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บทคัดย่อ 
                           

     จุดมุ่งหมายของการวิจัยนี้  (1) เพ่ือพัฒนาชุดกิจกรรมฝึกทักษะปฏิบัติดนตรีเรื่องรู้  รักษ์               
เรียนดนตรี ตามแนวคิดดาลโครซกับ Google Classroom ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5/1 (2) เพ่ือ
ศึกษาผลการเรียนของนักเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยชุดกิจกรรมฝึกทักษะปฏิบัติดนตรีเรื่องรู้  รักษ์  
เรียนดนตรี ตามแนวคิดดาลโครซกับ Google Classroomส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5/1 และ (3) 
เพ่ือประเมินผลความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการพัฒนาชุดกิจกรรมฝึกทักษะปฏิบัติดนตรีเรื่องรู้  รักษ์  
เรียนดนตรี ตามแนวคิดดาลโครซกับ Google Classroomส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5/1         
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา  ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 / 1 โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง ๑  
(บุรวิทยาคาร)   อ าเภอขลุง   จังหวัดจันทบุรี  สังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 
2563  จ านวน 26 คน จากการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ 
ได้แก่ การพัฒนาทักษะปฏิบัติดนตรีเรื่องรู้  รักษ์  เรียนดนตรี ตามแนวคิดดาลโครซกับ Google Classroom
ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1 แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียนและหลังเรียน  จ านวน 30 ข้อ และ
แบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการพัฒนาชุดกิจกรรมฝึกทักษะปฏิบัติดนตรีเรื่องรู้  รักษ์  เรียนดนตรี ตาม
แนวคิดดาลโครซกับ Google Classroomส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5/1 ที่ผู้ศึกษาสร้างขั้นสถิติที่ใช้
ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (Mean)  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  และการ
ทดสอบค่าที (t-test แบบ Dependent Samples) 
ผลการศึกษาพบว่า   
 1. การพัฒนาชุดกิจกรรมฝึกทักษะปฏิบัติดนตรีเรื่องรู้  รักษ์  เรียนดนตรี ตามแนวคิดดาลโครซกับ 
Google Classroomส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5/1 ที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพ เท่ากับ 86.46/85.13 
ตามเกณฑ์ 
 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังการพัฒนาชุดกิจกรรมฝึกทักษะปฏิบัติดนตรีเรื่องรู้  
รักษ์  เรียนดนตรี ตามแนวคิดดาลโครซกับ Google Classroomส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5/1 หลัง
เรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05                                                                                 
 3.   ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการพัฒนาชุดกิจกรรมฝึกทักษะปฏิบัติดนตรีเรื่องรู้  รักษ์  
เรียนดนตรี ตามแนวคิดดาลโครซกับ Google Classroomส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5/1 มีค่าเฉลี่ย
อยู่ในระดับมาก  
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ประกาศคุณูปการ 
  

รายงานการวิจัยฉบับนี้ส าเร็จอย่างสมบูรณ์   ได้ด้วยความช่วยเหลืออย่างดียิ่งจาก  คณะท างาน 
คณะกรรมการผู้นิเทศ โครงการ IFTE (Innovation For Thai Education) ประจ าปี 2564 ที่ได้กรุณาให้
ค าแนะน าปรึกษาและข้อมูลต่างๆ  ขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้ 

ขอขอบพระคุณคุณวิโรจน์   ต่อคิด รองศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี , ผศ.ดร.ธนิก  คุณเมธีกุล อาจารย์
คณะคุรุศาสตร์ ม.ราชภัฎร าไพพรรณี , ดร.มาลัย  โพธิพันธ์  อาจารย์คณะเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัย     
ราชมงคลตะวันออก  วิทยาเขตจันทบุรี , ดร.สุธี  วรประดิษฐ์  ศึกษานิเทศก์ ส านักงาน กศน.จังหวัดตราด ,            
คุณธิติกาญจน์ พัฒน์อมรไชย ศึกษานิเทศก์ สพป.จบ.1 ที่ได้กรุณาให้ค าแนะน าตลอดจนชี้แนะการจัดท า
ผลงานวิจัยและนวัตกรรมในการประเมินคัดเลือกผลงานนวัตกรรมการศึกษา ระดับจังหวัด  

ขอขอบพระคุณครูรจนา  เมธวัน , ครูวรรณา  อินทสุวรรณ , ครูยงยุทธ  นิลโกศล คณะคุณครูกลุ่ม   
สาระการเรียนรู้ศิลปะ  ครูนิมิตร  สุขดี ,ครูมาวิณี  กิจจะนะ(ครูวิชาคอมพิวเตอร์) และครูกรรณิการ์  แก้วดี 
(หัวหน้างานฝ่ายวิชาการ) โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง ๑ (บุรวิทยาคาร)  ที่ได้กรุณาให้ค าแนะน าตลอดจน
ตรวจสอบเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

ขอขอบคุณผู้อ านวยการสถานศึกษา นายสุภนิติ์   สาสะเน  โรงเรียน เทศบาลเมืองขลุง ๑               
(บุรวิทยาคาร)  อ าเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี   ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์อ านวยความสะดวก และให้ความร่วมมือ
เป็นอย่างดียิ่งในการทดลองและเก็บรวบรวมข้อมูล 

 

คุณค่าและประโยชน์อันพึงมีจากการศึกษาวิจัยนี้ ผู้วิจัยขอน้อมบูชาพระคุณบิดามารดาและบูรพาจารย์
ทุกท่านที่ได้อบรมสั่งสอนวิชาความรู้ และให้ความเมตตาแก่ผู้วิจัยมาโดยตลอด  เป็นก าลังใจส าคัญที่ท าให้การ
ศึกษาวิจัยฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงได้ด้วยดี 
 

 
              นางสาวอัญภัทร  ญาณกิจ                                                    
                                 ผูว้ิจัย 
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บทท่ี 1 
บทน า 

 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 ดนตรี  เป็นศิลปะแขนงหนึ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น  โดยสร้างสรรค์จากการเลียนแบบเสียงจากธรรมชาติ
และการสร้างสรรค์จากจินตนาการของตนเอง  ดนตรีนอกจากจะใช้เพ่ือความบันเทิงแล้วยังสามารถใช้เป็น
เครื่องมือในการพัฒนามนุษย์ให้มี  ความสมบูรณ์  ทั้งทางด้านร่างกาย  อารมณ์  สังคม  และสติปัญญา  เพ่ือให้
สามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข  ดังพระราชด ารัสพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล  
อดุลยเดช  ซึ่งมีใจความตอนหนึ่งว่า “..การดนตรีเป็นศิลปะอย่างหนึ่งที่สามารถก่อให้เกิดความปีติ  ความสุข  
ความยินดี  ความพอใจได้มากที่สุด  หน้าที่ของนักดนตรีนั้นคือ  ท าให้ผู้ฟังเกิดความพอใจ  ความครึกครื้น  
ความอดทนความขยัน มีความเข้มแข็ง  และความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน  คือนอกจากจะสร้างความบันเทิง
แล้ว  ควรแสดงในสิ่งที่จะเป็นทางสร้างสรรค์  เช่น ชักน าให้คนเป็นคนดีด้วย...”(กรมศิลปากร,2560) จึงอาจถือ
ได้ว่าการเรียนรู้ดนตรีนั้น  สามารถสร้างทักษะของมนุษย์ให้มีคุณภาพที่ดี  ด าเนินชีวิตได้อย่างสันติสุขและมี
ภูมิคุ้มกันตนเองท่ีจะเผชิญกับปัญหาต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นได้ 
 การเรียนรู้วิชาดนตรี  จัดอยู่ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  ที่ช่วยพัฒนาให้นักเรียนมีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์  มีจินตนาการทางศิลปะ  ชื่นชมความงาม  มีสุนทรียภาพ  มีคุณค่า  ซึ่งมีผลต่อคุณภาพชีวิตมนุษย์   
กิจกรรมทางศิลปะช่วยพัฒนานักเรียนทั้งด้านร่างกาย  จิตใจ  สติปัญญา  อารมณ์  สังคม  ตลอดจนการน าไปสู่
การพัฒนาสิ่งแวดล้อม  ส่งเสริมให้นักเรียนมีความเชื่อมั่นในตนเอง  อันเป็นพ้ืนฐานในการศึกษาต่อหรือ
ประกอบอาชีพได้ (กระทรวงศึกษาธิการ,2551,น.164)แต่การจัดการเรียนรู้วิชาดนตรีในปัจจุบัน  จะมุ่ งพัฒนา
นักเรียนให้เกิดความรู้ความเข้าใจในด้านเนื้อหาสาระดนตรีเท่านั้น  จึงท าให้นักเรียนขาดทักษะและ
ประสบการณ์เดิมของนักเรียน  ท าให้นักเรียนเบื่อหน่ายไม่สนใจเรียน ขาดแรงจูงใจในการเรียนรู้ ขาดทักษะ
ดนตรี (มนัสพงษ์ ภูบลชื่น,2557,น.352) ซึ่งหลักการที่ส าคัญของทักษะทางดนตรีนั้น  คือ  การเรียนรู้ที่สามารถ
ท าให้นักเรียนมีการรับรู้  พัฒนาความซาบซึ้งในสุนทรียรสของดนตรี  และสามารถพัฒนาทักษะทางดนตรีได้
(ณรุทธ์  สุทธจิตต์,2545,น.1)  ทักษะการปฏิบัติทางดนตรีจัดเป็นหัวใจของการศึกษาดนตรี  ทักษะดนตรีแต่ละ
ประเภทย่อมมีความส าคัญเท่าเทียมกัน  ดังนั้น  ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนดนตรีควรมีการเสนอ
ทักษะดนตรีต่าง ๆ อย่างครบถ้วนสมบูรณ์  ทักษะดนตรีประกอบไปด้วย  การฟัง  การร้อง   การเล่น  การ
เคลื่อนไหว การสร้างสรรค์และการอ่าน (ณรุทธ์  สุทธจิตต์,2540,น.8-10)  
 การศึกษาไทยในปัจจุบันก้าวเข้าสู่ยุค Thailand 4.0 ที่มุ่งเน้นในการพัฒนาและสร้างนักเรียนให้มี
สมรรถนะที่ต้องการของสังคม  เพ่ือการด ารงชีวิตในศตวรรษที่ 21 นับว่าเป็นการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับโลกแห่ง
ความเป็นจริงมากที่สุด  โดยนักเรียนจะต้องก้าวข้ามสาระวิชาไปสู่การเรียนรู้มีทักษะเพ่ือการด ารงชีวิตใน
ศตวรรษที่ 21 โดยวิชาก็มีความส าคัญ  แต่ไม่เพียงพอส าหรับการเรียนรู้เพ่ือมีชีวิตในโลกยุคศตวรรษที่ 21 
ปัจจุบันการเรียนรู้สาระวิชา (Content หรือ Subject  Matter) ควรเป็นการเรียนจากการค้นคว้าเองของศิษย์  
โดยครูช่วยแนะน า  และช่วยออกแบบกิจกรรมที่ช่วยให้นักเรียนแต่ละคนสามารถประเมินความก้าวหน้า  ของ
การเรียนรู้ของตนเองได้ (วิจารณ์  พานิช,2555,น.16-21) ดังนั้นนักเรียนจึงจ าเป็นจะต้องมีทักษะเพ่ือการเรียน
ในศตวรรษที่ 21 ที่ส าคัญ 3 ด้าน คือ ทักษะชีวิตและการท างาน  ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม  และทักษะ
ด้านสารสนเทศสื่อและเทคโนโลยี (วิจารณ์  พานิช,2555,น.15) ซึ่งทักษะที่มีความส าคัญอย่างยิ่งในการเตรียม
ความพร้อมของนักเรียนสู่การท างานของโลกปัจจุบันที่มีความซับซ้อนเพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างเป็น
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ระบบ คือ ทักษะด้านการเรียนรู้และนวัตกรรม  โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และนวัตกรรม  
อันเป็นรากฐานของมนุษย์ที่สมบูรณ์และมีความพร้อมจะขับเคลื่อนและยกระดับการศึกษาเพ่ือพัฒนาประเทศ
ให้มีคุณภาพต่อไป 
 กลยุทธ์และแนวทางการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการฉบับ
ที่สิบเอ็ด พ.ศ.2555-2559 ก าหนดไว้อย่างชัดเจน  รวมถึงนโยบายของรัฐด้านการเข้าสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 อีกท้ัง
ในศตวรรษที่ 21 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ถูกพัฒนาขึ้นจนเป็นสิ่งที่ใช้งานง่ายและใกล้ตัวมนุษย์มากขึ้น  ท าให้
เกิดนวัตกรรมการจัดการศึกษาจากระบบการเรียนการสอนเดิมที่ครูผู้สอนยืนหน้าชั้นเรียนและเขียนกระดาน
พร้อมการบรรยายปรับเปลี่ยนมาใช้เทคโนโลยีเพ่ือส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนในสภาพแวดล้อมที่
เสมือนจริง  ประกอบกับการใช้กระบวนการส่งเสริมให้ผู้ เรียนเกิดความร่วมมือในการเรียนรู้แบบ 
Collaborative Learning โดยผู้เรียนสามารถมีปฏิสัมพันธ์กับครูผู้สอนหรือกลุ่มผู้เรียนด้วยกัน เพื่อแลกเปลี่ยน
ความคิดหรือท างานร่วมกันได้  ผ่านการเขียน  การอ่านและการสร้างเนื้อหารวมทั้งการเก็บข้อมูลการแสวงหา
และการน าเสนอในรูปแบบของดิจิทัลผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  ก่อให้เกิดการจดจ าและแรงจูงใจใน           
การเรียนรู้ของผู้เรียนมากข้ึนด้วยการใช้นวัตกรรมทางการศึกษาด้วยกัน 
 Google  Apps  for  Education (Google lnc,2014) ถือได้ว่าเป็นนวัตกรรมทางการศึกษา เพราะมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลส าหรับการจัดการเรียนการสอนในยุคดิจิทัลได้เป็นอย่างดี สร้างการเรียนรู้แบบ
ท างานร่วมกันได้ทุกที่ทุกเวลาและทุกรูปแบบของเทคโนโลยีที่สามารถเชื่อมต่อระบบอินเตอร์เน็ตได้ภายใต้การ
จัดเก็บ  รวบรวม และบันทึกข้อมูลบนคลาวด์ด้วย Google Drive มีการติดต่อสื่อสารผ่านทาง Gmail สามารถ
ก าหนดเวลาเรียน  ตารางนัดหมายร่วมกันท า  กิจกรรมกลุ่มได้ในเวลาเดียวกันบนแฟ้มเอกสารที่ท างานเดียวกัน
ได้ด้วย Google Docs สร้างเว็บไซด์  อีกทั้งครูยังสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารชั้นเรียนได้ด้ว ย 
Google Classroom 
 การจัดการเรียนรู้วิชาดนตรีเพ่ือให้สอดคล้องกับสภาพการในปัจจุบัน  ครูจ าเป็นต้องออกแบบ       
การเรียนรู้เพ่ือพัฒนาให้นักเรียนได้รับความรู้ทางดนตรี  ทักษะการปฏิบัติทางดนตรีและทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 โดยแนวคิดการจัดการเรียนรู้วิชาดนตรีจากนักวิชาการทางดนตรีที่นิยมน ามาใช้ในการจัด      
การเรียนรู้ประกอบ 4 ท่าน คือ 1) โซลตาน โคดาย (Zoltan Kodaly) มีหลักการสอนดนตรี  โดยเน้นการร้อง
เพลงเป็นหลักและจัดล าดับเนื้อหาและกิจกรรมดนตรีให้สอดคล้องกับพัฒนาการของเด็ก  โดยมีข้ันตอนจากง่าย
ไปหายาก 2) เอมิลิ ชาคส์  ดาลโครซ (Emile Jaques Dalcroze) มีหลักการสอนดนตรีดนตรี  โดยใช้การ
เคลื่อนไหวจังหวะเพ่ือตอบสนองต่อเสียงดนตรี 3) คาร์ออก์ฟ (Carl  orff) มีหลักการสอนดนตรี  โดยจัดล าดับ
เนื้อหาและกิจกรรมดนตรีให้สอดคล้องกับพัฒนาการของเด็ก  โดยการรวมเอาดนตรี  การเคลื่อนไหว  และการ
พูดเข้าไว้ด้วยกันและ 4) ชินอิชิ ซูซูกิ (Shinichi Suzuki) มีหลักการสอนดนตรีเช่นเดียวกับเด็กที่เรียนภาษาแม่ 
โดยเกิดจากการฟังและการเลียนแบบ (ประพันธ์ศักดิ์  พุ่มอินทร์,2557,ออนไลน์) ซึ่งจากการศึกษาผู้วิจัยพบว่า  
การจัดการเรียนรู้วิชาดนตรีตามแนวคิดของดาลโครซ  เป็นการจัดการเรียนรู้  การสอนที่มีความน่าสนใจและ
เหมาะสมส าหรับเด็กประถม  วิธีการของดาลโครซเกี่ยวข้องกับการเรียนรู้ทางดนตรีใน 3 ลักษณะใหญ่ ๆ คือ 
1) ยูริธึมมิกซ์ (Eurhythmics) ได้แก่ การเคลื่อนไหวที่ดีคือ เปิดโอกาสให้ผู้เรียนรู้เกี่ยวกับจังหวะของดนตรีโดย
ค านึงถึงความรู้สึกและอารมณ์เป็นส าคัญ ซึ่งผู้เรียนจะแสดงความรู้สึกหรืออารมณ์ออกมาในรูปแบบการ
เคลื่อนไหวร่างกาย 2) โซลเฟจ (Solfege) โดยการใช้ระบบซอล-ฟา  แบบโดอยู่กับที่(Fixed do) ผู้เรียนได้รับ
การพัฒนาทางด้านดารรับรู้ต่อเสียงต่างๆ โดยเฉพาะเสียงดนตรีจากการเคลื่อนไหวร่างกายเป็นพ้ืนฐาน 
นอกจากนี้ผู้ เรียนได้รับการพัฒนาเรื่องการอ่านโน้ตจากความเข้าใจอย่างแท้จริงมิใช่เกิดจากการจดจ า                  
3)  อิมโพรไวเซชั่น (Improvisation) เปียโนเป็นเครื่องดนตรีที่สอนให้ผู้เรียนพัฒนาแนวคิดและทักษะทาง           
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อิมโพรไวเซชั่น ผู้เรียนในระดับอนุบาลหรือประถมศึกษาตอนต้นจะได้รับการพัฒนาทางการสร้างสรรค์ด้าน
จังหวะ  ในขณะที่ครูใช้เปียโนเป็นสื่อ (ณรุทธ์  สุทธจิตต์,2561,น.240-241) 
 จากหลักการ เหตุผลและปัญหาที่กล่าวมาข้างต้น  ท าให้ผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษาการจัดการเรียนรู้วิชา
ดนตรีสากล  ตามแนวคิดของดาลโครซ  เพ่ือพัฒนาชุดกิจกรรมฝึกทักษะปฏิบัติทางดนตรี  เป็นแนวทางในการ
แก้ปัญหาในการจัดการเรียนรู้ที่จะช่วยให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจและสนุกสนานกับกิจกรรมการเรียนการสอนใน
วิชาดนตรี  อีกทั้งยังช่วยพัฒนาทักษะปฏิบัติทางดนตรีให้แก่นักเรียน รู้  รักษ์ เรียนดนตรีให้เป็นความชอบและ
เป็นพื้นฐานให้นักเรียนสามารถพัฒนาต่อด้วยตนเองได้ โดยน าGoogle Classroomมาประยุกต์ใช้เป็นเครื่องมือ
ในการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย  
 1.  เพ่ือพัฒนาชุดกิจกรรมฝึกทักษะปฏิบัติดนตรีเรื่องรู้  รักษ์  เรียนดนตรี ตามแนวคิดดาลโครซกับ 
Google Classroomส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5/1  
 2.  เพ่ือศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการพัฒนาด้วยชุดกิจกรรมฝึกทักษะปฏิบัติดนตรีเรื่องรู้  รักษ์  เรียนดนตรี 
ตามแนวคิดดาลโครซกับ Google Classroomส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5/1 
 3.  เพ่ือประเมินผลความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการพัฒนาชุดกิจกรรมฝึกทักษะทักษะปฏิบัติ
ดนตรีเรื่องรู้  รักษ์  เรียนดนตรี ตามแนวคิดดาลโครซกับ Google Classroomส าหรับนักเรียน                            
ชั้นประถมศึกษาปีที่5/1 
 
ขอบเขตของการวิจัย 
       ประชากรคือ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2563 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ 
 นักเรียนระดับชั้น 5 โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง๑ (บุรวิทยาคาร) อ าเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี                      
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 จ านวน 4 ห้อง นักเรียน 156 คน 

กลุ่มตัวอย่าง เพื่อการทดลองใช้นวัตกรรมคือ 
 นักเรียนระดับชั้น 5/1 โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง๑ (บุรวิทยาคาร) อ าเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี             
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 นักเรียน 26 คน จากการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) 

 
เนื้อหาเร่ืองอะไร / สาระการเรียนรู้ใด  
 เนื้อหาเรื่อง การเรียนทฤษฎีดนตรีสากล  สาระการเรียนรู้ศิลปะ 

โดยมีหัวข้อย่อยดังนี้ 
 จังหวะ 
 การเคลื่อนไหว 
 ระดับเสียง 
 การอ่านโน้ต 
 การสร้างสรรค์ 
 การปฏิบัติ 
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ตัวแปรที่ศึกษาในการวิจัยนี้คือ 

 1. ตัวแปรต้น ได้แก่ ชุดกิจกรรมฝึกทักษะปฏิบัติดนตรีเรื่องรู้  รักษ์  เรียนดนตรี ตามแนวคิดดาล
โครซกับ Google Classroom ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5/1 
 2. ตัวแปรตาม ได้แก่ 
  2.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมฝึกทักษะปฏิบัติดนตรีเรื่อง                
รู้  รักษ์  เรียนดนตรี ตามแนวคิดดาลโครซกับ Google Classroomส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5/1             
  2.2 ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดกิจกรรมฝึกทักษะปฏิบัติดนตรีเรื่องรู้  รักษ์  เรียนดนตรี 
ตามแนวคิดดาลโครซกับ Google Classroomส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5/1      
 3. ขอบเขตของเนื้อหา  เป็นเนื้อหาในชุดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเรียนดนตรีสากลของโรงเรียน
เทศบาลเมืองขลุง ๑ (บุรวิทยาคาร) อ าเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี จ านวน  6 ชุดกิจกรรม ได้แก่ 1. จังหวะ               
2. การเคลื่อนไหว 3. ระดับเสียง 4. การอ่านโน้ต 5.การสร้างสรรค์ 6.การปฏิบัติ 
 4. ระยะเวลาที่ ใช้ ในการศึ กษา  คื อ ภาคเรี ยนที่  1  ปี การศึ กษา 25 63   ใช้ เวลาในการ                               
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ 20 ชั่วโมง  
 
นิยามศัพท์เฉพาะ 

ชุดกิจกรรมฝึกทักษะปฏิบัติดนตรีตามแนวคิดดาลโครซกับ Google Classroom หมายถึง สื่อ
นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ดนตรีสากลตามแนวคิดดาลโครซ ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นจากการเรียบเรียงองค์ความรู้ที่
สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  ตามหลักสูตรของกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระดนตรี เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้ ตามเนื้อหาสาระและฝึกปฏิบัติตามแนวคิด
ของดาลโครซ มีเนื้อหาสาระที่เกี่ยวข้องกับการเรียนดนตรีสากล เน้นหลักการปฏิบัติดนตรี ผู้เรียนสามารถ
เรียนรู้ได้ด้วยตนเอง ประกอบด้วยชุดกิจกรรม จ านวน 6 ชุด  ได้แก่ 1. จังหวะ 2. การเคลื่อนไหว 3. ระดับเสียง 
4. การอ่านโน้ต 5.การสร้างสรรค์ 6.การปฏิบัติ จัดรวบรวมโดยน าความรู้ การปฏิบัติดนตรี ทักษะการบรรเลง
ดนตรีสากล และการรวบรวมการน าเสนอของนักเรียน มาเก็บไว้ในรูปแบบ  Google Classroom เพ่ือพัฒนา
ทักษะดนตรีของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 
 ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรม  หมายถึง  คุณภาพของชุดกิจกรรมฝึกทักษะปฏิบัติดนตรีเรื่อง รู้  

รักษ์  เรียนดนตรี ตามแนวคิดดาลโครซกับ Google Classroom ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5/1  

ตามเกณฑ์ที่ก าหนด 80/80  หมายถึง  ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมที่พัฒนาทักษะปฏิบัติวิชาดนตรีที่ได้มาจาก  
การเรียนรู้ตามแนวคิดของดาลโครซกับ Google Classroom 

 80 ตัวแรก  หมายถึง ประสิทธิภาพของกระบวนการเรียนรู้ของชุดกิจกรรมที่วัดได้จากคะแนนเฉลี่ย
ของนักเรียนจากการท าแบบฝึกหัดย่อย การปฏิบัติทักษะดนตรีและแบบทดสอบ หลังเรียนในแต่ละดาลโครซ

กับ Google Classroom   

 80 ตัวหลัง  หมายถึง ประสิทธิภาพของผลลัพธ์ของชุดกิจกรรมซึ่งหาได้จากค่าเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ
ของคะแนนที่ได้จากการท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังการเรียน  ด้วยชุดกิจกรรมฝึกทักษะ
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ปฏิบัติดนตรีเรื่องรู้  รักษ์  เรียนดนตรี ตามแนวคิดดาลโครซกับ Google Classroomส าหรับนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปีที่5/1   

 แนวคิดแบบทักษะปฏิบัติของดาลโครซ  หมายถึง การพัฒนาทักษะปฏิบัติตามล าดับ 3  ลักษณะ  
คือ ยูริธึมมิกซ์ (Eurhythmics)    โซลเฟจ (Solfege)   อิมโพรไวเซชั่น (Improvisation)    ดังนั้นแนวคิด 
แบบทักษะปฏิบัติของดาลโครซ  ส าหรับโรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง ๑ (บุรวิทยาคาร) คือ การสอนทักษะ
ปฏิบัติดนตรี  โดยใช้ชุดกิจกรรมการพัฒนาทักษะปฏิบัติวิชาดนตรีตามแนวคิดของดาลโครซ  กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ศิลปะ เรื่องรู้  รักษ์  เรียนดนตรี ตามแนวคิดดาลโครซกับ Google Classroomส าหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่5/1 ที่มีหลักการสอนดนตรีดนตรี  โดยใช้การเคลื่อนไหวจังหวะเพ่ือตอบสนองต่อเสียงดนตรี 
แบ่งเป็น 6 ชุดกิจกรรมตามล าดับ 3  ลักษณะ 

การจัดการเรียนรู้ตามแนวคดิดาลโครซ หมายถึง หลักการสอนดนตรีดนตรี  โดยใช้การเคลื่อนไหว
จังหวะเพ่ือตอบสนองต่อเสียงดนตรี วิธีการของดาลโครซเก่ียวข้องกับการเรียนรู้ทางดนตรีใน 3 ลักษณะใหญ่ ๆ 
คือ     

1) ยูริธึมมิกซ์ (Eurhythmics) ได้แก่ การเคลื่อนไหวที่ดี 
2) โซลเฟจ (Solfege) โดยการใช้ระบบซอล-ฟา   
3) อิมโพรไวเซชั่น (Improvisation) เปียโนเป็นเครื่องดนตรีที่สอนให้ผู้เรียนพัฒนา 

แนวคิดและทักษะทางอิมโพรไวเซชั่น 
 ทักษะปฏิบัติงาน  หมายถึง  เกณฑ์ประเมินพฤติกรรมทักษะปฏิบัติงาน  ได้แก่  ท างานตามรูปแบบ
ที่ก าหนด  ความถูกต้องของการปฏิบัติงาน  ความคิดริเริ่มสามารถปรับปรุงชิ้นงาน  และประยุกต์ชิ้นงาน  
ความเชื่อมั่นในการปฏิบัติงาน  เวลา  ซึ่งน ามาเป็นเกณฑ์วัดทักษะปฏิบัติ    ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 
5/1  หลังจากการเรียนชุดกิจกรรมฝึกทักษะปฏิบัติดนตรีเรื่องรู้  รักษ์  เรียนดนตรี ตามแนวคิดดาลโครซกับ 
Google Classroomส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5/1 
 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  หมายถึง  ผลการเรียนรู้ของนักเรียน ที่วัดได้จากการตอบแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เป็นแบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ านวน 30 ข้อ โดยวัดตามจุดมุ่งหมาย
ด้านพุทธิพิสัย 6 ด้าน คือ ความรู้ความจ า ความเข้าใจ การน าไปใช้  การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ และการ
ประเมินค่า 
 ความพึงพอใจต่อชุดกิจกรรม  หมายถึง  ความคิดเห็นหรือความรู้สึกของนักเรียนที่มีต่อการเรียน
โดยใช้ชุดกิจกรรมการพัฒนาชุดกิจกรรมฝึกทักษะปฏิบัติดนตรีเรื่องรู้  รักษ์  เรียนดนตรี ตามแนวคิดดาลโครซ
กับ Google Classroomส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5/1 โดยวัดจากได้จากแบบประเมินความพึงพอใจ       
ของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมที่ผู้วิจัยสร้างข้ึน 

 รู้  รักษ์  เรียนดนตรี หมายถึง  นักเรียนโรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง๑ (บุรวิทยาคาร)ที่เรียนดนตรีมี
ความรู้พ้ืนฐาน 6 เรื่อง ได้แก่ 1. จังหวะ 2. การเคลื่อนไหว 3. ระดับเสียง 4. การอ่านโน้ต 5.การสร้างสรรค์          
6. การปฏิบัติ   เกิดความรักในการพัฒนาการปฏิบัติเครื่องดนตรีสากลที่มีอยู่ในโรงเรียน ได้แก่  เมโลเดียน           
อะคูเลเล่  ฯลฯ น าไปสู่การพัฒนาตนเอง ฝึกฝนจนเกิดความช านาญ สามารถค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองจาก
Google Classroom  ที่ผู้วิจัยได้รวบรวมไว้ สามารถสร้างองค์ความรู้ด้านดนตรีอย่างมีระบบและสนุกสนานกับ
การเรียนดนตรี   
 สื่อการเรียนรู้ หมายถึง สื่อการเรียนรู้ (Instructional Media) หมายถึงตัวกลางหรือช่องทางถ่ายทอด 
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องค์ความรู้ ทักษะประสบการณ์ จากแหล่งความรู้ไปสู่ผู้เรียน และทาให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 
โดยสื่อการเรียนก็นับได้ว่าเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ผู้เรียนผู้สอนได้แสดงบทบาทและเกิดความเข้าใจในวิชาที่เรียน 
ที่สอนกันได้มากข้ึน 
 Google Classroom หมายถึง Google  Apps  for  Education เปิดให้บริการส าหรับทุกคน ถูก
ออกแบบมาเพ่ือช่วยให้ครสูร้างและเก็บงานโดยไม่ต้องใช้กระดาษ และยังสามารถช่วยประหยัดเวลา ส าหรับ
นักเรียนที่เรียนวิชาดนตรีโรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง ๑ (บุรวิทยาคาร) 
ประโยชน์ที่ได้รับของการศึกษาค้นคว้า 
 1. ได้ชุดกิจกรรมฝึกทักษะปฏิบัติดนตรีเรื่องรู้  รักษ์  เรียนดนตรี ตามแนวคิดดาลโครซกับ Google 
Classroomส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5/1 ที่มปีระสิทธิภาพ  
 2. ครูผู้สอนได้แนวทางในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รูปแบบการสอน และชุดกิจกรรม            
ฝึกทักษะปฏิบัติดนตรีเรื่องรู้  รักษ์  เรียนดนตรี ตามแนวคิดดาลโครซกับ Google Classroomส าหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่5/1 
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บทท่ี  2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 

 การศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนาชุดกิจกรรมฝึกทักษะปฏิบัติดนตรีเรื่องรู้  รักษ์  เรียนดนตรี 
ตามแนวคิดดาลโครซกับ Google Classroomส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5/1 ผู้วิจัยได้ศึกษา
เอกสารและ งานวิจัยตลอดจนทฤษฎีที่เก่ียวข้อง ดังต่อไปนี้  

1.  การจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระศิลปะ(ดนตรี) 
 -   หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี)  
 -   ทฤษฎีดนตรีสากลเบื้องต้น  
 -   ทฤษฎีการเรียนรู้กับการสอนดนตรี  

       -   ประสบการณ์ดนตรี 
 2.  ทักษะปฏิบัติเครื่องดนตรี 
       -   องค์ประกอบของการเรียนการสอนทักษะการปฏิบัติเครื่องดนตรี  
       -   วิธีการฝึกทักษะปฏิบัติเครื่องดนตรี  
       -   แนวการจัดกิจกรรมดนตรีในระดับประถมศึกษา 
       -   การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดของเอมิลิ ชาคส์  ดาลโครซ  
      (Emile Jaques Dalcroze) 
 3.  สื่อออนไลน์หรือสื่อสังคม (Social Media)  
       -   ความส าคัญของสื่อออนไลน์  
       -   ประโยชน์ของสื่อออนไลน์  
 4.  Google Classroom 
 5.  การวัดผลภาคปฏิบัติ 
 6.  ชุดกิจกรรม 
       -   ความหมายของชดกิจกรรม  
          -   ขั้นตอนการสร้างชุดกิจกรรม 
       -   ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรม 
        -   ประโยชน์ของชุดกิจกรรม 
 7.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
       -   ความหมายของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
       -   แนวทางการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
       -   ขั้นตอนการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
       -   แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
        -   หลักการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 8.  ความพึงพอใจ 
       -   ความหมายของความพึงพอใจ 
       -   ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับความพึงพอใจ 
       -   ความส าคัญของความพึงพอใจ 
       -   แนวทางการวัดความพึงพอใจ 
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 9.  งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 

  1. การจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระศิลปะ(ดนตรี) 
 

หลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐานกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี)  
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคน ซึ่งเป็นก าลังของ ชาติ 

ให้เป็นมนุษย์ที่มีความสมดุลทั้งด้านร่างกาย ความรู้ คุณธรรม มีจิตส านึกในความเป็น พลเมืองไทยและเป็น           
พลโลกยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีความรู้และ
ทักษะพ้ืนฐาน รวมทั้งเจตคติที่จ าเป็นต่อการศึกษาต่อการประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิต โดยมุ่งเน้น
ผู้ เรียนเป็นส าคัญบนพ้ืนฐานความเชื่อว่า ทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ 
(กระทรวงศึกษาธิการ. 2551 : 3)กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะเป็นกลุ่มสาระท่ีช่วยพัฒนาให้ผู้เรียนมีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ มีจินตนาการทางศิลปะ ชื่นชมความงาม มีสุนทรียภาพ ความมีคุณค่า ซึ่งมีผลต่อคุณภาพชีวิตมนุษย์ 
กิจกรรมทางศิลปะช่วยพัฒนาผู้เรียนทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ สังคม ตลอดจนการน าไปสู่การ
พัฒนาสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมให้ผู้เรียนมี ความเชื่อมั่นในตนเองอันเป็นพื้นฐานในการศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพ
ได ้(กระทรวงศึกษาธิการ. 2551 : 164)  

       กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะมุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนเกิดความรู้ความเข้าใจ มีทักษะวิธีการ  
ทางศิลปะเกิดความซาบซึ้งในคุณค่าของศิลปะ เปิดโอกาสให้ผู้เรียนแสดงออกอย่างอิสระในศิลปะแขนงต่าง ๆ 
ประกอบด้วยสาระส าคัญ คือ  

      ทัศนศิลป์ มีความรู้ความเข้าใจองค์ประกอบศิลป์ ทัศนธาตุ สร้างและน าเสนอ ผลงาน  
ทางทัศนศิลป์ จากจินตนาการ โดยสามารถใช้อุปกรณ์ที่เหมาะสมรวมทั้งสามารถใช้ เทคนิค วิธีการ ของศิลปิน
ในการสร้างงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ วิเคราะห์ วิพากษ์ วิจารณ์ คุณค่างานทัศนศิลป์ เข้าใจความสัมพันธ์
ระหว่างทัศนศิลป์ ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม เห็นคุณค่างานศิลปะที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและสากล ชื่นชม ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน  

      ดนตรี มีความรู้ความเข้าใจองค์ประกอบดนตรีแสดงออกทางดนตรีอย่างสร้างสรรค์  
วิเคราะห์ วิพากษ์ วิจารณ์คุณค่าดนตรี ถ่ายทอดความรู้สึก ทางดนตรีอย่างอิสระ ชื่นชมและประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างดนตรี ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม  เห็นคุณค่าดนตรี ที่เป็นมรดก
ทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ภูมิปัญญาไทย และสากลร้องเพลงและเล่นดนตรี ในรูปแบบต่าง ๆ แสดง
ความคิดเห็นเกี่ยวกับเสียงดนตรี แสดงความรู้สึกท่ีมีต่อดนตรีในเชิงสุนทรียะ เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างดนตรี
กับประเพณีวัฒนธรรม และเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์  

     นาฏศิลป์ มีความรู้ความเข้าใจองค์ประกอบนาฏศิลป์ แสดงออกทางนาฏศิลป์ อย่าง 
สร้างสรรค์ใช้ศัพท์เบื้องต้นทางนาฏศิลป์ วิเคราะห์วิพากษ์ วิจารณ์คุณค่านาฏศิลป์ ถ่ายทอด  ความรู้สึก 
ความคิดอย่างอิสระ สร้างสรรค์การเคลื่อนไหวในรูปแบบต่าง ๆ ประยุกต์ใช้ นาฏศิลป์ ในชีวิตประจ าวัน เข้าใจ
ความสัมพันธ์ระหว่างนาฏศิลป์ กับประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม เห็นคุณค่า ของนาฏศิลป์ ที่เป็นมรดกทาง
วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและสากล 
  

สาระที่ 2 ดนตรี  
มาตรฐาน ศ 2.1 เข้าใจและแสดงออกทางดนตรีอย่างสร้างสรรค์ วิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์ 

คุณค่าดนตรี ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดต่อดนตรีอย่างอิสระ ชื่นชม และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน  
มาตรฐาน ศ 2.2 เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างดนตรี ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม เห็นคุณค่า 
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ของดนตรีที่ เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย และสากลคุณภาพผู้เรียน  
จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  

1. รู้และเข้าใจเกี่ยวกับรูปร่าง รูปทรง และจ าแนกทัศนธาตุของสิ่งต่าง ๆ ใน ธรรมชาติ 
สิ่งแวดล้อมและงานทัศนศิลป์ มีทักษะพ้ืนฐานการใช้วัสดุอุปกรณ์ในการสร้างงาน วาดภาพระบายสี โดยใช้เส้น 
รูปร่างรูปทรง สี และพ้ืนผิว ภาพปะติด และงานปั้น งานโครงสร้างเคลื่อนไหวอย่างง่าย ๆ ถ่ายทอดความคิด
ความรู้สึกจากเรื่องราว เหตุการณ์ ชีวิตจริง สร้างงานทัศนศิลป์ ตามที่ตนชื่นชอบ สามารถแสดงเหตุผลและ
วิธีการในการปรับปรุงงานของตนเอง  

2. รู้และเข้าใจความส าคัญของงานทัศนศิลป์ ในชีวิตประจ าวัน ที่มาของงานทัศนศิลป์ ใน 
ท้องถิ่น ตลอดจนการใช้วัสดุ อุปกรณ์ และวิธีการสร้างงานทัศนศิลป์ ในท้องถิ่น  

3. รู้และเข้าใจแหล่งก าเนิดเสียง คุณสมบัติของเสียง บทบาทหน้าที่ ความหมาย  
ความส าคัญของบทเพลงใกล้ตัวที่ได้ยิน สามารถท่องบทกลอน ร้องเพลง เคาะจังหวะ  เคลื่อนไหวร่างกายให้
สอดคล้องกบบทเพลง อ่าน เขียน และใช้สัญลักษณ์แทนเสียงและเคาะ จังหวะ แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ดนตรี เสียงขับร้องของตนเอง มีส่วนร่วมกับกิจกรรมดนตรี ในชีวิตประจ าวัน  

4. รู้และเข้าใจเอกลักษณ์ของดนตรีในท้องถิ่น มีความชื่นชอบ เห็นความส าคัญ และ 
ประโยชน์ของดนตรีต่อการด าเนินชีวิตของคนในท้องถิ่นสร้างสรรค์การเคลื่อนไหวใน รูปแบบต่าง ๆ สามารถ
แสดงท่าทางประกอบจังหวะเพลงตามรูปแบบนาฏศิลป์ มีมารยาทใน การชมการแสดง รู้หน้าที่ของผู้แสดงและ
ผู้ชม รู้ประโยชน์ของการแสดงนาฏศิลป์ ในชีวิตประจ าวัน เข้าร่วมกิจกรรมการแสดงที่เหมาะสมกับวัย  

5. รู้และเข้าใจการละเล่นของเด็กไทยและนาฏศิลป์ ท้องถิ่น ชื่นชอบและ ภาคภูมิใจใน 
การละเล่นพ้ืนบ้าน สามารถเชื่อมโยงสิ่งที่พบเห็นในการละเล่นพ้ืนบ้านกับการ ด ารงชีวิตของคนไทย                    
บอกลักษณะเด่นและเอกลักษณ์ของนาฏศิลป์ ไทยตลอดจนความส าคัญ ของการแสดงนาฏศิลป์ ไทยได้  

จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  
1. รู้และเข้าใจการใช้ทัศนธาตุ รูปร่าง รูปทรง พ้ืนผิว สี แสงเงา มีทักษะพ้ืนฐานใน การใช้ 

วัสดุอุปกรณ์ ถ่ายทอดความคิด อารมณ์ ความรู้สึก สามารถใช้หลักการจัดขนาด สัดส่วน ความสมดุล น้ าหนัก 
แสงเงา ตลอดจนการใช้สีคู่ตรงข้ามท่ีเหมาะสมในการสร้างงานทัศนศิลป์ 2 มิติ 3 มิติ เช่น งานสื่อผสม งานวาด
ภาพระบายสี งานปั้น งานพิมพ์ภาพ รวมทั้งสามารถสร้าง แผนภาพ แผนผัง และภาพประกอบเพ่ือถ่ายทอด
ความคิดจินตนาการเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับ เหตุการณ์ต่าง ๆ และสามารถเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างงาน
ทัศนศิลป์ ที่สร้างสรรค์ด้วยวัสดุอุปกรณ์และวิธีการที่แตกต่างกน เข้าใจปัญหาในการจัดองค์ประกอบศิลป์ 
หลักการลดและ เพ่ิมในงานปั้น การสื่อความหมายในงานทัศนศิลป์ ของตน รู้วิธีการปรับปรุงงานให้ดีขึ้น 
ตลอดจน รู้และเข้าใจคุณค่าของงานทัศนศิลป์ ที่มีผลต่อชีวิตของคนในสังคม  

2. รู้และเข้าใจบทบาทของงานทัศนศิลป์ ที่สะท้อนชีวิตและสังคม อิทธิพลของ ความเชื่อ  
ความศรัทธา ในศาสนา และวัฒนธรรมที่มีผลต่อการสร้างงานทัศนศิลป์ในท้องถิน่  

3. รู้และเข้าใจเกี่ยวกับเสียงดนตรี เสียงร้อง เครื่องดนตรี และบทบาทหน้าที่ รู้ถึงการ 
เคลื่อนที่ขึ้น ลงของท านองเพลง องค์ประกอบของดนตรี ศัพท์สังคีตในบทเพลง ประโยค และอารมณ์ของ             
บทเพลงที่ ฟัง ร้องและบรรเลงเครื่องดนตรี ด้นสดอย่างง่าย ใช้และเก็บรักษา เครื่องดนตรีอย่างถูกวิธี                
อ่าน เขียนโน้ตไทยและสากลในรูปแบบต่าง ๆ รู้ลักษณะของผู้ที่จะเล่น ดนตรีได้ดี แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
องค์ประกอบดนตรี ถ่ายทอดความรู้สึกของบทเพลงที่ฟัง สามารถใช้ดนตรีประกอบกิจกรรมทางนาฏศิลป์ และ 
การเล่าเรื่อง  

4. รู้และเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างดนตรีกับวิถีชีวิต ประเพณี วัฒนธรรมไทย และ 
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วัฒนธรรมต่าง ๆ เรื่องราวดนตรีในประวัติศาสตร์ อิทธิพลของวัฒนธรรมต่อดนตรี รู้คุณค่า  ดนตรีที่มาจาก
วัฒนธรรมต่างกน เห็นความส าคัญในการอนุรักษ์  

5. รู้และเข้าใจองค์ประกอบนาฏศิลป์ สามารถแสดงภาษาท่า นาฏยศัพท์พ้ืนฐาน สร้างสรรค ์
การเคลื่อนไหวและการแสดงนาฏศิลป์ และการละครง่าย ๆ ถ่ายทอดลีลาหรืออารมณ์ และสามารถออกแบบ
เครื่องแต่งกายหรืออุปกรณ์ประกอบการแสดงง่าย ๆ เข้าใจ ความสัมพันธ์ระหว่างนาฏศิลป์ และการละครกับ
สิ่งที่ประสบในชีวิตประจ าวัน แสดงความ คิดเห็นในการชมการแสดง และบรรยายความรู้สึกของตนเองที่มีต่อ
งานนาฏศิลป์  

6. รู้และเข้าใจความสัมพันธ์และประโยชน์ของนาฏศิลป์และการละคร สามารถเปรียบเทียบ  
การแสดงประเภทต่าง ๆ ของไทยในแต่ละท้องถิ่น และสิ่งที่การแสดงสะท้อน  วัฒนธรรมประเพณี เห็นคุณค่า
การรักษาและสืบทอดการแสดงนาฏศิลป์ไทย  
 

ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง  
 

สาระที่ 2 ดนตรี  
มาตรฐาน ศ 2.1 เข้าใจและแสดงออกทางดนตรีอย่างสร้างสรรค์ วิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์คุณค่าดนตรี 

ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดต่อดนตรีอย่างอิสระ ชื่นชม และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน  
 

ตารางที่ 1 ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางมาตรฐาน ศ 2.1  
 

ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้หลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง 
ป.5 1. ระบุองค์ประกอบดนตรีใน

เพลงที่ใช้ในการสื่ออารมณ์ 
 

การสื่ออารมณ์ของบทเพลงด้วย
องค์ประกอบดนตรี 
-จังหวะกับอารมณ์ของบทเพลง 
-ท านองกับอารมณ์ของบทเพลง 

 

2. จ าแนกลักษณะของเสียง
ขับร้องและเครื่องดนตรีที่อยู่
ในวงดนตรีประเภทต่าง ๆ 

  ลักษณะของเสียงนักร้องกลุ่มต่าง ๆ  
  ลักษณะเสียงของวงดนตรีประเภท
ต่าง ๆ  

 

3. อ่าน เขียนโน้ตดนตรีไทย
และสากล 5ระดับเสียง 
 

  เครื่องหมายและสัญลักษณ์ทางดนตรี 
-บันไดเสียง 5 เสียง Pentatonic scale 
-โน้ตเพลงในบันไดเสียง๕เสียง 
Pentatonic scale 

 

4. ใช้เครื่องดนตรีบรรเลง
จังหวะ และท านอง  

 การบรรเลงเครื่องประกอบจังหวะ 
 การบรรเลงท านองด้วยเครื่องดนตรี 

 

5. ร้องเพลงไทยหรือเพลงา
กลหรือเพลง               ไทย
สากลที่เหมาะสมกับวัย  
 

 การร้องเพลงไทยในอัตราจังหวะสอง
ชั้น 
 การร้องเพลงสากล หรือไทยสากล 
 การร้องเพลงประสานเสียงแบบ 
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ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้หลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง 
  Canon  Round  

6. ด้นสดง่าย ๆ โดยใช้
ประโยคเพลง 
แบบถามตอบ 

 การสร้างสรรค์ประโยคเพลงถาม-
ตอบ 

 

7. ใช้ดนตรีร่วมกับกิจกรรม
ในการแสดงออกตาม
จินตนาการ 

 การบรรเลงดนตรีประกอบกิจกรรม
นาฏศิลป์ 
 การสร้างสรรค์เสียงประกอบการเล่า
เรื่อง 

 

 
สาระที่ 2 ดนตรี  
มาตรฐาน ศ 2.2 เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างดนตรี ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม เห็นคุณค่าของ

ดนตรีที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและสากล  
 

ตารางที่ 1 (ต่อ) ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางมาตรฐาน ศ 2.2 
 

ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้หลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง 
ป.5 1. อธิบายความสัมพันธ์

ระหว่างดนตรีกับประเพณีใน
วัฒนธรรมต่าง ๆ 
 

 ดนตรีกับงานประเพณี 
-บทเพลงในงานประเพณีในท้องถิ่น 
-บทบาทของดนตรีในแต่ละประเพณี 

ดนตรีกับเศรษฐกิจ
พอเพียง(การบรรเลง

กลองยาวประกอบร้อง
แบบเดินแถว) 

2. อธิบายคุณค่าของดนตรี
ที่มาจากวัฒนธรรมที่ต่างกัน 

 คุณค่าของดนตรีจากแหล่ง
วัฒนธรรม 
-คุณค่าทางสังคม 
-คุณค่าทางประวัติศาสตร์ 

 

 

จากตารางหลักสูตรมาตรฐานกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี) ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  
สรุปได้ว่า สาระการเรียนรู้ศิลปะมุ่งเน้นให้นักเรียนได้เรียนเกี่ยวกับเนื้อหาของดนตรีในหลายด้าน

ประกอบไปด้วย องค์ประกอบของดนตรีพ้ืนฐานดนตรีเบื้องต้นการขับร้อง รวมถึงการบรรเลงดนตรีโดยใช้
เทคนิคทางดนตรีวิธีการใช้การดูแลรักษาเครื่องดนตรีความเป็นมาและวิวัฒนาการของดนตรีพ้ืนบ้านดนตรีไทย 
และดนตรีสากล ดังนั้นเพ่ือให้สอดคล้องกับหลักสูตรผู้วิจัยจึงเลือกท่ีจะนาเนื้อหาเกี่ยวกับพื้นฐานดนตรีเบื้องต้น 
รวมทั้งการบรรเลงดนตรีมาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยเครื่องดนตรีที่ผู้วิจัยเลือกที่จะนามาใช้ใน
การจัดการเรียนการสอนนั้นคือ คีย์บอร์ด เพราะเป็นเครื่องดนตรีที่เล่นง่ายและเล่นได้หลากหลาย 
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ทฤษฎีดนตรีสากลเบื้องต้น  
นักวิชาการได้กล่าวเกี่ยวกับทฤษฎีดนตรีสากลเบื้องต้นไว้ ดังนี้  
ชูวิทย์ ยุระยง (2535 : 159) กล่าวถึง วิชาทางทฤษฎีดนตรีตะวันตกเป็นอีกวิชาหนึ่งซึ่งถือได้ว่าเป็น

พ้ืนฐานที่สาคัญในการศึกษาดนตรีเพราะเป็นการที่เราจะทาความเข้าใจกับบทเพลงต่าง ๆ ที่ได้รับการบันทึก
และถ่ายทอดออกมาเป็นภาษาหรือสัญลักษณ์ท่ีเราเรียกว่าตัวโน้ต  

ตรอง ทิพยวัฒน์ (ม.ป.ป. : 1 - 23) ได้กล่าวถึงเนื้อหาความรู้ขั้นพ้ืนฐานทางด้านดนตรีสากลเฉพาะใน
ส่วนที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วยเรื่องตัวโน้ตตัวหยุดบรรทัด 5 เส้นเส้นน้อยเครื่องหมายเพ่ิมอัตราตัวโน้ต
กุญแจประจ าหลักและเครื่องหมายก าหนดจังหวะ  

  1. ตัวโน้ตเป็นเครื่องหมายชนิดหนึ่งที่ใช้บันทึกแทนเสียงดนตรีและเสียงขับร้อง  
  2. ตัวหยุดเป็นเครื่องหมายบันทึกให้เสียงดนตรีหรือเสียงขับร้องเงียบเสียงลงชั่วขณะหนึ่งตามอัตรา

