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บทคดัย่อภาษาไทย  

ช่ือเร่ือง การสร้างบทเรียนออนไลน์ เร่ืองดนตรีอาเซียน ของนกัเรียนชัน้
มธัยมศกึษาปีท่ี 1 โรงเรียนมาเรียลยั กรุงเทพมหานคร 

ผู้วิจยั ณฐัปรียา เปียทอง 
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อาจารย์ท่ีปรึกษา ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร. สิชฌน์เศก ย่านเดมิ  

  
การวิจัยครัง้นี เ้ป็นการวิจัยเชิงทดลอง  มีวัตถุประสงค์คือ  1) เพ่ือสร้างและหา

ประสิทธิภาพบทเรียนออนไลน์เร่ืองดนตรีอาเซียน ส าหรับนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1 โรงเรียนมา
เรียลยั กรุงเทพมหานคร  ให้ได้ตามเกณฑ์ 80/80  2) เพ่ือเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนก่อน
และหลงัในการใช้บทเรียนออนไลน์เร่ืองดนตรีอาเซียนของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี  1 โรงเรียน
มาเรียลยั กรุงเทพมหานคร โดยกลุ่มตวัอย่างเป็นนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนมาเรียลยั 
กรุงเทพมหานคร  ปีการศึกษา 2561 จ านวน  1 ห้อง ได้มาด้วยวิธีการสุ่มอย่างง่าย  (Simple 
Random Sampling) จ านวน 30 คน โดยใช้เวลาในการทดลอง 2 คาบเรียน (100 นาที) เคร่ืองมือ
ท่ีใช้ ในการวิจยั ได้แก่ บทเรียนออนไลน์ (E-Learning) เร่ืองดนตรีอาเซียน และแบบทดสอบวดัผล
สัมฤทธ์ิทางการเรียน โดยมีแบบแผนการทดลองแบบ  One Group Pretest-Posttest Design 
ข้อมลูโดยใช้ คา่เฉล่ีย ( X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และสถิติทดสอบท่ีแบบไม่เป็นอิสระตอ่
กัน (T-test Dependent) ผลการวิจัยพบว่า 1)ประสิทธิภาพของบทเรียนออนไลน์  เร่ืองดนตรี
อาเซียน มีประสิทธิภาพเท่ากบั 82.56/82.67  2)ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของผู้ เรียนท่ีเรียนบทเรียน
ออนไลน์ E-Learning เร่ืองดนตรีอาเซียน หลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมุติฐานท่ีตัง้ไว้คือ หลงัจากเรียนบทเรียนออนไลน์ เร่ืองดนตรีอาเซียน
แล้ว ผู้ เรียนมีความเข้าใจ และ ทราบเก่ียวกบัประวตั ิเคร่ืองดนตรี และเสียงวงดนตรี เพิ่มขึน้ 

 
ค าส าคญั : บทเรียนออนไลน์เร่ืองดนตรีอาเซียน 
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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 Pretest-
Posttest 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 
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กิตติกรรมประก าศ 
 

กติตกิรรมประกาศ 
  

ปริญญานิพนธ์นีส้ าเร็จลลุ่วงได้ด้วยความเมตตากรุณาช่วยเหลือ เเละความเอาใจใส่อย่าง
ดี รวมถึงการให้ค าเเนะน าและข้อคิดเห็นท่ีเป็นประโยชน์อย่างยิ่งส าหรับการแก้ไขข้อบกพร่องจาก
คณะกรรมการผู้ควบคมุปริญญานิพนธ์ ผู้วิจยัขอกราบขอบพระคณุ ผู้ชว่ยศาตราจารย์ ดร.สิชฌน์เศก 
ย่านเดิม ท่ีได้ให้ความเมตตากรุณาเป็นท่ีปรึกษาและให้ความช่วยเหลือชีเ้เนวทางในสิ่งท่ีเป็ น
ประโยชน์ต่อการศึกษาและการท าปริญญานิพนธ์นีด้้วยความเอาใจใส่ตลอดมา  รวมทัง้อาจารย์
ภาควิชาดริุยางค์ศาสตร์สากลทกุท่าน ท่ีกรุณาให้ข้อเสนอเเนะตา่งๆ เพิ่มเตมิเเก่ผู้วิจยั ท าให้ปริญญา
นิพนธ์ฉบบันีมี้ความสมบรูณ์ยิ่งขึน้ ผู้วิจยัขอกราบขอบพระคณุเป็นอยา่งสงูไว้ ณ โอกาสนี ้

ผู้ เขียนขอกราบขอบพระคณุคณาจารย์ตา่ง ๆ อนัผู้ เขียนมิได้เอย่นาม ท่ีได้อบรมสัง่ สอนให้
ความรู้ทางด้านวิชาการแก่ผู้ เขียน  รวมทัง้ได้แต่งต าราให้ผู้ เขียนได้ใช้ค้นคว้า  อ้างอิง จนท าให้
วิทยานิพนธ์ฉบบันีส้ าเร็จลงได้ 

ผู้ เขียนขอขอบคณุกัลยาณมิตรของผู้ เขียนทกุท่านท่ีได้ให้ความช่วยเหลือและเป็นก าลงัใจ
ให้ผู้ เขียนตลอดมา ขอขอบคณุพ่ี ๆคณะศิลปกรรมศาสตร สาขาศิลปศึกษา-ดนตรีศึกษา ทุกท่านท่ี
คอยช่วยเหลือตลอดระยะเวลาท่ีศึกษาและจดัท าวิทยานิพนธ์  โดยเฉพาะ อย่างยิ่ง พ่ีนทั พ่ีเต้ อาย 
เพ่ือนผู้ซึง่คอยให้ความช่วยเหลือและค าแนะน า แก่ผู้ เขียนด้วยความเต็มใจยิ่งเสมอมา ขอขอบคณุครู
เปรมกมลท่ีช่วยเร่ืองเก็บข้อมลูในโรงเรียนมาเรียลยั ขอขอบคณุพ่ีผึง้ พ่ีญ่า พ่ีโน่ น้องซอง ปอย เป ้เน 
ออย ท่ีเข้าใจเเละให้ก าลงัใจผู้ เขียนในทกุ ๆ เร่ืองด้วยความปรารถนาดีเสมอมา 

สุดท้ายผู้ เขียนขอกราบขอบพระคุณ  ป๊า ม๊า ท่ีท่านช่วยสนับสนุนในด้านการศึกษาแก่
ผู้ เขียนมาตัง้แตว่ยัเยาว์ ให้ทนุเรียน ความเข้าใจและเป็นก าลงัใจส าคญัให้ซึง่ท าให้วิทยานิพนธ์ฉบบันี ้
ส าเร็จลลุ่วงลงได้ โดยหากวิทยานิพนธ์ฉบบันีมี้ ประโยชน์และคณุคา่ทางการศกึษาอยูบ้่าง ผู้ เขียนขอ
ยกความดีทัง้หมดแด่ บิดา มารดา คณาจารย์และผู้ มีพระคุณท่ีได้อบรมเลีย้งดู ให้ความรู้ ความ
เมตตา แก่ผู้ เขียน แต่หากวิทยานิพนธ์ฉบบันีมี้ความบกพร่องประการใด  ผู้ เขียนขอน้อมรับความ
ผิดพลาด ไว้แตเ่พียงผู้ เดียว 
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บทที่ 1 
บทน า 

ภูมิหลัง 
ความรู้เป็นปัจจยัหลกัในการเสริมสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและการพฒันาท่ี

ยัง่ยืน โดยในปัจจบุนัประเทศตา่ง ๆ ทัว่โลกตา่งมุง่สร้างสงัคมใหม่ให้เป็นสงัคมท่ีใช้ความรู้เป็นฐาน 
(Knowledge Based Society) (กนกพร ฉันทนารุ่งภักดิ์, 2553) เพ่ือเร่งสร้างบุคลากรท่ีความรู้
ความสามารถและคุณภาพเพ่ือการแข่งขันในตลาดโลก ดังนัน้การเรียนรู้แบบออนไลน์ (e-
learning) ซึ่ ง เป็นส่วนหนึ่ งของเทคโนโล ยีสารสนเทศและการส่ือสาร ( Information and 
Communication Technology) จึงเป็นการเรียนรูปแบบหนึ่งท่ีมีประสิทธิภาพในการพัฒนา
การศึกษา เรียนรู้ และฝึกอบรมบุคลากร เน่ืองจากการเรียนแบบออนไลน์ (e-learning) มีความ
ยืดหยุ่นสูง จินตวีร์ คล้ายสังข์ (2553) กล่าวคือผู้ เรียนไม่จ าเป็นต้องปรับตัวให้เข้ากับเง่ือนไข
ทางการศึกษาต่าง ๆ มากนกั ซึ่งท าให้ผู้ เรียนขาดโอกาสท่ีจะศึกษาหาความรู้ได้ด้วยตนเอง เรียน
ตามความสามารถ และความสนใจของตนเอง โดยสามารถเรียนได้ทุกท่ีทุกเวลา ท าให้สามารถ
ขยายโอกาสทางการศกึษาให้เข้าถึงประชาชนได้มากขึน้ (วิลาวลัย์ มาคุ้ม, 2556) การเรียนรู้แบบนี ้
จึงเป็นการเรียนรู้ท่ีสามารถตอบสนองนโยบายการปฏิรูปการศึกษา ตาพระราชบญัญัติการศกึษา
แห่งชาติ พ.ศ.2552 ในหมวดท่ี 9 วา่ด้วยเร่ืองเทคโนโลยีเพ่ือการศกึษา การให้อ านาจและเคร่ืองมือ
แก่ผู้ เรียนการเข้าสู่ความรู้ได้ด้วยตนเอง ในลกัษณะท่ีเน้นผู้ เรียนเป็นศนูย์กลาง (Learner Centric) 
ด้วยเหตนีุก้ารเรียนแบบออนไลน์ (e-learning) จึงเป็นรูปแบบการเรียนรู้ทัง้ในระบบโรงเรียน และ
ระบบนอกโรงเรียน การศึกษาต่อเน่ือง และการศึกษาตลอดชีวิต (Life Long Learning) (ขรรค์ชยั 
คงเสนห์่ และคณะ, 2546) 

วชัราภรณ์ เพ็งสขุ (2017) กล่าวว่าการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (ICT) ใน
ยคุโลกาภิวตัน์มีการพฒันาแบบก้าวกระโดดและมีหลากหลายรูปแบบ เข้าถึงผู้ใช้บริการทกุเพศทกุ
วยั การจะท าให้ประชากรในวยัเรียนรู้เท่าทนัเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร จึงจ าเป็นต้อง
น าวิวฒันาการและความก้าวหน้าดงักล่าวมาพฒันาและส่งเสริมภายในกระบวนการจดัการเรียน
การสอนเพ่ือให้ผู้ เรียนมีความรู้ท่ีสอดคล้องกบัสถานการณ์ปัจจบุนัโดยเฉพาะอย่างยิ่งการส่งเสริม
การเรียนรู้การเรียนการสอนในปัจจุบันท่ียังไม่มีความหลากหลายเหมาะสมกับผู้สอน ถูกจ ากัด
เฉพาะในห้องเรียนและอยู่ภายใต้การควบคมุก ากบัของผู้สอนเท่านัน้ ทัง้ท่ีผู้ เรียนแตล่ะคนมีความ
แตกต่างระหว่างบุคคลมีความรู้ความเข้าใจประสบการณ์และการมองโลกแตกต่างกันออกไป 
รวมถึงรูปแบบการจัดชัน้เรียนในปัจจุบันไม่สามารถท่ีตอบสนองความต้องการของผู้ เรียนเป็น
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รายบุคคลได้เทคโนโลยีจึงเป็นพืน้ฐานส าคญั การจัดการเรียนการสอนด้วยบทเรียนออนไลน์จึง
ตอบสนองการแก้ไขปัญหาดงักล่าวโดยเป็นการจัดสภาพแวดล้อมการเรียนการสอนท่ีประยุกต์
คณุลกัษณะของอินเทอร์เน็ต มาเป็นส่ือกลางเพ่ือส่งเสริมสนบัสนนุให้เกิดการเรียนรู้ในรูปแบบตา่ง 
ๆ รูปแบบของการเรียนการสอนควรเน้นสอนวิธีการเรียนให้ผู้ เรียนไม่ใช่สอนแต่เนือ้หาวิชาเพียง
อยา่งเดียวและการเรียนการสอนผา่นเว็บไซต์ยงัเป็นการสง่เสริมทกัษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต  

Klungphet Kannika Phantipa Sakthong and Poj Intalapaporn (2014) นอกจากนี ้
การน าเทคโนโลยีทางการสอนเช่นบทเรียนออนไลน์มาชว่ยในการจดัการเรียนการสอนจะท าให้การ
เรียนมีความหมายมากยิ่งขึน้ ส่งเสริมพฒันาการของนกัเรียนได้เป็นอย่างดีส่งเสริมให้นกัเรียนได้
พฒันาศกัยภาพของตนเองในการใช้เทคโนโลยีให้เกิดประสิทธิภาพสงูสดุ  

อาเซียน หรือ สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Association of 
Southeast Asian Nations – ASEAN) มีจุดเร่ิมต้นจากสมาคมอาสาก่อตัง้ขึน้ในเดือนกรกฎาคม 
พ.ศ. 2504 โดยมีประเทศไทย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ ตอ่มาในปี พ.ศ. 2510 มีการลงนามในปฏิญญา
กรุงเทพ และอาเซียนได้ถือก าเนิด ยคุแห่งการเผชิญหน้าทางการเมืองในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้
บนความแตกตา่งทางเชือ้ชาต ิศาสนา วฒันธรรม และประวตัิศาสตร์ และมีนโยบายแข่งขนัในการ
ผลิต การส่งออก การตลาด การหาแหล่งทุนและเทคโนโลยี ท าให้การเจริญเติบโตขององค์กร
เป็นไปอยา่งช้า ๆ ปฏิญญาอาเซียนหรือปฏิญญากรุงเทพ ซึง่เป็นปฏิญญาในการก่อตัง้อาเซียน ได้
ระบุวัตถุประสงค์ของการรวมตัวกัน ดังนี ้เร่งรัดความ เจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ สังคม และ
วัฒนธรรม ในภูมิภาคโดยอาศัย ความร่วมมือระหว่างกันส่งเสริม พืน้ฐานและเสถียรภาพ ใน
ภมูิภาค โดยยึดหลกัยตุธิรรมและกฎเกณฑ์ของกฎปฏิบตัิ สหประชาชาติส่งเสริมความร่วมมือและ
ความช่วยเหลือซึง่กนัและกนัในด้านตา่งๆ ได้แก่ เศรษฐกิจ สงัคม วฒันธรรม วิชาการ วิทยาศาสตร์ 
และการบริหารช่วยเหลือซึ่งกันและกันในรูปของการฝึกอบรม วิจัย ในด้านการศึกษา วิชาชีพ 
เทคนิค และการบริหารร่วมมือกันอย่างมีประสิทธิภาพมากขึน้ในด้านเกษตรกรรม อุตสาหกรรม 
การขยายการค้า การศกึษา ปัญหาการค้าโภคภัณฑ์ระหวา่งประเทศ การปรับปรุงสิ่งอ านวยความ
สะดวก การขนส่งและคมนาคม และการยกระดบัมาตรฐานการครองชีพของประชาชนส่งเสริม
การศึกษาของเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ รักษาความร่วมมือท่ีใกล้ชิดและเป็นประโยชน์กับองค์การ
ระหว่างประเทศและภูมิภาคท่ีมีวตัถุประสงค์คล้ายคลึงกัน และหาแนวทางร่วมมืออย่างใกล้ชิด
ระหวา่งกนัมาก (กระทรวงการตา่งประเทศ, 2559) 

ดนตรีเป็นส่วนหนึ่งของวฒันธรรมอาเซียนท่ีมีความส าคญั ในปัจจบุนัตามโรงเรียน และ
มหาวิทยาลัยให้ความสนใจเก่ียวกับดนตรีอาเซียนพอสมควร ดนตรีมีบทบาทส าคัญ มีความ
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จ าเป็นและมีสว่นร่วมอยู่ในการด าเนินชีวิตประจ าวนัของมนษุย์ กิจกรรมในปัจจบุนัและกิจกรรมใน
สังคมหลายๆ ด้าน นอกจากดนตรีจะน ามาซึ่งความสุขและยังสร้างความเพลิดเพลิน จึงท าให้
ดนตรีเป็น ท่ีนิยมและเป็นท่ีสนใจของเด็กสมัยใหม่ในปัจจุบันนี  ้อีกทัง้ทางโรงเรียน และ
มหาวิทยาลยั ยงัน าเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการเรียนการสอน ซึ่งท าให้ผู้วิจยัคิดบทเรียนออนไลน์ ท่ี
ใช้ในการเรียนการสอน และยงัชว่ยให้ ผู้ เรียนได้เข้าใจเร่ืองดนตรีอาเซียนได้ง่ายยิ่งขึน้ 

โรงเรียนมาเรียลัย ได้เปิดท าการสอนตาม พระราชบญัญัติโรงเรียนราษฏร์ เม่ือวันท่ี 1 
มกราคม พ.ศ. 2480 โดยมีพระคณุเจ้าเรอเน แปร์โร ประมขุมิสซงัสยามในขณะนัน้เป็นเจ้าของและ
ผู้จดัการคนแรก และนางสาวอ าไพ เลาหบตุร เป็นครูใหญ่ ในปี พ.ศ. 2489 ได้ขอทนุโรงเรียนดีจาก
กระทรวงศึกษาธิการ และได้รับเงินอุดหนุนจากกระทรวงฯ ช่วยเม่ือ เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2499 
ต่อมา โรงเรียนได้รับรองวิทยฐานะ เม่ือวันท่ี 7 มิถุนายน พ.ศ. 2505 และเปิดท าการสอนแบบ
สหศกึษาตัง้แต่ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 1 – ชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 3และในปัจจบุนั โรงเรียนมาเรียลยัยงั
เป็น ศนูย์กลางของนกัเรียนทุกศาสนา ซึ่งทางโรงเรียนได้เปิดการเรียนการสอน ถึง 5 ระดบัชนั ซึ่ง
แบง่เป็น อนบุาล ประถมต้น-ปลาย มธัยมต้น-ปลายและทางโรงเรียนมีอปุกรณในการเรียนท่ีเหมาะ
ท่ีจะใช้ในการหาข้อมลูได้เป็นอยา่งมาก 

จากข้อความข้างต้นท่ีกล่าวมา ท าให้เด็กในยคุปัจจบุนัควรมีการศกึษาแนวใหม ่เพ่ือท่ีจะ
ใช้ในการค้นคว้าหาความรู้ได้โดยทัง้ท่ีอยู่ในโรงเรียนและนอกโรงเรียน สามารถประเมินตนเองได้ 
ในเว็ปไซด์ต่าง ๆ  และในบทเรียนออนไลน์ รวมไปถึงโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอนในสมัย
ปัจจบุนั ซึง่จะท าให้เดก็นกัเรียนได้ค้นคว้าหาความรู้ได้ง่ายขึน้ 

 
ความมุ่งหมายของการวิจัย 

ในการวิจยัครัง้นีผู้้วิจยัได้ตัง้ความมุง่หมายไว้ดงันี ้
1. เพ่ือสร้างและหาประสิทธิภาพบทเรียนออนไลน์เร่ืองดนตรีอาเซียน ส าหรับนกัเรียน

ชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1 โรงเรียนมาเรียลยั กรุงเทพมหานคร ให้ได้ตามเกณฑ์ 80/80 
2. เพ่ือเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนก่อนและหลงัในการใช้บทเรียนออนไลน์

เร่ืองดนตรีอาเซียนของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1 โรงเรียนมาเรียลยั กรุงเทพมหานคร 
 

ความส าคัญของการวิจัย 
1. ได้สร้างและหาประสิทธิภาพบทเรียนออนไลน์เร่ืองดนตรีอาเซียน ส าหรับนกัเรียนชัน้

มธัยมศกึษาปีท่ี 1 โรงเรียนมาเรียลยั กรุงเทพมหานคร ให้ได้ตามเกณฑ์ 80/80 
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2. ได้เปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนก่อนและหลงัในการใช้บทเรียนออนไลน์เร่ือง
ดนตรีอาเซียนของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1 โรงเรียนมาเรียลยั กรุงเทพมหานคร 

 
ขอบเขตของการวิจัย  

ประชากร 
ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยครัง้นี  ้คือนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 1  นักเรียนชัน้

มธัยมศกึษาปีท่ี 1 โรงเรียนมาเรียลยั กรุงเทพมหานคร ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 1 
ห้อง จ านวนเดก็ 30 คน   

กลุม่ตวัอยา่ง 
กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยัครัง้นี ้เป็นนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1  โรงเรียนมาเรีย

ลยั กรุงเทพมหานคร ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศกึษา 2561 จ านวน 1 ห้อง จ านวนเดก็ 30 คน ได้มาด้วย
วิธีการสุม่อยา่งง่าย (Simple Random Sampling) 

 
นิยามศัพท์เฉพาะ 

บทเรียนออนไลน์เร่ืองดนตรี หมายถึง การเรียนออนไลน์เร่ืองดนตรีอาเซียน 
นกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1 หมายถึง นกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1 ท่ีก าลงัศกึษา

อยู่ในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศกึษา 2561 ของโรงเรียนมาเรียลยั กรุงเทพมหานคร กลุ่มสุ่มอย่างง่าย 
(Simple Random Sampling) ได้กลุม่ตวัอยา่งจ านวน 30 คน 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดนตรี หมายถึง การวัดจากคะแนนท่ีท าแบบทดสอบวัดผล
สมัฤทธ์ิทางการเรียนดนตรีทัง้ก่อนและหลงัเรียน 
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กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
สมุตฐิานการวิจัย 

1.สร้างและหาประสิทธิภาพบทเรียนออนไลน์เร่ืองดนตรีอาเซียนให้มีประสิทธิภาพในการ
เรียน 

2.หลังจากท่ีเรียนด้วยบทเรียนออนไลน์ นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกว่าก่อน
เรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หลักการออกแบบ 
บทเรียนออนไลน์ 

- สะดวกในการใช้งาน 
- ความสวยงามและ

สนุทรียภาพ 
- สง่เสริมการเรียนรู้ 

ตวัแปรต้น 
การเรียนโดยใช้บทเรียน
ออนไลน์ เร่ืองดนตรี

อาเซียน 

ตวัแปรตาม 
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน
วิชาดนตรีเร่ืองดนตรี

อาเซียน 
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บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
ในการวิจยัครัง้นีผู้้วิจยัได้ศกึษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องและได้น าเสนอตามหวัข้อ

ตอ่ไปนี ้ 
1. หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐาน พุทธศกัราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้

ศลิปะ 
2. บทเรียนออนไลน์ (E – Learning) 

2.1 ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบับทเรียนออนไลน์ 
2.2 ความหมายของบทเรียนออนไลน์  
2.3 ลกัษณะของบทเรียนออนไลน์  
2.4 ประเภทของบทเรียนออนไลน์  
2.5 ประโยชน์ของบทเรียนออนไลน์  

3. อาเซียน (ASEAN) 
3.1 ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัอาเซียน 
3.2 ดนตรีในประเทศอาเซียน 

4. ทฤษฎีการเรียนรู้  
5.การหาประสิทธิภาพ 
6.การวดัและประเมินผล 
7.ความพงึพอใจ 
8. งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
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1.หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
หลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน มุง่พฒันาผู้ เรียนทกุคน ซึง่เป็นก าลงั ของชาตใิห้

เป็นมนษุย์ท่ีมีความสมดลุทัง้ด้านร่างกาย ความรู้ คณุธรรม มีจิตส านึกใน ความเป็นพลเมืองไทย
และเป็นพลโลก ยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมี พระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข มีความรู้และทกัษะพืน้ฐาน รวมทัง้ เจตคติ ท่ีจ าเป็นต่อ การศึกษาตอ่ การประกอบอาชีพ
และการศกึษาตลอดชีวิต โดยมุ่งเน้นการจดัการเรียนรู้ท่ียดึผู้ เรียนเป็นส าคญั  บนพืน้ฐานความเช่ือ
ว่า ทกุคนสามารถเรียนรู้และพฒันาตนเองได้เต็มตามศกัยภาพ ความแตกต่างระหว่างบคุคลและ
การพัฒนาของสมอง ดงันัน้ผู้สอนต้องใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย และควรจัดให้
ผู้ เรียนได้รับความรู้จากแหลง่เรียนรู้ ส่ือ และระบบสารสนเทศทัง้ในสถานศกึษาและชมุชน 

ส าหรับกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  เป็นกลุ่มสาระท่ีช่วยพฒันาให้ผู้ เรียนมีความคิดริเร่ิม
สร้างสรรค์มีจินตนาการทางศิลปะ มีสุนทรียภาพ ซึ่งส่งผลตอ่คณุภาพชีวิต เน่ืองจากกิจกรรมทาง
ศิลปะจะช่วยพฒันาผู้ เรียนทัง้ด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ สงัคม ตลอดจนส่งเสริมให้
ผู้ เรียนมีความเช่ือมัน่ในตนเอง ซึง่ภายในกลุม่สาระการเรียนรู้ศลิปะ ได้แบง่สาระส าคญัเป็น 3 สว่น
ดงันีคื้อ วิชาทศันศิลป์ วิชาดนตรี และ วิชานาฏศิลป์  ซึ่งในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ได้ก าหนด
มาตรฐานการเรียนรู้ เพ่ือเป็นเป้าหมายส าคญั ของการพฒันาคณุภาพผู้ เรียน และระบสุิ่งท่ีผู้ เรียน
พึงรู้และปฏิบตัิได้ รวมถึงผู้ เรียนควรมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์อย่างไร เม่ือจบการศึกษาขัน้
พืน้ฐาน (กระทรวงศกึษาธิการ, 2551) 

 
มาตรฐานและตัวชีวั้ดของสาระดนตรีในระดับชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 1 

มาตรฐานการเรียนรู้ เป็นกลไกท่ีท าให้ทราบว่าผู้ เรียนต้องเรียนรู้สิ่งใดและผู้ สอน
จะต้องสอนและท าการประเมินอย่างไร  เน่ืองจากเม่ือผู้ เรียนจบภาคการศึกษาในแต่ละชัน้ปีแล้ว 
จะมีการท าการประเมินความรู้เพ่ือเล่ือนชัน้ ซึ่งมาตรฐานการเรียนรู้และตวัชีว้ดัจะเป็นสิ่งท่ีก าหนด
ว่าผู้ เรียนผ่านเกณฑ์หรือไม่ โดยมาตรฐานและตวัชีว้ดัสาระดนตรีส าหรับระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 
1 มีดงันี ้  

มาตรฐาน  ศ. 2.2  เข้าใจความสมัพนัธ์ระหวา่งดนตรี  ประวตัิศาสตร์ และวฒันธรรม 
เห็นคณุคา่ของดนตรีท่ีเป็นมรกดทางวฒันธรรม  ภมูิปัญญาท้องถ่ิน ภมูิปัญญาไทยและสากล 
ชัน้ ตวัชีว้ดั สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
 
 

1.  บรรยายบทบาท และอิทธิพลของ
ดนตรีในวฒันธรรมของประเทศตา่ง ๆ 

1.  ดนตรีในวฒันธรรมตา่งประเทศ 
      - บทบาทของดนตรีในวฒันธรรม 
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      - อิทธิพลของดนตรีในวฒันธรรม 
2. บรรยายอิทธิพลของวัฒนธรรม และ
เหตกุารณ์ในประวตัิศาสตร์ท่ีมีต่อรูปแบบ
ของดนตรีในประเทศไทย 

1.  เห ตุ ก า ร ณ์ ป ระ วั ติ ศ า ส ต ร์กั บ ก า ร
เปล่ียนแปลงทางดนตรีในประเทศไทย 
     -  การเปล่ียนแปลงทางการเมืองกับงาน
ดนตรี 
     -  การเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยีกบังาน
ดนตรี 

 
จากมาตรฐานและตวัชีว้ัดข้างต้น  สามารถวิเคราะห์และน ามาสรุปได้ การรู้ และ

เข้าใจความสมัพนัธ์ระหว่างดนตรี  ประวตัิศาสตร์ และวฒันธรรม เห็นคณุคา่ของดนตรีท่ีเป็นมรกด
ทางวฒันธรรม  ภมูิปัญญาท้องถ่ิน ภูมิปัญญาไทยและสากลท าให้กระบวนการในการเรียนรู้ทกัษะ
อ่ืนจะบรรลุผลตามมาตรฐานการเรียนรู้และตวัชีว้ดัท่ีหลักสูตรแกนกลางก าหนดขึน้ และเตรียม
ความพร้อมเพ่ือก้าวเข้าสูร่ะบบประชาคมอาเซียน 
 
2. คอมพวิเตอร์ช่วยสอน    

ทฤษฎีและแนวคิด 
e-Learning คือ การเรียน การสอนในลกัษณะ หรือรูปแบบใดก็ได้ ซึ่งการถ่ายทอด

เนือ้หานัน้ กระท าผ่านทางส่ืออิเล็กทรอนิกส์ เช่น ซีดีรอม เครือข่ายอินเทอร์เน็ต อินทราเน็ต 
เอ็กซทราเน็ต หรือ ทางสญัญาณโทรทศัน์ หรือ สญัญาณดาวเทียม เป็นต้น ซึ่งการเรียนลกัษณะนี ้
ได้ก าลังได้รับความนิยมเพิ่มขึน้อย่างมาก เช่น คอมพิวเตอร์ช่วยสอนด้วยซีดีรอม , การเรียนการ
สอนบนเว็บ (Web-Based Learning), การเรียนออนไลน์ (On-line Learning) การเรียนทางไกล
ผา่นดาวเทียม หรือ การเรียนด้วยวีดีโอผ่านออนไลน์เป็นต้น ในปัจจบุนั คนส่วนใหญ่มกัจะใช้ค าว่า 
e-Learning กับการเรียน  การสอน ห รือการอบรม ท่ี ใช้ เทคโนโลยีของเว็บ  (Web Based 
Technology) ในการถ่ายทอดเนือ้หา รวมถึงเทคโนโลยีระบบการจัดการหลักสูตร (Course 
Management System) ในการบริหารจดัการงานสอนด้านต่าง ๆ โดยผู้ เรียนท่ีเรียนด้วยระบบ e-
Learning นีส้ามารถศกึษาเนือ้หาในลกัษณะออนไลน์ หรือ จากแผ่นซีดี-รอม ก็ได้ และท่ีส าคญัอีก
ส่วนคือ เนื อ้หาต่าง ๆ ของ e-Learning สามารถน าเสนอโดยอาศัยเทคโนโลยีมัลติมี เดีย 
(Multimedia Technology) และเทคโนโลยีเชิงโต้ตอบ (Interactive Technology) ประโยชน์ท่ีเห็น
เดน่ชดัท่ีได้จาก 
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2.1 ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบับทเรียนออนไลน์  ( E-Learning ) 
e-Learning ยืดหยุ่นในการปรับเปล่ียนเนือ้หา และ สะดวกในการเรียนการ

เรียนการสอนผ่านระบบ e-Learning นัน้ง่ายตอ่การแก้ไขเนือ้หา และกระท าได้ตลอดเวลา เพราะ
สามารถกระท าได้ตามใจของผู้สอน เน่ืองจากระบบการผลิตจะใช้ คอมพิวเตอร์เป็นองค์ประกอบ
หลกั นอกจากนีผู้้ เรียนก็สามารถเรียนโดยไมจ่ ากดัเวลา และสถานท่ี 

เข้าถึงได้ง่ายผู้ เรียน และผู้สอนสามารถเข้าถึง e-learning ได้ง่าย โดยมากจะ
ใช้ web browser ของค่ายใดก็ได้ (แต่ทัง้นีต้้องขึน้อยู่กับผู้ผลิตบทเรียน อาจจะแนะน าให้ใช้ web 
browser แบบใดท่ีเหมาะกับส่ือการเรียนการสอนนัน้  ๆ) ผู้ เรียนสามารถเรียนจากเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ท่ีใดก็ได้ และในปัจจุบนันี ้การเข้าถึงเครือข่ายอินเตอร์เน็ตกระท าได้ง่ายขึน้มาก และ
ยงัมีคา่เช่ือมตอ่อินเตอร์เน็ตท่ีมีราคาต ่าลงมากว่าแตก่่อนอีกด้วย 

