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The purposes of this research are to study the music learning achievement
of reading musical notes with the UNO music game of the Mathayomsuksa Two students
at Rajanivit Bangkae Pankum School and to study their satisfaction towards the game of
reading musical notes. The samples were forty eighth grade students in the second
semester in the 2019 academic year. This study had a one-group pretest-posttest
design. The research instruments were as follows: (1) the UNO music game for reading
the musical notes created by the researcher; (2) a music learning achievement test for
reading musical notes; and (3) questionnaires about student satisfaction towards the
UNO music game for reading musical notes. The statistics used for analyzing the data
were mean, standard deviation and a dependent sample t-test. According to the
findings, it could be summarized that the posttest music learning achievements with the
game were significantly higher than the pretest achievements at a statistically significant
level of .05. Their level of satisfaction towards the game were high, with a mean of 4.28
and a standard deviation of 0.73.
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บทที่ 1
บทนา
ภูมิหลัง
นโยบายประเทศไทย 4.0 เป็ นนโยบายในการพัฒ นาเศรษฐกิจของประเทศ ได้ กาหนด
นโยบายในการพัฒนาประเทศระยะยาว ผลักดันการปฏิรูปโครงสร้ างของเศรษฐกิจ อีกทัง้ ปฏิรูป
การศึกษาไปพร้ อมกัน ซึ่งเป็ นจุดเริ่มต้ นในการขับเคลื่อนประเทศให้ มีความมัน่ คง สร้ างความมัง่ คัง่
และมีความยัง่ ยืน มีจุดเน้ นให้ ทุกคนต้ องมีส่วนร่วมพัฒนา (สุวิทย์ เมษินทรี ย์, 2559) การที่จะก้ าว
สู่ประเทศไทย 4.0 นัน้ ทุกฝ่ ายต้ องให้ ความร่ วมมือในการขับเคลื่อน ประกอบด้ วยปั จจัยที่สาคัญ
คือ การพัฒ นาการศึกษาให้ แก่คนในประเทศ โดยเฉพาะผู้ท่ีเป็ นหลักสาคัญ เพื่อนาสู่การพัฒนา
ด้ านการศึกษาทังภาครั
้
ฐและภาคเอกชนรวมถึงประชาชนคนไทยทุกคน
แผนการศึก ษาแห่ ง ชาติ พ.ศ. 2560-2579 มี ก ารก าหนดวัต ถุป ระสงค์ ไ ว้ คื อ พัฒ นา
กระบวนการจัดการศึกษาที่มี คุณ ภาพและประสิทธิภาพ มีการวางกรอบ เป้าหมาย การพัฒ นา
ศัก ยภาพ และวางทิ ศ ทางในการจัดการศึกษาของประเทศ รวมทัง้ ความสามารถของคนให้ มี
ศักยภาพ สามารถแสวงหาความรู้และเรี ยนรู้ ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต (สุคนธ์ สินธพา
นนท์, 2560, น. 15) ดังนัน้ การจัดการด้ านการศึกษา จาเป็ นต้ องมีการพัฒนาการศึกษาให้ แก่คน
ทุกระดับ ตังแต่
้ อนุบาลจนถึงระดับอุดมศึกษา โดยได้ กาหนดด้ านหลักสูตร มีการปรับปรุงสื่อการ
เรี ยนรู้ การพัฒ นาบุคคลด้ านการศึกษา โดยเฉพาะครู ผ้ ูสอนที่ต้องให้ เกิดความเข้ าใจอย่างลึกซึง้
และจะต้ องพัฒนาผู้เรียนเพื่อสร้ างทักษะต่าง ๆ เพื่อให้ สอดคล้ องกับด้ านทักษะสาคัญของศตวรรษ
ที่ 21 การศึกษาของไทยในปัจจุบนั นัน้ ได้ นาเอาเทคโนโลยีเข้ ามาเป็ นตัวช่วยในการจัดการเรียนรู้ มี
การเรี ยนการสอนที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นศูนย์กลาง สาหรับในศตวรรษที่ 21 ต้ องสร้ างการเรี ยนรู้ ที่เน้ น
ทักษะสาหรับการดารงชีวิต โดยผู้สอนต้ องมีการออกแบบการเรี ยนรู้ และคอยอานวยความสะดวก
ในการจัดการเรี ยนรู้ ให้ ผ้ ูเรี ยนได้ เรี ยนรู้ในลักษณะแบบลงมือทาจากการเรี ยน ทาให้ เกิดการเรียนรู้
ขึ ้นภายในใจและภายในสมองของผู้เรี ยน การเรี ยนรู้แบบนี ้เรี ยกว่า Project-Based Learning หรื อ
PBL (วิจารณ์ พานิช, 2555, น. 15) ปั จจุบนั ที่การเรี ยนการสอนจะนาเอาเทคโนโลยีเข้ ามามีส่วน
ร่วมในการถ่ายทอดความรู้จากครูผ้ สู อน โดยที่ผ้ เู รียนจะมีส่วนร่วมในการเรี ยนการสอนมากขึ ้นจาก
การนาสื่อเกี่ยวกับเทคโนโลยีมาช่วย ส่งผลให้ ผ้ เู รี ยนมีความสนใจและเข้ าใจ เกิดความสนุกสนาน
และกระตือรือร้ นในการเรี ยนรู้ได้ มากขึ ้น ดังนันการน
้
าสื่อประเภทเทคโนโลยีและสารสนเทศเข้ ามา
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เกี่ ยวข้ องในระบบการจัดการศึกษา ส่งผลให้ ผ้ ูเรี ยนเกิดความเข้ าใจมากขึน้ หลายด้ าน สามารถ
ค้ นหาความรู้ด้วยตนเองได้
กลุ่ม สาระการเรี ยนรู้ ศิล ปะ เป็ นหนึ่งในกลุ่ม สาระการเรี ยนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขันพื
้ ้นฐาน พุทธศักราช 2551 ซึ่งช่วยพัฒนาให้ ผ้ เู รี ยนมีความคิดสร้ างสรรค์ จินตนาการ
สุนทรี ยภาพ ซึ่งส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของมนุษย์ กิจกรรมทางด้ านศิลปะ จะช่วยให้ พัฒนาผู้เรี ยน
ทัง้ ด้ านร่างกาย สติปัญ ญา จิตใจ สังคม อารมณ์ รวมทัง้ การนาไปสู่การพัฒนาของคุณภาพชีวิต
ส่งเสริ มให้ ผ้ ูเรี ยนมี ความเชื่อมั่นในตนเอง ซึ่งพืน้ ฐานในการศึกษาต่อหรื อประกอบอาชีพ ต่อไป
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2551, น. 182) การเรี ยนวิชาดนตรี ในระดับมัธยมศึกษา เป็ นการเรี ยนที่มี
วิชาดนตรี เป็ นวิชาพืน้ ฐานสาหรับผู้เรี ยนทุกคนต้ องเรี ยน และมีวิชาดนตรี ที่เป็ นวิชาเลือกเพิ่มเติม
สาหรับผู้เรี ยนที่สนใจเรียนดนตรี เป็ นการเรียนดนตรี ในเรื่ องของทฤษฎีดนตรี สากลและทักษะดนตรี
โดยการสอนดนตรี ในระดับ มัธ ยมศึกษาตอนต้ น ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
พุท ธศัก ราช 2551 มี ก ารก าหนดมาตรฐานการเรี ย นรู้ ตัวชี ว้ ัด และสาระดนตรี แกนกลาง โดย
สถานศึกษาได้ นาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน มาปรับใช้ เป็ นแนวทาง และพัฒ นา
หลั ก สู ต รการเรี ย นการสอนดนตรี ในสถานศึ ก ษานั น้ ๆ เป็ นรายวิ ช าพื น้ ฐานกั บ เพิ่ ม เติ ม
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2551, น. 187) หลักสูตรในโรงเรี ยนหรื อสถานศึกษา ได้ กาหนดมาตรฐาน
การเรี ย นรู้ ดนตรี อ อกเป็ น 2 มาตรฐาน โดยยึ ด ตามหลัก สูต รแกนกลางการศึ ก ษาขัน้ พื น้ ฐาน
พุทธศักราช 2551 และยังได้ พฒ
ั นาสาระเนื ้อหาดนตรีให้ มีความสัมพันธ์และสอดคล้ องกับบริบทใน
สถานศึกษาอีกด้ วย
จากสภาพปั ญ หาการเรี ย นการสอนในโรงเรี ยนราชวินิ ตบางแคปานขา ในวิช าดนตรี
ชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 2 พบว่า โรงเรียนยังขาดสื่อการเรี ยนการสอนสาหรับนักเรียน โดยเฉพาะสื่อการ
สอนที่เกี่ยวกับเทคโนโลยี การจัดการสอนในโรงเรี ยนส่วนใหญ่ เป็ นการเรี ยนการสอนที่ครูสอนให้
นักเรียนจดบันทึก และใช้ หนังสือแบบเรี ยนในการเรียนการสอน แม้ แต่ความพร้ อมของผู้เรี ยนเองที่
ยังเกิดความเหลื่อมล ้าของสื่อเทคโนโลยีอย่า งมือถือ คอมพิวเตอร์ ทาให้ การจัดเรี ยนการสอนขาด
ประสิทธิภาพ นักเรียนเกิดความเบื่อหน่ายในการเรียนวิชาดนตรี และไม่สนใจที่จะได้ รับความรู้จาก
ครู ผ้ ู ส อน ผู้ วิ จัย มองว่ า ในการเรี ย นการสอนวิ ช าต่ า ง ๆ นั น้ สื่ อ การเรี ย นการสอนเป็ น สิ่ ง ที่ มี
ความสาคัญต่อการเรี ยนการสอนอย่างยิ่งโดยเฉพาะสื่อประเภทเกม เพราะเครื่ องมือที่ช่วยให้ เด็ก
เรียนรู้ได้ อย่างรวดเร็วและเข้ าใจง่ายขึ ้น และเพื่อลดปั ญหาความเหลื่อมล ้าในการจัดการศึกษาโดย
การใช้ สื่อเทคโนโลยีที่ผ้ ูเรี ยนยังขาดความพร้ อม การเล่นเกมเป็ นทางหนึ่งที่ช่วยในการเบี่ยงเบน
ความสนใจได้ เป็ นอย่างดี สร้ างความสนใจที่เพิ่มมากขึน้ ให้ กับผู้เรี ยนในการเรี ยนการสอน ทาให้
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รู้สกึ ผ่อนคลาย ปรับเปลี่ยนอารมณ์ให้ ดีขึน้ ได้ เกมยังช่วยให้ มีการปฏิสมั พันธ์กบั ผู้อื่นได้ อย่างดียิ่งดี
ขึ ้น เกิดความคิดในเชิงบวก เกมช่วยทาให้ เกิดความจาที่ดี ช่วยเพิ่มความสามารถของสมองในการ
ลาดับความคิด และการคิดแก้ ปัญหาอย่างเป็ นระบบ เมื่อต้ องใช้ สมองในด้ านที่เกี่ยวกับความคิด
ความจาบ่อย ๆ ก็จะทาให้ สมองส่วนนัน้ มีพัฒ นาการที่ดีขึน้ เกมยังช่วยพัฒนาทักษะการทางาน
ร่วมกับผู้อื่น การสอนโดยใช้ เกมเป็ นวิธีการสอนที่ผ้ ูเรี ยนมีส่วนร่ วมสูง มีความสนุกสนาน เกินการ
เรี ยนรู้ จากการเล่น และเป็ นวิธีที่ผ้ ูสอนไม่เหนื่อยแรงในการสอนมากนักขณะสอนและผู้เรี ยนชื่น
ชอบ (ทิศนา แขมมณี, 2555, น. 368) ดังนัน้ จึงมีความจาเป็ นต้ องสร้ างสื่อประเภทเกมไพ่ ในการ
สอนเกี่ยวกับการอ่านโน้ ตดนตรีสากล ซึง่ น่าจะสามารถจูงใจให้ ผ้ เู รี ยนสนใจเรี ยน เกิดการเรี ยนรู้ ใน
ตัวของผู้เรี ยนได้ มากขึ ้น สื่อการเรี ยนการสอนจึงเป็ นเครื่ องมือชนิดหนึ่ง ที่ช่วยให้ การเรียนการสอน
ดนตรีเกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ ้น
การเลือกจัดการเรี ยนรู้ โดยการใช้ เกมการศึกษานัน้ นับว่าเป็ นสื่อ สาหรับการเรี ยนการ
สอนที่ช่วยให้ ความสะดวกกับครู ผ้ สู อน ช่วยให้ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนเพิ่มขึน้ ซึ่งในช่วงเวลาว่าง
ของนักเรี ยนผู้วิจยั ได้ พบเห็นว่า นักเรี ยนส่วนมากมีความสนใจในการเล่นเกมไพ่ UNO จึงเล็งเห็น
ประโยชน์ในการพัฒนาเป็ นสื่อการเรี ยนการสอน เพราะเกมเป็ นกิจกรรมที่สามารถสร้ างความสนใจ
ให้ กับผู้เรี ยน สร้ างความรู้ สึกที่ดีต่อผู้เรี ยนที่เรี ยนวิชาดนตรี เป็ นแนวทางสาหรับ การพัฒ นาการ
จัดการเรี ยนการสอนวิชาดนตรี ให้ มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ สอดคล้ องกับงานวิจัยของ วิภาพร
อาไพพิทักษ์ วงศ์ (2552, น. 64) พบว่า ผู้เรี ยนที่เรี ยนผ่านการสอนโดยการใช้ สื่อการสอนชนิดเกม
กระดานแนวคิดเกมเศรษฐี เพื่อใช้ สอนอ่านโน้ ต สาหรับนักเรียนเปี ยโนชันต้
้ น มีผลการทดสอบก่อน
เรี ยนกับการทดสอบหลังเรี ยนมีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และมีเจต
คติต่อสื่อการสอนดนตรี ชนิดเกม ในระดับดี และ อิสรี ย์ เพียรจริ ง (2559, น. 57) พบว่า นักเรี ยนที่
เรี ย นผ่ า นการสอนโดยใช้ สื่ อ เกมบิ ง โก (M.T BINGO) เพื่ อ ใช้ ส อนทฤษฎี ด นตรี ส ากลเบื อ้ งต้ น
สาหรับนักเรียนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 3 มีผลการทดสอบหลังเรียนสูงกว่าการทดสอบก่อนเรี ยน และ
มีผลการทดสอบระหว่างก่อนเรียนกับการทดสอบหลังเรียนที่มีความแตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05
จากที่กล่าวมาข้ างต้ น ผู้วิจยั จึงมีความสนใจที่จะพัฒนาเกม UNO music เรื่ อง การอ่าน
โน้ ตดนตรี สากล ซึ่งเป็ นสื่อการเรี ยนการสอนประเภทเกมไพ่ เพื่อเป็ นสื่อการเรี ยนรู้ให้ ผ้ เู รี ยนพัฒนา
ความรู้ และมีความเข้ าใจในเรื่ องโน้ ตดนตรี สากล ซึ่ งเป็ นเนือ้ หาสาคัญในสาระดนตรี วิชา ดนตรี
ในชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 2 และเพื่อเป็ นสื่อให้ ผ้ เู รียนมีความสนุกสนาน สามารถให้ ผ้ เู รี ยนได้ เรี ยนรู้ได้
ด้ วยตนเอง และยังเป็ นแนวทางการพัฒนาเกมการศึกษา ในสาระดนตรีเรื่องอื่น ๆ ต่อไป

4
ความมุ่งหมายของการวิจัย
ในการวิจยั ครัง้ นี ้มีผ้ วู ิจยั ได้ ตงความมุ
ั้
่งหมายไว้ ดงั นี ้
1. เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนดนตรี เรื่ อง การอ่านโน้ ตดนตรี สากล ด้ วยเกม
UNO music
2. เพื่ อศึกษาความพึง พอใจที่มี ผลต่อการใช้ เกม UNO music เรื่ อง การอ่านโน้ ต
ดนตรีสากล
ความสาคัญของการวิจัย
1. ได้ สื่ อ การสอนเกม UNO music เรื่ อ ง การอ่ า นโน้ ตดนตรี ส ากล เพื่ อ ใช้ เป็ นสื่ อ
การสอนวิ ช าดนตรี เรื่ อ ง การอ่ า นโน้ ตดนตรี ส ากล ส าหรั บ นั ก เรี ย นชั น้ มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 2
โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขา
2. ได้ ท ราบผลสัม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นดนตรี เรื่ อ ง การอ่ า นโน้ ต ดนตรี ส ากล ด้ ว ยเกม
UNO music และทราบความพึงพอใจที่มีผลต่อการใช้ เกม UNO music เรื่ อง การอ่านโน้ ตดนตรี
สากล
ขอบเขตของการวิจัย
ประชากรที่ใช้ ในการวิจัย
คื อ นั ก เรี ย น ชั น้ มั ธ ย ม ศึ ก ษ าปี ที่ 2 ใน ภ าค เรี ย น ที่ 2 ปี ก ารศึ ก ษ า 2562
โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขา จานวน 324 คน
กลุ่มตัวอย่ างที่ใช้ ในการวิจัย
คื อ นั ก เรี ย น ชั น้ มั ธ ย ม ศึ ก ษ าปี ที่ 2 ใน ภ าค เรี ย น ที่ 2 ปี ก ารศึ ก ษ า 2562
โรงเรี ย นราชวิ นิ ต บางแคปานข า จ านวน 40 คน โดยการเลื อ กกลุ่ ม ตั ว อย่ า งแบบมี ร ะบบ
(Systematic Random Sampling)
ตัวแปรที่ศึกษา
1. ตัวแปรอิสระ
1.1 เกม UNO music เรื่อง การอ่านโน้ ตดนตรีสากล
2. ตัวแปรตาม ได้ แก่
2.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน เรื่ อง การอ่านโน้ ตดนตรี สากล ที่เรี ยนด้ วยเกม UNO
music
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2.2 ความพึง พอใจที่ มี ต่อการเรี ยนโดยใช้ เกม UNO music เรื่ อง การอ่านโน้ ต
ดนตรีสากล
นิยามศัพท์ เฉพาะ
1. แผนการสอน หมายถึง เครื่ องมือหรื อแนวทางที่จัดทาขึน้ เพื่อใช้ ในการจัดการเรี ยน
การสอนวิชาดนตรี 3 เรื่ องทฤษฎีดนตรี สากลเบือ้ งต้ น ระดับชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 2 ภาคเรี ยนที่ 2
ปี การศึกษา 2562 ช่วยให้ ครู ใช้ เป็ นแนวทางและพัฒนาการจัดการเรี ยนการสอนไปสู่จุดประสงค์
การเรียนรู้ของหลักสูตร
2. วิ ช าดนตรี หมายถึ ง วิ ช าดนตรี 3 รหั ส 22104 เป็ นวิ ช าพื น้ ฐาน ของกลุ่ ม สาระ
การเรี ย นรู้ ศิ ล ปะ ระดับ ชัน้ มัธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 2 โรงเรี ย นราชวิ นิ ต บางแคปานข า ภาคเรี ย นที่ 2
ปี การศึกษา 2562 เนือ้ หาประกอบด้ วยหน่วยการเรี ยนรู้ ต่าง ๆ คือ ขับร้ องสากล การฝึ กปฏิบัติ
เครื่องดนตรี การประสมวงดนตรีสากล ทฤษฎีดนตรีสากล และหลักการฟั งและวิเคราะห์
3. ทั ก ษะการอ่ า นโน้ ตดนตรี ส ากล หมายถึ ง ความสามารถในการอ่ า นและแปล
ความหมายของเครื่ องหมายและสัญ ลักษณ์ ทางดนตรี ของนักเรี ยนชัน้ มัธยมศึกษาศึกษาปี ที่ 2
โรงเรี ย นราชวินิ ต บางแคปานข า ประกอบด้ วยเนื อ้ หาเกี่ ย วกับ ระดับ เสี ย งตัวโน้ ต ที่ ถูก บัน ทึ ก
ลงบรรทัดห้ าเส้ น การอ่านโน้ ตดนตรี ในระบบตัวอักษร และระบบโซ-ฟา โดยใช้ กุญแจประจาหลัก
ซอลและกุ ญ แจประจ าหลั ก ฟา จ านวน 1 Octave ซึ่ ง ใช้ วิ ธี ก ารวั ด ผลสั ม ฤทธิ์ ด้ วยการใช้
แบบทดสอบการอ่านโน้ ตดนตรี
4. เกม UNO music หมายถึ ง สื่ อ นวัต กรรมที่ ผ้ ู วิ จั ย สร้ างขึ น้ เรี ย กชื่ อ ภาษาไทยว่ า
เกมดนตรี อู โ น ใช้ จั ด กิ จ กรรมการเรี ย นการสอนวิ ช า ดนตรี 3 ระดั บ ชั น้ มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 2
ภาคเรี ย นที่ 2 ปี การศึ ก ษา 2562 เกม UNO music เป็ นเกมไพ่ มี ลั ก ษณ ะกติ ก าการเล่ น
เช่ น เดี ย วกั บ ไพ่ UNO โดยทั่ ว ไปไพ่ UNO ส ารั บ หนึ่ ง จะมี ไ พ่ ทั ง้ หมด 108 ใบ ประกอบด้ ว ย
ชุดไพ่ 4 สี (นา้ เงิน เขียว แดง และเหลือง) ไพ่ Action (Draw Two, Reverse และ Skip) ไพ่ Wild
และไพ่ Wild Draw Four เกม UNO music ประกอบด้ วยไพ่ 6 ประเภท คือ
4.1 ไพ่ระดับเสียง โด เร มี ฟา ซอล ลา ที (เรี ยกชื่อตัวโน้ ตสากล ในระบบโซ-ฟา (Sofa System) ภาษาไทย)
4.2 ไพ่ ระดับ เสี ย ง Do Re Mi Fa Sol La Ti (เรี ย กชื่ อ ตัวโน้ ต สากล ในระบบโซ-ฟา
(So-fa System) ภาษาอังกฤษ)
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4.3 ไพ่ระดับเสียง A B C D E F G (เรี ยกชื่อตัวโน้ ตสากล ในระบบตัวอักษร (Letter
System))
4.4 ไพ่ตวั โน้ ตในกุญแจซอล (“จี เคลฟ” (G Clef) หรือ “เทร็บเบิ ้ลเครฟ” (Treble Clef))
4.5 ไพ่ตวั โน้ ตในกุญแจฟา (“เอฟเคลฟ”(F Clef) หรือ “เบส เครฟ” (Bass Clef))
4.6 ไพ่ตวั ช่วย หรือ Action Cards
4.7 โดยมีกติกา เช่นเดียวกับเกม UNO
5. ผลสัม ฤทธิ์ ท างการเรี ย น หมายถึ ง คะแนนจากการวัด ความรู้ ความสามารถของ
นักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 2 ในเนือ้ หาวิชาดนตรี เรื่ อง โน้ ตดนตรี สากล ด้ วยแบบทดสอบที่ผ้ วู ิจัย
สร้ างขึ ้น
6. ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกทังทางบวกและทางลบที
้
่มีต่อวิชาดนตรี ภายหลัง
จากการเรี ยนด้ วยเกม UNO music เรื่ อง การอ่านโน้ ตดนตรี สากล ในด้ านสาระความรู้ กิจกรรม
สื่อการเรียนการสอน และประโยชน์ที่ได้ รับที่ผ้ วู ิจยั สร้ างขึ ้น
กรอบแนวคิดในการวิจัย
ตัวแปรตาม

แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่
เกี่ยวข้ อง
- หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้
พื ้นฐาน พ.ศ.2551
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2551)
- วิธีการสอนโดยใช้ เกม
(ทิศนา แขมมณี, 2555)
- การอ่านโน้ ตดนตรีสากล
(ณัชชา พันธุ์เจริญ, 2556)

ตัวแปรต้ น
เกม UNO
music เรื่อง
การอ่านโน้ ต
ดนตรีสากล

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั

- ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน เรื่องการอ่านโน้ ต
ดนตรีสากล ที่เรียนด้ วย
เกม UNO music
- ความพึงพอใจที่มีต่อ
การเรียนโดยใช้ เกม
UNO music เรื่อง การ
อ่านโน้ ตดนตรีสากล
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สมมติฐานในการวิจัย
1. หลัง จากนัก เรี ย นชัน้ มัธ ยมศึก ษาปี ที่ 2 เรี ย นด้ ว ยเกม UNO music เรื่ อ ง การอ่ า น
โน้ ตดนตรี สากล นักเรี ยนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนหลังเรี ยนสูงกว่าก่อนเรี ยน
2. นักเรี ยนชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 2 ความพึงพอใจที่มีต่อเกม UNO music เรื่ อง การอ่าน
โน้ ตดนตรีสากล อยู่ในระดับ มาก
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บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
ในการวิจัย เรื่ อง การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนวิชาดนตรี เรื่ อง การอ่านโน้ ตดนตรี
สากล ด้ วยเกม UNO music ของนักเรี ยนชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 2 โรงเรี ยนราชวินิตบางแคปานขา
ครัง้ นี ้ ผู้วิจยั ศึกษาเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง และนาเสนอตามหัวข้ อต่อไปนี ้
1. หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุม่ สาระการเรียนรู้ศิลปะ
2. หลักสูตรสถานศึกษา กลุม่ การเรียนรู้ศิลปะ สาระดนตรี ชันมั
้ ธยมศึกษาตอนต้ น
3. จิตวิทยากับการสอนดนตรีระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น
3.1 จิตวิทยากับการสอนดนตรี
3.2 พัฒนาการทางดนตรีของเด็กระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น
3.3 ดนตรีกบั ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น
4. เกมการศึกษา
4.1 ความหมายของเกม และเกมการศึกษา
4.2 จุดมุ่งหมายของเกม
4.3 ประเภทของเกม
4.4 หลักในการเลือกเกม
4.5 ข้ อดี ข้ อจากัดของเกม
4.6 การสอนโดยใช้ เกม
4.7 เกมอูโน (UNO)
5. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน
5.1 ความหมายของผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน
5.2 แบบทดสอบของผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน
5.3 ประเภทของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน
5.4 การสร้ างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน
6. ทักษะการอ่านโน้ ตดนตรีสากล
6.1 ความหมายของการอ่าน
6.2 ประเภทของการอ่าน
6.3 การอ่านโน้ ตดนตรี
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6.4 ข้ อคานึงเกี่ยวกับการสอนอ่านโน้ ตดนตรี
6.5 สัญลักษณ์ทางดนตรีสาหรับการอ่านโน้ ตดนตรีสากล
7. งานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง
1. หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ ศิลปะ
มาตรฐานการเรี ยนรู้
หลักสูตรได้ กาหนดให้ ได้ เรียนรู้ 8 กลุม่ สาระการเรียนรู้ โดยแต่ละกลุม่ สาระการเรี ยนรู้
มีการกาหนดมาตรฐานการเรี ยนรู้ เป็ นสิ่งสาคัญในการพัฒนาคุณภาพของผู้เรี ยน โดยมาตรฐาน
การเรียนรู้จะสะท้ อนว่า ต้ องสอนอะไร สอนอย่างไร และประเมินในลักษณะใด
ตัวชีว้ ัด
ตัวชี ว้ ัดระบุสิ่ งที่ ผ้ ูเรี ยนเกิดความรู้ และสามารถปฏิ บัติได้ รวมถึงคุณ ลักษณะของ
ผู้เรี ยนในแต่ละระดับชัน้ สะท้ อนถึง ในส่วนของมาตรฐานการเรี ยนรู้ นาไปใช้ ในการกาหนดเนื ้อหา
การจัดทาหน่วยการเรี ยนรู้ การจัดการเรี ยนการสอน และเป็ นเกณฑ์สาหรับการวัด ผลประเมินผล
เพื่อตรวจสอบคุณภาพของผู้เรียน
1. ตัวชี ้วัดชันปี
้ กาหนดในระดับของการศึกษาภาคบังคับ (ป.1-ม.3)
2. ตัวชี ้วัดช่วงชัน้ กาหนดระดับชันมั
้ ธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-6)
สาระการเรี ยนรู้
ประกอบด้ วย ความรู้ ทักษะ กระบวนการเรี ยนรู้ และคุณ ลักษณะอันพึงประสงค์
โดยแบ่งได้ ดังนี ้
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ภาพประกอบ 2 สาระการเรี ยนรู้ 8 กลุม่ สาระการเรียนรู้
ที่มา: กระทรวงศึกษาธิการ (2551). หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน พ.ศ. 2551
น. 10
ระดับการศึกษา
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน จัดระดับของการศึกษาเป็ น 3 ระดับ ดังนี ้
1. ประถมศึกษา (ชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 1 – 6)
2. มัธยมศึกษาตอนต้ น (ชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 1 – 3)
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3. มัธยมศึกษาตอนปลาย (ชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 4 – 6)
โครงสร้ างเวลาเรียน
หลักสูตรได้ กาหนดโครงสร้ างเวลาเรียน ดังนี ้