ของตัวหยุดที่มีค่าเทียบเท่าตัวโน้ต  
  3. บรรทัด 5 เส้นมีไว้สาหรับบันทึกตัวโน้ตและตัวหยุด เพ่ือบอกระดับเสียงสูง-ต่ าของตัวโน้ต  
  4. เส้นน้อยมีไว้สาหรับบันทึกโน้ตที่อยู่ใต้และเหนือบรรทัด 5 เส้น  
  5. เครื่องหมายเพ่ิมอัตราตัวโน้ตเป็นเครื่องหมายที่ใช้เมื่อต้องการจะเพ่ิมอัตราตัวโน้ตให้มีเสียงยาว

มากกว่าปกติ  
  6. กุญแจประจาหลักหรือกุญแจประจาเสียงมีความส าคัญในการก าหนดชื่อตัวโน้ต  
  7. เครื่องหมายก าหนดจังหวะคือเลข 2 ตัวที่บันทึกซ้อนกันอยู่ในตอนต้นของบทเพลงถัดจากกุญแจ

ประจ าหลักเลข 2 ตัวที่เขียนซ้อนกันมีความหมายแตกต่างกันเลขตัวล่างหมายถึงลักษณะโน้ตที่ยึดเป็นเกณฑ์ตัว
ละ 1 จังหวะเลขตัวบนหมายถึงจังหวะภายในห้องจะต้องมีจานวนจังหวะเท่ากับเลขตัวบนและบอกให้รู้โน้ตตัว
ละ 1 จังหวะภายในห้องต้องมีจานวนเท่ากับเลขตัวบน  

สรุปได้ว่าก่อนที่ผู้เรียนสามารถอ่านและเขียนโน้ตที่เป็นสัญลักษณ์สากลผู้เรียนควรมีโอกาสได้รับรู้มี 
ประสบการณ์ด้านดนตรีในลักษณะแง่มุมต่าง ๆ เพ่ือให้เกิดแนวคิดด้านองค์ประกอบดนตรีรวมทั้งความสัมพันธ์
ขององค์ประกอบต่าง ๆ ซึ่งสิ่งเหล่านี้ช่วยให้ผู้เรียนอ่านและเขียนโน้ตดนตรีได้อย่างมีความหมายประสบการณ์
ด้านการอ่านและเขียนโน้ต ซึ่งมีความเข้าใจเป็นพ้ืนฐานนี้เป็นผลเนื่องมาจากการพัฒนาประสบการณ์เกี่ยวกับ
การรับรู้เรื่องเสียงจากการฟังการร้องการเล่นการเคลื่อนไหวและการสร้างสรรค์ด้านดนตรีดังนั้นการอ่านและ
เขียนจึงเป็นทักษะที่ทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาได้มิใช่เป็นเรื่องเฉพาะสาหรับนักดนตรีหรือนักประพันธ์
เพลงเท่านั้น 
 

ทฤษฎีการเรียนรู้กับการสอนดนตรี  
 

ในทางจิตวิทยาทฤษฎีการเรียนรู้สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 กลุ่มใหญ่คือ  
1. ทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มพฤติกรรมนิยม  
   ทฤษฎีการเรียนรู้ของกลุ่มพฤติกรรมนิยมได้อธิบายการเรียนรู้  โดยใช้ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งเร้า

และการตอบสนองเป็นหลัก ซึ่งเป็นไปในหลายลักษณะโดยอธิบายการเรียนรู้เกิดขึ้นเมื่อใช้สิ่งเร้าเป็นตัวชี้น า
หรือจูงใจให้ผู้เรียนแสดงพฤติกรรมที่ต้องการออกมาการเรียนรู้เกิดขึ้นในสภาวะของการวางเงื่อนไข โดยมีการ
เสริมแรงหรือการให้รางวัลและการลงโทษโดยเป็นตัวก าหนดให้ผู้เรียนแสดงพฤติกรรม ซึ่งเป็นสิ่งที่เห็นได้ชัดทั้ง
พฤติกรรมที่เปลี่ยนไปและตัวเสริมแรงท่ีน ามาช่วยให้เกิดการเรียนรู้  

2. ทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มแนวคิดนิยม  
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   ทฤษฎีการเรียนรู้ของกลุ่มแนวคิดนิยมได้อธิบายการเรียนรู้ว่าเป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับเรื่อง
ของการสร้างแนวคิดหรือความเข้าใจเพ่ือที่จะใช้ประสบการณ์หรือสภาวะแวดล้อมที่ตนได้ประสบมาซึ่งเป็น
เรื่องที่เกี่ยวข้องกับความคิดกระบวนการคิดหาเหตุผลรวมไปถึงตัวแปรอ่ืน  ๆ เช่นการจูงใจพันธุกรรมและ
ประสบการณ์การเรียนรู้ที่มีมาก่อน  ดังนั้นการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นเป็นผลเนื่องมาจากประสบการณ์เดิมและ
ความสามารถในการคิดหาเหตุผลของบุคคลนั้นสาระส าคัญของทฤษฎีการเรียนรู้ในกลุ่มแนวคิดนิยม คือ  

1. การเรียนรู้จะเกิดขึ้นเมื่อผู้เรียนมีโอกาสรับรู้สิ่งนั้นอย่างชัดเจน เนื่องจากผู้เรียนแต่ละคนมี 
ประสบการณ์เดิมที่แตกต่างกันการรับรู้สิ่งใหม่อาจไม่เป็นไปในลักษณะที่ผู้สอนต้องการดังนั้นผู้เรียนและผู้สอน
ควรมีความเข้าใจตรงกันในสิ่งที่ต้องการเรียนรู้ รวมไปถึงการจัดสภาพการเรียนการสอนที่เอ้ืออานวยต่อ               
การเรียนรู้ในสิ่งที่มุ่งหวังไว้  

2. การเรียนรู้ใหม่ที่เกิดขึ้นเป็นผลรวมของประสบการณ์เดิม และประสบการณ์ใหม่ของ 
ผู้เรียน ดังนั้นการจัดสภาพการเรียนรู้ผู้สอนต้องค านึงถึงประสบการณ์เดิมของผู้เรียนและใช้ประสบการณ์เดิม
ของผู้เรียนเป็นจุดเริ่มต้นชี้ให้เห็นความคล้ายคลึงหรือความเหมือนของประสบการณ์เดิมกับประสบการณ์ใหม่ 

3.   การเรียนรู้เป็นกระบวนการต่อเนื่องสัมพันธ์ผู้เรียนจะเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ได้โดยการเชื่อมโยง 
กับสิ่งที่ตนมีประสบการณ์มาแล้ว ดังนั้นผู้สอนควรทราบประสบการณ์เดิมของผู้เรียนและใช้ประสบการณ์เดิม
นั้นเชื่อมโยงกับประสบการณ์ใหม่ที่จะเรียนรู้ทาให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ  

4.   เนื่องจากการเรียนรู้เป็นกระบวนการต่อเนื่องในบางครั้งประสบการณ์ใหม่อาจไม่สมบูรณ์ 
แบบแต่ผู้เรียนสามารถเรียนรู้จากประสบการณ์นั้นได้เมื่อนาประสบการณ์เดิมที่มีอยู่มาช่วยทาให้ประสบการณ์
ใหม่สมบูรณ์แบบและเกิดการเรียนรู้ขึ้นได้นอกจากนี้ (ณรุทธ์ สุทธจิตต์. 2532 : 57 - 60, อ้างถึงในBruner. 
1966 : 10 – 11) ได้เสนอหลักการเกี่ยวกับล าดับขั้นของการรับรู้ทางจิตวิทยาด้านดนตรีไว้ดังนี้ 
การรับรู้เป็นกระบวนการที่แบ่งได้ 3 ระดับ คือ  

1. ขั้นการเรียนรู้การกระท า (Enactive representation) ได้แก่ กระบวนการรับรู้ 
ทีผ่่านทางการกระท าซึ่งในทางดนตรีการรับรู้ในขั้นนี้เช่นการเรียนที่ผู้เรียนได้ฟังเสียงหรือปรบมือตามจังหวะ
ของตัวโน้ตต่าง ๆ เป็นต้น  

2. ขั้นการเรียนรู้จากความคิด (Iconic representation) ได้แก่ กระบวนการรับรู้ที่ 
เกี่ยวข้องกับการใช้สัญลักษณ์แทนสิ่งที่ต้องการเรียนรู้ในลักษณะของภาพในทางดนตรี เช่น  การใช้ภาพที่สื่อ
ความหมายแทนตัวโน้ตหรือใช้ความสั้นยาวของเส้นสื่อความหมายแทนจังหวะสั้นยาวของอัตราตัวโน้ต  

3. ขั้นการเรียนรู้สัญลักษณ์และนามธรรม (Symbolic representation) ได้แก่ 
กระบวนการรับรู้ที่เก่ียวข้องกับการใช้สัญลักษณ์ทางด้านภาษาท่ีทุกคนยอมรับ เช่น  ภาษาเขียนหรือตัวโน้ต
สากลในขั้นนี้ คือ การเรียนสัญลักษณ์จากข้ันที่สองมาเป็นสัญลักษณ์ท่ีเป็นลักษณะสากลในทางดนตรี ได้แก่           
การรับรู้เกี่ยวกับเรื่องตัวโน้ตหรือเครื่องหมายต่าง ๆ ทางทฤษฎีดนตรี  
 
 

ประสบการณ์ดนตรี 
   ประสบการณ์ดนตรีเป็นสาระท่ีเกี่ยวข้องกับผู้เรียนดนตรีการเรียนดนตรีสาระดนตรีและ 

สุนทรียศาสตร์สาระดนตรี (Music subject-matter) เนื่องจากสาระดนตรีเป็นแก่นสารเนื้อหาสาระของ
วิชาการ โดยเฉพาะ ดังนั้นการจัดกิจกรรมโดยใช้หลักของสาระดนตรีจะช่วยให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ดนตรีได้
ตรงตามสาระเนื้อหาของดนตรีสาระดนตรีสามารถแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ เนื้อหาดนตรีและทักษะดนตรี 

1. เนื้อหาดนตรี (Music content) ประกอบด้วยสิ่งส าคัญ 2 ส่วนคือองค์ประกอบดนตรี 
และวรรณคดีดนตรี 
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1.1 องค์ประกอบดนตรี (Music elements) ประกอบด้วยจังหวะ (Rhythm) ทานอง  
(Melody) เสียงประสาน (Harmony) ฉันทลักษณ์ (Form) สีสัน (Tone color หรือTimbre) และอารมณ์
เพลง (Expressions)  

1.2 วรรณคดีดนตรี (Music literature) ประกอบด้วยบทเพลง (Repertoire) หรือ เพลง 
ประเภทต่าง ๆ และประวัติศาสตร์ดนตรี (Music history)  

2. ทักษะดนตรี (Music skills) เป็นส่วนช่วยให้เกิดความเข้าใจสาระดนตรีได้และจัดเป็น 
หัวใจของการศึกษาดนตรี  ดังนั้นในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนดนตรีควรเสนอทักษะดนตรีต่างๆ อย่าง
ครบถ้วนสมบูรณ์ทักษะดนตรีประกอบด้วยการฟัง (Listening) การร้อง(Singing) การเล่น (Playing) การ
เคลื่อนไหว(Moving) การสร้างสรรค์ (Creating) และการอ่าน (Reading) สุนทรียศาสตร์ (Aesthetics) สาระ
เกี่ยวข้องสุนทรียศาสตร์เป็นเนื้อหาส่วนหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมหรือการศึกษาดนตรี เนื่องจากดนตรี
เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความงาม โดยตรงสุนทรียศาสตร์จึงเป็นรากฐานส าคัญด้านหนึ่ง ทั้งนี้เป็นเพราะการที่
ผู้เรียนดนตรีจะเกิดความซาบซึ้งในดนตรีได้นั้นดนตรีที่ผู้เรียนมีประสบการณ์หรือได้สัมผัสต้องเป็นดนตรีที่เป็น
สุนทรียวัตถุคือเป็นดนตรีที่มีสุนทรียรส  

การจัดกิจกรรมดนตรีในการจัดกิจกรรมดนตรีเกี่ยวข้องกับประสบการณ์ดนตรีแบ่งเป็น 2 ส่วนใหญ่ ๆ 
คือ  

1. การเรียนรู้ดนตรีเกี่ยวข้องกับกระบวนการเรียนการสอนดนตรีและผู้เรียน ด้วยตนเอง  
การสอนดนตรีการประเมินผลดนตรีและสภาพแวดล้อมในห้องเรียนกระบวนการเรียนการสอนดนตรี   ได้แก่
เนื้อหาเกี่ยวกับหลักสูตรดนตรีวิธีสอนดนตรีส่วนการเรียนรู้ด้วยตนเอง ได้แก่ การเรียนรู้นอกห้องเรียนหรือ                             
การเรียนรู้ที่ ระบบการศึกษามิ ได้จัดให้แต่ผู้ เรียนหาโอกาสศึกษาด้วยตนเอง  ซึ่ งเป็นการเรียนรู้จาก
สภาพแวดล้อมในสังคม เช่น สภาพทางบ้านสื่อมวลชนการไปชมการแสดงต่าง ๆ  

2. ผู้เรียนดนตรีเป็นส่วนส าคัญในประสบการณ์ดนตรีและเป็นหัวใจของการจัดกิจกรรม 
ดนตรีที่ควรค านึงถึงในส่วนที่เกี่ยวข้องกับผู้เรียนดนตรีมี 2 ส่วน คือ  

2.1 ความสามารถในการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับสติปัญญา ได้แก ่ความคิดท่ีเกี่ยวข้อง 
กับความถนัดดนตรี ได้แก่พรสวรรค์หรือความสามารถเฉพาะตัวที่ติดตัวมาแต่ก าเนิด  

2.2 ทัศนคติดนตรีได้แก่ความรู้สึกและอารมณ์ซึ่งเป็นส่วนที่น าไปสู่ความซาบซึ้งใน 
สุนทรียรสของดนตรี แต่เป็นสิ่งที่ไม่สามารถสอนกันได้ โดยตรงผู้เรียนจะเกิดได้ในความรู้สึกของตนเอง                 
จากการเรียนรู้ 

ณรุทธ์ สุทธจิตต์ (2536 : 100 - 122) ได้สรุปหลักการสอนดนตรีประเภทต่าง ๆ ไว้ดังนี้  
1. หลักการสอนดนตรีของหม่อมดุษฎีบริพัตร หลักการที่ส าคัญในการสอนดนตรี คือ มุ่ง 

พัฒนาความรู้ความสามารถทางด้านดนตรีของผู้เรียนตามความถนัดของแต่ละบุคคลโดยเน้นให้ผู้เรียน                   
ใช้ความคิดของตนเองเป็นหลักเน้นให้สร้างสรรค์มิใช่เป็นการเลียนแบบเพียงอย่างเดียว โดยการบูรณาการ
ทักษะดนตรีและการเคลื่อนไหวผู้เรียนเรียนรู้เกี่ยวกับแนวคิดทางดนตรี โดยใช้พ้ืนฐานทางการเคลื่อนไหวและ
ทักษะเป็นสื่อให้มีส่วนร่วมปฏิบัติกิจกรรมการเรียนเป็นหลักส าคัญผู้เรียนจะคิดวิเคราะห์วิจารณ์สนทนา
แลกเปลี่ยนความคิดซึ่งกันและกัน  และแสดงในระหว่างกิจกรรมการเรียนการสอนเพ่ือรับรู้และเกิด
ประสบการณ์ทางดนตรีโดยใช้การเคลื่อนไหวเป็นสื่อประกอบด้วยทักษะการเคลื่อนไหวพ้ืนฐานไปสู่การ
เคลื่อนไหวที่มีแบบแผน 3 ระดับ คือ ทักษะพ้ืนฐานเบื้องต้นทักษะพื้นฐานขั้นกลางและทักษะในระดับสูงผู้เรียน
จะพัฒนาทักษะขั้นพ้ืนฐานจากระดับหนึ่งไปสู่อีกระดับหนึ่งพร้อมๆไปกับทักษะต่างๆและความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับแนวคิดทางดนตรี  
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2. หลักการสอนดนตรีของอรวรรณ  บรรจงศิลป์ หลักการสอนดนตรีคือการมุ่งพัฒนาการ 
รับรู้ด้านดนตรีและความเข้าใจในเรื่องโครงสร้างหรือองค์ประกอบดนตรี เพ่ือนาไปสู่ความซาบซึ้งในดนตรีและ
ความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะดนตรีในชีวิตประจ าวันทักษะดนตรีที่กล่าวถึง ได้แก่ การฟัง
การร้อง การเล่น การเคลื่อนไหว การสร้างสรรค์ และการอ่าน ส่วนโครงสร้างหรือองค์ประกอบดนตรี ได้แก่
จังหวะท านองรูปแบบเสียงประสานอารมณ์เพลงและลีลา โดยใช้กิจกรรมดนตรีเป็นสื่อ  

3. หลักการสอนดนตรีของดาลโครซ (Emile Jaques-Dalcroze) สาระส าคัญในการสอน 
ดนตรีของดาลโครซ คือ การพัฒนาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับดนตรีซึ่งเน้นเรื่องเสียงเป็นส าคัญ โดยใช้หลักการ
เคลื่อนไหวเป็นสื่อน าไปสู่ความเข้าใจเรื่องดนตรีหลักการพ้ืนฐานของวิธีนี้ เป็นการเคลื่อนไหวเกี่ยวข้องกับ
จังหวะที่เรียกว่ายูริธึมมิก (Eurhythmic) จุดเริ่มต้นของยูริธึมมิก คือ การสอนให้เด็กรู้จักเคลื่อนไหวให้เข้ากับ
จังหวะดนตรีหรือใช้ความเคลื่อนไหวสนองตอบต่อดนตรีซึ่งเกี่ยวข้องกับการบังคับกล้ามเนื้อในสามลักษณะคือ  

3.1 การเคลื่อนไหวให้เข้ากับเวลา (เกี่ยวข้องกับความเร็วของจังหวะหรือ Tempo)   
3.2 การเคลื่อนไหวให้เข้ากับท่ีว่าง (เกี่ยวข้องกับระยะหรืออัตราตัวโน้ตหรือ 

Duration) 
3.3 การเคลื่อนไหวที่ให้แรงที่เหมาะสม (เกี่ยวข้องกับความดังค่อยของเสียง หรือ 

Dynamics) 
4. หลักการสอนดนตรีแบบคอมพรีเฮนซีฟมิวซิเชิ่นชิฟ (Comprehensive musicianship)  

หลักการสอนดนตรีแบบคอมพรีเฮนซีฟมิวซิเชิ่นชิฟ เริ่มต้นจากการได้เห็นข้อบกพร่องของการเรียนการสอน
ดนตรีในลักษณะของการแบ่งแยกดนตรีเป็นวิชาต่าง ๆ ท าให้ผู้เรียน ไม่สามารถเกิดแนวคิดเกี่ยวกับดนตรีเป็น
ภาพรวมที่ไม่ครบถ้วน ได้ส่งผลท าให้การพัฒนาด้านดนตรีไม่ครบถ้วนสมบูรณ์จึงได้ปรับปรุงการเรียนการสอน 
โดยมุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนมีความเป็นนักดนตรีอย่างครบถ้วนสมบูรณ์วิธีการสอนดังกล่าวยังครอบคลุมไปถึง               
การเรียนการสอนดนตรีในทุกลักษณะตั้งแต่ดนตรีศึกษาในระดับประถมศึกษาและมัธยม ซึ่งมุ่งเน้นให้ความรู้
ทางดนตรีอย่างครบถ้วนดังนั้นหลักการที่ส าคัญของวิธีนี้ คือ ผู้เรียนสามารถรู้และเข้าใจดนตรีในลักษณะของ
ศิลปะทั้งสามารถซาบซึ้งในดนตรี ให้ความส าคัญกับดนตรีไม่ว่าจะอยู่ในฐานะใดของสังคมหลักการส าคัญของ
กระบวนการนี้ คือ การจัดประสบการณ์ให้ผู้เรียนมีบทบาทเป็นทั้งผู้ฟังผู้แสดงและผู้สร้างสรรค์กล่าวคือ  ใน
ฐานะผู้ฟังผู้เรียนได้รู้คิดวิเคราะห์โดยอาศัยสื่อทั้งทางเสียงและภาพเข้ามาช่วย  เพ่ือให้ผู้เรียนมีประสบการณ์
เกี่ยวกับสาระดนตรีอย่างถ่องแท้ลึกซ้ึง ในฐานะผู้แสดงผู้เรียนได้รับประสบการณ์และฝึกทักษะดนตรีต่าง ๆ ท า
ให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจในดนตรีอีกมิติที่นอกเหนือจากฐานะผู้ฟังในฐานะผู้สร้างสรรค์ผู้เรียนมีโอกาส
สร้างสรรค์ดนตรีตั้งแต่ระดับง่าย ๆ จนถึงระดับการประพันธ์เพลงซึ่งการเรียนรู้ดนตรี โดยการสร้างสรรค์เป็นสื่อ
สิ่งนี้เป็นประสบการณ์สร้างเสริมให้ผู้เรียนเข้าใจและเห็นคุณค่าของดนตรีได้เป็นอย่างดี  

การเรียนการสอนแบบดังกล่าวมีวิธีการที่ใช้ประกอบดังนี้  
   1. การมีส่วนร่วมในกิจกรรมดนตรีของผู้เรียน  
   2. การมีประสบการณ์ดนตรีทั้ง 3 ด้านไปพร้อมๆกัน  
   3. การค้นพบด้วยตนเอง  
   4. การใช้วรรณคดีดนตรีทั่วโลกในการสอน 
 

2.  ทักษะปฏิบัติเครื่องดนตรี 
  

ความส าคัญของทักษะปฏิบัติเครื่องดนตรี  
ความส าคัญของทักษะการปฏิบัติเครื่องดนตรีมีนักวิชาการหลายท่านได้กล่าวไว้ดังนี้  
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ไพฑูรย ์สินลารัตน์ (2554 : 95) กล่าวว่า ความส าคัญของทักษะการปฏิบัติเครื่องดนตรีมี 
ความส าคัญ 2 ลักษณะ คือ ความส าคัญในแง่ของการศึกษาเพราะทักษะการปฏิบัติเครื่องดนตรีทาให้การศึกษา
วิชาดนตรีเป็นการศึกษาที่สมบูรณ์และความส าคัญในแง่ของผู้เรียนผู้สอนทักษะการปฏิบัติเครื่องดนตรีช่วยให้
ผู้เรียนเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุจุดประสงค์ในลักษณะของการนาไปใช้  ส่วนทางด้านผู้สอนได้มี
โอกาสเห็นผลของการสอนของตนในทันทีทันใด  

     ณรุทธ์ สุทธจิตต์ (2537 : 8 – 9) กล่าวว่า ส่วนส าคัญอีกส่วนหนึ่งของสาระดนตรี คือ ทักษะดนตรี  
ซึ่งเป็นส่วนที่ช่วยให้เกิดความเข้าใจสาระดนตรีได้และจัดเป็นหัวใจของการศึกษาดนตรีสาหรับผู้ที่จะเป็นนั ก
ดนตรี (Musician และ Performer) ต่อไปทักษะดนตรีแต่ละประเภทย่อมมีความส าคัญเท่าเทียมกัน ดังนั้นใน
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนดนตรีควรมีทักษะดนตรีต่างๆอย่างครบถ้วน  

     ศักดิ์ชัย หิรัญรักษ์ (2539 : 12 – 17) กล่าวว่า ทักษะปฏิบัติเป็นธรรมชาติของการเรียนการสอนใน
วิชาดนตรีการปฏิบัติในวิชาจะถูกเรียกว่าการฝึกทักษะดนตรีปฏิบัติ (Musical skill) เนื้อหาสาระทางดนตรีจะ
ถูกสอนผ่านทักษะเสมอจากท่ีนักวิชาการทางด้านดนตรีหลายท่าน ได้กล่าวถึงความส าคัญของทักษะการปฏิบัติ
เครื่องดนตรีไว้ข้างต้นสามารถสรุปใจความส าคัญได้ว่าทักษะดนตรีแต่ละทักษะมีความส าคัญเท่าเทียมกัน ดังนั้น
เพ่ือให้การจัดกิจกรรมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพควรมีการให้ความส าคัญเกี่ยวกับการฝึกทักษะปฏิบัติเพราะ
เมื่อผู้เรียนมีทักษะในด้านปฏิบัติอย่างดีแล้วก็จะน าไปสู่การเรียนรู้ในเรื่องอ่ืน ๆ ได้เป็นอย่างดีเช่น กันเพราะจะ
ทาให้การเรียนการสอนสามารถดาเนินไปอย่างลุล่วงและเกิดประโยชน์ต่อทั้งตัวของผู้เรียนและผู้สอนด้วย
เช่นกัน  

 
 

 

      องค์ประกอบของการเรียนการสอนทักษะการปฏิบัติเครื่องดนตรี  
 

     ในการเรียนการสอนทักษะการปฏิบัติเครื่องดนตรีในรายวิชาดนตรีศึกษานั้นมีองค์ประกอบหลาย 
ประการ ซึ่งผู้สอนควรพิจารณาใคร่ครวญและวางแผนการสอนให้รอบคอบไม่ว่าจะเป็นด้านเนื้อหาวิชาหรือใน
ด้านเกี่ยวกับเรื่องส่วนตัวของผู้เรียนองค์ประกอบส าคัญที่ควรค านึงถึงมีนักวิชาการกล่าวไว้ ดังนี้  

     กมลรัตน์ หล้าสุวงษ์ (2523 : 271) กล่าวว่าองค์ประกอบที่จ าเป็นในการเรียนการสอนทักษะการ 
ปฏิบัติควรค านึงถึงองค์ประกอบต่างๆดังต่อไปนี้  

   1. ผู้เรียนได้แก่วุฒิภาวะประสบการณ์เดิมความพร้อมแรงจูงใจเป็นต้น  
   2. อาจารย์ผู้สอน ได้แก่วิเคราะห์ทักษะที่จะสอนการศึกษาภูมิหลังของผู้เรียน ฝึกฝนทักษะที่ยัง 

ขาดอยู่ให้สมบูรณ์และส่งเสริมทักษะที่มีอยู่แล้วให้มีความช านาญมากขึ้นอธิบายและสาธิตทักษะที่จะฝึกอย่าง 
ช้า ๆ ให้เข้าใจและชัดเจนตามลาดับทุกขั้นตอนพยายามแจ้งผลการฝึกกลับไปยังผู้เรียนบ่อย  ๆ หรือทันทีที่ฝึก
ส าเร็จในแต่ละข้ัน  

     ชม ภูมิภาค (2524 : 296) กล่าวว่า การเรียนทักษะการปฏิบัติมีองค์ประกอบที่ส าคัญ3 ส่วนคือ  
        1. ความรู้  
        2. การกระทาเพ่ือให้ถูกต้อง  
        3. การปฏิบัติจนเป็นอัตโนมัติถึงขั้นเชี่ยวชาญ  
   การสอนทักษะประกอบด้วยขั้นต่าง ๆ ดังนี้  
        ขั้นที ่1 วิเคราะห์ทักษะต้องพิจารณาแยกแยะรายละเอียดของทักษะนั้นออกมา  
        ขัน้ที ่2 ตรวจสอบความสามารถเบื้องต้นที่เก่ียวกับทักษะของนักเรียน  
        ขั้นที ่3 จัดการฝึกหน่วยต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในหน่วยที่ขาดหายไป  
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        ขั้นที ่4 ขั้นอธิบายและสาธิตทักษะให้นักเรียนดู  
        ขั้นที ่5 จัดภาวะสิ่งเร้าก าหนดเวลาการปฏิบัติและการให้รู้ผลปฏิบัติ  
   ไพฑูรย์ สินลารัตน์ (2551 : 97) กล่าวว่า องค์ประกอบที่ส าคัญในการเรียนการสอนทักษะการ

ปฏิบัติเครื่องดนตรีมี ดังต่อไปนี้  
      1. สถานที่ฝึกปฏิบัติต้องมีความเหมาะสมสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายและเนื้อหาวิชา  
      2. การฝึกปฏิบัติเป็นการลงมือทางานจริงปฏิบัติงานจริงในสภาพที่ใกล้เคียงหรือเป็นสภาพจริงให้

มากที่สุด  
      3. เอกสารการฝึกปฏิบัติเช่นคู่มือการฝึกปฏิบัติแบบฝึกปฏิบัติ  
      4. การเตรียมตัวของผู้เรียนและผู้สอน เช่น ต้องก าหนดจุดมุ่งหมายของการฝึกก าหนดเนื้อหา

เตรียมเอกสารอุปกรณ์สถานที่และก าหนดเวลาผู้เรียนจาเป็นต้องมีความรู้มีทักษะขั้นพ้ืนฐานมีความเข้าใจ
ขั้นตอน และสิ่งที่จะเกิดขึ้นในการปฏิบัติ  

   ณรุทธ์ สุทธจิตต์ (2534 : 62) ได้กล่าวว่า องค์ประกอบของการเรียนการสอนทักษะการปฏิบัติ
เครื่องดนตรีที่ควรค านึงถึงมี ดังต่อไปนี้  

      1. ผู้เรียนทุกคนควรได้ปฏิบัติเครื่องดนตรีในการประกอบกิจกรรม  
      2. เครื่องดนตรีควรอยู่ในสภาพดี  
      3. การเก็บรักษาเครื่องดนตรี  
      4. วิธีปฏิบัติเครื่องดนตรี  
      5. การปฏิบัติดนตรีทั้งแบบกลุ่มและแบบเป็นวง 
      6. การปฏิบัติดนตรีโดยการอ่านและการสร้างสรรค์ 
      7. การฟังการปฏิบัติของตนเอง 
      8. ราคาเครื่องดนตรี 
   จากองค์ประกอบของการเรียนการสอนทักษะการปฏิบัติเครื่องดนตรีที่นักวิชาการกล่าวไว้ข้างต้น

สรุปได้ว่า ทักษะการปฏิบัติเครื่องดนตรีเป็นทักษะดนตรีที่ส าคัญอีกทักษะหนึ่งที่ผู้เรียนดนตรีทุกระดับชั้นควรมี
ประสบการณ์ประโยชน์ที่ได้จากการปฏิบัติเครื่องดนตรีทาให้ผู้เรียนพัฒนาเนื้อหาดนตรีได้อย่างดีเนื่องจาก
ผู้เรียนต้องเข้าใจจดจาจังหวะท านองและต้องอ่านโน้ตนอกจากนี้การปฏิบัติเครื่องดนตรีทาให้ผู้เรียนเกิดความ
สนุกสนานโดยเฉพาะการปฏิบัติในลักษณะประสมวงและทาให้ผู้เรียนเกิดความซาบซึ้ งในสุนทรียศาสตร์ของ
ดนตรี  

 

   วิธีการฝึกทักษะปฏิบัติเครื่องดนตรี  
 

   มีนักวิชาการหลายท่านได้กล่าวถึงวิธีการฝึกทักษะปฏิบัติเครื่องดนตรีไว้ดังนี้  
   กมลรัตน์ หล้าสุวงษ์ (2547 – 74) กล่าวว่า การฝึกทักษะการปฏิบัติเครื่องดนตรีจะได้ผลดีมี

ประสิทธิภาพเพียงใดย่อมขึ้นอยู่กับวิธีการต่าง ๆ ดังนี้  
     1. การจัดเวลาฝึกควรฝึกโดยใช้ระยะเวลาสั้น ๆ ดีกว่าฝึกโดยใช้ระยะเวลานานๆ  
     2. เน้นการฝึกส่วนย่อยแล้วจึงฝึกส่วนรวม  
     3. เน้นการฝึกความแม่นย าก่อนความรวดเร็ว  
     4. การวัดความก้าวหน้าของทักษะเป็นระยะ ๆ แล้วสะท้อนกลับให้ผู้เรียนรับรู้  
     5. ควรฝึกในสภาพที่เป็นจริงให้มากที่สุด  
     6. การเชื่อมโยงทักษะเดิมให้สอดคล้องกับทักษะใหม่ โดยการถ่ายโยงการเรียนรู้  
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     7. การใช้ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์มาปรับปรุงวิธีการเรียนทักษะให้ทันสมัย  
   จากที่นักวิชาการได้กล่าวถึงทักษะการปฏิบัติเครื่องดนตรีมาแล้วข้างต้นสรุปได้ว่าทักษะเป็นเรื่องการ

เกิดความช านาญที่อยู่ในรูปการกระท าเป็นลักษณะของพฤติกรรมที่แสดงถึงความสามารถของการประกอบ
กิจกรรมเพ่ือตอบสนองต่อสิ่งเร้า  

   ทักษะการปฏิบัติเครื่องดนตรีเป็นทักษะที่มีความส าคัญมากของผู้ศึกษาดนตรีเป็นวิชาเอกทักษะการ
ปฏิบัติเครื่องดนตรีมิได้มีจุดมุ่งหมายเพียง เพ่ือให้ผู้เรียนมีความช านาญในการปฏิบัติเครื่องดนตรีแต่ให้ผู้เรียนมี
ส่วนร่วมในกิจกรรมการปฏิบัติเครื่องดนตรีบางประเภทเพ่ือให้มีประสบการณ์ทางดนตรีครบถ้วนและเป็นการ
สร้างความเข้าใจในดนตรีให้มากขึ้นการปฏิบัติเครื่องดนตรีต้องใช้เวลาในการฝึกซ้อมมากเพ่ือให้มีความช านาญ
เฉพาะ ทักษะปฏิบัติเครื่องดนตรีเป็นทักษะที่มีความส าคัญอย่างยิ่งทักษะหนึ่งเพ่ือให้ผู้เรียนได้มีประสบการณ์
ดนตรีอย่างครบถ้วนในการฝึกทักษะปฏิบัติเครื่องดนตรีผู้ เรียนต้องเรียนรู้ และท าความเข้าใจเกี่ยวกับ
องค์ประกอบของดนตรีฉะนั้นอาจกล่าวได้ว่าทักษะการปฏิบัติเครื่องดนตรีเป็นทักษะที่เชื่อมโยงทักษะด้าน             
ต่าง ๆ ให้มีความสัมพันธ์กัน  

   การฝึกทักษะการปฏิบัติเครื่องดนตรีที่มีคุณภาพนั้นต้องมีกระบวนการในการฝึกดังต่อไปนี้ 
   1. การเตรียมตัว  
      1.1  ท าจิตใจให้แจ่มใสสดชื่นเบิกบาน  
      1.2  มีความตั้งใจในการฝึกฝน  
      1.3  รับประทานอาหารพอสมควรไม่ควรท้องว่างหรือท้องอ่ิมจนเกินไป  
      1.4  มีสถานที่ท่ีเหมาะสมในการฝึกซ้อม  
      1.5  มีเครื่องดนตรีที่ดีมีคุณภาพในการใช้ฝึกทักษะปฏิบัติ นอกจากนี้แล้วควรมีเครื่องเคาะจังหวะ

และเครื่องเทียบเสียง  
      1.6  มีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรง  
      1.7  มีทัศนคติที่ดีต่อการฝึกทักษะการปฏิบัติเครื่องดนตรี  
   2. วิธีการฝึกปฏิบัติ  
      2.1   ฝึกด้วยอัตราจังหวะช้าเพราะสามารถแก้ไขข้อบกพร่องได้  
      2.2   ฝึกส่วนย่อยไปหาส่วนรวม  
      2.3   ฝึกวลีที่ยากฝึกกระสวนจังหวะที่ปฏิบัติยังไม่ถูกให้มีความถูกต้องอย่าฝึกอย่าง ผิดๆจนเคย

ชินต่อความผิดนั้น  
      2.4   บันทึกเทปทุกครั้งเพ่ือแก้ไขข้อบกพร่องในการฝึก  
      2.5   ใช้เครื่องเคาะจังหวะตลอดเวลาที่มีการฝึก  
      2.6   เน้นการฝึกความแม่นยาก่อนความรวดเร็ว  
      2.7   ควรฝึกในสภาพที่เป็นจริงให้มากที่สุด  
      2.8   ควรฝึกให้เป็นกิจวัตรประจาวัน  
      2.9   การฝึกที่ดีต้องค านึงถึงคุณภาพของการฝึกเป็นส าคัญ  
      2.10 ประเมินความก้าวหน้าของการฝึกเป็นระยะ ๆ เพ่ือให้เกิดแรงจูงใจในการฝึกครั้งต่อไป  
   สรุปได้ว่าเทคนิคการฝึกซ้อมการฝึกดนตรีแต่ละกลุ่มแต่ละคณะย่อมแตกต่างกันตัวโน้ตดนตรีเป็น

ทฤษฎีผู้เรียนย่อมเรียนรู้จากทฤษฎีเดียวกัน ทุกคนแต่เทคนิคการนาไปใช้ไม่เหมือนกัน เช่นเดียวกับการเรียน
วิชาที่ผู้สอนเรียนมาจากตาราและครูผู้สอนคนเดียวกัน  แต่เมื่อลงมือสอนนักเรียนย่อมพบกับปัญหาและ
สิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ที่ไม่เหมือนกันจึงต้องใช้เทคนิคในการสอนให้เหมาะสมและปรับสภาพให้เข้ากับสิ่งแวดล้อม
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การฝึกซ้อมดนตรี ก็เช่นเดียวกันครูผู้สอนจาเป็นต้องใช้เทคนิคพิเศษในการฝึกซ้อมที่แตกต่างกันออกไปตาม
ความเหมาะสมเพื่อให้การฝึกซ้อมได้เกิดประโยชน์และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

 

แนวการจัดกิจกรรมดนตรีในระดับประถมศึกษา 
  กิจกรรมดนตรีในระดับประถมศึกษาจัดไดวาเปนชวงเวลาของการวางพ้ืนฐานโดยแท ถาผูเรียนมี
โอกาสเรียนรูดนตรีไดอยางถูกตองเปนไปตามพัฒนาการการเรียนรู ยอมชวยใหผูเรียนเขาใจโครงสรางของ
สาระดนตรีไดอยางถองแท ซึ่งเปนประโยชนในการเรียนดนตรีขั้นสูงตอไป  

ขอควรค านึงในการจัดกิจกรรมดนตรี ในระดับประถมศึกษาซึ่งเปนระดับตนของการเรียนรูสาระดนตรี 
มีขอควรค านึงหลายประการในการจัดกิจกรรมดนตรี  

1. ควรมีการเตรียมความพรอมกอนที่จะเริ่มสอนสาระดนตรี ทั้งนี้เพ่ือเปนการวางรากฐาน 
และทบทวนเรื่องตาง ๆ ที่ผูเรียนไดเรียนมาในระดับปฐมวัยศึกษา  

2. สาระดนตรีที่น ามาสอนในระดับประถมศึกษาควรเนนที่แนวคิดโดยค านึงถึงเสียงมาก่อน 
สัญลักษณใหมากที่สุด เนื่องจากดนตรีเปนเรื่องของเสียง ผ ูสอนควรท าทุกอยางใหเปน รูปธรรมมากที่สุด  

3. สัญลักษณที่ใชในระยะแรกของการจัดกิจกรรมควรเปนสัญลักษณภาพ หรือ สัญลักษณที่      
งายตอการจดจ า และมีความหมายเกี่ยวของกับสิ่งแวดลอมรอบ ๆ ตัวของผูเรียน เพ่ือชวยการเรียนรูของผูเรียน 
จากนั้นจึงเปลี่ยนสัญลักษณภาพเปนสัญลักษณดนตรีในระยะตอมา เมื่อผูเรียนมีความเขาใจในแนวคิดของ
สัญลักษณภาพดีพอแลว  

4. การจักกิจกรรมดนตรีควรยึดหลักทักษะดนตรี โดยใหผูเรียนปฏิบัติทักษะตาง ๆ โดยตรง 
เพ่ือใหเกิดการเรียนรูจากการปฏิบัติ ในการจัดกิจกรรมแตละคาบการเรียน ควรใหผูเรียนมีโอกาสปฏิบัติ
ทักษะตาง ๆ ครบทุกทักษะ โดยเนนทักษะใดทักษะหนึ่งโดยเฉพาะเพ่ือใหผูเรียนเรียนรูทักษะนั้น ๆ ไดอยาง
เต็มที่ เนื้อหาดนครีที่มุงเนนควรเปนไปท านองเดียวกัน การรองเปนทักษะที่ควรเนนเพ่ือชวยพัฒนาการรองของ
เด็กใหรองไดอยางมีคุณภาพ และใชเปนแนวทางในการพัฒนาเนื้อหาดนตรีตอไปไดอยางดี  

5. เจตคติดนตรียังคงเปนสิ่งส าคัญ จึงควรจัดกิจกรรมสรางเสริมความสนใจเพื่อให้ผูเรียนรัก 
และสนใจในดนตรี นอกจากนี้การเปดโอกาสใหผูเรียนไดสัมผัสกับดนตรีทุกประเภทแลว ควรพัฒนา
ความสามารถของผูเรียนในการรับรูดนตรีที่มีคุณคา เพ่ือใหผูเรียนเกิดความซาบซึ้ง ในสุนทรียรสของดนตรี  

6. ผูสอนดนตรีควรส ารวจความถนัดดนตรีของผูเรียน เพ่ือใชเปนแนวทางในการแนะน าผูที่ม ี
แววหรือความถนัดดานดนตรีใหศึกษาดนตรีจริงจังตอไป  
 

จุดมุงหมายของการจัดกิจกรรมดนตรี กิจกรรมดนตรีในระดับประถมศึกษาควรมีจุดมุงหมายในการ
พัฒนา ความสามารถของผูเรียนดังนี้  

1. พัฒนาสาระดนตรีทั้งในดานเนื้อหาและทักษะไปในขณะเดียวกัน หลังจากเตรียมความ 
พรอมแลว  

2. พัฒนาเนื้อหาดนตรีทั้งในดานเนื้อหาและทักษะไปในขณะเดียวกัน หลังจากเตรียมความ  
พรอมแลว  
                     3.   ทักษะดนตรีทุกดานควรไดรับการพัฒนา ไดแก ทักษะการฟง การรอง การเคลื่อนไหว 
การเลน การสรางสรรค และการอาน  

4. พัฒนาความเขาใจในสัญลักษณดนตรีซึ่งเปนสิ่งส าคัญและชวยในการเรียนรูในขั้นสูงตอไป 
5. พัฒนาการรับรูสุนทรียรสของดนตรี  
เนื้อหาในการจัดกิจกรรมดนตรี เนื้อหาของกิจกรรมดนตรีในระดับประถมศึกษา ควรเปน 
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เนื้อหาขั้นพ้ืนฐาน ซึ่งชวยสรางแนวคิดที่ส าคัญดานดนตรี โดยเฉพาะแนวคิดเกี่ยวกับจังหวะ ท านอง สีสัน 
รูปแบบ ลักษณะของเสียง แนวคิดเหลานี้ผูเรียนสามารถพัฒนาไปไดลึกซึ้งพอสมควร สวนแนวคิดในเรื่องการ
ปะสานเสียงนั้นโดยทั่วไป ผูเรียนสามารถเรียนรูเขาใจและปฏิบัติไดในระดับประถมศึกษาปที่ 2 ขึ้นไป อยางไรก็
ตามในเรื่องของการประสานเสียงนี้ ผูเรียนควรรับรูในลักษณะของเชิงปฏิบัติมากกวา ทฤษฎี เพราะเปนเรื่อง
ลึกซึ้งตองการเวลาในการเรียนรู การเรียนรูเนื้อหาดนตรีควรใชทักษะดนตรี เปนสื่อโดยเฉพาะการรองและการ
เคลื่อนไหว ซึ่งเปนทักษะที่ไมตองการอุปกรณ หรือสื่อประเภทใดมาชวย สิ่งหนึ่งที่ผูเรียนควรไดรับการ            
ฝกปฏิบัติเสมอ คือ การมีสมาธิในการฟงดนตรี ดังนั้นในการสอนทักษะการฟงผูสอนควรเนนในเรื่องสมาธิเสมอ 
มิใชมุงแตสอนใหผูเรียนฟงเพลงโดยมิไดค านึงถึงสมาธิหรือความพรอมในการฟง  

กิจกรรมการสอนดนตรี กิจกรรมการสอนดนตรีในระดับประถมศึกษาควรเนนการปฏิบัติ                        
เปนหลัก เพราะผูเรียนในวัยนี้ยังสนุกสนานกับการไดเคลื่อนไหว ปฏิบัติสิ่งตางๆ ดวยตนเองมากกวาการ    
นั่งฟงผูสอนอธิบาย นอกจากนี้การไดลงมือปฏิบัติดวยตนเอง ยังชวยใหผูเรียนมีประสบการณตรงกับทักษะ        
ตาง ๆ ดานดนตรี ซึ่งชวยใหผูเรียนเกิดแนวคิด มีความรู ความเขาใจในเนื้อหาดนตรีดี ขึ้น การใชเทคนิควิธีสอน
ดนตรีทีเ่หมาะสมยังคงมีความส าคัญในการจัด กิจกรรมดนตรี ผูสอนควรศึกษาเทคนิคตาง ๆ เพื่อใชในกิจกรรม
ดนตรีในอันที่จะชวยใหผูเรียน เกิดการอยางมีประสิทธิภาพเทคนิควิธีสอนดนตรีที่ผูสอนสามารถศึกษาไดมี
มากมาย เชน หลักการของโคดาย ออรฟ และดาลโครซ เปนตน กิจกรรมดนตรีที่จัดควรเนนไปที่ทักษะใด
ทักษะหนึ่งในแตละคาบของการ เรียน เพื่อใหผูเรียนไดรับแนวคิดเกี่ยวกับเนื้อหาและทักษะนั้น ๆ ไดอยางเต็มที่ 
โดยมีทักษะอ่ืน ๆ สอดแทรกผสมผสานอยูดวยเสมอ การประเมินผลในระดับประถมศึกษา ผูสอนควรประเมิน
ทั้งในดานเจตคติ ปฏิบัติและทฤษฎีทั้งนี้เพราะผูเรียนสามารถอ่านภาษาดนตรีไดแลว การประเมินผลควร
กระท าทั้งในระหวางกิจกรรมดนตรีและการประเมินผลเมื่อการเรียนเสร็จสิ้นลงในลักษณะของการสอบ ทั้งนี้  
เพ่ือใหผูเรียนเห็นความส าคัญวาดนตรีเปนวิชาการสาขาหนึ่งนอกเหนือไปจากจุดมุงหมายในการ ประเมินผล
ประการตาง ๆ  

โดยสรุป การจัดกิจกรรมดนตรีในระดับประถมศึกษาควรเนนที่การใหผูเรียนปฏิบัติทักษะใด 
ทักษะหนึ่งเปนแกนในแตละคาบที่สอน และผสมผสานทักษะดนตรีอ่ืน ๆ เอาไวใหครบถวนทุกทักษะ เนื้อหา
ดนตรีที่ผูเรียนควรไดรับการพัฒนาควรเริ่มจากรูปธรรมใหมาก ที่สุดโดยใชเทคนิควิธีสอนที่มีอยูเปนหลัก เชน 
หลักการของโคดาย ออรฟ และ ดาลโครซ (ณรุทธ สุทธจิตต 2537 :155-157) 

 

  เป้าหมายการสอนดนตรีของเด็กวัยประถมศึกษา สุกรี เจริญสุข (2544, หน้า 56-58) ได้
อธิบายไว้ ดังต่อไปนี้  

การเรียนการสอนวิชาดนตรีในเด็กระดับประถมศึกษาจัดขึ้นโดยมุ่งศึกษาพัฒนาสิ่งต่อไปนี้ 
1. เรียนดนตรีเพื่อพัฒนาทักษะ (Skills)  
ทักษะเป็นความคุ้นเคย ความช านาญ ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง เมื่อดนตรีเป็นวิชาทักษะที่ 

จะต้องอาศัยการฝึกให้เกิดความคุ้นเคย จึงสามารถแยกเป็นทักษะในด้านต่าง ๆ ดังนี้  
1.1 ให้มีทักษะในด้านการฟังดนตรี วิชาดนตรีในโรงเรียนจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องฝึกให้ 

นักเรียนทุกคนมีทักษะในการฟัง ให้เด็กได้มีความสามารถบอกถึงความเหมือน ความแตกต่างหรือความสัมพันธ์
ของจังหวะและท านอง  

1.2 ให้มีทักษะในการร้องเพลง การร้องเพลงเป็นการฝึกสร้างความมั่นใจให้กับตัวเอง เป็น 
การแสดงออกทางอารมณ์ถึงความพอใจของตัวเองผ่านเพลง ไม่ว่าจะเป็นร้องเดี่ยวหรือการร้องหมู่ รวมถึงการ
ร้องเพลงยังเป็นการเรียนรู้ถึงเรื่องของการเน้นจังหวะว่าควรหนักเบาตรงไหน อย่างไร  

1.3 ให้มีทักษะในการเล่นเครื่องดนตรี ชีวิตของเด็กเป็นเรื่องของความอยากรู้อยากเห็น  
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เป็นการค้นหาว่าชีวิตที่ดีควรเป็นอย่างไรเสียงจากเครื่องดนตรีเป็นเรื่องที่ท้าทายความอยากรู้อยากได้ยินว่า
เสียงดนตรีสามารถถ่ายทอดความรู้สึกที่เด็กอยากแสดงได้อย่างไร การเริ่มต้นให้เด็กได้เล่นดนตรีประกอบการ
ร้องเพลง การเคาะประกอบจังหวะ เป็นต้น  

1.4 ทักษะในการอ่านโน้ต ตัวโน้ตเป็นเรื่องของสัญลักษณ์และภาษาท่ีต้องเรียนรู้เกี่ยวกับ 
ดนตรี นักเรียนต้องมีความเข้าใจตัวโน้ต และสามารถถ่ายทอดออกมาเป็นเสียงเพลงได้ในลักษณะของการร้อง
หรือบรรเลงผ่านเครื่องดนตรีได้  

2.  มีความเข้าใจ (Understandings) ความเข้าใจเกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอน 
ดนตรีในโรงเรียนนั้น สามารถแบ่งแยกออกได้ คือ  

2.1 ให้นักเรียนมีความเข้าใจถึงความส าคัญของรูปแบบดนตรี องค์ประกอบของจังหวะ  
ท านองเพลงโครงสร้างของเพลง สามารถถ่ายทอดบทเพลงที่ได้ยินออกมาเป็นส่วนย่อย ๆ ได้ด้วยปากเปล่าหรือ
ออกมาเป็นตัวโน้ต 

2.2 เข้าใจถึงพัฒนาการและประวัติความเป็นมาของดนตรี เสียงดนตรีเป็นลีลาของชีวิตใน 
แต่ละยุคแต่ละสมัย การศึกษาประวัติของดนตรีก็คือการศึกษาประวัติของลีลาชีวิตนั่นเอง  

2.3 เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างดนตรีกับศาสตร์แขนงอ่ืนว่ามีความสัมพันธ์กันอย่างไรด้าน 
สังคม การเมือง เศรษฐกิจมีความสัมพันธ์ต่อดนตรีในแง่เนื้อหาอย่างไร  

2.4 เข้าใจถึงดนตรีที่มีอยู่ในสังคมปัจจุบัน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสิ่งแวดล้อมและชีวิต ความ 
เข้าใจเรื่องดนตรีที่จะจัดว่าดนตรีที่มีคุณภาพควรเป็นอย่างไร เช่น จากรายการวิทยุ โทรทัศน์ การน าดนตรีมา
รับใช้ชีวิตทั่วๆ ไป  

2.5 ดนตรีเป็นเรื่องของการแสดงออกเฉพาะตัว ซ่ึงเด็กทุกคนควรมีโอกาสได้ศึกษา 
ความรู้สึกของตนเองที่มีต่อดนตรีที่ตนชอบ นอกจากความไพเราะแล้วดนตรีเป็นเรื่องของความรู้สึกที่เด็กทุกคน
จะได้ใช้ในการแสดงออก  

2.6 ให้ผู้ที่มีรสนิยมที่ดีกับดนตรีไม่รังเกียจดนตรี เมื่อเด็กได้มีโอกาสร่วมกิจกรรมดนตรีมี 
ความรู้มีทักษะการเล่นและการฟัง ก็เพ่ือให้เด็กมีดนตรีในหัวใจ  

3. การแสดงกิจกรรมดนตรี (Performing) การแสดงดนตรีนั้นเด็กสามารถแสดงออกท่ี 
เกี่ยวข้องกับดนตรีได้ ดังนี้  