ปรับปรุงข้อมลูให้ทนัสมยักระท าได้ง่ายเน่ืองจากผู้สอน หรือผู้ สร้างสรรค์งาน 
e-Learning จะสามารถเข้าถึง server ได้จากท่ีใดก็ได้ การแก้ไขข้อมลู และการปรับปรุงข้อมูล จึง
ท าได้ทนัเวลาด้วยความรวดเร็ว 

ประหยดัเวลา และคา่เดินทาง ผู้ เรียนสามารถเรียนโดยใช้เคร่ืองคอมพิวเตอร์
เคร่ืองใดก็ได้ โดยจ าเป็นต้องไปโรงเรียน หรือท่ีท างาน รวมทัง้ไม่จ าเป็นต้องใช้เคร่ืองคอมพิวเตอร์
เคร่ืองประจ าก็ได้ ซึ่งเป็นการประหยดัเวลามาก การเรียน การสอน หรือการฝึกอบรมด้วยระบบ e-
Learning นี ้จะสามารถประหยดัเวลาถึง 50% ของเวลาท่ีใช้ครูสอน  เช่น ความพร้อมโครงสร้าง
พืน้ฐานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เชน่  

1.เคร่ืองคอมพิวเตอร์ เครือขา่ย ความพร้อมของบคุลากร 
2. การออกแบบบทเรียนให้มีความนา่สนใจและมีความเหมาะสมกบัผู้ เรียน 
3. ความพร้อมของผู้ เรียนและผู้สอน 
ข้อจ ากัดท่ียกตัวอย่างมานัน้ไม่ใช่สิ่งส าคัญหรือเกินความสามารถของ

บุคคลากร แต่การจัดการเรียนแบบ e-Learning ต้องมีการร่วมมือกันหลายฝ่ายมีการวางแผน
ยทุธศาสตร์ด้านเครือขา่ย ด้านการประเมินผล พฒันา และปรับปรุงอยูต่ลอดเวลา 

e-Learning หมายถึงกระบวนการและการใช้ประโยชน์จากการเรียนการสอน
ผ่านเว็บ คอมพิวเตอร์ช่วยสอน ห้องเรียนเสมือนและการเรียนร่วมมือด้วยเคร่ืองมือดิจิตอลต่าง ๆ  
รวมถึงการเรียนผา่นระบบอินเทอร์เน็ต,ระบบอินทราเน็ต  ระบบเครือข่าย  การเรียนด้วยระบบเสียง 
ระบบภาพ ระบบดาวเทียม  ระบบโทรทศัน์ และซีดีรอม 

2.2 ความหมายของส่ือคอมพิวเตอร์ชว่ยสอน 
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สุรเชษฐ  เวชชพิทักษ์ และคณะ (2546) กล่าวไว้ว่าคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  
(Computer  Assisted  Instruction)  เรียกย่อ  ๆ  ว่า  CAI  หมายถึง  โปรแกรมคอมพิวเตอร์มี
พฒันาขึน้เพ่ือน าไปช่วยการสอนท่ีผู้ผลิตมีเป้าหมายท่ีจะพฒันาขึน้เพ่ือใช้เป็นส่ือหลกัในการเรียน
การสอน  

พรเทพ เมืองเเมน (2544) กล่าวว่าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเป็น
บทเรียนท่ีใช้คอมพิวเตอร์เป็นส่ือในการน าเสนอเนือ้หา ซึ่งอาจจะเป็นกิจกรรมในรูปแบบตา่ง   ๆ  ท่ี  
เน้นให้ผู้ เรียนมีปฏิสมัพนัธ์กับบทเรียน  โดยมีเป้าหมายส าคญัในการเป็นบทเรียนท่ีช่วยให้ผู้ เรียน
เกิดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  สามารถดงึดดูความสนใจและกระตุ้นความสนใจของผู้ เรียน
รวมทัง้สามารถกระตุ้นให้ผู้ เรียนอยากเรียนรู้ 

ถนอมพร  เลาหจรัสแสง (2547) กล่าวว่าคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเป็นวิธี
การศึกษาท่ีท าให้ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้ในลกัษณะตวัต่อตวั  โดยผู้ เรียนสามารถเรียนรู้เนือ้หาและ
ได้รับผลป้อนกลบัอย่างสม ่าเสมอ  จากกิจกรรมตา่ง  ๆ  ท่ีเก่ียวเน่ืองกับการเ รียน  ผู้ เรียนสามารถ
น าคอมพิวเตอร์ช่วยสอนไปใช้ในการเรียนด้วยตนเองโดยไม่มีขีดจ ากัดด้านเวลาและสถานท่ี
โดยเฉพาะผู้ เรียนอ่อนสามารถใช้ประโยชน์จากคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  ในการเรียนเพิ่มเติมนอก
เวลาได้ 

 
2.3 ลกัษณะของคอมพิวเตอร์ชว่ยสอน 

ถนอมพร  เลาหจรัสแสง (2547) กล่าวว่าส่ือทางการศึกษาท่ีมีคุณลักษณะ
เป็นส่ือคอมพิวเตอร์ชว่ยสอนสมบรูณ์แบบนัน้  มีลกัษณะท่ีส าคญั  4  ประการ  คือ  

สารสนเทศ  (Information) 
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนเป็นส่ือสารสนเทศท่ีมีการเรียบเรียงและน าเสนอเนือ้หา

สาระ  ซึ่งท าให้ผู้ เรียนเกิดการการเรียนรู้  หรือเกิดทักษะตามท่ีก าหนดไว้ในวัตถุประสงค์ของ
บทเรียนท่ีสร้างขึน้  ไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้หรือทกัษะโดนตรงท่ีได้จกการอ่าน  จ า  ท าความเข้าใจ
และฝึกฝนรวมทัง้  การเรียนรู้หรือทกัษะท่ีได้รับโดยอ้อมจากเนือ้หาสาระของคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
ท่ีอยูใ่นรูปเกมส์  และการจ าลองสถานการณ์ 

ความแตกตา่งระหวา่งบคุคล  (Individualization)   
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนเป็นส่ือท่ีสามารถตอบสนองความแตกต่างระหว่าง

บคุคลได้เป็นอยา่งดี  โดยส่ือนัน้จะต้องมีความยืดหยุ่นมากพอท่ีจะให้ผู้ เรียนมีอิสระในการควบคมุ
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การเรียนและเลือกรูปแบบการเรียนท่ีเหมาะสมกับบุคลิกภาพ  สติปัญญา  ความสนใจ  และพืน้
ฐานความรู้ท่ีแตกตา่งกนั 

การโต้ตอบ  (Interaction)  
การโต้ตอบ  คือ  การมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ เรียนกับคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  

ดงันัน้ คอมพิวเตอร์ช่วยสอนท่ีได้รับการออกแบบอย่างดี  ต้องเอือ้อ านวยการให้เกิดการโต้ตอบ
ระหวา่งผู้ เรียนกบับทเรียนคอมพิวเตอร์ชว่ยสอนอย่างตอ่เน่ือง 

ผลปอ้นกลบัโดยทนัที  (Immediate  Feedback) 
การให้ผลป้อนกลับโดยทันทีแก่ผู้ เรียน  เป็นลักษณะของคอมพิวเตอร์ช่วย

สอนท่ีอนุญาตให้ผู้ เรียนตรวจสอบผลการเรียนของตนได้ทันที  จากการท าแบบทดสอบหรือการ
ตรวจสอบความเข้าใจในรูปแบบใดรูปแบบหนึง่   
 

2.4 ประเภทของคอมพิวเตอร์ชว่ยสอน 
ไพโรจน์ คชชา (2542) กลา่วไว้วา่ บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  แบง่เป็น  6  

ประเภท  คือ  การสอนเนือ้หาโปรแกรมนีจ้ะเสนอเนือ้หาความรู้เป็นบทความให้ผู้ เรียนตอบค าถาม
แบบฝึกปฏิบัติ  มุ่งฝึกปฏิบตัิ  ฝึกฝนทักษะความสามารถต่าง  ๆ  มีการคดัเลือกค าถามปัญหา
สถานการณ์จ าลอง  เป็นโปรแกรมท่ีน ากิจกรรมท่ีใกล้เคียงความจริงให้ผู้ เรียนได้เรียน  ใน
ภาพเหมือนกบัสภาพจริง  ๆ   

เกมส์การศึกษา  เป็นโปรแกรมท่ีน าแนวคิดการแข่งขนัทางเกมส์การศึกษา 
การทดสอบเป็นการเปล่ียนแปลงการสอบจากระบบเดิมท่ีเป็นปรนัย  มาเป็นการโต้ตอบทาง
คอมพิวเตอร์ 

การแก้ปัญหา  เป็นโปรแกรมแก้ปัญหา  โดยมีเง่ือนไข  มีกฎเกณฑ์  มีการ
ตดัสินใจ 

 
2.5 ประโยชน์ของบทเรียนคอมพิวเตอร์ชว่ยสอน 

เน่ืองจากลกัษณะของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  เป็นส่ือสารสนเทศท่ีมี
การเรียบเรียงและน าเสนอเนือ้หา  ซึง่ท าให้ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้  สามารถตอบสนองความแตกตา่ง
ระหว่างบุคคลได้เป็นอย่างดี  และมีการโต้ตอบระหว่างผู้ เรียนกับบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
อยา่งตอ่เน่ือง 

สร้างแรงจงูใจในการเรียนรู้ 
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ดงึดดูความสนใจ  โดยใช้เทคนิคการน าเสนอด้วยกราฟิก   
ชว่ยให้ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้  และสามารถเข้าใจเนือ้หาได้ง่ายและเร็ว 
ผู้ เรียนมีการโต้ตอบ  ปฏิสัมพันธ์กับคอมพิวเตอร์  และบทเรียน  มีโอกาส

เลือกตดัสินใจ  และได้รับการเสริมแรงจากการได้รับข้อมลูย้อนกลบัทนัที 
ช่วยให้ผู้ เรียนมีความคงทนในการเรียนรู้สูง  เพราะมีโอกาสปฏิบตัิกิจกรรม

ด้วยตนเอง  ซึง่จะเรียนรู้ได้จากขัน้ตอนท่ีง่ายไปหายากตามล าดบั 
ผู้ เรียนสามารถเรียนรู้ได้ตามความสนใจ  และความสามารถของตนเอง

บทเรียนมีความยืดหยุน่  สามารถเรียนซ า้ได้ตามท่ีต้องการ 
ส่งเสริมให้ผู้ เรียนมีความรับผิดชอบต่อตนเอง  ต้องควบคุมการเรียนด้วย

ตนเอง  มีการแก้ปัญหา  และฝึกคดิอยา่งมีเหตผุล 
สร้างความพงึพอใจแก่ผู้ เรียน  เกิดทศันคตท่ีิดีตอ่การเรียน 
สามารถรับรู้ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน  ได้อย่างรวดเร็ว  เป็นการท้าทายผู้ เรียน

และเสริมแรงให้อยากเรียนตอ่ 
ท าให้ครูมีเวลามากขึน้ท่ีจะชว่ยผู้ เรียนในการเสริมความรู้  หรือชว่ยผู้ เรียนคน

อ่ืนท่ีเรียนก่อนประหยดัเวลา  และงบประมาณในการจดัการเรียนการสอน  โดยลดความจ าเป็นท่ี
จะต้องใช้ครูท่ีมีประสบการณ์สงู  หรือเคร่ืองมือราคาแพง   

ลดชอ่งว่างการเรียนรู้ระหวา่งโรงเรียนในเมือง  และชนบท  เพราะสามารถส่ง
บทเรียน ไปยงัโรงเรียนชนบทให้เรียนรู้ได้ด้วย 

แนวคิดของกาเย่  เพ่ือให้ได้บทเรียนท่ีเกิดจากการออกแบบในลกัษณะการ
เรียนการสอนจริง  โดยยึดหลกัการน าเสนอเนือ้หาและจดักิจกรรมการเรียนรู้จากการมีปฏิสมัพนัธ์
หลกัการสอนทัง้  9  ประการ  ได้แก่ 

เร่งเร้าความสนใจ  (Gain  Attention)  การเร่งเร้าความสนใจในขัน้ตอนแรก  
คือ  การน าเสนอบทบทน าเร่ือง  (Title)  ของบทเรียน  ซึง่หลกัส าคญัประการหนึง่ของการออกแบบ
ในส่วนนี ้ คือ  ควรให้สายตาของผู้ เรียนอยู่ท่ีจอภาพ  โดยไม่พะวงอยู่ท่ีแป้นพิมพ์หรือส่วนอ่ืน  ๆ  
แต่ถ้าบทน าเร่ืองดงักล่าวต้องการตอบสนองจากผู้ เรียนโดยการปฏิสมัพนัธ์ผ่านทางอุปกรณ์ป้อน
ข้อมลู  ก็ควรเป็นการตอบสนองท่ีง่าย  ๆ  เชน่  กดแปน้  Spacebar   

บอกวตัถุประสงค์ (Specify  Objective)  วัตถุประสงค์ของบทเรียน  นับว่า
เป็นส่วนส าคัญยิ่งต่อกระบวนการการเรียนรู้  และสามารถจ าแนกออกเป็น  2  ชนิด  ได้แก่  
วตัถปุระสงค์ทัว่ไปและวตัถปุระสงค์ 
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ทบทวนความรู้เดิม (Activate  Prior  Knowledge) ปฏิบตัิโดยทั่วไปส าหรับ
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน คือ การทดสอบก่อนบทเรียน (Pre-test) ซึ่งเป็นการประเมินความรู้
ของผู้ เรียน  เพ่ือทบทวนเนือ้หาเดมิท่ีเคยศกึษาผา่นมาแล้ว 

น าเสนอเนือ้หาใหม่ (Present  New  Information)  การน าเสนอเนือ้หาของ
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนก็คือ ควรน าเสนอภาพท่ีเก่ียวข้องกับเนือ้หาประกอบกบัค าอธิบาย
สัน้  ๆ  ง่าย แตไ่ด้ใจความการใช้ จะท าให้ผู้ เรียนเข้าใจเนือ้หาง่ายขึน้  และมีความคงทนในการจ า
ได้ดีกวา่การใช้ค าอธิบายเพียงเอยา่งเดียว 

การสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบมลัติมีเดียให้มีประสิทธิภาพตาม
เกณฑ์มาตรฐานท่ีก าหนด โดยประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนท่ีก าหนดนีเ้ป็น
เกณฑ์ท่ีผู้ สอนคาดหมายว่า ผู้ เรียนจะเปล่ียนพฤติกรรมเป็นท่ีพึงพอใจ โดยปกติเนือ้หาท่ีเป็น
ความรู้ความจ ามกัจะตัง้เกณฑ์ไว้ 80/80 หรือ 90/90 สว่นเนือ้หาท่ีเป็นทกัษะหรือเจตคติอาจตัง้ไว้ท่ี 
70/70 หรือ  75/75  ในเร่ืองนี ้

ขรรค์ชัย คงเสน่ห์ และคณะ (2546) กล่าวว่า ตัวอย่างการสร้างและหา
ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์การสอนอินเตอร์แอคทีพมัลติมีเดีย  พร้อมชุดปฏิบตัิการ
ทดลองควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์  วิชา  การออกแบบวงจรดิจิตอล  ซึ่งก าหนดเกณฑ์มาตรฐาน  
80/80  พบว่า  บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมลัติมีเดียท่ีสร้างขึน้มีประสิทธิภาพ  ส่วนอมรเดช ดี
นาน (2544)ท าการวิจัยเพ่ือสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบ  มัลติมีเดีย  เร่ือง  การ
ขยายพันธุ์ พืช  ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน  80/80  ผลการวิจัยพบว่า  บทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบมัลติมีเดีย   เร่ือง  การขยายพันธ์พืช  มีประสิทธิภาพผ่านเกณฑ์
มาตรฐานเท่ากบั  81.00  เม่ือเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนระหวา่งก่อนเรียนและหลงัเรียน
ของกลุ่มนักเรียน  ท่ีมีระดบัคะแนนเฉล่ียสะสมสูงและต ่า  พบว่า  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลัง
เรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดบั  0.1  และเม่ือเปรียบเทียบผลต่างของ
คะแนน  ก่อนเรียนและหลังเรียนระหว่างกลุ่มนักเรียนท่ีมีระดับคะแนนเฉล่ียสะสมสูงและต ่า  
พบว่า  ไม่แตกต่างกัน งานวิจัยของสมฤทัย โถววิริยะกุล (2543) ได้ท าการศึกษาค้นคว้าเพ่ือ
พฒันาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียช่วยสอนเร่ืองจกัรวาลและอวกาศชัน้ประถมศึกษาป่ีท่ี  4  
บทเรียนส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์  มลัติมีเดียช่วยสอนอยู่ในระดบัดี  สม
ฤทัย โถววิริยะกุล (2543) ได้ท าการสร้างชุดการสอนวิชาทฤษฎีช่างกลทั่วไป  เร่ืองเคร่ืองมือวัด  
ตามหลกัสตูรประกาศนียบตัรวาชีพ  พทุธศกัราช  2538  กรมอาชีวศกึษา  ผลการศกึษาพบวา่  ขัน้
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สร้างชดุการสอนมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์  85/85  โดยผลการทดลองได้ประสิทธิภาพ  85.00   
สงูกวา่เกณฑ์มาตรฐานท่ีก าหนด  85/85 

 
3.อาเซียน (ASEAN) 

3.1 ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัอาเซียน 
ก าเนิดอาเซียน 

สมาคม ประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือ อาเซียน ได้รับการ
จดัตัง้ขึน้ในวนัท่ี 8 สิงหาคม 2510 ณ วงัสราญรมย์ ในกระทรวงการตา่งประเทศ กรุงเทพมหานคร 
โดยมีประเทศสมาชิกเร่ิมแรก 5 ประเทศ คือ อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และไทย 
ตอ่มา บรูไน ดารุสซาลามได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกในวนัท่ี 8 มกราคม 2527 เวียดนามได้เข้าร่วมเม่ือ
วนัท่ี 28 กรกฎาคม 2538 ลาวและพม่าเข้าร่วมเม่ือวนัท่ี 23 กรกฎาคม 2540 และกมัพชูาเม่ือวนัท่ี 
30 เมษายน 2542 

ภูมิภาคอาเซียนนัน้ ประกอบด้วยประชากรประมาณ 567 ล้านคน มีพืน้ท่ี
โดยรวม 4.5 ล้านตารางกิโลเมตร ผลิตภณัฑ์มวลรวมประชาชาตปิระมาณ 1,100 พนัล้านดอลลาร์ 
และรายได้โดยรวมจากการค้าประมาณ 1.4 ล้านล้านดอลลาร์ (กระทรวงการตา่งประเทศ, 2559) 

วตัถปุระสงค์ 
ปฏิญญา อาเซียน (The ASEAN Declaration) ได้ระบุว่า เป้าหมายและ

จดุประสงค์ของอาเซียน คือ  1) เร่งรัดการเจริญเตบิโตทางเศรษฐกิจ ความก้าวหน้าทางสงัคมและ
การพัฒนาวัฒนธรรมในภูมิภาค และ 2) ส่งเสริมสันติภาพและเสถียรภาพในภูมิภาค โดยการ
เคารพหลกัความยตุธิรรมและ  หลกันิตธิรรมในการด าเนินความสมัพนัธ์ระหวา่งประเทศในภมูิภาค 
ตลอดจนยึดมั่นในหลักการแห่งกฎบัตรสหประชาชาติใน โอกาสครบรอบ 30 ปีของการก่อตัง้
อาเซียน ในปี 2540 (ค.ศ.1997) ผู้ น าของประเทศสมาชิกอาเซียนได้รับรอง “วิสัยทัศน์อาเซียน 
2020” (ASEAN Vision 2020) โดยเห็นพ้องกนัในวิสยัทศัน์ร่วมของอาเซียนท่ีจะเป็นวงสมานฉันท์
ในภูมิภาค ตะวนัออกเฉียงใต้ ต้องการมีปฏิสมัพนัธ์กบัภายนอก การใช้ชีวิตในสภาพท่ีมีสนัติภาพ 
เสถียรภาพ และความเจริญรุ่งเรือง ผกูมดักนัเป็นหุ้นสว่นในการพฒันา ท่ีมีพลวตัและในประชาคม
ท่ีมีความเอือ้อาทรระหว่างกนั ปี 2546 ผู้น าอาเซียนได้เห็นพ้องกันท่ีจะจดัตัง้ประชาคมอาเซียนท่ี
ประกอบด้วย 3 เสาหลกั อนัได้แก่ ประชาคมการเมืองและความมัน่คงอาเซียน (ASEAN Political-
Security Community–ASC) ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community-
AEC) และประชาคมสังคม -วัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Socio-Cultural Community-ASCC) 
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ภายในปี 2563 ตอ่มา ในการประชมุ สดุยอดอาเซียน ครัง้ท่ี 12 ท่ีเมืองเซบ ูฟิลิปปินส์ ผู้น าประเทศ
อาเซียนตกลงท่ีจะเร่งรัดกระบวนการสร้างประชาคมอาเซียนให้แล้ว เสร็จภายในปี 2558  
(กระทรวงการตา่งประเทศ, 2559) 

ประเทศสมาชิกทัง้หมด 10 ประเทศ 
1. ไทย 
2. มาเลเซีย 
3. ฟิลิปปินส์ 
4. อินโดนีเซีย 
5. สิงคโปร์ 
6. บรูไน 
7. ลาว 
8. กมัพชูา 
9. เวียดนาม 
10. พมา่ 

สัญลักษณ์อาเซียน คือ ต้นข้าวสีเหลือง 10 ต้นมัดรวมกันไว้ หมายถึงประเทศ
สมาชิกรวมกนัเพ่ือมิตรภาพและความเป็นน า้หนึง่ใจเดียวกนั  

สีน า้เงิน หมายถึง สนัตภิาพและความมัน่คง 
สีแดง หมายถึง ความกล้าหาญและความก้าวหน้า 
สีขาว หมายถึง ความบริสทุธ์ิ 
สีเหลือง หมายถึง ความเจริญรุ่งเรือง 
 
เพลงอาเซียน 
* อาเซียนร่วมใจ อาเซียนเรามาร่วมใจ 
อาเซียนร่วมใจ อาเซียนเรามาร่วมใจ 
มาเลเซีย พมา่ กมัพชูา ลาว ไทย 
สิงคโปร์ เวียดนาม บรูไน ฟิลิปปินส์ ... อินโดนีเซีย 
อาเซียนร่วมใจ อาเซียนเรามาร่วมใจ 
อาเซียนร่วมใจ อาเซียนเรามาร่วมใจ 
(ญ.) รอบบ้านเราอยูต่ดิกนั ขอบรัว้ชนกนั เป็นบ้านพ่ีเมืองน้อง 
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ตะวนัออกเฉียงใต้เรืองรอง แผน่ดนิสีทองสาดสอ่งบ้านเรา 
รอบบ้านเราอยูต่ดิกนั สขุทกุข์รวมกนั แบง่ปันบรรเทา 
ฝนร่ัว ฝนแล้งก็แบง่เบา บ้านเธอบ้านเขาเรามาชว่ยเหลือกนั 
(ซ า้ *) 
อาเซียนร่วมใจ อาเซียนเรามาร่วมใจ 
อาเซียนร่วมใจ อาเซียนเรามาร่วมใจ 
(ช.) ข้าวปลาและอาหาร ตัง้ร้านเรียงกนั ผกูพนัแลกเปล่ียน 
วฒันธรรมเราหมนุเวียน ปรับเปล่ียนเช่ือมโยง เสริมสง่แข็งแรง 
(พร้อมกนั) มาจบัมือกนัสร้างรัว้ เพราะลมเศรษฐกิจนัน้มนัพดัแรง 
รัว้นีจ้ะแข็งจะแกร่ง มนัอยูท่ี่เรา ผองชาวอาเซียนร่วมใจ 
(ญ.) รอบบ้านเราอยูต่ดิกนั ขอบรัว้ชนกนั เป็นบ้านพ่ีเมืองน้อง 
ตะวนัออกเฉียงใต้เรืองรอง แผน่ดนิสีทองสาดสอ่งบ้านเรา 
(ช.) เพราะบ้านเราอยูต่ดิกนั สขุทกุข์ร่วมกนั แบง่ปันบรรเทา 
ฝนร่ัว ฝนแล้งก็แบง่เบา บ้านเธอบ้านเขาเรามาชว่ยเหลือกนั 
อาเซียนร่วมใจ อาเซียนเรามาร่วมใจ 
อาเซียนร่วมใจ อาเซียนเรามาร่วมใจ 
(ช.) ข้าวปลาและอาหาร ตัง้ร้านเรียงกนั ผกูพนัแลกเปล่ียน 
วฒันธรรมเราหมนุเวียน ปรับเปล่ียนเช่ือมโยง เสริมสง่แข็งแรง 
(พร้อมกนั) มาจบัมือกนัสร้างรัว้ เพราะลมเศรษฐกิจนัน้มนัพดัแรง 
รัว้นีจ้ะแข็งจะแกร่ง มนัอยูท่ี่เรา ผองชาวอาเซียนร่วมใจ 
(อาเซียนร่วมใจ อาเซียนเรามาร่วมใจ) มาเลเซีย พมา่ 
(อาเซียนร่วมใจ อาเซียนเรามาร่วมใจ) กมัพชูา ลาว ไทย 
(อาเซียนร่วมใจ อาเซียนเรามาร่วมใจ) สิงคโปร์ เวียดนาม บรูไน 
(อาเซียนร่วมใจ อาเซียนเรามาร่วมใจ) ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย ... อาเซียน 

ดนตรีในประเทศอาเซียน 
จากการค้นคว้ารวบรวมข้อมูลดนตรีในประเทศอาเซียน ผู้ วิจยัสรุปได้จาก นฎัฐิ

กา สนุทรธนผล (2557, น.1-46) วิทย์ บณัฑิตกลุ (2558) ท่ีกลา่วถึงดนตรีในประเทศอาเซียนดงันี ้
ประเทศไทย (Thailand) 

เคร่ืองดนตรี 
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ซอสามสาย เป็นเคร่ืองดนตรีไทยชนิดหนึ่งจ าพวกเคร่ืองสายมีขนาด
ใหญ่กว่าซอด้วงหรือซออู้  และมีลักษณะพิเศษ คือมีสามสาย มีคนัชกัอิสระ กะโหลกซอมีขนาด
ใหญ่ นบัเป็นเคร่ืองดนตรีท่ีมีความสง่างามชิน้หนึ่งในวงเคร่ืองสาย ผู้ เล่นจะอยูใ่นต าแหนง่ด้านหน้า
ของวง เป็นซอท่ีมีมาแต่โบราณ มีเสียงไพเราะ นุ่มนวล รูปร่างวิจิตรสวยงามกว่าซอชนิดอ่ืน เป็น
เคร่ืองดนตรีชัน้สงูใช้ในราชส านกั 

ฆ้องวง เป็นเคร่ืองดนตรีประเภทเพอร์คสัชัน ท าด้วยโลหะท่ีมีหลาย
รูปแบบ ค าว่าฆ้องนัน้มีท่ีมาจากภาษาชวา ปรากฎการใช้ฆ้องในหลายชาติในทวีปเอเชีย เช่นจีน 
อินโดนีเซีย ไทย มาเลเซีย เป็นต้น ปัจจบุนัฆ้องเข้าไปมีสว่นในดนตรีตะวนัตกด้วยเชน่กนั 

ขิม แตเ่ดิมนัน้เป็นเคร่ืองดนตรีประเทศจีน เร่ิมเข้ามาสู่ประเทศไทยใน
สมยัรัชการท่ี 4 นกัดนตรีของไทยได้ดดัแปลงแก้ไขโดยเปล่ียนจากสายลวดมาเป็นสายทองเหลือง
ให้มีขนาดโตขึน้ เทียบเสียงเรียงล าดบัไปตลอดถึงสายต ่าสดุ เสียงคูแ่ปดมือซ้ายและมือขวามีระดบั
เกือบจะตรงกัน เปล่ียนไม้ตีให้มีขนาดท่ีใหญ่ขึน้และก้านแข็งขึน้ หย่องท่ีหนุนสายีความหนา
กวา่เดมิ เพ่ือให้เกิดความสมดลุและเพ่ือเพิ่มเสียงให้มีความดงัมากย่ิงขึน้ และไมใ่ห้เสียงท่ีออกมามี
ความแข็งกร้าวจนเกินไปให้ทาบหนงัหรือสกัหลาดตรงปลายไม้ตี ส่วนท่ีกระทบกบัสายท าให้เกิด
ความนุม่นวลและได้รับความนิยม บรรเลงร่วมอยูใ่นวงเคร่ืองสายผสมของไทยในปัจจบุนั 

ระนาดเอก เป็นเคร่ืองดนตรีท่ีวิวัฒนาการมาจากกรับ โดยการน าเอา
กรับท่ีมีขนาดเล็กบ้างใหญ่บ้าง สัน้บ้าง ยาวบ้าง น ามารวมกนัเป็นชมุจึงมีระดบัเสียงท่ีแตกตา่งกนั 
ระนาดเอกนีน้ักดนตรีนิยมเรียกกันสัน้ๆว่า “ระนาด” เร่ิมมีการน าเอาระนาดเอกมาประสมในวง
ดนตรีในสมยักรุงศรีอยธุยา ส่วนประกอบของระนาดเอกมีอยู่ด้วยกัน 2 ส่วนใหญ่ คือ รางและผืน
ระนาด หน้าท่ีในการบรรเลงระนาดเอกปสมร่วมอยู่ในวงมโหรี วงเคร่ืองสายผสมวงปีพาทย์ไม้นวม 
วงปีพาทย์นางหงส์ วงปีพาทย์ดกึด าบรรพ์ และวงปีพาทย์มอญ โดยท าหน้าท่ีเป็นผู้น าของวง 

ระนาดทุ้ม ก าเนิดนามยัพระบาทสมเด็จพระนัง่เกล้าเจ้าอยู่หวั รัชการ
ท่ี 3 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ โดยประดิษฐขึน้ให้เป็นเคร่ืองดนตรีท่ีมีระดบัเสียงงทุ้มต ่ากบัระนาดเอก
ซึ่งเป็นเคร่ืองดนตรีท่ีมีเสียงสูง ระนาดทุ้มผสมร่วมอยู่ในวงมโหรี วงปีพาทย์ไม้แข็ง วงปีพาทย์ไม้
นวม วงปีพาทย์นางหงส์ วงปีพาทย์ดกึด าบรรพ์ และวงปีพาทย์มอญ โดยท าหน้าท่ีบรรเลงหยอกล้อ
ไปกับระนาดเอก เดินท านองรองในทางของตนเองซึ่งจะมีจังหวะโยนล้อ ขัดท่ีท าให้เกิดความ
ไพเราะและเตมิเตม็ชอ่งวา่งของเสียง อนัเป็นเอกลกัษณ์ของระนาดทุ้ม 

กลองยาว เป็นเคร่ืองดนตรีส าหรับตีด้วยมือ ตัวกลองท าด้วยไม้มี
ลกัษณะกลมกลวง ขึงด้วยหนงัมีหลายชนิด ถ้าท าด้วยหนังหน้าเดียว มีรูปยาวมากใช้สะพายใน
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เวลาตี เรียกว่ากลองยาวหรือเถิดเทิง เช่ือกนัวา่กลองยาวได้แบบอยา่งมาจากพม่า เคร่ืองดนตรีท่ีใช้
บรรเลงร่วมมี ฉ่ิง ฉาบเล็ก กรับ โหม่ง เรียกการเลน่ชนิดนีว้า่ “เถิดเทิง” หรือ “เทิงกลองยาว” ท่ีเรียก
เชน่นีเ้ข้าใจวา่เรียกตามเสียงกลองท่ีตีและตามรูปลกัษณะกลองยาว 

สหภาพพมา่ (Union of Myanmar) 
เคร่ืองดนตรี  

Saung เป็นเคร่ืองดนตรีพืน้เมือง Saung มีลกัษณะเฉพาะ มีจุดเด่น
ตรงท่ีเป็นพิณโบราณของชาวพืน้เมืองท่ียงัคงอยูจ่นถึงทกุวนันี ้

Myanma saing waing หรือท่ีเรียกว่าวงมโหรีของพม่า ซ่ีงมีกลิ่นอาย
ของวงออเคสตร้า นิยมเลน่ในอาคาร 

