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The purposes of this research are as follows: (1) to study learning
achievement in reading musical notes among keyboard students using the MUSIC
LAND game at Rajini School; and (2) to study the satisfaction of keyboard students
towards learning keyboard with the MUSIC LAND game. The sample consisted of twenty
students, who learned keyboard in the second semester of the 2019 academic year. The
research used a One-Group Pretest-Posttest Design. The tools included the MUSIC
LAND game, which is used as an experimental tool, and the data collection tools
consisted of learning achievement tests and a satisfaction survey. The statistics used for
data analysis included a t-test for dependent sample, mean and standard deviation
(SD). The results revealed that the students who learned keyboard using MUSIC LAND
demonstrated the scores of the posttest was higher than those of the pretest with a
statistical significance of .05. The student were very satisfied with learning keyboard with
the MUSIC LAND game (Mean = 4.82 and SD = 0.19).
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บทที่ 1
บทนา
1. ภูมิหลัง
ดนตรีเป็ น สิ่ งที่ธรรมชาติให้ม าพร้อมกับ ชี วิตมนุษย์ โดยที่ม นุษ ย์ไม่ รูต้ ัว นับ ว่าเป็ นทั้ง
ศาสตร์และศิลป์ ที่ช่วยทาให้มนุษย์มีความสุข สนุกสนาน รูส้ ึกเบิกบาน ผ่อนคลายความเครียด ให้
รูส้ ึกสงบ และสามารถช่วยกล่อมเกลาจิตใจของมนุษย์ ทั้งในทางตรงและทางอ้อม ตั้งแต่เกิดจน
ตาย ดนตรีจึ ง มี ค วามเกี่ ย วข้อ งกับ มนุ ษ ย์อ ย่ างหลี ก เลี่ ย งไม่ ไ ด้ อาจเกิ ด จากขนบธรรมเนี ย ม
ประเพณี วัฒนธรรม และความเชื่อ เช่น เพลงกล่อมเด็ก เพลงในพิธีการต่าง ๆ รวมถึงเพลงสวดถึง
พระผูเ้ ป็ นเจ้า เป็ นต้น มนุษย์ยังใช้เสียงของดนตรีเป็ นสื่อในการแสดงออกทางอารมณ์ความรูส้ ึก
ต่าง ๆ (คมสันต์ วงค์วรรณ์, 2551, น. 1) ตามพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 ให้
ความหมายของ “ดนตรี” ไว้ว่า “เสียงที่ประกอบกันเป็ นทานองเพลง เครื่องบรรเลงซึ่งมีเสียงดังทา
ให้รูส้ ึกเพลิดเพลิน หรือเกิดอารมณ์รกั โศก หรือรื่นเริง เป็ นต้น ได้ตามทานองเพลง” จากข้อความ
ข้างต้น ทาให้ทราบว่าดนตรีช่วยทาให้มนุษย์มีความสุข รู ส้ ึกสงบ และสามารถถ่ายทอดอารมณ์
ความรู ส้ ึกต่าง ๆ ผ่านทางดนตรี ส่งผลให้ดนตรีได้รบั ความสนใจและเล็งเห็นความสาคัญในการ
เรียนดนตรีมากยิ่งขึน้
การศึกษาดนตรีในประเทศไทย ได้ถกู พัฒนาขึน้ อย่างต่อเนื่อง พระราชบัญญัติการศึกษา
แห่ ง ชาติ พ.ศ. 2542 ระบุ ถึ ง วัฒ นธรรมดนตรี ในมาตรา 6 ไว้ว่ า ลัก ษณะอัน พึ ง ประสง ค์ของ
พลเมืองในชาติไทยที่มีความสมบูรณ์จาเป็ นต้องเป็ นผูท้ ่ีมีความสมบูรณ์ทงั้ ด้านจิตใจ สติปัญญา
ความรู ้ คุณ ธรรมและวัฒ นธรรมในการดารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผูอ้ ่ืนได้อย่างมีความสุข ใน
มาตราที่ 7 ได้กล่าวไว้ว่ากระบวนการเรียนรู ใ้ นส่วนของดนตรีท่ีได้เข้ามาเกี่ยวข้องกับ การปลุก
จิตสานึกให้เกิดความภาคภูมิใจในความเป็ นไทย การส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมของชาติ ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ภูมิปัญ ญาไทยและความรู ส้ ากล (กระทรวงศึกษาธิการ, 2542) ทาให้หลักสูตรการสอน
ดนตรีมีความชัดเจนมากยิ่งขึน้ จากการที่มีพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับพุทธศักราช 2545
ที่ เน้ น ใน เรื่ อ งก ารป ฏิ รู ป ระบ บ การบ ริ ห า รและการจั ด การศึ ก ษ าให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
กระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารได้มี ค าสั่ง ให้ใช้ห ลัก สู ต รแกนกลางการศึ ก ษาขั้น พื ้น ฐาน 2551 ท าให้
สถานศึกษาจ าเป็ นต้องจัดการเรียนรู ใ้ นกลุ่ม สาระการเรียนรู ต้ ่าง ๆ ให้สอดคล้องกับหลัก สูต ร
แกนกลางที่กระทรวงศึกษาธิการเป็ นผูก้ าหนด โดยกลุ่มสาระการเรี ยนรูศ้ ิลปะมุ่งพัฒนาให้ผเู้ รียน
เกิดความเข้าใจ และได้แสดงออกอย่างอิสระ ดนตรีถูกจัดอยู่ในสาระการเรียนรูศ้ ิลปะ ให้ผูเ้ รียนมี
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ความเข้าใจและแสดงออกทางดนตรีอย่างสร้างสรรค์ วิเคราะห์ วิพากษ์ วิจารณ์คุณค่าทางดนตรี
ถ่ า ยทอดความรู ส้ ึ ก ความคิ ด ต่ อ ดนตรีอ ย่ า งอิ ส ระ ชื่ น ชม และประยุ ก ต์ใช้ในชี วิ ต ประจ าวัน
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2551)
นอกจากหลักสูตรจะให้ความสาคัญกับการเรียนดนตรี กิจกรรมการเรียนการสอนนับว่า
เป็ นส่วนสาคัญที่สดุ ที่ทาให้นกั เรียนได้เข้าใจ ตระหนัก และเห็นคุณค่าของการเรียนดนตรี โดยต้อง
อาศัยการฝึ กฝน การปลูกฝังทัศนคติและเจตคติท่ีดีในการเรียนรู ้ รวมถึงการจัดการเรียนการสอน
ต้องพิจารณาองค์ประกอบด้านต่าง ๆ คือ ทฤษฎีการเรียนดนตรี ความเหมาะสมด้านพัฒนาการ
และความพร้อมของผูเ้ รียน ตามทฤษฎีการสอนดนตรีแบบโซลตาน โคดาย การเรียนดนตรีผ่านการ
ร้องเพลง ใช้เสียงร้องเป็ นสื่อ เพราะโคดายมีความเชื่อว่า ดนตรีเป็ นเรื่องของเสียง เมื่อเด็กร้องเพลง
ได้ชัดเจนแล้ว จะสามารถถ่ายทอดจากเสียงร้องให้เป็ นเครื่องดนตรีต่าง ๆ ได้ เมื่อร้องเพลงได้แล้ว
เด็กมีความจาเป็ นที่ตอ้ งรู เ้ กี่ยวกับไวยกรณ์ดนตรีเพิ่ม คือ การอ่านโดยการขับร้องและการเขีย น
โน้ตเพลง เนื่องจากการอ่านและการเขียนช่วยนาไปสูโ่ ลกของดนตรีท่ีกว้างใหญ่ขึน้ ได้ หัวใจสาคัญ
ที่สดุ คือ ทักษะการฟั ง การพัฒนาหู การฟั งเสียง และการแสดงออกทางดนตรีได้จากการฟั ง
วิธีการสอน นับว่าเป็ นปั จจัยที่สาคัญอีกประการหนึ่ง ที่ช่วยส่งเสริมและกระตุน้ ให้ผเู้ รียน
เกิดความพร้อมในการเรียนรู ้ หากผูส้ อนใช้วิธีการสอน กิจกรรมการเรียนการสอนที่มีความน่าสนใจ
มีความหลากหลาย และแปลกใหม่ สามารถช่วยกระตุน้ ให้ผเู้ รียนเกิดความสนใจและเป็ นการสร้าง
แรงจูงใจในการเรียนรู ้ ดังที่ สุไปรมา ลีลามณี (2553, น. 72) พบว่าแรงจูงใจเป็ นสิ่งสาคัญสาหรับ
การวางแผนในการจัดกิจ กรรมการเรียนการสอนในชั้นเรียน ผู้เรียนจะต้องมี แรงจูงใจที่จ ะช่วย
ส่ ง เสริม ให้ผู้เรี ย นเกิ ด ความพร้อ มในการเรี ย นรู ้ เพื่ อ น าไปสู่พ ฤติ ก รรมการเรีย นรู ้ ส่ ง ผลให้มี
ผลสัม ฤทธิ์ทางการเรียนที่ดี ดังนั้นผู้เรียนจะมี ความกระตื อรือร้นในการเรียนรู แ้ ละมี ผ ลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนที่ดี นอกจากนีผ้ ูส้ อนจะมีวิธีการสอนที่มีประสิทธิภาพแล้ว การนาเทคนิคการสอนที่ดี
มาใช้ร่วมกันจะยิ่งทาให้การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนมีความน่าสนใจ ผูเ้ รียนสามารถเรียนรู ้
ตามจุดประสงค์ท่ีตงั้ ไว้ได้เป็ นอย่างดี มีความแม่นยาตามเนือ้ หา และสนุกกับการเรียนรู ้ ตามที่ ทิศ
นา แขมมณี (2561, น. 386-387) ได้ให้ความหมายไว้ว่า เทคนิคการสอน คือ วิธีต่าง ๆ ที่ใช้ใน
กระบวนการเรียนการเรียนการสอน ขัน้ ตอนการสอน วิธีการสอน หรือการดาเนินการทางการสอน
เพื่อช่วยให้การสอนมีคณ
ุ ภาพและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้
การสอนโดยใช้เกม เป็ นรูปแบบการเรียนการสอนรู ปแบบหนึ่งที่สามารถสร้างแรงจูงใจ
ให้กับผูเ้ รียน โดยการนาเกมมาประยุกต์เข้ากับเนือ้ หาสาระ จุดประสงค์ท่ีผูส้ อนตั้งไว้ โดยมีการ
กาหนดรูปแบบ กติกา และวิธีการเล่นอย่างชัดเจน เพื่อช่วยสร้างแรงจูงใจให้นกั เรียนเกิดการเรียนรู ้
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ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอน และนาผลการเรียนรูท้ ่นี กั เรียนได้รบั มาใช้ในการสรุปผล
โดย ทิศนา แขมมณี (2561, น. 366) ได้แบ่งลักษณะของเกมออกเป็ น 3 ประเภท ได้แก่ 1) เกม
แบบไม่มีการแข่งขัน เช่น เกมการสื่อสาร การตอบคาถาม 2) เกมแบบแข่งขัน มีผแู้ พ้ ชนะ เช่น เกม
บิงโก 3) เกมจาลองสถานการณ์ ซึ่งผูเ้ ล่นต้องตัดสินใจและยอมรับผลการตัดสินใจนั้น เช่น เกม
เศรษฐี ดังงานวิจัยของ ประสาน สร้อยธุหร่า (2548, มกราคม-กุมภาพันธ์, น. 86) พบว่าการนา
เกมมาช่วยในการเรียนการสอน ทาให้ผเู้ รียนรูส้ กึ อยากเรียนและช่วยให้ผเู้ รียนเข้าใจบทเรียนเรื่องที่
เข้าใจยากได้ง่ายขึน้ ดังนัน้ การเลือกใช้เกมมาเพื่อนามาเป็ นสื่อในการจัดการเรียนการสอนจึงควร
เลือกเกมที่มีความเหมาะสมกับนักเรียน ทัง้ ในด้านเนือ้ หา และลักษณะของเกม เพื่อให้การเรียนรู ้
นัน้ เกิดประโยชน์สงู สุด
โรงเรียนราชินี เป็ นโรงเรียนในระบบที่มีการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ระดับชั้น
อนุบาลปี ท่ี 2 จนถึงระดับมัธยมศึกษาปี ท่ี 6 โดยมีการออกแบบหลักสูตรศึกษาสถานศึกษาให้มี
ความเหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน ภายใต้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน พ.ศ. 2551
วิชาดนตรีเป็ นวิชาหนึ่งที่ถูกจัดอยู่ในกลุ่มสาระการเรียนรูศ้ ิลปะ โดยมีเนือ้ หาที่มุ่งเน้นให้ผูเ้ รียนมี
ความรู ้ ความเข้าใจในองค์ประกอบของดนตรี สามารถแสดงออกทางดนตรีได้อย่างสร้างสรรค์
รวมถึ ง ถ่ า ยทอดความรู ้สึ ก ทางดนตรี อ ย่ า งอิ ส ระ และน าไปประยุ ก ต์ ใ ช้ใ นชี วิ ต ประจ าวั น
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2551) เนือ้ หาการเรียนการสอนของวิชาดนตรีสากล ในระดับประถมศึกษา
ตอนปลายของโรงเรียนราชินี ประกอบด้วย 1) ทักษะทางด้านการปฏิบตั ิ ผูเ้ รียนสามารถเรียนรูแ้ ละ
พัฒ นาได้ ได้แก่ การขับร้อง และการปฏิบัติเครื่องดนตรีท่ีเหมาะสมกับวัยและยุคสมัย เช่ น เม
โลเดียน คียบ์ อร์ด และไวโอลิน 2) ทักษะทางด้านทฤษฎีดนตรี ซึ่งในการปฏิบตั ิเครื่องดนตรี ผูเ้ รียน
จาเป็ นต้องมีความรูเ้ กี่ยวกับองค์ประกอบของดนตรีในบางเรื่อง เช่น จังหวะช้า -เร็ว ระดับเสียงสูงเสียงต่า ตัวโน้ต และสัญลักษณ์แทนระดับเสียงของตัวโน้ต เป็ นต้น การวางหลักสูตรวิชาดนตรี ใน
ระดับประถมศึกษาตอนปลายนั้น จึงมุ่งเน้นตามความสามารถของผูเ้ รียน โดยเริ่ม จากความรู ้
ทักษะขัน้ พืน้ ฐานและเพิ่มความซับซ้อนขึน้ ตามลาดับ เพื่อให้สอดคล้องกับพัฒนาการของเด็กใน
แต่ละช่วงวัยและสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
ประสบการณ์การสอนและการสังเกตผูเ้ รียนในระดับชัน้ ประถมศึกษาตอนปลาย นักเรียน
ส่วนใหญ่ปฏิบตั ิเครื่องดนตรีจากการจดจาโน้ต จึงไม่เห็นความสาคัญของการอ่านโน้ตดนตรี ทาให้
นักเรียนไม่สามารถอ่านโน้ตดนตรีสากล ส่งผลต่อการปฏิบัติเครื่องดนตรีในระดับที่สงู ขึน้ และจาก
ที่กล่าวมาข้างต้น ผูว้ ิจัยได้เล็งเห็นถึงความสาคัญขององค์ประกอบของดนตรี เรื่อง การอ่านโน้ต
ดนตรีสากล ซึ่งเป็ นทักษะพืน้ ฐานสาคัญที่ส่งผลให้นักเรียนในระดับชัน้ ประถมศึกษาตอนปลาย
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สามารถนาไปพัฒ นาต่อยอดความรู ส้ ู่ภ าคการปฏิ บัติในการปฏิบัติเครื่องดนตรีช นิดต่ าง ๆ ได้
ดังนัน้ ผูว้ ิจยั จึงต้องการที่จะพัฒนาการจัดการเรียนการสอน โดยใช้เกม “MUSIC LAND” เป็ นเกมที่
ผูว้ ิจยั สร้างขึน้ มาเป็ นสื่อการสอน โดยนาเกมมาประยุกต์ใช้ให้เข้ากับเนือ้ หาสาระในการเรียนรูต้ าม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน 2551 และมุ่งส่งเสริมทักษะการการอ่านโน้ตดนตรีสากล
และตอบสนองความพึงพอใจ ของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาตอนปลายที่ลงเรียนกิจกรรมคียบ์ อร์ด
ผูว้ ิจัยเห็นว่า กิจกรรมการเรียนการสอนแบบใช้เกม มีความเหมาะสมกับวัยและพัฒ นาการของ
ผูเ้ รียน เนื่องจากวัยนีเ้ ป็ นวัยที่ส มองกาลังพัฒ นาอย่ างเต็ม ที่ การหาเหตุผล ความคิด และการ
แก้ปั ญ หาดี ขึ น้ สามารถตัด สิ น ใจได้ด้ว ยตนเอง มี ก ารคิ ด ไตร่ต รองก่ อ นตัด สิ น ใจ มี ค วามคิ ด
สร้างสรรค์ และสามารถเข้าใจสิ่งต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ว วัยนีม้ กั จะมีเพื่อนในวัยเดียวกัน มีการเล่น
เป็ น กลุ่ม เริ่ม เรีย นรู โ้ ลกกว้าง ชอบความตื่ น เต้ น พอใจกับ สิ่ง ใหม่ เด็ก วัย นี ้จ ะมี ค วามใฝ่ รู แ้ ละ
พยายามทาสิ่งต่าง ๆ เพื่อให้ผอู้ ่ืนยอมรับในความสามารถของตน ดังนัน้ การใช้เกมเข้ามามีบทบาท
ในการพัฒนาการอ่านโน้ตและตอบสนองความพึงพอใจพืน้ ฐานตามวัย จึงมีความเหมาะสมและ
สอดคล้องกับพัฒนาการทางด้านอารมณ์ สังคม และสติปัญ ญา และส่งเสริมทักษะทางสังคม อีก
ทัง้ ยังช่วยปลูกฝังเจตคติท่ดี ีต่อการเรียนดนตรีสากลได้
2. ความมุ่งหมายของการวิจัย
การศึกษาในครัง้ นีม้ ีวตั ถุประสงค์ 2 ข้อ ดังนี ้
2.1 เพื่อศึกษาการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องการอ่านโน้ตดนตรีสากล ด้วย
เกม MUSIC LAND ของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาตอนปลายที่เรียนคียบ์ อร์ด
2.2 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาตอนปลายที่เรียนคียบ์ อร์ด
ที่มีต่อเกม MUSIC LAND
3. ความสาคัญของการวิจัย
3.1 เพื่ อ เป็ น แนวทางการในการจัด กิ จ กรรมเกมในการเรี ย นการสอนที่ ช่ ว ยพั ฒ นา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาดนตรีและอื่น ๆ ต่อไป
3.2 เพื่อเป็ นแนวทางในการสร้างและพัฒนาสื่อการสอนในรายวิชาดนตรีและอื่น ๆ ที่ช่วย
ส่งเสริมให้นกั เรียนเกิดความกระตือรือร้นในการเรียนต่อไป
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4. ขอบเขตการวิจัย
4.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างทีใ่ ช้ในการวิจัย มีดังนี้
ประชากรทีใ่ ช้ในการวิจัย
ประชากรที่ใช้ในการวิจยั คือ นักเรียนชัน้ ประถมศึกษาตอนปลายที่เรียนคียบ์ อร์ด
ภาคเรียนที่ 2 ปี การศึกษา 2562 โรงเรียนราชินี จานวน 30 คน
กลุ่มตัวอย่างทีใ่ ช้ในการวิจัย
กลุ่ม ตัวอย่างที่ ใช้ในการวิจัย คือ นักเรีย นชั้น ประถมศึกษาตอนปลายที่ เรีย น
คี ย์บ อร์ด ภาคเรีย นที่ 2 ปี ก ารศึ ก ษา 2562 โรงเรีย นราชิ นี จ านวน 20 คน โดยการเลื อ กกลุ่ม
ตัวอย่างแบบการสุม่ ตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling)
4.2 ระยะเวลาทีใ่ ช้ในการวิจัย
การวิจยั ครัง้ นีไ้ ด้ดาเนินการในคาบกิจกรรมคียบ์ อร์ด ภาคเรียนที่ 2 ปี การศึกษา 2562
จานวน 4 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 2 คาบ รวมทัง้ หมด 8 คาบ (คาบละ 60 นาที)
4.3 ตัวแปรทีศ่ ึกษา
1. ตัวแปรต้น คือ การสอนอ่านโน้ตดนตรีสากล ด้วยเกม MUSIC LAND
2. ตัวแปรตาม คือ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องการอ่านโน้ตดนตรีสากล และความ
พึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อเกม MUSIC LAND
4.4 เนือ้ หาทีใ่ ช้
เนือ้ หาในเกม MUSIC LAND ประกอบไปด้วย 5 หัวข้อ ดังนี ้
1. บรรทัด 5 เส้น (staff)
2. ตัวโน้ต (note)
2.1 ในช่วงเสียงโด (กลาง) ถึง โด (สูง) ในกุญแจเสียงซอล
2.2 ในช่วงเสียงโด (ต่า) ถึง โด (กลาง) ในกุญแจเสียงฟา
3.เส้นน้อย (ledger line)
3.1 เส้นน้อยด้านบนและด้านล่างของบรรทัด 5 เส้น จานวน 1 เส้น
4. กุญแจประจาหลัก (clef)
4.1 กุญแจซอล (G clef หรือ Treble clef)
4.2 กุญแจฟา (F clef หรือ Bass clef)
5.การเรียกชื่อตัวโน้ต
5.1 ระบบซอล-ฟา (Sol-Fa system)
5.2 ระบบอักษร (letter system)
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5. นิยามศัพท์เฉพาะ
1. เกม MUSIC LAND หมายถึง สื่อการเรียนการสอนการอ่านโน้ตดนตรีสากลที่ผูว้ ิจัย
สร้างขึน้ ในรู ปแบบเกม สาหรับใช้เป็ นสื่อในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อพัฒ นาทักษะ
การอ่านโน้ตดนตรีสากล
2. การอ่านโน้ตดนตรีสากล หมายถึง ความสามารถในการอ่านและการบันทึกโน้ตดนตรี
สากลบนบรรทัด 5 เส้น ในกุญ แจประจาหลักซอลและฟา ซึ่งประกอบไปด้วยเรื่องบรรทัด 5 เส้น
(staff) ตัวโน้ต (note) เส้นน้อย (ledger line) กุญแจ (clef) และการเรียกชื่อตัวโน้ต
3. นักเรียน หมายถึง นักเรียนชัน้ ประถมศึกษาตอนปลายที่ลงเรียนคียบ์ อร์ด เรียนนอก
เวลา ภาคเรียนที่ 2 ปี การศึกษา 2562 โรงเรียนราชินี
4. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทฤษฎีดนตรี เรื่องการอ่านโน้ตดนตรีสากล หมายถึง ผลการ
ทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรี ยนชัน้ ประถมศึกษาตอนปลายที่เรียนคียบ์ อร์ด ภาคเรียน
ที่ 2 ปี การศึกษา 2562 โรงเรียนราชินี ที่ได้รบั การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เรื่องการอ่านโน้ต
ดนตรีสากล ด้วยเกม MUSIC LAND
5. ความพึงพอใจของนักเรียน หมายถึง ความรู ส้ ึกของนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอน
ปลายที่เรียนคียบ์ อร์ด ภาคเรียนที่ 2 ปี การศึกษา 2562 โรงเรียนราชินี ที่มีต่อเกม MUSIC LAND ที่
ใช้เป็ นสื่อในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านโน้ตดนตรีสากล
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6. กรอบแนวคิดในการวิจัย
ในการวิจยั ครัง้ นี ้ ผูว้ ิจยั ได้ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
และนาผลมาประยุกต์ สร้างสรรค์สร้างเกม MUSIC LAND โดยมีกรอบแนวคิด ดังนี ้

