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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ (1) พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาดนตรี เรื่อง
เครื่องหมายและสัญลักษณ์ทางดนตรีสากล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 
80/80 (2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาดนตรี เรื่องเครื่องหมายและสัญลักษณ์ทางดนตรีสากล
ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน 
 กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนกอบกุลวิทยาคม อ.สะเดา จ.สงขลา 
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 จ านวน 30 คน ซึ่งได้มาจากการสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม จ านวน 1 ห้องเรียน
จาก 3 ห้องเรียน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชาดนตรี เรื่องเครื่องหมาย
และสัญลักษณ์ทางดนตรีสากล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และแบบทดสอบวัดผมสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่า t-test  
 ผลการวิจัย พบว่า 
 บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาดนตรี เรื่องเครื่องหมายและสัญลักษณ์ทางดนตรีสากล 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 87.71/87.89 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ท่ีก าหนด 80/80 
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 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชาดนตรี เรื่องเครื่องหมายและ
สัญลักษณ์ทางดนตรีสากล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ .01 
ค าส าคัญ:  เครื่องหมายและสัญลักษณ์ทางดนตรีสากล  บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 
Abstract 
 The objectives of the research were 1) to develop Computer Assisted Instruction 
(CAI) in the Subject Music to Universal Symbol Western Music for Mathayomsuksa 1 
Students for efficiency as indicated in the 80/80 standard; 2) to compare learning 
achievements before and after learning through Computer Assisted Instruction. 
 The samples were 30 for Mathayomsuksa 1 students from Kobkulwittakom 
School, Amphoe Sadao, Songkhla Province in the first semester of academic year 2014. 
The cluster sampling was applied to find the samples. One of the classrooms was 
selected. The CAI and a learning achievement test were used as a research tool. The 
data were analyzed by statistics, percentages, means, standard deviations, t – test. 
 The results of the study were as follows. 
 The efficiency of CAI in the Subject Music to Universal Symbol  Western Music for 
Grade Mathayomsuksa 1 students was 87.71/87/89, which was higher than the one of the 
80/80 standard. 
 The learning achievement through the CAI after learning was higher than the one 
before learning with the statistical significance of .01. 
Keywords: Universal Symbol Western Music, Computer Assisted Instruction, 
  Achievement 
 