ภาพประกอบ 3 โครงสร้ างเวลาเรียน หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน 2551
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การก าหนดโครงสร้ างเวลาเรี ย นพื น้ ฐาน และเพิ่ ม เติ ม สถานศึ ก ษาสามารถ
ดาเนินการ โดยในระดับมัธยมศึกษา ต้ องจัดโครงสร้ างเวลาเรี ยนพืน้ ฐานให้ เป็ นไปตามที่กาหนด
และสอดคล้ องกับเกณฑ์การจบหลักสูตร สาหรับเวลาเรียนเพิ่มเติม ให้ จดั เป็ นรายวิชาเพิ่มเติม หรื อ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรี ยน สาหรับกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เป็ นกิจกรรมที่ม่งุ พัฒนาศักยภาพของผู้เรียน
โดยกาหนดไว้ ในชัน้ มัธยมศึกษาตอนต้ น ปี ละ 120 ชัว่ โมง และชันมั
้ ธยมศึกษาตอนปลาย จานวน
360 ชัว่ โมง
โดยสรุป หลักสูตรแกนกลาง 2551 เป็ นหลักสูตรที่กระทรวงศึกษาธิการปรับปรุงมาจาก
หลัก สูต รการศึ ก ษาขัน้ พื น้ ฐาน พุท ธศัก ราช 2544 เพื่ อ ให้ ห ลัก สูต รมี ค วามสอดคล้ อ งกับ การ
เปลี่ยนแปลงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 หลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขันพื
้ ้นฐาน พุทธศักราช 2551 มีการจัดทาขึน้ เพื่อสถานศึกษาและท้ องถิ่นได้ นาไปใช้ เป็ นแนวทาง
ในการจัดทาหลักสูตรสถานศึกษา มี การจัดการเรี ยนการสอนเพื่ อพัฒ นาเด็กและเยาวชนให้ มี
คุณ ภาพ มี ความรู้ และมี ทักษะที่จาเป็ นสาหรับการดารงชีวิต และให้ เกิด ความรู้ ในการพัฒ นา
ตนเองตลอดชีวิต หลักสูตรฉบับนีจ้ ัดให้ สาระดนตรี เป็ นสาระแยกออกจากวิชาในกลุ่มของศิลปะ
และนาฏศิลป์ โดยมีการเสนอสาระดนตรีเป็ นมาตรฐานการเรี ยนรู้ดนตรี 2 มาตรฐาน ส่วนหลักสูตร
ฉบับใน พ.ศ.2560 ที่ผ่านมา ได้ มีการปรับมาตรฐานการเรี ยนรู้ และตัวชีว้ ัด กลุ่มสาระการเรี ยนรู้
บางกลุ่มสาระการเรี ยนรู้ เพื่อจัดการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานให้ เกิดความสอดคล้ องกับการเปลี่ยนแปลง
ทางด้ า นเศรษฐกิ จ สัง คม วัฒ นธรรม สภาพแวดล้ อ มและความรู้ ทางวิ ท ยาศาสตร์ รวมทั ง้
เทคโนโลยีในปั จจุบนั ที่เจริ ญก้ าวหน้ าอย่างรวดเร็ว เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรี ยนรู้
ให้ มีคณ
ุ ภาพเทียบเท่ามาตรฐานระดับสากล รวมทังให้
้ สอดคล้ องกับนโยบายประเทศไทย 4.0 โดย
การปรับ ปรุ ง หลัก สูตรครัง้ นี ้ ยังคงกาหนดหลักการและโครงสร้ างเดิม ของหลักสูต รแกนกลาง
การศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน พุทธศักราช 2551 สาระที่ 2 คือ สาระวิชาดนตรี ยังคงอยู่ในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ศิลปะไว้ คงเดิม
2. หลักสูตรสถานศึกษา กลุ่มการเรี ยนรู้ ศิลปะ สาระดนตรี ชัน้ มัธยมศึกษาตอนต้ น
การวิ จั ย ในครั ง้ นี ้ ผู้ วิ จั ย น าเนื อ้ หาของตั ว ชี ว้ ั ด และสาระการเรี ย นรู้ แกนกลาง
กลุ่ม สาระการเรี ย นรู้ ศิ ล ปะ ตามหลัก สูต รแกนกลางการศึ ก ษาขัน้ พื น้ ฐาน พุท ธศัก ราช 2551
สาระการเรี ยนรู้ที่ 2 ดนตรี ระดับชันมั
้ ธยมศึกษาตอนต้ น (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551, น. 197) ซึ่ง
มีมาตรฐานการเรียนรู้ ดังนี ้
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มาตรฐาน ศ 2.1 เข้ าใจและแสดงออกทางดนตรี อ ย่ า งสร้ างสรรค์ วิ เคราะห์
วิ พ ากษ์ วิ จารณ์ คุณ ค่ าดนตรี ถ่ า ยทอดความรู้ สึ ก ความคิ ด ต่ อ ดนตรี อ ย่ า งอิ ส ระ ชื่ น ชม และ
ประยุกต์ใช้ ในชีวิตประจาวัน
มาตรฐาน ศ 2.2 เข้ าใจความสัมพันธ์ ระหว่างดนตรี ประวัติศาสตร์ และวัฒ นธรรม
เห็นคุณค่าของดนตรีที่เป็ นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้ องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและสากล
จากมาตรฐานการเรียนรู้ ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน พุทธศักราช 2551
ในส่วนของกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ เป็ นกลุม่ สาระการเรียนรู้ ที่จะช่วยพัฒนาให้ ผ้ เู รียนมีความคิด
ริ เริ่ มสร้ างสรรค์ มีจินตนาการ ซึ่งมีผลต่อคุณภาพชีวิต และยังเป็ นกรอบแนวคิดที่สาคัญสาหรับ
สถานศึกษาเพื่อใช้ เป็ นแนวทางการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา และการจัดการเรียนการสอน โดย
เป็ นไปตามวิสยั ทัศน์ของหลักสูตร การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ควรศึกษาหลักสูตรและตัวชี ้วัด
ทางดนตรี ให้ เข้ าใจและต้ องคานึงถึงเวลาเรี ยนดนตรี ซึ่งเป็ นส่วนหนึ่งของสาระทัง้ 3 สาระ รูปแบบ
ของตัวชี ้วัดและสาระการเรี ยนรู้แกนกลางในแต่ละระดับชัน้ ตามมาตรฐานการเรี ยนรู้ 2 มาตรฐาน
ที่กาหนดไว้ ในหลักสูตร สามารถใช้ เป็ นกรอบการวิเคราะห์ เ พื่ อจัดสาระดนตรี ให้ ครบถ้ วนและ
เหมาะสมในแต่ละช่วงชันต่
้ อไปได้ อย่างชัดเจน ซึง่ จะเป็ นประโยชน์ เป็ นแนวทางในการจัดการเรียน
การสอนดนตรีให้ มีคณ
ุ ภาพ
สาหรับหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรี ยนราชวินิตบางแคปานขา ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขันพื
้ ้นฐาน พุทธศักราช 2551 ในปี การศึกษา 2562 นัน้ ประกอบด้ วยคาอธิบายรายวิชา
และโครงสร้ างรายวิชา ที่ผ้ วู ิจยั จะใช้ ในการดาเนินการวิจยั ดังนี ้
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ภาพประกอบ 4 แสดงคาอธิบายรายวิชา ดนตรี 3 ชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 2 ภาคเรี ยนที่ 2
ที่มา : หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขา
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ภาพประกอบ 5 แสดงโครงสร้ างรายวิชา ดนตรี 3 ชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 2 ภาคเรียนที่ 2
ที่มา : หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขา
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สรุปได้ ว่า จากคาอธิบายรายวิชา และโครงสร้ างรายวิชา กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ศิลปะ
(สาระดนตรี ) ภาคเรี ยนที่ 2 ปี ก ารศึก ษา 2562 ในระดับ ชัน้ มัธ ยมศึกษาปี ที่ 2 สาหรับ การวิจัย
ในครัง้ นี ้ ผู้วิจัยเลือกหน่วยการเรี ยนรู้ เรื่ อง ทฤษฎีดนตรี สากล ซึ่งครอบคลุมเนือ้ หาในสาระที่ 2
ดนตรี มาตรฐาน ศ 2.1 ตัวชี ้วัด ม.2/2 อ่าน เขียน ร้ องโน้ ตไทยและโน้ ตสากล ที่มีเครื่ องหมายแปลง
เสียง ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน พุทธศักราช 2551 เพื่อพัฒนาเกม UNO music
เรื่ อง การอ่านโน้ ตดนตรี สากล เป็ นสื่อการเรี ยนรู้ให้ ผ้ เู รี ยนพัฒนาความรู้ และมีความเข้ าใจในเรื่ อง
โน้ ตดนตรีสากล ซึง่ เป็ นเนื ้อหาสาคัญในสาระดนตรี วิชา ดนตรี ในระดับชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 2
3. จิตวิทยากับการสอนดนตรีระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น
3.1 จิตวิทยากับการสอนดนตรี
จิตวิทยา เป็ นเรื่ องที่ว่าด้ วยการศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการทางจิตใจ ความคิด และ
พฤติ ก รรมของมนุ ษ ย์ เราสามารถน าจิ ต วิท ยามาเป็ น พื น้ ฐานในการสร้ างกรอบแนวคิ ด ทาง
การศึกษา เนื่องจากจิ ตวิทยาเป็ นเรื่ องที่เกี่ ยวข้ องกับพฤติกรรมและความคิดของมนุษย์ ดังนัน้
จิต วิทยาจึ งเป็ นองค์ ป ระกอบที่ ส าคัญ ในการสร้ างความเข้ าใจเกี่ ยวกับ เรื่ องของผู้สอน ผู้เรี ย น
หลักสูตร และการเรี ยนการสอน สาระทางจิตวิทยาที่เกี่ยวข้ องส่วนหนึ่ง ได้ แก่ จิตวิทยาพัฒนาการ
และจิ ต วิ ท ยาการเรี ย นรู้ ซึ่ ง ณรุ ท ธ์ สุ ท ธจิ ต ต์ (2561, น. 107) ได้ อธิ บ ายเกี่ ย วกั บ จิ ต วิ ท ยา
พัฒนาการและจิตวิทยาการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้ องกับดนตรี ไว้ ดงั นี ้
1. จิตวิทยาพัฒนาการ เป็ นเรื่องความรู้ทวั่ ไปเกี่ยวกับการเจริญเติบโต พัฒนาการ
ด้ านต่าง ๆ ของมนุษย์ ผู้เรี ยนถือเป็ นองค์ประกอบสาคัญที่สดุ ในกระบวนการเรี ยนการสอนดนตรี
คือเป็ นผู้ที่ได้ รับการถ่ายทอดสิ่งต่าง ๆ จากผู้สอน ทังความรู
้
้ ความสามารถ ตลอดจนประสบการณ์
จากผู้สอน จิตวิทยาพัฒ นาการที่สาคัญคือ จิตวิทยาพัฒ นาการเด็ก เนื่องจากการเรี ยนการสอน
ดนตรี เ ริ่ ม ในวั ย เด็ ก ความรู้ ในเรื่ อ งพั ฒ นาการเด็ ก ช่ ว ยให้ ผู้ สอนมี ค วามรู้ ความเข้ าใจใน
ความสามารถของเด็ก ซึ่งเป็ นประโยชน์ในการจัดการเรี ยนการสอนที่มีความเหมาะสมกับเด็กแต่
ละวัย พัฒนาการของเด็ก สามารถแบ่งได้ เป็ น 4 ด้ านคือ ร่ างกาย สติปัญญา อารมณ์ และสังคม
นักจิตวิทยาที่ศึกษาเรื่ องพัฒ นาการทางสติปัญญาผู้มีชื่อเสียง คือ เปี ยเจต์ (Piaget) ได้ กล่าวถึง
พัฒนาการทางสติปัญญาของคนโดยแบ่งเป็ น 4 ขันตามการเจริ
้
ญเติบโต คือ
1.1 ช่วงระยะการรับรู้โดยการสัมผัส (Sensorimotor Stage) ระหว่างแรกเกิด
ถึง 2 ขวบ เด็กในวัยนีม้ ีการเรี ยนรู้และพัฒนาไปของสติปัญญาในกรอบของการเรี ยนรู้ เหลือรับรู้
จากการกระทาหรือการสัมผัส ทาให้ เด็กเกิดความเข้ าใจในเรื่องต่าง ๆ ได้
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1.2 ช่วงระยะการรับรู้กึ่งนามธรรม (Preoperational Stage) ระหว่าง 2 ถึง 7
ขวบ เด็กมีการรับรู้ในเรื่ องของสัญลักษณ์ได้ มากขึ ้น เริ่มเข้ าใจสิ่งที่เป็ นนามธรรมง่าย ๆ ได้ บ้างแล้ ว
แต่ยงั คงมีข้อจากัดเกี่ยวกับการรับรู้ที่ต้องสัมผัส เช่น ต้ องเห็น ต้ องได้ ยิน ฯลฯ
1.3 ช่วงระยะการรับรู้เชิงนามธรรม (Concrete Operational Stage) ระหว่าง
7-12 ปี เด็กในวัยนี ้มีความเข้ าใจในเรื่ องความคงที่ของปริมาณได้ ดีแล้ ว สามารถใช้ มโนภาพในการ
คิดแก้ ปัญหาต่าง ๆ ได้ มากขึ ้น การรับรู้ในเรื่ องรูปธรรมไม่มีปัญหา แต่เรื่องนามธรรมแม้ จะมีความ
เข้ าใจมากขึน้ แต่ในเรื่ องยาก ๆ ซับซ้ อน ๆ หรื อการคิดในลักษณะการตัง้ สมมติฐ าน เด็กยังไม่
สามารถเข้ าใจได้
1.4 ช่วงระยะการรับรู้ปกติวิสยั (Formal Operational Stage) ระหว่าง 12 ถึง
15 ปี เด็กในช่วงนีน้ ับว่าเริ่ มมีกระบวนการของความคิดที่มีความเป็ นระบบระเบียบมากขึน้ คือมี
ความคิดแบบผู้ใหญ่ แต่ยงั ไม่เป็ นผู้ใหญ่เต็มที่ ความสามารถต่าง ๆ ในทางความคิด การพึ่งตนเอง
ดูจะเหมือนผู้ใหญ่ แต่พฒ
ั นาการทางอารมณ์ ยังไม่เป็ นผู้ใหญ่จึงทาให้ เกิดปั ญหาในทางความคิด
อยู่เสมอ
นอกจากนี ค้ วามเข้ าใจในเรื่ อ งพัฒ นาการทางดนตรี เ ป็ น เรื่ อ งส าคัญ อย่า งยิ่ ง
สาหรับผู้สอนดนตรี การศึกษาทาให้ ทราบว่า พัฒนาการทางดนตรีเริ่มต้ นตังแต่
้ ในครรภ์มารดา เมื่อ
เด็กอายุได้ ประมาณ 5 เดือน เป็ นช่วงเวลาที่ร่างกายมีพัฒนาเกี่ยวกับระบบการได้ ยินแล้ ว การให้
เด็กได้ ฟังเพลงที่เหมาะสม ทาให้ เด็กมีพฒ
ั นาการทางการฟั งดี ช่ วยให้ มีสมาธิและเรียนรู้ดนตรีได้ ดี
ในเวลาต่อมา เมื่อเด็กอยู่ในวัย อายุ 15 ปี ความสามารถทางดนตรี ได้ รับการพัฒนาจนถึงระดับที่
สามารถรับรู้สิ่งต่าง ๆ ได้ อย่างครบถ้ วน
2. จิ ตวิทยาการเรี ยนรู้ เป็ นการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของบุคคล ทัง้ จากการ
ฝึ กฝนและการมีปฏิสมั พันธ์กบั สิ่งแวดล้ อมรอบตัว การจัดการเรี ยนการสอนดนตรีให้ เหมาะสมกับ
ผู้เรี ยน สาหรับการศึกษาทฤษฎีการเรี ยนรู้ที่สาคัญมีอยู่ด้วยกัน 4 ทฤษฎี (ณรุทธ์ สุทธจิตต์, 2561,
น. 112) คือ
2.1 พฤติกรรมนิยม (Behaviorism) ทฤษฎีการเรี ยนรู้ กลุ่มพฤติกรรมนิยม มี
ความเชื่อว่า การเรี ยนรู้เกิดได้ เมื่อมีสิ่งเร้ าเป็ นตัวชี ้นาหรือจูงใจให้ ผ้ เู รียนได้ แสดงพฤติกรรมออกมา
การเรี ยนรู้จะเกิดขึ ้นเมื่อผู้เรียนแสดงพฤติกรรมที่กาหนดไว้ ออกมาให้ เห็นได้ หลังจากผ่านการเรียน
การให้ การเสริ มแรงหรื อรางวัลเป็ นสิ่งที่ช่วยในการเรี ยนรู้เกิดขึ ้นได้ การลงโทษสามารถทาให้ หยุด
พฤติกรรมที่ไม่ต้องการให้ เกิดขึ ้นได้ เช่นกัน แต่การลงโทษไม่ทาให้ ห ยุดพฤติกรรมที่ไม่ต้องการเป็ น
การถาวรได้ จึงไม่ควรใช้ การลงโทษถ้ าไม่จาเป็ น
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2.2 ปั ญ ญานิ ย ม (Cognitivism) ทฤษฎี ก ารเรี ย นรู้ กลุ่ ม ปั ญ ญานิ ย ม ได้
อธิ บ ายว่ า การเรี ย นรู้ เกิ ด ได้ 2 ลัก ษณะ คื อ การรั บ รู้ (Perception) และการหยั่ ง รู้ (Insight)
เนื่องจากมนุษย์มีความคิด การเรี ยนรู้เกิดขึ ้นในลักษณะภาพรวมก่อนที่จะรับรู้ในส่วนย่อย และการ
เรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ มีความสัมพันธ์กบั ประสบการณ์และความสามารถในการคิดหาเหตุผลของผู้เรี ยน
การเรี ยนรู้ เป็ นกระบวนการทางปั ญ ญาที่ลึกซึ ้ง เมื่อเกิดการเรี ยนรู้ แล้ ว บางครัง้ ผู้เรี ยนอาจจะไม่
แสดงการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมออกมาก็เป็ นได้ ทฤษฎีการเรี ยนรู้กลุ่มนีพ้ ัฒนามาจากจิตวิทยา
กลุม่ เกสตัลท์ (Gestalt Psychology) มีกาเนิดในประเทศเยอรมันนี
2.3 ปั ญญาสังคม (Social Cognitive Theory) ทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มปั ญญา
สัง คม ให้ ความส าคัญ กับ สภาพแวดล้ อ มโดยกล่าวว่า การเรี ย นรู้ ของมนุษ ย์ เกิ ดขึ น้ จากการมี
ปฏิสมั พันธ์กบั สิ่งแวดล้ อมรอบกาย โดยทังมนุ
้ ษย์และสิ่งแวดล้ อม ต่างมีอิทธิพลต่อกันและกัน การ
เรี ย นรู้ เกิ ด ขึ น้ ได้ โดยการสั ง เกต (Observational learning) หรื อ การเรี ย นแบบจากตั ว แบบ
(Modeling) กระบวนการเรี ย นรู้ ทางสัง คม เป็ น กระบวนการส าคัญ ของทฤษฎี ก ารเรี ย นรู้ กลุ่ม
ปั ญ ญาสัง คม ในกระบวนการเรี ย นรู้ เช่ น นี ้ ผู้ เรี ย นจะใช้ ความคิ ด วิ เคราะห์ ในการเรี ย นรู้ หรื อ
ลอกเลียนแบบบางอย่างที่ ได้ รับรู้ หรื อต้ องการรับรู้ เมื่อผู้เรี ยนรับรู้ แล้ วในเวลาต่อมาเมื่อต้ องการ
แสดงถึงการเรี ยนรู้นนั ้ ๆ จึงแสดงออกมา ในกระบวนการเรี ยนรู้เช่นนี ้จึงเกี่ยวข้ องกับการเรี ยนรู้สิ่ง
เร้ า การจดจา และการแสดงพฤติกรรมดังที่เรี ยนรู้มาด้ วยเหตุที่การเรียนรู้แบบนี ้เป็ นการเรียนรู้โดย
การสังเกต ปั จจัยหนึ่งที่สาคัญคือแรงจูงใจถ้ าตัวแบบหรื อสิ่งเร้ าสามารถสร้ างแรงจูงใจให้ ผ้ เู รียนได้
การเรียนรู้ย่อมเกิดขึ ้นได้ อย่างดีมีประสิทธิภาพ
2.4 มนุษ ยนิ ยม (Humanism) ทฤษฎี การเรี ยนรู้ กลุ่ม มนุษ ยนิ ย ม กล่าวว่ า
มนุษย์เป็ นผู้ที่มีจิตใจมีความรู้สึกนอกเหนือจากความสามารถและสติปัญญา ดังนัน้ มนุษยนิยมจึง
ให้ ความสาคัญ กับผู้เรี ยนมาก โดยผู้เรี ยนสามารถกาหนดหรื อเลือกการเรี ยนรู้ ได้ ด้วยตนเองไม่
จ าเป็ น ต้ องให้ ผ้ ูส อนจัด ให้ การก าหนดการเรี ย นรู้ แต่ ล ะเรื่ อ งในแต่ ละรายวิช า ผู้เรี ย นควรจะมี
บทบาทในการเลือกร่ วมกับผู้สอน และเป็ นผู้ตงั ้ กฎเกณฑ์ต่าง ๆ ในการเรี ยนรู้ และจะต้ องปฏิบัติ
ตามให้ ได้ สรุปได้ ว่า ผู้เรียนเป็ นผู้ที่มีความรู้ ความคิด มีวิจารณญาณ และเป็ นผู้ร้ ูหน้ าที่ของตนเอง
และมีความรับผิดชอบ
สรุปได้ ว่า ทฤษฎีการเรี ยนรู้ ทางจิตวิทยา สามารถนามาประยุกต์ใช้ ในการเรี ยน
การสอนดนตรี ให้ มีระบบ เพื่อช่วยให้ ผ้ ูเรี ยนสามารถเรี ยนรู้ ดนตรี ได้ อย่างเป็ นลาดับขัน้ สามารถ
พัฒนาแนวคิดทางดนตรีอย่างต่อเนื่องสัมพันธ์กนั ผู้สอนควรใช้ เทคนิควิธีสอนหลายวิธีเพื่อเป็ นการ
จูงใจผู้เรี ยน กระบวนการเรี ยนการสอนดนตรี ควรเป็ นการเรี ยนรู้ เ กี่ยวกับเรื่ องของเสียงก่อนที่จะ
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เรี ยนรู้ เกี่ ยวกับสัญ ลักษณ์ ของเสี ย ง ควรคานึง ถึงประสบการณ์ เดิม ของผู้เรี ย นเป็ นส าคัญ เปิ ด
โอกาสให้ กบั ผู้เรี ยนปฏิบตั ิดนตรี เพื่อสร้ างความเข้ าใจเนื ้อหาและทักษะดนตรี ให้ ผ้ ูเรี ยนมีส่วนร่วม
ในการกาหนดการเรียนรู้และการประเมินผล (ณรุทธ์ สุทธจิตต์, 2561, น. 118) การเรี ยนรู้เป็ นเรื่ อง
ที่สาคัญยิ่ง ถ้ าผู้สอนสามารถคานึงถึงองค์ประกอบที่สาคัญทางจิตวิทยา ย่อมทาให้ ผ้ เู รียนสามารถ
เรี ยนรู้ ดนตรี ได้ อย่างครบถ้ วนสมบูรณ์ สาระสาคัญทางจิตวิทยา ได้ แก่ จิตวิทยาพัฒ นาการและ
จิตวิทยาการเรี ยนรู้ ช่วยให้ กระบวนการเรี ยนการสอนมีเหมาะสมกับพัฒนาการในวัยต่าง ๆ ของ
ผู้เรียน ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ อย่างเหมาะสมกับลักษณะการเรี ยนรู้ของผู้เรียน
3.2 พัฒนาการทางดนตรีของเด็กระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น
ณรุ ทธ์ สุทธจิตต์ (2541, น. 12) กล่าวว่า พัฒ นาการทางความคิดของเด็กช่วงอายุ
12-15 ปี นี ้ สามารถคิดแบบผู้ใหญ่ ได้ มีความเข้ าใจเกี่ยวกับสิ่งต่าง ๆ ทางด้ านนามธรรมมากขึน้
เป็ นวัยที่สามารถคิดสิ่งต่าง ๆ ได้ อย่างมีเหตุผล เด็กในวัยนี ้เป็ นวัยที่เริ่มย่างเข้ าสูว่ ยั รุ่น มีพฒ
ั นาการ
ด้ านอารมณ์และสังคม พัฒนาการทางด้ านดนตรี ของเด็กในวัยนีเ้ ริ่ มมีความลึกซึ ้งในด้ านแนวคิด
และทักษะ เด็ กสามารถแสดงความรู้ สึกตามบทเพลงได้ มากขึน้ ไม่ว่าในการร้ องเหรื อเล่นเครื่ อง
ดนตรี เป็ นแนวคิดและทักษะที่เด็กสามารถเข้ าใจและปฏิบัติได้ มีทักษะทางด้ านการฟั งมากขึน้
ในช่วงนี ้เด็กมีการรับรู้เกี่ยวกับองค์ประกอบของดนตรี ในเรื่ องจังหวะ ระดับเสียง รูปแบบ ประสาน
รูปพรรณ สีสนั และลักษณะของเสียง
กล่าวโดยสรุ ปได้ ว่า การเรี ยนการสอนดนตรี ตามจุดมุ่งหมายที่ทาให้ เกิดผล ผู้สอน
ดนตรี จะต้ องทาความเข้ าใจกับเด็ก โดยใช้ หลักของการพัฒนาทางจิตวิทยาเป็ นพืน้ ฐานควบคู่ไป
กับพัฒนาการทางดนตรี มีการจัดการเรี ยนการสอนตรงตามเหมาะสมกับวัยของผู้เรี ยน โดยนึกถึง
เนือ้ หาดนตรี และความต้ องการทั่ว ๆไป ของผู้เรี ยนด้ วย เพื่อช่วยให้ ผ้ ูเรี ยนมีพัฒนาการที่สมบูรณ์
ด้ านดนตรี
3.3 ดนตรี กับผู้เรี ยนระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น
ผู้เรียนในระดับมัธยมศึกษาอยู่ในช่วงวัยรุ่น อายุระหว่าง 12-18 ปี ในช่วงนี ้ตามระบบ
ของการศึกษาได้ แบ่ งออกเป็ น 2 ระดับ คือ มัธยมศึกษาตอนต้ นและตอนปลาย โดยตามหลัก
จิตวิทยาพัฒนาการแล้ ว เด็กในวัยนีก้ ็มีอะไรหลายอย่างที่คล้ ายคลึงกัน เพราะอยู่ในช่วงวัยรุ่น แต่
เด็กในสองช่วงนี ้ก็มีอะไรหลายอย่างที่แตกต่างกัน
ณรุ ทธ์ สุทธจิ ตต์ (2541, น. 35) กล่าวว่า สาหรับผู้เรี ยนที่อยู่ในระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้ น (12-15 ปี ) ผู้เรี ยนในวัยนีส้ ามารถเรี ยนรู้ เรื่ องราวเกี่ยวกับ สาระและทักษะดนตรี ได้ อย่าง
รวดเร็ ว เนื่องจากมีสติปัญญาที่พัฒ นาอย่างรวดเร็ ว มีความเข้ าใจในเรื่ องความรู้สึกของเพลงได้
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อย่างดี มีแนวคิดเด่นชัดในเรื่ องการประสานเสียง ส่วนด้ านทักษะมีการเล่นดนตรี ดีขึน้ เนื่องจาก
ร่างกายเจริญเติบโตมากขึ ้น การใช้ กล้ ามเนื ้อต่าง ๆ มีมากขึ ้น
ในหลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น วิชาดนตรี จัดเป็ นวิชาพืน้ ฐาน การเรี ยน
การสอนที่น่าจะเหมาะสมสาหรับผู้เรี ยนในวัยนี ้ ควรเป็ นกิจกรรมที่ผ้ ูเรี ยนได้ มีส่วนร่วม มีส่วนคิด
และทาด้ วยตนเอง ดังนัน้ การใช้ ทักษะดนตรี เช่น การร้ อง การฟั ง การเคลื่อนไหว เป็ นแนวทางใน
การจัดกิจกรรมให้ เหมาะสมกับผู้เรียน น่าจะช่วยให้ ผ้ เู รียนสนใจ
สาหรับผู้เรี ยนที่ตงใจจะเรี
ั้
ยนดนตรี เป็ นวิชาเอก ควรมีโอกาสได้ เรี ยนทฤษฎีดนตรี
ซึ่งเป็ นพื ้นฐานสาคัญในการศึกษาต่อ โดยหลักสูตรได้ เปิ ดโอกาสให้ ได้ เรี ยนวิชาดนตรี เป็ นรายวิชา
เพิ่ ม เติ ม ซึ่ ง สามารถจัด กิ จ กรรมการสอนตามแนวทางที่ ห ลัก สูต รได้ ว างไว้ โดยควรค านึ ง ถึ ง
ความสามารถและพัฒนาการของเด็กเป็ นสาคัญ และสร้ างแรงจูงใจให้ กบั ผู้เรี ยน เพื่อให้ ผลสัมฤทธิ์
ของการเรี ยนสูงขึ ้น ผู้สอนควรมีบทบาทในการให้ คาปรึกษา ดูแล และแนะนาเรื่ องการจัดเวลาและ
วินยั ในตนเองกับผู้เรียนอย่างสม่าเสมอ
สรุ ป ได้ ว่ า การจัด กิ จ กรรมดนตรี ในระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาตอนต้ น ควรแบ่ ง การจัด
กิจกรรมเป็ นลักษณะของกิจกรรมดนตรี ที่ผ้ ูเรี ยนนัน้ ต้ องการเรี ยนดนตรี เป็ นวิชาเอก และกิจกรรม
ดนตรี ที่ผ้ ูเรี ยนเรี ยนเป็ นวิช าทั่วไป กิจกรรมดนตรี ควรเป็ น กิจ กรรมในลักษณะที่ ควรเปิ ดโอกาส
สาหรับผู้เรียนเรียนและฝึ กฝนทักษะดนตรี ที่ตนถนัดควบคู่ไปกับการเรี ยนทฤษฎีดนตรีในเรื่องต่าง ๆ
รวมทัง้ การหาโอกาสเรี ย นรู้ สาระดนตรี ห รื อหาโอกาสท ากิจ กรรมนอกห้ องเรี ยนที่ เกี่ ย วข้ อ งกับ
กิจกรรมทางดนตรี
4. เกมการศึกษา
การเล่น เกมในปั จ จุบัน มี ค วามมุ่งหมายส่วนใหญ่ ท่ี จ ะเล่น เกมเพื่ อมุ่ง เน้ น ไปในด้ าน
ความสนุกสนานเพลิดเพลิน จุดมุ่งหมายหลักของการเล่นเกม คือการไปให้ ถึงจุดสูงสุดของตัวเกม
การเอาชนะตัวเกม การเล่นเกมช่วยให้ เกิดประโยชน์ ต่อผู้เล่นหลาย ๆ ด้ าน ตัวอย่างเช่น ทางด้ าน
ร่ า งกาย ที่ ช่ ว ยสร้ างเสริ ม ทั ก ษะในการเคลื่ อ นไหว ทางด้ า นจิ ต ใจที่ ไ ด้ รั บ ความเพลิ ด เพลิ น
สนุกสนาน และผ่อนคลายความเครี ยด ทางด้ านสังคม เกิดมนุษยสัมพันธ์ และเข้ ากับหมู่คณะได้
และทางด้ านอารมณ์ที่ช่วยให้ ผ้ เู ล่นเกิดความรู้สกึ ดี อารมณ์แจ่มใสร่าเริง
การจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนโดยใช้ เกมนัน้ หมายถึง เกมการศึกษา นับว่าเป็ นวิธี
การจัด การเรี ยนการสอนที่ เน้ นผู้เรี ยนเป็ นส าคัญ โดยเป็ น เกมที่ มี ลักษณะการเล่นมุ่งหมายไป
เพื่อการเรี ยนรู้ โดยมี วัตถุประสงค์ เพื่อ ให้ ผ้ ูเรี ยนเกิดการเรี ยนรู้ ในขณะทากิจ กรรมหรื อหลังจาก
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การท ากิ จ กรรมการเล่ น เกม และสามารถเรี ย น และสนุ ก ไปด้ วยพร้ อมกั น ท าให้ ผู้ เรี ย นมี
การเรี ยนรู้อย่างมีความหมาย สอดคล้ องกับ หลักการการจัดการเรี ยนรู้ของหลักสูตรการศึกษาขัน้
พืน้ ฐาน พุทธศักราช 2551 (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551, น. 25) ที่กล่าวไว้ ว่า การจัดการเรี ยนรู้
เพื่อให้ ผ้ ูเรี ยนมีความรู้ตามมาตรฐานการเรี ยนรู้ ที่ได้ กาหนดไว้ ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้
พื ้นฐาน จะต้ องยึดหลักให้ ผ้ เู รี ยนมีความสาคัญที่สดุ ดังนัน้ การจัดการเรี ยนรู้ต้องส่งเสริ มให้ ผ้ เู รียน
สามารถพัฒนาตนเองตามธรรมชาติ และเต็มความสามารถ โดยคานึ งถึงความแตกต่างระหว่าง
บุคคล ซึ่งการจัดการเรียนรู้ที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญนี ้ ต้ องมีกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย มีการ
ใช้ สื่อการเรี ยนรู้ในการเป็ นเครื่ องมือในการส่งเสริ ม และสนับสนุนการจัดการเรี ยนรู้ เพื่อให้ ผ้ ูเรี ยน
สามารถเข้ าถึงความรู้ทกั ษะกระบวนการ และมีคณ
ุ ลักษณะตามมาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตร
ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ การเล่นเกมเป็ นกิจกรรมที่สอดคล้ องกับความชอบและพัฒนาการของเด็ก
ได้ ถกู บรรจุอยู่ในรูปแบบของวิธีการสอน โดยถูกเรียกว่า เกมการศึกษา
4.1 ความหมายของเกม และเกมการศึกษา
แกรมบ์, คารร์ , และฟิ ตช์ (Jean Dresden Grambs, John C. Carr, และ Robert M.
Fitch, 1970, p. 244) ให้ ความหมายของเกมว่า เกม เป็ นนวัตกรรมการศึกษา ซึ่งผู้สอนส่วนใหญ่
ยอมรับว่า กิจกรรมการเล่น หรื อเกมสามารถใช้ ในการจูงใจนักเรียน ครูสามารถนาเกมไปใช้ ในการ
เรี ยนการสอน เพื่ อให้ กระบวนการดาเนินไปจนบรรลุเป้าหมายได้ เพราะเกมเป็ นกิจ กรรมที่จัด
สภาพแวดล้ อมของนักเรี ยนให้ เกิดการแข่งขันอย่างมีกฎเกณฑ์ โดยมีวตั ถุประสงค์เฉพาะ และเป็ น
กิจกรรมเพื่อความสนุกสนาน
อาโนลด์ (Arnold, 1975, p. 110) ให้ ความหมายของเกมว่ า การเล่ น ซึ่ ง อาจมี
เครื่ อ งเล่ น หรื อ ไม่ มี เ ครื่ อ งเล่ น ก็ ไ ด้ เกมเป็ นสื่ อ ที่ ก ล่ า วได้ ว่ า มี ค วามใกล้ ชิ ด กั บ เด็ ก ๆ มาก
มีความสัมพันธ์ เกี่ยวข้ องกับชีวิต และพัฒนาการมาตัง้ แต่เกิด จนทาให้ เกือบลืมไปว่าการเล่นของ
เด็กนัน้ มีสว่ นช่วยในพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กเป็ นอย่างมาก
เกม ใน พจนานุ ก รมของฉบั บ ราชบั ณ ฑิ ต ยสถาน พุ ท ธศั ก ราช 2554 ได้ กล่ า ว
ความหมายไว้ ว่า เกม หมายถึง การแข่งขันที่มีกติกากาหนด เช่น เกมกีฬา, การเล่นเพื่อความสนุก
เช่น เกมคอมพิวเตอร์ , การแสดงเพื่อสาธิตกิจกรรม เช่น เกมการบริ หาร, การแสดงที่ใช้ กลวิธีหรื อ
เล่ห์เหลี่ยมเพื่อหักล้ างกัน เช่น เกมการเมือง
จรินทร์ ธานีรัตน์ (2524, น. 1) ให้ ความหมายไว้ ว่า กิจกรรมในส่วนของพลศึกษาที่ว่า
ด้ ว ยการเล่ น โดยใช้ ก ฎกติ ก าที่ ไ ม่ ซับ ซ้ อ นมากนัก เป็ น การส่ ง เสริ ม ให้ เกิ ด การพั ฒ นาทั ก ษะ
การเคลื่อนไหว
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วาริ นทร์ รัศมีพรหม (2531, น. 183) ได้ กล่าวว่า เกมเป็ นการเล่น เป็ นการพัฒนาของ
มนุษย์ นักจิตวิทยาพัฒนาการได้ พบว่า การเล่นเป็ นประโยชน์ในการพัฒนาและส้ รางความรู้ความ
เข้ าใจ และความคิดสร้ างสรรค์ นักมานุษยวิทยา ก็พบว่า ในสมัยโบราณได้ มีการใช้ การเล่นเกม
สอนทักษะคนในเผ่าของตนให้ ได้ เรี ยนรู้ เพื่อการอยู่ รอด นักจิตวิทยาเด็ก พีเจต์ ( Jean Piaget)
มองว่าการเล่นนัน้ เป็ นการผสมผสานกลมกลืนและซึมซาบ เป็ นกระบวนการพื ้นฐานของกระบวน
ความคิด สู่การพัฒนาด้ านสติปัญญา เกมการเล่นจึงนามาใช้ ในกระบวนการจัดการเรี ยนการสอน
ได้ เป็ นอย่างดี เกมให้ ความสนุก เร้ าใจ ประทับใจ และทาให้ ค วามเครี ยดในการเรี ยนในชัน้ ผ่อน
คลายลง เป็ นที่ชื่นชอบทัง้ เด็กและผู้ใหญ่ เพราะให้ บรรยากาศที่เบาสบาย ซึ่งเป็ นส่วนทาให้ การ
เรียนการสอนมีประสิทธิภาพ
ก าพล ด ารงวงศ์ (2535, น. 11) ได้ ให้ ค านิ ย ามของ เกม ว่ า เป็ นสิ่ ง ที่ ท าให้ เกิ ด
การเรี ยนรู้ ที่ดี ต่อนักเรี ยนเพราะเกมเป็ นกิจกรรมที่นักเรี ยนกระทาด้ วยตนเอง การใช้ เกมจึ งเป็ น
ประสบการณ์ ตรงที่ นักเรี ย นได้ รับ การสัม ผัส ซึ่งจะช่ วยให้ นักเรี ยนได้ เกิ ดการเรี ย นรู้ ที่ ดี ที่สุด มี
ความคิ ด ส้ รางสรรค์ ริ เริ่ ม และเกิ ด จิ น ตนาการอัน เป็ น การแสดงถึ ง ความก้ า วหน้ า ทางระดับ
สติปัญญาของนักเรียน
กรมวิช าการ กระทรวงศึก ษาธิ ก าร (2546, น. 66) ได้ อธิ บ ายไว้ ว่า เกมการศึกษา
หมายถึ ง เกมการเล่ น ที่ ช่ ว ยในการพั ฒ นาสติ ปั ญ ญา ซึ่ ง มี ก ฎเกณฑ์ ก ติ ก าก าหนดชั ด เจน
ผู้เล่นสามารถเล่นคนเดียวหรื อเป็ นกลุ่มได้ ช่วยให้ เด็กรู้จกั สังเกต หาเหตุผล เกิดความคิดรวบยอด
เกี่ยวกับสี รูปร่าง จานวน ประเภท และความสัมพันธ์ท่ีเกี่ยวข้ องกับพื ้นที่หรือระยะ
ประภากร โลห์ทองคา (2522, น. 57) อธิบายว่า เกมการศึกษา คือ กระบวนการเล่น
ที่ทาให้ ผ้ ูเรี ยนเกิดความสนุกสนาน และในขณะเดียวกัน ยังสามารถนาเอาแง่คิดจากการเล่นไป
วิเคราะห์ วิจารณ์ เพื่อนาไปสูก่ ารเรียนรู้ต่อไป
ทิศนา แขมมณี (2555, น. 81) ได้ กล่าวถึง เกมการศึกษา ว่าเป็ นกระบวนการที่ผ้ สู อน
ใช้ ในการช่วยให้ ผ้ เู รี ยนได้ เกิดการเรียนรู้ตามจุดประสงค์หรือวัตถุประสงค์ที่กาหนดจากเนื ้อหาและ
วิธีการเล่นเกม ซึง่ ช่วยให้ ผ้ เู รียนได้ เรียนรู้เรื่องต่าง ๆ อย่างสนุกสนาน
อรรถเศรษฐ์ ปรี ดากรณ์ (2557, น. 15) ได้ อธิบายว่า เกมการศึกษา เป็ นกิจกรรมการ
เล่นที่ม่งุ ส่งเสริมให้ ผ้ เู รียนได้ เกิดการเรียนรู้โดยใช้ เกมซึง่ เป็ นสื่อเร้ าความสนใจในการเรียน
จากความหมายต่ าง ๆ ข้ า งต้ น พอจะสรุ ป ได้ ว่ า เกม เป็ น กิ จ กรรมที่ ก ระท าแล้ ว
สามารถทาให้ เกิดความสนุกสนาน ความเพลิดเพลิน ก่อให้ เกิดพัฒนาการและความคิดสร้ างสรรค์
แก่ผ้ ูเล่น สาหรับเกมการศึกษานัน้ เป็ นรู ปแบบของการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอน โดยการใช้
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การเล่นเกมเป็ น สื่ อกลางช่ วยในการเรี ยนการสอน ช่ วยเร้ าความสนใจของผู้เรี ยน และยังเป็ น
เครื่ อ งมื อ ในการกระตุ้น ผู้ เรี ย น ไม่ เกิ ด ความเบื่ อ หน่ า ยในขณะเรี ย น ไม่ ร้ ู สึ ก ว่ า ต้ อ งถู ก บัง คับ
ให้ ต้องเรี ยน โดยเกมการศึกษาจะมีการออกแบบให้ มีเนือ้ หา มีกฎกติ กา และวิธีการเล่น ที่ทาให้
ผู้ เรี ย นได้ รั บ ความสนุ ก สนานควบคู่ ไ ปกั บ การสร้ างความรู้ และพั ฒ นาทั ก ษะของผู้ เรี ย น
ได้ อย่างตรงตามวัตถุประสงค์ที่ผ้ สู อนตังไว้
้
4.2 จุดมุ่งหมายของเกม
ราศี ทองสวัส ดิ์ (2523, น. 79) กล่าวถึงจุดมุ่ง หมายของการเล่น เกมการศึกษาว่า
เป็ น การฝึ ก ให้ เด็ ก คิ ด รู้ จัก เหตุ ผ ล ฝึ ก การสัง เกต และเพื่ อ เตรี ย มความพร้ อมที่ จ ะเรี ย นอ่ า น
ในชันประถมศึ
้
กษา
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน (2528, น. 15) กล่าวถึงจุดมุ่งหมายของ
การจัดเกมการศึกษาไว้ กล่าวคือ เพื่อฝึ กให้ เด็กรู้จักการสังเกตและจาแนกด้ วยสายตา ฝึ กการจัด
หมวดหมู่ ห รื อ การแยกประเภท ฝึ ก การคิ ด อย่ างมี เหตุ มี ผ ล ฝึ ก ตัด สิ น ใจในการแก้ ปั ญ หา ฝึ ก
ความสัมพันธ์ ระหว่างดวงตากับมือและร่ างกาย ฝึ กให้ มีมนุษยสัมพันธ์ ที่ดี และเป็ นการทบทวน
เนื ้อหาสาระวิชาที่เรียนแล้ ว
วรรณี วัจนสวัสดิ์ (2552, น. 27) กล่าวว่า เกมการศึกษา เป็ นสื่อหรื อเครื่ องมือที่ช่วย
ส่งเสริ ม และพัฒ นาการเรี ยนรู้ เป็ น อย่างดี และสนองความต้ องการของเด็ก ในหลายด้ าน เป็ น
พืน้ ฐานในการเตรี ยมความพร้ อมรวมทัง้ เป็ นพืน้ ฐานทางคณิ ตศาสตร์ และภาษา เด็กได้ ร้ ู จักการ
สัง เกต การจ าแนก การเปรี ย บเที ย บ การจัด หมวดหมู่ การแก้ ปั ญ หา เพื่ อ ให้ เกิด ความพร้ อม
ทางการเรี ยนในระดับชันต่
้ อไปอย่างมีประสิทธิภาพ
กุลยา ตันติผลาชีวะ (2554, น. 20) ได้ กล่าวถึงจุดมุ่งหมายของเกมการศึกษาไว้ ว่า
เป็ นการสร้ างความรู้ ไปพร้ อมกับความเพลิดเพลิน เด็กที่ได้ เล่นเกมที่ตามวัยจะทาให้ มีการพัฒนา
ความรู้ได้ ดีขึ ้น โดยเฉพาะการเล่นเป็ นกลุ่ม ที่มีการแพ้ การชนะ มีกฎกติกา จะทาให้ นอกจากได้ รับ
ความรู้ รู้ จักพลิกแพลงเพื่อให้ ชนะแล้ ว ยังทาให้ เด็กรู้ จักระงับอารมณ์ และมีเหตุผล อยู่ในสังคม
ร่วมกับผู้อื่นได้ เป็ นอย่างดี
ทิ ศ นา แขมมณี (2555, น. 81) ได้ ก ล่ า วถึ ง จุ ด มุ่ง หมายของเกมการศึ ก ษาไว้ ว่ า
เป็ น การใช้ ก ารเล่น มาเป็ น สื่ อ กลาง เพื่ อ ให้ ผ้ ูเรี ย นได้ เรี ย นรู้ เรื่ อ งต่ า ง ๆ ผ่ านประสบการณ์ ต รง
อย่างสนุกสนานและเป็ นการท้ าทายความสามารถของผู้เรียน
จากจุดมุ่งหมายข้ างต้ น สรุปได้ ว่า เกมการศึกษานัน้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อทาให้ ผ้ ูเรี ยน
สามารถทบทวนความรู้เดิม และได้ เรี ยนรู้สิ่งใหม่ ๆ ผ่านกิจกรรมการเล่นเกมที่มีความสนุกสนาน
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ไม่น่าเบื่อ ทาให้ ผ้ ูเรี ยนได้ ฝึกทั กษะทางด้ านสติปัญ ญา ทักษะทางด้ านร่ างกาย และช่ วยฝึ กฝน
ผู้เรียนให้ ร้ ูจกั การเคารพกฎ กติกา รู้จกั ควบคุมอารมณ์ สามารถปรับตัวเข้ ากับผู้อื่นได้
4.3 ประเภทของเกม
ส านั ก งานคณะกรรมการการประถมศึ ก ษาแห่ ง ชาติ (2527, น. 145) ได้ จ าแนก
ประเภทของเกมเป็ นชนิดต่าง ๆ ดังนี ้
1. เกมจับคู่ เกมชนิดนีเ้ ป็ นการฝึ กการสังเกต การเปรี ยบเทียบ การคิดหาเหตุผล
เกมจับคู่ เป็ นการจัดของเป็ นคู่ ๆ ชุดละตัง้ แต่ 5 คู่ ขึน้ ไป อาจเป็ นการจับคู่ภาพหรื อวัสดุอุปกรณ์
ต่าง ๆ ก็ได้ เกมประเภทนี ้สามารถจัดได้ หลายชนิด ได้ แก่
1.1 การจับคู่สิ่งที่เหมือนกัน
1.2 การจับคู่สิ่งที่เป็ นประเภทเดียวกัน
1.3 การจับคู่สิ่งที่มีความสาคัญแบบตรงกันข้ าม
1.4 การจับคู่สิ่งที่มีความสัมพันธ์กนั
1.5 การจับคู่ภาพที่ซ้อนกัน
1.6 การจับคู่ภาพเต็มกับภาพชิ ้นส่วนที่หายไป
1.7 การจับคู่ภาพเต็มกับภาพส่วนย่อย
1.8 การจับคู่ภาพที่เป็ นส่วนตัดกับภาพใหญ่
1.9 การจับคู่ภาพที่มีเสียงสระเหมือนกัน
1.10 การจับคู่สิ่งที่เหมือนกันแต่สีต่างกัน
1.11 การจับคู่แบบอนุกรม
1.12 การจับคู่แบบอุปมาอุปไมย
1.13 การจับคู่ภาพที่มีเสียงพยัญชนะต้ นเหมือนกัน
2. เกมวางภาพต่อปลาย (โดมิโน) ฝึ กการการคิดคานวณ สังเกต การคิดเป็ นเหตุ
เป็ นผล
3. เกมภาพตัด ต่ อ เป็ น เกมฝึ ก การสัง เกตรายละเอีย ดของรู ป ภาพ รอยตัด ต่ อ
ของรูปภาพที่เหมือนกันหรือต่างกัน ในเรื่องของขนาด รูปร่างสีและลวดลาย
4. เกมเรี ยงล าดับ เป็ นเกมฝึ กทักษะการจ าแนก การคาดคะเน เกมประเภทนี ้
มีลกั ษณะเป็ นภาพสิ่งของ เรื่องราว เหตุการณ์ แบ่งเป็ น
4.1 การเรี ยงลาดับ ขนาด ปริ มาณ จานวน เช่น ใหญ่ -เล็ก, สัน้ -ยาว, หนักเบา, มาก-น้ อย
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4.2 การเรียงลาดับภาพและเหตุการณ์ต่อเนื่อง
5. เกมจัดหมวดหมู่ เพื่อฝึ กทักษะการสังเกต การจัดแยกประเภท
6. เกมหาความสัมพันธ์ระหว่างรูปภาพกับสัญลักษณ์ เกมนี ้จะช่วยให้ เด็กคุ้นเคย
กับสัญลักษณ์เป็ นภาพที่มีรูปภาพกับคา หรือตัวเลขแสดงจานวน กาหนดให้
7. เกมหาภาพที่มี ความสัม พันธ์ ลาดับที่กาหนด ฝึ กการสังเกตลาดับที่ ถ้ าเก็บ
ต้ นแบบจะฝึ กเรื่องความจา
8. เกมลอตโต หรื อ เกมสัง เกตรายละเอี ย ดของภาพ เป็ น การฝึ ก การสัง เกต
รายละเอียดของภาพ
9. เกมหาความสัมพันธ์ แบบอุปมาอุปไมย เกมแบบนีจ้ ะประกอบด้ วยชิน้ ส่วน
แผ่นยาว จานวน 2 ชิ ้นต่อกัน ด้ วยผ้ าหรือวัสดุอื่น ชิ ้นส่วนตอนแรก มีภาพ 2 ภาพที่มีความสัมพันธ์
หรือเกี่ยวข้ องกันอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึง่ เมื่อจับคู่กบั ภาพที่เหมาะสมแล้ ว
10. เกมพื ้นฐานการบวก เป็ นเกมที่ฝึกให้ เด็กมีกระบวนการทางความคิดเกี่ยวกับ
การรวมกันหรือการบวก โดยเกมแต่ละเกมจะประกอบด้ วยภาพหลัก 1 ภาพ ที่แสดงจานวนต่าง ๆ
และจะมีภาพชิ ้นส่วนตังแต่
้ 2 ภาพขึ ้นไป
11. เกมจับคู่ตารางสัญลักษณ์ เป็ นการฝึ กคิดการสังเกต และฝึ กการคิดเชื่อมโยง
ความสัมพันธ์
ลัก คะณา เสโนฤทธิ์ (2551, น. 37) กล่ า วว่ า เกมการศึ ก ษา เป็ น กิ จ กรรมที่ ช่ ว ย
ส่ ง เสริ ม และฝึ ก ทั ก ษะให้ ผู้ เล่ น ได้ เกิ ด ความคิ ด รวบยอดในสิ่ ง ที่ เรี ย น นอกจากนี ว้ ิ ธี ก ารเล่ น
ยังช่วยส่งเสริ ม ให้ ผ้ ูเรี ยนเกิดพฤติกรรมทางสังคมในด้ านการช่วยเหลือแบ่งปั น การยอมรับผู้อื่น
เพื่อให้ อยู่ร่วมกันในสังคม อย่างมีความสุข
บุ บ ผา เรื อ งรอง (ม.ป.ป.) เกมการศึ ก ษามี ป ระโยชน์ ต่ อ เด็ ก เล็ ก ได้ ค รบทุ ก ด้ า น
ทังทางด้
้
านร่างกาย ด้ านจิตใจ อารมณ์ และสังคม เด็กได้ เรี ยนรู้ผ่านการเล่นที่เหมาะสมสอดคล้ อง
กับธรรมชาติของเด็กโดยจะช่วยส่งส่งเสริมให้ มีทกั ษะต่าง ๆ ดังนี ้
1. ส่งเสริมการสังเกตและเปรียบเทียบวัสดุสิ่งของต่าง ๆ และรูปภาพ
2. ส่งเสริมการตัดสินใจในการแก้ ปัญหา การใช้ ความคิดอย่างมีเหตุผล
3. ส่งเสริมการใช้ กล้ ามเนื ้อเล็ก และความสัมพันธ์ระหว่างมือกับตา
4. ส่งเสริมการสร้ างสัมพันธภาพอันดีกบั ผู้อื่น
5. ส่งเสริมให้ เด็กมีความกล้ าในการแสดงออก กล้ าพูด กล้ าคิด
6. ส่งเสริมให้ เป็ นคนยอมรับการพ่ายแพ้ การทาตามกติกา
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7. ส่งเสริมให้ เกิดความเพลิดเพลิน และผ่อนคลายจากกิจกรรมอื่น
8. ส่งเสริมลักษณะนิสยั ที่ดีให้ แก่เด็ก เช่น การมีวินยั ความอดทน อดกลัน้ ความ
ชื่อสัตย์ การเป็ นผู้นา ผู้ตาม เป็ นต้ น
9. ส่งเสริมให้ เด็กค้ นคว้ าด้ วยตนเองจากการเล่น
10. ส่งเสริ มทักษะที่ใช้ ประสาทสัมผัส เกมการศึกษาเปิ ดโอกาสให้ เด็กได้ กระทา
ได้ สารวจ ค้ นคว้ า จึง เกิดความสนุก และยังเป็ นประสบการณ์ ที่ จะช่วยให้ เด็กเกิดการเรี ยนรู้ ได้ ดี
ที่สดุ
โคลัม บัส (Kolumbus, 1979, p. 141–149 อ้ างถึงใน เยาวพา เดชะคุปต์ , 2542, น.
51) ได้ แบ่งเกมการศึกษาออกเป็ นข้ อต่าง ๆ ดังนี ้
1. เกมการแยกประเภท (Classification) หมายถึง การแยกกลุ่ม จัดกลุ่ม จับคู่
ซึ่ ง สามารถฝึ ก ทั ก ษะเด็ ก ได้ หลายอย่ า ง โดยเล่ น จะแยกเป็ นของที่ เหมื อ นกั น หรื อ ต่ า งกั น
ซึง่ แบ่ง ออกเป็ น
1.1 เกมลอตโต เป็ นเกมที่เล่นอย่างง่าย โดยจะมี ภ าพขนาดเล็กอยู่หนึ่งชุด
ซึง่ จะนามาจับคู่กบั ภาพในกระดาษ
1.2 เกมโดมิ โ น เป็ นเกมที่ ใ นแต่ ล ะด้ านจะมี ภ าพ จุ ด ตั ว เลข จ านวน
ให้ เด็กเลือกภาพต่อในแต่ละด้ านไปเรื่อย ๆ
1.3 เกมตารางสัมพันธ์ (Matrix)
2. เกมฝึ ก ท าตามแบบ (Patterning) ในเกมชนิ ด นี เ้ ด็ ก จะต้ อ งวาด หรื อ สร้ าง
หรือลากตามแบบตามลาดับ
3. เกมฝึ กลาดับหรืออนุกรม (Sequence, Serration)
และกล่าวถึงเกมพัฒนาทักษะ (Manipulative Games) ไว้ หลายรูปแบบ และได้
แบ่งเกมออกเป็ น 6 ประเภทใหญ่ ๆ คือ
1. เกมฝึ กกระท า (Manipulative Games) เป็ นการที่เด็กน าของเล่น ต่าง ๆ
มาเล่นอย่างมี กฎเกณฑ์กติกา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ เด็กได้ พัฒ นาประสาทสัมพันธ์ ระหว่าง
การใช้ กล้ ามเนื ้อมือและสายตา
2. เกมการศึกษา (Didactic Games) เป็ นเกมที่พัฒ นาความคิดของเด็ก ซึ่ง
เด็กจะต้ องคิดหาเหตุผลจากการเล่นเกมของเด็ก
3. เกมฝึ กทักษะทางร่างกาย (Physical Games) หรื อเกมพลศึกษา เป็ นเกม
ที่มีมากมายหลายชนิด รวมทังการฝึ
้
กกายบริหารประจาวันง่าย ๆ
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4. เกมทายบัต ร (Card Games) จะช่ วยให้ เด็ ก สามารถแยกความเหมื อ น
ความต่าง ฝึ กความจาและเสริมทักษะอื่น ๆ
5. เกมฝึ กทักษะทางภาษา เป็ นเกมที่อาศัยจิ นตนาการและการใช้ คาพูด โดย
ไม่ต้องใช้ วสั ดุอปุ กรณ์ใด ๆ
6. เกมพิเศษ (Special Games) เป็ นการจัดให้ เด็กเล่นเป็ นครัง้ คราว
จากข้ อ ความข้ างต้ น สรุ ป ว่ า ประเภทของเกมการศึก ษานัน้ แบ่ ง ออกเป็ น หลาย
ประเภท โดยแต่ละประเภทนัน้ มีจุดมุ่งหมายที่ตรงกัน คือ ทาให้ เกิดความสนุกสนานในการเล่น
เกิดความคิดริ เริ่ มสร้ างสรรค์ เกิดการพัฒนาสติปัญญา สามารถแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ ประสบการณ์
และความรู้ กับ ผู้อื่ น หมายถึ ง การเรี ย นรู้ ร่ วมกัน กับ ผู้ อื่ น การจัด กิ จ กรรมให้ กับ เด็ ก โดยใช้ เกม
การศึกษา ต้ องนึกถึงความเหมาะสมของเนือ้ หา จุดมุ่งหมาย วัตถุประสงค์ของการเรี ยนการสอน
และวัยของผู้เรียนอีกด้ วย
4.4 หลักในการเลือกเกม
อารี เกษมรั ติ (2523, น. 71) กล่ า วว่ า การเลื อ กเกม ควรจะล าดั บ เกมตาม
ความสามารถของผู้เรียน ขณะเดียวกัน ควรมีการคานึงถึงความยากง่ายของเกมด้ วย เพราะถ้ าเกม
ง่ายเกินไปจะทาให้ ความสนใจของเด็กน้ อยลง ไม่ควรให้ เด็กฝึ กทักษะซ ้า ๆ จนเด็กเบื่อ การเล่นเกม
ควรเริ่มเกมจากง่ายไปหายากและแปลกขึ ้น
ภรณี คุรุรัตนะ (2535, น. 121) กล่าวว่า ในการจัดเกมควรมีเกณฑ์ กาหนดไว้ เด่นชัด
ให้ เด็กปฏิบตั ิตามและขึ ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการเล่น เพื่อฝึ กความพร้ อมด้ านต่าง ๆ ซึ่งมีเกม
ฝึ กความพร้ อมแบบต่าง ๆ ไว้ ให้ ผ้ เู ล่นได้ เล่นในเวลาที่กาหนด เกมแต่ละเกม จะต้ องทากล่องใส่เป็ น
ชุด ๆ ทัง้ นี ้เพื่อจะได้ ฝึกเด็กให้ เข้ าใจว่า เกมแต่ละชุดจะจัดใส่ไว้ แต่ละกล่อง และเก็บไว้ ที่ชนเตรี
ั ้ ยม
เด็ก ๆ ควรจะได้ พยายามเล่นเกมให้ ครบทุกชุด เนื่องจากแต่ละชุดมีจุดมุ่งหมายต่าง ๆ กัน การเล่น
หากเป็ นเวลาที่กาหนดไว้ ในตารางประจาวัน ครู จะเป็ นผู้จัดไว้ ตามโต๊ ะให้ เด็กหมุนเวียนกันเล่น
หากเป็ นนอกเวลาเด็กจะเล่นกันเอง เมื่อเล่นเสร็จจะต้ องเก็บเกมลงกล่องเป็ นชุด ๆ แล้ วยกเก็บเข้ า
ที่เดิม
ประพั น ธ์ ศิ ริ สุ เ สารั จ (2556, พฤษภาคม-ธั น วาคม, น. 33) ได้ กล่ า วถึ ง หลั ก
ในการเลือกเกมการศึกษาว่าควรคานึงถึงสิ่งต่อไปนี ้ คือ อายุ เพศ ความสนใจ ความสามารถ และ
สภาพร่ างกายของผู้เรี ยน เพื่อทาการกาหนดจุดประสงค์ ในการเล่นเกมว่า มุ่งหวังให้ ผ้ ูเรี ยนได้
เรี ยนรู้ สิ่งใดจากกิจกรรม สถานที่ที่ใช้ ทากิจกรรม ว่าสอดคล้ องกับจานวนผู้เล่นหรื อไม่ ควรเลือก

