทาให้ เกิดเสียงที่ แตกต่างกัน
ไป
Erhu เกิดขึ ้นในประเทศจีนในสมัยรัชวงศ์ถงั เป็ นซอสองสายที่เล่นบนตัก เส้ นสายจะมี
ระดับเสียง 5 ระดับ ใช้ คนั ชักในการสี มีรูปแบบหลายชนิดโดยรูปร่างและกล่องเสียงก็จะแตกต่าง
กันออกไป Erhu กลายมาเป็ นเครื่ องดนตรี หลักในอุปรากรจีน
Veena เป็ นเครื่ องดีดที่ส่วนใหญ่แล้ วจะใช้ ในดนตรี Carnatic (ดนตรี ที่เล่นกันทางตอน
ใต้ ของอินเดีย) รูปแบบของ Veena มีลกั ษณะที่แตกต่างกันออกไปผู้ที่เล่น Veena เราจะเรี ยกเขา
ว่า Vainika
Zhongruan เป็ นเครื่ องดีดของจี นที่ อาจจะใช้ นิว้ หรื อปิ๊ กดีดก็ ได้ มี ลักษณะคล้ ายกับ
pipa มีคอตังตรง
้ มีกล่องเสียงเป็ นวงกลมและมีลวดลายสลัก
Guzheng เป็ น เครื่ องดนตรี ดัง้ เดิม ของจี น เป็ น แม่แ บบของ koto เครื่ องดนตรี ญี่ ปุ่ น
yatga เครื่ องดนตรี ของมองโกเลีย และKayageum เครื่ องดนตรี ของเกาหลีแม่แบบของ Guzheng
คือ se (เครื่ องดนตรี ประเภทสายโบราณของจี น) สายของมันแต่เดิมแล้ วทาด้ วยไหม จากนัน้ ก็
เปลี่ยนเป็ นสายโลหะและเหล็กที่พนั ด้ วยไนลอนตามลาดับ จานวนสายของ Guzheng จะมีจานวน
ไม่แน่นอนอย่างน้ อยที่สดุ มี 6 เส้ น หรื อมากที่สดุ 23 เส้ น
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ภาพประกอบ 39 ตัวอย่างเครื่ องดนตรี ประจาประเทศอินโดนีเซีย
เครื่ องดนตรี ประจาประเทศอินโดนีเซีย (เรี ยงจากซ้ ายไปขวา)
Gamelan เป็ นกลุ่มของเครื่ องดนตรี ประกอบด้ วยเครื่ องดนตรี หลากหลายชนิด เช่น
metallophones, xylophones และ gongs ขลุ่ยไม้ ไผ่ อาจมีนกั ร้ องด้ วยก็ได้ คาว่า “Gamelan” มา
จากคาของชาวชวา คาว่า “ gamel” มีความหมายว่า ตี หรื อ เคาะ และตัวท้ าย “an” ใส่เพื่อทาให้
นามนันเป็
้ นพหูพจน์
Angklung เป็ นเครื่ อ งดนตรี ที่ ท ามาจากท่ อ ไม้ ไผ่ 2 ชิ น้ แนบกั บ โครงไม้ ไผ่ ท่ อ มี
ลักษณะเป็ นวงโค้ งเวลาเขย่าจึงเกิดเสี ยงก้ องกังวาน ฐานของโครงนัน้ จะถูกยึดกุม ด้ วยมือเดียว
ขณะที่อีกมือหนึ่งเขย่าอย่างเร็วจากด้ านหนึ่งไปด้ านหนึ่ง Angklung ทังสามอั
้
นหรื อมากกว่านันจะ
้
แสดงเป็ นกลุ่ม แต่ล ะอันจะเล่นเพี ยงโน้ ตเดียว และเมื่ อเสี ยงของแต่ละอันรวมกันก็ จ ะเกิ ดเป็ น
ท่วงทานองหลักขึน้ Angklung ได้ รับความนิยมทั่วทัง้ เอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้ แต่มีถิ่นกาเนินที่
อินโดนีเซีย (ชาวชุนดาใช้ และเล่นมาตังแต่
้ สมัยโบราณ)
Gambang หรื อ ที่ เ รี ย กว่ า Gambang kayu (Gambang ไม้ ) เป็ นเครื่ อ งดนตรี ที่ มี
ลัก ษณะคล้ ายกับ ระนาดที่ ใช้ ในหมู่ช าวอิ น โดนี เซี ย และทางตอนใต้ ข องฟิ ลิ ป ปิ น ส์ ในวงมโหรี
Gamelan และ Kulintangครื่ องดนตรี

