
 

 

  

การศกึษาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน เร่ืองสญัลกัษณ์ทางดนตรีสากล ด้วยการเรียนเชิงรุก 
โปรแกรม Music Learning  ของนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 3 

โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ กรุงเทพมหานคร 
STUDY OF LEARNING ACHIEVEMENT ON MUSIC SYMBOLS BY ACTIVE LEARNING: 

MUSIC LEARNING PROGRAM FOR PRATHOM SUKSA 3 STUDENTS, 
ST.JOSEPH CONVENT SCHOOL,BANGKOK 

 

รัตติยา บุญหลง  

บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
2562  

 

 



 

 

การศึกษาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน เร่ืองสญัลกัษณ์ทางดนตรีสากล ด้วยการเรียนเชิงรุก 
โปรแกรม Music Learning  ของนกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 3 

โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ กรุงเทพมหานคร 
 

รัตติยา บุญหลง  

ปริญญานิพนธ์นีเ้ป็นสว่นหนึง่ของการศกึษาตามหลกัสตูร 
การศกึษามหาบณัฑิต สาขาวิชาศิลปศกึษา  

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
ปีการศกึษา 2562 

ลขิสทิธ์ิของมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  
 

 



 

 

STUDY OF LEARNING ACHIEVEMENT ON MUSIC SYMBOLS BY ACTIVE 
LEARNING: 

MUSIC LEARNING PROGRAM FOR PRATHOM SUKSA 3 STUDENTS, 
ST.JOSEPH CONVENT SCHOOL,BANGKOK 

 

RATTIYA BOONLONG 
 

A Thesis Submitted in partial Fulfillment of Requirements 
for MASTER OF EDUCATION (Art Education)  

Faculty of Fine Arts Srinakharinwirot University 
2019 

Copyright of Srinakharinwirot University 
 

 

 



 

 

ปริญญานิพนธ์ 
เร่ือง 

การศกึษาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน เร่ืองสญัลกัษณ์ทางดนตรีสากล ด้วยการเรียนเชิงรุก 
โปรแกรม Music Learning  ของนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีที่ 3 

โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ กรุงเทพมหานคร 
ของ 

รัตติยา บญุหลง 
  

ได้รับอนมุติัจากบณัฑิตวิทยาลยัให้นบัเป็นสว่นหนึ่งของการศกึษาตามหลกัสตูร 
ปริญญาการศกึษามหาบณัฑิต สาขาวิชาศิลปศกึษา 

ของมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
  

  

   
(รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ฉตัรชยั  เอกปัญญาสกลุ) 

 

คณบดีบณัฑิตวิทยาลยั 

  

   
 

  

  

คณะกรรมการสอบปากเปลา่ปริญญานิพนธ์ 
  

.............................................. ที่ปรึกษาหลกั 
(อาจารย์ ดร.ฌานิก หวงัพานิช) 

.............................................. ประธาน 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมกริช การินทร์) 

  

  

.............................................. กรรมการ 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นฏัฐิกา สนุทรธนผล) 

 

  



  ง 

บทคัดย่อภาษาไทย  

ช่ือเร่ือง การศกึษาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน เร่ืองสญัลกัษณ์ทางดนตรีสากล ด้วย
การเรียนเชิงรุก 
โปรแกรม Music Learning  ของนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 3 
โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ กรุงเทพมหานคร 

ผู้วิจยั รัตติยา บุญหลง 
ปริญญา การศกึษามหาบณัฑิต 
ปีการศกึษา 2562 
อาจารย์ท่ีปรึกษา อาจารย์ ดร. ฌานิก หวงัพานิช  

  
การวิจัยนีเ้ป็นการวิจัยเชิงกึ่งทดลอง โดยใช้แบบแผนการวิจัยแบบหนึ่งกลุ่มทดลองก่อน

และหลงั โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน เร่ืองสญัลกัษณ์ทางดนตรีสากล ด้วย
การเรียนเชิงรุก โปรแกรม Music Learning และ 2) ศึกษาความคิดเห็นที่มีต่อการเรียนเชิงรุก โปรแกรม 
Music Learning กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเป็นนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่  3 โรงเรียนเซนต์โยเซฟ
คอนเวนต์ กรุงเทพมหานคร จ านวน 28 คน ที่เรียนกิจกรรมชมรมดนตรี ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 
2562 เป็นการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วยเคร่ืองมือที่ใช้ในการ
ทดลอง ได้แก่ 1) แผนการจัดการเรียนรู้ด้วยการเรียนเชิงรุก เร่ืองสญัลกัษณ์ทางดนตรีสากล 2) โปรแกรม 
Music Learning เร่ืองสัญลักษณ์ทางดนตรีสากล  และเคร่ืองมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล ได้แก่ 1) 
แบบทดสอบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน เร่ืองสญัลกัษณ์ทางดนตรีสากล 2) แบบสอบถามความคิดเห็นที่มี
ต่อการเรียนเชิงรุก โปรแกรม  Music Learning วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพืน้ฐาน  และเปรียบเทียบ
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนโดยใช้ t-test แบบ Dependent sample ผลจากการวิจยัพบว่า 1) นกัเรียนท่ีเรียน
สญัลักษณ์ทางดนตรีสากลด้วยการเรียนเชิงรุกโปรแกรม  Music Learning มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
สงูขึน้ โดยมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสญัลกัษณ์ทางดนตรีสากลทัง้รายบุคคลและโดยรวมสงูขึน้อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ 2) นักเรียนมีความพึงพอใจและมีความคิดเห็นว่าการเรียนเชิงรุก
โปรแกรม Music Learning มีความเหมาะสมในระดบัมากที่สดุ 

 

ค าส าคญั : ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน; สญัลกัษณ์ทางดนตรีสากล; การเรียนเชิงรุก; โปรแกรม 
Music Learning 
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This study is Quasi-experimental research using One-Group Pretest-Posttest 

Design. This research aims to (1) examine learning achievement on music symbols using 
active learning with the Music Learning program; and to (2) study the opinions of the students 
towards active learning with the Music Learning Program. The sample in this research 
consisted of twenty-eight Prathom Suksa Three students at St. Joseph’s Convent School in 
Bangkok and enrolled in Musical Activity Club in the second semester of the 2019 academic 
year using the purposive sampling method. The research tools included the following 
experimental tools: (1) active learning lesson plan in music symbols; and (2) a music learning 
program on musical symbols; and data-collection tools including (1) achievement on the 
music symbols test; and (2) their opinions on active learning with the music learning program 
test. The results derived from the data were calculated using a simple descriptive statistcal 
analysis and also statistical analysis of the t-test for the dependent sample.The findings were 
as follows: (1) the students taking the active learning with the music learning program 
significantly increased thier learning achievment in terms of music symbols both individually 
and overall, with a statistical significance of .05; and (2) the students were mostly satisfied with 
active learning with the music learning program and expressed their opinion on active learning 
with the music learning program were mostly appropriate. 

 
Keyword : Achievement; Music symbols; Active learning; Music Learning Program 
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บทที่ 1 
บทน า 

 

ภมูิหลัง 
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 2542 มาตราท่ี 4 ได้ก าหนดความหมายของ

การศึกษาไว้ ว่า“การศึกษา คือ กระบวนการเรียนรู้เพื่อความเจริญงอกงามของบุคคลและสงัคม
โดยการถ่ายทอดความรู้ การฝึก การอบรม การสืบสานทางวัฒนธรรม การสร้างสรรค์จรรโลง
ความก้าวหน้าทางวิชาการ การสร้างองค์ความรู้อันเกิดจากการจัดสภาพแวดล้อม สงัคม การ
เรียนรู้และปัจจัยเกือ้หนุนให้บุคคลเรียนรู้อย่างต่อเน่ืองตลอดชีวิต” (ส านักงานเลขาธิการสภา
การศึกษาแห่งชาติ, 2542) ฉะนัน้การศึกษาจึงเป็นสิ่งท่ีท าให้เกิดความรู้และความรู้นัน้ยงัสามารถ
น ามาพฒันาแตล่ะบุคคลนัน้ให้มีความสามารถในการใช้ประกอบอาชีพและสามารถเอาตวัรอดใน
สงัคมได้ รวมทัง้ยังช่วยขัดเกลาให้มีจิตส านึกและมีคุณธรรม เป็นผู้ เจริญทางสติปัญญา จิตใจ 
อารมณ์และสติปัญญา ซึ่งนอกจากยงัจะสามารถพฒันาตนเองให้มีความรู้และความสามารถท่ีจะ
น าไปใช้ในชีวิตประจ าวนัแล้วนัน้ยงัจะสง่ผลต่อสงัคมและประเทศชาติให้มีความเจริญรุ่งเรืองและ
ก้าวหน้าได้ด้วย 

การศกึษาของไทยในอดีตนัน้มีลกัษณะของการจัดการเรียนการสอนโดยท่ีครูนัน้เป็นผู้ มี
บทบาทส าคัญหรือครูเป็นศูนย์กลางในการจัดการเรียนการสอนมากกว่าผู้ เรียน  ครูท าหน้าท่ี
ด าเนินการต่างๆ เช่น การอธิบาย การบรรยายให้ผู้ เรียนฟัง และสาธิตให้ผู้ เรียนด ูในขณะบทบาท
ของผู้ เรียนนัน้คือเป็นผู้ ฟัง ผู้จด ผู้ตอบค าถาม แต่ในปัจจุบนันัน้การศกึษาได้ก้าวเข้าสูศ่ตวรรษท่ี 21 
บทบาทของครูและผู้ เรียนได้มีการเปลี่ยนไป การศึกษาในยุคนีจ้ะเน้นผู้ เรียนเป็นส าคัญ มีการ
พฒันารูปแบบวิธีการจดัการเรียนการสอนอย่างต่อเน่ืองเพื่อให้ผู้ เรียนได้ลงมือท า ได้ลงมือปฏิบติั 
ได้สามารถน าความรู้ท่ีได้นัน้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด บทบาทของครู คือการเป็นโค้ชให้แก่
ผู้ เรียน เน้นตัง้ค าถาม สร้างแรงบนัดาลใจ การเตรียมให้ผู้ เรียนมีความพร้อมในการปรับตวัเพื่อให้
สามารถด ารงชีวิตอยู่อย่างเหมาะสม และมีความสอดคล้องกับลกัษณะของสงัคมท่ีเปลี่ยนแปลง
เป็นไปตลอดเวลา ครูคือผู้ ท่ีต้องช่วยให้ผู้ เรียนเกิดความสามารถในการพฒันาตนเองได้สงูสดุเทา่ท่ี
เป็นไปได้หรือกลา่วอีกอย่างก็คือต้องช่วยให้ผู้ เรียนนัน้สามารถพฒันาตนเองได้เต็มตามศกัยภาพ
ของผู้ เรียนอย่างเต็มท่ี และสง่เสริมให้ผู้ เรียนนัน้เกิดทกัษะในการเรียนรู้ได้ตลอดชีวิต เน่ืองจากทุก
วนันีเ้ทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทท่ีส าคญัตอ่การใช้ชีวิตของมนุษย์ การจดักิจกรรมการเรียนการสอน
และวิธีสอนของครูนัน้ จึงเป็นสิง่ท่ีส าคญัอยา่งมากในการเรียนรู้ของผู้ เรียน 
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กระบวนการสอนแบบเชิงรุก(Active Learning) เป็นกระบวนการสอนในศตวรรษท่ี 21 ท่ี
ผู้ เรียนมีบทบาทส าคัญท่ีสุดและยังเน้นให้มีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมการเรียนและยังเป็น
กระบวนการสอนท่ีให้ผู้ เรียนได้เรียนรู้และการร่วมมือระหว่างผู้ เรียนด้วยกัน ผ่านการปฏิบัติ
กิจกรรม การลงมือท า การทดลอง ความรู้ท่ีจะเกิดขึน้จากประสบการณ์จากการลงมือท ากิจกรรม 
บทบาทของครูจะลดลงในการสอนแบบบรรยาย อธิบายในการให้ความรู้ แตจ่ะไปเพิ่มกระบวนการ
และจัดกิจกรรมท่ีจะท าให้เกิดการเรียนรู้โดยการอ่าน การเขียน การโต้ตอบ การตัง้ค าถามหา
ค าตอบด้วยตนเอง การวิเคราะห์ปัญหา และเกิดการใช้กระบวนการคิดขัน้สงู ได้แก่ การวิเคราะห์, 
การสงัเคราะห์, และการประเมินค่า กระบวนการสอนแบบเชิงรุกเป็นกระบวนการสอนท่ีสามารถ
รักษาความรู้ท่ีผู้ เรียนได้ลงมือท ากิจกรรมให้อยู่คงทนได้ เพราะกระบวนการเรียนรู้แบบเชิงรุกมี
ความสอดคล้องกับการท างานของสมองท่ีเก่ียวข้องกับความจ า โดยสามารถเก็บและจดจ าสิ่งท่ี
ผู้ เรียนได้เรียนรู้จากการมีสว่นร่วม การสร้างปฏิสมัพนัธ์กบัเพื่อน ครูผู้สอน สิ่งแวดล้อม จะสามารถ
เก็บความจ าความรู้ท่ีได้ ในระบบความจ าระยะยาว ซึ่งสอดคล้องกับท่ี (วิจารณ์ พาณิช, 2555) 
กลา่ววา่ ส าหรับศตวรรษใหม่นัน้การศกึษาท่ีถกูต้องผู้ เรียนจะต้องเรียนให้บรรลใุนด้านทกัษะต่างๆ 
คือ ท าได้ต้องเรียนเลย จากการรู้วิชาไปสูท่ักษะในการใช้วิชาเพื่อด ารงชีวิตในโลกแห่งความเป็น
จริง กระบวนการเรียนรู้จึงต้องเน้นการลงมือท าลงมือปฏิบติัหรือการหมัน่ฝึกฝนนัน่เอง และคนเรา
ต้องฝึกฝนทกัษะท่ีจ าเป็นตลอดชีวิต 

ปัจจุบนัเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทท่ีส าคญัต่อการใช้ชีวิตของมนุษย์คือ การน าสื่อท่ีเป็น
เทคโนโลยีมาช่วยในการจดักิจกรรมการเรียนรู้ เช่นการศกึษาหาความรู้ การหาข้อมลู การรับข้อมูล 
การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านทางสื่อและเทคโนโลยี ผู้ เรียนจึงต้องแสดงทกัษะในการคิดอย่างมี
วิจารณญาณและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างหลากหลาย คิดวิเคราะห์แยกแยะข้อมูลท่ีเป็นเท็จ
และข้อมูลท่ีเป็นจริง สามารถแก้ปัญหาได้ ผู้ เรียนได้ใช้เทคโนโลยีท่ีถูกต้อง จะท าให้ผู้ เรียนเกิด
ทกัษะด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ (Communications, Information and Media 
Literacy)ซึ่งสอดคล้องกับ แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 “ความเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยีดิจิทัลกับการด ารงชีวิต นวตักรรมและความก้าวหน้าของเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างก้าว
กระโดด ก่อให้เกิดการเปลีย่นแปลงเทคโนโลยีอยา่งฉบัพลนั (Disruptive technology) ซึ่งนอกจาก
จะสง่ผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจแล้วยงัสง่ผลกระทบต่อการด ารงชีวิตของประชาชนในประเทศ
ตา่งๆทัว่โลกท่ีต้องเผชิญกับเทคโนโลยีดิจิทลัในชีวิตประจ าวนัมากมาย ทัง้ในด้านของการจัดการ
เรียนการสอนในสถานศึกษา การจัดการกบัทรัพยากรธรรมชาติ การใช้ข้อมูลขา่วสารเพื่อใช้ในการ
จัดการและการบริหาร การท างาน การเดินทาง เทคโนโลยีสารสนเทศจึงมีความเก่ียวข้องกับทุก
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เร่ืองในชีวิตประจ าวนัของทุกคน ดงันัน้ เยาวชนรุ่นใหม่จึงควรเรียนรู้และเข้าใจเก่ียวกับเทคโนโลยี
ดิจิทัล เพื่อให้สามารถรู้เท่าทันและสามารถน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ทัง้ต่อตนเอง สังคมและ
ประเทศชาติตอ่ไป ซึง่การศึกษาจึงต้องมีบทบาทอยา่งมากในการพฒันาเด็กและเยาวชนทกุคนให้
มีทักษะและความรู้นัน้ในเร่ืองดังกลา่ว” (ส านกังานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2560) ในการจัด
กระบวนการเรียนการสอนจึงจะต้องสง่เสริมให้ผู้ เรียนนัน้ได้ใช้เทคโนโลยีท่ีถกูต้อง เช่นการน าเอา
คอมพิวเตอร์มาช่วยสอน หรือ CAI คือ การน าคอมพิวเตอร์มาในการจัดกระบวนการเรียนการสอน 
เพื่อให้นักเรียนสามารถค้นคว้าหาความรู้และเกิดการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง ในโปรแกรมจะมี
ตวัหนงัสือ ภาพกราฟิก ภาพเคลือ่นไหว สี และ เสยีง เพื่อเป็นสิ่งกระตุ้นให้นกัเรียนเกิดความสนใจ
มากยิ่งขึน้ โปรแกรมประกอบไปด้วย เนือ้หาวิชา แบบฝึกหดั แบบทดสอบ เกมส์ การแสดงผลการ
เรียนด้วยข้อมูลย้อนกลบัแก่นกัเรียน การจดัล าดับวิธีการสอน การจดักิจกรรมตา่งๆ ให้เหมาะสม
แก่นกัเรียนอีกด้วย  

วิชาดนตรีตามหลกัสตูรแกนกลางขัน้พืน้ฐาน 2551 จัดอยู่ในกลุม่สาระการเรียนรู้ศิลปะ 
สาระท่ี 2 ซึ่งผู้ เรียนเม่ือเรียนแล้วจะมีความรู้และความเข้าใจในองค์ประกอบของดนตรี แสดงออก
ทางด้านดนตรีได้อย่างสร้างสรรค์ และสามารถถ่ายทอดความรู้สกึทางด้านการร้องเพลง ด้านการ
เลน่ดนตรีในรูปแบบต่างๆ ได้อย่างอิสระ สามารถแสดงความคิดเห็นท่ีเก่ียวกับเสยีงดนตรี มีความ
ช่ืนชมและแสดงความรู้สกึท่ีมีตอ่ดนตรีได้ในเชิงสนุทรียะ คิดวิเคราะห์ วิพากษ์ วิจารณ์คุณค่าของ
ดนตรี และน าดนตรีมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวนัได้ มีความเข้าใจในความสมัพนัธ์ระหวา่งดนตรี 
ประวติัศาสตร์ วฒันธรรม ประเพณีและเหตุการณ์ท่ีเกิดขึน้ในประวติัศาสตร์ อีกทัง้ยงัเห็นคุณค่า
ของดนตรีซึ่งเป็นมรดกทางวฒันธรรม ภูมิปัญญาท้องถ่ิน ภูมิปัญญาไทย และภมิูปัญญาสากลได้
อีกด้วย (ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน, 2551) ซึ่งโรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ 
กรุงเทพมหานคร ให้ความส าคญักับกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ดนตรี) โดยนักเรียนในระดบัชัน้
ประถมศกึษา 1 - 6 จะได้เรียนวิชาดนตรีสปัดาห์ละ 1 คาบเรียน คาบเรียนละ 50 นาที ในการเรียน
วิชาดนตรีของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 3 ก่อนท่ีนักเรียนจะเรียนการบรรเลงเคร่ืองดนตรี 
นักเรียนจะต้องสามารถอ่านและเขียนโน้ตได้อย่างถูกต้อง ปัญหาท่ีพบคือความสามารถของ
นกัเรียนในการอ่าน การเขียน และการร้องโน้ตแต่ละคนไม่เท่ากัน นกัเรียนบางคนสามารถจ าท่ีครู
สอนในห้องเรียนได้และน าไปฝึกฝนด้วยตนเองได้ แต่นกัเรียนบางคนไม่สามารถจดจ าจากท่ีครู
สอนในห้องเรียนได้ ท าให้เกิดการขาดการฝึกฝนอย่างต่อเน่ืองหรือมีความรู้สกึไม่อยากเรียนวิชา
ดนตรี สง่ผลให้นกัเรียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาดนตรีน้อยและอีกทัง้สื่อท่ีจะช่วยให้นกัเรียน
ได้สามารถศกึษาหาความรู้ด้วยตนเองหรือทบทวนบทเรียนได้ตามเวลาท่ีนกัเรียนสะดวกมีคอ่นข้าง
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น้อย จึงท าให้นกัเรียนไม่สามารถปฏิบติัให้บรรลตุามมาตรฐานการเรียนรู้ ตวัชีว้ดัและวตัถปุระสงค์
ของการเรียนรู้ได้ ดงันัน้ผู้สอน กระบวนการสอน และสื่อท่ีใช้ในการสอนจึงเป็นสิ่งท่ีส าคญัต่อการ
จดักระบวนการเรียนรู้วิชาดนตรี  

นอกจากนีเ้ด็กวัยประถมต้นในช่วงอายุ 6-9 ปีนัน้ มีพฤติกรรมของการเรียนรู้ท่ี Jean 
Piaget เรียกว่า Concrete Operation หรือพัฒนาการสติปัญญา คือ คิดเหตุผลในเชิงตรรกะได้ 
รับรู้สิ่งแวดล้อมตามความเป็นจริง จดัของและเปรียบเทียบเป็นกลุม่ตามเกณฑ์ เร่ิมมีความเข้าใน
กฎเกณฑ์ต่างๆ และความเข้าใจของการเปลี่ยนแปลงรูปร่างและลกัษณะภายนอกนัน้ไม่มีผลต่อ
สภาพเดิม ต่อปริมาณ ปริมาตร และน า้หนัก เด็กสามารถคิดแก้ปัญหาได้ตามวิธีของตัวเอง มี
ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ รู้จกัการแสวงหาวิธีการท่ีได้จากการลงมือและลองปฏิบติั มีข้อสงสยัและ
ข้อซกัถาม สามารถจดจ าและเปรียบเทียบสิ่งของหรือบุคคลตา่งๆได้ถูกต้อง ในวยันีมี้พฒันาการท่ี
ก้าวหน้าอย่างมากในด้านพฒันาการด้านภาษาและการใช้สญัลกัษณ์ มีความเข้าใจความหมาย
ของบทเรียน ทัง้ภาษา คณิตศาสตร์ การอ่าน และค าใหม่ๆท่ีพบ อ่านและเขียนได้มากขึน้ อีกทัง้ยงั
สามารถอธิบายและบอกความเหมือนและความตา่งได้ สามารถน าเอาสิง่ท่ีมีอยู่มาสมัพนัธ์กนัเพื่อ
สร้างคิดรวบยอดท่ีเก่ียวกบัสิง่แวดล้อม การสง่เสริมพฒันาการทางด้านสติปัญญาท่ีเหมาะสมจาก
การเลีย้งดูของพอ่แม่ ผู้ปกครอง และวิธีการสอนของครู จะเป็นสิง่ช่วยให้เด็กมีกระบวนการในการ
คิด มีกระบวนการและวิธีในการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมตามวยั จึงท าให้เกิดวิธีแก้ปัญหาท่ีถูกต้อง ซึ่ง
ควรจะต้องสง่เสริมและพฒันาการในวยัตอ่ไปให้ดีมากยิ่งขึน้ (พสักร วงศ์ประสทิธ์ิ, 2558) 

จากท่ีกลา่วมาข้างต้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะจัดการเรียนเชิงรุก โดยเน้นให้นกัเรียน
ได้ลงมือท า ลงมือปฏิบติั อ่าน เขียนและร้องโน้ตดนตรี ด้วยการท ากิจกรรมเด่ียวและกิจกรรมกลุม่ 
เพื่อพัฒนาการเรียนรู้เร่ืองสญัลกัษณ์ทางดนตรีของนักเรียน กระตุ้ นให้เกิดการคิด การวางแผน 
การแก้ปัญหา ประสบการณ์ในการเรียนวิชาดนตรี โดยการสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ เร่ือง 
สญัลกัษณ์ทางดนตรีสากล ท่ีเป็นแผนการหรือโครงการท่ีก าหนดเพื่อใช้ในการจดัการเรียนการสอน
วิชาดนตรี ชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 3 ตามหลกัสตูรแกนกลางขัน้พืน้ฐาน พุทธศกัราช 2551 กลุม่สาระ
การเรียนรู้ศิลปะ ในสาระท่ี 2 ดนตรี ตวัชีว้ดัท่ี ศ 2.1 ป.3/2 ใช้รูปภาพหรือสญัลกัษณ์แทนเสยีงและ
จงัหวะเคาะ และสร้างสือ่ท่ีเป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีเรียกว่า Music Learning มาใช้ในการเรียน
การสอนวิชาดนตรี โปรแกรมจะประกอบไปด้วยเนือ้หาวิชาดนตรี เร่ืองสญัลกัษณ์ทางดนตรีสากล 
ซึ่งเป็นสัญลักษณ์หรือเคร่ืองหมายท่ีก าหนดขึน้เพื่อใช้แทนความหมายทางดนตรีสากล คือ 
สญัลกัษณ์แทนเสียงสัน้ ยาว ให้นกัเรียนได้เรียนรู้เร่ืองช่ือของตวัโน้ต วิธีการเขียนโน้ตท่ีถูกต้อง ค่า
ของตวัโน้ตแต่ละตัว การใช้รูปภาพแทนสญัลกัษณ์และการเคาะจังหวะ สญัลกัษณ์แทนเสียงสูง  
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ต ่า ให้นกัเรียนได้เรียนรู้เร่ืองสญัลกัษณ์และความหมายท่ีใช้ในการอ่านและเขียนโน้ต เช่น บรรทดั 
5 เส้น เส้นน้อย เคร่ืองหมายก าหนดจงัหวะ เส้นกัน้ห้อง กญุแจประจ าหลกั การฝึกเขียนกญุแจซอล 
การฝึกเขียน ฝึกโน้ตอ่าน ฝึกร้องโน้ตโด(C) – โน้ตที(B) และโน้ตเพลง สญัลกัษณ์แทนเสียงดงั เบา 
ให้นักเรียนได้เรียนรู้ความหมายของค าศัพท์ทางดนตรีท่ีเก่ียวกับเสียงดัง เบา นักเรียนท า
แบบฝึกหัดหลงัจบการเรียนในแต่ละหน่วย แบบทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน ลกัษณะของ
โปรแกรมมีตวัหนงัสือท่ีเป็นภาพกราฟิก ภาพเคลื่อนไหวของเปียโนท่ีสามารถขยบัและเคลือ่นไหว
ได้ มีสสีนัท่ีสวยงาม เสยีงพดู เสยีงโน้ต เสียงดนตรี และเกมส์ เพื่อดงึดูดให้นกัเรียนให้มีความสนใจ
และกระตือรือร้นในการเรียนมากยิ่งขึน้ และการให้ข้อมูลย้อนกลบัแก่นกัเรียน โปรแกรม Music 
Learning สร้างขึน้เพื่อฝึกนกัเรียนให้มีโอกาสในการเรียนรู้ ค้นคว้าหาความรู้ด้วยตวัเอง ในฝึกการ
เขียน การอ่านโน้ต และนกัเรียนได้รับข้อมูลครบถ้วนถกูต้องและรวดเร็ว สามารถเรียนตามขัน้ตอน
อย่างเป็นระบบหรือเลือกเรียนหวัข้อท่ีสนใจได้ ไม่มีการจ ากัดในเร่ืองของเวลาเรียน มีการวัดผล
และประเมินผลไปพร้อมกับการเรียนรู้ จากแบบฝึกหดั การท ากิจกรรรม และน าเสนอผลได้อย่าง
รวดเร็ว อีกทัง้ยังเป็นลดเวลาการสอนของครู ในการเรียนวิชาท่ีมีการฝึกทักษะ ฝึกการปฏิบัติ 
เน่ืองจากนกัเรียนแตล่ะคนมีความสามารถแตกตา่งกัน ซึ่งโปรแกรมนีจ้ะท าให้นกัเรียนแตล่ะคนได้
ฝึกทกัษะจากคอมพิวเตอร์แทน อีกทัง้ยงัช่วยพฒันาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาดนตรีของนกัเรียน
ท่ีได้จากการเรียนเชิงรุก ด้วยโปรแกรม Music Learning จากแบบทดสอบก่อนเรียนและ
แบบทดสอบหลงัเรียน ให้ดีขึน้ และนกัเรียนมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการเรียน ตลอดจนมี
ความสุขและสนุกสนานในการเรียนวิชาดนตรี และท าให้เกิดความสอดคล้องกับการศึกษาใน
ศตวรรษท่ี 21 อีกด้วย 

 
ความมุ่งหมายของการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน เร่ืองสญัลกัษณ์ทางดนตรีสากล ด้วยการเรียนเชิง
รุก โปรแกรม Music Learning ของชัน้ประถมศึกษาปี ท่ี  3 โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์
กรุงเทพมหานคร  

2. เพื่อศกึษาความคิดเห็นของนกัเรียนท่ีมีต่อการเรียนเชิงรุก โปรแกรม Music Learning 
ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 3 โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ กรุงเทพมหานคร 
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ค าส าคัญของการวิจัย 
1. ได้รูปแบบการจดัการเรียนการสอนตามการเรียนรู้แบบเชิงรุก  
2. ได้สื่อการสอนท่ีเป็นโปรแกรมดนตรีท่ีช่วยสามารถพฒันาการเรียนรู้ของนกัเรียนได้ดี

และมีประสทิธิภาพ 
3. เป็นแนวทางส าหรับครูในการพฒันาสือ่การสอนดนตรี เพื่อช่วยแก้ปัญหาการเรียนการ

สอนวิชาดนตรีให้มีประสทิธิภาพมากยิ่งขึน้  
 

ขอบเขตการวิจัย  
1.ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 

1.1 ประชากรท่ีใช้ในการวิจยัครัง้นีเ้ป็น นกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 3 ภาคเรียนท่ี 2 
ปีการศกึษา 2562 ของโรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ กรุงเทพมหานคร จ านวน 400 คน 

1.2 กลุม่ตวัอยา่งท่ีใช้ในการวิจยัในครัง้นีเ้ป็น นกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 3 จ านวน 
28 คน ท่ีเรียนกิจกรรมชมรมดนตรี ในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอน
เวนต์ กรุงเทพมหานคร โดยวิธีการสุม่แบบเจาะจง (Purposive sampling) 

2. ระยะเวลา 
คาบเรียนชมรมดนตรี ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2562 จ านวน 8 คาบ คาบเรียนละ 

50 นาที 
3. ตัวแปรที่จะศึกษา 

ตัวแปรต้น(Independent Variable) คือ 
1. การเรียนดนตรีด้วยการเรียนเชิงรุก โดยใช้ โปรแกรม Music Learning 

เร่ือง สญัลกัษณ์ทางดนตรีสากล 
ตัวแปรตาม (dependent Variable) คอื 

1. ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนเชิงรุกโดยใช้โปรแกรม Music Learning  
2. ความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีต่อการเรียนเชิงรุกโดยใช้โปรแกรม  Music 

Learning 
4.เนือ้หาที่ใช้ในการวิจัย 

เนือ้หาท่ีใช้ในการวิจยัเป็นเนือ้หากลุม่สาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระท่ี 2 วิชาดนตรีของ
นักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 3 ตามหลักสูตรการศึกษาขัน้พืน้ฐาน พุทธศักราช 2551 เร่ือง 
สัญลักษณ์ทางดนตรีสากล ซึ่งตรงกับมาตรฐาน ศ 2.1 เข้าใจและแสดงออกทางดนตรีอย่าง
สร้างสรรค์ วิเคราะห์ วิพากษ์ วิจารณ์คุณคา่ดนตรี ถ่ายทอดความรู้สกึ ความคิดต่อดนตรีอยา่งอิสระ 
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ช่ืนชมและประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวนั ตัวชีว้ดัท่ี ป.3/2 ใช้รูปภาพหรือสญัลกัษณ์แทนเสียงและ
จงัหวะเคาะ จึงสามารถแบง่เนือ้หาได้ดงันี ้

ตอนท่ี 1 สญัลกัษณ์แทนเสยีงสัน้ ยาว  
ตอนท่ี 2 สญัลกัษณ์แทนเสยีงสงู ต ่า 
ตอนท่ี 3 สญัลกัษณ์แทนเสยีงดงั เบา 
 

นิยามศัพท์เฉพาะ 
1. การเรียนเชิงรุก หมายถึง กระบวนการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษท่ี 21 โดยให้

ผู้ เรียนได้ลงมือท า ลงมือปฏิบติั การท ากิจกรรม เพื่อพฒันาการเรียนรู้ของนกัเรียน กระตุ้นให้เกิด
การคิด การวางแผน การแก้ปัญหา ประสบการณ์ ในวิชาดนตรี  

2. โปรแกรม Music Learning หมายถึงโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (Computer 
Assisted Learning) ท่ีผู้ วิจัยสร้างขึน้เพื่อเป็นนวัตกรรมในการจัดการสอนวิชาดนตรีให้นักเรียน
สามารถเข้าใจในเร่ืองสญัลกัษณ์ของดนตรี  

3. แผนการจัดการเรียนรู้ เร่ือง สัญลักษณ์ทางดนตรีสากล หมายถึง แผนการหรือ
โครงการท่ีก าหนดเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนวิชาดนตรี ชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 3 โดย
การศึกษาโครงหลกัสตูรแกนกลางขัน้พืน้ฐาน พุทธศกัราช 2551 กลุม่สาระการเรียนรู้ศิลปะ และ
หลกัสตูรสถานศึกษา ศึกษา วิเคราะห์ สาระแกนกลาง ตวัชีว้ดั เนือ้หา จุดประสงค์การเรียนรู้ ใน
สาระท่ี 2 ดนตรี ตวัชีว้ดัท่ี ศ 2.1 ป.3/2 ใช้รูปภาพหรือสญัลกัษณ์แทนเสียงและจงัหวะเคาะ ผู้วิจัย
จึงใช้ช่ือเร่ืองวา่ สญัลกัษณ์ทางดนตรีสากล ซึ่งเป็นสญัลกัษณ์ของเคร่ืองหมายท่ีก าหนดขึน้เพื่อใช้
แทนความหมายทางดนตรีสากล ซึง่มีเนือ้หาตอ่ไปนี ้

- สญัลกัษณ์แทนเสยีงสัน้ ยาว  
- สญัลกัษณ์แทนเสยีงสงู ต ่า 
- สญัลกัษณ์แทนเสยีงดงั เบา 

4. การศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หมายถึง คะแนนของความสามารถทางด้าน
สติปัญญาในการเรียนวิชาดนตรีด้วยการเรียนเชิงรุกโดยการใช้โปรแกรม Music Learning เร่ือง 
สญัลกัษณ์ทางดนตรีสากล ซึ่งวดัได้จากแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน เร่ืองสญัลกัษณ์
ทางดนตรีสากลท่ีผู้วิจยัได้สร้างขึน้ 

5. ความคิดเห็นท่ีมีตอ่การเรียนเชิงรุก โปรแกรม Music Learning หมายถึง ความคิดเห็น
ในเชิงบวกท่ีมีต่อการเรียนเชิงรุก โปรแกรม Music Learning ในด้านการจัดการเรียนการสอนด้วย
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การเรียนเชิงรุกและการใช้โปรแกรม Music Learning ซึง่วดัได้จากแบบสอบถามความคิดเห็นท่ีมี
ตอ่การเรียนเชิงรุก โปรแกรม Music Learning ท่ีผู้วิจยัได้สร้างขึน้ 

 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 

                                                                                                                   

            
 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั 
 

สมมติฐานในการวิจัย 
1.หลังการสอนนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปี ท่ี  3 โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์  

กรุงเทพมหานคร ด้วยการเรียนเชิงรุกโปรแกรม Music Learning นักเรียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการ
เรียนท่ีสงูขึน้กวา่ก่อนเรียน 

2. นักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี  3 โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ กรุงเทพมหานคร ท่ี
เรียน เร่ืองสญัลกัษณ์ทางดนตรีด้วยกระบวนการเรียนเชิงรุก โปรแกรม Music Learning มีความ
คิดเห็นท่ีดีตอ่การเรียนดนตรีด้วยกระบวนการเรียนเชิงรุก โปรแกรม Music Learning 
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บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

 
ในการวิจัยในครัง้นี ้ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง เพื่อเป็นแนวทางใน

การวิจยัจึงได้เสนอหวัข้อตา่งๆดงันี ้
1.หลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2551 
2.สญัลกัษณ์ทางดนตรีสากล 
3. พฤติกรรมการเรียน 

3.1 ความหมายของพฤติกรรมการเรียน 
3.2 การสร้างและวิธีการแก้ไขปรับปรุงพฤติกรรมการเรียน  

4.การเรียนเชิงรุก 
4.1 ความหมายของกระบวนการเชิงรุก 
4.2 ลกัษณะของการเรียนเชิงรุก 
4.3 หลกัการจดัการเรียนรู้เชิงรุก 
4.4 บทบาทของผู้สอนและผู้ เรียน 
4.5 กิจกรรมการเรียนเชิงรุก 

5. คอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
5.1 ความหมายของคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
5.2 ประเภทของคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
5.3 ขัน้ตอนการสร้างคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
5.4 ข้อจ ากดัของคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 

6. ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 
6.1 ความหมายของผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 
6.2 องค์ประกอบของการวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 
6.3 ประเภทและหลกัการสร้างแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 
6.4 ลกัษณะของแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 

7. ความคิดเห็น  
7.1 ความหมายของความคิดเห็น 
7.2 การเกิดความคิดเห็น 
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7.3 ปัจจยัท่ีมีตอ่ความคิดเห็น 
7.4 องค์ประกอบของความคิดเห็น 
7.5 ประโยชน์ของความคิดเห็น 

8. งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
 

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศักราช 2551 
วิชาดนตรีเป็นวิชาหนึ่งท่ีมีความส าคัญในการเรียนรู้ของนักเรียน อีกทัง้ยังเป็นวิชาท่ี

สามารถสง่เสริมพฒันาการทางด้านอารมณ์ ด้านสติปัญญา ด้านความคิด จินตนาการ และยงัช่วย
เสริมสร้างและกระตุ้นให้ผู้ เรียนมีการแสดงออกในทางสร้างสรรค์ จากท่ีกลา่วข้างต้นส านักงาน 
คณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน กระทรวงศึกษาธิการจึงได้พัฒนาหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขัน้พืน้ฐาน พุทธศักราช 2551 ขึน้ ประกอบไปด้วย 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้มีการ
พฒันาตัวชีว้ดัและสาระการเรียนรู้แกนกลางอีกด้วยซึ่งวิชาดนตรีได้จัดอยู่ในสาระท่ี 2 กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ศิลปะ โดยมีเนือ้หาสาระดังต่อไปนี  ้(ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขึน้พืน้ฐาน , 
2551) กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ มุ่งพัฒนาให้ผู้ เรียนนัน้เกิดความรู้และความเข้าใจ มีทักษะ
กระบวนการและวิธีการทางศิลปะ(ดนตรี) เพื่อให้เกิดความซาบซึง้ในคุณค่าของศิลปะเปิดโอกาส
ให้ผู้ เรียนแสดงออกอยา่งอิสระในศิลปะ(ดนตรี)แขนงตา่งๆ 

สาระท่ี 2 ดนตรี มาตรฐาน 2.1 เข้าใจและแสดงออกทางดนตรีอยา่งสร้างสรรค์ วิเคราะห์ 
วิพากษ์วิจารณ์คุณค่าดนตรีถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดต่อดนตรีอย่ างอิสระช่ืนชมและ
ประยกุต์ใช้ในชีวิตประจ าวนั  
 
ตาราง 1 มาตรฐานการเรียนรู้ท่ี 2.1 
 

ตัวชีว้ัด      สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ศ 2.1 
ป.3/1 

ระบุรูปร่างลกัษณะของเคร่ืองดนตรีท่ีเห็น
และได้ยินในชีวิตประจ าวนั 

• รูปร่างลกัษณะของเคร่ืองดนตรี 

• เสยีงของเคร่ืองดนตรี 

ศ 2.1 
ป.3/2 

ใช้รูปภาพหรือสญัลกัษณ์แทนเสยีง และ
จงัหวะเคาะ 

• สญัลกัษณ์แทนคณุสมบติัของเสยีง
(สงู-ต ่า,ดงั-เบา,ยาว-สัน้) 