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั
7. สมมติฐานการวิจัย
การศึกษาครัง้ นีม้ ีสมมุติฐานการวิจยั ดังนี ้
1. หลังจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เรื่องการอ่านโน้ตดนตรีสากล ด้วยเกม
MUSIC LAND นักเรียนชัน้ ประถมศึกษาตอนปลายที่เรียนคียบ์ อร์ด มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่
สูงขึน้
2. นักเรียนชัน้ ประถมศึกษาตอนปลายที่เรียนคียบ์ อร์ด ที่ได้รบั การจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน เรื่องการอ่านโน้ตดนตรีสากล ด้วยเกม MUSIC LAND นักเรียนชั้นประถมศึกษา
ตอนปลายที่เรียนคียบ์ อร์ดมีความพึงพอใจต่อกิจกรรมเกม MUSIC LAND ในระดับมาก
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บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยทีเ่ กี่ยวข้อง
ในการวิจัย การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องการอ่านโน้ตดนตรีสากล ด้วยเกม
MUSIC LAND ของนัก เรีย นที่ เรีย นคี ย์บ อร์ด โรงเรีย นราชิ นี ครั้ง นี ้ผู้วิจัย ได้ศึ ก ษาเอกสารและ
งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง ดังนี ้
1. หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู ้
ศิลปะ (สาระที่ 2 ดนตรี)
2. พัฒนาการทางดนตรีและผูเ้ รียนดนตรี
2.1 พัฒนาการทั่วไปและพัฒนาการทางดนตรีของเด็กประถมศึกษาตอนปลาย
2.2 ดนตรีกบั เด็กระดับประถมศึกษาตอนปลาย
3. ทักษะการอ่านโน้ตดนตรีสากล
3.1 ความมุ่งหมายของการอ่านโน้ตดนตรี
3.2 ข้อควรคานึงเกี่ยวกับการสอนอ่านโน้ตดนตรี
3.3 สัญลักษณ์ทางดนตรีท่ใี ช้สาหรับการอ่านโน้ตดนตรีสากล
4. เกมการศึกษา
4.1 ความหมายของเกมการศึกษา
4.2 จุดประสงค์ของเกมการศึกษา
4.3 ประเภทของเกมการศึกษา
4.4 ประโยชน์ของเกมการศึกษา
4.5 การสอนโดยใช้เกมการศึกษา
5.ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
5.1 ความหมายของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
5.2 ประเภทของแบบทดสอบการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
5.3 องค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
5.4 ลักษณะการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
5.5 กระบวนการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
6. ความพึงพอใจ
6.1 ความหมายของความพึงพอใจ
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6.2 ทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจ
6.3 เครื่องมือวัดความพึงพอใจ
6.4 การสร้างแบบสอบถามวัดความพึงพอใจ
7. งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
7.1 งานวิจยั ในประเทศ
7.2 งานวิจยั ต่างประเทศ
1. หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
(สาระที่ 2 ดนตรี)
กระทรวงศึกษาธิการ (2551) ได้อธิบายเนือ้ หาการเรียนรูข้ องกลุ่มสาระการเรียนรูศ้ ิลปะ
ว่าเป็ นกลุ่มสาระที่ช่วยส่งเสริม พัฒนาให้ผูเ้ รียนมีความคิดสร้างสรรค์ มีจินตนาการ ซึ่งส่งผลต่อ
คุณ ภาพชีวิต กิจกรรมของกลุ่มสาระศิลปะช่วยส่งเสริมพัฒ นาการของผูเ้ รียนทั้ง 5 ด้าน ซึ่งเป็ น
พืน้ ฐานในการดารงชีวิต
กลุ่มสาระการเรียนรูศ้ ิลปะมุ่งพัฒนาให้ผเู้ รียนเกิดความเข้าใจ มีทกั ษะในการปฏิบตั ิและ
เกิดสุนทรียแ์ ละความซาบซึง้ ในคุณค่าของศิลปะ ได้แสดงออกทางจินตนาการอย่างสร้างสรรค์ โดย
ในกลุม่ สาระศิลปะ ประกอบด้วย 3 สาระสาคัญ ได้แก่
1. ทัศนศิลป์ ผูเ้ รียนมีความรูค้ วามเข้าใจในองค์ประกอบของศิลป์ ทัศนธาตุ สามารถ
สร้าง นาเสนอ แสดงออกทางจินตนาการ ผ่านผลงาน โดยการใช้อุปกรณ์ เครื่องมือต่าง ๆ อย่าง
เหมาะสม รวมถึงเทคนิค วิธีการในการสร้างสรรค์ผลงาน สามารถคิด วิเคราะห์ วิจารณ์ ผลงาน
ทัศนศิลป์ เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างทัศนศิลป์ ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม เห็นคุณค่าของงาน
ศิลปะอันเป็ นมรดกทางวัฒ นธรรม ภูมิ ปัญ ญาไทยและสากล และสามารถนามาประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจาวัน
2. ดนตรี ผูเ้ รียนมีความรู ค้ วามเข้าใจในองค์ประกอบของดนตรี สามารถถ่ายทอด
ความรู ส้ ึกผ่านเสียงดนตรีอย่างอิสระ สามารถแสดงดนตรีออกมาในรู ปแบบต่าง ๆ แสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับผลงานทางดนตรี รวมถึงแสดงความรู ส้ ึกที่มี ต่อดนตรีในรู ปแบบสุนทรีย์ เข้าใจ
ความสัมพันธ์ระหว่างประเพณี วัฒนธรรม และเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ สามารถคิด วิเคราะห์
วิจารณ์ ผลงานดนตรี เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างดนตรี ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม เห็นคุณค่า
ของงานดนตรีอนั เป็ นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทยและสากล
3. นาฏศิ ล ป์ ผู้เรีย นมี ค วามรู ค้ วามเข้าใจในองค์ป ระกอบของนาฏศิ ล ป์ สามารถ
ถ่ายทอดความรูส้ ึกผ่านการเคลื่อนไหวในรูปแบบต่าง ๆ อย่างอิสระ ใช้ศัพท์เ บือ้ งต้นทางนาฏศิลป์
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สามารถคิ ด วิ เ คราะห์ วิ จ ารณ์ ผลงานนาฏศิ ล ป์ เข้า ใจความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งนาฏศิ ล ป์
ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม เห็นคุณค่าของงานศิลปะอันเป็ นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญา
ไทยและสากล และสามารถนามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน
สาระและมาตรฐานการเรียนรู้
สาระที่ 1 ทัศนศิลป์
มาตรฐาน ศ 1.1 สร้า งสรรค์ง านทั ศ นศิ ล ป์ ตามจิ น ตนาการ และความคิ ด
สร้างสรรค์ วิเคราะห์ วิพ ากษ์วิจารณ์คุณค่างานทัศนศิลป์ ถ่ายทอดความรู ส้ ึก ความคิดต่องาน
ศิลปะอย่างอิสระ ชื่นชม และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน
มาตรฐาน ศ 1.2 เข้า ใจความสัม พัน ธ์ระหว่า งทัศ นศิ ล ป์ ประวัติ ศ าสตร์ และ
วัฒนธรรม เห็นคุณค่างานทัศนศิลป์ ที่เป็ นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย
และสากล
สาระที่ 2 ดนตรี
มาตรฐาน ศ 2.1 เข้า ใจและแสดงออกทางดนตรีอ ย่ า งสร้า งสรรค์ วิ เคราะห์
วิพ ากษ์ วิ จ ารณ์ คุณ ค่ า ดนตรี ถ่ า ยทอดความรู ส้ ึ ก ความคิ ด ต่ อ ดนตรีอ ย่ า งอิ ส ระ ชื่ น ชม และ
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน
มาตรฐาน ศ 2.2 เข้า ใจความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งดนตรี ประวั ติ ศ าสตร์ และ
วัฒนธรรม เห็นคุณค่าของดนตรีท่ีเป็ นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและ
สากล
สาระที่ 3 นาฏศิลป์
มาตรฐาน ศ 3.1 เข้าใจและแสดงออกทางนาฏศิ ลป์ อย่างสร้างสรรค์ วิเคราะห์
วิพากษ์วิจารณ์คณ
ุ ค่านาฏศิลป์ ถ่ายทอดความรูส้ ึก ความคิดอย่างอิสระ ชื่นชม และประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจาวัน
มาตรฐาน ศ 3.2 เข้า ใจความสัม พัน ธ์ระหว่ า งนาฏศิ ล ป์ ประวัติ ศ าสตร์แ ละ
วัฒนธรรม เห็นคุณค่าของนาฏศิลป์ ที่เป็ นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญ ญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย
และสากล
เมื่อนักเรียนจบชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 6 นักเรียนจะมีความรู ้ ความสามารถในศิลปะ
แขนงต่าง ๆ กล่าวคือ สาระที่ 1 ทัศนศิลป์ นักเรียนมีความรู ้ ความเข้าใจในการใช้ทศั นธาตุ รูปร่าง
รู ป ทรง พื ้น ผิ ว สี แสงและเงา สามารถใช้วัส ดุ อุป กรณ์ ได้อ ย่ า งเหมาะสม ถ่ ายทอดความคิ ด
อารมณ์ และความรูส้ ึก รูจ้ กั หลักการในการจัดวางขนาด สัดส่วน ความสมดุล รวมถึงการใช้ค่สู ีตรง
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ข้ามอย่างเหมาะสมในการสร้างงานทัศนศิลป์ แบบ 2 และ 3 มิติ เช่น งานวาดภาพระบายสี งานปั้ น
งานพิมพ์ เป็ นต้น เพื่อถ่ายทอดความคิดและจินตนาการอย่างเป็ นเรื่ องราวเกี่ยวกับเหตุการณ์ และ
สามารถเปรียบเทียบความแตกต่างของงานทัศนศิลป์ ที่สร้างจากวัสดุ อุปกรณ์ และวิธีการทาที่
แตกต่างกัน มีความเข้าใจในปั ญหาของการจัดองค์ประกอบของชิน้ งาน หลักเกณฑ์ในการลดและ
เพิ่มของชิน้ งาน หลักเกณฑ์ในการลดและเพิ่มของงานปั้ น การสื่อความหมายของผลงานทัศนศิลป์
ของตนเอง รู ว้ ิธีในการปรับปรุ งแก้ไขและพัฒ นาชิน้ งานให้ดีขึน้ รวมถึงรู แ้ ละเข้าใจในคุณค่าของ
ทัศนศิลป์ ที่ส่งผลต่อคุณ ภาพชีวิตของคนในสังคม รู ้ เข้าใจในบทบาทของงานทัศนศิลป์ ที่ช่วย
สะท้อนวิถีชีวิตและสังคม อิทธิพลของความเชื่อ ความศรัทธาเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรม ที่มีผลต่อ
การสร้างงานทัศนศิลป์ ในแต่ละท้องถิ่น สาระที่ 2 ดนตรี นักเรียนมีความรู ้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ
เสียงดนตรี เสียงร้อง เสียงเครื่องดนตรี และบทบาทหน้าที่ของเครื่องดนตรีแต่ละชนิด รูว้ ิธีเดินแนว
ทานองเพลง องค์ประกอบต่าง ๆ ในเพลง รู ศ้ พั ท์สงั คีตที่ปรากฏในเพลง รวมถึงอารมณ์ของเพลง
นัน้ ๆ สามารถร้องและเล่นเครื่องดนตรีอย่างง่าย สามารถเก็บ ดูแลรักษาเครื่องดนตรีได้อย่างถูกวิธี
อ่านและเขียนโน้ตดนตรีไทยและสากล รวมถึงรูค้ ณ
ุ สมบัติของการเล่นดนตรีท่ดี ี แสดงความคิดเห็น
เกี่ ย วกับ องค์ป ระกอบของดนตรี ถ่ ายทอด บอกความรู ส้ ึ ก ของบทเพลง ใช้เครื่องดนตรีในการ
ประกอบกิจกรรมต่าง ๆ เข้าใจความสัมพันธ์ของดนตรี วิถีชีวิต ประเพณี วัฒ นธรรม และความ
เป็ นมาของดนตรีในอดีต รวมถึงอิทธิพลที่ส่งผลดนตรี เห็นคุณ ค่าของดนตรีในแต่ละวัฒ นธรรม
และตระหนักถึงความส าคัญ ของดูแล รักษาและสืบทอด สาระที่ 3 นาฏศิล ป์ นักเรียนมี ความรู ้
ความเข้าใจในองค์ประกอบของนาฏศิลป์ สามารแสดงภาษาท่า รูจ้ กั นาฏยศัพท์พืน้ ฐาน ออกแบบ
การเคลื่ อนไหว ทางนาฏศิล ป์ และละคร เพื่อสื่อถึงอารมณ์ ความคิด เข้าใจความสัม พันธ์และ
ประโยชน์ของนาฏศิลป์ การละคร และวิถีชีวิต แสดงความคิดเห็นที่มีต่องานนาฏศิล ป์ สามารถ
เปรียบเทียบการแสดงพืน้ เมืองในแต่ละท้องถิ่นของไทย และสิ่งที่การแสดงในแต่ละชุดต้องการ
สะท้อนให้เห็นถึงประเพณีและวัฒนธรรม เห็นความสาคัญในการดู แลรักษาและสืบสานต่อในการ
แสดงนาฏศิลป์ ของไทย
จากข้อมูล ข้างต้น ดนตรีถูกจัดเป็ นสาระที่ 2 ในกลุ่ม สาระการเรียนรู ศ้ ิ ลปะ โดยมี
ตัวชีว้ ดั และสาระการเรียนรูแ้ กนกลาง ดังนี ้
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ตาราง 1 มาตรฐาน ศ 2.1 เข้ า ใจและแสดงออกทางดนตรี อ ย่ า งสร้า งสรรค์ วิ เ คราะห์
วิพ ากษ์ วิ จ ารณ์ คุณ ค่ า ดนตรี ถ่ า ยทอดความรู ส้ ึ ก ความคิ ด ต่ อ ดนตรีอ ย่ า งอิ ส ระ ชื่ น ชม และ
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน
ชั้น
ป.4

ตัวชีว้ ดั
1. บอกประโยคเพลงอย่างง่าย

2. จ าแนกประเภทของเครื่องดนตรีท่ี
ใช้ในเพลงที่ฟัง
3. ระบุทิศทางการเคลื่อนที่ขึน้ -ลงง่าย
ๆ ของท านอง รู ป แบบจั ง หวะ และ
ความเร็วของจังหวะในเพลงที่ฟัง
4. อ่าน เขียนโน้ตดนตรีไทยและสากล

5. ร้ อ ง เพ ล ง โด ย ใ ช้ ช่ ว ง เสี ย ง ที่
เหมาะสมกับตนเอง
6. ใช้และเก็บเครื่องดนตรีอย่างถูกต้อง
และปลอดภัย
7. ระบุว่าดนตรีสามารถใช้ในการสื่ อ
เรื่องราว

สาระการเรียนรูแ้ กนกลาง
* โครงสร้างของบทเพลง
- ความหมายของประโยคเพลง
- การแบ่งประโยคเพลง
* ประเภทของเครื่องดนตรี
* เสียงของเครื่องดนตรีแต่ละประเภท
* การเคลื่อนที่ขนึ ้ -ลงของทานอง
* รูปแบบจังหวะของทานองจังหวะ
* รูปแบบจังหวะ
* ความช้า-เร็วของจังหวะ
* เครื่ อ งหมายและสั ญ ลั ก ษณ์ ท าง
ดนตรี
- กุญแจประจาหลัก
- บรรทัดห้าเส้น
- โน้ตและเครื่องหมายหยุด
- เส้นกัน้ ห้อง
* โครงสร้างโน้ตเพลงไทย
- การแบ่งห้อง
- การแบ่งจังหวะ
* การขั บ ร้อ งเพลงในบั น ไดเสี ย งที่
เหมาะสมกับตนเอง
* การใช้แ ละดู แ ลรัก ษาเครื่ อ งดนตรี
ของตน
* ความหมายของเนือ้ หาในบทเพลง
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ตาราง 1 (ต่อ)
ชัน้
ป.5

ตัวชีว้ ดั
สาระการเรียนรูแ้ กนกลาง
1. ระบุองค์ประกอบดนตรีในเพลงที่ใช้ * การสื่ อ อารมณ์ ข องบทเพลงด้ ว ย
ในการสื่ออารมณ์
องค์ประกอบดนตรี
- จังหวะกับอารมณ์ของบทเพลง
- ทานองกับอารมณ์ของบทเพลง
2. จ าแนกลัก ษณะของเสี ย งขับ ร้อ ง * ลักษณะของเสียงนักร้องกลุม่ ต่าง ๆ
และเครื่ อ งดนตรี ท่ี อ ยู่ ใ นวงดนตรี * ลักษณะเสีย งของวงดนตรีประเภท
ประเภทต่าง ๆ
ต่าง ๆ
3. อ่าน เขียนโน้ตดนตรีไทยและสากล * เครื่ อ งหมายและสั ญ ลั ก ษณ์ ท าง
5 ระดับเสียง
ดนตรี
- บั น ได เสี ย ง 5 เสี ย ง pentatonic
scale
- โน้ ต เพ ลงในบั น ไดเสี ย ง 5 เสี ย ง
Pentatonic scale
4. ใช้เครื่องดนตรีบ รรเลงจังหวะและ * การบรรเลงเครื่องประกอบจังหวะ
ทานอง
* การบรรเลงทานองด้วยเครื่องดนตรี
5. ร้องเพลงไทยหรือเพลงสากลหรือ * การร้องเพลงไทยอัตราจังหวะสองชัน้
เพลงไทยสากลที่เหมาะสมกับวัย
* การร้อ งเพลงสากลหรื อ เพลงไทย
สากล
6. ด้น สดง่ าย ๆ โดยใช้ป ระโยคเพลง * การร้อ งเพลงประสานเสี ย งแบบ
แบบถาม-ตอบ
canon round
* การสร้า งสรรค์ป ระโยคเพลงถามตอบ
7. ใช้ ด นตรี ร่ ว มกั บ กิ จ กรรมในการ * การบรรเลงดนตรีประกอบนาฏศิลป์
แสดงออกตามจินตนาการ
* การสร้างสรรค์เสียงประกอบการเล่า
เรื่อง
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ตาราง 1 (ต่อ)
ชัน้
ป.6

ตัวชีว้ ดั
1. บ รรยาย เพ ล งที่ ฟั ง โด ย อาศั ย
องค์ประกอบดนตรีและศัพท์สงั คีต
2. จาแนกประเภทและบทบาทหน้าที่
เครื่องดนตรีไทยและเครื่องดนตรีท่ีมา
จากวัฒนธรรมต่าง ๆ
3. อ่ า น เขี ย น โน้ ต ไท ยและส าก ล
ทานองง่าย ๆ

4. ใช้เครื่องดนตรีบรรเลงประกอบการ
ร้องเพลง ด้นสด ที่มีจงั หวะและทานอง
ง่าย ๆ
5. บรรยายความรูส้ กึ ที่มีต่อดนตรี
6. แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับทานอง
จั ง ห วะ ก า รป ระ ส าน เสี ย ง แ ล ะ
คุณภาพเสียงของเพลงที่ฟัง

สาระการเรียนรูแ้ กนกลาง
* องค์ประกอบดนตรีและศัพท์สงั คีต
* เครื่องดนตรีไทยแต่ละภาค
* บทบาทหน้าที่ของเครื่องดนตรี
* ประเภทของเครื่องดนตรีสากล
* เครื่ อ งหมายและสั ญ ลั ก ษณ์ ท าง
ดนตรี
* โน้ต บทเพลงไทย อัต ราจัง หวะสอง
ชัน้
* โน้ตบทเพลงสากลในบันไดเสียง C
major
* การร้องเพลงประกอบดนตรี
* การสร้า งสรรค์รูป แบบจัง หวะและ
ทานองด้วยเครื่องดนตรี
* การบรรยายความรู ้สึ ก และแสดง
ความคิดเห็นที่มีต่อบทเพลง
- เนือ้ หาในบทเพลง
- องค์ประกอบในบทเพลง
- คุณภาพเสียงในบทเพลง

ตาราง 2 มาตรฐาน ศ 2.2 เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างดนตรี ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม เห็น
คุณค่าของดนตรีท่เี ป็ นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและสากล
ชัน้
ป.4

ตัวชีว้ ดั
สาระการเรียนรูแ้ กนกลาง
1. บอกแหล่งที่มาและความสัม พันธ์ * ความสัมพันธ์ของวิถีชีวิตกับผลงาน
ของวิ ถี ชี วิ ต ไทย ที่ ส ะท้อ นในดนตรี ดนตรี
และเพลงท้องถิ่น
- เนือ้ หาเรื่องราวในบทเพลงกับวิถี
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ตาราง 2 (ต่อ)
ชัน้

ตัวชีว้ ดั

2. ระบุ ค วามส าคั ญ ในการอนุ รัก ษ์
ส่งเสริมวัฒนธรรมทางดนตรี

ป.5

1. อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างดนตรี
กับประเพณีในวัฒนธรรมต่าง ๆ
2. อธิบ ายคุณ ค่าของดนตรีท่ีม าจาก
วัฒนธรรมที่ต่างกัน

ป.6

1. อธิ บ ายเรื่อ งราวของดนตรีไทยใน
ประวัติศาสตร์
2. จ าแนกดนตรี ท่ี ม าจากยุ ค สมั ย ที่
ต่างกัน
3. อภิปรายอิทธิพลของวัฒนธรรมต่อ
ดนตรีในท้องถิ่น

สาระการเรียนรูแ้ กนกลาง
ชีวิต
- โอกาสในการบรรเลงดนตรี
* การอนุรกั ษ์วฒ
ั นธรรมทางดนตรี
- ความสาคัญและความจาเป็ นในการ
อนุรกั ษ์
- แนวทางในการอนุรกั ษ์
* ดนตรีกบั งานประเพณี
- บทเพลงในงานประเพณีในท้องถิ่น
- บทบาทของดนตรีในแต่ละประเพณี
* คุ ณ ค่ า ข อ ง ด น ต รี จ า ก แ ห ล่ ง
วัฒนธรรม
- คุณค่าทางสังคม
- คุณค่าทางประวัติศาสตร์
* ดนตรีไทยในประวัติศาสตร์
- ดน ตรี ใ นเห ตุ ก ารณ์ ส าคั ญ ท าง
ประวัติศาสตร์
- ดนตรีในยุคสมัยต่าง ๆ
- อิทธิพลของวัฒนธรรมที่มีต่อดนตรี