ฟิลิปปินส์ (Philippines) 
เคร่ืองดนตรี 

ดนตรีและศลิปะชาวฟิลิปปินส์ได้รับอิทธิพลจากทัง้สองวฒันธรรมท่ีมี
การย้ายไปยงัประเทศนี ้ประเภทแรกของเพลงท่ีพฒันาขึน้ในประเทศฟิลิปปินส์เป็นเพลงพืน้เมืองท่ี
อพยพมาจากไต้หวนั ลกัษณะภาคใต้ ภาคเหนืออ่ืนๆ ลกัษณะและรูปแบบลกัษณะจะมีสามกลุ่ม
พืน้ฐานของดนตรีพืน้เมือง สไตล์ภาคใต้ของเพลงมกัจะเก่ียวข้องกบัการใช้ท่ีแตกตา่งกนัรวมทัง้ห้า 
Kulintang,Agung,Gangdinagan,Dabakan และ Babedil รูปแบบของดนตรีพืน้บ้านเภาคเหนือ
ของเพลงสะท้อนให้เห็นถึงฆ้องเอเซีย เพลงของพวกเขามกัจะมีฆ้อง Unbossed เรียกว่า Gangsa 
นอกเหนือจากเคร่ืองมือท่ีใช้ในภาคใต้และภาคเหนือของสไตล์ดนตรี อปุกรณ์อ่ืนๆ ท่ีใช้ในประเทศ
ฟิลิปปินส์รวมถึงการเข้าสูร่ะบบกลอง ป่ี zithers ไม้ไผแ่ละ Kudyapi Sape เป็ น เค ร่ือ งดนต รี ท่ี มี
ลักษณะคล้ายกีตาร์ Sape ถูกท าให้โค้งงอด้วยล าไม้ เคร่ืองดนตรีสมัยใหม่จ านวนมากมักจะมี
ความยาวเป็นเมตร Sape เป็นเคร่ืองดนตรีแบบท่ีเรียบง่าย เส้นแตล่ะเส้นจะเป็นหนึง่เสียง ส่วนเส้น
ท่ีเสริมเข้ามาจะถกูดีดเพ่ือให้เกิดเสียงต ่า ดนตรี Sape มกัจะได้รับแรงบนัดาลใจจากความฝัน 

กมัพชูา (Cambodia) 
เคร่ืองดนตรี 

Krapeu หรือท่ีเรียกว่า จะเข้ เป็นเคร่ืองดนตรีท่ีมีรูปร่างเหมือนจะเข้ 
ประดบัด้วยลวดลายมีสายสามสายส าหรับดีด ค าว่า Krapeu ในภาษากมัพชูาหมายถึง จะเข้ เป็น
เคร่ืองดนตรีคลาสสิคของกมัพชูาสมยัปัจจบุนั จะเข้มกัจะมี 3 หรือ 5 ขารองรับตวัเคร่ือง เม่ือแสดง
ผู้ เล่นจะนัง่ข้างเคร่ืองดนตรี มือซ้ายดีดพิณขึน้และลง ขณะท่ีมือขวาดงึด้วยการใช้ไม้ดีด จะเข้จะใช้
ส าหรับเป็นเคร่ืองดนตรีในงานแตง่งาน  
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Sampho เป็นกลองยาวขนาดเล็กของชนพืน้เมืองในประเทศกมัพชูา 
มีสองหัวและเล่นโดยดารใช้มือสองมือ ผู้ เล่น Sampho เป็นผู้ น ากลุ่มเคร่ืองเป่าและกลองคอย
ก าหนดจงัหวะ Sampho มีลกัษณะคล้ายกบัตะโพน  

Tro ซอกัมพูชาเป็นเคร่ืองดนตรีพืน้เมืองประเภทเคร่ืองสายของ
กัมพูชา ตวัซอท ามาจากกะลามะพร้าวชนิดพิเศษ ปลายข้างหนึ่งจะถูกปิดด้วยหนงัสัตว์ สายทัง้
สามท ามาจากเส้นไหม ซอกมัพชูามีลกัษณะคล้ายคลงึกบัซอสามสายของไทย 

ลาว (Laos) 
เคร่ืองดนตรี 

จากการค้นขว้ารวบรวมข้อมลูในประเทศอาเซียน ผู้วิจยัสรุปได้จาก เฉลิมศกัดิ์ พิกลุศรี 
(2551) ท่ีกล่าวถึงดนตรีในประเทศลาวว่า Khene เป็นเคร่ืองเป่ามีสิน้โลหะ เสียงเกิดจากลมผ่าน
สิน้โลหะไปตามล าไม้ท่ีเป็นลูกแคน การเป่าแคนต้องใช้ทัง้เป่าลมเข้าและดดูลมออกด้วย จึงเป่า
ยากพอสมควร แคนมีหลายขนาดบางขนาดมีเสียงประสานอยู่ด้วย แคนมีหลายประเภทตาม
จ านวนสูกแคน นอกจากบรรเลงเป็นวงแล้วก็ยังใช้บรรเลงประกอบการร า (การขับร้อง) หรือใช้
บรรเลงร่วมกบัพิณ โปงลาง ฯลฯ 

เวียดนาม (Vietnam) 
เคร่ืองดนตรี 

จากการค้นขว้ารวบรวมข้อมูลในประเทศอาเซียน ผู้ วิจยัสรุปได้จาก 
bank adisak (2557) ท่ีกลา่วถึงดนตรีในประเทศเวียดนามวา่ 

Dan nhi เป็นเคร่ืองดนตรีประเภทเคร่ืองสาย (เคร่ืองสี) มีลักษณะ
คล้ายซอด้วงของไทยมีเสียงสูงต ่าท่ีเป็นเอกลัษณ์เฉพาะ Dan nhi มี สาย 2สาย มีลักษณะยาว 
สายท ามาจากไหมถัก และกล่องเสียงท ามาจากหนังงู ในปัจจุบัน Dan nhi สายมักท าจากลวด 
และกลอ่งเสียงท าด้วยไม้ 

Dan tranh Dan tranh เป็นเคร่ืองดนตรีประเภทเคร่ืองสาย (เคร่ือง
ดีด) มีลักษณะคล้ายพิณ มีสายทัง้หมด 16สาความยาวประมาน 100 ซม. เคร่ืองดนตรีชนิดนี ้
ประดิษฐ์ขึน้โดยจกัรพรรดิของจีน Phuc Hi ปัจจุบนั Dan tranh เป็นเคร่ืองดนตรีท่ีนิยมอย่างมาก
ในหมูน่กัเรียนหญิงชาวเวียดนาม 

Kim หรือ Dan nguyet เป็นเคร่ืองดนตรีประเภทเคร่ืองสาย (เคร่ือง
ดีด) มีลกัษณะคล้ายกีต้าร์ แตมี่สายแค2่สาย มีเสียงท่ีนุม่นวล 
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เคร่ืองเป่า ได้แก่ ป่ี และ ขลุ่ยเวียดนาม ปีนัน้มีลักษณะคล้ายป่ีชวา
ของไทย และ ขลุ่ยเวียดนาม นัน้มีลกัษณะคล้ายขลุ่ยจีน มีรู 6 รู รูเป่าอยู่ด้านข้างคล้ายฟลูท ยาว
ประมาย 70 ซม 

Dan bau เป็นพิณน า้เต้าสายเด่ียวแบบโบราณ 
จากการค้นขว้ารวบรวมข้อมูลในประเทศอาเซียน ผู้ วิจัยสรุปได้จาก ปัญญา 

รุ่งเรือง (2551, 2552) ท่ีกลา่วถึงดนตรีในประเทศอาเซียนวา่ 
สิงคโปร์ (Singapore) 

เคร่ืองดนตรี 
Dizi เป็นขลุ่ยจีนดัง้เดิมมีปุ่ ม 3 ปุ่ ม อาจจะมีแผ่นบาง ๆ เพ่ือปิดรูไว้

เพ่ือท าให้เกิดเสียงรัว เช่ือกนัว่า Dizi น ามาจากทิเบตในช่วงยคุราชวงค์ฮัน่และตัง้แตน่ัน้มาก็มีการ
ใช้ในประเทศจีนมาเป็นเวลากว่า 2 พันปีแล้ว ผู้ เล่นจะมีเทคนิคในการเป่ามากมาย ซึ่งก็จะท าให้
เกิดเสียงท่ีแตกตา่งกนัไป 

Erhu เกิดขึน้ในประเทศจีนในสมยัรัชวงศ์ถัง เป็นซอสองสายท่ีเล่นบน
ตกั เส้นสายจะมีระดบัเสียง 5 ระดบั ใช้คนัชักในการสี มีรูปแบบหลายชนิดโดยรูปร่างและกล่อง
เสียงก็จะแตกตา่งกนัออกไป Erhu กลายมาเป็นเคร่ืองดนตรีหลกัในอปุรากรจีน 

Gaohu เป็นเคร่ืองดนตรีหลกัของเพลงกวางตุ้งและเพลงอุปรากรจีน 
Gaohu มีลกัษณะคล้ายกับ Erhu แต่มีกล่องเสียงท่ีมีน า้หนกัเบากว่า โดยทัว่ไปกล่องเสียงจะเป็น
วงกลม และมีระดบัเสียงท่ีสงูกวา่คือ 5 ระดบัด้วยกนั และมีเสียงท่ีกงัวานกวา่เม่ือเทียบกบั Erhu 

Veena เป็นเคร่ืองดีดท่ีส่วนใหญ่แล้วจะใช้ในดนตรี Carnatic (ดนตรี
ท่ีเล่นกันทางตอนใต้ของอินเดีย) รูปแบบของ Veena มีลักษณะท่ีแตกต่างกันออกไปผู้ ท่ีเล่น 
Veena เราจะเรียกเขาวา่ Vainika 

Zhongruan เป็นเคร่ืองดีดของจีนท่ีอาจจะใช้นิว้หรือป๊ิกดีดก็ได้ มี
ลกัษณะคล้ายกบั pipa มีคอตัง้ตรง มีกลอ่งเสียงเป็นวงกลมและมีลวดลายสลกั 

Guzheng เป็นเคร่ืองดนตรีดัง้เดิมของจีน เป็นแม่แบบของ koto 
เคร่ืองดนตรีญ่ีปุ่ น yatga เคร่ืองดนตรีของมองโกเลีย และKayageum เคร่ืองดนตรีของเกาหลี
แมแ่บบของ Guzheng คือ se (เคร่ืองดนตรีประเภทสายโบราณของจีน) สายของมนัแตเ่ดิมแล้วท า
ด้วยไหม จากนัน้ก็เปล่ียนเป็นสายโลหะและเหล็กท่ีพันด้วยไนลอนตามล าดับ จ านวนสายของ 
Guzheng จะมีจ านวนไมแ่นน่อนอยา่งน้อยท่ีสดุมี 6 เส้น หรือมากท่ีสดุ 23 เส้น  
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Yangqin เป็นเคร่ืองดนตรีท่ีคล้ายขิมของประเทศไทย แต่เดิมแล้วมา
จากประเทศแถบตะวนัออกกลาง มีรูปแบบแตกตา่งกนัไป เป็นท่ีนิยมไม่เพียงแตเ่ฉพาะในประเทศ
จีน แต่ยงันิยมในยโุรปกลาง ตะวนัออกกลาง อินเดียและปากีสถานอีกด้วย Yangqin ใช้เล่นอยู่ใน
วงหรือเลน่เดี่ยวก็ได้ 

Konghou ลักษณะเด่น ท่ี  Konghou ต่างจากพิณ คอนเสิ ร์ต ใน
ตะวันตกคือ สายของ Konghou จะถูกพับเพ่ือท าให้เกิดแถวสองแถว ซึ่งท าให้ผู้ เล่นสามารถใช้
เทคนิคการเลน่ชัน้สงูได้ สายท่ีมีสองแถวนัน้ยงัเหมาะกบัการเลน่จงัหวะเร็วและเสียงประกอบด้วย  

Pipa บางครัง้เรียก ขลุ่ยจีน มีรูปร่างเหมือนผลแพร์ ใช้เป็นเคร่ือง
ดนตรีมาเป็นเวลายาวนานกว่า 2 พนัปีในจีน วิธีการเล่น คือใช้ทกุนิว้ข้างขวายกเว้นนิว้หวัแม่มือกด
สายจากขวาไปซ้าย และใช้นิว้หวัแมมื่อขวาดีดจากซ้ายไปขวา เม่ือเร่ิมแรกสายจะถกูดีดด้วยป๊ิกอนั
ใหญ่ จากนัน้ก็คอ่ยๆเปล่ียนมาใช้นิว้ข้างขวาแทน 

อินโดนีเซีย (Indonesia) 
เคร่ืองดนตรี 

Gamelan เป็นกลุ่มของเคร่ืองดนตรีประกอบด้วยเค ร่ืองดนตรี
หลากหลายชนิด เช่น metallophones, xylophones และ gongs ขลุ่ยไม้ไผ่ อาจมีนกัร้องด้วยก็ได้ 
ค าว่า “Gamelan” มาจากค าของชาวชวา ค าว่า “ gamel” มีความหมายว่า ตี หรือ เคาะ และตวั
ท้าย “an” ใสเ่พ่ือท าให้นามนัน้เป็นพหพูจน์ 

Angklung เป็นเคร่ืองดนตรีท่ีท ามาจากท่อไม้ไผ่ 2 ชิน้แนบกบัโครงไม้
ไผ่ท่อ มีลกัษณะเป็นวงโค้งเวลาเขย่าจึงเกิดเสียงก้องกงัวาน ฐานของโครงนัน้จะถกูยึดกุมด้วยมือ
เดียว ขณะท่ีอีกมือหนึ่งเขย่าอย่างเร็วจากด้านหนึ่งไปด้านหนึ่ง Angklung ทัง้สามอนัหรือมากกว่า
นัน้จะแสดงเป็นกลุม่ แตล่ะอนัจะเลน่เพียงโน้ตเดียว และเม่ือเสียงของแตล่ะอนัรวมกนัก็จะเกิดเป็น
ท่วงท านองหลักขึน้ Angklung ได้รับความนิยมทั่วทัง้เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ แต่มีถ่ินก าเนินท่ี
อินโดนีเซีย (ชาวชนุดาใช้และเลน่มาตัง้แตส่มยัโบราณ) 

Gambang ห รือ ท่ี เรียกว่า  Gambang kayu (Gambang ไม้ ) เป็น
เคร่ืองดนตรีท่ีมีลกัษณะคล้ายกบัระนาดท่ีใช้ในหมูช่าวอินโดนีเซียและทางตอนใต้ของฟิลิปปินส์ ใน
วงมโหรี Gamelan และ Kulintangคร่ืองดนตรี  

 
บรูไน ดารุสซาลาม (Brunei Darussalam) 

เคร่ืองดนตรี 
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Tawak Tawak เป็นเคร่ืองดนตรีผลิตจากทองเหลือง พบท่ีซาราวกับน
เกาะบอร์เนียว เคร่ืองดนตรีท่ีท าจากทองเหลืองของบรูไน ดารุสซาลามและท่ีอ่ืน ๆ บนเกาะ
บอร์เนียวในสมยัก่อนนัน้โดยมากมกัจะได้รับอิทธิพลจากประเทศจีน เห็นได้จากการท่ีมีลวดลาย
ด้านหน้าเป็นรูปมังกรและสัตว์ทะเล ปูและปลา ขอบด้านข้างเป็นรูปจระเจ้และปลา ครัง้หนึ่ง 
Tawak Tawak ใช้เป็นสัญญาณเรียกคนให้มารวมตัวกันไม่ได้ใช้เป็นส่วนหนึ่งของวงมโหรี 
Gamelan เหมือนเชน่ในอินโดนีเซีย 

Gambus เป็นเคร่ืองดนตรีท่ีมีลกัษณะคล้ายกีตาร์ มีสายทัง้หมด 12 
เส้น ดีดด้วยป๊ิก ไม่เหมือนกับเคร่ืองดนตรีตะวนัตก เช่น แมนโดลินตรงท่ี Gambus ไม่มีลายสลัก 
การปรับเสียงและรูปแบบการเล่นของ Gambus นัน้มีส่วนคล้ายคลึงกับเคร่ืองดนตรีของชาว
อาหรับ 

Gandang เป็นค าทั่วไปท่ีใช้แสดงความหมายถึงกลองทุกชนิด ตัว
กลองมีขนาดยาว ผิวหน้าของกลองมีสองด้าน ซึ่งมีขนาดต่างกัน ท ามาจากหนงัแกะหรือหนงัววั 
หนงักลองแนบชิดไปกบัตวักลองด้วยเส้นหวาย Gandang จะพบได้ท่ีกลุ่มของ Gamelan ของชาว
ชวาในรัฐยะโฮร์ Gandang มลายูเป็นเคร่ืองดนตรีท่ีส าคัญในการแสดงดนตรีในโรงมหรสพ 
เชน่เดียวกบั Gamelan 

มาเลเซีย (Malaysia) 
เคร่ืองดนตรี 

Serunai เป็นเคร่ืองเป่าดัง้เดิมของชาวมาเลย์ เป็นเคร่ืองดนตรีท่ีมี
นานและเล่นโดยชมุชนชาวมาเลย์ในรัฐกลนัตนัชายฝ่ังทะเลตะวนัออกของมาเลเซีย ตวั serunai มี
รูท่ีใช้นิว้ปิดข้างหน้า 7 รู ข้างหลงั 1 รู จะสร้างเสียงผ่านรูตา่ง ๆ เป่าไปพร้อม ๆ กบัการแสดงวายงั 
กลุิด (การเลน่หนงัตะลงุ) หรือวงมโหรีหลวง 

Rebab เป็นเคร่ืองดนตรีพืน้เมืองของชาวมาเลย์ประเภทเคร่ืองดีด
สามสาย ส่วนโค้งของตวัเคร่ืองท่ีย่ืนออกไปเป็นไม้เนือ้แข็งรูปสามเหล่ียม มกัจะท าจากไม้ของต้น
ขนุน ด้านหน้าตวัเคร่ืองปิดด้วยแผ่นกระเพาะด้านในของววั ใช้ก้อนขีผ้ึง้เล็กๆยึดกับส่วนตวัเคร่ือง
ด้านบนทางซ้ายมือเพ่ือขงึหน้าให้ตงึ 

Sape เป็นเคร่ืองดนตรีท่ีมีลกัษณะคล้ายกีตาร์ Sape ถูกท าให้โค้งงอ
ด้วยล าไม้ เคร่ืองดนตรีสมัยใหม่จ านวนมากมักจะมีความยาวเป็นเมตร Sape เป็นเคร่ืองดนตรี
แบบท่ีเรียบง่าย เส้นแต่ละเส้นจะเป็นหนึ่งเสียง ส่วนเส้นท่ีเสริมเข้ามาจะถูกดีดเพ่ือให้เกิดเสียงต ่า 
ดนตรี Sape มกัจะได้รับแรงบนัดาลใจจากความฝัน 
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Kulintangan เป็นเคร่ืองดนตรีท่ีน าเข้ามาทางตะวันตกของซาบาห์
โดยชาวบรูไน แต่เป็นเคร่ืองดนตรีโบราณของชาว Bajaus ชาว Dusun และชาว Kadazan มักใช้
เล่นในวันงานเทศกาล เช่น งานแต่งงานและพิธีกรรมทางศาสนาจะใช้เล่นร่วมกับฆ้อง  (gong) 
พืน้เมืองชนิดอ่ืน ๆ Kulintangan ประกอบด้วยฆ้องเล็ก ๆ 8-9 ลกู วางเรียงตอ่กนัตามระดบัท านอง 
ผู้ เลน่จะนัง่บนพืน้หน้าเคร่ืองดนตรีและตีด้วยไม้ท่ีถกูหุ้มด้วยผ้าเล็ก ๆ 

Drum เป็นเคร่ืองดนตรีประเภทกลอง 
 

4. ทฤษฎีการเรียนรู้ 
เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทส าคญัในวงการการศกึษาเป็นอย่างมาก ในศตวรรษก่อนหน้า

นัน้มีทฤษฎีและแนวคิดเก่ียวกับการเรียนรู้ และการสอนใหม่ ๆ เกิดขึน้ ทฤษฎีท่ีได้รับความนิยม
และก่อให้เกิดความเปล่ียนแปลงทางด้านการเรียนการสอนเป็นอย่างมาก ยกตวัอย่างเช่น ทฤษฎี
การสร้างความรู้ (Constructivism) ทฤษฎีการเรียนรู้แบบร่วมมือ รวมไปถึงผลการวิจัยทางด้าน
สมอง (Brain research) ซึ่งให้มุมมองเก่ียวกับการเรียนรู้และการจดัการเรียนการสอนท่ีแตกต่าง
ไปจากเดิม จากการสอนท่ีเน้นให้ครูเป็นผู้ ถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้ เรียน โดยอาศยัความสามารถ
และจิตวิทยาการสอนส่วนตวั มาเป็นการให้ครูน าความรู้ทางด้านจิตวิทยาของการเรียนรู้มาใช้ใน
การจัดเตรียมการสอนการสอน โดยมุ่งเน้นให้ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ดี ( Instruction) ดงันัน้การ
เรียนรู้จงึเป็นกระบวนการท่ีผู้ เรียนจะต้องลงมือปฏิบตัแิละกระท าด้วยตนเอง 

การจัดการเรียนรู้แนวใหม่ สไตล์ ศตวรรษท่ี 21 สามารถท าได้จริงหรือไม่ เน่ืองจาก
เทคโนโลยีท่ีก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว และเข้ามามีบทบาทในการเรียนรู้มากขึน้ การพฒันาหลกัสูตร
การศกึษาของไทย ได้มีพฒันาการ มาเป็นระยะ ๆ ตามกาลเวลาในสมยัตา่ง ๆ เร่ิมตัง้แตส่มยัก่อน
กรุงสโุขทยั สมยักรุงสโุขทยั สมยักรุงศรีอยุธยา สมยักรุงธนบรีุ สมยักรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น สมยั
กรุงรัตนโกสินทร์ ตอนกลาง การศกึษาสมยัปฏิรูปการศึกษา (2435-2475) สมยัหลงัเปล่ียนแปลง
การปกครอง หลักสูตรพุทธศกัราช 2521-2524หลักสูตรประถมศึกษา พุทธศกัราช2521 (ฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ. 2533) หลกัสตูรมธัยมศกึษาตอนต้น พทุธศกัราช 2521 (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 2533) 
หลกัสตูรมธัยมศกึษาตอนปลาย พุทธศกัราช 2524 (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 2533) มาจนถึงหลกัสตูร
การศึกษาขัน้พืน้ฐาน พุทธศักราช 2544 และได้ เปล่ียนเป็นหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้
พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2551 หลกัสตูรดงักลา่ว เป็นหลกัสตูรแกนกลางท่ีใช้ในการจดัการศกึษาให้กบั
เยาวชนไทย และถึงแม้ว่าจะมีการจดัอบรมครูเก่ียวกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐาน
หลายต่อหลายครัง้ ก็ยังไม่สามารถท าให้ครูเข้าใจถึงหลักสูตรแกนกลางอย่างถ่องแท้ว่าควรจะ
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พฒันาผู้ เรียนไปในทิศทางใดจึงจะเหมาะสม ถกูต้อง และให้ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้ตามทกัษะ และ
คณุลกัษณะอนัพงึประสงค์ตามความต้องการได้ 

หากจะพูดถึงผู้ เรียนในปัจจุบัน มีการเปล่ียนหลักสูตรบ่อยครัง้และใช้หลักสูตรไม่
เหมาะสมกับสภาพความเป็นจริง และสภาพท้องถ่ิน ส่งผลให้เด็กและเยาวชนขาดแรงจูงใจใน
การศึกษา ขาดต้นแบบท่ีดี มีความมัน่ใจในตนเองในทางท่ีผิด มีค่านิยมและพฤติกรรมตามเพ่ือน
ในกลุ่ม  เห็นคุณค่าของวัตถุ ผู้ มีท รัพย์สินและอ านาจมากกว่าความซ่ือสัตย์สุจริต ความ
ขยนัหมัน่เพียรในการประกอบอาชีพ เด็กและเยาวชนจึงมีค่านิยมรักความสะดวกสบายมากกว่า
ความพยายาม ขาดวินัยและไม่ชินกับการท างานหนักบริโภคข้อมูลข่าวสารและส่ือสารสนเทศ
อย่างไม่ถูกต้อง ท าให้เกิดปัญหามากมายตามมา เช่น ขาดแบบแผนการด าเนินชีวิต ใช้ส่ือท่ีไม่
เหมาะสม เด็กและเยาวชนตกเป็นเหย่ือโฆษณา บริโภคสินค้าฟุ่ มเฟือยและมีการเลียนแบบ
พฤติกรรมอย่าง ไม่เหมาะสม เป็นหน้าท่ีของครูท่ีจะจัดการเรียนรู้แนวใหม่ เพ่ือให้นักเรียนมี
คณุภาพตามมาตรฐานทางการศึกษาเสียที ค าว่า “โรงเรียนมาตรฐานสากล” เข้ามีมีบทบาทมาก 
เน่ืองจาก ปี 2558 ท่ีจะถึงนี ้ประเทศไทยจะก้าวเข้าสู่ยุคประชาคมอาเซียนซึ่งการจัดการเรียนรู้
จะต้องเปล่ียนแปลงไป ครูต้องเน้นให้ผู้ เรียนสร้างความรู้ ความสามารถและคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ของผู้ เรียนตามมาตรฐานสากล มีค าถามเกิดขึน้ว่า การจดัการเรียนรู้จะเป็นไปได้หรือไม ่
ในเม่ือยุคสมัยเปล่ียนไป อะไร ๆ ก็เปล่ียนแปลงไปตามกาลเวลา  แนวคิดในศตวรรษท่ี 20 ท่ี
กล่าวถึง ความหมายของการเรียนการสอน เอาไว้ว่า การเรียนการสอนต้องค านึงถึงการเรียนรู้ของ
ผู้ เรียนและการเรียนการสอนเป็นการถ่ายทอดความรู้ ทักษะเจตคติต่าง ๆ โดยมีการเตรียมการ 
วางแผนตามหลกัวิชา มีขัน้ตอนและกระบวนการสอนท่ีเป็นแบบแผนชดัเจน มีกิจกรรมการเรียนรู้ท่ี
ให้ผู้ เรียนมีสว่นร่วม โดยให้ครู เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ และทกัษะตา่ง ๆ 

การน าทฤษฎี หลักการ และแนวคิดเก่ียวกับการเรียนรู้ และการสอนจากอดีต มาสู่
ศตวรรษท่ี 21 แนวคิดเหล่านัน้ยังมีอิทธิพลต่อการศึกษาเป็นอย่างมาก เพียงแต่ครูผู้ สอนจะน า
ทฤษฎีการเรียนรู้เหล่านัน้ มาสู่กระบวนการจัดการเรียนการสอนอย่างไร  ทิศนา แขมมณี รอง
ศาสตราจารย์ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้กล่าวถึง ทฤษฎีเก่ียวกับการเรียนรู้
ในช่วงศตวรรษท่ี 20 และการประยุกต์สู่การสอนว่า “ทฤษฎีการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 20 นัน้ เร่ิมมี
ลกัษณะของความเป็นวิทยาศาสตร์มากขึน้ มีการทดลองตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เป็น
ล าดบั และสามารถจดัทฤษฎีการเรียนรู้เป็นกลุม่ใหญ่ ๆ ได้ 4 กลุม่ คือ 

1. ทฤษฎีการเรียนรู้กลุม่พฤตกิรรมนิยม (Behaviorism) 
2. ทฤษฎีการเรียนรู้กลุม่พทุธินิยม หรือกลุม่ความรู้ความเข้าใจ (Cognitivism) 
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3. ทฤษฎีการเรียนรู้กลุม่มนษุยนิยม (Humanism) 
4. ทฤษฎีการเรียนรู้กลุม่ผสมผสาน (Eclecticism) 

หากกล่าวถึงศตวรรษท่ี 21 ถือเป็นช่วงเวลาท่ีท้าทายความสามารถของครู เพราะเป็นยคุ
ท่ีต้องเผชิญหน้ากับการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึน้อย่างรวดเร็ว การรับรู้ข่าวสารตา่ง ๆ สามารถรับรู้ได้
เพียงแค่คลิกท่ีปลายนิว้ ครูจ าเป็นต้องปรับแนวทางการจัดการเรียนรู้ เพ่ือให้ผู้ เรียนรักท่ีจะเรียนรู้
ตลอดชีวิต มีทกัษะชีวิต ทกัษะการคิด และทักษะทางด้านไอที อย่างถูกต้องและเหมาะสม  The 
Flipped Classroom หรือ การจดัการเรียนรู้แบบ “พลิกกลบั” คือวิธีการเรียนแนวใหม่ท่ีพลิกจาก
การเรียนในต าราการเรียนการสอนแบบเดิม ๆ คือ เร่ิมจากครูผู้สอน สอนในห้องเรียน ให้นกัเรียน
กลบัไปท าการบ้านสง่ มาเปล่ียนเป็นการจดัการเรียนรู้แบบพลิกกลบันัน้ คือ ให้ผู้ เรียนเป็นผู้ ค้นคว้า
หาความรู้ด้วยตนเองผ่าน “เทคโนโลยี” ท่ีครูจดัหาให้ก่อนเข้าชัน้เรียน และมาท ากิจกรรมโดยมีครู
คอยแนะน าในชัน้เรียนแทน จะเน้นให้ผู้ เรียนได้เห็นและปฏิบตัจิากประสบการณ์จริง ท าให้ผู้ เรียนมี
การจดจ าและเกิดทักษะการเรียนรู้ได้ดีกว่าท่ีจะเรียนแบบเดิม ๆ  เกิดค าถามขึน้มาอีกว่า “การ
จดัการเรียนการสอนแบบพลิกกลบันัน้ ในประเทศไทยท าได้หรือไม่” ค าตอบท่ีได้คือ ท าได้หากเกิด
จากความร่วมมือของทุกฝ่าย ไม่ว่าจะเป็นทัง้ภาครัฐ ในเร่ืองการสนับสนุนอุปกรณ์การเรียนรู้ท่ี
ทันสมัยให้กับโรงเรียนทุกโรงเรียน ไม่ว่าจะในตวัเมือง หรือนอกเมือง ทุกโรงเรียนต้องได้รับการ
จดัสรรอปุกรณ์อย่างครบถ้วน เท่าเทียม ตามจ านวนนกัเรียนท่ีมีอยูจ่ริง ความร่วมมือจากครูผู้สอน 
ท่ีจะเปล่ียนแปลงตวัเองให้ยอมรับเทคโนโลยีใหม่ ๆ ยอมท่ีจะเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ซึ่งเช่ือว่าครูไทยมี
ความรู้ ความสามารถมากในการเรียนรู้สิ่งใหม่ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และไม่แพ้ชาติใดในโลก
อยา่งแนน่อน การเรียนรู้แบบพลิกกลบันัน้ ต้องให้ผู้ เรียนเกิดทกัษะในศตวรรษท่ี 21 ดงันี  ้

ทกัษะพืน้ฐาน (Core Skills) ได้แก่ ส่ือสารสองภาษา การด าเนินงาน การแก้ปัญหา 
การใช้ ICT และการท างานร่วมกบัผู้ อ่ืน 

ทกัษะการเรียนรู้และพัฒนาตน (Personal Learning & Development Skills) ได้แก่ 
เห็นคุณค่าและเช่ือมั่นในตนเอง ตระหนักรู้ในตนและรู้จักตนเอง มีทัศนะเชิงบวกต่อการเรียนรู้ 
จดัการหรือควบคมุตนเองได้ และคดิวิเคราะห์อยา่งมีเหตผุล 

ทกัษะพลเมืองและความรับผิดชอบต่อสงัคมโลก (Citizenship Skills) ได้แก่ มีส่วน
ร่วมกบักิจกรรมชมุชนหรือสงัคม เคารพความหลากหลาย มีบทบาทหรือมีส่วนร่วมในการสร้างให้
เกิดความเท่าเทียม ความยตุธิรรมในสงัคม ศกึษาหรือเห็นปัญหาในสงัคม และลงมือท าเพ่ือน าไปสู่
การเปล่ียนแปลง เข้าใจว่าสิทธิมาพร้อมความรับผิดชอบและปฏิบตัิตามนัน้ และมีขนัติต่อความ
หลากหลายไมเ่ลือกปฏิบตั ิ
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ทกัษะการท างาน (Employability Skills) ได้แก่ วางแผนงานหรือกิจกรรมได้ มีทกัษะ
การจดัการตนเองและผู้ อ่ืน ตรงเวลา มีวินยั ท างานด้วยตนเองได้ จดัล าดบัความส าคญัของงาน
และท างานได้ตามเวลา สามารถท างานร่วมกบัคนอ่ืนได้ ตัง้ใจเตรียมการลว่งหน้าและยืดหยุ่น และ
มีจริยธรรมในการท างาน 