 • สญัลกัษณ์แทนรูปแบบจงัหวะ 
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ตาราง 1 (ตอ่)  

ตัวชีว้ัด       สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

ศ 2.1 
ป.3/3 

บอกบทบาทหน้าท่ีของเพลงท่ีได้ยิน 
• บทบาทหน้าท่ีของบทเพลงส าคญั 
   - เพลงชาติ,เพลงสรรเสริญพระบารมี 
   - เพลงประจ าโรงเรียน 

ศ 2.1 
ป.3/4 

ขบัร้องและบรรเลงดนตรีงา่ย ๆ 
• การขบัร้องเด่ียวและหมู ่

• การบรรเลงเคร่ืองดนตรีประกอบเพลง 

ศ 2.1 
ป.3/5 

เคลือ่นไหวทา่ทางสอดคล้องกบัอารมณ์
ของเพลงท่ีฟัง 

• การเคลือ่นไหวตามอารมณ์ของบท
เพลง 

ศ 2.1 
ป.3/6 

แสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัเสยีงดนตรี 
เสยีงขบัร้องของตนเองและผู้ อ่ืน 

• การแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัเสยีง
ร้องและเสยีงดนตรี 
    - คณุภาพเสยีงร้อง 
   - คณุภาพเสยีงดนตรี 

ศ  2.1 
ป.3/7 

น าดนตรีไปใช้ในชีวิตประจ าวนัหรือโอกาส
ตา่ง ๆ ได้อยา่งเหมาะสม 

• การใช้ดนตรีในโอกาสพิเศษ 
   - ดนตรีในงานร่ืนเริง 
   - ดนตรีในการฉลองวนัส าคญัของชาติ 

 

มาตรฐาน ศ 2.2 เข้าใจความสมัพนัธ์ระหวา่งดนตรี ประวติัศาสตร์และวฒันธรรม เห็นคณุคา่ของ
ดนตรีท่ีเป็นมรดกทางวฒันธรรม ภมิูปัญญาท้องถ่ิน ภมิูปัญญาไทยและสากล 

ตาราง 2 มาตรฐานการเรียนรู้ท่ี 2.2 

ตัวชีว้ัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

ศ 2.2 

ป.3/1 

ระบุลกัษณะเดน่และเอกลกัษณ์ ของ
ดนตรีในท้องถ่ิน 

• เอกลกัษณ์ของดนตรีในท้องถ่ิน 
    - ลกัษณะเสยีงร้องของดนตรีใน
ท้องถ่ิน 
    - ภาษาและเนือ้หาในบทร้องของ
ดนตรีในท้องถ่ิน 
    - เคร่ืองดนตรีและวงดนตรีในท้องถ่ิน 
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ตาราง 2 (ตอ่)  
 

         ตัวชีว้ัด   สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

ศ 2.2 
ป.3/2 

ระบุความส าคญัและประโยชน์ของดนตรี
ตอ่การด าเนินชีวิตของคนในท้องถ่ิน 

• ดนตรีกบัการด าเนินชีวิตในท้องถ่ิน 
     - ดนตรีในชีวิตประจ าวนั 
     - ดนตรีในวาระส าคญั 

 
เม่ือผู้ เรียนจบชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 3 ผู้ เรียนสามารถรู้และเข้าใจแหล่งก าเนิดเสียง และ

คุณสมบัติของเสียงท่ีได้ยิน บทบาทหน้าท่ีของเพลง รู้ความหมายและความส าคัญของบทเพลง
ใกล้ตวัท่ีได้ยิน สามารถท่องบทกลอน ร้องเพลง เคาะจังหวะ เคลื่อนไหวร่างกายให้สอดคล้องกับ
บทเพลง อ่าน เขียน และใช้สญัลกัษณ์แทนเสียงและสญัลกัษณ์ท่ีใช้ในการเคาะจังหวะ สามารถ
แสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัดนตรี เสยีงขบัร้องของตนเอง มีสว่นร่วมในกิจกรรมดนตรีท่ีเก่ียวข้องกับ
ชีวิตประจ าวัน สามารถรู้และเข้าใจเอกลักษณ์ของดนตรีในท้องถ่ิน มีความช่ืนชอบ เห็น
ความส าคัญได้และประโยชน์ของดนตรีท่ีมีผลกับการด าเนินชีวิตของคนในท้องถ่ิน (ส านักงาน
คณะกรรมการการศกึษาขึน้พืน้ฐาน, 2551) 

จากหลกัสตูรการศึกษาขัน้พืน้ฐาน 2551 ข้างต้น ผู้วิจัยจึงน าตวัชีว้ดัท่ี ศ 2.1 ป.3/2 ใช้
รูปภาพหรือสญัลกัษณ์แทนเสยีงและจงัหวะเคาะ มาเป็นแนวทางในการสร้างแผนการจดัการเรียน
กระบวนการเชิงรุก และการสร้างโปรแกรม Music learning 
 
สัญลักษณ์ทางดนตรี  

สญัลกัษณ์ทางดนตรี คือ สิง่ท่ีก าหนดขึน้เพื่อใช้แทนความหมายทางดนตรีหรือภาษาทาง
ดนตรี เพื่อให้นกัดนตรีสามารถเข้าใจในการเลน่ดนตรีและถ่ายทอดอารมณ์ออกมาให้ผู้ ฟังได้อยา่ง
ไพเราะ ซึง่ดนตรีเป็นภาษาสากลของมนษุย์ภาษาหนึง่ท่ีเกิดขึน้จากธรรมชาติ ซึง่มนษุย์นัน้ได้น ามา
แก้ไขดดัแปลงให้ดนตรีมีความประณีต ความงดงามและให้มีความไพเราะ เม่ือได้ฟังดนตรีก็จะท า
ให้เกิดความรู้สกึนึกคิด นัน้ก็เป็นเหตผุลหนึ่งท่ีท าให้ได้ทราบว่า ไม่วา่จะเป็นชาติใดและภาษาใดก็
ตาม ทุกคนจะสามารถรับรู้อรรถรสของดนตรีเหมือนกัน โดยการใช้เสยีงเป็นสื่อ ซึง่สญัลกัษณ์ทาง
ดนตรีมีดงัตอ่ไปนี ้
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ตัวโน้ต (Note)  
เป็นสญัลกัษณ์ท่ีไว้ใช้ส าหรับบนัทึกเพื่อแสดงถึงระดับเสียง และความสัน้ ยาวของ

เสยีงดนตรี ซึง่โน้ตแตล่ะตวัจะมีช่ือ ลกัษณะและอตัราจงัหวะท่ีแตกตา่งกนั ดงันี ้ 
ช่ือของตวัโน้ต 

 

 
 

ภาพประกอบ 2 ช่ือตวัโน้ต 
 

คา่ของตวัโน้ต 
 

 
 

ภาพประกอบ 3 คา่ของตวัโน้ต 
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ตัวหยุด (Rest) 
เป็นสญัลกัษณ์ท่ีใช้บันทึกเพื่อให้เสียงดนตรีหรือเสียงขบัร้องเงียบเสียงลงชั่วขณะ

ตามอัตราของตวัหยดุ ตวัโน้ตทุกลกัษณะมีตวัหยุดท่ีมีลกัษณะเฉพาะทุกตวัโน้ต ดงันัน้ช่ือเรียกตวั
หยดุและอตัราความยาวของตวัหยดุจึงมีลกัษณะท่ีสมัพนัธ์กบัตวัโน้ต ดงัตอ่ไปนี ้

 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพประกอบ 4 ตวัหยดุ 

 
บรรทัด 5 เส้น (Staff) 

บรรทัด 5 คือ เส้นตรงท่ีขนานกันตามยาว 5 เส้น มีช่อง 4 ช่อง ระยะห่างของแต่ละ
เส้นจะเท่ากัน ใช้ส าหรับบันทึกตัวโน้ตเพื่อแสดงระดบัสงู ต ่าของเสียง หรือใช้บันทึกตัวหยุดหรือ
สญัลกัษณ์อ่ืน ๆท่ีเก่ียวกบัดนตรี โดยนบัจากด้านลา่งเป็นเส้นท่ี 1 

 

 
 

ภาพประกอบ 5 บรรทดั 5 เส้น 
 

กุญแจประจ าหลัก (Clef)  
เป็นสญัลกัษณ์ท่ีเขียนไว้ตอนต้นบนบรรทดั 5 เส้น หน้าท่ีของกุญแจประจ าหลกั คือ 

ใช้ก าหนดระดบัเสยีของโน้ตท่ีอยูบ่นบรรทดั 5 เส้น ชนิดของกญุแจประจ าหลกั มีดงัตอ่ไปนี ้
กญุแจซอล (Treble Clef) หรือ G Clef ต าแหนง่หวัของกญุแจซอลจะเขียนอยูบ่นเส้น

ท่ี 2 ในบรรทดั 5 เส้น จึงท าให้โน้ตท่ีเขียนอยูบ่นเส้นท่ี 2 มีช่ือโน้ตซอล (G) กุญแจซอลใช้กับเคร่ือง
ดนตรีท่ีมีเสยีงสงู เช่น ขลุย่รีคอร์เดอร์ ไวโอลนิ ฟลตุ ทรัมเปท เป็นต้น 
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ภาพประกอบ 6 กญุแจซอล (Treble Clef) 
 

ท่ี ม า  : https://sites.google.com/site/mrjisclassroom/thvsdi-not-khan-phun-than/-
note-reading/-treble-clef-names 

 

กุญแจฟา (Bass Clef) หรือ F Clef ต าแหน่งหัวของกุญแจจะอยู่บนเส้นท่ี 4 ใน
บรรทดั 5 เส้น ท าให้โน้ตท่ีเขียนบนเส้นท่ี 4 มีช่ือวา่โน้ตฟา (F) กญุแจฟาใช้กบัเคร่ืองดนตรีท่ีมีเสยีง
ต ่า เช่น บาริโทน ยโูฟเนียม บาสซูน ทรอมโบน ทบูา เบส เป็นต้น 

 
 
 

 

ภาพประกอบ 7 กญุแจฟา (Bass Clef) 
 

ท่ีมา :  https://sites.google.com/site/mrjisclassroom/thvsdi-not-khan-phun-than/-
note-reading/-bass-clef-names 

 

กญุแจโด หรือกุญแจ C clef คือ กญุแจท่ีก าหนดให้เสยีงโด (C) ท่ีเขียนอยู่บนเส้นใด
ก็ได้บนบรรทดั 5 เส้น ให้เป็นเสยีงโดกลาง มีดงัตอ่ไปนี ้

กญุแจอลัโต (Alto Clef) ต าแหนง่หวัของกญุแจจะอยูบ่นเส้นท่ี 3 ท าให้โน้ตท่ีเขียนบน
เส้นท่ี 3 เป็นโน้ตโดกลาง ซึง่จะใช้กบัเคร่ืองดนตรีท่ีมีเสยีงกลาง – สงู เช่น วิโอลา 
 

 
 

ภาพประกอบ 8 กญุแจอลัโต (Alto Clef) 
 

ท่ี ม า  : https://sites.google.com/site/mrjisclassroom/thvsdi-not-khan-phun-than/-
note-reading/-alto-clef-names 

https://sites.google.com/site/mrjisclassroom/thvsdi-not-khan-phun-than/-note-reading/-treble-clef-names
https://sites.google.com/site/mrjisclassroom/thvsdi-not-khan-phun-than/-note-reading/-treble-clef-names
https://sites.google.com/site/mrjisclassroom/thvsdi-not-khan-phun-than/-note-reading/-bass-clef-names
https://sites.google.com/site/mrjisclassroom/thvsdi-not-khan-phun-than/-note-reading/-bass-clef-names
https://sites.google.com/site/mrjisclassroom/thvsdi-not-khan-phun-than/-note-reading/-alto-clef-names
https://sites.google.com/site/mrjisclassroom/thvsdi-not-khan-phun-than/-note-reading/-alto-clef-names
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กญุแจเทเนอร์ (Tenor Clef)) ต าแหน่งของกญุแจจะบนัทกึอยูบ่นเส้นท่ี 4 ท าให้โน้ตท่ี
เขียนบนเส้นท่ี 4 เป็นโดกลางหรือ middle C เคร่ืองดนตรีท่ีมีเสยีงกลาง - ต ่า เช่น ทรอมโบน เชลโล 
บาสซูน เป็นต้น เคร่ืองดนตรีข้างต้นนัน้สามารถบรรเลงด้วยโน้ตท่ีใช้ญแจฟาได้ ขึน้อยูก่ับช่วงเสยีง
ในแตล่ะบทเพลงด้วยวา่ ตวัโน้ตบนัทกึอยูใ่นช่วงเสยีงใดมาก 
 

 
 

ภาพประกอบ 9 กญุแจเทเนอร์ (Tenor Clef) 
 

ท่ี ม า  : https://sites.google.com/site/mrjisclassroom/thvsdi-not-khan-phun-than/-
note-reading/-tenor-clef-names 
 

เคร่ืองหมายก าหนดจังหวะ (Time Signature) 
เคร่ืองหมายก าหนดจังหวะ คือ ตัวเลขสองตัวท่ีเขียนไว้หลงักุญแจประจ าหลกั มี

ลกัษณะคล้ายเลขเศษสว่นแตไ่ม่มีเส้นมาขีดคัน่กลาง  
เลขตวับนเป็นตวัก าหนดใน 1 ห้องเพลงมีก่ีจงัหวะ  
เลขตวัลา่งเป็นตวัก าหนดโน้ตท่ีใช้เป็นเกณฑ์ 1 จงัหวะ  

 
 
 

ภาพประกอบ 10 เคร่ืองหมายก าหนดจงัหวะ (Time Signature) 
 

ท่ีมา : https://www.lokehoon.com/topic.php?q_id=113 
 

 

 

 

 

 

https://sites.google.com/site/mrjisclassroom/thvsdi-not-khan-phun-than/-note-reading/-tenor-clef-names
https://sites.google.com/site/mrjisclassroom/thvsdi-not-khan-phun-than/-note-reading/-tenor-clef-names
https://www.lokehoon.com/topic.php?q_id=113


  17 

เคร่ืองหมายก าหนดจังหวะท่ีเป็นสญัลกัษณ์  (Common Time) อ่านว่า ซี หรือ ซี

เต็ม จะเทา่กบัเคร่ืองหมายก าหนดจงัหวะท่ีเป็นตวัเลข  
 

 
 

ภาพประกอบ 11 เคร่ืองหมายก าหนดจงัหวะ Common Time 
 

ท่ี ม า  : https://sites.google.com/site/mrjisclassroom/thvsdi-not-khan-phun-than/-
note-values/-time-signatures 
 

เคร่ืองหมายก าหนดจังหวะท่ีเป็นสัญลักษณ์   (Cut Time) อ่านว่า ซีแบ่ง จะมี
ความหมายเทา่กบัเคร่ืองหมายก าหนดจงัหวะท่ีเป็นตวัเลข  
 

 
 

ภาพประกอบ 12 เคร่ืองหมายก าหนดจงัหวะ Cut Time 
 

ท่ีมา : https://sites.google.com/site/mrjisclassroom/thvsdi-not-khan-phun-than/-note-

values/-time-signatures 

ไดนามิก (Dynamic)  
เค ร่ืองหมายบอกความดัง เบา ของเสียงท่ี เรียกว่า Dynamic ท่ี เกิดจากการ

สัน่สะเทือนจึงท าให้เกิดเสียง ซึ่งมีความสมัพันธ์กับช่วงกว้างของคลื่นเสียง โดยจะก ากับไว้ใน
โน้ตเพลงใต้บรรทดั 5 เส้น โดยใช้ค าศพัท์ท่ีเป็นภาษาอิตาเลยีน (Italian) ดงัตอ่ไปนี ้ 

https://sites.google.com/site/mrjisclassroom/thvsdi-not-khan-phun-than/-note-values/-time-signatures
https://sites.google.com/site/mrjisclassroom/thvsdi-not-khan-phun-than/-note-values/-time-signatures
https://sites.google.com/site/mrjisclassroom/thvsdi-not-khan-phun-than/-note-values/-time-signatures
https://sites.google.com/site/mrjisclassroom/thvsdi-not-khan-phun-than/-note-values/-time-signatures
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ภาพประกอบ 13 เคร่ืองหมายแทนเสยีงดงั เบา 
 

ดงันัน้ในการจดัการเรียนการสอนวิชาดนตรี ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 3 ผู้วิจัยจึงน าเนือ้หาใน
ข้างต้นมาใช้ในการสร้างเนือ้หาในบทเรียนและโปรแกรม Music Learning ให้มีความสอดคล้องกับ
หลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2551 

 
พฤติกรรมการเรียน 

ความหมายของพฤติกรรมการเรียน 
พฤติกรรมในการเรียนรู้ของผู้ เรียนนัน้ได้มีผู้ให้ความหมายไว้ดงันี ้

ก่ิงกาญจน์ ปานทอง (2545) พฤติกรรมการเรียน คือ การปฏิบติัตนท่ีเก่ียวกบัการ
เรียน ท่ีเกิดขึน้ทัง้ในห้องเรียนและเกิดขึน้นอกห้องเรียนได้อย่างเหมาะสมกับวนั เวลา และสถานท่ี 
ได้แก่ การแบ่งเวลาในการเรียน การเข้าเรียน การอ่าน การฟัง การจดเพื่อช่วยในการจ า การ
ทบทวนบทเรียน การสง่การบ้าน และการเตรียมตวัสอบ เป็นต้น 

พรพจน์ เพ็ชรทวีพรเดช (2547) พฤติกรรมการเรียน คือ การได้ลงมือท ากิจกรรม 
ปฏิกิริยาและการตอบสนองหรือเทคนิคและวิธีการในการเรียน เพื่อพฒันาความรู้ ทกัษะ เจตคติ 
เพื่อให้บรรลตุามวตัถุประสงค์ท่ีก าหนด ซึ่งมีการแสดงออกอย่างสม ่าเสมอในการเรียนด้วยความ
พอใจ มีความมุ่งมัน่มานะ และมีความพยายามท่ีจะพฒันาการเรียนให้ดีมากยิ่งขึน้ 
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สทุัศน์ สีแก้วเขียว (2548) พฤติกรรมการเรียน คือพฤติกรรมท่ีสืบเน่ืองมาจาก
ทกัษะการเรียนและเทคนิคในการเรียน อันเป็นสิ่งท่ีก่อให้เกิดพฤติกรรมในด้านการเรียนท่ีผู้ เรียน
ปฏิบติัเป็นประจ า รวมถึงในด้านการท างานและการใช้เวลาท่ีเหมาะสมของผู้ เรียน 

สรุปได้วา่ พฤติกรรมการเรียน หมายถึง การท ากิจกรรม การตอบสนอง ปฏิกิริยา 
วิธีการหรือเทคนิคในการเรียน จุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาความรู้ ทักษะ เจตคติ ของนักเรียนให้
สามารถบรรลวุตัปุระสงค์ท่ีก าหนดในแต่ละรายวิชา ทัง้การเรียนในห้องเรียนและนอกห้องเรียน ซึ่ง
มีการแสดงออกด้วยความพงึพอใจ และความพยายามจะพฒันาการเรียนของนกัเรียนให้ดีขึน้  

การสร้างและวิธีการแก้ไขปรับปรุงพฤติกรรมการเรียน 
อรพิณ ศิริสมัพันธ์ (2550) พฤติกรรมการเรียนท่ีดี ควรปฏิบติัอย่างสม ่าเสมอ และ

ต้องจดัระบบและวางแผนวิธีการเรียนให้มีประสทิธิภาพดงันี ้
1. ก าหนดตารางเวลาเรียน ซึ่งต้องแน่ใจว่าได้ก าหนดเวลาให้แต่ละวิชาอย่าง

เพียงพอ และสามารถบงัคบัให้ตนเองได้ปฏิบติัตามตารางท่ีก าหนดได้ 
2. ควรจดัสถานท่ีส าหรับตนเองให้มีความเหมาะสมกบัเวลาท างานแตล่ะวนั 
3. ควรตัง้สมาธิให้แนว่แนต่อ่การเรียนรู้ อยา่ให้มีสิง่รบกวนจนกวา่งานจะเสร็จ 
4. ท างานท่ีได้รับมอบหมายให้เสร็จลลุว่งตามก าหนดตารางเวลาท่ีก าหนด 

ทัง้นีย้งัควรปรับปรุงด้านตา่งๆ ดงัตอ่ไปนี ้
1. การอ่านท่ีมีประสิทธิภาพ คือ การมีความเข้าใจเนือ้หาอย่างรวดเร็ว ในการ

อ่านท่ีรวดเร็วจะท าให้อ่านเนือ้เร่ืองได้มากกว่าหรือกเป็นการรทบทวนเร่ืองราวได้หลายครัง้ใน
ช่วงเวลาท่ีจ ากดั สว่นความเข้าใจในเนือ้หานัน้ ต้องพยายามจ าจุดมุ่งหมายของเร่ืองให้ได้ 

2. การขีดเส้นใต้ เป็นการเน้นจุดส าคัญท่ีอาจจะเป็นปัญหาข้อเท็จจริง ความ
คิดเห็นของผู้ เรียนในการจดจ าไว้หรือท าให้เห็นได้ชดัเจนมากขึน้หรือแสดงจุดอ่อนท่ีตนเองนัน้ยงัไม่
เข้าใจ 

3. การจดโน้ต เป็นสว่นท่ีส าคญัท่ีได้จากการอ่านหรือการรับฟัง ซึง่จะช่วยให้จ าได้
ดีมากขึน้ 

4. การเขียน ในการท าการบ้านหรือในการเขียนรายงานท่ีท าได้ไม่ดี อาจจะเป็น
สาเหตเุน่ืองมาจากการขาดความรู้และขาดความเข้าใจในเร่ืองของหลกัการเขียนในลกัษณะตา่ง ๆ 

5. การใช้ห้องสมุด ห้องสมุดเป็นแหลง่ความรู้ท่ีส าคญั ผู้ เรียนจึงควรต้องมีความรู้ 
ความเข้าใจ การใช้ประโยชน์จากห้องสมดุได้เป็นอยา่งดี 

6. การใช้เคร่ืองมือช่วยในการเรียน จะท าให้เข้าใจในบทเรียนได้ดียิ่งขึน้ 
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การเรียนเชิงรุก 
ในปัจจุบนัโลกได้ก้าวเข้าสูศ่ตวรรษท่ี 21 มีหลายสิ่งหลายอย่างได้เปลี่ยนแปลงให้ทนัยุค

ทนัสมัย การศกึษาก็เช่นกันได้มีการปรับวิธีการสอนและพยายามเปลีย่นรูปแบบในการสอนเพื่อให้
ผู้ เรียนนัน้เกิดทกัษะท่ีจ าเป็นเพื่อน าใช้ในการด ารงชีวิต ครูผู้สอนจึงต้องจัดกระบวนในการเรียนรู้
ให้กบัผู้ เรียนให้เกิดทกัษะด้านต่างๆ โดยให้เน้นผู้ เรียนเป็นส าคญั (Teach Less, Learn More) การ
จดัการเรียนสอนแบบเชิงรุก จึงเป็นแนวในการเรียนในยคุปัจจุบนั โดยครูผู้สอนต้องจดักระบวนการ
สอนท่ีเน้นผู้ เรียน เพื่อสร้างศักยภาพสูงสุดให้กับผู้ เรียน เม่ือได้เป็นผู้ ลงมือท า ลงมือปฏิบัติ 
ท าการค้นคว้า ท าการทดลอง และสามารถค้นคว้าหาค าตอบได้ด้วยตนเอง ซึ่งครูมีหน้าท่ีคอยเป็น
ผู้แนะน าและเป็นโค้ช จัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีสง่เสริมให้ผู้ เรียนมีทกัษะการเรียนรู้ ด้านนวตักรรม 
สร้างทักษะในการท างาน ด้านสารสนเทศ ด้านสื่อและเทคโนโลยี รวมทัง้สร้างทักษะท่ีสามารถ
น าไปใช้ในชีวิตจริงกบัครอบครัว โรงเรียน ชุมชน และประเทศชาติ 

ความหมายของการเรียนเชิงรุก 
ค าวา่กระบวนการเรียนเชิงรุก ได้มีผู้ ให้ความหมายดงัตอ่ไปนี ้

Meyer C.& Jones T.B. (1993)การเรียนเชิงรุก คือ การเปิดโอกาสให้ผู้ เรียน
ได้พูด ฟังอ่าน เขียน สามารถแสดงความคิดเห็น สามารถแก้ปัญหาจะท่ีลงมือท าหรือก าลงัปฏิบติั
กิจกรรมต่างๆท่ีหลากหลายวิธีการเรียนรู้ ซึ่งผู้ เรียนน าสิ่งท่ีการเรียนรู้น าไปประยุกต์ในการท า
กิจกรรม  

ปราวีณยา สุวรรณณัฐโชติ (2551) การเรียนเชิงรุก คือ การใช้ผู้ เรียนนัน้มี
ส่วนร่วมในการจัดกระบวนการเรียนและร่วมกันท ากิจกรรม เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ในระดับลึก 
สามารถน าไปประยกุต์กบัประสบการณ์ความรู้เดิม และสามารถแยกความรู้ใหม่กบัความรู้เก่า อีก
ทัง้ยังสามารถสร้างแนวคิดของตนเองและสามารถประเมินจากการเรียนรู้ท่ีเกิดขึน้ได้ท่ีแตกต่าง
จากการเรียนรู้ในระดบัผิวเผิน ซึง่เน้นการรับรู้และการจ าเทา่นัน้ ผู้ เรียนท่ีเรียนด้วยการเรียนเชิงรุกนี ้
จะเป็นการเรียนด้วยวิธีการเรียน(Learning how to learn) ท าให้มีความกระตือรือร้น รับข้อมลูแล้ว
จึงน ามาคิดวิเคราะห์และสงัเคราะห์ข้อมลูนัน้ได้อยา่งมีระบบ 

เชิดศกัด์ิ ภกัดีวิโรจน์ (2556) การเรียนเชิงรุก คือ กระบวนการเรียนรู้ท่ีท าให้
ผู้ เรียนได้มีสว่นร่วมในการเรียนและการด าเนินกิจกรรม มากกว่าการเป็นผู้ รับเพียงฝ่ายเดียว ซึ่ง
ควรให้ผู้ เรียนได้มีปฏิสมัพนัธ์กับครูผู้สอน เพื่อนร่วมชัน้ และสามารถสร้างองค์ความรู้จากการร่วม
กิจกรรม ลงมือปฏิบติั โดยผา่นการพดู ฟัง อ่าน เขียน และการอภิปรายสะท้อนความคิด 

ไพศาล บรรจุสุวรรณ ( 2561) การเรียนเชิงรุก คือ การเน้นให้ผู้ เรียนมี
ปฏิสมัพันธ์กับการเรียน ด้วยวิธีการหลากหลายท่ีกระตุ้นผู้ เรียนได้เกิดการคิดขัน้สงู สามารถฟัง 
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อ่าน เขียน ตัง้ ค าถามจากข้อสงสยั โดยผ่านการอภิปรายหาข้อสรุปร่วมกัน การลงมือปฏิบติัจริง
โดยต้องค านึงถึงความรู้เดิม บทบาทของผู้ เรียนจะเป็นผู้ รับความรู้ไปสูก่ารเป็นผู้ มีสว่นร่วมในการ
สรรค์สร้างองค์ความรู้ 

สรุปได้ว่า กระบวนการสอนเชิงรุกหรือท่ีเรียกวา่ Active Learning คือผู้ เรียน
นัน้ได้มีสว่นร่วมในการจดักระบวนการสอนของครูผู้สอนและให้ผู้ เรียนนัน้มีบทบาทในการศกึษาหา
ความรู้และน ามารวมกับความรู้เดิมจนเกิดความรู้ใหม่ มีความเข้าใจและสามารถน าความรู้นัน้ไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิต อีกทัง้ยังสามารถคิดวิเคราะห์ สงัเคราะห์ ประเมินค่าหรือสร้างสรรค์ และ
สามารถพัฒนาตนเองได้ให้เต็มความสามารถ อีกทัง้ประสบการณ์ในการเรียนรู้จะท าให้ได้ฝึก
ทกัษะในการด้านต่างๆท่ีจ าเป็นในศตวรรษท่ี 21 สามารถเรียนรู้ในสถานการณ์จ าลองท่ีเกิดขึน้ 
ฝึกฝนการปฏิบติัในสภาพจริงและเช่ือมโยงให้เข้ากบัสถานการณ์ท่ีเกิดขึน้ สามารถน าเสนอผลงาน 
ซึง่จะท าให้การเรียนรู้เกิดแก่ผู้ เรียน 

ลักษณะของการเรียนเชิงรุก 
ในการจดักระบวนการเรียนเชิงรุก ควรมีลกัษณะของการเรียนดงัตอ่ไปนี ้ 

1. ควรเป็นการพัฒนาศกัยภาพในด้านการคิดวิเคราะห์ ด้านการแก้ปัญหาและ
ด้านการน าความรู้ไปประยกุต์ใช้ในชีวิตจริง 

2. ควรให้ผู้ เรียนได้มีสว่นร่วมในการร่วมกันออกแบบในการจดักระบวนการเรียนรู้
ของครูผู้สอน  

3 ควรให้ผู้ เรียนนัน้ได้มีปฏิสมัพนัธ์ร่วมกันในรูปแบบความร่วมมือเพื่อสร้างองค์
ความรู้การจดัระบบการเรียนร่วมกนั และความรู้จะต้องเกิดจากประสบการณ์ 

4. ผู้ เรียนเรียนรู้ความมีวินัยจากการท างาน การแบ่งหน้าท่ีความรับผิดชอบ
ร่วมกนั  

5. ควรเป็นกิจกรรมการเรียนท่ีเน้นการบูรณาการข้อมลู ข่าวสาร สารสนเทศไปสู่
การให้ผู้ เรียนมีทกัษะในการคิดวิเคราะห์ การสงัเคราะห์และการประเมินคา่ 

6. ครูผู้ สอนจะต้องอ านวยความสะดวกให้กับผู้ เรียนในการจัดการเรียนรู้ ซึ่ง
ผู้ เรียนจะต้องเป็นผู้ปฏิบติัด้วยตนเอง  

หลักการจัดการเรียนรู้ 
ฟาตีฮะห์ อุตส่าห์ราชการ (2558) ได้เสนอรูปแบบการเรียนรู้เชิงรุกท่ีน ามาใช้ มี

ดงัตอ่ไปนี ้
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1. การมีสว่นร่วม (participation) ต่ืนตวั (active) สร้างปฏิสมัพนัธ์ (interaction) 
ในการท างาน  แลกเปลี่ยนการเรียนรู้ (share and learning) ด้วยความ ร่วมมือร่วมใจกัน 
(cooperation) 

2. การพัฒนาพหุปัญญา  (multiple intelligences) หรือการท ากิจกรรมเพื่อ
พฒันาสมองซีกซ้ายและซีกขวา  

3. การคิด (thinking) โดยใช้การถาม (inquiry) เพื่อกระตุ้นและน าความรู้นัน้ไป
ใช้และการประยกุต์ใช้ (application)  

กิจกรรมการเรียนเชิงรุก 
การจัดกิจกรรมการเรียนเชิงรุกนัน้ เป็นการเรียนท่ีเน้นผู้ เรียนเป็นส าคญั เน้นบทบาท 

หน้าท่ี และการมีสว่นร่วมในกิจกรรมของผู้ เรียน กระบวนการเรียนรู้และกิจกรรมท่ีร่วมมือระหว่าง
ผู้ เรียนด้วยกัน และครูต้องลดบทบาทในการสอนเพื่อท่ีเป็นผู้แนะหรือโค้ช ลดการบรรยายและเพิ่ม
กระบวนการท่ีเป็นกิจกรรมท่ีสามารถท าให้ผู้ เรียนมีความกระตือรือร้นในการจะท ากิจกรรมท่ี
หลากหลายให้มากขึน้และมีแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ผ่านทางการพูด การเขียน การสรุป การ
อภิปรายร่วมกับสมาชิก เป็นต้น ในกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนเชิงรุก ขอเสนอกิจกรรมการ
เรียนดงัตอ่ไปนี ้

1. การจั ด การเรียน รู้แบบ ใช้ ปัญ ห าเป็ นฐาน  PROBLEM-BASED 
LEARNING  

การจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (ไพศาล สวุรรณน้อย, 2555) เป็น
การเน้นในสิ่งท่ีผู้ เรียนอยากเรียนรู้ โดยเร่ิมจากปัญหาในชีวิตประจ าวันและเป็นปัญหาท่ีสนใจ 
เนือ้หานัน้จะเก่ียวข้องกับบทเรียน เพื่อน ามาฝึกทกัษะในการคิดการแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผลและ
อย่างเป็นระบบ เน้นทักษะกระบวนการคิดและการแก้ปัญหา การคิดวิจารณญาณ การคิด
สร้างสรรค์ การสบืค้นหาข้อมลูและการรวบรวมข้อมลู การท ากิจกรรมกระบวนการกลุม่ การบนัทึก
และการอภิปรายในสิง่ท่ีค้นคว้า  

ลักษณะของปัญหาในการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน 
- เกิดขึน้จากประสบการณ์และในชีวิตจริงหรือได้เผชิญกับปัญหา ซึ่งปัญหา

นัน้ให้ความรู้ในด้านเนือ้หา ด้านทกัษะ ซึง่มีความสอดคล้องกบัหลกัสตูร 
- เป็นปัญหาท่ีส าคัญมักเกิดขึน้บ่อยและมีข้อมูลเพียงพอต่อการให้ศึกษา

ค้นคว้า และยงัไม่มีค าตอบท่ีชัดเจนท่ีแน่นอนและมีความซบัซ้อนหรือเกิดความสงสยั อาจจะเป็น
ประเด็นข้อโต้เถียง ขดัแย้งกนัท่ียงัหาข้อยุติไม่และอีกทัง้ปัญหานัน้ยงัเป็นท่ีสนใจอยากรู้แต่ไม่รู้ใน
สงัคม 
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- ปัญหาท่ีได้รับการยอมรับวา่มีความเป็นจริงและถูกต้อง แต่ผู้ เรียนไม่เช่ือใน
ปัญหานัน้วา่จริงและยงัมีไม่ความสอดคล้องกบัความคิดเห็นของผู้ เรียน  

- ปัญหาท่ีมีวิธีในการหาค าตอบหรือไม่ได้มีมีเพียงค าตอบเดียว ซึ่งจะมี
ค าตอบหลายทางท่ีมีความครอบคลมุการเรียนรู้ท่ีกว้างขวาง เนือ้หาหลากหลาย ซึ่งปัญหานัน้ท่ีมี
ความยากงา่ยและมีความเหมาะกบัวยั พืน้ฐานของผู้ เรียน  

- ปัญหาท่ีต้องมีการส ารวจ ทดลองก่อน ต้องศกึษาค้นคว้าหาข้อมลู รวบรวม
ข้อมูล จึงได้ค าตอบ ซึ่งไม่สามารถหาค าตอบได้ทันทีท่ีพบปัญหา คาดเดาไม่ได้ ท านายไม่ได้ว่า 
ควรใช้ความรู้อะไร วิธีในการสบื การเสาะความรู้นัน้เป็นอยา่งไร ค าตอบนัน้ได้ความรู้เป็นอยา่งไร  

ขัน้ตอนการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน  
1. ทดสอบความรู้ก่อนเรียน เพื่อจะได้ทราบความรู้พืน้ฐานของผู้ เรียนเป็น

รายบุคคลและเป็นออกแบบการเรียนรู้ให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกบัความต้องการของผู้ เรียน  
2. ครูควรอธิบายเนือ้หาคร่าวๆเพื่อให้ความรู้เบือ้งต้นก่อนเร่ิมท ากิจกรรมและ

น าไปสูก่ารเรียนรู้การลงมือปฏิบติั  
3. เปิดโอกาสให้ผู้ เรียนได้เขียนในสิ่งท่ีสนใจและอยากเรียนรู้ หรือสิ่งท่ีเรียนรู้

มาแล้ว ซึง่อาจเป็นสิง่ท่ีเกิดในชีวิตประจ าวนัหรือเกิดขึน้ของชุมชนแล้วเป็นปัญหา หรือเป็นแนวทาง
ในการไขแก้ปัญหาท่ีถกูก าหนดขึน้ท่ีผู้ เรียนสามารถช่วยกนัคิดและอยากจะลงมือปฏิบติั  

4. การแบ่งกลุ่มการท ากิจกรรม ผู้ เรียนจะรู้จักวางแผนในวิธีการแก้ปัญหา 
การก าหนดในกิจกรรมการเรียนรู้ของตนเองได้ โดยการท าปฏิทินการเรียนรู้ตามความสนใจหรือ
ความต้องการในการเรียน เพื่อให้รู้หน้าท่ีของตนเองและแบ่งหน้าท่ี บทบาท ความรับผิดชอบให้แก่
ตนเองและเพื่อนในกลุม่ได้  

5. ร่วมกันสร้างกฎกติกาในการท ากิจกรรมในห้องเรียน ให้รู้จักเคารพกติกา
และเงื่อนไขท่ีร่วมกนัก าหนดและสร้างขึน้ ซึง่ทกุคนนจะต้องยอมรับและปฏิบติัตาม  

6. ครูผู้ สอนควรให้ผู้ เรียนนัน้ได้เรียนรู้และลงมือปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ด้วย
ตนเอง คอยเป็นผู้แนะน า ชีแ้นะ ตอบค าถาม คอยสงัเกตผู้ เรียนขณะปฏิบติักิจกรรม ผู้ เรียนสรุปใน
สิง่ท่ีเรียนรู้และน าเสนอผลงานจากการค้นคว้าทดลอง สนบัสนุนให้เกิดการน าเสนอให้มีรูปแบบท่ี
หลากหลายอยา่งสร้างสรรค์และไม่ควรจ ากดัแนวคิดของผู้ เรียน 

7. ในการประเมินผลควรจัดการประเมินตามสภาพจริงของผู้ เรียน ซึ่ง
ประเมินผลจากผลงานและจากพฤติกรรมท่ีขณะท ากิจกรรม ควรก าหนดเกณฑ์การประเมินผลการ
เรียนรู้นัน้ให้มีความสอดคล้องกบัเนือ้หาท่ีจะสอนเป็นหลกั 
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2. การจัดการเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐาน PROJECT-BASED LEARNING  
เป็นรูปแบบท่ีให้ผู้ เรียนได้ท างานตามทกัษะของผู้ เรียน และความสามารถท่ีมีใน

เร่ืองท่ีมีความสนใจและความรู้สกึสบายใจท่ีจะท าให้ได้รับสทิธิในการเลอืกตัง้ค าถาม และมีความ
ต้องการผลงานอะไรในการท างานหรือผลงานชิน้นี ้ซึ่งครูผู้สอนต้องสนบัสนนุอุปกรณ์ในการเรียน
และการจัดประสบการณ์ให้แก่ผู้ เรียน อีกทัง้ต้องสนับสนุนในการแก้ไขปัญหาและการสร้าง
แรงจูงใจให้แก่ผู้ เเรียนในการเรียนแบบใช้โครงงานเป็นฐาน(หน่วยศึกษานิเทศก์ ส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศกึษา, 2559)  

ลักษณะของการเรียนรู้แบบโครงงาน มีดังนี ้ 
1.ก าหนดการเรียนรู้ด้วยตวัผู้ เรียนเอง  
2.เป็นการเช่ือมโยงกบัชีวิตจริงท่ีเกิดขึน้และสิง่แวดล้อมจริง  
3.มีฐานมาจากการวิจยั องค์ความรู้เดิม มีการใช้แหลง่ข้อมลูท่ีหลากหลาย 
4 .มี ก ารฝั งต รึง ด้ วยความ รู้และทักษะบ างอย่ า ง  (embedded with 

knowledge and skills)  
5.ชิน้งานหรือผลงานใช้เวลาสร้างมากพอควร  
6.มีผลผลติท่ีได้จากโครงงานเป็นฐาน  

ขัน้ตอนการจัดการเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐาน  
แนวคิดที่  1 ขัน้ตอนการเรียนรู้แบบโครงงานของส านกังานเลขาธิการสภา