จากข้อมูลข้างต้น สามารถนาตัวชีว้ ดั และสาระการเรียนรูใ้ นมาตรฐาน ศ 2.1 ซึ่งเกี่ยวกับ
หัวข้อวิจัย มาวิเคราะห์และสรุปได้ดงั นี ้ เนือ้ หาในหลักสูตรแกนกลางมีการกล่าวถึงทักษะการอ่าน
เขียนโน้ตตดนตรีไทยและสากล ตัง้ แต่ในระดับชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 4 จนถึงชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 6
ซึ่ ง ประกอบไปด้ว ยองค์ป ระกอบต่ า ง ๆ ได้แ ก่ กุ ญ แจประจ าหลัก บรรทั ด ห้า เส้น โน้ ต และ
เครื่องหมายหยุด เส้นกั้นห้อง โดยในแต่ละระดับชั้นจะมี การเพิ่ม -ลดความยากง่ายของเนือ้ หา
เนื่องจากทักษะการอ่านโน้ตเป็ นทักษะพืน้ ฐานที่สาคัญในการเรียนของสาระดนตรี เพื่อนาไปใช้ต่อ
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ยอดและเชื่อมโยงสู่ทกั ษะอื่น ๆ เช่น การเล่นเครื่องดนตรี การร้องเพลง และการสร้างสรรค์รูปแบบ
จังหวะหรือทานอง เป็ นต้น ดังนัน้ หากนักเรียนไม่สามารถอ่านโน้ตดนตรีได้ นักเรียนจะไม่สามารถ
พัฒนาต่อยอดสูท่ กั ษะอื่น ๆ ในการเรียนดนตรีได้
2. พัฒนาการทางดนตรีและผู้เรียนดนตรี
2.1 พัฒนาการทั่วไปและพัฒนาการทางดนตรีของเด็กประถมศึกษาตอนปลาย
ณรุทธ์ สุทธจิตต์ (2541) กล่าวว่า เด็กชัน้ ประถมศึกษาตอนปลายอยู่ในช่วงวัยช่วงวัย
7 ถึง 12 ปี ความคิดของเด็กในวัยนีม้ ีพัฒนาการอย่างเป็ นลาดับ สามารถคิดอย่างเป็ นเหตุเป็ นผล
แต่ในด้านนามธรรมยังไม่พฒ
ั นามากนัก เด็กเริ่มมองสิ่งรอบตัวในแง่มมุ ต่าง ๆ เปี ยเจท์ จึงเรียกวัย
นีว้ ่า Concrete Operational Stage เพราะเด็กในวัยนีจ้ ะพัฒนาความคิดทางด้านรู ปธรรมได้ดี มี
สมาธิยาวขึน้ สามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมได้ ชอบได้รบั รางวัลจากการทาสิ่งต่าง ๆ
บรรลุเป้าหมาย แต่ยงั ไม่สามารถแก้ปัญหาในรูปแบบการตัง้ สมมุติฐานได้
พัฒ นาการทางดนตรีก้าวหน้ามากขึ ้น ด้านจัง หวะ สามารถตอบสนองจัง หวะที่
ซับซ้อนมากขึน้ ได้ มีความคงที่ของเรื่องจังหวะมากขึน้ สามารถเล่นออสตินาโต ร้องเพลงวนและ
แคนอน (round and canon) ได้ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าพัฒนาการทางด้านเสียงประสานเริ่มพัฒนาขึน้
ในช่วงวัยนี ้ สมาธิในการฟั งมีมากขึน้ สามารถฟั งเพลงบรรเลงได้ดีขึน้ มีความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่อง
ระดับ เสี ย งมากขึ น้ การร้อ งเพลงเพี ้ย นน้อ ยลง สามารถเล่ น เครื่อ งท านอง เช่ น คี ย์บ อร์ด ได้
นอกจากเครื่ อ งดนตรี ป ระกอบจัง หวะต่ า ง ๆ การเคลื่ อ นไหวเพื่ อ ตอบสนองเสี ย งดนตรียั ง มี
ความสาคัญและมีการพัฒนาแนวคิดต่าง ๆ ทางดนตรี แต่ควรมีแบบแผนที่ชัดเจนมากกว่าในช่วง
วัยที่ผ่านมา
2.2 ดนตรีกับเด็กระดับประถมศึกษาตอนปลาย
เมื่อเด็กมีความพร้อมและพัฒ นาการด้านต่าง ๆ ที่พ อเพียงและเอือ้ อานวยต่อการ
เรียนรูส้ ิ่งต่าง ๆ ในโรงเรียนระดับประถมศึกษา ภายในโรงเรียน ดนตรีเป็ นเนือ้ หาวิชาแขนงหนึ่งที่มี
อยู่ในหลักสูตร โดยในระดับนีจ้ ะมุ่งพัฒนาให้เด็กมีความสนใจ รู จ้ กั และรักดนตรี พัฒนาการทาง
ดนตรี จึ ง นับ ว่ า เป็ น ปั จ จัย หนึ่ ง ส าหรับ การเรีย นในระดั บ ประถมศึ ก ษา นั บ ว่ า เป็ น การดี หาก
ผูป้ กครองทราบถึงประโยชน์ของการฟั งดนตรี และช่วยสร้างสภาพแวดล้อม รวมถึงการแนะนา
ดูแลให้เด็กได้รบั การพัฒนาในด้านนีใ้ ห้มากที่สดุ อย่างเต็มศักยภาพที่มีอยู่ในตัวของเด็กแต่ละคน
พัฒ นาการทางดนตรีของเด็ กในวัยประถมศึกษา ควรแยกกล่าวเป็ น 2 ระดับ คื อ
ระดับประถมศึกษาปี ท่ี 1 - 3 และระดับประถมศึกษาปี ท่ี 4 - 6 เนื่องจากพัฒนาการของเด็กใน 2
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ระดับนีม้ ีความแตกต่างกันออกไป สิ่งต่าง ๆ ที่เด็กควรได้รบั จึงแตกต่างกันและมีจุดเน้นเฉพาะซึ่ง
ไม่เหมือนกัน
3. ทักษะการอ่านโน้ตดนตรีสากล
3.1 ความมุ่งหมายของการอ่านโน้ตดนตรี
ณรุทธ์ สุทธจิตต์ (2536, น. 127-129) กล่าวถึง ความมุ่งหมายของการอ่านโน้ตดนตรี
ดังนี ้
1. เพื่อพัฒ นาความสามารถทางการอ่าน ให้ผูเ้ รียนมีทักษะทางด้านการอ่านที่
สอดคล้องกับพัฒ นาการ ความสามารถของผู้เรียน สามารถตบมื อ และเคลื่อนไหวร่างกายให้
สอดคล้องกับรูปแบบ สัญลักษณ์ทางดนตรี
2. เพื่อพัฒ นาทักษะด้านการอ่านโน้ตเมื่อแรกเห็นได้ทันที (Sight Reading) ซึ่ง
นับว่าเป็ นทักษะที่สาคัญที่จะช่วยให้ผเู้ รียนสามารถเรียนรูด้ นตรีได้เข้าใจและรวดเร็วมากยิ่งขึน้ การ
อ่านโน้ตแบบนีต้ อ้ งฝึ กฝนเพื่อให้เกิดความชานาญในการอ่าน เพราะการอ่านในลักษณะนี ้ นับว่า
เป็ นกระบวนการที่ซบั ซ้อน เพราะประกอบด้วยองค์ประกอบทางดนตรีหลายส่วน
3. เพื่ อพัฒ นาให้ผู้เรียนเข้าใจในองค์ป ระกอบต่าง ๆ ของดนตรี ได้แก่ จังหวะ
ทานอง เสียงประสาน รูปแบบ และลักษณะของเสียงที่ใช้ในการถ่ายทอดความรูส้ กึ นับว่าเป็ นส่วน
ที่สาคัญในการเข้าใจและซาบซึง้ อารมณ์ของบทเพลง
4. เพื่อพัฒนาทักษะการเล่นดนตรีและการร้องเพลงให้มีประสิทธิภาพ เมื่อผูเ้ รียน
อ่ า นโน้ต เพลงที่ ผู้ป ระพั น ธ์เ ขี ย นไว้เป็ น ภาษาดนตรี จะเข้า ใจในอารมณ์ ความต้อ งการของ
ผูป้ ระพันธ์ และสามารถถ่ายทอดออกมาเป็ นเสียงดนตรีได้ถกู ต้องอย่างมีสนุ ทรีย์ นอกจากนีก้ ารฝึ ก
ปฏิบตั ิตามโน้ตเพลง ทาให้ผเู้ รียนระมัดระวังในขณะปฏิบตั ิเครื่องดนตรี เพราะสามารถตรวจสอบ
ความถูกต้องของโน้ตและองค์ประกอบของเพลงได้ตลอดเวลา ส่งผลให้การเรียนรูโ้ ดยการอ่านโน้ต
ดนตรีในขณะเล่นมีประสิทธิภาพมากกว่าการเล่นโดยการจดจาโน้ต
5. เพื่อพัฒ นาทักษะทางการเรียนดนตรีขั้นสู งต่อไป เพราะทักษะการอ่านโน้ต
ดนตรีนับ ว่าเป็ น พื ้น ฐานที่ ส าคัญ ที่ จ ะน าไปใช้ต่อ ยอดในทัก ษะการเรียนดนตรีด้านอื่ น ๆ ให้มี
ประสิ ทธิ ภ าพมากยิ่ งขึ น้ เนื่ องจากดนตรีนับ ว่าเป็ น ภาษาที่ ใช้ติด ต่ อกันระหว่างผู้เรียนวิช าชี พ
เดียวกัน จึงนับได้ว่าเป็ นการสื่อสารที่ขา้ มกาแพงทางภาษาอย่างหนึ่ง
6. เพื่อพัฒ นาทักษะการเปลี่ยนเสียงดนตรีเป็ นสัญลักษณ์แทนได้ เรียกว่า การ
บันทึกโน้ตดนตรี โดยการเขียนโน้ตจะช่ วยฝึ กทักษะทางด้านโสตประสาทที่ มีความสัม พันธ์กับ
เสียงดนตรีและการประพันธ์เพลง
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จากความมุ่งหมายของการอ่านโน้ตดนตรีสากลที่กล่าวมาข้างต้น สามารถสรุปได้ว่า
เมื่ อผู้เรีย นได้รบั การฝึ กฝนทัก ษะทางด้านการอ่ านโน้ต ผู้เรีย นจะได้พัฒ นาทัก ษะการอ่านที่ มี
กระบวนการที่ซบั ซ้อน การเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างการอ่าน การแปลงสัญลักษณ์ให้สมั พันธ์
กับร่างกาย เข้าใจในองค์ประกอบต่าง ๆ ของดนตรี ช่วยให้สามารถพัฒ นาทักษะทางดนตรีใน
ระดับที่สูงขึน้ ไปและถ่ายทอดออกมาเป็ นเสียงดนตรีได้อย่างมีสุนทรีย์ ซึ่งการอ่านโน้ตต้องอาศัย
การฝึ กฝน จึงจะเกิดความชานาญและเกิดประสิทธิภาพในการอ่านโน้ต
3.2 ข้อควรคานึงเกี่ยวกับการสอนอ่านโน้ตดนตรี
ณรุ ทธ์ สุทธจิตต์ (2536, น. 130-131) กล่าวถึง ข้อควรคานึงเกี่ยวกับการสอนอ่าน
โน้ตดนตรีไว้ดงั นี ้
1. ความพร้อมของผู้เรียน ทักษะทางการอ่านโน้ตดนตรีเป็ นกิจกรรมที่ต้องใช้
ทักษะพืน้ ฐานในด้านการรับรูห้ ลานด้านพร้อมกัน ผูส้ อนจึงควรเริ่มสอนทักษะนีเ้ มื่อนักเรียนมีความ
พร้อ ม โดยผู้เรีย นต้อ งกวาดสายตาในขณะอ่ าน แยกแยะความแตกต่ างของสัญ ลัก ษณ์ แ ละ
ตาแหน่งของระดับตัวโน้ต
2. เสียงควรมาก่อนสัญลักษณ์ เมื่อผูเ้ รียนรูจ้ ักและมีประสบการณ์ เกี่ยวกับเรื่อง
เสียงมาก่อนแล้ว จึงค่อยเริ่มเรียนเกี่ยวกับสัญลักษณ์แทนระดับเสียง จากนั้นเมื่อผูเ้ รียนเริ่มอ่าน
สัญลักษณ์แทนเสียงเพื่อกลับไปสู่เรื่องเสียงอีกครัง้ หนึ่ง จะช่วยให้ผเู้ รียนสามารถเชื่อมโยงทักษะทัง้
2 ด้านได้ดียิ่งขึน้
3. สัญ ลักษณ์ท่ี ใช้แทนเสีย งควรมี การจัด การอย่างเป็ น ระบบ เพื่ อช่ วยให้การ
เรียนรู เ้ ป็ นไปอย่างเป็ น ขั้นตอน ดังนั้นการน าสัญ ลักษณ์อ่ืน ๆ มาดัดแปลงเพื่ อช่ วยในการอ่าน
สามารถช่วยทาให้ผูเ้ รียนเข้าใจและจดจาได้ง่ายยิ่งขึน้ จากนัน้ ค่อยกลับไปสู่สญ
ั ลักษณ์สากลทาง
ดนตรี จะช่วยทาให้การเรียนสัญลักษณ์ทางดนตรีง่ายต่อการเข้าใจมากยิ่งขึน้
4. พืน้ ฐานส าคัญ ทางการอ่าน คือ การแปลสัญ ลักษณ์ท่ีมี ทั้งด้านทานองและ
จังหวะ ซึ่งทัง้ 2 เรื่องนีเ้ ป็ นเรื่องที่ซบั ซ้อน จึงมีขอ้ ควรคานึง ดังนี ้
4.1 ผูส้ อนควรแน่ใจว่าผูเ้ รียนมีความรู ค้ วามเข้าใจเกี่ยวกับการตบจังหวะตาม
ลักษณะของอัตราจังหวะเพลงที่กาลังจะสอน
4.2 การสอนอ่านเรื่องจังหวะสามารถทาให้ง่ายขึน้ โดยการใช้วิธีการสอน
แบบความสัมพันธ์ระหว่างจังหวะสัน้ และยาว ว่าเป็ นกี่เท่าของกันและกัน
4.3 ผู้ส อนควรเตรียมความพร้อมให้ผู้เรียนเกี่ ยวกับ เรื่องบันไดเสียงก่อนที่
ผูเ้ รียนจะเริ่มเรียนเรื่องการอ่านโน้ต เพื่อช่วยให้ผเู้ รียนจับระดับเสียงต่าง ๆ ของเพลงที่อ่านได้
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5. การเลือกโน้ตเพลง ผูส้ อนควรเลือกโน้ตเพลงที่เหมาะสมกับความสามารถของ
ผูเ้ รียน และเลือกให้เหมาะสมกับ จุดประสงค์ท่ีตอ้ งการสอนอ่านในแต่ละครัง้ เพื่อพัฒ นาทักษะ
ทางด้านการอ่านโน้ตอย่างเป็ นขัน้ ตอนและมีความต่อเนื่อง
จากข้อควรคานึงเกี่ยวกับการสอนอ่านโน้ตดนตรีขา้ งต้น สามารถสรุ ปได้ว่า ในการ
สอนอ่านโน้ตดนตรีผูส้ อนควรเตรียมความพร้อมให้แก่ผูเ้ รียนก่อน มีการเรียงลาดับความสาคัญ
ของเนือ้ หาในแต่ละส่วน เลือกเนือ้ หาที่เหมาะสมกับความสามารถของผูเ้ รียน เพื่อใช้ในการจัด
เนือ้ หาการสอนอย่างเป็ นระบบ มีการลาดับขัน้ ตอนการสอน โดยเริ่มจากทักษะพืน้ ฐานที่สาคัญ
ก่อน คือเรื่องของระดับเสียง จากนัน้ จึงค่อยเริ่มเข้าสู่ทักษะการอ่านโน้ต เพื่อให้ผูเ้ รียนเกิดความรู ้
ความเข้าใจ และสามารถจดจาสัญลักษณ์ทางดนตรีได้
3.3 การบันทึกโน้ตดนตรีสากล
ดนตรีนับว่าเป็ นภาษาทางการสื่อสารภาษาหนึ่ง ในเรื่องของการบันทึกโน้ตดนตรี
สากล นับว่าเป็ นสิ่งสาคัญที่สดุ ในการสื่อสารในภาษาดนตรี ซึ่งตัวโน้ตคือสัญลักษณ์ท่ีเปรียบได้กบั
ตัวอักษรพยัญ ชนะ ในการบันทึกโน้ตดนตรีสากล จะมี องค์ป ระกอบ ดัง นี ้ (ณั ช ชา พันธุ์เจริญ ,
2559, น. 7-12)
1. บรรทัด 5 เส้น (staff) คือ เส้นตรงแนวนอนที่วางขนานกันอยู่จานวน 5 เส้น
ระยะความห่างของแต่ละเส้นจะมีขนาดเท่ากัน บรรทัด 5 เส้น ประกอบด้วยเส้นบรรทัด (lines)
จานวน 5 เส้น และช่องบรรทัด (spaces) 4 ช่อง การเรียกชื่อเส้นบรรทัดและช่องบรรทัดจะใช้เป็ น
ตัวเลข โดยเริ่มเรียงลาดับจากข้างล่างขึน้ ข้างบน
2. โน้ต (note) คือ สัญลักษณ์ทางดนตรีท่ีจดั วางอยู่บนบรรทัด 5 เส้น เพื่อแสดง
ถึงระดับ เสี ยงสูง -เสี ยงต่ า มี ลักษณะเป็ น วงกลมกึ่งวงรี เรียกว่า หัวโน้ต จะมี ขนาดเท่ ากับช่ อ ง
บรรทัด วางได้ 2 แบบ คือ บนเส้นบรรทัดและในช่องบรรทัด โดยตัวโน้ตจะเรียงวางเรียงสลับกัน
ระหว่างโน้ตบนเส้นบรรทัดและโน้ตในช่องบรรทัดตามระดับเสียง โน้ตที่อยู่ต่ากว่าจะมีระดับเสียงที่
ต่ากว่าและโน้ตที่อยู่สงู กว่าจะมีระดับเสียงที่สงู กว่า
3. เส้นน้อย (ledger line) คือ เส้นตรงแนวนอนที่วางขนานอยู่กบั บรรทัด 5 เส้น มี
ความยาวกว่าหัวโน้ตเล็กน้อย สามารถวางอยู่ขา้ งบนหรือข้างล่างของบรรทัด 5 เส้น โดยมีระยะ
ความห่างของช่องบรรทัดเท่ากับบรรทัด 5 เส้น การเพิ่มเส้นน้อยจะเพิ่มกี่เส้นก็ได้ โดยตัวโน้ตยัง
เรียงลาดับตามเดิม คือโน้ตบนเส้นบรรทัดสลับกับโน้ตในช่องบรรทัด แต่ถา้ เส้นน้อยเกิน 3 บรรทัด
ควรเปลี่ยนวิธีโดยการเปลี่ยนกุญแจเสียง หรือใช้เครื่องหมายทบคู่ 8 แทน เพื่อความสะดวกในการ
อ่านโน้ต
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4. กุญแจประจาหลัก (clef) คือ สัญลักษณ์ท่ีใช้กาหนดระดับเสียงของตัวโน้ตบน
บรรทัด 5 เส้น ถ้าไม่มีกุญแจบนบรรทัด 5 เส้น จะไม่สามารถอ่านระดับเสียงของโน้ตได้ โดยกุญแจ
มีรูปร่าง 3 แบบ ได้แก่
4.1 กุญ แจซอล (G clef หรือ Treble clef) มี ตาแหน่ง ที่ชัดเจน ไม่ เคลื่อนที่
แสดงถึงระดับเสียงกลางจนถึงเสียงสูง หัวของกุญแจจะคาบอยู่บนเส้นบรรทัดที่ 2 เสมอ ดังนัน้ โน้ต
ที่คาบเส้นบรรทัดที่ 2 คือโน้ตตัวซอล
4.2 กุญแจฟา (F clef หรือ Bass clef) มีตาแหน่งที่ชดั เจน ไม่เคลื่อนที่ แสดง
ถึงระดับเสียงกลางจนถึงเสียงต่า หัวของกุญแจจะคาบอยู่บนเส้นบรรทัดที่ 4 เสมอ ดังนั้นโน้ตที่
คาบเส้นบรรทัดที่ 4 คือโน้ตตัวฟา
4.3 กุญแจโด (C clef) มีตาแหน่งที่ไม่ชดั เจน เคลื่อนที่ได้ วางคาบอยู่บนเส้น
บรรทัดเส้นใดก็ได้ ถ้ากุญแจคาบอยู่บนเส้นใด โน้ตที่คาบอยู่บนเส้นบรรทัดนัน้ คือโน้ตตัวกลาง
5. การเรียกชื่อตัวโน้ต ระบบการเรียกชื่อโน้ตสากลที่ใช้อย่างแพร่หลายมี 2 ระบบ
ใช้แทนกันได้ โดยชื่อที่ใช้เรียกแทนตัวโน้ตมี ทงั้ หมด 7 ตัว เมื่อเรียงโน้ตตจนครบ 7 ตัว สามารถวน
ต่อไปได้อย่างไม่มีท่สี นิ ้ สุด คือ 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 ...
5.1 ระบบซอล-ฟา (Sol-Fa system) เป็ นระบบการเรียกชื่อโน้ตเรียงล าดับ
จากโน้ตต่าไปโน้ตสูง ดังนี ้ โด(Do) เร(Re) มี(Mi) ฟา(Fa) ซอล(Sol) ลา(La) ที(Ti) และสามารถเรียง
จากโน้ตสูงกลับมาโน้ตต่า โดยการไล่ลาดับย้อนกลับ
5.2 ระบบอักษร (Letter system) เป็ นระบบการเรียกชื่อโน้ตที่เรียงลาดับจาก
โน้ตต่ า ไปโน้ต สูง ดัง นี ้ เอ(A) บี(B) ซี (C) ดี(D) อี(E) เอฟ(F) จี (G) และสามารถเรียงจากโน้ตสูง
กลับมาโน้ตต่า โดยการไล่ลาดับย้อนกลับ ซึ่งระบบอักษรนับว่าเป็ นสัญลักษณ์สากล
ถ้าน าทั้ง 2 ระบบมาเปรีย บเที ยบกัน A คื อโน้ตตัว ลา, B คือ ที , C คื อ โด,
D คือ เร, E คือ มี, F คือ ฟา และ G คือ ซอล
4. เกมการศึกษา
4.1 ความหมายของเกมการศึกษา
พัชรี กัลยา (2551, น. 39) อธิบายว่า เกมการศึกษา หมายถึง สื่อที่ช่วยฝึ กทักษะ ต่าง
ๆ เนื่องจากเกมเป็ นกิจกรรมที่นักเรียนได้เรียนรู ผ้ ่านการกระทา ทาให้ได้เรียนรู จ้ ากประสบการณ์
โดยตรง เกมที่ใช้เป็ นสื่อการสอนอาจทาได้หลายวิธี โดยมีกติกาเป็ นตัวกาหนดวิธีการเล่น ใช้ในการ
ช่วยสร้างแรงจูงใจให้กบั นักเรียน และช่วยส่งเสริมพัฒนาการทัง้ 4 ด้านของนักเรียน
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วรรณี วัจนสวัสดิ์ (2552, น. 21) อธิบายว่า เกมการศึกษา หมายถึง เกมหรือกิจกรรม
ที่จัดให้กับเด็กเพื่ อช่วยส่งเสริม พัฒ นาการทางสติปัญ ญา ช่วยฝึ กทักษะการสังเกต คิดอย่างมี
เหตุผล รูจ้ ักการแก้ไขปั ญหา คิดแบบรวบยอดในเนือ้ หาที่เรียน โดยในแต่ละเกมสามารถเล่นได้ทงั้
แบบคนเดียวหรือเล่นแบบกลุม่ โดยมีการกาหนดวิธีการเล่นและมีการตรวจสอบความถูกต้อง
อรรถเศรษฐ์ ปรีดากรณ์ (2557, น. 15) อธิบายว่า เกมการศึกษา หมายถึง กิจกรรมที่
ทาให้ผูเ้ รียนรูส้ ึกสนุกสนานและเพลิดเพลิน ภายใต้กฎกติกาที่ไม่ซบั ซ้อน เพื่อให้ผเู้ รียนได้รูจ้ กั การ
ทากิจกรรมร่วมกับผู้อ่ืน และช่ วยสร้างแรงจูงใจในการเรียนรู ้ โดยเกมบางประเภทช่ วยส่งเสริม
พัฒนาการทางความคิดสร้างสรรค์และการแก้ปัญหา
อิสรีย์ เพียรจริง (2559, น. 28) อธิบายว่า เกมการศึกษา หมายถึง กิจกรรมที่ครูจัด
ขึน้ เพื่อใช้ในการเรียนรการสอน ทาให้เกิดความสนุกสนาน โดยมีการกาหนดกติกาและวิธีการเล่น
เกมที่ชัดเจน ทาให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู ้ และช่วยส่งเสริม พัฒ นาการทางด้านร่างกาย อารมณ์
สังคม และสติปัญญา
เบญจรงค์ เทพทอง (2559, น. 20) อธิบายว่า เกมการศึกษา หมายถึง รูปแบบในการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยมีเกมเป็ นสื่อการสอน เพื่อ กระตุน้ ความสนใจของนักเรียนให้รูส้ ึก
สนุกสนานในการเรียนรู ้ โดยการออกแบบเกมการศึกษาจะมีเนือ้ หาและกติกาในการเล่นที่ทาให้
นักเรียนรูส้ กึ สนุกและได้เรียนรู ้ รวมถึงพัฒนาทักษะได้ตรงตามวัตถุประสงค์
ทิ ศ นา แขมมณี (2548, น. 365) อธิ บ ายว่ า เกมการศึ ก ษา หมายถึ ง เกมที่ มี
วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผูเ้ ล่นเกิดการเรียนรู ต้ ามวัตถุประสงค์ โดยผู้สอนสามารถนาเกมที่เล่นเพื่อ
ความสนุกสนานมาเพิ่มเนือ้ หาและวัตถุประสงค์การเรียนรูเ้ ข้าไป มีการวิเคราะห์ และอภิปรายผล
เพื่อการเรียนรู ้
จากความหมายของเกมการศึกษาข้างต้น จึงสรุปได้ว่า เกมการศึกษา หมายถึง สื่อ
หรื อ อุ ป กรณ์ ท่ี ใ ช้ใ นการจัด กิ จ กรรมการเรี ย นการสอน เพื่ อ ช่ ว ยกระตุ้น ให้ผู้เรี ย นเกิ ด ความ
กระตือ รือร้น สนใจ และมี ค วามพร้อมในการเรียนรู ้ ได้เรียนรู อ้ ย่างสนุก สนาน โดยมี ก ฎกติก า
เงื่อนไข และวิธีการเล่นเกมที่ชัดเจนและสามารถเข้าใจได้ง่าย ช่วยให้นักเรียนได้รูจ้ กั การวางแผน
และการแก้ปัญหาจากประสบการ์ตรง รวมถึงช่วยส่งเสริมพัฒ นาการของผูเ้ รียนทั้งด้านร่างกาย
อารมณ์ สังคม และสติปัญญา
4.2 จุดประสงค์ของเกมการศึกษา
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน (2536, น. 7) ได้กล่าวถึงจุดประสงค์ของ
เกมการศึกษา ดังนี ้
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1. พัฒนาทักษะที่จาเป็ นในการเล่นเกม 2 มิติ
2. พัฒนาความสามารถในการจาแนกความแตกต่างของสี รูปร่าง รูปทรง ขนาด
และวัสดุ
3. พัฒนาความารถในการบอกลักษณะของสิ่งของ
4. พัฒนาความารถในการบอกคุณสมบัติ โดยการวางในตาราง
5. พัฒนาความารถในการจดจาคุณสมบัติของสิ่งของ
6.พัฒนาการใช้สายตาในการสังเกตสิ่งต่าง ๆ
7. พัฒนาความารถในการจัดกลุม่ และแบ่งหมวดหมู่
8.พัฒนาความารถในการแก้ปัญหา
9. พัฒนาความารถในการคิดรวบยอด
ส านักงานคณะกรรมการการประถมศึก ษาแห่ งชาติ (2541, น. 145) ได้กล่าวถึ ง
จุดประสงค์ของเกมการศึกษา ดังนี ้
1. ฝึ กฝนและพัฒนาความสามารถในการใช้ประสาทสัมผัส เพื่อให้เกิดการเรียนรู ้
ซึ่งนาไปสูก่ ารเรียนรูใ้ นขัน้ ต่อไป
2. ฝึ กทักษะการคิดอย่างมีเหตุผล
3. ฝึ กทักษะการสังเกตและการตัดสินใจ
4. ฝึ กทักษะการคิดรวบยอด
5. ฝึ กทักษะการจาแนกของสี รูปร่าง รูปทรง ขนาด จานวน และเสียง
6. ฝึ กทักษะพืน้ ฐานทางคณิตศาสตร์และภาษา
7. ฝึ กทักษะการคิดแบบเชื่อมโยงความสัมพันธ์
วรรณี วัจ นสวัส ดิ์ (2552, น. 27) กล่ า วว่ า เกมการศึ ก ษาเป็ น สื่ อ ที่ ช่ ว ยส่ ง เสริม
พัฒนาการการเรียนรูท้ ่ีดี สามารถตอบสนองความต้องการของเด็กได้ในหลาย ๆ ด้าน รวมทัง้ เป็ น
การเตรียมความพร้อมของทักษะพืน้ ฐานทางคณิตศาสตร์และภาษา ทาให้เด็กได้รูจ้ กั ฝึ กการสังเกต
การเปรียบเทียบ การแก้ปัญ หา เพื่อให้มี ความพร้อมส าหรับการเรียนในระดับชั้นต่อไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ
ทิศนา แขมมณี (2561, น. 365) กล่าวว่า เกมการศึกษาเป็ นวิธีการสอนเพื่อช่วยให้
นักเรียนได้เรียนรู เ้ นือ้ หาต่าง ๆ อย่างสนุกสนานและท้าทายความสามารถในทักษะหลาย ๆ ด้าน
โดยผูเ้ รียนเป็ นผูเ้ ล่นเกมเอง ทาให้ผูเ้ รียนได้รบั ประสบการณ์ตรง เป็ นการเปิ ดโอกาสให้ผเู้ รียนได้มี
ส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอน
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จากจุดประสงค์ของเกมการศึกษาที่กล่าวมาแล้ว สามารถสรุปได้ว่า เกมการศึกษา
เป็ นสื่อที่ช่วยส่งเสริมและกระตุน้ ให้ผเู้ รียนเกิดความพร้อมในการเรียนรูอ้ ย่างสนุกสนาน โดยเฉพาะ
พัฒนาการทางด้านสติปัญญา กล่าวคือ การฝึ กทักษะการสังเกต การจาแนกและจัดหมวดหมู่ การ
เชื่อมโยงความสัมพันธ์ต่าง ๆ การวางแผน การแก้ปัญหา และการคิดแบบรวบยอด พัฒ นาการ
ทางด้านร่างกาย ผูเ้ รียนได้เคลื่อนไหวร่า งกายในระหว่างทากิจกรรม พัฒ นาการทางด้านสังคม
เป็ นการฝึ กการทากิจกรรมร่วมกับ ผู้อ่ืน และเรียนรู ก้ ารปรับ ตัวเพื่ อเข้ากับผู้อ่ืน จึ งเป็ นการช่ วย
เตรียมความพร้อมในทุกด้านให้กบั ผูเ้ รียนเพื่อนาไปพัฒนาต่อยอดได้
4.3 ประเภทของเกมการศึกษา
สานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ (2541, น. 145-153) ได้แบ่งกลุ่ม
ประเภทของเกมการศึกษา ดังนี ้
1. เกมจับคู่ เกมประเภทนีฝ้ ึ กทักษะในด้านการสังเกต การเปรียบเทียบ การคิด
อย่างมีเหตุผล โดยเกมจับคู่ เป็ นการจัดของให้เป็ นคู่ ๆ ชุดละตั้งแต่ 5 คู่ขึน้ ไป อาจเป็ นการจับคู่
รูปภาพหรืออุปกรณ์ต่าง ๆ โดยเกมประเภทนีส้ ามารถแบ่งออกเป็ นชนิดต่าง ๆ ดังนี ้
1.1 เกมจับคู่สิ่งที่เหมือนกัน
1.1.1 จับคู่ภาพหรือสิ่งที่เหมือนกันทุกประการ
1.1.2 จับคู่ภาพกับเงาของสิ่งเดียวกัน
1.1.3 จับคู่ภาพโครงร่างของสิ่งเดียวกัน
1.1.4 จับคู่ภาพที่ซ่อนอยู่ในภาพหลัก
1.2 การจับคู่สิ่งที่เป็ นประเภทเดียวกัน เช่น ดินสอ-ปากกา
1.3 การจับคู่สิ่งที่มีความสัมพันธ์กนั เช่น ตา-ยาย
1.4 การจับคู่สิ่งที่มีความสาคัญตรงข้ามกัน เช่น สัน้ -ยาว
1.5 การจับคู่ภาพเต็มกับภาพส่วนย่อย
1.6 การจับคู่ภาพเต็มกับชิน้ ภาพส่วนชิน้ ส่วนที่หายไป
1.7 การจับคู่ภาพที่ซอ้ นกัน
1.8 การจับคู่ภาพที่เป็ นส่วนตัดกับภาพใหญ่
1.9 การจับคู่สิ่งที่เหมือนกันแต่สีต่างกัน
1.10 การจับคู่ภาพที่มีเสียงสระเหมือนกัน เช่น ตา-มา
1.11 การจับคู่ภาพที่มีเสียงพยัญชนะต้นเหมือนกัน เช่น งา-งู
1.12 การจับคู่แบบอุปมาอุปไมย
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1.13 การจับคู่แบบอนุกรม
2. เกมภาพตัดต่อ ฝึ กทักษะในด้านการสังเกตรายละเอียดของภาพ รอยตัดต่อ
ของภาพที่เหมือนหรือต่างกัน ในเรื่ององค์ประกอบของสี รู ปร่าง รูปทรง ขนาด ลวดลาย โดยเกม
ประเภทนีจ้ ะมีจานวนชิน้ ส่วนของภาพตัดต่อตัง้ แต่ 5 ชิน้ ขึน้ ไป ขึน้ อยู่กบั ความยากง่ายของเกมใน
ภาพชุดนัน้ เช่น ถ้าภาพมีสีเหมือนหรือคล้ายกัน จะเพิ่มความยากต่อเด็กมากยิ่งขึน้
3. เกมวางภาพต่อปลาย (โดมิโน) ฝึ กทักษะในด้านการสังเกต การคิดคานวณ
การคิ ด อย่ า งเป็ น เหตุเป็ น ผล แบ่ ง ออกได้ห ลายชนิ ด ประกอบด้ว ยชิ น้ ส่ ว นทรงสี่ เหลี่ ย มหรื อ
สามเหลี่ ยมจ านวนตั้งแต่ 9 ชิ น้ ขึน้ ไป โดยแต่ละด้านมี ภ าพ จานวน ตัวเลข ให้เลือกต่อ ในรู ปที่
เหมือนกันของแต่ละด้านไปเรื่อย ๆ
4. เกมเรียงลาดับ ฝึ กทักษะด้านการจาแนก การคาดคะเน มีลักษณะเป็ นภาพ
สิ่งของ เรื่องราว เหตุการณ์ จานวนตัง้ แต่ 3 ภาพขึน้ ไป โดยแบ่งออกเป็ น
4.1 การเรียงลาดับของภาพและเหตุการณ์ต่อเนื่อง
4.2 การเรียงลาดับขนาด ความยาว ปริมาณ ปริมาตร จานวน เช่น ใหม่-เก่า
5. เกมจัด หมวดหมู่ ฝึ ก ทั ก ษะในด้า นการสัง เกต การจัด จ าแนกประเภท มี
ลักษณะเป็ นแผ่นภาพ หรือของจริง ประเภทสิ่งของต่าง ๆ เป็ นเกมที่สามารถนามาจัดกลุ่มตาม
ความคิด
6. เกมหาความสัม พัน ธ์ร ะหว่างภาพกับ สัญ ลัก ษณ์ ช่ วยพัฒ นาทักษะให้เด็ ก
ก่อนที่จะเริ่มอ่านหนังสือ เด็กจะคุน้ เคยกับสัญลักษณ์ เป็ นภาพที่มีภาพกับคา หรือตัวเลขแสดง
จานวน กาหนดให้มีจานวนตัง้ แต่ 3 คู่ขนึ ้ ไป
7. เกมหาภาพที่มีความสัมพันธ์ลาดับที่กาหนด ฝึ กทักษะในด้านการสังเกตลาดับ
ที่ ถ้าเก็ บ ตามต้นแบบจะช่ วยฝึ กเรื่องความจาด้วย เกมนีม้ ี ภ าพต่าง ๆ 5 ภาพ เป็ นแบบให้เด็ ก
สัง เกตล าดับ ของภาพส่วนที่ เป็ น คาถามจะมี ภ าพก าหนดให้ 2 ภาพ ให้เด็ ก หาภาพที่ 3 ที่ เป็ น
คาตอบ เพื่อที่จะทาให้ภาพทัง้ 3 เรียงกันอย่างถูกต้องตามแบบ
8. เกมสั ง เกตรายละเอี ย ดของภาพ (ลอตโต) ฝึ ก ทั ก ษะในด้ า นการสัง เกต
รายละเอียดและองค์ประกอบของภาพ ประกอบด้วยแผ่นภาพหลัก 1 ภาพ และชิน้ ส่วนที่มีอยู่ใน
ภาพย่อย สาหรับเปรียบเทียบกับแผ่นภาพหลักอีกจานวนหนึ่ง ตัง้ แต่ 4 ชิน้ ขึน้ ไป ให้เด็กเลือกภาพ
ชิน้ ส่วนเฉพาะที่มีอยู่ในภาพหลัก หรือภายใต้เงื่อนไขที่กาหนดให้เกี่ยวกับภาพหลัก
9. เกมหาความสัมพันธ์แบบอุปมาอุปไมย ประกอบด้วยชิน้ ส่วนแผ่นยาวจานวน
2 ชิน้ ต่อกันด้วยผ้าหรือวัสดุอ่ืน โดยชิน้ ส่วนตอนแรก มีภาพ 2 ภาพที่มีความสัมพันธ์หรือเกี่ยวข้อง
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กันอย่างใดอย่างหนึ่ง ชิน้ ส่วนที่ 2 มีภาพ 1 ภาพ เป็ นภาพที่ 3 ที่มีขนาด ½ ของชิน้ ส่วน ให้เด็กหา
ภาพที่เหลือ เมื่อจับคู่กับภาพที่เหมาะสมแล้ว จะมีความสัมพันธ์ในทานองเดียวกันกับภาพคู่แรก
ตัวเลือกเป็ นแผนภาพขนาดเท่ากับภาพที่ 3 โดยสาระของเกมอาจเป็ นเรื่องของรูปร่าง จานวน
10. เกมพืน้ ฐานบวก ฝึ กทักษะด้านความคิดรวบยอดเกี่ยวกับการรวมกัน หรือ
การบวก โดยในแต่ละเกมจะประกอบด้วยภาพหลัก 1 ภาพ ที่แสดงจานวนต่าง ๆ และมีจานวน
ชิน้ ส่วนตัง้ แต่ 2 ภาพขึน้ ไป โดยภาพชิน้ ส่วนจะมีขนาด ½ ของภาพหลัก ให้เด็กหาภาพชิน้ ส่วนทัง้ 2
ภาพที่เมื่อนามารวมกันแล้วจะมีจานวนเท่ากับภาพหลัก แล้วนามาวางเทียบเคียงกับภาพหลัก
11. เกมจับคู่ตารางสัมพันธ์ ฝึ กทักษะด้านการสังเกต และการคิดแบบเชื่อมโยง
ความสัมพันธ์ ประกอบด้วยช่องที่มีขนาดเท่ากันและมีบตั รขนาดเล็กที่เท่ากับช่องตาราง เพื่อนามา
เล่นเข้าชุดกัน โดยมีบตั รที่กาหนดไว้เป็ นตัวนาไว้ขา้ งบนของแต่ละช่อง การเล่นอาจจับคู่ภาพที่มี
ส่วนประกอบของภาพที่อยู่ขา้ งบนกับภาพที่มีอยู่ดา้ นข้าง
วรดนู จีระเดชากุล (2551, น. 145) ได้แบ่งกลุ่มประเภทของเกมการศึกษาสาหรับ
เด็กไว้ 6 ประเภท ดังนี ้
1. เกมฝึ กการกระทาหรือฝึ กความชานาญ (Manipulate Game) มีวัตถุประสงค์
สาหรับพัฒนาเด็กที่เข้าร่วมในกิจกรรมเกมได้ฝึกทักษะความสัมพันธ์ของระบบกล้ามเนือ้ สายตา
เพื่อให้เกิดการจดจา และนาไปสูก่ ารเคลื่อนไหวต่าง ๆ ได้อย่างคล่องแคล่ว
2. เกมพัฒนาความรู ้ (Cognitive Game) มีวัตถุประสงค์เพื่ อพัฒ นาความรูแ้ ละ
ความคิดของเด็ก เป็ นการส่งเสริมทักษะ เนือ้ หาในบทเรียนของเด็ก ฝึ กให้เด็กได้คิด ตัดสินใจอย่าง
เป็ นเหตุเป็ นผลในการเล่นเกม สามารถอธิบายถึงเหตุผล ลักษณะเกมประเภทนีส้ ะท้อนให้เห็นถึง
การเปลี่ยนแปลงในการเรียนรูข้ องเด็กได้อย่างชัดเจน
3. เกมฝึ ก ทัก ษะทางร่า งกาย (Physical Game) มี วัต ถุป ระสงค์เพื่ อฝึ ก ทัก ษะ
ทางด้านร่างกาย ส่วนใหญ่อยู่ในรู ปแบบของเกมกีฬา และเกมทางพลศึกษา รวมถึงเกมที่ฝึกกาย
บริหารในตอนเช้าก่อนเข้าห้องเรียน สามารถนามาประยุกต์เป็ นท่าทางประกอบเพลงรามวยไทย
ศิลปะในการป้องกันตัวในรูปแบบต่าง ๆ โดยท่าทางที่ นามาใช้กับเด็กควรมีความเหมาะสมกับวัย
ของเด็กด้วย
4. เกมฝึ ก ทัก ษะทางภาษา (Language Game) มี วัต ถุป ระสงค์เพื่ อ ฝึ ก ทัก ษะ
ทางด้านภาษา เด็กต้องใช้ความคิดและจินตนาการในการเลือกใช้คาพูด ผลจากการเล่นเกมภาษา
ช่วยส่งเสริมทักษะทางด้านการฟั ง ความจา การคาดคะเนจากความน่าจะเป็ น จึงนับว่าเป็ นการ
ส่งเสริมพัฒนาการทางด้านเชาว์ปัญญาของเด็ก