   3.1 การแสดงทางร่างกาย เช่น กิจกรรมเข้าจังหวะ เต้นรา เป็นตัน  
     3.2 การร้องเพลง เด็กทุกคนมีโอกาสเรียนรู้การใช้เสียงที่มีอยู่ให้เป็นประโยชน์  

   3.3 การแสดงดนตรีหรือกิจกรรมดนตรี ควรเปิดโอกาสให้เด็กได้แสดงความสามารถท่ีจะ 
เล่นเครื่องดนตรีได้  

    4. การอธิบาย (Describing)  
   การอธิบายดนตรีเพ่ือมุ่งให้เกิดทักษะโดยการแสดงท่าทางประกอบ การบรรเลงดนตรีและ 

การเขียนดนตรี นอกจากนี้ควรมีความสามารถในการถ่ายทอดตัวโน้ตออกเป็นเสียงเพลงได้ มีความเข้าใจใน
ความหมายของสัญลักษณ์ต่าง ๆ ได้ จะเห็นได้ว่าเป้าหมายในการจัดการเรียนการสอนดนตรีในโรงเรียนระดับ
ประถมศึกษานั้นมีเป้าหมายที่กว้างขวาง ดังนั้นจึงกล่าวได้ว่า การเรียนดนตรีในระดับประถมศึกษาเพ่ือเป็น
พ้ืนฐานในการที่เด็กจะนาไปช่วยสร้างดนตรีในชีวิตให้เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้น เช่น การเข้าร่วมกิจกรรมดนตรีที่จัด
ขึ้นในสังคม การฟังจากรายการต่าง ๆ เช่น วิทยุ โทรทัศน์ เทป ซีดี การเข้าชมคอนเสิร์ต การอ่านหนังสือ
เกี่ยวกับดนตรี การติดตามความเป็นไปว่าอะไรเกิดข้ึนในโลกของดนตรีเป็นต้น 
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การจัดการเรียนรู้ตามแนวคดิของเอมิลิ ชาคส์  ดาลโครซ (Emile Jaques Dalcroze) 
 

  ทฤษฎีการสอนของดาลโครซ (Emile Jaques Dalcroze) 
 

 เอมิลิ ชาคส์  ดาลโครซ (Emile Jaques Dalcroze) เป็นนักแต่งเพลง  นักดนตรี  และครู
สอนดนตรีชาวสวิตเซอร์แลนด์  เกิดปี ค.ศ.1865 และเสียชีวิตปี ค.ศ.1950 เป็นศาสตรจารย์ทางดนตรีในการ
ประค.ศ.1865สานเสียง (Harmony) และโน้ตดนตรีในระบบซอลเฟจ (Solfege) โดยในขณะที่ ดาลโครซ สอน
ดนตรีให้กับเด็ก ๆ เขาพบว่าดนตรีเป็นวิชาที่ยากส าหรับเด็ก   เด็กจะไม่เข้าใจทฤษฎีดนตรี ที่เต็มไปด้วย
สัญลักษณ์และกฏเกณฑ์ต่าง ๆ และไม่สามารถปฏิบัติดนตรีได้ถูกต้อง เช่น ร้องเพลงไม่ลงตรงจังหวะ เป็นต้น  
ดังนั้นเขาจึงพยายามศึกษา ค้นคว้า ทดลองวิธีการสอนดนตรีที่เหมาะสมกับเด็ก  วิธีการสอนดนตรีให้กับเด็กแต่
เดิมนั้นจะแยกการสอนตัวโน้ตและทฤษฎีต่าง ๆ ออกจาดนตรี  การเคลื่อนไหว  และความรู้สึก  จึงเป็นสิ่งที่ยาก
ที่จะท าให้เด็กเกิดความเข้าใจดนตรีได้อย่างสมบูรณ์ 

 ดังนั้นดาลโครชจึงได้ท าการสอนดนตรีให้กับเด็ก  โดยให้เรียนทฤษฎีดนตรีต่าง ๆ ควบคู่ไป
พร้อมกับเสียงดนตรี  การเคลื่อนไหว  และความรู้สึก  ซึ่งเขาว่า  องค์ประกอบส่วยใหญ่ในดนตรีสามารถท าให้
เด็กเข้าใจได้ โดยให้เด็กได้เคลื่อนไหวร่างกายไปตามความรู้สึกที่ได้ฟังจากเสียงขององค์ประกอบดนตรีนั้น  
ความเชื่อนี้ท าให้เกิดการเรียนรู้ดนตรีโดยการฟังและการเคลื่อนไหวประกอบดนตรี  ซึ่งเป็นความสัมพันธ์
ระหว่างหูที่ได้ยินกับร่างกายที่ได้รับความรู้สึก  และมีการเคลื่อนไหวเพ่ือตอบสนองต่อเสียงดนตรี  ท าให้เด็กมี
ความเข้าใจดนตรีที่มีลักษณะเป็นนามธรรมได้สมบูรณ์ขึ้น  นอกจากนี้การที่เด็กได้เคลื่อนไหวร่างกายไปตาม
จังหวะของเพลง  ก็ท าให้เด็กรับรู้เกี่ยวกับจังหวะ  ซึ่งช่วยให้สามารถปฏิบัติดนตรีและร้องเพลงได้ถูกต้องตาม
จังหวะมากขึ้น  โดยแนวคิดการเรียนดนตรีด้วยการเคลื่อนไหวตามจังหวะเพ่ือตอบสนองต่อเสียงดนตรี  ดาล
โครซ นี้เป็นที่รู้จักและยอมรับกันในชื่อ  ยูริธึมมิก (Eurhythmics) แต่บางแห่งก็เรียกเป็นชื่ออ่ืน เช่น ในยุโรป
ยกเว้นหมู่เกาะอังกฤษนิยมเรียกว่า  Le Rhythmics  เป็นต้น  (สมชาย  อมะรักษ์,2542.น.129-130) 
  ส าหรับแนวคิด ยูริธึมมิก (Eurhythmics) ของดาลโครซ  จะเน้นการเคลื่อนไหวทางจังหวะที่ดี 
(Good rhythmic movement) โดยให้ความส าคัญกับการพัฒนาความรู้สึกในดนตรีด้วยการเคลื่อนไหว
ร่างกาย  ดังนั้นการจัดการเรียนการสอนดนตรีที่เกิดขึ้น  จึงเป็นการพัฒนาความสามารถของผู้เรียนแต่ละบุคคล
เป็นหลัก  ท าให้ผู้เรียนเข้าใจตนเอง  เพราะมุ่งให้ผู้เรียนแต่ละคนเห็นความสามารถของตนเองที่แสดงออกด้วย
การเคลื่อนไหวร่างกาย  ในขณะเดียวกันก็พัฒนาการด้านจิตใจด้วย  เพราะการเคลื่อนไหวร่างกายย่อมสัมพันธ์
กับอารมณ์ของผู้ปฏิบัติ ในขณะนั้น  ท าให้แนวคิดยูริธึมมิกนี้สัมพันธ์กับประสาทสัมผัสทางกายและ
ความสามารถทางสติ  ปัญญา เกิดทักษะและความเข้าใจในดนตรีซึ่งเป็นผลมาจากการที่ผู้เรียนมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมการเคลื่อนไหวจากกิจกรรมดนตรีต่าง ๆ ซึ่งสอดคล้องกับที่ ธวัชชัย นาควงษ์ (2544:97) กล่าวว่า           
ยูริธึมมิก เป็นการพัฒนาความเป็นนักดนตรีที่ดี  ดาลโครซ ใช้เพลงนานาชาติมาสอนโดยเน้นถึงลักษณะจังหวะ
ต่าง ๆ ที่สอดแทรกอยู่ในเพลง  เขาเชื่อว่าความเป็นนักดนตรีสามารถสร้างได้ด้วยการเคลื่อนไหวร่างกายอย่าง
เอาจริงเอาจังควบคู่ไปกับการฟังดนตรีอย่างตั้งอกตั้งใจ  วิธีการของดาลโครซ  สามารถท าการสอนทั้งกับเด็ก
และผู้ใหญ่รวมทั้งเด็กปัญญาเลิศและเด็กพิเศษ    นอกจากนี้ยังมีผู้น าแนวคิดนี้ไปใช้ในการเต้นร า    การเรียน 
พลศึกษาและการบ าบัด(Therapy)ด้วย 
  ในการสอนดนตรีด้วยแนวคิดของดาลโครซ จะมีลักษณะ 3 ข้อดังนี้ 
  1. ยูริธึมมิกซ์ (Eurhythmics) หรือการเคลื่อนไหวทางจังหวะที่ดี  เป็นการเปิดโอกาสให้
ผู้เรียนได้รู้เกี่ยวกับจังหวะดนตรี  โดยค านึงถึงความรู้สึกหรืออารมณ์เป็นส าคัญ  ซึ่งผู้เรียนสามารถแสดง
ความรู้สึกและอารมณ์ออกมาในรูปของการเคลื่อนไหวทางร่างกาย ส าหรับในห้องเรียนของยูริธึมมิกซ์ผู้เรียนจะ
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เคลื่อนไหวร่างกายอย่างอิสระไปกับบทเพลงที่ผู้สอนเล่นโดยใช้เปียโน  ในบรรยากาศที่ผ่อนคลาย  เช่น  ถอด
รองเท้าและสวมเสื้อผ้าหลวมๆ ผู้เรียนสามารถเดิน วิ่ง กระโดด  ไปตามความรู้สึกของตนเองที่มีต่อเสียงดนตรี 
ผลของการเคลื่อนไหวนี้จะน าไปสู่การพัฒนาการรับรู้  และการตอบสนองต่อรายละเอียดต่าง ๆ ที่มีอยู่ในบท
เพลง ซึ่งหลักส าคัญที่ควรปฏิบัติในการด าเนินกิจกรรมยูริธึมมิกซ์ เช่น  ควรให้นักเรียนได้ใช้ความคิด  เพ่ือสร้าง
จินตนาการในการเคลื่อนไหวภายในใจตนเองเสียงดนตรีที่ได้ยิน  โดยไม่ต้องแสดงออกเป็นท่าทาง หรืออาจใช้
ความคิด สร้างเสียงดนตรีขึ้นตามจินตนาการ  แล้วเคลื่อนไหวท่าทางให้สอดคล้องกับเสียงดนตรีตาม
จินตนาการนั้น  เพื่อเป็นการพัฒนาการได้ยินเสียงจากข้างใน (Inner hearing) เป็นต้น 

2. โซลเฟจ (Solfege) โดยเป็นการร้องโน้ตตัวซอล (G)- ฟา (F) แบบอยู่กับที่  เพื่อให้ผู้เรียน 
รับรู้เสียงดนตรีร่มกับการเคลื่อนไหวร่างกาย  ในขั้นนี้ผู้เรียนจะได้รับการพัฒนาการอ่านโน้ตเพลง  ไม่ใช่เป็น
เพียงการเคลื่อนไหวร่างกายจากความจ า  การอ่านโน้ตเพลง (Sight  reading) เป็นการแสดงถึงการรับรู้
ทางด้านเสียงดนตรีที่เกิดจากภายในสมอง  ซึ่งในการเรียนเสียงประสาน (Harmony) ผู้เรียนจะสามารถร้อง
โน้ตหรือนึกเสียงที่ต้องร้องล่วงหน้าได้  ซึ่งการอ่านโน้ตแบบซอลเฟจจะเริ่มอ่านจากบรรทัดเส้นเดียว  โน้ตที่
น ามาใช้เป็นการตัดทอนมาจากโน้ตสากลที่บันทึกบนบรรทัด 5 เส้นปกติ  โดยผู้เรียนจะได้อ่านโน้ตใน 3 กุญแจ
เสียงคือ กุญแจซอล(G clef)  กุญแจฟา (F clef) และกญแจโด(C clef) ทั้งนี้เพ่ือเป็นการสร้างพ้ืนฐานการอ่าน
โน้ต  หลักจากอ่านโน้ตบนบรรทัดเส้นเดียวได้  เด็กจึงจะฝึกอ่านโน้ตบนบรรทัด 5 เส้นต่อไป 

3.  อิมโพรไวเซชั่น (Improvisation) เปียโนเป็นเครื่องดนตรีที่สอนให้ผู้เรียนพัฒนาแนวคิด 
และทักษะทางอิมโพรไวเซชั่น เช่น  การสร้างสรรค์ทางดนตรี  และการแต่งเพลง  เป็นต้น  ผู้เรียนในระดับ
อนุบาลหรือประถมต้นสามารถได้รับการพัฒนาการสร้างสรรค์ด้านจังหวะในขณะที่ครูใช้เปียโนเป็นสื่อการสอน  
และเมื่อได้รับการฝึกหัดอย่างสม่ าเสมอผู้เรียนจะสามารถสร้างสรรค์ทางดนตรีได้  โดยในกิจกรรมชั้นนี้จะให้ผู้
เรียนรู้การใช้สัญญาณหรือค าสั่งเป็นระยะๆ เพ่ือให้ผู้เรียนคิดสร้างสรรค์ทางดนตรีได้พัฒนาด้านการฟังควบคู่ไป
ด้วยและตัวอย่างของกิจกรรมอิมโพรไวเซชั่นได้แก่ การเคลื่อนไหวโดยเสรี  การเคลื่อนไหวประกอบเพลงตาม
จินตนาการ การร้องเพลงแบบเสียงสะท้อน  การร้องเพลงแบบผลัดกันร้องทีละวรรค  การร้องเพลงโดยเปลี่ยน
เสียงให้ดัง-เบาตามสัญญาณ   การปรบมือแบบเสียงสะท้อน  การปรบมือโต้ตอบกัน  และการปฏิบัติเครื่อง
ประกอบจังหวะไปตามบทเพลงโดยเสรี  ส าหรับกิจกรรมการอิมโพรไวเซชั่นอื่น ๆ เช่นการฟังเพลง  การขับร้อง
และการเล่นเครื่องดนตรีประเภทเครื่องกระทบหรือเครื่องประกอบจังหวะ  ผู้สอนอาจน ามาสอดแทรกได้บ้าง
ตามความเหมาะสม  แต่ควรเลือกอย่างเหมาะสม  และสอดคล้องกับพัฒนาการของเด็กในชั้นเรียน (สมชาย 
อมะรักษ์,2542:137) 
  ดังนั้นจึงสรุปได้ว่า  แนวคิดทฤษฎีการสอนดนตรีที่ส าคัญในหลักการของดาลโครซคือ  การ
เน้นการเคลื่อนไหว  เพราะการเคลื่อนไหวสามารถแสดงถึงองค์ประกอบของดนตรีได้  โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่อง
การถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึก  ซึ่งเป็นองค์ประกอบหนึ่งที่ส าคัญของดนตรี  การจัดกิจกรรมที่อิงหลักการของ
ดาลโครซ  จึงเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เคลื่อนไหวในลักษณะต่างๆ อย่างสม่ าเสมอ 
 

3.   สื่อออนไลน์หรือสื่อสังคม (Social Media)  
สองค าที่สังคมเรียกติดปาก ซึ่งมีความหมายเดียวกัน ในบทความนี้ผู้เขียนเลือกใช้ค าว่า “สื่อ 

สังคมออนไลน์ (Social Media Online)” มีผู้ให้ความหมาย สื่อสังคมออนไลน์ ไว้มากมาย ดังนี้ 
ราชบัณฑิตยสถาน (2554) ได้บัญญติัค าว่า “Social Media” ไว้ว่า “สื่อสังคม” หมายถึง สื่อ 

อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็นสื่อกลางที่ให้บุคคลทั่วไปมีส่วนร่วมสร้างและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่าง ๆ ผ่าน 
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อินเทอร์เน็ตได้ สื่อเหล่านี้เป็นของบริษัทต่างๆ ให้บริการผ่านเว็บไซต์ของตน เช่น เฟซบุ๊ก(Facebook)ไฮไฟฟ์ 
(Hi5) (อ่านว่า ไฮ-ไฟ้) ทวิตเตอร์ (Twitter) วิกิพีเดีย (Wikipedia) ฯลฯ 

นาวิก นาเสียง (2554) ได้ให้ค าจ ากัดความของ สื่อสังคมออนไลน์ว่า เป็นที่ที่ผู้ใช้อินเทอร์เน็ต 
สามารถแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกัน โดยใช้สื่อต่างๆ เป็นตัวแทนในการสนทนา โดยได้มีการจัดแบ่ง 
ประเภทของสื่อสังคมออนไลน์ ออกเป็นหลายประเภท เช่น ประเภทสื่อสิ่งพิมพ์ (Publish) ที่ม ีWikipedia, 
Blogger เป็นต้น ประเภทสื่อแลกเปลี่ยน (Share) ที่มีYouTube Flickr SlideShare เป็นต้น ประเภทสื่อ
สนทนา (Discuss) ที่ม ีMSN Skype GoogleTalk เป็นต้น 

แสงเดือน ผ่องพุฒ (2556) ให้ความหมายของสื่อสังคมออนไลน์ว่าเป็นส่วนหนึ่งของ 
เทคโนโลยีเว็บ 2.0 เป็นเครื่องมือที่ทา งานบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ ที่อนุญาต
ให้แต่ละบุคคลเข้าถึง แลกเปลี่ยน สร้างเนื้อหา และสื่อสารกับบุคคลอ่ืนๆ ร่วมถึงการเข้าร่วมเครือข่ายออนไลน์ 
ต่างๆ การสื่อสารเป็นแบบสองทาง 

เขมณัฏฐ์ มิ่งศิริธรรม (2557) ให้ความหมายของสื่อสังคมออนไลน์ว่าเป็นสื่อดิจิตอลหรือ 
ซอฟแวร์ที่ท างานบนพื้นฐานของระบบเว็บไซต์เป็นเครื่องมือในการปฏิบัติการทางสังคม เป็นการน าเรื่องราว 
ต่างๆ เหตุการณ ์ประสบการณ์ รูปภาพวิดีโอ รวมทั้งการพูดคุยต่างๆ แบ่งปันให้คนที่อยู่ในสังคมเดียวกันได้รับรู้ 

วิกิพีเดีย (Wikipedia, 2016) กล่าวถึงสื่อสังคมออนไลน์ว่าเป็นเครื่องมือที่มีการติดต่อสื่อสาร 
หรือการโต้ตอบปฏิสัมพันธ์ผ่านคอมพิวเตอร์ (Computer-mediated) ที่ให้บุคคลหรือบริษัทสร้างแบ่งปนั 
แลกเปลี่ยนข้อมูลต่าง ๆ ทั้งความรู้และรูปภาพผ่านทางเครือข่ายและชุมชนเสมือน (Virtual communities) 

กล่าวโดยสรุป สื่อสังคมออนไลน์ เป็นส่วนหนึ่งของเทคโนโลยีเว็บ 2.0 เป็นเครื่องมือที่ท างาน 
บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตทั้งในเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล (PC) และอุปกรณห์รือโทรศัพท์เคลื่อนที่ โดยมี 
วัตถุประสงค์เพ่ือการติดต่อสื่อสาร แลกเปลี่ยน การแบ่งปันเรื่องราวเหตุการณ์ต่างๆ ระหว่างบุคคลสองคน 
หรือกลุ่มบุคคลในลักษณะของการเข้าร่วมในเครือข่ายออนไลน์เดียวกัน 
 

ความส าคัญของสื่อออนไลน์  
เมื่อสิบปีที่แล้ว ไม่มีใครคิดว่าอินเทอร์เน็ต และสื่อออนไลน์จะเข้ามามีบทบาทและอิทธิพลต่อ 

ชีวิตของมนุษย์ ในปี พ.ศ. 2553 ที่ทั่วโลกมีปัญหาเกี่ยวกับเศรษฐกิจถดถอย แต่ในโลกของอินเทอร์เน็ตและสื่อ
ออนไลน์ยังคงมีการพัฒนาอยู่อย่างต่อเนื่อง และในอนาคตสื่อออนไลน์จะเป็นส่วนหนึ่งของการด าเนินชีวิตของ
มนุษย์ และคนส่วนใหญ่จะมีโน้ตบุ๊ก หรือเครื่องมือที่ใกล้เคียง เช่น โทรศัพท์มือถือ เเท็บเล็ต ที่สามารถพกพา
ติดต่อได้ตลอดเวลา และการเข้าถึงสื่อออนไลน์ก็จะเป็นสิทธิขั้นพ้ืนฐานของพลเมืองในอนาคต  (รติบดี สิทธิ
ปัญญา, 2562) ทั้งนี้ เครือข่ายออนไลน์หรือสื่อออนไลน์มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกับบุคคล เพ่ือการแลกเปลี่ยน
ข่าวสารและการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันเครือข่ายออนไลน์ เป็นการสร้างปฏิสัมพันธ์ในสังคมโดยการ
เชื่อมโยงกับหลายๆบุคคล เพ่ือการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ข้อมูลต่างๆ และน ามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
เช่น การศึกษา การสื่อสาร การตลาด และบันเทิง ท าให้สื่อออนไลน์เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจ าวันของ
คนทุกเพศ ทุกวัย โดยสื่อออนไลน์ท าให้ชีวิตประจ าวันง่ายขึ้น จากท่ีต้องใช้โทรศัพท์โทรหากัน ปัจจุบันสามารถ
ใช้แอพพลิเคชั่นในการสื่อสารกันได้ เช่น LINE, Facebook เป็นต้น ซึ่งเป็นช่องทางที่สะดวกรวดเร็ว และยัง
สามารถรับรู้ข่าวสารต่างๆ ผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้โดยง่าย แทนที่จะต้องรอข่าวจากโทรทัศน์ หรืออ่านข่าวสาร
จากหนังสือพิมพ์ ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็เข้าถึงข่าวสารได้โดยง่ายเพราะเทคโนโลยี  อีกทั้ง สื่อออนไลน์มีการพัฒนา
อยู่เสมอ และตลอดเวลา (กายกาญจน์ เสนแก้ว, 2558) สื่อออนไลน์เป็นเครื่องมือที่มีความส าคัญและจ าเป็นใน
ยุคปัจจุบัน เพราะมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สม่ าเสมอ และเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยของโลก ซึ่งผู้คนจะนิยม
ใช้สื่อออนไลน์ในการติดต่อสื่อสารกันทั่วโลก เพราะสามารถเข้าถึงได้ง่ายและใช้ได้ในทุกที่ ทุกเวลา ทุกเพศ 
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และทุกวัย อีกทั้ง ยังสามารถเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของตนเองผ่านสื่อออนไลน์ได้อีกด้วย  (คันธิรา ฉายาวงศ์, 
2555) ดังนั้น สื่อออนไลน์จึงมีความจ าเป็นและส าคัญในการดาเนินชีวิตของคนในยุคสมัยนี้ รวมไปถึงการ
เผยแพร่ข้อมูล หรือการติดต่อสื่อสาร ส่วนใหญ่จะนิยมผ่านทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และสื่อออนไลน์ ใน
ปัจจุบันสื่อออนไลน์มีอิทธิพลและความส าคัญต่อการดาเนินชีวิตประจ าวัน เพราะคนส่วนใหญ่จะนิยม
ติดต่อสื่อสารกันผ่านทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและสื่อออนไลน์  หรือผ่านทางเว็บไซต์ และโปรแกรมประยุกต์
ต่างๆ โดยการเชื่อมต่อผ่านทางอินเทอร์เน็ต ซึ่งผู้ที่มีส่วนร่วมเป็นผู้ส่งสารและรับสารมีการผลิตเนื้อหาขึ้นใน
รูปแบบของข้อมูล ภาพ และเสียง (สื่อสังคมออนไลน์ , www.pitikanwisetdi.blogspot.com, 2559 และ
ความส าคัญของ Social Media ในยุคปัจจุบัน, www.slideshare.net, 2561) ทั้งนี้ การใช้สื่อออนไลน์ต่างๆ 
ต้องอยู่ในขอบเขตของความพอประมาณใช้ในปริมาณที่พอเหมาะเพ่ือเป็นผลดีต่อสายตา และร่างกายรวมไปถึง
การใช้ที่ถูกต้องและเหมาะสมจะท าให้เกิดประโยชน์และประสิทธิภาพสูงสุด ความส าคัญของสื่อออนไลน์ต่อ  
การเรียนรู้และด าเนินชีวิตประจ าวันในปัจจุบันนี้ มีอิทธิพลอย่างมากเพราะเป็นเครื่องมือที่คนส่วนใหญ่เลือกใช้
ในการรับรู้ข่าวสาร ติดต่อสื่อสาร หรือเผยแพร่ข้อมูลไปยังผู้อ่ืน เพราะสื่อออนไลน์สามารถเข้าถึงผู้คนได้ทั่วทุก
มุมโลก ท าให้ผู้คนมีความทันสมัย และเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็ว ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหน แค่มีสื่อออนไลน์จะสามารถรับรู้
หรือติดต่อสื่อสารกับผู้อ่ืนได้โดยง่าย ฉะนั้น สื่อออนไลน์มีความส าคัญอย่างมากในยุคปัจจุบัน ซึ่งสื่อออนไลน์มี
การพัฒนาอยู่เสมอ เข้าถึงง่าย และเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจาวันของผู้คนส่วนใหญ่ รวมไปถึง การน า
ความส าคัญของสื่อออนไลน์มาใช้ให้เกิดประโยชน์ และประยุกต์ใช้ในการเรียนรู้หรือด าเนินชีวิตประจ าวันด้วย  
 

ประโยชน์ของสื่อออนไลน์  
ประโยชน์ของสื่อออนไลน์ สุภารัตน์ แพหีต และณัฐสุดา กาญจน์เจริญ (2559) กล่าวถึง 

ประโยชน์ของสื่อออนไลน์ไว้ 8 ประการ ซึ่งหากใช้อย่างเหมาะสมจะท าให้เกิดประโยชน์อย่างมากต่อผู้ใช้งาน
โดยตรง เพราะสื่อออนไลน์มีประโยชน์ต่อผู้ใช้ในระดับหนึ่งและสามารถส่งผลดีหากใช้อย่างถูกต้องและ
เหมาะสม โดยประโยชน์ของสื่อออนไลน์นั้นขึ้นอยู่กับลักษณะการเลือกใช้สื่อออนไลน์ของผู้ใช้งาน เช่น  

1. ใช้เเลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้ในสิ่งที่สนใจร่วมกันได้  
2. เป็นคลังความรู้ขนาดใหญ่ที่สามารถเขา้ไปค้นหาข้อมูลได้  
3. ประหยัดค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสารกับบุคคลอ่ืน  
4. เป็นสื่อในการนาเสนอผลงานของตนเอง  
5. ใช้เป็นสื่อในการโฆษณา  
6. ช่วยสร้างรายได้ให้เเก่ผู้ใช้งาน  
7. ช่วยให้มีการผ่อนคลายจากการทางาน  
8. สร้างความสัมพันธ์ที่ดีจากเพ่ือนสู่เพ่ือนได้ 

ดังนั้น หากใช้สื่อออนไลน์อย่างถูกต้องและตรงตามลักษณะการใช้งานจะท าให้เกิดประโยชน์ 
แก่ผู้ใช้งาน รวมไปถึง ผู้คนทั่วโลกที่ใช้สื่อออนไลน์ในการติดต่อสื่อสารในยุคไร้พรหมแดนเช่นนี้ก็จะได้รับ
ประโยชน์ที่แตกต่างกันไปเช่นกัน  

สื่อออนไลน์มีประโยชน์ต่อผู้ใช้งานโดยตรง เพราะยุคสมัยนี้คือ ยุคของเทคโนโลยีหรือยุคไร้ 
พรหมแดน ที่ผู้คนทั่วโลกสามารถหาประโยชน์จากการใช้งานผ่านสื่อออนไลน์  และถูกน ามาใช้ในการ
ติดต่อสื่อสารในหลายระดับ ทั้งระดับการสื่อสารระดับโลก การสื่อสารระดับสื่อสารมวลชน การสื่อสารระหว่าง
องค์กร การสื่อสารระหว่างกลุ่ม และการสื่อสารระหว่างบุคคล ซึ่งการสื่อสารผ่านทางสื่อออนไลน์ 14 ที่ช่วย 
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สร้างความสนิทสนมให้แก่ผู้ติดต่อสื่อสาร คือ การใช้กลยุทธ์แบบปากต่อปาก (Word of Mouth) เช่น การบอก
เล่าชีวิตประจาวัน การแบ่งปันประสบการณ์ที่พบในสังคมเพ่ือให้ผู้อ่ืนได้รับรู้ และการโพสต์ข้อความแสดง
ข้อความส่วนตัว (คันธิรา ฉายาวงศ์, 2555)  

สื่อออนไลน์, www.unmeeonline.org (2560) กล่าวถึงประโยชน์ของสื่อออนไลน์ไว้ว่า  
ประโยชน์ของสื่อออนไลน์ คือ ท าให้ทุกคนสามารถรับรู้ข่าวสาร ความเคลื่อนไหว หรือการประชาสัมพันธ์
เรื่องราวต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว และทันสมัย เช่น ข่าวสารที่ปรากฏบนสื่อออนไลน์จะท าให้ผู้คนรับรู้เป็นอันดับ
แรก และรวดเร็วในการแพร่กระจายของข้อมูล ดังนั้น การใช้สื่อออนไลน์จึงช่วยให้ผู้คนตามทันกระแสสังคม
หรือกระแสของโลก อีกทั้ง ยังเป็นเสมือนคลังข้อมูลขนาดย่อมที่สามารถเสนอโพสต์ หรือแสดงความคิดเห็น 
แลกเปลี่ยนความรู้ ข้อมูลข่าวสาร เพ่ือให้ผู้อื่นสนใจและเข้ามาร่วมแบ่งปันข้อมูลด้วยกัน  

ประโยชน์ของสื่อออนไลน์สามารถกล่าวสรุปได้ว่า หากใช้อย่างเหมาะสมจะท าให้เกิด 
ประโยชน์อย่างมากต่อผู้ใช้งานโดยตรง เพราะสื่อออนไลน์มีประโยชน์ต่อผู้ใช้งานในระดับหนึ่งและสามารถ
ส่งผลดีหากใช้อย่างถูกต้องและเหมาะสม โดยประโยชน์ของสื่อออนไลน์นั้นขึ้นอยู่กับลักษณะการเลือกใช้สื่อ
ออนไลน์ของผู้ใช้งาน เช่น มีความสะดวก รวดเร็ว สามารถติดต่อสื่อสารกันได้ทั่วถึง ทั้งการสื่อสารระดับ
สื่อสารมวลชน การสื่อสารระหว่างองค์กร การสื่อสารระหว่างกลุ่ม และการสื่อสารระหว่างบุคคล และมีการ
เผยแพร่ข่าวสารที่น่าสนใจ ซึ่งหากผู้ใช้งานรู้จักการใช้สื่อออนไลน์ให้เหมาะสมและถูกต้องก็จะได้รับประโยชน์
และผลตอบรับที่ดีจากสื่อออนไลน์ 
 

4. Google Classroom 
Google Classroom เปิดให้บริการส าหรับทุกคน ถูกออกแบบมาเพ่ือช่วยให้ครสูร้างและ 

เก็บงานโดยไม่ต้องใช้กระดาษ และยังสามารถช่วยประหยัดเวลา เช่น ความสามารถในการท าส าเนาของ 
Google ให้กับผู้เรียนแต่ละคน นอกจากนี้ยังสร้างโฟลเดอร์ส าหรับแต่ละกันและแต่ละคนเพื่อความเป็นระเบียบ
ของข้อมูล นักเรียนสามารถติดตามงานต่างๆ ที่ได้รับมอบหมายว่ามีอะไรครบก าหนดบ้างครูสามารถติดตาม
การท างานของผู้เรียนได้ว่าใครยังไม่เสร็จ และครูยังสามารถแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับงานและให้ที่ผู้เรียนส่ง
มาได้อย่างรวดเร็ว วิธีการเข้า Class แต่ละครั้งก็ไม่ยุ่งยาก ครูสามารถเพ่ิมผู้เรียนได้โดยตรง หรือแค่แชร์รหัส
เพ่ือให้ผู้ เรียนเข้าห้องเรียนได้ การตั้งค่ารหัสใช้เวลาเพียงแค่ครู่เดียว ประโยชน์ของการใช้งาน Google 
Classroom จะช่วยให้ประหยัดเวลา ตรวจงานได้ง่ายมากขึ้นเป็นระเบียบ และปลอดภัยเพราะ Classroom 
จะไม่น าเนื้อหาหรือข้อมูลของผู้เรียนไปโฆษณาGoogle Classroom เป็นแอปพลิเคชันที่ง่ายต่อการใช้งาน
ฟังก์ชันไม่ซับซ้อน เมนูไม่ยุ่งยากรองรับได้หลากหลายอุปกรณ์ ช่วยประหยัดเวลาในการศึกษาเรียนรู้ ส่งเสริม
การเรียนรู้ที่ไม่จ ากัดว่าต้องอยู่ในห้องเรียน ผู้เรียนสามารถใช้เวลาว่างเข้าไปทบทวนหรือศึกษาได้ด้วยตัวเอง 
เหมาะแก่สถานศึกษาทุกระดับ 
 

5. การวัดผลภาคปฏิบัติ 
  มัณฑนี  กุฎคาร (2542 : 71 - 72) กล่าวว่าการวัดผลภาคปฏิบัติ เป็นการวัดเพ่ือต้องการทราบว่า
นักเรียนจะสามารถปฏิบัติงานนั้นได้จริงหรือไม่ เกิดทักษะมากน้อยเพียงใดหลังจากที่นักเรียนได้เรียนรู้หลักและ
วิธีการในการปฏิบัติกับงานสิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้ว โดยการให้นักเรียนได้ปฏิบัติจริง ๆ จนท าให้ผลงานออกมาหรือให้
สังเกตเห็นชัดเจน ดังนั้นวิธีการวัดภาคปฏิบัติจึงมีความส าคัญอยู่ที่การก าหนดงานให้ผู้เรียนปฏิบัติ ซึ่งมีหลัก
ดังต่อไปนี้ 
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  1. ควรเป็นงานที่สามารถบอกระดับทักษะหรือความสามารถในการปฏิบัติและสามารถจ าแนก
ระดับความสามารถของผู้เรียนได้ หมายถึงเป็นงานที่ไม่ยากไม่ง่ายเกินไปจนท าให้ผลงานที่ได้ออกมาเหมือนกัน
ทุกประการ ซึ่งไม่สามารถจ าแนกความสามารถของนักเรียนได้ 
  2. เป็นที่ให้นักเรียนปฏิบัติโดยต้องใช้ทักษะด้านต่าง ๆ มาผสมผสานกันและเป็นงานที่มี
ความส าคัญที่จะท าหน้าที่เป็นตัวแทนในการปฏิบัติ ที่ต้องอาศัยทักษะในด้านต่าง ๆ มาประกอบ 
  3. เป็นงานที่ควรปฏิบัติเป็นรายบุคคลหรือสามารถปฏิบัติเป็นกลุ่มพร้อม ๆ กันไป เช่น การขับ
ร้องควรปฏิบัติทีละคน หรือการตัดเย็บสามารถปฏิบัติพร้อมๆกันได้ เพ่ือให้การวัดนั้นถูกต้องและสามารถให้
คะแนนอย่างเชื่อม่ันได ้
  4. งานที่ก าหนดให้ควรให้อยู่ในวิสัยที่ผู้เรียนสามารถปฏิบัติได้และผู้สอนก็สามารถจัดสถานเพ่ือ
การปฏิบัติได้อย่างแท้จริง 
  5. ควรชี้แจงให้ผู้เรียนเข้าใจงานที่ปฏิบัติอย่างชัดเจนก่อนทุกครั้ง รวมทั้งเกณฑ์การพิจารณาการ
ตรวจให้คะแนน เป็นต้น 
  ส าหรับวิธีการตรวจการให้คะแนนงานทางด้านปฏิบัตินั้นค่อนข้างยุ่งยาก เนื่องจากผู้ตรวจขาด
ความเชื่อมั่นมักน าเอาความรู้สึกนึกคิดของตนเองเข้าไปมีส่วนร่วม มีความล าเอียงหรือผู้ตรวจใช้วิธีตรวจโยการ
สังเกตแล้วตัดสินใจให้คะแนนทันที ซึ่งท าให้เกิดการผิดพลาดได้ง่ายผลการวัด ๆ ไม่แน่นอน และขาดความ
ยุติธรรม วิธีการตรวจภาคปฏิบัติให้ได้ผลดีจึงมีหลักดังนี้ 
  1. การตรวจผลงานภาคปฏิบัติ ควรตรวจให้คะแนนทั้ง 2 ด้าน คือ  
   1.1  วิธีปฏิบัติ (Procedure or Process)  ได้แก้ การตรวจวิธีด าเนินการในการปฏิบัติ เช่น
ขั้นตอนในการปฏิบัติ เครื่องมือที่ใช้ ทักษะการใช้เครื่องมือ กรรมวิธีในการปฏิบัติ เวลาที่ใช้ เป็นต้น 
   1.2  ผลการปฏิบัติ (Produce or Output)  ได้แก่  ผลผลิตหรือสิ่งที่ได้จากการปฏิบัติควร
พิจารณาอย่างรอบคอบทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพ เช่น จ านวนงานที่ได้ ความงาม ความถูกต้อง  
  2. การตรวจผลงานปฏิบัติในแต่ละวิชา ควรพิจารณาให้แน่ชัดว่า การปฏิบัติในรายวิชานั้นผู้สอน
ต้องการเน้นไปทางวิธีปฏิบัติหรือผลการปฏิบัติ 
  3. ควรตั้งเกณฑ์ในการตรวจให้คะแนนอย่างชัดเจนโดยก าหนดรายละเอียดต่าง ๆที่จะใช้
พิจารณาให้คะแนนไว้อย่างครบถ้วนเหมาะสม 
  กรมวิชาการ (2546 : 152) ก าหนดแนวทางการวัดผลและประเมินผลการปฏิบัติกลุ่มสาระ             
การเรียนรู้ศิลปะไว้ว่า จะต้องมีชิ้นงาน หรือภาระงาน ให้ผู้เรียนได้กระท าจริงคือเป็นสื่อเชื่อมโยง ให้ผู้เรียนได้น า
ความรู้ การคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ตลอดจนใช้ทักษะและคุณลักษณะอันพึงประสงค์มาสร้างสรรค์ผลงานชิ้นงาน 
หรือภาระงานที่ก าหนดให้ เพ่ือผู้เรียนได้แสดงความสามารถ ครูผู้สอนจึงจะรู้ถึงความสามารถในระดับใดตาม
เกณฑ์ท่ีก าหนด เพ่ือท้าทายให้ผู้เรียนสามารถสร้างชิ้นงานอย่างเต็มความสามารถในศักยภาพของแต่ละบุคคล 
 เกณฑ์การประเมิน 
  ในการวัดผลและประเมินผลภาคปฏิบัติให้เกิดความเที่ยงตรงและเชื่อมั่นในการประเมินจะต้องมี
การก าหนดประเด็นการประเมิน (Rubrics) ให้ชัดเจนและครอบคลุมพฤติกรรมของผู้เรียนและน าประเด็น
เหล่านั้นไปเขียนรายละเอียดของการให้คะแนนในแต่ระดับ(Scoring Rubrics) (กรมวิชาการ. 2546 : 153) 
 บุญเรียง  ขจรศิลป์ (2544 : 59 - 72) เสนอเกณฑ์การประเมิน ไว้ดังนี้ 
 1. รูปแบบของเกณฑ์การประเมิน จ าแนกเป็น  2 ประเภทคือ 
  1.1 เกณฑ์การประเมินในภาพรวม (Holistic Rubrics) หมายถึง แนวทางการให้คะแนนโดย
พิจารณาจากภาพรวมของชิ้นงานโดยจะมีค าอธิบายของงานในแต่ละระดับไว้อย่างชัดเจน ซึ่งเกณฑ์การประเมินใน
ภาพรวมนี้เหมาะสมที่จะใช้ในการประเมินผลงานหรือชิ้นงานเพ่ือพิจารณาคุณภาพในภาพรวม 
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  1.2 เกณฑ์การประเมินแบบแยกส่วน (Analytic Rubrics) หมายถึง แนวทางการให้คะแนนโดย
พิจารณาจากแต่ละส่วนจะต้องก าหนดแนวทางการให้คะแนน โดยค่านิยมหรือค าอธิบายลักษณะของงานใน
ส่วนนั้น ๆ ในแต่ระดับไว้อย่างชัดเจน  
 2. การเขียนรายละเอียดการให้คะแนน (Scroing  Rubrics) การเขียนรายละเอียดการให้คะแนน
หรือให้ระดับคะแนนที่มีความชัดเจน ผู้ประเมินท่านใดอ่านแล้วเข้าใจตรงกันให้คะแนน   ในระดับเดียวกันและ
ยิ่งผู้ตรวจผลงานมากคนเท่าไรอ่านแล้วเข้าใจตรงกันมาก ย่อมแสดงถึงความเชื่อมั่นของเกณฑ์การให้คะแนน 
ดังนั้นการเขียนรายละเอียดการให้คะแนน จึงควรก าหนดเป็นลักษณะแยกรายละเอียดเป็นระดับ (Analytic 
Scroing) โดยก าหนดคุณลักษณะย่อยประเด็นการประเมิน การก าหนดคะแนน หรือระดับคะแนนให้แต่ละ
ประเด็นมีน้ าหนักเท่ากันในทุกประเด็นหรือมีน้ าแตกต่างกันในแต่ละประเด็นเมื่อประเมินชิ้นงาน ผลงาน หรือ
กระบวนการแล้วต้องตัดคะแนนที่ได้ออกมาเป็นระดับคุณภาพของการประเมินชิ้นงาน ปรับปรุง พอใช้ ดี หรือ
ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก  
 

 ตารางท่ี  2  ตัวอย่างแบบประเมินการปฏิบัติดนตรี 
ประเด็น 

การประเมิน 
ระดับคะแนน 

4 3 2 1 
ปฏิบัติดนตรี
สากลได้ถูกต้อง 

ปฏิบัติดนตรีสากล
ได้ถูกต้องตามแบบ 

ปฏิบัติดนตรีสากล
ได้ถูกต้องตามแบบ      
เป็นส่วนใหญ่ 

ปฏิบัติดนตรีสากล
ได้ถูกต้อง ตามแบบ
แผนเป็นบางส่วน 

ปฏิบัติดนตรีสากล         
ไม่ถูกต้อง       
ตามแบบแผน 

ปฏิบัติดนตรี
สากลสอดคล้อง
กับจังหวะ 

ปฏิบัติดนตรีสากล
สอดคล้องกับ
จังหวะสม่ าเสมอ
ตั้งแต่ต้นจนจบ
เพลง 

ปฏิบัติดนตรีสากล
สอดคล้องกับ
จังหวะ เป็นส่วน
ใหญ ่

ปฏิบัติดนตรีสากล
สอดคล้องกับ
จังหวะเป็นบางครั้ง       
ไม่สม่ าเสมอ 

ปฏิบัติดนตรีสากล
สอดคล้องกับ
จังหวะสอดคล้อง
กับเครื่องดนตรี 

ปฏิบัติดนตรี
สากลสอดคล้อง
กับจังหวะ
คล่องแคล่ว
สนุกสนาน 

ปฏิบัติดนตรีสากล
สอดคล้องกับ
จังหวะสม่ าเสมอ   
คล่องแคล่ว
สนุกสนาน 

ปฏิบัติดนตรีสากล
สอดคล้องกับ
จังหวะสม่ าเสมอ 

ปฏิบัติดนตรีสากล
สอดคล้องกับ
จังหวะเป็นบางครั้ง 

ปฏิบัติดนตรีสากล
สอดคล้องกับ
จังหวะขาด
ความสัมพันธ์ 

 
 ตารางท่ี  3  ตัวอย่างแบบประเมินการกิจกรรมทักษะปฏิบัติงานตามแนวคิดดาลโครซ 
 

ประเด็น 
การประเมิน 

ระดับคะแนน 
4 3 2 1 

เคลื่อนไหวตาม    
รูปแบบจังหวะที่
ก าหนดไว้ 

มีการปฏิบัติ
เคลื่อนไหวตาม    
รูปแบบจังหวะที่
ก าหนดไว้อย่าง
ถูกต้อง  

มีการปฏิบัติ
เคลื่อนไหวตาม    
รูปแบบจังหวะที่
ก าหนดไว้และต้อง
ขอความช่วยเหลือ
จากบุคคลอ่ืน 

มีการปฏิบัติ
เคลื่อนไหวตาม    
รูปแบบจังหวะที่
ก าหนดไว้แต่ต้อง
ได้รับค าแนะน าจึง
จะปฏิบัติตามได้ 

มีการปฏิบัติ     
เคลื่อนไหวที่ไม่
เป็นไปตาม    
รูปแบบจังหวะ 
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ประเด็น 
การประเมิน 

ระดับคะแนน 
4 3 2 1 

เคลื่อนไหวตาม    
รูปแบบตัวโน้ตที่
ก าหนดไว้ 

มีการปฏิบัติ
เคลื่อนไหวตาม    
รูปแบบตัวโน้ตที่
ก าหนดไว้อย่าง
ถูกต้อง  

มีการปฏิบัติ
เคลื่อนไหวตาม    
รูปแบบตัวโน้ตที่
ก าหนดไว้และต้อง
ขอความช่วยเหลือ
จากบุคคลอ่ืน 

มีการปฏิบัติ
เคลื่อนไหวตาม    
รูปแบบตัวโน้ตที่
ก าหนดไว้แต่ต้อง
ได้รับค าแนะน าจึง
จะปฏิบัติตามได้ 

มีการปฏิบัติ     
เคลื่อนไหวที่ไม่
เป็นไปตามรูปแบบ
ตัวโน้ต 

เคลื่อนไหวตาม    
รูปแบบDynamics
ทีก่ าหนดไว้ 

มีการปฏิบัติ
เคลื่อนไหวตาม    
รูปแบบDynamics
ทีก่ าหนดไว้อย่าง
ถูกต้อง  

มีการปฏิบัติ
เคลื่อนไหวตาม    
รูปแบบDynamics
ทีก่ าหนดไว้และ
ต้องขอความ
ช่วยเหลือจาก
บุคคลอื่น 

มีการปฏิบัติ
เคลื่อนไหวตาม    
รูปแบบDynamics
ทีก่ าหนดไว้แต่ต้อง
ได้รับค าแนะน าจึง
จะปฏิบัติตามได้ 

มีการปฏิบัติ     
เคลื่อนไหวที่ไม่
เป็นไปตามรูปแบบ
Dynamics 

 

 สรุปได้ว่า การวัดผลภาคปฏิบัติ  เป็นการวัดเพ่ือทราบความสามารถของผู้เรียน หลังจบกิจกรรมการ
เรียนการสอนว่าเกิดทักษะมากน้อยเพียงใด โดยผู้สอนก าหนดเกณฑ์การประเมินวิธีการตรวจ  ให้คะแนนภาค
ความรู้  และภาคปฏิบัติ  ซึ่งแนวทางการวัดผลภาคปฏิบัติกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระดนตรี) ต้องมี
ชิ้นงาน หรือภาระงานที่ชัดเจน เชิงประจักษ์  เต็มความสามารถตามศักยภาพของผู้เรียนแต่ละบุคคล 
 