บทน า 
 ดนตรี เป็นศิลปะที่มนุษย์สร้างข้ึนโดยอาศัยเสียงเป็นสื่อถ่ายทอดความรู้สึกของศิลปิน เสียงดนตรี
เป็นเสียงที่มีความงามน ามาเรียบเรียงอย่างมีศิลปะขึ้นเป็นบทเพลง อารมณ์ ความรู้สึก สิ่งที่มากระทบ 
ตัณหาหรือความอยากสิ่งเหล่านี้จะถูกบันทึกลงไปในดนตรีซึ่งเป็นคุณสมบัติที่ส าคัญของศิลปะ อารมณ์ใน
ดนตรีก็เหมือนอารมณ์ในชีวิต ศิลปินถ่ายทอดลงไปในผลงานดนตรีที่มีอารมณ์ ก็จะสื่อไปกระทบกับ
ความรู้สึกต่อผู้ชมหรือผู้ฟังได้ ศิลปินผลงานดี ย่อมมีโอกาสถ่ายทอดอารมณ์ไปสู่ผู้ฟังได้ดี ดนตรีเป็นศิลปะ
ที่ถูกน าไปแปรความหมายต่าง ๆ มากมาย การค้นหาความหมายในเสียงดนตรี นักภาษาศาสตร์ได้
พยายามน าเสียงดนตรีมาตีความให้มีค านิยาม ซึ่งมัก ได้ยินกันทั่วไปว่า “ดนตรีเป็นภาษาสากล (Music is 
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The Universal Language of Man Kind)" บางครั้งก็ได้ยินว่า “ดนตรีเป็นภาษาของอารมณ์" ดังนั้นคีต
กวีจึงร้อยกรองบทเพลงออกมาจากความรู้สึกภายในที่กระตุ้นให้เกิดแนวคิดเกิดจินตนาการและสร้างสรรค์
ให้เกิดพลังอ านาจที่จะโน้มน้าวผู้ฟังให้เกิดความหลงใหล ฮึกเหิม เศร้าสร้อย หรือปลุกใจให้รักชาติ
บ้านเมือง เสียงจึงนับว่ามีอ านาจที่ธรรมชาติให้มา โดยคีตกวีเป็นผู้ถ่ายทอดคุณสมบัติพิเศษของเสียงนั้นมา
เป็นท านองเพลงที่ไพเราะชวนฟัง (สุกรี เจริญสุข, 2532, 8 –9)  
 ดนตรีสากลมีมาตั้งแต่สมัยโบราณ สมัยของการรู้จักใช้อักษรหรือสัญลักษณ์อ่ืน ๆ เพ่ิงจะมีปรากฏ
และเริ่มนิยมใช้กันในสมัยเริ่มต้นของยุคกลางและการบันทึกมีเพียงเครื่องหมายแสดงเพียงระดับของเสียง 
และจังหวะ ดนตรีจึงเกิดขึ้นมาในโลกพร้อม ๆ กับมนุษย์เราในยุคแรก ๆ มนุษย์อาศัยอยู่ในป่าดง ในถ้ า 
ในโพรงไม้ แต่ก็รู้จักการร้องร าท าเพลงตามธรรมชาติ เช่นรู้จักปรบมือ เคาะหิน เคาะไม้ เป่าปาก เป่าเขา 
และเปล่งเสียงร้อง การร้องร าท าเพลงเพ่ืออ้อนวอนพระเจ้าเพ่ือช่วยให้ตนพ้นภัย บันดาลความสุขความ
อุดมสมบูรณ์ต่าง ๆ ให้แก่ตนจนโลกได้ผ่านหลายยุคหลายสมัย ดนตรีจึงเป็นเครื่องมือสื่อสารที่ส าคัญ 
(สุกรี เจริญสุข, 2532) ดังนั้นการศึกษาดนตรีให้ลึกซึ้ง ต้องมีพ้ืนฐานส าคัญที่จะน าไปสู่การรอบรู้เรื่อง
องค์ประกอบต่าง ๆ ของดนตรี ผู้วิจัยได้ตระหนักถึงความส าคัญ โดยเฉพาะเรื่อง เครื่องหมายและ
สัญลักษณ์ทางดนตรีสากล ที่เป็นส่วนส าคัญในการเรียนการสอนดนตรี ไม่ว่าจะเป็นการสอนวิชา ทฤษฎี
ดนตรี การสอนเครื่องปฏิบัติ การสอนปฏิบัติหลักการรวมวง การสอนขับร้อง การสอนวิชาว่าด้วยความ
ซาบซึ้ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการเล่นดนตรี เครื่องหมายต่าง ๆ จะเป็นตัวสื่อความหมายและบ่งบอกหน้าที่
ต่าง ๆ ทางดนตรีได้อย่างชัดเจน และในสาระดนตรีเป็นสาระที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียน เข้าใจเรื่องเครื่องหมาย
ชนิดต่าง ๆ ที่ใช้ในการสื่อสารกันในด้านภาษาดนตรี ดนตรีจึงถูกบรรจุในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานพุทธศักราช 2551  
 ดนตรีนั้นตามหลักสูตรมุ่งเน้นให้ผู้เรียนเข้าใจ และแสดงออกทางดนตรีอย่างสร้างสรรค์ วิเคราะห์ 
วิพากษ์ วิจารณ์คุณค่า ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดต่อดนตรีอย่างอิสระ ชื่นชม และประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน อีกทั้งมุ่งให้ผู้เรียนเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างดนตรี ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม เห็นคุณค่า
ของดนตรีที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่น จึงต้องปลูกฝังให้นักเรียนมีความรู้
ความเข้าใจในดนตรีอย่างถูกต้อง (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551, 18) 
 ในการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรมีความคาดหวังให้นักเรียนมีทักษะดนตรี ในการฟัง การ
อ่านโน้ต การร้อง การเล่น และมีความคิดสร้างสรรค์ ในการน าดนตรีไปใช้ในชีวิตประจ าวัน ในการจัดชั้น
เรียนปกติท่ัวไปนั้น จะมีนักเรียนที่มีความแตกต่างกัน ไม่ว่าจะเป็นในด้านร่างกาย ความคิด และสติปัญญา 
อันเป็นผลท าให้ความสามารถในด้านต่าง ๆ แตกต่างกันไปด้วย ยิ่งในปัจจุบันคอมพิวเตอร์เข้ามามีบทบาท
ในการเรียนการสอนมากขึ้น ท าให้การเรียนการสอนมีการโต้ตอบกันได้ในระหว่างนักเรียนกับเครื่อง
คอมพิวเตอร์ เช่นเดียวกับการสอนระหว่างครูกับนักเรียนที่อยู่ในห้องเรียนปกติ นอกจากนี้คอมพิวเตอร์ยัง
มีความสามารถในการตอบสนองต่อข้อมูลที่นักเรียนป้อนเข้าไปได้ทันที ซึ่งเป็นการเสริมแรงให้แก่นักเรียน 
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ดังนั้น จึงมีการน าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน มาประกอบในการสอนอย่างกว้างขวางแพร่หลาย ช่วย
เสริมแรงในด้านการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ผู้วิจัยซึ่งปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอนวิชาดนตรี กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ได้ส ารวจสภาพสภาพการ
จัดการเรียนการสอนของโรงเรียนกอบกุลวิทยาคมเป็นเบื้องต้นพบว่า มีปัญหาด้านสื่อการเรียนการสอน
ด้านดนตรี ผู้วิจัยจึงได้พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่ใช้ในการประกอบการเรียนรู้ เรื่อง 
เครื่องหมายและสัญลักษณ์ทางดนตรีสากล ของนักเรียนโรงเรียนกอบกุลวิทยาคม โดยบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่ผู้วิจัยพัฒนานี้ นอกจากจะสามารถน าไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียนได้แล้ว 
นักเรียนยังสามารถน าไปศึกษาได้ด้วยตนเอง โดยผู้วิจัยคาดหวังว่าการจัดการเรียนรู้โดยบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่พัฒนาขึ้น ประกอบด้วยเนื้อหาที่สมบูรณ์ครบถ้วน ผ่านการตรวจสอบจาก
ผู้เชี่ยวชาญต่าง ๆ จะสร้างความพอใจให้ผู้เรียนมีความสุขกับการเรียน ท าให้ผู้เรียนมีความรู้ มีความเข้าใจ
ในเนื้อหามากยิ่งข้ึน ส่งผลให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพ่ือพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาดนตรี เรื่องเครื่องหมายและสัญลักษณ์ทางดนตรี
สากลให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 
 2. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาดนตรี เรื่องเครื่องหมายและสัญลักษณ์ทางดนตรี
สากลระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน 
 