28
เกมที่ผ้ เู ล่นจะได้ มีส่วนร่วมกันทุกคน ดังนันควรเตรี
้
ยมอุปกรณ์ให้ เพียงพอ และกติการวมถึงวิธีการ
เล่นไม่ควรซับซ้ อนจนเกินไป
จากข้ างต้ น สรุ ป ได้ ว่า การเลือกเกมการศึกษาใช้ ในการสอนนัน้ ผู้ส อนต้ องคานึ ง
เกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้เรียนเป็ นหลัก ไม่ว่าจะเป็ นด้ านเพศ วัย ความสามารถหรือความถนัด
และสภาพร่างกาย เพื่อให้ สอดคล้ องกับความสนใจของผู้เรี ยน ซึ่งจะทาให้ สามารถเร้ าความสนใจ
ของผู้เรี ยนให้ จดจ่อและสามารถเข้ าถึงเนือ้ หาตามที่ผ้ ูสอนต้ องการได้ นอกจากนีเ้ กมการศึกษาที่
เลือกใช้ นนั ้ ควรเป็ นเกมที่ทุกคนในชันเรี
้ ยนสามารถมีส่วนร่วมหรื อหมุนเวียนกันเล่นได้ อย่างทัว่ ถึง
ดังนัน้ ผู้ส อนควรคานึงถึงจานวนอุปกรณ์ ให้ เหมาะสมกับระยะเวลาและสถานที่ซึ่งใช้ ใ นการทา
กิจกรรม
4.5 ข้ อดี ข้ อจากัดของเกม
สุคนธ์ สินธพานนท์ (2545, น. 162) ได้ กล่าวถึง การสอนโดยใช้ เกมว่ามีข้อดีของการ
สอนโดยใช้ เกมไว้ 4 ข้ อ คือ
1. ช่วยให้ ผ้ ูเรี ยนที่มีปัญหาในการเรี ยน มีความเบื่อหน่ายการเรี ยน หันมาสนใจ
การเรียน เพราะเกมทาให้ ผ้ เู รียนได้ รับความสนุกสนานเพลิดเพลิน
2. ช่ วยให้ ผ้ ูเรี ยนรู้ จักการควบคุม ตนเอง เปลี่ยนจากผู้รับหรื อผู้ตามมาเป็ น ผู้มี
ความสามารถในการตัดสินใจด้ วยตนเองได้
3. ส่งเสริ มให้ ผ้ เู รี ยนเกิดปฏิสมั พันธ์ทางสังคม และยังกระตุ้นให้ เกิดความร่วมมือ
การปรึกษาหารือ
4. ช่ ว ยให้ ผู้ สอนวิ นิ จ ฉั ย และแก้ ไขมโนคติ ที่ ผิ ด ต่ า ง ๆ ได้ หลายวิ ช า เช่ น
คณิตศาสตร์ ภาษาไทย สังคมศึกษา ศิลปะ ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์
อัช รี พ ร มณี ว งษ์ (2546, กรกฎาคม-กัน ยายน, น. 13) กล่ า วว่ า การเล่ น เกมนั น้
มีประโยชน์และเหมาะสมกับทุกวัย คือ
1. ทาให้ เด็กรู้จกั สังเกตสิ่งรอบตัว และนาเอาประสบการณ์มาใช้ ปรับแก้ ไขปัญหา
ในชีวิตประจาวันได้
2. เกิดการเคลื่อนไหวร่างกาย ได้ ออกกาลังกาย
3. ผ่อนคลายอารมณ์ สมองปลอดโปร่ง
4. เกิดสติปัญญา มีจินตนาการในการเล่น
5. เกิดความสามัคคีในหมู่คณะ
6. เกิดการให้ อภัย เสียสละ มีการช่วยเหลือซึง่ กันและกัน
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7. มีกิริยาวาจาที่สภุ าพ
8. กล้ าคิด กล้ าแสดงออกอย่างอิสระ และเป็ นระบบ
9. ปฏิบตั ิตามกฎกติกาและคาสัง่ ของเกมนัน้ ๆ
10. ใช้ เวลาว่างให้ เกิดประโยชน์
11. ฝึ กภาวะการเป็ นผู้นาและผู้ตามที่ดี
สุวิทย์ มูลคา และ อรทัย มูลคา (2547, น. 97) ได้ กล่าวถึงข้ อดีของการใช้ เกม ในการ
สอนไว้ ดงั นี ้
1. ให้ โอกาสผู้เรียนได้ ฝึกทักษะ เทคนิคและกระบวนการต่าง ๆ
2. ทาให้ ผ้ ูเรี ยนมีส่วนร่วมในการเรี ยนสูง มีความสนุกสนานเพลิดเพลิน เกิดการ
เรียนรู้ด้วยตนเอง เป็ นการเรียนรู้ที่มีความหมายและยังจดจาได้ คงทน
3. ผู้เรียนมีความชื่นชอบ และสะดวกกับผู้สอน
ทิศนา แขมมณี (2555, น. 368) อธิบายข้ อดีว่า
1. เป็ นวิธีการสอนที่ช่วยให้ ผ้ ูเรี ยนมีส่วนร่ วมในการเรี ยนรู้ สูง ผู้เรี ยนจะเกิดการ
เรียนรู้จากการเล่น และได้ รับความสนุกสนาน
2. เป็ นวิธีสอนที่ช่วยให้ ผ้ ูเรี ยนเกิดการเรี ยนรู้ โดยการรู้แจ้ งเห็นชัดด้ วยตนเอง ทา
ให้ การเรียนรู้นนอยู
ั ้ ่คงทน และมีความหมาย
3. เป็ นวิธีสอนที่ผ้ สู อนไม่เหนื่อยแรงมากขณะสอนและผู้เรียนชอบ
ทิศนา แขมมณี (2555, น. 368) อธิบายข้ อจากัดว่า
1. เป็ นวิธีสอนที่ใช้ ต้องใช้ เวลาในการจัดกิจกรรมมาก
2. ต้ องอาศัยการเตรี ยมการมาก ผู้สอนจาเป็ นต้ องจัดเตรี ยมอุปกรณ์ การเล่นให้
ผู้เรียนจานวนมาก เกมการศึกษา ผู้สอนต้ องศึกษาวิธีการและต้ องทดลองเล่นเองจนเข้ าใจ ซึ่งต้ อง
อาศัยเวลามาก โดยเฉพาะความซับซ้ อนของเกมบางชนิด และเมื่อมีผ้ ูเล่นจานวนมาก ยิ่งต้ องใช้
เวลามากขึ ้นตามอีกด้ วย
3. เป็ น วิธี ส อนที่ ขึน้ อยู่ กับ ความสามรถของผู้ส อน ผู้สอนจ าเป็ น ต้ องมี ค วามรู้
ความเข้ าใจเกี่ยวกับการสร้ างเกม จึงจะสามารถสร้ างได้
4. เป็ นวิธีสอนที่ผ้ สู อนต้ องมีความสามารถ และทักษะในการนาการอภิปรายที่มี
ประสิทธิภาพ สามารถช่วยให้ ผ้ เู รียนสรุปการเรียนรู้ได้ ตามวัตถุประสงค์
5. เป็ นวิธีสอนที่มีค่าใช้ จ่าย เกมบางเกมต้ องซื ้อหามาโดยเฉพาะ บางเกมมีราคา
สูงมาก เนื่องจากการเล่นเกมส่วนใหญ่ ผู้เรียนต้ องมีวสั ดุอปุ กรณ์ในการเล่นเกมเฉพาะตน
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จะเห็นได้ ว่า การจัดการศึกษาโดยใช้ เกมการศึกษา เป็ นสิ่งที่มีประโยชน์และสาคัญ
อย่างยิ่งในการเป็ นเครื่ องมื อที่ช่ วยให้ ผ้ ูเรี ยนเกิดการเรี ยนรู้ เกิดความรู้ และรู้ จักการแก้ ปัญ หา
เกมการศึกษายังเป็ นกิจกรรมอย่างหนึ่ง ที่มีส่วนช่วยในการพัฒนาทักษะการคิดของผู้เรี ยนได้ อีก
ด้ วย
4.6 การสอนโดยใช้ เกม
ทิศนา แขมมณี (2555, น. 365) อธิบายว่า การสอนโดยใช้ เกม ผู้สอนนากระบวนการ
สอนไปช่วยให้ ผ้ ูเรี ยนเกิดการเรี ยนรู้ที่กาหนดตามวัตถุประสงค์ โดยมีกติกา และนาเนื ้อหาของเกม
วิธีการเล่น พฤติกรรมของการเล่น และผลแพ้ ชนะของการเล่นเกมของผู้เรี ยนมาใช้ ในการสรุปการ
เรี ยนรู้ ซึ่งวัตถุประสงค์ของการสอนด้ วยเล่นเกมนัน้ เป็ นวิธีที่ช่วยให้ ผ้ เู รี ยนได้ เรี ยนรู้สิ่งต่าง ๆ ด้ วย
ความสนุกสนานและเป็ นการท้ าทายความสามารถ ทาให้ ผ้ เู รียนได้ รับประสบการณ์ตรง
ทิศ นา แขมมณี (2560, น. 81) อธิ บ ายวิธี การสอนโดยใช้ เกม คือ กระบวนการที่
ผู้สอนใช้ ในการช่วยให้ ผ้ เู รี ยนเกิดการเรี ยนรู้ การสอนโดยใช้ เกม ช่วยให้ ผ้ ูเรี ยนได้ เรี ยนรู้เรื่ องต่าง ๆ
อย่างสนุกสนานและท้ าทายความสามารถ โดยผู้เรี ยนเป็ นผู้เล่นเองทาให้ ได้ รับประสบการณ์ ที่ดี
เป็ นวิธีการที่เปิ ดโอกาสให้ ผ้ เู รียนมีสว่ นร่วมสูง
องค์ ป ระกอบส าคั ญ ของวิ ธี ส อนประกอบด้ วย 1) มี เกมและกติ ก าการเล่ น
2) มีการเล่นเกมตามกติกา และ 3) มีการสรุปและอภิปรายเกี่ยวกับผลของการเล่น
เทคนิคและข้ อเสนอแนะวิธีสอนโดยใช้ เกมให้ มีประสิทธิภาพ
1. การเลือกและการนาเสนอเกม
ส่วนใหญ่จะเป็ น “เกมการศึกษา” คือ เกมที่มีจุดประสงค์เพื่อให้ ผ้ เู ล่นเกิด
การเรี ยนรู้ตามวัตถุประสงค์ มีอยู่ด้วยกัน 3 ประเภท คือ 1) เกมที่ไม่มีการแข่งขัน 2) เกมที่แข่งขัน
ทาให้ มีผ้ แู พ้ ผู้ชนะ และ 3) เกมการจาลองสถานการณ์ (simulation game)
การเลือกเกมเพื่อนามาใช้ สอนทาได้ หลายวิธี ผู้สอนอาจเป็ นผู้สร้ างเกม
ขึ ้นให้ เหมาะกับความต้ องการของการสอนของผู้สอนก็ได้ หรืออาจนาเกมที่มีผ้ สู ร้ างขึ ้นแล้ วมาปรับ
ดัดแปลงให้ เหมาะกับการเรียนและตรงกับความต้ องการของผู้สอน ผู้สอนจาเป็ นต้ องศึกษาและทา
ความเข้ าใจกับเกมนันให้
้ เข้ าใจ ซึ่งจะช่วยให้ ผ้ สู อนมีการเตรียมการที่จะป้องกันหรือแก้ ไขสิ่งต่าง ๆ
เหล่ า นัน้ ไว้ ก่ อ นก าหนด ช่ ว ยให้ ก ารเล่น จริ ง ของผู้ เรี ย นเป็ น ไปอย่ า งปราศจากอุป สรรค ส่ ว น
คอมพิวเตอร์ เกมนัน้ ผู้สอนจาเป็ นต้ องมีทงซอฟต์
ั้
แวร์ (software) และฮาร์ ดแวร์ (hardware) คือ ตัว
เกมและเครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับผู้เรียน จึงสามารถเล่นได้
2. วิธีการเล่น และกติกาการเล่น
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เกมแต่ละเกมมีวิธีการเล่นและกติกาที่มีความยุ่งยากซับซ้ อนมากน้ อย
แตกต่างกัน ในกรณีที่เกมนันเป็
้ นเกมง่าย ๆ มีวิธีเล่นและกติกาการเล่นไม่ซบั ซ้ อน การชี ้แจงก็ย่อม
ทาได้ ง่าย แต่ถ้าเกมนัน้ มีความซับซ้ อนมาก การชี ้แจงก็จะทาได้ ยากขึ ้น ผู้สอนควรจัดขันตอนและ
้
ลาดับ รวมทังให้
้ รายละเอียดที่ชัดเจนโดยอาจต้ องใช้ สื่อ ต่าง ๆ เข้ าช่วยและอาจให้ ผ้ เู รี ยนซ้ อมการ
เล่นก่อน
กติ กา ก็ ถื อว่า เป็ น สิ่ง ที่ สาคัญ มากส าหรับ การเล่น เกม ผู้ส อนควรต้ อ ง
ศึกษาและวิเคราะห์ว่า กติกาของเกมแต่ละข้ อนัน้ มีเพราะความต้ องการใด อะไร และควรดูแลให้ ผ้ ู
เล่นนันปฏิ
้ บตั ิตามกฎและกติกาของการเล่นเกมอย่างถูกต้ อง เคร่งครัด
3. การเล่นเกม
การเล่นควรเป็ นไปตามลาดับขัน้ ตอน มีการควบคุมเวลาในการเล่น โดย
ขณะที่ผ้ ูเรี ยนกาลังเล่นเกมอยู่นัน้ ผู้สอนควรสังเกตพฤติกรรมของผู้เรี ยนในขณะการเล่น และ
บันทึกข้ อมูลต่าง ๆ ที่อาจจะเป็ นประโยชน์ต่อการเรียนของผู้เรียน และสามารถนาไปใช้ ในการสรุป
และอภิปรายหลังการเล่นได้
สรุปได้ ว่า การจัดกิจกรรมโดยใช้ เกมการศึกษาสาหรับผู้เรี ยนนัน้ ต้ องมีการคัดเลือกเกม
ให้ เหมาะสมกับ ผู้เรี ย น โดยต้ องค านึ ง ถึง วัย วุฒิ ภ าวะ เวลาและสถานที่ อย่ างเหมาะสม เกม
การศึกษานัน้ ต้ องเป็ นเกมที่ง่าย ให้ ความสนุกสนาน ใช้ เวลาในการเล่นไม่ม าก พัฒ นาทางด้ าน
สติปัญญาเกี่ยวกับด้ านความคิด ท้ าทายความสามารถของผู้เรี ยน ผู้เรี ยนสามารถเล่นได้ ทุกคน มี
การตั ด สิ น คะแนนที่ ไ ม่ ยุ่ ง ยากนั ก เล่ น เพื่ อ ให้ เกิ ด ความสามั ค คี มี ค วามร่ ว มมื อ และมี ค วาม
รับผิดชอบร่วมกัน
4.7 เกมอูโน (UNO)
Mattel และ Fisher-Price (2019) ได้ กล่าวถึงประวัติเกมอูโน (UNO) ว่า อูโน (UNO)
(มาจาก ภาษาอิตาลี แปลว่า หนึ่ง) เป็ นเกมไพ่ชนิดหนึ่งของชาวอเมริกนั เกมนี ้ได้ รับการพัฒนาขึ ้น
ครัง้ แรก โดย เมิร์ล ร็อบบินส์ (Merle Robbins) เมื่อปี ค.ศ.1971 (พ.ศ. 2514) ซึ่งเป็ นเจ้ าของร้ าน
ตัดผมในซิ นซินแนติ (Cincinnati) ย่านชานเมืองของรัฐโอไฮโอ (Ohio) ตัง้ แต่ปี ค.ศ.1992 (พ.ศ.
2535) เมื่อครอบครัวและเพื่อน ๆ ของร็อบบินส์ เริ่มเล่นกันมากขึ ้นเรื่อย ๆ ร็อบบินส์และครอบครัว
ตัดสินใจรวมเงินกัน 8,000 ดอลลาร์ สหรัฐ ($ 8,000) และได้ สร้ างเกมจานวน 5,000 ชุด โดยเปิ ด
ขายที่ ร้านตัด ผมของร็ อ บบิ น ส์ ใ นตอนแรก ต่ อ มาได้ ข ายลิ ข สิ ท ธิ์ ข องอูโนให้ กับ โรเบิ ร์ต เทเซก
(Robert Tezak) จากนัน้ เทเซกได้ ก่อตัง้ International Games, Inc. เพื่อทาการตลาดกับอูโน ซึ่ง
ผลิ ต โดย ลูวิ ส ซอลท์ ซ แมน (Lewis Saltzman) จากบริ ษั ท Saltzman Printers ในเมื อ งเมย์ วูด
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(Maywood) รัฐอิลลินอยส์ (Illinois) ในปี ค.ศ.1992 (พ.ศ. 2535) เกม UNO จึงกลายเป็ นส่วนหนึ่ง
ของ บริษัท Mattel เป็ นต้ นมา
จุดมุ่งหมายของเกม คือ ผู้เล่นคนแรกที่ทาแต้ มได้ 500 คะแนนได้ สาเร็จ โดยผู้เล่นจะ
ทิ ้งการ์ ดทังหมดและได้
้
รับคะแนนที่ค่าของคะแนนจะเป็ นค่าตัวเลขรวมของใบที่ยงั ถืออยู่โดยผู้เล่น
คนอื่น ๆ ไพ่ 1 สารับ ประกอบด้ วยการ์ ดทังหมด
้
108 ใบ ซึ่งแต่ละสีจะมีสีละ 25 ใบ (สีแดง, สีเขียว,
สีน ้าเงิน และ สีเหลือง) แต่ละสีจะมีเลข 2 จานวน ยกเว้ นเลข 0 อันดับของแต่สีจะมีเลข 0 ถึง 9 ไพ่
action cards ประกอบด้ วย ไพ่ Skip ไพ่ Draw Two และ Reverse นอกจากนี ใ้ นส ารั บยังมี ไพ่
Wild และ Wild Draw Four อย่ า งละ 4 ใบ โดยมี ก ติ ก า เกม UNO music (Mattel และ FisherPrice, 2019) ดังนี ้
1. แจกไพ่ UNO music คนละ 7 ใบ (หรือ 5 ใบ สาหรับคนจานวนคนมากกว่า 10
คนขึ ้นไป) และนาไพ่ที่เหลือวางคว่าหน้ าไว้ ตรงกลางโต๊ ะ สารับไพ่ตรงกลางนี ้จะไว้ สาหรับจัว่
2. เปิ ดไพ่ที่อยู่ด้านบนสุดของสารับขึ ้นมาและวางไว้ ข้าง ๆ เป็ นไพ่เริ่มต้ น
3. เริ่ มจากผู้เล่นที่อยู่ทางซ้ ายของผู้แจกไพ่และวนตามเข็มนาฬิกา
4. ลงไพ่ UNO music ที่ มี ก ารอ่ านโน้ ต ดนตรี ส ากลในระดับ เสี ย งหรื อ รู ป แบบ
เดียวกัน สีเหมือนกัน หรือสัญลักษณ์เดียวกันกับไพ่ใบบนสุดของกอง
5. เมื่อถึงลาดับของตนเอง ให้ วางไพ่ 1 ใบลงบนกองไพ่ ไพ่ที่วางลงไปจะต้ องมี
ตัวเลข สี หรือตัวช่วยเหมือนกันกับไพ่ที่อยู่ด้านบนของกองไพ่ นอกจากว่าคุณจะทิ ้งไพ่ Wild คุณจึง
จะสามารถเลือกสีที่ต้องการเล่นต่อไปได้
Reverse (ทุกสี) หมายถึง ทิศทางการเล่นจะกลับกัน (เช่น จากวนตามเข็ม
นาฬิกาเป็ นวนทวนเข็มนาฬิกา)
Draw Two (ทุกสี) หมายถึง ผู้เล่นคนถัดไปจะต้ องจัว่ ไพ่ขึ ้นมา 2 ใบและข้ าม
ตานันไป
้
Skip (ทุกสี) หมายถึง ผู้เล่นคนถัดไปจะต้ องข้ ามตานัน้ หากมีผ้ เู ล่นเพียงแค่ 2
คน เมื่ อผู้เล่น คนหนึ่ง วางไพ่ Skip ในตาสุดท้ าย (UNO) ผู้เล่นคนนัน้ จะต้ อ งวางไพ่ อีก ครั ง้ และ
สามารถวางไพ่เลขใดก็ได้
Wild หมายถึง ผู้เล่นสามารถเลือกสีใดสีหนึ่ง (หรือสีเดิม) ที่ต้องการ
Wild Draw Four หมายถึง ผู้เล่นสามารถเลือกสีใดสีหนึ่ง แต่ผ้ ูเล่นคนถัดไป
จะต้ อ งจั่วไพ่ ขึ น้ มา 4 ใบ และข้ ามตานัน้ ไป Wild Draw Four เป็ น ไพ่ ที่ มี ค่ ามากที่ สุด และคุณ
สามารถเลือกวางไพ่ใบนี ้ได้ ตงแต่
ั ้ ตาแรกของคุณ
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6. จั่วไพ่เพิ่มหากไม่มีไพ่ที่สามารถวางได้ หากวางได้ ให้ เล่นต่อ แต่หากวางไม่ได้
ให้ ข้ามตานันไป
้
7. บอกสีที่ต้องการเมื่อคุณวางไพ่ Wild ลงไปบนกองไพ่ คุณสามารถวางไพ่ Wild
เมื่อไรก็ได้ เมื่อถึงตาของคุณ และสามารถเลือกสีใดก็ได้ ตามต้ องการ
8. บอกสีที่ต้องการเมื่อคุณวางไพ่ Wild Draw Four ลงไปบนกองไพ่ เมื่อคุณวาง
ไพ่ Wild Draw Four ผู้เล่น คนถัด ไปจะต้ อ งจั่วไพ่ ขึ น้ มา 4 ใบจากส ารับ ผู้เล่น อาจวางไพ่ Wild
Draw Four และไพ่ Draw Two ต่อ ๆ กันได้ และอาจทาให้ ผ้ เู ล่นคนหนึ่งต้ องจัว่ ไพ่มากถึง 16 ใบใน
ตาหนึ่ง
9. ทาตามคาสัง่ ของไพ่ Action ที่ผ้ เู ล่นก่อนหน้ าคุณวางลงไป คุณอาจต้ องจัว่ ไพ่
ขึ ้นมา 2 ใบ ข้ ามตานันไป
้ หรือแม้ แต่จวั่ ไพ่ขึ ้นมา 4 ใบ
10. อย่าลืม พูดว่า UNO เมื่อเหลือไพ่ใบสุดท้ ายในมือ หากคุณ ลืม พูดว่า UNO
และผู้เล่นคนอื่นจับได้ คุณ จะต้ องจั่วไพ่ ขึน้ มาอีก 2 ใบ หากมี ผ้ ูเล่น คนใดวางไพ่ ใบรองสุดท้ าย
(เหลือไพ่ใบเดียว) แต่ลืมพูดว่า UNO แล้ วผู้เล่นคนอื่นสามารถจับได้ ผู้เล่นคนนันจะต้
้
องจัว่ ไพ่เพิ่ม
ขึ ้นมาอีก 2 ใบจากสารับ แต่ถ้าไม่มีผ้ เู ล่นคนใดจับได้ ให้ เล่นต่อโดยไม่ต้องจัว่ ไพ่เพิ่ม
11. นับแต้ มของผู้เล่นแต่ละคนเมื่อจบเกมแล้ ว เกมจะจบลงเมื่อผู้เล่นคนหนึ่งไม่
เหลือไพ่ในมือ โดยผู้เล่นคนนันจะได้
้
แต้ มทังหมดไป
้
12. วิธีนบั แต้ มของ UNO music มีดงั นี ้
นับแต้ มที่เหลือจากไพ่ทงหมดของผู
ั้
้ เล่นแต่ละคน
ไพ่ตวั เลข (0-9) มีค่าเท่ากับเลขนัน้ ๆ
ไพ่ Draw Two, Skip และ Reverse มีค่าเท่ากับ 10 แต้ ม
ไพ่ Wild และ Wild Draw Four มีค่าเท่ากับ 50 แต้ ม
แต้ มทังหมดนี
้
้จะเป็ นของผู้เล่นที่ชนะในตานัน้
13. เล่นต่อไปเรื่อย ๆ จนกว่าจะมีผ้ เู ล่นทาแต้ มได้ ถึง 500 แต้ ม
5. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน
5.1 ความหมายของผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน
ทิศนา แขมมณี (2548, น. 10) ให้ ความหมายไว้ ว่า การเข้ าถึงความรู้ การพัฒ นา
ทักษะความชานาญในการเรี ยน อาจจะพิจารณาจากคะแนนสอบที่กาหนดให้ หรื อคะแนนที่ได้
จากภาระงานที่อบหมายให้ หรือรวมทังสองอย่
้
าง
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โชติกา ภาษี ผล (2559, น. 55) ให้ ความหมายไว้ ว่า เป็ นความสามารถที่เกิดขึน้ จาก
ประสบการณ์ ของการเรี ยนรู้ที่ผ้ เู รี ยนได้ รับจากการเรี ยนในช่วงระยะเวลาหนึ่งที่ผ่านมา โดยใช้ การ
สอบเป็ นการวัดความรู้ความสามารถทางสมองหรื อทางสติปัญญาของแต่ละบุคคล และเครื่องมือ
วัดที่ใช้ สาหรับการสอบ คือ แบบสอบ (Test) ซึง่ เป็ นเครื่องมือที่ใช้ ในการทดสอบผู้เรียน
จากค ากล่ า วข้ า งต้ น สรุ ป ได้ ว่ า ผลสัม ฤทธิ์ ท างการเรี ย น เป็ น การเปลี่ ย นแปลง
ของการพัฒนาไปในทางที่พึงประสงค์ตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร ความสามารถในการเข้ าถึง
ความรู้ เพื่ อ พั ฒ นาทั ก ษะในการเรี ย นรู้ เกิ ด ผลการเรี ย นรู้ ด้ านเนื อ้ หาและทั ก ษะ ส่ ง ผลต่ อ
ความสาเร็จ ซึง่ สามารถสังเกตและวัดค่าได้ โดยอาศัยเครื่ องมือต่าง ๆ ในการวัด
5.2 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน
แบบทดสอบวัด ผลสัม ฤทธิ์ (achievement test) นัน้ นัก การศึ ก ษาและนัก วัด ผล
มี การเรี ย กชื่ อแตกต่ างกัน ไป อาทิ เช่ น แบบทดสอบวัด ผลสัม ฤทธิ์ แบบทดสอบความสัม ฤทธิ์
แบบสอบผลสัมฤทธิ์ แต่ได้ ให้ ความหมายไว้ ในแนวทางเดียวกัน ดังนี ้
ล้ ว น สายยศ และ อั ง คณา สายยศ (2538, น. 171) ได้ ใ ห้ ความหมายไว้ ว่ า
แบบทดสอบที่ใช้ วัดความรู้ ของผู้เรี ยนที่ได้ เรี ยนไปแล้ ว ว่าผู้เรี ยนมีความรู้ ความสามารถเพียงใด
อาจจะเป็ นคาถามรายข้ อที่ให้ ผ้ ูเรี ยนทดสอบ มีทัง้ ที่เป็ นแบบข้ อเขียน (Paper and Pencil Test)
กับที่เป็ นภาคปฏิบตั ิจริง (Performance test)
สมบูรณ์ ตันยะ (2545, น. 139) ให้ ความหมายไว้ ว่า แบบทดสอบที่ใช้ วดั ความรู้
ทักษะ และสมรถภาพด้ านต่าง ๆ โดยที่นกั เรี ยนแต่ละคนนันได้
้ เรี ยนรู้มาแล้ ว เป็ นการวัดเพื่อทราบ
ว่านักเรียนได้ เรียนรู้อะไรไปในอดีตมากน้ อยเพียงใด และสามารถนาความรู้ ที่ได้ มาใช้ ได้ เพียงใด
สมนึ ก ภั ท ทิ ย ธนี (2549, น. 74) ได้ ให้ ความหมายไว้ ว่ า แบบทดสอบที่ วั ด
สมรรถภาพสมองด้ านต่าง ๆ ที่นกั เรียนได้ รับการเรียนรู้ผ่านมาแล้ ว
เยาวดี รางชั ย กุ ล วิ บู ล ย์ ศ รี (2554, น. 16) อธิ บ ายความหมายว่ า เป็ น
แบบวัดผลการเรี ยนรู้ด้านเนื ้อหาวิชา และทักษะของแต่ละสาขาวิชา โดยเฉพาะสาขาวิชาทังหลาย
้
ที่ได้ จดั การเรี ยนการสอนในระดับชัน้ เรี ยนต่าง ๆ ของแต่ละโรงเรี ยน มีลกั ษณะของแบบทดสอบที่
เป็ นทังแบบข้
้
อเขียน และเป็ นภาคปฏิบตั ิ
บุญ ชม ศรี สะอาด (2557, น. 26) ได้ ให้ ความหมายว่า เป็ นแบบทดสอบวัดผล
การเรี ย นรู้ ในวิ ช าต่ า ง ๆ ในโรงเรี ย นและสถาบัน การศึ ก ษา แบบทดสอบที่ ส ร้ างขึ น้ มุ่ ง ใช้ กั บ
ประชากรเป้าหมายที่อยู่ในระดับการศึกษา ระดับชัน้ วิชา และสถานที่ต่าง ๆ โดยในด้ านวิชานัน้
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อาจสร้ างแบบทดสอบ เพื่อวัดครอบคลุมหลักสูตรทัง้ หมดของวิชานัน้ หรื อเลือกวัดในเนือ้ หาเพียง
บางส่วน
พิ ชิ ต ฤทธิ์ จ รู ญ (2557, น. 96) สรุ ปความหมายไว้ ว่า เป็ นแบบทดสอบที่ใช้ วัด
ความรู้ และทักษะความสามารถทางวิชาการที่ผ้ ูเรี ยนได้ ผ่านการเรี ยนรู้ มาแล้ ว ว่าผู้เรี ยนสามารถ
บรรลุผลสาเร็จตามจุดประสงค์ที่กาหนดไว้ ได้ เพียงใด
เทพิ ก า รอดสการ (2560, น. 152) ได้ ให้ ความหมายว่ า ข้ อ ทดสอบที่ มุ่ ง วัด
สมรรถภาพทางสมอง พฤติกรรมและประสบการณ์การเรี ยนรู้ หรื อคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง
ของของผู้เรียน
สรุ ปได้ ว่า แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ เป็ นแบบทดสอบที่ใช้ วัดความรู้ ความสามารถ
ของผู้สอบ ทังทางด้
้
านความรู้และทักษะ เพื่อดูว่าจากการที่ได้ ผ่านการเรี ยนรู้แล้ ว ผู้สอบมีความรู้
ความสามารถในสิ่งที่เรียนรู้ไปแล้ วมากน้ อยเพียงใด มุ่งวัดประสบการณ์เรียนรู้ที่ผ่าน ๆ มา
5.3 ประเภทของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน
ล้ วน สายยศ และ อังคณา สายยศ (2538, น. 171) ได้ แบ่งแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนออกเป็ น 2 แบบ คือ
1. แบบทดสอบของครู คือ ชุดข้ อคาถามที่ครู สร้ างขึน้ ซึ่งมักจะเป็ นข้ อคาถาม
ที่ถามเกี่ยวกับความรู้ ที่นักเรี ยนได้ เรี ยนในห้ องเรี ยนว่า เมื่อเรี ยนไปแล้ วนักเรี ยนมีความรู้ มากแค่
ไหน มีจุดบกพร่ องตรงไหน ครู จะได้ เป็ นผู้สอนซ่อมเสริ ม หรื อเป็ นการวัดเพื่อดูความพร้ อมเตรี ยม
ที่จะเรียนขึ ้นบทเรียนใหม่ ตามที่ครูปรารถนา
2. แบบทดสอบมาตรฐาน เป็ นแบบทดสอบที่สร้ างขึ ้นโดยผู้เชี่ยวชาญ หรือจากครู
ที่สอน แบบทดสอบต้ องผ่านการทดลองและตรวจสอบหาคุณภาพหลาย ๆ ครัง้ จนมีคุณภาพที่ดี
พอจึงสร้ างเกณฑ์ปรกติของแบบทดสอบนัน้ สามารถใช้ เป็ นหลักและเปรี ยบเทียบผลเพื่อประเมิน
การเรียนการสอนเรื่องใด ๆ ก็ได้
เยาวดี รางชัย กุล วิ บู ล ย์ ศ รี (2554, น. 20) ได้ จ าแนกแบบทดสอบวัด ผลสัม ฤทธิ์
ทางการเรียนออกเป็ นมิติต่าง ๆ ไว้ ดงั ต่อไปนี ้
1. จ าแนกตามขอบข่ า ยของเนื อ้ หาวิ ช าที่ วั ด เช่ น แบบทดสอบผลสั ม ฤทธิ์
บางประเภทจะวัดเนื ้อหาวิชาทางคณิตศาสตร์ หรือประวัติศาสตร์ หรื อการสะกดคา ฯลฯ ขอบข่าย
เนือ้ หาวิชาของแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์นนั ้ อาจกาหนดให้ กว้ างได้ เช่น กาหนดเนือ้ หาวิชาเกี่ยวกับ
ประวัติ ศ าสตร์ ไ ทยโดยทั่ว ไป หรื อ จ ากัด ให้ แ คบลง เช่ น ก าหนดเนื อ้ หาวิ ช าเฉพาะที่ เกี่ ย วกับ
ศึกเก้ าทัพของประวัติศาสตร์ ไทย เป็ นต้ น ผู้ใช้ แบบทดสอบเท่านัน้ ที่จะต้ องกาหนดเนือ้ หาวิชาขึน้
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เอง โดยให้ สอดคล้ องกับวัตถุประสงค์ของการสอบ ผู้สร้ างแบบทดสอบสามารถที่จะพัฒนาแบบ
สอบให้ มีเนื ้อหาได้ ตามขอบข่ายที่ต้องการ
2. จาแนกตามลักษณะหน้ าที่ทวั่ ไปของแบบสอบ โดยแบ่งสอบผลสัมฤทธิ์ออกได้
3 ลักษณะ คือ
2.1 แบบสอบเพื่ อ การส ารวจผลสัม ฤทธิ์ (Survey Test) เป็ น แบบทดสอบ
ผลสัม ฤทธิ์ ที่ใช้ ในการสารวจความสามารถของนักเรี ยน โดยประเมินความรู้ ในเนือ้ หาวิชาหรื อ
ทักษะต่าง ๆ เพื่อแสดงระดับความสามารถของนักเรียน
2.2 แบบสอบเพื่ อวิ นิจ ฉัยผลสัม ฤทธิ์ (Diagnostic Test) เป็ น แบบทดสอบ
ผลสัมฤทธิ์ที่ใช้ วิเคราะห์จุดเด่นและจุดด้ อยทางด้ านทักษะต่าง ๆ ของนักเรี ยน แบ่งออกเป็ นแบบ
สอบชุดย่ อย ๆ นอกจากนัน้ คะแนนจากแบบสอบยังแยกตามองค์ ประกอบที่สาคัญ ของแต่ละ
องค์ประกอบ เช่น แบบสอบเพื่อวินิจฉัยผลสัมฤทธิ์ด้านภาษา อาจจะรวมแบบทดสอบย่อยหลาย
ชุด ซึ่งครอบคลุมเนือ้ หาเกี่ยวกับการรู้ จกั ใช้ คา ความเข้ าใจเกี่ยวกับถ้ อยคาต่าง ๆ รวมทังค
้ าศัพท์
ความเข้ าใจในเรื่ อ งที่ อ่ าน การจ าแนกเสี ย ง จ าแนกพยางค์ ฯลฯ คะแนนที่ ได้ จ ากการวินิ จ ฉัย
ดังกล่าวจะช่วยให้ ประเมินได้ ว่า สิ่งใดคือข้ อบกพร่องของผู้สอบ ซึ่งจะช่วยให้ ซ่อมเสริ มในส่วนของ
เนื ้อหาหรือสิ่งยังขาดอยู่ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
2.3 แบบสอบเพื่ อ วั ด ความพร้ อม (Readiness Test) เป็ นแบบทดสอบ
ผลสัม ฤทธิ์ ซึ่ ง ท าหน้ าที่ ในการวัด ทัก ษะที่ จ าเป็ น ส าหรั บ การเรี ย นในชัน้ ที่ สูง ขึ น้ แบบสอบเพื่ อ
วัดความพร้ อมใช้ สาหรับทานายการกระทาในอนาคต จึงทาหน้ าที่เป็ นเครื่ องมือการวัดความถนัด
ไปในตัวด้ วย ตัวอย่างเช่น แบบสอบวัดความพร้ อมในการอ่าน ซึ่งจะใช้ สอบเมื่อเด็กจบชันอนุ
้ บาล
หรื อ ชั น้ เตรี ย มประถมปี ที่ 1 เพื่ อ จะตั ด สิ น ว่ า เด็ ก เหล่ า นั น้ ได้ เรี ย นรู้ ทั ก ษะที่ จ าเป็ นส าหรั บ
การอ่ า นเพื่ อ เตรี ย มความพร้ อมจะเข้ าเรี ย นต่ อ ในชั น้ เรี ย นปกติ ข องการศึ ก ษาในระบบ
ได้ อย่างเหมาะสมหรือไม่เพียงใด
3. จ าแนกตามค าตอบที่ ใช้ โดยทั่ ว ไปแล้ ว แบบทดสอบผลสัม ฤทธิ์ ส่ ว นใหญ่
ที่ใช้ กันมักเป็ นแบบสอบที่ประเภทข้ อเขียน และที่ใช้ กันค่อนข้ างมาก โดยแบบทดสอบประเภท
ข้ อเขียน แยกออกได้ อีกสองระดับ คือ
3.1 ระดับการเลือกคาตอบจากที่ได้ กาหนดไว้ แล้ ว โดยคาถามแต่ละข้ อจะมี
คาตอบที่ตายตัว ผู้ตอบจะต้ องตัดสินใจเลือกคาตอบอย่างรอบคอบ เช่น แบบสอบประเภทหลาย
ตัวเลือก (Multiple Choice) แบบสอบประเภทถูกหรือผิด (True-False)
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3.2 ระดับการเขียนคาตอบจากความรู้ ความเข้ าใจหรื อความทรงจาที่มีอยู่
เดิ ม มาเขี ย นค าตอบนัน้ ลัก ษณะของค าตอบไม่ ต ายตัว ขึ น้ อยู่ กับ เหตุผ ลและความถู ก ต้ อ ง
ในเชิ งของวิช าการ ผสมกับ ความคิ ดสร้ างสรรค์ ของผู้ส อบ เช่ น แบบสอบประเภทเติ ม ค าหรื อ
ข้ อความในช่องว่าง (Completion) แบบสอบประเภทตอบสัน้ (Short Answer) แบบสอบประเภท
ความเรียง (Essay)
เทพิกา รอดสการ (2560, น. 152) ได้ จาแนกแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน
ออกเป็ น 3 ลักษณะ คือ
1. แบบทดสอบข้ อ เขี ย น คื อ แบบทดสอบที่ ใช้ ก ารเขี ย นค าตอบจากค าถาม
ที่โจทย์ข้อทดสอบกาหนดขึ ้น ได้ แก่ แบบทดสอบอัตนัยและแบบทดสอบปรนัย
2. แบบทดสอบภาคปฏิบตั ิ คือ ข้ อสอบภาคปฏิบตั ิ เพื่อวัดทักษะปฏิบตั ิดนตรี
3. แบบทดสอบปากเปล่า คือ แบบทดสอบที่ผ้ ูสอบต้ องใช้ การตอบโต้ ด้วยคาพูด
แทนการเขีย นตอบหรื อ ปฏิ บัติ เช่ น การสอบท่ องโน้ ต ดนตรี ห รื อ โน้ ต เพลง การสอบสัม ภาษณ์
เป็ นต้ น
บุญ ชม ศรี ส ะอาด (2557, น. 27) ได้ แ บ่ งแบบทดสอบวัดผลสัม ฤทธิ์ ท างการเรี ยน
ออกเป็ น 3 แบบ คือ
1. แบบทดสอบวั ด ผลสั ม ฤทธิ์ อิ ง เกณ ฑ์ (Criterion Referenced Test) เป็ น
แบบทดสอบที่ ส ร้ างขึ น้ ตามจุ ด ประสงค์ เชิ ง พฤติ ก รรม มี ค ะแนนเกณฑ์ ส าหรั บ ใช้ ตั ด สิ น ว่ า
ผู้ทดสอบนันมี
้ ความรู้ตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้ หรื อไม่
2. แบบทดสอบอิ ง โดเมน (Domain Referenced Test) เป็ นแบบทดสอบ
วั ด ผลสั ม ฤทธิ์ ที่ เ ป็ นประโยชน์ ต่ อ การเรี ย นการสอนตามแนวการเรี ย นเพื่ อ รอบรู้ (Mastery
Learning) ในการสร้ างข้ อสอบจะต้ องก าหนดกลุ่ ม พฤติ ก รรมใหญ่ (Domain of Behavior)
และกลุ่ ม พ ฤติ ก รรมย่ อ ย และเขี ย นข้ อสอบตามก าหนดลั ก ษ ณ ะเฉพ าะของข้ อสอบ
(Item Specification)
3. แบ บ ทดสอบวิ นิ จ ฉั ย (Diagnostic Test) เป็ นแบบ ทดสอบที่ ส ร้ างขึ น้
เพื่ อ ชี ใ้ ห้ เห็ น ถึ ง จุ ด บกพร่ อ ง จุ ด ที่ เป็ น ปั ญ หาหรื อ จุ ด ที่ เป็ น อุ ป สรรค (Difficulty) ในการเรี ย น
เรื่ องหนึ่ง ๆ ของผู้เรี ยนแต่ละคน เพื่อที่จะได้ หาทางแก้ ไขได้ ตรงจุดยิ่งขึน้ ทาให้ สามารถช่วยเหลือ
ผู้เรี ยนที่มีปัญ หาหรื อมีอุปสรรคในการเรี ยน ให้ บรรลุจุดประสงค์ในการเรี ยน หรื อเกิดการเรี ยนรู้
ได้ เหมือนคนอื่น ๆ
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พิ ชิ ต ฤทธิ์ จ รู ญ (2557, น. 96) ได้ แบ่ ง ประเภทของแบบทดสอบวั ด ผลสั ม ฤทธิ์
ออกเป็ น 2 ประเภท คือ
1. แบบทดสอบที่ ค รู ส ร้ างขึ น้ เอง หมายถึ ง แบบทดสอบที่ มุ่ ง วั ด ผลสั ม ฤทธิ์