26
5. เกมบัตรหรือทายบัตร (Card Game) มีวตั ถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เด็กมีสมาธิ
ความจา และสามารถคิด ตัดสินใจอย่างมีเหตุผล
6. เกมพิเศษอื่น ๆ (Special Game) ครู จะผูน้ าในการทากิจกรรม สามารถเปิ ด
โอกาสให้เด็กได้เล่นแค่บางครัง้ บางคราว เนื่องจากต้องใช้สถานที่เป็ นบริเวณมาก และต้องมีความ
ปลอดภัยสูง ดังนั้นเด็กที่เล่นจึงต้องมีความรับผิดชอบในตนเอง อาศัยความร่วมมือระหว่างผูน้ า
และผูต้ าม การเล่นเกมนีอ้ าจเล่นเป็ นกลุม่ เล็กหรือกลุม่ ใหญ่ก็ได้
ประหยัด จิ ระวรพงศ์ (2551, ประจาปี การศึกษา 2551, น. 172-173) ได้แบ่งกลุ่ม
ประเภทของเกมการศึกษาไว้ ดังนี ้
1. เกมแอคชั่น (Action Games) เกมประเภทนีช้ ่วยพัฒนาศักยภาพของประสาท
ตา มือ และการคิดอย่างเป็ นเหตุเป็ นผล
2. เกมผจญภัย (Adventure Games) เกมประเภทนี ้ช่ วยพัฒ นาทัก ษะในการ
แก้ปัญหาจากสถานการณ์ การผจญภัย และบทบาทสมมติ
3. เกมกลยุ ท ธ์ แ ละสถานการ์จ าลอง (Strategy / Simulation Games) เกม
ประเภทนีช้ ่วยพัฒนาทักษะทางด้านการวางแผน การแก้ปัญหา การตัดสินใจ และการคิดอย่างมี
วิจารณญาณ
4. เกมปริศนาและเกมคลาสสิค (Puzzle & Classic Games) เกมประเภทนีช้ ่วย
พัฒนาทักษะทางด้านความจา การใช้เหตุผล และการวางแผน
Lovell (1972, P. 18-20) ได้แบ่งกลุ่มประเภทของเกมการศึกษาออกเป็ น 3 ประเภท
ดังนี ้
1. เกมเบือ้ งต้น (Preliminary Game) เป็ นเกมที่ไม่เป็ นระเบียบแบบแผน เป็ นเกม
ที่เล่นเพื่อความสนุกสนานเท่านั้น จึ งไม่ จาเป็ นต้องสัม พันธ์กับความคิดรวบยอด เกมชนิดนี ้ จึ ง
เหมาะสมกับเด็กในระดับปฐมวัย
2. เกมที่ส ร้างขึน้ (Structured Game) เป็ นเกมที่สร้างขึน้ อย่างมี จุดมุ่งหมายที่
ชัดเจน โดยการสร้างเกมที่มีความสอดคล้องกับเนือ้ หาสาระที่ตอ้ งการ
3. เกมฝึ กหัด (Practice Game) เป็ นเกมที่ม่งุ เน้นให้ผูเ้ รียนมีความรูค้ วามเข้าใจ
ในเนือ้ หาที่เรียนมากยิ่งขึน้ การจัดเกมประเภทนีจ้ ึงควรมีการจัดลาดับเนือ้ หาให้เป็ นไปทีละขัน้ ตอน
ทิศนา แขมมณี (2561, น. 366) ได้แบ่งกลุ่มประเภทของเกมการศึกษาไว้ 3 ประเภท
ดังนี ้
1. เกมแบบไม่มีการแข่งขัน เช่น เกมสื่อสาร
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2. เกมแบบมีการแข่งขัน เมื่อจบเกม จะมีผแู้ พ้และผูช้ นะ ซึ่งส่วนมากเกมจะอยู่ใน
กลุม่ ประเภทนี ้ เนื่องจากการแข่งขันจะช่วยเพิ่มความสนุกในการเล่นมากยิ่งขึน้
3. เกมจ าลองสถานการณ์ (Simulation Game) โดยการจาลองสถานการ์จ ริง
โดยผูเ้ ล่นต้องตัดสินใจและได้รบั ผลของการตัดสินใจนัน้ เกมประเภทนีแ้ บ่งออกเป็ น 2 ลักษณะ คือ
3.1 บอร์ด เกม (Board Game) เป็ นการจ าลองสถาณการณ์จ ริง มาเล่นใน
กระดาน เช่น เกมเศรษฐี เป็ นต้น
3.2 เกมที่จาลองสถานการณ์ให้เหมือนความจริง และลงไปเล่นจริง
จากการแบ่งกลุม่ ประเภทของเกมการศึกษาที่กล่าวมาข้างต้น สามารถสรุปได้ว่า เกม
สามารถแบ่งออกได้หลายประเภท โดยแบ่งประเภทของเกมตามลักษณะของอุปกรณ์ จุดมุ่งหมาย
วิธีการเล่น ซึ่งเกมทุกประเภทต่างมุ่งส่งเสริมทักษะและพัฒนาการในด้านต่าง ๆ ของเด็ก เพื่อให้
เด็กได้รบั การพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ
4.4 ประโยชน์ของเกมการศึกษา
สุคนธ์ สินธพานนท์ (2545, น. 162) กล่าวว่า การใช้เกมการศึกษาในกิจกรรมการ
เรียนการสอนจะช่วยสร้างความสนใจให้แก่ผเู้ รียนมากยิ่งขึน้ เพราะเกมช่วยทาให้รูส้ ึกสนุกสนาน
ช่วยให้ผู้เรียนมี ทัศนคติ ท่ีดีต่อวิช าที่ รูส้ ึกว่ายาก และช่ วยสร้างปฏิ สัม พันธ์ท่ีดีภ ายในห้องเรีย น
นอกจากนีย้ งั ช่วยฝึ กทักษะด้านการคิด วิเคราะห์ในการตัดสินใจและแก้ปัญหาด้วย
เบญจา คงสบาย (2547, น. 36) กล่าวว่า เกมการศึกษาช่วยให้ผเู้ รียนรูส้ กึ สนุกสนาน
ในการเรียน ได้ฝึกทักษะการใช้ภ าษา เกิดเป็ นประสบการณ์ทางด้านภาษา รวมถึงการพัฒ นา
ความคิดและทักษะในด้านอื่น ๆ
นิธิกานต์ ขวัญบุญ (2549, น. 67) กล่าวว่า เกมการศึกษาช่วยส่งเสริมให้ผูเ้ รียนเกิด
ความพร้อมในการเรียน ได้เรียนรู อ้ ย่างสนุกสนาน โดยเกมจะสามารถครอบคลุมจุดประสงค์ได้
หลายอย่าง เพื่อให้ผเู้ รียนบรรลุเป้าหมายได้ ช่วยสร้างแรงจูงใจในการแสดงหาความรูใ้ นสิ่งต่าง ๆ
ด้วยตนเอง เพื่อเป็ นพืน้ ฐานในการเรียนรูใ้ นวิชาอื่น
ทิศนา แขมมณี (2561, น. 368) กล่าวถึง ประโยชน์ของเกมการศึกษามีดงั นี ้
1. เป็ นวิธีการสอนที่ช่วยให้ผเู้ รียนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการเรียนการสอน
โดยผูเ้ รียนเกิดกระบวนการในการเรียนรูจ้ ากการเล่นเกม
2. เป็ นวิธีการสอนที่ช่วยให้ผูเ้ รียนเกิดกระบวนการการเรียนรู ้ จากประสบการณ์
ตรง ทาให้เกิดความรูท้ ่คี งทนต่อผูเ้ รียน
3. เป็ นวิธีการสอนที่ผสู้ อนไม่เหนื่อยมาก และผูเ้ รียนได้เรียนรูอ้ ย่างสนุกสนาน
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จากประโยชน์ของเกมการศึกษาที่กล่าวมาข้างต้น สามารถสรุปได้ว่า เกมการศึกษา
นับว่าเป็ นวิธีการสอนที่ช่วยกระตุน้ ให้ผเู้ รียนเกิดความพร้อมในการเรียนรู ้ เกิดความสนใจและรูส้ ึก
สนุ ก สนาน ได้เ รี ย นรู ้ผ่ า นการท ากิ จ กรรม ฝึ กทั ก ษะการคิ ด และแก้ ปั ญหา ท าให้ เกิ ด เป็ น
ประสบการณ์โดยตรง ดังนัน้ เกมการศึกษาจึงช่วยพัฒนาทักษะด้านต่าง ๆ ของผูเ้ รียน
4.5 การสอนโดยใช้เกมการศึกษา
สานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ (2537, น. 105) อธิบายขัน้ ตอน
ในการสอนโดยใช้เกมการศึกษา ดังนี ้
1. ขัน้ นา
: เป็ นการแนะนารายละเอียดของเกม เช่น ชื่อเกม กฎกติกา และ
วิธีในการเล่นเกม
2. ขัน้ สอน
: ให้นกั เรียนได้ลงมือปฏิบตั ิในการเล่นเกมจริง
3. ขัน้ ประเมิน : ให้นัก เรีย นสรุ ป สรุ ป ผลของกิ จ กรรม และเก็ บ เข้า ชั้น วางให้
เรียบร้อย
4. ขัน้ ประเมิน : สังเกตพฤติกรรมจากการเล่น
ทิศนา แขมมณี (2561, น. 366-368) อธิบายว่า การสอนโดยใช้เกมการศึกษาช่วยทา
ให้ผเู้ รียนเกิดการเรียนรูต้ ามวัตถุประสงค์ท่ีตงั้ ไว้ โดยการนารายละเอียดของเกม เนือ้ หา พฤติกรรม
และผลจากการเล่นเกมมาใช้ในการอภิปรายผล เพื่อสรุ ปผลการเรียนรู ้ โดยเกมการศึกษาช่วยให้
ผูเ้ รียนได้เรียนรูอ้ ย่างสนุกสนาน จากประสบกาณ์โดยตรง
องค์ประกอบของการสอนโดยใช้เกมการศึกษา
1. เกมและกติกา เงื่อนไขในการเล่น
2. การเล่นเกมตามกติกา
3. การอภิปรายสรุ ปผลจากการเล่นเกม วิธีการเล่น พฤติกรรมในขณะเล่น
เกม
4. ผลการเรียนรู ้
ขั้นตอนการสอนโดยใช้เกมการศึกษา
1. แนะนาเกม อธิบายขัน้ ตอน วิธีการเล่น และกติกาในการเล่นเกม
2. การเล่นเกมตามกติกา
3. การอภิปรายสรุ ปผลจากการเล่นเกม วิธีการเล่น และพฤติกรรมในขณะ
เล่นเกม
4. การประเมินผลการเรียนรู ้
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การเลือกเกม
การเลือกเกมที่จะนาไปใช้ในการสอนมีหลายแบบหลายประเภท โดยผูส้ อน
อาจออกแบบสร้างเกมขึน้ ใหม่เพื่อให้ตรงกับจุดประสงค์ในการสอนหรืออาจนาเกมที่มีอยู่แล้วมา
ปรับ ใช้ให้เข้ากับเนือ้ หาและจุดประสงค์ในการสอนก็ได้ หากผู้สอนต้องการออกแบบสร้างเกม
ขึน้ มาใหม่เองจะต้องศึกษาค้นคว้าเพื่อให้มีความรู ค้ วามเข้าใจหลักเกณฑ์ของการสร้างเกมและ
ผ่านการทดลองใช้จริงก่อนนาไปใช้สอน ในทางเดียวกัน หากผูส้ อนนาเกมที่มีอยู่แล้วมาปรับใช้
จะต้องศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับข้อมูล เนือ้ หา รายละเอียดของเกมประเภทนั้นให้เกิดความรู ค้ วาม
เข้าใจและทดลองเล่นด้วยตนเองก่อน เพื่อจะได้เห็นถึงปั ญหาซึ่งอาจเกิดขึน้ ในระหว่ างทากิจกรรม
และจะได้ปรับปรุงแก้ไข ทาให้กิจกรรมการเรียนการสอนเกิดความราบรื่น
การชีแ้ จงวิธีการเล่นและกติกาการเล่น
เกมแต่ ล ะประเภท แต่ ล ะเกม จะมี ขั้น ตอน วิ ธี ก ารเล่ น และกฎกติ ก าที่
แตกต่างกัน ในส่วนของเกมที่มีวิธีการเล่นที่ง่าย ไม่ซบั ซ้อน การชีแ้ จงเกี่ยวกับการเล่ นเกมก็จะง่าย
แต่ถ้าเกมที่มีวิธีการเล่นที่ซบั ซ้อน การชีแ้ จงเกี่ยวกับการเล่นเกมก็จะยากขึน้ ดังนั้นผูส้ อนจึงควร
ชีแ้ จงวิธีการเล่นอย่างเป็ นขัน้ ตอนและอธิบายถึงรายละเอียดอย่างชัดเจน
กติกาในการเล่นเกม ถือว่าเป็ นสิ่งสาคัญมากเพราะกติกาจะช่วยควบคุมให้
การเล่นเกมเป็ นไปตามวัตถุประสงค์ โดยผูส้ อนควรศึกษาเกี่ยวกับกติกาและวัตถุประสงค์ของเกม
การศึกษานัน้ ก่อนและควบคุมดูแลให้การเล่นของผูเ้ รียนเป็ นไปตามกติกาของเกมนัน้ ๆ
การเล่นเกม
ก่อนเริ่มเล่นเกม ผูส้ อนควรจัดเตรียมสถานที่ให้พร้อมในการเล่นเพื่อให้การ
เล่นเป็ นไปอย่างราบรื่น การเล่นควรเป็ นไปตามวิธีและลาดับขัน้ ตอนของเกม ซึ่งในเกมบางประเภท
ต้องควบคุมเวลาในการเล่นเกมด้วย ในระหว่างการเล่นเกม ผูส้ อนควรสังเกตพฤติกรรมของผูเ้ รียน
ด้วยและจดบันทึกข้อมูลที่เป็ นประโยชน์ต่อการเรียนรูไ้ ว้ เพื่อนาไปใช้ในการอภิปรายสรุ ปผลจาก
การเล่นเกม
การอภิปรายสรุปผลจากการเล่นเกม
ขัน้ ตอนนีน้ บั ว่าเป็ นขัน้ ตอนที่สาคัญมากเพราะการสอนโดยใช้เกมการศึกษา
จาเป็ นต้องมีการอภิปรายสรุ ปผล โดยจุดเน้นของเกมอยู่ท่ีการเรียนรู ว้ ิธีในการแก้ปัญหา ซึ่งการ
สอนโดยใช้เกมเพื่อให้ผูเ้ รียนเกิดการเรียนรูต้ ามวัตถุประสงค์ ได้แก่ 1) เพื่อพัฒนาทักษะต่าง ๆ ที่
ต้องการ 2) เรียนรู เ้ นือ้ หาสาระจากเกมนั้น 3) เรียนรู ค้ วามเป็ นจริงจากสถานการณ์ ดังนั้นการ
อภิปรายสรุ ปผลจึงควรมุ่งประเด็นไปที่วัตถุประสงค์ของเกมนั้น กล่าวคือ ถ้าใช้เกมเพื่อพัฒ นา
ทักษะ การอภิปรายควรมุ่งประเด็นไปที่ผลของการพัฒนาทักษะนัน้ ๆ ถ้ามุ่งประเด็นไปที่ เนือ้ หา
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สาระจากเกม การอภิ ปรายควรมุ่งประเด็นไปที่ผู้เรียนได้เรียนรู อ้ ะไรจากเกม มี ความเข้าใจใน
เนือ้ หาสาระอย่างไร ถ้ามุ่งประเด็นไปที่ผเู้ รียนได้เรียนรูค้ วามจริง การอภิปรายควรมุ่งประเด็นไปที่
ผูเ้ รียนรูค้ วามจริงอะไร ตัดสินใจอย่างไร เพราะอะไร
จากข้อมูล ที่ กล่าวมาข้างต้น สามารถสรุ ปได้ว่า ผู้สอนจาเป็ นต้องมี ความรู ค้ วาม
เข้าใจในการสอนโดยใช้เกมการศึกษาอย่างถูกวิธี มีการเลือกใช้เกมในแต่ละประเภทให้เหมาะสม
กับ กลุ่ม ผู้เรีย นและมี เนื ้อ หาที่ ส อดคล้อ งกับ วัต ถุป ระสงค์ก ารเรีย นรู ้ มี ก ารเตรีย มสถานที่ สื่ อ
อุปกรณ์ รวมถึงผูส้ อนและผูเ้ รียนให้มีความพร้อม ผูส้ อนต้องอธิบาย ชีแ้ จงขัน้ ตอนวิธีการเล่นและ
กติกาในการเล่นเกมอย่างเป็ นลาดับขัน้ ตอน จากนัน้ ต้องมีการสังเกตพฤติกรรมของผูเ้ รียนในขณะ
เล่น และที่สาคัญ ต้องอภิปรายสรุ ปผลของการเรียนโดยการใช้เกมการศึกษา เพื่อนามาปรับปรุ ง
และส่งเสริมพัฒนาผูเ้ รียนในขัน้ ต่อไป
5. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
5.1 ความหมายผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ทิ ศ นา แขมมณี (2548, น. 10) กล่ า วว่ า ผลสั ม ฤทธิ์ คื อ การท าให้ ส าเร็ จ หรื อ
ประสิทธิภาพทางการกระทาในทักษะที่กาหนดไว้ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง การพัฒนา
ทักษะในด้านการเรียน การเข้าใจความรู ้ โดยพิจารณาจากผลการเรียน
บุ ษ กร พรหมหล้า วรรณ (2549, น. 37) กล่ า วว่ า ผลสัม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นจะใช้
แบบทดสอบภาคปฏิบัติเป็ นเครื่องมือในการวัดทักษะด้านการปฏิบัติและใช้แบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนในการวัดทักษะด้านเนือ้ หา โดยมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ทงั้ 3 ด้าน
คือ ความรู ้ ความรูส้ กึ และการปฏิบตั ิการ
นภาจรี ศรี จั น ทร์ (2551, น. 307) กล่ า วว่ า ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย น หมายถึ ง
ความสามารถในการเข้าถึงและการพัฒ นาทางการเรียน โดยอาศัยความพยายามในการเรียนรู ้
การศึก ษาค้น คว้า การฝึ ก ฝน และสะท้อนออกในรู ป แบบของความส าเร็จ วัด ผลด้ว ยแบบวัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
นิ่ ม น้อ ย แพงปั ส สา (2551, น. 79) กล่ า วว่า ผลสัม ฤทธิ์ ท างการเรี ย น หมายถึ ง
ความรู ้ ความสามารถ และประสบการณ์ของบุคคลที่เกิดจากการจัดการเรียนรูแ้ ละส่งผลให้บุคคล
เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมต่าง ๆ โดยได้ผลจากการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ขวัญเรือน คาวงศ์ (2557, น. 69) กล่าวว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง ผลการ
เปลี่ยนแปลงทางด้านพฤติกรรมและประสบการณ์การเรียนรูท้ ่เี กิดจากการเรียนการสอน การศึกษา
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ค้นคว้า หรือประสบการณ์การเรียนรู ต้ ่าง ๆ ที่สะท้อนออกมาในรู ปแบบของความสามารถหรือ
ความสาเร็จ วัดผลด้วยแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
จากความหมายของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่กล่าวมาข้างต้น สามารถสรุ ปได้ว่า
ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย น หมายถึ ง การเข้ า ถึ ง ความรู ้ค วามเข้ า ใจในเนื ้ อ หา โดยผ่ า นการ
กระบวนการการเรีย นรู ้ การฝึ ก ฝน และประสบการณ์ต่ า ง ๆ ที่ ส ะท้อ นออกมาในรู ป แบบของ
ความสาเร็จ โดยมีเครื่องมือที่ใช้ในการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
5.2 แบบทดสอบการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ล้วน สายยศ; และอัง คณา สายยศ (2538, น. 171-177) ได้แบ่ ง แบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนออกเป็ น 2 ประเภท ดังนี ้
1. แบบทดสอบของครู คื อ ชุ ด ค าถามที่ ค รู เป็ นผู้ส ร้า ง โดยเป็ น ค าถามที่ ใ ช้
ประเมินระดับความรูข้ องนักเรียน เพื่อส่งเสริมและพัฒนา และเตรียมความพร้อมสาหรับบทเรียน
ใหม่
2. แบบทดสอบมาตรฐาน คื อ ชุ ด ค าถามที่ ส ร้า งจากผู้เชี่ ย วชาญในแต่ ล ะ
สาขาวิช าและผ่ า นการทดลองคุณ ภาพจนมี คุณ ภาพ สามารถน าผลไปใช้ในการเปรียบเที ย บ
ประเมินการเรียนการสอนในเรื่องต่าง ๆ รวมถึงสามารถเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ระหว่างวิชาต่าง ๆ
ได้ โดยทุกหน่ วยงานที่ ใช้แบบทดสอบมาตรฐานจะมี ขั้น ตอนที่ เหมื อนกัน โดยมี คู่มื อเกี่ ย วกับ
ขัน้ ตอนในการดาเนินสอบและมีมาตรฐานในการแปลผลคะแนน
แบบทดสอบของครู และแบบทดสอบมาตรฐาน มี ขั้นตอนในการสร้างคาถาม
เหมือนกัน ใช้สาหรับวัดเนือ้ หาและพฤติกรรมที่สอนแล้ว โดยควรวัดพฤติกรรมต่าง ๆ ดังนี ้
2.1 ความรูค้ วามจา คือ ความสามารถในการจดจาสิ่งต่าง ๆ ที่ได้เรียนรู ้
2.2 ความเข้าใจ คือ ความสามารถในการรวบรวมและขยายความรู ้ ความจา
อย่างมีเหตุมีผล โดยความเข้าใจเป็ นสมรรถภาพขัน้ ต้น ซึ่งสมองพยายามดัดแปลง ปรับปรุ ง ใน
รูปแบบใหม่ เพื่อที่จะสามารถนาไปใช้ในสถานการณ์อ่นื ๆ ได้ โดยมีการแสดงออกแบบใดแบบหนึ่ง
จาก 3 แบบ คือ
2.2.1 แปลความหมายของสิ่ ง ต่ า ง ๆ ได้ เช่ น การแปลความหมาย
ข้อความหรือรู ป ภาพ โดยแปลตามลัก ษณะของเรื่องราวนั้น ๆ โดยเฉพาะ ค าถามที่ ใช้จึ งเป็ น
คาถามแบบแปลความ
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2.2.2. ตีความหมายของเรื่องราวได้ คือ สามารถเชื่อมโยงความสัมพันธ์
ระหว่างองค์ประกอบของเรื่องและสามารถนามากล่าวเป็ นอีกแบบหนึ่งได้ โดยคาถามในรูปแบบนี ้
ใช้ในการวัดความเข้าใจ คาถามที่ใช้จึงเป็ นคาถามแบบตีความ
2.2.3 ขยายความและตีความนัยของเรื่องราว เพิ่ม จากข้อเท็จจริงเดิม
นับว่าเป็ นคาถามขัน้ สูงสุดของความเข้าใจ คาถามที่ใช้จึงเป็ นคาถามแบบขยายความ
2.3 การน าไปใช้ คื อ ความสามารถในการน าความรู แ้ ละความเข้าใจมา
ประยุกต์ใช้ในเรื่องราวและแก้ปัญหา คาถามที่นาไปใช้ควรมีลกั ษณะ ดังนี ้
2.3.1 เป็ นเรื่องราวหรือปั ญหาใหม่ท่ียังไม่คนุ้ เคย การตัง้ คาถามเกี่ยวกับ
เนือ้ หาเดิม ต้องมีการดัดแปลงข้อความให้เปลี่ยนไปจากของเดิม เพื่อเลี่ยงการถามด้านความจา
2.3.2 คาถามต้องเลี่ยงคาที่ชีน้ าทาให้เกิดปั ญหา หรือเกิดความสงสัย คือ
ผูเ้ รียนอาจเคยเรียนมาก่อน แต่ยงั ไม่สามารถตอบได้ เพราะมีเงื่อนงากัน้ ไว้
2.3.3 คาถามต้องเชื่อมโยงระหว่างหลักวิชาและอะไรบางอย่าง การตอบ
คาถามจะต้องมีลกั ษณะให้เลือกเนือ้ หา วิชามาพลิกแพลงจากสถานการ์หนึ่งไปสูส่ ภาพใหม่
2.4 การวิ เคราะห์ คื อ ความสามารถในการจ าแนกสิ่ ง ส าเร็จ รู ป ออกเป็ น
ส่วนย่อย ๆ ตามเกณฑ์ท่กี าหนดไว้ เพื่อหาความจริงที่ซ่อนอยู่ภายในเรื่องราวนัน้ ๆ โดยมีขอ้ สาคัญ
ที่ควรพิจารณา 3 ประการ ดังนี ้
2.4.1 สิ่งสาเร็จรูป คือ เหตุการณ์หรือสิ่งต่าง ๆ ที่อยู่รอบตัว มีความหมาย
และความสาคัญอยู่ในตัว สามารถนามาใช้เป็ นต้นเรื่องสาหรับการสร้างคาถามได้
2.4.2 กฎเกณฑ์ ในการวิ เคราะห์ นั บ ว่ า เป็ น สิ่ ง ส าคั ญ เนื่ อ งจากการ
วิเคราะห์สิ่งต่าง ๆ จาเป็ นต้องใช้หลักเกณฑ์ในการพิจารณา
2.4.3 ค้น หาความจริง ของเรื่ อ งราวนั้ น ๆ เป็ นจุ ด มุ่ ง หมายของการ
วิเคราะห์ คือ ในการจาแนกเรื่องต่าง ๆ จะมีจดุ มุ่งหมายเพื่อค้นหาความจริงนัน้ ๆ
ชนิ ด ของการวิ เคราะห์ แบ่ ง ออกเป็ น 3 ประเภท คื อ 1) วิ เคราะห์ห า
ความสาคัญของเรื่อง 2) วิเคราะห์หาความสัมพันธ์ 3) วิเคราะห์หาหลักการ
2.5 การสังเคราะห์ คือ ความสามารถในการรวบรวมสิ่งต่าง ๆ จานวนตัง้ แต่
2 ชนิดเข้าด้วยกัน เพื่อสร้างเป็ นผลงานชิน้ ใหม่ ท่ีมีลักษณะแตกต่างไปจากเดิม โดยการนาผสม
รวมกัน อาจเป็ นนามธรรมหรือรูปธรรมก็ได้
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2.5.1 คาถามที่นกั เรียนต้องใช้ความรู ้ ความสามารถจากหลาย ๆ ด้านมา
ประยุก ต์เข้าด้วยกัน จึ ง จะสามารถหาค าตอบได้ โดยคาถามประเภทนี ้จ ะไม่ ได้ใช้ทัก ษะด้า น
ความจาเพียงอย่างเดียว
2.5.2 ข้อสังเกตของคาถามประเภทสังเคราะห์ เป็ นคาถามที่ให้ผเู้ รียนได้
สร้างหรือแสดงออก โดยใช้ความสามารถของตนเองในการแสดงออก อาจอยู่ในรูปแบบของการ
พูด การเขียน เป็ นต้น
2.5.3 การสังเคราะห์เป็ นการประยุกต์ เชื่อมโยงความรู ้เพื่อให้ได้สิ่งใหม่
คาตอบของคาถามประเภทนี ้ อาจมีลกั ษณะในการตอบคาถามที่แตกต่างกันออกไป
2.6 การประเมินค่า คือ การตีค่าสิ่งต่าง ๆ อย่ามีเกณฑ์ ว่าสิ่งนัน้ มีค่าหรือไม่
เป็ นการวัดความสามารถทางสมอง โดยคาถามด้านการประเมินค่า จะมีลกั ษณะ ดังนี ้
2.6.1 เป็ นการติ-ชม มีความเหมาะสมหรือไม่
2.6.2 สิ่ ง ที่ น ามาตี ค่ าหรือ ตั้ง ค าถามทางด้านรู ป ธรรม ได้แ ก่ ลัก ษณะ
ภายนอกและด้านนามธรรม ได้แก่ คุณสมบัติต่าง ๆ
2.6.3 มีเกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ในการพิจารณา
สถาบัน ส่ ง เสริม การสอนวิ ท ยาศาสตร์แ ละเทคโนโลยี (2555, น. 28) กล่ า วว่ า
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ผสู้ อสร้างขึน้ สามารถแบ่งได้เป็ น 8 ประเภท ดังนี ้
1. แบบทดสอบเลือกตอบ ส าหรับ วัดผลด้านความรู ้ ความคิ ด ทฤษฎี รวมถึ ง
กระบวนการคิดทางด้านคณิตศาสตร์
2. แบบทดสอบถูกผิด มีการใช้ขอ้ ความเกี่ยวกับความรู ้ ความเข้าใจ ในหลักการ
ทฤษฎี การตีความ และการกาหนดตัวแปร
3. แบบทดสอบแบบจับคู่ มีลกั ษณะการนาเสนอเป็ น 2 ส่วน สาหรับเลือกจับคู่
ส่วนใหญ่จะมีตวั เลือกของคาตอบมากกว่าคาถาม
4.แบบทดสอบแบบเปรียบเทียบ ประกอบด้วยข้อความที่ต้องการให้ผู้เรียนได้
พิจารณาในลักษณะของ มากกว่า น้อยกว่า เท่ากับ หรือ สรุปไม่ได้
5.แบบทดสอบแบบเติมคา ผูต้ อบต้องเขียนคาตอบ เพื่อสะท้อนความคิด ความรู ้
ความสามารถ โดยแบบทดสอบแบบเติมคาสามารถใช้ในการคิดเลขในใจได้อีกด้วย
6. แบบทดสอบเขียนตอบ ผูต้ อบต้องเขียนคาตอบแสดงขัน้ ตอนในการคิดหรือผล
จากวิธีทาโดยให้เหตุผลประกอบ เพื่อสะท้อนความรู ้ ความสามารถ
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7. แบบทดสอบแบบต่อเนื่อง เป็ นการนาแบบทดสอบหลายประเภทมารวมกัน
เช่ น แบบทดสอบแบบจับ คู่รวมกับ แบบทดสอบแบบเติ ม ค า แบบทดสอบแบบถูก ผิ ด รวมกับ
แบบทดสอบแบบเติมคา เป็ นต้น
8. แบบทดสอบแบบแสดงวิธีทา เป็ นการให้ผูเ้ รียนได้แสดงวิธีในการแก้ปัญหา
สามารถประเมินได้ครอบคลุมทัง้ ด้านมโนทัศน์และวิธีในการคิด การวางแผน รวมถึงกระบวนการ
คิดทางคณิตศาสตร์ในด้านต่าง ๆ
จากการแบ่งกลุ่มประเภทของแบบทดสอบการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่กล่าวมา
ข้างต้น สามารถสรุ ป ได้ว่า แบบทดสอบวัดผลสัม ฤทธิ์ ทางการเรียนสามารถแบ่ งออกได้หลาย
ประเภท จากขัน้ ตอนในการสร้างแบบทดสอบ ลักษณะในการตอบคาถามและสิ่งที่ตอ้ งการจะวัด
ดังนั้นผูท้ ่ีสร้างแบบทดสอบควรเลือกใช้ประเภทของแบบทดสอบให้มีความเหมาะสมต่อผูเ้ รียน
โดยคานึงถึงเนือ้ หา รายวิชา ความสามารถของผู้เรียน รวมถึงพัฒ นาการและความพร้อมของ
ผูเ้ รียนในแต่ละช่วงชัน้ ด้วย
5.3 องค์ประกอบทีม่ ีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
อัญชนา โพธิพลาการ (2545, น. 45) กล่าวว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนประกอบด้วย
องค์ประกอบต่าง ๆ หลายประการ ดังนี ้
1. ตัวผู้เรียน ได้แก่ สติปั ญ ญา สมาธิ อารมณ์ ความพยายาม ความใฝ่ รู ้ การ
ฝึ กฝนและเจตคติต่อการเรียน
2. ตัวครู ได้แ ก่ คูณ ภาพของครู ผู้ส อน ระบบการจัด การเรีย นการสอน ระบบ
บริหารการศึกษาของหน่วยงาน
3.สัง คม ได้แ ก่ สภาพแวดล้อ มรอบตัว นัก เรีย น สภาพครอบครัว และสภาพ
เศรษฐกิจ
ทุกปั จจัยที่กล่าวมา ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทัง้ ในทางตรงและทางอ้อม
แต่องค์ประกอบที่สาคัญที่สดุ และส่งผลโดยตรงต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คือ วิธีการจัดการเรียน
การสอนของครู
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2555, น. 162-163) กล่าวว่า
การเลื อกใช้แบบทดสอบในการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้มี ประสิทธิภ าพ ครู ต้องพิจ ารณา
เกี่ยวกับคุณ ลักษณะที่สาคัญ ของความเที่ยงตรงในการวัดด้านเนือ้ หาหรือประสบการณ์ในการ
เรียนรู ้ ด้านพฤติกรรม ต้องวัดตามความสามารถที่แท้จริงของนักเรียน นอกจากนีแ้ บบทดสอบใน
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การวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ควรมีค่าความยากง่ายในช่วง 0.20 - 0.80 ดังนัน้ ผูส้ อนจึงควรเลือก
แบบทดสอบที่มีความเหมาะสม
Prescott (1961, P. 14-16) กล่าวว่า การเรียนการสอนที่ประสบความสาเร็จจะต้อง
มีการกาหนดจุดมุ่งหมายเชิงพฤติกรรมที่ชัดเจน ส่งผลให้การจัดการเรียนการสอนและการวัดผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนมีความถูกต้อง แม่นยา และมีประสิทธิภาพมายิ่งขึน้ โดยองค์ประกอบที่ส่งผล
ต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมี 6 ด้าน ดังนี ้
1. ด้านร่างกาย ได้แก่ สุขภาพอัตราการเจริญเติบโตของร่างกาย