ในศตวรรษท่ี 20 ทักษะท่ีต้องการให้ผู้ เรียนเกิด คือ ทักษะพืน้ฐาน แต่เม่ือจะก้าวเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน ผู้ เรียนจะต้องมีทักษะด้านต่าง ๆ ดงักล่าวเพิ่มขึน้ ทกัษะท่ีเกิดขึน้ล้วนแต่เป็น
ทกัษะท่ีสามารถท าได้ในชีวิตประจ าวนั และเป็นหน้าท่ีของครูผู้สอนท่ีจะจดักระบวนการเรียนรู้ให้
ผู้ เรียนเกิดทกัษะนัน้ ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ  กระบวนการจดัการเรียนรู้แนวใหม่สไตล์ศตวรรษท่ี 
21 นัน้โรงเรียนขนาดใหญ่ หลายโรงเรียนได้เพิ่มรายวิชาท่ีสามารถจัดกระบวนการเรียนรู้เพ่ือ
พัฒนาผู้ เรียนให้เกิดทักษะได้ โดยใช้ช่ือวิชาว่า การค้นคว้าอิสระ หรือ Independent Study หรือ
เป็นท่ีรู้จกักนัว่าวิชา IS ซึ่งเป็นหลกัสตูรรายวิชาท่ีมีสาระการเรียนรู้ท่ีสถานศกึษาสร้างขึน้ให้ผู้ เรียน
ได้เลือกเรียนวิชาตามความถนัด ตามความสนใจ ตามความต้องการและความแตกต่างระหว่าง
บคุคล เนือ้หาท่ีต้องจดัการเรียนรู้มี 3 สว่นด้วยกนั คือ 

IS1 การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง ในวิชานีผู้้ เรียนจะได้รับการ
พัฒนาให้เกิดการเรียนรู้ ในการเลือกประเด็นปัญหา ตัง้สมมติฐาน ค้นคว้า การแสวงหาความรู้ 
จากแหลง่ข้อมลูตา่ง ๆ และฝึกทกัษะการวิเคราะห์ สงัเคราะห์ และสร้างองค์ความรู้ให้กบัตนเองได้ 

IS2 การส่ือสารและการน าเสนอ เป็นการเรียนรู้ท่ีต่อเน่ืองจากวิชาแรกโดยผู้ เรียนน า
สิ่งท่ีได้ศึกษา ค้นคว้าจาก IS1 มาเขียนรายงาน หรือเอกสารทางวิชาการ และน าเสนอเพ่ือส่ือสาร 
ถ่ายทอดความรู้ท่ีตนไปศกึษามา ให้ผู้ อ่ืนเข้าใจได้ 

IS3 การน าความรู้ไปใช้บริการสงัคม เป็นการน าความรู้เพ่ือน าไปให้บริการทางสงัคม 
น าสิ่งท่ีได้เรียนรู้มา จากรายวิชา IS1 และ IS2 มาประยกุต์ใช้และท าประโยชน์ให้แก่สงัคม 

การจัดการเรียนรู้แนวใหม่นี ้มิได้ละทิง้ทฤษฎีการเรียนรู้แบบเดิม ๆ เลย ไม่ว่าจะเป็น
ทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มพฤติกรรมนิยม ท่ีเกิดจากการตอบสนองจากสิ่งเร้า การเรียนรู้ท่ีเกิดจากการ
เช่ืองโยงระหว่างสิ่งเร้า ทฤษฎีของธอร์นไดค์ ท่ีเช่ือว่า การเรียนรู้เกิดขึน้ได้ดีถ้าผู้ เรียนมีความพร้อม 
หากผู้ เรียนไม่มีความพร้อม การเรียนรู้แนวใหม่ก็จะไม่เกิด หากผู้ เรียนไม่มีแรงจูงใจ หรือ แรงขบั 
หรือเลือกท่ีจะเรียนในแบบท่ีตนเองอยากเรียน ด้วยตนเองแล้วนัน้ การเรียนรู้ก็เกิดขึน้ไม่ได้
เช่นเดียวกัน  ทฤษฎีการเรียนรู้สมยัใหม่ท่ีมาจากหนงัสือ How Learning Works หนงัสือเล่มนีจ้ะ
ขึน้ต้นด้วยค าพดูของ Herbert A. Simon ซึ่งเป็นผู้ ได้รับรางวลัโนเบล สาขาเศรษฐศาสตร์ นอกจาก
ท่านเป็นนกัเศรษฐศาสตร์แล้วท่านเป็นนกัจิตวิทยาการเรียนรู้ด้วย ท่านบอกว่า “การเรียนรู้เป็นผล
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ของการกระท าคือ การลงมือท าและการคิดของผู้ ท่ีจะเรียนเท่านัน้ ครูช่วยได้แตเ่พียงช่วยท าให้เขา
ท าและก็คิดเพ่ือท่ีจะเรียน ครูไม่สามารถ  ท าให้เขาเรียนได้ ”  หนังสือ How Learning Works 
กล่าวสรุปมาจากผลงานวิจยัหลายพนัเร่ืองและก็ได้หลกั 7 ประการของการสอนท่ีดี คือ ต้องเข้าใจ
ความรู้เดิมของผู้ เรียน ครูต้องหาวิธีการตรวจสอบความรู้เดิมของผู้ เรียนว่ามีมากน้อยเพียงใด การ
จดัระบบความรู้ท่ีเรียกว่า KnowledgeOrganization มีความส าคญัตอ่การเรียนรู้ ผู้ เรียนต้องมีการ
จดัระบบการเรียนรู้ด้วยตนเอง แรงจูงใจ ครูจะต้องสร้างแรงจงูใจให้กับผู้ เรียน การเรียนท่ีถูกต้อง
คือการเรียนจนรู้จริง 

การสอนโดยการปฏิบตัแิละมีการปอ้นกลบั ครูท่ีดีทัง้หลายจะรวมตวัร่วมกนัออกแบบการ
เรียน ดวู่าต้องการให้เรียนรู้อะไร ออกแบบอย่างไร ให้เด็กท าอะไร และเพ่ือให้ได้อะไร และวดัได้
อย่างไรวา่จะได้  เพ่ือจะให้เด็กลงมือปฏิบตัิ แตว่่าปฏิบตัเิฉย ๆ ไมเ่พียงพอ ครูต้อง ปอ้นกลบัข้อมลู
ให้แก่นกัเรียน เรียนแล้วเกิดความสขุ เกิดความมัน่ใจในตวัเอง รู้วา่ตรงไหนตวัท าได้ดี รู้ว่าตรงไหน
ตวัจะต้องปรับปรุง ศลิปะการปอ้นกลบั ท่ีเรียกวา่ Feedback นีส้ าคญัอยา่งยิ่ง 

พัฒนาการของนักเรียนและบรรยากาศในห้องเรียนคือผู้ เรียนต้องสามารถก ากับการ
เรียนรู้ด้วยตนเอง ในกระบวนการครูจะต้องสามารถท าให้เกิดความสามารถหรือทักษะในการ
ก ากับการเรียนรู้ให้กับตวัเอง ท่ีส าคญัคือ ให้รู้ว่าตวัเองมีวิธีการเรียนอย่างไรและปรับปรุงวิธีการ
เรียนของตวัเองได้ สรุปแล้วการจัดการเรียนรู้แนวใหม่สไตล์ศตวรรษท่ี 21 มิได้ละทิง้ทฤษฎีการ
เรียนรู้ท่ีมีอยู่เดิม เป็นการเพิ่มการเรียนรู้ท่ีสามารถศึกษา ค้นคว้าหาความรู้ผ่านเทคโนโลยีเพ่ือให้
ทันยุคทันสมัยเพียงเท่านัน้ เพียงแต่ครูผู้ สอนเลือกท่ีจะจัดกระบวนการเรียนรู้อย่างไรท่ีจะท าให้
ผู้ เรียนเกิดทักษะท่ีเพิ่มขึน้มาในศตวรรษท่ี 21 ได้ อย่างน้อยต้องมีการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้
ผู้ เรียนเลือกตามความถนดั ตามความสนใจ สดุท้ายแล้วผู้ เรียนต้องน าความรู้ท่ีได้รับมาใช้ให้เกิด
ประโยชน์ในการด ารงอยูข่องชีวิตได้อยา่งถกูต้อง ปลอดภยัและมีประสิทธิภาพตอ่ไป 

 
จิตวิทยาการเรียนรู้ 
การเรียนรู้ เป็นกระบวนการท่ีมีความส าคญัและจ าเป็นในการด ารงชีวิต สิ่งมีชีวิตไม่ว่า

มนุษย์หรือสัตว์เร่ิมเรียนรู้ตัง้แต่แรกเกิดจนตาย ส าหรับมนุษย์การเรียนรู้เป็นสิ่งท่ีช่วยพัฒนาให้
มนษุย์แตกตา่งไปจากสตัว์โลก อ่ืน ๆ ดงัพระราชนิพนธ์บทความของสมเดจ็พระเทพรัตน์ราชสดุา ฯ 
ท่ีว่า "สิ่งท่ีท าให้คนเราแตกตา่งจากสตัว์อ่ืน ๆ ก็เพราะว่า คนย่อมมีปัญญา ท่ีจะนึกคิดและปฏิบตัิ
สิ่งดีมีประโยชน์และถกูต้องได้ 
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การเรียน รู้ช่วยให้มนุษ ย์ รู้จักวิ ธีด าเนิน ชีวิตอย่างเป็นสุข  ป รับตัวให้ เข้ากับ
สภาพแวดล้อมและสภาพการต่าง ๆ ได้ ความสามารถในการเรียนรู้ของมนุษย์จะมีอิทธิพลต่อ
ความส าเร็จและความพึงพอใจในชีวิตของมนุษย์ด้วย นกัจิตวิทยาหลายท่านให้ความหมายของ
การเรียนรู้ไว้ เชน่ 

คมิเบิล การเรียนรู้ เป็นการเปล่ียนแปลงคอ่นข้างถาวรในพฤตกิรรมอนัเป็นผลมาจาก
การฝึกท่ีได้รับการเสริมแรง 

 
วิธีการศึกษาทางจิตวิทยา 

ในการรวบรวมข้อมูลเพ่ือศึกษาพฤติกรรมของมนุษย์ เน่ืองจากมนุษย์มีพฤติกรรม
หลากหลายรูปแบบ นักจิตวิทยาจึงต้องใช้วิธีการรวบรวมข้อมูลหลาย ๆ วิธี ซึ่งการท่ีจะเลือกใช้
วิธีการใด ๆ ยอ่มขึน้อยูก่บัปัญหาท่ีจะศกึษาและสมมตุฐิานท่ีตัง้ขึน้ 

วิธีการท่ีนกัจิตวิทยานิยมใช้มี 6 วิธีด้วยกนั 
1. การสงัเกต (observation) เป็นการใช้ประสาทสมัผสัของผู้สงัเกตสมัผสัสิ่ง

ท่ีต้องการสังเกต นักจิตวิทยาจะใช้วิธีการสังเกตอย่างมีเหตุผล และแผนการในการสังเกต
พฤติกรรมของมนุษย์ เพ่ือหาอนัดบัต่อเน่ืองของพฤติกรรมทัง้หลายว่า พฤติกรรมอันหนึ่งซึ่งเกิด
ก่อนเป็นสาเหตขุองพฤติกรรมท่ีตามมาใช่หรือไม ่การสงัเกตแบง่ออกเป็น2 ลกัษณะ คือ การสงัเกต
อยา่งมีระบบและการสงัเกตอยา่งไมมี่ระบบ 

1.1 การสงัเกตอยา่งมีระบบ หมายถึง การสงัเกตท่ีมีการวางแผนลว่งหน้า
วา่จะสงัเกตพฤตกิรรมประเภทใด ในชว่งเวลาใด จะบนัทกึพฤตกิรรมท่ีสงัเกตอยา่งไร 

1.2 การสงัเกตอย่างไม่มีระบบ หมายถึงการสงัเกตท่ีไม่ได้มีการวางแผน
ลว่งหน้า เพียงแตเ่ม่ือผู้สงัเกตพบเหตกุารณ์ท่ีตนสนใจก็สงัเกตรายละเอียดบางอย่างเอาไว้ 

การสงัเกตอาจใช้เคร่ืองมือช่วยบนัทึกรายละเอียด เช่น เคร่ืองบนัทกึเสียง 
วิดโิอและกล้องถ่ายภาพ เป็นต้น ภายหลงัจากการสงัเกตพฤตกิรรมแล้วต้องมีการบนัทึกพฤตกิรรม
ท่ีสงัเกตทุกครัง้ โดยผู้สงัเกตต้องวางตวัเป็นกลาง ปราศจากอคติ และควรเป็นผู้ ท่ีได้รับการฝึกฝน
มาเป็นอยา่งด ี

2. การส ารวจ (surveys) เป็นวิธีการท่ีใช้กันแพร่หลายในการศึกษาด้าน
สงัคมศาสตร์ เป็นการรวบรวมข้อมูลจากประชากร หรือจากกลุ่มตวัอย่าง และมกัเป็นการรวบรวม
ข้อมูลเก่ียวกับเจตคติและความสนใจ ความคิดเห็นและการรับรู้ ข้อดีของการศึกษาวิธีการนีคื้อ 
สามารถตัง้ค าถามได้ตรงจดุ และค าตอบจากบคุคลท่ีเก่ียวข้องกบัปัญหานัน้ ๆ อย่างแท้จริง ในการ
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ส ารวจจะต้องมีการวางแผนในการเลือกกลุ่มประชากรเคร่ืองมือท่ีใช้ในการส ารวจได้แก่ 
แบบสอบถาม และการสมัภาษณ์ แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมลูส าหรับผู้ ท่ี
อ่านออกเขียนได้ มี 2แบบ คือแบบสอบถามปลายเปิด และแบบสอบถามปลายปิด ส่วนการ
สมัภาษณ์มกัจะใช้ควบคูก่ันไปกับแบบสอบถาม เพ่ือให้ได้ข้อมูลท่ีสมบูรณ์ขึน้ หรือใช้กับบุคคลท่ี
อา่นหนงัสือไมอ่อกหรือเขียนไมไ่ด้ หรือไมมี่ความถนดัในการใช้ภาษา 

3. การทดสอบและการวดั (test and measurement) 
3.1 การทดสอบทางจิตวิทยา (psychological tests) เป็นเคร่ืองมือทาง

จิตวิทยาท่ีส าคญัมาก ใช้วดัความสามารถต่าง ๆ ของบุคคล เช่น ความสนใจ เจตคติ ความถนัด
สติปัญญา บุคลิกภาพ และสมัฤทธ์ิผลในด้านต่าง ๆ การทดสอบจะเป็นการเสนอสิ่งเร้าให้บุคล
ตอบสนองตามวิธีการหรือเกณฑ์ท่ีก าหนด สิ่งเร้าท่ีใช้ในการทดสอบ เรียกว่าแบบทดสอบ ซึ่ง
แบบทดสอบท่ีดีต้องมีความตรง (validity) มีความเท่ียง (reliability) และสามารภน าไปใช้ได้
สะดวก การใช้แบบทดสอบเพ่ือวดับคุคลในด้านตา่ง ๆ จะท าให้ได้ข้อมลูเก่ียวกบับคุคลมากขึน้ 

3.2 การวดัทางร่างกาย (biological measures) ได้มีการสร้างเคร่ืองมือ
และเทคนิคเพ่ือวดัลกัษณะตา่ง ๆ ทางร่างกายและการท างานของสมอง เพื่อดปูฏิกิริยาท่ีเกิดขึน้กบั
ระบบตา่ง ๆ ของร่างกายในขณะท่ีเกิดพฤติกรรม เช่น มีการศกึษาพบว่าผู้ ป่วยท่ีมีอาการซึมเศร้า
อย่างรุนแรง เกิดจากการหลั่งสารเคมีบางอย่างผิดปกติในสมอง หรือเกิดจากการเปล่ียนแปลง
ส่วนประกอบในกระแสเลือด จะท าให้คนรู้สึกหิว ซึ่งผิดกับสมยัก่อนท่ีเช่ือกันว่า ความหิวเกิดจาก
การบบัตวัของกระเพาะอาหาร หรือการสร้างเคร่ืองมือเพ่ือวดัการไหลเวียนของเลือด การท างาน
ของสมอง การเปล่ียนแปลงทางเคมีและไฟฟ้าภายในร่างกายในขณะท่ีบคุคลมีกิจกรรมตา่ง ๆ เช่น 
ติดยาเสพยติด ประสาทหลอน นอนหลบั อาจจะวดัการเต้นของหัวใจ ความดนัเลือด และระบบ
การหายใจในขณะท่ีคนมีการเปล่ียนแปลงทางอารมณ์อย่างรุนแรง อาจจะวัดการบีบตัวของ
กล้ามเนือ้และการท างานของคล่ืนสมองในขณะท่ีคนอยูใ่นภาวะเครียด และผอ่นคลาย 

4. การศึกษาสหสัมพันธ์ (correlational studies) สหสัมพันธ์เป็นเคร่ืองมือ
ทางสถิติท่ีนกัจิตวิทยาน ามาใช้ในการวดัความสมัพนัธ์ระหว่างตวัแปร 2 ตวั ซึง่ไม่ได้อยู่ภายใต้การ
ควบคมุของผู้วิจยั เช่น สติปัญญาของพ่อแม่กบัสติปัญญาของลกูมีความสมัพนัธ์กนัอย่างไร หรือ
การศึกษาพฤติกรรมของเด็กนกัเรียนท่ีเข้าชัน้เรียนนสม ่าเสมอกบัเด็กนกัเรียนท่ีขาดเรียนบ่อย ใน
ประเดน็ท่ีวา่เดก็นกัเรียนท่ีเข้าเรียนอยา่งสม ่าเสมอโดยทัว่ไปจะท าคะแนนสอบได้ดีกวา่เด็กนกัเรียน
ท่ีขาดเรียนบ่อย ในการศึกษาผู้ วิจัยไม่ได้ควบคมุตวัแปรใด ๆ เลยไม่ว่าจะเป็นความตัง้ใจในการ
เรียนของเดก็ หรือคะแนนสอบ แตศ่กึษาสงัเกตความสมัพนัธ์ของเดก็ทัง้ 2 กลุ่ม ทัง้นีใ้นการส ารวจ
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ก็ศึกษาสหสมัพนัธ์ได้เช่นเดียวกัน ถ้าผู้ สมัภาษณ์ท าการเปรียบเทียบกลุ่ม 2 กลุ่ม หรือมากกว่า 2
กลุม่ เชน่ จะเปรียบเทียบความเช่ือของเพศชายกบัเพศหญิง หรือความเช่ือของคนหนุม่กบัคนแก่ว่า
เป็นอย่างไร โดยการวดัความสมัพนัธ์ระหว่างตวัแปรตวัหนึ่ง (เพศ หรืออาย)ุ กบัตวัแปรอีกตวัหนึ่ง 
(ความเช่ือ) 

5. การศกึษาอตัชีวประวตัิ (case histories) เป็นวิธีการศกึษาท่ีนิยมใช้กบัผู้ ท่ี
มีปัญหาทางอารมณ์ มีความประพฤติ หรือมีความผิดปกติทางด้านจิตใจ เป็นการศกึษาชีวประวตั ิ
หรือภูมิหลงัของบุคคลใดบุคคลหนึ่งอย่างละเอียดในทุกด้าน ทัง้ทางด้านร่างกาย อารมณ์ สงัคม 
และสติปัญญา ซึ่งจะท าให้ทราบประวัติ พัฒนาการของบุคคลนัน้สามารถท าได้โดยการสังเกต 
และบนัทึกการพฒันาการของบคุคลนัน้ ๆ เอาไว้ หรือจดัสร้างชีวประวตัิขึน้มาใหม่โดยอาศยัข้อมลู
จากการบอกเลา่ของผู้ ท่ีต้องการศกึษาจากบดิามารดา หรือจากบคุคลอ่ืน ๆ ท่ีรู้จกัและเก่ียวข้องกบั
บคุคลนัน้เป็นอย่างดี รวมทัง้ใช้วิธีการสมัภาษณ์ซึ่งจะสามารถค้นหาพฤติกรรม และความรู้สกึตา่ง 
ๆ ภายในของบุคคลท่ีมีปัญหา การศึกษาวิธีนีจ้ะช่วยให้เข้าใจสาเหตุของพฤติกรรมท่ีเป็นปัญหา
ของบคุคลนัน้ได้มากขึน้ 

6 . ก า รท ด ล อ ง  (experimental studies) เป็ น ก า รจั ด ห รือ ก า รส ร้า ง
สถานการณ์ขึน้เพ่ือการศึกษา และมีการควบคมุตวัแปรท่ีไม่ต้องการให้มีอิทธิพลตอ่ผลการทดลอง
น้อยท่ีสุด การทดลองสามารถท าได้ในสภาพธรรมชาติ เรียกว่า การทดลองภาคสนาม และการ
ทดลองในห้องปฏิบตัิการ แตก่ารควบคมุตวัแปรในการทดลองภาคสนามท าได้รัดกมุน้อยกว่าการ
ทดลองในห้องปฏิบตัิการ นอกจากนัน้ในการทดลองทางจิตวิทยานิยมใช้ทดลองเป็นกลุ่ม โดย
แบง่เป็น 2 กลุ่ม ด้วยกนัคือ (1) กลุ่มทดลอง หมายถึง กลุ่มท่ีต้องการจะศกึษา เป็นกลุ่มท่ีต้องการ
จะศึกษา จะถูกก าหนดให้มีการเปล่ียนแปลงสภาพการบางอย่าง หรือมีการสร้างภาพการณ์
บางอย่างขึน้มา (2) กลุ่มควบคมุ หมายถึง กลุ่มท่ีต้องการจะน ามาใช้เปรียบเทียบกบักลุ่มทดลอง 
เป็นกลุม่ท่ีจะอยูใ่นสภาพการณ์ปกติ 

จดุหมายท่ีส าคญัในการทดลอง คือการศึกษาความสมัพันธ์ระหว่างตวัแปร ตวัแปร
ในการทดลอง หมายถึง สิ่งท่ีสามารถเปล่ียนคา่ได้ ตวัแปรในการทดลองแบง่ออกได้เป็น 2 ลกัษณะ 
คือ (1) ตวัแปรอิสระ หมายถึง สภาพการณ์ท่ีผู้ทดลองจดัสร้างขึน้เพ่ือพยายามค้นหาว่าสิ่ง ๆ นัน้มี
อิทธิพล หรือมีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมของผู้ ทดลองอย่างไร (2)ตัวแปรตาม หมายถึง 
สภาพการณ์ตา่ง ๆ ท่ีเปล่ียนแปลงไปอนัเป็นผลจากการท่ีผู้ทดลองน าตวัแปรอิสระเข้ามา หรือถอน
ออกไปความหมาย “ จิตวิทยา ” เป็นศาสตร์ท่ีศึกษาเก่ียวกับพฤติกรรมและกระบวนการทางจิต 
โดยศึกษาว่าสิ่งเหล่านีไ้ด้อิทธิพลอย่างไรจากสภาวะทางร่างกาย สภาพจิตใจและสิ่งแวดล้อม



  31 

ภายนอกแนวทางในการศึกษา ศึกษาและสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้อย่างเป็นระบบใน
ห้องทดลอง , สามารถน าผลการทดลองไปใช้ในสถานการณ์จริงในห้องเรียน , ค้นหาวิธีการเรียน
การสอนท่ีมีประสิทธิภาพ ,ศึกษาเก่ียวกับการวัดและการประเมินทางการศึกษาและศึกษา
พฒันาการด้านตา่งๆของนกัเรียน 

จิตวิทยากบัการเรียนการสอน 
จิตวิทยาการเรียนการสอนเป็นศาสตร์อนัมุ่งศึกษาการเรียนรู้และพฤติกรรม

ของผู้ เรียนในสถานการณ์การเรียนการสอน พร้อมทัง้หาวิธีท่ีดีท่ีสุดในการสอนให้ผู้ เรียนได้เรียนรู้
อย่างสอดคล้องกบัพฒันาการของผู้ เรียน , ความรู้ท่ีอยู่ในขอบข่ายการเรียนการสอน , ความรู้เร่ือง
พฒันาการมนษุย์ 

หลักการของการเรียนรู้และการสอนประกอบด้วย ทฤษฎีการเรียนรู้และการเรียนรู้
ชนิดตา่งๆ 

ความแตกตา่งระหวา่งบคุคลท่ีมีผลตอ่การเรียน 
การน าเอาหลกัการและวิธีการเรียนรู้ไปใช้ในการ แก้ปัญหาการเรียนการสอน

จดุมุง่หมายของการน าจิตวิทยามาประยกุต์ใช้กบัการเรียนการสอน 
ประการแรก   มุ่งพัฒนาองค์ความรู้เก่ียวกับการเรียนรู้ของมนุษย์ใน

สถานการณ์การเรียนการสอน 
ประการท่ีสอง   น าเอาองค์ความรู้ข้างต้นมาสร้างรูปแบบเชิงปฏิบตัิเพ่ือ

ครูและผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบัการจดัการศกึษา สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอน 
หลกัการส าคญั 

มีความรู้ในเนือ้หาวิชาท่ีสอน 
มีความสามารถในการประยกุต์หลกัการจิตวิทยาเพ่ือการเรียนการสอน 
มีความสามารถในการปรับตวัให้เข้ากบัสถานการณ์ใหม่ 
มีเจตคตท่ีิดีตอ่ผู้ เรียน 

ความส าคญัของจิตวิทยาการเรียนการสอน 
ท าให้รู้จกัลกัษณะนิสยัของผู้ เรียน 
ท าให้เข้าใจพฒันาการบคุลิกภาพบางอยา่งของผู้ เรียน 
ท าให้ครูเข้าใจความแตกตา่งระหวา่งบคุคล 
ท าให้ครูทราบว่ามีองค์ประกอบใดบ้างท่ีมีผลกระทบตอ่สมัฤทธ์ิทางการเรียน

เชน่ แรงจงูใจ ความคาดหวงั เชาวน์ปัญญา ทศันคต ิฯลฯ 
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ท าให้ครูทราบทฤษฎี หลกัการเรียนรู้ รวมทัง้หลกัการสอนและวิธีการสอน 
ท าให้ครูวางแผนการสอนได้อยา่งเหมาะสม 
ท าให้ครูจดัสภาพแวดล้อมของห้องเรียนได้สอดคล้องกับพฒันาการ รวมทัง้

สร้างบรรยากาศในชัน้เรียนท่ีเอือ้ตอ่การปกครองชัน้เรียน  
5.การหาประสิทธิภาพ 

การหาประสิทธิภาพของส่ือการเรียนการสอน  
จากการศึกษาการหาประสิทธิภาพของส่ือการเรียนการสอน ผู้ วิจัยได้น าเสนอ

รายละเอียดในท่ีได้ศึกษา ได้แก่ ความหมายของประสิทธิภาพส่ือการเรียนการสอน การก าหนด
เกณฑ์การหาประสิทธิภาพส่ือการเรียนการสอน ขัน้ตอนการหาประสิทธิภาพส่ือการเรียนการสอน  
และสตูรการหาประสิทธิภาพส่ือการเรียนการสอน โดยมีเนือ้หา ดงันี ้

 
ความหมายของประสิทธิภาพส่ือการเรียนการสอน 

ในการหาประสิทธิภาพส่ือการเรียนการสอน มีนักศึกษาให้ความหมาย ไว้
ดงันี ้

กฤษมันต์  วฒันาณรงค์ (2542) ได้ให้ความหมายของประสิทธิภาพส่ือ
การเรียนการสอนไว้ว่า เป็นความสามารถของส่ือการเรียนในการสร้างผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน ให้
ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้ตามจดุประสงค์ถึงเกณฑ์ท่ีคาดหวงัได้ เม่ือพิจารณาบทเรียนจากความหมาย 
ดงักล่าวสามารถน ามาวิเคราะห์ได้ว่าการด าเนินการสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ ให้มีประสิทธิภาพ
ตรงตามจุดประสงค์ เนือ้หาวิชา กระบวนการเรียนรู้ เกณฑ์มาตรฐานและการประเมินเป็น
องค์ประกอบส าคญัท่ีจะท าให้ส่ือการเรียนการสอนเกิดประสิทธิภาพ 

จิรพันธ์ ไตรทิพจรัส (2542) ได้ให้ความหมายของประสิทธิภาพส่ือการ
เรียน การสอน ไว้ว่า เป็นการหาประสิทธิภาพส่ือการสอนนัน้ให้มีคุณภาพ คุณค่า และ
ประสิทธิภาพเพียงใด สามารถชว่ยให้การเรียนการสอนบรรลวุตัถปุระสงค์มากน้อยเพียงใด เพ่ือน า
ข้อมลูท่ีได้มาแก้ไขปรับปรุงส่ือเพ่ือชว่ยให้ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้อยา่งมีประสิทธิภาพ 

ฉลองชยั  สุรวฒันบูรณ์ (2546) ได้ให้ความหมายของประสิทธิภาพส่ือ
การเรียนการสอน ไว้ว่า เป็นการประเมินผลส่ือการสอนว่าเป็นสิ่งจ าเป็นอย่างยิ่งเพ่ือเป็น
หลักประกันว่า     ส่ือการสอนนี มี้ประสิทธิผลในการเรียนการสอน โดยจะต้องมี เกณฑ์
ประสิทธิภาพของส่ือ ซึ่งได้จากการประเมินผลพฤติกรรมต่อเน่ือง เป็นกระบวนการกับพฤติกรรม
ขัน้ตอนสุดท้าย ซึ่งเป็นผลลัพธ์โดยก าหนดค่าประสิทธิภาพของส่ือเป็น E1/E2 ซึ่งแสดงให้เห็นว่า
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จะต้องก าหนดเป็นเปอร์เซ็นต์ของผลเฉล่ียของคะแนนการท างาน หรือการประกอบกิจกรรมของ
ผู้ เรียนทัง้หมด (E1) ตอ่เปอร์เซ็นต์ของผลการสอนหลงัเรียนของผู้ เรียนทัง้หมด (E2) 

ไชยยศ  เรืองสุวรรณ (2544) ได้ให้ความหมายของประสิทธิภาพส่ือการ
เรียน  การสอน ไว้ว่า เป็นการประเมินส่ือการเรียนการสอนว่าเป็นการพิจารณาหาประสิทธิภาพ
และคุณภาพของส่ือการเรียนการสอน ดงันัน้ การประเมินส่ือจึงเร่ิมด้วยการก าหนดปัญหา หรือ
ค าถามเช่นเดียวกบัการวิจยั ด้วยเหตนีุก้ารประเมินส่ือจึงเป็นการวิจยัอีกแบบหนึ่งท่ีเรียกกว่า “การ
วิจยัประเมิน” (Evaluation Research)  

สุชาดา  กีระนันทน์ (2544) ได้ให้ความหมายของประสิทธิภาพส่ือการ
เรียนการสอน ไว้ว่า ความสามารถของบทเรียน ในการสร้างผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนให้ผู้ เรียนเกิด
การเรียนรู้ตามจุดประสงค์ ถึงระดบัเกณฑ์ท่ีคาดหวงัโดยครอบคลุม ความเช่ือถือได้ ความพร้อม  
ความมัน่คงปลอดภัย และความถูกต้องสมบูรณ์ ดงันัน้ประสิทธิภาพส่ือการเรียนการสอนจึงต้อง
เร่ิมจาก       การตรวจสอบคุณภาพ และหาค่าความเช่ือมั่นให้ได้มาตรฐานก่อนน าไปใช้โดยการ
ประเมินจากผู้ เช่ียวชาญดงักลา่วในเบือ้งต้น 

 สรุปได้ว่า  ความหมายของประสิท ธิภาพการเรี ยนการสอน  คือ 
ประสิทธิภาพของส่ือ   การเรียนการสอนท่ีประเมินได้จากผลรวมของกระบวนการขัน้สดุท้าย ได้แก่ 
การทดสอบหลงัเรียนประจ าหน่วยการเรียน  และผลลพัธ์ท่ีเกิดจากการส่ือการเรียนการสอนทัง้ 
ได้แก่ ผลสมัฤทธ์ิทาง  การเรียนรู้ โดยเสนอในรูปแบบของร้อยละ 2 คือ ร้อยละของกระบวนการขัน้
สดุท้าย/ร้อยละของผลลพัธ์ หรือ แทนด้วย E1/E2 