ของผู้เรี ย นเฉพาะกลุ่ม ที่ค รู ส อน เป็ นแบบทดสอบที่ ครู ส ร้ างขึ น้ ใช้ กัน โดยทั่วไปในสถานศึกษา
มี ลั ก ษ ณ ะเป็ นแบบ ทดสอบข้ อเขี ย น (paper and pencil test) ซึ่ ง แบ่ ง ออกเป็ น 2 ชนิ ด
คือ แบบทดสอบปรนัย และแบบทดสอบอัตนัย
2. แบบทดสอบมาตรฐาน หมายถึง แบบทดสอบที่มุ่งวัดผลสัมฤทธิ์ ของผู้เรี ยน
แบบทัว่ ๆ ไป ซึง่ สร้ างโดยผู้เชี่ยวชาญ มีการวิเคราะห์และปรับปรุง แก้ ไขจน มีมาตรฐาน มีคณ
ุ ภาพ
ในการดาเนินการสอบ วิธีการให้ คะแนนและการแปลความหมายของคะแนน
จากการสรุ ปประเภทของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนข้ างต้ น พอจะสรุ ป
ได้ ว่า แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนแบ่งออกเป็ น 2 แบบ อย่างชัดเจน คือ แบบทดสอบ
ของครู ที่สร้ างขึน้ เอง และแบบทดสอบมาตรฐาน มีจุดประสงค์เดียวกันคือใช้ เพื่อวัดความรู้ และ
ความสามารถของผู้เรียน
5.4 การสร้ างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
เยาวดี รางชัยกุล วิบูลย์ศรี (2554, น. 28) ได้ อธิบายถึงการสร้ างแบบสอบผลสัมฤทธิ์
ว่า สามารถแบ่งได้ เป็ น 4 ขันตอน
้
ดังนี ้
1. การก าหนดวัต ถุ ป ระสงค์ ข องการสอบให้ อยู่ ใ นรู ป ของวั ต ถุ ป ระสงค์ เชิ ง
พฤติกรรม โดยการระบุเป็ นข้ อ ๆ ให้ สอดคล้ องกับสาระเนื ้อหาทังหมดที
้
่จะทาการทดสอบ
2. กาหนดโครงเรื่องของเนื ้อหา ที่จะทาการทดสอบให้ ครบถ้ วน
3. เตรี ย มตารางหรื อ ผั ง แบบสอบ เพื่ อ แสดงค่ า น า้ หนั ก ของเนื อ้ หาวิ ช า
ในแต่ละส่วน และพฤติกรรมต่าง ๆ ที่ต้องการทดสอบให้ ชดั เจน
4. สร้ างหัวข้ อ ย่ อ ยทัง้ หมดที่ ต้ อ งการจะทดสอบ ตามสัด ส่ว นของค่ า น า้ หนัก
ที่ระบุไว้ ในตารางเฉพาะ
บุญ ชม ศรี ส ะอาด (2557, น. 27) ได้ อธิ บ ายการสร้ างแบบทดสอบวัด ผลสัม ฤทธิ์
ทางการเรียนทัง้ 3 แบบ ไว้ ดงั นี ้
1. การสร้ างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์อิงเกณฑ์
2. การสร้ างแบบทดสอบอิงโดเมน
3. การสร้ างแบบทดสอบวินิจฉัย
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พิชิ ต ฤทธิ์ จรู ญ (2557, น. 97) ได้ อธิ บายขัน้ ตอนการสร้ างแบบสอบวัดผลสัม ฤทธิ์
มีการดาเนินการดังนี ้
1. วิเคราะห์หลักสูตร โดยใช้ ตารางวิเคราะห์หลักสูตร
2. การกาหนดจุดประสงค์การเรี ยนรู้ สาหรับเป็ นแนวทางในการสร้ างข้ อสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์และการจัดการเรียนการสอน
3. กาหนดชนิดของข้ อสอบและวิธีการสร้ าง โดยศึกษาตารางวิเคราะห์หลักสูตร
และจุดประสงค์การเรี ยนรู้ โดยพิจารณาเลือกใช้ ชนิดของข้ อสอบให้ สอดคล้ องกับจุดประสงค์การ
เรียนรู้
4. เขียนข้ อสอบให้ สอดคล้ องกับจุดประสงค์การเรียนรู้
5. ตรวจทานข้ อสอบ
6. จัดพิมพ์แบบทดสอบฉบับทดลอง โดยต้ องมีคาชี ้แจงหรือคาอธิบายเกี่ยวกับวิธี
ตอบแบบทดสอบ และการจัดวางในส่วนของรูปแบบการพิมพ์ให้ เหมาะสม
7. ทดลองสอบและวิเคราะห์ข้อสอบ โดยนาแบบทดสอบไปทดลองสอบกับกลุ่ม
ตัวอย่าง แล้ วนาผลการสอบมาวิเคราะห์และปรับปรุงข้ อสอบให้ มีคณ
ุ ภาพ
8. จัดทาแบบทดสอบฉบับจริง
โชติ ก า ภาษี ผ ล (2559, น. 55) อธิ บ ายขัน้ ตอนการสร้ างแบบสอบวัด ผลสัม ฤทธิ์
ทางการเรียน โดยมีลาดับขันตอนของการสร้
้
างและพัฒนา ดังนี ้
1. กาหนดจุด มุ่ง หมายของการสอบ ให้ ชัด เจนว่า ต้ องการน าผลการวัดไปใช้
ประเมินแบบอิงกลุม่ หรืออิงเกณฑ์
2. วิเคราะห์หลักสูตร เป็ นการแยกแยะให้ เห็นความสัมพันธ์ระหว่างวัตถุประสงค์
การเรี ยนการสอน เนือ้ เรื่ อง กิจกรรม ประสบการณ์ และพฤติกรรมที่เป็ นจุดมุ่งหมายปลายทาง
ของหลักสูตร โดยการวิเคราะห์วตั ถุประสงค์การเรี ยนการสอน ประกอบด้ วย พฤติกรรมที่คาดหวัง
สถานการณ์ และเกณฑ์พฤติกรรมการเรียนรู้ที่ต่างกัน
3. ออกแบบการสร้ างแบบสอบ เป็ นการกาหนดรู ปแบบ ขอบเขตและแนวทาง
การสร้ าง ประกอบด้ วย
3.1 วางแผนการทดสอบ จะต้ องวางแผนการวัดผลว่าจะมีการทดสอบกี่ครัง้
ในแต่ละภาคการศึกษา แต่ละครัง้ จะต้ องครอบคลุมเนื ้อหาสาระ จุดมุ่งหมายและเวลาเท่าใด
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3.2 การกาหนดรูปแบบของแบบทดสอบ ว่ารูปแบบใดถึงจะมีความเหมาะสม
กับสมรรถภาพและเนื ้อหาที่ต้องการมุ่งวัด โดยพิจารณาจากรูปแบบต่าง ๆ ดังนี ้ แบบสอบอิงกลุ่ม อิงเกณฑ์ แบบสอบเสนอคาตอบ-เลือกตอบ แบบสอบความเร็ว-วัดความสามารถสูงสุด เป็ นต้ น
3.3 สร้ างแผนผังการสอบ ทาให้ เห็นจุดมุ่งหมายที่ต้องการวัด การให้ นา้ หนัก
ความสาคัญ ความถี่ห่างของการสอบและรูปแบบของแบบสอบ
3.4 สร้ างตารางวิ เคราะห์ ข้ อสอบ (Table of Specifications) มี ลั ก ษณะ
เป็ นตาราง 2 ทางที่แสดงให้ เห็นความสัม พันธ์ ระหว่างจุดประสงค์ เชิงพฤติกรรมกับเนือ้ หาวิช า
ที่ต้องการจะวัดหรือต้ องการสอบ
4. เขียนข้ อสอบ โดยมีขนตอนส
ั้
าคัญ คือ
4.1 กาหนดแบบแผนข้ อสอบ เป็ นรูปแบบทัว่ ไปของข้ อสอบที่ทาให้ ได้ ข้อสอบ
ที่วัดได้ ตรงตามจุดประสงค์และตรงตามพฤติกรรมการเรี ยนรู้ และสามารถใช้ เป็ น แนวทางในการ
พัฒนาแบบสอบคู่ขนาน
4.2 ร่ างข้ อ สอบ เป็ น การร่ างข้ อ สอบตามแบบแผนที่ ได้ วางไว้ ให้ ต รงตาม
จุดประสงค์และพฤติกรรมการเรี ยนรู้ ควรเขียนข้ อสอบให้ มีความยากง่ายปานกลาง แต่สิ่งสาคัญ
ของข้ อสอบนัน้ ต้ องเขียนขึ ้นให้ สอดคล้ องกับระดับพฤติกรรมในจุดประสงค์การเรียนรู้ที่กาหนดไว้
4.3 ทบทวนร่ า งข้ อสอบ ผู้ สอนควรทบทวนข้ อค าถามและตั ว เลื อ กว่ า
มีความถูกต้ องเหมาะสม สอดคล้ องกับจุดประสงค์และการแสดงออกของพฤติกรรมที่ต้องการวัด
หรือไม่ เมื่อมีข้อบกพร่องควรปรับปรุงก่อน แล้ วจึงนาไปให้ เพื่อนผู้สอนหรื อทีมผู้สอนตรวจทบทวน
อีกครัง้
4.4 บรรณาธิ ก ารข้ อ สอบ เมื่ อ ได้ ข้ อ สอบครบตามที่ ได้ ป รั บ ปรุ ง แก้ ไ ขแล้ ว
ต้ องคานึงถึงการตรวจสอบและการจัดเรี ยงข้ อสอบให้ มีประสิทธิภาพ การเรี ยงเนื ้อหาอาจจะเรี ยง
ตามหน่วยที่เรียนตามความยากง่าย โดยเรียงจากข้ อง่าย ๆ ไปข้ อยาก
5. ทดลองใช้ ข้อสอบและวิเคราะห์ ข้อสอบ เพื่อให้ เกิดความเชื่อมั่ นในคุณ ภาพ
ของข้ อสอบ การสร้ างแบบสอบมาตรฐาน จาเป็ นต้ องมีการนาข้ อสอบไปทดลองใช้ ก่อน เพื่อให้ ได้
ข้ อมูลว่าผู้สอบตอบข้ อสอบอย่างไร มีความเข้ าใจในคาสัง่ คาถาม คาตอบ ภาษาหรื อไม่อย่า งไร
วิเคราะห์ การหาค่าความยากง่ายและอานาจจาแนกจากผลการตอบของผู้สอบ หลังจากทาการ
คั ด เลื อ กข้ อสอบรวมเป็ นแบบทดสอบแล้ ว ควรวิ เ คราะห์ ห าค่ า ความตรงและความเที่ ย ง
แบบทดสอบ หากพบว่าแบบทดสอบมีคุณภาพไม่ดีก็ต้องทาการปรับปรุ งแก้ ไข ซึ่งการตรวจสอบ
คุณภาพของแบบทดสอบต้ องตรวจสอบทังรายข้
้
อและทังฉบั
้ บ
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6. นาแบบทดสอบไปใช้ การนาแบบทดสอบไปใช้ ยงั ต้ องให้ ความสาคัญกับปั จจัย
ที่ มี ผ ลต่ อ ความตรงหรื อ ความถู ก ต้ อ งในการวัด รวมทัง้ สภาพแวดล้ อ มในการสอบ ที่ รวมถึ ง
สิ่งแวดล้ อมทางกายภาพ เช่น เสี ยง แสงสว่าง อากาศ อุณ หภูมิ และสิ่งแวดล้ อมทางจิ ตวิทยา
เช่น การพูดสิ่งที่ไม่ จาเป็ นระหว่างสอบ หลังจากผู้สอบทาแบบทดสอบเรี ยบร้ อยแล้ วผู้สอนต้ อง
ให้ ความยุติธรรมในการตรวจให้ คะแนน ต้ องมีเกณฑ์ การให้ คะแนนที่ชัดเจน นาผลคะแนนที่ได้
ไปใช้ ในการพัฒนาผู้เรียน ปรับปรุงการสอน หรือตัดสินผลการเรียนของผู้เรียน
7. วิเคราะห์คุณภาพของแบบทดสอบ เพื่อให้ ทราบถึงคุณภาพของแบบทดสอบ
โดยการวิเคราะห์ ส ถิ ติ เบื อ้ งต้ น ของคะแนนสอบ ได้ แก่ ค่ า เฉลี่ ย ส่วนเบี่ ย งเบนมาตรฐาน และ
วิ เคราะห์ ด้ า นความเที่ ย งและความตรง เมื่ อ ได้ แ บบทดสอบที่ มี คุณ ภาพ ควรพั ฒ นาเก็ บ ไว้
ในคลังข้ อสอบต่อไป
จากขัน้ ตอนการสร้ างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ที่ได้ สรุ ปดังกล่าวข้ างต้ น จะทาให้
ได้ แ บบทดสอบวั ด ผลสั ม ฤทธิ์ มี คุ ณ ภาพ สอดคล้ อ งกั บ จุ ด ประสงค์ ก ารเรี ย นรู้ และสามารถ
นาไปเป็ นเครื่องมือใช้ วดั ความรู้ ความสามารถและทักษะต่าง ๆ ของผู้เรียนได้ เป็ นอย่างดี
6. ทักษะการอ่ านโน้ ตดนตรีสากล
6.1 ความหมายของการอ่ าน
ผกาศรี เย็นบุตร (2542, น. 5) ให้ ความหมายของการอ่านไว้ ว่า การอ่าน หมายถึง
การค้ นหาความหมาย ความเข้ าใจจากตัวหนังสือ หรือสัญลักษณ์ต่าง ๆ เพื่อเพิ่มประสบการณ์ของ
ผู้อ่าน ผู้อ่านจะเข้ าใจสิ่งที่อ่านมากน้ อยเพียงใดย่อมขึ ้นอยู่กบั ปั จจัยหลายอย่าง การอ่านสามารถ
แยกเป็ น 3 อย่าง คือ
1. การว่ า ตามตั ว หนั ง สื อ ออกเสี ย งตามตั ว หนั ง สื อ คื อ การอ่ า นออกเสี ย ง
เพื่อสื่อความหมายกับผู้ฟังได้ อย่างถูกต้ อง
2. ดูห รื อ เข้ าใจความจากตัวหนัง สื อ จะหมายถึ ง การท าความเข้ าใจถ้ อ ยค า
วลี ประโยคหรือเรื่องราวต่าง ๆ ที่อ่านอย่างถูกต้ อง
3. การสังเกตหรื อพิจารณา ดูให้ เข้ าใจ หมายถึง การสังเกตและพิจารณาอย่างมี
วิจ ารณญาณ อาจจะสัง เกตความคิ ด นิ สัย สี ห น้ า รหัส สัญ ลัก ษณ์ ต่ าง ๆ ที่ น อกเหนื อ ไปจาก
การอ่านหนังสือ
การอ่านทัง้ สามอย่างนี ้ จะต้ องใช้ ทัง้ สายตา และสมอง คือ ตามจะมองอักษร
ภาพ รหั ส สั ญ ญาณ สี ห น้ า ฯลฯ แล้ วสมองจะแปลสิ่ ง ที่ อ่ า นออกมาเป็ นความหมายและ
นาความหมายไปใช้ ให้ เป็ นประโยชน์
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จากความหมายข้ างต้ น พอสรุปได้ ว่า การอ่าน หมายถึง กระบวนการสื่อความหมาย
ที่ก่อให้ เกิดการเรี ยนรู้ ซึ่งผู้อ่านต้ องพยายามที่จะเข้ าใจในความหมายของสิ่งที่รับรู้ จากการอ่าน
โดยการแปลความ ตีความจากสัญลักษณ์ หรื อตัวอักษรที่ ปรากฏในการอ่านออกมาเป็ นความคิด
แล้ วนาความคิดนันไปใช้
้
ให้ เกิดประโยชน์โดยอาศัยประสบการณ์เดิมของผู้อ่านเป็ นพื ้นฐาน
6.2 ประเภทของการอ่ าน
ผกาศรี เย็นบุตร (2542, น. 29) ได้ อธิบายการแบ่งประเภทของการอ่านได้ 2 ประเภท
คือ
1. การอ่ า นออกเสี ย ง (Oral reading ) คื อ การอ่ า นที่ ผ้ ู อ่ า นมองที่ ตั ว อั ก ษร
ถ้ อ ยค า และเครื่ อ งหมายต่าง ๆ แล้ วเปล่ง เสี ยงออกมาให้ ถูกต้ อ งชัดถ้ อยชัด ค า การออกเสี ย ง
เป็ นกระบวนการต่อเนื่องระหว่างสายตา สมอง และการเปล่งเสียง เพื่อให้ เป็ นที่เข้ าใจแก่ผ้ ูฟั ง
โดยทั่วไปจะเป็ นการอ่านออกเสียงมักจะเป็ นการอ่านให้ ผ้ ูอื่นฟั ง การอ่านออกเสียงมี ประโยชน์
ในการทาให้ ผ้ ูอ่านเกิดความระมัดระวังในการออกเสียงให้ ถูกต้ อง เพื่อผู้ฟั งจะได้ ฟั งเข้ าใจและ
ติ ด ตามได้ ทั น การออกเสี ย งได้ ถู ก ต้ อ งจะช่ ว ยน าไปสู่ก ารพู ด ที่ ถู ก ต้ อ งด้ ว ย และเป็ น พื น้ ฐาน
ของการอ่านในใจอีกด้ วย แบ่งออกเป็ น 3 ประเภท คือ
1.1 การอ่ านตี บ ท หมายถึ ง การอ่ า นออกเสี ย งโดยใส่ อ ารมณ์ ความรู้ สึ ก
ให้ เหมาะเจาะกับบทที่กาลังอ่าน เพื่อให้ ผ้ ฟู ั งได้ รับรสและรวมบรรยากาศไปกับเรื่องราวที่ กาลังอ่าน
เช่น บทความ ข่าว สารคดี บทวิจารณ์ บทละคร เป็ นต้ น นา้ เสียงอาจจะนุ่มนวล อ่อนหวาน หรื อ
โศกเศร้ า กร้ าวแกร่ ง หรื อประชดประชัน ผู้ฟังก็สามารถรับสารแล้ วซาบซึ ้งเหมือนได้ อ่านข้ อความ
ด้ วยตนเอง องค์ประกอบของการอ่านตีบท ได้ แก่
1.1.1 คุณภาพเสียง ได้ แก่ คุณภาพของน ้าเสียงที่เกิดจากพูด การควบคุม
ริมฝี ปาก การควบคุมจังหวะการพูด
1.1.2 ความเข้ มของเสียง หรื อ แรงดันของเสียงที่เรารับรู้ว่าดัง หรื อค่อย
หรือนิ่มนวล
1.1.3 อัตราความเร็ ว หรื อระยะเวลาการพูด ได้ แก่ ความเร็ ว ความยาว
การเว้ นวรรคการพูด
1.1.4 ระดับเสียง หมายถึง ความถี่ของเสียง
1.1.5 เสียงขัด ได้ แก่ เสียงที่จดั ระหว่างคาพูด เข่น เสียง เออ อือ
1.1.6 ความคล่องแคล่วในการพูด
1.1.7 กระสวนเสียง ได้ แก่ การออกเสียงไม่เหน่อ หรือเพี ้ยน
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1.1.8 เสี ย งที่ แสดงอาการ หรื อ อารมณ์ ได้ แ ก่ การร้ องไห้ การหัวเราะ
การตะโกน การทาเสียงขึ ้นจมูก กรน ถอนหายใจ เป็ นต้ น
1.2 การอ่านออกเสียงธรรมดา หมายถึง การอ่านเปล่งเสียง คา หรื อข้ อความ
ให้ ผ้ อู ื่นได้ ยิน สายจาจะต้ องจับต้ องที่ตวั อักษรและเครื่องหมายต่าง ๆ สมองประมวลมาเป็ นถ้ อยคา
แล้ วจึงเปล่งเสียงที่ประมวลนันออกมา
้
ผู้อ่านต้ องคานึงว่าจะต้ องถ่ายทอดสารให้ ผ้ ฟู ั งได้ รับความรู้
ความเข้ าใจให้ ตรงตามผู้เขียนต้ องการ เช่น การอ่านหนังสือเรี ยน อ่านข่าว ประกาศ บทความ
คาประพันธ์ เป็ นต้ น
1.3 การอ่านออกเสียงท านองเสนาะ หมายถึง การอ่านร้ อยกรองประเภท
ต่าง ๆ ได้ แก่ โคลง ฉันท์ กลอน ร่าย ให้ เป็ นทานองอย่างไพเราะ ด้ วยกลวิธีและลีลาทางเสียงเพื่อให้
เพิ่มอรรถรสของภาษา ให้ ผ้ ฟู ั งได้ เห็นความงามของภาษาที่กวีได้ สร้ างสรรค์ขึ ้นมาอย่างวิจิตรบรรจง
2. การอ่านในใจ (Silent reading) คือ การอ่านเงียบ เป็ นการดึงเอาความหมาย
จากตัวหรื อสัญลักษณ์ต่าง ๆ เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ของผู้อ่าน การอ่านในใจจาเป็ นต้ องมีความ
เข้ าในในเรื่ องต่าง ๆ ของภาษา เช่น ศัพท์ สานวนโวหาร สัญลักษณ์ ต่าง ๆ เครื่ องหมาย รู ปภาพ
จ าเป็ น ต้ อ งมี ค วามเข้ า ใจเรื่ อ งความหมายหรื อ ความคิ ด ที่ ซ่ อนอยู่ สามารถที่ จ ะเลื อกน าไปใช้
ให้ เกิดประโยชน์ ได้ การอ่านในใจเป็ นทักษะฝ่ ายรับเข้ า เราจะเป็ นผู้รับสารเพื่ อตัวเอง การอ่าน
ประเภทนี ้จะมีประสิทธิภาพหรือไม่ ขึ ้นอยู่กบั ความสามารถของผู้อ่าน
สรุ ปได้ ว่า ประเภทของการอ่าน สามารถแบ่งได้ เป็ น 2 ลักษณะ คือ การอ่านออก
เสียงและการอ่านในใจ ซึง่ การอ่านทังสองลั
้
กษณะต่างก็มีจดุ มุ่งหมายในการอ่านที่ใกล้ เคียงกัน คือ
เป็ นการอ่านเพื่อทาความเข้ าใจเรื่องที่อ่านและเกิดการเรี ยนรู้ในการอ่าน
6.3 การอ่ านโน้ ตดนตรี
ณรุ ท ธ์ สุท ธจิ ต ต์ (2534, น. 9) กล่ า วถึ ง หัว ข้ อ การอ่ า นในทัก ษะดนตรี ว่า ทัก ษะ
การอ่านสัญ ลักษณ์ ทางดนตรี จัดเป็ นทักษะสาคัญ พืน้ ฐานในการศึกษาดนตรี เนื่องจากดนตรี
เป็ น เรื่ อ งของเสี ยง จึ งต้ องมี การบัน ทึกเสียงเป็ นสัญ ลัก ษณ์ เพื่ อ ใช้ ในการถ่ ายทอดเสีย ง ดังนัน้
การเข้ าใจหรือการแสดงออกทางดนตรีจึงมักต้ องผ่านการแปลหรื อการใช้ สญ
ั ลักษณ์ดนตรีเสมอ
ณรุทธ์ สุทธจิตต์ (2534, น. 129) ได้ กล่าวถึง ความมุ่งหมายของการอ่านโน้ ตดนตรี
ดังนี ้
1. เป็ นการพัฒ นาความสามารถทางด้ านการอ่านของผู้เรี ยนให้ มี ความรู้ และ
ทักษะในการอ่านโน้ ตดนตรี ได้ ตามระดับ ความสามารถของผู้เรี ยน หรื อ ตามระดับชัน้ ที่ผ้ ูเรี ยน
ศึกษาอยู่ เล่น เด็ กระดับ ปฐมวัยศึก ษาหรื อประถมศึก ษาซึ่งเป็ น วัย เริ่ ม เรี ย นดนตรี นัน้ การอ่าน
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สัญลักษณ์ง่ายๆ ก็จดั เป็ นการอ่านเช่นกัน เมื่อผู้เรี ยนมีพฒ
ั นาการด้ านการรับรู้มากขึ ้น การที่ผ้ เู รียน
เห็นสัญลักษณ์แทนเสียงหรื อจังหวะและสามารถตอบสนองสัญลักษณ์นนได้
ั ้ ถูกต้ อง ถือว่าจัดเป็ น
การอ่านได้ เช่นกัน เช่นการตบมือ ในการเคลื่อนไหวร่างกายให้ เข้ ากับรู ปแบบสัญลักษณ์ จงั หวะที่
แสดงอยู่ สาหรับผู้เรี ยนในระดับประถมศึกษาตอนปลายจนถึงระดับมัธยมศึกษา การอ่านโน้ ต
ดนตรี เป็ นจุดมุ่งหมายสาคัญในการเรี ยนดนตรี ผู้เรี ยนควรอนุรักษ์ ดนตรี ในการร้ องหรื อเล่นเครื่ อง
ดนตรี และควรเขียนโน้ ตดนตรีได้ ถกู ต้ อง
2. การอ่านโน้ ตดนตรี ได้ เมื่อเห็นทันที โดยการที่ผ้ ูเรี ยนสามารถอ่านรู้ ได้ ทันทีนัน้
เรี ยกว่า sight reading ซึ่งการอ่านโน้ ตเพลงแบบนีเ้ ป็ นทักษะที่สาคัญ ซึ่งช่วยให้ ผ้ ูเรี ยนได้ เรี ยนรู้
ดนตรี ได้ อย่างรวดเร็ว แล้ วช่วยให้ เข้ าถึงได้ ดีขึน้ โดยการอ่านโน้ ตในลักษณะนีต้ ้ องอาศัยทักษะที่
ได้ รับการฝึ กฝนจนเกิดความชานาญในการอ่าน การหาบทเพลงในการนามาใช้ ในการอ่านลักษณะ
นี ้ไม่ควรยากจนเกินไปเพื่อให้ ผ้ เู รียนได้ เรียนรู้ลาดับขันตอน
้
การอ่านโน้ ตดนตรีในลักษณะนี ้ ผู้เรี ยน
ต้ องคานึงถึงองค์ประกอบของดนตรี เช่น เรื่องของตัวโน้ ต ระดับเสียง อัตราจังหวะ เป็ นต้ น
3. การเรี ยนรู้ เรื่ ององค์ประกอบดนตรี ไม่ว่าจะเป็ นเรื่ องจังหวะ ทานอง รู ปแบบ
เสียงประสาน หรื อลักษณะของเสียง การอ่านนัน้ สามารถช่วยให้ ผ้ ูเรี ยนเข้ าใจเรื่ ององค์ประกอบ
ของดนตรีได้ เป็ นอย่างดี ผู้สอนควรให้ ผ้ เู รียนศึกษาบทเพลงที่จะอ่านก่อนเสมอ เพื่อทาความเข้ าใจ
และช่วยให้ การอ่านบทเพลงนันเป็
้ นไปอย่างมีความหมาย ช่วยให้ ผ้ เู รียนมีหลักในการอ่าน
4. การเล่นดนตรี ด้วยการร้ องได้ อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งการเรี ยนดนตรี ด้วยการ
อ่านโน้ ตดนตรี นนั ้ สามารถช่วยให้ ผ้ ูเรี ยนเรี ยนรู้ดนตรี ได้ ด้วยตนเองโดยตรงจากการอ่านโน้ ตดนตรี
ทาให้ ผ้ ูเรี ยนสามารถถ่ ายทอดความต้ องการของผู้ประพันธ์ เพลงที่เขียนโน้ ตดนตรี ไว้ โดยแสดง
ออกมาเป็ นเสียงดนตรี อย่างถูกต้ อง บางครัง้ การอ่านโน้ ตอาจไม่มี ความสาคัญ นักในการเรี ยน
ดนตรี อย่างเช่นดนตรีไทย ที่มีลกั ษณะการเรียนจากการจาเป็ นส่วนใหญ่
5. การอ่านโน้ ตดนตรีช่วยในการเรียนดนตรีระดับสูง ทาให้ ผ้ เู รียนมีความสามารถ
ที่จะศึกษาค้ นคว้ าหาความรู้ได้ ด้วยตนเองอย่างไม่มีที่สิ ้นสุด เป็ นทักษะพืน้ ฐานที่สาคัญมากที่ช่วย
ให้ ผ้ ูเรี ยนสามารถศึกษาดนตรี ในระดับสูงต่อไปได้ อย่างมีประสิทธิภาพ และการอ่านโน้ ตดนตรี ยัง
เป็ นภาษาหนึ่งที่ทาให้ การติดต่อสื่อสารระหว่างผู้เรี ย นวิชาชีพ เดียวกันเป็ นไปด้ วยความสะดวก
เพราะใช้ ภาษาเดียวกันคือภาษาดนตรี
6. การอ่านจัดว่าเป็ นการเปลี่ยนสัญลักษณ์ ของภาษาเขียนเป็ นเสียงดนตรี การ
พัฒ นาผู้เรี ยนให้ สามารถเปลี่ยนเสียงดนตรี เป็ นสัญลักษณ์ แทนเสียงซึ่งหมายถึงการเขียนภาษา
ดนตรี โดยการเขียนนันมี
้ หลายลักษณะด้ วยกัน เช่น การให้ ผ้ เู รี ยนคัดลอกโน้ ตดนตรีให้ ถูกต้ องเพื่อ
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เรียนรู้เรื่องลักษณะของตัวโน้ ต ก็จดั ว่าเป็ นการเขียนลักษณะหนึ่งคล้ ายกับการคัดไทย ผู้เรียนควรมี
โอกาสได้ เรี ยนรู้ และฝึ กฝนความสามารถในการอ่านและการเขียนเพื่อเป็ นพืน้ ฐานในการศึกษา
ดนตรีในระดับสูงต่อไป
การเรี ยนการสอนดนตรี มุ่งหวังให้ ผ้ ูเรี ยนมีพัฒ นาการดนตรี ในหลาย ๆ ด้ าน ซึ่ง
ทักษะหนึ่งที่สาคัญคือทักษะการอ่านโน้ ตดนตรี เป็ นผลทาให้ ผ้ เู รี ยนเกิดพัฒนาการด้ านดนตรี จาก
การอ่านโน้ ตดนตรี ซึง่ ณรุทธ์ สุทธจิตต์ (2534, น. 131) ได้ อธิบายไว้ ดงั นี ้
1. พัฒ นาทักษะด้ านการอ่านภาษาดนตรี การสอนให้ ผ้ ูเรี ยนอ่านโน้ ตดนตรี
ช่วยพัฒนาให้ ผ้ ูเรี ยนมีทกั ษะด้ านการอ่านภาษาดนตรี ได้ ทักษะการอ่านสามารถพัฒนาไปเรื่ อย ๆ
ตังแต่
้ การอ่านหรือการตบมือตามตัวโน้ ต หรื อตามสัญลักษณ์ที่แสดงถึงจังหวะไปจนถึงการอ่านบท
เพลงในเรื่องของโครงสร้ างของดนตรี ซึง่ จัดเป็ นทักษะการอ่านภาษาดนตรีในระดับสูง
2. พั ฒ นาการรั บ รู้ และการเรี ย นรู้ เกี่ ย วกับ องค์ ป ระกอบดนตรี การสร้ าง
พื น้ ฐานในการอ่ านเรื่ อ งขององค์ ป ระกอบผู้อ่ านควรเข้ าใจเกี่ ย วกับ องค์ ป ระกอบต่ าง ๆ ที่ เป็ น
พืน้ ฐานในการทาให้ เกิด จาเป็ นที่ผ้ ูอ่านต้ องศึกษาค้ นคว้ าเกี่ยวกับองค์ประกอบต่าง ๆ ของดนตรี
อย่างลึกซึ ้ง กล่าวได้ ว่าการอ่านเป็ นทักษะหนึ่ง ที่แสดงให้ เห็นว่าผู้เรียนมีความเข้ าใจเกี่ยวกับดนตรี
ในระดับใด
3. พัฒนาทางด้ านทักษะหรือการปฏิบัติ ซึง่ การอ่านนันมิ
้ ใช่เป็ นเพียงการอ่าน
ออกเสียงตามระดับเสียงของตัวโน้ ตที่ปรากฏอยู่เท่านัน้ แต่รวมไปถึงการปฏิบตั ิหรื อการแสดงออก
ในลักษณะอื่น ๆ เช่น การตบมือตามรูปแบบจังหวะที่เห็น การเล่นเปี ยโนตามโน้ ตที่แสดง การอ่าน
ในใจ การเคลื่อนไหวในลักษณะต่าง ๆ ที่แสดงถึงจังหวะหรื อทานองที่เคลื่อนไป ซึ่งล้ วนสัมพันธ์กบั
การอ่านทังสิ
้ ้น
4. พัฒ นาทักษะการรับรู้ เรื่ องโสตประสาท เพราะดนตรี เป็ นเรื่ องของเสียง
ผู้เรี ยนควรมีโอกาสได้ พัฒนาทักษะเกี่ยวกับการฝึ กโสตประสาทด้ วย ผู้เรี ยนได้ ฟังเสียงและเขียน
แสดงเสียงที่ได้ ยินออกมาเป็ นสัญลักษณ์ดนตรี ได้ ถูกต้ อง ซึ่งเป็ นเรื่ องของพัฒนาการเกี่ยวกับการ
รับรู้ด้านเสียง เป็ นความสัมพันธ์ระหว่างเสียงและสัญลักษณ์ทางดนตรีที่เกี่ยวข้ อง
5. พัฒนาการความซาบซึ ้งในดนตรี การอ่านภาษาดนตรี ได้ ช่วยให้ ผ้ ูเรี ยนมี
พัฒนาการเกี่ยวกับการรับรู้ในสุนทรี ยภาพและความซาบซึ ้งในดนตรี เมื่ ออ่านโน้ ตดนตรี ได้ ผู้เรียน
จะรับรู้ได้ ว่าบทเพลงที่เห็นและอ่านอยู่นนั ้ มีความไพเราะอย่างไร เมื่อผู้เรี ยนมีโอกาสได้ ฟังเพลงที่
อ่านอยู่นัน้ ย่อมทาให้ เกิดความรู้ สึกที่สมั ผัสได้ ด้วยหูอันเป็ นผลทาให้ ผ้ ูเรี ยนเกิดความซาบซึ ้งใน
สุนทรียภาพของดนตรี
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อรววรณ บรรจงศิลป (2538, น. 13) กล่าวถึงพืน้ ฐานทางดนตรี ว่า ควรจั ดให้ เด็กมี
ทักษะทางดนตรี หลายด้ าน เช่น ทักษะการฟั งเพลง ทักษะการขับร้ องเพลง ทักษะการเล่นเครื่ อง
ดนตรี เครื่องประกอบจังหวะ ทักษะการเคลื่อนไหวร่างกายประกอบเพลง ทักษะการสร้ างสรรค์ ทาง
ดนตรี และทักษะการอ่านโน้ ต ซึง่ ทักษะการอ่านโน้ ตมีอยู่ 4 หัวข้ อย่อย คือ
1. สัญลักษณ์ของระดับเสียง และกลุม่ เสียง
2. สัญลักษณ์ของตัวโน้ ต ตัวหยุด และจังหวะ
3. สัญลักษณ์ที่ใช้ ในการประสานเสียง
4. สัญลักษณ์ที่ใช้ สาหรับการแสดงอารมณ์ความรู้สึก
นพพร ด่ านสกุล (2543, น. 88) ได้ อ ธิ บ ายการอ่ า นโน้ ต ดนตรี ส ากลควรแบ่ ง เป็ น
3 ประเด็น คือ
1. การอ่านเป็ นชื่อโน้ ต (Letter names) โดยใช้ ตวั อักษรเรียงจาก A B C D E F G
จากเสียงต่าไปหาเสียงสูง ในทางกลับกัน การอ่านโน้ ตเสียงสู งลงมาหาเสียงต่า จะเรี ยงตัวอักษร
ถอยหลัง คือ G F E D C B A
2. การอ่านเป็ นระดับเสียงดนตรี (Pitch names) เป็ นการอ่านโน้ ตที่ใช้ เสียง โด เร
มี ฟา ซอล ลา ที
3. การอ่านเป็ นระดับขัน้ บันไดเสียง (Degree) การอ่านในลักษณะนี ้ Willi Apel
อ้ า งถึ ง ใน นพพร ด่ า นสกุ ล (2543: 94) ได้ น าเสนอเอาไว้ ว่ า เป็ นการอ่ า นเพื่ อ การวิ เคราะห์
การประสานเสี ย ง โดยเริ่ ม ต้ น จากขัน้ ที่ 1 ของบัน ไดเสี ย ง เรี ย กว่ า Tonic (I) ขัน้ ที่ 2 เรี ย กว่ า
Supertonic (II) ขัน้ ที่ 3 เรี ยกว่า Mediant (III) ขัน้ ที่ 4 เรี ยกว่า Subdominant (IV) ขัน้ ที่ 5 เรี ยกว่า
Dominant (V) ขันที
้ ่ 6 เรี ยกว่า Submediant หรื อ Superdominant (VI) ขันที
้ ่ 7 เรี ยกว่า Subtonic
หรื อ Leading tone (VII) ระดับขัน้ ที่สาคัญ คือ Tonic (I), Subdominant (IV) และ Dominant (V)
โดยในการอ่านเป็ นระดับขันบั
้ นไดเสียงนัน้ เหมาะสาหรับการศึกษาในระดับที่สงู กว่าระดับพื ้นฐาน
6.4 สัญลักษณ์ ทางดนตรีสาหรับการอ่ านโน้ ตดนตรีสากล
การบั น ทึ ก โน้ ตดนตรี ส ากล เป็ นหั ว ใจของการสื่ อ สารภาษาดนตรี ทั ก ษ ะ
การอ่านโน้ ตดนตรี คือ ทักษะที่ใช้ ในการแปลความหมายของสัญลักษณ์ทางดนตรี เสมือนการอ่าน
ตัวอักษรในภาษาต่าง ๆ ซึ่งสัญลักษณ์ทางดนตรี ที่สาคัญต่อการอ่านโน้ ตดนตรี โดยมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี ้ (ณัชชา พันธุ์เจริญ, 2556, น. 7)
1. บรรทัดห้ าเส้ น (Staff) มีลกั ษณะเป็ นเส้ นขนาน 5 เส้ นในแนวนอน มีช่องว่าง
ระหว่า งเส้ น บรรทัด ที่ เท่ ากัน ใช้ ส าหรั บ บัน ทึ ก โน้ ต ดนตรี ส ากล เครื่ อ งหมาย สัญ ลัก ษณ์ และ
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รายละเอี ย ดต่ า ง ๆ บรรทัด ห้ าเส้ น จะประกอบด้ วยเส้ น บรรทัด 5 เส้ น และช่ อ งบรรทัด 4 ช่ อ ง
การเรี ยกเส้ นและช่องของบรรทัดนัน้ ได้ กาหนดลาดับเส้ นบรรทัดและช่องบรรทัดโดยใช้ ตวั เลขเรี ยง
ตามล าดับจากล่างไปหาบน ส าหรับ การบันทึกโน้ ตที่มี ระดับ เสียงสูงหรื อต่ากว่าบรรทัด 5 เส้ น
สามารถบัน ทึ ก ได้ โดยการใช้ เส้ น น้ อ ย (Ledger Line) ซึ่ ง เส้ น น้ อ ยนัน้ มี ลัก ษณะเป็ น เส้ น ตรง
แนวนอนขนาดสัน้ จะวางขนานกับ บรรทั ด 5 เส้ น ในต าแหน่ ง อยู่ เหนื อ หรื อ ใต้ บ รรทัด 5 เส้ น
มีความยาวยาวกว่าตัวโน้ ตเล็กน้ อย และมีระยะห่างเท่ากับระยะห่างของบรรทัด 5 เส้ น การเติม
เส้ นน้ อยสามารถทาได้ ทงในช่
ั ้ วงที่โน้ ตสูงขึ ้นหรือต่าลง และจะเติมกี่เส้ นก็ได้ ตามความต้ องการของ
การบันทึกโน้ ต
2. ตั ว โน้ ต (Note) เป็ นสั ญ ลั ก ษณ์ ทางดนตรี ที่ บั น ทึ ก ลงบนบรรทั ด 5 เส้ น
เพื่อแสดงระดับเสียงสูงต่า ตัวโน้ ตมีลกั ษณะเป็ นวงกลมหรื อวงรี มีขนาดเท่ากับระยะห่างระหว่าง
บรรทัด 5 เส้ นในแต่ละคู่ที่ติดกัน หรือเท่ากับความกว้ างของช่องบรรทัด
3. กุญแจเสียง (Clef) คือ สัญลักษณ์ที่เป็ นรหัสเพื่อใช้ บอกระดับเสียงของตัวโน้ ต
ที่บนั ทึกบนบรรทัดห้ าเส้ น ซึง่ ถ้ าไม่กาหนดกุญแจบนบรรทัดห้ าเส้ น ก็จะอ่านระดับเสียงของตัวโน้ ต
ไม่ได้ สัญลักษณ์กญ
ุ แจเสียง มี 3 ลักษณะ คือ
3.1 กุญ แจโซ หรื อ กุญ แจ G (Treble clef หรื อ G clef) เป็ นกุญ แจประเภท
เคลื่อนที่ไม่ได้ ต้ องมีตาแหน่งของกุญแจอยู่บนเส้ นบรรทัดที่ 2 เสมอ ส่งผลให้ โน้ ตที่คาบอยู่บนเส้ น
บรรทัดที่ 2 เป็ นเสียงโน้ ตตัว G หรือ โซ
3.2 กุญ แจฟา หรื อ กุญ แจ F (Bass clef หรื อ F clef) เป็ น กุญ แจประเภท
เคลื่อนที่ไม่ได้ ต้ องมีตาแหน่งของกุญแจอยู่บนเส้ นบรรทัดที่ 4 เสมอ ส่งผลให้ โน้ ตที่คาบอยู่บนเส้ น
บรรทัดที่ 4 เป็ นเสียงโน้ ตตัว F หรือ ฟา
3.3 กุ ญ แจโด หรื อ กุ ญ แจ C (C clef) เป็ นกุ ญ แจประเภทเคลื่ อ นที่ ไ ด้
กุญแจโดจะมีตาแหน่งคาบอยู่บนเส้ นบรรทัดเส้ นใดก็ได้ ซึ่งทาให้ โน้ ตที่คาบอยู่บนเส้ นบรรทัดนัน้
เป็ นโน้ ต C กลาง
4. การเรี ย กชื่ อตัว โน้ ต ปั จ จุบัน ระบบการเรี ย กชื่ อตัว โน้ ต ดนตรี สากล ที่ ใช้ กัน
แพร่หลายมี 2 ระบบ คือ
4.1 ระบบโซ-ฟา (So – Fa system) เป็ นระบบการเรี ย กชื่ อ ตั ว โน้ ต โดย
เรี ยงลาดับจากโน้ ตต่าไปโน้ ตสูง คือ โด (Do) เร (Re) มี (Mi) ฟา (Fa) โซ (So) ลา (La) ที (Ti) โด
หรื อ โน้ ตสู ง ไปหาต่ า คื อ โด ที ลา โซ ฟา มี เร โด (โน้ ตตัว โซ ออกเสี ย งได้ ทั ง้ ซอ (Soh) หรื อ
ซอล (Sol) ในที่นี ้ใช้ คาว่า โซ เพราะมีความเป็ นสากลมากที่สดุ )