2. ด้านความรัก ได้แ ก่ ความสัม พัน ธ์ข องบิ ด ามารดา ความสัม พัน ธ์ระหว่า ง
สมาชิกในครอบครัว และความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลรอบข้าง
3. ด้านวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม ได้แก่ สภาพแวดล้อมความเป็ นอยู่ของสมาชิก
ในครอบครัว การอบรมเลีย้ งดู และฐานะของครอบครัว
4. ด้านความสัม พัน ธ์ในกลุ่ม เพื่ อ น ได้แ ก่ ความสัม พั น ธ์ร ะหว่ า งเพื่ อ นในวัย
เดียวกัน
5. ด้านการพัฒ นาตนเอง ได้แ ก่ สติ ปั ญ ญา ความกระตื อ รือ ร้น ในการเรีย นรู ้
ความสนใจสิ่งต่าง ๆ รอบตัว
6. การปรับตัว ได้แก่ การปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมต่าง ๆ
Bloom (1976, P. 139) กล่าวว่า อิทธิพลที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแบ่งได้
เป็ น 3 ตัวแปร ดังนี ้
1. ด้านสติปัญ ญา เป็ นพฤติกรรมด้านความรู ้ ความคิด ความเข้าใจ หมายถึง
การเรียนรูท้ ่จี าเป็ นต่อการเรียนและเกิดขึน้ ก่อนการเรียน คือ ความถนัด และพืน้ ฐานความรูเ้ ดิม
2. ด้านอารมณ์ เป็ นตัวกาหนดแรงจูงใจ ความกระตือรือร้นในการเรียนรู ้ รวมถึง
ทัศนคติต่อการเรียน โรงเรียน และระบบการเรียนการสอน
3. ด้านการสอน คุณภาพการสอนเป็ นเป็ นตัวกาหนดประสิทธิภาพในการเรียน
การสอน
จากที่กล่าวมาข้างต้น สามารถสรุ ปได้ว่า ปั จ จัยต่าง ๆ ทั้งที่เกิดจากตัวผู้เรียนเอง
บุคคลรอบข้าง หรือสภาพแวดล้อมรอบตัวของผู้เรียน ต่างก็นับว่าเป็ นปั จจัยสาคัญ ที่ส่งผลต่อ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทัง้ สิน้ ทัง้ ในทางตรงและทางอ้อม แต่องค์ประกอบที่สาคัญที่สดุ คือ วิธีการ
จักการเรียนการสอนของครูท่ีจะช่วยส่งเสริม และกระตุน้ ให้ผเู้ รียนเกิดความพยายามในการเรียนรู ้
และส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีได้
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6. ความพึงพอใจ
6.1 ความหมายของความพึงพอใจ
ประสาท อิศรปรีดา (2547, น. 321) กล่าว่า ความพึงพอใจ คือ ความรู ส้ ึกพึงพอใจ
ต่อสิ่งจูงใจหรือองค์ประกอบในด้านต่าง ๆ ของงาน และได้รบั การตอบสนองต่อความต้องการนัน้ ๆ
จิราภรณ์ พรมสืบ (2559, น. 44) กล่าวว่า ความพึงพอใจ คือ ความรูส้ ึกทางอารมณ์
และจิตใจของบุคคลที่ส่งผลต่อการแสดงออกทางพฤติกรรม เป็ นการตอบสนองต่อสิ่งเร้า เมื่อมีสิ่ง
เร้ามากระตุน้ สามารถเกิดได้ทงั้ ในทางเชิงบวกและเชิงลบ ครูผสู้ อนจึงต้องทาให้ผูเ้ รียนเกิดความ
พึงพอใจต่อการเรียนรูเ้ ชิงบวก จะทาให้ผูเ้ รียนเกิดความพึงพอใจและแสดงออกทางพฤติกรรมใน
เชิงบวก
ราชบัณฑิตยสถาน (2556, น. 840) กล่าวว่า พึงพอใจ คือ รัก ชอบใจ
จากที่กล่าวมาข้างต้น สามารถสรุปได้ว่า ความพึงพอใจ คือ ความรูส้ ึกที่เกิดขึน้ ทาง
อารมณ์ของแต่ละบุคคลที่มีต่อสิ่งเร้าต่าง ๆ สามารถเกิดขึน้ ได้ทงั้ ทางบวกและทางลบ หากบุคคล
เกิดความพึงพอใจต่อสิ่งเร้านัน้ ๆ จะมีสว่ นช่วยต่อผลของการเรียนรู ใ้ ห้เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึน้
6.2 ทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจ
ประสาท อิศรปรีดา (2547) กล่าวว่า ทฤษฎีและแรงจูงใจที่ทาให้เกิดความพึงพอใจ
ในการทางานของเฮอร์เบิรก์ (Herzberg) มีดงั นี ้
1. ปั จจัยกระตุน้ เป็ นปั จจัยที่ เกี่ ยวกับการงาน ส่งผลให้เกิดความพึงพอใจ เช่น
ความสาเร็จ การเป็ นที่ยอมรับนับถือ ความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน
2. ปั จจัยคา้ จุน เป็ นปั จจัยที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมในการทางานและช่วยให้บุคคล
เกิดความพึงพอใจในการทางาน เช่น เงินเดือน ความก้าวหน้าในอนาคต เป็ นต้น
ทิศนา แขมมณี (2554, น. 69) กล่าวว่า ทฤษฎีท่เี กี่ยวกับความพึงพอใจ มีดงั นี ้
1. ทฤษฎีลาดับขัน้ ความต้องการของมาสโลว์ (Maslow’s Hierarchical Theory
of Motivation) มนุษ ย์มี ความต้อ งการอยู่ เสมอ เมื่ อได้รบั การตอบสนองหรือพึง พอใจต่ อสิ่ งใด
ความต้องการด้านอื่นอาจจะเกิดขึน้ อีกหรืออาจจะเกิดความต้องการด้านเดิมซา้ ซ้อนได้ หากได้รบั
การตอบสนองอย่างเพียงพอ จะเกิดแรงจูงใจที่ สาคัญต่อการเกิดพฤติกรรมเพื่อให้สงั คมยอมรับ
และสามารถพัฒนาตนไปสูข่ นั้ สูงขึน้ สามารถนาทฤษฎีนมี ้ าใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรูไ้ ด้ ดังนี ้
1.1 การเข้าใจถึงความต้องการพืน้ ฐานของมนุษย์ สามารถเข้าใจพฤติกรรม
ของบุคคลได้ เนื่องจากพฤติกรรมเป็ นการแสดงออกถึงความต้องการของบุคคล
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1.2 การช่ วยให้นักเรียนเกิดการเรียนรู ไ้ ด้ดี จาเป็ นต้องตอบสนองต่อความ
ต้องการพืน้ ฐานที่ตอ้ งการแสดงเสียก่อน
1.3 การจัดการเรียนรู ้ หากครูคน้ หาได้ว่านักเรียนมีความต้องการอยู่ในระดับ
ใด ก็จะสามารถใช้ความต้องการพืน้ ฐานของนักเรียนมาเป็ นแรงจูงใจ ช่วยให้เกิดการเรียนรูไ้ ด้ดี
1.4 การช่วยให้นักเรียนได้รบั การตอบสนองต่อความต้องการพื น้ ฐานอย่าง
เพียงพอ การให้อิสรภาพและเสรีภาพแก่นักเรียน การจัดบรรยากาศที่ส่งผลต่อการเรียนรู จ้ ะช่วย
ส่งเสริมให้เกิดประสบการณ์ในการรูจ้ กั ตนเองตามสภาพความเป็ นจริง
2. ทฤษ ฎี สั ม พั น ธ์ เ ชื่ อ มโยงของธอร์น ไดต์ (Thorndike’s Connectionism
Theory) การเรียนรูจ้ ะเกิดขึน้ ได้โดยมนุษย์หรือสัตว์ได้เลือกเอาปฏิกิริยาตอบสนองเชื่ อมต่อกับสิ่ง
เร้าอย่างเหมาะสมหรือการเรียนรูจ้ ะเกิดขึน้ ด้วยการเชื่อมโยงระหว่างสิ่งเร้ากับการตอบสนอง เมื่อมี
ปั ญ หาเกิดขึน้ ร่างกายจะพยายามแก้ปั ญหา โดยแสดงพฤติกรรมตอบสนองออกมาในหลาย ๆ
รูปแบบ ซึ่งร่างกายจะเลือกพฤติกรรมตอบสนองที่ พอใจที่สุดไปเชื่อมโยงกับสิ่งเร้าหรือปั ญหานั้น
ทาให้เกิดการเรียนรูข้ ึน้ มา ได้แก่
2.1 กฎแห่ ง ความพร้อ ม (Law of Readiness) การเรี ย นรู จ้ ะเกิ ด ขึ น้ ได้ถ้า
นักเรียนมีความพร้อมทัง้ ทางร่างกายและทางจิตใจ
2.2 กฎแห่งการฝึ กหัด (Law of Exercise) การฝึ กหัดหรือกระทาบ่อย ๆ ด้วย
ความเข้าใจ จะส่งผลให้เกิดความคงทนในการเรียนรู ้ แต่ถา้ หากไม่ได้กระทาบ่อย ๆ จะส่งผลให้ลืม
ได้
2.3 กฎแห่ ง การใช้ (Law of Use and Disuse) การเรี ย นรู ้เ กิ ด จากการ
เชื่อมโยงระหว่างสิ่งเร้ากับการตอบสนอง หากถูกนามามาใช้อย่างสม่าเสมอ จะเกิดความมั่นคงใน
การเรียนรู ้
2.4 กฎแห่งผลที่ พึงพอใจ (Law of Effect) เมื่ อบุคคลได้ผลที่พึงพอใจ ย่อม
ส่งผลให้อยากที่จะเรียนต่อ ดังนั้นการได้รบั ผลที่ทาให้เกิดความพึงพอใจ จึงเป็ นปั จจัยสาคัญ ใน
การเรียน
จากที่ ก ล่าวมาข้างต้น สามารถสรุ ป ได้ว่า มนุ ษ ย์ทุ ก คนต่ า งมี ค วามต้องการเป็ น
พืน้ ฐาน มนุษย์จะพยายามเชื่อมโยงสิ่งเร้าต่าง ๆ เพื่อตอบสนองกับความต้องการนัน้ และเมื่อ ได้รบั
การตอบสนองต่อความต้องการ จะเกิดความพึงพอใจและเกิดความพร้อมในการเรียนรูส้ ิ่งต่าง ๆ
ต่อไป ดังนั้นการนาทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้องกับความพึงพอใจมาใช้ในการจั ดกิจกรรมเพื่อส่งเสริม การ
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เรียนรู ้ จึงถือว่าเป็ นปั จจัยหนึ่งที่สาคัญในการช่วยส่งเสริมพัฒนาการการเรียนรู ใ้ ห้บรรลุผลตามที่
ตัง้ เป้าหมายไว้
6.3 เครื่องมือวัดความพึงพอใจ
ศจี อนัน ต์น พคุณ (2542) กล่ า วว่ า เครื่อ งมื อ ที่ ใช้ในการวัด ความพึ ง พอใจ มี 4
ประเภท ดังนี ้
1. การสัง เกตการณ์ (Observation) ครู สั ง เกตความเปลี่ ย นแปลงเกี่ ย วกั บ
พฤติกรรมของนักเรียนจากการแสดงออก การพูด การกระทา แล้วนาข้อมูลที่ได้จากการสังเกตมา
วิเคราะห์
2. การสั ม ภาษณ์ (Interviewing) ครู ต้อ งสนทนากั บ นั ก เรี ย นโดยตรง เพื่ อ
แลกเปลี่ยนข้อมูล ความคิดเห็นต่าง ๆ ด้วยวาจา
3. การออกแบบสอบถาม (Questionnaires) เป็ น วิ ธี ท่ี นิ ย มกัน มาก โดยให้ผู้
ปฏิบตั ิแสดงความคิดเห็น ความรูส้ กึ ลงในแบบสอบถาม การสร้างคาถามต้องพิจารณาเป็ นอย่างดี
เพื่อให้คาถามสามารถวัดผลได้ตรงตามวัตถุประสงค์อย่างครอบคลุมและครบถ้วน
4. การเก็บบันทึก (Recording keeping) เป็ นการเก็บ ข้อมูลในการทางานของ
นักเรียนแต่ละคนที่เกี่ยวกับผลงานต่าง ๆ
6.4 การสร้างแบบสอบถามวัดความพึงพอใจ
บุ ญ ชม ศรีส ะอาด (2546) มาตราส่ ว นประมาณค่ า เป็ น เครื่อ งมื อ ที่ ค รู ผู้ ส อนใช้
ประเมินผูเ้ รียน และผูเ้ รียนใช้ประเมิน พิจารณาตนเองหรือสิ่งอื่น สามารถใช้ประเมินการปฏิบัติ
กิจกรรมทักษะต่าง ๆ และใช้วัดพฤติกรรมด้านจิ ตพิสัย เช่น เจตคติ ความสนใจ แรงจูงใจ ฯลฯ
มาตราส่วนประมาณค่าช่วยให้ทราบว่าผูเ้ รียนมีสิ่งนัน้ ในระดับใด
การสร้างแบบสอบถามวัดความพึงพอใจ มีขนั้ ตอน ดังนี ้
1. รวบรวมข้อความที่ตอ้ งการให้แสดงความคิดเห็น
2. กาหนดประเด็น และสร้างคาถามโดยใช้ภ าษาที่ชัด เจน ความหมายไม่
กากวม
3. ตรวจสอบข้อความในคาถามให้มีความสอดคล้องกับแนวทางการตอบ
4. นาแบบสอบถามความพึงพอใจไปทดลองในขัน้ ต้น เพื่อดูความชัดเจนของ
ข้อความนัน้
5. กาหนดนา้ หนักของคะแนนตัวเลือกในแต่ละข้อ
ในการสร้างแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) นิยมใช้แบบ 5 ระดับ
เช่ น เห็ น ด้วยอย่ า งยิ่ ง เห็ น ด้วย ไม่ แน่ ใจ ไม่ เห็ น ด้ว ย ไม่ เห็ น ด้วยอย่ างยิ่ ง หรือ มากที่ สุด มาก
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ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด หลังจากให้ผูเ้ รียนทาแบบวัดดังกล่าว นาไปวิเคราะห์โดยหาค่าร้อยละ
ค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของแต่ละข้อ สรุปผลรายด้านและโดยรวม แล้วนาไปแปล
ความหมายค่าเฉลี่ย โดยเปรียบเทียบกับเกณฑ์การแปลความหมาย
7. งานวิจัยทีเ่ กี่ยวข้อง
7.1 งานวิจัยในประเทศ
นพพงษ์ วงษ์จาปา (2548, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
จากบทเรี ย นผ่ า นเว็ บ วิ ช าดนตรี เรื่ อ งการอ่ า นโน้ต สากล กับ การสอนปกติ ของนั ก เรี ย นชั้น
ประถมศึ ก ษาปี ท่ี 6 ผลการวิ จัย พบว่ า บทเรีย นผ่ า นเว็ บ วิ ช าดนตรี มี ค่ า ประสิ ท ธิ ภ าพเท่ า กับ
80.28/80.74 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่กาหนดไว้ 80/80 และนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
จากบทเรียนผ่ านเว็บและจากการสอนปกติ เรื่องการอ่านโน้ตสากล หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติท่ี .01
ลัก คะณา เสโนฤทธิ์ (2551, บทคัด ย่ อ ) ผลการจัด กิ จ กรรมเกมการศึ ก ษาที่ มี ต่ อ
พฤติ ก รรมทางสัง คมของเด็ กปฐมวัย ผลการวิจัย พบว่ า เด็ กปฐมวัย ก่ อนการจัด กิ จ กรรมและ
ระหว่างการจัดกิจกรรมเกมการศึกษาในแต่ ละช่วงสัปดาห์มีค่าเฉลี่ยคะแนนพฤติกรรมทางสังคม
โดยเฉลี่ยรวมแตกต่ างอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 และเมื่อวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลง
ระหว่างช่วงสัปดาห์ พบว่า คะแนนพฤติกรรมทางสังคมโดยเฉลี่ยรวมมีการเปลี่ยนแปลงไปในทาง
เพิ่มขึน้ ในช่วงสัปดาห์ท่ี 1, 4 และ 8 อย่างมีนัยสาคัญทางสถติท่ีระดับ .01 เมื่อวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย
คะแนนพฤติกรรมทางสังคมของเด็กปฐมวัย แยกเป็ นรายด้าน ได้แก่ การช่วยเหลือ การแบ่งปั น
การยอมรับผูอ้ ่ืน โดยค่าเฉลยคะแนนพฤติ กรรมทางสังคม ด้านการช่ วยเหลือมการเปลี่ยนแปลง
ในทางที่เพิ่ มขึน้ ตั้งแต่ช่วงสัปดาห์ท่ี 1, 4, 8 อย่างมีนัยสาคัญทางสถติท่ีระดับ .01 ส่วนด้านการ
แบ่งปั นและการยอมรับ มีการเปลี่ยนแปลงในทางที่เพิ่มขึน้ ตัง้ แต่ช่วงสัปดาห์ท่ี 1, 4, และ 8 อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติท่รี ะดับ .01 ยกเว้นบางช่วงสัปดาห์ มีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึน้ เพียงเล็กน้อย
วิภาพร อาไพพิทกั ษ์ (2552, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาสื่อการสอนดนตรีชนิดเกมกระดาน
แนวคิดเกมเศรษฐี เพื่อใช้สอนอ่านโน้ตของนักเรียนเปี ยโนชัน้ ต้น ผลการวิจัยพบว่า สื่อการสอนมี
ค่าประสิทธิภาพเท่ากับ 91/82 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่กาหนดไว้ 80/80 แสดงว่าสื่อการสอนที่
สร้างขึน้ มี ป ระสิ ทธิ ภ าพ และนักเรียนมี ผ ลสัม ฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องการอ่ านโน้ตของนักเรียน
เปี ยโนชัน้ ต้น หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติท่ี .05 และผูเ้ รียนมีเจตคติต่อสื่อ
การสอนในระดับดี ตามสมมติฐาน
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อภินันท์ สาเภาน้อย (2559, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาการพัฒนาชุดกิจกรรมเพื่อส่งเสริม
ทักษะการอ่านและการบรรเลงโน้ตสากลสาหรับคียบ์ อร์ดของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 1 โดยใช้
แนวคิ ดของโคดายและคาร์ล ออร์ฟ ผลการวิจัยพบว่า นัก เรีย นพัฒ นาทัก ษะการอ่านและการ
บรรเลงโน้ตสากลสาหรับคียบ์ อร์ด มีคะแนนผ่านเกณฑ์ไม่ต่ากว่าร้อยละ 70 จานวน 17 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 85 และมีนกั เรียนไม่ผ่านเกณฑ์จานวน 3 คน คิดเป็ นร้อยละ 15 และนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาดนตรี เรื่องการอ่านและการบรรเลงโน้ตสากลสาหรับคียบ์ อร์ด หลังเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติท่.ี 05
อิสรีย์ เพียรจริง (2559, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาการพัฒนาการสอนทฤษฎีดนตรีเบือ้ งต้น
โดยใช้เกมบิงโก (M.T. BINGO) สาหรับนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 3 โรงเรียนนานาชาติโมเดิรน์
กรุงเทพฯ ผลการวิจยั พบว่า เกมบิงโกที่ใช้เป็ นสื่อการสอนทฤษฎีดนตรีเ บือ้ งต้น สาหรับนักเรียนชัน้
ประถมศึกษาปี ท่ี 3 มีค่าประสิทธิภาพเท่ากับ 91.47/86.27 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่กาหนดไว้
80/80 และนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องทฤษฎีดนตรีเบื อ้ งต้น โดยใช้เกมบิงโก (M.T.
BINGO) หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติท่ี .01
เบญจรงค์ เทพทอง (2559, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาการพัฒนาทักษะการอ่านโน้ตดนตรี
สากลของนัก เรีย นั้น ประถมศึ ก ษาปี ท่ี 6 โรงเรีย นวัด ยายร่ม โดยเกมการศึ ก ษา Music Route
ผลการวิจัยพบว่า เกมการศึกษา Music Route มีค่าประสิทธิภาพเท่ากับ 89.38/83.45 ซึ่งสูงกว่า
เกณฑ์มาตรฐานที่กาหนดไว้ 80/80 และนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องการอ่านโน้ตดนตรี
สากล โดยเกมการศึกษา Music Route หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติท่ี .05
7.2 งานวิจัยต่างประเทศ
Dickerson (1976) ได้ศึกษาการจาคาศัพท์ของนักเรียนโดยใช้เกมการเคลื่อนไหว ใน
กลุ่มเฉื่อยและการสอนตามปกติ โดยให้นักเรียนศึกษาคาศัพท์ใหม่วันละ 2 คา ผลการวิจยั พบว่า
นักเรียนที่อยู่ในกลุม่ เกมเคลื่อนไหวมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่ากลุ่มเฉื่อยและกลุ่มที่ได้รบั การ
สอนตามปกติ
Pinter (1977) ได้ศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องการสะกดคา โดย
ใช้เกมการศึกษา สาหรับนักเรียนระดับ 3 ในเพนซิลวาเนีย จานวน 94 คน โดยได้ศึกษาเกี่ยวกับ
มโนภาพและความสามารถในการจดจา ผลการวิจยั พบว่า นักเรียนที่ใช้เกมการศึกษา มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน เรื่องการสะกดคาสูงกว่ากลุม่ ที่สอนตามตารา นักเรียนกลุ่มที่ใช้เกมการศึกษามีความ
คงทนในการจาสูงกว่ากลุ่มที่สอนตามตารา และนักเรียนที่มีสติปัญญาปานกลางและต่า ในกลุ่ม
การใช้เกมการศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนร เรื่องการสะกดคาสูงกว่ากลุม่ ที่เรียนตามตารา
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Kincaid (1977) ได้ศึกษาการนาเกมคณิ ตศาสตร์ไปใช้ท่ี บ้านโดยการฝึ กบิดาหรือ
มารดาของนักเรียนเป็ นพิเศษ เพื่อศึกษาทัศนคติและผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนทาการทดลองกับ
นักเรียนระดับ 2 ซึ่งบิดามารดาของนักเรียนสมัครใจที่จะร่วม การศึกษาจานวน 35 คนเข้าประชุม
ร่วมกันเพื่อศึกษาและสร้างอุปกรณ์ในการเล่นเกมไปไว้ใช้ ที่บา้ นของตนก่อนที่จะนากลับไปบ้าน
จะต้องทดลองเล่นก่อน มีการแนะนาบิดามารดาของ นักเรียนให้กระตุน้ นักเรียนมีบทบาทในการ
เล่นเกมอย่างเต็มใจ ใช้อปุ กรณ์อย่างมีประโยชน์ ทาการทดลองเป็ นเวลา 10 สัปดาห์ ผลการวิจัย
พบว่า นักเรียนที่ได้เล่นเกมมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิ ตศาสตร์ของสูงกว่านักเรียนที่ไม่ได้เล่น
เกม อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติท่ี .05 ด้านทัศนคติ นักเรียนได้เล่นเกมมีทศั นคติต่อวิชาคณิตศาสตร์
สูงกว่านักเรียนที่ไม่ได้เล่นเกม อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติท่ี .05
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บทที่ 3
วิธีการดาเนินการวิจัย
การวิจัยครัง้ นีเ้ ป็ นวิจัยเชิงทดลอง เพื่อ ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องการอ่านโน้ต
ดนตรีสากล ด้วยเกม MUSIC LAND และความพึงพอใจของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาตอนปลายที่
เรียนคียบ์ อร์ด ที่มีต่อเกม MUSIC LAND ผูว้ ิจยั จึงได้กาหนดขัน้ ตอนการดาเนินการ ดังนี ้
1. ประชากรและกลุม่ ตัวอย่าง
2. การสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการวิจยั
3. รูปแบบการวิจยั
4. การเก็บรวบรวมข้อมูล
5.การวิเคราะห์ขอ้ มูล
6. สถิติท่ใี ช้ในการวิจยั
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรทีใ่ ช้ในการวิจัย
ประชากรที่ ใช้ในการวิ จัย ครั้ง นี ้ คื อ นัก เรีย นชั้น ประถมศึ ก ษาตอนปลายที่ เรี ย น
คียบ์ อร์ด ภาคเรียนที่ 2 ปี การศึกษา 2562 โรงเรียนราชินี จานวน 30 คน โดยนักเรียนสมัครใจลง
เรียนวิชาคียบ์ อร์ดด้วยตนเอง
กลุ่มตัวอย่างทีใ่ ช้ในการวิจัย
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั คือ นักเรียนชัน้ ประถมศึกษาตอนปลายที่เรียนคียบ์ อร์ด
ภาคเรียนที่ 2 ปี การศึกษา 2562 โรงเรียนราชินี จานวน 20 คน โดยการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบการ
สุม่ ตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling)
2. การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจยั ครัง้ นีม้ ี 2 ชนิด มีดงั นี ้
2.1 เครื่องมือที่ใช้ทดลอง คือ เกม MUSIC LAND ที่ใช้เป็ นสื่อการเรียนการสอนเพื่อ
พัฒนาทักษะการอ่านโน้ตดนตรีสากล ของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาตอนปลายที่เรียนคียบ์ อร์ด
2.2 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล คือ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง
การอ่านโน้ตดนตรีสากล ด้วยเกม MUSIC LAND จานวน 20 ข้อ ซึ่งประกอบด้วย แบบทดสอบ
ปรนัย 4 ตัวเลือก จานวน 15 ข้อ และแบบทดสอบชนิดจับคู่ จานวน 5 ข้อ และแบบสอบถามความ
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พึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลายที่ลงเรียนคียบ์ อร์ด ที่มีต่อเกม MUSIC LAND
จานวน 10 ข้อ
การสร้างและการหาคุณภาพของเครื่องมือวิจัย
เกม MUSIC LAND ที่ ใช้เป็ น สื่ อ การเรีย นการสอน เรื่อ งการอ่ านโน้ต ดนตรีส ากล
ผูว้ ิจยั ดาเนินการสร้างเครื่องมือตามขัน้ ตอน ดังนี ้
1. ศึกษา ค้นคว้าข้อมูล เอกสาร หนังสือ วิจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับทฤษฎีดนตรี
เรื่อ ง การอ่ านโน้ต ดนตรีส ากล และศึก ษาพฤติ ก รรมและจิ ต วิท ยาการสอนดนตรี รวมถึ ง เกม
การศึกษาที่ ช่วยส่งเสริมพัฒ นาการทางการเรียนรู ข้ องนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลาย เพื่อ
กาหนดขอบเขตของเนือ้ หาในการสร้างเกม MUSIC LAND ให้มีเนือ้ หาที่สอดคล้องกับหลักสูตร
สถานศึกษา
2. น าข้อมูล ที่ ได้ศึกษามาก าหนดขอบเขต เพื่ อ ใช้ในการสร้างสื่อเกม MUSIC
LAND ประกอบไปด้วย 5 หัวข้อ ดังนี ้
2.1 บรรทัด 5 เส้น (staff) คื อ เส้น บรรทัด จ านวน 5 เส้น และช่ อ งบรรทั ด
จานวน 4 ช่อง
2.2 ตัวโน้ต คือ สัญลักษณ์ทางดนตรีท่ีเขียนอยู่บนบรรทัด 5 เส้น เพื่อแสดง
ระดับของเสียง
2.2.1 ในช่วงเสียงโด (กลาง) ถึง โด (สูง) ในกุญแจเสียงซอล
2.2.2 ในช่วงเสียงโด (ต่า) ถึง โด (กลาง) ในกุญแจเสียงฟา
2.3 เส้นน้อย (Ledger line) คือ เส้นที่อยู่บนหรือล่างบรรทัด 5 เส้น มีความ
ยาวมากกว่าตัวโน้ตเล็กน้อย
2.3.1 เส้นน้อยด้านบนและด้านล่างของบรรทัด 5 เส้น จานวน 1 เส้น
2.4 กุญแจประจาหลัก (clef) คือ ตัวบอกระดับเสียงของตัวโน้ต
2.4.1 กุญแจซอล (G clef หรือ Treble clef)
2.4.2 กุญแจฟา (F clef หรือ Bass clef)
2.5 การเรียกชื่อตัวโน้ต มี 2 ระบบ
2.5.1 ระบบซอล-ฟา (Sol-Fa system) คือ โด เร มี ฟา ซอล ลา ที
2.5.2 ระบบตัวอักษร (Letter system) คือ A B C D E F G
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3. ศึกษาค้นคว้าเอกสาร เนือ้ หาข้อมูล งานวิจยั ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสื่อการสอน
และพัฒนาการของเด็กนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาตอนปลาย เพื่อกาหนดขอบเขตและรู ปแบบของ
สื่อเกม MUSIC LAND
4. นาข้อมูลที่ศึกษามาใช้ในการออกแบบลักษณะ รู ปแบบเกม และวิธีการเล่น
เกม เพื่อนาไปใช้เป็ นสื่ อการสอน เรื่อง การอ่านโน้ตดนตรีสากล สาหรับนักเรียนชัน้ ประถมศึกษา
ตอนปลาย โดยผู้วิ จัย ได้แ บ่ ง เนื ้อ หาในกระดานเกมออกเป็ น 4 ยุค ได้แ ก่ Baroque, Classic,
Romantic และ Contemporary และเลือกใช้ช่ือนักประพันธ์เพลงที่มีช่ือเสียงติด 1 ใน 10 ของแต่
ละยุค เพื่อนาใช้แทนชื่อที่ดินแต่ละผืน
5. นาสื่อการสอนที่ออกแบบไว้ ปรึกษาอาจารย์ท่ปี รึกษา คือ ผูช้ ่วยศาสตราจารย์
ดร.นั ฏ ฐิ ก า สุ น ทรธนผล และเสนอผู้ เ ชี่ ย วชาญ ต่ อ ผู้ เชี่ ย วชาญ จ านวน 3 คน คื อ ผู้ ช่ ว ย
ศาสตราจารย์ ดร.พิมลมาศ พร้อมสุขกุล ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐศรัณย์ ทฤษฎิคณ
ุ และผูช้ ่วย
ศาสตราจารย์พนัส ต้องการพานิช เพื่อตรวจสอบคุณภาพของสื่อเกม MUSIC LAND โดยพิจารณา
2 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านเนือ้ หา 2) ด้านคุณภาพของสื่อ โดยกาหนดออกเป็ น 5 คะแนน ดังนี ้
ตาราง 3 ตารางเปรียบเทียบเกณ์การตรวจสอบคุณภาพของสื่อเกม MUSIC LAND
ช่วงคะแนน
4.51 - 5.00
3.51 - 4.50
2.51 - 3.50
1.51 - 2.50
1.00 - 1.50