6. ชุดกิจกรรม 
 ความหมายของชุดกิจกรรม 
 กระทรวงศึกษาธิการ (2544 ข : 36) กล่าวถึงความหมายของชุดกิจกรรมว่า เป็นสื่อการเรียนรู้ที่
ประกอบด้วยสื่อหลาย ๆ ชนิด จัดรวมไว้เป็นชุด เช่น คู่มือแนะน าการใช้ชุดกิจกรรมแหล่งอ้างอิง ใบงาน แบบฝึก
กิจกรรม วัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ในการท าชุดกิจกรรม อาจจัดท าในรูปแบบ   ที่บูรณาการภายในกลุ่ม หรือระหว่าง
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ตลอดจนบูรณาการกระบวนการใช้สื่อ  แต่ละชนิดในชุดกิจกรรมให้เหมาะสมกับกาลเวลา 
และสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป 
 บุญชม  ศรีสะอาด (2545 ก : 95) กล่าวถึงความหมายของชุดกิจกรรมว่า เป็นสื่อการเรียนรู้ที่
ประกอบเข้าด้วยกันเป็นชุด เพ่ือมุ่งหวังให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ ใช้ส าหรับผู้เรียนเป็น
รายบุคคล หรือกลุ่มย่อย และการใช้ชุดกิจกรรมส าหรับเรียนเป็นกลุ่มย่อยนั้น อาจจัดกิจกรรมเป็นศูนย์การ
เรียน เพื่อให้ผู้เรียนหมุนเวียนกันเรียนเป็นกลุ่มก็ได ้
 ศรีสุดา  จริยากุล (2545 : 672) กล่าวถึงความหมายของชุดกิจกรรมว่า เป็นระบบการน า สื่อการ
เรียนรู้หลาย ๆ ชนิดที่สอดคล้องกับเนื้อหาวิชา และประสบการณ์ของแต่ละหน่วยการเรียนรู้ มาช่วยในการ
เปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้ เรียนให้บรรลุจุดมุ่งหมาย ในแต่ละหน่วยของชุดกิจกรรมจะก าหนด
จุดมุ่งหมายเชิงพฤติกรรม ก าหนดหัวข้อ เนื้อหาวิชา วิธีการจัดการเรียนรู้กิจกรรมการเรียนรู้ วัสดุอุปกรณ์ การ
วัดและประเมินผลเป็นหน่วย ๆ ไป ซึ่งแต่ละหน่วยจะมีความสมบูรณ์ในตัวเอง 
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 สุคนธ์  สินธพานนท์ (2553 : 14) กล่าวถึงความหมายของชุดกิจกรรมว่า เป็นนวัตกรรมที่ครูผู้สอนใช้
ประกอบการจัดการเรียนรู้ที่ เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยให้ผู้เรียนศึกษาและใช้สื่อต่าง ๆ ในชุดกิจกรรมที่
ครูผู้สอนสร้างขึ้น โดยเป็นรูปแบบของการสื่อสารระหว่างครูผู้สอนและผู้เรียน ซึ่งประกอบด้วยค าแนะน าให้
ผู้เรียนท ากิจกรรมต่าง ๆ อย่างมีขั้นตอนที่เป็นระบบชัดเจน จนกระทั่งผู้เรียนสามารถบรรลุตามจุดประสงค์ที่
ก าหนดไว้  
 จากความหมายของชุดกิจกรรม ดังกล่าวข้างต้น สรุปได้ว่า ชุดกิจกรรม หมายถึง สื่อการเรียนรู้ที่
ประกอบเข้าด้วยกันเป็นชุด เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการออกแบบกิจกรรมที่สอดคล้อง
กับเนื้อหาวิชา และประสบการณ์ของแต่ละหน่วยการเรียนรู้ โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ มีจุดมุ่งหมายของการใช้
ชุดกิจกรรมที่ชัดเจน สามารถสื่อสารระหว่างครูผู้สอนและผู้เรียนได้อย่างถูกต้อง โดยมีค าแนะน าเพ่ือให้ผู้เรียน
ปฏิบัติตามกิจกรรมต่าง ๆ อย่างเป็นระบบทั้งท่ีเป็นกลุ่มย่อย และรายบุคคล 
 ขั้นตอนการสร้างชุดกิจกรรม 
 บุญชม  ศรีสะอาด (2545 ก : 92 - 94) ได้เสนอขั้นตอนในการสร้างชุดกิจกรรม ดังนี้ 
 1. ก าหนดเรื่องที่จะสร้างชุดกิจกรรม ว่าเป็นเรื่องใด 
 2. เขียนหลักการและเหตุผลในการเรียนด้วยชุดกิจกรรม ความส าคัญของชุดกิจกรรม ขอบเขตของ
เนื้อหาการเรียน และความสัมพันธ์กับเรื่องอ่ืน ๆ  
 3. ก าหนดจุดประสงค์ซึ่งจะเป็นแนวในการออกแบบกิจกรรมและสื่อการเรียนรู้ เครื่องมือวัดผลการ
เรียน  
 4. ส ารวจสื่อการเรียนรู้ และแหล่งค้นคว้าให้กว้างขวาง เพ่ือที่จะได้น าข้อมูลเหล่านั้นมาพิจารณา
ก าหนดกิจกรรม และสื่อการเรียนรู้ 
 5. วิเคราะห์ภารกิจ เพ่ือจะได้ทราบว่าในการเรียนเรื่องนั้น จะต้องอาศัยความรู้ พ้ืนฐานอะไรบ้าง 
ระหว่างที่ปฏิบัติกิจกรรมจะต้องเรียนรู้อะไร กิจกรรมได้สะท้อนจุดประสงค์ข้อใด 
 6. ก าหนดกิจกรรมและสื่อการเรียนรู้ เป็นการพิจารณาก าหนดงานที่จะให้ผู้เรียนปฏิบัติ เพ่ือช่วยให้
เกิดการเรียนรู้ตามจุดประสงค์ ควรจัดให้มีกิจกรรม และสื่อการเรียนรู้ที่หลากหลายตอบสนองต่อความแตกต่าง
ของผู้เรียน 
 7. สร้างเครื่องมือประเมินผล ส าหรับประเมินก่อนเรียน และหลังเรียน โดยวัดส่วนที่เป็นความรู้ และ
ทักษะกระบวนการที่จ าเป็นต่อการเรียนด้วยชุดกิจกรรม และครอบคลุมจุดประสงค์ ของการเรียนรู้ 
 8. น าเสนอผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบ แล้วปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญ 
 9. ทดลองใช้ เพ่ือหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรม แล้วปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องที่ค้นพบ 
 10.  พิมพ์ฉบับจริง เพ่ือน าไปใช้กับกลุ่มผู้เรียนที่เป็นเป้าหมายต่อไป 
 สุวิทย์  มูลค า และอรทัย  มูลค า (2545 : 53 - 55) ได้เสนอขั้นตอนในการสร้างชุดกิจกรรม ดังนี้ 
 1. ก าหนดเรื่องเพ่ือท าชุดกิจกรรม อาจจะแบ่งย่อยหัวข้อเป็นหัวข้อย่อยขึ้นอยู่กับลักษณะของเนื้อหา
และลักษณะของการใช้ชุดกิจกรรม 
 2. ก าหนดหมวดหมู่เนื้อหาและประสบการณ์ อาจมีการก าหนดเป็นกลุ่มสาระการเรียนรู้หรือบูรณา
การให้เหมาะสมตามวัย 
 3. จัดหน่วยการเรียนรู้ให้เหมาะสม ว่าจะมีการแบ่งเป็นกี่หน่วย มีหัวข้อย่อยอะไรบ้าง   ใช้เวลานาน
เท่าไร ให้พิจารณาให้เหมาะสมกับวัยและระดับชั้น 
 4. ก าหนดหัวข้อเรื่อง เพ่ือสะดวกแก่นักเรียนที่จะได้รู้ว่าแต่ละหน่วยประกอบด้วยหัวข้อใดบ้าง 
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 5. ก าหนดความคิดรวบยอดหรือหลักการ ต้องมีการก าหนดให้ชัดเจนว่านักเรียน เกิดความคิด          
รวบยอด หรือหลักการใดบ้าง 
 6. ก าหนดจุดประสงค์การเรียนรู้ หมายถึง จุดประสงค์ท่ีแสดงพฤติกรรมการเรียนรู้ หรือจุดประสงค์
ทั่วไป รวมทั้งเกณฑ์การตัดสินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 7. ก าหนดกิจกรรมการเรียนรู้ ต้องก าหนดให้สอดคล้องกับจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม เพ่ือเป็นแนว
ทางการผลิตสื่อการเรียน กิจกรรมการเรียน และการออกแบบทดสอบ 
 8. ก าหนดแบบประเมินผล ต้องออกแบบประเมินให้ตรงกับจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม เพ่ือทราบ
ความเป็นไปของนักเรียนว่ามีความก้าวหน้าทางการเรียนเป็นอย่างไร 
 9. เลือกและผลิตสื่อการเรียนรู้ ควรมีสื่อการเรียนรู้ในแต่ละหัวเรื่องให้เรียบร้อย ควรจัดสื่อเหล่านั้น
ออกเป็นหมวดหมู่ในกล่องหรือแฟ้มที่เตรียมไว้ก่อนน าไปหาประสิทธิภาพ เพ่ือหา  ความตรง ความเที่ยงก่อน
น าไปใช้ 
 10. สร้างข้อทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน ควรสร้างให้ครอบคลุมเนื้อหาและกิจกรรม  ที่ก าหนดให้
เกิดการเรียนรู้กับผู้เรียน โดยพิจารณาจากจุดประสงค์การเรียนรู้เป็นส าคัญ 
 11. การหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรม เมื่อสร้างชุดกิจกรรมเสร็จเรียบร้อยแล้วต้องน าไปทดสอบ
โดยวิธีการต่าง ๆ ก่อนน าไปใช้จริง 
 สุคนธ์  สินธพานนท์  (2553 : 19 - 20) ได้เสนอขั้นตอนการสร้างชุดกิจกรรม ดังนี้ 
 1. เลือกหัวข้อ ก าหนดขอบเขต และประเด็นส าคัญของเนื้อหา ซึ่งได้จากการวิเคราะห์มาตรฐานการ
เรียนรู้ และสาระการเรียนรู้ของหลักสูตรในระดับชั้นที่สอนว่า หัวข้อใดเหมาะสมที่ควรน าไปใช้สร้างชุดกิจกรรม 
 2. ก าหนดเนื้อหาที่จะจัดท าชุดกิจกรรม โดยค านึงถึงความรู้พ้ืนฐานของผู้เรียน 
 3. เขียนจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม เพ่ือจะได้ทราบว่าเมื่อศึกษาชุดกิจกรรมจบแล้ว ผู้เรียนต้องมี
ความสามารถอย่างไร 
 4. สร้างแบบทดสอบ เพื่อวัดความรู้พ้ืนฐานเดิมของผู้เรียน แบบทดสอบย่อย เพื่อวัดความรู้หลังจาก
เรียนเนื้อหาย่อยจบแล้ว และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 5. จัดท าชุดกิจกรรรม ที่ประกอบด้วย ค าสั่ง กิจกรรม เฉลยกิจกรรม เนื้อหา แบบฝึกหัด 
แบบทดสอบ และเฉลยแบบทดสอบ 
 6. วางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ มีกิจกรรมที่หลากหลาย  ฝึกทักษะ
การคิด และการท างานกลุ่มให้กับผู้เรียน 
 7. การรวบรวมและจัดท าสื่อการเรียนรู้ ให้สอดคล้องกับเนื้อหา และจุดประสงค์การเรียนรู้ 
 จากขั้นตอนในการสร้างชุดกิจกรรม ดังกล่าวข้างต้น สรุปได้ว่า การสร้างชุดกิจกรรม   ต้องเริ่มจาก
การก าหนดเรื่อง และขอบเขตของเนื้อหา และหน่วยการเรียนรู้ให้เหมาะสม ก าหนด จุดประสงค์ ส ารวจสื่อการ
เรียนรู้ วิเคราะห์ภารกิจ ก าหนดกิจกรรมและสื่อการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับกิจกรรม สร้างเครื่องมือประเมินผล 
จากนั้นน าเสนอผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบ แล้วน ามาทดลองใช้เพ่ือหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมท าการปรับปรุง
แก้ไขข้อบกพร่องให้มีความสมบูรณ์ แล้วจัดพิมพ์ฉบับจริง  
 ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรม 
 บุญชม  ศรีสะอาด (2546 : 153 - 156) และวาโร  เพ็งสวัสดิ์ (2546 : 42 - 46) ได้อธิบายสอดคล้อง
กัน เกี่ยวกับการหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรม สามารถสรุปได้ดังนี้ 
 1. เกณฑ์ประสิทธิภาพ 
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  เกณฑ์ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรม หมายถึง ระดับประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมที่จะช่วยให้
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ หากชุดกิจกรรมมีประสิทธิภาพถึงระดับที่ก าหนดแล้ว ก็แสดงว่าชุดกิจกรรมนั้ นมีคุณค่า
พอที่จะน าไปใช้ได้ การก าหนดเกณฑ์ประสิทธิภาพ กระท าได้โดยการก าหนดผลของพฤติกรรมผู้เรียน 2 
ประเภท ได้แก่ 
  1.1 ประเมินพฤติกรรมต่อเนื่อง หรือประสิทธิภาพของกระบวนการ ( 1E )  
  1.2 ประเมินพฤติกรรมข้ันสุดท้าย หรือประสิทธิภาพของผลลัพธ์  ( 2E ) 
 2. การก าหนดค่าประสิทธิภาพ 
  การก าหนดค่าประสิทธิภาพ หรือการก าหนดเกณฑ์ 1E / 2E โดยปกติเนื้อหาที่เป็นความรู้
ความจ า มักจะตั้งไว้ที่  80 / 80 , 85 / 85 และ 90 / 90  ส่วนเนื้อหาที่เป็นทักษะอาจจะตั้งไว้    ต่ ากว่านี้ เช่น 
75 / 75 ประสิทธิภาพจึงเป็นร้อยละของค่าเฉลี่ย เมื่อเทียบกับคะแนนเต็ม ซึ่งต้องมีค่าสูง จึงจะชี้ว่ามี
ประสิทธิภาพ 
  เกณฑ์ประสิทธิภาพ 1E / 2E  เช่น  80 / 80  มีความหมายดังนี้ 
  80  ตัวแรก  เป็นประสิทธิภาพของกระบวนการ เกิดจากการน าคะแนนที่นักเรียนท าได้ระหว่าง
เรียน หรือระหว่างการทดลอง มาหาค่าเฉลี่ยแล้วเทียบเป็นร้อยละ ซึ่งต้องได้ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 
  80  ตัวหลัง เป็นประสิทธิภาพของผลลัพธ์ เกิดจากการน าคะแนนที่นักเรียนท าได้จากการวัด เมื่อ
สิ้นสุดการเรียนหรือการทดลอง มาหาค่าเฉลี่ยแล้วเทียบเป็นร้อยละ ซึ่งต้องได้ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 
 3. ขั้นตอนการหาประสิทธิภาพ  
  เมื่อสร้างชุดกิจกรรมเสร็จเรียบร้อยแล้ว ต้องน านวัตกรรมไปหาประสิทธิภาพตามข้ันตอน ดังนี้  
  3.1 ขั้น 1 : 1 หรือแบบเดี่ยว คือการทดลองกับผู้เรียน 1 คน โดยใช้เด็กอ่อน  ปานกลาง และเก่ง 
โดยทดลองกับเด็กอ่อนก่อน  ท าการปรับปรุง แล้วทดลองกับเด็กปานกลาง แล้วจึงน าไปทดลองกับเด็กเก่ง โดย
ปกติคะแนนที่ได้จะต่ ากว่าเกณฑ์ 
  3.2 ขั้น 1 : 10 หรือแบบกลุ่ม คือทดลองกับผู้ เรียน 6 - 10 คน คละผู้เรียนทั้งเก่งและอ่อน 
ค านวณหาประมิทธิภาพแล้วปรับปรุง ซึ่งในครั้งนี้ คะแนนจะเพ่ิมข้ึนเกือบเท่าเกณฑ์  
  3.3 ขั้น 1 : 100 หรือ ภาคสนาม คือทดลองกับผู้เรียน 40 - 100 คน คละผู้เรียนทั้งเก่ง และอ่อน 
ค านวณหาค่าประสิทธิภาพแล้วท าการปรับปรุง ซึ่งในครั้งนี้ ผลที่ได้ควรใกล้เคียงกับเกณฑ์ที่ตั้งไว้ จึงจะสามารถ
น าไปใช้จริงได้ต่อไป 
  ในการหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมนั้น เมื่อทดลองภาคสนามแล้ว ให้เปรียบเทียบกับเกณฑ์ที่ตั้ง
ไว้ โดยพิจารณาดังนี้ 
  สูงกว่าเกณฑ์  แสดงว่าชุดกิจกรรมมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ท่ีตั้งไว้ เกินร้อยละ 2.5 
  เท่าเกณฑ์  แสดงว่าชุดกิจกรรมมีประสิทธิภาพเท่ากับหรือสูงกว่าเกณฑ์ท่ีตั้งไว้ ไม่เกินร้อยละ 2.5 
  ต่ ากว่าเกณฑ์ แต่ยอมรับว่ามีประสิทธิภาพ แสดงว่าชุดกิจกรรมมีประสิทธิภาพต่ ากว่าเกณฑ์ที่ตั้ง
ไว้ แต่ต่ ากว่าเกณฑ์ไม่เกินร้อยละ 2.5 
  จากข้อมูลเกี่ยวกับประสิทธิภาพของชุดกิจกรรม ดังกล่าวข้างต้นสรุปได้ว่า ประสิทธิภาพของชุด
กิจกรรมเป็นส่วนที่ส าคัญ ที่ผู้สอนจะต้องท าการพัฒนา ก่อนน าไปใช้จริง  เพ่ือให้การจัดการเรียนรู้เกิด
ประโยชน์สูงสุด และสามารถพัฒนาผู้เรียนได้ตรงตามจุดประสงค์ที่ก าหนดไว้  ซึ่งชุดกิจกรรมที่มีประสิทธิภาพ 
ย่อมส่งให้เกิดประสิทธิผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น 
 



 38 

 ประโยชน์ของชุดกิจกรรม 
 การออกแบบและสร้างชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ที่มีประสิทธิภาพ ย่อมท าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้
เต็มศักยภาพ และบรรลุจุดมุ่งหมายของการเรียนรู้ ซึ่งมีนักการศึกษากล่าวถึงประโยชน์ของชุดกิจกรรม ใน
แง่มุมต่าง ๆ ดังนี้ 
 บุญเกื้อ  ควรหาเวช  (2543 : 110 - 111) กล่าวถึงประโยชน์ของชุดกิจกรรมที่ ใช้ในการจัด                
การเรียนรู้ ดังนี้ 
 1. ชุดกิจกรรมจะช่วยกระตุ้นความสนใจของผู้เรียน เนื่องจากผู้เรียนที่เรียนด้วยชุดกิจกรรม ได้มี
โอกาสประกอบกิจกรรมที่สนใจในการเรียนรู้ด้วยตนเอง  
 2. ชุดกิจกรรมช่วยส่งเสริมให้ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้ที่ดี สามารถเรียนได้ตามความสนใจ และ
ศักยภาพของตนเอง  
 3. ชุดกิจกรรมช่วยส่งเสริมและฝึกทักษะให้ผู้เรียน รู้จักการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง และมีความ
รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
 4. ชุดกิจกรรมช่วยให้การเรียนเป็นอิสระจากครูผู้สอน เนื่องจากการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรม 
ครูผู้สอนจะเปลี่ยนบทบาทจากผู้บรรยาย มาเป็นผู้แนะน า ช่วยเหลือ และใช้ชุดกิจกรรม   ท าหน้าที่ถ่ายทอด
ความรู้ต่าง ๆ แทนครู 
 5. ชุดกิจกรรมช่วยแก้ปัญหาความแตกต่างระหว่างบุคคล เพราะชุดกิจกรรมสามารถ   ช่วยให้
ผู้เรียนได้เรียนรู้ตามความสามารถ ความถนัด ความสนใจ และตามโอกาสที่เอื้อต่อความแตกต่างของผู้เรียน 
 6. ชุดกิจกรรมช่วยสร้างความพร้อม และความมั่นใจให้แก่ครู เพราะในการผลิตชุดกิจกรรมนั้นได้
จัดระบบการใช้สื่อการเรียนรู้ ทั้งการผลิตสื่อการเรียนรู้ กิจกรรม ตลอดจนข้อแนะน าการใช้ส าหรับครูผู้สอ น
สามารถน าไปใช้ได้ทันท ี
 7. ชุดกิจกรรมช่วยส่งเสริมการเรียนรู้แบบต่อเนื่อง หรือการศึกษาตลอดชีวิตเพราะสามารถน าไปใช้
ในการเรียนรู้ได้ด้วยตนเองทุกเวลา และทุกสถานที่ 
 8. ชุดกิจกรรมช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพในการเรียนรู้ เพราะได้ผลิตขึ้นอย่างเป็นระบบมีการทดลองใช้
จนแน่ใจว่าใช้ได้ผลดี มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ 
 ศรีสุดา   จริยากุล  (2545 : 670)  กล่าวถึงประโยชน์ของชุดกิจกรรมที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้ ดังนี้ 
 1. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 
 2. ฝึกทักษะการท างานกลุ่ม และยอมรับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกัน 
 3. ส่งเสริมการให้มีการแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ และฝึกทักษะการคิดอย่างสร้างสรรค์  การคิด
วิจารณญาณ 
 4. สร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างครูกับนักเรียน  
 5. สร้างบรรยากาศในการเรียนให้น่าสนใจ เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
 6. ช่วยให้การเรียนรู้มีประสิทธิภาพ  ฝึกความรับผิดชอบ ความมีระเบียบวินัย การตัดสินใจ  
 7. เปิดโอกาสให้เกิดการพัฒนาคุณค่าต่าง ๆ ภายในท้องถิ่น 
 สุคนธ์  สินธพานนท์  (2553 : 21 - 22) กล่าวถึงประโยชน์ของชุดกิจกรรมที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้ 
ดังนี้ 
 1. ผู้เรียนได้ใช้ความสามารถในการศึกษาความรู้ด้วยตนเอง เป็นการฝึกทักษะในการแสวงหาความรู้ 
ทักษะการอ่าน และสรุปความรู้อย่างเป็นระบบ 
 2. การท าแบบฝึกหัด แบบฝึกทักษะการเรียนรู้ ท าให้ผู้เรียนรู้จักการคิดเป็น แก้ปัญหาเป็น 
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 3. ผู้เรียนมีวินัยในตนเอง และฝึกให้ท าตามกติกา จากการที่ผู้เรียนท าตามค าสั่งในขั้นตอนต่าง ๆ ที่
ก าหนดในชุดกิจกรรม   
 4. ผู้เรียนรู้จักการท างานร่วมกับผู้อ่ืน การยอมรับฟังความคิด เพ่ือฝึกความเป็นประชาธิปไตย  
 5. ชุดกิจกรรมสามารถศึกษานอกเวลาเรียนได้ ขึ้นอยู่กับการออกแบบของครูผู้สอนที่เอ้ือต่อ
การศึกษาด้วยตนเอง 
 จากประโยชน์ของชุดกิจกรรม ดังกล่าวข้างต้น สรุปได้ว่ า ชุดกิจกรรมมีประโยชน์ต่อการเรียนรู้ใน
หลายด้าน กล่าวคือ ชุดกิจกรรมได้ช่วยสร้างความสนใจในการเรียนรู้ด้วยตนเอง รู้จักการคิดเป็น แก้ปัญหาเป็น 
และสรุปความรู้ได้อย่างเป็นระบบและสร้างสรรค์ ชุดกิจกรรมได้ช่วยแก้ปัญหาความแตกต่างระหว่างบุคคล 
ผู้เรียนจึงสามารถเรียนรู้ได้ตามศักยภาพ  ฝึกความรับผิดชอบ  ต่อตนเอง และชุมชน ท าให้เกิดการการเรียนรู้
แบบต่อเนื่อง และยั่งยืน 
 

7. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นสิ่งส าคัญประการหนึ่งที่แสดงให้เห็นว่าผู้เรียนประสบความส าเร็จและมี
คุณภาพตามจุดมุ่งหมายของการเรียนรู้ ซึ่งผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ดังต่อไปนี้ 
 ความหมายของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 กู๊ด (Good. 1973 : 7) ให้ความหมายของผลสัมฤทธิ์ไว้ว่า ผลสัมฤทธิ์ หมายถึง การท า ให้ส าเร็จ 
(Accomplishment) หรือประสิทธิภาพของการปฏิบัติในลักษณะที่ก าหนดให้ หรือด้านความรู้ ส่วนผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน หมายถึง การเข้าถึงความรู้ (Knowledge Attained) ที่ก าหนดให้หรือคะแนนที่ได้จากการ
ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายหรือทั้งสองอย่าง 
 อารีย์  วชิรวรากร (2542 : 143) ได้กล่าวถึงความหมายของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนว่าเป็นผลของ
พฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับสมรรถภาพทางสมอง และสติปัญญาของนักเรียนที่เปลี่ยนแปลงไป หลังจากที่ได้เรียน
ไปแล้ว สามารถวัดได้โดยใช้แบบทดสอบ 
 ทับทิม  กันทะจักร์  (2549 : 53) ได้สรุปความหมายของ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนว่าเป็นผลของการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เกิดจากความรู้ ทักษะและความสามารถในด้านต่าง ๆ ของนักเรียนจนเกิดการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและประสบการณ์เรียนรู้ 
 อุทุมพร  จามรมาน (2549 : 15) ได้กล่าวถึงความหมายของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนว่า เป็นเครื่องชี้
ความส าเร็จในการจัดการศึกษาของหลักสูตรนั้น ๆ ซึ่งการจัดการศึกษาตามหลักสูตรต่าง ๆ มีความเก่ียวข้องกับ
จุดมุ่งหมายของหลักสูตร เนื้อหาสาระ การจัดการเรียนรู้ และการวัดผลประเมินผล ดังนั้นผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนจึงเป็นตัวชี้วัดความส าเร็จตามจุดมุ่งหมายและเนื้อหาสาระท่ีเกี่ยวข้อง 
 แสงศรี   ศิลาอ่อน (2553 : 60) ได้สรุปความหมายของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไว้ว่าเป็นความรู้ 
ทักษะ และความสามารถต่างๆ ที่เกิดขึ้นภายหลังที่นักเรียนได้รับการฝึกฝนและอบรมสั่งสอนในเรื่องที่เรียน
มาแล้ว อันมีผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมซึ่งสามารถตรวจสอบได้ จากการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 จากความหมายของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดังกล่าวข้างต้น สรุปได้ว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
หมายถึง ความสามารถในการปฏิบัติที่แสดงให้เห็นถึงความรู้ ความเข้าใจในเนื้อหาหรือข้อมูลความรู้ที่ก าหนดไว้ 
และบ่งบอกถึงสมรรถภาพทางสติปัญญา และทักษะกระบวนการที่สามารถตรวจสอบได้โดยใช้แบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 
 แนวทางการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
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 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงคุณภาพของผู้เรียน และประสิทธิภาพของการ
จัดการเรียนรู้ของครูผู้สอน ซึ่งมีนักการศึกษาหลายท่านได้น าเสนอแนวทางการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน            
ในแง่มุมต่าง ๆ ดังนี้ 
 สมบูรณ์  ตันยะ (2545 : 19) ได้น าเสนอแนวทางการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สามารถสรุปได้ดังนี้ 
 1. ก าหนดสิ่งที่ประเมินและวัดได้ โดยต้องระบุให้ชัดเจนว่าจะประเมินในด้านใด 
 2. วางแผนการประเมินให้รัดกุม สะดวก ประหยัด และเป็นไปได้ โดยการวางแผนการเก็บข้อมูล ว่าจะ
เก็บขอ้มูลอะไร โดยวิธีใดจึงจะได้ข้อมูลที่เที่ยงตรง และเชื่อมั่นได้ 
 3. ควรใช้เทคนิคหลาย ๆ ด้านที่สามารถวัดให้ครอบคลุม ทั้งด้านความสามารถทางสติปัญญา  ทักษะ
การน าความรู้ไปใช้ และเจตคติต่อวิชาที่เรียนรู้  
 4. เกณฑ์ท่ีใช้ต้องมีความสัมพันธ์กับสิ่งที่วัด และจุดมุ่งหมายของการวัด 
 5. เลือกใช้เครื่องมือที่มีคุณภาพ เครื่องมือนั้นต้องมีความเที่ยงตรง และมีความเชื่อมั่นในระดับสูง 
 6. เลือกใช้เทคนิคในการวัดให้ตรงกับจุดมุ่งหมาย และปราศจากความล าเอียง 
 สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2546 : 231) ได้เสนอแนวทาง การวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ เพ่ือให้บรรลุผลตามเป้าหมายของการจัดการเรียนรู้ ดังนี้  
 1. ต้องวัดและประเมินผลทั้งความรู้ความคิด ความสามารถ ทักษะและกระบวนการ  เจตคติ  
คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมในวิทยาศาสตร์ รวมทั้งโอกาสในการเรียนรู้ของผู้เรียน 
 2. วิธีการวัดและประเมินผลต้องสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ที่ก าหนดไว้ 
 3. ครูผู้สอนต้องเก็บข้อมูลที่ได้จากการวัดอย่างตรงไปตรงมา และต้องประเมินผลภายใต้ข้อมูลที่มี
อยู่ 
 4. ผลของการวัดต้องน าไปสู่การแปลผล และลงข้อสรุปเกี่ยวกับผู้เรียนได้อย่างสมเหตุสมผล 
 5. ต้องมีความเที่ยงตรงและเป็นธรรมในการวัด ทั้งในด้านของวิธีการและโอกาสของการวัดและ
ประเมินผลด้วย 
 กระทรวงศึกษาธิการ (2552 ข : 77) ได้น าเสนอแนวทางการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สามารถสรุปได้
ดังนี้ 
 1. การวัดต้องสอดคล้องกับตัวชี้วัด หรือผลการเรียนรู้ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงแก้ไข 
นักเรียนที่ไม่ผ่านตัวชี้วัด  
 2. มีขั้นตอนการวัดอย่างเป็นระบบ เริ่มตั้งแต่เลือกใช้เครื่องมือให้เหมาะสม ด าเนินการสร้าง
เครื่องมือ  ด าเนินการวัดผล และน าผลที่ได้ไปใช้ตัดสินผลการเรียน  
 จากแนวทางการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ดังกล่าวข้างต้น สรุปได้ว่า การวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ต้องเริ่มจากการก าหนดสิ่งที่วัดให้ชัดเจน และสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด และจุดประสงค์ มีการวาง
แผนการเก็บข้อมูลให้มีความเที่ยงตรง เกณฑ์ที่ใช้ต้องมีความสัมพันธ์กับสิ่งที่วัด และใช้เครื่องมือที่มีคุณภาพ มีความ
เชื่อมั่นในระดับสูง ปราศจากความล าเอียง  ควรวัดให้ครอบคลุมความรู้ที่ผู้เรียนได้รับ สามารถแปลผล และลง
ข้อสรุปเกี่ยวกับผู้เรียนได้ตามสภาพจริง 
 ขั้นตอนการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 บุญชม   ศรีสะอาด (2545  ข : 62  -  66) ได้อธิบายหลักการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
สามารถสรุปได้ดังนี้ 
 1. วิเคราะห์จุดประสงค์ การเรียนรู้ เนื้อหาวิชา โดยวิเคราะห์ว่ามีหัวข้อเนื้อหาใดบ้างที่ต้องการให้
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ หรือต้องการให้ผู้เรียนเกิดพฤติกรรมอะไร 
 2. ก าหนดพฤติกรรมย่อยที่จะออกข้อสอบ โดยพิจารณาจากจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม  
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 3. ก าหนดรูปแบบของข้อค าถาม และศึกษาวิธีการเขียนข้อสอบ โดยการศึกษาวิธีการเขียนข้อสอบ 
เพ่ือวัดจุดประสงค์การเรียนรู้ 
 4. เขียนข้อสอบ ตามจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม  
 5. ตรวจทานข้อสอบ โดยการทบทวนความถูกต้องตามหลักวิชา ความสอดคล้องกับจุดประสงค์เชิง
พฤติกรรม และภาษาท่ีใช้ 
 6. ให้ผู้เชี่ยวชาญพิจารณาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาแล้วด าเนินการปรับปรุงแก้ไข ข้อบกพร่องที่พบ 
 7. น าข้อสอบทั้งหมดท่ีผ่านเกณฑ์การพิจารณา มาพิมพ์แบบทดสอบฉบับทดลอง  
 8. ทดลองใช้ วิเคราะห์คุณภาพ โดยการหาค่าอ านาจจ าแนกของแล้วคัดเลือกข้อสอบที่มีค่าอ านาจ
จ าแนกตามจ านวนที่ต้องการ เพ่ือน าไปหาค่าความเชื่อม่ัน 
 9. พิมพ์แบบทดสอบฉบับจริง โดยเน้นรูปแบบการพิมพ์ที่ถูกต้อง ชัดเจน เข้าใจง่าย 
 วาโร  เพ็งสวัสดิ์ (2546 : 57 - 58) ได้อธิบายหลักการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่
เป็นข้อทดสอบแบบอัตนัย สามารถสรุปได้ดังนี้ 
 1. เขียนค าชี้แจงให้ชัดเจนเกี่ยวกับการตอบค าถาม เวลาที่ใช้ และคะแนนเต็มในแต่ละข้อ 
 2. ควรใช้ถามในสิ่งที่ข้อสอบอัตนัย สามารถวัดได้ดีที่สุด เช่น การบรรยาย การแสดงความคิดเห็น 
และข้อวิจารณ์ต่าง ๆ และพยายามหลีกเลี่ยงค าถามท่ีเป็นความรู้ความจ า 
 3. การออกข้อสอบควรค านึงถึงความส าคัญของจุดมุ่งหมายที่ได้วางไว้ในตารางวิเคราะห์หลักสูตร 
โดยเลือกถามเฉพาะจุดที่ส าคัญ ๆ ของเรื่อง 
 4. พยายามให้ความยาวของข้อสอบ พอเหมาะกับเวลาที่ก าหนดให้ 
 5. ไม่ควรให้มีการเลือกตอบเป็นบางข้อ เพราะอาจมีข้อสอบที่มีความยากง่ายไม่เท่ากันท าให้ไม่
สามารถเปรียบเทียบคะแนนกันได้ 
 จากขั้นตอนการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ดังกล่าวข้างต้น สรุปได้ว่าการสร้าง
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ต้องเริ่มจากการวิเคราะห์จุดประสงค์ การเรียนรู้ เนื้อหาวิชา ก าหนด
พฤติกรรมย่อย และรูปแบบของข้อค าถาม ลงมือเขียนข้อสอบตามจุดประสงค์ ตรวจทานข้อสอบ  แล้วให้
ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบ ท าการน าข้อสอบทั้งหมดที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณา มาทดลองใช้ เพ่ือวิเคราะห์คุณภาพ 
แล้วพิมพ์แบบทดสอบฉบับจริงต่อไป 
 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 1. ประเภทของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
  มีนักการศึกษาได้แบ่งประเภทของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ดังนี้ 
  พิชิต  ฤทธิ์จรูญ (2544 : 96) ได้จ าแนกประเภทของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
สามารถแบ่งได้ 2 ประเภท ได้แก่ 
  1. แบบทดสอบที่ครูสร้างขึ้นเอง หมายถึง แบบทดสอบที่มุ่งวัดผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนเฉพาะกลุ่มที่
ครูสอน เป็นแบบทดสอบที่ครูสร้างขึ้นใช้กันทั่วไปในสถานศึกษา ซึ่งอาจจะเป็นแบบทดสอบแบบอัตนัยที่มีการ
ก าหนดค าถาม หรือปัญหา แล้วให้ผู้ตอบเขียนแสดงความรู้ ความคิด หรือเจตคติ ได้อย่างเต็มที่ นอกจากนี้อาจ
เป็นแบบทดสอบแบบปรนัย หรือแบบให้ตอบสั้น ๆ หรือมี  ค าตอบให้เลือกแบบจ ากัดค าตอบ ซึ่งข้อสอบแบบ
ปรนัย ผู้ตอบจะไม่มีโอกาสแสดงความรู้ ความคิดได้อย่างกว้างขวางเหมือนแบบทดสอบแบบอัตนัย  
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  2. แบบทดสอบมาตรฐาน หมายถึง แบบทดสอบที่มุ่งวัดผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนทั่ว ๆ ไป แบบทดสอบ
มาตรฐานนี้จะถูกสร้างขึ้นโดยผู้เชี่ยวชาญ มีการวิเคราะห์และปรับปรุงอย่างดีจนมีคุณภาพ มีมาตรฐาน กล่าวคือ 
มีมาตรฐานในด้านการด าเนินการต่อการจัดการเรียนรู้ วิธีการให้คะแนน และการแปลความหมายของคะแนน 
  บุญชม  ศรีสะอาด (2545 : 53) ได้แบ่งประเภทของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เป็น
แบบทดสอบอิงเกณฑ์ และแบบทดสอบอิงกลุ่ม ซึ่งสรุปได้ดังนี้ 
  1. แบบทดสอบอิงเกณฑ์ หมายถึง แบบทดสอบที่สร้างขึ้นตามจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม มีคะแนน
จุดตัดหรือคะแนนเกณฑ์ส าหรับใช้ตัดสินว่าผู้สอบมีความรู้ตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้หรือไม่ การวัดตรงตาม
จุดประสงค์จึงเป็นหัวใจส าคัญของข้อสอบแบบอิงเกณฑ์ 
  2. แบบทดสอบอิงกลุ่ม หมายถึง แบบทดสอบที่มุ่งสร้างเพ่ือวัดให้ครอบคลุมหลักสูตร จึงสร้างตาม
ตารางวิเคราะห์หลักสูตร และความสามารถในการจ าแนกผู้สอบตามความเก่งอ่อนได้ดี เป็นหัวใจส าคัญของ
ข้อสอบในแบบทดสอบแบบอิงกลุ่ม การรายงานผลการสอบอาศัยคะแนนมาตรฐาน ซึ่งเป็นคะแนนที่สามารถให้
ความหมาย ที่แสดงถึงสถานภาพความสามารถของบุคคลนั้น เมื่อเปรียบเทียบกับบุคคลอ่ืน ๆ ที่ใช้เป็นกลุ่ม
เปรียบเทียบ 
  ชวลิต   ชูก าแพง (2550 : 94 - 99) ได้แบ่งประเภทของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ตามลักษณะการสร้างข้อสอบ สรุปได้ดังนี้ 
  1. ข้อสอบอัตนัย เป็นข้อทดสอบที่เขียนค าถามโดยก าหนดสถานการณ์หรือปัญหา  ในรูปใดรูป
หนึ่ง เพ่ือให้ผู้ตอบได้แสดงความรู้ ความเข้าใจ ความคิดเห็น ได้อย่างไม่จ ากัด โดยที่     ค าตอบของข้อสอบ
อัตนัยจะมีลักษณะและปริมาณไม่แน่นอน การตอบจึงต้องจัดระเบียบค าตอบภายในเวลาที่ก าหนด ใช้ส านวน
ภาษาและแบบฉบับของตนเองเขียนตอบ เขียนค าตอบให้ครอบคลุมอย่างสมบูรณ์และระมัดระวัง การตรวจให้
คะแนนต้องเป็นผู้มีความรู้ในเนื้อหาวิชานั้น ซึ่งผู้ตรวจต้องอาศัยทักษะและความพยายามในการอ่าน รวมทั้ง
ต้องท าใจให้บริสุทธิ์โดยยึดความยุติธรรมในการตรวจให้คะแนน 
  2. ข้อสอบตอบสั้น ๆ และข้อสอบเติมค า ส าหรับข้อสอบตอบสั้น ๆ ลักษณะข้อสอบจะเขียน
ค าถามให้ผู้ตอบแสดงความสามารถในการแก้ปัญหา โดยการเขียนตอบเป็นค า หรือประโยคสั้น ๆ การตรวจให้
คะแนนผู้ตรวจจะอ่านเพียงเล็กน้อย ส่วนข้อสอบเติมค า ลักษณะข้อสอบจะเขียนประโยคหรือข้อความเป็นตอน
น าไว้แล้ว เว้นช่องว่างระหว่างข้อความหรือท้ายข้อความ ส าหรับให้เติมค าหรือข้อความ เพ่ือให้ข้อความนั้น
ถูกต้องสมบูรณ์ การเว้นช่องว่างอาจจะเว้นที่ว่างให้เติมมากกว่าหนึ่งแห่ง 
  3. ข้อสอบเลือกตอบหลายตัวเลือก ลักษณะข้อสอบจะประกอบด้วยส่วนที่เป็นค าถามและค าตอบ 
ส่วนค าถามเป็นข้อความปัญหา เขียนเป็นประโยคค าถาม ส่วนค าตอบให้เลือกเป็นตัวเลือกหลายตัวเลือก มีทั้ง
ค าตอบถูกและค าตอบผิด ซึ่งเรียกว่าตัวลวง ดังนั้น ข้อสอบเลือกตอบจึงเป็นข้อสอบที่มีค าตอบก าหนดไว้ให้ก่อน 
แล้วผู้ตอบต้องเลือกตอบตามเงื่อนไข  
  4. ข้อสอบแบบถูกผิด ลักษณะข้อสอบจะเขียนข้อความที่เป็นสถานการณ์ซึ่งมีทั้งถูกและผิดคละ
กันไป รูปแบบค าถามอาจเขียนข้อความที่เป็นปัญหาแล้วให้พิจารณาเลือกว่าถูกหรือผิด หรือก าหนดเนื้อหาเป็น
ตอนน า แล้วเขียนข้อความที่อยู่ในขอบเขตเนื้อหานั้น หรือเป็นแบบค าตอบผสม โดยการก าหนดค าตอบไว้คงที่
หลายอย่างผสมกัน แล้วพิจารณาข้อความที่มีความสอดคล้องกัน 
  5. ข้อสอบแบบจับคู่ ลักษณะข้อสอบประกอบด้วยค าถาม เขียนเป็นตัวยืนไว้ในสดมภ์ซ้ายมือ โดย
มีที่ว่างเว้นไว้หน้าข้อความให้ผู้ตอบอ่าน ผู้ตอบจะเลือกค าตอบที่เขียนไว้ในสดมภ์ขวามือ รูปแบบค าถามของข้อสอบ
แบบจับคู่มีทั้งแบบที่มีความสัมพันธ์กัน แบบตัวเลือกคงที่ และแบบจัดเรียงใหม ่
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  จากประเภทของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ดังกล่าวข้างต้น สรุปได้ว่า ประเภทของ
แบบทดสอบที่ครูสร้างขึ้นเอง และแบบทดสอบมาตรฐาน อาจแบ่งออกเป็นแบบทดสอบแบบอิงเกณฑ์ ซึ่งเป็น
แบบทดสอบที่สร้างขึ้นตามจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม หรือแบบทดสอบแบบอิงกลุ่ม ซึ่งเป็นแบบทดสอบที่มุ่งสร้าง
เพ่ือวัดให้ครอบคลุมหลักสูตร และแบบทดสอบที่ใช้นั้น ต้องค านึงถึงเหมาะสมในการน าไปใช้กับผู้เรียนสามารถ
วัดได้ครอบคลุมจุดประสงค์การเรียนรู้ที่นิยมใช้กันทั่วไป เช่น ข้อสอบอัตนัย ข้อสอบเติมค า ข้อสอบเลือกตอบ 
ข้อสอบแบบถูกผิด  และข้อสอบแบบจับคู่ เป็นต้น 
 2. คุณภาพแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
  มีนักการศึกษากล่าวถึงคุณภาพแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ดังนี้ 
  วาโร  เพ็งสวัสดิ์ (2546 : 77 - 89) ได้กล่าวถึงคุณภาพของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน สรุปได้ดังนี้ 
  1. คุณภาพของแบบทดสอบอิงกลุ่ม พิจารณาได้ดังนี้ 
   1.1 ความยากง่ายของข้อสอบอิงกลุ่ม หมายถึง สัดส่วนของจ านวนผู้ที่ท าข้อสอบข้อนั้นถูกกับ
จ านวนคนทั้งหมด คุณสมบัติของความยากง่าย มีดังนี้ 
    1.1.1 ค่าความยากง่าย มีค่าตั้งแต่ 0 ถึง 1 
    1.1.2 ถ้าค่าความยากง่ายของตัวถูกมีค่าสูง แสดงว่าข้อสอบข้อนั้นง่าย หรือมีคนท าถูก
มาก 
    1.1.3 ถ้าค่าความยากง่ายของตัวถูกมีค่าต่ า แสดงว่าข้อสอบข้อนั้นยาก หรือมีคนท าถูก
น้อย 
    1.1.4 ค่าความยากที่ดีส าหรับตัวถูกในแต่ละข้อมีค่าอยู่ระหว่าง 0.20 ถึง 0.80ส่วนตัวลวง  
มีค่าอยู่ระหว่าง 0.05 - 0.50 
   1.2 อ านาจจ าแนกของข้อสอบอิงกลุ่ม หมายถึง คุณภาพของข้อสอบในการจ าแนกผู้สอบ
ออกเป็นกลุ่มเก่ง และกลุ่มอ่อน คุณสมบัติของค่าอ านาจจ าแนก มีดังนี้ 
    1.2.1 ค่าอ านาจจ าแนกมีค่าตั้งแต่ -1 ถึง 1 
    1.2.2 ถ้าค่าอ านาจจ าแนกมีค่าสูง แสดงว่าข้อสอบข้อนั้นจ าแนกกลุ่มเก่งและกลุ่มอ่อนได้
สูง 
    1.2.3 ถ้าค่าอ านาจจ าแนกมีค่าต่ า หรือเป็นศูนย์ แสดงว่าข้อสอบข้อนั้นไม่มีค่าอ านาจ
จ าแนก 
    1.2.4 ค่าอ านาจจ าแนกที่ดีของตัวถูกมีค่าอยู่ระหว่าง 0.20 ถึง 1.00 ส่วนตัวลวงมีค่าอ านาจ
จ าแนกอยู่ระหว่าง 0.05 - 0.50 
   1.3 ความเชื่อมั่นของแบบทดสอบอิงกลุ่ม หมายถึง ความคงที่แน่นอนของคะแนนที่ข้อสอบ
วัดออกมาได้ตามจุดมุ่งหมาย 
   1.4 ความเที่ยงตรงของข้อสอบแบบอิงกลุ่ม หมายถึง คุณภาพของแบบทดสอบ   ที่ สามารถ
วัดลักษณะที่ต้องการจะวัดได้ ความเที่ยงตรงของแบบทดสอบมี 4 ชนิด คือ ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา ความ
เที่ยงตรงเชิงโครงสร้าง ความเที่ยงเชิงพยากรณ์ และความเที่ยงตรงตามสภาพซึ่งแบบทดสอบแบบอิงกลุ่มควร
พิจารณาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา และความเท่ียงตรงเชิงโครงสร้าง 
  2. คุณภาพของแบบทดสอบอิงเกณฑ์ พิจารณาได้ดังนี้ 
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   2.1 ความยากง่ายของข้อสอบอิงเกณฑ์ หมายถึง คุณภาพในการจ าแนกระดับความสามารถ
ของผู้เรียนรู้แล้วกับผู้ที่ยังไม่เรียน การวิเคราะห์ข้อสอบเป็นรายข้อแบบอิงเกณฑ์จะมุ่งเน้นหาค่าอ านาจจ าแนก
ของข้อสอบ โดยถือว่าข้อสอบอิงเกณฑ์ที่ดี ควรมีค่าอ านาจจ าแนกดี 
   2.2 ความเชื่อมั่นของแบบทดสอบอิงเกณฑ์ อาจใช้วิธีของโลเวทท์ (Lovett) ซึ่งการหาความ
เชื่อมั่นวิธีนี้เป็นการน าแบบทดสอบอิงเกณฑ์ฉบับเดียว ไปทดสอบกับนักเรียน1 กลุ่มเพียงครั้งเดียว แล้วน ามา
วิเคราะห์หาความเชื่อมั่น 
   2.3 ความเที่ยงตรงของข้อสอบอิงเกณฑ์ พิจารณาได้ 2 ลักษณะ คือ ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา 
และความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้าง ซึ่งความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาเป็นการตรวจสอบว่าข้อสอบรายข้อว่าสามารถเป็น
ตัวแทนของพฤติกรรม หรือขอบเขตที่จะวัดได้ดีเพียงใด ส่วนความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้าง เป็นคุณลักษณะภายในตัว
ผู้สอบ ซึ่งแสดงถึงการมีความสามารถที่ครบถ้วน หรือไม่ครบถ้วนในจุดประสงค์ท่ีวัดในข้อสอบนั้น 
  ชวลิต  ชูก าแพง (2550 : 53 - 62) ได้กล่าวถึงคุณภาพของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน ซึ่งสรุปได้ดังนี้ 
  1.  ความยากง่าย คือสัดส่วนที่ผู้ตอบค าถามได้ถูกต้อง ข้อค าถามใดที่มีผู้ตอบถูกมากกว่า แสดงว่าข้อ
ค าถามนั้นง่าย ส่วนค าถามใดที่มีผู้ตอบถูกน้อยแสดงว่าข้อค าถามนั้นยาก ค่าของ ความยากง่ายจึงมีค่าตั้งแต่ 0 ถึง 
1 ความยากง่ายที่เหมาะสมควรจะมีค่าอยู่ระหว่าง 0.20 - 0.80  
  2. อ านาจจ าแนก คือสัดส่วนของผลต่าง ระหว่างจ านวนผู้ตอบถูกในกลุ่มเก่งกับจ านวนผู้ตอบถูกใน
กลุ่มอ่อน โดยพิจารณาว่าค าถามข้อใดที่ผู้ตอบในกลุ่มเก่งตอบถูกหมด และกลุ่มอ่อนตอบไม่ถูกเลย ค าถามข้อนั้น
จะมีค่าอ านาจจ าแนกเป็น 1 หรือจ าแนกได้ร้อยละ 100 และในทางกลับกัน ถ้าผู้ตอบในกลุ่มเก่งตอบผิดหมด และ
กลุ่มอ่อนตอบถูกหมด ค าถามข้อนั้นจะมีค่าอ านาจจ าแนกเป็น -1 แต่ถ้าค าถามข้อนั้นผู้ตอบในกลุ่มเก่งและกลุ่ม
อ่อนตอบถูกหมด หรือทั้ง 2 กลุ่มตอบไม่ถูกเลย หรือตอบถูกใกล้เคียงกัน ค าถามข้อนั้นจะมีค่าอ านาจจ าแนกเป็น 
0 หรือใกล้เคียง 0 ซึ่งแสดงว่าค าถามข้อนั้นไม่สามารถแยกกลุ่มเก่งออกจากกลุ่มอ่อนได้ ข้อค าถามที่ดีควรมีค่า
อ านาจจ าแนก ไม่ต่ ากว่า 0.20  
  3. ความสอดคล้องระหว่างข้อ เป็นการหาคุณภาพรายข้ออีกวิธีหนึ่ง โดยการค านวณ หาค่า
สหสัมพันธ์ระหว่างข้อ ซึ่งจะบอกให้ทราบว่าข้อความดังกล่าวมีความสัมพันธ์กันมากน้อยเพียงใด 
  4. ค่าที่บอกความแตกต่างระหว่างกลุ่ม ในบางกรณีที่พบว่ากลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลายกลุ่มมีความ
แตกต่างกันชัดเจน ข้อความที่จ าแนกกลุ่มดังกล่าวออกได้ก็แสดงว่าข้อค าถามนั้นมีคุณสมบัติในการจ าแนก 
  5. ค่าที่บอกความสัมพันธ์กับคะแนนรวม เป็นการวิเคราะห์รายข้ออีกแบบหนึ่ง  ซึ่งแสดงให้เห็น
ว่า ข้อความนั้นเป็นส่วนหนึ่งของแบบวัดหรือไม่  
  6. ความเที่ยงตรง เป็นความสอดคล้องระหว่างเครื่องมือวัดลักษณะ กับลักษณะที่วัด 
ประกอบด้วย ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา ความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้าง และความเท่ียงตรงตามสภาพ 
  7. ความเชื่อมั่น เป็นความคงเส้นคงวาในการวัด  เมื่อวัดกี่ครั้งก็ให้ข้อมูลที่ใกล้เคียงกัน  
  จากคุณภาพของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ดังกล่าวข้างต้น สรุปได้ว่า การสร้าง
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จ าเป็นต้องค านึงถึงคุณภาพในด้าน ความยากง่ายของข้อสอบ ค่า
อ านาจจ าแนก ความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ และความเที่ยงตรงของข้อสอบ ซึ่งการหาคุณภาพของแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน   เป็นขั้นตอนหนึ่งที่มีความส าคัญในการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน เพื่อน าไปใช้ในการวัดความก้าวหน้าในการเรียนรู้ของผู้เรียนได้อย่างมีคุณภาพ 
 หลักการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 มีนักการศึกษาเสนอแนะหลักการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ดังนี้ 
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 พิชิต  ฤทธิ์จรูญ (2544 : 99 - 101) และบุญชม  ศรีสะอาด (2545 : 59 - 61) ได้เสนอแนะหลักการ
สร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ซึ่งมีความสอดคล้องกัน สรุปได้ดังนี้ 
 1. วิเคราะห์หลักสูตรและสร้างตารางวิเคราะห์หลักสูตร เพ่ือวิเคราะห์เนื้อหาสาระและพฤติกรรมที่
ต้องการจะวัด ซึ่งเป็นการระบุจ านวนข้อสอบและพฤติกรรมที่ต้องการจะวัดไว้ 
 2. ก าหนดจุดประสงค์การเรียนรู้ ซึ่งเป็นพฤติกรรมที่เป็นผลการเรียนรู้ที่ครูได้มุ่งหวังให้เกิดกับผู้เรียน 
โดยที่ครูจะต้องก าหนดไว้ล่วงหน้าส าหรับเป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนและเป็นแนวทางในการสร้าง
ข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ 
 3. ก าหนดชนิดของข้อสอบและศึกษาวิธีสร้าง โดยการศึกษาตารางวิเคราะห์หลักสูตรและจุดประสงค์
การเรียนรู้ ผู้ออกข้อสอบต้องพิจารณาและตัดสินใจเลือกใช้ชนิดของข้อสอบที่จะใช้วัดว่าจะใช้แบบใด โดยต้อง
เลือกให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การเรียนรู้ และเหมาะสมกับวัยของผู้เรียน แล้วศึกษาวิธีเขียนข้อสอบชนิด
นั้นให้มีความรู้ความเข้าใจในหลัก และวิธีการเขียนข้อสอบ 
 4. เขียนข้อสอบ ผู้ออกข้อสอบลงมือเขียนข้อสอบตามรายละเอียดที่ก าหนดไว้ในตารางวิเคราะห์
หลักสูตรและให้สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ โดยอาศัยหลักและวิธีการเขียนข้อสอบ 
 5. ตรวจทานข้อสอบที่เขียนไว้แล้ว ให้มีความถูกต้องตามหลักวิชาการ มีความสมบูรณ์ครบถ้วนตาม
รายละเอียดที่ก าหนดไว้ในตารางวิเคราะห์หลักสูตร ผู้ออกข้อสอบต้องพิจารณาทบทวนตรวจทานข้อสอบอีก
ครั้ง ก่อนที่จะจัดพิมพ์และน าไปใช้ต่อไป 
 6. จัดพิมพ์แบบทดสอบฉบับทดลอง เมื่อตรวจทานข้อสอบเสร็จแล้วให้พิมพ์ข้อสอบ ทั้งหมด จัดท า
เป็นแบบทดสอบฉบับทดลองโดยมีค าชี้แจงหรือค าอธิบายวิธีตอบ และจัดวางรูปแบบการพิมพ์ให้เหมาะสม 
 7. ทดสอบและวิเคราะห์ข้อสอบ โดยน าแบบทดสอบฉบับทดลองไปท าการทดลองสอบและวิเคราะห์
ข้อสอบ ซึ่งเป็นวิธีการตรวจคุณภาพของแบบทดสอบก่อนน าไปใช้จริง กลุ่มที่ทดลองสอบจะเป็นกลุ่มที่มีลักษณะ
คล้ายคลึงกันกับกลุ่มที่ต้องการสอนจริง แล้วน าผลการสอบมาวิเคราะห์  และปรับปรุงข้อสอบให้มีคุณภาพ โดย
สภาพการปฏิบัติจริงของการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ในโรงเรียนมักไม่ค่อยมีการทดลองสอบและวิเคราะห์ข้อสอบ 
ส่วนใหญ่น าแบบทดสอบไปใช้ทดสอบแล้วจึงวิเคราะห์ข้อสอบ เพ่ือปรับปรุงข้อสอบและน าไปใช้ในครั้งต่อ ๆ ไป 
 8. จัดท าแบบทดสอบฉบับจริง จากผลการวิเคราะห์ข้อสอบ หากพบว่าข้อสอบข้อใด ไม่มีคุณภาพ
หรือมีคุณภาพไม่ดีอาจจะต้องตัดข้อสอบนั้นทิ้ง หรือปรับปรุงแก้ไขข้อสอบให้มีคุณภาพดีขึ้น แล้วจึงจัดท าเป็น
แบบทดสอบฉบับจริง เพ่ือน าไปทดสอบกับกลุ่มตัวอย่างหรือกลุ่มเป้าหมายต่อไป  
 บุญชม  ศรีสะอาด (2545 : 66) ได้เสนอแนะเพ่ิมเติมเกี่ยวกับหลักการสร้างข้อสอบแบบเลือกตอบ 
สรุปได้ดังนี้ 
 1. ควรถามในเรื่องที่มีคุณค่าต่อการวัด โดยเขียนตอนน าหรือตอนถาม ให้อยู่ในรูป    ของค าถาม 
 2. ค าถามท่ีใช้ต้องมีความหมายชัดเจน กรณีใช้ค าถามปฏิเสธ ควรใช้ให้เหมาะสม และขีดเส้นใต้หรือ
พิมพ์ตัวใหญ่ หรือตัวหนาตรงปฏิเสธนั้น และค าตอบที่ถูกนั้นจะต้องเป็นค าตอบที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ  
 3. ค าตอบที่ถูกกับค าตอบที่ผิดไม่แตกต่างกันอย่างเห็นได้เด่นชัดจนเกินไป โดยค าตอบแต่ละข้อจะต้อง
มีค าตอบที่ถูกต้องเพียงค าตอบเดียว 
 4. ค าตอบที่ถูกต้อง ไม่มีลักษณะรูปแบบที่แตกต่างจากตัวลวงอ่ืน ๆ อย่างเห็นได้ชัด 
 5. ตัวลวงควรเป็นค าตอบที่มีคุณค่าส าหรับเป็นตัวลวง และมีตัวเลือกที่ไม่ก้าวก่ายกัน และใช้ตัวเลือก
ปลายเปิดให้เหมาะสม 
 6. เรียงล าดับตัวเลือกที่เป็นตัวเลขให้เหมาะสม ไม่ใช้ค าฟุ่มเฟือย 
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 7. ออกข้อสอบให้เป็นรูปภาพถ้าสามารถท าได้ 
 8. ไม่ควรให้ตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่งมีโอกาสถูกบ่อยจนเกินไป 
 จากหลักการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ดังกล่าวข้างต้น สรุปได้ว่าผู้สร้าง
แบบทดสอบต้องเริ่มต้นด้วยการวิเคราะห์หลักสูตรและสร้างตารางวิเคราะห์หลักสูตร ก าหนดจุดประสงค์การ
เรียนรู้ ก าหนดชนิดของข้อสอบให้มีความเหมาะสมในการประเมินผู้เรียน ลงมือเขียนข้อสอบตามตาราง
วิเคราะห์หลักสูตรและให้สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ ตรวจทานข้อสอบจัดพิมพ์แบบทดสอบฉบับทดลอง 
น าแบบทดสอบไปทดลองใช้ วิเคราะห์ข้อสอบเพ่ือหาคุณภาพ ด าเนินการปรับปรุงส่วนที่บกพร่อง แล้วจัดท า
แบบทดสอบฉบับสมบูรณ์เพ่ือน าไปใช้ในการประเมินผลผู้เรียนต่อไป 