48
4.2 ระบ บ ตั ว อั ก ษ ร (Letter system) เป็ น ระบ บ การเรี ยกชื่ อ ตั ว โน้ ต
โดยใช้ ตัว อัก ษรภาษาอัง กฤษมาใช้ เรี ย กชื่ อ ตัว โน้ ต โดยเรี ย งล าดับ จากโน้ ต ต่ า ไปโน้ ตสูง คื อ
A B C D E F G หรือโน้ ตสูงไปหาต่า คือ G F E D C B A
เมื่ อ เปรี ย บเที ย บระบบทั ง้ สอง A จะเท่ า กับ ลา, B เท่ า กับ ที , C เท่ า กั บ โด,
D เท่ากับ เร, E เท่ากับ มี, F เท่ากับ ฟา และ G เท่ากับ โซ
7. งานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
จารุ ว รรณ วงศ์ สิ ง ห์ (2552) ได้ ศึ ก ษาเรื่ อ งการคิ ด อุ ป นั ย ของเด็ ก ปฐมวั ย ที่ เ ล่ น
เกมการศึกษาเรี ยงลาดับ มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาเปรี ยบเทียบการคิดอุปนัยของเด็กปฐมวัยที่เล่น
เกมการศึกษาเรียงลาดับ ได้ ดาเนินการทดลองเป็ นเวลา 8 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 5 วัน วันละ 20 นาที
เครื่ อ งมื อ ที่ ใช้ ในการวิจัย ครั ง้ นี ค้ ื อ เกมการศึ ก ษาเรี ย งล าดับ และแบบทดสอบการคิ ด อุป นัย
ซึ่งมีค่าความเชื่อมัน่ .87 สถิติที่ใช้ ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ t-test สาหรับ Dependent Samples
ผลการวิ จัย พบว่า เด็ ก ปฐมวัย ที่ ไ ด้ รับ การเล่น เกมการศึ ก ษาเรี ย งล าดับ มี ก ารคิ ด อุป นัย สูง ขึ น้
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
วิภ าพร อาไพพิทักษ์ วงศ์ (2552) ได้ ศึกษาเกี่ยวกับสื่อการสอนดนตรี ชนิดเกมกระดาน
แนวคิดเกมเศรษฐี เพื่อสอนอ่านโน้ ตของนักเรี ยนเปี ยโนชัน้ ต้ น มีจุดประสงค์เพื่อสร้ างและประเมิน
ประสิทธิภาพของสื่อการสอนดนตรี ชนิดเกมกระดานแนวคิดเกมเศรษฐี เพื่อใช้ สอนอ่านโน้ ตและ
เพื่อประเมินเจตคติของผู้เรี ยนที่มี ต่อการใช้ สื่อการสอนดนตรี ชนิดเกมกระดานแนวคิดเกมเศรษฐี
เพื่อฝึ กอ่านโน้ ต ผลการศึกษาพบว่าสื่อการสอนชนิดเกมกระดานแนวคิดเกมเศรษฐี เพื่อใช้ สอน
อ่ า นโน้ ตส าหรั บ นั ก เรี ย นเปี ยโนชั น้ ต้ น มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพสู ง กว่ า เกณ ฑ์ ที่ ก าหนดคื อ 91/82
ผลการทดสอบก่อนเรี ยนและหลังเรี ยนแตกต่างกันมีค่านัยสาคัญทางสถิติระดับ .05 และนักเรี ยน
มีเจตคติต่อสื่อการสอนดนตรีชนิดเกมในระดับดี
พรพิมล ช่วยชูวงศ์ (2555) ได้ ศึกษาเกี่ยวกับการจัดประสบการณ์ โดยใช้ เกมการศึกษา
เพื่ อ พัฒ นาทัก ษะพื น้ ฐานทางคณิ ต ศาสตร์ และทัก ษะการคิด เชิ ง วิเคราะห์ สาหรั บ เด็ ก ปฐมวัย
มีจุดมุ่งหมายเพื่ อเปรี ยบเทียบทักษะพืน้ ฐานทางคณิ ตศาสตร์ และการคิดเชิงวิเคราะห์ ของเด็ก
ปฐมวัยก่ อนและหลังการจัด ประสบการณ์ เรี ยนรู้ และความพึ งพอใจต่ อการจัดประสบการณ์
โดยใช้ เกมส์การศึกษา ผลการศึกษาพบว่า เด็กปฐมวัยที่ได้ รับการจัดประสบการณ์ โดยการใช้
เกมการศึกษามี การพัฒ นาทักษะพืน้ ฐานทางคณิ ตศาสตร์ และการคิดเชิงวิเคราะห์สูงกว่าก่อน