ระดับความเหมาะสม
เหมาะสมมากที่สดุ
เหมาะสมมาก
เหมาะสม
เหมาะสมน้อย
ควรปรับปรุง

ผลการตรวจสอบคุณ ภาพของสื่ อเกม MUSIC LAND ทั้งด้านเนือ้ หาและด้าน
องค์ประกอบของเกม จานวน 12 ข้อ พบว่า คุณภาพของสื่อเกมอยู่ในระดับเหมาะสมมากที่สดุ (x̅
= 4.83 และ S.D. = 0.301)
6. นาข้อมูลมาปรับปรุงแก้ไขอีกครัง้ ในด้านเนือ้ หาและชื่อนักประพันธ์เพลงที่ใช้
ในกระดานเกม และปรึกษาอาจารย์
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7. นาเกม MUSIC LAND ไปทดลองใช้ (try-out) กับนักเรียนที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง
จานวน 20 คน ดังนี ้
7.1 ครัง้ ที่ 1 โดยการสุ่มนักเรียนอย่างง่าย จานวนนักเรียนครัง้ ละ 5 คน โดย
แต่ละครัง้ นักเรียนไม่ซา้ คนกัน ให้นักเรียนใช้เกม MUSIC LAND ตอบคาถามระหว่างทากิจกรรม
และหลังการทากิจกรรม สอบถามความยากง่าย ความเหมาะสมของกิจกรรมและองค์ประกอบ
ของเกม นาผลที่ได้มาปรับปรุงแก้ไข
7.2 ครัง้ ที่ 2 โดยการสุ่มนักเรียนอย่างง่าย จานวน 5 คน โดยไม่ซา้ กับนักเรียน
กลุม่ ทดลองครัง้ ที่ 1 ให้นกั เรียนใช้เกม MUSIC LAND ตอบคาถามระหว่างทากิจกรรมและหลังการ
ทากิจกรรม
7.3 ครัง้ ที่ 3 ทดลองกับนักเรียน 10 คน ที่เหลือจากกลุม่ ตัวอย่างครัง้ ที่ 1 ถึง 2
ให้นักเรียนใช้เกม MUSIC LAND ตอบคาถามระหว่างทากิจกรรม และหลังการทากิจกรรม เมื่ อ
เรียนเนือ้ หาครบ ให้นักเรียนทาแบบทดสอบวัดพัฒนาการการอ่านโน้ตดนตรีสากล จานวน 20 ข้อ
จากนัน้ นาข้อมูลมาหาประสิทธิภาพของเกมตามเกณฑ์ 80/80 นาไปใช้ทดลองกับกลุ่มทดลองจริง
พบว่า ประสิทธิภาพของเกม MUSIC LAND ที่ใช้เป็ นสื่อการเรียนการสอน เรื่องการอ่านโน้ตดนตรี
สากลมีค่าเท่ากับ 83.25/86.5 แสดงว่าเกม MUSIC LAND มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ท่กี าหนดไว้
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องการอ่านโน้ตดนตรีสากล
แบบทดสอบวั ด ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย น เรื่ อ งการอ่ า นโน้ ต ดนตรี ส ากล เป็ น
แบบทดสอบชุดเดียว จานวน 20 ข้อ ประกอบด้วย แบบทดสอบปรนัย 4 ตัวเลือก จานวน 15 ข้อ
และแบบทดสอบชนิดจับคู่ จานวน 5 ข้อ ผูว้ ิจยั ดาเนินการสร้างเครื่องมือตามขัน้ ตอน ดังนี ้
1. ศึกษาค้นคว้าเอกสาร เนือ้ หาข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับทฤษฎีดนตรี เรื่องการ
อ่านโน้ตดนตรีสากล
2. ศึกษาค้นคว้าเอกสาร เนือ้ หาข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเกมการศึกษา เพื่อ
กาหนดขอบเขตและเนือ้ หาในการออกแบบแบบทดสอบทางการเรียน เรื่องการอ่านโน้ตดนตรี
สากล
3. นาข้อมูลที่ศึกษาไว้มาออกแบบแบบทดสอบทางการเรีย น เรื่องการอ่านโน้ต
ดนตรีสากล โดยแบบทดสอบเป็ นแบบทดสอบปรนัย 4 ตัวเลือก จานวน 18 ข้อ และแบบทดสอบ
ชนิดจับคู่ จานวน 6 ข้อ
4. น าแบบทดสอบที่ อ อกแบบไว้ ปรึ ก ษาอาจารย์ ท่ี ป รึ ก ษ า คื อ ผู้ ช่ ว ย
ศาสตราจารย์ ดร.นัฏ ฐิ กา สุนทรธนผล และเสนอผูเ้ ชี่ยวชาญต่อผูเ้ ชี่ ยวชาญ จานวน 3 คน คื อ
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ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมลมาศ พร้อมสุขกุล ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐศรัณย์ ทฤษฎิคณ
ุ และ
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์พนัส ต้องการพานิช เพื่อตรวจสอบคุณ ภาพของแบบทดสอบ เพื่อหาความ
เที่ยงตรง และเลือกข้อคาถามที่มีค่าดัชนีของความสอดคล้อง (IOC) ที่มีค่ามากกว่า 0.6 นามาใช้
เป็ นแบบทดสอบในการทดสอบทางการเรียน เรื่อง การอ่านโน้ตดนตรีสากล จากข้อคาถามจานวน
24 ข้อ พบว่า ทุกข้อคาถามมีค่า IOC เท่ากับ 1 สามารถคัดเลือกไว้ใช้ได้
5. นาแบบทดสอบที่คัดเลือกแล้ว ไปใช้ทดสอบกับนักเรียนประถมศึกษาตอน
ปลายที่ไม่ ใช่ กลุ่ม ตัวอย่าง จ านวน 10 คน เพื่อหาค่ าความยากง่าย และค่าอานาจจาแนกของ
แบบทดสอบ เลือกข้อคาถามที่มีค่าความยากง่าย 0.20 - 0.80 และค่าอานาจจาแนกมีค่ามากกว่า
0.20 ขึน้ ไป
6. นาแบบทดสอบที่คัดเลือกแล้ว ไปใช้ทดสอบกับนักเรียนประถมศึกษาตอน
ปลายกลุ่ ม เดิ ม เพื่ อ หาค่ า ความเชื่ อ มั่ น (Reliability) โดยวิ ธี ข องคู เดอร์-ริ ช าร์ด สั น (KuderRichardson) โดยใช้สตู ร KR-20 ได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.72
7. ได้แบบทดสอบที่มีคณ
ุ ภาพไปใช้ทดลองกับกลุม่ ทดลองจริง
แบบสอบถามความพึ งพอใจของนั กเรียนที่มี ต่ อ เกม MUSIC LAND เรื่อ ง การ
อ่านโน้ตดนตรีสากล
แบบสอบถามความพึงพอใจของนั กเรียนที่มีต่อเกม MUSIC LAND เรื่อง การอ่าน
โน้ตดนตรีสากล ผูว้ ิจัยดาเนินการตามลาดับ ดังนี ้ (ล้วน สายยศ; และอังคณา สายยศ, 2538, น.
183)
1. ศึกษาเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับการวัดความพึงพอใจของนักเรียนที่มี
ผลต่อการใช้เกม MUSIC LAND เพื่อนามากาหนดขอบเขตและเนือ้ หาของแบบสอบถาม
2. สร้างแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อเกม MUSIC LAND เรื่อง
การอ่านโน้ตดนตรีสากล จานวน 12 ข้อ เป็ นแบบ ลิเกิตสเกล (Likert Scale) ชนิด 5 ตัวเลือก ดังนี ้
กรณีท่เี ป็ นข้อความที่มีความหมายทางบวก (Positive) กาหนดคะแนน คือ
พึงพอใจในระดับ มากที่สดุ
5
คะแนน
พึงพอใจในระดับ มาก
4
คะแนน
พึงพอใจในระดับ ปานกลาง
3
คะแนน
พึงพอใจในระดับ น้อย
2
คะแนน
พึงพอใจในระดับ น้อยที่สดุ
1
คะแนน
กรณีท่เี ป็ นข้อความที่มีความหมายทางลบ (Negative) กาหนดคะแนน คือ
พึงพอใจในระดับ มากที่สดุ
1
คะแนน
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พึงพอใจในระดับ มาก
2
คะแนน
พึงพอใจในระดับ ปานกลาง
3
คะแนน
พึงพอใจในระดับ น้อย
4
คะแนน
พึงพอใจในระดับ น้อยที่สดุ
5
คะแนน
3. นาแบบสอบถามวัดความพึงพอใจ ปรึกษาอาจารย์ท่ีปรึกษา คือ คือ ผูช้ ่ วย
ศาสตราจารย์ ดร.นัฏ ฐิ กา สุนทรธนผล และเสนอผูเ้ ชี่ยวชาญต่อผูเ้ ชี่ ยวชาญ จานวน 3 คน คือ
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมลมาศ พร้อมสุขกุล ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐศรัณย์ ทฤษฎิคณ
ุ และ
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์พนัส ต้องการพานิช เพื่อตรวจสอบลักษณะของข้อความ ความสอดคล้องกับ
พฤติกรรม จากข้อคาถามจานวน 12 ข้อ พบว่า มี ขอ้ คาถามจานวน 10 ข้อ มีค่า IOC เท่ากับ 1
คัดเลือกข้อคาถามที่มีค่าเท่า กับ 1 ไว้ใช้จริง
4. น าแบบสอบถามวัด ความพึ ง พอใจ ไปทดลองใช้กับ นัก เรี ย นที่ ไ ม่ ใช่ ก ลุ่ ม
ตัวอย่าง จานวน 10 คน เพื่อหาค่าความเชื่อมั่นของแบบวัดความพึงพอใจ โดยใช้สูตรการหาค่า
สัม ประสิ ทธิ์ แ อลฟา (Alpha Coefficient) ของครอนบัค (Cronbach) ได้ค่าความเชื่ อมั่น เท่ากับ
0.74
5. ได้แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน ที่มี ต่อเกม MUSIC LAND ที่มี
คุณภาพไปใช้กบั กลุม่ ตัวอย่าง
3. รู ปแบบการวิจัย
การวิ จั ย ครั้ง นี ้เ ป็ นการวิ จั ย เชิ ง ทดลอง (Experimental Research) และใช้เป็ นแบบ
แผนการวิจยั (One Group Pretest-Posttest Design) (พรรณี ลีกิจวัฒนะ, 2556)