 

การก าหนดเกณฑ์การหาประสิทธิภาพ 
การก าหนดเกณฑ์การหาประสิทธิภาพกระท าได้โดยการประเมินพฤติกรรม

ของผู้ เรียน 2 ประเภท คือ พฤติกรรมตอ่เน่ือง (กระบวนการ) และพฤติกรรมขัน้สดุท้าย (ผลลพัธ์)      
โดยก าหนดคา่ประสิทธิภาพ เป็น (เผชิญ  กิจระการ, 2544) 

E1 แทน ประสิทธิภาพของกระบวนการ 
E2 แทน ประสิทธิภาพของผลลพัธ์ 

E1 คือ การประเมินพฤติกรรมต่อเน่ือง (Transition Behavior) หมายถึง การ
ประเมินผล ต่อเน่ืองซึ่งประกอบกิจกรรมกลุ่มและรายงานบุคคลหลาย ๆ พฤติกรรม เรียกว่า 
“กระบวนการ” ของผู้ เรียนท่ีสงัเกตจากการประกอบกิจกรรมกลุ่ม (รายงานของกลุ่ม) ได้แก่ งานท่ี
มอบหมาย และกิจกรรมอ่ืนใดท่ีผู้สอนก าหนดไว้ 
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E2 คือ การประเมินพฤติกรรมขัน้สดุท้าย (Terminal Behavior) หมายถึง การ

ประเมินผลลพัธ์ (Product) ของผู้ เรียนโดยพิจารณาการสอบหลงัเรียนและการสอบไล ่  
ประสิทธิภาพของส่ือการเรียนการสอน จะก าหนดเป็นเกณฑ์ท่ีผู้ ศึกษา

คาดหมายว่า  ผู้ เรียนจะเปล่ียนพฤติกรรมเป็นท่ีน่าพอใจ โดยก าหนดให้เป็นร้อยละของผลเฉล่ีย
ของคะแนน  การท างานและการประกอบกิจกรรมของผู้ เรียนทัง้หมด ตอ่ร้อยละของผลการทดสอบ
วัดผลสัมฤทธ์ิหลังเรียนของผู้ เรียนทัง้หมด นัน้คือ E1/E2 คือประสิทธิภาพของกระบวนการ/
ประสิทธิภาพของผลลพัธ์ 

ตวัอย่าง 80/80 หมายถึง เม่ือเรียนจากส่ือการเรียนการสอนนัน้แล้วผู้ เรียน 
จะสามารถปฏิบตัิแบบฝึกหัด กิจกรรม หรืองานท่ีได้รับมอบหมาย ทัง้ในรูปแบบรายบุคคล และ  
รายกลุม่ได้ ผลเฉล่ียร้อยละ 80 และท าข้อสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนได้ผลเฉล่ียร้อยละ 80 

สรุปได้ว่า การท่ีจะก าหนดเกณฑ์ E1/E2ให้มีค่าเท่าใดนัน้ผู้ ศึกษาเป็นผู้
พิจารณาตามความพอใจหรือตามเกณฑ์ท่ีสถานศกึษาก าหนด โดยปกตเินือ้หาเป็นความรู้ความจ า
มกัจะตัง้ไว้  80/80, 85/85 หรือ 90/90 สว่นเนือ้หาท่ีเป็นทกัษะหรือคณุลกัษณะอนัพงึประสงค์ตัง้ไว้
ต ่ากวา่นี ้คือ 75/75 เป็นต้น   

ขัน้ตอนการหาประสิทธิภาพส่ือการเรียนการสอน 
เม่ือผลิตส่ือการเรียนการสอนชนิดหนึ่งเป็นต้นแบบแล้ว ต้องน าส่ือการเรียน

การสอนนัน้ไปทดสอบประสิทธิภาพ หลงัจากการหาประสิทธิภาพเชิงทฤษฎีจากผู้ เช่ียวชาญแล้ว    
(เผชิญ  กิจระการ, 2544) 

ขัน้ท่ี 1 แบบเดี่ยว (1:1)  
เป็นการทดลองรายบุคคล (One to One Testing) โดยทดลองกับเด็กอ่อน

เสียก่อน  จากนัน้ก็ใช้เด็กปานกลาง และเด็กเก่งตามล าดบั โดยใช้การให้เหตผุลของเด็กอ่อน ปาน
กลาง และเก่ง เท่ากับ 1:2:1 ตามล าดบั ค านวณหาประสิทธิภาพเสร็จแล้วปรับปรุงให้ดีขึน้ โดย
ปกตคิะแนนท่ีได้จากการทดลองครัง้นีจ้ะได้คะแนนต ่ากว่าเกณฑ์มาก  

ขัน้ท่ี 2 แบบกลุม่ (1:10) 
เป็นการทดลองแบบกลุ่มย่อย (Small Group Testing) โดยเป็นกลุ่ม

ทดลองกับผู้ เรียน 6-10 คน คละผู้ เรียนเก่ง ปานกลาง และอ่อนตามการให้เหตุผล เท่ากับ 1:2:1 
ตามล าดบั ค านวณหาคา่ประสิทธิภาพและปรับปรุงบทเรียนอีกครัง้ 

ขัน้ท่ี 3 ภาคสนาม (1:100)  
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เป็นการทดลองในกลุ่มใหญ่ (Field Testing) โดยทดลองกับผู้ เรียน
ประมาณ 30-100 คน ค านวณหาประสิทธิภาพแล้วท าการปรับปรุง  

สรุปได้ว่า จากขัน้ตอนการทดลองประสิทธิภาพส่ือการเรียนการสอนดงัท่ีได้
กล่าวมาแล้วนี ้จะเห็นได้ว่าเป็นการทดสอบประสิทธิภาพนัน้จะคอ่ย ๆ ด าเนินการไปทีละขัน้อย่าง
ช้า ๆ และสุขุมรอบคอบ พร้อม ๆ กับการปรับปรุงส่ือการเรียนการสอนไปด้วย ซึ่งอาจจะเป็นการ
ปรับปรุงเนือ้หา กิจกรรม แบบฝึก แบบทดสอบ เวลา หรือรูปแบบการจดัการเรียนการสอน อย่างใด
อย่างหนึ่งท่ีมีข้อบกพร่องปรากฏขึน้ในส่วนใด และเม่ือปรับปรุงแล้ว ก็น าไปทดลองในขัน้ต่อไป
จนถึงขัน้สดุท้าย 

 
6.การวัดและประเมินผล 

การวดัผล  การประเมินผล  และการสอบ  เป็นค าท่ีเก่ียวข้องกัน  และมกัเรียกรวมกนัว่า 
การสอบวดัผล  การวดัผลประเมินผล   ซึง่เป็นค ารวมกนัค าละ  2 ค า  และมีค าซ า้กนัหนึ่งค า  รวม
มีค าท่ีเก่ียวข้องทัง้หมด 3 ค า   คือ ค าว่า  การวดัผล (Measurement)   ค าว่าการสอบ (Testing)  
และค าว่า การประเมินผล (Evaluation) เป็นค าท่ีมีความหมายแตกตา่งกนั  แต่มกัจะใช้ควบคู่กัน
เสมอ  เพ่ือให้มีความเข้าใจได้ชดัเจนและถกูต้อง ของค าดงักลา่ว  ได้มีผู้ให้ความหมายไว้ดงันี ้

ความหมายของค าว่า  การวัดผล  
การวัดผลเป็นการก าหนดจ านวนหรือปริมาณให้แก่สิ่งท่ีวัดโดยมีเง่ือนไขหรือ

กฎเกณฑ์  การวดัผลแบง่ออกเป็น 2 ประเภท คือ  
1. การวดัทางกายภาพศาสตร์ (Physical  Science) เป็นการวดัเพ่ือหาจ านวน  

ปริมาณของสิ่งต่าง ๆ ท่ีเป็นรูปธรรม  มีตวัตนแน่นอน  เช่น  ความยาว  น า้หนัก  พืน้ท่ี  ปริมาตร  
ขนาด  ส่วนใหญ่เป็นการวดัวตัถ ุ สิ่งของ  การวดัทางด้านนีม้กัเป็นรูปธรรม  มีเคร่ืองมือวดัท่ีให้ผล
เช่ือถือได้  มีหน่วยการวดัแน่นอน  เช่น  เป็นเมตร  เป็นกรัม  ซึ่งท าให้การวดัทางกายภาพศาสตร์
ได้ผลการวดัท่ีถกูต้องแมน่ย า  

2. การวัดทางสังคมศาสตร์ (Social  Science) เป็นการวัดเพ่ือหาจ านวนหรือ
คณุภาพของสิ่งท่ีเป็นนามธรรม  ไม่มีตวัตนแน่นอน  ส่วนใหญ่เก่ียวข้องกบัพฤติกรรมของสิ่งมีชีวิต
ทัง้หลาย  เคร่ืองมือท่ีใช้วัดมักขาดคุณภาพให้ผลเช่ือถือได้ต ่า  เช่น  การวัดความรู้  การวัดการ
ปรับตวัของ  นกัเรียน  การวดัผลการศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของการวดัทางด้านสังคมศาสตร์  ซึ่งใน
ปัจจบุนันี ้การวดัทางด้านนีพ้ยายามปรับปรุงวิธีการโดยอาศยัวิธีการทางวิทยาศาสตร์เป็นรากฐาน
เพ่ือให้ได้ ผลการวดัท่ีแนน่อน  ถกูต้องมากขึน้  
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การวดัทัง้สองประเภท  เป็นการใช้ความพยายามท่ีจะก าหนดตวัเลขหรือสญัลกัษณ์
เพ่ือใช้แทนปริมาณหรือคณุภาพของพฤติกรรมความสามารถของบคุคล  ผลการวดัท่ีได้แตล่ะครัง้
จะแตกตา่งกนั  มิได้มีลกัษณะหรือคณุภาพเหมือนกนัทกุครัง้ไป  ทัง้นีย้่อมขึน้กบัวตัถปุระสงค์ของ
การวัด  เคร่ืองมือท่ีใช้วัด  รวมทัง้วิธีการวัดท่ีจะท าให้ผลการวัดมีลักษณะอย่างไรละเอียดหรือ
หยาบเพียงใด  ซึง่การวดัสามารถจ าแนกระดบัของความละเอียดได้ 4 ระดบั ดงันี ้ 

ระดับท่ี 1  มาตรานามบัญญัติ (Nominal  Scale) เป็นการก าหนดช่ือให้กับ
เร่ืองราวหรือสิ่งของต่าง ๆ เช่น  เพศชาย  เพศหญิง  ชัน้ประถมศึกษา  อาชีพรับราชการ  ชาวนา  
ชาวสวน  เป็นต้น มาตราวดัระดบันีเ้ป็นเพียงแต่การจดัหมวดหมู่สิ่งท่ีมีลกัษณะเดียวกันเข้าเป็น
ประเภทเดียวกนัเทา่นัน้  ซึง่นบัวา่เป็นมาตราการวดัท่ีหยาบท่ีสดุ 

ระดบัท่ี 2  มาตราการจดัอนัดบั (Ordinal  Scale) เป็นการจดัเรียงล าดบัของสิ่งท่ี
อยู่ ในหมวดหรือสกลุเดียวกนั  ให้ลดหลัน่ตามล าดบัปริมาณหรือคณุภาพ  เช่น  เก่ง  คอ่นข้างเก่ง  
กลาง  หรือการจดัอนัดบัท่ี 1  2  3  เป็นต้น  ซึ่งการจดัอนัดบัในมาตรานีเ้ป็นเพียงการบอกปริมาณ
และคณุภาพท่ีมีมากน้อยตา่งกันเท่านัน้  แต่ไม่สามารถบอกได้ว่าแตล่ะอนัดบันัน้แตกตา่งกนัมาก
น้อยเพียงไร  และแตล่ะชัน้นัน้หา่งเทา่กนัหรือไม ่ 

ระดบัท่ี 3 มาตราอนัตรภาค (Interval  Scale) การก าหนดตวัเลขการวดัในระดบั
นี ้ เป็นการแบ่งของท่ีอยู่ในลกัษณะเดียวกันออกเป็นประเภทหรือช่วงท่ีเท่า ๆ กัน  เช่น 1 ชัว่โมงมี 
30  นาที    1 วนัมี 24 ชัว่โมง  ซึ่งการแบง่เป็นช่วงเท่า ๆ กนั  ในลกัษณะนีท้ าให้ข้อมลูท่ีได้จากการ
วดัมีความหมายยิ่งขึน้  เพราะสามารถน าผลท่ีได้ไปเปรียบเทียบ  บวก  ลบ  กนัได้  แตม่าตราการ
วดัระดบันีย้งัมีจุดออ่นอยูต่รงท่ี  ศนูย์ท่ีได้จากการวดัในมาตรานีย้งัไมใ่ช่ศนูย์แท้ (Absolute  Zero) 
แตเ่ป็นเพียงศนูย์สมมตุิเท่านัน้  เพราะศนูย์ในมาตราการวดัชนิดนีม้ิได้หมายความว่าไม่มีอะไรเลย  
แตเ่ป็นการสมมตุวิา่ไมมี่  แท้จริงยงัมีลกัษณะท่ีวดันัน้อยูบ้่าง   

ระดับ ท่ี  4 มาตราอัตราส่วน  (Ratio  Scale) เป็นมาตราการวัดท่ีสมบูรณ์  
คณุสมบตัิของการก าหนดตวัเลขในมาตราการวดันีคื้อ  มีศนูย์แท้และมีช่วงท่ีเท่ากัน  เรียงขึน้ลง
ตามล าดบัสม ่าเสมอ  เช่น  การวดัความยาวของสิ่งของ  ความยาวเท่ากบัศนูย์หมายความว่าไม่มี
ความยาว  น า้หนกัศนูย์แสดงว่าไม่มีน า้หนกัสิ่งของท่ีมี  น า้หนกั 10 กิโลกรัม  แสดงว่าน า้หนกัเป็น  
2 เทา่ของสิ่งของ 5  กิโลกรัม  เป็นต้น 
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ความหมายของค าว่า การประเมินผล  
การประเมินผลเป็นกระบวนการท่ีท าต่อเน่ืองจากการวดัผลแล้ววินิจฉัย  ตดัสิน  ลง

สรุป  เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมหรือหาคณุค่าของคุณลกัษณะและพฤติกรรมอย่างมีกฎเกณฑ์
และมีคณุธรรม  ซึง่ในการประเมินผลจะต้องมีองค์ประกอบหลกั 3 ประการ  คือ  

1. การวดัผล (Measurement) ท าให้ทราบสภาพความจริงของสิ่งท่ีจะประเมินว่า
มีปริมาณเทา่ไร  มีคณุสมบตัอิยา่งไร  เพ่ือใช้เป็นข้อมลูส าหรับน าไปเปรียบเทียบกบัเกณฑ์  

2. เกณฑ์การพิจารณา (Criteria) ในการท่ีจะตดัสินว่าสิ่งใดดี เลว ใช้ได้ หรือใช้
ไม่ได้นัน้  จะต้องมีหลกัเกณฑ์หรือมีบรรทดัฐานท่ีต้องการ  โดยน าผลการวดันัน้มาเปรียบเทียบกบั
เกณฑ์ท่ีก าหนดไว้  หรือมาตรฐานท่ีต้องการ  เกณฑ์การพิจารณาในการประเมินผลการศกึษานัน้ก็
คือจดุมุง่หมายของการศกึษานัน่เอง  

3. การตดัสินใจ (Decision) เป็นการชีข้าดหรือสรุปผลท่ีได้จากการวัดเทียบกับ
เกณฑ์การเปรียบเทียบระหว่างผลการปฏิบตัิ  ซึ่งได้จากการวดักับเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ว่าสูงต ่ากว่า
กนัขนาดไหน  ทัง้นีก้ารตดัสินใจท่ีดีต้องอาศยัการพิจารณาอยา่งถ่ีถ้วนทกุแง่มมุ  และกระท าอย่าง
ยตุธิรรมโดยอาศยัสภาพและความเหมาะสมตา่ง ๆ ประกอบ  หรือต้องมีคณุธรรม 

จากความหมายของการวดัผล  และการประเมินผล  แสดงว่ากระบวนการทัง้สอง
ต่อเน่ืองกันไป  กล่าวคือ  เม่ือมีการวัดผลแล้วจะได้รายละเอียดหลายด้าน  แล้วน าผลทัง้หลาย       
มาพิจารณา  หรือท่ีเรียกว่าประเมินผล  ผลการประเมินจะถูกต้องเหมาะสมเพียงใดย่อมขึน้กับ       
ผลของการวัดเป็นประการส าคัญ  ทัง้การวัดผล  และการประเมินผล  จึงสัมพันธ์เก่ียวโยงกัน      
แตอ่ย่างไรก็ตามการวดัผล  และการประเมินผลยงัมีลกัษณะรายละเอียดท่ีแตกต่างกัน  ซึ่งพอจะ
เปรียบเทียบได้ดงันี ้

 
การวดั การประเมินผล 

1.เป็นการก าหนดจ านวน  ปริมาณ  หรือ   
รายละเอียด 
2.กระท าอยา่งละเอียดทีละด้านทีละอย่าง 
3.ใช้เคร่ืองมือเป็นหลกั 
4.ผลท่ีได้เป็นข้อมลูรายละเอียด 
5.อาศยัวิธีการทางวิทยาศาสตร์ 

1.เป็นการก าหนดระดบัของคุณค่า หรือตดัสิน
ลงสรุปผล 
2.สรุปผลเป็นข้อชีข้าด 
3.ใช้ผลการวดัเป็นหลกั 
4.ผลท่ีได้เป็นการตดัสินใจ 
5.อาศยัการใช้ดลุพินิจ 
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ความหมายของค าว่า การสอบ  
การสอบ  หรือการทดสอบ  เป็นการก าหนดจ านวน ปริมาณ หรือคุณลักษณะของ

พฤติกรรมหรือความสามารถของบุคคลโดยใช้ข้อสอบเป็นเคร่ืองมือ  หรือเป็นสิ่งเร้า  ดังนัน้       
การสอบหรือการทดสอบก็คือ  การวดัผลการศกึษาอย่างหนึ่งซึ่งใช้ข้อสอบท าหน้าท่ีเป็นเคร่ืองมือ
วัดความสามารถของบุคคล  ซึ่งจัดว่าเป็นวิธีการท่ีใช้กันมาก  และแพร่หลายท่ีสุด  ทุกครัง้ท่ีมี      
การสอบ  จนในบางครัง้สามารถใช้ค าว่าการสอบแทนการวัดผลการศึกษา  ซึ่งในการสอบจะมี
องค์ประกอบ 4 ประการ  คือ 

1.  บคุคล  ซึง่ถกูวดัคณุลกัษณะความสามารถ  
2.  ข้อสอบ  ซึง่ท าหน้าท่ีเป็นสิ่งเร้า  
3.  การด าเนินการสอบ  ซึ่งจะต้องกระท าให้เกิดความยตุิธรรมแก่ผู้ เข้าสอบอย่าง

เสมอหน้ากนัทกุคน  หลีกเล่ียงการรบกวนของผู้คมุสอบในขณะท่ีผู้สอบก าลงัใช้ความคิด 
4.  ผลการสอบ  ซึง่แทนความสามารถสงูสดุของแตล่ะบคุคล 

 
7.ความพงึพอใจ  

ความหมายของความพงึพอใจ 
ศโิรรัตน์  พลไชย (2546) กลา่ววา่ ความพงึพอใจ หมายถึง ความรู้สกึนกึคดิหรือ 
เจตคติของบุคคลท่ีมีต่อการท างานหรือการปฏิบตัิกิจกรรมการเรียนการสอน และ

ต้องการด าเนินกิจกรรมนัน้ ๆ จนบรรลผุลส าเร็จ 
วิวฒัน์  กศุล (2547) กล่าวว่า ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกท่ีดีหรือทศันคติ  ท่ี

ดีของบคุคล ซึ่งมกัเกิดจากการได้รับการตอบสนองตามท่ีตนเองต้องการก็จะเกิดความรู้สึกดีใน สิ่ง
นัน้ 

จากความหมายท่ีกล่าวข้างต้น สรุปได้ว่า ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกนึกคิด
ของบุคคลท่ีมีต่อการท างาน การปฏิบัติกิจกรรมการเรียนการสอนหรือบทเรียน โดยวัดจาก
แบบสอบถาม 

 
ทฤษฎีเก่ียวกับความพงึพอใจ 

ในการปฏิบตัิงานใด ๆ ก็ตาม การท่ีผู้ปฏิบตัิงานจะเกิดความพึงพอใจต่อการท างาน 
นัน้มากหรือน้อย ขึน้อยู่กบัสิ่งจงูใจในการท างานท่ีมีอยู ่การสร้างสิ่งจงูใจหรือแรงกระตุ้นให้เกิดกบั
ผู้ปฏิบตังิานจงึเป็นสิ่งจ าเป็น เพ่ือให้การปฏิบตังิานนัน้ ๆ เป็นไปตามวตัถปุระสงค์ท่ีวางไว้ 
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Scott Lorelei janeet (1985) ได้เสนอแนวคิดในเร่ืองการจูงใจให้เกิดความพึง
พอใจ ตอ่การท างานท่ีจะให้ผลเชิงปฏิบตั ิมีลกัษณะดงันี ้

1.  งานควรมีส่วนสัมพันธ์กับความปรารถนาส่วนตวั งานนัน้จะมีความหมาย
ส าหรับผู้ท า 

2.  งานนัน้ต้องมีการวางแผนและวดัความส าเร็จ โดยใช้ระบบการท างานและ       
การควบคมุท่ีมีประสิทธิภาพ   

3.  เพ่ือให้ได้ผลในการจงูใจภายในเปา้หมายของงาน จะต้องมีลกัษณะดงันี ้คือ 
คนท างานมีส่วนในการตัง้เป้าหมาย ผู้ปฏิบตัิได้รับทราบผลส าเร็จในการท างาน

โดยตรง งานนัน้สามารถท าให้ส าเร็จได้ 
การประเมินผลความพงึพอใจ 

การหาความพงึพอใจหรือความพอใจ เป็นอีกวิธีหนึง่ท่ีนิยมใช้ในการประเมินผล 
ด้านคณุภาพในลกัษณะภาพรวมของบทเรียนท่ีไมซ่บัซ้อน ซึง่เป็นการสอบถามความรู้สึก 

หรือความชอบเก่ียวกบับทเรียนท่ีพฒันาขึน้ ซึ่งไม่มีเกณฑ์พิจารณาว่าควรสอบถามในประเด็นใด
หรือ    มีกรอบของประเด็นค าถามอย่างไร เน่ืองจากเป็นการสอบถามในภาพรวม อย่างไรก็ตาม
แนวทาง   ท่ีใช้ในการก าหนดประเด็นค าถามท่ีนิยมใช้ มีอยู ่2 แนวทาง (มนต์ชยั เทียนทอง. 2548 : 
318) ดงันี ้

1.  แนวทางการประเมินภาพรวมทั่ว ๆ ไป เช่น สอบถามเก่ียวกับส่วนน าเข้า        
ส่วนประมวลผล และส่วนท่ีแสดงผล โดยพิจารณารายละเอียดแต่ละส่วน ๆ ว่ามีข้อค าถามใดบ้าง   
ท่ีจะสอบถามผู้ เรียนเก่ียวกบัความพงึพอใจในการใช้บทเรียน กลา่วได้วา่แนวทางนีเ้ป็นแนวทางท่ีมี
การใช้ประเมินความพงึพอใจมากท่ีสดุ 

2.  แนวทางการใช้ทฤษฎีประเมินผล เช่น อาจประยุกต์ใช้ CIPP Model หรือ 
Alkin  Model เป็นต้น โดยสามารถน าทฤษฎีประเมินผลท่ีมีอยู่มาก าหนดกรอบในการประเมิ น            
ความพึงพอใจของผู้ เรียนเก่ียวกบัสาระ (Context) ส่วนน าเข้า (Input) ส่วนประมวลผล (Process)  
และผลผลิต (Product) เป็นต้น 

การเก็บรวบรวมข้อมูลจะนิยมใช้แบบสอบถามมากกว่าการสัมภาษณ์ โดยการ
กระท ากับกลุ่มตวัอย่างท่ีเป็นผู้ ท่ีใช้บทเรียนโดยตรง เพ่ือประเมินความพึงพอใจหลงัจากท่ีทดลอง
ใช้บทเรียนแล้ว ผลท่ีได้จากการประเมินจะเป็นดชันีบง่ชีค้วามพึงพอใจของผู้ เรียน ส าหรับสถิตท่ีิใช้
ใน        การวิเคราะห์ความพึงพอใจท่ีได้จากแบบสอบถาม จะใช้ค่าเฉล่ีย มธัยฐาน ฐานนิยมและ
สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน หรือใช้สถิตเิปรียบเทียบความพงึพอใจของผู้ เรียนแตล่ะกลุม่ก็ได้ 
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แบบประเมินความพึงพอใจในการเรียนรู้ของผู้ เรียนมีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า ซึ่งมี 5 ระดบั คือ พึงพอใจมากท่ีสุด พึงพอใจมาก พึงพอใจปานกลาง พึงพอใจน้อย   
พงึพอใจน้อยท่ีสดุ โดยก าหนดเกณฑ์การประเมิน ดงันี ้ 

พงึพอใจมากท่ีสดุ  ให้คะแนน  5  คะแนน 
พงึพอใจมาก  ให้คะแนน  4  คะแนน 
พงึพอใจปานกลาง  ให้คะแนน  3  คะแนน 
พงึพอใจน้อย  ให้คะแนน  2  คะแนน 
พงึพอใจน้อยท่ีสดุ  ให้คะแนน  1  คะแนน 

ค่าเฉล่ียท่ีผู้ เช่ียวชาญประเมินแต่ละข้อแล้วเทียบเกณฑ์การประเมิน โดยใช้เกณฑ์ การ
แปลความหมายคะแนนของ Likert ดงันี ้

4.50 – 5.00 หมายถึง  มีความพงึพอใจอยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ 
3.50 – 4.49 หมายถึง  มีความพงึพอใจอยูใ่นระดบัมาก 
2.50 – 3.49 หมายถึง  มีความพงึพอใจอยูใ่นระดบัปานกลาง 
1.50 – 2.49 หมายถึง  มีความพงึพอใจอยูใ่นระดบัน้อย 
ต ่ากวา่  1.50 หมายถึง  มีความพงึพอใจอยูใ่นระดบัน้อยท่ีสดุ 

จากหลกัการทฤษฎีท่ีกล่าวมาข้างต้น จะเห็นว่าความพึงพอใจในการเรียนรู้เป็นสิ่งส าคญั 
ความพึงพอใจในการเรียนและผลการเรียนรู้จะมีความสมัพนัธ์กันในทางบวก ในการจดักิจกรรม
การเรียนการสอน เพ่ือสร้างแรงจงูใจในการเรียนรู้ของผู้ เรียน จึงต้องค านึงถึงผลด้านความรู้สึกของ
ผู้ เรียนท่ีเกิดแก่ตวัผู้ เรียนเอง เช่น ความรู้สึกต่อความส าเร็จท่ีเกิดขึน้ เพ่ือเอาชนะความยุ่งยากตา่ง 
ๆ ท าให้เกิดความภาคภมูิใจ ความมัน่ใจ ตลอดจนได้รับการยกยอ่งจากบคุคลอ่ืน 

สรุปได้ว่า ความพึงพอใจ เป็นความรู้สึกนึกคิดของบุคคลท่ีมีต่อการท างาน การปฏิบตัิ
กิจกรรมการเรียนการสอนหรือบทเรียน เป็นอีกวิธีหนึ่งท่ีนิยมใช้ในการประเมินผลด้านคณุภาพใน
ลกัษณะภาพรวมของบทเรียนท่ีไม่ซบัซ้อน ซึ่งเป็นการสอบถามความรู้สึก หรือความชอบเก่ียวกับ
บทเรียนท่ีพฒันาขึน้โดยวดัจากแบบสอบถาม 

 
8. งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

คอมพวิเตอร์ช่วยสอน 
การสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบมลัติมีเดียให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์

มาตรฐานท่ีก าหนด  โดยประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนท่ีก าหนดนีเ้ป็นเกณฑ์ท่ี
ผู้ สอนคาดหมายว่า  ผู้ เรียนจะเปล่ียนพฤติกรรมเป็นท่ีพึงพอใจ  โดยปกติเนือ้หาท่ีเป็นความรู้
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ความจ ามักจะตัง้เกณฑ์ไว้  80/80 หรือ  90/90  ส่วนเนือ้หาท่ีเป็นทักษะหรือเจตคติอาจตัง้ไว้ท่ี  
70/70 หรือ  75/75  ในเร่ืองนี ้ ขรรค์ชยั  ตลุละสกลุ  อมรเดช  ดีนาน  สมหทยั  โถววิระยะกลุ 

ตวัอยา่งการสร้างและหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์การสอนอินเตอร์แอค
ทีพมัลติมีเดีย  พร้อมชุดปฏิบัติการทดลองควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์  วิชา  การออกแบบวงจร
ดิจิตอล  ซึ่งก าหนดเกณฑ์มาตรฐาน  80/80  พบว่า  บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมัลติมีเดียท่ี
สร้างขึน้มีประสิทธิภาพ ขรรค์ชยั คงเสน่ห์ และคณะ (2546) ส่วน อมรเดช ดีนาน (2544)ท าการ
วิจัยเพ่ือสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบ  มัลติมีเดีย  เร่ือง  การขยายพันธุ์ พืช  ให้มี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน  80/80  ผลการวิจยัพบว่า  บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบ
มัลติมีเดีย   เร่ือง  การขยายพันธ์พืช  มีประสิทธิภาพผ่านเกณฑ์มาตรฐานเท่ากับ  81.00  เม่ือ
เปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลงัเรียนของกลุ่มนกัเรียน  ท่ีมีระดบั
คะแนนเฉล่ียสะสมสูงและต ่า  พบว่า  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั  0.1  และเม่ือเปรียบเทียบผลตา่งของคะแนน  ก่อนเรียนและหลงัเรียน
ระหวา่งกลุม่นกัเรียนท่ีมีระดบัคะแนนเฉล่ียสะสมสงูและต ่า  พบวา่  ไมแ่ตกตา่งกนั   งานวิจัยของ
สมหวงัหทยั  โถววิระยะกลุ  ได้ท าการศกึษาค้นคว้าเพ่ือพฒันาบทเรียนคอมพิวเตอร์มลัติมีเดียชว่ย
สอนเร่ืองจักรวาลและอวกาศชัน้ประถมศึกษาป่ีท่ี  4  บทเรียนส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อ
บทเรียนคอมพิวเตอร์  มลัตมีิเดียชว่ยสอนอยู่ในระดบัดี(สมฤทยั โถววิริยะกลุ, 2543) และ ทรงวฒุิ 
พานิชพงษ์ (2542)ได้ท าการสร้างชุดการสอนวิชาทฤษฎีช่างกลทั่วไป  เร่ืองเคร่ืองมือวัด  ตาม
หลักสูตรประกาศนียบตัรวาชีพ  พุทธศกัราช  2538  กรมอาชีวศึกษา  ผลการศึกษาพบว่า  ขัน้
สร้างชดุการสอนมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์  85/85  โดยผลการทดลองได้ประสิทธิภาพ  85.00   
สงูกวา่เกณฑ์มาตรฐานท่ีก าหนด  85/85  

งานวิจัยเร่ือง การพัฒนาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนด้วยบทเรียนออนไลน์ เร่ืองดนตรี
อาเซียน ของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนมาเรียลัย จังหวัดกรุงเทพมหานคร  มีความ
สอดคล้องในด้านการวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน แต่ในเร่ืองของบทเรียนออนไลน์ เร่ืองดนตรี
อาเซียน ท่ีเหมาะสมกับนกัเรียนโรงเรียนมาเรียลัย จงัหวดักรุงเทพมหานคร ยงัไม่มีงานวิจยัใดท่ี
กล่าวถึง ดงันัน้งานวิจัยเร่ืองนีจ้ะท าให้นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิ ทางการเรียนท่ีเพิ่มขึน้จากบทเรียน
ออนไลน์ท่ีผู้วิจยัพฒันาขึน้ 

 