49
จัดประสบการณ์ มี นัยสาคัญ ทางสถิติที่ .01 โดยทุกทักษะมี ค่าเฉลี่ยสูงขึน้ และความพึงพอใจ
ของเด็กปฐมวัยต่อการจัดประสบการณ์โดยเกมการศึกษาอยู่ในระดับดี
อรรถเศรษฐ์ ปรี ด ากรณ์ (2557) ได้ ศึกษาเกี่ ย วกับ การออกแบบบอร์ ด เกมการศึก ษา
เรื่ องวงสีธรรมชาติสาหรับนักเรี ยนชัน้ ประถมศึกษาปี ที่ 6 มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาประสิทธิภาพ
ความพึ งพอใจของนั กเรี ย น และเปรี ย บเที ย บผลสมฤทธิ์ ท างการเรี ยนก่ อ นและหลังเรี ย นของ
นั ก เรี ย นชั น้ ประถมศึ ก ษาปี ที่ 6 เรื่ อ ง วงสี ธ รรมชาติ ผลการศึ ก ษาพบว่ า นั ก เรี ย นมี ค วามรู้
ความเข้ าใจ โดยสามารถเข้ าใจกระบวนการทางความคิด เรื่ องวงสีธรรมชาติและการผสมสีมากขึ ้น
และบอร์ ดเกมส์การศึกษาเรื่ องวงสีธรรมชาติ มีระดับคุณภาพอยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.91
ความพึ งพอใจของนักเรี ยนกลุ่ม ทดลองอยู่ในระดับมากที่ สุดทุ กด้ าน ผลสัม ฤทธิ์ ทางการเรี ย น
ของนักเรียนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 6 หลังการเรียนรู้โดยใช้ บอร์ ดเกมการศึกษาสูงขึ ้นกว่าก่อนเรี ยน
กัญญาณี ใบเนียม (2558) ได้ ศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน
ประเภทเกมการศึ ก ษา เรื่ อ ง ตารางธาตุ ส าหรั บ นัก เรี ย นชัน้ มัธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 4 เป็ น การวิ จัย
เชิงทดลอง มีวตั ถุประสงค์เพื่อพัฒนาบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนให้ มีประสิทธิภาพไม่น้อยกว่า
80/80 เพื่ อเปรี ยบเที ยบผลสัม ฤทธิ์ ท างการเรี ยนก่ อนเรี ยนและหลัง เรี ยนและเพื่ อศึกษาเจตคติ
ของนั ก เรี ย นที่ มี ต่ อ บทเรี ย นคอมพิ ว เตอร์ ช่ ว ยสอนประเภทเกมการศึ ก ษา เรื่ อ งตารางธาตุ
ผลการวิจยั พบว่า บทเรียนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนประเภทเกมการศึกษา เรื่ องตารางธาตุที่พฒ
ั นาขึ ้น
นี ้มีประสิทธิภาพเท่ากับ 81.83/80.83 นักเรี ยนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนหลังเรี ยนสูงกว่าก่อนเรี ยน
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และมีคะแนนเฉลี่ยเจตคติต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน
ประเภทเกมการศึกษา เรื่องตารางธาตุอยู่ในระดับดี
อิส รี ย์ เพี ย รจริ ง (2559) ได้ ศึก ษาเกี่ ย วกับ การพัฒ นาการสอนทฤษฎี ดนตรี เบื อ้ งต้ น
โดยใช้ เกมบิงโก (M.T BINGO) ส าหรับ นักเรี ยนชัน้ ประถมศึกษาปี ที่ 3 เป็ นการวิจัยเชิ งทดลอง
มีวตั ถุประสงค์เพื่อหาประสิทธิภาพของเกมบิงโกที่สร้ างขึ ้นเพื่อใช้ เป็ นสื่อการสอนและเปรียบเทียบ
ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย น เรื่ อ งทฤษฎี ด นตรี เ บื อ้ งต้ นของนั ก เรี ย นก่ อ นและหลั ง การเรี ย น
ผลการศึก ษาพบว่าเกมบิ ง โกที่ ส ร้ างขึน้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ E1/E2 เท่ ากับ 91.47/86.27 ซึ่งสูง กว่ า
เกณฑ์ ม าตรฐานที่ กาหนดไว้ การศึก ษาผลสัม ฤทธิ์ ท างการเรี ย น พบว่ า นัก เรี ยนมี ผ ลสัม ฤทธิ์
ทางการเรี ย น เรื่ อ งทฤษฎี ด นตรี เ บื อ้ งต้ นโดยใช้ เกมบิ ง โกหลั ง เรี ย นสู ง กว่ า ก่ อ นเรี ย น
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ.01
จากงานวิจยั ข้ างต้ นสรุปได้ ว่า การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ เกมการศึกษา ทาให้ ผ้ เู รียน
มี ผ ลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นหลั ง เรี ย นสู ง ขึ น้ กว่ า ก่ อ นเรี ย น แสดงให้ เห็ น ว่ า การเรี ย นรู้ ด้ วย
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เกมการศึกษา ช่วยให้ การเรียนการสอนเกิดความสนุกสนาน และช่วยดึงดูดความสนใจของผู้เรี ยน
เกิดแรงจูงใจในการเรี ยน ส่งผลต่อ ประสิท ธิภ าพของการเรี ยนรู้ สร้ างเจตคติ รวมทัง้ พฤติกรรม
การเรี ย นรู้ ที่ ดี ข องผู้ เรี ย น ท าให้ ผู้ เรี ย นเกิ ด การเรี ย นรู้ ด้ ว ยตนเอง เกิ ด ความรู้ สึ ก สนุ ก สนาน
และยังช่วยกระตุ้นให้ ผ้ ูเรี ยนอยากมีส่วนร่ วมในกิจกรรม ทัง้ นี ก้ ารจัดการเรี ยนการสอนด้ วยเกม
การศึกษา ต้ องยึดผู้เรี ยนเป็ นตัวตัง้ ต้ องคานึงถึงความเหมาะสมของผู้เรี ย น โดยผู้เรี ยนต้ องได้ รับ
ประโยชน์จากการเรี ยนการสอนนัน้ ๆ อย่างสูงสุด และการจัดการเรี ยนการสอนต้ องเปิ ดโอกาสให้
ผู้เรียนมีบทบาทที่สาคัญในการเรียนรู้ด้วยตนเองอีกด้ วย
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บทที่ 3
วิธีดาเนินการวิจัย
ในการวิจยั ครัง้ นี ้ ผู้วิจยั ได้ ดาเนินการตามขันตอนดั
้
งนี ้
1. การกาหนดประชากรและการสุม่ กลุม่ ตัวอย่าง
2. การสร้ างเครื่องมือที่ใช้ ในการวิจยั
3. การเก็บรวบรวมข้ อมูล
4. การจัดกระทาและการวิเคราะห์ข้อมูล
การกาหนดประชากรและการสุ่มกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากร
ประชากรที่ ใ ช้ ในครั ง้ นี ้ คื อ นั ก เรี ย นชั น้ มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 2 ในภาคเรี ย นที่ 2
ปี การศึกษา 2562 โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขา จานวน 324 คน
การเลือกกลุ่มตัวอย่ าง
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ ในการวิจยั ครัง้ นี ้ เป็ นนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 2 ในภาคเรียนที่ 2
ปี การศึกษา 2562 โรงเรี ยนราชวินิต บางแคปานขา จ านวน 40 คน โดยการเลือกกลุ่ม ตัวอย่าง
แบบมีระบบ (Systematic Random Sampling) โดยใช้ รายชื่อนักเรี ยนระดับชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่
2/1-2/9 จานวน 324 คน เรี ยงลาดับต่อกันแล้ วจึงสุ่มทุก ๆ 8 คน เอามา 1 คน คือลาดับที่ 8,16,
24, 32, 40, ......., 320 จนได้ กลุม่ ตัวอย่างครบ 40 คน
การสร้ างเครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ ในการวิจยั ในครัง้ นี ้ ประกอบด้ วย
1. เกม UNO music เรื่อง การอ่านโน้ ตดนตรี สากล สาหรับนักเรียนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 2
2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน วิชา ดนตรี เรื่ อง การอ่านโน้ ตดนตรี สากล
แบบปรนัย จานวน 20 ข้ อ ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก
3. แบบสอบถามความพึ ง พอใจของนั ก เรี ย นที่ มี ผ ลต่ อ การใช้ เกม UNO music
เรื่อง การอ่านโน้ ตดนตรีสากล จานวน 20 ข้ อ แบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ
ขัน้ ตอนในการสร้ างเกม UNO music เรื่อง การอ่ านโน้ ตดนตรีสากล
การสร้ างเกม UNO music เรื่อง การอ่านโน้ ตดนตรีสากล มีรายละเอียดดังนี ้
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1. เลื อ กประเภทของเกม เกม UNO music ที่ พั ฒ นาขึ น้ มานี ้ ได้ แ นวคิ ด
มาจากการศึกษารูปแบบของบอร์ ดเกม ประเภทเกมไพ่ คัดเลือกบอร์ ดเกมที่มีความสอดคล้ องกับ
เนือ้ หา โดยมีเค้ าโครงของบอร์ ดเกม คือ 1) การสุ่มเป้าหมายตัดสินการแพ้ ชนะ 2) การแบ่งลาดับ
การเล่นในแต่ละรอบชัดเจน และ 3) การ์ ดพิเศษที่ผ้ ูเล่นต้ องตัดสินใจว่าเมื่อไหร่ ถึงจะใช้ แล้ วได้
ประโยชน์ต่อตนมากที่สดุ และการปรับเปลี่ยนรูปแบบเกมให้ เหมาะสมกับความสามารถของผู้เรียน
นาเอาความรู้ ด้ านการอ่านโน้ ต ดนตรี สากลมาสร้ างสรรค์ กับ รู ป แบบของบอร์ ด เกมเพื่ อ ให้ เกิ ด
ประโยชน์ต่อผู้เรียน โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ ผ้ เู ล่นได้ เข้ าใจการอ่านโน้ ตดนตรีสากล
2. สร้ างเกม UNO music โดยมีขนตอนดั
ั้
งนี ้
2.1 ศึก ษารายละเอีย ดเกี่ ย วกับ หลัก การและวิธี ก ารพัฒ นาเกม UNO
music จากตารา หนังสือ คู่มือ เอกสาร งานวิจัยและผู้เชี่ยวชาญเพื่อเป็ นแนวทางในการจัดการ
เนื ้อหาและพัฒนา
2.2 ศึ ก ษ า ห ลั ก สู ต รก า รศึ ก ษ า ขั ้น พื ้น ฐ า น พุ ท ธ ศั ก รา ช 2551
หลัก สูต รแกนกลางกลุ่ม สาระการเรี ย นรู้ ศิ ล ปะ และหลัก สูต รสถานศึ ก ษาเพื่ อ ก าหนดเนื อ้ หา
บทเรียนและพฤติกรรมที่ต้องการ
2.3 วิ เคราะห์ แ ละจัด แบ่ ง เนื อ้ หาออกเป็ น ตอน ๆ ก าหนดจุด ประสงค์
เพื่ อ เป็ น แนวทางในการจัด สร้ างกิ จ กรรมการเรี ย นการสอน และการประเมิ น ผล โดยก าหนด
ขอบเขตของเนื ้อหาที่ใช้ ในการสร้ างเกม UNO music ประกอบด้ วย
2.3.1 บรรทัดห้ าเส้ น (Staff)
2.3.2 ตัวโน้ ต (Note)
2.3.3 กุ ญ แจเสี ย ง (Clef) ประกอบด้ ว ย กุ ญ แจโซ หรื อ กุ ญ แจ G
(Treble clef หรื อ G clef) มีตาแหน่งของกุญแจอยู่บนเส้ นบรรทัดที่ 2 ส่งผลให้ โน้ ตที่คาบอยู่บน
เส้ นบรรทัดที่ 2 เป็ นเสี ยงโน้ ตตัว G หรื อ ซอล และ กุญ แจฟา หรื อ กุญ แจ F (Bass clef หรื อ F
clef) มีตาแหน่งของกุญแจอยู่บนเส้ นบรรทัดที่ 4 ส่งผลให้ โน้ ตที่คาบอยู่บนเส้ นบรรทัดที่ 4 เป็ นเสียง
โน้ ตตัว F หรือ ฟา
2.3.4 การเรี ยกชื่ อ ตัวโน้ ต คือ ระบบโซ-ฟา (So – Fa system) โดย
เรี ยงล าดับจากโน้ ตต่าไปโน้ ตสูง คือ โด (Do) เร (Re) มี (Mi) ฟา (Fa) ซอล (So) ลา (La) ที (Ti)
จานวน 1 Octave และระบบตัวอักษร (Letter system) ใช้ ตวั อักษรภาษาอังกฤษมาใช้ เรี ยกชื่อตัว
โน้ ต โดยเรี ยงลาดับจากโน้ ตต่าไปโน้ ตสูง คือ A B C D E F G หรื อโน้ ตสูงไปหาต่า คือ G F E D C
BA
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2.4 น าข้ อมู ล ที่ ศึ ก ษามาออกแบบลัก ษณะ รู ป แบบ และวิ ธี ก ารเล่ น
เพื่อนาสื่อไปใช้ ในการเรียนการสอน
2.5 สร้ างเกม UNO music โดยมี อ าจารย์ ที่ ป รึ ก ษาแนะน า แล้ วจึ ง
ปรับปรุงแก้ ไข
3. สร้ างแบบประเมิ น ความเหมาะสมของเกม UNO music โดยผู้ วิ จั ย
สร้ างขึน้ เอง ประกอบด้ วยด้ านภาพ สี ตัวอักษรการออกแบบ การใช้ ภ าษา และด้ านภาพรวม
โดยลักษณะของข้ อคาถามเป็ นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) แบบ 5 ระดับ ซึ่งได้
กาหนดเกณฑ์ในการแปลความหมายของค่าเฉลี่ย มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ดังนี ้
คะแนนเฉลี่ย แปลความหมายระดับความเหมาะสม
4.51 – 5.00 มากที่สดุ
3.51 – 4.50 มาก
2.51 – 3.50 ปานกลาง
1.51 – 2.50 น้ อย
1.00 – 1.50 น้ อยที่สดุ
4. น าเก ม UNO music แ ล ะ ป ระเมิ น ค วาม เห ม าะส ม ที่ พั ฒ น าขึ น้
ไปปรึ ก ษาผู้ เชี่ ย วชาญ ด้ านการสร้ างเกม UNO music ผู้ เชี่ ย วชาญ ด้ านเนื อ้ หาวิ ช าดนตรี
เพื่ อตรวจความถูกต้ องและความเหมาะสมของเกม UNO music โดยมี ผ้ ูเชี่ยวชาญ 3 ท่าน คือ
ผู้ ช่ วย ศ าส ต รา จ า รย์ ภั ส ช า น้ อ ย ส ะอ าด ผู้ ช่ ว ย ศ าส ต ราจ ารย์ วิ เช ษ ฐ์ สุ ด ใส แ ล ะ
อาจารย์ ดร.ปวัตน์ชยั สุวรรณคังคะ
5. นาเกม UNO music ที่ตรวจและแก้ ไขแล้ วมาสร้ างเกม UNO music
6. นาเกม UNO music ไปทดลองกับกลุ่มตัวอย่าง จานวน 10 คน เพื่อเก็บ
รวบรวมข้ อ มูล เกี่ ย วกับ คุณ ภาพของผู้เรี ย นด้ วยวิ ธี สัง เกต และสอบถาม แล้ วน าข้ อ เสนอแนะ
มาปรับปรุงแก้ ไข
ขั น้ ตอนในการสร้ างแบบทดสอบวั ด ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ยนวิ ช าดนตรี เรื่ อ ง
การอ่ านโน้ ตดนตรีสากล
แบบทดสอบวัดผลสัม ฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิชาดนตรี เรื่ อง การอ่ านโน้ ตดนตรี ส ากล
เป็ นแบบทดสอบ จานวน 20 ข้ อ ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก ซึ่งผู้วิจัยดาเนินการสร้ างโดยมีขนตอน
ั้
ดังต่อไปนี ้
1. ศึ ก ษาหลั ก สู ต รการศึ ก ษาขั น้ พื น้ ฐาน พุ ท ธศั ก ราช 2551 สาระดนตรี
กลุม่ สาระการเรียนรู้ศิลปะ
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2. สร้ างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน แบบเลือกตอบ ชนิด 4 ตัวเลือก
จ านวน 30 ข้ อ โดยครอบคลุ ม เนื อ้ หา สาระดนตรี กลุ่ ม สาระการเรี ย น รู้ ศิ ล ป ะ เรื่ อ ง
การอ่านโน้ ตดนตรีสากล ตามหลักสูตรการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน พุทธศักราช 2551
3. น าแบบทดสอบที่ ได้ ไ ปให้ ผ้ ูเชี่ ย วชาญ 3 ท่ าน เพื่ อ ตรวจสอบแบบทดสอบ
คื อ ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ ภั ส ชา น้ อยสะอาด ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ วิ เ ชษ ฐ์ สุ ด ใส และ
อาจารย์ ดร.ปวัตน์ชยั สุวรรณคังคะ ตรวจสอบในเรื่องความตรงเชิงเนื ้อหา (Content Validity) และ
ความเหมาะสมของภาษาที่ ใช้ ซึ่ ง ต้ อ งมี ค่ า ความสอดคล้ อ งระหว่ า งข้ อ สอบกับ จุด ประสงค์
หรือค่า IOC มากกว่า 0.5 แล้ วนาข้ อสอบไปปรับปรุงและแก้ ไข
4. น าแบบทดสอบที่ ป รั บ ปรุ ง และแก้ ไ ขแล้ ว ไปใช้ ท ดลองกับ นั ก เรี ย นระดั บ
ชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 2 ปี การศึกษา 2562 โรงเรี ยนราชวินิตบางแคปานขา ซึ่งไม่ ใช่กลุ่ม ตัวอย่าง
จานวน 10 คนแล้ วนามาตรวจให้ คะแนน โดยที่นกั เรี ยนที่ตอบข้ อนันถู
้ กให้ คะแนน ข้ อละ 1 คะแนน
แต่ถ้านักเรียนตอบเกินหรือไม่ตอบในข้ อนัน้ ๆ ให้ คะแนนข้ อละ 0 คะแนน
5. น าแบบทดสอบที่ ได้ ม าวิ เคราะห์ ข้ อ สอบเป็ น รายข้ อ หาค่ าความยากง่ า ย
(Difficulty) และค่ า อ านาจจ าแนก (Discrimination Power) เป็ นรายข้ อ โดยแบบทดสอบ
จะมี ค่าความยากง่ายตัง้ แต่ .20 ถึง .80 และมี ค่าอานาจจาแนกตัง้ แต่ .20 ขึน้ ไป แล้ วคัดเลือก
ข้ อสอบมา 20 ข้ อ
6. นาแบบทดสอบไปทดสอบกับนักเรียนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 2 ปี การศึกษา 2562
โรงเรี ยนราชวินิตบางแคปานขา ซึ่งไม่ใช่กลุม่ ตัวอย่าง และไม่ใช่กลุ่มนักเรียนที่ทดลองไปในข้ อ 2.4
จานวน 10 คน เพื่อหาค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ นาแบบทดสอบที่ได้ ไปทดลองกับนักเรียน
ที่ไม่ใช่กลุม่ ตัวอย่างด้ วยสูตร KR – 20 ของ Kuder Richardson
7. นาแบบทดสอบที่ได้ ไปทดลองกับกลุม่ ตัวอย่าง
ขัน้ ตอนในการสร้ างแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรี ยนที่มี ผลต่ อการใช้
เกม UNO music
แบบสอบถามความพึ ง พอใจของนั ก เรี ย นที่ มี ผ ลต่ อ การใช้ เก ม UNO music
วิชาดนตรี เรื่ อง การอ่านโน้ ตดนตรี สากล โดยได้ ดาเนินการตามลาดับ ดังนี ้ (ล้ วน สายยศ และ
อังคณา สายยศ, 2538, น. 183)
1. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้ องกับการวัดความพึงพอใจของนักเรี ยน
ที่มีผลต่อการใช้ เกม UNO music เพื่อนามากาหนดขอบเขตและเนื ้อหาของแบบสอบถาม
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2. ส ร้ างแบ บ ส อ บ ถ าม ค วาม พึ งพ อ ใจข อ งนั ก เรี ย น ที่ มี ผ ล ต่ อ ก ารใช้
เกม UNO music วิชาดนตรี เรื่ อง การอ่านโน้ ตดนตรี สากล จานวน 20 ข้ อ เป็ นแบบ ลิเกิตสเกล
(Likert Scale) ชนิด 5 ตัวเลือก ดังนี ้
กรณีที่เป็ นข้ อความที่มีความหมายทางบวก (Positive) กาหนดคะแนน ระดับ
ความพึงพอใจ คือ
มากที่สดุ
5
คะแนน
มาก
4
คะแนน
ปานกลาง
3
คะแนน
น้ อย
2
คะแนน
น้ อยที่สดุ
1
คะแนน
กรณีที่เป็ นข้ อความที่มีความหมายทางลบ (Negative) กาหนดคะแนน ระดับ
ความพึงพอใจ คือ
มากที่สดุ
1
คะแนน
มาก
2
คะแนน
ปานกลาง
3
คะแนน
น้ อย
4
คะแนน
น้ อยที่สดุ
5
คะแนน
3. นาแบบสอบถามความพึงพอใจ ไปปรึ กษาอาจารย์ที่ปรึกษา และผู้ เชี่ยวชาญ
3 ท่ า น คื อ ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ ภั ส ชา น้ อยสะอาด ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ วิ เชษฐ์ สุ ด ใส และ
อาจารย์ ดร.ปวัตน์ ชัย สุวรรณคัง คะ เพื่ อให้ ต รวจสอบลักษณะของข้ อความ ความสอดคล้ อ ง
กับพฤติกรรม แล้ วนามาปรับปรุงแก้ ไข
4. นาแบบวัดความพึงพอใจ ที่ปรับปรุ งแก้ ไขแล้ วไปทดลองใช้ กับกลุ่มนักเรี ยน
ที่ไม่ใช่กลุม่ ตัวอย่าง จานวน 10 คน
5. น าแบบวัด ความพึ ง พอใจ ที่ คั ด เลื อ กไว้ 20 ข้ อ ไปทดลองใช้ กับ นั ก เรี ย น
ที่ ไ ม่ ใ ช่ ก ลุ่ ม ตั ว อย่ า ง จ านวน 10 คน เพื่ อ หาค่ า ความเชื่ อ มั่ น ของแบบวั ด ความพึ ง พอใจ
โดยใช้ สู ต รการหา สั ม ประสิ ท ธิ์ แ อลฟ า (Alpha Coefficient) ของครอนบั ค (Cronbach)
ได้ ค่าความเชื่อมัน่ เท่ากับ 0.91
6. น าแบบวัด ความพึ ง พอใจของนั ก เรี ย นที่ มี ผ ลต่ อ การใช้ เกม UNO music
ไปใช้ กบั กลุม่ ตัวอย่าง
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การเก็บรวบรวมข้ อมูล
การวิ จั ย ในครั ง้ นี เ้ ป็ นการวิ จั ย เชิ ง ทดลอง (Experimental Research) ใช้ แบบแผน
การวิจัยแบบ One-Group Pretest-Posttest Design ดังนี ้ (ล้ วน สายยศ และ อังคณา สายยศ,
2538, น. 249)
ตาราง 1 แบบแผนการวิจยั
ทดสอบก่ อนเรี ยน
T1