การศกึษาและกระทรวงศกึษาธิการ มีขัน้ตอนแบบโครงงาน 4 ขัน้ตอน ดงันี ้ 
1. ขัน้น าเสนอ หมายถึง ขัน้ท่ีครูผู้ สอนให้ผู้ เรียนศึกษาตามใบความรู้ท่ี

ก าหนดสถานการณ์ วิธีการศกึษา สถานการณ์ท่ีสร้างขึน้ การเลน่เกม การดรููปภาพ หรือใช้เทคนิค
ในการตัง้ค าถามท่ีปรากฏอยู่ในแผนการจัดการเรียนรู้แตล่ะแผนท่ีก าหนด ขัน้ตอนโครงงานเพื่อใช้ 
เป็นแนวทางในการวางแผนการเรียนรู้  

2. ขัน้วางแผน หมายถึง ขัน้ท่ีผู้ เรียนจะต้องระดมความคิด วางแผน
ร่วมกนั หาข้อสรุปและร่วมกนัอภิปรายในการใช้เป็นแนวทางการปฏิบติั 

3. ขัน้ปฏิบติั หมายถึง ขัน้ท่ีผู้ เรียนลงมือท ากิจกรรม รายงานผลท่ีเกิดขึน้
จากการท่ีได้วางแผนร่วมกนัโดยการเขียน 

4. ขัน้ประเมินผล หมายถึง ขัน้ในการวดัและการประเมินผล ซึ่งจะต้อง
ให้ผลงานนัน้บรรลวุัตถุประสงค์ของการเรียนในแผนการจัดการเรียนรู้ โดยจะมีครูผู้ สอน ผู้ เรียน
และเพื่อนร่วมชัน้เรียนร่วมกนัประเมิน  
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แนวคิดที่  2 การจัดการเรียนรู้ตามโมเดลจักรยานแห่งการเรียนรู้แบบ PBL 
ของ (วิจารณ์ พาณิช, 2555) มีดงันี ้ 

1. Define คือ ขัน้ตอนท่ีหาความชัดเจนร่วมกันของ ค าถาม ประเด็น 
ปัญหา โครงการนัน้มีความท้าทายอะไร และเกิดการเรียนรู้อะไร ซึ่งสมาชิกของกลุ่มรวมทัง้
ครูผู้สอนด้วยต้องร่วมกนั  

2. Plan คือ การวางแผนการท างานในโครงการ ครูผู้ สอนวางแผน 
ก าหนดในการท าหน้าท่ีโค้ช เตรียมอ านวยความสะดวกในการท าโครงการของผู้ เรียน และท่ีส าคญั
เตรียมค าถาม ถามทีมงานเพื่อกระตุ้นให้คิดถึงประเด็นส าคญัท่ีผู้ เรียนมองข้ามโดยครูผู้สอนไม่ควร
เข้าไปช่วยเหลือจนขาดโอกาสในการคิดเองหรือแก้ปัญหาเอง ผู้ เรียนท่ีเป็นทีมงานจะต้องวางแผน
งาน แบ่งหน้าท่ีความรับผิดชอบ มีการประชุมหารือระหวา่งทีมงาน การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ข้อท่ีค้นพบมีการแลกเปลี่ยนค าถาม การแลกเปลี่ยนวิธีการ ยิ่งท าให้มีความเข้าใจร่วมกันและมี
ชดัเจนมากเพียงใด ก็จะท าให้ในขัน้ Do นัน้ก็จะท าให้มีความสะดวกในขัน้นีม้ากขึน้  

3. Do คือ ขัน้ของการลงมือท า ซึ่งในการลงมือท านัน้มักจะเกิดปัญหาท่ี
ไม่ได้ควาดคิดไว้ ซึ่งจะท าให้ได้เรียนรู้ทักษะในการแก้ปัญหา การร่วมมือร่วมใจเป็นทีม การ
ประสานงาน การค้นหาวิธีในการจัดการความขัดแย้งท่ีเกิดขึน้ มีทักษะในด้านการท างานซึ่งมี 
ทรัพยากรอย่างจ ากัด ทักษะการค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม  ทักษะในการท างานท่ีมีความ
หลากหลาย และทักษะการท างานในสภาพการกดดัน การสร้างและบันทึกชิน้งานหรือผลงาน 
ทักษะการวิเคราะห์ผลและการแลกเปลี่ยนข้อวิเคราะห์กันภายในทีม ซึ่งในขัน้ตอน Do นัน้ 
ครูผู้สอนจะมีโอกาสได้สงัเกต ได้ท าความรู้จักและมีความเข้าใจผู้ เรียนเป็นรายบุคคล และจะได้
เรียนรู้หรือท าหน้าท่ีเป็น “วาทยากร” และการเป็นโค้ชอีกด้วย  

4. Review คือ  ขั น้ตอนในการทบทวนการเรียน รู้  ในงาน ท่ี ได้ รับ
มอบหมายกิจกรรม หรือพฤติกรรมของแตล่ะขัน้ตอนนัน้ได้บทเรียนอะไรบ้าง ซึง่จะต้องเอาขัน้ตอน
ท่ีมีความส าเร็จและความล้มเหลวมาการก าหนดวิธีท างานใหม่ท่ีถูกต้องและมีความเหมาะสม
รวมทัง้เอาเหตกุารณ์ระทกึใจหรือเหตกุารณ์ท่ีภาคภมิูใจประทบัใจมาแลกเปลีย่นเรียนรู้กนั ขัน้ตอน
นีเ้ป็นการเรียนรู้แบบทบทวนไตร่ตรอง (reflection) 

5. Presentation คือ การน าเสนอโครงการต่อชัน้เรียนจะท าให้ผู้ เรียนได้
การทบทวนขัน้ตอนของงาน ในการเรียนรู้ท่ีเกิดขึน้อยา่งเข้มข้น จากนัน้จึงเอามาน าเสนอผลงานใน
รูปแบบท่ีมีความเร้าใจท าให้เกิดอารมณ์และให้ความรู้ ซึง่เม่ือถึงเวลาน าเสนออาจจะน าเสนอผา่น
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นวตักรรมท่ีสร้างขึน้ การเขียนรายงานหรือใช้เพาเวอร์พอยท์ประกอบการน าเสนอ ท าเป็นวิดิโอหรือ
วีดิทศัน์ หรือการน าเสนอแบบละคร เป็นต้น  

บทบาทครู  
1. ครูควรกระตุ้ นการเรียนรู้โดยใช้ค าถามท่ีเป็นปลายเปิด เพื่อท่ีผู้ เรียนได้

สามารถอธิบายได้อาจจะเป็นค าถามท่ีมีอยู่ในใบกิจกรรมหรือครูผู้ สอนตัง้ค าถามก่อนการท า
กิจกรรม ระหวา่งการท ากิกจรรม หรือหลงัจากการท ากิจกรรมควรเช่ือมโยงไปกบัรายวิชาอ่ืน 

2. ครูผู้สอนต้องท าหน้าท่ีเป็นผู้สงัเกตพฤติกรรมขณะปฏิบติักิจกรรมโดยการ
สงัเกต ควรสงัเกตผู้ เรียนท่ีไม่ก่อให้เกิดพฤติกรรมสร้างความเดือดร้อน เป็นอนัตรายแก่บุคคลอ่ืน 

3. ครูผู้ สอนจะต้องเรียนรู้ในการตัง้ค าถาม เพื่อท าให้ผู้ เรียนถามเพื่อน าไป
ค้นคว้าข้อมลู สามารถยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้ อ่ืนได้ ร่วมแสดงความคิดเห็นของตนเองเร่ืองท่ี
เก่ียวกบัการเรียนรู้ ซึง่ครูผู้สอนเป็นผู้คอยให้ค าแนะน า ชีแ้นะ เม่ือผู้ เรียนเมีข้อสงสยั 

4. ครูผู้สอนต้องคอยแนะน า ชีแ้จง ให้ข้อมลูตา่งๆ หรือการเหตกุารณ์ท่ีเกิดขึน้
ใกล้ตวั และท่ีเกิดขึน้ในชีวิตประจ าวนั สามารถเช่ือมโยงไปสูค่วามรู้ด้านอ่ืนๆ ในขณะท ากิจกรรม
เม่ือผู้ เรียนเกิดค าถามหรือข้อสงสยั ครูผู้สอนต้องไม่บอกค าตอบ 

5. ครูผู้ สอนต้องให้ผู้ เรียนคิดค้นหาค าตอบด้วยตนเอง ซึ่งครูผู้ สอนจะต้อง
คอยผู้สงัเกตและกระตุ้นผู้ เรียนด้วยค าถาม ให้สามารถคิดกิจกรรมท่ีตนเองอยากเรียนรู้ อีกทัง้ยัง
สามารถค้นคว้าหาค าตอบในสิง่ท่ีเกิดความสงสยัได้ด้วยตนเอง  

6. ครูผู้สอนต้องให้ผู้ เรียนได้สร้างสรรค์ผลงานหรือชิน้งานตามความคิดอยา่ง
อิสระและตามความสามารถเพื่อให้ผู้ เรียนนัน้ได้ใช้ความในการคิดและจินตนาการ อีกทัง้ใช้
ความสามารถของตนเองให้เกิดความคิดสร้างสรรค์อยา่งเต็มท่ี 

3.การจัดการเรียนรู้แบบย้อนกลับ Backward Design 
กระบวนการจัดกาเรียนรู้แบบถอยหลังกลับ (Backward Design) เป็น

กระบวนการเรียนท่ีคิดทุกอย่างให้เสร็จ จากนัน้ให้เร่ิมต้นจากปลายทางก็คือเป้าหมาย เป็นตวัตัง้
และตัวก าหนดในการวัดผลและผลงาน เพื่อท่ีผู้ เรียนจะได้บรรลุผลการเรียรู้ จากนัน้จึงเป็นการ
ออกแบบหรือการวางแผนกิจกรรมในการเรียนรู้ ซึง่การวางแผนในการเรียนรู้นัน้เป็นสิง่ท่ีจ าเป็นกับ
ผู้ เรียนเพื่อใช้ในการเป็นเคร่ืองมือท่ีจะน าไปสูก่ารสร้างสรรค์ผลงานหลกัฐานแห่งการเรียนรู้ได้ ซึ่ง 
(Wiggins Grant & Jay McTighe, 2005) ก าหนดขัน้ตอนดงันี ้

ขั ้นตอนที่  1 การก าหนดเป้าหมายในการเรียนรู้ (Identity desired 
goals) ต้องวิเคราะห์ มาตรฐานการเรียนรู้ ตวัชีว้ดั เพื่อก าหนดวตัถปุระสงค์ท่ีชดัเจน และให้ผู้ เรียน
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ได้เรียนรู้ มีความเข้าใจ มีเจตคติ และมีทักษะในด้านต่างๆเม่ือเรียนจบ โดยตัง้ค าถามส าคัญ 
(Essential Questions) เพื่อเป็นการก าหนดเป็นกรอบความคิดหลกั 

1. ผู้ เรียนควรได้เรียนรู้ในเร่ืองใดและมีความเข้าใจในความรู้และ
สาระการเรียนท่ีเป็นแก่นส าคญัในเร่ืองใด  

2. ผู้ เรียนควรลงมือปฏิบัติกิจกรรมและแสดงศักยภาพความรู้และ
ความสามารถ ให้เป็นไปตามคณุลกัษณะอนัพงึประสงค์ จนท าให้เกิดพฤติกรรมติดตวัท่ีคงทน 

3. สาระท่ีส าคญัควรคา่แก่การเรียนรู้และสามารถน าไปประยกุต์ใช้ใน
ชีวิตจริง ช่วยให้ผู้ เรียนเป็นผู้ มีคณุภาพในการด ารงชีวิต ทัง้ในด้านการเรียนและการท างาน 

4. ผู้ เรียนต้องมีความรู้ท่ีลุม่ลกึยั่งยืนท่ีจะเป็นสิ่งท่ีติดตัวผู้ เรียน และ
น าไปบูรณาการให้เช่ือมโยงกบัประสบการณ์ท่ีเกิดขึน้ในชีวิตประจ าวนัได้อยา่งมีศกัยภาพ 

5. ผู้ เรียนควรเรียนรู้ในสิ่งท่ีเป็นสภาพจริง สามารถท าโครงงานตาม
สาระการเรียนรู้ใดท่ีจะก่อให้เกิดประโยชน์สงูสดุแก่ผู้ เรียน  

ขัน้ตอนที่ 2 ก าหนดหลกัฐานและวิธีวดัประเมินผลการเรียนรู้ (Determine 
Acceptable Evidence) เป็นการระบุวิธีการวดัผลและเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวดัประเมินผล ซึ่งเน้น
วดัการพฤติกรรมจากการเรียนรู้รวบยอด เพื่อประเมินวา่ผลของผู้ เรียนท่ีแสดงพฤติกรรมการเรียนรู้
นัน้ตามเกณฑ์ท่ีได้ตัง้เปา้หมายหลกัของการจดัการเรียนรู้ได้จริงหรือไม่ ร่องรอยหลกัฐานท่ีแสดงให้
เห็นว่าผู้ เรียนรู้และสามารถท าได้ตามท่ีมาตรฐานก าหนด ในการวัดและการประเมินผลควรวัด
ก่อนท่ีจะเรียน ระหว่างการเรียน และหลงัจากเรียน เคร่ืองมือท่ีในการวดั เช่น แบบทดสอบ แบบ
ประเมินกิจกรรม แบบสงัเกตพฤติกรรมที่แสดง ตรวจแบบฝึกหดั การสง่การบ้าน 

ขัน้ตอนที่ 3 วางแผนการในจดักิจกรรมการเรียนรู้ ครูผู้สอนต้องวางแผนการ
เรียน และการจดักิจกรรมท่ีท าให้ผู้ เรียนมีความรู้ท่ีฝังแน่นตามท่ีมาตรฐานก าหนดไว้เพื่อให้ผู้บรรลุ
เปา้หมายท่ีตัง้ไว้และมีชิน้งานหรือผลงานท่ีเป็นรูปธรรมชดัเจน  

1. ผู้ เรียนจ าเป็นต้องมีความรู้ข้อเท็จจริง และมีทกัษะท่ีช่วยให้เข้าใจหรือ
บรรลเุปา้หมายตามท่ีก าหนด 

2. ควรสอนสอนและชีแ้นะหรือจัดกิจกรรมท่ีจะช่วยพฒันาผู้ เรียนให้ได้มี
ผลสมัฤทธ์ิตามเปา้หมาย 

3. ความเหมาะสมและกิจกรรมการเรียนรู้นัน้ ครูผู้ สอนต้องใช้วัสดุ
อุปกรณ์ สือ่ และแหลง่การเรียนรู้ท่ีกระตุ้นความสามารถผู้ เรียน  
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4. ครูผู้สอนควรก าหนดขอบข่ายเนือ้หา สาระการเรียนรู้ รูปแบบของใน
การจดักิจกรรมและสือ่ให้กลมกลนืกนั และมีศกัยภาพท่ีจะช่วยสง่ผลตอ่การวดัและการประเมินผล
ได้ชดัเจน 

4. รูปแบบการจัดการเรียนรู้จากประสบการณ์ (Experimental Instruction)  
การจัดการเรียน รู้จากประสบการณ์ จ ริง สามารถพัฒนาการเช่ือมโยง

ความสัมพันธ์ระหว่างแนวคิดกับหลักการต่าง ๆ เข้าด้วยกันอย่างเป็นองค์รวมท่ีมาจาก
ประสบการณ์ของผู้ เรียน มีแนวทางการจดั ดงันี ้

1. การเรียนรู้ต้องอาศยัประสบการณ์เป็นสิ่งส าคญั เพื่อแนะน าเนือ้หาท่ีเรียน
หรือใช้กิจกรรมกระตุ้นให้ผู้ เรียนคิดเร้า ให้ผู้ เรียนมีความต้องการอยากรู้และอยากเห็น 

2. ศกึษาแนวคิด ทฤษฎี หรือข้อเท็จจริง โดยการเช่ือมโยงความอยากรู้ ความ
อยากเห็น ท่ีเกิดจากประสบการณ์เดิมไปสูก่ารศึกษาค้นคว้าหาความรู้ใหม่หรือเกิดแนวคิดทฤษฎี
ใหม่ตามธรรมชาติของรายวิชาตามแตล่ะกลุม่สาระการเรียนรู้ 

3. ควรฝึกปฏิบัติด้วยการท ากิจกรรมต่างๆ ให้มากยิ่งขึน้เพื่อให้เกิดความ
ช านาญด้านทกัษะ  

4. การขยายผลหรือการน าไปใช้ เพื่อน าสิง่ท่ีได้พบในขัน้ฝึกการปฏิบติัไปช่วย
พัฒนาทักษะในการคิดบนพืน้ฐานของการค้นคว้า การสืบหาข้อเท็จจริงอย่างมีเหตุผล รู้จักหา
วิธีการ ทฤษฎ ีหลกัการ ข้อมลู เพื่อน ามาสนบัสนนุในสิง่ท่ีผู้ เรียนค้นพบ  

5. รูป แ บบ ก ารจั ด ก าร เ รียน รู้ แบ บ ก ารส ร้ า งค ว าม รู้ ด้ ว ยต น เอ ง 
(Constructivism)  

กระบวนการท่ีสร้างความรู้และสร้างประสบการณ์ต่าง ๆ ท่ีมีความหมายต่อ
ตนเอง ใช้กระบวนการคิดและการแสวงหาความรู้ควบคู่กบัการปฏิบติัจริง โดยการสร้างปฏิสมัพนัธ์
กับสิ่งแวดล้อม ครูผู้สอนเป็นผู้ จัดโอกาส บรรยากาศในการเรียน สิ่งแวดล้อม และแหล่งเรียนรู้ท่ี
ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้ (ทิศนา แขมณี, 2554) ได้ให้แนวทาง ดงันี ้

1. ขัน้แนะน า ครูผู้สอนจะต้องให้ผู้ เรียนทราบถึงวตัปุระสงค์ของการเรียนและ
บทเรียน สร้างเแรงจูงใจให้แก่ผู้ เรียน 

2. ขัน้ทบทวนความรู้เดิม ผู้ เรียนได้แสดงถึงความรู้เดิมในเนือ้หาท่ีจะเรียน 
3. ขัน้ปรับเปลีย่นความคิด ประกอบด้วยขัน้ตอน ดงันี ้ 

3.1. ควรสร้างความกระจ่าง การแลกเปลีย่นการเรียนรู้ซึง่กนัและกนั 
3.2. อภิปรายและแสดงความคิดเห็นร่วมกัน สาธิตแสดงให้เห็น ให้เกิด

การสร้างความคิดใหม่ของผู้ เรียน อีกทัง้สามารถก าหนดความคิดหรือสร้างความรู้ใหม่ขึน้ได้ 
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3.3. การประเมินความคิดใหม่โดยการใช้กระบวนการคิด การทดลอง 
การคิดอยา่งไตร่ตรอง คิดอยา่งลกึซึง้และประเมินคณุคา่ได้ 

3.4. การน าความคิดไปใช้ ผู้ เรียนควรได้ใช้ความรู้ ความเข้าใจความคิด 
เพื่อน าไปพฒันาการเรียนรู้ได้อยา่งมีความหมาย 

4. ขัน้ทบทวน เป็นขัน้สุดท้ายท่ีผู้ เรียนได้สงัเกตสิ่งท่ีสนใจจนเกิดการอยาก
เรียนรู้แล้วไปค้นหาความรู้เพิ่มเติมตอ่ยอดกบัความรู้เดิมท่ีมีอยู ่จนท าให้เป็นความรู้ใหม่ของผู้ เรียน 
ซึง่จะอาศยัความเข้าใจระหวา่งความคิดเดิมกบัความคิดใหม่เข้าด้วยกนั 

5.การเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative Learning)  
การเรียนรู้แบบร่วมมือคือการสอนเป็นกลุม่เลก็ๆ ซึ่งสมาชิกจะมีความสามารถใน

แต่ละด้านท่ีตา่งกนัออกไป มีการแลกเปลีย่นความรู้และความคิดเห็นกนั คอยช่วยเหลอืซึง่กันและ
กัน ร่วมกันรับผิดชอบหน้าท่ีของตนเองและของกลุ่ม มีความสัมพันธ์ท่ีดีต่อกันท าให้กลุ่ม
ด าเนินงานได้อยา่งมีประสทิธิภาพ รูปแบบในการเรียนรู้แบบร่วมมือ มีดงันี ้

5.1 รูปแบบ Jigsaw 
เป็นการอาศยัแนวคิดจากการต่อภาพ ผู้ เสนอวิธีการรูปแบบ Jigsaw คน

แรก คือ Aronson et.al การสอนนีผู้้ เรียนจะได้ศึกษาเพียงหัวข้อย่อยของเนือ้หาทัง้หมด จาก
เอกสารหรือกิจกรรมการเรียนท่ีจัดให้ ผู้ เรียนจะท างานเป็นกลุ่มตามได้รับมอบหมายให้ศึกษาใน
หัวข้อเดียวกัน จากนัน้ผู้ เรียนไปอธิบายในกลุ่มพื น้ฐานของตนเอง แนวการจัดการเรียนรู้           
(วฒันพร ระงบัทกุข์, 2545) มีดงันี ้

ขัน้ท่ี 1 แบง่หวัข้อท่ีเป็นหวัข้อยอ่ยให้เทา่กบัจ านวนสมาชิก  
ขัน้ท่ี 2 จัดกลุม่ให้มีสมาชิกคละกัน(เก่ง กลาง อ่อน)เป็นกลุม่พืน้ฐาน

หรือ Home Groups ภายในกลุม่อาจจะมีสมาชิก 3 – 4 คน จากนัน้ครูผู้สอนแจกเอกสาร อุปกรณ์
การสอนให้แตล่ะกลุม่ได้ ให้สมาชิกแตล่ะคนรับผิดชอบอ่านเอกสารในหวัข้อยอ่ยท่ีได้รับมอบหมาย
เทา่นัน้ เช่น อาจจะแบง่เป็นข้อๆ เพื่อให้สมาชิกได้ศกึษาคนละข้อ เป็นต้น  

ขัน้ท่ี 3 เป็นการศึกษาในกลุม่ผู้ เช่ียวชาญ (Expert Groups) ผู้ เรียน
จะแยกย้ายจากกลุม่พืน้ฐาน (Home Group) เข้ากลุม่ใหม่และศึกษาเอกสารในสว่นของท่ีตนเอง
ได้ ซึง่คนท่ีศึกษาหวัข้อยอ่ยเดียวกันจะไปอยู่ด้วยกัน กลุม่ละ 3 - 4 คน จะมีกลุม่ท่ีครูผู้สอนก าหนด
ในกลุ่มผู้ เช่ียวชาญ สมาชิกจะต้องอ่านเอกสาร สรุปเนือ้หา จัดล าดับและขัน้ตอนและวิธีการ
น าเสนอ เพื่อให้พร้อมท่ีจะไปสอนเพื่อนกลุม่เดิม  
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ขัน้ ท่ี  4 กลุ่มผู้ เช่ียวชาญกลับกลุ่ม เดิมของตน เอง จากนัน้ ให้
แลกเปลี่ยนความรู้ อธิบายให้เพื่อนสมาชิกฟัง เม่ือได้มีการซกัถามในข้อท่ีสงสยั การตอบปัญหา 
และทบทวนให้มีความเข้าใจชดัเจน 

ขัน้ท่ี 5 ให้ท าแบบทดสอบเก่ียวกับเนือ้หาในทุกหัวข้อ แล้วจึงน าผล
ของทกุคนมารวมกนัเพื่อให้เป็นคะแนนของแตล่ะกลุม่ 

ขัน้ท่ี 6 กลุม่ท่ีมีคะแนนสงูท่ีสดุได้รับการชมเชยหรือรางวลั 
9.2 รูปแบบ STAD (Student Teams-Achievement Division) 

รูปแบบการเรียนแบบเป็นทีม ของ  Robert E.Svalin (Slavin, 1990)มี
ลกัษณะ คือ 

1.ให้รางวลัเป็นทีม (Team Rewards) คือการวางเงื่อนไขให้ผู้ เรียนพึ่งพา
กนัและกนั จดัวา่เป็น Positive Interdependence 

2. กา รให้ ผู้ เ รี ย น เกิ ดค วาม รับ ผิ ด ช อ บ ท่ี จ ะ เรีย น รู้  ( Individual 
Accountability) การเรียนรู้ของสมาชิกแตล่ะคนจะท าให้ทีมความส าเร็จ 

3. จัดให้ผู้ เรียนนัน้ประสบความส าเร็จในโอกาสเท่าเทียมกัน (Equal 
Opportunities For Success) ทีมหรือกลุ่มท่ีจะประสบความส าเร็จจะมาจากการพยายามท า
ผลงานของผู้ เรียนให้ดีขึน้กวา่เดิมในรูปของคะแนน การปรับปรุง ถึงแม้กลุม่นัน้จะมีคนท่ี เก่ง กลาง 
อ่อน ทุกคนก็จะสามารถส่วนช่วยทีมได้ ด้วยการท าคะแนนให้ดีกว่าครัง้ก่อนๆ ผลงานจะเกิด
ภายใต้รูปแบบกระบวนการเรียน ดงันี ้

ขัน้ท่ี 1 ขัน้สอน คือ สอนเนือ้หาและทกัษะในรูปแบบท่ีครูบรรยายและ
การสาธิต ทดลอง และใช้สือ่  

ขัน้ท่ี 2 ขัน้ทบทวนความรู้เป็นกลุม่ ในกลุม่จะมีสมาชิก 4 – 5 คน ซึ่ง
มีจะมีสมาชิกท่ีมีความสามารถตา่งกนัออกไป ทกุคนจะต้องท างานร่วมกนัคอยช่วยเหลอืซึง่กนัและ
กนัจากการศกึษาเอกสารและการทบทวนความรู้ให้พร้อมส าหรับการทดสอบยอ่ย โดยท าดงันี ้ 

ก. ทกุคนตอบค าถามได้ถกูต้องหมดทกุข้อ  
ข. เม่ือมีข้อสงสยัหรือเกิดปัญหา สมาชิกช่วยต้องช่วยเหลือกัน

ก่อน ก่อนท่ีจะไปถามผู้ อ่ืน 
ค. เม่ือสมาชิกค้นหาค าตอบได้แล้วทุกคนจะต้องอธิบายเหตุผล

ของค าตอบนัน้ได้ โดยเฉพาะค าถามท่ีเป็นปรนยัแบบให้เลอืกตอบ  
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ขัน้ท่ี 3 ขัน้ทดสอบย่อย ทบทวนความรู้เป็นกลุ่มเก่ียวกับเนือ้หา
หลงัจากเรียน ผู้ เรียนแตล่ะคนจะท าแบบทดสอบเพียงคนเดียวไม่มีการช่วยเหลอืใดๆภายในกลุม่ 

ขัน้ท่ี 4 ขัน้หาคะแนนพฒันาการ คือคะแนนท่ีสอบครัง้ก่อนและความ
แตกตา่งของคะแนนท่ีสอบในปัจจุบนั เม่ือได้คะแนนของแตล่ะคน จากนัน้น าของสมาชิกมารวมกัน
หรือมาหาคา่เฉลีย่ของสมาชิกทกุคนจึงจะเป็นคะแนนพฒันาการของกลุม่ 

ขัน้ท่ี 5 ขัน้ให้รางวลักลุม่ กลุม่ท่ีได้คะแนนในการปรับปรุงตามเกณฑ์
ก็จะได้รับค าชมเชยหรือการติดประกาศท่ีบอร์ด 

5.3 รูปแบบ LT (Learning Together) 
รูปแบบ LT (อาภรณ์ ใจเท่ียง, 2550, น. 23) การก าหนดสถานการณ์ให้ท า

ผลงานกนัเป็นกลุม่ ให้มีการแลกเปลีย่นความรู้ความคิดเห็น การแบง่ปันเอกสาร การแบง่งานภาระ 
และการให้รางวลัเป็นกลุม่ หลกัการจดักิจกรรมการเรียน รูปแบบLT มีดงันี ้

1. สร้างความรู้สึกพึ่งพากัน (Positive Interdependence) ให้เกิดขึน้
ภายในกลุม่ คือ  

1.1 การก าหนดเป้าหมายร่วมของกลุม่ (Mutual Goals) ผู้ เรียนจะได้
เรียนรู้เหมือนกนั  

1.2 การให้รางวัลรวม (Joint Rewards) เช่น ถ้าทุกคนมีคะแนนร้อย
ละ 90 ขึน้ไป จะเพิ่มคะแนนให้ 5 คะแนนทกุคน  

1.3 ใช้เอกสารหรือแหล่งข้อมูล (Share Resources) ในกลุ่มจะได้
เอกสารเพียงชุดเดียว จะต้องช่วยกนัอ่านและแบง่ปันเอกสาร เพื่อให้งานส าเร็จลลุว่งไปด้วยดี 

1.4 บทบาทของสมาชิกในการท างานกลุ่ม  (Assigned Roles) 
สมาชิกในกลุม่อาจจะได้รับงานท่ีมอบหมายตา่งกนัไป ขึน้อยูก่บัสมาชิกนัน้มีความสามารถตา่งกนั   

2. ควรจัดกิจกรรมให้มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ เรียน (Face-To-Face 
Interaction) สง่เสริมกนับรรยากาศให้มีความช่วยเหลอืกนัในการท างานด้วยกนัด้วยกนั  

3. ควรจัดกิจกรรมให้มีความรับผิดชอบในส่วนบุคคลท่ีจะเรียนรู้ 
(Individual Accountability) เป็นการฝึกให้ช่วยกันท างาน รู้หน้าและไม่เอาเปรียบเพื่อน มีความ
ตัง้ใจเรียน ครูผู้สอนควรจดัสภาพการณ์ได้ด้วยการประเมินผล  

ผลที่เกิดขึน้กับผู้เรียน  
1. เกิดสมัพนัธ์กันในทางท่ีดี ซึง่ได้จากการท างานร่วมกนัสมาชิกภายในกลุม่

อีกทัง้ยงัเป็นการสง่เสริมความรู้ซึง่กนัและกนัในกลุม่ 
3. ท าให้มีความรับผิดชอบในการเรียนรู้ตอ่ตนเองและสมาชิกในกลุม่  
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4. ได้รับการพฒันาทกัษะในด้านการเรียนรู้ในรายกลุม่ รายบุคคล  
5. กระบวนการกลุม่ท าให้เกิดการพฒันาการเรียนรู้  
6. ท าให้มีเจตคติท่ีดีตอ่การเรียนและมีความรู้สกึเป็นสว่นหนึง่ของการเรียนรู้  

6. การสอนรูปแบบทักษะการปฏิบัติ 
ในการสอนทักษะปฏิบัติก็เป็นการสอนท่ีเน้นผู้ เรียนได้ลงมือกระท า ช่วยให้เกิด

การเรียนรู้ท่ีเน้นให้เกิดการเรียนรู้ เกิดความคลอ่งแคลว่เม่ือลงมือปฏิบติั โดยครูผู้สอนจะคอยเป็นผู้
ชีแ้นะ 

รูปแบบการเรียนการสอนทักษะปฏิบัติของ Harrow 
แฮร์โรว์(Harrow, 1972, p. 96-99) ได้จัดขัน้ของการเรียนรู้ทางด้าน

ทกัษะปฏิบัติมีทัง้หมด 5 ขัน้ โดยเร่ิมจากมีความซบัซ้อนน้อยจนไปหายาก เพื่อช่วยให้ปฏิบติัได้
อยา่งช านาญและมีความถกูต้อง 

1. ขัน้การเลียนแบบ เป็นขัน้ท่ีให้ผู้ เรียนต้องสงัเกตการกระท า รับรู้ 
และเก็บรายละเอียดเพื่อสาสมารถบอกวิธีหรือขัน้ตอนในการปฏิบติัซึง่อาจจะไม่ครบถ้วน 

2. ขัน้การลงมือกระท าตามค าสัง่ เม่ือผู้ เรียนเม่ือผู้ เรียนได้เห็นและ
สามารถบอกขัน้ตอนได้แล้ว ให้ลงปฏิบติัไม่มีแบบอยา่ง อาจจะเป็นการอ่านจากคูมื่อท่ีผู้สอนเขียน
ไว้หรือได้รับค าสัง่จากผู้สอน เพื่อให้ผู้ เรียนเกิดประสบณ์การ ซึ่งผลของการลงท าหรือลงปฏิบัติ
อาจจะไม่สมบูณ์ จนท าให้ผู้ เรียนค้นพบปัญหาและลงมือแก้ปัญหาจึงช่วยให้เกิดการเรียนรู้ท่ี
ถกูต้องและมีความสมบูรณ์ 

3. ขัน้การกระท าอย่างถูกต้องสมบูรณ์ (Precision) เป็นขัน้ท่ีผู้ เรียน
สามารถกระท าสิ่งนัน้ๆ โดยไม่มีแบบอยา่งหรือค าสัง่น าทาง แต่ได้มาจากการหมั่นฝึกฝนทกัษะ จึง
ท าได้อยา่งถกูต้องและสมบูณ์แบบ 

4. ขัน้การแสดงออก (Articulation) เป็นขัน้ท่ีได้แสดงออกและได้
ฝึกฝนมากยิ่งขึน้ จนสามารถกระท าสิ่งนัน้ได้ถูกต้องสมบูรณ์แบบอีกทัง้ยงัมีความคล่องแคล่ว มี
ความรวดเร็ว ราบร่ืน และด้วยความมัน่ใจมากยิ่งขึน้ 

5. ขัน้การกระท าอย่างเป็นธรรมชาติ (Naturalization) เป็นขัน้ ท่ี
ผู้ เรียนนัน้สามารถกระท าอย่างอัตโนมัติ สบายๆ ไม่รู้สกึว่าจะต้องใช้ความพยายามเป็นพิเศษ ซึ่ง
ต้องอาศยัการฝึกฝนการปฏิบติับอ่ยๆ ในสถานการณ์ท่ีหลากหลาย 
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คอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
ความหมายคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 

ความหมายของคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (Computer Assisted Instruction) หรือ ซีเอ
ไอ (CAI) มีผู้ให้ความหมายไว้ ดงันี ้

CAI ย่อมาจากค าว่า Computer Assisted Instruction หรือ Computer Aided 
Instrucion ซึ่งเป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอน โดยจะท าหน้าท่ีเป็นสื่อ  ท่ีโต้ตอบและ
ปฏิสมัพนัธ์กับผู้ เรียนได้ ซึ่งมีภาพน่ิง ตวัอกัษร ภาพเคลื่อนไหว เสียง ท่ีจะท าให้ความสนุกกบัการ
เรียนไม่ท าให้เบื่อหน่าย ในการสร้างบทเรียนนัน้ควรต้องอาศยัแนวคิดจากทฤษฎีในการเช่ือมโยง
สิ่งเร้าท่ีก่อให้เกิดการตอบสนอง ในการออกแบบโปรแกรมนัน้จะต้องเร่ิมต้นกระตุ้นให้สิ่งเร้าแก่
ผู้ เรียน ประเมินผลโดยการตอบสนองของผู้ เรียน การให้ข้อมูลในการย้อนกลบัเพื่อเสริมแรง และ
อนัดบัตอ่ไปจึงให้ผู้ เรียนได้เลอืกสิง่เร้า (สมรัก ปริยะวาที, 2544) 

คอมพิวเตอร์ช่วยสอน หรือ CAI คือ การน าคอมพิวเตอร์มาเป็นเคร่ืองมือโดยการ
สร้างเป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อให้สามารถผู้ เรียนสามารถน าไปเรียนด้วยตนเองและผู้ เรียนเกิด
การเรียนรู้ ประกอบไปด้วย เนือ้หาวิชา แบบฝึกหดั แบบทดสอบ ในลกัษณะการน าเสนอ ท่ีอาจจะ
มีทัง้ตวัหนงัสือท่ีเป็นภาพกราฟิก ภาพเคลื่อนไหว สี หรือ เสียง เพื่อเป็นสิ่งดึงดูดให้ผู้ เรียนมีความ
สนใจในการเรียนรู้มากยิ่งขึน้ รวมทัง้การแสดงผลการเรียนด้วยข้อมูลย้อนกลบั (Feedback) ได้
ทนัท่วงทีแก่ผู้ เรียน และอีกทัง้ยงัจัดล าดบัในวิธีการสอนหรือกิจกรรมต่างๆ ให้เหมาะสมกบัผู้ เรียน
แต่ละคน ในการผลิตนัน้ควรมีการคิดและวางแผนอย่างเป็นระบบ น าเสนอเนือ้หาในรูปแบบท่ี
แตกตา่งกนั (ศิริชยั นามบุรี, 2546) 

คอมพิวเตอร์ช่วยการสอน (CAI) คือ การน าคอมพิวเตอร์มาเสริมแรงเพื่อให้การ
เรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ การน าคอมพิวเตอร์มาใช้เป็นสื่อการสอนของครูผู้สอน 
หรืออาจใช้สอนแทนครูผู้สอนก็ได้ ครูผู้สอนควรพฒันาบทเรียนในบทเรียนส าเร็จรูปท่ีจะสามารถ
น าไปใช้การสอนท่ีใด เม่ือใด ก็ได้ คอมพิวเตอร์ช่วยสอนจึงเป็นทางเลอืกอีกทางหนึ่งในการการจัด
ศกึษาในอนาคต (ไพโรจน์ ตีรณธนากลุ, ไพบูล เกียรติโกมล, และ เสกสรร แย้มพินิจ, 2546) 

คอมพิวเตอร์ช่วยสอน หมายถึง การน าคอมพิวเตอร์มาเป็นเคร่ืองมือเป็น
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีผู้ เรียนสามารถน าไปเรียนรู้ด้วยตนเอง เกิดการเรียนรู้จากโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน และเป็นสิ่งท่ีดงึดดูให้ผู้ เรียนเกิดความสนใจในการเรียนรู้มากยิ่งขึน้ อีกทัง้ยงั
สามารถแสดงผลการเรียนด้วยข้อมลูย้อนกลบัแก่ผู้ เรียนได้ทนัที (ณฐักร สงคราม, 2553) 

คอมพิวเตอร์ช่วยสอน หมายถึง สือ่การเรียนการสอนคอมพิวเตอร์รูปแบบหนึง่ ซึง่
ใช้ ในการน า เสนอสื่อประสมได้แก่  ข้อความ  ภาพ น่ิง กราฟิก แผนภู มิ  กราฟ วี ดิทัศ น์ 
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ภาพเคลื่อนไหว และเสียง ถ่ายทอดเนือ้หาบทเรียนหรือความรู้ท่ีใกล้เคียงกับการจัดการเรียนการ
สอนท่ีในห้องให้มากท่ีสดุ โดยมีวตัถุประสงค์คือ กระตุ้นให้ผู้ เรียนมีความสนใจ และดงึดูดให้ผู้ เรียน
เกิดความต้องการท่ีอยากจะเรียนรู้ อีกทัง้เป็นสือ่การสอนท่ีเป็นตวัอยา่งท่ีดีของสือ่การสอนท่ีเป็นตวั
ต่อตัว ช่วยให้ผู้ เรียนมีปฏิสัมพัน ธ์หรือการโต้ตอบพร้อม  และเป็นการรับผลป้อนกลับ 
(FEEDBACK) อีกทัง้ยังสามารถตอบสนองความแตกต่างของผู้ เรียนได้เป็นอย่างดี สามารถ
ประเมิน และตรวจสอบความเข้าใจของผู้ เรียนได้ตลอดเวลา (สปุรีชา สอนสาระ) 

จา ก ข้ า ง ต้ น  “ค อมพิ ว เตอ ร์ช่ ว ย สอน ” ห รือ  CAI (Computer Assisted 
Instruction) คือ การน าคอมพิวเตอร์มาในการจัดกระบวนการเรียนการสอน เพื่อให้นักเรียน
สามารถค้นคว้าหาความรู้และเกิดการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง ในโปรแกรมจะ มีตัวหนังสือ 
ภาพกราฟิก ภาพเคลื่อนไหว ส ีและ เสียง เพื่อเป็นสิ่งกระตุ้นให้นกัเรียนเกิดความสนใจมากยิ่งขึน้ 
โปรแกรมประกอบไปด้วย เนือ้หาวิชา แบบฝึกหดั แบบทดสอบ เกมส์ การแสดงผลการเรียนด้วย
ข้อมลูย้อนกลบัแก่นกัเรียน การจดัล าดบัวิธีการสอน การจดักิจกรรมต่างๆ ให้เหมาะสมแก่นกัเรียน
อีกด้วย 

ประเภทของคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
ลักษณะในการน าเสนอเนื อ้หาและการจัดกระบวนการเรียนการสอนของ

คอมพิวเตอร์ช่วยสอนนัน้ สรุปได้เป็น 8 ประเภท ดงันี ้(ไพโรจน์ ตีรณธนากลุ และคนอ่ืน ๆ, 2546) 
1. แบบการสอน (Instruction) ใช้เพื่อสอนความรู้ใหม่แทนครูผู้ สอน เป็นการ

พฒันาแบบ Self Study Package เป็นรูปแบบการศึกษาในการเรียนรู้ด้วยตนเองท่ีจะต้องใช้ความ
ระมดัระวงั รวมทัง้ทกัษะในการพฒันาท่ีสงูมาก เน้นการมีปฏิสมัพนัธ์กบัเนือ้หาในบทเรียน ควบคุม
แนวทางในการจัดกิจกรรมและแนวทางในการประเมินผลในการเรียนควรมีสอดคล้องกับ
วตัถปุระสงค์การเรียนรู้และลกัษณะของผู้ เรียน หน้าจอควรมีความนา่สนใจเป็นหลกั 

2. แบบสอนซอ่มเสริมหรือทบทวน (Tutorial) ใช้เพื่อการทบทวนเนือ้หาจากเรียน
ในห้องเรียนหรือจากครูผู้สอน อาจไม่ใช่ความรู้ใหม่ ซึง่อาจจะเป็นความรู้ท่ีผู้ เรียนเคยเรียนมาแล้ว
ในกระบวนการสอนรูปแบบอ่ืนๆ แล้วใช้บทเรียนซ่อมเสริมเพื่อให้มีความเข้าใจได้ถูกต้องและมี
ความแม่นย าสมบูรณ์ยิ่งขึน้ ซึ่งใช้ได้ทัง้ในและนอกห้องเรียน ฉนัน้ CAI ประเภทนีจ้ึงไม่สามารถ
น ามาสอนแทนครูผู้สอนได้ แตจ่ะเป็นการน ามาสอนเพื่อทบทวนเนือ้หาในบทเรียนให้มีความเข้าใจ
มากยิ่งขึน้ 

3. แบบฝึกหัดและฝึกปฏิบัติ (Drill and Practice) ใช้ในการเสริมการปฏิบัติ
กิจกรรมหรือเสริมทกัษะ เพื่อให้ผู้ เรียนมีความเข้าใจมาก ท าให้เกิดทกัษะท่ีต้องการได้ อีกทัง้ยงัท า
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ให้เกิดประสิทธิผลในการเรียนของผู้ เรียน สามารถน ามาใช้สอนเสริมขณะเรียนในห้องเรียน หรือ
สามารถน าไปใช้ในนอกห้องเรียน ได้ทกุท่ีทกุเวลา ซึง่การน าคอมพิวเตอร์มาช่วยสอนในแบบฝึกหดั
และฝึกปฏิบติั สามารถใช้การฝึกทกัษะการแก้ปัญหาในทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เป็นต้น 

4. แบบสร้างสถานการณ์จ าลอง (Simulation) เป็นบทเรียนท่ีออกแบบเพื่อช่วย
เปลี่ยนแปลงบรรยากาศการเรียนการสอนให้น่าสนใจมากขึน้ ในเชิงของการปฏิบัติ บทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนจะให้เกิดประสทิธิภาพและเกิดความคลอ่งตวั ท่ีสามารถครอบคลมุเนือ้หาได้
ทกุเร่ือง  

5. แบบสร้างเป็นเกมส์ (Game) เป็นการพฒันาในลกัษณะในรูปแบบเกมส์ ซึ่ง
เป็นสิ่งท่ีสามารถเสริมการเรียนรู้ของผู้ เรียนได้ดีกว่า อีกทัง้ในการใช้เกมส์เพื่อการเรียนการสอน
สามารถใช้ส าหรับให้เกิดการเรียนรู้ความรู้ใหม่หรือการเสริมเพิ่มเติมการเรียนในห้องเรียน มีความ
เหมาะสมกบัช่วงระยะเวลาความสนใจสัน้ๆ  

6. แบบการแก้ปัญหา (Problem Solving) น ามาใช้ในการฝึกการคิดและ
ตัดสินใจ ใช้กับรายวิชาท่ีต้องการให้เกิดการคิดและสามารถแก้ปัญหาได้ สามารถใช้สอนใน
ห้องเรียนได้ หรือน าไปใช้ฝึกทัว่ไปได้ 

7. แบบทดสอบ (Test) เพื่อเป็นการวัดความสามารถของผู้ เรียน น าไปสอน
ประกอบในห้องเรียนหรือความต้องการของผู้ เรียนหรือครูผู้สอน อีกทัง้ยงัใช้นอกห้องเรียน เพื่อเป็น
การวดัความสามารถของตนเองอีกทัง้ยงัวดัความรู้ได้อีกด้วย 

8. แบบสถานการณ์เพื่อให้ค้นพบ (Discovery) จัดท าขึน้เพื่อให้เกิดเรียนรู้จาก
ประสบการณ์การเรียนรู้ ซึง่อาจจะเป็นการรลองผิดลองถกูหรือจดัระบบน าลอ่งเพื่อเป็นการน าไปสู่
การเรียนรู้ สามารถใช้เพื่อให้เกิดความรู้ใหม่หรือเป็นการทบทวนความรู้เดิม 

บทบาทของครูผู้สอนและผู้เรียน 
ครูผู้สอน 

1. ครูผู้ สอนเน้นผู้ เรียนเป็นส าคัญและเป็นหลกัในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
กิจกรรมควรสะท้อนถึงความต้องการในการพฒันาการเรียนรู้ของผู้ เรียน อีกทัง้ควรเน้นการน าไปใช้
ประโยชน์ไปใช้ในชีวิตจริงของผู้ เรียน 

2. วางแผนเก่ียวกับเวลาอย่างชัดเจน ท่ีเป็นในส่วนของเนือ้หา และในสว่นของ
กิจกรรม 

3. ครูผู้สอนควรสร้างบรรยากาศในชัน้เรียนและบรรยากาศในการเรียนให้ผู้ เรียน
ได้มีส่วนร่วม การแสดงความคิดเห็น การอภิปราย และการเจรจา การโต้ตอบ อีกทัง้ยังท าให้มี
ปฏิสมัพนัธ์ท่ีดีกบัครูผู้สอนและเพื่อนร่วมชัน้เรียน 
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4.ควรจัดกิจกรรมมีความลื่นไหล มีชีวิตชีวา ผู้ เรียนได้มีส่วนร่วมในทุกกิจกรรม 
รวมทัง้ต้องกระตุ้นให้ผู้ เรียนนัน้มีความส าเร็จในการเรียนรู้ 

5. ควรจัดสภาพของการเรียนรู้แบบร่วมแรงร่วมใจท่ีให้ผู้ เรียนเกิดการร่วมมือกัน
ในกลุม่ 

6. กิจกรรมในการเรียนการสอนควรเป็นกิจกรรมท่ีท้าทาย และเปิดให้โอกาสได้
ลงมือปฏิบติักิจกรรมการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย 

7.ครูผู้สอนต้องมีความใจกว้าง ยอมรับความสามารถในการแสดงออก และความ
คิดเห็นของผู้ เรียน 

ผู้เรียน  
1. มีปฏิสมัพันธ์ให้ความร่วมมือกับเพื่อนในการสืบเสาะ ค้นหาค าตอบด้วยการ

ร่วมกนัอภิปราย ร่วมกนัแลกเปลีย่นเรียนรู้ สรุปข้อความรู้และร่วมกนัน าเสนอ  
2. สร้างความรู้และท าความเข้าใจ ผ่านการกระบวนการคิดวิเคราะห์ การ

สงัเคราะห์และสรุปข้อความรู้ท่ีได้ด้วยตนเอง  
ขัน้ตอนการสร้างคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 

การสร้างสือ่โปรแกรมคอมพิวเตอร์จะก าหนดขัน้ตอนการสร้างโดยละเอียด ทัง้หมด 7 
ขัน้ตอน ของ (สกุรี รอดโพธ์ิทอง, 2538) ดงันี ้

1.ขัน้การเตรียม (Preparation) 
1.1 ก า ห น ด เป้ า ห ม าย แ ล ะ วั ต ถุ ป ระ ส ง ค์  (Determine Goals and 

Objectives) ควรศึกษาพืน้ฐานของผู้ เรียนท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งมีอิทธิพลต่อและจ าเป็น 
วตัถปุระสงค์จะท่ีก าหนด 

1.2 รวบรวมข้อมูล (Collect Resources) คือ การเตรียมเอกสารสนเทศ 
(Information) ท่ีเก่ียวข้องทัง้หมด 

1.3 เนือ้หา (Meterials) ได้แก่ หนงัสือ หนงัสืออ้างอิง เอกสาร บทความทาง
วิชาการ หรือ สไลด์ภาพ แบบสร้างสถานการณ์จ าลอง 

1.4 พัฒนาและออกแบบบทเรียน (Instructional Development) คือ การ
ออกแบบบทเรียน ซึง่ใช้กระดาษวาดสตอร่ีบอร์ดเพื่อน าไปท ากราฟิก ท าโปรแกรม ประมวลผล  

1.5 สื่อ ในการน า เสนอบทเรียน (Instructional Development System) 
ได้แก่ การน าเอาคอมพิวเตอร์ท่ีเป็นสือ่ตา่งๆมาใช้งาน 
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1.6 เรียนรู้เนือ้หา (Learn Content) เช่น การสมัภาษณ์ผู้ ท่ีมีความเช่ียวชาญ
ด้านเนือ้หาท่ีใช้ท าโปรแกรม การอ่านหนงัสอืหรือเอกสาร ถ้าไม่มีการเรียนรู้ในเนือ้หาก็จะท าให้การ
ออกแบบบทเรียนไม่มีประสทิธิภาพ 

1.7 สร้างความคิด (Generate Ideas) คือ การระดมสมอง กระตุ้นให้เกิดการ
ใช้ความคิดเพื่อให้ได้ข้อคิดเห็นตา่งๆ  

2. ขัน้ตอนการออกแบบบทเรียน (Design Instruction)   
ขัน้ตอนนีเ้ป็นขัน้ท่ีส าคญั เน่ืองจากเป็นการก าหนดลกัษณะของบทเรียนจะเป็น

แบบใด การทอนความคิด (Elimination of Ideas) การวิเคราะห์งาน แนวความคิด (Task and 
Concept Analysis) การออกแบบบทเรียนขัน้แรก (Preliminary Lesson Description) การ
ประเมินและแก้ไขการออกแบบ (Evaluation and Revision of the Design) 

3. ขัน้ตอนการเขียนผังงาน (Flowchart Lesson)  
โครงสร้างของคอมพิวเตอร์ช่วยสอนนัน้ ผงังานจะท าหน้าท่ีในการเสนอข้อมูลท่ี

เก่ียวข้องกบัโปรแกรม  
4. ขัน้ตอนการสร้างสตอร่ีบอร์ด (Create Storyboard) 

น าเสนอในส่วนท่ีเป็นเนือ้หา ข้อความ ภาพ สื่อในรูปแบบของมัลติมีเดีย เพื่อ
น าเสนอรูปแบบ ข้อความ ลงบนกระดาษให้มีเหมาะสมบนจอคอมพิวเตอร์ตอ่ไป 

5. ขัน้ตอนการสร้างและการเขียนโปรแกรม (Program Lesson)  
การเปลี่ยนแปลงจากสตอร่ีบอร์ดมาสร้างให้เป็นคอมพิวเตอร์ช่วยสอน โดย

ผู้สร้างต้องค านึงถึงฮาร์ดแวร์ ประเภทและลกัษณะของเนือ้หาในบทเรียนท่ีต้องการน าไปสร้าง
โปรแกรมและต้องค านงึงบประมาณท่ีใช้ในการสร้าง 

6. ขั ้นตอนการประกอบเอกสารประกอบบทเรียน (Produce Supporting 
Materials) 

เอกสารประกอบบทเรียน แบง่ออกได้ 4 ประเภท คือ  
1. คูมื่อในการใช้งานของผู้ เรียน  
2. คูมื่อในการใช้งานของผู้สอน 
3. คูมื่อส าหรับแก้ปัญหาตา่งๆ  
4. เอกสารประกอบเพิ่มเติมทัว่ๆ ไป ผู้ เรียนและผู้สอนยอ่มจะมีความต้องการ

ท่ีแตกต่างกัน คู่มือจึงอาจจะไม่เหมือนกัน คู่มือในการแก้ปัญหามีความจ าเป็นหากการติดตัง้
โปรแกรมนัน้มีความซบัซ้อนมาก 
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7. ขัน้ตอนการประเมินผลและแก้ไขบทเรียน (Evaluate and Revise)  
เนือ้หาในบทเรียนทัง้หมดนัน้ ควรจะต้องประเมินการท างานของบทเรียนท่ี

เก่ียวกับการน าเสนอ ซึ่งควรได้รับการประเมินโดยผู้ ท่ีมีความเช่ียวชาญหรือผู้ มีประสบการณ์ ใน
การประเมินการท างานของบทเรียนนัน้ ผู้ออกแบบควรสงัเกตพฤติกรรมของผู้ เรียนหลงัจากได้ท า
การเรียนรู้จากคอมพิวเตอร์ช่วยสอน โดยจะต้องเป็นผู้ เรียนในกลุม่เป้าหมาย ครอบคลมุถึงการ
ทดสอบน าร่องการประเมินผลจากผู้ เช่ียวชาญ 

ข้อดีของคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
ในการน าคอมพิวเตอร์ช่วยสอนในการน าเสนอเนือ้หามีข้อดีดังนี ้ (ศิริชัย นามบุรี, 

2546) 
1. เสนอเนือ้หาได้รวดเร็วแค่ผู้ เรียนกดแป้นพิมพ์เพียงครัง้เดียวคอมพิวเตอร์ก็จะ

เสนอเนือ้หาตอ่ไป 
2. รูปภาพท่ีเคลื่อนไหวได้ ท าให้มีประโยชน์ในการเรียนรู้ความคิดรวบยอดท่ีมี

ความซบัซ้อนตา่งๆ 
3. เสียงประกอบต้องมีความน่าฟังและความน่าสนใจ อีกทัง้ต้องเป็นการเพิ่ม

ศกัยภาพในด้านการเรียนให้ดีมากยิ่งขึน้ 
4. สามารถเก็บข้อมลูเนือ้หาได้ดีกวา่หนงัสอื 
5. ท าให้ผู้ เรียนมีปฏิสมัพันธ์กับบทเรียนคอมพิวเตอร์อย่างแท้จริง โดยมีการ

โต้ตอบระหวา่งบทเรียนกบัผู้ เรียน 
6. สามารถประเมินผลการเรียนรู้และบนัทกึผลการเรียนได้ 
7. เม่ือเทียบกบัการเรียนชัน้เรียนปกติ ท าให้ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสงูขึน้  
8. ลดเวลาในการเรียนจากคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมากกว่าการเรียนในห้องเรียน

แบบปกติ 
9. เพิ่มความสนใจกับผู้ เรียนมากยิ่งขึน้ เม่ือเทียบกับเรียนในห้องเรียน ผู้ เรียนมี

สมาธิอยูก่บัเคร่ืองคอมพิวเตอร์และจอตลอดเวลา 
10. เป็นการช่วยสนบัสนนุการเรียนในแบบรายบุคคลให้ผู้ เรียนมีประสทิธิผล 
11. มีเนือ้หาท่ีผ่านการตรวจสอบ จึงท าให้มีเนือ้หาท่ีครอบคลุมและมีความ

แน่นอน มีการจัดล าดบัความสมัพนัธ์เนือ้หาได้อย่างถูกต้อง มีสภาพท่ีคงทนเหมือนเดิมทุกครัง้ท่ี
เรียน ตา่งจากการจดัการเรียนสอนด้วยครูผู้สอน 
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ข้อจ ากัดของความพิวเตอร์ช่วยสอน  
ข้อจ ากดัในการน าคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมาใช้ในการน าเสนอเนือ้หามี ดงันี ้

(ศิริชยั นามบุรี, 2546) 
1. ค่าใช้จ่ายในการสร้างบทเรียนสูงในด้านฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ ต้องขอ

ค าแนะน าผู้ผลติซอฟต์แวร์โดยตรง เช่น ด้านเทคนิคของเคร่ืองคอมพิวเตอร์ วิธีการดูแลบ ารุงรักษา 
การแก้ไขปัญหา  

2. ท าให้ความสมัพนัธ์ของครูผู้สอนและผู้ เรียนลดลง 
3. ขาดโปรแกรมเมอร์ท่ีมีความรู้พืน้ฐานทางการศกึษา ความรู้ในเนือ้หาวิชาอยา่ง

แท้จริงและท่ีเป็นปัญหา คือ ขาดความช านาญในการใช้ซอฟต์แวร์ท่ีมีอยู ่
4. ต้องใช้เวลาในการพัฒนาบทเรียน จะต้องผ่านการทดสอบการใช้งานและมี

ปรับปรุงแก้ไขเม่ือเกิดปัญหา 
5. ควรออกแบบให้มีความยืดหยุ่นต่อการใช้งาน ให้มีเหมาะสมกับผู้ เรียนท่ีมี

ความถนดัแตกตา่งกนั 
 
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

ความหมายของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนมีผู้ให้ความหมาย ดงันี ้

สุกาญจนา อ้นบางใบ (2554) การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในด้านความรู้ 
ความจ า ความเข้าใจ การน าไปใช้ การวิเคราะห์ การสงัเคราะห์ การประเมินค่า ซึ่งเกิดจากการ
สะสมความรู้ของแตบุ่คคลท่ีได้รับจากการเรียนหรือประสบการณ์จากการเรียนรู้  

ปราณี กองจินดา (2549) คือ ผลส าเร็จท่ีได้จากการจัดกิจกรรมในการเรียนท่ีได้
จากการเปลี่ยนพฤติกรรมและประสบการณ์เรียนรู้ทัง้ 3 ด้าน คือ พุทธิพิสยั จิตพิสยั และทักษะ
พิสยั อีกทัง้ยงัเป็นการจ าแนกตามวตัถปุระสงค์ของการเรียนการสอนท่ีแตกตา่งกนั 

วชัล ีบวัตา (2551) คือ ผลคะแนนท่ีได้จากการท าแบบทดสอบของผู้ เรียน ซึง่เป็น
แบบประเมินผลท่ีผู้วิจยัสร้างขึน้ 

ดงันัน้ ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน คือ ผลส าเร็จท่ีนกัเรียนได้จากการเรียนและจาก
การเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรม ซึ่งวัดได้จากด้านพุทธิพิสยั จิตพิสยั และทกัษะพิสยั อีกทัง้ยังเป็น
ผลส าเร็จท่ีได้จากกระบวนการเรียนการสอนของครูผู้สอน 
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องค์ประกอบของการวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
การจดัการเรียนการสอนควรเน้นการพฒันาให้เกิดการเปลีย่นแปลงของพฤติกรรมทัง้ 

3 ด้าน คือ ด้านพุทธิพิสัย (Cognitive domain) ด้านจิตพิสัย (Affective domain) และในด้าน
ทกัษะพิสยั (Psycho -motor domain) รายละเอียดดงันี ้

1. พฤติกรรมด้านพุทธิพิสัย  
เป็นพฤติกรรมด้านสติปัญญาของบุคคล เป็นการสอนท่ีฝึกให้ผู้ เรียนคิดระดบั

ต ่า ไปจนถึงระดบัสงู มี 6 ระดบั ของ (Bloom B.S. and other, 1982) ดงันี ้
1.1 ความรู้ความจ า (Knowledge) เป็นการเก็บรักษา ประสบการณ์ต่าง 

ๆ ท่ีเป็นพฤติกรรมด้านการรับรู้ แบง่ได้ 3 ลกัษณะ คือ 
1.1.1 ความรู้ในเนือ้เร่ือง ท่ีเก่ียวข้องกับค าศพัท์ นิยาม กฎ ความเป็น

จริง 
1.1.2 ความรู้ในวิธีการและวิธีด าเนินการท่ีเก่ียวข้องกับระเบียบ แบบ

แผนวิธีการ แนวโน้ม ล าดบัขัน้ตอน การจดัประเภท เกณฑ์ 
1.1.3 ความรู้รวบยอด ท่ีเก่ียวข้องกับหลกัวิชา การขยาย ทฤษฎีและ

โครงสร้าง 
1.2 ความ เข้า ใจ  (Comprehension) คื อ  ผลจาก เอ าความ รู้จ าก

ประสบการณ์ในขัน้ความรู้ความจ ามารวมและผสมผสานจนกลายมาเป็นสมรรถภาพสมองชนิด
ใหม่ ลกัษณะของความเข้าใจคือ   

1.2.1 การแปลความ คือ ความสามารถในการแปลสญัลกัษณ์ การ
แปลเร่ืองราว การแปลอากปักิริยาทา่ทาง การแปลข้อความตา่ง ๆ 

1.2.2 การตีความ คือ การแปลความหลายครัง้ แล้วน าเปรียบเทียบ
กนั เช่น สรุปท่ีได้จากการข้อความ การตีความจากรูปภาพ ฯลฯ 

1.2.3 การขยายความ คือ การสรุปโดยอาศยัแนวโน้มเป็นหลกั หรือ
การคาดคะเน การพยากรณ์ 

1.3 การน าไปใช้ (Application) คือ การน าความรู้และความเข้าใจไป
แก้ปัญหาท่ีมีความแปลกใหม่หรือสถานการณ์ท่ีไม่เคยพบเจอมาก่อน อาจใกล้เคียงหรือคล้ายคลงึ
กบัเร่ืองท่ีเคยพบเห็นมาก่อน 

1.4 การวิเคราะห์ (Analysis) คือ ความสามารถแยกแยะเร่ืองราว ให้เป็น
ข้อย่อยๆได้ มองเห็นถึงความสมัพนัธ์ได้อย่างชัดเจน ค้นหาในสิ่งท่ีเป็นความจริงท่ีอยู่ในเนือ้เร่ือง
นัน้ได้ การวิเคราะห์มีลกัษณะดงันี ้
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1.4.1 การวิเคราะห์ความส าคญั ซึง่เป็นการแยกแยะวา่สิง่ใดส าคญัท่ี 
1.4.2 วิเคราะห์ความสมัพนัธ์ เป็นการค้นหาความส าคญัยอ่ย ๆ 
1.4.3 วิเคราะห์หลกัการ เป็นการจบัประเด็นของเร่ืองราวนัน้ๆ 

1.5 การประเมิน (Evaluation) คือ ความสามารถในการตดัสนิคณุคา่ของ 
แนวความคิดได้ตรงตามจุดมุ่งหมาย โดยเฉพาะพร้อมกับสามารถแสดงเหตุผลท่ีถูกต้องและ
เหมาะสมส าหรับการตดัสนินัน้ๆ 

1.5.1 การสงัเคราะห์ข้อความ เป็นความสามารถท่ีผู้ เรียนเอาจาก
ประสบการณ์ท่ีพบเจอมาเขียนเป็นบทความโคลง กลอน แต่งเพลง แต่งนิยาย การสร้างโจทย์ 
ทฤษฎี สตูร กฎเกณฑ์ใหม่จากความคิดหรือการทดลอง 

1.5.2 สงัเคราะห์แผนงาน เป็นความสามารถในการวางแผนออกแบบ 
เสนอวิธีทางในการทดสอบสมมติฐาน วิธีการสบืแสวงหาสิง่ใหม่ๆ 

1.5.3 สังเคราะห์ความสัมพันธ์  เป็นการวัดให้ผู้ เรียนนัน้ ค้นหา
ความส าคัญของเร่ืองราว หรือมีสมัพันธ์กันอย่างไรแล้วจึงน ามาสรุปเป็นข้อยุติ ตัวอย่างของ
ข้อสอบ 

1.6 การสร้างสรรค์ (Creation) คือ การน าองค์ประกอบย่อยตัง้แต่ 2 สิ่ง
ขึน้ไปมารวมเป็นเร่ืองเดียวกัน เพื่อให้เห็นเป็นโครงสร้างท่ีชัดเจน แปลกใหม่ไปจากเดิม หรือ
สร้างสรรค์ความคิดจากองค์ประกอบ ดงักลา่ว ซึง่ก่อให้เกิดผลลพัธ์ท่ีใหม่คณุคา่และเป็นประโยชน์ 

 2.พฤติกรรมด้านจิตพิสัย  
พฤติกรรมด้านจิตใจท่ีเก่ียวกับค่านิยม ทศันคติ ความรู้สกึ ความเช่ือ ความ

ซาบซึง้ ความสนใจและคณุธรรม ซึ่ง(Krathwohl Davis R. and others, 1964) ได้จ าแนกออกเป็น 
5 ระดบัดงันี ้

2.1 การรับ รู้  (Receiving of attending) เป็นความ รู้สึก ท่ี เกิดขึ น้ต่อ
ปรากฎการณ์ มีลกัษณะการตอบสนอง ในการยอมรับ การตัง้ใจรับรู้ การเลอืกรับรู้ในสิง่เร้า 

2.2 การตอบสนอง (Responding) การแสดงพฤติกรรมออกมาด้วยการ
ยินยอม ความเต็มอกเต็มใจ และการพอใจตอ่สิง่เร้า  

2.3 การสร้างคุณค่า (Valuing) การมองเห็นคุณค่าในการตอบสนองต่อ
ประสบการณ์หรือสิง่เร้า ซึง่เป็นสิง่ท่ียอมรับกันภายในสงัคม จากการยอมรับนบัถือ หรือการปฏิบติั
ตามในเร่ืองใดเร่ืองหนึง่ กลายมาเป็นความเช่ือจึงท าให้เกิดทศันคติท่ีดี 
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1.4 การจัดระบบคุณค่า (Organization) หลงัจากได้สร้างคา่นิยมของตน
ขึน้มาแล้ว จึงได้น ามาจัดระบบให้เกิดระบบและระเบียบขึน้ สร้างความคิดรวบยอด และการ
จดัระบบของคณุคา่ 

1.5 การสร้างลักษณะนิสัย (Characterization by a value complex) 
เป็นการจัดระบบคุณค่าให้ถาวร คอยควบคมุพฤติกรรมท่ีแสดงออกตามสถานการณ์ท่ีเกิดขึน้ ก็จะ
แสดงออกตามค่านิยมท่ียึดถือนัน้ตลอดไป ซึ่งมี 2 ลกัษณะคือ การสร้างลกัษณะนิสยัถาวร การ
สร้างลกัษณะนิสยัชัว่คราว 

3.พฤติกรรมด้านทักษะพิสัย 
พฤติกรรมด้านกล้ามเนือ้และประสาทท่ีเก่ียวกับความสามารถในการ

ปฏิบติัการ มี 5 ระดบั ได้แก่ 
3.1 การรับรู้ (Perception) คือ แสดงถึงอาการรับรู้ท่ีจะเคลื่อนไหว ผ่าน

ประสาทสมัผสั คือ การสมัผสัทางกาย ห ูจมกู ตา ลิน้ ถึงแม้จะมีสิ่งเร้ามากระตุ้นผา่นทางประสาท
สมัผสัพร้อมกนั 

3.2 การเตรียมพร้อม (Set) คือ การแสดงพฤติกรรมออกมาให้เห็น ด้าน
ร่างกาย สมอง และอารมณ์ 

3.3 การตอบสนองตามแนวทางท่ีก าหนดให้ (Guided response) คือ 
พฤติกรรมการแสดงออกลกัษณะการเลยีนแบบ การลองผิดการลองถกู 

3.4 ความสามารถด้านกลไก (Mechanism) คือผู้ เรียนลงมือปฏิบติัตามท่ี
เรียนรู้มาและสามารถน ามาพฒันาผลสมัฤทธ์ิให้ดีขึน้ สร้างวิธีเและเทคนิคส าหรับตนเองขึน้เพื่อลง
มือปฏิบติัตอ่ไป 

3.5 การตอบสนองท่ีซบัซ้อน (Complex overt response) คือ ปฏิบติัใน
สิง่ท่ียากและมีความซบัซ้อนได้มากขึน้ สามารถลงมือปฏิบติัได้อย่างมั่นใจไม่มีความลงัเล ท าได้ดี
เป็นอตัโนมติั 

ประเภทและหลักการสร้างแบบทดสอบ 
แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน (สมนึก ภัททิยธนี, 2546) ได้แบ่งประเภท

และหลกัการสร้างดงันี ้
1.ข้อสอบอัตนัย (Subjective or Essay test) 

เป็นข้อสอบท่ีมีเฉพาะค าถามปลายเปิดเพื่อให้ผู้ เรียนเขียนค าตอบอย่าง
อิสระเสรี สามารถเขียนบรรยายตามความรู้และเขียนข้อคิดเห็น 
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หลักการสร้างข้อสอบแบบอัตนัยมีดังนี ้
1.ควรก าหนดพฤติกรรมในข้อสอบในการวดัให้ชดัเจน 
2.ควรสร้างข้อสอบควรตัง้แตค่วามเข้าใจขึน้ไป 
3.ไม่ควรให้มีการเลือกตอบและควรถามเฉพาะในสิ่งท่ีเก่ียวกับประเด็น

ส าคญั 
4.ระยะเวลาในการท าข้อสอบควรให้เหมาะสม 
5.การออกข้อสอบควรเฉลยค าตอบไปพร้อมกนั 
6.ควรก าหนดความซบัซ้อนและความยากให้เหมาะสมกบัวยั 
7.ในแตล่ะข้อควรก าหนดน า้หนกัของคะแนน เพื่อจะได้วางแผนในการตอบ 
8.เขียนค าถามของข้อสอบโดยสร้างสถานการณ์ใหม่ให้ตา่งจากท่ีเคยเรียน 
9.ค าถามต้องให้ชดัเจนต้องการให้ผู้ตอบ ท าอยา่งไร เช่น อธิบาย วิเคราะห์ 

เกณฑ์การให้คะแนนข้อสอบแบบอัตนัย 
1. การใช้เนือ้หาของค าตอบเป็นเกณฑ์ในความถูกต้องและความเพียงดีของ

เนือ้หาความรู้ 
2. การจดัระเบียบของค าตอบเป็นเกณฑ์ด ูสว่นน า เนือ้หา และการสรุป 
3. การใช้กระบวนในการตอบเป็นเกณฑ์: โดยวดัจากวิธีการแก้ปัญหาและ

การประเมินผลจากการแก้ปัญหา 
ข้อดีและข้อเสียข้อสอบแบบอัตนัย 

 
ตาราง 3 เปรียบเทียบข้อดีและข้อเสยีของข้อสอบอตันยั 
 

ข้อด ี ข้อเสีย 

1. เป็นวดัพฤติกรรมในด้านความคิดการ
สงัเคราะห์และการประเมินคา่ได้ดี 

1. ไม่สามารถวดัเนือ้หาได้ครอบคลมุเพราะ
ข้อสอบถามได้น้อยข้อ 

2. เป็นการวดัความคิดเห็นและความคิดริเร่ิม  2. การตรวจให้คะแนนยาก เสยีเวลาตรวจ 
3.งา่ยตอ่การสร้าง รวดเร็ว ประหยดั 3. มีความเท่ียงน้อยและคะแนนไม่แนน่อน  
4. เป็นข้อสอบท่ีเดายาก 4. วดัข้อบกพร่องของผู้ เรียนไม่ได้  
5. เป็นสง่เสริมพฒันาทกัษะในด้านการเขียนและ
สร้างนิสยัการเรียนได้อยา่งมีประสทิธิภาพ 

5. ทักษะในด้านภาษามี อิทธิพลในการ
ตรวจข้อสอบ 
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2. ข้อสอบแบบถูก-ผิด (True-false test)  
เป็นข้อสอบท่ีมีลักษณะเป็น 2 ตัวเลือก ตัวเลือกอาจจะเป็นแบบคงท่ีมี

ความหมายตรงกนัข้าม อยา่งเช่น เหมือนกนัหรือตา่งกนั ใช่หรือไม่ใช่ ถกูหรือผิด จริงหรือไม่จริง  
หลักการสร้างข้อสอบแบบถูกผิด 

1.การสร้างค าถามไม่ควรเชิงการปฏิเสธ 
2.การสร้างข้อค าถามความยาวควรใกล้เคียงกนั 
3.ข้อถกูและข้อผิดควรพอๆกนั  
4.การสร้างข้อถกูและข้อผิดไม่ควรวางเป็นระบบ 
5.ไม่ควรลอกจากหนงัสอืหรือต ารา 
6.ควรถามถึงจุดส าคญัเพียวจุดเดียวในแตล่ะข้อ 
7.ต้องตดัสนิได้วา่ข้อความนัน้เป็นสากล  
8. ควรมีความหมายท่ีชัดเจนของข้อความไม่ก ากวมและไม่ใช้ค าท่ีแสดงถึง

คณุภาพ 
9. ไม่ควรใช้ค าชีแ้นะในค าตอบ เช่น เทา่นัน้ เสมอ บางครัง้ โดยทัว่ไป  

ข้อดีและข้อเสียข้อสอบแบบถูกผิด 
 

ตาราง 4 เปรียบเทียบข้อดีและข้อเสยีข้อสอบแบบถกูผิด 
 

ข้อดี ข้อเสีย 
1. เป็นข้อสอบท่ีเหมาะตอ่วดัพฤติกรรมด้าน
ความรู้-ความจ า 

1. โอกาสท่ีจะท าข้อสอบและเดาได้ถกูมีมาก  

2. เป็นข้อสอบท่ีสามารถใช้ทดสอบได้กบัทกุ
รายวิชา 

2. เป็นข้อสอบท่ีไม่สามารถวินิจฉยัถึงสภาพ
การเรียนได้ 

3. ผู้ตอบใช้เวลาในการท าน้อย 3. เป็นข้อสอบท่ีมีคา่อ านาจจ าแนกท่ีต ่า 
4. เป็นข้อสอบท่ีสร้างงา่ย การตรวจงา่ย มีความ
เป็นปรนยัในการตรวจสงู 

4. วดัพฤติกรรมระดบัสงูไม่ได้ 
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3. ข้อสอบแบบเติมค า(Completion test)  
เป็นข้อสอบท่ีมีข้อความ หรือประโยคท่ีไม่สมบูรณ์แล้วให้ตอบเติมค าหรือประโยค 

หรือข้อความลงช่องวา่ง เพื่อให้ประโยคนัน้มีใจความสมบูรณ์ 
หลักการสร้างข้อสอบแบบเติมค า 

1.ข้อค าถามเขียนให้เฉพาะเจาะจง ควรตอบให้สัน้ท่ีสดุ 
2.การเติมค าตอบนัน้ควรเป็นประเด็นและสาระที่ส าคญั 
3.เว้นช่องวา่งเพื่อให้เติมในท้ายประโยค 
4.ข้อสอบไม่ควรให้มีค าหรือข้อความชีแ้นะค าตอบ 
5.ข้อสอบควรเว้นช่องท่ีให้ได้เติมเทา่กนั 
6.ข้อสอบไม่ควรเว้นช่องเติมหลายท่ีของแตล่ะข้อ 
7.ไม่ท าการลอกข้อความจากหนงัสอืแล้วตดัข้อความบางตอนออกไป 
8.ควรระบุหนว่ยไว้ด้วยถ้าค าตอบนัน้ให้ตอบเป็นตวัเลขท่ีมีหนว่ย 
9.ไม่ควรใช้ค าท่ีให้ค าตอบนัน้ไม่แนน่อน อยา่งเช่น การประมาณ  

ข้อดีและข้อเสียข้อสอบแบบเติมค า 

ตาราง 5 เปรียบเทียบข้อดีและข้อเสยีแบบเติมค า 

ข้อดี ข้อเสีย 

1. เหมาะกบัพฤติกรรมความรู้-ความจ า 1.ไม่เหมาะกบัการวดัพฤติกรรมในระดบัสงู 
2. ค าตอบนัน้สามารถเดาได้ยาก 2.ข้อสอบเติมค าถ้าใช้บอ่ย จะเป็นการเน้น

ผู้ เรียนทอ่งจ า 
3. ข้อสอบเหมาะสมกบัรายวชิาท่ีเก่ียวกบั
ทกัษะ เช่น คณิตศาสตร์  

3.มีความยากตอ่การเขียนเพื่อให้ได้ค าตอบ
เดียวท่ีถกูต้อง 

 
4.ข้อสอบแบบจับคู่ (Matching test)  

เป็นข้อสอบท่ีแยกข้อความออกจากกนั แล้วจึงให้ผู้ตอบเลอืกจบัคูก่นั 
หลักการสร้างข้อสอบแบบจับคู่ 

1.ควรขียนค าชีแ้จงในการท าข้อสอบให้ชัดเจนและให้ค าชีแ้จง ค าถาม 
ค าตอบ อยูห่น้าเดียวกนั 

2.ไม่ควรใช้ค าถามท่ีชีแ้นะค าตอบ 
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3.ควรถามเนือ้หาท่ีเป็นเร่ืองเดียวกนั 
4. ค าตอบนัน้ควรจะมีมากกวา่ค าถาม 
5. จ านวนของข้อค าถามนัน้ไม่ควรมีมากเกินไป  

ข้อดีและข้อเสียข้อสอบแบบจับคู่ 
 

ตาราง 6 เปรียบเทียบข้อดีและข้อเสยีข้อสอบแบบจบัคู ่
 

ข้อด ี ข้อเสีย 

1. เป็นข้อสอบท่ีสามารถวดัพฤติกรรมในระดบั
ความเข้าใจและการน าไปใช้ได้ 

1. เป็นข้อสอบท่ียากท่ีจะหาเนือ้หา เนือ้เร่ืองท่ี
เป็นเร่ืองเดียวกนั 

2. เป็นข้อสอบท่ีเหมาะส าหรับความรู้ ความจ า 
เนือ้หาควรสมัพนัธ์และเก่ียวข้องกนั การ
ประเมินคา่ไม่ได้ 

2. เป็นการใช้วดัพฤติกรรมในระดบัการ
สงัเคราะห์และการประเมินคา่ไม่ได้ 

3. ประหยดัเวลาในการอ่านข้อสอบ 3.การเดาจะถกูเพิ่มขึน้เร่ือยๆ 
 
6. ข้อสอบแบบเลือกตอบ(Multiple choice test)  

โดยทั่วไปนัน้จะประกอบไปด้วย 2 ตอนน าหรือค าถาม(Stem) และตอนเลือก 
(Choice) ซึง่ประกอบไปด้วยตวัเลอืกท่ีถกูและตวัเลอืกลวงซึง่เป็นค าตอบท่ีผิด  

หลักการสร้างข้อสอบแบบเลือกตอบ 
1. ภาษาในข้อสอบต้องมีความกระชบัและชดัเจน 
2. ตวัเลอืกทกุข้อควรบรรจุค าหรือข้อความ 
3. ค าตอบท่ีถกูต้องไม่ควรให้ตวัชีแ้นะหรือมีความตอ่เน่ืองกนั 
4. ในการใช้ภาษาของข้อค าถามควรเป็นรูปแบบของภาษาท่ีใช้ในชีวิตจริง 
5.เพื่อให้เป็นรากฐานท่ีใช้เลือกค าตอบท่ีถูก ควรจะต้องมีปริบท (content) ท่ี

พอเหมาะ  
6. ในข้อสอบนัน้จะต้องเอือ้ต่อตวัเลือกในทุกข้อ เพราะท าให้การท าข้อสอบ

เป็นการเดาหรือก าจดัข้อท่ีเป็นตวัลวงท่ีไม่สอดคล้องออก (elimination) 
7. ในข้อสอบต้องไม่เป็นความรู้ในระดับทั่วไป เพราะผู้ตอบนัน้ไม่จ าเป็นท่ี

จะต้องอ่านเนือ้ความเพื่อมาท าข้อสอบ ซึง่อาจท าให้ตอบได้จากความรู้ท่ีมี หรือได้จากการเดา 
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การเขียนข้อทดสอบในส่วนที่เป็นตัวเลือก (Alternatives/choices) 
1. ต้องมีตวัเลอืกเดียวท่ีเป็นค าตอบท่ีถกูต้อง 
2. ในตวัเลอืกนัน้ต้องไม่สมจริง 
3. ควรท าให้ตัวเลือกนัน้สมดุลกัน คือ สมดุลจากความยากง่าย สมดุลท่ี