  42 

แบบฝึกหัด 
ปิยมาภรณ์ ทวนทอง (2544)ได้สร้างแบบทดสอบและหาคณุภาพของแบบทดสอบ

วัดภาคปฏิบัติกิจกรรมนาฏศิลป์เพลงอธิษฐานชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 4 กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้เป็น
นักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 4 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2543 ของโรงเรียนประชานิเวศน์
กรุงเทพมหานครซึ่งเลือกมาโดยวิธีการสุ่มอย่างง่ายวิธีการศึกษาได้ท าการทดสอบ 3 ครัง้การ
ทดสอบครัง้ท่ี 1 จ านวน 10 คนเพ่ือหาค่าความเช่ือมัน่ของผู้ประเมินการทดสอบครัง้ท่ี 2 จ านวน 
10 คนเพ่ือหาคา่ความยากง่ายและคา่อ านาจจ าแนกของแบบทดสอบเป็นรายข้อการทดสอบครัง้ท่ี 
3 จ านวน 20 คนหาค่าสถิติพื น้ฐานและความเช่ือมั่นของแบบทดสอบผลการวิจัยพบว่า
แบบทดสอบวดัภาคปฏิบตัิกิจกรรมนาฏศิลป์ จ านวน 17 ข้อได้ผ่านการพิจารณาจากผู้ เช่ียวชาญ
จ านวน 5 ท่านซึง่มีคา่ความเท่ียงตรงเชิงพินิจเป็นรายข้อ (IOC) ตัง้แต ่0.8 ถึง 1.0 คา่ความเช่ือมัน่
ของผู้ประเมิน (RAI) เท่ากบั 0.93 ข้อสอบมีความยากง่าย (T) ตัง้แต ่0.2 ถึง 0.7 คา่ความยากง่าย
เฉล่ีย ( P) เท่ากบั 0.53 มีคา่อ านาจจ าแนกรายข้อ(D) ตัง้แต0่.2 ถึง 0.7 และคา่อ านาจจ าแนกเฉล่ีย 
(D) เท่ากบั 0.4 มีความเช่ือมัน่ของแบบทดสอบซึ่งค านวณโดยใช้สตูรสมัประสิทธ์ิแอลฟา (a) มีค่า
เทา่กบั 0.93 แสดงวา่แบบทดสอบวดัภาคปฏิบตัิกิจกรรมนาฏศลิป์เพลงอธิษฐานและเกณฑ์การให้
คะแนนมีคณุภาพตามเกณฑ์สามารถใช้วดัภาคปฏิบตัไิด้ 

นุชลดา ส่องแสง (2540)ได้ท าการสร้างชุดการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์เร่ือง
การบวก การลบในระดบัชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 1 ผลการศกึษาพบว่าชดุการเรียนการสอนท่ีสร้างขึน้
(โดยใช้วิธีการสอนแบบวรรณี) มีช่วงประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 และผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน
เร่ืองการบวกการลบ ภายหลงัได้รับการสอนด้วยชดุการเรียนการสอนท่ีสูงกว่าก่อนได้รับการสอน
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01 

นิตยา พัวรัตน์ (2541)ได้ท าการพัฒนาชุดการสอนแบบวรรณีวิชาคณิตศาสตร์เร่ือง
โจทย์ปัญหาเศษส่วนระดบัชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 5 พบว่าชุดการสอนมีประสิทธ์ิภาพตามเกณฑ์ 
80/80 และผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนเร่ืองโจทย์ปัญหาเศษส่วนภายหลงัได้รับการสอนด้วยชุดการ
สอนนีส้งูกวา่ก่อนได้รับการสอนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01 

อุไร สินธุวงศานนท์ (2534)ได้ศึกษาผลของการใช้ชุดการสอนเพ่ือซ่อมเสริมท่ีมี
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ เร่ืองเศษส่วน ของนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 5 ท่ีมีผลการ
เรียนคณิตศาสตร์ต ่า ซึ่งผลของการศึกษาพบว่า ชุดการสอนท่ีใช้ในการทดลอง มีจ านวน 4 ชุด                              
มีประสิทธิภาพดังนี ้การบวกเศษส่วน 83.33/80.33 การลบเศษส่วน 83.03/81.85 การคูณ
เศษส่วน 81.97/82.67 และผลของการใช้ชดุการสอนนีท้ าให้ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์
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สงูกว่าเกณฑ์ร้อยละ 80 อย่างมีนยัส าคญัท่ีระดบั .05 นกัเรียนมีทศันคติตอ่การใช้ชดุการสอนเพ่ือ
ซ่อมเสริม เร่ืองเศษส่วน ว่าการใช้ชุดการสอนเพ่ือซ่อมเสริมท าให้สนุกสนานและอยากเรียน
คณิตศาสตร์มากขึน้ ท าให้เข้าใจเนือ้หาหรือบทเรียนเพิ่มขึน้กว่าการเรียนในชัน้เรียน ท าให้คิดหา
ค าตอบในการเรียนคณิตศาสตร์ได้คลอ่งยิ่งขึน้และท าให้สนกุสนานเพลิดเพลินเวลาท าแบบฝึกหดั 

ธีระ  ผดงุศกัดิ์ชยักุล (2535) ศึกษาประสิทธิภาพของชุดการสอนแบบกิจกรรมกลุ่ม  
กลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต เร่ืองสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 6ผล
การศึกษาพบว่า ชุดการสอนท่ีสร้างขึน้มีประสิทธิภาพ 79.50/84.17 ซึ่งได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน 
80/80 ท่ีตัง้ไว้ และผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนท่ีเรียนจากชดุการสอนเพิ่มขึน้มากกว่าร้อย
ละ 50  จากคะแนนทดสอบก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01 

วิชชา ครุปิติ (2538) ได้ศึกษาการสร้างชุดการสอนกลุ่มทักษะคณิตศาสตร์เร่ือง
นาฬิกา  ชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 2 ในโรงเรียนบ่อพลอยราษฎร์รังสรรค์ อ าเภอบ่อไร จังหวัดตราด 
กลุ่มตวัอย่างจ านวน 30 คน ได้มาโดยวิธีการสุม่อยา่งง่าย การวิเคราะห์ข้อมลูเพ่ือหาประสิทธิภาพ
ของชดุการสอน โดยการหาคา่เฉล่ียร้อยละของคะแนนการท าแบบฝึกหดักบัหาคา่เฉล่ียร้อยละจาก
การท าแบบทดสอบหลังเรียน ผลการศึกษาพบว่า ชุดการสอนท่ีสร้างขึน้มีประสิทธิภาพ 
85.00/85.14 สงูกวา่เกณฑ์มาตรฐาน 80/80 ท่ีตัง้ไว้ 

มาลัยพร  ทองสีเข้ม (2542)ได้ท าการวิจัยเร่ือง การสร้างชุดการสอนรูปเรขาคณิต
และรูปสมมาตร ส าหรับนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 3 กลุ่มตวัอย่างเป็นนกัเรียนชัน้ประถมศกึษา
ปีท่ี 3 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2541 ของโรงเรียนวัดประตูน า้ท่าไข่ (มงคลเพิ่มประชานุกุล) 
อ าเภอเมือง จงัหวัดฉะเชิงเทรา จ านวน 30 คน โดยหาประสิทธิภาพของชุดการสอนตามเกณฑ์
มาตรฐาน 80/80 ผลการวิจยัพบว่าชดุการสอนท่ีสร้างขึน้มีประสิทธิภาพ 91.00/86.67  ซึ่งสูงกว่า
เกณฑ์มาตรฐานท่ีตัง้ไว้ 

บุญธรรม จอมมงคล (2539) ท าการศึกษาเพ่ือออกแบบและพัฒนาชุดการสอน
รายวิชาย่อย ส าหรับกลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต ชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 5 เร่ืองจักรวาลและ
อวกาศ กับเร่ืองประเทศเพ่ือนบ้าน ผลการศึกษาพบว่า ชุดการสอนรายวิชาย่อยทัง้ 2 ชุด มี
ประสิทธิภาพได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน 90/90 ตามท่ีก าหนดไว้ ดังนี ้ชุดท่ี 1 เร่ืองจักรวาลและ
อวกาศ มีประสิทธิภาพเทา่กบั 92.43/91.67 ชดุท่ี 2 เร่ืองประเทศเพ่ือนบ้าน มีประสิทธิภาพเท่ากบั 
93.47/91.93 และผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของกลุ่มท่ีสอนโดยใช้ชดุการสอนรายวิชาย่อยทัง้ 2 ชุด
สงูกวา่กลุม่ท่ีได้รับการสอนปกตอิยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 
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บทที่ 3 
วิธีด าเนินการวิจัย 

 
การวิจัยครัง้นี เ้ป็นการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research)  เพ่ือสร้างและหา

ประสิทธิภาพบทเรียนออนไลน์เร่ืองดนตรีอาเซียน ของนักเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนมา
เรียลัย กรุงเทพมหานคร เพ่ือกระตุ้นความสนใจในการเรียนรู้เร่ืองของดนตรีประจ าชาติอาเซียน 
ของนกัเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนมาเรียลยั  กรุงเทพมหานคร และเพ่ือเปรียบเทียบการ
เรียนรู้เก่ียวกบัดนตรีอาเซียนของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1 โรงเรียนมาเรียลยั กรุงเทพมหานคร 
ก่อนและหลงัการใช้บทเรียนออนไลน์เร่ืองดนตรีอาเซียน โดยผู้ วิจยัได้ด าเนินการวิจยัตามขัน้ตอน
ดงันี ้

1.  การก าหนดประชากรและกลุม่ตวัอยา่ง 
2.  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั 
3.  การสร้างและหาคณุภาพเคร่ืองมือ 
4.  วิธีการเก็บรวบรวมข้อมลู 
5.  การวิเคราะห์ข้อมลู 

 
1. การก าหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากร 
ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยครัง้นี  ้คือนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 1  นักเรียนชัน้

มธัยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนมาเรียลยั กรุงเทพมหานคร ปีการศกึษา 2561 จ านวน 1 ห้อง จ านวน
เดก็ 30 คน   

กลุม่ตวัอยา่ง 
กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยัครัง้นี ้เป็นนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1  โรงเรียนมาเรีย

ลยั กรุงเทพมหานคร ปีการศกึษา 2561 จ านวน 30 คน ต่อ 1 ห้องเรียน ได้มาด้วยวิธีการสุ่มอย่าง
ง่าย (Simple Random Sampling) 

ระยะเวลาท่ีใช้ในการวิจยั   
การวิจยัครัง้นีด้ าเนินการในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2561 เป็นเวลา 2 คาบเรียน 

คาบเรียนละ 50 นาที โดยจะแบ่งเป็นการเรียนการสอน 1 คาบเรียน และให้นักเรียนท าแบบ
ประเมินความพงึพอใจ อีก 1 คาบเรียน 
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2. เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัครัง้นีป้ระกอบด้วย 
1. เคร่ืองมือในการด าเนินการวิจยั คือ บทเรียนออนไลน์เร่ืองดนตรีอาเซียน 
2. แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 

โดยเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัทัง้หมดมีผู้ เชียวชาญในการตรวจดงัรายช่ือมี 3 ทา่นตอ่ไปนี ้
1.ผู้ชว่ยศาสตราจารย์.ดร.นรอรรถ จนัทร์กล ่า ผู้ เชียวชาญด้านดนตรี 
2.อาจารย์วิรัช อยูถ่าวร (ศลิปินแหง่ชาต)ิ ผู้ เชียวชาญด้านดนตรี 
3.ดร.บริุนทร์ภทัร เทพสาร ผู้ เชียวชาญด้านการศกึษา 
 

3. การสร้างและหาคุณภาพเคร่ืองมือที่ใช้การวิจัย 
1.แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนก่อนและหลงั 

1.ศึกษาขัน้ตอนเก่ียวกับการสร้างแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนก่อนและ
หลงั 

2.วิเคราะห์เนือ้หาท่ีใช้ในบทเรียนออนไลน์ ก าหนดจ านวนข้อสอบ จ านวน 15 ข้อ 
3.สร้างแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนก่อนและหลงัเร่ืองดนตรีอาเซียนของ

นกัเรียนโรงเรียนมาเรียลยั ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2561 แบบปรนยั 4 ตวัเลือก ให้ครอบคลุม
ตามเนือ้หาในแตล่ะประเทศ แล้วน าแบบทดสอบให้ผู้ เชียวชาญตรวจสอบ เนือ้หา จดุประสงค์ และ
ความครอบคลมุของค าถาม 

4.น าแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนก่อนและหลงั ท่ีได้รับการตรวจสอบแล้ว 
มาค านวณหาคา่ดชันีความสอดคลอง (IOC) และคดัเลือกแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน
ท่ีมีคา่ 0.5 ขึน้ไป ซึง่มีคา่ -1 ถึง +1 โดยท่ี 

-1  หมายถึง  ไมแ่น่ใจว่าแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน วดัได้ไม่ตรงกบั
เนือ้หาและจดุประสงค์การเรียนรู้ 

0   หมายถึง  ไม่แน่ใจว่าแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน วดัได้ตรงกับ
เนือ้หาและจดุประสงค์การเรียนรู้ 

+1  หมายถึง  แน่ใจว่าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน วัดได้ตรงกับ
เนือ้หาและจดุประสงค์การเรียนรู้ 

และท าการคดัเลือกแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีมีค่า IOC ตัง้แต ่
0.5 ขึน้ไป 
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5.หลังจากผู้ เชียวชาญตรวจสอบความสอดคล้องเนือ้หา จุดประสงค์และความ
ครอบคลุมของค าถามแล้ว ปรากฏว่าแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน เร่ืองดนตรีอาเซียน
ไมส่อดคล้องกบัเนือ้หา จดุประสงค์ และความครอบคลมุ จงึท าการตดัทิง้จ านวน 5 ข้อ 

6.น าแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน ไปลองทดสอบกับนกัเรียน จ านวน 5 
คน ก่อนท่ีจะน าไปทดสอบจริง 

7.ตรวจแบบทดสอบปรนยั ให้คะแนน 1 ข้อ เทา่กบั 3 คะแนน  
8.หาความยากง่าย (p) และค่าอ านาจจ าแนก (r) ของข้อสอบรายข้อเลือก และ 

ลกัษณะเฉพาะท่ีมีคา่ความยากง่ายตัง้แต ่0.20-0.80 และคา่อานาจ จ าแนกตัง้แต ่0.20 ขึน้ไป โดย
ใช้เทคนิค 27% ของจงุเตห์ฟาน 

9.น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีได้ท าการตรวจสอบไปหาค่าความ
เช่ือมัน่ของแบบทดสอบ แล้วน าไปทดสอบกบัเดก็ท่ีไมใ่ชก่ลุม่ตวัอยา่ง จ านวน 5 คน 

10.น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลกับ
นกัเรียนกลุม่ตวัอยา่ง เพ่ือน ามาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู 
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ภาพประกอบ 1 แผนภาพแสดงขัน้ตอนการสร้างแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 
 
2.บทเรียนออนไลน์ 

1.ศึกษาวิธีการสร้างบทเรียนออนไลน์จากหนังสือ และส่ือการสอนต่างๆ ใน 
อินทราเน็ต 

2.เขียนผงัการท างานและการเช่ือมโยงกันของบทเรียนก่อนท่ีจะน าเนือ้หาในแต่ละ
ประเทศไปสร้างบทเรียน 

3.น าเนือ้หาบทเรียนมาวิเคราะห์และแยกเป็นประเทศ เพ่ือท า Story Board แล้วให้
ผู้ เช่ียวชาญจ านวน 3 ทา่นตรวจสอบเพ่ือปรับปรุงแก้ไข  

4.น า Story Board ท่ีแก้ไขแล้วมาเขียนโปรแกรมบทเรียนโดยใช้บทเรียนออนไลน์  

ศกึษาเนือ้หา/แนวทางในการสร้างแบบทดสอบ 

ก าหนดจดุประสงค์ 

สร้างแบบทดสอบ 15 ข้อ 

ผู้ เชียวชาญท าการตรวจสอบความ
สอดคล้อง 

ปรับปรุงแก้ไข 

น าแบบทดสอบไปทดลองใช้กบันกัเรียนจ านวน 5 คน 

น าผลที่ได้วิเคราะห์ หาความยากง่าย (p) และอ านาจจ าแนก (r)  

คดัเลอืกข้อสอบจ านวน 10 ข้อ 

วิเคราะห์หาความเช่ือมัน่ของแบบทดสอบ 

น าแบบทดสอบไปใช้กบักลุม่ตวัอยา่ง 
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5.น าบทเรียนออนไลน์ให้ผู้ เชียวชาญทัง้ 3 ท่านตรวจ ประเมินความถูกต้อง  ความ
เท่ียงตรงเชิงเนือ้หา ความเหมาะสมด้านเนือ้หา และด้านภาษา เพ่ือประเมินเก่ียวกบัเทคนิคในการ
น าเสนอ ความเหมาะสมในการใช้ภาพ เสียง และข้อความ โดยแบบประเมินคณุภาพของส่ือเป็นช
นิมาตราส่วนประมาณคา่ แบ่งระดบัความคิดเห็นเป็น 5 ระดบั คือ มากท่ีสดุ มาก ปานกลาง น้อย 
น้อยท่ีสดุ โดยใช้ประเมินคณุภาพส่ือของกรมวิชาการ 

6.น าบทเรียนท่ีได้รับการปรับปรุงเป็นท่ีเรียบร้อยแล้วไปทดลองใช้กบักลุม่ตวัอยา่ง 
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ภาพประกอบ 2 แผนภาพแสดงกระบวนการสร้างบทเรียนมลัตมีิเดีย 

 
 
 
 

ศกึษาวิธีการสร้างบทเรียนออนไลน์ 

เขียนแผนผงัการท างานและการเช่ือมโยงของบทเรียน 

จดัท า Story Board 

ตรวจสอบความถกูต้องโดยผู้ เชียวชาญ 

ผล ปรับปรุงแก้ไข 
ไมผ่า่น 

ผา่น 

ออกแบบและสร้างบทเรียน 

ตรวจสอบความถกูต้องโดยผู้ เชียวชาญ 

ผล ปรับปรุงแก้ไข 
ไมผ่า่น 

ผา่น 

น าไปหาคา่ IOC 

น าบทเรียนออนไลน์ที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วไปใช้กบักลุม่ตวัอยา่ง 



  50 

 
3.แบบประเมินคณุภาพของบทเรียนออนไลน์ 

1.ศกึษาการสร้างแบบประเมินคณุภาพบทเรียนออนไลน์  
2.สร้างแบบประเมินคณุภาพบทเรียนออนไลน์ 
3.น าแบบประเมินคณุภาพท่ีปรับปรุงแล้วไปให้ผู้ เชียวชาญ มีลกัษณะเป็นมาตราสว่น

ประมาณคา่ 5 ระดบัตามแนวคดิของลิเคอร์ท ดงันี ้
ดีมาก             ได้คะแนน    5 
ดี                    ได้คะแนน    4 
ปานกลาง        ได้คะแนน    3 
ต้องปรับปรุง    ได้คะแนน    2 
ไมมี่คณุภาพ    ได้คะแนน    1 
 

4.วิเคราะห์ผลประเมินคณุภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ภาพประกอบ 3 แผนภาพแสดงการสร้างแบบประเมินคณุภาพบทเรียนออนไลน์ 
 

ศกึษาการสร้างแบบประเมินคณุภาพบทเรียนออนไลน์ 
 

วิเคราะห์และก าหนดคณุภาพท่ีต้องวดัให้ชดัเจน 

สร้างแบบประเมินคณุภาพบทเรียนออนไลน์ 

ปรับปรุงแก้ไข 
ไมผ่า่น 

ผา่น 

น าแบบประเมินคณุภาบทเรียนออนไลน์ไปใช้ 

ผู้ เช่ียวชาญ 3 ทา่น 
ตรวจสอบความถกูต้อง 
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4.  วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล   
ในการทดลองเคร่ืองมือวิจยัในครัง้นี ้ผู้ วิจยัได้ด าเนินการทดลองกับกลุ่มตวัอย่างซึ่งเป็น

นกัเรียนซึ่งได้รับจากการเลือกสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) จ านวน 30 คน โดยใช้
ทดลองในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศกึษา 2561 เป็นเวลา 2 คาบเรียน คาบเรียนละ 50 นาที มีขัน้ตอน
ดงันี ้

1.ผู้วิจยัเป็นผู้ดาเนินการทดลองด้วยตนเอง โดยก่อนการด าเนินการทดลองผู้วิจยัจะ
ท าการศึกษาแผนการจัดการเรียนรู้อย่างละเอียดและให้นักเรียนได้ใช้เรียนในบทเรียนออนไลน์
อยา่งถกูต้อง 

2.ผู้วิจยัด าเนินการสอนโดยบทเรียนออนไลน์ท่ีวางไว้ โดยกลุม่ตวัอยา่งเรียนเนือ้หาใน
บทเรียนบทเรียนออนไลน์ และท าแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนในบทเรียนออนไลน์เร่ือง
ดนตรีอาเซียน ของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1 โรงเรียนมาเรียลยั จ.กรุงเทพมหานคร จนจบ โดย
ใช้เวลาทัง้หมด 2 คาบเรียน คาบเรียนละ 50 นาที 

3.ผู้วิจยัน าแบบประเมินระหวา่งเรียนมาท าการวิเคราะห์ข้อมลู 
4.น าคะแนนท่ีได้จากการท าแบบทดสอบวดัผลทางการเรียนหลังเรียนด้วยบทเรียน

ออนไลน์ท่ีได้มาท าการวิเคราะห์ข้อมลู 
 

5. การวิเคราะห์ข้อมูล 
การวิเคราะห์ข้อมลูและสถิตท่ีิใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลูในการวิจยัครัง้นี ้ได้แก่ 

1.การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติท่ีใช้ในการหาคุณภาพของบทเรียนมัลติมีเดียและ
แผนการ 

จดัการเรียนรู้  
การหาค่าความเท่ียงตรงเชิงเนือ้หา (Content Validity) โดยให้ผู้ เช่ียวชาญ

พิจารณาดชันีความสอดคล้อง IOC (Index of Congruency) โดยใช้สูตร (บุญเชิด ภิญโญอนันต
พงษ์ 2527, น. 69-70) 

IOC =
∑ R

N
 

 

IOC แทน ดชันีความเหมาะสมสอดคล้อง 
R  แทน     คะแนนของผู้ เช่ียวชาญ 
∑R  แทน     ผลรวมคะแนนของผู้ เช่ียวชาญแตล่ะคน 
N  แทน     จ านวนผู้ เช่ียวชาญ 
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2.วิเคราะห์ข้อมลูและสถิติท่ีใช้ในการหาคณุภาพแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการ

เรียนและแบบประเมินความพงึพอใจ 
2.1 การหาความเท่ียงตรงเชิงเนือ้หา (Content Validity) โดยให้ผู้ เชียวชาญ

พิจารณาดชันีความสอดคล้อง IOC (Index of Congruency) โดยใช้สูตร (บุญเชิด ภิญโญอนันต
พงษ์ 2527, น. 69-70) 

  

IOC =
∑ R

N
 

 

IOC แทน ดชันีความเหมาะสมสอดคล้อง 
R  แทน     คะแนนของผู้ เช่ียวชาญ 
∑R  แทน     ผลรวมคะแนนของผู้ เช่ียวชาญแตล่ะคน 
N  แทน     จ านวนผู้ เช่ียวชาญ 

 
2.2 การหาค่าความยากง่ายและอ านาจจ าแนกของแบบทดสอบ โดยใช้เทคนิค 

27% และเปิดตารางเทียบคา่ จงุ เตห์ฟาน มีสตูรดงันี ้
คา่ความยาก (Level of difficult : p) ค านวณตามสตูร 
 

𝑝 =  
𝐻 − 𝐿

𝑁𝐻 + 𝑁𝐿
 

 
คา่อ านาจจ าแนก (Discrimination index : r) 

 

𝑟 =  
𝐻 − 𝐿

𝑁𝐻
 

  
P  แทน  ความยากง่ายของข้อสอบ 
r  แทน  อ านาจจ าแนกของข้อสอบ 
H  แทน  จ านวนคนในกลุม่สงูท่ีตอบถกู 
L  แทน  จ านวนคนในกลุม่ต ่า 
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N  แทน  จ านวนคนทัง้หมดในกลุม่ใดกลุม่หนึง่ 
ข้อสอบท่ีมีอานาจจ าแนกดี หมายถึง ความสามารถของข้อสอบในการแบ่งแยก

คนเก่งและคนออ่น มีเกณฑ์การพิจารณาดงันี ้
1.คา่อ านาจจ าแนกอยูร่ะหวา่ง -1 ถึง 1 
2.ถ้าคา่อ านาจจ าแนกมาก (คา่ r เข้าไกล้ +1) จะถือวา่ข้อสอบนัน้จ าแนกคน

เก่งและคนออ่นออกจากกนัได้จริง  
3.ถ้าค่าอ านาจจ าแนกติดลบ (ค่า r เข้าไกล้ -1) จะถือว่าข้อสอบนัน้จ าแนก

คนเก่งและคนออ่นออกจากกนัไมไ่ด้ 
4.ถ้าคา่อ านาจจ าแนกเป็น 0 (คา่ r เท่ากบั 0) จะถือวา่ข้อสอบนัน้ไม่สามารถ

จ าแนกคนเก่งและคนออ่นได้ 
5.ตวัเลือกท่ีเป็นแบบทดสอบท่ีเป็นตวัถูก ควรมีคา่อ านาจจ าแนกตัง้แต่ 0.20 

ขึน้ไป จงึจะถือวา่ข้อสอบใช้ได้ 
6.ตวัเลือกท่ีเป็นแบบทดสอบเป็นตวัลวง ควรมีค่าอ านาจจ าแนก ตัง้แต ่0.50 

ขึน้ไป จงึจะถือวา่ข้อสอบใช้ได้ 
3.การวิเคราะห์ข้อมลูและสถิตท่ีิใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู 

3.1 การหาคา่เฉล่ีย (�̅�) ของคะแนนผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน โดยใช้สตูร (ล้วน 
สายยศ และองัคณา สายยศ 2536: 59)  

�̅� =  
∑ 𝑥

𝑛
 

 

�̅�  คือ คา่เฉล่ียของคะแนน 
∑ 𝑥 คือ ผลรวมของคะแนนทัง้หมดในกลุม่ตวัอยา่ง 

𝑛  คือ จ านวนนกัเรียนในกลุม่ตวัอยา่ง 
 

3.2 การหาค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียน โดยใช้สตูร (ล้วน สายยศ และองัคณา สายยศ 2536: 7)  

𝑆. 𝐷. =  √
𝑛 ∑ 𝑥2 − (∑ 𝑥)2

𝑁(𝑁 − 1)
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S.D. แทน สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

𝑥  แทน คะแนนของนกัเรียนแตล่ะคน 
N  แทน จ านวนนกัเรียนในกลุม่ตวัอยา่ง 
∑ 𝑥 เเทน ผลรวมของคะแนนทัง้หมด    

∑ 𝑥
2 แทน ผลรวมของแตล่ะคะแนนยกก าลงัสอง 

 
3.3 การทดสอบความแตกต่างของคะแนนวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ

กลุ่มนักเรียนตัวอย่างท่ีเรียนด้วยบทเรียนออนไลน์ เร่ืองดนตรีอาเซียน ก่อนเรียนและหลังเรียน 
(One-group pretest-posttest design) โดยใช้สถิตแิบบ t-test แบบ Dependent group 

𝑡  =    
∑ 𝐷

√𝑁 ∑ 𝐷 − (∑ 𝐷)
𝑁 − 1

 

 
 
t  แทน คา่ท่ีจะใช้พิจารณา  t – distribution 
∑ 𝐷 แทน ผลรวมของความแตกตา่งระหวา่งคะแนนสอบ 

ก่อนเรียนและหลงัเรียนของนกัเรียนแตล่ะคน 

𝑁          แทน จ านวนนกัเรียน   
∑ 𝐷2    แทน ผลรวมของก าลงัสองของความแตกตา่ง 

ระหว่างคะแนนสอบก่อนเรียนและหลงัเรียนของผู้ เรียน
แตล่ะคน 

    df =  -1 
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บทที่ 4  
ผลการด าเนินงานวิจัย 

 
การวิจัยครัง้นี ้เป็นการวิจัยแบบทดลอง (Experimental Research) มีวัตถุประสงค์ใน

การวิจยั คือ 1. เพ่ือสร้างและหาประสิทธิภาพบทเรียนออนไลน์ เร่ืองดนตรีอาเซียน ของนกัเรียนชัน้
มธัยมศึกษาปีท่ี 1โรงเรียนมาเรียลยั กรุงเทพมหานคร ให้ได้ตามเกณฑ์ 80/80 2. เพ่ือเปรียบเทียบ
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนก่อนและหลงัในการใช้บทเรียนออนไลน์ เร่ืองดนตรีอาเซียนของนกัเรียนชัน้
มธัยมศกึษาปีท่ี 1 โรงเรียนมาเรียลยั กรุงเทพมหานคร 

 
ในการวิเคราะห์ข้อมลู ผู้วิจยัแบง่ออกเป็น 2 ตอน ดงันี ้
 

ตอนท่ี 1 ผลการสร้างและหาประสิทธิภาพบทเรียนออนไลน์ เร่ืองดนตรีอาเซียน ของ
นกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1 โรงเรียนมาเรียลยั กรุงเทพมหานคร ให้ได้ตามเกณฑ์ 80/80 

ตอนท่ี 2 ผลการเปรียบเทียบวดัผลทางการเรียนรู้ของนกัเรียนด้วยบทเรียนออนไลน์ 
เร่ืองดนตรีอาเซียน ก่อนและหลังเรียน ของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนมาเรียลัย 
กรุงเทพมหานคร 

โดยมีรายละเอียดในแตล่ะตอน ดงัตอ่ไปนี ้
 

ผลการหาประสิทธิภาพบทเรียนออนไลน์ 
ตอนท่ี 1 ผลการสร้างและหาประสิทธิภาพบทเรียนออนไลน์ เร่ืองดนตรีอาเซียน ของ

นกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนมาเรียลยั กรุงเทพมหานคร พบว่า การศึกษาวิธีการสร้าง
บทเรียนออนไลน์แล้วเขียนแผนผงัของการท างานและการเช่ือมโยงของบทเรียนเพ่ือน าจดัท า Story 
Board แล้วตรวจสอบความถูกต้องโดยผู้ เชียวชาญทัง้ 3 ท่านตรวจสอบ และน าข้อคิดเห็นจาก
ผู้ เช่ียวชาญทัง้ 3 ท่าน มาปรับปรุงแก้ไข จากนัน้น าไปหาค่า IOC และน าบทเรียนออนไลน์ท่ี
ปรับปรุงแก้ไขเสร็จสมบรูณ์แล้วไปใช้กบักลุม่ตวัอย่าง 

 
ผู้ วิจัยได้ด าเนินการทดลองกับนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนมาเรียลัย 

จงัหวดักรุงเทพมหานคร จ านวน 30 คน ท่ียงัไม่ได้ศึกษาเก่ียวกับวิชาดนตรีอาเซียน ผู้ วิจยัน าผล
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คะแนนจากแบบฝึกหดัระหว่างเรียน และแบบทดสอบหลงัเรียนท่ีได้จากการทดลองมาวิเคราะห์
ประสิทธิภาพของบทเรียน ตามเกณฑ์ 80/80 โดยใช้สตูร E1/E2 ได้ผลการทดลองดงันี ้

 
ตาราง 1 ผลการสร้างและหาประสิทธิภาพบทเรียนออนไลน์ ให้ได้ตามเกณฑ์ 80/80 
 

กลุม่ทดลอง จ านวน คะแนนเตม็ คา่เฉล่ีย (X̅) 
สว่นเบี่ยงเบน
มาตราฐาน 

ประสิทธิภาพ 
80/80 

คะแนนระหว่าง
เรียน (E1) 

30 60 48.52 4.89 82.56 

คะแนนหลงัเรียน 
(E2) 

30 30 24.30 2.32 82.67 

 
จากตารางท่ี 1 พบว่า ผลการหาประสิทธิภาพ (E1/E2) จากบทเรียนออนไลน์ เร่ืองดนตรี

อาเซียน ของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1 โรงเรียนมาเรียลยั กรุงเทพมหานคร ได้คา่ประสิทธิภาพ 
82.56/82.67 แสดงให้เห็นว่าบทเรียนออนไลน์ เร่ืองดนตรีอาเซียน ของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 
1 โรงเรียนมาเรียลยั กรุงเทพมหานคร มีประสิทธิภาพสงูกวา่เกณฑ์ท่ีตัง้ไว้ 