 

วิธีการด าเนินการวิจัย 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากร เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนกอบกุลวิทยาคม จ านวน 3 ห้อง นักเรียน
ทั้งสิ้น 113 คน 
 กลุ่มตัวอย่าง แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ 
 1. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการทดลองหาประสิทธิภาพเพ่ือพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนในครั้งนี้  
เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนกอบกุลวิทยาคม ซึ่งไม่เคยเรียนเรื่องเครื่องหมายและสัญลักษณ์
ทางดนตรีสากลมาก่อน โดยการสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม (Cluster Random Sampling) ด้วยวิธีการจับฉลากมา 
1 ห้องเรียน จาก 3 ห้องเรียน ปรากฏว่าได้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2 จ านวน 38 คน โดยแบ่ง
นักเรียนออกเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มที่เรียนเก่ง กลุ่มที่เรียนปานกลางและกลุ่มที่เรียนอ่อน ซึ่งใช้ผลคะแนน
จากการทดสอบกลางภาคในกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา 1/2556 ในการแบ่งกลุ่ม ดังนี้ 
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กลุ่มท่ีเรียนอ่อน  คะแนนระหว่าง  0 – 59    คะแนน 
กลุ่มท่ีเรียนปานกลาง  คะแนนระหว่าง  60 – 79     คะแนน 
กลุ่มท่ีเรียนเก่ง  คะแนนระหว่าง  80 – 100   คะแนน 
โดยแบ่งได้ดังนี้ กลุ่มที่เรียนอ่อน  11 คน กลุ่มที่เรียนปานกลาง 14 คน กลุ่มที่เรียนเก่ง 12 คน 

จากนั้นท าการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) ด้วยวิธีการจับฉลากดังนี้ 
กลุ่มท่ีเรียนอ่อน  11   คน  มาจับฉลากให้ได้ 10 คน 
กลุ่มท่ีเรียนปานกลาง  14   คน  มาจับฉลากให้ได้ 10 คน 
กลุ่มท่ีเรียนเก่ง  12   คน  มาจับฉลากให้ได้ 10 คน 
ได้นักเรียนทั้งหมด 30 คน คือ กลุ่มที่เรียนอ่อน 10 คน กลุ่มที่เรียนปานกลาง 10 คน และกลุ่มที่

เรียนเก่ง 10 คน แล้วน ามาแบ่งเพ่ือการทดลอง 3 ครั้ง โดยวิธีการสุ่มอย่างง่าย ด้วยวิธีการจับฉลากอีกครั้ง 
ดังนี้ 

การทดลองครั้งที่ 1 ใช้กลุ่มตัวอย่างจ านวน 3 คน (อ่อน 1 คน ปานกลาง 1 คน เก่ง 1 คน) 
การทดลองครั้งที่ 2 ใช้กลุ่มตัวอย่างจ านวน 9 คน (อ่อน 3 คน ปานกลาง 3 คน เก่ง 3 คน) 
การทดลองครั้งที่ 3 ใช้กลุ่มตัวอย่างจ านวน 30 คน (อ่อน 10 คน ปานกลาง 10 คน เก่ง 10 คน) 

 2. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เป็น
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนกอบกุลวิทยาคม ซึ่งไม่เคยเรียนเรื่องเครื่องหมายและสัญลักษณ์ทาง
ดนตรีสากลมาก่อน โดยใช้นักเรียน 2 ห้องที่เหลือจากการสุ่มตัวอย่างทดลองหาประสิทธิภาพ มาจับฉลากอีก
ครั้งให้ได้ 1 ห้อง ปรากฏว่าได้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/3 จ านวน 37 คน 