สามารถมองเห็นได้ (visual balance) ควรมีความยาวสม ่าเสมอกัน และสมดลุทางด้านไวยากรณ์ 
ตามลลีา (style) ตามโครงสร้างและตามท าเนียบ (register)ทางภาษา 

4. ควรมีความเป็นเอกพนัธ์ (homogeneity) ในตวัเลอืก 
5. ในตวัเลอืกนัน้จะสะกดผิดหรือผิดไวยากรณ์อยา่งชดัเจน 
6. ไม่ควรใช้ตวัเลือกแบบ a, b, c, are correct / none of the above / all of 

the above  
ข้อดีและข้อเสียข้อสอบแบบเลือกตอบ 

 

ตาราง 7 เปรียบเทียบข้อดีและข้อเสยีข้อสอบแบบเลอืกตอบ 
 

ข้อด ี ข้อเสีย 

1. เป็นข้อสอบท่ีวดัพฤติกรรมในด้านตา่งๆ ได้
ครอบคลมุเกือบทกุพฤติกรรม 

1.เป็นข้อสอบท่ีไม่เหมาะตอ่การใช้วดัความคิด
สร้างสรรค์ วดัทกัษะในด้านการเรียน 

2. ข้อสอบมีความเป็นปรนยัและความเทียง
ตรงสงูในการให้คะแนน 

2.มีความยากในการสร้างข้อสอบ เน่ืองจาก
ตวัเลอืกและค าถามต้องมีคณุภาพดี 

3. สามารถน ามาวิเคราะห์ปรับปรุงเพื่อน าไป
สร้างเป็นข้อสอบท่ีมีมาตรฐานได้หลงัจากท่ีใช้
สอบแล้ว 

3. ในการท าข้อสอบจะใช้เวลาในท าข้อสอบ
นานกวา่ข้อสอบแบบปรนยัอ่ืน ๆ 

4. สามารถน าข้อสอบใช้ได้หลายๆครัง้  

 
ลักษณะของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิที่ด ี

แบบทดสอบท่ีดีและมีคุณภาพนัน้ย่อมจะท าให้การวดัผลถูกต้องและแม่นย า แต่ถ้า
แบบทดสอบนัน้มีคุณภาพข้อสอบไม่ดีย่อมท าการวดัผลนัน้เกิดการผิดพลาด ดงันัน้คุณภาพของ
เคร่ืองมือเป็นสิ่งท่ีส าคัญควรต้องให้ความสนใส่ใจเป็นพิเศษ เคร่ืองมือวัดผลท่ีดีมีลักษณะ       
(พิชิต ฤทธ์ิจรูญ, 2545, น. 135 - 161) ดงันี ้
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1. ความเท่ียงตรง (Validity) คือ เคร่ืองท่ีใช้วัดในสิ่งท่ีต้องการจะวัดได้อย่าง
ถกูต้อง 

1.1 ความตรงตามเนือ้หา ( Content Validity) คือ เคร่ืองมือท่ีใช้ในวดัเนือ้หา
ให้ครบตามขอบเขตท่ีก าหนด โดยการพิจารณาเคร่ืองมือวา่ตรงตามเนือ้หามากน้อยเพียงใด และ
พิจารณาวา่ความครอบคลมุเนือ้หาตา่งๆ นัน้ครบถ้วนมากน้อยเพียงใด 

1.2 ความตรงตามโครงสร้าง ( Construct Validity) คือเคร่ืองมือท่ีวัดหรือ
อธิบายท่ีเก่ียวกับพฤติกรรมหรือวดัในสิง่ท่ีจะต้องให้ตรงตามทฤษฎี สว่นใหญ่จะเป็นการพิจารณา
เคร่ืองมือท่ีเป็นนามธรรม เช่น ในด้านสติปัญญา ในด้านความคิดสร้างสรรค์ ฯลฯ 

1.3 ความตรงตามสภาพ  ( Concurrent Validity) คื อ  เค ร่ือ งมื อ ท่ี วัด
พฤติกรรมท่ีมีความสอดคล้องกับการเกิดพฤติกรรมท่ีเกิดขึน้จริงในช่วงระยะเวลาเดียวกัน 
อยา่งเช่น คะแนนสอบข้อเขียนต้องสอดคล้องกบัคะแนนสอบปฏิบติั 

1.4 ความตรงเชิงพยากรณ์ (Predictive Validity) คือ เคร่ืองมือท่ีพยากรณ์
พฤติกรรมให้มีความสอดคล้องกบัการเกิดพฤติกรรมในอนาคตท่ีเกิดจะขึน้จริง 

2. ความเช่ือมัน่ (Reliability) คือ การวดัเพื่อให้ได้ผลแนน่อน สม ่าเสมอ คงเส้นคง
วา (Consistency) ผลจากการวดัพฤติกรรมท่ีเป็นจริงนัน้เป็นท่ีมัน่ใจน่าเช่ือถือได้ ถึงแม้จะมีการวดั
พฤติกรรมทีซ่ า้อีก ผลท่ีได้นัน้จะมีความแนน่อนและไม่เปลีย่นไปจากผลเดิม 

2.1 แบบสอบซ า้ (Test retest) 
2.2 แบบแบง่คร่ึงการทดสอบ (Split-haft 
2.3 แบบคูข่นาน (Parallel form) 
2.4 แบบวดัสอดคล้องภายใน (Internal consistency) 

3. ความเป็นปรนยั(Objectivity) คือ ความชดัเจนของค าถามท่ีท าให้ผู้ตอบนัน้มี
ความเข้าใจในความหมายได้อยา่งถกูต้องและตรงกนั สว่นข้อค าถามท่ีมีความเป็นปรนยันัน้จะต้อง
มีคณุสมบติั ดงันี ้

3.1 ข้อค าถามนัน้มีความชดัเจน 
3.2 วิธีการตรวจให้คะแนนต้องได้ตรงกนั ไม่วา่จะให้ใครตรวจ 
3.3 คะแนนท่ีได้สามารถแปลความหมายได้ตรงกนั 

4. อ านาจจ าแนก(Discrimination) ความสามารถในการแยกหรือการจ าแนก
บุคคลท่ีมีความสามารถหรือคณุลกัษณะท่ีตา่งกนัได้ 
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5. ความยากพอเหมาะ (Difficulty) ลกัษณะของแบบทดสอบท่ีไม่งา่ยหรือไม่ยาก
เกินไป 

6. วัดอย่างลึกซึง้(Searching) คือ ลกัษณะของค าถามควรครอบคลุมท่ีจะวัด
พฤติกรรมท่ีต้องการและต้องไม่ควรวดัแตค่วามรู้ความจ าด้านเดียว 

7. ยติุธรรม(Fair) คือ ข้อค าถามนัน้ไม่ควรเปิดโอกาสให้คนใดคนหนึง่ได้เปรียบใน
การตอบ  

8. มีความจ าเพาะเจาะจง(Definite) คือไม่ควรเป็นค าถามท่ีมีหลายแง่มุมในข้อ
เดียวกนั 

9 . มี ลักษณ ะยั่ ว ยุ  (Challenge) และ เป็ นตัว อย่ า ง ท่ี ดี  (Examplary) คื อ
แบบทดสอบนัน้ควรประกอบไปด้วยข้อสอบท่ีท้าทายผู้ท าข้อสอบให้อยากท่ีจะท าข้อสอบและ
สามารถเป็นตวัอยา่งท่ีดี 

10. มีประสิทธิภาพสะดวกต่อการใช้ ( Efficiency) คือ แบบทดสอบท่ีได้สร้างขึน้
นัน้สามารถน าไปใช้งานได้งา่ย  

ในการสร้างแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาดนตรี เร่ืองสญัลกัษณ์ทาง
ดนตรีสากลของผู้วิจยันัน้ เป็นการสร้างเพื่อใช้ในการในการวดัผลสมัฤทธ์ของนกัเรียนจากการเรียน
ด้วยกระบวนเชิงรุกด้วยโปรแกรม Music Learning โดยผู้ วิจัยได้เลือกใช้แบบทดสอบแบบ
เลอืกตอบ เพื่อวดัคะแนนก่อนเรียนและหลงัเรียนวิชาดนตรี 

 
แนวคิดเก่ียวกับความคิดเหน็ 

ความหมายของความคิดเห็น 
ฮอร์นบี และคณะ (Hornby; et al, 1968, p.682) คือ ความเช่ือ การลงความคิดเห็น

ท่ีไม่ได้เป็นความรู้สกึอนัแท้จริง 
ออสแคมพ์ (Oskamp, 1997, p. 12 - 13) คือ ความคิดเห็นนัน้ น่าจะใกล้เคียงกับ

ความเช่ือมากกว่าความเจาะจงของขอบเขตและเนือ้หา ทัง้สองสิ่งมีองค์ประกอบของความรู้ 
มากกวา่องค์ประกอบของความรู้สกึ 

ศรันย์ พงษ์รัตนานกุูล (2549, น. 9) คือ การแสดงออกซึ่งความคิด มีความรู้สกึต่อสิ่ง
ใดสิง่หนึง่หรือบุคคลท่ีเกิดจากการเรียนรู้หรือเกิดจากประสบการณ์ ท่ีมีลกัษณะสง่เสริมคือ ความ
พึงพอใจ ความนิยมชมชอบ การสนับสนุน ความเต็มใจในการปฏิบัติตาม หรือลกัษณะในการ
ตอ่ต้าน ได้แก่ การไม่ให้ความร่วมมือ การไม่ปฏิบติัตาม 
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นนัทินา กิมตระกูล(2550) กล่าวว่า ความคิดเห็นนัน้เป็นการแสดงออกโดยการพูด
หรือการเขียนของบุคคล ซึ่งมีความรู้สึกจากประสบการณ์เดิมหรือเกิดจากสภาพแวดล้อมใน
ขณะนัน้ อาจท าให้น าไปสูก่ารคาดคะเนหรือแปลผลในพฤติกรรมของบุคคลนัน้ได้ 

สมรรถชัย คันธมาทน์ (2556) กล่าวว่าความเห็นเป็นการแสดงออกในด้านของ
ความรู้สกึซึ่งอาศยัพืน้ฐานของความรู้และประสบการณ์ท่ีผ่านมา ในการแสดงความคิดเห็นนัน้
อาจจะได้การยอมรับหรือการปฏิเสธก็ได้ 

อัมพาพร นพรัตน์ (2558) กลา่วว่า ความคิดเห็น คือ พฤติกรรมท่ีแสดงออกทางท่ีมี
ตอ่สิง่ใดสิง่หนึง่จะเป็นได้ทัง้ในทางบวกและในทางลบ ซึง่อาจจะได้รับการยอมรับหรือการปฏิเสธก็
ได้ 

สรุปได้ว่า ความคิดเห็น คือ การแสดงออกของบุคคลในด้านความคิดโดยอาศัย
ความรู้และประสบการณ์เดิมท่ีผ่านมา ถ่ายทอดผ่านการพดูคยุหรือการเขียน ซึง่มีลกัษณะสง่เสริม
และลกัษณะตอ่ต้าน หรือการยอมรับและการปฏิเสธ 

การเกิดความคิดเห็น 
การเกิดความคิดเห็นนัน้ (ชนะจิต เกตุอ าไพ, 2549) เกิดขึน้จากเงื่อนไข 3 ประการ 

คือ 
1.เกิดจากการบูรณาการในการเรียนรู้ท่ีเพิ่มพูนและตอบสนองแนวความคิด เช่น 

ความคิดเห็นท่ีมาจากครอบครัว จากท่ีโรงเรียน จากคณุครู จากการเรียนการสอนและอ่ืนๆ 
2.ประสบการณ์ส่วนตัวของแต่ละคนนัน้มีจะได้พบเจอท่ีมีความแตกต่างกัน

ประสบการณ์ของแตล่ะคนจะสะสมขึน้ไปเร่ือยๆ จะท าให้มีรูปแบบของตวัเอง ฉนัน้ บุคคลนัน้ 
3.การเลียนแบบ คือการถ่ายทอดความคิดเห็นของบางคน ท่ีมาจากการ

เลียนแบบความคิดเห็นของผู้ อ่ืนท่ีตนเองพอใจ เช่น พ่อแม่ พี่น้อง ครู และคนอ่ืนๆ ท่ีมีอิทธิพลของ
คนในกลุม่สงัคม  

ปัจจัยที่มต่ีอความคิดเห็น 
ความคิดเห็นของแตล่ะบุคคลจะมีปัจจยัท่ีท าให้การแสดงความคิดเห็นท่ีเหมือนหรือ

แตกตา่งกนั ซึง่ (ดวงอุมา โสภา, 2551) สรุปได้ดงันี ้
1. ปัจจยัสว่นบุคคล ได้แก่ 

1.1 ปัจจัยทางด้านพันธุกรรมและทางด้านร่างกาย คือ เพศ มีคุณภาพของ
สมอง อวยัวะท่ีครบและสมบูรณ์  
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1.2 ระดบัของการศกึษา เป็นสิง่ท่ีมีอิทธิพลตอ่การแสดงออกความคิดเห็น อีก
ทัง้การศกึษาจะยงัท าให้บุคคลนัน้จะรู้และเข้าใจในเร่ืองตา่งๆมากขึน้ ผู้ ท่ีมีความรู้มากหรือมีความรู้
ท่ีสงู จะมีความคิดเห็นกบัเร่ืองตา่ง ๆ ได้อยา่งมีเหตผุล 

1.3 คา่นิยม ความเช่ือ เจตคติท่ีมีต่อเร่ืองต่างๆ อาจเกิดได้จากการเรียนรู้จาก
บุคคลในสงัคม หรืออาจเกิดจากการอบรมการสัง่สอนจากครอบครัว 

1.4 ประสบการณ์เป็นสิง่ท่ีท าให้เกิดการเรียนรู้ ท าให้มีความรู้ สามารถท าให้
เกิดความเข้าใจในหน้าท่ีของตนเอง ความรับผิดชอบ ซึง่ท าให้สง่ผลตอ่การเกิดความคิดเห็น 

2.ปัจจยัด้านสิง่แวดล้อม ได้แก่ 
2.1 สื่อมวลชน ได้แก่ อิทธิพลของหนังสือพิมพ์ โทรทศัน์ วิทยุ นัน้มีผลอย่าง

มากตอ่การเกิดความคิดเห็น จากการได้รับข้อมลูและขา่วสารงแตล่ะบุคคล 
2.2 อิทธิพลของความคิดเห็นนัน้มาจากกลุม่และสงัคม เพราะจะต้องยอมรับ

กติกาและต้องปฏิบติัตามกฎเกณฑ์ จึงท าให้มีความคิดเห็นตามกลุม่หรือสงัคมท่ีอยู ่
2.3 การได้รับข้อมูลอาจจะเป็นข้อ เท็จจริงในเร่ืองหรือสิ่งต่างๆ เพราะ

ข้อเท็จจริงนัน้จะแตกตา่งกนั ซึง่จะท าให้มีผลตอ่การแสดงความคิดเห็นท่ีตา่งกนัออกไป 
องค์ประกอบของความคิดเห็น 

องค์ประกอบของความคิดเห็นท่ี (ทนงศักด์ิ ทองศรีสุข, 2548, น. 5 : อ้างอิงจาก 
Triandidis.1971 ) ได้ให้ไว้ 3 สว่น ได้แก่  

1.องค์ประกอบของความคิดเห็นด้านความรู้ (Cognitive Component) คือ 
ความคิด ความรู้ของแต่ละบุคคลท่ีมีต่อสิ่งเร้าซึ่งอาจเป็นจากสภาวการณ์ กลุ่มหรือบุคคล 
ความคิดและความรู้นัน้จะเป็นท่ีก าหนดทิศทางและลกัษณะของความคิดเห็นของบุคคล 

2.องค์ประกอบของความคิดเห็นด้านความรู้สกึ (Affective Component) ได้แก่ 
บุคคลท่ีมีความรู้สึกหรืออารมณ์ต่อสิ่งเร้า ความรู้สกึหรืออารมณ์จะก าหนดทิศทางและลกัษณะ
ของความคิดเห็นของบุคคล ความคิดเห็นทางบวกจะมีความรู้สกึหรืออารมณ์ท่ีดีต่อสิ่งใดสิ่งนัน้
สว่นความคิดเห็นในทางลบนัน้จะมีความรู้สกึหรืออารมณ์ท่ีไม่ดีตอ่สิง่นัน้ 

3.องค์ประกอบของความคิดเห็นด้านพฤติกรรม (Behavior Component) เป็น
พฤติกรรมการแสดงออกท่ีมีตอ่สิ่งเร้าอย่างใดอย่างหนึง่ จะเป็นสิ่งท่ีบอกทิศทางและบอกลกัษณะ
ของความคิดเห็นของแตล่ะบุคคล ความคิดเห็นท่ีเป็นไปทางบวกหรือทางลบท่ีชดัเจนจะขึน้อยู่กับ
การแสดงออกตอ่สิง่เร้านัน้ชดัเจนและแนน่อน  
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ประโยชน์ของความคิดเหน็ 
ประโยช์ของความคิดเห็นนัน้  ได้กลา่วไว้ดงันี ้

1. ท าให้เข้าใจสิ่งแวดล้อมรอบตวั จากการจัดรูปแบบ การจัดระบบในสิ่งต่างๆ 
รอบตวั 

2. ช่วยให้มี Self-esteem จะช่วยบุคคลนัน้ลี่ยงสิ่งไม่ดีได้ หรือการปกปิดความ
จริงบางอยา่ง เป็นการน ามาซึง่ไม่พอใจมาสูต่วั 

3. เป็นการช่วยให้สามารถปรับตวัได้เข้ากับสิง่แวดล้อมท่ีมีความซบัซ้อน ซึ่งจะมี
ปฏิกิริยาในการตอบโต้ หรือการท าสิง่ใดสิง่หนึง่ออกไป ซึง่สว่นมากจะน ามาซึง่ความพงึพอใจ 

4. ท าให้บุคคลแสดงความสามารถในค่านิยม ความรู้สกึของตนเองอันน ามาซึ่ง
ความไม่พอใจสูบุ่คคลนัน้ๆ 

จากการศึกษาข้างต้น แนวคิดเก่ียวกับความคิดเห็น คือ ความคิดเห็นนัน้ เกิดจาก
ประสบการณ์ท่ีมีต่อบุคคล สิ่งของ สถานการณ์ และเกิดจากค่านิยม ในแตล่ะบุคคลนัน้มีค่านิยม
และการตดัสนิคา่นิยมท่ีมีความแตกตา่งกนั ท าให้เกิดความคิดเห็นท่ีแตกตา่งกนั 
 
งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

กรกนก ส าก าปัง (2551) ได้ท าการวิจัยเร่ืองการสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เร่ือง 
สมบติัของวสัดุ การทดสอบวสัดุ นกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ ชัน้ปีท่ี 1 แผนกวิชาช่าง
ไฟฟ้า วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น พบว่า บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนท่ีผู้ วิจัยได้สร้างขึน้มี
ประสิทธิภาพ 82.67/85.68 สูงกว่าเกณฑ์ก าหนดไว้ ท่ี 80/80 ผู้ เรียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน
เพิ่มขึน้อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 และมีเจตคติของผู้ เรียนท่ีมีตอ่บทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอนอยูใ่นระดบัดี 

ชนัฏตา สินธนพงศ์ (2552) ได้ท าการวิจัย เร่ืองการสร้างและหาประสิทธิภาพของ
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบมัลติมีเดีย เร่ืองภาพตัด (section view) นักศึกษาชัน้ปีท่ี 1 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัรังสิต พบว่า บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนท่ีสร้างขึน้มี
ประสิทธิภาพ 82.67/84.78 เป็นไปตามสมมติฐานของการวิจัยและผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลงั
การเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสงูกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 

เชิดศักด์ิ ภกัดีวิโรจน์ (2556)ได้ศึกษาผลการจัดการเรียนเชิงรุกก่อนและหลงัเรียน เร่ือง
ทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ท่ีทีตอ่ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ การคิด
อยา่งมีวิจารณญาณและความเช่ือมัน่ในตนเองของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 3 พบวา่ นกัเรียนมี
ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ความสามารถในการคิดอยา่งมีวิจารณญาณ และ
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ความเช่ือมั่นในตนเองหลงัได้รับการจัดการเรียนเชิงรุกซึ่งมีคะแนนสูงกว่าก่อนได้รับการจัดการ
เรียนรู้อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01  

ฟาตีฮะห์ อุตสา่ห์ราชการ (2558) สร้างชุดการสอนเพ่ือเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการ
เรียนของนกัเรียนท่ีใช้ชุดการสอนเร่ืองคลืน่ ไหวสะเทือน รูปแบบการเรียนรู้เชิงรุกกบัการสอนแบบ
ปกติ  เคร่ืองมือท่ีใช้  คือ  ชุดการสอน เร่ืองคลื่นไหวสะเทือนโดยรูปแบบการเรียนรู้เชิงรุก 
แบบทดสอบเร่ืองโครงสร้างโลก แบบปรนยัชนิดสี่ตวัเลอืกจ านวน 40 ข้อ จากการวิเคราะห์คะแนน
จากแบบทดสอบพบวา่ นกัเรียนท่ีได้รับการสอนด้วยชุดการสอนเร่ือง คลืน่ไหวสะเทือน โดยรูปแบบ
การเรียนรู้เชิงรุกมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกว่านักเรียนท่ีได้รับการสอนแบบปกติอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ี .05 

วรพงษ์ แสงประเสริฐ, รุ่งทิวา แย้มรุ่ง, และ ลดัดาวลัย์ เกษมเนตร (2560, เดือนมกราคม 
– มิถุนายน)ได้ท าการวิจัยเพื่อพฒันากระบวนการจัดการเรียนรู้ ตามแนวคิดการเรียนรู้เชิงรุกเพื่อ
สง่เสริมความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษอย่างมีวิจารณญาณและศึกษาประสิทธิภาพของ
กระบวนการจัดการเรียนรู้ โดยในการพฒันากระบวนการจัดการเรียนรู้ ผลคือกระบวนการจัดการ
เรียนรู้ เพื่อสง่เสริมความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษอย่างมีวิจารณญาณของนกัเรียนระดับ
มธัยมศกึษาตอนปลายมีความเหมาะสมในระดบัดีมาก 

จากการศึกษาเอกสารงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องท าให้ผู้วิจยัได้ทราบว่า การจดัการเรียนเชิงรุก
ท ากระบวนท่ีให้ผู้ เรียนนัน้ได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมและมีครูผู้สอนคอยเป็นผู้แนะน าหรือเป็นโค้ช
ให้กับผู้ เรียน ท าให้มีปฏิสมัพันธ์ท่ีดีต่อกันระหว่างนักเรียนและเพื่อนร่วมชัน้เรียน และระหว่าง
นกัเรียนกับผู้ ครูสอน และการน าคอมพิวเตอร์มาช่วยสอนนัน้ท าให้ผู้ เรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วย
ตนเองทกุท่ีทกุเวลา เม่ือไม่เข้าใจตรงไหนนกัเรียนก็จะสามารถกลบัไปเรียนซ า้ตรงท่ีไม่เข้าใจได้ อีก
ทัง้การเรียนเชิงรุกและการน าคอมพิวเตอร์มาช่วยสอนนัน้ท าให้ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนนัน้สงูขึน้ 
เหมาะสมกับการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษท่ี 21 ดังนัน้ผู้ วิจัยมีความสนใจท่ีจะพัฒนา
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน เร่ืองสญัลกัษณ์ทางดนตรีสากล โดยการสร้าง 1)แผนการจัดการเรียนเชิง
รุก ด้วยกระบวนการเรียนรู้แบบร่วมมือ กระบวนการเรียนรู้ STAD กระบวนการเรียนรู้แบบ
แลกเปลี่ยนความคิด (Think-Pair-Share) กระบวนการเรียนรู้ทกัษะปฏิบัติของแฮร์โรว์ (Harrow) 
กระบวนการเรียนรู้ 5 ขัน้ (5 steps) และ 2)โปรแกรม Music Learning ซึง่เป็นสือ่คอมพิวเตอร์ช่วย
สอน หรือ Computer Assisted Instruction (CAI) เพื่อจัดการเรียนรู้ให้ผู้ เรียนสามารถเข้าใจใน
เร่ืองสัญลักษณ์ของดนตรี ได้แก่ สัญลักษณ์แทนเสียงสัน้ ยาว สัญลักษณ์แทนเสียงสูง ต ่า 
สญัลกัษณ์แทนเสยีงดงั เบา 
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บทที่ 3 
วิธีด าเนินการวจัิย 

การวิจัยเร่ือง การศึกษาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน เร่ืองสญัลกัษณ์ทางดนตรีสากล ด้วย
การเรียนเชิงรุก โปรแกรม Music Learning ชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์
กรุงเทพมหานคร ได้ด าเนินการวิจยัดงันี ้
 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

1. ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยครัง้นีเ้ป็น นักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 3 ภาคเรียนท่ี 2  
ปีการศกึษา 2562 ของโรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ กรุงเทพมหานคร จ านวน 400 คน 

2. กลุม่ตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยในครัง้นีเ้ป็น นกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 3 จ านวน 28 
คน ท่ีเรียนกิจกรรมชมรมดนตรี ในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ 
กรุงเทพมหานคร โดยวิธีการสุม่แบบเจาะจง (Purposive sampling) 
 
เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยการศึกษาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน เร่ืองสญัลกัษณ์ทางดนตรี
สากล ด้วยการเรียนเชิงรุก โปรแกรม Music Learning ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 3 โรงเรียนเซนต์โยเซฟ
คอนเวนต์ กรุงเทพมหานคร 

1. เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ 
1.1 แผนการจดัการเรียนรู้ด้วยการเรียนเชิงรุก เร่ืองสญัลกัษณ์ทางดนตรีสากล  
1.2 โปรแกรม Music Learning เร่ืองสญัลกัษณ์ทางดนตรีสากล  

2. เคร่ืองมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล ได้แก่ 
2.1 แบบทดสอบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน เร่ืองสญัลกัษณ์ทางดนตรีสากล  
2.2 แบบสอบถามความคิดเห็นของนกัเรียนท่ีมีต่อการเรียนเชิงรุก โปรแกรม Music 

Learning  
 
 
 



  55 

การสร้างและหาคุณภาพเคร่ืองมือ 
ในการวิจัยครัง้นี ้ผู้ วิจัยได้สร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยและเคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บ

ข้อมลู ดงันี ้
แผนการจัดการเรียนรู้ 

แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสอนเชิงรุก ซึ่งมีรายละเอียดของ
แผนการจดัการเรียนรู้ดงัตอ่ไปนี ้

1. ส่วนประกอบของแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการเรียน
การสอนเชิงรุก ประกอบไปด้วย 

1.1 สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ 
1.2 ตวัชีว้ดั 
1.3 สาระการเรียนรู้ 
1.4 ความคิดรวบยอดหลกั 
1.5 จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1.6 สมรรถนะส าคญัของผู้ เรียน 
17. ทกัษะศตวรรษท่ี 21 
1.8 ทกัษะด้านชีวิตและอาชีพ 
1.9 คณุลกัษณะส าหรับศตวรรษท่ี 21 
1.10 กิจกรรมการเรียนรู้กระบวนการเชิงรุก 
1.11 แหลง่การเรียนรู้ 
1.12 การวดัและการประเมินผล 

2. การสร้างและการตรวจสอบคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ 
การสร้างและการตรวจสอบคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้โดย มี 3 แผน 

จ านวน 8 คาบ คาบเรียนละ 50 นาที 
2.1 ศึกษาโครงหลกัสูตรแกนกลางขัน้พืน้ฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่ม

สาระการเรียนรู้ศิลปะ และหลกัสตูรสถานศกึษาโรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ กรุงเทพมหานคร 
2.2 ศึกษา วิเคราะห์ สาระแกนกลาง ตัวชีว้ัด เนือ้หา จุดประสงค์การ

เรียนรู้ของกลุม่สาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระที่ 2 ดนตรี ตวัชีว้ดัระดบัชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 3  
2.3 การสร้างแผนการจดัการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสอนเชิงรุก 3 แผน 

คาบเรียนละ 50 นาที รวม 8 คาบเรียน ซึง่มีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้
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ตาราง 8 การสร้างแผนการจดัการเรียนรู้ 
 

แผนการจัดการ
เรียนรู้ที่ 

คาบที่ 
เร่ือง จ านวนเวลา

(นาที) 

1 
สญัลกัษณ์แทน
เสยีงสัน้ ยาว 

1 
สญัลกัษณ์โน้ตตวักลม โน้ตตวัขาว โน้ตตวัด า 
โน้ตตวัเขบ็ด 1 ชัน้ 

50 

2 คา่ของตวัโน้ต 50 

3 สญัลกัษณ์แทนรูปแบบจงัหวะ 50 

2 
สญัลกัษณ์แทน
เสยีงสงู ต ่า 

4 บรรทดั 5 เส้น ,เส้นน้อย,กญุแจประจ าหลกั 50 
5 เคร่ืองหมายก าหนดจงัหวะ,การเรียกช่ือโน้ต 50 

6 การอ่านและเขียนโน้ต 50 

7 การอ่านและเขียนโน้ต 50 

3 
สญัลกัษณ์แทน
เสยีงดงั เบา 

8 
สญัลกัษณ์ท่ีแทนด้วยเคร่ืองหมาย  
สญัลกัษณ์ท่ีแทนด้วยอกัษร  

50 

 
2.4 น าแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีผู้ วิจัยได้สร้างขึน้เสนออาจารย์ท่ีปรึกษา 

เพื่อตรวจสอบแก้ไขความสอดคล้อง ความชดัเจน ความเหมาะสมของแผนการจดัการเรียนรู้ ได้แก่ 
สาระส าคญั จุดประสงค์การเรียนรู้ สมรรถนะ เนือ้หา กิจกรรมการเรียนการสอน สือ่การเรียนรู้  

2.5 น าแผนการจดัการเรียนรู้ท่ีแก้ไขแล้วน าเสนอตอ่ผู้ เช่ียวชาญจ านวน 3 
คน เพื่อตรวจสอบและแก้ไขความสอดคล้อง ความชัดเจน ความเหมาะสมของแผนการ  จัดการ
เรียนรู้ในด้านต่างๆ โดยใช้แบบประเมินแบบมาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale) 5 ระดบั คือ 
เหมาะสมมากท่ีสดุ เหมาะสมมาก เหมาะสมปานกลาง เหมาะสมน้อย เหมาะสมน้อยท่ีสดุ และมี
เกณฑ์การประเมิน (บุญชม ศรีสะอาด, 2545) ดงันี ้

คะแนนเฉลีย่ 4.51-5.00  หมายถึง เหมาะสมมากท่ีสดุ 
คะแนนเฉลีย่ 3.51-4.50  หมายถึง เหมาะสมมาก 
คะแนนเฉลีย่ 2.51-3.50  หมายถึง เหมาะสมปานกลาง 
คะแนนเฉลีย่ 1.51-2.50 หมายถึง  เหมาะสมน้อย 
คะแนนเฉลีย่ 1.00-1.50 หมายถึง เหมาะสมน้อยท่ีสดุ 
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น าผลการประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ของผู้ เช่ียวชาญมาหาค่าเฉลี่ย ยึด
เกณฑ์การตดัสินท่ีคะแนนเฉลี่ยตัง้แต่ 3.50 ขึน้ไป จึงถือว่าเป็นแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีเหมาะสม 
สามารถน าไปใช้การเรียนการสอน ผลการตรวจสอบคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ ด้าน
องค์ประกอบของแผนการจัดการเรียนรู้ ด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้ พบว่า มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.77 คะแนน คณุภาพของแผนการจดัการเรียนรู้ อยูใ่นระดบัเหมาะสมมากท่ีสดุ    

2.6 น าแผนการจัดการเรียน รู้ท่ีผ่านการปรับปรุงแก้ไขแล้วไปทดลอง        
(Try out) กับนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์  กรุงเทพมหานครท่ี
ไม่ใช่กลุม่ทดลอง 

2.7 ได้แผนการจดัการเรียนรู้ท่ีมีคณุภาพ น าไปใช้ในการวิจยั 
3.2 การสร้างโปรแกรม Music Learning 

การสร้างโปรแกรม  Music Learning เร่ืองสัญลักษณ์ทางดนตรีสากล ส าหรับ
นกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 3 โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ กรุงเทพมหานคร มีขัน้ตอนการสร้าง
ดงันี ้

1. ศึกษา วิเคราะห์ สาระแกนกลาง ตัวชีว้ดั เนือ้หา จุดประสงค์การเรียนรู้ของ
กลุม่สาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระที่ 2 ดนตรี ตวัชีว้ดัระดบัชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 3  

2. ศึกษาโครงหลกัสูตรแกนกลางขัน้พืน้ฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ศิลปะและหลกัสตูรสถานศกึษาโรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ กรุงเทพมหานคร 

3. ศึกษา วิเคราะห์ สาระแกนกลาง ตัวชีว้ดั เนือ้หา จุดประสงค์การเรียนรู้ของ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระท่ี 2 ดนตรี ตัวชีว้ดัในระดับชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 3 เพื่อก าหนด
เนือ้หาและจุดประสงค์การเรียนรู้ ดงันี ้

ตอนท่ี 1 สญัลกัษณ์แทนเสยีงสัน้ ยาว  
ตอนท่ี 2 สญัลกัษณ์แทนเสยีงสงู ต ่า  
ตอนท่ี 3 สญัลกัษณ์แทนเสยีงดงั เบา 

4. วางโครงสร้างของเนือ้หาและล าดับของเนือ้หาตามตัวชีว้ัดในระดับชัน้
ประถมศกึษาปีท่ี 3 โดยก าหนดเนือ้หา รูปภาพ เสียง บทเพลง สญัลกัษณ์ดนตรี กิจกรรมการเรียนรู้
ท่ีสอดคล้องกบักระบวนการเชิงรุก แบบฝึกหดั แบบทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน แบบสอบถาม
ความคิดเห็น 

5. ศึกษาการใช้งานของอุปกรณ์และเคร่ืองมือท่ีใช้สร้างโปรแกรม Music 
Learning เขียนผังงาน (Flowchart) และสคริปต์ (Script) ตามท่ีได้ออกแบบไว้ โดยให้อาจารย์ท่ี
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ปรึกษาและผู้ เช่ียวชาญตรวจสอบความถูกต้อง และแก้ไขปรับปรุงตามท่ีได้รับค าเสนอแนะ และ
น ามาสร้างเป็นโปรแกรม Music Learning  

6. น าโปรแกรม Music Learning ท่ีสร้างเสร็จแล้ว ให้อาจารย์ท่ีปรึกษาตรวจสอบ
และปรับปรุงตามท่ีได้รับการเสนอแนะ และน าไปให้ผู้ เช่ียวชาญตรวจประเมินคุณภาพของ
โปรแกรม โดยใช้แบบประเมินแบบมาตรส่วนประเมินค่า(Rating Scale) 5 ระดับ คือ เหมาะสม
มากท่ีสดุ เหมาะสมมาก เหมาะสมปานกลาง เหมาะสมน้อย เหมาะสมน้อยท่ีสดุ และมีเกณฑ์การ
ประเมิน (บุญชม ศรีสะอาด, 2545) ดงันี ้

คะแนนเฉลีย่ 4.51-5.00   หมายถึง เหมาะสมมากท่ีสดุ 
คะแนนเฉลีย่ 3.51-4.50   หมายถึง เหมาะสมมาก 
คะแนนเฉลีย่ 2.51-3.50   หมายถึง เหมาะสมปานกลาง 
คะแนนเฉลีย่ 1.51-2.50  หมายถึง  เหมาะสมน้อย 
คะแนนเฉลีย่ 1.00-1.50  หมายถึง เหมาะสมน้อยท่ีสดุ 

ผลการตรวจสอบคุณภาพของโปรแกรม Music Learning ด้านเนือ้หา ด้าน
คณุภาพของสือ่ ด้านภาพรวม พบวา่มีคา่เฉลีย่เทา่กับ 4.75 คะแนน คณุภาพของโปรแกรม Music 
Learning อยูใ่นระดบัเหมาะสมมากท่ีสดุ  

7. น าโปรแกรม Music Learning ท่ีผู้ เช่ียวชาญตรวจและปรับปรุงแก้ไขแล้วน าไป
ทดลอง (Try out) กับ นัก เรียนชั น้ป ระถมศึกษ าปี ท่ี  3 โรงเรียน เซน ต์ โย เซฟคอน เวน ต์ 
กรุงเทพมหานคร ท่ีไม่ใช่กลุ่มทดลอง ได้ผลประสิทธิภาพเชิงประจักษ์ (E1/E2 Efficiency Index 
หรือ 80/80 Efficiency Index) 86.31/ 86.55 ซึง่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 

8. ได้โปรแกรม Music Learning ท่ีมีคณุภาพ น าไปใช้ในการวิจยั 
3.3 การสร้างแบบทดสอบการวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  

แบบทดสอบวัดผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน เร่ืองสญัลกัษณ์ทางดนตรีสากล ด้วยการ
เรียนเชิงรุก โปรแกรม Music Learning ชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์
กรุงเทพมหานคร เป็นแบบทดสอบปรนยั จ านวน 4 ตวัเลอืก จ านวน 30 ข้อ ซึง่ผู้วิจัยได้ด าเนินการ
สร้างดงันี ้

1.ศกึษาวิธีการสร้างแบบทดสอบการวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน เร่ืองสญัลกัษณ์
ทางดนตรีสากล 

2.วิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้ ตวัชีว้ดั และเนือ้หาท่ีใช้ในการทดลองเพื่อสร้าง
แบบทดสอบการวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน เร่ืองสญัลกัษณ์ทางดนตรีสากล 
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3.ด าเนินการสร้างแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน เร่ืองสญัลกัษณ์ทาง
ดนตรีสากล เป็นแบบปรนยั 4 ตวัเลอืก จ านวน 30 ข้อ ให้ครอบคลมุตวัชีว้ดัและเนือ้หาท่ีวางไว้ 

4.น าแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน เร่ืองสญัลกัษณ์ทางดนตรีสากล ท่ี
สร้างแล้วให้ผู้ เช่ียวชาญจ านวน 3 ท่าน ตรวจแบบเชิงตรงเชิงเนือ้หาและโครงสร้าง (content and 
construct validity) และให้ผู้ เช่ียวชาญประเมินความสอดคล้องของแบบทดสอบวัดผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียน เร่ืองสญัลกัษณ์ทางดนตรีสากล ความชัดเจนของข้อค าถาม ความเหมาะสมของ
ตวัเลือก ด้วยการหาค่าดชันีความสอดคล้อง (Index of item-objective congruence: IOC) โดย
เลอืกข้อท่ีมีคา่มากกวา่หรือเทา่กบั 0.67 

5. น าแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน เร่ืองสญัลกัษณ์ทางดนตรีสากล ท่ี
ผ่านการประเมินจากผู้ เช่ียวชาญ ทดลองกับนกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนเซนต์โยเซฟ
คอนเวนต์ กรุงเทพมหานคร จ านวน 10 คน ท่ีไม่ใช่กลุม่ตวัอยา่ง เพื่อหาคุณภาพของแบบทดสอบ
วดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน เร่ืองสญัลกัษณ์ทางดนตรีสากล และน ามาประเมินตามเกณฑ์ดงันี ้

5.1 การหาค่าความยาก (p) โดยเลือกข้อท่ีมีความยากรายข้อท่ี 0.20-0.80 
และการหาคา่อ านาจจ าแนก(r) ตัง้แต ่0.20 ขึน้ไป 

5.2 การหาค่าความเช่ือมั่น  (Reliability) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน เร่ืองสญัลักษณ์ทางดนตรีสากล โดยใช้สูตร KR-20 (Kuder Richardson) ได้ค่า
ความเช่ือมัน่ 0.86  

6. ได้แบบทดสอบวัดผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน เร่ืองสญัลกัษณ์ทางดนตรีสากล 
น าไปใช้ในการวิจยั 

3.4 แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียน 
แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีต่อการเรียนเชิงรุก โปรแกรม Music 

Learning ชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์  กรุงเทพมหานคร มีขัน้ตอน
ดงัตอ่ไปนี ้

1.ศกึษาเอกสาร เทคนิค และงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกบัการสร้างแบบสอบถามความ
คิดเห็นของนักเรียนท่ีมีต่อการเรียนเชิงรุก โปรแกรม Music Learning ชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 3
โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ กรุงเทพมหานคร โดยใช้มาตราสว่นประเมินคา่ (Rating Scale)  