ภาพประกอบ 40 ตัวอย่างเครื่ องดนตรี ประจาประเทศมาเลเซีย
เครื่ องดนตรี ประจาประเทศมาเลเซีย (เรี ยงจากซ้ ายไปขวา)
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Serunai เป็ นเครื่ องเป่ าดังเดิ
้ มของชาวมาเลย์ เป็ นเครื่ องดนตรี ที่มีนานและเล่นโดย
ชุม ชนชาวมาเลย์ ในรัฐ กลัน ตัน ชายฝั่ งทะเลตะวันออกของมาเลเซี ย ตัว serunai มี รูที่ ใช้ นิว้ ปิ ด
ข้ างหน้ า 7 รู ข้ างหลัง 1 รู จะสร้ างเสียงผ่านรู ตา่ ง ๆ เป่ าไปพร้ อม ๆ กับการแสดงวายัง กุลิด (การ
เล่นหนังตะลุง) หรื อวงมโหรี หลวง
Rebab เป็ นเครื่ องดนตรี พื ้นเมืองของชาวมาเลย์ประเภทเครื่ องดีดสามสาย ส่วนโค้ ง
ของตัวเครื่ องที่ ยื่นออกไปเป็ นไม้ เนื อ้ แข็งรู ปสามเหลี่ ยม มักจะทาจากไม้ ของต้ นขนุน ด้ านหน้ า
ตัวเครื่ องปิ ดด้ วยแผ่นกระเพาะด้ านในของวัว ใช้ ก้อนขีผ้ ึง้ เล็กๆยึดกับส่วนตัวเครื่ องด้ านบนทาง
ซ้ ายมือเพื่อขึงหน้ าให้ ตงึ
Sape เป็ นเครื่ อ งดนตรี ที่ มี ลัก ษณะคล้ า ยกี ต าร์ Sape ถูก ท าให้ โค้ ง งอด้ ว ยล าไม้
เครื่ องดนตรี สมัยใหม่จานวนมากมักจะมีความยาวเป็ นเมตร Sape เป็ นเครื่ องดนตรี แบบที่เรี ยบ
ง่าย เส้ นแต่ละเส้ นจะเป็ นหนึง่ เสียง ส่วนเส้ นที่เสริ มเข้ ามาจะถูกดีดเพื่อให้ เกิดเสียงต่า ดนตรี Sape
มักจะได้ รับแรงบันดาลใจจากความฝัน
Kulintangan เป็ นเครื่ องดนตรี ที่นาเข้ ามาทางตะวันตกของซาบาห์โดยชาวบรูไน แต่
เป็ น เครื่ อ งดนตรี โบราณของชาว Bajaus ชาว Dusun และชาว Kadazan มัก ใช้ เล่น ในวัน งาน
เทศกาล เช่น งานแต่งงานและพิธีกรรมทางศาสนาจะใช้ เล่นร่วมกับฆ้ อง (gong) พื ้นเมืองชนิดอื่น
ๆ Kulintangan ประกอบด้ วยฆ้ องเล็ก ๆ 8-9 ลูก วางเรี ยงต่อกันตามระดับทานอง ผู้เล่นจะนั่งบน
พื ้นหน้ าเครื่ องดนตรี และตีด้วยไม้ ที่ถกู หุ้มด้ วยผ้ าเล็ก ๆ
Drum เป็ นเครื่ องดนตรี ประเภทกลอง
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ภาคผนวก ง
ผลการศึกษาความคิดเห็นของนักเรี ยนที่ท่ มี ีต่อบทเรี ยนออนไลน์ เรื่ องดนตรี
อาเซียน
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ผลการศึกษาความคิดเห็นของนักเรี ยน ที่มีตอ่ บทเรี ยนออนไลน์
ผลการศึกษาความคิดเห็นของนักเรี ยน ที่มีต่อบทเรี ยนออนไลน์ เรื่ องดนตรี อาเซียน
ของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 1 โรงเรี ยนมาเรี ยลัย จังหวัดกรุงเทพมหานคร
ผู้วิจยั ได้ นาผลจากการตอบแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรี ยนที่มีต่อบทเรี ยน
ออนไลน์ เรื่ อ งดนตรี อ าเซี ย น ของนัก เรี ย นชัน้ มัธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 1 โรงเรี ย นมาเรี ย ลัย จัง หวัด
̅)และส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน (S.D.) มี
กรุ ง เทพมหานคร มาวิ เคราะห์ ผ ลโดยใช้ ค่ า เฉลี่ ย (X
รายละเอียดดังนี ้
ตาราง 3 ผลการศึกษาความคิดเห็นของนักเรี ยน ที่มีตอ่ บทเรี ยนออนไลน์
รายการประเมิน
1. การนาเสนอเนือ้ หา
1.1 การนาเสนอเนื ้อหาง่ายต่อการเข้ าใจ
1.2 ภาษาที่นาเสนอมีความเข้ าใจง่าย
1.3 การจัดลาดับเนื ้อหาในแต่ละหน่วยการ
เรี ยนเหมาะสม
1.4 ความยากง่ายของเนื ้อหาเหมาะสม
1.5 จานวนข้ อของแบบฝึ กหัดเหมาะสม
1.6 เนื ้อหาสอดคล้ องกับวัตถุประสงค์
รวม
2. การออกแบบบทเรี ยนออนไลน์
2.1 การใช้ งานจากปุ่ มต่าง ๆ มีความ
สะดวก
2.2 มีการจัดวางองค์ประกอบบทเรี ยน
เหมาะสมน่าสนใจ
2.3 ตัวอักษรมีความชัดเจนเหมาะสม
2.4 มีแหล่งสืบค้ นข้ อมูลเพิ่มเติม