ภาพประกอบ 2 แบบแผนการวิจยั One Group Pretest-Posttest Design
โดย

LAND

E
O1
X

คือ
คือ
คือ

กลุม่ ตัวอย่างทดลอง
การทดสอบก่อนเรียน
การสอนอ่านโน้ตดนตรีสากล ด้วยกิจกรรมเกม MUSIC
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O2

คือ

การทดสอบหลังเรียน

4. การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผูว้ ิจยั ดาเนินการเก็บข้อมูลตามขัน้ ตอน ดังนี ้
1. ทดสอบก่อนเรียน ด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การอ่านโน้ต
ดนตรีสากล
2. ดาเนินกิจกรรมการสอน เรื่องการอ่านโน้ตดนตรีสากล ด้วยเกม MUSIC LAND
เป็ นเวลา 4 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 2 คาบ รวมทัง้ หมด 8 คาบ (คาบละ 60 นาที)
3. ทดสอบหลังเรียน ด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การอ่านโน้ต
ดนตรีสากล
4. สอบถามความพึงพอใจของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาตอนปลายที่เรียนคียบ์ อร์ด ที่
มีต่อเกม MUSIC LAND ด้วยแบบสอบถามความพึงพอใจต่อเกม MUSIC LAND
5. การวิเคราะห์ข้อมูล
ผูว้ ิจัยได้ดาเนินการพัฒนาทักษะการอ่านโน้ตดนตรีสากล ด้วยเกม MUSIC LAND ของ
นักเรียนชัน้ ประถมศึกษาตอนปลายที่เรียนกิจกรรมคียบ์ อร์ด โดยมีขนั้ ตอนวิเคราะห์ขอ้ มูล ดังนี ้
1. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู ก้ ่อนเรียนและหลังเรียน เรื่อง การอ่านโน้ต
ดนตรีสากล ด้วยกิจกรรมเกม MUSIC LAND โดยใช้สถิติ T-Test แบบ Dependent Sample
2. ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาตอนปลายที่เรียนคียบ์ อร์ด ที่มี
ต่อเกม MUSIC LAND นามาวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
6. สถิติทใี่ ช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
สถิติทใี่ ช้ในการหาคุณภาพเครื่องมือ
ตรวจสอบคุณ ภาพเครื่องมือโดยใช้แบบสอบถามแบบมาตรประมาณค่า 5 Rating
Scale ของ Likert เพื่อประเมินความเหมาะสมในด้านเนือ้ หา กิจกรรม ซึ่งลักษณะคาถามจะเป็ น
แบบตารางประเมินค่า โดยใช้สถิติพนื ้ ฐาน ดังนี ้
1. ค่าเฉลี่ย (Mean) ใช้สตู รดังนี ้ (สมบัติ ท้ายเรือคา, 2551, น. 124)
x̅ =

∑x
N
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โดย

x
แทน ค่าเฉลี่ย
∑x แทน ผลรวมของคะแนนทุกตัวในกลุม่
N
แทน จานวนสมาชิกในกลุม่
2. ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ใช้สูตรดังนี ้ (สมบัติ ท้ายเรือ
คา, 2551, น. 140)
S=√
โดย

S
x
x̅
f
n

Σf(x − x̅)2
n−1

แทน
แทน
แทน
แทน
แทน

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ค่าของข้อมูลแต่ละตัว
ค่าเฉลี่ยเลขคณิตของกลุม่ ตัวอย่าง
ความถี่ของข้อมูลแต่ละชัน้
จานวนของข้อมูลทัง้ หมดของกลุม่ ตัวอย่าง

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและแบบสอบถามวัดความพึงพอใจ
1. ค่ า ความตรงของเนื ้อ หา (Content Validity) ของแบบทดสอบวั ด ผลสั ม ฤทธิ์
ทางการเรียน เรื่องการอ่านโน้ตดนตรีสากล และความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้าง (Construct Validity)
ของแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาตอนปลายที่เรียนคียบ์ อร์ด ที่มีต่อ
เกม MUSIC LAND โดยพิจารณาจากความสอดคล้อง IOC ของผูเ้ ชี่ยวชาญ ใช้สตู รดังนี ้ (พรรณี ลี
กิจวัฒนะ, 2556, น. 110)
∑R
IOC =
N
เมื่อ

IOC
R
∑R
N

แทน
แทน
แทน
แทน

ดัชนีความสอดคล้อง มีค่าระหว่าง -1 ถึง +1
คะแนนของผูเ้ ชี่ยวชาญแต่ละคนในข้อนัน้
ผลรวมคะแนนของผูเ้ ชี่ยวชาญทุกคนในข้อนัน้
จานวนผูเ้ ชี่ยวชาญที่ให้คะแนนในข้อนัน้
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2. ค่าความยากง่าย (Difficulty) ของแบบทดสอบทางการเรียน เรื่องการอ่านโน้ต
ดนตรีสากล ใช้สตู รดังนี ้ (พรรณี ลีกิจวัฒนะ, 2556, น. 116-117)
p=

RH + RL
2n

โดย

p
แทน ค่าความยากง่าย
R H แทน จานวนผูต้ อบถูกของข้อนัน้ ในกลุม่ สูง
R L แทน จานวนผูต้ อบถูกของข้อนัน้ ในกลุม่ ต่า
n
แทน จานวนผูต้ อบในแต่ละกลุม่ (ซึ่งมีจานวนเท่ากัน)
3. ค่ า อ านาจจ าแนก (Discrimination Power) ของแบบทดสอบวั ด ผลสั ม ฤทธิ์
ทางการเรียน เรื่อง การอ่านโน้ตดนตรีสากล ใช้สตู รดังนี ้ (พรรณี ลีกิจวัฒนะ, 2556, น. 118)
r=

RH − RL
n

โดย

r
แทน ค่าอานาจจาแนกของข้อสอบ
R H แทน จานวนผูต้ อบถูกของข้อนัน้ ในกลุม่ สูง
R L แทน จานวนผูต้ อบถูกของข้อนัน้ ในกลุม่ ต่า
n
แทน จานวนผูต้ อบในแต่ละกลุม่ (ซึ่งมีจานวนเท่ากัน)
4. ค่าความเชื่อมั่น (Reliability)
4.1 ค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบทดสอบวัดผลสัม ฤทธิ์ทางการเรียน
เรื่องการอ่านโน้ตดนตรีสากล โดยใช้สตู ร KR-20 ของคูเดอร์-ริชาร์ดสัน (Kuder-Richardson) ดังนี ้
(พรรณี ลีกิจวัฒนะ, 2556, น. 113)
rtt =
เมื่อ

rtt
k

k
∑pq
{1 − 2 }
k−1
S
แทน
แทน

ความความเชื่อถือได้
จานวนข้อของเครื่องมือวัด
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∑
แทน ผลรวม
p
แทน สัดส่วนของผูต้ อบถูกในแต่ละข้อ
q
แทน สัดส่วนของผูต้ อบผิดในแต่ละข้อ
S 2 แทน ความแปรปรวนของคะแนนทัง้ ฉบับ
4.2 ค่าความเชื่อมั่น (Reliability) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน ที่มี
ต่อเกม MUSIC LAND โดยใช้สูตรสัม ประสิ ทธิ์ แอลฟา (alpha coefficient :" α" ) ของครอนบัค
(Cronbach) ดังนี ้ (พรรณี ลีกิจวัฒนะ, 2556, น. 113-114)
k
∑Si2
α=
{1 − 2 }
k−1
St
เมื่อ
α
แทน ค่าความเชื่อถือได้
k
แทน จานวนข้อของเครื่องมือวัด
∑
แทน ผลรวม
Si2 แทน ความแปรปรวนของคะแนนแต่ละข้อ
St2 แทน ความแปรปรวนของคะแนนทัง้ ฉบับ
5. ประสิทธิภาพเชิงประจักษ์สื่อการสอนเกม MUSIC LAND ใช้สูตรดังนี ้ (ประสาท
เนืองเฉลิม, 2556, น. 214)
∑x
E1 =
× 100
N
A
E2 =

โดย

E1
E2
∑x
∑f
N

คือ
คือ
คือ
คือ
คือ

∑f
× 100
N
B

ประสิทธิภาพของกระบวนการ
ประสิทธิภาพของผลลัพธ์
ผลรวมของคะแนนของนักเรียนระหว่างทากิจกรรม
ผลรวมของคะแนนสอบหลังเรียน
จานวนนักเรียน
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A
B

คือ
คือ

คะแนนเต็มของกิจกรรม
คะแนนเต็มของแบบทดสอบหลังเรียน

สถิติทใี่ ช้ทดสอบสมมติฐาน
1. ปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู ก้ ่อนเรียนและหลังเรียน เรื่อง การอ่านโน้ต
ดนตรีสากล ด้วยกิจกรรมเกม MUSIC LAND โดยใช้สถิติ T-Test แบบ Dependent Sample ใช้
สูตรดังนี ้ (ล้วน สายยศ; และอังคณา สายยศ, 2538, น. 104)
t=

โดย

∑D
2

2

√NΣD − (∑D)
N−1

คือ

ค่าสถิติท่ีใช้เปรียบเทียบกับค่าวิกฤต เพื่อทราบความมี

D
คือ
N
คือ
∑D คือ

ผลต่างของคะแนนแต่ละคู่
จานวนคู่ของคะแนน
ผลรวมทั้ง หมดของผลต่ า งของคะแนนก่ อ นและหลัง

ΣD2 คือ

ผลรวมกาลังสองของผลต่างของคะแนนระหว่างก่อน

t

นัยสาคัญ

เรียน
และหลังเรียน
2. ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาตอนปลายที่เรียนคียบ์ อร์ด ที่มี
ต่อเกม MUSIC LAND นามาวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้ค่าเฉลี่ย (Mean) ใช้สตู รดังนี ้ (สมบัติ ท้ายเรือ
คา, 2551, น. 124)
∑x
x̅ =
N
โดย

x
∑x
N

แทน
แทน
แทน

ค่าเฉลี่ย
ผลรวมของคะแนนทุกตัวในกลุม่
จานวนสมาชิกในกลุม่

53
3. ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาตอนปลายที่เรียนคียบ์ อร์ด ที่มี
ต่ อ เกม MUSIC LAND น ามาวิ เ คราะห์ข้อ มู ล โดยใช้ค่ า ส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน (Standard
Deviation) ใช้สตู ร ดังนี ้ (สมบัติ ท้ายเรือคา, 2551, น. 140)

S=√
โดย

S
x
x̅
f
n

แทน
แทน
แทน
แทน
แทน

Σf(x − x̅)2
n−1

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ค่าของข้อมูลแต่ละตัว
ค่าเฉลี่ยเลขคณิตของกลุม่ ตัวอย่าง
ความถี่ของข้อมูลแต่ละชัน้
จานวนของข้อมูลทัง้ หมดของกลุม่ ตัวอย่าง
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บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
การวิจยั ในครัง้ นีเ้ ป็ นการวิจยั เชิงทดลอง เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องการอ่าน
โน้ตดนตรีสากล ด้วยกิจกรรมเกม MUSIC LAND ของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาตอนปลาย ที่เรียน
กิจกรรมคียบ์ อร์ด โรงเรียนราชินี และศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาตอนปลาย
ที่ เรี ย นคี ย์บ อร์ด ที่ มี ต่ อ เกม MUSIC LAND จ านวน 20 คน ดัง นั้น ผู้วิ จัย จึ ง ได้น าเสนอผลการ
วิเคราะห์ขอ้ มูลที่ได้จากการวิจยั ดังนี ้
1. ผลสัม ฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องการอ่านโน้ตดนตรีสากล ก่อนเรียนและหลังเรียน
ด้วยเกม MUSIC LAND ของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาตอนปลาย ที่เรียนกิจกรรมคียบ์ อร์ด โรงเรียน
ราชินี
2. ผลความพึงพอใจของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาตอนปลายที่เรียนคียบ์ อร์ด ที่มีต่อ
เกม MUSIC LAND
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องการอ่านโน้ตดนตรีสากล ก่อนเรียนและหลังเรียน ด้วย
เกม MUSIC LAND ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลาย ทีเ่ รียนกิจกรรมคียบ์ อร์ด
โรงเรียนราชินี
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องการอ่านโน้ตดนตรีสากล ด้วยเกม MUSIC LAND
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลาย ที่ เรียนกิจ กรรมคีย์บ อร์ด โรงเรียนราชิ นี นั้น ผู้วิจัยได้
ดาเนินกิจกรรมการเรียนการสอน โดยใช้เกม MUSIC LAND เป็ นสื่อการเรียนการสอน และได้ทา
การทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
เรื่อ งการอ่า นโน้ต ตดนตรีส ากล จานวน 20 ข้อ เป็ น ชุด เดี ยวกัน ทั้ง ก่ อนเรีย นและหลัง เรีย น ใช้
ระยะเวลาในการทาแบบทดสอบ 20 นาที ผูว้ ิจยั ได้นาคะแนนมาวิเคราะห์เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ก
ทางการเรียน พบว่า ค่า t เท่ากับ 12.008 ดังตาราง 4

55
ตาราง 4 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องการอ่านโน้ตดนตรีสากล ก่อนเรียนและหลังเรียน ด้วยเกม
MUSIC LAND ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลาย ที่เรียนกิจกรรมคียบ์ อร์ด โรงเรียนราชินี
โดยใช้ T-Test แบบ Dependent
การทดสอบ
ก่อนเรียน
หลังเรียน

𝐱̅
10.70
17.30

̅
S.D.
𝐒𝐄𝐝𝐢𝐟𝐟
𝐃
4.131
6.600 2.458
2.130
* มีนยั สาคัญทางสถิติท่ี .05

𝐝𝐟

t

Sig

19

12.008 *

.000

จากตารางที่ 4 แสดงผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องการอ่านโน้ตดนตรี
สากล ด้วยกิจกรรมเกม MUSIC LAND ของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาตอนปลาย ที่เรียนกิจกรรม
คียบ์ อร์ด โรงเรียนราชินี จากการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน พบว่า คะแนนเฉลี่ยจากการทา
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน (x̅ = 10.7, S.D. = 4.131) สูงกว่าคะแนนเฉลี่ย
จากการทาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียน (x̅ = 17.3, S.D. = 2.130) อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติท่รี ะดับ .05
2. ผลความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลายที่เรียนคียบ์ อร์ด ที่มีต่อเกม
MUSIC LAND
การศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาตอนปลายที่เรียนคียบ์ อร์ด ที่มีต่อ
เกม MUSIC LAND ที่ ไ ด้จ ากการเก็ บ ข้อ มูล จากแบบสอบถามความพึ ง พอใจต่ อ เกม MUSIC
LAND พบว่า
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ตาราง 5 ผลความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลายที่เรียนคียบ์ อร์ด ที่มี ต่อเกม
MUSIC LAND
ระดับความพึงพอใจ
คาถาม
1. เนื ้อ หาในเกมมี ค วามยากง่ า ยเหมาะสมกับ
ความสามารถของผูเ้ รียน
2. การเรียงลาดับเนือ้ หาในเกมมีความเหมาะสม
3. รู ป ร่ า ง ลั ก ษ ณ ะ และขนาดของอุ ป กรณ์
ประกอบการเล่นเกม มีความสวยงาม เหมาะสม
และน่าสนใจ
4. สีสนั ในเกมมีความสวยงาม ชัดเจน เหมาะสม
5. การใช้ตัวอักษร ภาษาที่ใช้ มีความเหมาะสม
เข้าใจได้ง่าย
6. รูปภาพในเกมสื่อความหมายชัดเจน สวยงาม
7. ขั้นตอน วิธี การเล่น กติ กา และคาแนะน าใน
การเล่นมีความเหมาะสม สามารถเข้าใจได้ง่าย
8. ระยะเวลาที่ใช้ในการเล่นเกมมีความเหมาะสม
9. ความพึงพอใจในภาพรวมของกิจกรรม
10. ประโยชน์ท่ไี ด้รบั จากกิจกรรมเกม
คะแนนเฉลี่ยรวม

x̅

S.D.

4.85

0.37

ผลการ
ประเมิน
มากที่สดุ

4.9
4.95

0.31
0.22

มากที่สดุ
มากที่สดุ

4.95
4.6

0.22
0.6

มากที่สดุ
มากที่สดุ

4.8
4.6

0.41
0.6

มากที่สดุ
มากที่สดุ

4.65
4.9
5
4.82

0.59
0.31
0
0.19

มากที่สดุ
มากที่สดุ
มากที่สดุ
มากทีส่ ุด

จากตารางที่ 9 ผลความพึงพอใจของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาตอนปลายที่เรียนคียบ์ อร์ด
ที่มี ต่ อเกม MUSIC LAND ได้ค่าเฉลี่ย x̅ เท่ากับ 4.82 ค่ าส่วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน S.D. เท่ ากับ
0.19 และโดยรวมนัก เรีย นมี ค วามพึ ง พอใจต่ อ เกม MUSIC LAND อยู่ในระดับ มากที่ สุด ทั้ง นี ้
คาถามที่มีคะแนนค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ข้อที่ 10. ประโยชน์ท่ีได้รบั จากกิจกรรมเกม (x̅ = 5, S.D.
= 0) คิดเป็ นระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับ มากที่สดุ รองลงมา คือ ข้อที่ 3. รูปร่าง ลักษณะ และ
ขนาดของอุปกรณ์ประกอบการเล่นเกม มีความสวยงาม เหมาะสม และน่าสนใจ และข้อที่ 4. สีสนั
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ในเกมมี ความสวยงาม ชัดเจน เหมาะสม ได้ค่าเฉลี่ยเท่ากัน (x̅ = 4.95, S.D. = 0.22) คิ ดเป็ น
ระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับ มากที่สุด ลาดับต่อมา คือ ข้อที่ 2. การเรียงลาดับเนือ้ หาในเกมมี
ความเหมาะสม และข้อที่ 9. ความพึงพอใจในภาพรวมของกิจกรรม ได้ค่าเฉลี่ยเท่ากัน (x̅ = 4.9,
S.D. = 0.31) คิดเป็ นระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สดุ ลาดับต่อมา คือ ข้อที่ 1. เนือ้ หาใน
เกมมีความยากง่ายเหมาะสมกับความสามารถของผูเ้ รียน (x̅ = 4.85, S.D. = 0.37) คิดเป็ นระดับ
ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด ลาดับต่อมา คือ ข้อที่ 6. รูปภาพในเกมสื่อความหมายชัดเจน
สวยงาม (x̅ = 4.8, S.D. = 0.41) คิดเป็ นระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด ลาดับต่อมา
คือ ข้อที่ 8. ระยะเวลาที่ใช้ในการเล่นเกมมีความเหมาะสม (x̅ = 4.65, S.D. = 0.59) คิดเป็ นระดับ
ความพึ ง พอใจอยู่ในระดับ มากที่ สุด และค าถามข้อ ที่ มี ค่ า เฉลี่ ย น้อ ยที่ สุด คื อ ข้อ ที่ 5. การใช้
ตัวอักษร ภาษาที่ใช้ มี ความเหมาะสม เข้าใจได้ง่าย และข้อที่ 7. ขัน้ ตอน วิธีการเล่น กติกา และ
คาแนะนาในการเล่นมีความเหมาะสม สามารถเข้าใจได้ง่าย ได้ค่าเฉลี่ยเท่ากัน (x̅ = 4.6, S.D. =
0.6) คิดเป็ นระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สดุ
ในตอนที่ 2 ของแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาตอนปลายที่
เรียนกิจกรรมคียบ์ อร์ด โรงเรียนราชินี ที่มีต่อเกม MUSIC LAND ให้นักเรียนได้เขียนแสดงความ
คิดเห็น หลังสิน้ สุดกิจกรรม พบว่า อยากให้เพิ่มเวลาในการเล่นเกมในแต่ละครัง้ ให้นานขึน้ จานวน
3 คน และควรปรับการอธิบายวิธีการ ขัน้ ตอนในการเล่นให้มีความเข้าใจได้ง่ายขึน้ จานวน 2 คน