2.สร้างแบบสอบถามความคิดเห็นของนกัเรียนท่ีมีต่อการเรียนเชิงรุก โปรแกรม 
Music Learning ชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ กรุงเทพมหานคร โดย
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ก าหนดเกณฑ์การประเมินระดบัคณุภาพของแบบสอบถามและใช้มาตราสว่นประเมินค่า (Rating 
Scale) จ านวน 25 ข้อ เป็นแบบ Likert Scale 5 ตวัเลอืก ดงันี ้

5 คะแนน   หมายถึง เห็นด้วยมากท่ีสดุ 
4 คะแนน   หมายถึง เห็นด้วยมาก 
3 คะแนน   หมายถึง เห็นด้วยปานกลาง 
2 คะแนน   หมายถึง เห็นด้วยน้อย 
1 คะแนน   หมายถึง เห็นด้วยน้อยท่ีสดุ 

โดยก าหนดการแปลความหมายคา่เฉลีย่คิดเห็นดงันี ้
คะแนนเฉลีย่ 4.51-5.00 หมายถึง  เห็นด้วยมากท่ีสดุ 
คะแนนเฉลีย่ 3.51-4.50 หมายถึง  เห็นด้วยมาก 
คะแนนเฉลีย่ 2.51-3.50 หมายถึง เห็นด้วยปานกลาง 
คะแนนเฉลีย่ 1.51-2.50 หมายถึง  เห็นด้วยน้อย 
คะแนนเฉลีย่ 1.00-1.50 หมายถึง เห็นด้วยน้อยท่ีสดุ 

3.น าแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีต่อการเรียนเชิงรุก โปรแกรม 
Music Learning ชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์  กรุงเทพมหานคร ให้
ผู้ เช่ียวชาญตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงโครงสร้าง (Construct validity) และหาค่าดัชนีความ
สอดคล้อง (Index of item-objective congruence: IOC) โดย เลือก ข้อค าถาม ท่ี มี ค่า  IOC 
มากกว่าหรือเท่ากับ 0.67 เพื่อใช้เป็นข้อค าถามในการวดัความคิดเห็นของนกัเรียนท่ีมีต่อการเรียน
เชิงรุก โปรแกรม Music Learning พบว่า มีแบบสอบถามจ านวน 25 ข้อ มีค่า IOC เท่ากับ 0.50-
1.00 เลอืกแบบสอบถามนัน้ไว้ใช้จริง 

4. ได้แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีต่อการเรียนเชิงรุก โปรแกรม 
Music Learning ชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์  กรุงเทพมหานคร ท่ีมี
คณุภาพ น าไปใช้ในการวิจยั 

 
การด าเนินการวิจัย 

การศึกษาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน เร่ืองสญัลกัษณ์ทางดนตรีสากล ด้วยการเรียนเชิงรุก 
โป รแก รม  Music Learning ชั ้น ป ระถม ศึ กษ า ปี ท่ี  3  โรง เรีย น เซ น ต์ โย เซฟ คอน เวน ต์ 
กรุงเทพมหานคร ผู้วิจยัได้ท าการเก็บรวบรวมข้อมลู ตามขัน้ตอนดงันี ้
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รูปแบบการวิจัย 
การศกึษาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน เร่ืองสญัลกัษณ์ทางดนตรีสากล ด้วยการเรียน

เชิงรุก โปรแกรม Music Learning ชัน้ประถมศึกษาปี ท่ี  3 โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ 
กรุงเทพมหานคร มีแบบแผนการทดลองดงันี ้

แบบแผนการวิจัยแบบหนึง่กลุม่ทดลองก่อนและหลงั (One-group Pretest – 
Posttest Design) (พรรณี ลกิีจวฒันะ, 2556) 

 

E 𝑂1 X 𝑂2 

 
โดย E คือ กลุม่ตวัอยา่งทดลอง 

𝑂1 คือ การทดสอบก่อนเรียน 
X คือ การสอนกระบวนการเชิงรุก โปรแกรม Music Learning 

𝑂2 คือ การทดสอบหลงัเรียน 
 

ขัน้ตอนด าเนินการวิจัย 
ผู้ วิจัยได้ท าการวิจัยเชิงกึ่งทดลอง ในการศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง

สญัลกัษณ์ทางดนตรีสากล ด้วยการเรียนเชิงรุก โปรแกรม Music Learning ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 3 
กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยในครัง้นีเ้ป็น นักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 3 จ านวน 28 คน ท่ีเรียน
กิจกรรมชมรมดนตรี ในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ 
กรุงเทพมหานคร มีขัน้ตอนดงัตอ่ไปนี ้

1. ท าหนังสือราชการจากบัณฑิตวิทยาลยัถึงผู้บริหารโรงเรียนเซนต์โยเซฟคอน
เวนต์ กรุงเทพมหานคร เพื่อขอความอนเุคราะห์และความร่วมมือในการท าการวิจยัเร่ืองการศึกษา
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน เร่ืองสญัลกัษณ์ทางดนตรีสากล ด้วยการเรียนเชิงรุก โปรแกรม Music 
Learning ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 3 

2.ขัน้เตรียมการ ผู้ วิจัยจัดเตรียมแผนการจัดการเรียนรู้ และโปรแกรม Music 
Learning เคร่ืองมือและอุปกรณ์ตา่งๆ และผู้ เรียนกลุม่ตวัอยา่ง สถานท่ี คอมพิวเตอร์ 

3. ท าการทดสอบก่อนเรียน (Pretest) โดยใช้แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการ
เรียน เร่ืองสัญลักษณ์ทางดนตรีสากล ด้วยการเรียนเชิงรุก  โปรแกรม Music Learning ชัน้
ประถมศกึษาปีท่ี 3 จ านวน 30 ข้อ ใช้เวลา 40 นาที 
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4. ด าเนินการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการเรียนเชิงรุก ด้วย
โปรแกรม Music Learning ท่ีผู้วิจยัได้สร้างขึน้ 

5. ท าการทดสอบหลงัเรียน (Posttest) โดยใช้แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการ
เรียน เร่ืองสัญลักษณ์ทางดนตรีสากล ด้วยการเรียนเชิงรุก  โปรแกรม Music Learning ชัน้
ประถมศกึษาปีท่ี 3 จ านวน 30 ข้อ ใช้เวลา 40 นาที 

6. ให้ผู้ เรียนท าแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีต่อการเรียนเชิงรุก 
โปรแกรม Music Learning ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 3 จ านวน 25 ข้อ จ านวน 30 นาที 

7. น าแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน เร่ืองสญัลกัษณ์ทางดนตรีสากล 
ก่อนเรียนและหลงัเรียน และความคิดเห็นของนกัเรียนท่ีมีตอ่กระบวนการเรียนเชิงรุก ด้วยโปรแกรม 
Music Learning มาวิเคราะห์ทางสถิติเพื่อสรุปผลการวิจยั 

 
การวิเคราะห์ข้อมูล 

ในการวิเคราะห์ข้อมลู ผู้วิจยัได้ด าเนินการดงันี ้
1.เปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน เร่ืองสญัลกัษณ์ทางดนตรีสากล ก่อนและ

หลังการเรียนด้วยการเรียนเชิงรุก โปรแกรม Music Learning โดยใช้ t-test แบบ dependent 
sample 

2. ศึกษาความคิดเห็นของนกัเรียนท่ีมีต่อกระบวนการเรียนเชิงรุก ด้วยโปรแกรม 
Music Learning โดยการหาคา่เฉลีย่ (Mean) และคา่เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
 

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
ในการศึกษาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน เร่ืองสญัลกัษณ์ทางดนตรีสากล ด้วยการเรียนเชิง

รุก  โป รแกรม  Music Learning ชั น้ ประถมศึกษาปี ท่ี  3  โรง เรียน เซนต์ โย เซฟคอน เวน ต์ 
กรุงเทพมหานคร มีสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู ดงัตอ่ไปนี ้

สถิติที่ใช้ในการหาคุณภาพของเคร่ืองมือการวิจัย  
1. ความเท่ียงตรง (Validity) ของแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสอน

เชิงรุก โปรแกรม Music Learning โดยการหาค่าเฉลี่ย (Mean)(ประสาท เนืองเฉลิม, 2556, น. 
224) และคา่เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) (ประสาท เนืองเฉลมิ, 2556, น. 228) 
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�̅� =  
∑ 𝑋

𝑁
 

  

 โดย �̅� แทน  คา่เฉลีย่ 

   𝑋  แทน  ผลรวมของคะแนนทัง้หมดในกลุม่ 

   𝑁 แทน  จ านวนคะแนนในกลุม่ 
 

ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
 

𝑆𝐷 =  
√∑ 2 −  (∑ 2𝑋 )𝑋

𝑛(𝑛 − 1)
 

 

  โดย 𝑆𝐷 แทน  สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

   𝑋 แทน  คา่คะแนน 

𝑛 แทน จ านวนคะแนนในแตล่ะกลุม่ 
   ∑ 𝑋 แทน  ความถ่ีของข้อมลูแตล่ะชัน้ 

 
2. ความเท่ียงตรง (Validity) ของแบบทดสอบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน เร่ืองสญัลกัษณ์

ทางดนตรีสากล และแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีต่อกระบวนการเรียนเชิงรุก ด้วย
โปรแกรม Music Learning โดยพิจารณาจากค่าดชันีความสอดคล้อง (Index of item-objective 
congruence: IOC) (ประสาท เนืองเฉลมิ, 2556, น. 190) ซึง่มีสตูรดงันี ้

 

𝐼𝑂𝐶 =
∑ 𝑅

𝑁
 

 

  โดย     𝐼𝑂𝐶 แทน   ดชันีความสอดคล้องระหวา่งข้อสอบกบัจดุประสงค์ 
   R  แทน   ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผู้ เช่ียวชาญ 

    𝑁     แทน   จ านวนผู้ เช่ียวชาญ 
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3. ค่าความยากง่าย (Difficulty) ของแบบทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง
สญัลกัษณ์ทางดนตรีสากล (ประสาท เนืองเฉลมิ, 2556, น.190-191) ซึง่มีสตูรดงันี ้

 

      𝑃 =
𝑅

𝑁
 

 

  โดย 𝑃 แทน คา่ความยาก 

   𝑅 แทน จ านวนคนท่ีท าข้อสอบถกู 

   𝑁 แทน จ านวนคนผู้ เข้าสอบทัง้หมด 
4. ค่าอ านาจจ าแนก (Discrimination) ของแบบทดสอบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง

สญัลกัษณ์ทางดนตรีสากล โดยใช้สตูร (พรรณี ลกิีจวฒันะ, 2556, น. 118) ซึง่มีสตูรดงันี ้
 

r =
𝑅𝐻 − 𝑅𝐿

𝑛
 

 

 โดย 𝑟 แทน คา่อ านาจจ าแนก 

  𝑅𝐻  แทน จ านวนผู้ตอบถกูของข้อนัน้ในกลุม่สงู 

  𝑅𝐿 แทน จ านวนผู้ตอบถกูของข้อนัน้ในกลุม่ต ่า 

  𝑛 แทน จ านวนผู้ตรวจ 
5. ค่าความเช่ือมั่น  (Reliability) ของแบบทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง

สญัลักษณ์ทางดนตรีสากล ก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้สูตร Kuder – Richardson KR-20 
(ประสาท เนืองเฉลมิ, 2556, น. 192) ซึง่มีสตูรดงันี ้

 

  𝑟𝑡𝑡 =  [
𝑘

𝑘−1
] [

1− ∑ 𝑝𝑞

𝑆2
] 

 

โดย 𝑟𝑡𝑡  แทน ความเช่ือมัน่ของแบบทดสอบ 

𝑘 แทน จ านวนข้อของแบบทดสอบ 

𝑆2 แทน ความแปรปรวนของคะแนนทัง้ฉบบั 

𝑝 แทน สดัสว่นของคนท าถกูในแตล่ะข้อ 

𝑞 แทน สดัสว่นของคนท าผิดในแตล่ะข้อ (q = 1 - p) 
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6. ค่าความเช่ือมั่น (Reliability) ของแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีต่อ

กระบวนการเรียนเชิงรุก ด้วยโปรแกรม Music Learning โดยการใช้สตูรสมัประสทิธ์ิแอลฟา (𝑎 – 
Coefficent) ตามวิธีของครอนบาค(ประสาท เนืองเฉลมิ, 2556, น. 192) ซึง่มีสตูรดงันี ้ 

 

   ∝=  [
𝑘

𝑘−1
] [

1− ∑ 𝑆𝑖
2

𝑆𝑖
2 ] 

 

 โดย ∝ แทน  ความเช่ือมัน่ของแบบประเมินความพงึพอใจ 

𝑘 แทน จ านวนข้อค าถาม 

 ∑ 𝑆𝑖
2 แทน ผลรวมของความแปรปรวนของคะแนนแตล่ะข้อ 

𝑆𝑖
2 แทน ความแปรปรวนของคะแนนรวมทัง้ฉบบั 

 
7. ค่าประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสอนเชิงรุก โปรแกรม 

Music Learning โดยการหาประสิทธิภาพเชิงประจักษ์ (E1/E2 Efficiency Index หรือ 80/80 
Efficiency Index) (ประสาท เนืองเฉลมิ, 2556, น. 214) ซึง่มีสตูรดงันี ้

 

𝐸1 =  

∑ 𝑋
𝑁
𝐴

 × 100 

 

𝐸2 =  

∑ 𝑋
𝑁
𝐵

 × 100 

 

 โดย 𝐸1 แทน  ประสทิธิภาพของกระบวนการ 

   𝐸2 แทน ประสทิธิภาพของผลลพัธ์ 

   ∑ 𝑋 แทน ผลรวมของคะแนนทกุสว่น 
   A แทน  คะแนนเต็มของกระบวนการ 
   B แทน  คะแนนเต็มของการสอบหลงัเรียน 
   N  แทน จ านวนนกัเรียน 
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สถิติที่ใช้ทดสอบสมมติฐาน 
1.เปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน เร่ืองสญัลกัษณ์ทางดนตรีสากล ด้วยการเรียน

เชิงรุก โปรแกรม Music Learning ก่อนเรียนและหลงัเรียน โดยการใช้ t-test แบบ Dependent 
sample (ประสาท เนืองเฉลมิ, 2556, น. 230) ซึง่มีสตูรดงันี ้

 

𝑡 =  
∑ 𝐷

√∑ 𝐷2 −  (∑ 𝐷2)
𝑁 − 1

𝑁
 

 

  โดย   𝑡 แทน  สถิติทดสอบ 

   𝐷    แทน ผลตา่งของคะแนนแตล่ะคู่ 

   ∑ 𝐷 แทน    ผลรวมของผลตา่งของคะแนนแตล่ะคู่ 

    𝑁 แทน    จ านวนคูข่องข้อมลู 
 

2. หาค่าความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีต่อกระบวนการเรียนเชิงรุก ด้วยโปรแกรม 
Music Learning โดยการหาค่าเฉลี่ย (Mean) (ประสาท เนืองเฉลิม , 2556, น. 224) และค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)(ประสาท เนืองเฉลมิ, 2556, น.228) ซึง่มีสตูรดงันี ้

คะแนนเฉล่ีย (Mean) 
 

�̅� =  
∑ 𝑋

𝑁
 

  

  โดย �̅� แทน  คา่เฉลีย่ 

    𝑋  แทน  ผลรวมของคะแนนทัง้หมดในกลุม่ 

    𝑁 แทน  จ านวนคะแนนในกลุม่ 
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ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
 

𝑆𝐷 =  
√∑ 2 −  (∑ 2𝑋 )𝑋

𝑛(𝑛 − 1)
 

 

   โดย 𝑆𝐷 แทน  สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

    𝑋 แทน  คา่คะแนน 

𝑛 แทน จ านวนคะแนนในแตล่ะกลุม่ 
    ∑ 𝑋 แทน  ความถ่ีของข้อมลูแตล่ะชัน้ 
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บทที่ 4 
ผลการวิจัย 

การวิจยันีมี้วตัถปุระสงค์เพื่อ 1) ศกึษาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน เร่ืองสญัลกัษณ์ทางดนตรี
สากล ด้วยการเรียนเชิงรุก โปรแกรม Music Learning ของชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 3 และ 2) ศึกษา
ความคิดเห็นของนกัเรียนท่ีมีต่อการเรียนเชิงรุก โปรแกรม Music Learning ซึ่งมีผลการวิเคราะห์
แบง่เป็น 2 ตอนดงันี ้

1. ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน เร่ืองสัญลกัษณ์ทางดนตรีสากล ด้วยการเรียนเชิงรุก 
โปรแกรม Music Learning 

2. ความคิดเห็นของนกัเรียนท่ีมีตอ่การเรียนเชิงรุก โปรแกรม Music Learning 
ในการน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้ วิจัยได้ก าหนดสญัลกัษณ์ท่ีใช้ในการวิเคราะห์

ข้อมลู ดงันี ้

�̅� แทน คา่เฉลีย่ของกลุม่ตวัอยา่ง  

�̅� แทน คา่เฉลีย่ของคะแนนความแตกตา่งของคะแนนแตล่ะคู่ 

𝑆𝐷 แทน คา่ความเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุม่ตวัอยา่ง 

𝑆�̅�  แทน คา่ความคลาดเคลือ่นมาตรฐานของคา่เฉลีย่ของคะแนนความแตกตา่ง 

𝑑𝑓  แทน ชัน้ของความเป็นอิสระ 

t  แทน คา่ทดสอบ t 
* แทน มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

 
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ืองสัญลักษณ์ทางดนตรีสากล ด้วยการเรียนเชิงรุก 

โปรแกรม Music Learning 
การศกึษาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน เร่ืองสญัลกัษณ์ทางดนตรีสากล ก่อนและหลงัการ

เรียนด้วยการเรียนเชิงรุก โปรแกรม Music Learning แสดงในแผนภมิู 1 และตาราง 10 
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จากแผนภมิู 1 แสดงคะแนนผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน เร่ืองสญัลกัษณ์ทางดนตรีสากลของ
นกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 3 จ านวน 28 คน ก่อนและหลงัการเรียนด้วยการเรียนเชิงรุก โปรแกรม 
Music Learning โดยก่อนการเรียนนกัเรียนมีคะแนนตัง้แต่ 6 ถึง 23 คะแนน และหลงัการเรียนมี
คะแนนตัง้แต่ 18 ถึง 30 คะแนน แสดงให้เห็นว่านักเรียนทุกคนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง
สญัลกัษณ์ทางดนตรีสากลสงูขึน้ 

 
ตาราง 9 เปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน เร่ืองสญัลกัษณ์ทางดนตรีสากล ด้วยการเรียนเชิงรุก 
โปรแกรม Music Learning  
 

การทดสอบ 𝑚𝑖𝑛 𝑚𝑎𝑥 �̅� 𝑆. 𝐷. �̅� 𝑆�̅�  𝑑𝑓 𝑡 𝑝 − 𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒 

ก่อนเรียน 6 23 14.64 4.59 
11.32 3.02 27 19.84* .000 

หลงัเรียน 18 30 25.96 3.20 
* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

จากตาราง 9 แสดงว่าหลงัจากเรียนเร่ืองสญัลกัษณ์ทางดนตรีสากล ด้วยการเรียนเชิงรุก 

โปรแกรม Music Learning นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยหลงัการเรียน (�̅� = 25.96, S.D. = 3.20) ท่ี

สงูขึน้กว่าก่อนการเรียน (�̅� = 14.64, S.D. = 4.59) และพบวา่นกัเรียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน

สญัลกัษณ์ทางดนตรีสากลสงูขึน้อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

pre-test 12 13 22 10 11 16 13 17 22 14 14 20 6 12 11 8 17 19 17 15 10 23 16 15 8 11 16 22

post-test 25 24 29 20 25 26 29 27 29 26 27 28 19 28 24 18 28 29 28 24 22 30 24 29 25 28 27 29
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2. ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการเรียนเชิงรุก โปรแกรม Music Learning 
ความคิดเห็นของนกัเรียนท่ีมีต่อการเรียนเชิงรุก โปรแกรม Music Learning แสดงใน

ตาราง 10 ถึงตาราง 12 
การแปลความหมายคะแนนในแบบสอบถามความคิดเห็นท่ีมีตอ่การเรียนเชิงรุก 

โปรแกรม Music Learning 
คะแนนเฉลีย่ 4.51-5.00 หมายถึง  พงึพอใจหรือเห็นด้วยมากท่ีสดุ 
คะแนนเฉลีย่ 3.51-4.50 หมายถึง  พงึพอใจหรือเห็นด้วยมาก 
คะแนนเฉลีย่ 2.51-3.50 หมายถึง พงึพอใจหรือเห็นด้วยปานกลาง 
คะแนนเฉลีย่ 1.51-2.50 หมายถึง  พงึพอใจหรือเห็นด้วยน้อย 
คะแนนเฉลีย่ 1.00-1.50 หมายถึง พงึพอใจหรือเห็นด้วยน้อยท่ีสดุ 

 
ตาราง 10 ความพงึพอใจที่มีตอ่กระบวนการเรียนเชิงรุก ด้วยโปรแกรม Music Learning 
 

รายการประเมิน 
ผลการประเมิน ระดับความ 

คิดเหน็ X  S.D. 

1.1 การเตรียมการสอนของผู้สอนเพื่อเข้าสูก่ารเรียนการ
สอน 

4.86 0.36 มากท่ีสดุ 

1.2 วสัด ุอุปกรณ์ และสือ่การสอน 4.82 0.39 มากท่ีสดุ 
1.3 เนือ้หา กระบวนการ และกิจกรรมการเรียนการสอน 4.64 0.49 มากท่ีสดุ 
1.4 ผู้สอน 4.89 0.31 มากท่ีสดุ 
1.5 ระยะเวลาในการเรียนการสอน 4.50 0.64 มาก 

ผลรวม 4.74 0.13 มากที่สุด 

 
จากตาราง 10 แสดงว่า นักเรียนท่ีเรียนด้วยการเรียนเชิงรุก โปรแกรม Music Learning 

มีความคิดเห็นต่อการเรียนเชิงรุก โปรแกรม Music Learning อยู่ในระดับพึงพอใจมากท่ีสดุ เม่ือ
พิจารณาพบว่า นกัเรียนมีความคิดเห็นต่อการเรียนเชิงรุก โปรแกรม Music Learning อยูใ่นระดบั
พึงพอใจมากท่ีสดุ คือ ด้านผู้สอน ด้านการเตรียมการสอนของผู้สอนเพื่อเข้าสูก่ารเรียนการสอน 
ด้านวสัดุ อุปกรณ์ และสื่อการสอน ด้านเนือ้หา กระบวนการ และกิจกรรมการเรียนการสอน สว่น
ด้านระยะเวลาในการเรียนการสอนอยูใ่นระดบัพงึพอใจมาก 
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ตาราง 11 ความคิดเห็นท่ีมีตอ่กระบวนการเรียนเชิงรุก  
 

รายการประเมิน 
ผลการประเมิน ระดับความ 

คิดเหน็ 
X  S.D. 

2.1 ท าให้นกัเรียนกระตือรือร้นในการเรียน และบรรยากาศ
ในห้องเรียนนา่เรียน 

4.86 0.36 มากท่ีสดุ 

2.2 ท าให้นกัเรียนได้มีสว่นร่วมในการท ากิจกรรมเด่ียวและ
กลุม่ 

4.79 0.42 มากท่ีสดุ 

2.3 ท าให้นกัเรียนได้ฝึกการศกึษาหาความรู้ด้วยตนเอง 4.93 0.26 มากท่ีสดุ 
2.4 ท าให้นกัเรียนมีความกล้าแสดงออก กล้าซกัถาม 4.71 0.46 มากท่ีสดุ 
2.5 ท าให้นกัเรียนท างานร่วมกบัผู้ อ่ืนได้เป็นอยา่งดี 4.61 0.57 มากท่ีสดุ 
2.6 ท าให้นกัเรียนฝึกการแลกเปลีย่นความรู้ซึง่กนัและกนั 4.57 0.63 มากท่ีสดุ 
2.7 ท าให้นกัเรียนสามารถแก้ปัญหาท่ีพบเจอด้วยตนเอง 4.50 0.58 มาก 
2.8 ท าให้นกัเรียนเป็นผู้ มีน า้ใจและเสยีสละ 4.64 0.56 มากท่ีสดุ 
2.9 ท าให้นกัเรียนสามารถเป็นผู้น าและผู้ตามท่ีดี 4.61 0.57 มากท่ีสดุ 
2.10 ท าให้นกัเรียนได้ฝึกระเบียบวินยัในการท างาน 4.61 0.57 มากท่ีสดุ 
2.11 ท าให้นกัเรียนได้ฝึกการสร้างปฏิสมัพนัธ์กับเพื่อนใน
กลุม่ 

4.68 0.48 มากท่ีสดุ 

2.12 นกัเรียนมีความต้องการอยากเรียนวิชาดนตรีตอ่ไป 
หลงัจากการจดัการเรียน 

4.54 0.64 มากท่ีสดุ 

2.13 นกัเรียนมีความสขุและสนกุสนานจากการเรียน 4.61 0.57 มากท่ีสดุ 
2.14 ท าให้นกัเรียนได้สามารถอ่านและเขียนโน้ตดนตรีท่ี
ถกูต้อง 

4.54 0.51 มากท่ีสดุ 

2.15 ท าให้นกัเรียนมีคะแนนวิชาดนตรีท่ีสงูขึน้ 4.54 0.58 มากท่ีสดุ 
ผลรวม 4.65 0.10 มากที่สุด 

 
จากตารางท่ี 11 แสดงวา่ นกัเรียนท่ีเรียนด้วยการเรียนเชิงรุก โปรแกรม Music Learning 

มีความคิดเห็นท่ีมีต่อกระบวนการเรียนเชิงรุกอยู่ในระดับเห็นด้วยมากท่ีสดุ เม่ือพิจารณาพบว่า 
ความคิดเห็นท่ีอยู่ในระดบัมากท่ีสดุ คือ ท าให้นกัเรียนได้ฝึกการศึกษาหาความรู้ด้วยตนเอง ท าให้
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กระตือรือร้นในการเรียน และบรรยากาศในห้องเรียนน่าเรียน ท าให้ได้มีสว่นร่วมในการท ากิจกรรม
เด่ียวและกลุม่ ท าให้มีความกล้าแสดงออก กล้าซกัถาม ท าให้ฝึกการสร้างปฏิสมัพนัธ์กับเพื่อนใน
กลุม่ ท าให้เป็นผู้ มีน า้ใจและเสยีสละ มีความสขุและสนกุสนานจากการเรียน ท างานร่วมกบัผู้ อ่ืนได้
เป็นอย่างดี สามารถเป็นผู้น าและผู้ตามท่ีดี ได้ฝึกระเบียบวินยัในการท างาน ฝึกการแลกเปลี่ยน
ความรู้ซึง่กนัและกัน นกัเรียนมีความต้องการอยากเรียนวิชาดนตรีตอ่ไป หลงัจากการจดัการเรียน 
ท าให้นกัเรียนได้สามารถอ่านและเขียนโน้ตดนตรีท่ีถกูต้องและท าให้นกัเรียนมีคะแนนวิชาดนตรีท่ี
สงูขึน้ สว่นท าให้นกัเรียนสามารถแก้ปัญหาท่ีพบเจอด้วยตนเอง อยูใ่นระดบัเห็นด้วยมาก 
 
ตาราง 12 ความคิดเห็นท่ีมีตอ่โปรแกรม Music Learning 
 

รายการประเมิน 
ผลการประเมิน ระดับความ 

คิดเหน็ 
X  S.D. 

3.1 โปรแกรมมีความทนัสมยั 4.68 0.48 มากท่ีสดุ 
3.2 โปรแกรมใช้งานงา่ย สะดวก ไม่ยุง่ยาก 4.79 0.42 มากท่ีสดุ 
3.3 โปรแกรมมีความชดัเจนของภาพ เสยีง ตวัอกัษร 
สอดคล้องกบั เนือ้หา 

4.71 0.46 มากท่ีสดุ 

3.4 โปรแกรมมีสสีนัสวยงามเป็นท่ีนา่สนใจ 4.61 0.50 มากท่ีสดุ 
3.5 โปรแกรมมีเวลาท่ีเหมาะสมตอ่การเรียนรู้ของนกัเรียน
ในแตล่ะหนว่ย 

4.64 0.49 มากท่ีสดุ 

 ผลรวม 4.69 0.03 มากท่ีสดุ 

 

จากตารางท่ี 12 แสดงวา่ นกัเรียนท่ีเรียนด้วยการเรียนเชิงรุก โปรแกรม Music Learning 
มีความคิดเห็นท่ีมีตอ่โปรแกรม Music Learning อยูใ่นระดบัเห็นด้วยมากท่ีสดุ เม่ือพิจารณาพบว่า 
ความคิดเห็นท่ีอยูใ่นระดบัเห็นด้วยมากท่ีสดุ คือ โปรแกรมใช้งานงา่ย สะดวก ไม่ยุ่งยาก โปรแกรม
มีความชัดเจนของภาพ เสยีง ตวัอกัษร สอดคล้องกบั เนือ้หา โปรแกรมมีความทนัสมยั โปรแกรมมี
เวลาท่ีเหมาะสมตอ่การเรียนรู้ของนกัเรียนในแตล่ะหนว่ย โปรแกรมมีสสีนัสวยงามเป็นท่ีนา่สนใจ 

จากการสอบถามความคิดเห็นของนกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีเรียนด้วยการเรียน
เชิงรุก โปรแกรม Music Learning ด้วยแบบสอบถามความคิดเห็นปลายเปิดท่ีเป็นข้อเสนอแนะ 
นกัเรียนได้แสดงความคิดเห็น คือ โปรแกรมมีสีสนัสวยงามน่าเรียน ชอบการ์ตูนเปียโนสามารถ
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ขยบัได้และอธิบายเนือ้หาได้เข้าใจ การท ากิจกรรมกลุม่ท าให้รู้จักเพื่อนได้มากขึน้และเกิดความ
สามคัคี ได้รู้จักสญัลกัษณ์ดนตรี เรียนจบแล้วอยากเรียนอีก ซึง่สรุปจากทัง้ 3 ตาราง คือนกัเรียนมี
ความคิดเห็นตอ่การเรียนเชิงรุกโปรแกรม Music Learning อยูร่ะดบัเห็นด้วยมากท่ีสดุ 
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บทที่ 5 
สรุปผล อภปิรายและข้อเสนอแนะ 

การวิจัยเร่ือง การศึกษาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน เร่ืองสญัลกัษณ์ทางดนตรีสากล ด้วย
การเรียนเชิงรุก โปรแกรม Music Learning ของนกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนเซนต์โย
เซฟคอนเวนต์ กรุงเทพมหานคร มีจุดประสงค์เพ่ือศึกษาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน เร่ืองสญัลกัษณ์
ทางดนตรีสากล ด้วยการเรียนเชิงรุก โปรแกรม Music Learning ของชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 3 และ
เพื่อศึกษาความคิดเห็นท่ีมีต่อโปรแกรม Music Learning ด้วยการเรียนเชิงรุกของนักเรียนชัน้
ประถมศกึษาปีท่ี 3 ผู้วิจยัขอเสนอผลการวิจยัดงันี ้

 
ความมุ่งหมายของการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน เร่ืองสญัลกัษณ์ทางดนตรีสากล ด้วยการเรียนเชิง
รุก โปรแกรม Music Learning ของชัน้ประถมศึกษาปี ท่ี  3 โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์
กรุงเทพมหานคร  

2. เพื่อศึกษาความคิดเห็นท่ีมีต่อโปรแกรม Music Learning ด้วยการเรียนเชิงรุก ของ
นกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 3 โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ กรุงเทพมหานคร 

 
สมมติฐานในการวิจัย 

1.หลังการสอนนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปี ท่ี  3 โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์  
กรุงเทพมหานคร ด้วยการเรียนเชิงรุกโปรแกรม Music Learning นักเรียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการ
เรียนท่ีสงูขึน้กวา่ก่อนเรียน 

2. นักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี  3 โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ กรุงเทพมหานคร ท่ี
เรียนสญัลกัษณ์ทางดนตรีด้วยกระบวนการเรียนเชิงรุก โปรแกรม Music Learning มีความคิดเห็น
ท่ีดีตอ่การเรียนดนตรีด้วยกระบวนการเรียนเชิงรุก โปรแกรม Music Learning 

 
ขอบเขตการวิจัย  

1.ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 
1.1 ประชากรท่ีใช้ในการวิจยัครัง้นีเ้ป็น นกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 3 ภาคเรียนท่ี 2

ปีการศกึษา 2562 ของโรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ กรุงเทพมหานคร จ านวน 400 คน 
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1.2 กลุม่ตวัอยา่งท่ีใช้ในการวิจยัในครัง้นีเ้ป็น นกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 3 จ านวน 
28 คน ท่ีเรียนกิจกรรมชมรมดนตรี ในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอน
เวนต์ กรุงเทพมหานคร โดยวิธีการสุม่แบบเจาะจง (Purposive sampling) 

 
เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยการศึกษาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน เร่ืองสญัลกัษณ์ทางดนตรี
สากล ด้วยการเรียนเชิงรุก โปรแกรม Music Learning ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 3 โรงเรียนเซนต์โยเซฟ
คอนเวนต์ กรุงเทพมหานคร 

1. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการทดลองได้แก่ 
1.1 แผนการจดัการเรียนรู้ด้วยการเรียนเชิงรุก เร่ืองสญัลกัษณ์ทางดนตรีสากล  
1.2 โปรแกรม Music Learning เร่ืองสญัลกัษณ์ทางดนตรีสากล  

2. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการรวบรวมข้อมลู ได้แก่ 
2.2 แบบทดสอบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน เร่ืองสญัลกัษณ์ทางดนตรีสากล  
2.2 แบบสอบถามความคิดเห็นท่ีมีตอ่การเรียนเชิงรุก โปรแกรม Music Learning 
 

วิธีการด าเนินการวิจัย 
ผู้วิจัยได้ด าเนิน การศึกษาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน เร่ืองสญัลกัษณ์ทางดนตรีสากล 

ด้วยการเรียนเชิงรุก โปรแกรม Music Learning มีขัน้ตอนดงัตอ่ไปนี ้
1. ท าหนังสือราชการจากบัณฑิตวิทยาลยัถึงผู้บริหารโรงเรียนเซนต์โยเซฟคอน

เวนต์ กรุงเทพมหานคร เพื่อขอความอนเุคราะห์และความร่วมมือในการท าการวิจยัเร่ืองการศึกษา
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน เร่ืองสญัลกัษณ์ทางดนตรีสากล ด้วยการเรียนเชิงรุก โปรแกรม Music 
Learning ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 3 

2.ขัน้ เตรียมการ ผู้ วิจัยจัดเตรียมแผนการจัดการเรียนรู้ โปรแกรม Music 
Learning เคร่ืองมือและอุปกรณ์ตา่งๆ และผู้ เรียนกลุม่ตวัอยา่ง สถานท่ี คอมพิวเตอร์ 

3. ท าการทดสอบก่อนเรียน (Pretest) โดยใช้แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการ
เรียน เร่ืองสัญลักษณ์ทางดนตรีสากล ด้วยการเรียนเชิงรุก  โปรแกรม Music Learning ชัน้
ประถมศกึษาปีท่ี 3 จ านวน 30 ข้อ ใช้เวลา 40 นาที 

4. ด าเนินการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสอนเชิงรุก ด้วย
โปรแกรม Music Learning ท่ีผู้วิจยัได้สร้างขึน้ 
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5. ท าการทดสอบหลงัเรียน (Posttest) โดยใช้แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการ
เรียน เร่ืองสัญลักษณ์ทางดนตรีสากล ด้วยการเรียนเชิงรุก  โปรแกรม Music Learning ชัน้
ประถมศกึษาปีท่ี 3 จ านวน 30 ข้อ ใช้เวลา 40 นาที 

6. ให้ผู้ เรียนท าแบบสอบถามความคิดเห็นของผู้ เรียนท่ีมีตอ่กระบวนการเรียนเชิง
รุก ด้วยโปรแกรม Music Learning เร่ือง เร่ืองสญัลกัษณ์ทางดนตรีสากล ชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 3 
จ านวน 25 ข้อ จ านวน 30 นาที 

7. แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน เร่ืองสญัลกัษณ์ทางดนตรีสากล ก่อน
เรียนและหลงัเรียน และความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีต่อกระบวนการเรียนเชิงรุก ด้วยโปรแกรม 
Music Learning มาวิเคราะห์ทางสถิติเพื่อสรุปผลการวิจยั 

 
สรุปผลการวิจัย 

การศึกษาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน เร่ืองสญัลกัษณ์ทางดนตรีสากล ด้วยการเรียนเชิงรุก 
โปรแกรม Music Learning ของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ 
กรุงเทพมหานคร ผู้วิจยัสรุปผลได้ดงันี ้

1. หลงัจากการสอนนกัเรียนด้วยการเรียนเชิงรุกโปรแกรม Music Learning นกัเรียน
มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนเร่ืองสญัลกัษณ์ทางดนตรีสากลสงูขึน้กว่าก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั .05 

2. หลงัจากการสอนนกัเรียนด้วยการเรียนเชิงรุกโปรแกรม Music Learning นกัเรียน
มีความคิดเห็นตอ่การเรียนเชิงรุกโปรแกรม Music Learning อยูร่ะดบัเห็นด้วยมากท่ีสดุ 

 
การอภปิรายผล 

จากการศึกษาวิจัยเร่ืองการศึกษาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน เร่ืองสญัลกัษณ์ทางดนตรี
สากล ด้วยการเรียนเชิงรุก โปรแกรม Music Learning ของนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 3 โรงเรียน
เซนต์โยเซฟคอนเวนต์ กรุงเทพมหานคร มีประเด็นท่ีควรน ามาอภิปรายดงันี ้

1. จากการศึกษาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน เร่ืองสญัลกัษณ์ทางดนตรีสากล ด้วยการ
เรียนเชิงรุก โปรแกรม Music Learning ของชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ 
กรุงเทพมหานคร ด้วยการเปรียบเทียบการท าแบบทดสอบก่อนเรียนและแบบทดสอบหลงัเรียน 
พบว่าหลงัจากการจัดการเรียนการสอนด้วยการเรียนเชิงรุกโปรแกรม Music Learning นกัเรียนมี
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนเร่ืองสญัลกัษณ์ทางดนตรีสากลสงูขึน้กว่าก่อนเรียนอย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตัง้ไว้ คือ หลงัการสอนนกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 3 
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โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ กรุงเทพมหานคร ด้วยการเรียนเชิงรุกโปรแกรม Music Learning 
นกัเรียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนทีส่งูข้ึนกว่าก่อนเรียน ซึง่ สกุาญจนา อ้นบางใบ (2554) ได้กลา่ว
ไว้วา่ ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน คือ การเปลีย่นแปลงพฤติกรรมในด้านความรู้ ความจ า ความเข้าใจ 
การน าไปใช้ การวิเคราะห์ การสงัเคราะห์ การประเมินค่า ซึ่งเกิดจากการสะสมความรู้ของแต่
บุคคลท่ีได้รับจากการเรียนหรือประสบการณ์จากการเรียนรู้ ดงันัน้เม่ือนกัเรียนได้รับประสบการณ์
จากการเรียนเชิงรุกและส่งผลให้นักเรียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาดนตรีท่ีสูงขึน้ อาจเป็น
เพราะว่าการเรียนเชิงรุกนัน้ได้เปิดโอกาสให้นกัเรียนได้มีสว่นร่วมในการจดักิจกรรมการเรียนรู้ โดย
นกัเรียนได้ค้นหาค าตอบ สรุป และสร้างความรู้ได้ด้วยตนเองท่ีเก่ียวกับความหมายของสญัลกัษณ์
ทางดนตรี สามารถรู้และเข้าใจสญัลกัษณ์ท่ีใช้แทนเสียงสัน้ ยาว,เสียงสงู ต ่าเสียงดงั เบา ได้อย่าง
แม่นย า อีกทัง้ยังพัฒนาผลสัมฤทธ์ิด้วยการส่งเสริมพฤติกรรมการเรียนโดยให้นักเรียนได้พูด 
อภิปราย แลกเปลี่ยนความรู้และความคิดเห็นจากประสบการณ์ด้วยกระบวนการเรียนเชิงรุก จาก
กิจกรรมท่ีได้ลงมือปฏิบัติจริง เช่น กิจกรรมเคาะจังหวะ กิจกรรมการอ่าน การเขียน และการร้อง
โน้ตดนตรี นอกจากจะเป็นกิจกรรมที่เน้นการฝึกปฏิบติัแล้ว ยงัเป็นการสง่เสริม การพฒันาทางด้าน
ดนตรี  และการท างานร่วมกันเป็นกลุ่ม ซึ่งกระบวนการเรียนรู้ท่ีน ามาช่วยพัฒนาผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียนคือ กระบวนการเรียนรู้แบบร่วมมือ ได้แก่กระบวนการเรียนรู้ STAD ด้วยการให้
นกัเรียนท ากิจกรรมกลุม่การสร้างสรรค์แบบฝึกหดัการตบมือ วิเคราะห์และวิธีการตบมือการท่ีให้
ตรงจังหวะ กระบวนการเรียนรู้แบบแลกเปลี่ยนความคิด (Think-Pair-Share) ด้วยการท ากิจกรรม
การเข้ากลุม่เพื่อแลกเปลีย่นความรู้ เก่ียวกบัเคร่ืองหมายและสญัลกัษณ์ทางดนตรีจากประสบการ
เรียนการเรียนเชิงรุก กระบวนการเรียนรู้ 5 ขัน้ (5 steps) จากการแสวงหาสารสนเทศด้วยกิจกรรม
การค้นหาความหมายของสญัลกัษณ์ดัง เบา และค าศัพท์ดนตรี และกระบวนการเรียนรู้ทักษะ
ปฏิบัติของแฮร์โรว์ (Harrow) ด้วยกิจกรรมท่ีฝึกการอ่าน เขียน ร้องโน้ตให้เกิดความช านาญ ซึ่ง
สอดคล้องกับผลการวิจัยของ ฟาตีฮะห์ อุตส่าห์ราชการ (2558) ท่ีได้สร้างชุดการสอนเพื่อ
เปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนท่ีใช้ชุดการสอนเร่ืองคลื่น ไหวสะเทือน รูปแบบ
การเรียนรู้เชิงรุกกับการสอนแบบปกติ เคร่ืองมือท่ีใช้ คือ ชุดการสอน เร่ืองคลื่นไหวสะเทือนโดย
รูปแบบการเรียนรู้เชิงรุก แบบทดสอบเร่ืองโครงสร้างโลก แบบปรนยัชนิดสี่ตวัเลอืกจ านวน 40 ข้อ 
จากการวิเคราะห์คะแนนจากแบบทดสอบพบว่า นักเรียนท่ีได้รับการสอนด้วยชุดการสอนเร่ือง 
คลืน่ไหวสะเทือน โดยรูปแบบการเรียนรู้เชิงรุกมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสงูกว่านกัเรียนท่ีได้รับการ
สอนแบบปกติอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี .05 แสดงให้เห็นว่าการเรียนเชิงรุกสามารถพัฒนา
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนได้จริง ไม่ว่าจะเป็นการเรียนในรายวิชาใดก็ตาม การเรียนเชิง
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รุก เน้นผู้ เรียนมีสว่นร่วมในการจัดกระบวนการเรียนรู้และการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ในการเรียน 
เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ในระดบัลกึ ผู้ เรียนสามารถน ามาประยุกต์ใช้กบัประสบการณ์ความรู้เดิมท่ีมี 
สามารถแยกความรู้ใหม่ท่ีได้รับกบัความรู้เก่าท่ีมีได้ สามารถประเมินและสร้างแนวคิดของตนเอง
จากการเรียนรู้ท่ีเกิดขึน้ แตกต่างจากวิธีการเรียนรู้ในระดับผิวเผิน ซึ่งเน้นการรับรู้ข้อมูลและการ
จดจ าเทา่นัน้ ผู้ เรียนท่ีเรียนด้วยการเรียนเชิงรุกนีจ้ะเป็นผู้ เรียนท่ีเรียนรู้วิธีการเรียน (Learning how 
to learn) จะเป็นผู้ เรียนท่ีมีความกระตือรือร้นและมีทกัษะท่ีท าให้สามารถเลอืกรับข้อมูลแล้วน ามา
วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลได้อย่างมีระบบ (ปราวีณยา สุวรรณณัฐโชติ , 2551; ไชยยศ         
เรืองสวุรรณ, 2553) การเรียนเชิงรุกจึงเป็นรูปแบบการเรียนท่ีสามารถสง่เสริมให้นกัเรียนมีสว่นร่วม 
สนุกต่อการเรียน และส่งผลให้ช่วยพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนให้ดีขึน้ได้ด้วย นอกจากนี ้
โปรแกรม Music Learning ซึ่งเป็นคอมพิวเตอร์ช่วยสอนท่ีผู้วิจัยสร้างขึน้เพื่อน ามาใช้ในการเรียน
เชิงรุก ก็สามารถช่วยพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาดนตรีได้เช่นกัน อาจเป็นเพราะว่า 
โปรแกรม Music Learning  เป็นโปรแกรมท่ีมีตัวอักษรท่ีชัดเจน อ่านง่าย ภาพประกอบเป็น
ลกัษณะภาพกราฟิกทนัสมยั การใช้ภาพตวัโน้ตและภาพเปียโนเปรียบเสมือนเป็นผู้อธิบายเนือ้หา 
สามารถเคลือ่นไหวได้ตามเนือ้หาท่ีผู้วิจยัจดัเตรียมไว้ มีเกมส์ให้นกัเรียนได้ผ่อนคลาย อีกทัง้ยงัเร้า
ความสนใจของนักเรียนด้วยสีสนัของโปรแกรมท่ีมีความสวยงาม และเสียงผู้บรรยายท่ีมีความ
เหมาะสมกบัวยัของนกัเรียนในระดบัชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 3  สามารถดงึดดูความสนใจ สร้างสมาธิ
จากการเรียนด้วยโปรแกรม Music Learning โปรแกรมมีการบนัทึกและแสดงผลคะแนนจากการ
ท าแบบฝึกหดั การท าแบบทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน ผู้ เรียนสามารถตรวจสอบความรู้ความ
เข้าใจได้ด้วยตนเอง ในการเก็บข้อมูลนัน้สามารถท าได้ดีกว่าการบนัทกึในสมุดบนัทึกและมีข้อมูล
ย้อนกลบัเพื่อให้นกัเรียนไปพฒันาตนเองได้ นอกจากนีน้กัเรียนยงัได้รับการพฒันาด้านการฟังเสยีง
โน้ต เสียงเพลง เสียงดนตรีท่ีแม่นย าขึน้และถูกต้องมากยิ่งขึน้ เกิดประโยชน์ต่อตวันกัเรียนในการ
น าไปใช้ฝึกการเลน่ดนตรี การร้องเพลง ส าคญัคือ นักเรียนสามารถเรียนรู้เนือ้หาท่ียงัไม่เข้าใจได้
หลายๆครัง้และสามารถดตูวัอย่างการเขียนสญัลกัษณ์ทางดนตรีท่ีถูกต้องได้ ดูตวัอย่างการเขียน
ตวัโน้ต และสามารถฝึกการฟังเสียง การร้องโน้ตแต่ละตวัได้บ่อยครัง้จนกว่านกัเรียนจะเกิดความ
ช านาญ จนสามารถอ่านและเขียนสัญลักษณ์โน้ตดนตรีสากล จึงท าให้นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนวิชาดนตรี จากการท าแบบทดสอบหลงัเรียนได้สงูขึน้ สอดคล้องกับผลการวิจัยของ 
กรกนก  ส าก าปัง (2551) ได้ศึกษาเร่ืองการสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เร่ือง สมบติัของ
วัสดุ การทดสอบวัสดุ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ปี ท่ี1แผนกวิชาช่างไฟฟ้า 
วิทยาลยัเทคนิคขอนแก่น ผลการวิจัยพบว่า บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนท่ีผู้ วิจัยได้สร้างขึน้มี
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ประสิทธิภาพ 82.67/85.68 สูงกว่าเกณฑ์ก าหนดไว้ท่ี 80/80 ผู้ เรียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน
เพิ่มขึน้อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 และมีเจตคติของผู้ เรียนท่ีมีตอ่บทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอนอยูใ่นระดบัดี แสดงให้เห็นวา่การน าคอมพิวเตอร์มาช่วยสอนนัน้สามารถท าให้ผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียนเพิ่มขึน้ได้ ซึ่งณัฐกร สงคราม (2553) ได้กลา่ววา่ การน าโปรแกรมคอมพิวเตอร์มาใช้
เป็นสือ่การสอนนัน้ สามารถกระตุ้นและดงึดดูให้ผู้ เรียนเกิดความสนใจในการเรียนรู้มากยิ่งขึน้ การ
ผสมผสานกันระหว่างภาพน่ิง ตัวอักษร ภาพกราฟิก ภาพเคลื่อนไหว เสียง จะท าให้ผู้ เรียนเกิด
ความสนุก ไม่ท าให้เบื่อหนา่ยกบัการเรียน โปรแกรมคอมพิวเตอร์สามารถโต้ตอบ มีปฏิสมัพนัธ์กับ
ผู้ เรียนได้ รวมทัง้แสดงผลการเรียนรู้ด้วยข้อมูลย้อนกลบั (Feedback) ได้ทันท่วงที และผู้ เรียน
สามารถศึกษาเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง สอดคล้องกับทิศนา แขมมณี (2557) ได้กลา่วว่า โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) เป็นสือ่ท่ีดีในการจัดการเรียนการสอนในยคุปัจจุบนั เน่ืองจากได้ช่วย
ขยายศกัยภาพของนกัเรียน อีกทัง้ยงัเป็นการน าข้อความเสียงและภาพเข้ามาช่วยในการเรียนรู้ มี
การประเมินผลการเรียนรู้เป็นรายบุคคลหลงัจากท่ีได้เรียนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอน จาก
ท่ีกลา่วมานีท้ าให้ผู้วิจยัได้พฒันาโปรแกรม Music Learning ในรูปแบบของคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
นีข้ึน้มาใช้ในการเรียนการสอนดนตรีเพ่ือพฒันาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียน โดยผู้วิจยัได้
พัฒนารูปแบบการน าเสนอ กราฟิก แอนนิเมชั่น และเสียงให้มีความทันสมัยตามความ
เจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยีในปัจจุบัน และผู้วิจัยมองว่าการท่ีนักเรียนสนุกกับการเรียนนัน้ จะ
สามารถช่วยพฒันาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนได้ด้วยเช่นกัน จึงสรุปได้วา่ การเรียนเชิงรุก โปรแกรม 
Music Learning ขอ งนัก เรียนชั น้ป ระถมศึกษ า ปี ท่ี  3  โรง เรียน เซน ต์ โย เซฟคอน เวน ต์ 
กรุงเทพมหานคร สามารถท าให้นกัเรียนมีการพัฒนาความรู้ความเข้าใจในบทเรียนสง่ผลให้การ
เรียนวิชาดนตรี เร่ืองสญัลกัษณ์ทางดนตรีสากล มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนท่ีสงูขึน้   

2. จากการศึกษาความคิดเห็นท่ีมีต่อโปรแกรม Music Learning ด้วยการเรียนเชิงรุก 
ของนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 3 โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ กรุงเทพมหานคร พบวา่หลงัจาก
การสอนนักเรียนด้วยการเรียนเชิงรุกโปรแกรม Music Learning นักเรียนมีความคิดเห็นต่อ
กระบวนการเรียนเชิงรุก ด้วยโปรแกรม Music Learning ในระดบัเห็นด้วยมากท่ีสดุ ซึง่เป็นไปตาม
สมมติฐาน ท่ีตัง้ไ ว้ว่า  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปี ที่  3 โรงเรียนเซนต์ โย เซฟคอนเวนต์ 
กรุงเทพมหานคร ที่เรียนสญัลักษณ์ทางดนตรีด้วยกระบวนการเรียนเชิงรุก โปรแกรม Music 
Learning มีความคิดเห็นที่ดีต่อการเรียนดนตรีด้วยกระบวนการเรียนเชิงรุก โปรแกรม Music 
Learning ซึ่งมีความคิดเห็นแต่ละหัวข้อดังนี ้ความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีต่อการเรียนเชิงรุก 

โปรแกรม Music Learning อยูใ่นระดบัเหมาะสมมากท่ีสดุ (�̅�= 4.74, S.D. = 0.13) เม่ือพิจารณา
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เป็นรายข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อยสามล าดับแรกคือ ผู้ สอน (�̅�= 4.89, S.D. = 0.31) การ

เตรียมการสอนของผู้สอนเพื่อเข้าสูก่ารเรียนการสอน (�̅�= 4.86, S.D. = 0.36) และวสัดุ อุปกรณ์ 

และสื่อการสอน (�̅�= 4.82, S.D. = 0.39) ความคิดเห็นของนกัเรียนท่ีมีตอ่กระบวนการเรียนเชิงรุก

อยู่ในระดบัเห็นด้วยมากท่ีสดุ (�̅�= 4.65, S.D. = 0.10) เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยจาก

มากไปน้อยสามล าดับแรกคือ (�̅�= 4.93, S.D. = 0.26) ท าให้นักเรียนกระตือรือร้นในการเรียน 

และบรรยากาศในห้องเรียนน่าเรียน (�̅�= 4.86, S.D. = 0.36) และท าให้นกัเรียนได้มีสว่นร่วมใน

การท ากิจกรรมเด่ียวและกลุ่ม  (�̅�= 4.79, S.D. = 0.42) และความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีต่อ

โปรแกรม Music Learning อยู่ในระดบัเห็นด้วยมากท่ีสดุ (�̅�= 4.69, S.D. = 0.03) เม่ือพิจารณา
เป็นรายข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อยสามล าดบัแรกคือ โปรแกรมใช้งานงา่ย สะดวก ไม่ยุ่งยาก  

(�̅�= 4.79, S.D. = 0.42) โปรแกรมมีความชัดเจนของภาพ เสียง ตวัอักษร สอดคล้องกับ เนือ้หา 

(�̅�= 4.71, S.D. = 0.46) และโปรแกรมมีความทนัสมัย (�̅�= 4.68, S.D. = 0.48) ซึง่สอดคล้องกับ
ผลการศกึษาของ อมัพาพร นพรัตน์ (2558) เร่ืองความคิดเห็นของนกัศกึษาท่ีมีตอ่การจัดการเรียน
การสอนตามหลกัสตูร ของสถาบนัการพลศึกษา วิทยาเขตยะลา ปีการศึกษา 2556 ผลการวิจัย
พบว่า นกัศึกษามีความคิดเห็นตอ่การจดัการเรียนการสอนตามหลกัสตูรของสถาบนัการพลศึกษา 

วิทยาเขตยะลา ปีการศึกษา 2556 ภาพรวมอยู่ใน ระดับมาก (�̅�= 3.89, S.D. = 0.53) และเม่ือ
พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า นกัศึกษาเห็นด้วยกับด้าน วิธีสอนและการจดัการเรียนการสอนมาก

ท่ีสุด( �̅� =0.95, S.D. = 0.63) รองลงมาได้แก่ ด้านหลักสูตร ด้านผู้ สอน ด้านการวัดและ
ประเมินผล และด้านอุปกรณ์และสถานท่ีตามล าดบั จึงสรุปผลการแสดงความคิดเห็นของนกัเรียน
ชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ กรุงเทพมหานคร หลงัจากนกัเรียนได้เรียน
ด้วยการเรียนเชิงรุกโปรแกรม Music Learning ได้วา่ ความคิดเห็นของนกัเรียนท่ีมีตอ่กระบวนการ
เรียนเชิงรุก ด้วยโปรแกรม Music Learning  ความคิดเห็นของนกัเรียนท่ีมีตอ่กระบวนการเรียนเชิง
รุก และความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีต่อโปรแกรม Music Learning ทัง้ 3 หัวข้ออยู่ในระดับ
เหมาะสม/เห็นด้วยมากท่ีสดุ ซึง่กับแสดงความคิดเห็นของนกัเรียนนบัวา่เป็นการแสดงออกในด้าน
ความคิดโดยอาศัยความรู้และประสบการณ์ ถ่ายทอดผ่านการท าแบบสอบถามความคิดเห็น 
สอดคล้องกับ สมรรถชัย คนัธมาทน์ (2556) ท่ีกลา่วว่าความคิดเห็นเป็นการแสดงออกในด้านของ
ความรู้สกึซึ่งอาศยัพืน้ฐานของความรู้และประสบการณ์ท่ีผ่านมา ในการแสดงความคิดเห็นนัน้
อาจจะได้การยอมรับหรือการปฏิเสธก็ได้ 
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ข้อเสนอแนะเพื่อการวจิัยในครัง้ต่อไป 
ข้อเสนอแนะจากงานวิจัย 

1.1 เน่ืองจากโปรแกรม Music Learning เป็นโปรแกรมแบบ offline ควรจัดท า
โปรแกรมให้เป็นโปรแกรมท่ีสามารถให้นกัเรียนค้นคว้าหรือทบทวนบทเรียนได้ตลอดเวลา เช่นการ
ให้ดาวน์โหลดได้ในระบบเว็บไซด์หรือระบบการเรียนออนไลน์ของโรงเรียน เพื่อให้อ านวยความ
สะดวกให้ผู้ ท่ีสนใจเรียนสามารถดาวน์โหลดโปรแกรมได้  

1.2 หลงัการท าแบบฝึกหดัในแต่ละหน่วยครูผู้สอนควรส ารวจข้อท่ีมีผู้ ท่ีตอบผิดและ
ท าการอธิบาย เพื่อให้นักเรียนเกิดความเข้าใจและวิธีการวิเคราะห์หาค าตอบท่ีถูกต้อง ท าให้
นักเรียนสามารถคิด หาค าตอบในการท าแบบทดสอบหลงัเรียนได้และส่งผลให้มีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนท่ีสงูขึน้ 

1.3 ควรให้ครูผู้ สอนวิชาดนตรีได้ร่วมแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับการเรียนเชิงรุก 
โปรแกรม Music Learning ด้วย จะได้ข้อมูลจากบุคคลอ่ืนๆ นอกจากผู้ เรียนเพื่อน ามาพฒันาหรือ
ปรับปรุงได้มีประสทิธิภาพมากยิ่งขึน้ 

1.4 ควรเพิ่มจ านวนของแบบฝึกหดัการอ่านและการเขียนโน้ตให้มีมากขึน้ เพื่อพฒันา
ความสามารถในการจดจ าต าแหน่งของตวัโน้ตอย่างรวดเร็วและอ่านโน้ตได้อย่างคลอ่งแคลว่มาก
ยิ่งขึน้ เป็นการสง่เสริมเสริมทกัษะการอ่านและเขียนโน้ตของนกัเรียน 

ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยในครัง้ต่อไป 
2.1 ควรมีการศึกษาและเพิ่มเติมเนือ้หาในการเรียนเชิงรุก โปรแกรม Music learning 

ให้ครอบคลมุเนือ้หาดนตรีทัง้หมดทัง้ทางทฤษฎีและทางปฏิบติั เพื่อให้มีความหลากหลาย รองรับ
การเรียนการสอนรายวิชาดนตรีในระดบัชัน้มธัยมศกึษา 

2.2 ควรมีการจดักิจกรรมที่เน้นการเรียนเชิงรุกในรูปแบบอ่ืนๆ เช่น รูปแบบการแขง่ขนั
กนัเป็นกลุม่ด้วยเกมส์ (Team-Game Tournaments), รูปแบบการต่อภาพ (Jigsaw) และรูปแบบ
การสบืค้นเป็นกลุม่ (Group investigation) เป็นต้น ส าหรับการเรียนวิชาดนตรี 

 2.3 ควรมีการศึกษาเพิ่มเติมและพฒันาการสอนวิชาดนตรีด้วยเทคโนโลยีรูปแบบ
อ่ืนๆ เช่น Application, Augmented Reality หรือ Internet-based learning เป็นต้น   
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แบบประเมินแผนการจดัการเรียนรู้ 

เร่ือง สัญลักษณ์ทางดนตรีสากล นักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 3 

 ส าหรับผู้เช่ียวชาญ 

แบบประเมินส าหรับผู้ เช่ียวชาญนี ้เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นของผู้ เช่ียวชาญ
แผนการจดัการเรียนรู้ เร่ือง สญัลกัษณ์ทางดนตรีสากล ส าหรับนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 3 เพื่อ
ใช้ในการวิจัยเร่ืองการศึกษาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน เร่ืองสญัลกัษณ์ทางดนตรีสากล ด้วยการ
เรียนเชิงรุก โปรแกรม Music Learning ของนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 3  มีวตัถปุระสงค์การวิจยั 
คือ 1.เพ่ือศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ืองสญัลกัษณ์ทางดนตรีสากล ด้วยการเรียนเชิงรุก 
โปรแกรม Music Learning และเพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีต่อโปรแกรม Music 
Learning ด้วยวิธีการสอนแบบ Active Learning ของชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนเซนต์โยเซฟ
คอนเวนต์ กรุงเทพมหานคร 

ค าชีแ้จง กรุณาท าเคร่ืองหมาย ( ✓) ลงในช่องทางขวามือท่ีตรงกับระดบัความคิดเห็น
ของทา่นมากท่ีสดุ ถ้ามีข้อแก้ไข กรุณาเติมข้อความลงในข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 

 

รายการประเมิน 

ระดับความเหมาะสม 

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

5 4 3 2 1 

ด้านที่ 1 องค์ประกอบของแผนการจัดการเรียนรู้ 
1.1 ความสอดคล้องของสาระส าคญักบัมาตรฐานการเรียนรู้ 
ตวัชีว้ดั 

     

1.2 ตวัชีว้ดัหรือผลการเรียนรู้ครอบคลมุสาระการเรียนรู้       
1.3 จุดประสงค์การเรียนรู้มีความชดัเจนครอบคลมุเนือ้หา
สาระ 

     

1.4 สาระการเรียนรู้เหมาะสมกบัเวลา และตวัชีว้ดัหรือผล
การเรียนรู้ 

     

1.5 กิจกรรมการเรียนรู้มีล าดบัขัน้ตอนเหมาะสมและเน้น
ผู้ เรียนเป็นส าคญั 

     

1.6 กิจกรรมการเรียนรู้มีความหลากหลาย      
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รายการประเมิน 

ระดับความเหมาะสม 

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

5 4 3 2 1 

1.7 กิจกรรมการเรียนรู้สง่เสริม พฒันา ทกัษะกระบวนการ
คิดของนกัเรียน 

     

1.8 วสัดอุุปกรณ์ สือ่ และแหลง่เรียนรู้มีความ เหมาะสม      
1.9 สือ่การเรียนรู้สอดคล้อง เหมาะสมกบัสาระการเรียนรู้
และกิจกรรมการเรียนรู้ 

     

1.10 นกัเรียนได้มีสว่นร่วมในการใช้สือ่และแหลง่เรียนรู้ได้
อยา่งทัว่ถึง 

     

1.11นกัเรียนได้ใช้สือ่และแหลง่เรียนรู้ด้วยตนเอง      
1.12 ใช้สือ่สอดคล้องกบัเนือ้หา และเทคนิควิธีสอน      
1.13 การก าหนดชิน้งาน /ภาระงาน มีความเหมาะสม      
1.14 การท าชิน้งาน /ภาระงาน สง่เสริมให้นกัเรียนได้ใช้
กระบวนการคิดมากกวา่ท าตามแบบท่ีครูก าหนด 

     

1.15 การวดัและประเมินผลสอดคล้องกบัจุดประสงค์/
ตวัชีว้ดั/ผลการเรียนรู้ชดัเจนและเหมาะสม และผู้ เรียนมีสว่น
ร่วมในการประเมินตนเองและเพื่อน   

     

 ด้านท่ี 2 กระบวนการจดัการเรียนรู้      
2.1 เปิดโอกาสให้นกัเรียนแสดงความคิดเห็นและซกัถามข้อ
สงสยั 

     

2.2 เปิดโอกาสให้นกัเรียนมีสว่นร่วมในการจดักิจกรรมการ
เรียนรู้ 

     

2.3 เปิดโอกาสให้นกัเรียนค้นพบค าตอบและสามารถสรุป
สร้างความรู้ได้ด้วยตนเอง 

     

2.4 สง่เสริมให้นกัเรียนมีการพดู/อภิปรายแลกเปลีย่นความ
คิดเห็น 

     

2.5 สง่เสริมสนบัสนุนให้นกัเรียนท างานร่วมกนัเป็นกลุม่      
2.6 สง่เสริมให้นกัเรียนกล้าแสดงออกและมีความเช่ือมัน่ใน      
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รายการประเมิน 

ระดับความเหมาะสม 

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

5 4 3 2 1 

ตนเอง 
2.7 สง่เสริมให้นกัเรียนได้ลงมือปฏิบติัจากกิจกรรมที่เน้นการ
ฝึกปฏิบติัจริง 

     

2.8 นกัเรียนได้น าความรู้ท่ีเรียนไปประยกุต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวนั 

     

2.9 เน้นกระบวนการท างานเป็นกลุม่/ทีม      
2.10 จดักิจกรรมได้สอดคล้อง และเหมาะสมกบัวยัของ
ผู้ เรียน 

     

2.11 สร้างปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งครูกบันกัเรียน และนกัเรียนกบั
เพื่อนในกลุม่ 

     

2.12 เช่ือมโยงประสบการณ์การเรียนรู้ของผู้ เรียนเข้ากบัชีวิต
จริง 

     

2.13 จดัสิง่แวดล้อม และบรรยากาศการเรียนท่ีแจ่มใสและ
เป็นมิตร นา่เรียน 

     

 
ข้อเสนอแนะ 
..............................................................................................................................................  
.............................................................................................................................................. 
..............................................................................................................................................  
            ลงช่ือ.................................................... 

        (..........................................................)      
ต าแหนง่.................................................... 

                                               ผู้ เช่ียวชาญ 
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แบบประเมิน โปรแกรม Music Learning 
เร่ือง สัญลักษณ์ทางดนตรีสากล นักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 3 

ส าหรับผู้เช่ียวชาญ 
 

แบบประเมินส าหรับผู้ เช่ียวชาญนี ้เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นของผู้ เช่ียวชาญ
เก่ียวกับโปรแกรม MUSIC LEARNING เร่ือง สัญลักษณ์ทางดนตรีสากล ส าหรับนักเรียนชัน้
ประถมศึกษาปีท่ี 3 ซึ่งเป็นโปรแกรมท่ีผู้วิจัยสร้างขึน้ เพ่ือใช้ในการวิจัยเร่ืองการศึกษาผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียน เร่ืองสญัลกัษณ์ทางดนตรีสากล ด้วยการเรียนเชิงรุก โปรแกรม Music Learning ของ
นกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 3 ซึง่มีวตัถปุระสงค์การวิจยั คือ  

1.เพ่ือศกึษาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน เร่ืองสญัลกัษณ์ทางดนตรีสากล ด้วยการเรียนเชิงรุก 
โปรแกรม Music Learning และเพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีต่อโปรแกรม Music 
Learning ด้วยวิธีการสอนแบบ Active Learning ของชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนเซนต์โยเซฟ
คอนเวนต์ 

ค าชีแ้จง กรุณาท าเคร่ืองหมาย ( ✓) ลงในช่องทางขวามือท่ีตรงกับระดบัความคิดเห็น
ของทา่นมากท่ีสดุ ถ้ามีข้อแก้ไข กรุณาเติมข้อความลงในข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 

รายการประเมิน 

ระดับความเหมาะสม 

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

5 4 3 2 1 

ด้านเนือ้หา 
1. เนือ้หาเหมาะสมกบัจุดประสงค์การเรียนรู้ 
บทท่ี 1 สญัลกัษณ์แทนเสยีงสัน้ ยาว      
บทท่ี 2 สญัลกัษณ์แทนเสยีงสงู ต ่า      
บทท่ี 3 สญัลกัษณ์แทนเสยีงดงั เบา      
2. ความถกูต้องของเนือ้หา 
บทท่ี 1 สญัลกัษณ์แทนเสยีงสัน้ ยาว      
บทท่ี 2 สญัลกัษณ์แทนเสยีงสงู ต ่า      
บทท่ี 3 สญัลกัษณ์แทนเสยีงดงั เบา      
3. ความเหมาะสมในการจดัเรียงล าดบัเนือ้หา 
บทท่ี 1 สญัลกัษณ์แทนเสยีงสัน้ ยาว      
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รายการประเมิน 

ระดับความเหมาะสม 

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

5 4 3 2 1 

บทท่ี 2 สญัลกัษณ์แทนเสยีงสงู ต ่า      
บทท่ี 3 สญัลกัษณ์แทนเสยีงดงั เบา      
4. ความเหมาะสมของปริมาณเนือ้หา      
บทท่ี 1 สญัลกัษณ์แทนเสยีงสัน้ ยาว      
บทท่ี 2 สญัลกัษณ์แทนเสยีงสงู ต ่า      
บทท่ี 3 สญัลกัษณ์แทนเสยีงดงั เบา      
5. กิจกรรมการเรียนรู้สอดคล้องกบัเนือ้หาและวตัถปุระสงค์ 
บทท่ี 1 สญัลกัษณ์แทนเสยีงสัน้ ยาว      
บทท่ี 2 สญัลกัษณ์แทนเสยีงสงู ต ่า      
บทท่ี 3 สญัลกัษณ์แทนเสยีงดงั เบา      
6. ความเหมาะสมของค าถามในแบบฝึกหดั      
บทท่ี 1 สญัลกัษณ์แทนเสยีงสัน้ ยาว      
บทท่ี 2 สญัลกัษณ์แทนเสยีงสงู ต ่า      
บทท่ี 3 สญัลกัษณ์แทนเสยีงดงั เบา      
7. ความสมของค าถามในแบบทดสอบ      
บทท่ี 1 สญัลกัษณ์แทนเสยีงสัน้ ยาว      
บทท่ี 2 สญัลกัษณ์แทนเสยีงสงู ต ่า      
บทท่ี 3 สญัลกัษณ์แทนเสยีงดงั เบา      
ด้านคุณภาพของส่ือ      
1. ความเหมาะสมของรูปแบบตวัอกัษร      
2. ความเหมาะสมของขนาดตวัอกัษร      
3. ความเหมาะสมของสตีวัอกัษร      
4. ความเหมาะสมของการใช้สพีืน้หลงั      
5. ความเหมาะสมของเสยีงประกอบ      
6. ความชดัเจนของเสยีงประกอบ      
7. ความเหมาะสมของภาพประกอบ      
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รายการประเมิน 

ระดับความเหมาะสม 

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

5 4 3 2 1 

8. ความคมชดัของภาพ      
9. ความเหมาะสมของกราฟิกหน้าจอบทเรียน      
10. ความเหมาะสมขององค์ประกอบหน้าจอบทเรียน      
11. การเช่ือมโยงกบัสว่นตา่งๆ มีความสะดวก      
12. ความเหมาะสมของเทคนิคการน าเสนอ      
ด้านภาพรวม      
1. โปรแกรมใช้งานได้งา่ย      
2. โปรแกรมนา่สนใจและนา่ดงึดดูตอ่การเรียนรู้      
3. โปรแกรมมีความเหมาะสมกบัเรียนรู้      
4. โปรแกรมมีความเหมาะสมกบัวยั      
5. โปรแกรมมีความเหมาะสมในการน าไปเผยแพร่ได้      

 
ข้อเสนอแนะ 
..............................................................................................................................................  
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
  
       ลงช่ือ......................................................... 

       (......................................................)       
ต าแหนง่.................................................... 

          ผู้ เช่ียวชาญ 
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แบบประเมินความเที่ยงตรงเชิงเนือ้หา 
แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  

เร่ือง สัญลักษณ์ทางดนตรีสากล ของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 3  
 

 
ค าชีแ้จง ขอให้ทา่นได้กรุณาแสดงความคิดเห็นตอ่แบบทดสอบ โดยใสเ่คร่ืองหมาย ( ✓) ลงใน
ช่องความคิดเห็นของทา่นพร้อมเขียนข้อเสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์ในการน าไปพิจารณาปรับปรุง
ตอ่ไป 
 

ระดบั  +1 หมายถึง ข้อค าถามนัน้มีความเหมาะสม 
ระดบั 0 หมายถึง ไม่แนใ่จในข้อค าถามนัน้  
ระดบั 1 หมายถึง ข้อค าถามนัน้ไม่เหมาะสม ควรปรับปรุง 
 

 

รายการข้อความคิดเหน็ 

ความคิดเหน็ 
ข้อเสนอ 

แนะ 

เหมาะ 

สม 

ไม่
แน่ใจ 

ไม่
เหมาะสม 

+1 0 -1 

1.   ข้อใดหมายถึงตวัโน้ต 
       ก. สญัลกัษณ์ท่ีผู้ขบัร้องใช้ในการร้องเพลง 
       ข. สญัลกัษณ์ท่ีใช้ในการบนัทกึอารมณ์ของบทเพลง 
       ค. สญัลกัษณ์ท่ีใช้บอกความหมายของบทเพลง 
       ง. สญัลกัษณ์ท่ีใช้บนัทกึระดบัเสยีงดนตรีและความ 
          สัน้ยาวของบทเพลง 
 

   

 

2.ข้อใดกลา่วได้ถกูต้อง 
      ก.ตวัโน้ตเป็นรูปภาพเก่ียวกบัดนตรี 
      ข.ตวัโน้ตเป็นช่ือสตัว์ชนิดหนึง่ 
      ค.ตวัโน้ตเป็นตวัหนงัสอืโบราณ 
      ง. ตวัโน้ตเป็นสญัลกัษณ์ใช้บนัทกึเสยีงเพลง 
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รายการข้อความคิดเหน็ 

ความคิดเหน็ 
ข้อเสนอ 

แนะ 

เหมาะ 

สม 

ไม่
แน่ใจ 

ไม่
เหมาะสม 

+1 0 -1 

3.ข้อใดเรียงล าดบัโน้ตท่ีมีอตัราจงัหวะน้อยที่สุดไปมาก
ที่สุด ท่ีสดุได้ถกูต้อง 

     ก      →      →      →                

     ข.     →      →      →     

     ค.     →      →      →               

     ง.     →      →      →   

   

 

4.  โน้ตในข้อใดมีคา่เทา่กบั 4 จงัหวะ 

      ก.                         ข.              

     ค.                          ง.        

   

 

5.โน้ต มีช่ือวา่โน้ตอะไร 
     ก. โน้ตตวักลม   ข.โน้ตตวัขาว  
     ค. โน้ตตวัเขบ็ด 1 ชัน้  ง.โน้ตตวัด า 

   

 

6.โน้ตดงัตอ่ไปนีมี้รวมกนัได้ก่ีจงัหวะ 

               
     ก. 3 จงัหวะ  ข. 4 จงัหวะ  
     ค. 5 จงัหวะ  ง. 6 จงัหวะ  

   

 

7                มีคา่เทา่กบั โน้ตในข้อใด 

     ก.  

     ข.  

     ค.  

     ง.  

   

 



  97 

 

รายการข้อความคิดเหน็ 

ความคิดเหน็ 
ข้อเสนอ 

แนะ 

เหมาะ 

สม 

ไม่
แน่ใจ 

ไม่
เหมาะสม 

+1 0 -1 

 

8.   มีคา่เทา่กบั โน้ตในข้อใด 

     ก.   

     ข.  

     ค.  

     ง.  

   

 
 
 
 

 
9. โน้ตในข้อใดมีคา่ไม่เท่ากับ 3 จงัหวะ 

     ก.   

     ข.  

     ค.   

     ง.  

   

 

 
10. ข้อใดถกูต้อง 

      ก.   =                

      ข.  =  

      ค.         =                

     ง.          =  

   

 

11.โน้ตตวัด า 6 ตวั เทา่กบั โน้ตตวัขาวก่ีตวั 
     ก. 2  ตวั                  ข. 3 ตวั 
     ค. 4 ตวั                   ง. 5 ตวั 
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รายการข้อความคิดเหน็ 

ความคิดเหน็ 
ข้อเสนอ 

แนะ 

เหมาะ 

สม 

ไม่
แน่ใจ 

ไม่
เหมาะสม 

+1 0 -1 

 
12.             ความยาวเสยีงน้อยกวา่โน้ตในข้อใด 

     ก.                       ข.   

     ค.                                 ง.  

   

 

13. ข้อใดเป็นตวัก าหนดวา่แตล่ะบทเพลงมีลกัษณะท่ี
แตกตา่งกนั 
     ก. โน้ตเพลง                ข. ผู้ ฟังดนตรี  
     ค. ผู้ เลน่ดนตรี    ง.ผู้อ านวยเพลง 

   

 

14. สญัลกัษณ์ท่ีใช้แยกระดบัเสยีงของดนตรีคืออะไร 
     ก. กญุแจประจ าหลกั      ข.ตวัเลข  
     ค. บรรทดั  5  เส้น     ง. ตวัโน้ต 

   
 

 
15.                          กญุแจท่ีเขียนอยูบ่นบรรทดั 5 เส้น           
                               มีช่ือ เรียกวา่อะไร 
     ก. กญุแจฟา             ข.กญุแจโดอลัโต  
     ค.กญุแจซอล            ง.กญุแจกญุแจโดเทเนอร์ 

   

 

 
16.                  จากภาพ คือโน้ตเสยีงใด 
 ก.โน้ต C  ข. โน้ต D   
ค. โน้ต E  ง.โน้ต F 

   

 

 
17.           ช่ือวา่โน้ตอะไร 
 
     ก. โน้ต D  ข. โน้ต E  
     ค. โน้ต F  ง.โน้ต G 
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รายการข้อความคิดเหน็ 

ความคิดเหน็ 
ข้อเสนอ 

แนะ 

เหมาะ 

สม 

ไม่
แน่ใจ 

ไม่
เหมาะสม 

+1 0 -1 

18.       โน้ตท่ีเขียนบนบรรทดั 5 เส้น  
                              มีช่ือวา่โน้ตอะไร 
     ก.โน้ต  A  ข. โน้ต B   
     ค. โน้ต C  ง.โน้ต  G 

   

 

19. โน้ตในข้อใดมีเสยีงสงูกวา่โน้ตซอล 
    ก.   ข. 
 
     ค.   ง.   
 

   

 

20. ข้อใดมีความสมัพนัธ์กบัภาพมากท่ีสดุ    
     ก. โด  มี  เร             ข. โด  เร  มี  
     ค. เร  มี  โด     ง.มี  เร  โด 

   
 

21. ระดบัเสยีงดนตรี เร่ิมจากโน้ตเสยีงใด 
     ก. โด                        ข. เร 
     ค. มี              ง. ฟา 

   
 

22. ข้อใดอธิบายต าแหนง่ของโน้ตซอล(G) ในกุญแจซอล
ได้ถกูต้อง 
     ก. บนเส้นบรรทดัท่ี 2          
     ข. ชอ่งท่ี   2 
     ค. ใต้เส้นท่ี 1                     
     ง. บนเส้นบรรทดัท่ี 1 

   

 

23. โน้ตเสยีงใดมีระดบัเสยีงสงูท่ีสดุ 
     ก.    ข. 
 
     ค.    ง. 
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รายการข้อความคิดเหน็ 

ความคิดเหน็ 
ข้อเสนอ 

แนะ 

เหมาะ 

สม 

ไม่
แน่ใจ 

ไม่
เหมาะสม 

+1 0 -1 

24. มี   ซอล   โด  เร   จะใช้ตวัอกัษรในข้อใดแทนโน้ต 
     ก.     B   A   G   F   
     ข.     C   D   E   B 
     ค.     F   A   B   C   
     ง.     E    G   C  D 

   

 

25. สญัลกัษณ์ p  มีความหมายวา่อยา่งไร 
     ก เสยีงดงัมาก   
     ข เสยีงดงัพอสมควร 
     ค   เสยีงเบา               
     ง. เบามาก  

   

 

26. เสยีงดงั คือ สญัลกัษณ์ใด 
     ก.   f                            ข. m   
     ค. mf                  ง. pp 

   
 

 
27.                            สญัลกัษณ์นีมี้ความหมายอยา่งไร  
     ก. เพิ่มความดงัของเสยีงขึน้ทีละน้อย  
     ข. เบาปานกลาง 
     ค. ดงัมาก     
     ง. ลดความดงัของเสยีงขึน้ทีละน้อย 

   

 

28. หากจะสงัเกตรูปแบบจงัหวะของเพลง นกัเรียน
จะต้องดท่ีูสญัลกัษณ์ใด 
     ก.                         ข.  
 