ทดลอง
X

ทดสอบหลังเรียน
T2

สัญลักษณ์ที่ใช้ ในแบบแผนการวิจยั
T1 แทน ทดสอบก่อนเรียน
T2 แทน ทดสอบหลังเรียน
X
แทน การเรียนด้ วยเกม UNO music
ซึง่ ผู้วิจยั มีขนตอนการเก็
ั้
บรวบรวมข้ อมูล ดังนี ้
1. ผู้ วิ จั ย ท าการพั ฒ นาเกม UNO music เรื่ อ ง การอ่ า นโน้ ตดนตรี ส ากล
โดยผ่านการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญในด้ านต่าง ๆ
2. ผู้ วิ จั ย พั ฒ นาแบบ ท ดสอบ ก่ อ นเรี ยน หลั ง เรี ย น และแบ บ สอบ ถาม
ความพึ ง พอใจของนั ก เรี ย นที่ มี ต่ อ การเรี ย นด้ วยเกม UNO music โดยผ่ า นการตรวจสอบ
จากผู้เชี่ยวชาญในด้ านต่าง ๆ
3. ทดสอบก่อนเรี ยนกับนักเรี ยนกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยนวิช าดนตรี เรื่ อง การอ่านโน้ ตดนตรี ส ากล เป็ น แบบทดสอบ จ านวน 20 ข้ อ ชนิ ด
เลือกตอบ 4 ตัวเลือก ที่ผ้ วู ิจยั สร้ างขึ ้น
4. ผู้ วิ จั ย น าเกม UNO music เรื่ อ ง การอ่ า นโน้ ตดนตรี ส ากล ไปทดลองกั บ
กลุม่ ตัวอย่าง
5. ทดสอบหลังเรี ยนกับนักเรี ยนกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยนวิชาดนตรี เรื่ อง การอ่านโน้ ตดนตรี สากล ฉบับเดิม เป็ นแบบทดสอบ จานวน 20 ข้ อ
ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก ที่ผ้ วู ิจยั สร้ างขึ ้น
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6. ผู้วิจัย ด าเนิ น การเก็ บ ข้ อ มูล จากแบบสอบถามความพึง พอใจของนัก เรี ย น
ที่มีต่อการเรียนด้ วย เกม UNO music จานวน 40 คน
7. ผู้วิจยั นาข้ อมูลที่ได้ มาวิเคราะห์ด้วยวิธีการทางสถิติ เปรียบเทียบหาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยนก่อนเรี ยนและหลังเรี ยนด้ วยเกม UNO music และวิเคราะห์หาระดับความพึงพอใจ
จากแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรี ยนด้ วยเกม UNO music
การจัดกระทาและการวิเคราะห์ ข้อมูล
1. เปรี ยบเที ยบผลสัม ฤทธิ์ ท างการเรี ยนของนัก เรี ยนระหว่างก่ อนเรี ย นและหลังเรี ย น
ด้ ว ยเกม UNO music ดนตรี เรื่ อ ง การอ่ า นโน้ ต ดนตรี ส ากล โดยใช้ สูต ร Dependent Sample
t-test และกาหนดค่าสถิติที่ระดับนัยสาคัญ .05
2. ศึ ก ษ าความ พึ งพ อใจของนั ก เรี ย น ที่ มี ผลต่ อการใช้ เกม UNO music เรื่ อง
การอ่านโน้ ตดนตรี สากล วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เป็ นแบบ
ลิเกิตสเกล (Likert Scale) ชนิด 5 ระดับ และกาหนดเกณฑ์การให้ คะแนน ดังนี ้ (ล้ วน สายยศ และ
อังคณา สายยศ, 2538, น. 183)
กาหนดเกณฑ์การตัดสินผลการประเมิน ดังนี ้
คะแนนเฉลี่ย แปลความหมายระดับความพึงพอใจ
4.51 – 5.00 มากที่สดุ
3.51 – 4.50 มาก
2.51 – 3.50 ปานกลาง
1.51 – 2.50 น้ อย
1.00 – 1.50 น้ อยที่สดุ
3. สถิติที่ใช้ ในการวิเคราะห์ข้อมูล
3.1 สถิติที่ใช้ ในการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
3.1.1 ค่ า ความตรงตามเนื อ้ หา (Content Validity) การหาค่ า ความความตรง
ตามเนื อ้ หาของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน และแบบสอบถามความพึ งพอใจของ
นักเรี ยนที่มีต่อการเรี ยนด้ วยเกม UNO music โดยพิจารณาจากความสอดคล้ องระหว่างข้ อสอบ
กับตัวชีว้ ัด (IOC) และความสอดคล้ องระหว่างข้ อคาถามกับพฤติกรรมชีว้ ัดด้ านความพึงพอใจ
โดยใช้ สตู รคานวณ ดังนี ้ (ล้ วน สายยศ และ อังคณา สายยศ, 2543, น. 249)
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โดย IOC คือ

R
IOC = 
N
ความสอดคล้ องระหว่างข้ อสอบกับจุดประสงค์ มีค่าอยู่

ระหว่าง -1 ถึง +1
คือ ผลรวมความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญทัง้ หมด มีค่าดังนี ้
R
(1)+(1)+(0)+(-1)+(1) = 2
N
คือ จานวนผู้เชี่ยวชาญ
3.1.2 ค่าความยากง่าย (Difficulty) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน
โดยใช้ สตู รคานวณ ดังนี ้ (ล้ วน สายยศ และ อังคณา สายยศ, 2543, น. 196)
p=R
N
โดย p
คือ ค่าความยากง่าย
R
คือ จานวนนักเรียนที่ตอบถูก
N
คือ จานวนนักเรียนทังหมด
้
3.1.3 ค่าอานาจจาแนก (Discrimination Power) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน โดยใช้ สตู รคานวณ ดังนี ้ (ล้ วน สายยศ และ อังคณา สายยศ, 2538, น. 211)
R −R
D= UN L
2
โดย D
คือ ค่าอานาจจาแนกของข้ อสอบ
RU
คือ จานวนนักเรียนที่ตอบถูกในกลุม่ เก่ง
RL
คือ จานวนนักเรียนที่ตอบถูกในกลุม่ อ่อน
N
คือ จานวนนักเรียนในกลุม่ เก่งและกลุม่ อ่อน
3.1.4 ค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน
โดยใช้ สูตร KR – 20 ของ Kuder Richardson ใช้ สูตรคานวณ ดังนี ้ (ล้ วน สายยศ และ อังคณา
สายยศ, 2538, น. 198)


โดย R tt
n



pq
R tt = n 1−  2 
n - 1 S 
t 

คือ ความเชื่อมัน่ ของแบบทดสอบ
คือ จานวนข้ อสอบ
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p
q

คือ
คือ

สัดส่วนของผู้ที่ทาถูกกับคนทังหมด
้
สัดส่วนของผู้ที่ทาผิดกับคนทังหมด
้
หรือ 1-p

คือ คะแนนความแปรปรวนของเครื่องมือนัน้
S 2t
3.1.5 ค่ า ความเชื่ อ มั่ น (Reliability) โดยใช้ สู ต ร สั ม ประสิ ท ธิ์ แ อลฟา (Alpha
Coefficient) ของแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรี ยนที่มีต่อการเรี ยนด้ วยเกม UNO music
โดย โดยใช้ สตู รคานวณ ดังนี ้ (ล้ วน สายยศ และ อังคณา สายยศ, 2538, น. 200)
2

  Si 
n
α=
1−
n − 1  S 2 
t 

โดย α
n
Si2
S 2t

คือ
คือ

ค่าสัมประสิทธิ์ของความเชื่อมัน่
จานวนข้ อสอบ

คือ

คะแนนความแปรปรวนเป็ นรายข้ อ

คือ

คะแนนความแปรปรวนของเครื่องมือนัน้

3.2 สถิติพื ้นฐาน
3.2.1 ร้ อยละ (Percentage)
3.2.2 ค่าเฉลี่ย (Mean) โดยใช้ สตู รคานวณ ดังนี ้ (ล้ วน สายยศ และ อังคณา สาย
ยศ, 2538, น. 73)

X = X
N

โดย X
คือ ค่าเฉลี่ย
คือ ผลรวมของคะแนนทังหมด
้
X
N
คือ จานวนข้ อมูล
3.2.3 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) โดยใช้ สูตรคานวณ ดังนี ้
(ล้ วน สายยศ และ อังคณา สายยศ, 2538, น. 79)
N X 2 − ( X )
S=
N(N − 1)
โดย S
คือ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

 X2

คือ

ผลของคะแนนแต่ละตัวยกกาลังสอง

60
คือ ผลรวมของคะแนนทังหมด
้
X
N
คือ จานวนของข้ อมูลทังหมดของกลุ
้
ม่ ตัวอย่าง
3.3 สถิติที่ใช้ ทดสอบสมมติฐาน
วิเคราะห์เพื่อเปรียบเทียบคะแนนระหว่างก่อนเรี ยนและหลังเรียนในกลุ่มเดียวกัน
โดยใช้ สูตร Dependent Sample t-test ใช้ สูตรคานวณ ดังนี ้ (ล้ วน สายยศ และ อังคณา สายยศ,
2538, น. 104)
D
t=
N D2 − ( D)2
โดย t

คือ

N−1
ค่าสถิติที่ใช้ เปรี ยบเทียบกับค่าวิกฤต เพื่อทราบความมี

D
N
D

คือ
คือ
คือ

ผลต่างของคะแนนแต่ละคู่
จานวนคู่ของคะแนน
ผลรวมทัง้ หมดของผลต่ า งของคะแนนก่ อ นและหลัง

คือ

ผลรวมกาลังสองของผลต่างของคะแนนระหว่างก่อน

นัยสาคัญ

เรียน
D

และหลังเรียน

2
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บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิจัยในครัง้ นี ้ ผู้วิจัยได้ นาเกม UNO music ซึ่งเป็ นสื่อการเรี ยนการสอนที่ผ้ วู ิจยั สร้ าง
ขึ น้ เพื่ อ พั ฒ นาทั ก ษะการอ่ า นโน้ ตดนตรี ส ากล ของนั ก เรี ย นชั น้ มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 2 โรงเรี ย น
ราชวินิตบางแคปานขา จานวนทัง้ สิ ้น 40 คน เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนดนตรี เรื่ อง การ
อ่านโน้ ตดนตรี ส ากล ด้ วยเกม UNO music และเพื่อศึกษาความพึงพอใจที่มี ผ ลต่อการใช้ เกม
UNO music เรื่ อง การอ่านโน้ ตดนตรี สากล โดยการวิเคราะห์ข้อมูลด้ วยหลักสถิติและนาเสนอผล
การวิเคราะห์ข้อมูล โดยแบ่งออกเป็ น 2 ส่วน ดังนี ้
1. ผลการเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนดนตรี เรื่ อง การอ่านโน้ ตดนตรี สากล
ก่อนเรี ยนและหลังเรี ยนของนักเรี ยนระดับชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 2 โรงเรี ยนราชวินิตบางแคปานขา
ด้ วยเกม UNO music
2. ผลของความพึงพอใจที่มีผลต่อการใช้ เกม UNO music เรื่ อง การอ่านโน้ ตดนตรี
สากล ของนักเรียนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 2 โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขา
1. ผลการเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนดนตรี เรื่ อง การอ่ านโน้ ตดนตรี สากล ก่ อน
เรียนและหลังเรียนของนักเรียนระดับชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 2 โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขา
ด้ วยเกม UNO music
การเปรี ย บเที ย บผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นดนตรี เรื่ อ ง การอ่ า นโน้ ตดนตรี ส ากลนั น้
ผู้ วิ จั ย ได้ ท าการวั ด ทั ก ษะการอ่ า นโน้ ตดนตรี ข องนั ก เรี ย นกลุ่ ม ตั ว อย่ า ง จ านวน 40 คน
โดยใช้ แบบทดสอบวั ด ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นวิ ช าดนตรี เรื่ อ ง การอ่ า นโน้ ตดนตรี ส ากล
เป็ น แบบทดสอบ จ านวน 20 ข้ อ ชนิ ด เลื อ กตอบ 4 ตัวเลื อ ก ที่ ผ้ ูวิจัย สร้ างขึน้ ใช้ เวลา 20 นาที
ซึ่ ง ผู้ วิ จั ย ได้ ท าการบั น ทึ ก คะแนนสอบไว้ จากนั น้ ผู้ วิ จั ย น าเกม UNO music เรื่ อ ง การอ่ า น
โน้ ตดนตรี สากล ไปทดลองกับนักเรี ยนกลุ่มตัวอย่าง ในการเพิ่มทักษะการอ่านโน้ ตดนตรี สากล
เป็ นเวลา 4 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 1 คาบเรี ยน คาบเรี ยนละ 50 นาที หลังจากนัน้ ผู้วิจัยทดสอบหลัง
เรี ยนกับนักเรี ยนกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนวิชาดนตรี เรื่ อง การ
อ่านโน้ ตดนตรีสากล ฉบับเดิม เป็ นแบบทดสอบ จานวน 20 ข้ อ ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก ที่ผ้ วู ิจัย
สร้ างขึ ้น โดยมีการสลับข้ อ ผลปรากฏดังตาราง ต่อไปนี ้
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ตาราง 2 แสดงผลการวิเคราะห์การเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนดนตรี เรื่ อง การอ่านโน้ ต
ดนตรีสากล ก่อนเรียนและหลังเรียน
ผลการทดสอบ

คะแนนเต็ม

ก่ อนเรียน
หลังเรี ยน

20
20

𝑿̄

8.08
15.60

ผลการทดสอบ
S.D.
T
3.496
16.720
2.942

Sig.
.000*

* มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จากตารางที่ 2 แสดงถึ งการศึก ษาผลสัม ฤทธิ์ ทางการเรี ย นของผู้ เรี ย นก่ อนเรี ยนและ
หลังเรี ยนวิชาดนตรี เรื่ องการอ่านโน้ ตดนตรี สากล ด้ วยเกม UNO music ที่ผ้ ูวิจัยสร้ างขึน้ พบว่า
จากผลการทดสอบ ผู้เรี ยนมีคะแนนเฉลี่ยของการทาแบบทดสอบหลังเรี ยนสูงกว่าคะแนนเฉลี่ย
ที่ ได้ จ ากการทดสอบก่ อ นเรี ย น แสดงให้ เห็ น ว่ า นั ก เรี ย นมี ผ ลสัม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นวิ ช าดนตรี
เรื่ องการอ่านโน้ ตดนตรี สากล ด้ วยเกม UNO music หลังเรี ยนสูงกว่าก่อนเรี ยน อย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05
2. ผลของความพึงพอใจที่มีผลต่ อการใช้ เกม UNO music เรื่อง การอ่ านโน้ ตดนตรีสากล
ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 2 โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขา
การศึกษาความพึง พอใจที่ มี ผลต่อ การใช้ เกม UNO music เรื่ อง การอ่านโน้ ต ดนตรี
สากล ของนักเรี ยนชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 2 โรงเรี ยนราชวินิตบางแคปานขา ที่ได้ จากการเก็บข้ อมูล
จากแบบสอบถามความพึงพอใจ ผลปรากฏดังตารางต่อไปนี ้
ตาราง 3 แสดงผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจที่มีผลต่อการใช้ เกม UNO music เรื่อง การอ่านโน้ ต
ดนตรีสากล ของนักเรียนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 2 โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขา
ข้ อ

ประเด็นความคิดเห็น

ระดับความพึงพอใจ
ค่ าเฉลี่ย S.D. ผลลัพธ์

1
2

นักเรี ยนมีความเข้ าใจในเนื ้อหาที่เรี ยน
ความยากง่ายเหมาะสมกับเนื ้อหาที่เรี ยน

4.53

0.78

มากที่สดุ

4.18

0.71

3

ความน่าสนใจของเนื ้อหาที่เรี ยน

4.25

0.74

มาก
มาก
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ตาราง 3 (ต่อ)
ข้ อ

ประเด็นความคิดเห็น

4

วิธีการถ่ายทอดให้ ผ้ เู รี ยนเข้ าใจเนื ้อหาวิชา

5

เนื ้อหาสอดคล้ องกับจุดประสงค์และความสนใจของผู้เรี ยน

6

นักเรี ยนได้ เป็ นผู้ลงมือปฏิบตั ิกจิ กรรม

7

นักเรี ยนได้ ศกึ ษาหาความรู้ด้วยตนเอง

8

นักเรี ยนเกิดความสนุกสนานในการทากิจกรรม

9

เกมช่วยส่งเสริ มให้ เกิดความสนใจการเรี ยนมากขึ ้น

10 นักเรี ยนมีกิจกรรมใหม่ ๆ ที่ท้าทายความสามารถ
11 ความน่าสนใจของสื่อการสอน
12 สื่อมีความสอดคล้ องกับเนื ้อหาที่เรี ยน
13 สื่อช่วยสนับสนุนให้ เกิดการเรี ยนรู้ยิ่งขึ ้น
14 สื่อการสอนมีผลต่ออารมณ์และความรู้สกึ
15 สื่อช่วยให้ นกั เรี ยนมีสว่ นร่วมในกิจกรรมการเรี ยนรู้
16 แบบทดสอบมีความยากง่ายเหมาะสมกับนักเรี ยน
17 สื่อการสอนสอดคล้ องกับการวัดผลและประเมินผล
18 มีการวัดผลและประเมินผลที่ยตุ ิธรรม
19 มีการวัดผลและประเมินผลอย่างต่อเนื่อง สม่าเสมอ
20 คะแนนสอบช่วยส่งเสริ มให้ เกิดกาลังใจในการเรี ยน
รวม

ระดับความพึงพอใจ
ค่ าเฉลี่ย S.D. ผลลัพธ์
4.25
0.67
มาก
4.25
0.74
มาก
4.28
0.82
มาก
4.15
0.77
มาก
4.43
0.75
มาก
4.40
0.63
มาก
4.23
0.73
มาก
4.25
0.81
มาก
4.05
0.75
มาก
4.38
0.74
มาก
4.25
0.81
มาก
4.40
0.71
มาก
4.30
0.76
มาก
4.18
0.59
มาก
4.23
0.70
มาก
4.35
0.74
มาก
4.25
0.71
มาก
4.28
0.73
มาก