 

8. ความพึงพอใจ 
 ความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ เป็นสิ่งที่ครูผู้สอนควรให้ความส าคัญ เนื่องจากผล
ที่ได้จากการวัดความพึงพอใจ จะสามารถใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงคุณภาพการจัดการเรียนรู้ให้ดียิ่งขึ้น ซึ่ง
ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับความพึงพอใจ ดังต่อไปนี้ 
 ความหมายของความพึงพอใจ 
 กระทรวงศึกษาธิการ (2545 : 51) กล่าวถึงความหมายของความพึงพอใจของผู้เรียนวิทยาศาสตร์ว่า 
ความพึงพอใจ หมายถึง พฤติกรรมของผู้เรียนที่แสดงออกถึงความพอใจในประสบการณ์เรียนรู้ที่เกี่ยวกับ
วิทยาศาสตร์ ที่อาจอยู่ ในรูปของการพูด การเขียน หรือการแสดงท่าที ที่บ่งบอกถึงความสนุกสนาน  
เพลิดเพลิน ปรารถนาที่จะเข้าร่วมกิจกรรมที่เก่ียวข้องกับวิทยาศาสตร์ 
 ชาติชาย  แป้นโพธิ์,  ทูลใจ  ศรีพรหม  และอดุลย์  ยิ่งธนาพร (2551 : 53)ได้สรุปความหมายของความ
พึงพอใจว่า เป็นความรู้สึกชอบ ความต้องการ สภาพสภาวะจิตที่ปราศจากความเครียด ความรู้สึกมีความสุข ที่
ได้รับการตอบสนองความต้องการอย่างใดอย่างหนึ่งของบุคคล 
 ล้วน  สายยศ และอังคณา  สายยศ (2545 : 24) กล่าวถึงความหมายของความพึงพอใจว่าเป็นรู้สึกที่
เริ่มจากการรับรู้ต่อสิ่งเร้า ท าให้จิตรับรู้อย่างต่อเนื่อง ความรู้สึกก็จะเกิดขึ้น ถ้าความรู้สึกเกิดการตอบสนอง
อย่างเต็มใจ ก็จะเกิดความรู้สึกชื่นชอบ หรือเกิดความพึงพอใจต่อสิ่งเร้านั้นถ้าความรู้สึกต่อสิ่งเร้านั้นไม่ต่อเนื่อง 
หรือไม่เกิดความเอาใจใส่ ความพึงพอใจก็จะไม่เกิดขึ้น 
 วิชัย  ไพรตื่น (2546 : 51) ได้สรุปความหมายของความพึงพอใจว่า ความพึงพอใจ  หมายถึง 
ความรู้สึกของบุคคลต่อสิ่งหนึ่งสิ่งใด หรือความรู้สึกต่อการท างาน เช่น พอใจ ชอบใจ และมีผลท าให้การท างาน
บรรลุผลดังที่ตั้งไว้ 
 อุทัย  จันทร์กอง (2551 : 68) ได้สรุปความหมายของความพึงพอใจว่า ความพึงพอใจ หมายถึง 
ความรู้สึกนึกคิดของบุคคลที่ได้จากการเรียนรู้ และประสบการณ์แล้วแสดงสภาวะของร่างกาย และจิตใจไปทาง
ชอบ พอใจมากน้อย หรือต่อต้านไม่เห็นดีเห็นชอบ ซึ่งบุคคลจะมีความรู้สึกพอใจหรือไม่พอใจต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง 
ขึ้นอยู่กับการตอบสนองต่อสิ่งเร้าที่แตกต่างกัน ออกไป 
 แอปเปิลไวท์ (Applewhite. 1988 : 6) กล่าวถึงความหมายของความพึงพอใจว่า เป็นความรู้สึกส่วนตัว
ของบุคคลในการปฏิบัติงาน ซึ่งมีความหมายรวมไปถึงความพึงพอใจในสภาพแวดล้อมทางกายภาพในที่ท างาน
ด้วย ได้แก่ การมีความสุขได้ท างานร่วมกับเพ่ือนร่วมงานที่เข้ากันได้ มีทัศนคติที่ดีต่องาน และมีความพึงพอใจกับ
สิ่งที่ได้รับ 
 จากความหมายของความพึงพอใจ ดังกล่าวข้างต้น สรุปได้ว่า ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกของ
บุคคลที่มีทัศนคติที่ดีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ความรู้สึกส่วนตัวของบุคคล ที่มีต่อสิ่งที่ได้รับ หรือสิ่งเร้า ท าให้เกิดการรับรู้
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เกิดขึ้น พึงพอใจในกิจกรรมที่ปฏิบัติ ซึ่งจะส่งผลให้เกิดความรับผิดชอบ ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ และคิดค้นหา
วิธีการปฏิบัติได้ด้วยตนเอง ความรู้สึกชื่นชอบ หรือมีความสุข แสดงว่าเกิดความพึงพอใจต่อสิ่งเร้านั้น นอกจากนี้ 
ความพึงพอใจดังกล่าวจะน าไปสู่ การมีผลการเรียนที่ดี ที่น าไปสู่การบรรลุจุดประสงค์การเรียนรู้ที่วางไว้ได้ 
 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับความพึงพอใจ 
 แมคเกรเกอร์  (McGreger. 1960 : 33 - 35)  ได้เสนอทฤษฏีที่เกี่ยวข้องความพึงพอใจ  โดยอธิบาย
ถึงธรรมชาติและลักษณะของมนุษย์  2 ประเภท ดังนี้ 
 1. คนประเภทเอ็กซ์ (X) มีลักษณะดังนี ้
  1.1 มีสัญชาตญาณท่ีจะหลีกเลี่ยงการปฏิบัติกิจกรรมทุกอย่างแม้ว่าจะท าได้ 
  1.2 มีความรับผิดชอบน้อย  ชอบในการถูกสั่งการมากกว่าเป็นผู้สั่งการเอง 
  1.3 ขาดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการปรับปรุงงานให้ดีขึ้น 
  1.4 มีความปรารถนาให้มีการตอบสนองความต้องการหรือความพึงพอใจของตนเองทางด้าน
ร่างกายและความปลอดภัยมากที่สุด 
 2. คนประเภทวาย (Y) มีลักษณะดังนี ้
  2.1 เป็นบุคคลที่ชอบการท างาน จะมีความรู้สึกพึงพอใจที่ได้ท างาน เหมือนเป็นการเล่น หรือ
พักผ่อนเมื่อได้ท างาน 
  2.2 มีความรับผิดชอบในการท างานสูง มีความกระตือรือร้น และมีความทะเยอทะยานที่จะ
ประสบความส าเร็จในการท างาน  
  2.3 มีทักษะความสามารถในการควบคุมตนเอง สามารถดูแลตัวเองได้ดี  
  2.4 มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการท างาน รู้จักคิดเพ่ือที่จะปรับปรุงการท างานให้ดียิ่งขึ้น รู้จัก
วางแผนเพื่อการพัฒนางานให้มีคุณภาพ 
  2.5 มีความรู้สึกพึงพอใจมากท่ีสุด เมื่อได้รับเกียรติยศ ชื่อเสียง และความสมหวัง ในชีวิต หรือการ
ท างานต่าง ๆ  
 มาสโลว์  (Maslow. 1970 : 69 - 80) ได้เสนอทฤษฏีที่เกี่ยวข้องความพึงพอใจ ซึ่งเป็นแนวคิดเกี่ยวกับ
ความต้องการ ที่ตั้งอยู่บนสมมุติฐานที่ว่า มนุษย์มีความต้องการอยู่เสมอไม่มีที่สิ้นสุด เมื่อความต้องการได้รับการ
ตอบสนอง หรือพึงพอใจอย่างใดอย่างหนึ่งแล้ว ความต้องการสิ่งอ่ืน ๆ ก็จะเกิดขึ้นมาอีก ความต้องการของ
บุคคลอาจจะซ้ าซ้อนกัน ความต้องการอย่างหนึ่งอาจยัง ไม่ทันหมดไป ความต้องการอีกอย่างหนึ่งอาจเกิดขึ้นได้ 
ซึ่งความต้องการของมนุษย์ มีล าดับขั้น ดังนี้ 
 1. ความต้องการด้านร่างกาย เป็นความต้องพ้ืนฐาน เป็นสิ่งจ าเป็นต่าง ๆ ในการด ารงชีวิต เช่น 
อาหาร ที่อยู่อาศัย  เครื่องนุ่งห่ม ยารักษาโรค เป็นต้น 
 2. ความต้องการความปลอดภัย ความมั่นคงในชีวิต ทั้งที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน และอนาคต ความ
เจริญก้าวหน้า อบอุ่นใจ 
 3. ความต้องการทางสังคม เป็นสิ่งจูงใจที่ส าคัญต่อการเกิดพฤติกรรม ต้องการให้สังคมยอมรับ
ตนเอง  
 4. ความต้องการมีฐานะ เป็นความพึงพอใจในด้านสังคม อยากให้บุคคลยกย่องสรรเสริญ อยากมี
ความเป็นอิสรภาพ 
 5. ความต้องการที่จะประสบความส าเร็จในชีวิต เป็นความต้องการในระดับสูง อยากให้ตนเอง
ประสบความส าเร็จทุกอย่างในชีวิต 
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 สก๊อต  (Scott. 1970 : 124) ได้เสนอทฤษฏีในเรื่องการจูงใจให้เกิดความพึงพอใจต่อการปฏิบัติ
กิจกรรม ดังนี้ 
 1. กิจกรรมควรมีความสัมพันธ์สอดคล้องกับความต้องการ และมีความหมายที่ดีต่อผู้ปฏิบัติกิจกรรม  
 2. กิจกรรมดังกล่าวต้องมีการวางแผน และวัดความส าเร็จได้ โดยใช้ระบบการท างาน และการ
ควบคุมท่ีมีประสิทธิภาพ 
 3. เพ่ือให้ได้ผลในการสร้างแรงจูงใจภายใต้จุดประสงค์ของกิจกรรม ผู้ปฏิบัติกิจกรรม จะต้องมีส่วน
ร่วมในการก าหนดจุดประสงค์ ได้รับทราบความส าเร็จในการปฏิบัติ และสามารถปฏิบัติกิจกรรมนั้นให้ส าเร็จลง
ได้ด้วยตนเอง 
 จากทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับความพึงพอใจ ที่นักการศึกษากล่าวไว้ข้างต้น สรุปได้ว่าความพึงพอใจของ
บุคคล เกิดจากสิ่งที่กระตุ้นให้รู้สึกถึงความส าเร็จของกิจกรรม รวมไปถึงสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการท ากิจกรรม
ต่าง ๆ นอกจากนี้ การสร้างความพึงใจให้กับบุคคล ต้องค านึงถึงธรรมชาติของบุคคล เพ่ือให้ได้รับการ
ตอบสนองตามที่ต้องการ และน าไปสู่ความส าเร็จในกิจกรรมที่ปฏิบัติ อย่างไรก็ตามในการสร้างความพึงพอใจ
ให้กับผู้เรียน ต้องค านึงถึงกิจกรรมการเรียนรู้ที่จัดขึ้น กล่าวคือ กิจกรรมการเรียนรู้นั้นต้องมีความสัมพันธ์
สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน และมีความหมายต่อผู้เรียนอย่างแท้จริง ครูผู้สอนต้องวางแผน และ
จัดล าดับการเรียนรู้ให้เป็นระบบ    สร้างแรงจูงใจ หรือเสริมแรงให้ผู้เรียนอย่างมีความหมาย สอดคล้องกับ
ความต้องการของผู้เรียน นอกจากนี้ การเปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในทุกขั้นตอนของกิจกรรมการเรี ยนรู้   
ยังเป็นผลให้ผู้เรียนเกิดความพึงพอใจต่อการเรียนรู้  ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการพัฒนาการเรียนรู้ได้ดี และประสบ
ความส าเร็จในการเรียนได้ในที่สุด 
 ความส าคัญของความพึงพอใจ  
 ความส าคัญของความพึงพอใจมีผลต่อการปฏิบัติงานของคนงานหรือการเรียนของนักเรียนอย่างมาก  
มีผู้ที่ได้เสนอแนวความส าคัญของความพึงพอใจไว้หลายท่าน  ดังนี้ 
 สมบูรณ์  พรรณนาภพ (2521 : 167) ได้กล่าวถึง  ความส าคัญของความพึงพอใจว่าจะเป็นตัวชี้
พฤติกรรมของบุคคล  คือ 
 1. ความสามัคคีเป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกัน 
 2. ความเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน 
 3. ความตั้งใจ  เอาใจใส่และรู้จักรับผิดชอบต่อการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย 
 4. ความรู้สึกห่วงกังวลต่อผลที่จะเกิดข้ึนจากการท างาน 
 5. ความพร้อมส่วนรวมที่จะรับอาสาในการปฏิบัติงานต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ 
 6. ความพร้อมในการหมั่นปรึกษาเกี่ยวกับการเตรียมงานและการแก้ปัญหา 
 บุญมั่น  ธนาศุภวัฒน์ (2537 : 158)  ได้กล่าวถึงความส าคัญของความพึงพอใจ ไว้ว่า 
 1. การรับรู้ปัจจัยต่าง ๆ ที่มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในงานที่จะท าสามารถน าไปใช้ในการสร้าง
ปัจจัยเหล่านั้นให้เกิดขึ้น  เพื่อประโยชน์ต่อการท างาน 
 2. ความพึงพอใจในงานจะท าให้บุคคลมีความตั้งใจ  และความรับผิดชอบในการท างาน  
 3. ความพึงพอใจในการท างานเป็นทีม  เป็นการเพิ่มผลผลิตของบุคคลท าให้องค์กร  มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลได้บรรลุเป้าหมาย 
 สุริยา  พุฒพวง (2537 : 3) ได้กล่าวว่า บุคคลที่มีความพึงพอใจจะแสดงพฤติกรรมที่ส าคัญคือ 
 1. มีความเอาใจใส่ต่องาน ขยันติดตามผลงานที่ได้รับมอบหมายอยู่เสมอเมื่อพบข้อบกพร่องเสียหายก็จะ
พยายามแก้ไข 
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 2. เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัว  ยอมเสียสละความสุขส่วนตัวเพ่ือการท างาน 
 3. มีความสามัคคีเป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกัน 
 4. ไม่หยุดงานหรือหยุดการเรียนโดยไม่จ าเป็น  มีความสุขที่ได้ท างานร่วมกับผู้อ่ืน   
 แนวทางการวัดความพึงพอใจ 
 เนื่องจากความพึงพอใจเป็นนามธรรม ดังนั้นการวัดความพึงพอใจของผู้เรียน จ าเป็นต้องศึกษา
เครื่องมือที่ใช้ในการวัดที่เหมาะสม ซึ่งมีนักการศึกษาได้เสนอแนวทางการวัดความพึงพอใจ ดังนี้ 
 ล้วน  สายยศ และอังคณา  สายยศ (2545 : 60 - 63) ได้เสนอแนวทางการวัดความพึงพอใจของ
ผู้เรียน สามารถสรุปได้ดังนี้ 
 1. สัมภาษณ์  หมายถึง การพูดคุยกันอย่างมีจุดมุ่งหมาย โดยยึดจุดประสงค์ในการวัด และบันทึกไว้
ได้อย่างถูกต้อง และสร้างข้อค าถามในการสัมภาษณ์ให้ดีเป็นมาตรฐานก่อน ข้อค าถามจะต้องกระตุ้นให้ผู้ถูก
สัมภาษณ์ตอบความรู้สึกที่ผู้สัมภาษณ์ต้องการได้ การวางแผนสร้างข้อค าถามจะต้องคิดถึงระยะเวลา และ
ลักษณะของผู้ถูกสัมภาษณ ์
 2. การสังเกต หมายถึง การเฝ้ามองดูสิ่งใดสิ่งหนึ่งอย่างมีจุดมุ่งหมาย ผู้สังเกตจ าเป็น    ต้องมีข้อ
รายการที่จะใช้ในการสังเกตให้พร้อม  
 3. การรายงานตนเอง โดยการให้ผู้เรียนแสดงความรู้สึกของตนเองตามสิ่งเร้าที่ได้สัมผัส นั่นคือ สิ่ง
เร้าที่เป็นข้อความ ข้อค าถาม หรือเป็นภาพเพ่ือจะได้แสดงความรู้สึกออกมาอย่างตรงไปตรงมา 
 4. เทคนิคการจินตนาการ โดยอาศัยสถานการณ์หลายอย่างไปกระตุ้น ผู้ เรียนซึ่งเป็นผู้ตอบ 
สถานการณ์ท่ีก าหนดให้จะไม่มีโครงสร้างที่แน่นอน ผู้เรียนจะต้องจินตนาการออกมา ตามประสบการณ์เดิมของ
ตนเอง 
 สมบูรณ์  ตันยะ (2545 : 123 - 125) ได้เสนอแนวทางการวัดความพึงพอใจของผู้เรียนโดยใช้แบบสอบ
และแบบส ารวจ สามารถสรุปได้ดังนี้ 
 1. แบบสอบถาม หมายถึง ชุดของค าถามท่ีสร้างขึ้น เพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผู้เรียน โดยให้ผู้เรียน
ตอบลงในแบบสอบถามที่สร้างขึ้น ซึ่งอาจจะเป็นการกรอกข้อความ รูปภาพ หรือสัญลักษณ์ก็ได้ การสร้าง
แบบสอบถามที่ดี ต้องอาศัยการก าหนดจุดมุ่งหมายที่จ าเพาะและชัดเจน   ข้อความที่ใช้ต้องเป็นภาษาที่ดี และ
เข้าใจง่าย รูปแบบของแบบสอบถามต้องน่าสนใจ เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่มีความถูกต้องและเชื่อถือได้ สามารถแบ่ง
ประเภทของแบบสอบถามได้  2 ประเภท คือ 
  1.1 แบบสอบถามปลายเปิด เป็นแบบสอบถามที่ไม่ก าหนดค าตอบตายตัว เปิดโอกาสให้ผู้ตอบได้
แสดงความรู้สึก หรือความคิดเห็นอย่างเต็มท่ี 
  1.2 แบบสอบถามแบบปลายปิด เป็นแบบสอบถามที่ประกอบด้วยข้อความหรือข้อค าถามที่
ก าหนดตัวเลือก หรือค าตอบที่คาดว่าเป็นไปได้ เพ่ือให้ผู้ตอบเลือกข้อที่ตรงกับข้อเท็จจริง หรือตรงกับความรู้สึก
ของตนเอง 
 2. แบบส ารวจ หรือแบบตรวจสอบรายการ เป็นเครื่องมือที่นิยมใช้กันมาก ประกอบด้วยบัญชี
รายการของสิ่งของหรือเรื่องราวต่าง ๆ ซึ่งจะให้ผู้ตอบ ตอบในลักษณะให้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง แบบส ารวจจะ
ช่วยให้ทราบว่ามีสิ่งต่าง ๆ หรือมีการกระท าหรือพฤติกรรมต่าง ๆ เกิดข้ึนตามรายการที่ก าหนดหรือไม่  
 จากแนวทางการวัดความพึงพอใจ ดังกล่าวข้างต้น สรุปได้ว่า การวัดพึงพอใจให้ได้ผลการวัดที่ถูกต้อง 
ตรงกับสภาพความเป็นจริงให้มากที่สุด  ผู้สอนจ าเป็นต้องเลือกใช้วิธีการวัด และเครื่องมือ ที่หลากหลาย ได้แก่ 
การสัมภาษณ์ การสังเกต การรายงานตนเอง หรือการใช้สถานการณ์ ซึ่งเครื่องมือที่ใช้วัด อาจเลือกใช้ แบบ
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สัมภาษณ์ แบบสังเกต แบบรายงานตนเอง แบบตรวจสอบรายการ โดยเลือกใช้ให้สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายใน
การวัด ให้ได้ข้อเท็จจริง หรือความรู้สึกพึงพอใจของผู้ เรียน เพ่ือน ามาพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการ            
จัดการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นต่อไป 

 

9. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
  พรศักดิ ์หอมสุวรรณและคณะ (2560) ศึกษาระดับความพึงพอใจระบบการจัดการเรียนการสอน 

แบบออนไลน์ผ่านกูเก้ิลคลาสรูมภายในวิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 
เพ่ือศึกษาระบบการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) 
ผ่านกูเกิ้ลคลาสรูม เพ่ือหาระดับความพึงพอใจที่มีต้อการใช้งานระบบการจัดการเรียนการสอนผ่านกูเกิ้ลคลาส
รูมทั้ง 3 บทบาท ประกอบด้วย ผู้เรียน จานวน 50 คน ผู้สอนจานวน 10ท่าน และผู้บริหาร 5 ท่าน โดยใช้
เครื่องมือในการวิจัยแบบประเมินความพึงพอใจระบบการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ผ่านกูเกิ้ลคลาสรูม 
สถิตที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า ผู้เรียนมีความ          
พึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนผ่านกูเกิ้ลคลาสรูมในระดับมาก  (x = 4.32, S.D.= 0.63) ผู้สอนมีความ          
พึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนผ่านกูเกิ้ลคลาสรูมในระดับมาก  (x = 4.61, S.D.= 0.55) และผู้บริหารมี
ความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนผ่านกูเกิ้ลคลาสรูมในระดับมาก (x = 4.27, S.D.= 0.65) 

 สาวิตร ีสิงหาดและคณะ (2561) ศึกษาผลสัมฤทธิ์และความพึงพอใจของนักศึกษาพยาบาล 
ตอการจัดการเรียนการสอนผ่าน Google Classroom ในรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางการพยาบาลการ 
วิจัยเชิงทดลองนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียนจากการเรียนผ่าน 
Google Classroom เป็นเครื่องมือในการจัดการเรียนการสอน และศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาจากการ
จัดการเรียนการสอนผ่าน Google Classroomโดยการเลือกตัวอย่างแบบเจาะจง คือนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 
2 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางการ
พยาบาล จานวน 64 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ไดแก่ บทเรียนรายวิชา แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนรู้ก่อนเรียนและหลังเรียน และแบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาพยาบาลและวิเคราะห์ข้อมูล โดย
ใช้สถิติเชิงพรรณนา คารอยละ ค่าเฉลี่ยสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบสมติฐานโดยวิธีคาที (paired 
samples t-test) ผลการวิจัยพบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาพยาบาลหลังเรียนโดยใช้ Google 
Classroom เป็นเครื่องมือสูงกว่ากอ่นเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และความพึงพอใจของ
นักศึกษาพยาบาลจากการเรียนโดยใช้ Google Classroom เป็นเครื่องมืออยู่ในระดับมากท่ีสุด 
 พิมพ์จุฑา  สุวรรณสิทธิ์ (2550 : บทคัดย่อ) ผลการใช้ชุดการสอน เรื่อง การเป่าขลุ่ยไทย ส าหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  ผลการวิจัยพบว่า ความรู้เรื่อง การเป่าขลุ่ยไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี
ที ่5 หลังเรียนสูงกว่า ก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ .01 นักเรียนที่เรียนโดยใช้ชุดการสอน เรื่อง การเป่า
ขลุ่ยไทย มีทักษะการเป่าขลุ่ยไทยสูงกว่าเกณฑ์อย่างมีนัยส าคัญ    ทางสถิติที่ระดับ .01 และอยู่ในระดับมาก 
และนักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนโดยใช้ชุดการสอนเรื่อง การเป่าขลุ่ยไทย อยู่ในระดับมาก 
 
 
 
 
 
 



 51 

บทท่ี 3 
วิธีด าเนินการวิจัย 

 
การวิจัยเรื่อง การพัฒนาชุดกิจกรรมฝึกทักษะปฏิบัติดนตรี รู้  รักษ์  เรียนดนตรี ตามแนวคิดดาลโครซ 

กับ Google Classroom ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5/1 ผู้วิจัยได้ด าเนินการ ดังต่อไปนี้ 
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง/กลุ่มเป้าหมาย 
2. เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา  
3. ขั้นตอนการสร้าง 
4. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
5.   การวิเคราะห์ข้อมูล 
6.   สถิติท่ีใช้  

 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง/กลุ่มเป้าหมาย 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ 
 นักเรียนระดับชั้น 5 โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง๑ (บุรวิทยาคาร) อ าเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี ภาคเรียน
ที่ 1 ปีการศึกษา 2563 จ านวน 4 ห้อง นักเรียน 156 คน 

กลุ่มตัวอย่าง เพื่อการทดลองใช้นวัตกรรมคือ 
 นักเรียนระดับชั้น……5/1.……โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง๑ (บุรวิทยาคาร) อ าเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 นักเรียน 26 คน จากการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) 
 
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 
 1.  การพัฒนาชุดกิจกรรมฝึกทักษะปฏิบัติดนตรี รู้  รักษ์  เรียนดนตรี ตามแนวคิดดาลโครซกับ 
Google Classroom ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5/1 
 2.  แบบประเมินความเหมาะสมของการพัฒนาชุดกิจกรรมฝึกทักษะปฏิบัติดนตรี รู้  รักษ์  เรียนดนตรี 
ตามแนวคิดดาลโครซกับ Google Classroom ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5/1 
 3.  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังการพัฒนาชุดกิจกรรมฝึกทักษะปฏิบัติดนตรี 
รู้  รักษ์  เรียนดนตรี ตามแนวคิดดาลโครซกับ Google Classroom ส าหรับนักเรยีนชั้นประถมศึกษาปีที่5/1
จ านวน 30 ข้อ 
 4.  แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการสอนโดยใช้การพัฒนาชุดกิจกรรมฝึกทักษะ
ปฏิบัติดนตรี รู้  รักษ์  เรียนดนตรี ตามแนวคิดดาลโครซกับ Google Classroom ส าหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่5/1 
 
ขั้นตอนการสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการรายงาน  

1. การพัฒนาชุดกิจกรรมฝึกทักษะปฏิบัติดนตรี รู้  รักษ์  เรียนดนตรี ตามแนวคิดดาลโครซกับ 
Google Classroom ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5/1โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง ๑ (บุรวิทยาคาร)โดยมี
ขั้นตอนการสร้างดังนี้ 
  1.1 ขั้นเตรียมการสร้าง  ด าเนินการดังต่อไปนี้ 
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   1.1.1 ศึกษาและวิเคราะห์ปัญหาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(สาระดนตรี) 
เพ่ือตรวจสอบข้อบกพร่อง และหาสาเหตุที่ท าให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ ากว่าเกณฑ์ 
   1.1.2 เลือกปัญหาที่วิกฤตและสมควรแก้ไขก่อน คือ ขาดสื่อและกระบวนการสอนที่ดี ขาด
ความทันสมัยไม่ทันต่อโลกเทคโนโลยี และมีแนวทางแก้ไขด้วยการสร้าง Google Classroom พัฒนาทักษะ
ปฏิบัติดนตรี รู้  รักษ์  เรียนดนตรี ตามแนวคิดดาลโครซ  
   1.1.3 ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับหลักสูตร โดยศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระดนตรี) โดยศึกษามาตรฐานการเรียนรู้  ตัวชี้วัด  สาระ
การเรียนรู้แกนกลาง จัดท าค าอธิบายรายวิชาและโครงสร้างรายวิชา 
   1.1.4 ศึกษาค าอธิบายรายวิชา และโครงสร้างสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระที่  2  มาตรฐาน   
ศ 2.1 เข้าใจและแสดงออกทางดนตรีอย่างสร้างสรรค์  วิเคราะห์วิพากษ์  วิจารณ์คุณค่าดนตรี ถ่ายทอด
ความรู้สึก ความคิดต่อดนตรีอย่างอิสระ ชื่นชม และประยุกต์ใช้  มาตรฐาน ศ 2.2 เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่าง
ดนตรี ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม เห็นคุณค่าของดนตรีที่ เป็นมรดก  ทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิ
ปัญญาไทยและสากลในชีวิตประจ าวัน  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เพ่ือให้เห็นความเชื่อมโยงระหว่าง สาระการ
เรียนรู้ ตัวชี้วัด เนื้อหา กิจกรรม ส าหรับทบทวน และแนวทางการวัดผลประเมินผล ให้มีความสอดคล้องกัน 
แล้วจัดแบ่งเนื้อหาเป็นชุดกิจกรรม ก าหนดจุดประสงค์การเรียนรู้ในแต่ละหน่วยชุดกิจกรรม เพื่อเป็นแนวทางใน
การค้นคว้าเนื้อหามาจัดท าชุดกิจกรรม 
   1.1.5 ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับหลัก ทฤษฎีต่าง ๆ หลักการสอน เทคนิค และ เทคนิควิธีการ
สร้างชุดกิจกรรม วิธีการสอนทักษะปฏิบัติของดาลโครซ วิธีการใช้สื่อการสอนรวมทั้งการวัดและการประเมินผล 
 2.  ก าหนดจุดประสงค์การเรียนรู้ ให้สอดคล้องกับอธิบายรายวิชาและจุดประสงค์การเรียนรู้ใน
หลักสูตรและเนื้อหา 
 2.1 การพัฒนาชุดกิจกรรมฝึกทักษะปฏิบัติดนตรี รู้  รักษ์  เรียนดนตรี ตามแนวคิดดาลโครซกับ 
Google Classroom ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5/1 มีเนื้อหาจ านวน 6 เรื่อง ได้แก่ 

 จังหวะ 
 การเคลื่อนไหว 
 ระดับเสียง 
 การอ่านโน้ต 
 การสร้างสรรค์ 
 การปฏิบัติ 

 3. ด าเนินการสร้างการพัฒนาชุดกิจกรรมฝึกทักษะปฏิบัติดนตรี รู้  รักษ์  เรียนดนตรี ตาม
แนวคิดดาลโครซกับ Google Classroom ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5/1 โดยผู้ศึกษาค้นคว้าได้เขียน
แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 6 แผน ซึ่งมีรายละเอียดประกอบด้วย  
    -  มาตรฐานการเรียนรู้  
    -  ตัวชี้วัด  
    -  จุดประสงค์การเรียนรู้ 
    -  สาระส าคัญ, สาระการเรียนรู้   
    -  สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน  
    -  คุณลักษณะอันพึงประสงค์  
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    -  สื่อ/แหล่งการเรียนรู้  
    -  การวัดและประเมินผล 
 4.  น าร่างการสร้างการพัฒนาชุดกิจกรรมฝึกทักษะปฏิบัติดนตรี รู้  รักษ์ เรียนดนตรี ตามแนวคิด
ดาลโครซกับ Google Classroom ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5/1 ที่สร้างขึ้นเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ 
จ านวน 5 คน ได้แก่ 1) ด้านนวัตกรรม 2) ด้านการสอน 3)ด้านการวัดและประเมินผล  ประกอบด้วย 
ประกอบด้วย 
    1)  นางรจนา   เมธวัน ครู  วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ (ดนตรี) 
     โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง ๑ (บุรวิทยาคาร) 
                  จ. จันทบุรี 
    2)  นางวรรณา  อินทสุวรรณ ครู  วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ (ทัศนศิลป์) 
     โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง ๑ (บุรวิทยาคาร) 
                  จ. จันทบุรี 
    3)  นายนิมิตร   สุขดี   ครู  วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ (คอมพิวเตอร์) 
     โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง ๑ (บุรวิทยาคาร) 
                  จ. จันทบุรี 
    4)  นายยงยุทธ  นิลโกศล ครู  วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ (ดนตรี) 
     โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง ๒  
     จ. จันทบุรี     
    5)  นางกรรณิการ์   แก้วดี ครู  วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ (คณิตศาสตร์) 
     ฝ่ายงานวิชาการโรงเรียน 
     โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง ๑ (บุรวิทยาคาร) 
     จ. จันทบุรี 
เพ่ือขอค าแนะน ามาปรับปรุงแก้ไขในส่วนที่บกพร่องโดยตรวจพิจารณาความเหมาะสมเกี่ยวกับลักษณะของ 
เนื้อหาสาระ ภาพประกอบ และภาษาที่ใช้ โดยประเมินผลตามวิธีของ ลิเคอร์ท (Likert) เป็นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า 5 ระดับ (พวงรัตน์   ทวีรัตน์. 2543 : 107) ได้ก าหนดคะแนนการประเมินดังนี้ 
    5   หมายถึง    เหมาะสมมากที่สุด 
    4   หมายถึง  เหมาะสมมาก 
    3   หมายถึง  เหมาะสมปานกลาง 
    2   หมายถึง  เหมาะสมน้อย 
    1   หมายถึง  เหมาะสมน้อยที่สุด 
    น าคะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญมาหาค่าเฉลี่ย  และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานแต่ละ
รายการแล้วแปลความหมายของค่าเฉลี่ยให้เป็นระดับความเหมาะสม แล้วเทียบกับเกณฑ์ระดับคุณภาพความ
เหมาะสม (บุญชม   ศรีสะอาด. 2545 : 103) ตามค่าเฉลี่ย ดังนี้ 
    4.51 - 5.00  หมายถึง มีความเหมาะสมระดับ มากที่สุด 
    3.51 - 4.50   หมายถึง มีความเหมาะสมระดับ มาก 
    2.51 – 3.50  หมายถึง มีความเหมาะสมระดับ ปานกลาง 
    1.51 – 2.50   หมายถึง มีความเหมาะสมระดับ น้อย 
    1.00 – 1.50   หมายถึง มีความเหมาะสมระดับ น้อยที่สุด 
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    ถ้าค่าเฉลี่ยของคะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญมีค่าตั้งแต่  4.51  ขึ้นไป  และมีค่า
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานไม่เกิน 1.00  ถือว่าการพัฒนาชุดกิจกรรมฝึกทักษะปฏิบัติดนตรี รู้  รักษ์  เรียนดนตรี 
ตามแนวคิดดาลโครซกับ Google Classroom ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5/1 มีความเหมาะสมโดย
ภาพรวมกิจกรรมที่สร้างขึ้นมีค่าเฉลี่ย 4.56 
   น ากิจกรรมการพัฒนาชุดกิจกรรมฝึกทักษะปฏิบัติดนตรี รู้  รักษ์  เรียนดนตรี ตามแนวคิด
ดาลโครซกับ Google Classroom ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5/1   ที่สมบูรณ์ถูกต้องไปหา
ประสิทธิภาพกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง ๑  (บุรวิทยาคาร) ที่ไม่ใช่กลุ่ม
ตัวอย่าง เพ่ือหาประสิทธิภาพของการพัฒนาชุดกิจกรรมฝึกทักษะปฏิบัติดนตรี รู้  รักษ์  เรียนดนตรี ตาม
แนวคิดดาลโครซกับ Google Classroom ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5/1   ก่อนน าไปใช้จริงกับกลุ่ม
ตัวอย่าง มีล าดับขั้นตอน ดังนี้ 
    ขั้นที่  1  ทดลองแบบหนึ่งต่อหนึ่ง (One to One Testing) โดยน าการพัฒนาชุด
กิจกรรมฝึกทักษะปฏิบัติดนตรี รู้  รักษ์  เรียนดนตรี ตามแนวคิดดาลโครซกับ Google Classroom ส าหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5/1  ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 3 คน โดยพิจารณาจากผลการเรียนในกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ศิลปะ (สาระดนตรี) ของนักเรียน เป็นนักเรียนเก่ง 1 คน ปานกลาง 1 คน และอ่อน 1 คน มา
ด าเนินการทดลองดังนี้ โดยผู้วิจัยชี้แจงวัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ด้วยการพัฒนาชุดกิจกรรมฝึกทักษะปฏิบัติ
ดนตรี รู้  รักษ์  เรียนดนตรี ตามแนวคิดดาลโครซกับ Google Classroom ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี
ที่5/1   ให้นักเรียนเข้าใจ ขณะที่นักเรียนศึกษากิจกรรมการเรียนรู้ผู้ศึกษาค้นคว้าสังเกตพฤติกรรมของนักเรียน
ไปพร้อมกันด้วย เมื่อนักเรียนศึกษาชุดกิจกรรมจบแล้วจึงสนทนา ซักถาม พบว่าชุดกิจกรรมมี ข้อบกพร่องคือ
ภาพประกอบ ในกิจกรรมบางภาพไม่ชัดเจน ใช้ภาษายากเกินไป กิจกรรมที่ก าหนดมากเกินไป เพ่ือความเหมาะสม
จึงได้ปรับปรุงแก้ไขลักษณะกิจกรรมให้น้อยลง ใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย สั้น กะทัดรัด และเปลี่ยนภาพให้ชัดเจนมาก
ขึ้น ขั้นที่  2  ทดลองกับกลุ่มเล็ก (Small Group Testing) โดยน าการพัฒนาชุดกิจกรรมฝึกทักษะปฏิบัติดนตรี รู้  
รักษ์  เรียนดนตรี ตามแนวคิดดาลโครซกับ Google Classroom ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5/1ที่
ได้รับการปรับปรุงแก้ไขแล้วจากขั้นที่ 1 ไปทดลองกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง ๑ 
(บุรวิทยาคาร) ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 9 คน โดยพิจารณาจากผลการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
(สาระดนตรี) ของนักเรียน เป็นนักเรียนเก่ง 3 คน ปานกลาง 3 คน และอ่อน 3 คน ผู้ วิจัยค้นคว้าอธิบาย
วัตถุประสงค์และวิธีการใช้กิจกรรม ขณะท าการทดลองผู้ศึกษาค้นคว้าสังเกตพฤติกรรมการใช้กิจกรรมอย่างใกล้ชิด 
บันทึกข้อบกพร่องที่เกิดเพ่ือน ามาแก้ไขให้เกิดคุณภาพพบว่านักเรียนใช้เวลาไม่มาก สามารถท ากิจกรรมต่าง ๆ 
ได้ทันก าหนดเวลา แต่รูปแบบของตัวอักษรไม่ชัดเจนจึงท าการปรุงปรับ 
    ขั้นที่  3 ทดลองภาคสนาม (Field Testing) โดยน าการพัฒนาชุดกิจกรรมฝึกทักษะ
ปฏิบัติดนตรี รู้   รักษ์  เรียนดนตรี ตามแนวคิดดาลโครซกับ Google Classroom ส าหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่5/1   ที่ได้รับการปรับปรุงแก้ไขแล้วจากขั้นที่ 2 ไปทดลองกับ  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 
โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง ๑ (บุรวิทยาคาร) ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 30 คน เพ่ือหาประสิทธิภาพของการ
พัฒนาชุดกิจกรรมฝึกทักษะปฏิบัติดนตรี รู้  รักษ์  เรียนดนตรี ตามแนวคิดดาลโครซกับ Google Classroom 
ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5/1 จากการค านวณหาประสิทธิภาพในการทดลองภาคสนาม พบว่า ชุด
กิจกรรมมีประสิทธิภาพ  84.83/83.67 
 1. การสร้างแบบประเมินความเหมาะสมของนวัตกรรม 
  1.1 ศึกษาเอกสาร หลักการ  ที่เก่ียวข้องกับการสร้างแบบประเมิน ท าการวิเคราะห์   
องค์ประกอบแบบประเมิน 
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  1.2 ก าหนดขอบข่ายของเนื้อหาแล้วร่างแบบประเมินตามประเด็นที่ก าหนด ซึ่งเป็นแบบประเมิน
เชิงเนื้อหา  
  1.3 ด าเนินการสร้างแบบประเมินมีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับคือ 
   5 หมายถึง นวัตกรรมเหมาะสมมากท่ีสุด 
   4 หมายถึง นวัตกรรมเหมาะสมมาก 
   3 หมายถึง นวัตกรรมเหมาะสมปานกลาง 
   2 หมายถึง นวัตกรรมเหมาะสมน้อย 
   1 หมายถึง นวัตกรรมเหมาะสมน้อยที่สุด 
  1.4 น าแบบประเมินที่สร้างข้ึนเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญทั้ง 5 ท่าน เพ่ือตรวจสอบความเหมาะสมน ามา
หาค่าดัชนีความสอดคล้องของเครื่องมือ(Index of Item Objective Congruence : IOC)  ได้ค่าดัชนีความ
สอดคล้องโดยก าหนดเกณฑ์การพิจารณา คือโดยมีเกณฑ์คะแนนดังต่อไปนี้ 
   +1 แน่ใจว่าสอดคล้อง 
     0 ไม่แน่ใจว่าสอดคล้อง 
   -1 แน่ใจว่าไม่สอดคล้อง 
   น าผลที่ได้มาพิจารณาหาค่าดัชนีความสอดคล้อง  ไม่ต่ ากว่า  .05  ซึ่งถือว่ามีความเหมาะสม
ตามเกณฑ์ 
  1.5 น าแบบประเมินที่ผ่านการตรวจความเหมาะสมไปให้ผู้เชี่ยวชาญประเมินกิจกรรมต่อไป 
 2. การสร้างและการหาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
  2.1 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับหลักการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน รวมทั้งศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5 
  2.2 สร้างตารางวิเคราะห์หลักสูตร โดยการวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้
แกนกลาง จุดประสงค์การเรียนรู้ และระดับพฤติกรรมในการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ได้แก่ ด้านความรู้
ความจ า ความเข้าใจ การน าไปใช้ การวิเคราะห์ การสังเคราะห์   และการประเมินค่า 
  2.3 สร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้แบบปรนัย  กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ ชั้น
ประถมศึกษาปีที่  5  เรื่อง ทฤษฎีดนตรีสากล ชนิดเลือกตอบ 4  ตัวเลือก  โดยให้ครอบคลุมเนื้อหาและ
จุดประสงค์  จ านวน  60  ข้อ   
  2.4 น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเสนอต่อผู้ เชี่ยวชาญจ านวน 5 ท่าน   เพ่ือ
ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา โดยพิจารณาความสอดคล้องตามจุดประสงค์การเรียนรู้ ที่ระบุไว้นั้นสอดคล้อง
กันหรือไม่ โดยใช้ดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ก าหนดเกณฑ์การให้คะแนนพิจารณาดังนี ้
         + 1 ถ้าแน่ใจว่าจุดประสงค์และข้อค าถามมีความสอดคล้องสามารถน ามาวัดได้จริง 
               0 ถ้าไม่แน่ใจหรือตัดสินใจไม่ได้ว่าจุดประสงค์และข้อค าถามมีความสอดคล้อง 
          - 1 ถ้าแน่ใจว่าจุดประสงค์และข้อค าถามไม่มีความสอดคล้องไม่สามารถน ามาวัดได้จริง 
  2.5 วิเคราะห์ค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item Objective Congruence : (IOC)    โดย
พิจารณาข้อสอบที่มีค่า IOC ตั้งแต่ 0.50 - 1.00  ถือว่าเป็นข้อสอบที่มีความสอดคล้อง และจากการวิเคราะห์
พบว่าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ที่ประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญ มีค่า IOC  อยู่ระหว่าง 0.60 - 1.00  
  2.6 น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ได้ตรวจพิจารณาความเที่ยงตรง    เชิงเนื้อหา
จากผู้เชี่ยวชาญ  น ามาปรับปรุงแก้ไขแล้วน าไปหาคุณภาพ โดยน าไปทดลองใช้กับ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 



 56 

6  ภาคเรียนที่  1 โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง ๑ (บุรวิทยาคาร)  อ าเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี จ านวน  30  คน  ซึ่ง
เคยผ่านการเรียนในเนื้อหานี้มาแล้ว   
  2.7 น าผลค าตอบของนักเรียนมาตรวจให้คะแนน โดยพิจารณาดังนี้ตอบถูก ให้ 1  คะแนน  ตอบ
ผิดค าตอบให้  0  คะแนนจากนั้นน าผลจากการตรวจมาวิเคราะห์แบบทดสอบเป็นรายข้อเพ่ือหาค่าความยาก 
(P) และใช้เทคนิคสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ เพ่ือหาค่าอ านาจจ าแนก (r) ด้วยโปรแกรมตรวจข้อสอบ วิเคราะห์
ข้อสอบ ค่าสถิติพ้ืนฐานพัฒนาโดย ดร.ปกรณ์  ประจัญบาน อาจารย์ประจ าสาขาวิชาวิจัยและประเมินผล
การศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก  
  2.8 คัดข้อสอบที่มีค่าความยาก (P)  ระหว่าง 0.20 ถึง 0.08 และค่าอ านาจจ าแนก (r)    มีค่าใกล้ 
1.00 และมีนัยส าคัญทางสถิติ ใช้เป็นแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จ านวน 30 ข้อ จาก 50 ข้อ ซึ่ง
พบว่า  แบบทดสอบที่คัดเลือกไว้มีค่าความยากตั้งแต่  0.47  ถึง  0.77  และค่าอ านาจจ าแนก ตั้งแต่  0.38  ถึง  
0.78 
  2.9 น าแบบทดสอบจ านวน 30  ข้อ ที่คัดเลือกไว้ไปทดสอบกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ภาค
เรียนที่ 1  โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง ๑ (บุรวิทยาคาร)  อ าเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี จ านวน  30  คน  ซึ่งเคยผ่าน
การเรียนในเนื้อหานี้มาแล้ว วิเคราะห์หาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ด้วยวิธีของคูเดอร์ - ริชาร์ดสัน (Kuder - 
richardson Procedure) โดยใช้โปรแกรมตรวจข้อสอบ วิเคราะห์ข้อสอบ ค่าสถิติพ้ืนฐาน พัฒนาโดย ดร.
ปกรณ์ ประจัญบาน อาจารย์ประจ าสาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
นเรศวร จังหวัดพิษณุโลก พบว่า ค่าความเชื่อม่ันของแบบทดสอบทั้งฉบับเท่ากับ  0.92 
  2.10 น าแบบทดสอบข้อที่ ผ่านเกณฑ์การตรวจสอบคุณภาพแล้วมาจัดพิมพ์เพ่ือใช้ เป็น
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนฉบับสมบูรณ์  ทั้งก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยการพัฒนาทักษะปฏิบัติ
ดนตรี รู้  รักษ์  เรียนดนตรี ตามแนวคิดดาลโครซกับ Google Classroom ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี
ที่5/1 
 3. แบบประเมินความพึงพอใจ 
  แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดกิจกรรม มีลักษณะเป็นการสอบถามความรู้สึก
ของนักเรียนที่มีต่อชุดกิจกรรม เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ จ านวน 1 ฉบับ มี
ขั้นตอนการสร้างดังนี้ 
  3.1 ศึกษาเอกสาร ต ารา และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบการสร้างแบบสอบถามความพึงพอใจ 
  3.2 สร้างแบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดกิจกรรมการพัฒนาชุดกิจกรรมฝึก
ทักษะปฏิบัติดนตรี รู้  รักษ์  เรียนดนตรี ตามแนวคิดดาลโครซกับ Google Classroom ส าหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่5/1 ให้มีรายละเอียดครอบคลุมคือ ด้านครูผู้สอน ด้านกิจกรรม การเรียนการสอน ด้านวัดและ
ประเมินผล และด้านภาพรวมของชุดกิจกรรมโดยเลือกประเภท ของแบบสอบถามความพึงพอใจที่จะวัดมี
ลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale)   5 ระดับ  ตามแนวของลิเคร์ท (Likert)  (ยุทธ  
ไกยวรรณ์.  2545 : 141 - 143) มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
   ระดับ 5 หมายถงึ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
   ระดับ 4 หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 
   ระดับ 3 หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง 
   ระดับ 2 หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อย 
   ระดับ 1 หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อยที่สุด 
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  3.3 น าแบบประเมินความพึงพอใจ  น าเสนอให้ผู้เชี่ยวชาญ 5 ท่าน ตรวจสอบความสอดคล้องขอ
ข้อค าถาม โดยน ามาหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC)  
   ให้คะแนน +1   ส าหรับข้อที่แน่ใจว่าสอดคล้อง 
   ให้คะแนน   0  ส าหรับข้อที่ไม่แน่ใจ 
   ให้คะแนน - 1 ส าหรับข้อที่แน่ใจว่าไม่สอดคล้อง 
   น าคะแนนความคิดเหน็หาค่าดชันีความสอดคล้องของข้อค าถามกับเนื้อหาโดยใช้สูตร 

    IOC =   
N

R

 
 

   เมื่อ  IOC คือ ดัชนีความสอดคล้องของข้อค าถามกับเนื้อหา 
    R คือ คะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 
    R    คือ ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 
    N คือ จ านวนผู้เชี่ยวชาญ 

   ได้ ค่ า   IOC  ตั้ งแต่   0.60  ถึ ง  1.00  ป รับ ป รุ งแบบ ป ระ เมิ น ค วาม พึ งพอใจต าม        
ค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญ 
  3.4 น าแบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนการพัฒนาชุดกิจกรรมฝึกทักษะ
ปฏิบัติดนตรี รู้   รักษ์  เรียนดนตรี ตามแนวคิดดาลโครซกับ Google Classroom ส าหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่5/1 โดยใช้ทดลองกับนักเรียนกลุ่มเดียวกับกลุ่มหาประสิทธิภาพกลุ่มภาคสนาม จ านวน 30 
คน เพ่ือหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) โดยวิธีสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach) โดยใช้
โปรแกรมวิเคราะห์ค่าสถิติพ้ืนฐานจากเครื่องมือวิจัย พัฒนาโดย ดร.ปกรณ์  ประจัญบาน อาจารย์ประจ า
สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลกได้ค่าความ
เชื่อมั่นเท่ากับ 0.87 
  3.5 น าแบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยการพัฒนาชุดกิจกรรมฝึก
ทักษะปฏิบัติดนตรี รู้  รักษ์  เรียนดนตรี ตามแนวคิดดาลโครซกับ Google Classroom ส าหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่5/1  ไปใช้จริงกับนักเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1 โรงเรียนเทศบาลเมือง
ขลุง ๑ (บุรวิทยาคาร) อ าเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 จ านวน 26 คน หลังจากท า
การสอนเสร็จ  
   