     ค.                                  ง. 
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รายการข้อความคิดเหน็ 

ความคิดเหน็ 
ข้อเสนอ 

แนะ 

เหมาะ 

สม 

ไม่
แน่ใจ 

ไม่
เหมาะสม 

+1 0 -1 

29. สญัลกัษณ์ใด คือสญัลกัษณ์บอกความดงัเบาของ
เสยีงดนตรี 
ก.                                  ข.   
ค.       f                         ง. 

   

 

 
30. สญัลกัษณ์นีก้ าหนดให้ 1 ห้องเพลงมี 
                           ก่ีจงัหวะ 
 
      ก. 1   จงัหวะ    
      ข. 2   จงัหวะ  
      ค. 3    จงัหวะ  
      ง.  4    จงัหวะ 

   

 

 
ข้อเสนอแนะ
.............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................. 
 

                 ลงช่ือ ....................................................  

       ...........................)...............................(  

ต าแหนง่ ....................................................  

       ผู้ เช่ียวชาญ 
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แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้เรียน 
ที่มีต่อกระบวนการเรียนเชิงรุก ด้วยโปรแกรม Music Learning 

ของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 3  โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ กรุงเทพมหานคร 

ค าชีแ้จง   ในการตอบแบบสอบถาม แบบสอบถามนีต้้องการถามความพงึพอใจและความคิดเห็น

ของนกัเรียนท่ีมีตอ่กระบวนการเรียนเชิงรุก ด้วย โปรแกรม Music Learning โดยแบง่ออกเป็น 3 

ตอน    

ตอนท่ี 1 ความพงึพอใจที่มีตอ่กระบวนการเรียนเชิงรุก ด้วยโปรแกรม Music Learning    

ตอนท่ี 2 ความคิดเห็นท่ีมีตอ่กระบวนการเรียนเชิงรุก   

ตอนท่ี 3 ความคิดเห็นท่ีมีตอ่โปรแกรม Music Learning  

 

  

รายการประเมิน 

ระดับความเหมาะสม 
มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

5 4 3 2 1 
 ตอนที่ 1 ความพึงพอใจที่มีต่อกระบวนการเรียนเชิงรุก ด้วยโปรแกรม Music Learning 
1.1 การเตรียมการสอนของผู้สอนเพื่อเข้าสูก่ารเรียนการ
สอน 

     

1.2 วสัด ุอุปกรณ์ และสือ่การสอน      
1.3  เนือ้หา กระบวนการ และกิจกรรมการเรียนการสอน      
1.4 ผู้สอน      
1.5 ระยะเวลาในการเรียนการสอน      
ตอนที่ 2 ความคดิเห็นที่มีต่อกระบวนการเรียนเชิงรุก   
2.1 ท าให้นกัเรียนกระตือรือร้นในการเรียน และ
บรรยากาศในห้องเรียนนา่เรียน 

     

2.2 ท าให้นกัเรียนได้มีสว่นร่วมในการท ากิจกรรมเด่ียว
และกลุม่ 

     

2.3 ท าให้นกัเรียนได้ฝึกการศกึษาหาความรู้ด้วยตนเอง      
2.4 ท าให้นกัเรียนมีความกล้าแสดงออก กล้าซกัถาม      
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รายการประเมิน 

ระดับความเหมาะสม 
มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

5 4 3 2 1 
2.5 ท าให้นกัเรียนท างานร่วมกบัผู้ อ่ืนได้เป็นอยา่งดี      
2.6 ท าให้นกัเรียนฝึกการแลกเปลีย่นความรู้ซึง่กนัและกนั      
2.7 ท าให้นกัเรียนสามารถแก้ปัญหาท่ีพบเจอด้วยตนเอง      
2.8 ท าให้นกัเรียนเป็นผู้ มีน า้ใจและเสยีสละ      
2.9 ท าให้นกัเรียนสามารถเป็นผู้น าและผู้ตามท่ีดี      
2.10 ท าให้นกัเรียนได้ฝึกระเบียบวินยัในการท างาน      
2.11 ท าให้นกัเรียนได้ฝึกการสร้างปฏิสมัพนัธ์กับเพื่อนใน
กลุม่ 

     

2.12 นกัเรียนมีความต้องการอยากเรียนวิชาดนตรีตอ่ไป 
หลงัจากการจดัการเรียน 

     

2.13 นกัเรียนมีความสขุและสนกุสนานจากการเรียน      
2.14 ท าให้นกัเรียนได้สามารถอ่านและเขียนโน้ตดนตรีท่ี
ถกูต้อง 

     

2.15 ท าให้นกัเรียนมีคะแนนวิชาดนตรีท่ีสงูขึน้      
ตอนที่ 3 ความคดิเห็นที่มีต่อโปรแกรม Music Learning 
3.1 โปรแกรมมีความทนัสมยั      
3.2  โปรแกรมใช้งานงา่ย สะดวก ไม่ยุง่ยาก      
3.3 โปรแกรมมีความชดัเจนของภาพ เสยีง ตวัอกัษร 
สอดคล้องกบั เนือ้หา 

     

3.4 โปรแกรมมีสสีนัสวยงามเป็นท่ีนา่สนใจ      
3.5 โปรแกรมมีเวลาท่ีเหมาะสมตอ่การเรียนรู้ของนกัเรียน
เรียนในแตล่ะหนว่ย 

     

ข้อเสนอแนะ 

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

.............................................................................................................................................. 
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ภาคผนวก ข 
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ตารางวิเคราะห์ผลความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญที่มีต่อประเมินแผนการจัดการ
เรียนรู้เร่ือง สัญลักษณ์ทางดนตรีสากล นักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 3  

รายการประเมิน 

ค่าความคิดเหน็ของ
ผู้เช่ียวชาญ 

ค่า 
เฉล่ีย 

แปลผล 

1 2 3 
ด้านที่ 1 องค์ประกอบของแผนการจัดการเรียนรู้ 
1.1 ความสอดคล้องของสาระส าคญักบั
มาตรฐานการเรียนรู้ ตวัชีว้ดั 

5 5 5 5.00 เหมาะสม
มากท่ีสดุ 

1.2 ตวัชีว้ดัหรือผลการเรียนรู้ครอบคลมุสาระ
การเรียนรู้  

5 4 5 4.67 เหมาะสม
มากท่ีสดุ 

1.3 จุดประสงค์การเรียนรู้มีความชดัเจน
ครอบคลมุเนือ้หาสาระ 

5 5 5 5.00 เหมาะสม
มากท่ีสดุ 

1.4 สาระการเรียนรู้เหมาะสมกบัเวลา และ
ตวัชีว้ดัหรือผลการเรียนรู้ 

4 5 5 4.67 เหมาะสม
มากท่ีสดุ 

1.5 กิจกรรมการเรียนรู้มีล าดบัขัน้ตอนเหมาะสม
และเน้นผู้ เรียนเป็นส าคญั 

5 5 5 5.00 เหมาะสม
มากท่ีสดุ 

1.6 กิจกรรมการเรียนรู้มีความหลากหลาย 4 4 5 4.33 เหมาะสม
มาก 

1.7 กิจกรรมการเรียนรู้สง่เสริม พฒันา ทกัษะ
กระบวนการคิดของนกัเรียน 

5 5 5 5.00 เหมาะสม
มากท่ีสดุ 

1.8 วสัดอุุปกรณ์ สือ่ และแหลง่เรียนรู้มีความ 
เหมาะสม 

5 5 5 5.00 เหมาะสม
มากท่ีสดุ 

1.9 สือ่การเรียนรู้สอดคล้อง เหมาะสมกบัสาระ
การเรียนรู้และกิจกรรมการเรียนรู้ 

5 4 5 4.67 เหมาะสม
มากท่ีสดุ 

1.10 นกัเรียนได้มีสว่นร่วมในการใช้สือ่และ
แหลง่เรียนรู้ได้อยา่งทัว่ถึง 

5 5 5 5.00 เหมาะสม
มากท่ีสดุ 

1.11นกัเรียนได้ใช้สือ่และแหลง่เรียนรู้ด้วยตนเอง 

 
5 5 5 5.00 เหมาะสม

มากท่ีสดุ 

1.12 ใช้สือ่สอดคล้องกบัเนือ้หา และเทคนิควิธี
สอน 

5 4 5 4.67 เหมาะสม
มากท่ีสดุ 
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รายการประเมิน 

ค่าความคิดเหน็ของ
ผู้เช่ียวชาญ 

ค่า 
เฉล่ีย 

แปลผล 

1 2 3 
1.13 การก าหนดชิน้งาน /ภาระงาน มีความ
เหมาะสม 

4 4 5 4.33 เหมาะสม
มาก 

1.14 การท าชิน้งาน /ภาระงาน สง่เสริมให้
นกัเรียนได้ใช้กระบวนการคิดมากกวา่ท าตาม
แบบท่ีครูก าหนด 

5 5 5 5.00 เหมาะสม
มากท่ีสดุ 

1.15 การวดัและประเมินผลสอดคล้องกบั
จุดประสงค์/ตวัชีว้ดั/ผลการเรียนรู้ชดัเจนและ
เหมาะสม และผู้ เรียนมีสว่นร่วมในการประเมิน
ตนเองและเพื่อน   

4 5 5 4.67 เหมาะสม
มากท่ีสดุ 

ด้านที่ 2 กระบวนการจัดการเรียนรู้ 

2.1 เปิดโอกาสให้นกัเรียนแสดงความคิดเห็น
และซกัถามข้อสงสยั 

5 4 5 4.67 เหมาะสม
มากท่ีสดุ 

2.2 เปิดโอกาสให้นกัเรียนมีสว่นร่วมในการจดั
กิจกรรมการเรียนรู้ 

4 4 5 4.33 เหมาะสม
มาก 

2.3 เปิดโอกาสให้นกัเรียนค้นพบค าตอบและ
สามารถสรุปสร้างความรู้ได้ด้วยตนเอง 

5 5 5 5.00 เหมาะสม
มากท่ีสดุ 

2.4 สง่เสริมให้นกัเรียนมีการพดู/อภิปราย
แลกเปลีย่นความคิดเห็น 

5 5 5 5.00 เหมาะสม
มากท่ีสดุ 

2.5 สง่เสริมสนบัสนุนให้นกัเรียนท างานร่วมกนั
เป็นกลุม่ 

5 5 5 5.00 เหมาะสม
มากท่ีสดุ 

2.6 สง่เสริมให้นกัเรียนกล้าแสดงออกและมี
ความเช่ือมัน่ในตนเอง 

5 4 5 4.67 เหมาะสม
มากท่ีสดุ 

2.7 สง่เสริมให้นกัเรียนได้ลงมือปฏิบติัจาก
กิจกรรมที่เน้นการฝึกปฏิบติัจริง 
 

5 5 5 5.00 เหมาะสม
มากท่ีสดุ 

2.8 นกัเรียนได้น าความรู้ท่ีเรียนไปประยกุต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวนั 

4 4 5 4.33 เหมาะสม
มากท่ีสดุ 
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รายการประเมิน 

ค่าความคิดเหน็ของ
ผู้เช่ียวชาญ 

ค่า 
เฉล่ีย 

แปลผล 

1 2 3 
2.9 เน้นกระบวนการท างานเป็นกลุม่/ทีม 5 5 5 5.00 เหมาะสม

มากท่ีสดุ 
2.10 จดักิจกรรมได้สอดคล้อง และเหมาะสมกบั
วยัของผู้ เรียน 

5 5 5 5.00 เหมาะสม
มากท่ีสดุ 

2.11 สร้างปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งครูกบันกัเรียน 
และนกัเรียนกบัเพื่อนในกลุม่ 

4 4 5 4.33 เหมาะสม
มาก 

2.12 เช่ือมโยงประสบการณ์การเรียนรู้ของ
ผู้ เรียนเข้ากบัชีวิตจริง 

4 4 5 4.33 เหมาะสม
มาก 

2.13 จดัสิง่แวดล้อม และบรรยากาศการเรียนท่ี
แจ่มใสและเป็นมิตร นา่เรียน 

5 5 5 5.00 เหมาะสม
มากท่ีสดุ 

รวมค่าเฉล่ีย 4.71 4.61 5.00 4.77 เหมาะสม
มากที่สุด 
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ตารางวิเคราะห์ผลความคิดเห็นของผู้ เช่ียวชาญท่ีมีตอ่ โปรแกรม Music Learning เร่ือง 
สญัลกัษณ์ทางดนตรีสากล นกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 3   

รายการประเมิน 

ค่าความคิดเหน็ของ
ผู้เช่ียวชาญ 

ค่า 
เฉล่ีย 

แปลผล 

1 2 3 
ด้านเนือ้หา 
1. เนือ้หาเหมาะสมกบัจุดประสงค์การเรียนรู้ 
 

     

บทท่ี 1 สญัลกัษณ์แทนเสยีงสัน้ ยาว 4 5 5 4.67 เหมาะสม
มากท่ีสดุ 

 

บทท่ี 2 สญัลกัษณ์แทนเสยีงสงู ต ่า 5 4 5 5.00 เหมาะสม
มากท่ีสดุ 

 

บทท่ี 3 สญัลกัษณ์แทนเสยีงดงั เบา 4 5 5 4.67 เหมาะสม
มากท่ีสดุ 

2. ความถกูต้องของเนือ้หา 
 

 

     

บทท่ี 1 สญัลกัษณ์แทนเสยีงสัน้ ยาว 5 4 5 4.67 เหมาะสม
มากท่ีสดุ 

บทท่ี 2 สญัลกัษณ์แทนเสยีงสงู ต ่า 4 5 5 4.67 เหมาะสม
มากท่ีสดุ 

บทท่ี 3 สญัลกัษณ์แทนเสยีงดงั เบา 5 5 5 5.00 เหมาะสม
มากท่ีสดุ 

3. ความเหมาะสมในการจดัเรียงล าดบัเนือ้หา 
 

     

บทท่ี 1 สญัลกัษณ์แทนเสยีงสัน้ ยาว 4 4 5 4.33 เหมาะสม
มาก 

บทท่ี 2 สญัลกัษณ์แทนเสยีงสงู ต ่า 5 5 5 5.00 เหมาะสม
มากท่ีสดุ 

บทท่ี 3 สญัลกัษณ์แทนเสยีงดงั เบา 5 5 5 5.00 เหมาะสม
มากท่ีสดุ 
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รายการประเมิน 

ค่าความคิดเหน็ของ
ผู้เช่ียวชาญ 

ค่า 
เฉล่ีย 

แปลผล 

1 2 3 
4. ความเหมาะสมของปริมาณเนือ้หา      

บทท่ี 1 สญัลกัษณ์แทนเสยีงสัน้ ยาว 5 5 5 5.00 เหมาะสม
มากท่ีสดุ 

บทท่ี 2 สญัลกัษณ์แทนเสยีงสงู ต ่า 5 4 5 4.67 เหมาะสม
มากท่ีสดุ 

บทท่ี 3 สญัลกัษณ์แทนเสยีงดงั เบา 5 5 5 5.00 เหมาะสม
มากท่ีสดุ 

5. กิจกรรมการเรียนรู้สอดคล้องกบัเนือ้หาและวตัถปุระสงค์ 

บทท่ี 1 สญัลกัษณ์แทนเสยีงสัน้ ยาว 4 4 5 4.33 เหมาะสม
มาก 

บทท่ี 2 สญัลกัษณ์แทนเสยีงสงู ต ่า 5 5 5 5.00 เหมาะสม
มากท่ีสดุ 

บทท่ี 3 สญัลกัษณ์แทนเสยีงดงั เบา 4 5 5 4.67 เหมาะสม
มากท่ีสดุ 

6. ความเหมาะสมของค าถามในแบบฝึกหดั      

บทท่ี 1 สญัลกัษณ์แทนเสยีงสัน้ ยาว 5 4 5 4.67 เหมาะสม
มากท่ีสดุ 

บทท่ี 2 สญัลกัษณ์แทนเสยีงสงู ต ่า 4 5 5 4.67 เหมาะสม
มากท่ีสดุ 

บทท่ี 3 สญัลกัษณ์แทนเสยีงดงั เบา 4 5 5 4.67 เหมาะสม
มากท่ีสดุ 

7. ความสมของค าถามในแบบทดสอบ      

บทท่ี 1 สญัลกัษณ์แทนเสยีงสัน้ ยาว 4 4 5 4.33 เหมาะสม
มาก 

บทท่ี 2 สญัลกัษณ์แทนเสยีงสงู ต ่า 4 5 5 4.67 เหมาะสม
มากท่ีสดุ 
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รายการประเมิน 

ค่าความคิดเหน็ของ
ผู้เช่ียวชาญ 

ค่า 
เฉล่ีย 

แปลผล 

1 2 3 
บทท่ี 3 สญัลกัษณ์แทนเสยีงดงั เบา 5 4 5 4.67 เหมาะสม

มากท่ีสดุ 

ด้านคุณภาพของส่ือ      

1. ความเหมาะสมของรูปแบบตวัอกัษร 

 
4 5 5 4.67 เหมาะสม

มากท่ีสดุ 

2. ความเหมาะสมของขนาดตวัอกัษร 

 
5 5 5 5.00 เหมาะสม

มากท่ีสดุ 

3. ความเหมาะสมของสตีวัอกัษร 

 
4 4 5 4.33 เหมาะสม

มาก 

4. ความเหมาะสมของการใช้สพีืน้หลงั 

 
4 4 5 4.33 เหมาะสม

มาก 

5. ความเหมาะสมของเสยีงประกอบ 

 
4 5 5 4.67 เหมาะสม

มากท่ีสดุ 

6. ความชดัเจนของเสยีงประกอบ 

 
5 5 5 5.00 เหมาะสม

มากท่ีสดุ 

7. ความเหมาะสมของภาพประกอบ 

 
5 5 5 5.00 เหมาะสม

มากท่ีสดุ 

8. ความคมชดัของภาพ 5 4 5 4.67 เหมาะสม
มากท่ีสดุ 

9. ความเหมาะสมของกราฟิกหน้าจอบทเรียน 

 
4 5 5 4.67 เหมาะสม

มากท่ีสดุ 

10. ความเหมาะสมขององค์ประกอบหน้าจอ
บทเรียน 

5 5 5 5.00 เหมาะสม
มากท่ีสดุ 

11. การเช่ือมโยงกบัสว่นตา่งๆ มีความสะดวก 

 
5 5 5 5.00 เหมาะสม

มากท่ีสดุ 
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รายการประเมิน 

ค่าความคิดเหน็ของ
ผู้เช่ียวชาญ 

ค่า 
เฉล่ีย 

แปลผล 

1 2 3 
12. ความเหมาะสมของเทคนิคการน าเสนอ 4 5 5 4.67 เหมาะสม

มากท่ีสดุ 

ด้านภาพรวม      

1. โปรแกรมใช้งานได้งา่ย 5 5 5 5.00 เหมาะสม
มากท่ีสดุ 

2. โปรแกรมนา่สนใจและนา่ดงึดดูตอ่การเรียนรู้ 4 4 5 4.33 เหมาะสม
มาก 

3. โปรแกรมมีความเหมาะสมกบัเรียนรู้ 5 5 5 5.00 เหมาะสม
มากท่ีสดุ 

4. โปรแกรมมีความเหมาะสมกบัวยั 5 5 5 5.00 เหมาะสม
มากท่ีสดุ 

5. โปรแกรมมีความเหมาะสมในการน าไป
เผยแพร่ได้ 

5 5 5 5.00 เหมาะสม
มากท่ีสดุ 

รวมค่าเฉล่ีย 4.55 4.71 5.00 4.75 เหมาะสม
มากที่สุด 
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ตารางวิเคราะห์ผลความคิดเห็นของผู้ เช่ียวชาญท่ีมีต่อ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน เร่ืองสญัลกัษณ์ทางดนตรีสากล ด้วยการเรียนเชิงรุก โปรแกรม Music Learning ของ
นกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 3  

 
 

เนือ้หาการประเมนิ 
ค่าความเห็นของ
ผู้เช่ียวชาญ 

 

เฉล่ีย 
 

แปลผล 
1 2 3 

1.ข้อใดหมายถึงตวัโน้ต 

   ก. สญัลกัษณ์ท่ีผู้ขบัร้องใช้ในการร้องเพลง 
   ข. สญัลกัษณ์ท่ีใช้ในการบนัทกึอารมณ์ของบท     
       เพลง 
   ค. สญัลกัษณ์ท่ีใช้บอกความหมายของบทเพลง 
   ง. สญัลกัษณ์ท่ีใช้บนัทกึระดบัเสยีงดนตรีและ        
ความสัน้ยาวของบทเพลง 

 

+1 +1 +1 1 น าไปใช้ได้ 

2.ข้อใดกลา่วได้ถกูต้อง 
    ก.ตวัโน้ตเป็นรูปภาพเก่ียวกบัดนตรี 
   ข.ตวัโน้ตเป็นช่ือสตัว์ชนิดหนึง่ 
   ค.ตวัโน้ตเป็นตวัหนงัสอืโบราณ 
   ง. ตวัโน้ตเป็นสญัลกัษณ์ใช้บนัทกึเสยีงเพลง 
 

+1 +1 +1 1 น าไปใช้ได้ 

3.ข้อใดเรียงล าดบัโน้ตท่ีมีอตัราจงัหวะน้อยที่สุดไป
มากที่สุด ท่ีสดุได้ถกูต้อง 

      ก.   →  →  →               

      ข.  →   →   →    

   ค.  → →    →   

   ง. → →   →  

 

+1 +1 +1 1 น าไปใช้ได้ 
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เนือ้หาการประเมนิ 

ค่าความเห็นของ
ผู้เช่ียวชาญ 

 

เฉล่ีย 
 

แปลผล 
1 2 3 

4.โน้ตในข้อใดมีคา่เทา่กบั 4 จงัหวะ 

    ก.                         ข.              

   ค.                          ง.        
 

+1 +1 +1 1 น าไปใช้ได้ 

5. โน้ต มีช่ือวา่โน้ตอะไร 
   ก. โน้ตตวักลม    
   ข.โน้ตตวัขาว  
   ค. โน้ตตวัเขบ็ด 1 ชัน้   
   ง.โน้ตตวัด า 

+1 +1 +1 1 น าไปใช้ได้ 

6. โน้ตดงัตอ่ไปนีมี้รวมกนัได้ก่ีจงัหวะ 

           
    ก. 3 จงัหวะ    
    ข. 4 จงัหวะ  
    ค. 5 จงัหวะ   
    ง. 6 จงัหวะ  
 

+1 +1 +1 1 น าไปใช้ได้ 

 
7.           มีคา่เทา่กบั โน้ตในข้อใด 

   ก.  

   ข.  

   ค.  

   ง.  
 

+1 +1 +1 1 น าไปใช้ได้ 
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เนือ้หาการประเมนิ 

ค่าความเห็นของ
ผู้เช่ียวชาญ 

 

เฉล่ีย 
 

แปลผล 
1 2 3 

 
8.                   มีคา่เทา่กบั โน้ตในข้อใด 

   ก.   

   ข.  

   ค.  

   ง.  

+1 +1 +1 1 น าไปใช้ได้ 

9.โน้ตในข้อใดมีคา่ไม่เท่ากับ 3 จงัหวะ 

   ก.   

   ข.  

   ค.   

   ง.  

+1 +1 +1 1 น าไปใช้ได้ 

10.ข้อใดถกูต้อง 

   ก.     =                

   ข.     =  

   ค.            =                

  ง.              =  

+1 +1 0 0.67 น าไปใช้ได้ 

11.โน้ตตวัด า 6 ตวั เทา่กบั โน้ตตวัขาวก่ีตวั 
   ก. 2  ตวั                  ข. 3 ตวั 
   ค. 4 ตวั                   ง. 5 ตวั 

+1 +1 +1 1 น าไปใช้ได้ 

12.              ความยาวเสยีงน้อยกวา่โน้ตในข้อใด 

   ก.                            ข.   

   ค.                                     ง.  

+1 +1 +1 1 น าไปใช้ได้ 
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เนือ้หาการประเมนิ 

ค่าความเห็นของ
ผู้เช่ียวชาญ 

 

เฉล่ีย 
 

แปลผล 
1 2 3 

13.ข้อใดเป็นตวัก าหนดวา่แตล่ะบทเพลงมีลกัษณะ
ท่ีแตกตา่งกนั 
   ก. โน้ตเพลง                   
   ข. ผู้ ฟังดนตรี  
   ค. ผู้ เลน่ดนตรี                   
   ง.ผู้อ านวยเพลง 

+1 +1 +1 1 น าไปใช้ได้ 

14.สญัลกัษณ์ท่ีใช้แยกระดบัเสยีงของดนตรีคืออะไร 
   ก. กญุแจประจ าหลกั        
   ข.ตวัเลข  
   ค. บรรทดั  5  เส้น      
   ง. ตวัโน้ต 

+1 0 +1 0.67 น าไปใช้ได้ 

 
15.                    กญุแจท่ีเขียนอยูบ่นบรรทดั 5 เส้น           
                         มีช่ือ เรียกวา่อะไร 
   ก. กญุแจฟา                  ข.กญุแจโดอลัโต  
   ค.กญุแจซอล                ง.กญุแจกญุแจโดเทเนอร์ 

+1 +1 +1 1 น าไปใช้ได้ 

 
16.         จากภาพ คือโน้ตเสยีงใด 
 
    ก.โน้ต C    ข. โน้ต D   
   ค. โน้ต E    ง.โน้ต F 

+1 +1 +1 1 น าไปใช้ได้ 

 
17.         ช่ือวา่โน้ตอะไร 
 
   ก. โน้ต D  ข. โน้ต E  
   ค. โน้ต F  ง.โน้ต G 

+1 +1 +1 1 น าไปใช้ได้ 
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เนือ้หาการประเมนิ 

ค่าความเห็นของ
ผู้เช่ียวชาญ 

 

เฉล่ีย 
 

แปลผล 
1 2 3 

 
18.       โน้ตท่ีเขียนบนบรรทดั 5 เส้น  
                              มีช่ือวา่โน้ตอะไร 
   ก.โน้ต  A  ข. โน้ต B   
   ค. โน้ต C  ง.โน้ต  G 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
1 

 
น าไปใช้ได้ 

19.โน้ตในข้อใดมีเสยีงสงูกวา่โน้ตซอล 
    ก.   ข. 
 
   ค.   ง.   
 

+1 +1 +1 1 น าไปใช้ได้ 

20.ข้อใดมีความสมัพนัธ์กบัภาพมากท่ีสดุ 
   ก. โด  มี  เร             ข. โด  เร  มี  
   ค. เร  มี  โด      ง.มี  เร  โด 

+1 +1 0 0.67 น าไปใช้ได้ 

21.ระดบัเสยีงดนตรี เร่ิมจากโน้ตเสยีงใด 
   ก. โด                          ข.  เร   
   ค. มี              ง.  ฟา 

+1 +1 +1 1 น าไปใช้ได้ 

22.ข้อใดอธิบายต าแหนง่ของโน้ตซอล(G) ในกุญแจ
ซอลได้ถกูต้อง 
   ก. บนเส้นบรรทดัท่ี 2    
   ข.  ช่องท่ี   2 
   ค. ใต้เส้นท่ี 1              
   ง.   บนเส้นบรรทดัท่ี 1 

+1 +1 +1 1 น าไปใช้ได้ 

23.โน้ตเสยีงใดมีระดบัเสยีงสงูท่ีสดุ 
   ก.    ข. 
 
   ค.    ง. 

+1 +1 +1 1 น าไปใช้ได้ 
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เนือ้หาการประเมนิ 

ค่าความเห็นของ
ผู้เช่ียวชาญ 

 

เฉล่ีย 
 

แปลผล 
1 2 3 

24.มี   ซอล  โด  เร  จะใช้ตวัอกัษรในข้อใดแทนโน้ต 
   ก.     B   A   G   F   
   ข.     C   D   E   B 
   ค.     F   A   B   C   
   ง.     E    G   C  D 

+1 +1 +1 1 น าไปใช้ได้ 

25.สญัลกัษณ์ p  มีความหมายวา่อยา่งไร 
 ก เสยีงดงัมาก   ข เสยีงดงัพอสมควร 
 ค   เสยีงเบา              ง. เบามาก  

+1 +1 +1 1 น าไปใช้ได้ 

26.เสยีงดงั คือ สญัลกัษณ์ใด 
    ก   f                          ข. m   
    ค. mf              ง. pp 

+1 +1 +1 1 น าไปใช้ได้ 

 
27.                         สญัลกัษณ์นีมี้ความหมาย
อยา่งไร  
   ก. เพิ่มความดงัของเสยีงขึน้ทีละน้อย  
   ข. เบาปานกลาง 
   ค. ดงัมาก     
   ง.ลดความดงัของเสยีงขึน้ทีละน้อย 
 

+1 +1 +1 1 น าไปใช้ได้ 

28.หากจะสงัเกตรูปแบบจงัหวะของเพลง นกัเรียน
จะต้องดท่ีูสญัลกัษณ์ใด 
 
   ก.                         ข.  
 
   ค.                                  ง. 
 

+1 +1 +1 1 น าไปใช้ได้ 
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เนือ้หาการประเมนิ 

ค่าความเห็นของ
ผู้เช่ียวชาญ 

 

เฉล่ีย 
 

แปลผล 
1 2 3 

29.สญัลกัษณ์ใด คือสญัลกัษณ์บอกความดงัเบา
ของเสยีงดนตรี 
   ก.                                  ข.   
 
   ค.    f                            ง. 

 

+1 +1 +1 1 น าไปใช้ได้ 

 
30.                 สญัลกัษณ์นีก้ าหนดให้ 1 ห้อง 
                        เพลงมีก่ีจงัหวะ 
ก.  1   จงัหวะ   ข. 2   จงัหวะ  
ค. 3    จงัหวะ             ง.  4    จงัหวะ 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
1 

 
น าไปใช้ได้ 
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ตารางวิเคราะห์ผลความคิดเห็นของผู้ เช่ียวชาญท่ีมีต่อแบบประเมินความคิดเห็นของ
นักเรียน ท่ีมีต่อกระบวนการเรียนเชิงรุก ด้วยโปรแกรม Music Learning ของนักเรียนชั น้
ประถมศกึษาปีท่ี 3 

 
 

เนือ้หาการประเมนิ 
ค่าความเห็นของ
ผู้เช่ียวชาญ 

 
เฉล่ีย 

 
แปลผล 

1 2 3 

ตอนที่ 1 ความพึงพอใจที่มีต่อกระบวนการเรียนเชิงรุก ด้วยโปรแกรม Music Learning 

1.1 การเตรียมการสอนของผู้สอนเพื่อเข้าสูก่ารเรียน
การสอน 

+1 +1 +1 1 น าไปใช้ได้ 

1.2 วสัด ุอุปกรณ์ และสือ่การสอน +1 +1 +1 1 น าไปใช้ได้ 
1.3  เนือ้หา กระบวนการ และกิจกรรมการเรียนการ
สอน 

+1 +1 +1 1 น าไปใช้ได้ 

1.4 ผู้สอน +1 +1 +1 1 น าไปใช้ได้ 
1.5 ระยะเวลาในการเรียนการสอน +1 +1 +1 1 น าไปใช้ได้ 
ตอนที่ 2 ความคดิเห็นที่มีต่อกระบวนการเรียนเชิงรุก   

2.1 ท าให้นกัเรียนกระตือรือร้นในการเรียน และ
บรรยากาศในห้องเรียนนา่เรียน 

+1 +1 +1 1 น าไปใช้ได้ 

2.2 ท าให้นกัเรียนได้มีสว่นร่วมในการท ากิจกรรม
เด่ียวและกลุม่ 

+1 +1 +1 1 น าไปใช้ได้ 

2.3 ท าให้นกัเรียนได้ฝึกการศกึษาหาความรู้ด้วย
ตนเอง 

+1 +1 +1 1 น าไปใช้ได้ 

2.4 ท าให้นกัเรียนมีความกล้าแสดงออก กล้า
ซกัถาม 

+1 +1 0 0.67 น าไปใช้ได้ 

2.5 ท าให้นกัเรียนท างานร่วมกบัผู้ อ่ืนได้เป็นอยา่งดี +1 +1 0 0.67 น าไปใช้ได้ 
2.6 ท าให้นกัเรียนฝึกการแลกเปลีย่นความรู้ซึง่กนั
และกนั 

+1 +1 +1 1 น าไปใช้ได้ 

2.7 ท าให้นกัเรียนสามารถแก้ปัญหาท่ีพบเจอด้วย
ตนเอง 

+1 +1 +1 1 น าไปใช้ได้ 
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เนือ้หาการประเมนิ 

ค่าความเห็นของ
ผู้เช่ียวชาญ 

 
เฉล่ีย 

 
แปลผล 

1 2 3 

2.8 ท าให้นกัเรียนเป็นผู้ มีน า้ใจและเสยีสละ +1 +1 +1 1 น าไปใช้ได้ 
2.9 ท าให้นกัเรียนสามารถเป็นผู้น าและผู้ตามท่ีดี +1 +1 +1 1 น าไปใช้ได้ 
2.10 ท าให้นกัเรียนได้ฝึกระเบียบวินยัในการท างาน +1 +1 +1 1 น าไปใช้ได้ 
2.11 ท าให้นกัเรียนได้ฝึกการสร้างปฏิสมัพนัธ์กับ
เพื่อนในกลุม่ 

+1 +1 +1 1 น าไปใช้ได้ 

2.12 นกัเรียนมีความต้องการอยากเรียนวิชาดนตรี
ตอ่ไป หลงัจากการจดัการเรียน 

+1 +1 0 0.67 น าไปใช้ได้ 

2.13 นกัเรียนมีความสขุและสนกุสนานจากการ
เรียน 

+1 +1 +1 1 น าไปใช้ได้ 

2.14 ท าให้นกัเรียนได้สามารถอ่านและเขียนโน้ต
ดนตรีท่ีถกูต้อง 

+1 +1 +1 1 น าไปใช้ได้ 

2.15 ท าให้นกัเรียนมีคะแนนวิชาดนตรีท่ีสงูขึน้ +1 +1 +1 1 น าไปใช้ได้ 
ตอนที่ 3 ความคดิเห็นที่มีต่อโปรแกรม Music 
Learning 

     

3.1 โปรแกรมมีความทนัสมยั +1 +1 +1 1 น าไปใช้ได้ 
3.2  โปรแกรมใช้งานงา่ย สะดวก ไม่ยุง่ยาก +1 +1 +1 1 น าไปใช้ได้ 
3.3 โปรแกรมมีความชดัเจนของภาพ เสยีง ตวัอกัษร 
สอดคล้องกบั เนือ้หา 

+1 +1 +1 1 น าไปใช้ได้ 

3.4 โปรแกรมมีสสีนัสวยงามเป็นท่ีนา่สนใจ +1 +1 +1 1 น าไปใช้ได้ 
3.5 โปรแกรมมีเวลาท่ีเหมาะสมตอ่การเรียนรู้ของ
นกัเรียนในแตล่ะหนว่ย 

+1 +1 +1 1 น าไปใช้ได้ 
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ภาคผนวก ค 
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โปรแกรม Music Learning 

 

 

                  ช่ือ 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 14 โปรแกรม Music Learning 
 

 

 

 

 

 
 
 

ภาพประกอบ 15 โปรแกรม Music Learning 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 16 โปรแกรม Music Learning ทดสอบก่อนเรียน 
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ภาพประกอบ 17 โปรแกรม Music Learning เร่ืองสญัลกัษณ์ทางดนตรีสากล 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 18 โปรแกรม Music Learning  สญัลกัษณ์แทนเสยีงสัน้ ยาว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 19 โปรแกรม Music Learning สญัลกัษณ์ตวัโน้ต 
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ภาพประกอบ 20  โปรแกรม Music Learning คา่ของตวัโน้ต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 21 โปรแกรม Music Learning สญัลกัษณ์แทนรูปแบบจงัหวะ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 22 โปรแกรม Music Learning กิจกรรมกลุม่ 
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ภาพประกอบ 23 โปรแกรม Music Learning แบบฝึกหดั สญัลกัษณ์แทนเสยีงสัน้ ยาว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพประกอบ 24 โปรแกรม Music Learning แบบฝึกหดั สญัลกัษณ์แทนเสยีงสัน้ ยาว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 25 โปรแกรม Music Learning เร่ืองสญัลกัษณ์แทนเสยีงสงู ต ่า 
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ภาพประกอบ 26  โปรแกรม Music Learning บรรทดั 5 เส้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 27 โปรแกรม Music Learning เส้นน้อย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 28  โปรแกรม Music Learning กญุแจประจ าหลกั 
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ภาพประกอบ 29 โปรแกรม Music Learning การเขียนกญุแจซอล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 30 โปรแกรม Music Learning เส้นกัน้ห้อง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 31 โปรแกรม Music Learning เคร่ืองหมายก าหนดจงัหวะ 
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ภาพประกอบ 32 โปรแกรม Music Learning การเรียกช่ือตวัโน้ต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 33 โปรแกรม Music Learning การฝึกอ่านและเขียน ฟังเสยีงโน้ต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 34 โปรแกรม Music Learning แบบฝึกหดัสญัลกัษณ์แทนเสยีงสงูต ่า 
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ภาพประกอบ 35 โปรแกรม Music Learning แบบฝึกหดัสญัลกัษณ์แทนเสยีงสงูต ่า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 36 โปรแกรม Music Learning เร่ืองสญัลกัษณ์แทนเสยีงดงั เบา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 37 โปรแกรม Music Learning สญัลกัษณ์ท่ีแทนด้วยเคร่ืองหมาย 
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ภาพประกอบ 38 โปรแกรม Music Learning สญัลกัษณ์ท่ีแทนด้วยตวัอกัษร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 39 โปรแกรม Music Learning แบบฝึกหดัเร่ืองสญัลกัษณ์แทนเสยีงดงั เบา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 40 โปรแกรม Music Learning แบบทดสอบหลงัเรียน 
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ภาคผนวก ง 
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ภาพประกอบ 41 นกัเรียนเข้าโปรแกรม Music Learning 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 42 นกัเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียน 
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ภาพประกอบ 43 นกัเรียนศกึษาโปรแกรม Music Learning  
 

 
 

ภาพประกอบ 44  นกัเรียนศกึษาโปรแกรม Music Learning 
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ภาพประกอบ 45  นกัเรียนศกึษาโปรแกรม Music Learning 
 

 
 

ภาพประกอบ 46 นกัเรียนศกึษาโปรแกรม Music Learning 
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ภาพประกอบ 47 นกัเรียปฎิบติักิจกรรม หลงัจากการสบืค้นด้วยตนเอง 
 

 
 

ภาพประกอบ 48 ปฏิบติักิจกรรมกลุม่ 
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ภาพประกอบ 49  ปฏิบติักิจกรรมกลุม่ 
 

 

 
ภาพประกอบ 50 ปฏิบติักิจกรรมกลุม่ 
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ประวัติผู้เขียน 
 

ประวัตผู้ิเขียน 
 

ช่ือ-สกุล นางสาวรัตติยา บุญหลง 
วัน เดือน ปี เกิด 31 มกราคม 2528 
สถานที่เกิด ราชบุรี 
วุฒิการศึกษา พ.ศ  2543     

การศกึษาระดบัมธัยมศกึษาตอนต้น  
จาก โรงเรียนนารีวิทยา จ.ราชบุรี  
พ.ศ. 2546     
การศกึษาระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย  
จาก วิทยาลยันาฏศิลปลพบุรี จ.ลพบุรี  
พ.ศ. 2550   
การศกึษาระดบัปริญญาตรี   
สาขาดนตรีศกึษา คณะครุศาสตร์  
จาก มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสนุนัทา  
พ.ศ. 2563      
การศกึษาระดบัปริญญามหาบณัฑิต  
สาขาศิลปศกึษา(ดนตรีศกึษา) คณะศิลปกรรมศาสตร์  
จาก มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

ที่อยู่ปัจจุบัน 99/147 หมู่บ้านเฮาส์ 35 ซอยแจ้งวฒันะ-ปากเกร็ด 35 หมู่ท่ี 2 ต.คลอง
เกลอื อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120   
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