 
ผลการเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ของนักเรียนท่ีเรียนด้วยบทเรียนออนไลน์ 

ตอนท่ี 2 ผลการเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ของนกัเรียนท่ีเรียนด้วยบทเรียนออนไลน์ เร่ือง
ดนตรีอาเซียน ของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนมาเรียลัย กรุงเทพมหานคร ก่อนเรียน
และหลงัเรียน 

 
การวิเคราะห์ข้อมลูเพื่อศกึษาผลการเรียนรู้ของนกัเรียนท่ีเรียนด้วยบทเรียนออนไลน์ เร่ือง

ดนตรีอาเซียน ของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนมาเรียลัย กรุงเทพมหานคร มี
รายละเอียดดงันี ้
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ตาราง 2 ผลการเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ของนกัเรียนท่ีเรียนด้วยบทเรียนออนไลน์  
 

คะแนน N คะแนนเตม็ X̅ S.D. t p 

การทดสอบก่อนเรียน 30 30 13.35 4.25 13.327* 0.00 
การทดสอบหลงัเรียน 30 30 24.30 2.32 

*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.5 
จากตารางท่ี 2 พบว่า ผลการวิเคราะห์ข้อมูลคะแนนเฉล่ียผลการเรียนรู้ของนักเรียนท่ี

เรียนด้วยบทเรียนออนไลน์ เร่ืองดนตรีอาเซียน ของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1 โรงเรียนมาเรียลยั 
จงัหวดักรุงเทพมหานคร ก่อนเรียนและหลงัเรียน หลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างนยัส าคญัทาง

สถิติท่ีระดับ .05 โดยผลการเรียนหลังเรียน (X̅ = 24.30, S.D. = 2.32) สูงกว่าก่อนเรียน (X̅ = 
13.35, S.D. = 4.25) 
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บทที่ 5  
สรุปผลการวิจัย อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
การวิจยัเร่ือง การสร้างบทเรียนออนไลน์ เร่ืองดนตรีอาเซียน ของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษา

ปีท่ี 1 โรงเรียนมาเรียลยั กรุงเทพมหานคร โดยมีรายละเอียด ดงันี ้
 
ความมุ่งหมายของการวิจัย 

1. เพ่ือสร้างและหาประสิทธิภาพบทเรียนออนไลน์เร่ืองดนตรีอาเซียน ส าหรับนกัเรียน
ชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1 โรงเรียนมาเรียลยั กรุงเทพมหานคร ให้ได้ตามเกณฑ์ 80/80 

2. เพ่ือเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนก่อนและหลงัในการใช้บทเรียนออนไลน์
เร่ืองดนตรีอาเซียนของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1 โรงเรียนมาเรียลยั กรุงเทพมหานคร 

 
ขอบเขตของการวิจัย 

ประชากร 
ประชากรท่ีใช้ในการวิจยัครัง้นี ้คือนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนมาเรีย

ลยั กรุงเทพมหานคร ในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศกึษา 2561 จ านวน 1 ห้อง จ านวนเดก็ 30 คน 
กลุม่ตวัอยา่ง 

กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยัครัง้นี ้เป็นนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1 โรงเรียนมา
เรียลยั กรุงเทพมหานคร ในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศกึษา 2561 จ านวน 30 คน ต่อ 1 ห้องเรียน ได้มา
ด้วยวิธีการสุม่อยา่งง่าย (Simple Random Sampling) 

 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยในครัง้นี ้ผู้วิจัยได้ท าการสร้างขึน้ประกอบด้วย 

1. บทเรียนออนไลน์เร่ืองดนตรีอาเซียน 
2. แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน ก่อนเรียนและหลงัเรียน 
 

วิธีการด าเนินการวิจัย 
1.ผู้วิจยัปฐมนิเทศนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1 โรงเรียนมาเรียลยั กรุงเทพมหานคร 

เก่ียวกบัการใช้งาน บทเรียนออนไลน์เ เร่ืองดนตรีอาเซียน  
2.ผู้ วิจยัให้นกัเรียนท าแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน ในบทเรียนออนไลน์ 

เร่ืองดนตรีอาเซียน ก่อนท่ีจะเรียนรู้ในบทเรียน ซึง่แบบทดสอบเป็นปรนยั 4 ตวัเลือก จ านวน 10 ข้อ 
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3.ผู้ วิจัยให้นักเรียนศึกษาเนือ้หาแต่ละประเทศ ในบทเรียนออนไลน์ เร่ืองดนตรี
อาเซียน 

4. ผู้ วิจยัให้นกัเรียนท าแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน ในบทเรียนออนไลน์ 
เร่ืองดนตรีอาเซียน หลงัเรียนในบทเรียนออนไลน์ ซึ่งแบบทดสอบเป็นปรนยั 4 ตวัเลือก จ านวน 10 
ข้อ 

5.ผู้วิจยัให้นกัเรียนท าแบบสอบถามความคิดเห็นท่ีมีตอ่บทเรียนออนไลน์ เร่ืองดนตรี
อาเซียน 

6.น าผลท่ีได้ไปวิเคราะห์ข้อมลูเพื่อน าเสนองานวิจยัตอ่ไป 
 

สรุปผลการวิจัย  
การวิจัยเร่ือง การสร้างบทเรียนออนไลน์ เร่ืองดนตรีอาเซียน ของนักเรียนชัน้

มธัยมศกึษาปีท่ี 1 โรงเรียนมาเรียลยั กรุงเทพมหานคร สรุปผลการวิจยัได้ดงันี ้
1.การหาประสิทธิภาพ (E1/E2) จากบทเรียนออนไลน์ เร่ืองดนตรีอาเซียน ได้ค่า

ประสิทธิภาพ 82.56/82.67 แสดงให้เห็นว่าบทเรียนออนไลน์เร่ืองดนตรีอาเซียน มีประสิทธิภาพ
ตามเกณฑ์ท่ีตัง้ไว้ 

2.ผลการเรียนรู้ของนักเรียนท่ีเรียนด้วยบทเรียนออนไลน์เร่ืองดนตรีอาเซียน ก่อน
เรียนและหลงัเรียน เห็นได้ว่า หลงัเรียนสงูกว่าก่อนเรียน อย่างนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 โดย
ผลการเรียนหลังเรียน (X = 24.30, S.D. = 2.32) สูงกว่าก่อนเรียน (X = 13.35, S.D. = 4.25) 
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 

 
อภปิรายผล 

จากผลการศกึษาเร่ือง.การสร้างบทเรียนออนไลน์ เร่ืองดนตรีอาเซียน ของนกัเรียนชัน้
มธัยมศกึษาปีท่ี 1 โรงเรียนมาเรียลยั กรุงเทพมหานคร ดงัท่ีปรากฏข้างต้น สามารถน ามาอภิปราย
ผล เป็นประเดน็ได้ดงันี ้

1.  ผลการสร้างและหาประสิทธิภาพบทเรียนออนไลน์เร่ือง ดนตรีอาเซียน ท่ีพบว่า ท่ี
สร้างและพฒันาขึน้มีประสิทธิภาพ 82.56/82.67  ซึ่งสงูกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 ท่ีก าหนดนัน้  
ท่ีเป็นเช่นนีน้่าจะมีผลมาจาก บทเรียนออนไลน์เร่ืองดนตรีอาเซียน ได้ผ่านกระบวนการสร้างและ
พฒันามาอยา่งเป็นระบบโดยมีการศกึษาเอกสาร ต ารา และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือศกึษาแนวคิด 
หลกัการ ทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องกบับทเรียนออนไลน์ ได้มีการปรึกษาผู้ เช่ียวชาญทัง้ในด้านหลกัสตูรและ
ด้านดนตรีศึกษาผู้ เช่ียวชาญด้านการวดัและประเมินผล หลงัจากนัน้ได้น าไปทดลองกับนกัเรียน



  60 

รายบุคคล  ทดลองกับนักเรียนกลุ่มเล็ก ทัง้นีไ้ด้มีการแก้ไขปรับปรุงข้อบกพร่องต่าง  ๆ ดงันัน้ จึง
ส่งผลให้บทเรียนออนไลน์ เร่ืองดนตรีอาเซียนมีประสิทธิภาพดงักล่าวข้างต้น ซึ่งผลการศึกษา
สอดคล้องกับ สมฤทัย โถววิ ริยะกุล (2543) การสร้างและหาประสิทธิภาพของบทเรียน
คอมพิวเตอร์การสอนอินเตอร์แอคทีพมัลติมีเดีย  พร้อมชุดปฏิบัติการทดลองควบคุมด้วย
คอมพิวเตอร์  วิชา  การออกแบบวงจรดิจิตอล  ซึ่งก าหนดเกณฑ์มาตรฐาน  80/80  พบว่า  
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมัลติมีเดียท่ีสร้างขึน้มีประสิทธิภาพ ขรรค์ชัย คงเสน่ห์ และคณะ 
(2546) ส่วน อมรเดช ดีนาน (2544)ท าการวิจัยเพ่ือสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบ  
มลัติมีเดีย  เร่ือง  การขยายพนัธุ์พืช  ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน  80/80  ผลการวิจยั
พบว่า  บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบมัลติมีเดีย   เร่ือง  การขยายพนัธ์พืช  มีประสิทธิภาพ
ผ่านเกณฑ์มาตรฐานเท่ากับ  81.00  เม่ือเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนระหว่างก่อนเรียน
และหลงัเรียนของกลุ่มนกัเรียน  ท่ีมีระดบัคะแนนเฉล่ียสะสมสงูและต ่า  พบวา่  ผลสมัฤทธ์ิทางการ
เรียนหลงัเรียนสงูกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั  0.1  และเม่ือเปรียบเทียบผลตา่ง
ของคะแนน  ก่อนเรียนและหลงัเรียนระหว่างกลุ่มนกัเรียนท่ีมีระดบัคะแนนเฉล่ียสะสมสูงและต ่า  
พบวา่  ไมแ่ตกตา่งกนั   งานวิจัยของสมหวังหทัย  โถววิระยะกุล  ได้ท าการศึกษาค้นคว้าเพ่ือ
พฒันาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียช่วยสอนเร่ืองจกัรวาลและอวกาศชัน้ประถมศึกษาป่ีท่ี  4  
บทเรียนส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์  มลัติมีเดียช่วยสอนอยู่ในระดบัดี(สม
ฤทยั โถววิริยะกุล, 2543) และ ทรงวุฒิ พานิชพงษ์ (2542)ได้ท าการสร้างชุดการสอนวิชาทฤษฎี
ช่างกลทั่วไป  เร่ืองเคร่ืองมือวัด  ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวาชีพ  พุทธศกัราช  2538  กรม
อาชีวศกึษา  ผลการศกึษาพบว่า  ขัน้สร้างชดุการสอนมีประสิทธิภาพสงูกวา่เกณฑ์  85/85  โดยผล
การทดลองได้ประสิทธิภาพ  85.00   สงูกวา่เกณฑ์มาตรฐานท่ีก าหนด  85/85  

2.  ผลการเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนซึ่งพบว่าคะแนนเฉล่ียผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียนหลงัเรียนสงูกวา่คะแนนเฉล่ียผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนอย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั .05  นัน้  อาจเป็นผลเน่ืองมาจากบทเรียนออนไลน์เร่ืองดนตรีอาเซียนท่ีสร้างและ
พฒันาขึน้ตามกระบวนการดงักลา่วข้างต้น 

มีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 ท่ีก าหนด ประกอบกับการน าบทเรียน
ออนไลน์ เร่ืองดนตรีอาเซียน ไปจดักิจกรรมการเรียนรู้ให้กับผู้ เรียนตามแผนการจดัการเรียนรู้ท่ีได้
จดัเตรียมและวางแผนไว้อย่างเป็นระบบ จึงส่งผลให้ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้ในเร่ืองดนตรีอาเซียน
สูงขึน้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ   ซึ่งผลการศึกษาดงักล่าวสอดคล้องกับผลการวิจัยอุไร สินธุวงศา
นนท์ (2534) ท่ีได้วิจยัเร่ืองได้ศึกษาผลของการใช้ชดุการสอนเพ่ือซ่อมเสริมท่ีมีผลสมัฤทธ์ิทางการ
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เรียนคณิตศาสตร์ เร่ืองเศษส่วน ของนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 5 ท่ีมีผลการเรียนคณิตศาสตร์ต ่า
ซึ่งผลการวิจัย  พบว่าซึ่งผลของการศึกษาพบว่า ชุดการสอนท่ีใช้ในการทดลอง มีจ านวน 4 ชุด                              
มีประสิทธิภาพดังนี ้การบวกเศษส่วน 83.33/80.33 การลบเศษส่วน 83.03/81.85 การคูณ
เศษส่วน 81.97/82.67 และผลของการใช้ชดุการสอนนีท้ าให้ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์
สงูกว่าเกณฑ์ร้อยละ 80 อย่างมีนยัส าคญัท่ีระดบั .05 นกัเรียนมีทศันคติตอ่การใช้ชดุการสอนเพ่ือ
ซ่อมเสริม เร่ืองเศษส่วน ว่าการใช้ชุดการสอนเพ่ือซ่อมเสริมท าให้สนุกสนานและอยากเรียน
คณิตศาสตร์มากขึน้ ท าให้เข้าใจเนือ้หาหรือบทเรียนเพิ่มขึน้กว่าการเรียนในชัน้เรียน ท าให้คิดหา
ค าตอบในการเรียนคณิตศาสตร์ได้คลอ่งยิ่งขึน้และท าให้สนกุสนานเพลิดเพลินเวลาท าแบบฝึกหดั 

 
ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะทัว่ไป 
1.ในการเรียนด้วยบทเรียนออนไลน์เร่ืองดนตรีอาเซียนนัน้ ควรมีการดแูลเร่ือง ระบบ

เครือขา่ยอินเตอร์เน็ตให้มีความพร้อมอยูเ่สมอ เพ่ือความสะดวกในการเข้าไปใช้บทเรียนออนไลน์ 
2.ก่อนการด าเนินการวิจยัควรมีการเตรียมความพร้อมในด้านของส่ืออปุกรณ์ท่ีใช้ใน

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของผู้ เรียน ให้มีความพร้อมความสามารถใช้งานได้เป็นอย่างดี เคร่ือง
คอมพิวเตอร์ท่ีใช้ในการจดักิจกรรมการเรียนรู้ควรใช้หูฟัง เพ่ือเป็นการแก้ปัญหาเสียงท่ีรบกวนใน
ระหวา่งการใช้ส่ือมลัตมีิเดีย  

3.ปัญหาท่ีส าคัญของการเรียนด้วยส่ือมัลติ มีเดีย คือ การแสดงข้อมูล ท่ีต้องใช้
เวลานานดงันัน้ เพ่ือทาให้การเรียนการสอนเกิดประสิทธิภาพมากท่ีสดุ ควรมีการเตรียมพร้อมด้าน
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ผู้ สอนควรเลือกเคร่ืองท่ีมีสมรรถนะสูงเพียงพอ เพ่ือให้การเรียนด้วยส่ือ
มลัตมีิเดียของผู้ เรียนเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ 

4. ควรศึกษาวิธีการเรียนท าส่ือการสอนให้มากขึน้เพ่ือให้ผู้ เรียนได้รับรู้ในเร่ืองต่างๆ 
ของดนตรีอาเซียนและ เพ่ือให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึน้ 

ข้อเสนอแนะในการท าวิจยัครัง้ตอ่ไป 
1. ควรมีการวิจยับทเรียนออนไลน์ ในเนือ้หาอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัดนตรีอาเซียน 
2. ควรวิจยัและพฒันาบทเรียนออนไลน์เชิงบูรณาการในรายวิชาดนตรี กับวิชา

อ่ืน ๆ 
 

 



 

บรรณานุกรม 
 

บรรณานุกรม 
 

 

bank adisak. (2557). เคร่ืองดนตรีประจ าชาตอิาเซียน.  สืบค้นจาก 
http://bank0838483441.blogspot.com/ 

Klungphet Kannika Phantipa Sakthong and Poj Intalapaporn. (2014). Effectiveness and 
Economic Outcomes of Generic and Brand-Name Imipenem/Cilastatin in Thai 
Patients with Hospital-Acquired Pneumonia5(28), 309-317.   

Scott Lorelei janeet. (1985). The Relationship Between Computer-Assisted Instruction and 
Achivement Levels and Learning Rates of Secondary School Students In First 
Year Chemistr: Dissertation Abstracts International.  

กนกพร ฉนัทนารุ่งภกัดิ์. (2553). การพฒันาตวับง่ชีค้วามส าเร็จของระบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิ่ง
ส าหรับสถาบนัอดุมศกึษาในประเทศไทย. จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, กรุงเทพฯ. 
(วิทยานิพนธ์ ค.ด.).  

กระทรวงการตา่งประเทศ. (2559). ประวตัคิวามเป็นมาอาเซียน.  สืบค้นจาก 
http://lc.dru.ac.th/assets/journals/journal-asean.pdf 

กระทรวงศกึษาธิการ. (2551). หลกัสตูรเเกนกลาง.  สืบค้นจาก 
http://lib.edu.chula.ac.th/FILEROOM/CABCU_PAMPHELT/DRAWER01/GENERAL/D
ATA0000/00000218.PDF 

กฤษมนัต์  วฒันาณรงค์. (2542). เทคโนโลยีเทคนิคศกึษา. กรุงเทพ: สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ  

ขรรค์ชยั คงเสนห์่ และคณะ. (2546). พฒันาการและทิศทางของ e-learning ในประเทศไทย   (พ. 1 
Ed.). กรุงเทพฯ: ศนูย์เทคโนโลยีทางการศกึษา ส านกับริหารงานการศกึษานอกโรงเรียน 
กระทรวงศกึษาธิการ.  

จินตวีร์ คล้ายสงัข์. (2553). อีเลิร์นนิ่งเว็บไซต์ & คอร์สแวร์ : ปัจจบุนัและทิศทางในอนาคต E-
Learning Website & Courseware: Current and Future Trends.  
http://www.niteschan. com /nec2011/1_speaker/7_jintavee.pdf. 

จิรพนัธ์ ไตรทิพจรัส. (2542). การวิจยัและทฤษฎีเทคโนโลยีการศกึษา   (พ. 1 Ed.). มหาสารคาม: 
ภาควิชาเทคโนโลยีและส่ือสารการศกึษา คณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหาสารคาม.  

ฉลองชยั  สรุวฒันบรูณ์. (2546). สาระน่ารู้ทางเทคโนโลยีการศกึษา. กรุงเทพ: 

 

http://bank0838483441.blogspot.com/
http://lc.dru.ac.th/assets/journals/journal-asean.pdf
http://lib.edu.chula.ac.th/FILEROOM/CABCU_PAMPHELT/DRAWER01/GENERAL/DATA0000/00000218.PDF
http://lib.edu.chula.ac.th/FILEROOM/CABCU_PAMPHELT/DRAWER01/GENERAL/DATA0000/00000218.PDF
http://www.niteschan/


  63 

 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์.  
เฉลิมศกัดิ์ พิกลุศรี. (2551). ดนตรีลาวเดมิ ชดุศลิปะลุม่น า้โขง. ขอนเเก่น: ศนูย์วิจยัพหลุกัษณ์สงัคม

ลุม่ า้โขง มหาวิทยาลยั ขอนแก่น.  
ไชยยศ  เรืองสวุรรณ. (2544). เทคโนโลยีการศกึษา ทฤษฎีและการวิจยั. กรุงเทพ: โอเดียนสโตร์.  
ถนอมพร  เลาหจรัสแสง. (2547). คอมพิวเตอร์ชว่ยสอน (พิมพ์ครัง้ท่ี 2). กรุงเทพ: กมลโพรดกัชัน่. 
ทรงวฒุิ พานิชพงษ์. (2542). การสร้างชดุการสอนวิชาทฤษฎีชา่งกลทัว่ไปเร่ืองเคร่ืองมือวดัตาม

หลกัสตูรประกาศนียบตัรวิชาชีพ. มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ, กรุงเทพฯ. (ปริญญาโท).  
ธีระ  ผดงุศกัดิช์ยักลุ. (2535). ศกึษาประสิทธิภาพของชดุการสอนแบบกิจกรรมกลุม่  กลุม่สร้างเสริม

ประสบการณ์ชีวิต เร่ืองสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 6. มหาวิทยาลยับรูพา, 
ชลบรีุ. (ปริญญานิพนธ์การศกึษามหาบณัฑิต).  

นฎัฐิกา สนุทรธนผล. (2557). ดนตรีอาเซียน. กรุงเทพฯ: กริดส์ ดีไซน์ แอนด์ คอมมนูิเคชัน่.  
นิตยา พวัรัตน์. (2541). การพฒันาชดุการสอนแบบวรรณี วิชาคณิตศาสตร์ เร่ืองโจทย์ปัญหา

เศษสว่น ระดบัชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 5. มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ. บณัฑิตวิทยาลยั, 
กรุงเทพฯ. (วิทยานิพนธ์มหาบณัฑิต. การศกึษา (การประถมศกึษา)).  

นชุลดา ส่องแสง. (2540). การสร้างชดุการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์เร่ืองการบวก การลบ ใน
ระดบัชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 1 บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ, กรุงเทพฯ. 
(ปริญญานิพนธ์ กศ.ม. (การปฐมศกึษา)).  

บญุเชิด ภิญโญอนนัตพงษ์ (2527). การวดัและการประเมินผลการศกึษา: ทฤษฎีการประยกุต์. 
กรุงเทพมหานคร: อกัษรเจริญทศัน์.  

บญุธรรม จอมมงคล. (2539). ท าการศกึษาเพ่ือออกแบบและพฒันาชดุการสอนรายวิชายอ่ย ส าหรับ
กลุม่สร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 5 เร่ืองจกัรวาลและอวกาศ กบัเร่ือง
ประเทศเพ่ือนบ้าน มหาวิทยาลยับรูพา, ชลบรีุ. (วิทยานิพนธ์การศกึษามหาบณัฑิต).  

ปัญญา รุ่งเรือง. (2551). ดนตรีโลก ชดุท่ี 2. กรุงเทพฯ: อาศรมสงัคีต.  
ปัญญา รุ่งเรือง. (2552). ดนตรีโลก ชดุท่ี 3. กรุงเทพฯ: อาศรมสงัคีต.  
ปิยมาภรณ์ ทวนทอง. (2544). การสร้างแบบทดสอบวดภัาคปฏิบตักิจิกรรมนาฏศลิป์ ชัน้

ประถมศกึษาปี ท่ี 4. บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ, กรุงเทพฯ. (สารนิพนธ์
การศกึษามหาบณัฑิต สาขาการวดัผลการศกึษา).  

เผชิญ  กิจระการ. (2544). การหาคา่ดชันีประสิทธิผล. มหาสารคาม: ภาควิชาเทคโนโลยีและส่ือสาร
การศกึษา คณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหาสารคาม.  

 



  64 

 

พรเทพ เมืองเเมน. (2544). หลกัการออกแบบและสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนด้วย 
โปรแกรม Authorware Professional 5. มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์, ปัตตานี. (ภาควิชาเทคโนโลยี

การศกึษา คณะศกึษาศาสตร์ ).  
ไพโรจน์ คชชา. (2542). ความรู้คอมพิวเตอร์เเละเทคโนโลยีสารสนเทศ (พิมพ์ครัง้ท่ี 1). กรุงเทพฯ: 

เซ็นเตอร์ดสิคฟัเวอรี. 
มนตรี ยะโสธร. เคร่ืองดนตรีประจ าชาติอาเซียน.  สืบค้นจาก 

http://krutri.samroiwit.ac.th/studentwrok/%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3
%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%95%E0%B8%B
5.html 

มาลยัพร  ทองสีเข้ม. (2542). การสร้างชดุการสอนรูปเรขาคณิตและรูปสมมาตร ส าหรับนกัเรียนชัน้
ประถมศกึษาปีท่ี 3. มหาวิทยาลยับรูพา, ชลบรีุ. (วิทยานิพนธ์มหาบณัฑิต).  

วชัราภรณ์ เพ็งสขุ. (2017). การ พฒันา บทเรียน ออนไลน์ วิชา คอมพิวเตอร์ ส าหรับ นกัเรียน ชัน้ 
ประถม ศกึษา ปี ท่ี 4 โรงเรียน อนบุาล สพุรรณบรีุ1(32), 7-7.  https://www.tci-
thaijo.org/index.php/eduku/article/view/85847 

วิชชา ครุปิต.ิ (2538). การสร้างชดุการสอนกลุม่ทกัษะคณิตศาสตร์เร่ืองนาฬิกาชัน้ 1 ประถมศกึษาปี
ท่ี 2. มหาวิทยาลยับรูพา, ชลบรีุ. (ปริญญานิพนธ์ (กศ.ม.)).  

วิทย์ บณัฑิตกลุ. (2558). รู้จกัประชาคมอาเซียน. กรุงเทพฯ: นานมีบุ๊ค.  
วิลาวลัย์ มาคุ้ม. (2556). e - learning : การเรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศ จดุเร่ิมต้นสู่อนาคต

การศกึษาไทย (ตอนท่ี 1).  
http://www.ksp.or.th/ksp2013/blog/post.php?mid=50016&cid=5&did=108 

วิวฒัน์  กศุล. (2547). การพฒันาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน กลุม่สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
เร่ือง ดวงอาทิตย์และดาวบริวาร ชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 4. มหาวิทยาลยัมหาสารคาม, 
มหาสารคาม. (ปริญญานิพนธ์ การศกึษา).  

ศโิรรัตน์  พลไชย. (2546). การศกึษาประสิทธิภาพและผลการเรียนรู้ด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ เร่ือง 
การใช้เคร่ืองมือเทคโนโลยีทางการศกึษา. มหาวิทยาลยัสารคาม., มหาสารคาม. (ปริญญา
นิพนธ์ การศกึษามหาบณัฑิต. ).  

สมฤทยั โถววิริยะกลุ. (2543). การพฒันาบทเรียนคอมพิวเตอร์ มลัตมีิเดียชว่ยสอนเร่ือง จกัรวาลและ
อวกาศ ชัน้ประถมศกึษาปี ท่ี 4. มหสวิทยาลยับรูพา, ชลบรีุ. (วิทยานิพนธ์ศกึษาศาสตร
มหาบณัฑิต).  

 

http://krutri.samroiwit.ac.th/studentwrok/%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%95%E0%B8%B5.html
http://krutri.samroiwit.ac.th/studentwrok/%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%95%E0%B8%B5.html
http://krutri.samroiwit.ac.th/studentwrok/%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%95%E0%B8%B5.html
https://www.tci-thaijo.org/index.php/eduku/article/view/85847
https://www.tci-thaijo.org/index.php/eduku/article/view/85847
http://www.ksp.or.th/ksp2013/blog/post.php?mid=50016&cid=5&did=108


  65 

 

สชุาดา  กีระนนัทน์. (2544). เทคโนโลยีสารสนเทศสถิติ. ข้อมลูในระบบสารสนเทศ: ส านกังานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคณุภาพการศกึษา.  

สรุเชษฐ  เวชชพิทกัษ์ และคณะ. (2546). การพฒันาส่ือคอมพิวเตอร์ชว่ยสอน และเว็บไซต์เพ่ือการ
เรียนรู้ท่ีมีคณุภาพ การพฒันาส่ือคอมพิวเตอร์ชว่นสอน และเว็บไซต์เพ่ือการเรียนรู้ท่ีมี
คณุภาพ (พิมพ์ครัง้ท่ี 1). กรุงเทพฯ: กรมวิชาการ กระทรวงศกึษาธิการ.  

อมรเดช ดีนาน. (2544). การเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ชว่ยสอน
แบบมลัตมีิเดียเร่ือง "การขยายพนัธุ์พืช" ระหวา่งนกัเรียนท่ีมีระดบัคะแนนเฉล่ียสะสมตา่งกนั. 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ.  

อไุร สินธุวงศานนท์. (2534). ผลของการใช้ชดุการสอนเพ่ือซอ่มเสริม ท่ีมีตอ่ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน
คณิตศาสตร์เร่ืองเศษสว่น ของนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 5 ท่ีมีผลการเรียนคณิตศาสตร์
ต ่า. จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั. บณัฑิตวิทยาลยั, กรุงเทพฯ.  