จากตาราง 3 แสดงผลการวิเคราะห์ ความพึงพอใจที่มี ผลต่อการใช้ เกม UNO music
เรื่ อง การอ่านโน้ ตดนตรี สากล ของนักเรี ยนชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 2 โรงเรี ยนราชวินิตบางแคปานขา
ได้ ค่าเฉลี่ยรวม เท่ากับ 4.28 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.73 และผลความพึงพอใจที่มีผล
ต่อการใช้ เกม UNO music เรื่อง การอ่านโน้ ตดนตรีสากล อยู่ในระดับ มาก
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บทที่ 5
สรุ ปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้ อเสนอแนะ
ในการวิจัยเรื่ อง การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนวิชาดนตรี เรื่ อง การอ่านโน้ ตดนตรี
สากล ด้ วยเกม UNO music ของนักเรี ยนชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 2 โรงเรี ยนราชวินิตบางแคปานขา
ซึ่ ง กลุ่ ม ตั ว อย่ า งที่ ใ ช้ ในการวิ จั ย ครั ง้ นี ้ เป็ นนั ก เรี ย นชั น้ มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 2 ในภาคเรี ย นที่ 2
ปี การศึกษา 2562 โรงเรี ยนราชวินิต บางแคปานขา จ านวน 40 คน โดยการเลือกกลุ่ม ตัวอย่าง
แบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยสรุปได้ ดังนี ้
ความมุ่งหมายของการวิจัย
ในการวิจยั ครัง้ นี ้มีผ้ วู ิจยั ได้ ตงความมุ
ั้
่งหมายไว้ ดงั นี ้
1. เพื่ อ ศึ ก ษาผลสัม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นดนตรี เรื่ อ ง การอ่ านโน้ ต ดนตรี ส ากล ด้ ว ย
เกม UNO music
2. เพื่ อศึกษาความพึงพอใจที่ มี ผลต่อการใช้ เกม UNO music เรื่ อง การอ่านโน้ ต
ดนตรีสากล
สมมติฐานในการวิจัย
1. หลัง จากนัก เรี ย นชัน้ มัธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 2 เรี ย นด้ ว ยเกม UNO music เรื่ อ ง การอ่ า น
โน้ ตดนตรี สากล นักเรี ยนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนหลังเรี ยนสูงกว่าก่อนเรี ยน
2. นักเรี ยนชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 2 ความพึงพอใจที่มี ต่อเกม UNO music เรื่ อง การอ่าน
โน้ ตดนตรีสากล อยู่ในระดับมาก
ขอบเขตของการวิจัย
ประชากรที่ใช้ ในการวิจัย
คื อ นั ก เรี ย น ชั น้ มั ธ ย ม ศึ ก ษ าปี ที่ 2 ใน ภ าค เรี ย น ที่ 2 ปี ก ารศึ ก ษ า 2562
โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขา จานวน 324 คน
กลุ่มตัวอย่ างที่ใช้ ในการวิจัย
คื อ นั ก เรี ย น ชั น้ มั ธ ย ม ศึ ก ษ าปี ที่ 2 ใน ภ าค เรี ย น ที่ 2 ปี ก ารศึ ก ษ า 2562
โรงเรี ย นราชวิ นิ ต บางแคปานข า จ านวน 40 คน โดยการเลื อ กกลุ่ ม ตั ว อย่ า งแบบมี ร ะบบ
(Systematic Random Sampling)
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ตัวแปรที่ศึกษา
1. ตัวแปรอิสระ
1.1 เกม UNO music เรื่อง การอ่านโน้ ตดนตรีสากล
2. ตัวแปรตาม ได้ แก่
2.1 ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย น เรื่ อ ง การอ่ า นโน้ ตดนตรี ส ากล ที่ เ รี ย นด้ วย
เกม UNO music
2.2 ความพึ ง พอใจที่ มี ต่ อ การเรี ย นโดยใช้ เกม UNO music เรื่ อ ง การอ่ า น
โน้ ตดนตรีสากล
เครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ ในการวิจยั ในครัง้ นี ้ ประกอบด้ วย
1. เกม UNO music เรื่อง การอ่านโน้ ตดนตรี สากล สาหรับนักเรียนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 2
2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน วิชา ดนตรี เรื่ อง การอ่านโน้ ตดนตรี สากล
แบบปรนัย จานวน 20 ข้ อ ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก
3. แบบสอบถามความพึ ง พอใจของนั ก เรี ย นที่ มี ผ ลต่ อ การใช้ เกม UNO music
เรื่อง การอ่านโน้ ตดนตรีสากล แบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จานวน 20 ข้ อ
การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผู้วิจยั มีขนตอนการเก็
ั้
บรวบรวมข้ อมูล ดังนี ้
1. ผู้วิจัยท าการพัฒ นาเกม UNO music เรื่ อง การอ่านโน้ ต ดนตรี สากล โดยผ่ าน
การตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญในด้ านต่าง ๆ
2. ผู้วิจัยพัฒ นาแบบทดสอบก่อนเรี ยน-หลังเรี ยน และแบบสอบถามความพึงพอใจ
ของนั ก เรี ย นที่ มี ต่ อ การเรี ย นด้ ว ยเกม UNO music โดยผ่ า นการตรวจสอบจากผู้ เชี่ ย วชาญ
ในด้ านต่าง ๆ
3. ทดสอบก่ อนเรี ย นกับ นัก เรี ยนกลุ่ ม ตัวอย่ าง โดยใช้ แ บบทดสอบวัดผลสัม ฤทธิ์
ทางการเรี ยนวิช าดนตรี เรื่ อง การอ่านโน้ ตดนตรี ส ากล เป็ น แบบทดสอบ จ านวน 20 ข้ อ ชนิ ด
เลือกตอบ 4 ตัวเลือก ที่ผ้ วู ิจยั สร้ างขึ ้น
4. ผู้ วิ จั ย น าเกม UNO music เรื่ อ ง การอ่ า นโน้ ตดนตรี ส ากล ไปทดลองกั บ
กลุม่ ตัวอย่าง
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5. ทดสอบหลังเรี ย นกับ นัก เรี ย นกลุ่ม ตัวอย่ าง โดยใช้ แ บบทดสอบวัด ผลสัม ฤทธิ์
ทางการเรี ยนวิชาดนตรี เรื่ อง การอ่านโน้ ตดนตรี สากล ฉบับเดิม เป็ นแบบทดสอบ จานวน 20 ข้ อ
ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก ที่ผ้ วู ิจยั สร้ างขึ ้น
6. ผู้ วิ จั ย ด าเนิ น การเก็ บ ข้ อมู ล จากแบบสอบถามความพึ ง พอใจของนั ก เรี ยน
ที่มีต่อการเรียนด้ วย เกม UNO music จานวน 40 คน
7. ผู้ วิ จั ย น าข้ อมู ล ที่ ไ ด้ มาวิ เ คราะห์ ด้ วยวิ ธี ก ารทางสถิ ติ เพื่ อ หาผลสั ม ฤทธิ์
ทางการเรี ยนก่อนเรี ยนและหลังเรี ยนด้ วยเกม UNO music และวิเคราะห์หาระดับความพึงพอใจ
จากแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรี ยนด้ วยเกม UNO music
การจัดกระทาและการวิเคราะห์ ข้อมูล
1. เปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของนักเรี ยนระหว่างก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน ด้ วย
เกม UNO music ดนตรี เรื่ อง การอ่านโน้ ตดนตรี สากล โดยใช้ สูต ร Dependent Sample t-test
และกาหนดค่าสถิติที่ระดับนัยสาคัญ .05
2. ศึกษาความพึงพอใจของนักเรี ยนที่มีผลต่อการใช้ เกม UNO music เรื่ อง การอ่านโน้ ต
ดนตรี ส ากล วิเคราะห์ ข้อมูล โดยใช้ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน เป็ นแบบ ลิเกิตสเกล
(Likert Scale) ชนิด 5 ระดับ และกาหนดเกณฑ์การตัดสินผลการประเมิน ดังนี ้
คะแนนเฉลี่ย
แปลความหมายระดับความพึงพอใจ
4.51 – 5.00
มากที่สดุ
3.51 – 4.50
มาก
2.51 – 3.50
ปานกลาง
1.51 – 2.50
น้ อย
1.00 – 1.50
น้ อยที่สดุ
สรุปผลการวิจัย
จากการศึกษาผลสัม ฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิชาดนตรี เรื่ อง การอ่านโน้ ตดนตรี ส ากล ด้ วย
เกม UNO music ของนักเรี ยนชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 2 โรงเรี ยนราชวินิตบางแคปานขา ผู้วิจัยสรุ ป
ผลการวิจยั ได้ ดงั นี ้
1. ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิชาดนตรี เรื่ องการอ่านโน้ ตดนตรี สากล ด้ วยเกม UNO
music หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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2. ความพึงพอใจที่มีผลต่อการใช้ เกม UNO music เรื่ อง การอ่านโน้ ตดนตรี สากล
ของนักเรียนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 2 โรงเรี ยนราชวินิตบางแคปานขา อยู่ในระดับ มาก ได้ ค่าเฉลี่ยรวม
เท่ากับ 4.28 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.73
การอภิปรายผล
การวิ จั ย ในครั ง้ นี ้ ผู้ วิ จั ย ได้ น าเกม UNO music ซึ่ ง เป็ น สื่ อ การสอนที่ ผ้ ู วิ จัย สร้ างขึ น้
เพื่ อ พั ฒ นาทั ก ษะการอ่ า นโน้ ตดนตรี ส ากล ของนั ก เรี ย นชั น้ มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 2 โรงเรี ย น
ราชวิ นิ ต บางแคปานข า เป็ น สื่ อ การสอนวิ ช าดนตรี ได้ แ นวคิ ด มาจากการศึ ก ษารู ป แบบของ
บอร์ ดเกม ประเภทเกมไพ่ คัดเลื อกบอร์ ดเกมที่มี ค วามสอดคล้ องกับเนือ้ หา โดยมี เค้ าโครงของ
บอร์ ดเกม คือ 1) การสุม่ เป้าหมายตัดสินการแพ้ ชนะ 2) การแบ่งลาดับการเล่นในแต่ละรอบชัดเจน
และ 3) การ์ ดพิเศษที่ผ้ ูเล่นต้ องตัดสินใจว่าเมื่อไหร่ ถึงจะใช้ แล้ วได้ ประโยชน์ต่อตนมากที่สุด และ
การปรับเปลี่ยนรู ปแบบเกมให้ เหมาะสมกับความสามารถของผู้เรี ยน นาเอาความรู้ ด้านการอ่าน
โน้ ตดนตรีสากลมาสร้ างสรรค์กบั รูปแบบของบอร์ ดเกมเพื่อให้ เกิดประโยชน์ต่อผู้เรี ยน ประกอบด้ วย
การเรียกชื่อตัวโน้ ตในระบบโซ-ฟา (So – Fa system) การเรี ยกชื่อตัวโน้ ตในระบบตัวอักษร (Letter
system) การอ่านโน้ ตดนตรี ในระบบกุญแจโซ หรื อ กุญแจ G (Treble clef หรื อ G clef) และการ
อ่านโน้ ตดนตรีในระบบกุญแจฟา หรือ กุญแจ F (Bass clef หรือ F clef) (ณัชชา พันธุ์เจริญ, 2556,
7-12) โดยผู้วิจยั ได้ ศึกษาแนวทางการออกแบบเกมในการเรี ยนการสอน ของ วาริ นทร์ รัศมีพรหม
(2531, น. 185) และหลักในการเลือกเกม ข้ อดี ข้ อจากัดของเกมที่ ทิศนา แขมมณี (2555, น. 368)
อธิ บ ายไว้ จากนั น้ ท าสื่ อ การสอนเกม UNO music ไปปรึ ก ษาอาจารย์ ที่ ป รึ ก ษา และเสนอ
ผู้เชี่ยวชาญจานวน 3 ท่าน เพื่อประเมินความเหมาะสมของเกม UNO music เรื่ อง การอ่านโน้ ต
ดนตรีสากล ที่สร้ างขึ ้น พบว่า ผลการประเมินความเหมาะสมของเกม UNO music อยู่ในเกณฑ์ มี
ความเหมาะสมมากที่สุด (คะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 4.54) และได้ ปรับปรุงแก้ ไขตามข้ อเสนอแนะจาก
ผู้เชี่ยวชาญ และใช้ ทดลองกับกลุ่มตัวอย่างก่อนนาไปใช้ ในการทดลองจริ ง เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยนดนตรี เรื่ อง การอ่านโน้ ตดนตรี สากล ด้ วยเกม UNO music และเพื่อศึกษาความพึง
พอใจที่มีผ ลต่อการใช้ เกม UNO music เรื่ อง การอ่านโน้ ตดนตรี สากล ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
อภิปรายผลได้ ดงั นี ้
จากสมมติ ฐ านข้ อที่ 1 ที่ ว่ า หลั ง จากนั ก เรี ย นชั น้ มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 2 เรี ย นด้ วย
เกม UNO music เรื่ อง การอ่ านโน้ ต ดนตรี ส ากล นัก เรี ย นมี ผ ลสัม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นหลัง เรี ย น
สูงกว่าก่อนเรียน ซึง่ จากการทดสอบสมมติฐาน พบว่า นักเรี ยนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนวิชาดนตรี
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เรื่ องการอ่านโน้ ต ดนตรี ส ากล ที่ เรี ยนด้ วยเกม UNO music หลังเรี ยนสูงกว่าก่อนเรี ยน อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งสอดคล้ องกับสมมติฐานที่ตงั ้ ไว้ ทัง้ นีเ้ นื่องจากการเลือกจัดการ
เรี ยนการสอนวิช าดนตรี โดยใช้ เกม UNO music นัน้ นับว่าเป็ นสื่อการสอนที่ช่ วยอานวยความ
สะดวกให้ ครู ช่วยให้ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของนักเรี ยนเพิ่มขึ ้น การจัดการเรี ยนการสอนผ่านเกม
เป็ นกิจกรรมที่สามารถดึงดูดความสนใจของผู้เรียน เกมเป็ นตัวกลางที่มีประสิทธิภาพในการสื่อสาร
ระหว่างผู้สอนและผู้เรียน ซึง่ ณรุทธ์ สุทธจิตต์ (2541, น. 12) ได้ กล่าวถึง พัฒนาการทางด้ านดนตรี
ของเด็ ก ในวั ย นี ้ มี ก ารรั บ รู้ เกี่ ย วกั บ แนวคิ ด ด้ านดนตรี ค รบถ้ วน คื อ มี ค วามเข้ าใจเกี่ ย วกั บ
องค์ประกอบของดนตรี ในเรื่ องต่าง ๆ ซึ่งเด็กในวัยนีค้ วรได้ รับการพัฒ นาสาระดนตรี ทัง้ ในด้ าน
เนื อ้ หาและทักษะดนตรี โดยเฉพาะด้ านทฤษฎีดนตรี การอ่านโน้ ตดนตรี ช่วยในการเรี ยนดนตรี
ระดับสูง เป็ นทักษะพืน้ ฐานที่สาคัญมากที่ช่วยให้ ผ้ ูเรี ยนสามารถศึกษาดนตรี ในระดับสูงต่อไปได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็ นรากฐานสาคัญในการศึกษาดนตรี ต่อไป เกม UNO music เรื่ อง การ
อ่านโน้ ตดนตรี สากล ที่ผ้ ูวิจัยพัฒนาขึน้ มีเนือ้ หาเกี่ยวข้ องกับทฤษฎีดนตรี สากล โดยจัดการเรี ยน
การสอนในลักษณะรูปแบบของการเล่นเกม เป็ นการเรี ยนรู้ที่ได้ รับร่วมมือระหว่างผู้เรี ยนและผู้สอน
ไปพร้ อมกัน โดยการลดบทบาทของผู้ สอนและเพิ่ ม กระบวนการและกิ จ กรรมที่ ส ร้ างความ
กระตือรือร้ นให้ ผ้ ูเรี ยนมีความพร้ อมที่จะเรี ยนรู้มากขึ ้น เป็ นกิจกรรมที่ส่งเสริ มให้ ผ้ ูเรี ยนได้ ลงมือทา
ด้ วยตนเอง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเรี ยนรู้ นอกจากการฟั งและการท่องจา ทาให้ ผ้ เู รี ยนมีเจต
คติที่ดีต่อวิชาดนตรี และเป็ นแนวทางในการพัฒนาการเรี ยนการสอนวิชาดนตรี ให้ มีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ ้น ซึง่ สุวิทย์ มูลคา และ อรทัย มูลคา (2547, น. 97) ได้ กล่าวถึงข้ อดีของการใช้ เกมในการสอน
ไว้ ว่า เกมมีสว่ นช่วยให้ โอกาสผู้เรียนได้ ฝึกทักษะ เทคนิคและกระบวนการต่าง ๆ ทาให้ ผ้ เู รียนมีสว่ น
ร่ วมในการเรี ยนสูง มี ความสนุกสนานเพลิดเพลิน เกิดการเรี ยนรู้ ด้ วยตนเอง เป็ นการเรี ยนรู้ ที่มี
ความหมายและยังจดจาได้ คงทน และยังสะดวกแก่ผ้ สู อน และ ทิศนา แขมมณี (2555, น. 365) ได้
อธิบายว่า การสอนโดยใช้ เกม เป็ นกระบวนการสอนที่ผ้ ูสอนใช้ ในการการช่วยให้ ผ้ ูเรี ยนเกิดการ
เรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ที่กาหนด ซึ่งวัตถุประสงค์ของการสอนด้ วยเล่นเกมนัน้ เป็ นวิธีการที่ช่วยให้
ผู้เรี ยนได้ เรี ยนรู้ อย่างสนุกสนานและทดสอบความสามารถโดยผู้เรี ยนเป็ นผู้เล่นเอง ทาให้ ได้ รับ
ประสบการณ์ โดยตรง เป็ นวิธีการที่เปิ ดโอกาสให้ ผ้ เู รี ยนมีส่วนร่ วมสูง ผลการวิจัยครัง้ นีส้ อดคล้ อง
กับงานวิจยั ของ วิภาพร อาไพพิทกั ษ์ วงศ์ (2552, น. 64) ที่พบว่า นักเรียนที่ได้ รับการสอนโดยใช้ สื่อ
การสอนชนิดเกมกระดานแนวคิดเกมเศรษฐี เพื่อใช้ สอนอ่านโน้ ต สาหรับ นักเรี ยนเปี ยโนชัน้ ต้ น มี
ผลการทดสอบก่อนเรี ยนกับการทดสอบหลังเรี ยนมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 และสอดคล้ องกับงานวิจยั ของ อิสรี ย์ เพียรจริ ง (2559, น. 57) ที่พบว่า นักเรี ยนที่ได้ รับ
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การสอนโดยใช้ สื่อเกมบิงโก (M.T BINGO) เพื่อใช้ สอนทฤษฎีดนตรีสากลเบื ้องต้ น สาหรับนักเรี ยน
ชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 3 มีผลการทดสอบหลังเรี ยนสูงกว่าก่อนเรี ยน และมีผลการทดสอบก่อนเรี ยน
กับการทดสอบหลังเรียนที่มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จากสมมติ ฐ านข้ อที่ 2 ที่ ว่ า นั ก เรี ย นชั น้ มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 2 ความพึ ง พอใจที่ มี ต่ อ
เกม UNO music เรื่ อง การอ่านโน้ ตดนตรี สากล อยู่ในระดับมาก ซึ่งจากการทดสอบสมมติฐาน
พบว่ า ความพึ ง พอใจที่ มี ผ ลต่ อ การใช้ เกม UNO music เรื่ อ ง การอ่ า นโน้ ต ดนตรี ส ากล ของ
นักเรี ยนชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 2 โรงเรี ยนราชวินิตบางแคปานขา อยู่ในระดับ มาก ได้ ค่าเฉลี่ยรวม
เท่ากับ 4.28และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.73 สอดคล้ องกับสมมติฐานที่ตงไว้
ั ้ แสดงว่า
นักเรี ยนมีความพึงพอใจมากจากการเลือกจัดการเรี ยนการสอนวิชาดนตรี โดยใช้ เกม การจัดการ
เรียนการสอนโดยใช้ เกมนี ้ โดยเน้ นให้ ผ้ เู รียนเรียนรู้ได้ ด้วยตนเอง เมื่อผู้เรียนมีสว่ นร่วมในการเรียนก็
จะทาให้ ผ้ เู รี ยนเกิดความเข้ าใจและจดจา การสอนโดยใช้ เกมยิ่งทาให้ ผ้ เู รียนได้ รับความสนุกสนาน
เพลิดเพลิน มีการผ่อนคลายความตึงเครียด ได้ แสดงความคิดเห็นด้ วยกัน ช่วยเหลือกัน ช่วยดึงดูด
ให้ ผ้ เู รียนมีความสนใจเรียนมากขึ ้นและเกิดความพอใจที่จะเรียน เกิดความตังใจในการท
้
ากิจกรรม
ด้ วยความสุข เกมเป็ นกิจกรรมที่ช่วยให้ พัฒนาผู้เรี ยนในทุก ๆ ด้ าน ส่งผลดีต่อการเรี ยน เมื่อได้ ทา
กิจกรรมดังกล่าวจนประสบความสาเร็จก็จะเกิดความพึงพอใจและมัน่ ใจในตนเอง ซึง่ ณรุทธ์ สุทธ
จิตต์ (2541, น. 35) กล่าวว่า ผู้เรี ยนระดับมัธยมศึกษานัน้ กิจกรรมที่น่าจะเหมาะสมสาหรับผู้เรี ยน
ในวัย นี ้ ควรเป็ น สิ่ ง ที่ ผ้ ูเรี ยนมี ส่วนร่ วมด้ วย มี ส่วนคิ ดและท าด้ วยตนเอง นอกจากวิธี การอื่ น ๆ
นอกเหนือจากการบรรยาย ผู้เรียนได้ คิดสร้ างสรรค์ดนตรี ที่เป็ นสิ่งที่เหมาะสม ได้ มีโอกาสเรียนรู้และ
ฝึ กฝนทักษะดนตรี ตามที่ตนเองถนัดไปพร้ อมกับการเรี ยนทฤษฎีดนตรี ในเรื่ องต่าง ๆ สามารถเป็ น
กิจกรรมนอกห้ องเรี ยนในรูปแบบของชมรมต่าง ๆ ทางดนตรี ผู้เรียนจึงเกิดความพึงพอใจมากจาก
การเลือกจัดการเรียนการสอนวิชาดนตรี โดยใช้ เกม สอดคล้ องกับคากล่าวของ แกรมบ์, คารร์ , และ
ฟิ ตช์ (Jean Dresden Grambs และคนอื่ น ๆ, 1970, p. 244) ที่ ก ล่ า วว่ า เกมเป็ นนวั ต กรรม
การศึกษาที่ครูส่วนใหญ่ยอมรับว่ากิจกรรมการเล่นหรือเกม สามารถใช้ ในการจูงใจนักเรี ยน โดยครู
สามารถนาเกมไปใช้ ในการเรี ยนการสอน เพื่อให้ การสอนนัน้ ดาเนินไปจนบรรลุเป้าหมายได้ เกม
เป็ นกิ จ กรรมที่ จั ด สภาพแวดล้ อมของนั ก เรี ย นให้ เกิ ด การแข่ ง ขั น อย่ า งมี ก ฎเกณฑ์ โดยมี
วัตถุประสงค์เฉพาะ และเป็ นกิจกรรมเพื่อความสนุกสนาน และสอดคล้ องกับ หลักการการจัดการ
เรี ยนรู้ ของหลัก สูตรแกนกลางการศึกษาขัน้ พื น้ ฐาน พุท ธศักราช 2551 (กระทรวงศึกษาธิ การ,
2551, น. 25) ที่กล่าวไว้ ว่า การจัดการเรี ยนรู้ ต้องยึดหลักให้ ผ้ ูเรี ยนมีความสาคัญ ต้ องส่งเสริ มให้
ผู้เรี ยนสามารถพัฒนาตนเองตามธรรมชาติ และเต็มความสามารถ โดยคานึงถึงความแตกต่างของ
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บุคคลกับการพัฒ นาการทางสมอง การใช้ สื่อการเรี ยนรู้ ในการเป็ นเครื่ องมือในการส่งเสริ ม และ
สนับสนุนการจัดการเรี ยนรู้ เพื่อให้ ผ้ ูเรี ยนสามารถเข้ าถึงความรู้ และทักษะ รวมทัง้ มีคุณลักษณะ
ตามมาตรฐานของการเรี ย นรู้ ตามหลัก สูต รอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ การเล่ น เกมเป็ น กิ จ กรรมที่
สอดคล้ องกับความชอบและพัฒนาการของเด็ก และได้ ถูกบรรจุอยู่ในรูปแบบของวิธีการสอน โดย
ถูกเรี ยกว่า เกมการศึกษา การเลื อกจัดการเรี ยนการสอนวิชาดนตรี โดยใช้ เกม ทาให้ นักเรี ยนชัน้
มัธยมศึกษาปี ที่ 2 เกิดความพึงพอใจที่มีต่อเกม UNO music เรื่ อง การอ่านโน้ ตดนตรี สากล อยู่ใน
ระดับมาก
ข้ อเสนอแนะ
ข้ อเสนอแนะจากงานวิจัย
1. การใช้ เกมในการเรี ย นการสอน ผู้ สอนต้ องชี แ้ จงจุ ด มุ่ ง หมายการเล่ น เกม
กฎกติกา และวิธีการเล่นเกมที่ชดั เจน เพื่อให้ ผ้ เู ล่นได้ เข้ าใจตรงกัน
2. การใช้ สื่อประเภทเกมในการเรี ยนการสอน ควรมีการจัดเวลาที่เหมาะสมในการ
เล่นเกมที่ใช้ เวลาไม่นานจนเกินไป ประมาณ 8-10 นาทีต่อเกม
3. หลังจากการทดลองเล่นเกม UNO music พบว่ามีปัญหาการปะปนของไพ่ระหว่าง
สารับ ดังนันหลั
้ งจากเล่นเกมทุกครัง้ จึงต้ องมีการตรวจเช็คจัดเรียงไพ่ให้ ครบแต่ละสารับตามเดิม
ข้ อเสนอแนะเพื่องานวิจัยครัง้ ต่ อไป
1. ควรมี ก ารศึก ษาผลสัม ฤทธิ์ ท างการเรี ยนดนตรี เรื่ อง การอ่ านโน้ ตดนตรี ส ากล
ระหว่างกลุม่ ที่ทาการสอนด้ วยเกม UNO music และกลุม่ ที่เรียนด้ วยวิธีการสอนแบบปกติ
2. ควรมี การเพิ่ ม ระดับ เสีย งของตัวโน้ ต ในเกม UNO music ให้ มี ช่ วงเสี ยงที่ก ว้ าง
มากกว่า 1 Octave และเพิ่มโน้ ตดนตรีที่มีเครื่องหมายแปลงเสียงด้ วย
3. ควรมี ก ารสร้ างสื่ อการสอนในลัก ษณะต่าง ๆ ที่ เหมาะสมกับ เนื อ้ หาวิช าดนตรี
ในส่วนของทฤษฎีดนตรีสากล เช่น แอปพลิเคชัน โปรแกรม เป็ นต้ น
4. ควรมีแนวทางในการพัฒนาเกม UNO music ในการสอนเนื ้อหาสาระดนตรีสากล
เรื่องอื่น ๆ เช่น รูปแบบจังหวะ ขันคู
้ ่ คอร์ ด หรือ บันไดเสียงต่าง ๆ
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รายนามผู้เชี่ยวชาญ
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รายนามผู้เชี่ยวชาญ
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภสั ชา น้ อยสะอาด

อาจารย์สาขาวิชาดุริยางค์ศิลป์
คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิเชษฐ์ สุดใส
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3. อาจารย์ ดร.ปวัตน์ชยั สุวรรณคังคะ
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คณะศิลปกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
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หนังสือเชิญผู้เชี่ยวชาญ
หนังสือขอความอนุเคราะห์ เก็บข้ อมูลเพื่อการวิจัย
และหนังสือการรับรองจริยธรรมพิจารณาโครงการวิจัยที่ทาในมนุษย์
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แบบประเมินคุณภาพของเครื่องมือวิจัย
- แบบประเมินความเหมาะสมของเกม UNO music
- แบบประเมิ น ความสอดคล้ อ งระหว่ างแบบทดสอบวัด ผลสัม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นกั บ
จุดประสงค์การเรียนรู้ วิชาดนตรี เรื่องการอ่านโน้ ตดนตรีสากล ของนักเรียนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 2
- แบบประเมินความสอดคล้ องของประเด็นแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรี ยน ที่มี
ต่อเกม UNO music เรื่องการอ่านโน้ ตดนตรีสากล สาหรับนักเรียนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 2
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ตารางแสดงผลการประเมินคุณภาพของเครื่องมือวิจัย
- ตารางแสดงผลคะแนนการประเมิ น ความเหมาะสมของเกม UNO music ของ
ผู้เชี่ยวชาญทัง้ 3 ท่าน
- ตารางแสดงการประเมินผลความสอดคล้ องระหว่างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนกับจุดประสงค์การเรียนรู้ วิชาดนตรี เรื่องการอ่านโน้ ตดนตรีสากล ของผู้เชี่ยวชาญทัง้ 3 ท่าน
- ตารางแสดงการประเมินความสอดคล้ องของประเด็นแบบสอบถามความพึงพอใจของ
นักเรียน ที่มีต่อเกม UNO music เรื่องการอ่านโน้ ตดนตรีสากล ของผู้เชี่ยวชาญทัง้ 3 ท่าน

100
ตาราง 1 แสดงผลการประเมินความเหมาะสมของเกม UNO music เรื่องการอ่านโน้ ตดนตรีสากล
ของนักเรียนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 2 ของผู้เชี่ยวชาญทัง้ 3 ท่าน

รายการประเมิน
ด้ านภาพ
ความเหมาะสมของขนาดภาพ
ความคมชัดของภาพ
ความน่าสนใจของภาพ
ด้ านสีและตัวอักษร
ความเหมาะสมของสีพื ้นหลัง
ความเหมาะสมของสีภาพ
ความเหมาะสมของขนาดตัวอักษร
ความเหมาะสมของรูปแบบ
ตัวอักษร
ความคมชัดของตัวอักษร
ด้ านการออกแบบ
สีที่ใช้ มีการดึงดูดความสนใจให้ เกิด
การเรียนรู้
ความเหมาะสมของการออกแบบ
ความเหมาะสมของการนาเสนอ
เนื ้อหา
ความน่าสนใจในการทาให้ เกิด
แรงจูงใจในการเรียน

ระดับความคิดเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญ
คนที่ คนที่ คนที่
1
2
3

X

ระดับ
ความ
S.D.
เหมาะส
ม

4
5
5

3
4
3

4
4
5

3.67
4.33
4.33

0.58 ปานกลาง
0.58 มาก
1.15 มาก

5
5
5
5

5
5
4
4

4
5
5
5

4.67
5
4.67
4.67

0.58
0
0.58
0.58

5

4

5

4.67

0.58 มากที่สดุ

5

4

5

4.67

0.58 มากที่สดุ

5
4

4
4

4
4

4.33
4

0.58
0

5

4

5

4.67

0.58 มากที่สดุ

มากที่สดุ
มากที่สดุ
มากที่สดุ
มากที่สดุ

มาก
มาก

101
ตาราง 1 (ต่อ)

รายการประเมิน
ด้ านการใช้ ภาษา
ความถูกต้ องของภาษา
การสื่อความหมายชัดเจนในการ
อธิบายเนื ้อหา
ความเหมาะสมของคาศัพท์
เนื ้อหามีความเหมาะสมกับผู้เรียน
ด้ านอื่น ๆ
สื่อการสอนส่งเสริมการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน
สื่อการสอนที่สร้ างขึ ้นมีความ
ถูกต้ องและสอดคล้ องกับ
เนื ้อหาวิชา
สื่อการสอนช่วยให้ นกั เรี ยนจาและ
เข้ าใจเนื ้อหาได้ ง่ายขึ ้น
ขนาดของสื่อมีความเหมาะสมใน
การนาไปใช้
สื่อการสอนสามารถนาไปใช้ ได้
สะดวกและง่ายต่อการใช้
สื่อการสอนมีขนาดพกพาสะดวก
สื่อการสอนมีความคงทนและใช้ ได้
นาน

ระดับความคิดเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญ
คนที่ คนที่ คนที่
1
2
3

X

ระดับ
ความ
S.D.
เหมาะส
ม

4
4

4
4

4
4

4
4

0
0

มาก
มาก

5
5

4
4

5
5

4.67
4.67

5

5

5

5

0

มากที่สดุ

5

5

5

5

0

มากที่สดุ

4

5

5

4.67

0.58 มากที่สดุ

5

4

5

4.67

0.58 มากที่สดุ

5

4

4

4.33

0.58

5
5

5
4

5
5

5
4.67

0 มากที่สดุ
0.58 มากทีส่ ดุ

0.58 มากที่สดุ
0.58 มากทีส่ ดุ

มาก

102
ตาราง 1 (ต่อ)

รายการประเมิน
ด้ านอื่น ๆ (ต่อ)
สื่อการสอนเปิ ดโอกาสให้ ทกุ คนที่
เล่นมีสิทธิ์เป็ นผู้ชนะ
สื่อการสอนส่งเสริมคุณธรรม ความ
ซื่อสัตย์ให้ แก่นกั เรียน
สื่อการสอนช่วยส่งเสริมปฏิสมั พันธ์
ทางสังคมระหว่างกัน
นักเรียนได้ ประโยชน์จากสื่อการ
สอนที่สร้ างขึ ้น
รวมเฉลี่ย

ระดับความคิดเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญ
คนที่ คนที่ คนที่
1
2
3

X

ระดับ
ความ
S.D.
เหมาะส
ม

5

4

5

4.67

0.58 มากที่สดุ

5

4

4

4.33

0.58

5

4

5

4.67

0.58 มากที่สดุ

5

4

5

4.67

0.58 มากที่สดุ

4.54

0.34 มากที่สดุ

มาก

103
ตาราง 2 แสดงผลการประเมินความสอดคล้ องระหว่างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนกับ
จุดประสงค์การเรียนรู้ วิชาดนตรี เรื่ องการอ่านโน้ ตดนตรี สากล ของนักเรียนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 2
จานวน 30 ข้ อ ของผู้เชี่ยวชาญทัง้ 3 ท่าน

104
ตาราง 2 (ต่อ)

105
ตาราง 3 แสดงผลการประเมินความสอดคล้ องของประเด็นแบบสอบถามความพึงพอใจของ
นักเรียน ที่มีต่อเกม UNO music เรื่องการอ่านโน้ ตดนตรี สากล สาหรับนักเรียนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่
2 จานวน 20 ข้ อ ของผู้เชี่ยวชาญทัง้ 3 ท่าน

106

ภาคผนวก จ
เครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัยที่ผ่านการตรวจสอบคุณภาพแล้ ว
- เกม UNO music และกติกา
- แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนวิชาดนตรี เรื่ องการอ่านโน้ ตดนตรี สากล ของ
นักเรียนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 2
- แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรี ยน ที่มี ต่อเกม UNO music เรื่ องการอ่านโน้ ต
ดนตรีสากล ของนักเรียนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 2

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

ภาคผนวก ฉ
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
- ตารางแสดงค่าความยากง่าย ค่าอานาจจาแนก
- ตารางแสดงค่าความยากง่าย ค่าอานาจจาแนก และค่าความเชื่อมัน่ ของแบบทดสอบ
- ตารางเปรี ยบเทียบผลคะแนนแบบทดสอบวัด ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนก่อนเรี ยนและ
หลังเรียน วิชาดนตรี เรื่องการอ่านโน้ ตดนตรีสากล ด้ วยเกม UNO music
- ตารางแสดงความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อเกม UNO music เรื่องการอ่านโน้ ตดนตรี
สากล

121
ตาราง 4 แสดงค่าความยากง่าย ค่าอานาจจาแนก ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน
วิชาดนตรี เรื่ องการอ่านโน้ ตดนตรีสากล ของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 2

122
ตาราง 4 (ต่อ)

หมายเหตุ คัดเลือกข้ อสอบที่มีค่าความยากง่าย ระหว่าง 0.20 ถึง 0.80 และค่าอานาจ
จาแนก มีค่ามากกว่า 0.20 ขึ ้นไป

123
ตาราง 5 แสดงค่าความยากง่าย ค่าอานาจจาแนก และค่าความเชื่อมัน่ ของแบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธิ์ทางการเรี ยน วิชาดนตรี เรื่ องการอ่านโน้ ตดนตรี สากล ของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 2

หมายเหตุ คัดเลือกข้ อสอบที่มีค่าความยากง่าย ระหว่าง 0.20 ถึง 0.80 และค่าอานาจ
จาแนก มีค่ามากกว่า 0.20 ขึ ้นไป

124
ค่าความเชื่อมัน่ ของแบบทดสอบ
∑ pq
=
4.52
n
=
20
S2 t
=
24.4
จากสูตร

Rtt

=
=

n
n−1
20

[1 −

20−1

∑ pq

[1 −

]

s2t
4.52

24.4

]

=
0.86
ดังนัน้ ค่าความเชื่อมัน่ ของแบบทดสอบฉบับนี ้ เท่ากับ 0.86

125
ตาราง 6 เปรี ยบเทียบผลคะแนนแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน
วิชาดนตรี เรื่ องการอ่านโน้ ตดนตรีสากล ด้ วยเกม UNO music ของนักเรียนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 2
นักเรียนคน
ที่

ก่ อนเรียน

หลังเรี ยน

ผลต่ าง (D)

ผลต่ างกาลัง 2 (D2)

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

10
11
7
8
4
12
4
6
3
4
8
4
12
6
5
6
3
9
9
6
8
16
5
7
7

20
18
18
14
14
20
13
13
16
16
18
10
18
13
16
12
12
11
14
17
18
19
12
9
11

10
7
11
6
10
8
9
7
13
12
10
6
6
7
11
6
9
2
5
11
10
3
7
2
4

100
49
121
36
100
64
81
49
169
144
100
36
36
49
121
36
81
4
25
121
100
9
49
4
16

126
ตาราง 6 (ต่อ)
นักเรียนคน
ที่

ก่ อนเรียน

26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
รวม
เฉลี่ย
S.D.

15
13
16
7
8
14
4
11
7
7
10
8
7
10
6
323
8.08
3.50

ผลคะแนน
หลังเรี ยน
ผลต่ าง (D)
18
17
20
17
15
19
14
19
13
17
17
18
16
16
16
624
15.60
2.94

ผลต่ างกาลัง 2 (D2)

3
4
4
10
7
5
10
8
6
10
7
10
9
6
10
301
7.53
2.85

9
16
16
100
49
25
100
64
36
100
49
100
81
36
100
2581
64.53
42.05

เปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน วิชาดนตรี เรื่ องการอ่านโน้ ต
ดนตรีสากล ด้ วยเกม UNO music

t

=

∑𝐷
2
2
√𝑁 ∑ 𝐷 −(∑ 𝐷)
𝑁−1

=

𝟑𝟎𝟏
√40∗2581−(301)
40−1

=

16.72024

2

127
ตาราง 7 แสดงความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อเกม UNO music เรื่องการอ่านโน้ ตดนตรีสากล
สาหรับนักเรียนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 2

ข้ อ

ประเด็นความ
คิดเห็น

ระดับความพึงพอใจ
รวม

ค่ าเฉลี่ย

S.D.

ผลลัพธ์

0

40

4.53

0.78

0

0

40

4.18

0.71

มาก
ที่สดุ
มาก

4

1

0

40

4.25

0.74

มาก

20

5

0

0

40

4.25

0.67

มาก

17

16

7

0

0

40

4.25

0.74

มาก

20

11

9

0

0

40

4.28

0.82

มาก

15

16

9

0

0

40

4.15

0.77

มาก

23

11

6

0

0

40

4.43

0.75

มาก

19

18

3

0

0

40

4.40

0.63

มาก

16

17

7

0

0

40

4.23

0.73

มาก

18

15

6

1

0

40

4.25

0.81

มาก

มาก
ที่สุด

มาก

นักเรี ยนมีความเข้ าใจใน
เนื ้อหาที่เรียน

27

8

4

1

ความยากง่ายเหมาะสม
กับเนื ้อหาทีเ่ รี ยน
3 ความน่าสนใจของเนื ้อหา
ที่เรี ยน
4 วิธีการถ่ายทอดให้ ผ้ เู รี ยน
เข้ าใจเนื ้อหาวิชา
5 เนื ้อหาสอดคล้ องกับ
จุดประสงค์และความ
สนใจของผู้เรียน
6 นักเรี ยนได้ เป็ นผู้ลงมือ
ปฏิบตั ิกิจกรรม
7 นักเรี ยนได้ ศกึ ษาหา
ความรู้ด้วยตนเอง
8 นักเรี ยนเกิดความ
สนุกสนานในการทา
กิจกรรม
9 เกมช่วยส่งเสริมให้ เกิด
ความสนใจการเรี ยนมาก
ขึ ้น
10 นักเรี ยนมีกิจกรรมใหม่ ๆ
ที่ท้าทายความสามารถ
11 ความน่าสนใจของสื่อ
การสอน

14

19

7

16

19

15

1
2

ปาน
น้ อย
น้ อย
กลาง
ที่สุด

128
ตาราง 7 (ต่อ)

ข้ อ

ประเด็นความ
คิดเห็น

12 สื่อมีความสอดคล้ องกับ
เนื ้อหาที่เรียน
13 สื่อช่วยสนับสนุนให้ เกิด
การเรี ยนรู้ยิ่งขึ ้น
14 สื่อการสอนมีผลต่อ
อารมณ์และความรู้สกึ
15 สื่อช่วยให้ นกั เรียนมีส่วน
ร่วมในกิจกรรมการเรี ยนรู้
16 แบบทดสอบมีความยาก
ง่ายเหมาะสมกับนักเรี ยน
17 สื่อการสอนสอดคล้ องกับ
การวัดผลและ
ประเมินผล
18 มีการวัดผลและ
ประเมินผลที่ยตุ ิธรรม
19 มีการวัดผลและ
ประเมินผลอย่างต่อเนื่อง
สม่าเสมอ
20 คะแนนสอบช่วยส่งเสริม
ให้ เกิดกาลังใจในการ
เรี ยน
รวม

ระดับความพึงพอใจ
รวม

ค่ าเฉลี่ย

S.D.

ผลลัพธ์

0

40

4.05

0.75

มาก

1

0

40

4.38

0.74

มาก

6

1

0

40

4.25

0.81

มาก

14

5

0

0

40

4.40

0.71

มาก

19

14

7

0

0

40

4.30

0.76

มาก

11

25

4

0

0

40

4.18

0.59

มาก

15

19

6

0

0

40

4.23

0.70

มาก

20

14

6

0

0

40

4.35

0.74

มาก

16

18

6

0

0

40

4.25

0.71

มาก

4.28

0.73

มาก

มาก
ที่สุด

มาก

ปาน
น้ อย
น้ อย
กลาง
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ภาคผนวก ช
ตัวอย่ างภาพกิจกรรม
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ประวัติผู้เ ขีย น

ประวัติผ้ เู ขียน
ชื่อ-สกุล
วัน เดือน ปี เกิด
สถานที่เกิด
วุฒกิ ารศึกษา

ที่อยู่ปัจจุบัน

นายสิทธิชยั ไพรพฤกษา
4 ธันวาคม 2529
จังหวัดชุมพร
พ.ศ.2563 สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต
สาขาวิชาศิลปศึกษา (ดนตรีศึกษา)
จาก มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
พ.ศ.2551 สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาดนตรีสากล
จาก มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
พ.ศ.2548 สาเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
จาก โรงเรียนศรี ยาภัย จังหวัดชุมพร
65 หมู่ 13 ตาบลวังไผ่ อาเภอเมือง จังหวัดชุมพร 86190