58

บทที่ 5
สรุ ป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
การวิจยั ในครัง้ นีเ้ ป็ นการวิจยั เชิงทดลอง เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องการอ่าน
โน้ตดนตรีสากล ด้วยกิจกรรมเกม MUSIC LAND ของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาตอนปลาย ที่เรียน
กิจกรรมคียบ์ อร์ด โรงเรียนราชินี และศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาตอนปลาย
ที่เรียนคียบ์ อร์ด ที่มี ต่อเกม MUSIC LAND ซึ่งมี ลาดับขั้นตอนการวิจัยและผลการวิจัยโดยสรุ ป
ดังนี ้
1. ความมุ่งหมายของการวิจัย
การศึกษาในครัง้ นีม้ ีวตั ถุประสงค์ 2 ข้อ ดังนี ้
1. เพื่อศึกษาการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องการอ่านโน้ตดนตรีสากล ด้วย
เกม MUSIC LAND ของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาตอนปลายที่เรียนคียบ์ อร์ด
2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาตอนปลายที่เรียนคียบ์ อร์ด
ที่มีต่อเกม MUSIC LAND
2. การดาเนินการทดลอง
ผูว้ ิจยั ดาเนินการเก็บข้อมูลตามขัน้ ตอน ดังนี ้
1. ทดสอบก่อนเรียน ด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การอ่านโน้ต
ดนตรีสากล
2. ดาเนินกิจกรรมการสอน เรื่องการอ่านโน้ตดนตรีสากล ด้วยเกม MUSIC LAND
เป็ นเวลา 4 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 2 คาบ รวมทัง้ หมด 8 คาบ
3. ทดสอบหลังเรียน ด้วยแบบทดสอบ การอ่านโน้ตดนตรีสากล ซึ่งเป็ นชุดเดิมที่ใช้
ทดสอบก่อนเรียน
4. สอบถามความพึงพอใจของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาตอนปลายที่เรียนคียบ์ อร์ด ที่
มีต่อเกม MUSIC LAND ด้วยแบบสอบถามความพึงพอใจต่อเกม MUSIC LAND
3. การจัดกระทาและการวิเคราะห์ข้อมูล
หลังจากเสร็จสิ น้ กระบวนการทดลอง ผูว้ ิจัยจึงได้นาผลคะแนนที่ได้จากการวิเคราะห์
ข้อมูล ดังนี ้
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1. แบบทดสอบ การอ่านโน้ตดนตรีสากล วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้โปรแกรมการคานวณ
ค่าสถิติสาเร็จรูปด้วยคอมพิวเตอร์ ค่าสถิติการวิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ จานวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบค่า t-test แบบ dependent sample
2. แบบสอบถามความพึ ง พอใจของนัก เรีย นชั้น ประถมศึก ษาตอนปลายที่ เรีย น
คี ย์บ อร์ด ที่ มี ต่ อ เกม MUSIC LAND น ามาวิ เคราะห์ข้อ มู ล โดยใช้ค่ า เฉลี่ ย และส่ ว นเบี่ ย งเบน
มาตรฐาน แปลผลตามเกณฑ์ ดังนี ้
พึงพอใจในระดับ มากที่สดุ
5
คะแนน
พึงพอใจในระดับ มาก
4
คะแนน
พึงพอใจในระดับ ปานกลาง 3
คะแนน
พึงพอใจในระดับ น้อย
2
คะแนน
พึงพอใจในระดับ น้อยที่สดุ
1
คะแนน
4. สรุปผลการวิจัย
จากการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องการอ่านโน้ตดนตรีสากล ด้วยเกม MUSIC
LAND ของนักเรียนที่เรียนคียบ์ อร์ด โรงเรียนราชินี ผูว้ ิจยั ได้แบ่งผลการวิจยั ออกเป็ น 2 ตอน ดังนี ้
1. การเปรียบเทียบผลการสอนคียบ์ อร์ด โดยใช้เกม Music Land ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนระดับประถมศึกษา โรงเรียนราชินี เรื่องการอ่านโน้ตดนตรีสากล ผลการ
วิเคราะห์ขอ้ มูล พบว่า ค่าเฉลี่ยคะแนนหลังเรียน (x̅ เท่ากับ 10.7, SD เท่ากับ 4.131) สูงกว่าก่อน
เรียน (x̅ เท่ากับ 17.3, SD เท่ากับ 2.130) อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติท่รี ะดับ .05
2. การศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาตอนปลายที่เรียนคียบ์ อร์ด
ที่มีต่อเกม MUSIC LAND ที่ได้จากการเก็บข้อมูลจากแบบสอบถามความพึงพอใจต่อเกม MUSIC
LAND พบว่า นักเรียนมี ความพึงพอใจต่อเกม MUSIC LAND อยู่ในระดับมากที่สุด (M = 4.82,
SD = 0.19) โดยทุกรายการมีค่าเฉลี่ยคะแนนอยู่ในระดับมากที่สุด ทัง้ นี ้ ข้อ 10 ประโยชน์ท่ีได้รบั
จากกิจกรรมเกม มีค่าเฉลี่ยคะแนนสูงที่สุด (M เท่ากับ 5) นอกจากนี ้ นักเรียนแสดงความคิดเห็น
เพิ่มเติมว่า อยากให้เพิ่มเวลาในการเล่นเกมในแต่ละครัง้ ให้นานขึน้ (3 คน) และอยากให้ปรับการ
อธิบายวิธีการและขัน้ ตอนในการเล่นให้เข้าใจได้ง่ายขึน้ (2 คน)
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5. การอภิปรายผล
การวิจยั ครัง้ นี ้ เป็ นการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องการอ่านโน้ตดนตรีสากล ด้วย
เกม MUSIC LAND ของนักเรียนที่เรียนคียบ์ อร์ด โรงเรียนราชินี ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล สามารถ
อภิปรายผลได้ ดังนี ้
ผลการจัดการเรียนการสอนคียบ์ อร์ด โดยใช้เกม Music Land ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักเรียนระดับประถมศึกษา โรงเรียนราชินี โดยการนาเกมมาประยุกต์ใช้กบั เนือ้ หาสาระ
ในเรื่องการอ่ านโน้ตดนตรีส ากล พบว่านักเรียนมี ผ ลสัม ฤทธิ์ห ลังเรียนสูงกว่าก่ อนเรียนอย่ างมี
นัยสาคัญทางสถิติท่ี .05 นักเรียนเกิดความกระตือรือร้นและเกิดแรงจูงใจในการเรีย นรูม้ ากยิ่งขึน้
แสดงว่า การเรียนอ่านโน้ตดนตรีสากลโดยใช้เกม MUSIC LAND ช่วยให้นักเรียนมีผลการเรียนที่
พัฒนาขึน้ แตกต่างจากก่อนเรียนซึ่งเป็ นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ ที่เป็ นเช่นนัน้ อาจเนื่องมาจาก
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนผ่านเกมทาให้นกั เรียนรูส้ ึกสนุกสนานและเพลิดเพลิน ช่วยสร้าง
แรงจูงใจในการเรียนรู ้ ดังที่ (อิสรีย์ เพียรจริง, 2559) ได้อธิบายว่า เกมการศึกษา หมายถึง กิจกรรม
ที่ครู จัดขึน้ เพื่อใช้ในการเรียนรการสอนเพื่อให้ เกิดความสนุกสนาน โดยมีกติกาการเล่นที่ชัดจน
ช่วยทาให้ผเู้ รียนเกิดการเรียนรู ้ รวมถึงช่วยส่งเสริมพัฒนาการทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และ
สติปัญญา
การใช้เกมเป็ นการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับวัยและพัฒ นาการของนักเรียน
ดังที่ ณรุทธ์ สุทธจิตต์ (2541) กล่าวว่า เด็กประถมศึกษาตอนปลายอยู่ในช่วงวัยช่วงวัย 7 ถึง 12 ปี
ความคิดของเด็กในวัยนีม้ ี พัฒ นาการอย่างเป็ นลาดับ สามารถคิดอย่างเป็ นเหตุเป็ นผลได้ ชอบ
ได้รับ รางวัล จากการท าสิ่ ง ต่ า ง ๆ บรรลุเป้ าหมาย ยัง ไม่ ส ามารถแก้ปั ญ หาในรู ป แบบการตั้ง
สมมุติฐานได้ และการใช้เกมจะเป็ นส่วนช่วยสร้างความกระตือรือร้นในการเรียนรู ้ ก่อให้เกิดความ
สนุกสนาน เพลินเพลินในการเล่น และเกิดความรูส้ ึกอยากเป็ นผูช้ นะในเกม และ ทิศนา แขมมณี
(2561) กล่าวว่า กล่าวว่า เกมการศึกษาเป็ นวิธีการสอนเพื่อช่วยให้นักเรียนได้เรียนรูเ้ นือ้ หาต่าง ๆ
อย่างสนุกสนานและท้าทายความสามารถในทักษะหลาย ๆ ด้าน โดยผูเ้ รียนเป็ นผูเ้ ล่นเกมเอง จึง
ทาให้ผเู้ รียนได้รบั ประสบการณ์ตรง ซึ่งนับว่าเป็ นการเปิ ดโอกาสให้ผเู้ รียนมีสว่ นร่วมในกิจกรรมการ
เรียนการสอน จึงทาให้นักเรียนเกิดความสนใจและพยายามเรียนรู ใ้ นเนือ้ หาของเกมมากยิ่งขึน้
เนื ้อ หาในเกมไม่ ยากมากจนเกิ น ไป ท าให้ก ารด าเนิ น กิ จ กรรมเป็ น ไปอย่ างราบรื่น ดัง นั้น เกม
MUSIC LAND ที่ผูว้ ิจัยสร้างขึน้ สามารถนาไปใช้เป็ นสื่อในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ พัฒนาทักษะการอ่านโน้ตของนักเรียนได้ตรงตามวัตถุประสงค์ ซึ่งสัมพันธ์กบั
ณรุ ทธ์ สุทธจิตต์ (2536) ที่กล่าวว่า การอ่านโน้ตดนตรีได้นนั้ จาเป็ นต้องคานึงถึงทักษะทางการ
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อ่านที่สอดคล้องกับพัฒนาการ ความสามารถของผูเ้ รียน ได้พฒ
ั นาทักษะการอ่านโน้ตเมื่อแรกเห็น
ได้ทัน ที (sight reading) และยังส่งผลให้เกิ ดการอ่านโน้ตดนตรีขณะเล่นอย่างมี ประสิ ทธิ ภ าพ
มากกว่าการเล่นโดยการจาโน้ตอีกด้วย
ผลจากการสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลายที่ลงเรียน
คียบ์ อร์ด จากการเก็บแบบสอบถามความพึงพอใจต่อเกม MUSIC LAND พบว่า นักเรียนมีความ
พึงพอใจต่อเกม MUSIC LAND โดยมีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.82 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ
0.19 และโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สดุ นอกจากนี ้ นักเรียนได้ให้ขอ้ เสนอแนะว่า อยากให้เพิ่มเวลา
ในการเล่นเกมในแต่ละครัง้ ให้นานขึน้ แสดงให้เห็นว่า เกม MUSIC LAND ส่งผลให้นักเรียนเกิด
การเรียนรูแ้ ละเกิดความพึงพอใจไปพร้อมกัน โดยสอดคล้องกับทฤษฎีลาดับขัน้ ความต้องการของ
มาสโลว์ มนุษย์มี ความต้องการอยู่เสมอ เมื่ อได้รบั การตอบสนองหรือพึงพอใจต่อสิ่งใด ความ
ต้องการด้านอื่นอาจจะเกิดขึน้ อีกหรืออาจจะเกิดความต้องการด้านเดิมซา้ ซ้อนได้ ถ้าหากได้รบั การ
ตอบสนองอย่างเพียงพอ จะเกิดแรงจูงใจที่สาคัญต่อการเกิดพฤติกรรมเพื่อให้สงั คมยอมรับและ
สามารถพัฒนาตนไปสู่ขนั้ สูงขึน้ ทิศนา แขมมณี (2554) และเด็กในวัยนีส้ ามารถพัฒนาความคิด
ทางด้านรูปธรรม ได้ดี มีสมาธิยาวขึน้ สามารถปรับตัวให้้เข้ากับสภาพแวดล้อมได้้ อยู่ร่วมกับผูอ้ ่ืน
ได้ และชอบได้รบั รางวัล จากการท าสิ่งต่ าง ๆ ที่ท้าทายเพื่ อบรรลุเป้าหมาย (ณรุ ท ธ์ สุท ธจิ ตต์ ,
2541) ซึ่งการเรียนรู ผ้ ่านเกมจึงสามารถส่งผลต่อความรู ส้ ึกทางอารมณ์และจิตใจ เกมสามารถ
เปรียบเสมือนสิ่งเร้าที่กระตุน้ ต่อความรูส้ ึก ความพึงพอใจ และการแสดงออกเชิงบวกได้ (จิราภรณ์
พรมสืบ, 2559)
การที่ นัก เรี ย นมี ค วามพึ ง พอใจต่ อ เกม MUSIC LAND ในระดับ มากที่ สุ ด เนื่ อ งจาก
นักเรียนทุกคนได้มีส่วนร่วมและลงมือปฏิบตั ิทุกคนด้วยตนเอง พัชรี กัลยา (2551) อธิบายว่า เกม
การศึกษา หมายถึง สื่อที่ช่วยฝึ กทักษะต่าง ๆ เนื่องจากเกมเป็ นกิจกรรมที่นักเรียนเรียนรูผ้ ่านการ
กระทา จึงได้เรียนรู จ้ ากประสบการณ์โดยตรง เกมที่ใช้เป็ นสื่อการสอนอาจทาได้หลายวิธี โดยมี
กติกาเป็ นตัวกาหนดวิธีการเล่น ใช้ในการช่วยสร้างแรงจูงใจให้กับนักเรียน และยั งช่วยส่งเสริม
พัฒนาการทัง้ 4 ด้าน ของนักเรียน อีกทัง้ สีสนั ขนาด รูปร่าง และลักษณะของอุปกรณ์ประกอบการ
เล่นเกม มีความน่าสนใจ สวยงาม และเหมาะสม อีกทัง้ เนือ้ หาในเกมมีความยากง่ายเหมาะสมกับ
ความสามารถและวัยของผูเ้ รียน
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6. ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะจากงานวิจัย
1. ความสามารถของกลุ่มตัวอย่างในการทดลองวิจยั มีความแตกต่างกันในเรื่องของ
ความสามารถ เนื่องจากนักเรียนบางส่วนได้เรียนพิเศษวิชาดนตรีนอกเวลาเรียน จึงทาให้มีพืน้ ฐาน
ที่ดีกว่านักเรียนบางส่วนที่ไม่ได้เรียนพิเศษนอกเวลาเรียน จึงควรแบ่งกลุ่มในการเล่นเกมตามระดับ
ความสามารถของผูเ้ รียน เพื่อให้เกิดความเสมอภาคกันในการเล่น
2. ควรจัดสรรเวลาในการเล่นให้มีความเหมาะสม ในขัน้ เตรียมตัวก่อนการเล่น การ
จัดเตรียมอุปกรณ์ต่าง ๆ และแจกธนบัตรให้ผเู้ ล่นแต่ละคน ไม่ควรใช้เวลานานเกิน 10 นาที
3. ควรมีการเพิ่มเติมเนือ้ หาในเกมที่เกี่ยวกับการอ่านโน้ตดนตรีสากล และค่าจังหวะ
ของตัวโน้ตให้มากขึน้
ข้อเสนอแนะเพื่องานวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรเพิ่ ม ตั ว โน้ต ที่ บัต รตัว โน้ต ให้มี ช่ ว งระดั บ เสี ย งที่ ก ว้า งมากยิ่ ง ขึ น้ และเพิ่ ม
กิจกรรมทักษะการร้องหรือฟั งเพิ่มเข้าไปในกิจกรรม เช่น เมื่อนักเรียนอ่านโน้ตแล้วต้องร้องหรือเล่น
เครื่องดนตรีในระดับเสียงของโน้ตตัวนัน้ ด้วย
2. เพิ่ม คาอธิบายในส่วนของยุคดนตรี ประวัตินักประพันธ์เพลงในแต่ละช่อง เพื่ อ
สามารถนาไปจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในระดับชัน้ ที่สงู ขึน้ ได้
3. การออกแบบกระดานเกม ควรเพิ่มรูปภาพที่เกี่ยวข้องกับเนือ้ หาในกระดานเกมให้
มากขึน้ เพื่อเพิ่มความน่าสนใจในเกมให้เหมาะสมกับวัยของผูเ้ รียนมากยิ่งขึน้
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นักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 3 โรงเรียนนานาชาติโมเดิรน์ . (ปริญญานิพนธ์ปริญญา
มหาบัณฑิต). มหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒ, กรุงเทพฯ.
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รายนามผู้เชี่ยวชาญ
1. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมลมาศ พร้อมสุขกุล
ตาแหน่ง
อาจารย์ประจาสาขาวิชาดนตรีตะวันตก วิทยาลัยการดนตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
2. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐศรัณย์ ทฤษฎิคณ
ุ
ตาแหน่ง
อาจารย์ประจาสาขาวิชาดนตรีตะวันตก วิทยาลัยการดนตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
3. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ พนัส ต้องการพานิช
ตาแหน่ง
อาจารย์ประจาสาขาวิชาดนตรีตะวันตก วิทยาลัยการดนตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
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ตาราง ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นผู้เชี่ยวชาญทีม่ ีต่อเกม MUSIC LAND ทีใ่ ช้เป็ นสื่อการ
เรียนการสอน เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านโน้ตดนตรีสากล ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ตอนปลาย ทีเ่ รียนวิชาคียบ์ อร์ด โรงเรียนราชินี
ค่าความคิดเห็น
ของผู้เชี่ยวชาญ
รายการคาถาม
ค่าเฉลี่ย แปลผล
1
2
3
ด้านเนือ้ หา
1. เนือ้ หาในเกมความสอดคล้องกับ
5
3
4
4
เหมาะสม
วัตถุประสงค์การเรียนรู ้
มาก
2. เนือ้ หาในเกมมีความยากง่ายเหมาะสม 5
4
5
4.67 เหมาะสม
กับระดับของผูเ้ รียน
มากที่สดุ
3. การแบ่งหมวดหมู่ จัดเรียงเนือ้ หา มี
5
5
4
4.67 เหมาะสม
ความเหมาะสม
มากที่สดุ
4. เกมช่วยทาให้นกั เรียนเกิดเจตคติท่ดี ีต่อ 5
5
5
5
เหมาะสม
การอ่านโน้ตดนตรีสากลมากขึน้
มากที่สดุ
5. การเล่นเกมช่วยส่งเสริมและพัฒนา
5
5
5
5
เหมาะสม
ทักษะการอ่านโน้ตดนตรีสากลของผูเ้ รียน
มากที่สดุ
6. การเล่นเกมช่วยให้เกิดความสุข และ
5
5
5
5
เหมาะสม
สนุกกับการเรียนรู ้
มากที่สดุ
ด้านคุณภาพของสื่อ
7. รูปร่าง ลักษณะ และขนาดของอุปกรณ์
5
5
5
5
เหมาะสม
ประกอบการเล่นเกม มีความสวยงาม
มากที่สดุ
เหมาะสม และน่าสนใจ
8. รูปภาพและสีสนั ในเกมมีความสวยงาม 5
5
5
5
เหมาะสม
ชัดเจน เหมาะสม
มากที่สดุ
9. รูปแบบ สี ขนาดตัวอักษร ในเกมมี
5
5
5
5
เหมาะสม
ความชัดเจน สวยงาม
มากที่สดุ
10. ขัน้ ตอน วิธีการเล่น และกติกาการเล่น 5
5
5
5
เหมาะสม
มีความเหมาะสม สามารถเข้าใจได้ง่าย
มากที่สดุ
รายการคาถาม
ค่าความคิดเห็น
ค่าเฉลี่ย แปลผล
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11.เกมสามารถใช้ได้ง่าย สะดวกสบาย
12. ระยะเวลาที่ใช้ในการเล่นเกมมีความ
เหมาะสม
ค่าเฉลี่ยรวม

ของผู้เชี่ยวชาญ
1
2
3
5
4
5
5
5

5

5

4.67 4.83

4.67
5
4.83

เหมาะสม
มากที่สดุ
เหมาะสม
มากที่สดุ
เหมาะสม
มากทีส่ ุด
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ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นผู้เชี่ยวชาญทีม่ ีต่อแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาตอนปลายทีล่ งเรียนคียบ์ อร์ด ทีม่ ีต่อเกม MUSIC LAND
ค่าความคิดเห็น
ของผู้เชี่ยวชาญ ค่าเฉลี่ย แปลผล
เนือ้ หาการประเมิน
1
2
3
ด้านคุณภาพของเนือ้ หา
+1

0

+1

0.67

+1

+1

+1

1

3. เนือ้ หาในเกมมีความยากง่ายเหมาะสมกับ
ความสามารถของผูเ้ รียน
ด้านคุณภาพของเกม

+1

+1

+1

1

4. รูปร่าง ลักษณะ และขนาดของอุปกรณ์
ประกอบการเล่นเกม มีความสวยงาม เหมาะสม
และน่าสนใจ

+1

+1

+1

1

นาไปใช้
ได้

+1

+1

+1

1

+1

+1

+1

1

+1

+1

+1

1

+1

+1

+1

1

+1

+1

+1

1

นาไปใช้
ได้
นาไปใช้
ได้
นาไปใช้
ได้
นาไปใช้
ได้
นาไปใช้
ได้

+1

+1

+1

1

1. เกมช่วยให้นกั เรียนอ่านโน้ตดนตรีสากลได้ดีขนึ ้
2. การเรียงลาดับเนือ้ หาในเกมมีความเหมาะสม

5. สีสนั ในเกมมีความสวยงาม ชัดเจน เหมาะสม
6. การใช้ตวั อักษร ภาษาที่ใช้ มีความเหมาะสม
เข้าใจได้ง่าย
7. รูปภาพในเกมสื่อความหมายชัดเจน สวยงาม
8. ขัน้ ตอน วิธีการเล่น กติกา และคาแนะนาใน
การเล่นมีความเหมาะสม สามารถเข้าใจได้ง่าย
9. ระยะเวลาที่ใช้ในการเล่นเกมมีความเหมาะสม

นาไปใช้
ได้
นาไปใช้
ได้
นาไปใช้
ได้

ด้านภาพรวม
10. ความพึงพอใจในภาพรวมของกิจกรรม

นาไปใช้
ได้
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11. ประโยชน์ท่ไี ด้รบั จากกิจกรรมเกม
12. ผูเ้ รียนทุกคนได้มีสว่ นร่วมในกิจกรรม

+1

+1

+1

1

+1

0

+1

0.67

นาไปใช้
ได้
นาไปใช้
ได้
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เกม MUSIC LAND
เกม MUSIC LAND ประกอบด้ว ย 1. กระดานเกม จ านวน 1 แผ่ น 2. บั ต รตั ว โน้ ต
จานวน 16 ใบ 3. ตัวเล่น จานวน 5 ตัว 4. ลูกเต๋า จานวน 1 ลูก 5. โฉนดที่ดิน จานวน 24 ใบ 6.
ธนบัตร จานวน 200 ฉบับ
ก่อนการเล่น ผูเ้ ล่นทุกคนจะได้รบั เงินคนละ 1,200 beats (5 beats
10 Beats

ห้ า ฉบั บ , 20 Beats

ห้า ฉบั บ , 50 Beats

สิบฉบับ ,

สี่ ฉ บั บ , 100 Beats

สามฉบับ , 500 Beats
หนึ่งฉบับ) พร้อมตัวเดินคนละ 1 ตัว นาไปวางที่ “START”
วางบัตรตัวโน้ตไว้ในตาแหน่งที่วางบัตร กลางกระดาน ทาการแต่งตัง้ นายธนาคาร 1 คน และผูเ้ ล่น
ทุกคนโยนลูกเต๋า เพื่อหาผูท้ ่โี ยนได้แต้มมากที่สดุ เป็ นผูเ้ ริ่มเล่นเกม
วิธีการเล่น ผูท้ ่โี ยนลูกเต๋าได้แต้มมากที่สดุ จะได้เป็ นผูเ้ ริ่มเล่นก่อน โดยใช้ “ตัวเล่น” ของ
ตนเองเดินไปตามช่องตามจานวนแต้มของลูกเต๋าที่โยนได้ เมื่อผูเ้ ล่นไปหยุดบนที่ดิน ให้ตอบ
คาถามจากบัตรตัวโน้ต ถ้าผูเ้ ล่นตอบคาถามถูกจะมีสิทธิซือ้ ที่ดินผืนนัน้ ได้จากธนาคารตามราคาที่
ระบุไว้ในช่องนัน้ แล้วขอโฉนดที่ดินแปลงนัน้ มายึดถือไว้เป็ นกรรมสิทธิ์ แต่ถา้ ผูเ้ ล่นตอบคาถามผิด
จะไม่มีสิทธิซือ้ ที่ดินผืนนัน้ และต้องจ่ายค่าปรับให้กบั ธนาคารในราคา 10 beats
เมื่อมีท่ีดินไว้เป็ นกรรมสิทธิ์แล้ว เจ้าของที่ดินสามารถเก็บค่าเช่าจากผูท้ ่ีมาหยุดบนที่ดิน
ของตนเอง โดยที่ผทู้ ่ีมาหยุดบนที่ดินต้องตอบคาถามจากบัตรตัวโน้ต และจ่ายค่าเช่าให้กบั เจ้าของ
ที่ดินตามราคาที่ระบุไว้ในโฉนดที่ดิน ซึ่งราคาค่าเช่าจะไม่เท่ากัน ขึน้ อยู่กบั ราคาที่ดินและการตอบ
คาถามจากบัตรตัวโน้ต
การเล่นเกมจะเริ่มจากผูท้ ่โี ยนลูกเต๋าได้แต้มมากที่สดุ และเริ่มวนไปทางซ้าย โดยเล่นตาม
วิธีการข้างต้นนี ้ ในระหว่างการเล่นเกม ผูท้ ่ลี ม้ ละลายจะต้องออกจากเกมไป จนกระทั่งเหลือผูเ้ ล่นที่
ร่ารวยสุดเพียงคนเดียว จึงจะถือว่าเป็ นผูช้ นะในเกม
บัตรตัวโน้ต บัตรตัวโน้ตจะมีทั้งหมด 16 ใบ ก่อนเริ่มเกมให้นาบัตรตัวโน้ตไปวางไว้ใน
ตาแหน่งกลางกระดาน โดยนาด้านที่เป็ นรูปตัวโน้ตบนบรรทัด 5 เส้น ไว้ดา้ นบน เมื่อผูเ้ ล่นต้องตอบ
คาถาม ให้ผเู้ ล่นบอกชื่อตัวโน้ตบนบัตรนัน้ แล้วตรวจคาตอบได้จากเฉลยที่ดา้ นหลังบัตร
ธนาคาร ธนาคารมีหน้าที่เก็บเงิน โฉนดที่ดิน ก่ อนหน้าการซือ้ ขาย โดยเก็บแยกจากเงิน
ส่วนตัวของผู้เล่นที่ได้รบั เช่นเดียวกับผูอ้ ่ืน ธนาคารจะเป็ นผู้จ่ายเงินเดือน ขายที่ดิน รับซือ้ ที่ดิน
กลับคืน รับเงินจากผูเ้ ล่นที่ตอบคาถามผิดเมื่อเดินไปหยุดบนที่ดินผืนที่ไม่มีเจ้าของ ธนาคารมีเงิน
ไม่จากัดและมีสิทธิพิมพ์ธนบัตรเพิ่มขึน้ โดยเขียนจานวนเงินลงในกระดาษ
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การขายที่ดิน การขายที่ดินกลับคืนธนาคารจะได้ราคา 50% ของราคาซือ้ เมื่อจะซื อ้
ที่ดินผืนนัน้ ใหม่อีกครัง้ จะต้องซือ้ ในราคาที่ระบุไว้ในช่องนัน้ ตามเดิม
Period เมื่อผูเ้ ล่นเดินไปหยุดที่ช่อง Period ผูเ้ ล่นจะมีสิทธิโยนลูกเต๋าใหม่อีกครัง้ และเดิน
ตามจานวนแต้มบนลูกเต๋าที่โยนได้
Concert เมื่อผูเ้ ล่นเดินไปหยุดที่ช่อง Concert จะต้องจ่ายเงินค่าชมคอนเสิรต์ 50 beat
และหยุดพักการโยนลูกเต่า 1 รอบ ในขณะที่ผเู้ ล่นอยู่ในคอนเสิรต์ จะมีสิทธิเก็บค่าเช่าตามปกติ
หมายเหตุ เกมนีส้ ามารถเล่นให้จบภายในระยะเวลาที่กาหนดตัง้ แต่ก่อนเริ่มเกมได้ เมื่อหมดเวลา
ผูเ้ ล่นที่ร่ารวยที่สดุ จะถือว่าเป็ นผูช้ นะในเกม
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กระดานเกม MUSIC LAND

96
บัตรตัวโน้ต (ด้านหน้า)

บัตรตัวโน้ต (ด้านหลัง)

97
ตัวเล่น

ลูกเต๋า

98
โฉนดที่ดิน

99
โฉนดที่ดิน

100
ธนบัตร 5 beats

ธนบัตร 10 beats

101
ธนบัตร 20 beats

ธนบัตร 50 beats

102
ธนบัตร 100 beats

ธนบัตร 500 beats

103
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ภาพประกอบ 3 กิจกรรมการเรียนการสอนด้วยกิจกรรมเกม MUSIC LAND

ภาพประกอบ 4 กิจกรรมการเรียนการสอนด้วยกิจกรรมเกม MUSIC LAND

105

ภาพประกอบ 5 กิจกรรมการเรียนการสอนด้วยกิจกรรมเกม MUSIC LAND

ภาพประกอบ 6 กิจกรรมการเรียนการสอนด้วยกิจกรรมเกม MUSIC LAND

106

ภาพประกอบ 7 กิจกรรมการเรียนการสอนด้วยกิจกรรมเกม MUSIC LAND

ภาพประกอบ 8 กิจกรรมการเรียนการสอนด้วยกิจกรรมเกม MUSIC LAND

107

ภาพประกอบ 9 กิจกรรมการเรียนการสอนด้วยกิจกรรมเกม MUSIC LAND

ภาพประกอบ 10 กิจกรรมการเรียนการสอนด้วยกิจกรรมเกม MUSIC LAND

108

ภาพประกอบ 11 กิจกรรมการเรียนการสอนด้วยกิจกรรมเกม MUSIC LAND

ภาพประกอบ 12 กิจกรรมการเรียนการสอนด้วยกิจกรรมเกม MUSIC LAND

109

110

111

ประวัติผู้เ ขีย น

ประวัติผู้เขียน
ชื่อ-สกุล
วัน เดือน ปี เกิด
สถานทีเ่ กิด
วุฒกิ ารศึกษา

ทีอ่ ยู่ปัจจุบัน

นางสาวณัฐณิชา ศิรริ ตั น์ตระกูล
7 เมษายน 2534
จังหวัดกรุงเทพมหานคร
พ.ศ. 2563 สาเร็จการศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต
สาขาศิลปศึกษา แขนงวิชาดนตรีศกึ ษา
จาก มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
พ.ศ. 2556 สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาดุรยิ างคศาสตร์สากล
จาก มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
พ.ศ. 2552 สาเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
จาก โรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถ้มภ์
124 ซอยราชพฤกษ์ 24 แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเพทมหานคร 10170