 วิธีด าเนินการศึกษาและการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 การศึกษาครั้งนี้ เป็นการศึกษาวิจัยแบบกึ่งทดลอง (Quasi Experimental Design) โดยผู้ศึกษา
ด าเนินการทดลองตามแผนการศึกษา แบบหนึ่งกลุ่มมีการทดสอบก่อนและหลังการทดลอง (One  Group Pre - 
test  Post - test Design) ดังตาราง  (พวงรัตน์  ทวีรัตน์. 2543 : 60) 
 

ตารางที ่ 4  แบบแผนการศึกษา แบบหนึ่งกลุ่ม มีการทดสอบก่อนและหลังการทดลอง 
 

กลุ่มตัวอย่าง ก่อนทดลอง ทดลอง หลังทดลอง 
E T1 X T2 
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 ความหมายของสัญลักษณ์ที่ใช้ในแบบแผนการศึกษา 
 E  แทน   กลุ่มทดลอง 
 T1  แทน   การทดสอบก่อนการทดลอง 
 T2     แทน   การทดสอบหลังการทดลอง 
 X  แทน   การด าเนินการทดลองโดยจัดการเรียนรู้ ด้วยการพัฒนาชุดกิจกรรมฝึกทักษะปฏิบัติ
ดนตรี รู้  รักษ์  เรียนดนตรี ตามแนวคิดดาลโครซกับ Google Classroom ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา           
ปีที่5/1  ผู้วิจัยได้น าเครื่องมือที่ผ่านการพัฒนาและหาคุณภาพแล้ว ไปใช้จริงกับกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งเป็นนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5/1 จ านวน 26 คน โดยมีวิธีด าเนินการศึกษา มีดังนี้ 
 1. ชี้แจงจุดประสงค์การเรียนรู้ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี) 
 2. ด าเนินการทดสอบก่อนการจัดการเรียนรู้ ด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จ านวน 30 
ข้อ ใช้เวลา  1  ชั่วโมง  
 3. ด าเนินการจัดการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยการพัฒนาชุดกิจกรรมฝึกทักษะปฏิบัติ
ดนตรี รู้  รักษ์  เรียนดนตรี ตามแนวคิดดาลโครซกับ Google Classroom ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา          
ปีที่5/1  จ านวน 6 แผน ใช้เวลา 18 ชั่วโมง  
 4. ด าเนินการทดสอบหลังการจัดการเรียนรู้ ด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จ านวน 30 
ข้อ ใช้เวลา 1 ชั่วโมง  
 5. น าข้อมูลที่บันทึกผลเก็บรวบรวมไว้ตั้งแต่ก่อนเรียน ระหว่างเรียน และหลังเรียน มาวิเคราะห์ผล
โดยใช้วิธีการทางสถิติ เพื่อหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้  
 6. ประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดกิจกรรมการพัฒนาทักษะปฏิบัติดนตรี รู้  รักษ์  เรียน
ดนตรี ตามแนวคิดดาลโครซกับ Google Classroom ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5/1  โดยใช้แบบ
ประเมินความพึงพอใจที่สร้างขึ้น 
 7. ให้นักเรียนลงความเห็นในแบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการสอน  โดยใช้ชุด
กิจกรรมการเรียนรู้ หลังจากสิ้นสุดการเรียนการสอน 
 8. น าผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการสอนโดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้ไป
วิเคราะห์ตามวิธีการทางสถิติ 
 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 การศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้ 
 1. หาประสิทธิภาพของการพัฒนาชุดกิจกรรมฝึกทักษะปฏิบัติดนตรี รู้  รักษ์  เรียนดนตรี ตาม
แนวคิดดาลโครซกับ Google Classroom ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5/1 ตามเกณฑ์ 80 / 80  ดังนี้
  80 ตัวแรก  หมายถึง ประสิทธิภาพของกระบวนการเรียนรู้ของกิจกรรมที่วัดได้  จากคะแนน
เฉลี่ยของนักเรียนในขณะท าแบบฝึกหัดย่อยและแบบทดสอบหลังเรียนในแต่ละ ชุดกิจกรรมฝึกทักษะปฏิบัติ
ดนตรี รู้  รักษ์  เรียนดนตรี ตามแนวคิดดาลโครซกับ Google Classroom ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี
ที่5/1 
  80 ตัวหลัง  หมายถึง ประสิทธิภาพของผลลัพธ์ของกิจกรรมซึ่งหาได้จากค่าเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 
ของคะแนนที่ได้จากการท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังการเรียนด้วยชุดกิจกรรมฝึกทักษะ
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ปฏิบัติดนตรี รู้   รักษ์  เรียนดนตรี ตามแนวคิดดาลโครซกับ Google Classroom ส าหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่5/1 
 2. วิเคราะห์เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  5/ 1 ระหว่าง
ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้ด้วยการพัฒนาชุดกิจกรรมฝึกทักษะปฏิบัติดนตรี รู้  รักษ์  เรียนดนตรี ตาม
แนวคิดดาลโครซกับ Google Classroom ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1  โดยการทดสอบค่าที             
(t – test  แบบ Dependent Sample) 
 3. วิเคราะห์ผลการประเมินความพึงพอใจต่อกิจกรรมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1  ที่ได้รับ
การจัดการเรียนรู้ด้วยการพัฒนาชุดกิจกรรมฝึกทักษะปฏิบัติดนตรี รู้  รักษ์  เรียนดนตรี ตามแนวคิดดาลโครซ
กับ Google Classroom ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5/1 สถิติที่ใช้ คือ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 
  
 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 1. การหาค่าเฉลี่ย (Average) หมายถึง  ผลรวมของคะแนนหารด้วยจ านวนข้อมูลของคะแนน
กิจกรรมนั้น  (รวีวรรณ  ชินะตระกูล.  2533 : 84 - 86) 
  สูตรการหาค่าเฉลี่ย กรณีท่ีมีข้อมูลไม่มาก คือ 

    X  = 
N

X   

  เมื่อ X  แทน ค่าเฉลี่ย 
   X แทน คะแนนแต่ละจ านวน 
             X แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมด    
         N แทน จ านวนคะแนนทั้งหมด 
  สูตรการหาค่าเฉลี่ย กรณีท่ีมีข้อมูลมีการแจกแจงความถี่ คือ 
 

    X  = 
N

fX  

 

  เมื่อ X  แทน ค่าเฉลี่ย 
   X แทน คะแนนแต่ละจ านวน 
   f แทน ความถี่ของคะแนน 
             fX แทน ผลรวมทั้งหมดของ fX 
         N แทน จ านวนคะแนนทั้งหมด 
 2. การหาค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) หมายถึง ค่าเฉลี่ยของผลต่างระหว่าง
คะแนนหรือข้อมูลแต่ละจ านวนกับค่าเฉลี่ย เมื่อก าลังสองและถอดกรณ์สอง (Square Root) ใช้บอกการ
กระจายของข้อมูล  ค านวณจากสูตร ดังนี้ ( รวีวรรณ ชินะตระกูล. 2533 : 92 - 93) 
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    S.D. = 
N

)XX( 2
 

 

 

  เมื่อ S.D. แทน ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
   X  แทน คะแนนแต่ละตัว 

    X  แทน ค่าเฉลี่ย 
   N แทน จ านวนข้อมูลทั้งหมด 
    แทน ผลรวม 
 3. ค่าความแปรปรวน (Variance) หมายถึง อัตราส่วนของผลรวมของก าลังสองของความแตกต่าง
ระหว่างข้อมูลแต่ละค่ากับค่าเฉลี่ยของข้อมูลชุดนั้น  ค านวณจากสูตร ดังนี้ปกรณ์ ประจัญบาน  (2552 : 224 - 
227) 
  3.1 ส าหรับข้อมูลที่ไม่มีการแจกแจงความถี่ 
 

    S2 = 
)1n(n

)X(Xn 22



      

  3.2 ส าหรับข้อมูลที่มีการแจกแจงความถี่ 

 

    S2 = 
)1n(n

)fX(fXn 22



       

   

   เมื่อ S2  แทน ความแปรปรวน 
    X  แทน ค่าของข้อมูลแต่ละตัว 
    n แทน จ านวนข้อมูลทั้งหมด 
    f แทน ความถี่ของข้อมูล 
 4. ร้อยละ(%) 
  ร้อยละแสดงความหมายในรูปของเศษส่วนที่มีตัวส่วนเป็นร้อย  เช่น ร้อยละ 50   หมายความว่า 
ใน 100  ส่วนมีอยู่  50  ส่วนค าว่าร้อยละอาจเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า เปอร์เซ็นต์ ค าว่าเปอร์เซ็นต์ใช้สัญลักษณ์ % 
เช่น  ร้อยละ 50  อาจเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า 50 เปอร์เซ็นต์ หรือ 50 %   อย่างใดอย่างหนึ่ง 
 สถิติที่ใช้หาคุณภาพเครื่องมือวัดผล 
 การหาคุณภาพแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ได้แก่  การหาดัชนีความสอดคล้องระหว่าง
ข้อสอบกับจุดประสงค์การเรียนรู้  การหาความยากง่าย  และการหาค่าอ านาจจ าแนกการหาค่าความเชื่อมั่น
ของแบบทดสอบ 
 1. หาดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อสอบกับจุดประสงค์การเรียนรู้  โดยใช้สูตรของโรวิเนลลีและ
แฮมเบลตัน  ดังนี้ (บุญเชิด  ภิญโญอนันตพงษ์. 2547 : 69)   
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    IOC = 
N

R   

 

 เมื่อ IOC แทน ดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อสอบกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 
   R แทน ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 
   N   แทน จ านวนผู้เชี่ยวชาญ 
 2. การหาค่าความยาก (P) รายข้อของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  โดยใช้สูตร ดังนี้ 
(ปกรณ์ ประจัญบาน. 2552 :166) 
 

    P = 
N
R

   

 

  เมื่อ P  แทน ค่าความยากง่ายของข้อสอบ  
    R แทน จ านวนผู้ตอบในข้อถูก  
    N แทน จ านวนผู้เข้าสอบทั้งหมด 
 3. ค่าอ านาจจ าแนก (r)  รายข้อของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  การหาค่าอ านาจ
จ าแนกแบบอิงกลุ่มของแบบทดสอบประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้เทคนิคสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์  ซึ่งมี
สูตรดังนี้   (ปกรณ์  ประจัญบาน. 2552 : 168 - 169) 
 

    r = 
     

 




2222 )Y(YN)X(XN

)Y)(X(XYN
 

 
  เมื่อ r แทน ค่าอ านาจจ าแนกของข้อสอบ 
    X  แทน คะแนนรายข้อของผู้สอบแต่ละคน 
    Y แทน คะแนนรวมทั้งฉบับที่หักออกด้วยคะแนนในข้อนั้นแล้ว 
 4. หาค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ โดยใช้สูตรคูเดอร์ – ริชาร์ดสัน (Kuder - richardson)  ใช้
สูตร KR-20 ดังนี้  (ปกรณ์  ประจัญบาน. 2552 : 170)   
 

    rtt = 











2s
pq

1
1n

n
   

 

  เมื่อ rtt แทน ความเชื่อมั่นของแบบทดสอบทั้งฉบับ 
   n แทน จ านวนข้อสอบ 
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   p  แทน อัตราส่วนของผู้ตอบถูกในข้อนั้น 
   q  แทน อัตราส่วนของผู้ตอบผิดในข้อนั้น (q = 1 - p) 
   S2 แทน ความแปรปรวนของคะแนนทั้งฉบับ 

  S2      ค านวณจากสูตร S2  =   
)1n(n

)X(Xn 22



     

 

 สถิติที่ใช้หาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรม 
 การหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการพัฒนาชุดกิจกรรมฝึกทักษะปฏิบัติดนตรี รู้  รักษ์  เรียน
ดนตรี ตามแนวคิดดาลโครซกับ Google Classroom ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5/1ตามเกณฑ์
ประสิทธิภาพ  E1/E2 ที่ตั้งไว้เท่ากับ  80/80 ดังนี้   
 1. การก าหนดเกณฑ์ประสิทธิภาพ E1/E2 
  การก าหนดเกณฑ์ประสิทธิภาพ  กระท าได้โดยประเมินผลพฤติกรรมของผู้เรียน 2  ประเภท  คือ 
พฤติกรรมที่เป็นกระบวนการระหว่างเรียนและพฤติกรรมสุดท้ายหรือผลลัพธ์ดังนี้ 
  1.1 ประเมินพฤติกรรมที่เป็นกระบวนการระหว่างเรียน (E1) 
   เป็นการประเมินกระบวนการ โดยน าคะแนนที่ได้จากการกระบวนการที่สัง เกตหรือประเมิน
ได้จากการประกอบกิจกรรมต่าง ๆ ของกลุ่ม  และบุคคล เช่น งานที่มอบหมาย แบบฝึกของนักเรียน แบบฝึก
ทักษะ การทดสอบระหว่างเรียนด้วยชุดกิจกรรมโดยน าเอาคะแนนที่ได้  หาค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ รวมเฉลี่ย 
  1.2 ประเมินพฤติกรรมข้ันสุดท้าย  หรือผลลัพธ์  (E2) 
   เป็นการประเมินผลลัพธ์ของผู้เรียน  โดยพิจารณาจากการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
หลังเรียน ด้วยชุดกิจกรรมฝึกทักษะปฏิบัติดนตรี รู้  รักษ์  เรียนดนตรี ตามแนวคิดดาลโครซกับ Google 
Classroom ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5/1ของทุกคนมารวมกัน  แล้วหาค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 
   การประเมินประสิทธิภาพ  โดยอาศัยเกณฑ์นี้  จะใช้สูตร E1/E2 
   E1 = ประสิทธิภาพของกระบวนการ 
   E2 = ประสิทธิภาพของผลลัพธ์ 
   สูตรในการค านวณ  E1/E2   ใช้สูตร  ดังนี ้ 
 

    E1 = 100
A
N

X





 

 
  เมือ่ E1  แทน ประสิทธิภาพของกระบวนการ  
   X แทน คะแนนรวมของนักเรียนทุกคนจากการทดสอบระหว่างเรียน 
     ด้วยเอกสารประกอบการเรียนรู้แต่ละเล่ม 
   A  แทน คะแนนเต็มของการทดสอบระหว่างเรียนด้วย 
     เอกสารประกอบการเรียนรู้ 
   N  แทน จ านวนผู้เรียน 
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  และ E2 = 100
B
N

Y





 

 
  เมื่อ E2 แทน ประสิทธิภาพของผลลัพธ์ 
   Y แทน คะแนนรวมของผู้เรียนจากการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทาง 
     การเรียนหลังเรียนด้วยเอกสารประกอบการเรียนรู้ 
   B แทน คะแนนเต็มของการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน 
   N แทน จ านวนผู้เรียน 
 
 สถิติที่ใช้หาการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียน และหลังเรียน โดยใช้ ค่าสถิติ          
t-test  Dependent ใช้สูตรดังนี้  (เกษม  สาหร่ายทิพย์. 2540 : 167 ; อ้างถึงใน ปกรณ์ ประจัญบาน. 2552 
: 239)  
 

    t =  
 
1n

2D2Dn

D


 

           ,df  = n-1 

 
 เมื่อ t = ค่าสถิติท่ีจะใช้เปรียบเทียบกับค่าวิกฤตเพ่ือทราบความมีนัยส าคัญ 
   D = คะแนนผลต่าง (Difference Score) 
   n = จ านวนข้อมูล 
 
 สถิติที่ใช้หาคุณภาพแบบประเมินความพึงพอใจ 
 หาความเชื่อมั่นแบบสอดคล้องภายในเครื่องมือ โดยหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของ  ครอนบาค 
(Cronbach’s Alfha : ) ใช้สูตรค านวณ ดังนี้ (ปกรณ์  ประจัญบาน. 2552 : 179) 
 

     = 












2

t

2

i

S
S

1
1n

n
 

 

  เมื่อ  แทน ค่าสัมประสิทธิ์ความเชื่อม่ันแบบประเมิน 
   n แทน จ านวนข้อของมาตราวัด 
   ∑ Si

2 แทน ผลรวมของความแปรปรวนมาตราวัดเป็นรายข้อ 
   St

2 แทน คะแนนความแปรปรวนของมาตราวัดทั้งฉบับ 
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บทท่ี 4 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
ผลการรายงานการวิจัยที่ด าเนินการน านวัตกรรมการพัฒนาชุดกิจกรรมฝึกทักษะปฏิบัติดนตรี รู้  รักษ์  

เรียนดนตรี ตามแนวคิดดาลโครซกับ Google Classroom ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5/1 ผู้วิจัยขอ
เสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามล าดับ ดังนี้ 
 ตอนที่  1  ผลการสร้างและหาประสิทธิภาพของการพัฒนาชุดกิจกรรมฝึกทักษะปฏิบัติดนตรี รู้  
รักษ์  เรียนดนตรี ตามแนวคิดดาลโครซกับ Google Classroom ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5/1    
ตามเกณฑ์ 80 / 80 
 ตอนที่  2  ผลการสร้างและตรวจสอบคุณภาพของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน   
 ตอนที่  3  ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยการพัฒนาชุดกิจกรรม
ฝึกทักษะปฏิบัติดนตรี รู้  รักษ์  เรียนดนตรี ตามแนวคิดดาลโครซกับ Google Classroom ส าหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่5/1  ก่อนเรียนและหลังเรียน 
 ตอนที่  4  ผลการศึกษาความพึงพอใจ ของนักเรียนที่มีต่อการพัฒนาชุดกิจกรรมฝึกทักษะปฏิบัติ
ดนตรี รู้  รักษ์  เรียนดนตรี ตามแนวคิดดาลโครซกับ Google Classroom ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา             
ปีที่5/1 
 

ตอนที่  1  ผลการสร้างและผลการหาประสิทธิภาพของนวัตกรรม 
 ผลการสร้างและหาประสิทธิภาพของการพัฒนาชุดกิจกรรมฝึกทักษะปฏิบัติดนตรี รู้  รักษ์ เรียนดนตรี 
ตามแนวคิดดาลโครซกับ Google Classroom ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5/1 ตามเกณฑ์ 80 / 80 
 1. ผลการพิจารณาความเหมาะสมของการพัฒนาชุดกิจกรรมฝึกทักษะปฏิบัติดนตรี รู้  รักษ์  เรียน
ดนตรี ตามแนวคิดดาลโครซกับ Google Classroom ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5/1  จากผู้เชี่ยวชาญ 
5 คน มีผลประเมินดังตาราง 
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ตารางที่  5  แสดงผลการพิจารณาความเหมาะสมของการพัฒนาชุดกิจกรรมฝึกทักษะปฏิบัติดนตรี รู้              
รักษ์  เรียนดนตรี ตามแนวคิดดาลโครซกับ Google Classroom ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5/1  

 

รายการประเมิน X  S.D. ระดับ 
ความเหมาะสม 

ด้านค าชี้แจงในการปฎิบัติชุดกิจกรรมฝึกทักษะ    
1.  ค าชี้แจงสื่อความหมายชัดเจนเข้าใจง่าย 4.40 0.89 มาก 
2. บอกรายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติได้ชัดเจน

เหมาะสม 4.60 0.55 มากที่สุด 
3. มีการแนะน าบทบาทของผู้เรียนได้เหมาะสม 4.40 0.55 มาก 

รวม 4.47 0.45 มากที่สุด 
ด้านคร ู    
1. บอกบทบาทหน้าที่ของครูผู้สอนได้เหมาะสม 4.80 0.45 มากที่สุด 
2. ระบุสิ่งที่ครูผู้สอนต้องเตรียมในการใช้ชุดกิจกรรมได้

อย่างละเอียดครบถ้วน 4.20 0.45 มาก 
รวม 4.50 0.35 มากที่สุด 

ด้านแผนการจัดการเรียนรู้    
1. มีองค์ประกอบของแผนการจัดการเรียนรู้ถูกต้อง

เหมาะสม 4.80 0.45 มากที่สุด 
2. สาระการเรียนรู้และจุดประสงค์การเรียนรู้      

สอดคล้องกับตัวชี้วัด 4.60 0.55 มากที่สุด 
3. กิจกรรมการเรียนรู้เหมาะสมกับจุดประสงค์    

และสาระการเรียนรู้ 4.40 0.55 มาก 
4. เนื้อหาเหมาะสมกับวัยและความสนใจของผู้เรียน 4.20 0.84 มาก 
5.   กิจกรรมการเรียนรู้มีความสอดคล้องตาม        

การพัฒนาทักษะปฏิบัติแนวคิดของดาลโครซ 4.80 0.45 มากที่สุด 
6.   รูปแบบของกิจกรรมเน้นให้นักเรียนได้ปฏิบัติ 4.40 0.55 มาก 
7. ระยะเวลาในการจัดกิจกรรมเหมาะสม              

ต่อการเรียนในเนื้อหาแต่ละกิจกรรม 4.40 0.55 มาก 
รวม 4.51 0.26         มากที่สุด 
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ตารางที ่ 5  (ต่อ)   
 
 

รายการประเมิน X  S.D. ระดับ 
ความเหมาะสม 

ด้านเนื้อหาสาระของกิจกรรม    
1. เนื้อหาสาระสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 4.80 0.45 มากทีสุ่ด 
2. เนื้อหาสาระเหมาะสมกับเวลา 4.40 0.89 มาก 
3. เนื้อหาสาระเหมาะสมกับผู้เรียน 4.60 0.55 มากที่สุด 

รวม 4.60 0.60 มากที่สุด 
ด้านสื่อการเรียนรู้    
1. สอดคล้องและเหมาะสมกับเนื้อหา 4.80 0.45 มากที่สุด 
2. สอดคล้องและเหมาะสมกับกิจกรรมการเรียนรู้ 4.60 0.55 มากที่สุด 
3. เหมาะสมกับวัยและระดับชั้นของผู้เรียน 4.40 0.55 มาก 
4. ใช้ภาษาชัดเจน อ่านเข้าใจง่าย 4.60 0.89 มากที่สุด 
5.  ขนาดตัวอักษรที่ใช้มีความเหมาะสม 4.80 0.45 มากที่สุด 

รวม 4.64 0.30 มากที่สุด 
ด้านการวัดและประเมินผล    
1. การวัดและประเมินผลครอบคลุมจุดประสงค์   

การเรียนรู้ 4.60 0.55 มากที่สุด 
2. การวัดและประเมินผลตรงกับลักษณะแนวคิด  

การพัฒนาทักษะปฏิบัติของดาลโครซ 4.80 0.45 มากที่สุด 
3. การวัดและประเมินผล มีเครื่องมือและเกณฑ์ท่ีใช้

วัดครอบคลุมจุดประสงค์การเรียนรู้ 4.40 0.55 มาก 
4. การวัดและประเมินผลเน้นการประเมินตามสภาพ

จริง 4.60 0.55 มากที่สุด 
รวม 4.60 0.29 มากที่สุด 

รวมเฉลี่ย 4.56 0.21 มากที่สุด 
 
 จากตารางที่ 5  ผลการพิจารณาความเหมาะสมของการพัฒนาชุดกิจกรรมฝึกทักษะปฏิบัติดนตรี รู้  
รักษ์  เรียนดนตรี ตามแนวคิดดาลโครซกับ Google Classroom ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5/1  ของ
ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 5 คน พบว่า ค่าเฉลี่ยความเหมาะสมของชุดกิจกรรม ด้านค าชี้แจงในการปฏิบัติกิจกรรมมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.47  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.45  มีความเหมาะสมระดับมากที่สุด  ด้านครูมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.50  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.35 มีความเหมาะสมระดับมากที่สุด ด้านแผนการจัดการเรียนรู้
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ4.51 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.26  มีความเหมาะสมระดับมากที่สุด  ด้านเนื้อหาสาระของ
ชุดกิจกรรมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.60 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.60 มีความเหมาะสมระดับมากที่สุด  ด้าน
สื่อการเรียนรู้มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.64 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.30 มีความเหมาะสมระดับมากท่ีสุด ด้าน
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การวัดและประเมินผลค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.60  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.29 มีความเหมาะสมระดับมาก
และค่าเฉลี่ยในภาพรวมเท่ากับ 4.56 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.21 มีความเหมาะสมระดับมากที่สุด 
 2. ผลการหาประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1) และประสิทธิภาพผลลัพธ์ (E2) ตามเกณฑ์ 80/80 
ของประสิทธิภาพการพัฒนาชุดกิจกรรมฝึกทักษะปฏิบัติดนตรี รู้  รักษ์  เรียนดนตรี ตามแนวคิดดาลโครซกับ 
Google Classroom ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5/1 มี จ านวน 30 คน มีผลปรากฏดังตาราง 
 
ตารางที่  6  ประสิทธิภาพของการพัฒนาชุดกิจกรรมฝึกทักษะปฏิบัติดนตรี รู้  รักษ์  เรียนดนตรี ตามแนวคิด

ดาลโครซกับ  Google Classroom ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1  (ทดลองภาคสนาม                  
จ านวน 30 คน) 

 

ชุดที ่

คะแนนในการท าแบบทดสอบ 
ขณะใช้ชุดกิจกรรม 

คะแนนในการท าแบบทดสอบ 
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

คะแนน
เต็ม X  

ประสิทธิภาพของ
กระบวนการ 

(E1) 

คะแนน
เต็ม X  

ประสิทธิภาพ
ผลลัพธ์ 

(E2) 
1 50 41.77 83.53 30 25.10 83.67 
2 50 42.53 85.07 
3 50 41.70 83.40 
4 50 43.43 86.87 
5 50 41.03 82.07 
6 50 44.03 88.07 

เฉลี่ย 50  84.83 
ประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1) = 84.83 ประสิทธิภาพผลลัพธ์ (E2) = 83.67 

E1/E2   =  84.83/83.67 
  
 จากตารางที่ 6  ผลการหาประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1) และประสิทธิภาพผลลัพธ์ (E2) ของ
การพัฒนาชุดกิจกรรมฝึกทักษะปฏิบัติดนตรี รู้  รักษ์  เรียนดนตรี ตามแนวคิดดาลโครซกับ Google 
Classroom ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5/1   จากการทดลองภาคสนามกับนักเรียนจ านวน 30 คน 
พบว่ากิจกรรม มีประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1) และประสิทธิภาพผลลัพธ์ (E2) ในภาพรวมของชุดกิจกรรม 
E1/E2 = 84.83/83.67  ซึ่งแสดงว่าการพัฒนาชุดกิจกรรมฝึกทักษะปฏิบัติดนตรี รู้  รักษ์  เรียนดนตรี ตาม
แนวคิดดาลโครซกับ Google Classroom ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5/1 มีประสิทธิภาพเป็นไปตาม
เกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ 80/80  
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ตารางที่  7  ผลการหาประสิทธิภาพการพัฒนาชุดกิจกรรมฝึกทักษะปฏิบัติดนตรี รู้  รักษ์  เรียนดนตรี ตาม
แนวคิดดาลโครซกับ Google Classroom ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5/1 โรงเรียนเทศบาลเมือง
ขลุง ๑ (บุรวิทยาคาร) จ านวน 26 คน 

 

ชุดที ่

คะแนนในการท าแบบทดสอบ 
ขณะใช้ชุดกิจกรรม 

คะแนนในการท าแบบทดสอบ 
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

คะแนน
เต็ม X  

ประสิทธิภาพของ
กระบวนการ 

(E1) 

คะแนน
เต็ม X  

ประสิทธิภาพ
ผลลัพธ์ 

(E2) 
1 50 42.65 85.31 30 25.54 85.13 
2 50 43.31 86.62 
3 50 43.19 86.38 
4 50 43.23 86.46 
5 50 43.15 86.31 
6 50 43.23 87.69 

เฉลี่ย 50  86.46 
ประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1) =  86.46   ประสิทธิภาพผลลัพธ์ (E2) = 85.13 

E1/E2   =  86.46/85.13 
 
 จากตารางที่ 7  ผลการหาประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1) และประสิทธิภาพผลลัพธ์ (E2) ของ
การพัฒนาชุดกิจกรรมฝึกทักษะปฏิบัติดนตรี รู้  รักษ์  เรียนดนตรี ตามแนวคิดดาลโครซกับ Google 
Classroom ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5/1  จากการทดลองกับกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 26 คน พบว่า 
กิจกรรม มีประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1) และประสิทธิภาพผลลัพธ์ (E2) ในภาพรวมของเอกสาร
ประกอบการเรียนรู้ E1/E2  = 86.46/85.15  ซึ่งแสดงว่ากิจกรรมการพัฒนาชุดกิจกรรมฝึกทักษะปฏิบัติดนตรี 
รู้  รักษ์  เรียนดนตรี ตามแนวคิดดาลโครซกับ Google Classroom ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5/1 มี
ประสิทธิภาพเป็นไปตามเกณฑ์ ที่ก าหนดไว้ 80/80 
  ตอนที่  2  ผลการสร้างและตรวจสอบคุณภาพของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน   
 1. ความตรงของเนื้อหา โดยการหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ระหว่างข้อค าถาม  และตัวชี้วัด 
ซึ่งเมื่อผู้รายงานได้สร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจ านวน 50 ข้อ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงน า
แบบทดสอบไปให้ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 5 คน ประเมินเพื่อหาดัชนีความสอดคล้อง พบว่า ข้อสอบมีค่าดัชนีความ
สอดคล้อง  ตั้งแต่  0.60  ถึง  1.00 
 2. ผลการหาค่าความยากง่าย (P) และค่าอ านาจจ าแนก (r) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของการพัฒนาชุดกิจกรรมฝึกทักษะปฏิบัติดนตรี รู้  รักษ์  เรียนดนตรี ตามแนวคิดดาลโครซกับ Google 
Classroom ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5/1 จากการทดสอบกับนักเรียน จ านวน 30 คน โดยข้อสอบที่
เลือกไว้มีค่าความยากตั้งแต่  0.47  ถึง 0.77  และค่าอ านาจจ าแนก ตั้งแต่ 0.38  ถึง 0.78  จ านวน  30 ข้อ 
 3. ผลการหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของจากการ
น าแบบทดสอบไปทดสอบกับนักเรียน จ านวน 30 คน มีค่าความเชื่อมั่นของ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนทั้งฉบับ เท่ากับ 0.92 
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 ตอนที่  3  ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ใช้การพัฒนาชุดกิจกรรมฝึกทักษะปฏิบัติ
ดนตรี รู้  รักษ์  เรียนดนตรี ตามแนวคิดดาลโครซกับ Google Classroom ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา  
ปีที่5/1  ก่อนเรียนและหลังเรียน 
 
ตารางที่  8  ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ใช้การพัฒนาชุดกิจกรรมฝึกทักษะปฏิบัติดนตรี รู้  

รักษ์  เรียนดนตรี ตามแนวคิดดาลโครซกับ Google Classroom ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5/1   
ก่อนเรียนและหลังเรียน 

 
คะแนนทดสอบ จ านวนคน คะแนนเต็ม X  S.D. t p 

ก่อนเรียน 26 30 14.15 3.60 
19.56* .000 

หลังเรียน 26 30 25.54 1.48 
 

* มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ  .05 
 
 จากตารางที่ 8  พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  กลุ่มที่ ได้รับการ
จัดการเรียนรู้ด้วยการพัฒนาชุดกิจกรรมฝึกทักษะปฏิบัติดนตรี รู้  รักษ์  เรียนดนตรี ตามแนวคิดดาลโครซกับ 
Google Classroom ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5/1  หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05   
 ตอนที่  4  ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการพัฒนาทักษะปฏิบัติดนตรี รู้  รักษ์  
เรียนดนตรี ตามแนวคิดดาลโครซกับ Google Classroom ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5/1  
  จากการน าการพัฒนาชุดกิจกรรมฝึกทักษะปฏิบัติดนตรี รู้  รักษ์  เรียนดนตรี ตามแนวคิดดาลโครซ
กับ Google Classroom ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5/1  ไปใช้กับนักเรียนกลุ่มตัวอย่างคือ นักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1 โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง๑ (บุรวิทยาคาร) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563  จ านวน 
26 คน นักเรียนประเมินแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการพัฒนาชุดกิจกรรมฝึกทักษะปฏิบัติ
ดนตรี รู้  รักษ์  เรียนดนตรี ตามแนวคิดดาลโครซกับ Google Classroom ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี
ที ่5/1   ได้ค่าเฉลี่ยระดับคุณภาพความพึงพอใจของนักเรียน มีผลปรากฏดังตาราง 
 

ตารางที่  9  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการพัฒนาชุดกิจกรรม
ฝึกทักษะปฏิบัติดนตรี รู้  รักษ์  เรียนดนตรี ตามแนวคิดดาลโครซกับ Google Classroom ส าหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5/1 
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รายการประเมิน X  S.D. 
ระดับ 

ความพึงพอใจ 
1.    การปฏิบัติกิจกรรมช่วยสร้างความสนใจต่อการ

เรียนรู้ 4.50 0.58 มาก 
2.    มีเนื้อหาที่น่าสนใจ เชื่อมโยงความรู้กับชีวิตจริงและ

สังคม 4.35 0.75 มาก 
3.   มีการส่งเสริมให้นักเรียนแสวงหาความรู้        

ด้วยตนเอง 4.42 0.58 มาก 
4.    เปิดโอกาสให้นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรม 4.69 0.62 มากที่สุด 
5.    สื่อและอุปกรณ์มีความเหมาะสมกับเนื้อหา     

และเวลา 4.42 0.58 มาก 
6.    น าความรู้และทักษะไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 4.50 0.71 มาก 
7.    นักเรียนได้รับการส่งเสริมทักษะการปฏิบัติ 4.69 0.47 มากที่สุด 
8.    นักเรียนมีส่วนร่วมในการประเมินผลการเรียนรู้ 4.31 0.79 มาก 
9.    การจัดการเรียนการสอนผ่าน Google 

Classroom 4.46 0.58 มาก 
10.  ท าให้เห็นความส าคัญของดนตรีสากล 4.08 0.89 มาก 
 รวมเฉลี่ย 4.45 0.43 มาก 

 
 จากตารางที ่9  พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจการพัฒนาชุดกิจกรรมฝึกทักษะปฏิบัติดนตรี รู้  รักษ์  
เรียนดนตรี ตามแนวคิดดาลโครซกับ Google Classroom ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5/1 ตาม
รายการที่ประเมินดังนี้  1) การปฏิบัติกิจกรรมช่วยสร้างความสนใจ ต่อการเรียนรู้มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.50 ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.58 มีความเหมาะสมระดับ มาก  2) มีเนื้อหาที่น่าสนใจ  เชื่อมโยงความรู้กับชีวิต
จริงและสังคม  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  4.35  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.75 มีความเหมาะสมระดับมาก  3) มี
การส่งเสริมให้นักเรียนแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  4.42  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.58 
มีความเหมาะสม  ระดับมาก 4) เปิดโอกาสให้นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.69 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.62 มีความเหมาะสมระดับมากที่สุด  5) สื่อและอุปกรณ์มีความเหมาะสมกับเนื้อหา และ
เวลา มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.42 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.58 มีความเหมาะสมระดับมาก 6) น าความรู้และ
ทักษะไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.50  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.71 มีความเหมาะสม
ระดับมาก  7) นักเรียนได้รับการส่งเสริมทักษะการปฏิบัติมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.69 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 
0.47 มีความเหมาะสมระดับมากที่สุด  8) นักเรียนมีส่วนร่วมในการประเมินผลการเรียนรู้มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.31 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  เท่ากับ 0.79 มีความเหมาะสมระดับมาก  9) การจัดการเรียนการสอนผ่าน 
Google Classroom มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.46 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.58 มีความเหมาะสมระดับมาก   
10) ท าให้เห็นความส าคัญของดนตรีสากลมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.08 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.89                 
มีความเหมาะสมระดับมาก และค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.45 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.43 
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บทท่ี 5 
สรุปผล  อภิปรายผล  และข้อเสนอแนะ 

 
 การศึกษาวิจัยเพ่ือหาประสิทธิภาพ เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และประเมินความพึงพอใจ
ของนักเรียนที่มีต่อการพัฒนาชุดกิจกรรมฝึกทักษะปฏิบัติดนตรี รู้  รักษ์  เรียนดนตรี ตามแนวคิดดาลโครซกับ 
Google Classroom ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5/1  ผู้วิจัยได้พัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
ประกอบด้วยกิจกรรมการพัฒนาชุดกิจกรรมฝึกทักษะปฏิบัติดนตรี รู้  รักษ์  เรียนดนตรี ตามแนวคิดดาลโครซ
กับ Google Classroom แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและแบบสอบถาม  ความพึงพอใจของ
นักเรียนที่มีต่อกิจกรรมการพัฒนาชุดกิจกรรมฝึกทักษะปฏิบัติดนตรี รู้  รักษ์  เรียนดนตรี ตามแนวคิดดาลโครซ
กับ Google Classroom ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5/1  ในการจัดเก็บรวบรวมข้อมูล  ผู้วิจัยได้น า
กิจกรรมการพัฒนาชุดกิจกรรมฝึกทักษะปฏิบัติดนตรี รู้  รักษ์  เรียนดนตรี ตามแนวคิดดาลโครซกับ Google 
Classroom ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5/1  โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง ๑  (บุรวิทยาคาร)   อ าเภอขลุง  
จังหวัดจันทบุรี  ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา  2563  จ านวน 26 คน โดยการสุ่มแบบกลุ่ม  (Cluster Random 
Sampling)  ก่อนเรียน ผู้วิจัยให้นักเรียนท าการทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียน  ระหว่างเรียนให้
นักเรียนท าแบบฝึกหัดย่อยชุดกิจกรรมปฏิบัติทักษะดนตรีและแบบทดสอบหลังเรียนในแต่ละกิจกรรม และเมื่อ
เรียนครบทุกกิจกรรมแล้วให้นักเรียนท าการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน  คะแนนที่ได้จากการ
ท ากิจกรรมและระหว่างเรียน  และคะแนนการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียนนี้  ผู้วิจัยได้
น ามาหาประสิทธิภาพ  และเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และในสัปดาห์สุดท้าย  ผู้ วิจัยได้ให้นักเรียน
ประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการพัฒนาชุดกิจกรรมฝึกทักษะปฏิบัติดนตรี รู้  รักษ์  เรียนดนตรี ตามแนวคิด
ดาลโครซกับ Google Classroom ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5/1  ผู้วิจัยขอสรุปผลการศึกษาค้นคว้า  
อภิปรายผลและเสนอแนะตามล าดับ ดังนี้ 
 1. สรุปผลการศึกษาค้นคว้า 
 2. การอภิปรายผล 
 3. ข้อเสนอแนะ 
 
สรุปผลการศึกษาค้นคว้า 
 ผลการศึกษาเพ่ือสร้างประสิทธิภาพ  เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  และความพึงพอใจของ
นักเรียนที่มีต่อการพัฒนาชุดกิจกรรมฝึกทักษะปฏิบัติดนตรี รู้  รักษ์  เรียนดนตรี ตามแนวคิดดาลโครซกับ 
Google Classroom ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5/1  สรุปได้ดังนี้ 
 1. การสร้างและหาประสิทธิภาพการพัฒนาชุดกิจกรรมฝึกทักษะปฏิบัติดนตรี รู้  รักษ์  เรียนดนตรี 
ตามแนวคิดดาลโครซกับ Google Classroom ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5/1   ผลการประเมินพบว่า 
ผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นว่าการสร้างกิจกรรม มีภาพรวมทุกด้านมีคุณภาพระดับความเหมาะสมมากท่ีสุด  ( X  = 
4.56, S.D. = 0.21) การสร้างกิจกรรมเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการด้านสื่อการเรียนรู้มีค่าเฉลี่ย
สูงสุด ( X  = 4.64, S.D. = 0.30)  รองลงมาคือ ด้านเนื้อหาสาระของกิจกรรม ( X  = 4.60, S.D. = 0.60) และ
ด้านการวัดและประเมินผล ( X  = 4.60, S.D. = 0.29) ส่วนด้านค าชี้แจงในการใช้กิจกรรมมีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด   
( X  = 4.47, S.D. = 0.45)  และจากการทดลองใช้กิจกรรมกับกลุ่มตัวอย่าง พบว่าประสิทธิภาพของกิจกรรม
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การพัฒนาชุดกิจกรรมฝึกทักษะปฏิบัติดนตรี รู้  รักษ์  เรียนดนตรี ตามแนวคิดดาลโครซกับ Google 
Classroom ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5/1  ที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพเท่ากับ 86.46/85.13   
 2. สรุปการเปรียบเทียบความแตกต่างของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนเรียนกับหลังเรียนด้วยการ
พัฒนาชุดกิจกรรมฝึกทักษะปฏิบัติดนตรี รู้  รักษ์  เรียนดนตรี ตามแนวคิดดาลโครซกับ Google Classroom 
ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5/1 ปรากฏว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
 3. สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการพัฒนาชุดกิจกรรมฝึกทักษะปฏิบัติดนตรี 
รู้  รักษ์  เรียนดนตรี ตามแนวคิดดาลโครซกับ Google Classroom ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5/1   
พบว่าโดยรวมนักเรียนมีความพึงพอใจในระดับมาก   ( X  = 4.45, S.D. = 0.43)  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 
พบว่า ข้อที่นักเรียนมีความพึงพอใจมากที่สุด คือ เปิดโอกาสให้นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรม ( X  = 4.69, S.D. 
= 0.62) และนักเรียนได้รับการส่งเสริมทักษะการปฏิบัติ ( X  = 4.69, S.D. = 0.47)  รองลงมา คือ ชุดกิจกรรม
ช่วยสร้างความสนใจต่อการเรียนรู้ ( X  = 4.50, S.D. = 0.58)  น าความรู้และทักษะไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ (
X  = 4.50, S.D. = 0.71)  ข้อที่นักเรียนมีระดับความพึงพอใจโดยเฉลี่ยน้อยที่สุด คือท าให้เห็นความส าคัญของ
ดนตรีสากล ( X  = 4.08, S.D. = 0.89)  
 
อภิปรายผล 
 จากผลการศึกษาเพ่ือหาประสิทธิภาพ เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและประเมินความ          
พึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการพัฒนาชุดกิจกรรมฝึกทักษะปฏิบัติดนตรี รู้  รักษ์  เรียนดนตรี ตามแนวคิด              
ดาลโครซกับ Google Classroom ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5/1 สามารถอภิปรายผลการศึกษาได้
ดังนี้ 
 อภิปรายผลการหาประสิทธิภาพของกิจกรรม 
 จากผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่ากิจกรรมการพัฒนาชุดกิจกรรมฝึกทักษะปฏิบัติดนตรี รู้  รักษ์  เรียน
ดนตรี ตามแนวคิดดาลโครซกับ Google Classroom ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5/1   ที่ผู้วิจัย
พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพเท่ากับ 86.46/85.13  ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่ตั้งไว้ 80/80  ทั้งนี้เพราะผู้วิจัย
ได้สร้างกิจกรรมโดยศึกษาและวิเคราะห์ปัญหาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี) เลือก
ปัญหาที่เกิดกับผู้เรียนที่ต้องสมควรแก้ไข ด าเนินการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับหลักสูตร โดยศึกษาหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ดนตรี)   โดยศึกษามาตรฐาน
การเรียนรู้  ตัวชี้วัด  สาระการเรียนรู้ ทฤษฎีต่าง ๆ วิธีการสร้างชุดกิจกรรม การวัดและการประเมินผล รวมทั้ง
หลักการสอน เทคนิคและวิธีการสอนตามแนวคิดแบบดาลโครซ เมื่อเตรียมความพร้อมเรียบร้อยแล้วจึง
ด าเนินการสร้างชุดกิจกรรมการพัฒนาทักษะปฏิบัติดนตรี รู้  รักษ์  เรียนดนตรี ตามแนวคิดดาลโครซกับ 
Google Classroom ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5/1  และข้อทดสอบให้สอดคล้องกับจุดประสงค์ที่
ก าหนดไว้ อีกทั้งยังได้รับความอนุเคราะห์จากผู้เชี่ยวชาญ ช่วยตรวจสื่อและเครื่องมือ จ านวนหลายท่าน 
จากนั้นน าไปทดลองใช้ในห้องเรียน และเก็บบันทึกผลการใช้ น าผลที่ได้มาใช้พิจารณาเพ่ือปรับปรุงแก้ไขส่วนที่
บกพร่องก่อนน ามาใช้ ท าให้กิจกรรมที่ผู้วิจัยสร้างข้ึน มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์   
 ซึ่งเป็นไปตามแนวคิดและหลักการ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาดนตรีสากลของนักเรียนหลังได้รับ
การจัดการเรียนรู้วิชาดนตรีสากล ตามแนวคิดของดาลโครซ สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.01 ซึ่งผลของการวิจัยเป็นไปตามสมมติฐานข้อที่ 1 ที่ตั้งไว้ เนื่องจากการจัดการเรียนรู้วิชาดนตรีสากล ตาม
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แนวคิดของดาลโครซเป็นรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่ให้ความส าคัญกับความรู้พ้ืนฐานทางดนตรีท าให้นักเรียน
เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับจังหวะ ตัวโน้ต ระดับเสียงและใช้หลักการสอนโดยใช้การเคลื่อนไหวจังหวะเพ่ือ
ตอบสนองต่อเสียงดนตรี ซึ่งสอดคล้องกับสมชาย อมะรักษ์ (2542, น. 129-130) ที่กล่าวว่าองค์ประกอบต่างๆ 
ของดนตรีเกือบทั้งหมด สามารถที่จะท าให้เด็กมีความเข้าใจได้ โดยให้เด็กได้เคลื่อนไหวร่างกายไปตาม
ความรู้สึกท่ีได้ฟังจากเสียงขององค์ประกอบดนตรีนั้น การจัดการเรียนรู้นี้ท าให้เกิดการเรียนรู้ดนตรีโดยการ 
ฟังดนตรีและการเคลื่อนไหวประกอบดนตรี และมีการเคลื่อนไหวเพ่ือตอบสนองต่อเสียงดนตรี  และยัง
สอดคล้องกับเดชาชัย สุจริตจันทร์ (2549) ซึ่งได้ทา การวิจัยเรื่องการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ดนตรี เรื่องการอ่านโน้ตสากลเบื้องต้นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่เรียนตามวิธีสอนของโคดายกับ 
วิธีสอนปกติ ผลวิจัยพบว่า กลุ่มทดลองจ านวน 40 คน ที่เรียนโดยวิธีการสอนของโคดายมีผลสัมฤทธิ์ทางการ 
เรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
 อภิปรายผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่เรียนด้วยการพัฒนาชุดกิจกรรมฝึกทักษะปฏิบัติดนตรี 
รู้  รักษ์  เรียนดนตรี ตามแนวคิดดาลโครซกับ Google Classroom ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5/1  
พบว่า ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 26 คน หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
.05  คือ คะแนนก่อนเรียนด้วยชุดกิจกรรมมีคะแนนทดสอบเฉลี่ยเท่ากับ 14.15  และคะแนนทดสอบหลังเรียน
ชุดกิจกรรม คะแนนทดสอบเฉลี่ยเท่ากับ  25.54 คะแนน ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้  แสดงว่าการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมฝึกทักษะปฏิบัติวิชาดนตรีตามแนวคิดดาลโครซกับ Google Classroom 
ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5/1  ท าให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน   ของนักเรียนเพ่ิมขึ้นอันเนื่องมาจาก
กิจกรรม ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะการแสวงหาความรู้   ด้วยตนเอง ฝึกทักษะการท างานกลุ่มช่วยให้การเรียนรู้
มีประสิทธิภาพ   
  สอดคล้องกับทักษะการปฏิบัติทางดนตรีของนักเรียนหลังได้รับการจัดการเรียนรู้วิชาดนตรีสากล ตาม 
แนวคิดของดาลโครซ   สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  ซึ่งผลของการวิจัยเป็นไปตาม 
สมมติฐานข้อที ่2 ที่ตั้งไว้  เนื่องจากการจัดการเรียนรู้วิชาดนตรีสากล  ตามแนวคิดของดาลโครซ  เริ่มจากการ 
เคลื่อนไหวตามเสียงที่ได้ยินเคลื่อนไหวอย่างอิสระและมีการก าหนดการเคลื่อนไหว   เมื่อมีการเคลื่อนไหวที่ตรง 
ตามจังหวะก็จะท าให้เกิดการเรียนรู้ในเรื่องของจังหวะและฝึกในเรื่องการอ่านตัวโน้ตเพ่ือที่จะท าให้นักเรียน
สามารถอ่านโน้ตได ้นักเรียนได้รับประสบการณ์ด้านทักษะการปฏิบัติดนตรีโดยตรง ซึ่งในการจัดการเรียนรู้ 
ครูจะเป็นต้นแบบเพ่ือให้นักเรียนดูเป็นแบบอย่างและทดลองปฏิบัติตามอย่างถูกต้อง เชื่อมโยงไปสู่การฝึกทักษะ 
การปฏิบัติทางดนตรีทั้ง 4 ด้าน อันได้แก่ ด้านการอ่าน เป็นการฝึกให้นักเรียนได้อ่านตัวโน้ตสากลในบรรทัด 5 
เส้นซึ่งเป็นการอ่านจากความเข้าใจจริงๆ มิใช่เพียงแค่การจดจา เป็นครั้งคราว ด้านการเคลื่อนไหว เป็นการฝึก
ให้นักเรียนเคลื่อนไหวร่างกายตามจังหวะ ด้านการเล่น เป็นการให้นักเรียนได้เล่นเครื่องดนตรีตามโน้ตเพลงเล่น 
ตามอัตราจังหวะเพลงได้อย่างถูกต้อง และด้านการสร้างสรรค์ เป็นการฝึกให้นักเรียนคิดท่าทางการเคลื่อนไหว
ใหม่ๆรวมถึงสร้างสรรค์การเล่นตัวโน้ตใหม่ๆ โดยทันทีทันใด เป็นความคิดที่เกิดจากการสร้างสรรค์ของตัว
นักเรียนเองเมื่อนักเรียนเกิดการฝึกปฏิบัติซ้ า ๆ จึงส่งผลให้นักเรียนมีพัฒนาการด้านทักษะการปฏิบัติทางดนตรี
เพ่ิมขึ้นสอดคล้องกับเมด (Mead, 1994) กล่าวว่า การสอนดนตรีตามแนวคิดของดาลโครซ เป็นการสอนให้เด็ก
เรียนรู้เสียงดนตรีผ่านการเคลื่อนไหวร่างกาย และยังสอดคล้องกับ พัชรีวัลย์ เกตุแก่นจันทร์ (2539, น. 2) ที่
กล่าวว่าทักษะดนตรีเป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับชีวิต เป็นสื่อ 
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 อภิปรายผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียน 
   ผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการพัฒนาชุดกิจกรรมฝึกทักษะปฏิบัติดนตรี รู้  
รักษ์  เรียนดนตรี ตามแนวคิดดาลโครซกับ Google Classroom ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5/1 
โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง ๑ (บุรวิทยาคาร)  อ าเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 
จ านวน 26 คนที่พัฒนาขึ้น พบว่าโดยรวมทุกข้อนักเรียน มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ( X  = 4.45, S.D. = 
0.43)  เมื่อพิจารณารายข้อพบว่าอยู่ในระดับ    คุณภาพมาจ านวน 6 รายการและระดับมากที่สุด 4 รายการ  
ทั้งนี้อาจเนื่องจากกิจกรรมที่ผู้วิจัย  สร้างขึ้นได้โดยก าหนดเนื้อหา กิจกรรมการเรียนการสอนและการวัดผล
ประเมินผลไว้อย่างชัดเจน ท าให้ผู้สอนมีความพร้อมความม่ันใจในการสอน จึงท าให้การจัดการเรียนการสอนไป
ในทางเดียวกัน ท าให้ช่วยเร้าความสนใจของผู้เรียนได้ดีสอดคล้องกับความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการ
จัดการเรียนรู้วิชาดนตรีสากล ตามแนวคิดของดาลโครซ อยู่ในระดับมากที่สุดอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.01 ซึ่งผลของการวิจัยเป็นไปตามสมมติฐานข้อที่ 3ที่ตั้งไว้ เนื่องจากการจัดการเรียนรู้วิชาดนตรีสากล ตาม
แนวคิดของดาลโครซนั้น เป็นการที่นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติ จนท าให้เกิดความรู้ความเข้าใจมีความสนุกสนาน
กับกิจกรรมการเรียนรู้จากการเคลื่อนไหวตามจังหวะ การปฏิบัติเครื่องดนตรีและการสร้างสรรค์ทางดนตรี ท า
ให้นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจในสิ่งที่ได้ปฏิบัติและตระหนักถึงคุณค่าทางดนตรีมากยิ่งขึ้น ตัวอย่างเช่น “...สนุก
กับการเรียน...” “...ท า ให้อ่านโน้ตได้...” “...สนุกสนานกับการเคลื่อนไหว ...” “...ท า ให้อยากเรียนดนตรี
เพ่ิมขึ้น...” จึงส่งผลให้นักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับธวัชชัย นาควงษ์ (2543, น. 
11) ที่ได้กล่าวไว้ว่า นักเรียนดนตรีส่วนใหญ่จะสนใจทุกสิ่งอย่างที่เป็นของใหม่สาหรับเขา ต้องการทาอะไรต่อ
อะไรด้วยวิธีที่ถูกต้อง มักขอค าแนะน า และความช่วยเหลือในการท างานต่างๆ นักเรียนจะเรียนรู้จากการสอน
ด้วยสิ่งที่เป็นรูปธรรมสัมผัสได้หรือเรียนรู้ได้จากการเข้าร่วมกิจกรรมด้วยตัวเอง และยังสอดคล้องกับอุทัยพรรณ 
สุดใจ (2544, น. 7) ที่กล่าวว่า ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกของบุคคลที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง โดยอาจจะ
เป็นไปในเชิงประเมินค่าว่าความรู้สึกต่อสิ่งหนึ่งสิ่งใดนั้นเป็นไปในทางบวก อย่างไรก็ดีความพึงพอใจของแต่ละ
บุคคลไม่มีวันสิ้นสุดเปลี่ยนแปลงได้เสมอตามกาลเวลาและสภาพแวดล้อม บุคคลจึงมีโอกาสที่จะไม่พึงพอใจใน
สิ่งที่เคยพอใจมาแล้ว ซึ่งท าให้บุคคลแสดงออกในรูปแบบของระดับความรู้สึกชอบมากชอบน้อยคือพอใจต่อสิ่ง
นั้น และยังสอดคล้องกับสุชัณษา รักยินดี และ ณัฐรดี ผลผลาการ (2557) ที่ศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจของ
ผู้เรียนที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนวิชาดนตรี (ศูนย์ดนตรี) ได้พบว่า ผลการประเมินความพึงพอใจผู้เรียนมี
ความพึงพอใจมาก 
 สอดคล้องกับพรศักดิ์ หอมสุวรรณและคณะ (2560) ศึกษาระดับความพึงพอใจระบบการจัดการเรียน
การสอนแบบออนไลน์ผ่านกูเก้ิลคลาสรูมภายในวิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ การวิจัยครั้งนี้มี 
วัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาระบบการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
ชั้นสูง(ปวส.) ผ่านกูเกิ้ลคลาสรูม เพ่ือหาระดับความพึงพอใจที่มีต้อการใช้งานระบบการจัดการเรียนการสอน
ผ่านกูเกิ้ลคลาสรูมทั้ง 3 บทบาท ประกอบด้วย ผู้เรียน จานวน 50 คน ผู้สอนจานวน 10 ท่าน และผู้บริหาร 5 
ท่านโดยใช้เครื่องมือในการวิจัยแบบประเมินความพึงพอใจระบบการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ผ่าน              
กูเกิ้ลคลาสรูม สถิตที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า 
ผู้เรียนมีความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนผ่านกูเกิ้ลคลาสรูมในระดับมาก  (x = 4.32, S.D.= 0.63) 
ผู้สอนมีความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนผ่านกูเกิ้ลคลาสรูมในระดับมาก (x = 4.61, S.D.= 0.55) และ
ผู้บริหารมีความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนผ่านกูเก้ิลคลาสรูมในระดับมาก (x = 4.27, S.D.= 0.65) 
สาวิตรี สิงหาดและคณะ (2561) ศึกษาผลสัมฤทธิ์และความพึงพอใจของนักศึกษาพยาบาลต่อการจัดการเรียน
การสอนผ่าน Google Classroom ในรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางการพยาบาลการวิจัยเชิงทดลองนี้  มี
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วัตถุประสงค์ เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียนจากการเรียนผ่ าน Google 
Classroom เป็นเครื่องมือในการจัดการเรียนการสอน และศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาจากการจัดการ
เรียนการสอนผ่าน Google Classroomโดยการเลือกตัวอย่างแบบเจาะจง คือนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที ่2 คณะ
พยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางการพยาบาล 
จานวน 64 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ไดแกบทเรียนรายวิชา แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ก่อน
เรียนและหลังเรียน และแบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาพยาบาลและวิเคราะห์ขอมูล โดยใช้สถิติเชิง
พรรณนา ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบสมติฐานโดยวิธีค่าที (paired samples 
t-test) ผลการวิจัยพบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาพยาบาลหลังเรียนโดยใช้ Google Classroom 
เป็นเครื่องมือสูงกวากอ่นเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และความพึงพอใจของนักศึกษาพยาบาล 
จากการเรียนโดยใช้ Google Classroom เป็นเครื่องมืออยู่ในระดับมากท่ีสุด 