ระดับความ
ลาดับที่
คิดเห็น

̅
X

S.D.

4.18
3.91

0.62
0.74

มาก
มาก

2
5

4.12

0.68

มาก

3

4.06
3.91
4.27
4.08

0.76
0.55
0.52
0.65

มาก
มาก
มาก
มาก

4
5
1
(3)

4.03

0.75

มาก

3

4.03

0.66

มาก

3

4.25
4.03

0.75
0.80

มาก
มาก

2
3
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ตาราง 3 (ต่อ)
รายการประเมิน

ระดับความ
ลาดับที่
คิดเห็น

̅
X

S.D.

4.29

0.78

มาก

1

3.97
4.10

0.76
0.75

มาก
มาก

6
(2)

4.09

0.74

มาก

5

4.47

0.93

มาก

3

4.47

0.50

มาก

3

4.63

0.80

มากที่สดุ

2

4.76

0.42

มากที่สดุ

1

รวม

4.52

0.68

มากที่สุด

(1)

เฉลี่ยรวมทัง้ หมด

4.20

0.69

มาก

2.5 บทเรี ยนมีการตอบสนองโต้ ตอบ
นักเรี ยนอย่างสนใจ
2.6 การใช้ ข้อมูลย้ อนกลับอย่างเหมาะสม
รวม
3. ความพึงพอใจในการเรี ยน
3.1 นักเรี ยนกระตือรื อร้ นและมีความสุขใน
การเรี ยน
3.2 นักเรี ยนได้ ร้ ูผลคาตอบด้ วยตนเองได้
ทันที และสามารถทบทวนได้ รวดเร็ว
3.3 นักเรี ยนพอใจกับการตอบสนองที่
รวดเร็วของบทเรี ยน
3.4 นักเรี ยนสามารถศึกษาบทเรี ยนด้ วย
ตนเองได้ โดยง่าย
3.5 นักเรี ยนมีอิสระในการเรี ยน

จากตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของนักเรี ยนที่มีต่อบทเรี ยนออนไลน์ เรื่ อง
ดนตรี อาเซียน ของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 1 โรงเรี ยนมาเรี ยลัย จังหวัดกรุงเทพมหานคร พบว่า
นักเรี ยนมีความคิดเห็นต่อการเรี ยนด้ วยบทเรี ยนออนไลน์ในภาพรวมอยู่ในระดับ มาก ค่าเฉลี่ย (X
= 4.20, S.D. = 0.69) โดยเรี ยงลาดับจากมากไปหาน้ อยได้ แก่ ด้ านความพึงพอใจในการเรี ยน
̅ = 4.52, S.D. = 0.68) รองลงมาคือ ด้ านการออกแบบบทเรี ยน
เฉลี่ ยอยู่ในระดับ มากที่ สุด (X
̅ = 4.10, S.D. = 0.75) และด้ านการ
ออนไลน์ นักเรี ยนมีความพึงพอใจอยู่เฉลี่ยในระดับ มาก (X
̅ = 4.08, S.D. = 0.68) ตามลาดับ
นาเสนอเนื ้อหามีความพึงพอใจเฉลี่ยอยูใ่ นระดับ มาก (X
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เมื่ อพิจารณาหลายด้ านพบว่า นักเรี ยนมีความคิดเห็นด้ านความพึงพอใจในการเรี ยน
̅ = 4.52, S.D. = 0.68) โดยเรี ยงลาดับรายข้ อจากมากไปหาน้ อย
เฉลี่ยอยู่ในระดับ มากที่ สุด (X
̅ = 4.76, S.D. = 0.42) นักเรี ยนสามารถ
ดังนี ้ นักเรี ยนมีอิสระในการเรี ยน อยู่ในระดับ มากที่สดุ (X
̅ = 4.63, S.D. = 0.80) นักเรี ยนได้ ร้ ู
ศึกษาบทเรี ยนด้ วยตนเองได้ โดยง่าย อยู่ในระดับ มากที่สดุ (X
̅ = 4.47, S.D. =
ผลคาตอบด้ วยตนเองได้ ทนั ทีและสามารถทบทวนได้ รวดเร็ ว อยู่ในระดับ มาก (X
̅= 4.47, S.D. =
0.93) นักเรี ยนพอใจกับการตอบสนองที่รวดเร็ วของบทเรี ยน อยู่ในระดับ มาก (X
̅= 4.09, S.D. =
0.50) และ นักเรี ยนกระตือรื อร้ นและมีความสุขในการเรี ยน อยู่ในระดับ มาก (X
0.74) ตามลาดับ
̅= 4.10,
ด้ านการออกแบบบทเรี ยนออนไลน์ นักเรี ยนมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก (X
S.D. = 0.75) โดยเรี ยงล าดับ รายข้ อจากมากไปหาน้ อย ดัง นี ้ บทเรี ยนมี ก ารตอบสนองโต้ ตอบ
̅= 4.29, S.D. = 0.78) ตัวอักษรมีความชัด เจนเหมาะสม
นักเรี ยนอย่างสนใจ อยู่ในระดับ มาก (X
̅= 4.25, S.D. = 0.75) การใช้ งานจากปุ่ มต่างๆ มีความสะดวก อยู่ในระดับ
อยู่ในระดับ มาก (X
̅= 4.03, S.D. = 0.75) มีการจัดวางองค์ประกอบบทเรี ยนเหมาะสมน่าสนใจ อยู่ในระดับ
มาก (X
̅= 4.03, S.D. = 0.66) มีแหล่งสืบค้ นข้ อมูลเพิ่มเติม อยู่ในระดับ มาก (X
̅= 4.03, S.D. =
มาก (X
̅= 3.97, S.D. = 0.76)
0.80) และการใช้ ข้อมูลย้ อนกลับอย่างเหมาะสม อยูใ่ นระดับ มาก (X
̅= 4.08, S.D. = 0.65)
ด้ านการนาเสนอเนื ้อหามีความพึงพอใจเฉลี่ย อยู่ในระดับ มาก (X
̅=
โดยเรี ยงลาดับจากมากไปหาน้ อย ดังนี ้ เนื ้อหาสอดคล้ องกับวัตถุประสงค์ อยู่ในระดับ มาก (X
̅= 4.18, S.D. =
4.27, S.D. = 0.52) การน าเสนอเนื อ้ หาง่ ายต่อการเข้ าใจ อยู่ในระดับ มาก (X
̅= 4.12, S.D. =
0.62) การจัดลาดับเนื ้อหาในแต่ละหน่วยการเรี ยนเหมาะสม อยู่ในระดับ มาก (X
̅= 4.06, S.D. = 0.76 ภาษาที่
0.68) ความยากง่ ายของเนื อ้ หาเหมาะสม อยู่ในระดับ มาก (X
̅= 3.91, S.D. =0.74) และจ านวนข้ อของ
น าเสนอมี ค วามเข้ าใจง่ า ย อยู่ ใ นระดั บ มาก (X
̅= 3.91, S.D. = 0.55)
แบบฝึ กหัดเหมาะสม อยูใ่ นระดับมาก (X
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