 
 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  67 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ก 
บทเรียนออนไลน์เร่ืองดนตรีอาเซียน 
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ภาพประกอบ 4 การเข้าสูห่น้าบทเรียนออนไลน์ ใน Google Sites 

 
 

 
 
 

ภาพประกอบ 5 การคลิกเข้าสูบ่ทเรียน 
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ภาพประกอบ 6 การลงช่ือเข้าใช้บทเรียนออนไลน์ 

ภาพประกอบ 7 กดคลิกเข้าสูบ่ทเรียน 
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ภาพประกอบ 8 ค าเเนะน าการใช้งานบทเรียนออนไลน์ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพประกอบ 9 หน้าหลกับทเรียนออนไลน์เร่ืองดนตรีอาเซียน 
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ภาพประกอบ 10 หน้าบทเรียนออนไลน์เเยกเเตล่ะประเทศ 

ภาพประกอบ 11 หน้าแบบทดสอบก่อนเรียน 
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ภาพประกอบ 12 ตวัอยา่งแบบทดสอบก่อนเรียน 

ภาพประกอบ 13 หน้าสรุปผลคะเเนนการท าแบบทดสอบก่อนเรียน 
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ภาพประกอบ 14 ตวัอยา่งเนือ้หาในบทเรียนของประเทศไทย 

ภาพประกอบ 15 ตวัอยา่งเนือ้หาในบทเรียนของประเทศมาเลเซีย 
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ภาพประกอบ 16 ตวัอยา่งเนือ้หาในบทเรียนของประเทศอินโดนีเซีย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 17 ตวัอยา่งเนือ้หาในบทเรียนของประเทศลาว 
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ภาพประกอบ 18 ตวัอยา่งเนือ้หาในบทเรียนของประเทศบรูไน 
 

 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 19 ตวัอยา่งเนือ้หาในบทเรียนของประเทศเวียดนาม 
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ภาพประกอบ 20 ตวัอยา่งเนือ้หาในบทเรียนของประเทศกมัพชูา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพประกอบ 21 ตวัอยา่งเนือ้หาในบทเรียนของประเทศสิงคโปร์ 
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ภาพประกอบ 22 ตวัอยา่งเนือ้หาในบทเรียนของประเทศฟิลิปปินส์ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพประกอบ 23 ตวัอยา่งเนือ้หาในบทเรียนของประเทศสหภาพพมา่ 
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ภาพประกอบ 24 หน้าแบบทดสอบหลงัเรียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพประกอบ 25 ตวัอยา่งแบบทดสอบหลงัเรียน 

 
 



  79 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพประกอบ 26 หน้าสรุปผลคะแนนการท าแบบทดสอบหลงัเรียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพประกอบ 27 หน้าข้อมลูสรุปคะแนนสอบก่อนและหลงัเรียน 
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ภาพประกอบ 28 หน้าผู้พฒันาบทเรียน 
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ภาคผนวก ข 

รูปภาพการใช้งานบทเรียนออนไลน์ของนักเรียนโรงเรียนมาเรียลัย 
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ภาพประกอบ 29 การอธิบายการใช้งานบทเรียนออนไลน์เบือ้งต้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 30 การอธิบายการใช้งานบทเรียนออนไลน์เบือ้งต้น 2 
 
 



  83 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค 
รูปภาพการเคร่ืองดนตรีในประเทศอาเซียน 
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ภาพประกอบ 31 ตวัอยา่งเคร่ืองดนตรีประจ าประเทศไทย 

เคร่ืองดนตรีประจ าประเทศไทย (เรียงจากซ้ายไปขวา) 
ซอสามสาย เป็นเคร่ืองดนตรีไทยชนิดหนึ่งจ าพวกเคร่ืองสายมีขนาดใหญ่กว่าซอด้วง

หรือซออู้  และมีลกัษณะพิเศษ คือมีสามสาย มีคนัชกัอิสระ กะโหลกซอมีขนาดใหญ่ นบัเป็นเคร่ือง
ดนตรีท่ีมีความสง่างามชิน้หนึ่งในวงเคร่ืองสาย ผู้ เล่นจะอยู่ในต าแหน่งด้านหน้าของวง เป็นซอท่ีมี
มาแตโ่บราณ มีเสียงไพเราะ นุม่นวล รูปร่างวิจิตรสวยงามกวา่ซอชนิดอ่ืน เป็นเคร่ืองดนตรีชัน้สงูใช้
ในราชส านกั 

ฆ้องวง เป็นเคร่ืองดนตรีประเภทเพอร์คสัชนั ท าด้วยโลหะท่ีมีหลายรูปแบบ ค าว่าฆ้อง
นัน้มีท่ีมาจากภาษาชวา ปรากฎการใช้ฆ้องในหลายชาติในทวีปเอเชีย เช่นจีน อินโดนีเซีย ไทย 
มาเลเซีย เป็นต้น ปัจจบุนัฆ้องเข้าไปมีสว่นในดนตรีตะวนัตกด้วยเชน่กนั 

ขิม แตเ่ดิมนัน้เป็นเคร่ืองดนตรีประเทศจีน เร่ิมเข้ามาสู่ประเทศไทยในสมยัรัชการท่ี 4 
นกัดนตรีของไทยได้ดดัแปลงแก้ไขโดยเปล่ียนจากสายลวดมาเป็นสายทองเหลืองให้มีขนาดโตขึน้ 
เทียบเสียงเรียงล าดบัไปตลอดถึงสายต ่าสดุ เสียงคูแ่ปดมือซ้ายและมือขวามีระดบัเกือบจะตรงกัน 
เปล่ียนไม้ตีให้มีขนาดท่ีใหญ่ขึน้และก้านแข็งขึน้ หย่องท่ีหนุนสายีความหนากว่าเดิม เพ่ือให้เกิด
ความสมดุลและเพ่ือเพิ่มเสียงให้มีความดงัมากยิ่งขึน้ และไม่ให้เสียงท่ีออกมามีความแข็งกร้าว
จนเกินไปให้ทาบหนงัหรือสกัหลาดตรงปลายไม้ตี สว่นท่ีกระทบกบัสายท าให้เกิดความนุม่นวลและ
ได้รับความนิยม บรรเลงร่วมอยูใ่นวงเคร่ืองสายผสมของไทยในปัจจบุนั 

ระนาดเอก เป็นเคร่ืองดนตรีท่ีวิวัฒนาการมาจากกรับ โดยการน าเอากรับท่ีมีขนาด
เล็กบ้างใหญ่บ้าง สัน้บ้าง ยาวบ้าง น ามารวมกนัเป็นชมุจึงมีระดับเสียงท่ีแตกตา่งกนั ระนาดเอกนี ้
นกัดนตรีนิยมเรียกกันสัน้ๆว่า “ระนาด” เร่ิมมีการน าเอาระนาดเอกมาประสมในวงดนตรีในสมัย
กรุงศรีอยธุยา ส่วนประกอบของระนาดเอกมีอยู่ด้วยกัน 2 ส่วนใหญ่ คือ รางและผืนระนาด หน้าท่ี
ในการบรรเลงระนาดเอกปสมร่วมอยู่ในวงมโหรี วงเคร่ืองสายผสมวงปีพาทย์ไม้นวม วงปีพาทย์
นางหงส์ วงปีพาทย์ดกึด าบรรพ์ และวงปีพาทย์มอญ โดยท าหน้าท่ีเป็นผู้น าของวง 

ระนาดทุ้ม ก าเนิดนามัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชการท่ี 3 แห่งกรุง
รัตนโกสินทร์ โดยประดิษฐขึน้ให้เป็นเคร่ืองดนตรีท่ีมีระดบัเสียงงทุ้มต ่ากบัระนาดเอกซึ่ง เป็นเคร่ือง
ดนตรีท่ีมีเสียงสงู ระนาดทุ้มผสมร่วมอยู่ในวงมโหรี วงปีพาทย์ไม้แข็ง วงปีพาทย์ไม้นวม วงปีพาทย์
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นางหงส์ วงปีพาทย์ดึกด าบรรพ์ และวงปีพาทย์มอญ โดยท าหน้าท่ีบรรเลงหยอกล้อไปกับระนาด
เอก เดินท านองรองในทางของตนเองซึ่งจะมีจังหวะโยนล้อ ขดัท่ีท าให้เกิดความไพเราะและเติม
เตม็ชอ่งวา่งของเสียง อนัเป็นเอกลกัษณ์ของระนาดทุ้ม 

กลองยาว เป็นเคร่ืองดนตรีส าหรับตีด้วยมือ ตวักลองท าด้วยไม้มีลกัษณะกลมกลวง 
ขึงด้วยหนงัมีหลายชนิด ถ้าท าด้วยหนงัหน้าเดียว มีรูปยาวมากใช้สะพายในเวลาตี เรียกว่ากลอง
ยาวหรือเถิดเทิง เช่ือกันว่ากลองยาวได้แบบอย่างมาจากพม่า เคร่ืองดนตรีท่ีใช้บรรเลงร่วมมี ฉ่ิง 
ฉาบเล็ก กรับ โหม่ง เรียกการเล่นชนิดนีว้่า “เถิดเทิง” หรือ “เทิงกลองยาว” ท่ีเรียกเช่นนีเ้ข้าใจว่า
เรียกตามเสียงกลองท่ีตีและตามรูปลกัษณะกลองยาว 

 

 
ภาพประกอบ 32 ตวัอยา่งเคร่ืองดนตรีประจ าประเทศกมัพชูา 

เคร่ืองดนตรีประจ าประเทศกมัพชูา (เรียงจากซ้ายไปขวา) 
Krapeu หรือท่ีเรียกว่า จะเข้ เป็นเคร่ืองดนตรีท่ีมีรูปร่างเหมือนจะเข้ ประดับด้วย

ลวดลายมีสายสามสายส าหรับดีด ค าว่า Krapeu ในภาษากมัพชูาหมายถึง จะเข้ เป็นเคร่ืองดนตรี
คลาสสิคของกมัพูชาสมยัปัจจุบนั จะเข้มกัจะมี 3 หรือ 5 ขารองรับตวัเคร่ือง เม่ือแสดงผู้ เล่นจะนัง่
ข้างเคร่ืองดนตรี มือซ้ายดีดพิณขึน้และลง ขณะท่ีมือขวาดงึด้วยการใช้ไม้ดีด จะเข้จะใช้ส าหรับเป็น
เคร่ืองดนตรีในงานแตง่งาน  

Sampho เป็นกลองยาวขนาดเล็กของชนพืน้เมืองในประเทศกัมพูชา มีสองหวัและ
เล่นโดยดารใช้มือสองมือ ผู้ เล่น Sampho เป็นผู้น ากลุ่มเคร่ืองเป่าและกลองคอยก าหนดจังหวะ 
Sampho มีลกัษณะคล้ายกบัตะโพน  

Tro ซอกมัพูชาเป็นเคร่ืองดนตรีพืน้เมืองประเภทเคร่ืองสายของกัมพูชา ตวัซอท ามา
จากกะลามะพร้าวชนิดพิเศษ ปลายข้างหนึ่งจะถกูปิดด้วยหนงัสตัว์ สายทัง้สามท ามาจากเส้นไหม 
ซอกมัพชูามีลกัษณะคล้ายคลงึกบัซอสามสายของไทย 
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ภาพประกอบ 33 ตวัอยา่งเคร่ืองดนตรีประจ าประเทศบรูไน ดารุสซาลาม 
เคร่ืองดนตรีประจ าประเทศบรูไน ดารุสซาลาม (เรียงจากซ้ายไปขวา) 

Tawak Tawak เป็นเคร่ืองดนตรีผลิตจากทองเหลือง พบท่ีซาราวกับนเกาะบอร์เนียว 
เคร่ืองดนตรีท่ีท าจากทองเหลืองของบรูไน ดารุสซาลามและท่ีอ่ืน ๆ บนเกาะบอร์เนียวในสมยัก่อน
นัน้โดยมากมกัจะได้รับอิทธิพลจากประเทศจีน เห็นได้จากการท่ีมีลวดลายด้านหน้าเป็นรูปมงักร
และสัตว์ทะเล ปูและปลา ขอบด้านข้างเป็นรูปจระเจ้และปลา ครัง้หนึ่ง Tawak Tawak ใช้เป็น
สัญญาณเรียกคนให้มารวมตัวกันไม่ได้ใช้เป็นส่วนหนึ่งของวงมโหรี Gamelan เหมือนเช่นใน
อินโดนีเซีย 

Gambus เป็นเคร่ืองดนตรีท่ีมีลกัษณะคล้ายกีตาร์ มีสายทัง้หมด 12 เส้น ดีดด้วยป๊ิก 
ไมเ่หมือนกบัเคร่ืองดนตรีตะวนัตก เชน่ แมนโดลินตรงท่ี Gambus ไมมี่ลายสลกั การปรับเสียงและ
รูปแบบการเลน่ของ Gambus นัน้มีสว่นคล้ายคลงึกบัเคร่ืองดนตรีของชาวอาหรับ 

Gandang เป็นค าทัว่ไปท่ีใช้แสดงความหมายถึงกลองทุกชนิด ตวักลองมีขนาดยาว 
ผิวหน้าของกลองมีสองด้าน ซึง่มีขนาดตา่งกนั ท ามาจากหนงัแกะหรือหนงัววั หนงักลองแนบชิดไป
กับตัวกลองด้วยเส้นหวาย Gandang จะพบได้ท่ีกลุ่มของ Gamelan ของชาวชวาในรัฐยะโฮร์ 
Gandang มลายเูป็นเคร่ืองดนตรีท่ีส าคญัในการแสดงดนตรีในโรงมหรสพ เชน่เดียวกบั Gamelan 

 
ภาพประกอบ 34 ตวัอยา่งเคร่ืองดนตรีประจ าประเทศพมา่ 

เคร่ืองดนตรีประจ าประเทศพมา่ (เรียงจากซ้ายไปขวา) 
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Saung เป็นเคร่ืองดนตรีพืน้เมือง Saung มีลักษณะเฉพาะ มีจุดเด่นตรงท่ีเป็นพิณ
โบราณของชาวพืน้เมืองท่ียงัคงอยูจ่นถึงทกุวนันี ้

Myanma saing waing หรือท่ีเรียกว่าวงมโหรีของพม่า ซ่ีงมีกลิ่นอายของวงออเคสต
ร้า นิยมเลน่ในอาคาร 

 

 
ภาพประกอบ 35 ตวัอยา่งเคร่ืองดนตรีประจ าประเทศฟิลิปปินส์ 

เคร่ืองดนตรีประจ าประเทศฟิลิปปินส์ 
ดนตรีและศิลปะชาวฟิลิปปินส์ได้รับอิทธิพลจากทัง้สองวฒันธรรมท่ีมีการย้ายไปยงั

ประเทศนี ้ประเภทแรกของเพลงท่ีพฒันาขึน้ในประเทศฟิลิปปินส์เป็นเพลงพืน้เมืองท่ีอพยพมาจาก
ไต้หวนั ลักษณะภาคใต้ ภาคเหนืออ่ืนๆ ลักษณะและรูปแบบลักษณะจะมีสามกลุ่มพืน้ฐานของ
ดนตรีพื น้ เมือง สไตล์ภาคใต้ของเพลงมักจะเก่ียวข้ องกับการใช้ ท่ีแตกต่างกันรวมทัง้ห้า 
Kulintang,Agung,Gangdinagan,Dabakan และ Babedil รูปแบบของดนตรีพืน้บ้านเภาคเหนือ
ของเพลงสะท้อนให้เห็นถึงฆ้องเอเซีย เพลงของพวกเขามกัจะมีฆ้อง Unbossed เรียกว่า Gangsa 
นอกเหนือจากเคร่ืองมือท่ีใช้ในภาคใต้และภาคเหนือของสไตล์ดนตรี อปุกรณ์อ่ืนๆ ท่ีใช้ในประเทศ
ฟิลิปปินส์รวมถึงการเข้าสูร่ะบบกลอง ป่ี zithers ไม้ไผแ่ละ Kudyapi Sape เป็ น เค ร่ือ งดนต รี ท่ี มี
ลักษณะคล้ายกีตาร์ Sape ถูกท าให้โค้งงอด้วยล าไม้ เคร่ืองดนตรีสมัยใหม่จ านวนมากมักจะมี
ความยาวเป็นเมตร Sape เป็นเคร่ืองดนตรีแบบท่ีเรียบง่าย เส้นแตล่ะเส้นจะเป็นหนึง่เสียง ส่วนเส้น
ท่ีเสริมเข้ามาจะถกูดีดเพ่ือให้เกิดเสียงต ่า ดนตรี Sape มกัจะได้รับแรงบนัดาลใจจากความฝัน 

 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 36 ตวัอยา่งเคร่ืองดนตรีประจ าประเทศลาว 
เคร่ืองดนตรีประจ าประเทศลาว 
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Khene เป็นเคร่ืองเป่ามีสิน้โลหะ เสียงเกิดจากลมผ่านสิน้โลหะไปตามล าไม้ท่ีเป็นลูก
แคน การเป่าแคนต้องใช้ทัง้เป่าลมเข้าและดดูลมออกด้วย จงึเป่ายากพอสมควร แคนมีหลายขนาด
บางขนาดมีเสียงประสานอยู่ด้วย แคนมีหลายประเภทตามจ านวนสกูแคน นอกจากบรรเลงเป็นวง
แล้วก็ยงัใช้บรรเลงประกอบการร า (การขบัร้อง) หรือใช้บรรเลงร่วมกบัพิณ โปงลาง ฯลฯ 

 

 
ภาพประกอบ 37 ตวัอยา่งเคร่ืองดนตรีประจ าประเทศเวียดนาม 

เคร่ืองดนตรีประจ าประเทศเวียดนาม (เรียงจากซ้ายไปขวา) 
Dan nhi เป็นเคร่ืองดนตรีประเภทเคร่ืองสาย (เคร่ืองสี) มีลกัษณะคล้ายซอด้วงของ

ไทยมีเสียงสูงต ่าท่ีเป็นเอกลษัณ์เฉพาะ Dan nhi มี สาย 2สาย มีลกัษณะยาว สายท ามาจากไหม
ถกั และกล่องเสียงท ามาจากหนงัง ูในปัจจบุนั Dan nhi สายมกัท าจากลวด และกล่องเสียงท าด้วย
ไม้ 

Dan tranh Dan tranh เป็นเคร่ืองดนตรีประเภทเคร่ืองสาย (เคร่ืองดีด) มีลักษณะ
คล้ายพิณ มีสายทัง้หมด 16สาความยาวประมาน 100 ซม. เคร่ืองดนตรีชนิดนี ้ประดิษฐ์ขึน้โดย
จักรพรรดิของจีน Phuc Hi ปัจจุบัน Dan tranh เป็นเคร่ืองดนตรีท่ีนิยมอย่างมากในหมู่นักเรียน
หญิงชาวเวียดนาม 

Kim หรือ Dan nguyet เป็นเคร่ืองดนตรีประเภทเคร่ืองสาย (เคร่ืองดีด) มีลักษณะ
คล้ายกีต้าร์ แตมี่สายแค2่สาย มีเสียงท่ีนุม่นวล 

เคร่ืองเป่า ได้แก่ ป่ี และ ขลุย่เวียดนาม ปีนัน้มีลกัษณะคล้ายป่ีชวาของไทย และ ขลุ่ย
เวียดนาม นัน้มีลกัษณะคล้ายขลุย่จีน มีรู 6 รู รูเป่าอยูด้่านข้างคล้ายฟลทู ยาวประมาย 70 ซม 

Dan bau เป็นพิณน า้เต้าสายเด่ียวแบบโบราณ 
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ภาพประกอบ 38 ตวัอยา่งเคร่ืองดนตรีประจ าประเทศสิงค์โปร์มนตรี ยะโสธร  
เคร่ืองดนตรีประจ าประเทศสิงค์โปร์ (เรียงจากซ้ายไปขวา) 

Dizi เป็นขลุ่ยจีนดัง้เดิมมีปุ่ ม 3 ปุ่ ม อาจจะมีแผ่นบาง ๆ เพ่ือปิดรูไว้เพ่ือท าให้เกิดเสียง
รัว เช่ือกนัวา่ Dizi น ามาจากทิเบตในชว่งยคุราชวงค์ฮัน่และตัง้แตน่ัน้มาก็มีการใช้ในประเทศจีนมา
เป็นเวลากวา่ 2 พนัปีแล้ว ผู้ เลน่จะมีเทคนิคในการเป่ามากมาย ซึง่ก็จะท าให้เกิดเสียงท่ีแตกตา่งกนั
ไป 

Erhu เกิดขึน้ในประเทศจีนในสมยัรัชวงศ์ถงั เป็นซอสองสายท่ีเล่นบนตกั เส้นสายจะมี
ระดบัเสียง 5 ระดบั ใช้คนัชกัในการสี มีรูปแบบหลายชนิดโดยรูปร่างและกล่องเสียงก็จะแตกต่าง
กนัออกไป Erhu กลายมาเป็นเคร่ืองดนตรีหลกัในอปุรากรจีน 

Veena เป็นเคร่ืองดีดท่ีส่วนใหญ่แล้วจะใช้ในดนตรี Carnatic (ดนตรีท่ีเล่นกันทางตอน
ใต้ของอินเดีย) รูปแบบของ Veena มีลกัษณะท่ีแตกต่างกันออกไปผู้ ท่ีเล่น Veena เราจะเรียกเขา
วา่ Vainika 

Zhongruan เป็นเคร่ืองดีดของจีนท่ีอาจจะใช้นิว้หรือป๊ิกดีดก็ได้ มีลักษณะคล้ายกับ 
pipa มีคอตัง้ตรง มีกลอ่งเสียงเป็นวงกลมและมีลวดลายสลกั 

Guzheng เป็นเคร่ืองดนตรีดัง้เดิมของจีน เป็นแม่แบบของ koto เคร่ืองดนตรีญ่ีปุ่ น 
yatga เคร่ืองดนตรีของมองโกเลีย และKayageum เคร่ืองดนตรีของเกาหลีแม่แบบของ Guzheng 
คือ se (เคร่ืองดนตรีประเภทสายโบราณของจีน) สายของมันแต่เดิมแล้วท าด้วยไหม จากนัน้ก็
เปล่ียนเป็นสายโลหะและเหล็กท่ีพนัด้วยไนลอนตามล าดบั จ านวนสายของ Guzheng จะมีจ านวน
ไมแ่นน่อนอยา่งน้อยท่ีสดุมี 6 เส้น หรือมากท่ีสดุ 23 เส้น  
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ภาพประกอบ 39 ตวัอยา่งเคร่ืองดนตรีประจ าประเทศอินโดนีเซีย 

เคร่ืองดนตรีประจ าประเทศอินโดนีเซีย (เรียงจากซ้ายไปขวา) 
Gamelan เป็นกลุ่มของเคร่ืองดนตรีประกอบด้วยเคร่ืองดนตรีหลากหลายชนิด เช่น 

metallophones, xylophones และ gongs ขลุ่ยไม้ไผ่ อาจมีนกัร้องด้วยก็ได้ ค าว่า “Gamelan” มา
จากค าของชาวชวา ค าว่า “ gamel” มีความหมายว่า ตี หรือ เคาะ และตวัท้าย “an” ใส่เพ่ือท าให้
นามนัน้เป็นพหพูจน์ 

Angklung เป็นเคร่ืองดนตรีท่ีท ามาจากท่อไม้ไผ่ 2 ชิน้แนบกับโครงไม้ไผ่ท่อ มี
ลักษณะเป็นวงโค้งเวลาเขย่าจึงเกิดเสียงก้องกังวาน ฐานของโครงนัน้จะถูกยึดกุมด้วยมือเดียว 
ขณะท่ีอีกมือหนึ่งเขย่าอย่างเร็วจากด้านหนึ่งไปด้านหนึ่ง Angklung ทัง้สามอนัหรือมากกว่านัน้จะ
แสดงเป็นกลุ่ม แต่ละอันจะเล่นเพียงโน้ตเดียว และเม่ือเสียงของแต่ละอันรวมกันก็จะเกิดเป็น
ท่วงท านองหลักขึน้ Angklung ได้รับความนิยมทั่วทัง้เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ แต่มีถ่ินก าเนินท่ี
อินโดนีเซีย (ชาวชนุดาใช้และเลน่มาตัง้แตส่มยัโบราณ) 

Gambang หรือท่ีเรียกว่า Gambang kayu (Gambang ไม้) เป็นเคร่ืองดนตรีท่ีมี
ลักษณะคล้ายกับระนาดท่ีใช้ในหมู่ชาวอินโดนีเซียและทางตอนใต้ของฟิลิปปินส์ ในวงมโหรี 
Gamelan และ Kulintangคร่ืองดนตรี  

 

 
ภาพประกอบ 40 ตวัอยา่งเคร่ืองดนตรีประจ าประเทศมาเลเซีย 

เคร่ืองดนตรีประจ าประเทศมาเลเซีย (เรียงจากซ้ายไปขวา) 
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Serunai เป็นเคร่ืองเป่าดัง้เดิมของชาวมาเลย์ เป็นเคร่ืองดนตรีท่ีมีนานและเล่นโดย
ชุมชนชาวมาเลย์ในรัฐกลันตันชายฝ่ังทะเลตะวันออกของมาเลเซีย ตัว serunai มีรูท่ีใช้นิว้ปิด
ข้างหน้า 7 รู ข้างหลงั 1 รู จะสร้างเสียงผ่านรูตา่ง ๆ เป่าไปพร้อม ๆ กับการแสดงวายงั กลุิด (การ
เลน่หนงัตะลงุ) หรือวงมโหรีหลวง 

Rebab เป็นเคร่ืองดนตรีพืน้เมืองของชาวมาเลย์ประเภทเคร่ืองดีดสามสาย ส่วนโค้ง
ของตัวเคร่ืองท่ีย่ืนออกไปเป็นไม้เนือ้แข็งรูปสามเหล่ียม มักจะท าจากไม้ของต้นขนุน ด้านหน้า
ตวัเคร่ืองปิดด้วยแผ่นกระเพาะด้านในของววั ใช้ก้อนขีผ้ึง้เล็กๆยึดกับส่วนตวัเคร่ืองด้านบนทาง
ซ้ายมือเพ่ือขงึหน้าให้ตงึ 

Sape เป็นเคร่ืองดนตรีท่ีมีลักษณะคล้ายกีตาร์ Sape ถูกท าให้โค้งงอด้วยล าไม้ 
เคร่ืองดนตรีสมัยใหม่จ านวนมากมกัจะมีความยาวเป็นเมตร Sape เป็นเคร่ืองดนตรีแบบท่ีเรียบ
ง่าย เส้นแตล่ะเส้นจะเป็นหนึง่เสียง ส่วนเส้นท่ีเสริมเข้ามาจะถกูดีดเพ่ือให้เกิดเสียงต ่า ดนตรี Sape 
มกัจะได้รับแรงบนัดาลใจจากความฝัน 

Kulintangan เป็นเคร่ืองดนตรีท่ีน าเข้ามาทางตะวนัตกของซาบาห์โดยชาวบรูไน แต่
เป็นเคร่ืองดนตรีโบราณของชาว Bajaus ชาว Dusun และชาว Kadazan มักใช้เล่นในวันงาน
เทศกาล เช่น งานแตง่งานและพิธีกรรมทางศาสนาจะใช้เล่นร่วมกบัฆ้อง (gong) พืน้เมืองชนิดอ่ืน 
ๆ Kulintangan ประกอบด้วยฆ้องเล็ก ๆ 8-9 ลูก วางเรียงต่อกันตามระดบัท านอง ผู้ เล่นจะนั่งบน
พืน้หน้าเคร่ืองดนตรีและตีด้วยไม้ท่ีถกูหุ้มด้วยผ้าเล็ก ๆ                                                     

Drum เป็นเคร่ืองดนตรีประเภทกลอง 
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ภาคผนวก ง 
ผลการศึกษาความคดิเหน็ของนักเรียนที่ที่มีต่อบทเรียนออนไลน์ เร่ืองดนตรี

อาเซียน 
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ผลการศกึษาความคดิเห็นของนกัเรียน ท่ีมีตอ่บทเรียนออนไลน์  
ผลการศึกษาความคิดเห็นของนกัเรียน ท่ีมีต่อบทเรียนออนไลน์ เร่ืองดนตรีอาเซียน 

ของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1 โรงเรียนมาเรียลยั จงัหวดักรุงเทพมหานคร 
ผู้วิจยัได้น าผลจากการตอบแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีต่อบทเรียน

ออนไลน์ เร่ืองดนตรีอาเซียน ของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนมาเรียลัย จังหวัด

กรุงเทพมหานคร มาวิเคราะห์ผลโดยใช้ค่าเฉล่ีย (X̅)และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) มี
รายละเอียดดงันี ้
 
ตาราง 3 ผลการศกึษาความคดิเห็นของนกัเรียน ท่ีมีตอ่บทเรียนออนไลน์  
 

รายการประเมิน X̅ S.D. 
ระดบัความ
คดิเห็น 

ล าดบัท่ี 

1. การน าเสนอเนือ้หา 
4.18 0.62 มาก 2 1.1 การน าเสนอเนือ้หาง่ายตอ่การเข้าใจ 

1.2 ภาษาท่ีน าเสนอมีความเข้าใจง่าย 3.91 0.74 มาก 5 
1.3 การจดัล าดบัเนือ้หาในแตล่ะหนว่ยการ
เรียนเหมาะสม 

4.12 0.68 มาก 3 

1.4 ความยากง่ายของเนือ้หาเหมาะสม 4.06 0.76 มาก 4 
1.5 จ านวนข้อของแบบฝึกหดัเหมาะสม 3.91 0.55 มาก 5 
1.6 เนือ้หาสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ 4.27 0.52 มาก 1 

รวม 4.08 0.65 มาก (3) 
2. การออกแบบบทเรียนออนไลน์     
2.1 การใช้งานจากปุ่ มตา่ง ๆ มีความ
สะดวก 

4.03 0.75 มาก 3 

2.2 มีการจดัวางองค์ประกอบบทเรียน
เหมาะสมนา่สนใจ 

4.03 0.66 มาก 3 

2.3 ตวัอกัษรมีความชดัเจนเหมาะสม 4.25 0.75 มาก 2 
2.4 มีแหลง่สืบค้นข้อมลูเพิ่มเตมิ 4.03 0.80 มาก 3 
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ตาราง 3 (ตอ่) 
 

รายการประเมิน X̅ S.D. 
ระดบัความ
คดิเห็น 

ล าดบัท่ี 

2.5 บทเรียนมีการตอบสนองโต้ตอบ
นกัเรียนอยา่งสนใจ 

4.29 0.78 มาก 1 

2.6 การใช้ข้อมลูย้อนกลบัอยา่งเหมาะสม 3.97 0.76 มาก 6 
รวม 4.10 0.75 มาก (2) 

3. ความพงึพอใจในการเรียน     
3.1 นกัเรียนกระตือรือร้นและมีความสขุใน
การเรียน 

4.09 0.74 มาก 5 

3.2 นกัเรียนได้รู้ผลค าตอบด้วยตนเองได้
ทนัที และสามารถทบทวนได้รวดเร็ว 

4.47 0.93 มาก 3 

3.3 นกัเรียนพอใจกบัการตอบสนองท่ี
รวดเร็วของบทเรียน 

4.47 0.50 มาก 3 

3.4 นกัเรียนสามารถศกึษาบทเรียนด้วย
ตนเองได้โดยง่าย 

4.63 0.80 มากท่ีสดุ 2 

3.5 นกัเรียนมีอิสระในการเรียน 4.76 0.42 มากท่ีสดุ 1 

รวม 4.52 0.68 มากที่สุด (1) 

เฉล่ียรวมทัง้หมด 4.20 0.69 มาก  

 
จากตารางท่ี 3 ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของนกัเรียนท่ีมีต่อบทเรียนออนไลน์ เร่ือง

ดนตรีอาเซียน ของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1 โรงเรียนมาเรียลยั จงัหวดักรุงเทพมหานคร พบว่า
นกัเรียนมีความคิดเห็นตอ่การเรียนด้วยบทเรียนออนไลน์ในภาพรวมอยู่ในระดบั มาก คา่เฉล่ีย (X 
=  4.20, S.D. = 0.69) โดยเรียงล าดับจากมากไปหาน้อยได้แก่ ด้านความพึงพอใจในการเรียน

เฉล่ียอยู่ในระดับ มากท่ีสุด (X̅ = 4.52, S.D. = 0.68) รองลงมาคือ ด้านการออกแบบบทเรียน

ออนไลน์ นกัเรียนมีความพึงพอใจอยู่เฉล่ียในระดบั มาก (X̅ = 4.10, S.D. = 0.75) และด้านการ

น าเสนอเนือ้หามีความพงึพอใจเฉล่ียอยูใ่นระดบั มาก (X̅ = 4.08, S.D. = 0.68) ตามล าดบั 
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เม่ือพิจารณาหลายด้านพบว่า นักเรียนมีความคิดเห็นด้านความพึงพอใจในการเรียน

เฉล่ียอยู่ในระดบั มากท่ีสุด (X̅ = 4.52, S.D. = 0.68) โดยเรียงล าดับรายข้อจากมากไปหาน้อย

ดงันี ้นกัเรียนมีอิสระในการเรียน อยู่ในระดบั มากท่ีสดุ (X̅ = 4.76, S.D. = 0.42) นกัเรียนสามารถ

ศกึษาบทเรียนด้วยตนเองได้โดยง่าย อยู่ในระดบั มากท่ีสดุ (X̅ = 4.63, S.D. = 0.80) นกัเรียนได้รู้

ผลค าตอบด้วยตนเองได้ทนัทีและสามารถทบทวนได้รวดเร็ว อยู่ในระดบั มาก (X̅ = 4.47, S.D. = 

0.93) นกัเรียนพอใจกับการตอบสนองท่ีรวดเร็วของบทเรียน อยู่ในระดบั มาก (X̅= 4.47, S.D. = 

0.50) และ นักเรียนกระตือรือร้นและมีความสุขในการเรียน อยู่ในระดบั มาก (X̅= 4.09, S.D. = 
0.74) ตามล าดบั 

ด้านการออกแบบบทเรียนออนไลน์ นกัเรียนมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมาก (X̅= 4.10, 
S.D. = 0.75) โดยเรียงล าดับรายข้อจากมากไปหาน้อย ดังนี ้บทเรียนมีการตอบสนองโต้ตอบ

นกัเรียนอย่างสนใจ อยู่ในระดบั มาก (X̅= 4.29, S.D. = 0.78) ตวัอกัษรมีความชดัเจนเหมาะสม 

อยู่ในระดบั มาก (X̅= 4.25, S.D. = 0.75) การใช้งานจากปุ่ มต่างๆ มีความสะดวก อยู่ในระดับ 

มาก (X̅= 4.03, S.D. = 0.75) มีการจดัวางองค์ประกอบบทเรียนเหมาะสมน่าสนใจ อยู่ในระดบั 

มาก (X̅= 4.03, S.D. = 0.66) มีแหล่งสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติม อยู่ในระดบั มาก (X̅= 4.03, S.D. = 

0.80) และการใช้ข้อมลูย้อนกลบัอยา่งเหมาะสม อยูใ่นระดบั มาก (X̅= 3.97, S.D. = 0.76) 

ด้านการน าเสนอเนือ้หามีความพึงพอใจเฉล่ีย อยู่ในระดบั มาก (X̅= 4.08, S.D. = 0.65) 

โดยเรียงล าดบัจากมากไปหาน้อย ดงันี ้เนือ้หาสอดคล้องกับวตัถุประสงค์ อยู่ในระดบั มาก (X̅= 

4.27, S.D. = 0.52) การน าเสนอเนือ้หาง่ายต่อการเข้าใจ อยู่ในระดับ มาก (X̅= 4.18, S.D. = 

0.62) การจดัล าดบัเนือ้หาในแต่ละหน่วยการเรียนเหมาะสม อยู่ในระดบั มาก (X̅= 4.12, S.D. = 

0.68) ความยากง่ายของเนือ้หาเหมาะสม อยู่ในระดับ มาก (X̅= 4.06, S.D. = 0.76 ภาษาท่ี

น าเสนอมีความเข้าใจง่าย อยู่ ในระดับ มาก (X̅= 3.91, S.D. =0.74) และจ านวนข้อของ

แบบฝึกหดัเหมาะสม อยูใ่นระดบัมาก (X̅= 3.91, S.D. = 0.55) 
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