  
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในการน าผลการศึกษาไปใช้ 
 จากผลการศึกษาวิจัยนี้ ต่อการพัฒนาชุดกิจกรรมฝึกทักษะปฏิบัติดนตรี รู้  รักษ์  เรียนดนตรี ตาม
แนวคิดดาลโครซกับ Google Classroom ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5/1 เพ่ือให้พัฒนาขึ้นมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ผู้รายงานมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
 1. ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมจะสูงหรือต่ ากว่าเกณฑ์ที่ก าหนด ไม่ได้ขึ้นอยู่กับกิจกรรมนี้เพียง
อย่างเดียว หากแต่ขึ้นอยู่กับตัวผู้สอนด้วย  ดังนั้นในกรณี ที่ครูผู้สอนจะน ากิจกรรมไปใช้จะต้องเข้าใจเนื้อหาที่
จะท าการสอนเป็นอย่างดี ทั้งนี้เพ่ือให้การเรียนการสอนเกิดประสิทธิภาพสูงสุด   
 2. ในการจัดการเรียนการสอนด้วยชุดกิจกรรม เมื่อผู้เรียนปฏิบัติกิจกรรมเสร็จสิ้นทุกกิจกรรมควรให้
ผู้เรียนทราบผลทันที  ซึ่งผู้เรียนจะเกิดความภาคภูมิใจในผลงานตนเองโดยเฉพาะเรื่องคะแนนหรือค ายกย่อง
ชมเชยจากครู 
 3. ครูควรศึกษารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดการพัฒนาทักษะปฏิบัติดาลโครซ  ท า
ความเข้าใจขั้นตอนในการฝึกทักษะอย่างละเอียดและแนะน าให้นักเรียนปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง 
 4. ครูควรสังเกตและประเมินผลพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียนอย่างใกล้ชิดทุกครั้ง  ในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้  เพ่ือให้นักเรียนเป็นคนดี  เก่ง  และมีความสุขในการเรียนรู้อย่างแท้จริง 
   5.  ครคูวรน ากิจกรรมการสอนของดาลโครซมาจัดการเรียนรู้ให้ครบทั้ง 3 อย่าง เพ่ือให้นักเรียน 
ได้มีทักษะการปฏิบัติดนตรีที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น   
   6.  ครคูวรน าวิธีการและผลการจัดการเรียนรู้วิชาดนตรี ตามแนวคิดของดาลโครซไปบูรณาการ 
กับวิชาอ่ืนในกลุ่มสาระเดียวกัน เช่น วิชาดนตรีไทยและวิชานาฏศิลป์ เพ่ือให้นักเรียนได้มีความรู้ข้าม 
สาขาวิชาอันจะส่งผลให้นักเรียนมีความรู้ที่หลากหลาย 
   7.  Google Classroom เป็นแอปพลิเคชันที่ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ง่ายต่อการใช้งานฟังก์ชันไม่ 
ซับซ้อน เมนูไม่ยุ่งยาก รองรับได้หลากหลายอุปกรณ์ ช่วยประหยัดเวลาในการศึกษาเรียนรู้ ผู้เรียน 
สามารถใช้เวลาว่างเข้าไปทบทวนหรือศึกษาได้ด้วยตัวเอง จึงเหมาะส าหรับสภาพการณ์ปัจจุบันของโลก  
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 ข้อเสนอแนะในการศึกษาวิจัยครั้งต่อไป 
 1. ควรศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับการสร้างกิจกรรม ในกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืนๆ เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้
ของผู้เรียน และเป็นสื่อการเรียนรู้ที่ค านึงถึงความแตกต่างของผู้เรียน 
 2. ควรมีการศึกษาวิจัยถึงความคิดเห็นและความพึงพอใจของครูผู้สอนที่มีต่อกิจกรรมด้วย 
 3. ควรศึกษาผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดการพัฒนาทักษะปฏิบัติดาลโครซ วิชาดนตรี
ในเนื้อหาอ่ืน ๆ และระดับชั้นอื่น ๆ โดยให้สอดคล้องกับสภาพและความต้องการของท้องถิ่น              
   4.  ควรมีการศึกษาวิธีการจัดการเรียนรู้วิชาดนตรีสากล ตามแนวคิดของดาลโครซ เพ่ือ 
ส่งเสริมการเรียนรู้ในวิชาอ่ืนเช่น วิชาดนตรีไทยและวิชานาฏศิลป์ ซึ่งจะสามารถพัฒนาทักษะการเรียนรู้ด้าน 
ต่างๆ ได้ต่อไป 
   5.  ควรมีการศึกษาวิธีการจัดการเรียนรู้วิชาดนตรีสากล ตามแนวคิดของดาลโครซกับ 
นักเรียนในทุกช่วงชั้น เพ่ือพัฒนาวิธีการจัดการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพตามวุฒิภาวะและธรรมชาติการ 
เรียนรู้ของนักเรียนให้มากยิ่งขึ้น              
   6.  ปัญหาที่พบจากผลการปฏิบัติงานการเรียนรู้ผ่านสื่อออนไลน์ Google Classroom คือ  
  6.1  ข้อจ ากัดในการเข้าถึงของนักเรียนที่ไม่มี Email.เป็นของตัวเอง 
  6.2  บางกิจกรรมเน้นการปฏิบัติ ถ้านักเรียนไม่มีวินัยในการเรียน ครูผู้สอนจะไม่สามารถ
ตรวจสอบได้ ควรปรับปรุงการประเมินด้านทักษะการปฏิบัติให้เห็นมากขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 77 

บรรณานุกรม 
กมลรัตน์ หล้าสุวงษ์. (2523). จิตวทิยาการศึกษา. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหามงกุฏราชวิทยาลัย. 
กรมวิชาการ  กระทรวงศึกษาธิการ. (2545). การจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ. กรุงเทพฯ : โรง   

พิมพ์องค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์. 
_______. (2546). การจัดสาระการเรียนรู้กลู่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ตามหลักสูตรการศึกษา  
            ขัน้พื้นฐาน พุทธศักราช 2544. กรุงเทพฯ :โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว. 
_______. (2546). แนวทางการประเมินผลด้วยทางเลือกใหม่. กรุงเทพฯ : องค์การรับส่งสินค้าและพัสดุ

ภัณฑ์ (ร.ส.พ.)  
กระทรวงศึกษาธิการ. (2551).  หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551.   
 กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ชุมชุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย. 
_______. (2551). หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551. กรุงเทพฯ : ชุมนุม   
            สหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย. 
_______.  (2552 ข). แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้. กรุงเทพฯ : กระทรวงฯ. 
กายกาญจน์ เสนาแก้ว.(2558). พฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ของ GEN – X ในกรุงเทพมหานคร. 
            วิทยานิพนธ์ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต.มหาวิทยาลัยกรุงเทพ. 
เขมณัฏฐ์ มิ่งศิริธรรม. (2557). Social media สื่อสร้างสรรค์เพื่อการศึกษา. สืบค้นเมื่อ 12 เมษายน 2563, 
            จาก http://www.ejournal.su.ac.th/upload/556.pdf 
คันธิรา ฉายาวงศ์. (2555). การสื่อสารที่ไม่สร้างสรรค์ในสื่อสังคมออนไลน์. กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์  
            มหาวิทยาลัย 
ชม ภูมิภาค. (2524). เทคโนโลยีทางการสอนและการศึกษา. กรุงเทพฯ : (ม.ป.พ.) 
ชวลิต   ชูก าแพง.  (2550). การประเมินการเรียนรู้. มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. 
ชาติชาย  แป้นโพธิ์,  ทูลใจ  ศรีพรหม  และอดุลย์  ยิ่งธนาพร.  (2551).  การพัฒนาชุดกิจกรรม  
 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง พลังงานในชีวิตประจ าวัน ส าหรับนักเรียน 
 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1. การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ศษ.ม. (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา).  
 พิษณุโลก : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร. 
ชูวิทย์ ยุระยง. (2535). สาระดนตรีศึกษา : แนวคิดสู่แนวปฏิบัติ . กรุงเทพฯ : ส านักพิมพ์ จุฬาลงกรณ์ 
             มหาวิทยาลัย.  
ณรุทธ์ สุทธจิตต์. (2532). จิตวิทยาการสอนดนตรี. กรุงเทพฯ : ส านักพิมพ์จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย. 
_______. (2534). กิจกรรมดนตรีสาหรับครู. กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 
_______. (2536). พฤติกรรมการสอนดนตรี. กรุงเทพฯ : ส านักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 
_______. (2537). กิจกรรมดนตรีส าหรับครู. กรุงเทพฯ : ส านักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.  
_______. (2537). จิตวิทยาการเรียนการสอนดนตรี. กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.  
_______. (2540). สาระดนตรีศึกษาแนวคิดสู่การปฏิบัติ. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.  
_______. (2545). สาระดนตรีศึกษา. กรุงเทพฯ :โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.  
_______. (2545). พฤติกรรมการสอนดนตรี(พิมพ์ครั้งที่ 3). กรุงเทพฯ : สานักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์ 
             มหาวิทยาลัย. 
_______. (2561). ดนตรีศึกษา หลักการและสาระสาคัญ(พิมพ์ครั้งที่ 10). กรุงเทพฯ : สานักพิมพ์แห่ง 
             จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 

http://www.ejournal.su.ac.th/upload/556.pdf


 78 

เดชาชัย สุจริตจันทร์. (2549). การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดนตรีเรื่องการอ่านโน้ตสากลเบื้องต้น 
             ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่เรียนตามวิธีสอนของโคดายกับวิธีสอนปกติ. (วิทยานิพนธ์ 
             มหาบัณฑิต). ลพบุรี : มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี. 
ตรอง ทิพยวัฒน์. (ม.ป.ป.). ทฤษฎีดนตรีสากลขั้นพ้ืนฐาน. กรุงเทพฯ : โรงเรียนดนตรีสยาม กลการ. 
ทับทิม  กันทะจักร์.  (2549).  ผลการสอนแบบบูรณาการ กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ เรื่อง มะระหวาน 
  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านใหม่สันติ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

  เชียงรายเขต 3. วิทยานิพนธ์ ค.ม. (หลักสูตรและการสอน).  เชียงราย : บัณฑิตวิทยาลัย   
  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย. 

ธวัชชัย นาควงษ์. (2543). การสอนดนตรีส าหรับเด็ก(พิมพ์ครั้งท่ี 1). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. 
บุญชม  ศรีสะอาด. (2545 ก). การพัฒนาการสอน. กรุงเทพฯ : สุวีริยาสาส์น. 
_______. (2545 ข). การวิจัยเบื้องต้น. กรุงเทพฯ : สุวีริยาสาส์น. 
_______. (2545). การวิจัยเบื้องต้น. กรุงเทพฯ : สุวีริยาสาส์น. 
บุญมั่น  ธนาศุภวัฒน์.  (2537). จิตวิทยาองค์การ. กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์. 
บุญเชิด ภิญโญอนันตพงษ์.(2547). การวัดและประเมินผลการเรียนรู้.กรุงเทพฯ : คณะศึกษาศาสตร์  
             มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
บุญเรียง  ขจรศิลป์. (2544). เกณฑ์การประเมิน (เอกสารประกอบการประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา

เครื่องมอประเมินตามหลักสูตรการศึกษาพื้นฐาน  พุทธศักราช 2544). กรุงเทพฯ : กรมวิชาการ. 
บุญเกื้อ  ควรหาเวช.  (2543). นวัตกรรมทางการศึกษา. นนทบุรี : เอสอาร์ ปริ้นติ้ง. 
ปกรณ์  ประจัญบาน.  (2552). ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์. พิษณุโลก : รัตนสุวรรณการพิมพ์ 
ประพันธ์ศักดิ์ พุ่มอินทร์. (2557). ทฤษฎีการสอนดนตรี. สบืค้น จากhttps://goo.gl/8BBVxi 
พรศักดิ์ หอมสุวรรณและคณะ (2560). ระดับความพึงพอใจระบบการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ 
    ผ่านกูเกิ้ลคลาสรูมภายในวิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์. รายงานสืบเนื่องจากการประชุม 
              วิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 สถานบันวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฎกาแพงเพชร 22 ธันวาคม 2560. 
              สืบค้นเมื่อ 15 เมษายน 2563. จาก 
              https://research.kpru.ac.th/sac/fileconference/5152018-05-01.pdf 
พวงรัตน์   ทวีรัตน์.  (2543). วิธีการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์และสังคมศาสตร์.  กรุงเทพฯ :  
พิชิต  ฤทธิ์จรูญ.  (2544). หลักการวัดและประเมินผลการศึกษา. กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.    
             มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 
พิมพ์จฑุา สุวรรณสิทธิ์. ( 2550 ) ผลการใช้ชุดการสอน เรื่องการเป่าขลู่ยไทย ส าหรับนักเรียนชั้น 
            ประถมศึกษาปีที่ 5. วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการเรียนรู้ บัณฑิตวิทยาลัย  
             มหาวิทยาลัยราชภฎันคร. 
ไพฑูรย์  สินลารัตน์. (2554). กลยุทธ์การสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา. พิมพ์ครั้งที่2.  
             กรงุเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย. มหาวิทยาลยราชภัฏพิบูลสงคราม. (2550, 19  
             พฤศจิกายน). ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล 
มนัสพงศ์  ภูบาลชื่น.(2557). การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มสระการเรียนรู้ศิลปะเรื่องดนตรีพื้นบ้านภาค 

    อีสานชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ตามแนวคิดของโซลดาน โคดาย วิทยานิพนธ์  กศ.ม.  
    (เทคโนโลยีทางการศึกษา). มหาสารคาม : บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม. 

มัณฑนี  กุฏาคาร. (2542). การประเมินผลทางการศึกษา. วารสารวิชาการ, 2(8), 47 – 53. 

https://research.kpru.ac.th/sac/fileconference/5152018-05-01.pdf


 79 

ยุทธ  ไกยวรรณ์.  (2545). พื้นฐานการวิจัย. พิมพ์ครั้งที่ 4 .กรุงเทพฯ : สุริยาสาส์น. 
รติบดี สิทธิปัญญา. (2562). รูปแบบการใช้สื่อออนไลน์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์.  
              นครสวรรค์: มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
รวีวรรณ  ชินะตระกูล.  (2533). คู่มือการท าวิจัยทางการศึกษา. กรุงเทพฯ : ภาพพิมพ์. 
ราชบัณฑิตยสถาน. (2556). พจนานกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 เฉลมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ 
              พระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554.  
              กรุงเทพฯ: ราชบัณฑิตยสถาน. 
ล้วน  สายยศ และอังคณา  สายยศ.  (2545).  การวัดด้านจิตพิสัย.  กรุงเทพฯ : สุวีริยาสาส์น. 
วาโร  เพ็งสวัสดิ์.  (2546). การวิจัยในชั้นเรียน. กรุงเทพฯ : สุวีริยาสาส์น. 
วิจารณ์  พานิช.(2555).วิถีการเรียนรู้เพื่อศิษย์ (พิมพ์ครั้งที่1).กรุงเทพ : ฝ่ายโรงพิมพ์บริษัทตถาตาพับลิเคชั่น. 
วิชัย  ไพรตื่น.  (2546).  การเปรียบเทียบผลการเรียนรู้และเจตคติระหว่างการสอน 

 โดยใช้ชุดสื่อประสมที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญกับการสอนตามคู่มือครู กลุ่มสาระการเรียนรู้  
 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรื่องท้องถิ่นของเรา ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4.   
 วิทยานิพนธ์  กศ.ม. (เทคโนโลยีทางการศึกษา). มหาสารคาม : บัณฑิตวิทยาลัย  
 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. 

Wikipedia. (2016). Social media. สืบค้นเมื่อ 12 เมษายน 2563, จาก https://en.wikipedia.org/wiki/ 
            Social media. 
ศรีสุดา  จริยากุล.  (2545). แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยในโรงเรียนมัธยม

เอกสารการสอนชุดวิชาการสอนภาษาไทย หน่วยท่ี 1 สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. พิมพ์ครั้งที่ 7. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

ศักดิ์ชัย  หิรัญรักษ์.(2539). ทฤษฎีและกระบวนการเรียนวิชาดนตรี.นครปฐม.ส านักงานส่งเสริมและพัฒนา
วิชาการดนตรี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล. 

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.  (2546).  การจัดสาระการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์.  กรุงเทพฯ : สถาบันฯ. 

สมชาย อมะรักษ์.(2542). ดนตรีสาหรับเด็กปฐมวัย. โครงการตา ราวิชาการราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ เนื่องใน 
             วโรกาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระเจริญพระชนมพรรษา 6 รอบ. โปรมแกรมวิชา 
             ดนตรี คณะมนุษย์ศาสตร์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี. 
สมบูรณ์   ตันยะ.  (2545).  การประเมินทางการศึกษา.  กรุงเทพฯ : สุวีริยาสาส์น. 
สมบูรณ์  พรรณนาภพ.  (2551). หลักเบื้องต้นของการบริหารโรงเรียน. กรุงเทพฯ : บรรณกิจ 
สาวิตรี สิงหาดและคณะ (2561). ผลสัมฤทธิ์และความพึงพอใจของนักศึกษาพยาบาลตอการจัดการเรียนการ 
            สอนผ่าน Google Classroom ในรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางการพยาบาล. วารสาร 
            มนุษยศาสตรและสังคมศาสตรปที่ 9 ฉบับที ่2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2561. สืบค้นเมื่อ 15 เมษายน 
            2563. จาก http://www.ubu.ac.th/web/files_up/08f2018071111032473.pdf 
สุกรี เจริญสุข. (2544). พรสวรรค์ศึกษา. (พิมพ์ครั้งที่1). กรุงเทพฯ : จงเจริญการพิมพ์. 
สุคนธ์  สินธพานนท์.  (2545). นวัตกรรมการเรียนการสอนเพื่อการพัฒนาคุณภาพของเยาวชน.กรุงเทพฯ : 

อักษรพิพัฒน์  
สุชัณษา รักยินดี และ ณัฐรดี ผลผลาการ. (2557). ความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการจัดการเรียนการสอน 
            วิชาดนตร(ีศูนย์ดนตรี). (ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต). กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยศิลปากร. 



 80 

สุริยา  พุฒพวง.(2537).ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของผู้ช่วยหัวหน้าการประถมศึกษาอ าเภอในภาค 
            ตะวันออกเฉียงเหนือ.วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิตมหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒมหาสารคาม 
สุวิทย์  มูลค า  และอรทัย  มูลค า.  (2545). กลยุทธ์การสอนคิดวิเคราะห์. กรุงเทพฯ : ภาพพิมพ์.  
 แสงเดือน ผ่องพุฒ. (2556). สื่อสังคมออนไลน์: แนวทางการนา มาประยุกต์ใช้. สืบค้นเมื่อ 12 เมษายน 2563, 
             จากhttp://library.senate.go.th/document/Ext6685/6685991_0004.pdf 
แสงศรี   ศิลาอ่อน.  (2553).  ผลการพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการด้วยการจัด 
            กิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ประกอบชุดกิจกรรมการทดลองวิทยาศาสตร์ เรื่อง  
             สารละลายกรด-เบส ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1.  วทิยานิพนธ์  กศ.ม. 
อารีย์   วชิรวรากร.   (2542).  การวัดผลและประเมินผลการเรียน.  กรุงเทพฯ :  
  มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี. 
อุทัย   จันทร์กอง.  (2551). การศึกษาผลการเรียนรู้ เจตคติ พฤติกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่เรียนแบบการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้  
  แบบร่วมมือ และแบบบูรณาการ.  วิทยานิพนธ์  ปร.ด. (สิ่งแวดล้อมศึกษา). มหาสารคาม :  
  บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. 
อุทัยพรรณ สุดใจ. (2545). ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อการให้บริการขององค์การโทรศัพท์แห่ ง 
             ประเทศไทย จังหวัดชลบุรี. วิทยานิพนธ์ศิลปะศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาสังคมวิทยาประยุกต์. 
             คณะสังคมศาสตร์ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. 
อุทุมพร   จามรมาน.  (2549). หลักสตูรและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใน การพัฒนา 
  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน.  หน้า 14-24. นนทบุรี :มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 
 
Applewhite, Phillip B.  (1988). Organization Behavior.  New York : Random House. 
Good C.V.  (1973). Dictionary  of Education.  New York : McGraw-Hill. 
Google Inc. (2014). Google Classroom. [Online]: Available from: URL  
            https://classroom.google.com/. (2017, Dec 15) 
Likert. (1967). “The Method of Constructing and Attitude Scale”. In Reading in Fishbeic, M. 
             (Ed.), Attitude Theory and Measurement (pp. 90-95). New York: Wiley & Son. 
Maslow,  Abraham Harold.  (1970).  Motivation  and  Presonality.  New  York : Harper  and   
             Row. 
McGreger, Douglas.  (1960). The  Human Side of Enterprise. New York : McGraw-Hill. 
Mead, V.H. (1994). Dalcroze Eurhythmics in Today’ s Music Classroom. New York : Schott    
           Music. 
Scott, William G.  (1970). Organization Theory.  Ulinois : Richard D. Irwin. 
 

 
 
 
 



 81 

 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
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ภาคผนวก ก 
รายชื่อผู้เชี่ยวชาญที่ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 
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รายชื่อผู้เชี่ยวชาญที่ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 
    1)  นางรจนา   เมธวัน ครู  วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ (ดนตรี) 
     โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง ๑ (บุรวิทยาคาร) 
                  จ. จันทบุรี 
    2)  นางวรรณา  อินทสุวรรณ ครู  วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ (ทัศนศิลป์) 
     โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง ๑ (บุรวิทยาคาร) 
                  จ. จันทบุรี 
    3)  นายนิมิตร   สุขดี   ครู  วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ (คอมพิวเตอร์) 
     โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง ๑ (บุรวิทยาคาร) 
                  จ. จันทบุรี 
    4)  นายยงยุทธ  นิลโกศล ครู  วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ (ดนตรี) 
     โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง ๒  
     จ. จันทบุรี     
    5)  นางกรรณิการ์   แก้วดี ครู  วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ (คณิตศาสตร์) 
     ฝ่ายงานวิชาการโรงเรียน 
     โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง ๑ (บุรวิทยาคาร) 
     จ. จันทบุรี 
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ภาคผนวก ข 
 

 ตัวอย่างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (ก่อนเรียน - หลังเรียน) 
 เฉลยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (ก่อนเรียน - หลังเรียน) 
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ตัวอย่าง แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนและหลังเรียน 
การพัฒนาชุดกิจกรรมฝึกทักษะปฏิบัติดนตรี รู้  รักษ์  เรียนดนตรี ตามแนวคิดดาลโครซกับ  

Google Classroom  ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5/1   
 

 ค าชี้แจง ให้นักเรียนเลือกตอบค าตอบที่ถูกท่ีสุดเพียงค าตอบเดียว 

1.  เสียงโน้ตมีก่ีระดับเสียง 
ก.   5 ระดับเสียง  
ข.   6 ระดับเสียง  
ค.   7 ระดับเสียง  
ง.   8 ระดับเสียง  

2.  เสียงโน้ตตัวใดมีเสียงต่ าที่สุด 
      ก.   เสียงโด                     

ข.   เสียงซอล 
       ค.   เสียงเร      

ง.   เสียงที 
3.  โน้ตเสียงที่ 5 คือเสียงใด   

      ก.   เสียงโด                     
ข.   เสียงซอล 

       ค.   เสียงเร      
ง.   เสียงที 

4.   เรียงโน้ตจากต่ าไปสูง ได้ถูกต้อง   
             ก.  ด-ม-ฟ-ซ-ล      

       ข.  ด-ร-ม-ฟ-ซ 
       ค.  ล-ซ-ฟ-ม-ร   
       ง.  ล-ท-ด-ร-ม 
5.  .   เรียงโน้ตจากสูงลงมาหาต่ า ได้ถูกต้อง   

             ก.  ด-ม-ฟ-ซ-ล      
       ข.  ด-ร-ม-ฟ-ซ 
       ค.  ล-ซ-ฟ-ม-ร   
       ง.  ล-ท-ด-ร-ม    
6.  ข้อใดเป็นการปรบมือ 1 จังหวะ 

  ก.     เงาะ 
ข.     มังคุด 
ค.     ล าไย 
ง.      ทุเรียน 
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            7.  ข้อใดเป็นการปรบมือ 2 จังหวะ 
      ก.     เงาะ 

ข.     มังคุด 
ค.     ล าไยล าไย 
ง.      ทุเรียนทุเรียน 

            8.  ข้อใดคือสัญลักษณ์โน้ตตัวด า 
      ก.   
    

ข.    
   
ค.      
 
ง.       
 

            9.   ข้อใดคือสัญลักษณ์โน้ตตัวเขบ็ต 
      ก.   
    

ข.    
   
ค.      
 
ง.       

10.  ขอ้ใดปรบมือ 1 คร้ัง ในโนต้ตวัด ำทั้งหมด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

ก 

ข 

ค 

ง 
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เฉลย 
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนและหลังเรียน 

ชุดกิจกรรมการพัฒนาทักษะปฏิบัติวิชาดนตรี   ตามแนวคิดของแฮร์โรว์  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
เรื่องวงปี่พาทย์เบื้องต้น ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 

 
 

1.   ค 11.  ง 21.   ก 

2.   ก 12.   ข 22.   ก 

3.  ข 13.   ง 23.   ข 

4.   ข 14.   ก 24.   ข 

5.  ค 15.   ข 25.   ค 

6.   ก 16.   ค 26.   ค 

7.   ข 17.   ข 27.   ข 

8.  ง 18.   ค 28.   ค 

9.   ค 19.   ก 29.  ข 

10.  ก 20.   ก  30.   ข 
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ตารางที ่  10    แสดงค่าความยาก (P) อ านาจจ าแนก (r) และค่าความเชื่อม่ัน (Reliability ) ของ 
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การพัฒนาชุดกิจกรรมฝึกทักษะปฏิบัติดนตรี รู้  รักษ์  เรียนดนตรี  
ตามแนวคิดดาลโครซกับ Google Classroom  ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5/1 

ข้อที่ ความยาก แปลผล 
อ านาจ
จ าแนก 

Sig. แปลผล 
แปลผลคุณภาพ 
ของข้อสอบ 

1 0.57 ใช้ได้   0.4913  * 0.0057 ใช้ได้ ใช้ได้ 

2 0.70 ใช้ได้ 0.3795 * 0.0321 ใช้ได้ ใช้ได้ 

3 0.60 ใช้ได้ 0.5072 * 0.0056 ใช้ได้ ใช้ได้ 

4 0.57 ใช้ได้ 0.6837 * 0.0000 ใช้ได้ ใช้ได้ 

5 0.60 ใช้ได้ 0.6172 * 0.0002 ใช้ได้ ใช้ได้ 

6 0.13 ทิ้ง 0.2345  0.2063  ทิ้ง ปรับปรุงหรือตัดทิ้ง 

7 0.53 ใช้ได้ 0.3841 * 0.0373 ใช้ได้ ใช้ได้ 

8 0.63 ใช้ได้ 0.7448 * 0.0000 ใช้ได้ ใช้ได้ 

9 0.57 ใช้ได้ 0.6063 * 0.0004 ใช้ได้ ใช้ได้ 

10 0.67 ใช้ได้ 0.7664 * 0.0000 ใช้ได้ ใช้ได้ 

11 0.70 ใช้ได้ 0.4339 * 0.0135 ใช้ได้ ใช้ได้ 

12 0.27 ใช้ได้ 0.0930  0.8134   ทิ้ง ปรับปรุงหรือตัดทิ้ง 

13 0.63 ใช้ได้ 0.5265 * 0.0020 ใช้ได้ ใช้ได้ 

14 0.60 ใช้ได้ 0.4879 * 0.0056 ใช้ได้ ใช้ได้ 

15 0.67 ใช้ได้ 0.3835 * 0.0392 ใช้ได้ ใช้ได้ 

16 0.63 ใช้ได้ 0.3898 * 0.0346 ใช้ได้ ใช้ได้ 

17 0.53 ใช้ได้ 0.5670 * 0.0014 ใช้ได้ ใช้ได้ 

18 0.60 ใช้ได้ 0.5266 * 0.0038 ใช้ได้ ใช้ได้ 

19 0.63 ใช้ได้ 0.5200 * 0.0035 ใช้ได้ ใช้ได้ 

20 0.57 ใช้ได้ 0.4026 * 0.0293 ใช้ได้ ใช้ได้ 

21 0.53 ใช้ได้ 0.4279 * 0.0233 ใช้ได้ ใช้ได้ 

22 0.57 ใช้ได้ 0.4342 * 0.0145 ใช้ได้ ใช้ได้ 

23 0.20 ใช้ได้ 0.0589  0.2069  ทิ้ง ปรับปรุงหรือตัดทิ้ง 

24 0.23 ใช้ได้   0.0906  0.6250  ทิ้ง ปรับปรุงหรือตัดทิ้ง 

25 0.60 ใช้ได้ 0.3665 * 0.0356 ใช้ได้ ใช้ได้ 

26 0.67 ใช้ได้ 0.4099 * 0.0240 ใช้ได้ ใช้ได้ 
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ข้อที่ ความยาก แปลผล 
อ านาจ
จ าแนก 

Sig. แปลผล 
แปลผลคุณภาพ 
ของข้อสอบ 

27 0.70 ใช้ได้ 0.6126 * 0.0004 ใช้ได้ ใช้ได้ 

28 0.50 ใช้ได้ 0.5185 * 0.004 ใช้ได้ ใช้ได้ 

29 0.43 ใช้ได้ 0.5440 * 0.0017 ใช้ได้ ใช้ได้ 

30 0.63 ใช้ได้ 0.5725 * 0.0011 ใช้ได้ ใช้ได้ 

31 0.47 ใช้ได้ 0.5171 * 0.0034 ใช้ได้ ใช้ได้ 

32 0.77 ใช้ได้ 0.4982 * 0.0051 ใช้ได้ ใช้ได้ 

33 0.17 ทิ้ง 0.2528  0.1777 ทิ้ง ปรับปรุงหรือตัดทิ้ง 

34 0.13 ทิ้ง 0.0823  0.6653 ทิ้ง ปรับปรุงหรือตัดทิ้ง 

35 0.23 ใช้ได้ 0.0048  0.9801 ทิ้ง ปรับปรุงหรือตัดทิ้ง 

36 0.53 ใช้ได้ 0.5226 * 0.0031 ใช้ได้ ใช้ได้ 

37 0.50 ใช้ได้ 0.4053 * 0.0263 ใช้ได้ ใช้ได้ 

38 0.27 ใช้ได้ 0.0382  0.8411 ทิ้ง ปรับปรุงหรือตัดทิ้ง 

39 0.57 ใช้ได้ 0.5935 * 0.0005 ใช้ได้ ใช้ได้ 

40 0.53 ใช้ได้ 0.5734 * 0.0009 ใช้ได้ ใช้ได้ 

41 0.57 ใช้ได้ 0.4026 * 0.0274 ใช้ได้ ใช้ได้ 

42 0.60 ใช้ได้ 0.4815 * 0.0071 ใช้ได้ ใช้ได้ 

43 0.50 ใช้ได้ 0.4053 * 0.0263 ใช้ได้ ใช้ได้ 

44 0.60 ใช้ได้ 0.4111 * 0.0240 ใช้ได้ ใช้ได้ 

45 0.63 ใช้ได้ 0.6716 * 0.0000 ใช้ได้ ใช้ได้ 

46 0.63 ใช้ได้ 0.6318 * 0.0002 ใช้ได้ ใช้ได้ 

47 0.17 ทิ้ง 0.1218  0.5215 ทิ้ง ปรับปรุงหรือตัดทิ้ง 

48 0.13 ทิ้ง 0.0379  0.8426 ทิ้ง ปรับปรุงหรือตัดทิ้ง 

49 0.57 ใช้ได้ 0.4405 * 0.0148 ใช้ได้ ใช้ได้ 

50 0.53 ใช้ได้ 0.5543 * 0.0015 ใช้ได้ ใช้ได้ 
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ภาคผนวก ค 
 

 แบบประเมินชุดกิจกรรมการพัฒนาทักษะปฏิบัติวิชาดนตรี 
 แบบประเมินความสอดคล้องของแบบทดสอบ 
 แบบประเมินความเหมาะสมของข้อค าถาม 
 ตารางแสดงผลการพิจารณาความเหมาะสมของชุดกิจกรรม 
 ตารางค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างจุดประสงค์การเรียนรู้กับแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์    

ทางการเรียนของชุดกิจกรรม 
 ตารางผลการพิจารณาความเหมาะสมของข้อค าถามในแบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่

มีต่อการสอน 
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แบบประเมินชุดกิจกรรมการพัฒนาทักษะปฏิบัติดนตรี รู้  รักษ์  เรียนดนตรี ตามแนวคิดดาลโครซ 
กับ Google Classroom  ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี5/1 

ประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญ 
ค าชี้แจง  โปรดพิจารณาการพัฒนาทักษะปฏิบัติดนตรี รู้  รักษ์  เรียนดนตรี ตามแนวคิดดาลโครซกับ Google 

Classroom ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5/1ตามความคิดเห็นของท่านในด้านต่าง ๆ โดยขีด
เครื่องหมาย   ลงในช่องที่ตรงกับ ความคิดเห็นของท่าน ซึ่ง มี 5 ระดับ ดังนี้ 

  5   หมายถึง   มีระดับความเหมาะสมมากท่ีสุด 
  4   หมายถึง   มีระดับความเหมาะสมมาก 
  3   หมายถึง   มีระดับความเหมาะสมปานกลาง 
  2   หมายถึง    มีระดับความเหมาะสมน้อย 
  1   หมายถึง    มีระดับความเหมาะสมน้อยที่สุด 

รายการประเมิน 
ระดับความเหมาะสม 

5 4 3 2 1 
1. ด้านค าชี้แจงในการใช้ชุดกิจกรรมฝึกทักษะ      
     1.1 ค าชี้แจงสื่อความหมายชัดเจนเข้าใจง่าย      
     1.2 บอกรายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติได้ชัดเจน
เหมาะสม 

     

    1.3 มีการแนะน าบทบาทของผู้เรียนได้เหมาะสม      
2. ด้านครู      
    2.1 บอกบทบาทหน้าที่ของครูผู้สอนได้เหมาะสม       
    2.2 ระบุสิ่งที่ครูผู้สอนต้องเตรียมในการใช้ชุด
กิจกรรมได้อย่างละเอียดครบถ้วน 

     

3. ด้านแผนการจัดการเรียนรู้      
    3.1 มีองค์ประกอบของแผนการจัดการเรียนรู้
ถูกต้องเหมาะสม 

     

    3.2 สาระการเรียนรู้และจุดประสงค์การเรียนรู้
สอดคล้องกับตัวชี้วัด 

     

   3.3 กิจกรรมการเรียนรู้เหมาะสมกับจุดประสงค์และ
สาระการเรียนรู้ 

     

   3.4  เนื้อหาเหมาะสมกับวัยและความสนใจของ
ผู้เรียน 

     

   3.5  กิจกรรมการเรียนรู้มีความสอดคล้องตามการ
พัฒนาทักษะปฏิบัติของดาลโครซ 

     

   3.6  รูปแบบของกิจกรรมเน้นให้นักเรียนได้ปฏิบัติ      
   3.7  ระยะเวลาในการจัดกิจกรรมเหมาะสมต่อการ
เรียนในเนื้อหาแต่ละกิจกรรม 
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รายการประเมิน 
ระดับความเหมาะสม 

5 4 3 2 1 
4 .ด้านเนื้อหาสาระของกิจกรรม      
   4.1 เนื้อหาสาระสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้      
   4.2 เนื้อหาสาระเหมาะสมกับเวลา      
   4.3  เนื้อหาสาระเหมาะสมกับผู้เรียน      
5. ด้านสื่อการเรียนรู้      
   5.1 สอดคล้องและเหมาะสมกับเนื้อหา      
   5.2 สอดคล้องและเหมาะสมกับกิจกรรมการเรียนรู้      
   5.3 เหมาะสมกับวัยและระดับชั้นของผู้เรียน      
   5.4 ใช้ภาษาชัดเจน อ่านเข้าใจง่าย      
   5.5 ขนาดตัวอักษรที่ใช้มีความเหมาะสม      
6. ด้านการวัดและประเมินผล      
   6.1 การวัดและประเมินผลครอบคลุมจุดประสงค์การ
เรียนรู้ 

     

  6.2 การวัดและประเมินผลตรงกับลักษณะแนวคิดการ
พัฒนาทักษะปฏิบัติของดาลโครซ 

     

   6.3  การวัดและประเมินผล มีเครื่องมือและเกณฑ์ที่ใช้
วัดครอบคลุมจุดประสงค์การเรียนรู้ 

     

   6.4 การวัดและประเมินผลเน้นการประเมินตามสภาพ
จริง 

     

 
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
............................................................................................................................. .................................................
................................................................ ..............................................................................................................
............................................................................................................................. ................................................. 
 
 
 

ลงชื่อ....................................................ผู้ประเมิน 
    (.......................................................) 
                         ผู้เชี่ยวชาญ 
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แบบประเมินความเหมาะสมของข้อค าถามในแบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียน 
ที่มีต่อการสอนโดยการพัฒนาชุดกิจกรรมฝึกทักษะปฏิบัติดนตรี รู้  รักษ์  เรียนดนตรี ตามแนวคิดดาลโครซ

กับ Google Classroom ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี5/1 
 

(ส าหรับผู้เชี่ยวชาญ) 
 

ค าชี้แจง 
 1.  โปรดพิจารณาว่าข้อค าถามในแบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการสอน 

การพัฒนาชุดกิจกรรมฝึกทักษะปฏิบัติดนตรี รู้  รักษ์  เรียนดนตรี ตามแนวคิดดาลโครซกับ Google 
Classroom ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5/1 มีความเหมาะสมหรือไม่ โดยเขียนเครื่องหมาย  ลงใน
ช่อง “ระดับความคิดเห็น” ตามความคิดเห็นของท่าน ดังนี้ 

  + 1 ถ้าแน่ใจว่าข้อค าถามในแบบประเมินมีความเหมาะสม 
       0 ถ้าไม่แน่ใจหรือตัดสินใจไม่ได้ว่าข้อค าถามในแบบประเมินมีความเหมาะสม 
  - 1 ถ้าแน่ใจว่าข้อค าถามในแบบประเมินไม่มีความเหมาะสม 

    2.  หากท่านมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมกรุณาเขียนลงในช่องว่างที่ก าหนด 
 

ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงยิ่ง ส าหรับความกรุณาจากท่าน 
 

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

รายการประเมิน 
ระดับความคิดเห็น 

+ 1 0 - 1 

1.  กิจกรรมช่วยสร้างความสนใจต่อการเรียนรู้    
2.  มีเนื้อหาที่น่าสนใจ เชื่อมโยงความรู้กับชีวิตจริงและสังคม    
3.  มีการส่งเสริมให้นักเรียนแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง    
4.  เปิดโอกาสให้นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรม    
5.  สื่อและอุปกรณ์มีความเหมาะสมกับเนื้อหาและเวลา    
6.  น าความรู้และทักษะไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้    
7.  นักเรียนได้รับการส่งเสริมทักษะการปฏิบัติ    
8.  นักเรียนมีส่วนร่วมในการประเมินผลการเรียนรู้    
9.  การจัดการเรียนการสอนผ่าน Google Classroom    
10.  ท าให้เห็นความส าคัญของภูมิปัญญาท้องถิ่น    

 
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอ่ืนๆ เพ่ิมเติม 
............................................................................ ................................................................................. 

ลงชื่อ......................................................ผู้ประเมิน 
              (......................................................) 
                                                                         ต าแหน่ง.............................................................. 
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ตารางที ่ 11  แสดงผลการพิจารณาความเหมาะสมของ การพัฒนาชุดกิจกรรมฝึกทักษะปฏิบัติดนตรี รู้  รักษ์   
เรียนดนตรี ตามแนวคิดดาลโครซกับ Google Classroom ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5/1 
 

รายการประเมิน 
ผู้เชี่ยวชาญ (คนที่) 

�̅� 𝑺. 𝑫. 1 2 3 4 5 
1. ด้านค าชี้แจงในการใช้ชุดกิจกรรมฝึกทักษะ        

1.1 ค าชี้แจงสื่อความหมายชัดเจนเข้าใจง่าย 4 3 5 5 5 4.40 0.89 
1.2 บอกรายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติได้ชัดเจน   
      เหมาะสม 

4 4 5 5 5 4.60 0.55 

1.3 มีการแนะน าบทบาทของผู้เรียนได้เหมาะสม 4 5 4 4 5 4.40 0.55 
                                          รวม 4.47 0.45 
2. ด้านครู        
    2.1 มีองค์ประกอบของแผนการจัดการเรียนรู้  
         ถูกต้องเหมาะสม 

5 5 5 4 5 4.80 0.45 

2.2 ระบุสิ่งที่ครูผู้สอนต้องเตรียมในการใช้ชุด 
           กิจกรรมได้อย่างละเอียดครบถ้วน 

5 4 4 4 4 4.20 0.45 

                                          รวม 4.50 0.35 
3. ด้านแผนการจัดการเรียนรู้        
  3.1 มีองค์ประกอบของแผนการจัดการเรียนรู้ 
       ถูกต้องเหมาะสม 

5 4 5 5 5 4.80 0.45 

   3.2 สาระการเรียนรู้และจุดประสงค์การเรียนรู้ 
         สอดคล้องกับตัวชี้วัด 

4 5 5 5 4 4.60 0.55 

  3.3 กิจกรรมการเรียนรู้เหมาะสมกับจุดประสงค์ 
       และสาระการเรียนรู้ 

4 4 4 5 5 4.40 0.55 

  3.4  เนื้อหาเหมาะสมกับวัยและความสนใจของ 
        ผู้เรียน 

3 4 4 5 5 4.20 0.84 

 3.5  กิจกรรมการเรียนรู้มีความสอดคล้องตาม 
        แนวคิดการพัฒนาทักษะปฏิบัติของดาลโครซ 

5 5 4 5 5 4.80 0.45 

  3.6  รูปแบบของกิจกรรมเน้นให้นักเรียนได้ปฏิบัติ 4 4 5 4 5 4.40 0.55 
3.7  ระยะเวลาในการจัดกิจกรรมเหมาะสมต่อการ 
       เรียนในเนื้อหาแต่ละกิจกรรม 

5 4 4 4 5 4.40 0.55 

                                   รวม 4.51 0.26 
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ตารางที ่11   (ต่อ)   
 

รายการประเมิน 
ผู้เชี่ยวชาญ (คนที่) 

�̅� 𝑺. 𝑫. 1 2 3 4 5 
4. ด้านเนื้อหาสาระของชุดกิจกรรม        
  4.1 เนื้อหาสาระสอดคล้องกับจุดประสงค์การ 
        เรียนรู ้

4 5 5 5 5 4.80 0.45 

  4.2  เนื้อหาสาระเหมาะสมกับเวลา 3 5 4 5 5 4.40 0.89 
  4.3  เนื้อหาสาระเหมาะสมกับผู้เรียน 4 5 4 5 5 4.60 0.55 
                                รวม 4.60 0.60 
5. ด้านสื่อการเรียนรู้        

5.1 สอดคล้องและเหมาะสมกับเนื้อหา 5 4 5 5 5 4.80 0.45 
5.2 สอดคล้องและเหมาะสมกับกิจกรรมการ 

            เรียนรู ้
5 4 5 5 4 4.60 0.55 

5.3 เหมาะสมกับวัยและระดับชั้นของผู้เรียน 4 5 4 5 4 4.40 0.55 
5.4 ใช้ภาษาชัดเจน อ่านเข้าใจง่าย 5 3 5 5 5 4.60 0.89 

     5.5 ขนาดตัวอักษรที่ใช้มีความเหมาะสม 5 5 4 5 5 4.80 0.45 
                                 รวม 4.64 0.30 
6. ด้านการวัดและประเมินผล        
   6.1 การวัดและประเมินผลครอบคลุมจุดประสงค์ 
        การเรียนรู้ 

5 4 5 4 5 4.60 0.55 

   6.2 การวัดและประเมินผลตรงกับลักษณะแนวคิด 
         การพัฒนาทักษะปฏิบัติของดาลโครซ 

5 4 5 5 5 4.80 0.45 

   6.3  การวัดและประเมินผล มีเครื่องมือและเกณฑ์ 
          ที่ใช้วัดครอบคลุมจุดประสงค์การเรียนรู้ 

4 5 4 4 5 4.40 0.55 

6.4 การวัดและประเมินผลเน้นการประเมินตาม 
     สภาพจริง 

4 4 5 5 5 
 

4.60 0.55 

รวม 4.60 0.29 
รวมเฉลี่ย 4.56 0.21 
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ตารางที ่12   ค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างจุดประสงค์การเรียนรู้กับแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์    
ทางการเรียนของการพัฒนาชุดกิจกรรมฝึกทักษะปฏิบัติดนตรี รู้  รักษ์  เรียนดนตรี ตามแนวคิด 
ดาลโครซกับGoogle Classroom ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5/1ของผู้เชี่ยวชาญ 5 ท่าน 
 

ข้อที่ 
ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญคนที่ 

R IOC แปลผล 
1 2 3 4 5 

1 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 สอดคล้อง 
2 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 สอดคล้อง 
3 0 +1 +1 +1 +1 4 0.8 สอดคล้อง 
4 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 สอดคล้อง 
5 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 สอดคล้อง 
6 +1 +1 +1 0 0 3 0.6 สอดคล้อง 
7 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 สอดคล้อง 
8 +1 0 +1 0 +1 3 0.6 สอดคล้อง 
9 +1 +1 +1 +1 0 4 0.8 สอดคล้อง 
10 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 สอดคล้อง 
11 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 สอดคล้อง 
12 0 +1 +1 0 +1 3 0.6 สอดคล้อง 
13 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 สอดคล้อง 
14 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 สอดคล้อง 
15 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 สอดคล้อง 
16 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 สอดคล้อง 
17 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 สอดคล้อง 
18 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 สอดคล้อง 
19 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 สอดคล้อง 
20 0 +1 +1 +1 +1 4 0.8 สอดคล้อง 
21 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 สอดคล้อง 
22 +1 +1 0 +1 +1 4 0.8 สอดคล้อง 
23 +1 0 0 +1 +1 3 0.6 สอดคล้อง 
24 +1 0 0 +1 +1 3 0.6 สอดคล้อง 
25 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 สอดคล้อง 
26 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 สอดคล้อง 
27 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 สอดคล้อง 
28 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 สอดคล้อง 
29 +1 0 0 0 +1 2 0.4 ไม่สอดคล้อง 
30 +1 +1 +1 +1 0 4 0.8 สอดคล้อง 
31 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 สอดคล้อง 



 97 

ข้อที่ 
ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญคนที่ 

R IOC แปลผล 
1 2 3 4 5 

32 0 0 +1 +1 +1 2 0.4 ไม่สอดคล้อง 
33 +1 +1 0 +1 0 3 0.6 สอดคล้อง 
34 0 0 0 +1 +1 5 0.4 ไม่สอดคล้อง 
35 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 สอดคล้อง 
36 +1 0 0 +1 +1 3 0.6 สอดคล้อง 
37 +1 +1 +1 0 0 3 0.6 สอดคล้อง 
38 0 +1 0 +1 +1 3 0.6 สอดคล้อง 
39 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 สอดคล้อง 
40 0 0 +1 +1 +1 3 0.6 สอดคล้อง 
41 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 สอดคล้อง 
42 +1 0 0 +1 +1 3 0.6 สอดคล้อง 
43 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 สอดคล้อง 
44 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 สอดคล้อง 
45 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 สอดคล้อง 
46 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 สอดคล้อง 
47 +1 +1 0 0 0 2 0.4 ไม่สอดคล้อง 
48 +1 +1 +1 0 +1 2 0.4 ไม่สอดคล้อง 

49 +1 +1 0 0 0 2 0.4 ไม่สอดคล้อง 

50 +1 0 0 0 +1 2 0.4 ไม่สอดคล้อง 

51 +1 0 0 0 +1 2 0.4 ไม่สอดคล้อง 

52 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 สอดคล้อง 

53 0 +1 0 +1 0 2 0.4 ไม่สอดคล้อง 

54 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 สอดคล้อง 

55 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 สอดคล้อง 

56 +1 +1 +1 0 0 3 0.6 สอดคล้อง 

57 0 0 0 +1 +1 2 0.4 ไม่สอดคล้อง 

58 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 สอดคล้อง 

59 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 สอดคล้อง 

60 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 สอดคล้อง 
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ตารางที ่ 13  ผลการพิจารณาความเหมาะสมของข้อค าถามในแบบประเมินความพึงพอใจของ 
                นักเรียนที่มีต่อการสอนโดยใช้ การพัฒนาชุดกิจกรรมฝึกทักษะปฏิบัติดนตรี รู้  รักษ์  เรียนดนตรี  
                ตามแนวคิดดาลโครซกับGoogle Classroom ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5/1 

รายการประเมิน 
ผู้เชี่ยวชาญ (คนที่) 

R IOC แปลผล 
1 2 3 4 5 

1.   ชุดกิจกรรมช่วยสร้างความสนใจต่อ 
       การเรียนรู้ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 เหมาะสม 
 

2.  มีเนื้อหาที่น่าสนใจ เชื่อมโยงความรู้ 
     กับชีวิตจริงและสังคม 

+1 0 +1 +1 +1 4 0.8 เหมาะสม 

3.  มีการส่งเสริมให้นักเรียนแสวงหา 
     ความรู้ด้วยตนเอง 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 เหมาะสม 

4.  เปิดโอกาสให้นักเรียนมีส่วนร่วม 
     ในกิจกรรม 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 เหมาะสม 

5.  สื่อและอุปกรณ์มีความเหมาะสม 
      กับเนื้อหาและเวลา 

+1 0 +1 +1 +1 3 0.8 เหมาะสม 

6.  น าความรู้และทักษะไปใช้ใน 
     ชวีิตประจ าวันได้ 

0 +1 +1 +1 0 3 0.6 เหมาะสม 

7.  นักเรียนได้รับการส่งเสริมทักษะ 
     การปฏิบัต ิ

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 เหมาะสม 

8.  นักเรียนมีส่วนร่วมในการ 
     ประเมินผลการเรียนรู้ 

+1 0 +1 +1 +1 4 0.8 เหมาะสม 

9.  การจัดการเรียนการสอนผ่าน 
Google Classroom 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 เหมาะสม 

10. ท าให้เห็นความส าคัญของภูมิ 
      ปัญญาท้องถิ่น 

+1 +1 0 +1 +1 4 0.8 เหมาะสม 
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ภาคผนวก ง 
 

 

 ตารางแสดงค่าความแปรปรวนของรายการประเมินความพึงพอใจของนักเรียน 
 ตารางแสดงคะแนน และคะแนนรวมยกก าลังสองของคะแนนประเมินความพึงพอใจของนักเรียน

เป็นรายบุคคล 
 ตารางแสดงผลการพิจารณาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีกิจกรรม 
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ตารางที ่14  แสดงค่าความแปรปรวนของรายการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนด้วย     
การพัฒนาชุดกิจกรรมฝึกทักษะปฏิบัติดนตรี รู้  รักษ์ เรียนดนตรีตามแนวคิดดาลโครซกับGoogle Classroom 
ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5/1  (ทดลองภาคสนาม จ านวนนักเรียน  30  คน) 

ข้อที่ ความถี่ของระดับความพึงพอใจ 
∑ fX ∑ fX2 Si

2 
5 4 3 2 1 

1 22 8 - - - 142 678 0.20 
2 21 9 - - - 141 669 0.22 
3 20 10 - - - 140 660 0.23 
4 22 8 - - - 142 678 0.20 
5 20 10 - - - 140 660 0.23 
6 23 7 - - - 143 687 0.19 
7 24 5 1 - - 143 689 0.25 
8 21 8 1 - - 140 662 0.30 
9 19 11 - - - 139 651 0.24 
10 23 6 1 - - 142 680 0.27 
รวม 215 82 3 - - 1412 6714 2.33 
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ตารางที ่15  แสดงคะแนน และคะแนนรวมยกก าลังสองของคะแนนประเมินความพึงพอใจ 
ของนักเรียนเป็นรายบุคคล 

นักเรียนคนที่ 
จ านวนข้อที่

ตอบ 
คะแนนรวม คะแนนรวมยกก าลังสอง 

1 10 49 2,401 
2 10 40 1,600 
3 10 49 2,401 
4 10 47 2,209 
5 10 44 1,936 
6 10 49 2,401 
7 10 49 2,401 
8 10 47 2,209 
9 10 48 2,304 
10 10 45 2,025 
11 10 49 2,401 
12 10 39 1,521 
13 10 49 2,401 
14 10 49 2,401 
15 10 50 2,500 
16 10 48 2,304 
17 10 48 2,304 
18 10 48 2,304 
19 10 49 2,401 
20 10 47 2,209 
21 10 47 2,209 
22 10 50 2,500 
23 10 48 2,304 
24 10 39 1,521 
25 10 48 2,304 
26 10 50 2,500 
27 10 50 2,500 
28 10 48 2,304 
29 10 49 2,401 
30 10 40 1,600 

รวม 1,412 66,776 
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การค านวณคะแนนความแปรปรวนของมาตราวัดทั้งฉบับ 
 

st
2   =   

n ∑ fX2-( ∑ fX)2

n(n-1)
  

       =   
30(66,776)−(1,412)2

30(30-1)
  

       =   
2,003,280−1,993,744

30×29
  

       =   
9536

870
   

       =     10.96 

การค านวณค่าความเชื่อมั่นของแบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนการพัฒนาชุดกิจกรรมฝึกทักษะ 
ปฏิบัติดนตรี รู้ รักษ์ เรียนดนตรีตามแนวคิดดาลโครซกับGoogle Classroomส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่5/1  
 

      α    =     
n

n-1
[1-

∑ Si
2

St
2 ] 

  เมื่อ 𝛼 แทน ค่าสัมประสิทธิ์ความเชื่อม่ันแบบประเมิน 
    n แทน จ านวนข้อของมาตราวัด = 10 
    ∑ Si

2 แทน ผลรวมของความแปรปรวนมาตราวัดเป็นรายข้อ = 2.33 
    St

2 แทน คะแนนความแปรปรวนของมาตราวัดทั้งฉบับ = 10.96 
 

แทนค่า    α    =     
10

10-1
[1-

2.33

10.96
]     

          =     
10

9
[

10.96−2.33

10.96
]     

          =        1.11 × [
8.63

10.96
]  

          =        1.11 × 0.78 

          =        0.87  
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ตารางที ่16   แสดงผลการพิจารณาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการพัฒนาชุดกิจกรรมฝึกทักษะปฏิบัติ 
ดนตรี รู้  รักษ์ เรียนดนตรีตามแนวคิดดาลโครซกับGoogle Classroomส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่
5/1  จ านวนนักเรียน  26  คน 

  

รายการ
ประเมิน

ข้อที่ 

ความถี่ของระดับความพึงพอใจ รวม 
X  S.D. 

5 4 3 2 1 N ∑ fx 

1 14 11 1 0 0 26 117 4.50 0.58 
2 13 9 4 0 0 26 113 4.35 0.75 
3 12 13 1 0 0 26 115 4.42 0.58 
4 20 4 2 0 0 26 122 4.69 0.62 
5 12 13 1 0 0 26 115 4.42 0.58 
6 16 7 3 0 0 26 117 4.50 0.71 
7 18 8 0 0 0 26 122 4.69 0.47 
8 13 8 5 0 0 26 112 4.31 0.79 
9 13 12 1 0 0 26 116 4.46 0.58 
10 11 7 8 0 0 26 107 4.12 0.86 

รวมเฉลี่ย 4.45 0.43 
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ภาคผนวก จ 
 

 
 
 

 ผลการหาความเชื่อม่ันของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน   
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ตารางที ่ 17  การค านวณหาค่า p, q และ pq ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
                จ านวน 30 ข้อ 

ข้อที่ p q pq 
1 0.57 0.43 0.25 
2 0.73 0.27 0.20 
3 0.60 0.40 0.24 
4 0.53 0.47 0.25 
5 0.63 0.37 0.23 
6 0.67 0.33 0.22 
7 0.70 0.30 0.21 
8 0.63 0.37 0.23 
9 0.60 0.40 0.24 
10 0.67 0.33 0.22 
11 0.63 0.37 0.23 
12 0.53 0.47 0.25 
13 0.60 0.40 0.24 
14 0.63 0.37 0.23 
15 0.57 0.43 0.25 
16 0.53 0.47 0.25 
17 0.57 0.43 0.25 
18 0.60 0.40 0.24 
19 0.67 0.33 0.22 
20 0.70 0.30 0.21 
21 0.63 0.37 0.23 
22 0.47 0.53 0.25 
23 0.77 0.23 0.18 
24 0.63 0.37 0.23 
25 0.50 0.50 0.25 
26 0.57 0.43 0.25 
27 0.53 0.47 0.25 
28 0.70 0.30 0.21 
29 0.60 0.40 0.24 
30 0.53 0.47 0.25 
รวม 18.29 11.71 6.99 
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ตารางที่  18  แสดงการค านวณหาค่าความแปรปรวนของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
                 นักเรียนจ านวน 30 คน 

X F X2 f X fX2 

2 1 4 2 4 
3 2 9 6 18 
4 2 16 8 32 
13 1 169 13 169 
14 2 196 28 392 
15 3 225 45 675 
19 1 361 19 361 
20 1 400 20 400 
21 1 441 21 441 
22 6 484 132 2904 
23 2 529 46 1058 
24 1 576 24 576 
25 2 625 50 1250 
26 2 676 52 1325 
27 2 729 54 1458 
29 1 841 29 841 
รวม 30 6281 549 11931 

       

      s2  =  
n ∑ fX2-( ∑ fX)2

n(n-1)
     

  เมื่อ S2  แทน     ความแปรปรวน 
     X  แทน ค่าของข้อมูลแต่ละตัว 
                                 n แทน      จ านวนข้อมูลทั้งหมด 
                                 f แทน      ความถ่ีของข้อมูล 

 แทนค่า  s2  =  
(30)(11931)−(549)2

30(30-1)
   

      =  
357930 − 301401

870
 

                                               = 
56,529

870
 

                                                               = 64.98   
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การค านวณค่าความเชื่อม่ันของแบบทดสอบวิธีของคูเดอร์-ริชาร์ดสัน(KR.20) 

  rtt     =     
n

n-1
[1-

∑ pq

s2 ]    

 เมื่อ    rtt  แทน    ความเชื่อม่ันของแบบทดสอบท้ังฉบับ 
                                                        n           แทน   จ านวนข้อสอบ 
       p         แทน  อัตราส่วนของผู้ตอบถูกในข้อนั้น 
           q       แทน   อัตราส่วนของผู้ตอบผิดในข้อนั้น (q = 1 - p) 
     s2  แทน ความแปรปรวนของคะแนนทั้งฉบับ 

  แทนค่า  rtt    =     
30

30-1
[1-

6.99

64.98
] 

             =     0.1071
29
30

  

              =   1.034 × 0.893    =  0.923 

             =     0.92   
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ภาคผนวก ฉ 
 
 
 คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการท าแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน 
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ตารางที ่19  แสดงคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการท าแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน    
              ด้วยการพัฒนาชุดกิจกรรมฝึกทักษะปฏิบัติดนตรี รู้  รักษ์  เรียนดนตรีตามแนวคิดดาลโครซกับ 
              Google Classroomส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5/1 

คนที่ 
ก่อนเรียน หลังเรียน   คะแนนผลต่าง 

         D D2 
(X  1) (X  2) 

1 15 24 9 81 
2 10 25 15 225 
3 12 24 12 144 
4 10 23 13 169 
5 16 25 9 81 
6 11 26 15 225 
7 11 24 13 169 
8 19 28 9 81 
9 13 25 12 144 
10 13 27 14 196 
11 14 26 12 144 
12 12 24 12 144 
13 11 25 14 196 
14 17 24 7 49 
15 18 28 10 100 
16 14 27 13 169 
17 18 27 9 81 
18 9 24 15 225 
19 10 26 16 256 
20 10 25 15 225 
21 21 28 7 49 
22 20 27 7 49 
23 12 26 14 196 
24 17 25 8 64 
25 16 24 8 64 
26 19 27 8 64 

N= 26 368X1    664X2   296D  35902D   
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การเปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนและหลังเรียนจากการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่ม
ตัวอย่าง โดยใช้สถิติ   t – test  dependent 
 

t-test         
          
Paired Samples 
Statistics       

    Mean N 
Std. 
Deviation 

Pair 1 Pre-test 14.15 26 3.60 
  Posttest 25.54 26 1.48 

 
Paired Samples Test               
    Paired Differences         

    Mean 
Std. 
Deviation 

Std. Error 
Mean t df 

Sig.(2-
tailed) 

Sig.(1-
tailed) 

                  
Pair 
1 

Posttest - 
Pretest 11.38 2.97 0.58 19.5619 25 0.0000 0.0000 
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ภาคผนวก ช 
 
ประสิทธิภาพของการพัฒนาชุดกิจกรรมฝึกทักษะปฏิบัติดนตรี รู้  รักษ์  เรียนดนตรีตามแนวคิดดาลโครซกับ 
              Google Classroomส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5/1 (ทดลองภาคสนาม จ านวน 30 คน) 
ประสิทธิภาพของการพัฒนาชุดกิจกรรมฝึกทักษะปฏิบัติดนตรี รู้  รักษ์  เรียนดนตรีตามแนวคิดดาลโครซกับ 
              Google Classroomส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5/1 (จ านวน 26 คน) 
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ตาราง 20   ผลการหาประสิทธิภาพของการพัฒนาชุดกิจกรรมฝึกทักษะปฏิบัติดนตรี รู้  รักษ์  เรียนดนตรีตาม 
แนวคิดดาลโครซกับGoogle Classroomส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5/1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  
(ทดลองภาคสนาม จ านวน 30 คน) 
 

นักเรียน
คนที ่

        ผลคะแนนระหว่างเรียนด้วยกิจกรรม 
รวม 

(300) 

ผลการทดสอบ
หลังเรียน 

(30) 
1 

(50) 
2 

(50) 
3 

(50) 
4 

(50) 
5 

(50) 
6 

(50) 
1 41 42 39 41 42 43 248 22 
2 41 43 38 40 38 44 244 25 
3 43 44 38 40 43 44 252 26 
4 42 37 41 42 43 43 248 27 
5 40 41 37 39 39 42 238 25 
6 40 42 39 43 41 43 248 24 
7 39 43 39 43 42 41 247 28 
8 36 44 41 45 42 41 249 28 
9 42 44 42 45 44 42 259 22 
10 41 42 38 46 44 42 253 21 
11 43 40 40 44 45 43 255 23 
12 45 41 41 45 46 44 262 26 
13 41 41 42 42 46 44 256 24 
14 41 42 40 43 45 44 255 28 
15 42 41 43 44 47 45 262 27 
16 40 43 40 43 44 46 256 23 
17 42 43 40 43 44 47 259 24 
18 43 43 39 43 43 47 258 27 
19 41 42 39 44 42 46 254 29 
20 39 41 38 44 42 46 250 24 
21 39 42 45 42 43 42 253 26 
22 42 42 43 43 43 42 255 25 
23 42 43 42 43 41 43 254 24 
24 43 42 44 45 43 44 261 24 
25 42 42 42 43 41 44 254 23 
26 43 43 42 45 43 45 261 24 
27 41 45 43 45 46 45 265 28 
28 44 42 41 43 45 46 261 24 
29 43 43 42 42 43 46 259 28 
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ตารางที ่ 20  (ต่อ) 
 

นักเรียน
คนที ่

        ผลคะแนนระหว่างเรียนด้วยกิจกรรม 
รวม 

(300) 

ผลการทดสอบ
หลังเรียน 

(30) 
1 

(50) 
2 

(50) 
3 

(50) 
4 

(50) 
5 

(50) 
6 

(50) 
30 43 44 41 42 45 44 259 24 

รวม 1,244 1,267 1,219 1,292 1,295 1,318 7635 753 
ค่าเฉลี่ย 41.47 42.23 40.63 43.07 43.17 43.93 254.50 25.10 

เฉลี่ย 
ร้อยละ 

82.93 84.47 81.27 86.13 86.33 87.87 84.83 83.67 

E1/E2    84.83    83.67 
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ตารางที ่ 21    ผลการหาประสิทธิภาพของการพัฒนาชุดกิจกรรมฝึกทักษะปฏิบัติดนตรี รู้  รักษ์  เรียนดนตรี 
ตามแนวคิดดาลโครซกับ Google Classroomส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5/1 (จ านวน 26 คน) 
 

นักเรียน
คนที ่

        ผลคะแนนระหว่างเรียนด้วยกิจกรรม 
รวม 

(300) 

ผลการทดสอบ
หลังเรียน 

(30) 
1 

(50) 
2 

(50) 
3 

(50) 
4 

(50) 
5 

(50) 
6 

(50) 
1 42 43 40 42 40 44 251 24 
2 40 43 43 42 41 43 252 25 
3 42 43 42 46 43 43 259 24 
4 38 37 37 40 37 43 232 23 
5 42 43 40 45 42 45 257 25 
6 41 43 42 43 43 44 256 26 
7 43 47 42 44 44 44 264 24 
8 42 48 43 44 45 43 265 28 
9 42 45 43 43 42 42 257 25 
10 41 43 41 42 43 42 252 27 
11 42 41 42 45 43 43 256 26 
12 41 42 44 43 43 43 256 24 
13 43 44 45 42 46 42 262 25 
14 44 45 43 45 44 44 268 24 
15 42 43 44 41 43 45 258 28 
16 44 45 46 43 46 43 267 27 
17 46 44 45 46 47 42 270 27 
18 46 45 46 45 44 48 274 24 
19 47 44 46 46 43 46 272 26 
20 44 45 43 42 44 46 264 25 
21 45 40 45 43 42 44 259 28 
22 42 43 42 43 41 42 253 27 
23 43 42 43 42 44 46 260 26 
24 44 41 45 41 43 44 258 25 
25 43 42 45 44 46 45 265 24 
26 40 45 43 42 43 44 257 27 

รวม 1,109 1,126 1,123 1,124 1,122 1,140 6744 664 
ค่าเฉลี่ย 42.65 43.31 43.19 43.23 43.15 43.85 259.38 25.54 

เฉลี่ย 
ร้อยละ 

85.31 86.62 86.38 86.46 86.31 87.69 86.46 85.13 

E1/E2  86.46 85.13 
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ภาคผนวก ซ 
 

 ตัวอย่างกิจกรรม และแผนการจัดการเรียนรู้ 
 ภาพประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
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การเรียนรู้ ระดับ เสียง สัญลักษณ์ ดนตรีสากล ตามแนวคิดของดาลโครซ  (Dalcroze 
Approach)เพ่ือพัฒนาทักษะการปฏิบัติดนตรีส าหรับนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้
ศิลปะ จัดท าขึ้นจากประสบการณ์และการศึกษาสภาพปัญหาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ดนตรี ซึ่ง
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ า นักเรียนขาดทักษะกระบวนการทางดนตรี  ขาดความมั่นใจในการแสดงออก  
ขาดการฝึกฝนเป็นขั้นตอน  คิดว่าการเรียนดนตรีเป็นเรื่องยาก  ท าให้เกิดปัญหาในการเรียนรู้วิชาดนตรี   
 การเรียนรู้สัญลักษณ์ดนตรีสากล ตามแนวคิดของดาลโครซ  (Dalcroze Approach)เพ่ือพัฒนา
ทักษะการปฏิบัติดนตรีส าหรับนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 5 กิจกรรมการเรียนรู้นี้เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
มุ่งเน้นจัดกิจกรรมการเรียนทางด้านทักษะปฏิบัติ  โดยเริ่มต้นพ้ืนฐานให้ผู้เรียนคุ้นเคยกับจังหวะของดนตรี
โดยอาศัยร่างกายในการเรียนรู้ว่าดนตรี  ท าให้ร่างกาย มีการตอบสนองต่อจังหวะ  ซึ่งช่วยส่งเสริมพัฒนา
ความคิดสร้างสรรค์ โดยให้ความส าคัญของการฝึกโสตประสาททางด้านต่าง ๆ เช่น จังหวะ ระดับเสียง  
ความแตกต่างของเสียง มีกิจกรรมการสอนยูริธึมมิก การสอนโซลเฟจ และการอิมโพรไวเซชั่นเป็นสื่อ และ
มีล าดับขั้นตอนจากง่ายมาหายากตามพัฒนาการของผู้เรียน ซึ่งจะส่งผลให้ผู้เรียนมีทักษะกระบวนการทาง
ดนตรีและเกิดเจตคติที่ดีต่อดนตรี  เพ่ือให้นักเรียนเกิดความสนใจ  มีความสุขและสนุกในการเรียนรู้
กิจกรรมดนตรี 
 ครูผู้สอนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการออกแบบ การเรียนรู้สัญลักษณ์ดนตรีสากล ตามแนวคิดของดาล
โครซ  (Dalcroze Approach)เพ่ือพัฒนาทักษะการปฏิบัติดนตรีส าหรับนักเรียนประถมศึกษาปี            
ที่ 5 จะเป็นประโยชน์ต่อการเรียนดนตรีต่อไป 
 

        ผู้จัดท ำ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค ำน ำ 
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    เรือ่ง                 หน้า 

 ค าชี้แจงในการเรียนรู้เรื่องระดับเสียง สัญลักษณ์ดนตรีสากล ตามแนวคิดของดาลโครซ   
           (Dalcroze Approach) ส าหรับครู          3 
 สาระส าคัญ          7 
 สาระการเรียนรู้          7 
 ตัวชี้วัดตามมาตรฐานการเรียนรู้        7 
 แบบทดสอบก่อนเรียน         8 
 กิจกรรมที่ 1  กิจกรรมการสอนยูริธึมมิก       
 กิจกรรมที่ 2  กิจกรรมการสอนโซลเฟจ       
 กิจกรรมที่ 3  กิจกรรมการอิมโพรไวเซชั่น      
 กิจกรรมที่ 4  สัญลักษณ์ตัวโน้ต        
 แบบทดสอบหลังเรียน         

เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน        
 เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน        
 บรรณำนุกรม          

 

 

 

 

 

 

 

 

    สำรบญั 
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การเรียนรู้สัญลักษณ์ดนตรีสากล ตามแนวคิดของดาลโครซ  (Dalcroze Approach)เพ่ือพัฒนา
ทักษะการปฏิบัติดนตรีส าหรับนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 5  มีจุดมุ่งหมายเพ่ือพัฒนาความสามารถในด้าน
ความคิดสร้างสรรค์   มีล าดับขั้นตอนจากง่ายมาหายากตามพัฒนาการของผู้เรียน ซึ่งจะส่งผลให้ผู้เรียนมี
ทักษะกระบวนการทางดนตรีและเกิดเจตคติที่ดีต่อดนตรี  เพ่ือให้นักเรียนเกิดความสนใจ  มีความสุขและ
สนุกในการเรียนรู้กิจกรรมดนตรี 
 
ครูผู้สอนควรด าเนินการเรียนการสอน ดังนี้ 
 ขั้นที่ 1.  ขัน้ทบทวนความรู้เดิม 
       1.1  ตรวจสอบความรู้เดิมของนักเรียน ด้วยการซักถาม / สื่อ เพื่อน าเข้าสู่การจัดการเรียน 

ขั้นที่ 2.  ขั้นบอกวัตถุประสงค์ 
       1.2  ศึกษาสาระส าคัญมาตรฐานการเรียนรู้  ตัวชี้วัดที่จะสอน  และขั้นตอนต่างๆ                              
ในแผนการจัดการเรียนรู้ให้เข้าใจชัดเจนเสียก่อน เพ่ือแจ้งจุดประสงค์ให้แก่นักเรียน 
       1.3  ตรวจดูอุปกรณ์ต่างๆ ในชุดกิจกรรมว่ามีครบตามที่ระบุไว้และอยู่ในสภาพใช้งานได้หรือไม่ 
       1.4  จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ที่จะใช้ให้เป็นไปตามล าดับการใช้ก่อนหลัง 

ขั้นที่ 3.  ขั้นน าเสนอเนื้อหาใหม่ 
      1.5  เป็นขั้นที่ครูแนะน าเนื้อหาใหม่  น าเข้าสู่บทเรียน (น าเนื้อหาไปไว้ใน Google Classroom ) 
ขั้นที่ 4   ขั้นฝึก 

            ด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามตามแนวคิดของดาลโครซ  (Dalcroze Approach)
คือ 
            ขั้นที่ 4.1  กิจกรรมการสอนยูริธึมมิก  เป็นการให้ผู้เรียนดนตรีได้มีโอกาสเรียนรู้จังหวะของ
ดนตรี   โดยอาศัยอารมณ์และความรู้สึกของนักเรียน   แล้วแสดงออกมาในรูปแบบลักษณะของการเคลื่อนไหว
ของร่างกายเช่น  การเดิน  การวิ่ง   การกระโดดไปตามความรู้สึกและอารมณ์ท่ีมีต่อเสียงดนตรี (น าเนื้อหาคลิป
ไปไว้ใน Google Classroom นักเรียนฝึกปฏิบัติ ) 
 
 
 
 
 

 

การเรียนดนตรีของดาลโครซ 

ค ำช้ีแจงในกำรเรียนรู้เรื่องระดับเสียง สัญลักษณ์ดนตรีสากล ตำมแนวคิดคำลโครซ 
ส ำหรับคร ู
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            ขั้นที่ 4.2  กิจกรรมการสอนโซลเฟจ  การให้ผู้เรียนได้เรียนดนตรีผ่านระบบตัวโน้ต                
แบบ ซอล - ฟา โดยผู้เรียนจะได้รับการพัฒนาทักษะในด้านการฟังโดยเฉพาะการฟังเสียงดนตรีและ              
การอ่านโน้ตเพลงจนเกิดความเข้าใจ  ควบคู่ไปกับการเคลื่อนไหวของร่างกาย น าสัญลักษณ์เข้ามาแทน              
จังหวะในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อให้นักเรียนเกิดความเคยชินมากข้ึน (น าเนื้อหาคลิปไปไว้ใน Google Classroom 
นักเรียนฝึกปฏิบัติ ) 
           ขั้นที่ 4.3  กิจกรรมการอิมโพรไวเซชั่น  การเล่นเปียโน และใช้เสียงเป็นหลัก ถือเป็น
เครื่องมือส าคัญ ในการสอนทักษะดนตรีให้กับผู้เรียน   เพ่ือพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ทางจังหวะ (น าเนื้อหา
คลิปไปไว้ใน Google Classroom นักเรียนฝึกปฏิบัติ ) 
            ขั้นที่ 4.4  กิจกรรมปฏิบัติดนตรี  เมื่อม่ันใจในการเคลื่อนไหวมากข้ึน จึงน าแบบฝึกหัด                
การปฏิบัติดนตรีเริ่มฝึกนักเรียน สามารถกระท าสิ่งนั้นๆ  อย่างสบายเป็นไปอย่างอัตโนมัติ  โดยไม่รู้สึกว่า ต้อง
ใช้ความพยายามเป็นพิเศษ  ซึ่งต้องอาศัยการปฏิบัติบ่อยๆ  ในสถานการณ์ต่างๆ  ที่หลากหลาย(น าเนื้อหาคลิป
ไปไว้ใน Google Classroom นักเรียนฝึกปฏิบัติ ) 

ขั้นที่ 5  ขั้นทบทวน / สรุป 
         เมื่อสิ้นสุดการปฏิบัติกิจกรรมการเรียนการสอน  ครูให้ผู้เรียนร่วมกันตรวจสอบและเก็บอุปกรณ์ ดนตรี
ที่ใช้ท ากิจกรรมให้เรียบร้อย  เพ่ือสะดวกในการใช้ครั้งต่อไป 
  
        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การเรียนดนตรีของดาลโครซ 
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 1.  ศึกษาการเรียนรู้เรื่องระดับเสียง สัญลักษณ์ดนตรีสากล ตามแนวคิดของดาลโครซ  (Dalcroze 
Approach)เพ่ือพัฒนาทักษะการปฏิบัติดนตรีส าหรับนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 5  ให้เข้าใจก่อนที่จะน าไปใช้ 
 2.  ครูอธิบาย  ชี้แจงเกี่ยวกับการศึกษาและปฏิบัติการเรียนรู้สัญลักษณ์ดนตรีสากล ตามแนวคิดของ
ดาลโครซ  (Dalcroze Approach)เพ่ือพัฒนาทักษะการปฏิบัติดนตรีส าหรับนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 5     
และแจ้งตัวชี้วัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนเข้าใจ 
 3.  ครูด าเนินการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่ก าหนดไว้ 
 4.  ครูก ากับติดตามการฝึกปฏิบัติกิจกรรมและให้ค าปรึกษาแนะน าผู้เรียน 
 5.  ครูทดสอบผู้เรียนโดยใช้แบบทดสอบหลังเรียน  หลังจากเรียนจบขั้นตอน                                             
ในแผนการจัดการเรียนรู้ เพ่ือวัดความสามารถทักษะปฏิบัติทางด้านดนตรีของผู้เรียน  (น าเนื้อหาและคลิปการ
ปฏิบัติไปไว้ใน Google Classroom นักเรียนฝึกปฏิบัติ ) 
   
 
 

 
                                                

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บทบาทครู 
การเรียนดนตรีของดาลโครซ 

 



 122 

 
 
 

 1.  ศึกษาการเรียนรู้เรื่องระดับเสียง สัญลักษณ์ดนตรีสากล ตามแนวคิดของดาลโครซ  (Dalcroze 
Approach)เพ่ือพัฒนาทักษะการปฏิบัติดนตรสี าหรับนักเรียนประถมศึกษาปีที่ ๕  ให้เข้าใจก่อนที่จะน าไปใช้
(จากคลิปและเนื้อหาที่ครูน าไปไว้ใน Google Classroom นักเรียนฝึกปฏิบัติ ) 
 2.  ครูอธิบาย  ชี้แจงเกี่ยวกับการศึกษาและปฏิบัติการเรียนรู้สัญลักษณ์ดนตรีสากล ตามแนวคิดของ
ดาลโครซ  (Dalcroze Approach)เพ่ือพัฒนาทักษะการปฏิบัติดนตรีส าหรับนักเรียนประถมศึกษา               
ปีที่ 5   และแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ให้นักเรียนเข้าใจ 
 3.  ครูด าเนินการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่ก าหนดไว้(น าเนื้อหาและคลิปการปฏิบัติไปไว้ใน 
Google Classroom นักเรียนฝึกปฏิบัติ ) 
 4.  ครูก ากับติดตามการฝึกปฏิบัติกิจกรรมและให้ค าปรึกษาแนะน านักเรียน(น าเนื้อหาและคลิปการ
ปฏิบัติไปไว้ใน Google Classroom นักเรียนฝึกปฏิบัติ ) 
 5.  ครูทดสอบผู้เรียนโดยใช้แบบทดสอบหลังเรียน  หลังจากเรียนจบขั้นตอนในแผนการจัดการเรียนรู้
แต่ละกิจกรรม เพื่อวัดความสามารถทักษะปฏิบัติทางด้านดนตรีของผู้เรียน     
 
 

 
                                                

 
 
 

 
 
 
 

  
 

 
 
 
 
 
 

บทบาทนักเรียน 

การเรียนดนตรีของดาลโครซ 
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การเรียนดนตรีของดาลโครซ 
 

เร่ืองระดับเสียง สัญลักษณ์ดนตรีสากล ตามแนวคิดของดาลโครซ  
(Dalcroze Approach)เพ่ือพัฒนาทักษะการปฏิบัติดนตรีส าหรับนักเรียน              

ประถมศึกษาปีที่ 5   

       สำระส ำคัญ    กำรอ่ำน และเขียนโน้ตไทยและโน้ตสำกลอย่ำงถูกต้องเป็นพ้ืนฐำน
ส ำคัญในกำรเรียนร้องเพลงและเล่นดนตรี 

สำระกำรเรียนรู้    1.   โน้ตเพลงสากล 
 

 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 1.   อ่าน เขียนเครื่องหมายและสัญลักษณ์ทางดนตรีได้ (K) 
2.   นักเรียนสามารถน าเสนอการอ่าน เขียนเครื่องหมายและสัญลักษณ์ทางดนตรีได้(P) 
3.   นักเรียนเห็นคุณค่าของเครื่องหมายและสัญลักษณ์ทางดนตรี(A) 

มฐ ศ 2.1      เข้าใจและแสดงออกทางดนตรีอย่างสร้างสรรค์ วิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์                  
คุณค่าดนตรี   ถ่ายทอดความรู้สึก   ความคิดต่อดนตรีอย่างอิสระ ชื่นชมและประยุกต์                         
ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
ตัวชี้วัด  ศ 2.1 ป5/3  อ่าน เขียน โน้ตดนตรีไทยและสากล 5 ระดับเสียง   
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แบบทดสอบก่อนเรียน 
เร่ืองระดับเสียง สัญลักษณ์ดนตรีสากล ตามแนวคิดของดาลโครซ  (Dalcroze Approach)               

เพ่ือพัฒนาทักษะการปฏิบัติดนตรีส าหรับนักเรียน  ประถมศึกษาปีที่ 5   
************************************* 

ค าชี้แจง   นักเรียนท าเครื่องหมายกากบาท (×)ทับอักษร ก, ข, ค, หรือ ง  ในกระดาษค าตอบ 
  ที่ตรงกับตัวเลือกที่นักเรียนเห็นว่าถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว    (10  คะแนน) 
1.  เสียงโน้ตมีก่ีระดับเสียง 

ก.  5 ระดับเสียง  
ข.  6 ระดับเสียง  
ค.  7 ระดับเสียง  
ง.   8 ระดับเสียง  

2.  เสียงโน้ตตัวใดมีเสียงต่ าที่สุด 
      ก.   เสียงโด                     

ข.   เสียงซอล 
       ค.   เสียงเร      

ง.   เสียงที 
3.  โน้ตเสียงที่ 5 คือเสียงใด   

      ก.   เสียงโด                     
ข.   เสียงซอล 

       ค.   เสียงเร      
ง.   เสียงที 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การเรียนดนตรีของดาลโครซ 
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4.   เรียงโน้ตจากต่ าไปสูง ได้ถูกต้อง   
             ก.  ด-ม-ฟ-ซ-ล      

       ข.  ด-ร-ม-ฟ-ซ 
       ค.  ล-ซ-ฟ-ม-ร   
       ง.  ล-ท-ด-ร-ม 
5.  .   เรียงโน้ตจากสูงลงมาหาต่ า ได้ถูกต้อง   

             ก.  ด-ม-ฟ-ซ-ล      
       ข.  ด-ร-ม-ฟ-ซ 
       ค.  ล-ซ-ฟ-ม-ร   
       ง.  ล-ท-ด-ร-ม    
6.  ข้อใดเป็นการปรบมือ 1 จังหวะ 

  ก.     เงาะ 
ข.     มังคุด 
ค.     ล าไย 
ง.      ทุเรียน 

            7.  ข้อใดเป็นการปรบมือ 2 จังหวะ 
      ก.     เงาะ 

ข.     มังคุด 
ค.     ล าไยล าไย 
ง.      ทุเรียนทุเรียน 

            8.  ข้อใดคือสัญลักษณ์โน้ตตัวด า 
      ก.   
    

ข.    
   
ค.      
 
ง.       
 
 
 
 
 
 
 
 

การเรียนดนตรีของดาลโครซ 
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            9.   ข้อใดคือสัญลักษณ์โน้ตตัวเขบ็ต 
      ก.   
    

ข.    
   
ค.      
 
ง.       

10.  ขอ้ใดปรบมือ 1 คร้ัง ในโนต้ตวัด ำทั้งหมด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การเรียนดนตรีของดาลโครซ 
 

ก 

ข 

ค 

ง 
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การเรียนดนตรีของดาลโครซ 
 

ไม่จริงหรอก เรียนง่ำย สนุก
ดว้ย ไปลองเรียนกนัเถอะ 

ดนตรีเรียนยำก                  
ไม่ชอบเรียน 

เรำไปลองดูก็ไดจ้ะ้ 

ไม่ยำกหรอก....เห็นพี่ๆของเรำเล่นกนัอยำ่ง
สนุกเลย   

  เรำไปลองเล่นกนันะๆ 
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( ดูคลิปวิดีโอโดยนำงสำวอัญภัทร  ญำณกิจ ประกอบกิจกรรม) 
 
 
 
 

การเรียนดนตรีของดาลโครซ 
 

กิจกรรมที่ 1 
กิจกรรมการสอนยูริธมึมิก   

 
 
 

     ให้ผู้เรียนดนตรีได้มีโอกำสเรียนรู้จังหวะของดนตรี   โดยอำศัยอำรมณ์และควำมรู้สึกของนักเรียน    
แล้วแสดงออกมำในรูปแบบลักษณะของกำรเคลื่อนไหวของร่ำงกำยเช่น  กำรเดิน  กำรวิ่ง   กำรกระโดด
ไปตำมควำมรู้สึกและอำรมณ์ที่มีต่อเสียงดนตรี 

1 2 3

 
 

1 

4 5 

5 4 3 2 1 
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การเรียนดนตรีของดาลโครซ 
 

ขั้นตอนการด าเนินการเรียนการสอนยูริธึมมิก   

1. ครูแนะน าระดับเสียงโดยการร้องเสียงตามการกดโน้ตดนตรีบนเปียโนหรือคีย์บอร์ด 
2. ครูสาธิตการร้องระดับเสียงจากเสียงโด-เร-มี-ฟา-ซอล-ลา-ที  ให้นักเรียนฝึกร้องตาม 
3. ครูแนะน าสัญลักษณ์แทนระดับเสียง เป็นรูปผลไม้ 
4. ครูน าภาพผลไม้ไปวางโดยวางเรียงกันในแนวตรง ครูสาธิตการกระโดดตามรูปผลไม้ 
5. ร่วมกันแสดงความคิดเห็น (โน้ตมีระดับเสียงที่แตกต่างกันเป็นจังหวะ เหมือนการ
กระโดดไปข้างหน้า คือการเรียงจากโน้ตเสียงต่ า ไปหาสู่เสียงสูง  และการกระโดด        
ถอยหลังคือการเรียนล าดับจากเสียงสูงลงมหาเสียงต่ า) 

 ระดับเสียงของดนตรีสำกลนั้นมี 7 เสียง แทนด้วย
ตัวอักษร 7 ตัวแรกของภำษำอังกฤษ 

คือ A, B, C, D, E, F และ G แต่ในกำรอ่ำนจะเริ่มจำก C และ
อ่ำน C = โด ,  

D = เร ,  
E = มี , 

 F = ฟำ ,  
G = ซอล , 
   A = ลำ , 

 B = ที  
จำกนั้นก็จะวนกลับไปที่ C ( โด) แต่จะมีระดับเสียงที่สูง

กว่ำ C ตัวแรก (เรียกว่ำเสียงสูงกว่ำ 1 อ๊อกเท็ป [Octave] 
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ค าช้ีแจง  ใหน้กัเรียนโยงเส้นขอ้ควำมทำงดำ้นซำ้ยมือไปทำงดำ้นขวำมือให้ตรงกบัขอ้ควำมท่ีสัมพนัธ์กนั 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          
 
 

15 

กจิกรรมที ่1 
 
 
 

เสียงโนต้ตวัท่ี 5 เสียงโด 

เสียงเร 

การเรียนดนตรีของดาลโครซ 
 

เสียงมี 

เสียงฟำ 

เสียงซอล เสียงโนต้ตวัท่ี 4 

เสียงโนต้ตวัท่ี 2 

เสียงโนต้ตวัแรก 

เสียงโนต้ตวัท่ี 3 
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ค าช้ีแจง  ใหน้กัเรียนโยงเส้นขอ้ควำมทำงดำ้นซำ้ยมือไปทำงดำ้นขวำมือให้ตรงกบัขอ้ควำมท่ีสัมพนัธ์กนั 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          

 
 
 
 
 
 
 
 

เฉลยกจิกรรมที ่1 
 
 
 

การเรียนดนตรีของดาลโครซ 
 

เสียงโนต้ตวัท่ี 5 เสียงโด 

เสียงเร 

เสียงมี 

เสียงฟำ 

เสียงซอล เสียงโนต้ตวัท่ี 4 

เสียงโนต้ตวัท่ี 2 

เสียงโนต้ตวัแรก 

เสียงโนต้ตวัท่ี 3 



 132 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การเรียนดนตรีของดาลโครซ 
 

ขั้นตอนการด าเนินการเรียนการสอนโซลเฟจ   

 
กำรก ำหนดค่ำควำมสั้นยำวของเสียง 
            นอกจำกระดับเสียงแล้วเรำต้องก ำหนดควำมสั้นยำวของเสียงโดยกำรใช้
สัญลักษณ์ทำงดนตรี ได้แก่ 
โน้ตตัวกลม 

 

โน้ตตัวขำว 
 

โน้ตตัวด ำ 
 

โน้ตเขบ็ต 1 ชั้น หรือเมื่อมี 2 ตัวติดกันจะเขียน  

โน้ตเขบ็ต 2 ชั้น 
หรือเมื่อมี 2 ตัวติดกันจะเขียน  

 
 
 

กิจกรรมกำรสอนโซลเฟจ  ให้ผู้เรียนได้เรียนดนตรีผ่ำน
ระบบตัวโน้ต แบบ ซอล - ฟำ โดยผู้เรียนจะได้รับกำรพัฒนำ
ทักษะในด้ำนกำรฟังโดยเฉพำะกำรฟังเสียงดนตรีและ กำรอ่ำน
โน้ตเพลงจนเกิดควำมเข้ำใจ  ควบคู่ไปกับกำรเคลื่อนไหวของ
ร่ำงกำย น ำสัญลักษณ์เข้ำมำแทน จังหวะในรูปแบบต่ำง ๆ 
เพ่ือให้นักเรียนเกิดควำมเคยชินมำกขึ้น 
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การเรียนดนตรีของดาลโครซ 
 

1. ครูแนะน าสัญลักษณ์ที่ใช้ท ากิจกรรมวันนี้คือ เงาะ  มังคุด ร่วมกันสนทนาถึง
ผลไม้ทั้งสองชนิด 
*เป็นผลไม้ท่ีนักเรียนรู้จักหรือไหม                                                          
*ผลไม้ท้ังสองชนิดมีก่ีพยางค์ แตกต่างกันไหม 
2. ครูใช้การปรบมือแทนการเรียกชื่อผลไม้ เช่น เงาะ มี 1 พยางค์ ปรบมือ 1 
ครั้ง,มังคุดมี 2 พยางค์ ปรบมือ 2 ครั้ง 
3. ครูสาธิต นักเรียนฝึกตามจนเกิดความคุ้นเคย 
4. ครูสลับต าแหน่งให้เกิดการปรบมือที่หลากหลาย นักเรียนฝึกท าจนเกิดความ
เข้าใจ 
5. ครูน าเสียงเปียโนเข้ามาประกอบการตบมือที่หลากหลายตามสัญลักษณ์ที่
ก าหนดไว้ 
6. ครูให้นักเรียนน าเพลงที่ร้องเป็นประจ ามาประกอบการเคลื่อนไหว เช่น เพลง
หากว่าเราก ำลังสบำย เป็นต้น เพ่ือเพ่ิมควำมคิดสร้ำงสรรค์ให้กับนักเรียน 
 

 เงาะ  เงาะ  เงาะ  เงาะ 

ปรบมือ ปรบมือ ปรบมือ ปรบมือ 
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การเรียนดนตรีของดาลโครซ 
 

 มังคุด  มังคุด  มังคุด  มังคุด 

ปรบมือปรบมือ 

1-2 1-2 1-2 1-2 

ปรบมือปรบมือ ปรบมือปรบมือ ปรบมือปรบมือ 

แบบฝึกกิจกรรม 

1 

2 

3 

4 
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การเรียนดนตรีของดาลโครซ 
 

ปรบมือปรบมือ ปรบมือปรบมือ ปรบมือปรบมือ ปรบมือปรบมือ 

เฉลยแบบฝึกกิจกรรม 

1 

2 

3 

4 

ปรบมือ ปรบมือ ปรบมือ ปรบมือ 

ปรบมือปรบมือ ปรบมือ ปรบมือ ปรบมือ 

ปรบมือ ปรบมือ ปรบมือปรบมือ ปรบมือปรบมือ 



 136 

 
 
 
 
 
 

 
 
          
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(ดูคลิปวิดีโอประกอบการสอนของนางสาวอัญภัทร ญาณกิจ) 
 
 
 
 
 

การเรียนดนตรีของดาลโครซ 
 

ขั้นตอนการด าเนินการเรียนการสอนอิมโพรไวเซชั่น   

 

คือ  กำรเล่นเปียโน และใช้เสียงเป็นหลัก ถือเป็นเครื่องมือส ำคัญ ในกำร
สอนทักษะดนตรีให้กับผู้เรียน   เพื่อพัฒนำควำมคิดสร้ำงสรรค์ทำงจังหวะ 
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ผลงานนักเรียนที่เกี่ยวกับดนตรีที่เกิดจาก 
การจัดการเรียนการสอน  โดยใช้แนวคิดของดาลโครซ 
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ผลงานนักเรียนที่เกี่ยวกับดนตรีที่เกิดจาก 
การจัดการเรียนการสอน  โดยใช้แนวคิดของดาลโครซ ออนไลน ์และClass room 
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1.  ได้รับการคัดเลือกรับรางวัล  “ครูสอนดี”  ของส านักส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน
(สสค.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการสังคมไทยร่วมกันคืนครูดีให้ศิษย์  ยกย่องเชิดชู “ ครูสอนดี ” 
 
2.  ได้รับการคัดเลือกรับรางวัล  “ครูดีเด่น”  ของสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลงานที่เกี่ยวกับดนตรทีี่เกิดจาก 
การจัดการเรียนการสอน  โดยใช้แนวคิดของดาลโครซ 
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เผยแพร่ในรายการสนุกเรียน 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลงานการเผยแพรท่ี่เกี่ยวกับดนตรีที่เกิดจาก 
การจัดการเรียนการสอน  โดยใช้แนวคิดของดาลโครซ 
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 ประวัติย่อผู้วิจัย 

ชื่อ - นามสกุล    นางสาวอัญภัทร  ญาณกิจ 
วัน  เดือน  ปีเกิด   วันที่  8  ตุลาคม  พ.ศ. 2520 
ภูมิล าเนา    อ าเภอบางมูลนาก  จังหวัดพิจิตร 
ที่อยู่ปัจจุบัน    5/9  ถนนเทศบาลสาย 4  อ าเภอขลุง  จังหวัดจันทบุรี 

ประวัติการศึกษา 
พ.ศ.  2539    วิทยาลัยนาฏศิลป์สุโขทัย  กรมศิลปากร 
พ.ศ.  2543    มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ประสานมิตร 

ประวัติการท างาน 

พ.ศ.  2549    เข้ารับราชการบรรจุแต่งตั้งต าแหน่งครูผู้ช่วย 
     โรงเรียนเทศบาลขลุง(บุรวิทยาคาร)  อ าเภอขลุง   

จังหวัดจันทบุรี  
พ.ศ.  2556 - 2558   ต าแหน่ง ครู  วิทยฐานะครูช านาญการ   
     โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง ๑ (บุรวิทยาคาร)  อ าเภอขลุง   

จังหวัดจันทบุรี 
พ.ศ.  2558 – ปัจจุบัน   ต าแหน่ง ครู  วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ   
     โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง ๑ (บุรวิทยาคาร)  อ าเภอขลุง   

จังหวัดจันทบุรี 
 

ผลงานที่ภาคภูมิใจ   - ประพันธ์เพลง-ท านอง เพลงมาร์ชประจ าโรงเรียน 
 
หน้าที่ที่รับผิดชอบ   1. หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ตั้งแต่ ๒๕๕๖ -ปัจจุบัน 
     2. ท าหน้าที่สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ                                                 
      (ดนตรีระดับชั้นอนุบาล – ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ )  

3. หัวหน้าโครงการส่งเสริมศักยภาพสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
4. หัวหน้างานและฝึกซ้อมกิจกรรมเรารักษ์ดนตรีไทย  

     5. หัวหน้างานและฝึกซ้อมกิจกรรมเรารักษ์ดนตรีสากล  
6. หัวหน้างานและฝึกซ้อมกิจกรรมเรารักษ์ดนตรีพ้ืนบ้าน  

     7. หัวหน้างานและฝึกซ้อมกิจกรรมไวโอลีน อะคูเลเล่ 
รางวัลที่ภูมิใจ 

รางวัล ระดับเหรียญทอง  กิจกรรมประกวดโครงงานศิลปะ(ดนตรี) “เสียงกลองจากเปลือกทุเรียน” 
ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 มหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น  ระดับภาคตะวันออก  วังน้ าเย็นวิชาการ  
ประจ า ปีการศึกษา 2559  ระหว่างวันที่ 21-23 กรกฎาคม   2559 ณ เทศบาลเมืองวังน้ าเย็น อ.วังน้ าเย็น             
จ.สระแก้ว 
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รางวัล ระดับเหรียญทอง  กิจกรรมประกวดโครงงานศิลปะ(ดนตรี) “สีสันจากเส้นเสียง” ระดับ
ประถมศึกษาปีที่ 4-6 มหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น  ระดับภาคตะวันออก  วิชาการ  ประจ า ปีการศึกษา 
2562  ณ เทศบาลระยอง จ.ระยอง เป็นตัวแทนไปแข่งขันระดับประเทศ ที่จังหวัดภูเก็ต 

รางวัล เหรียญทอง  ระดับเขตพื้นที่  ผู้ฝึกซ้อมการแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก   ในการเข้าแข่งขัน             
งานวิชาการ “ศิลปหัตถกรรมนักเรียน” ครั้งที ่66 ประจ าปีการศึกษา 2559 จ.จันทบุร ี

รางวัล เหรียญเงิน  ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ผู้ฝึกซ้อมการแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม
เครื่องสายเครื่องเดี่ยว  ในการเข้าแข่งขันงานวิชาการ “ศิลปหัตถกรรมนักเรียน” ครั้งที่ 66 ประจ าปีการศึกษา 
2559 จ.จันทบุรี ระหว่างวันที่ 16-18 ธันวาคม  2559 
   
งานดนตรีกับชุมชน ได้รับรางวัล 

- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1  สถานศึกษาดีเด่นทางวัฒนธรรมด้านดนตรีไทยและดนตรี
พ้ืนบ้าน จากกรมส่งเสริมวัฒนธรรม  กระทรวงวัฒนธรรมและจังหวัดจันทบุรี  

-  โรงเรียนส่งเสริมกิจกรรมดนตรี – นาฏศิลป์สู่ชุมชนดีเด่นประจ าปีการศึกษา 2558                   
จากอ าเภอขลุง 

- โรงเรียนส่งเสริมกิจกรรมดนตรี – นาฏศิลป์สู่ชุมชนดีเด่นประจ าปีการศึกษา 2558                          
จากเทศบาลเมืองขลุง 

วิทยากรชุมชน  ดนตรีผู้สูงอายุเทศบาลเมืองขลุง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