 
ผลการวิจัย 
 1. ผลจากการหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาดนตรี เรื่องเครื่องหมายและ
สัญลักษณ์ทางดนตรีสากล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 พบว่า คะแนนเฉลี่ยของนักเรียนจากการท าแบบทดสอบ
ระหว่างเรียนทั้ง 8 หน่วย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 39.47 คิดเป็นร้อยละ 87.71 และคะแนนเฉลี่ยจากการท า
แบบทดสอบหลังเรียน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 26.37 คิดเป็นร้อยละ 87.89 ดังนั้นบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
วิชาดนตรี เรื่องเครื่องหมายและสัญลักษณ์ทางดนตรีสากล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 
87.71/87.89 ประสิทธิภาพที่ได้สูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนด 80/80 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ 
 2. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ที่เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย
สอนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน วิชาดนตรี เรื่องเครื่องหมายและสัญลักษณ์ทางดนตรีสากล ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 ซึ่งทางผู้วิจัยได้น าบทเรียนที่ผ่านการหาประสิทธิภาพของบทเรียนแล้วน าไปใช้กับกลุ่ม
ตัวอย่าง ซึ่งเป็นคนละกลุ่มกับที่ใช้ในการหาประสิทธิภาพของบทเรียนจ านวน  30 คน และก าหนดให้
ทดลองโดยใช้คอมพิวเตอร์ 1 คนต่อ 1 เครื่อง เพ่ือหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยเปรียบเทียบผลคะแนน
จากการท าแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน ปรากฏผลว่าผลการเปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธิ์
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ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชาดนตรี  เรื่องเครื่องหมายและ
สัญลักษณ์ทางดนตรีสากล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 
สรุปผลและอภิปรายผลการวิจัย  
 จากการสรุปผลวิจัยในครั้งนี้ เป็นการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชาดนตรี เรื่อง
เครื่องหมายและสัญลักษณ์ทางดนตรีสากล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 สามารถน ามาอภิปรายผลวิจัยได้ดังนี้ 
 1. ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชาดนตรี เรื่องเครื่องหมายและสัญลักษณ์
ทางดนตรีสากล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีประสิทธิภาพ 87.71/87.89 ซึ่งประสิทธิภาพที่ได้สูงกว่าเกณฑ์ที่
ก าหนด 80/80 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานข้อที่ 1 ที่ตั้งไว้ 
 ผลการวิจัยเป็นเช่นนี้เนื่องมาจากผู้สอนมีการจัดการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน 
วิชาดนตรี เรื่องเครื่องหมายและสัญลักษณ์ทางดนตรีสากล ที่ผู้วิจัยสร้างและพัฒนาขึ้นมีคุณภาพตาม
เกณฑ์มาตรฐาน ซึ่งสร้างด้วยโปรแกรมส าหรับสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่เหมาะในการเรียนรู้
ของผู้เรียนที่มีความแตกต่างกันในระดับความรู้ความเข้าใจ และความสามารถของผู้เรียน โดยมีขั้นตอน
การศึกษาหลักสูตร เนื้อหา ค าอธิบายรายวิชาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 
2551 ได้ก าหนดจุดประสงค์ทั่วไปและจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม ก าหนดหน่วยการเรียนและแบ่งเนื้อหา
ออกเป็นหน่วยย่อย ๆ และน าเสนอให้ผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา ตรวจสอบความถูกต้องและสอดคล้องกับ
จุดประสงค์ และเขียนผังงานของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน โดยสร้างตามผังงานที่ออกแบบแล้วน าไป
ตรวจสอบความถูกต้องและเหมาะสมด้านเนื้อหา ด้านการออกแบบ ด้านการเชื่อมโยงและท าการแก้ไข
ปรับปรุงข้อบกพร่องตามค าแนะน า ของผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา และผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อเทคโนโลยีจ านวน 
6 คนตรวจสอบ และแก้ไขปรับปรุง น ามาหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน โดยใช้
ทดลองกับนักเรียนกลุ่มเล็ก กลุ่มใหญ่ เพ่ือหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน โดยน าผล
จากแบบฝึกหัดระหว่างเรียนและแบบทดสอบหลังเรียนมาหาประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 ด้วยสูตร E1, 
E2 (ไชยยศ เรืองสุวรรณ , 2547,132) ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ (ถนอมพร เลาหจรัสแสง และบูรณะ 
สมชัย, 2542, 29– 32) ที่ได้กล่าวถึงขั้นตอนของการออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมี 7 ขั้นตอน 
คือ ขั้นตอนการเตรียม ขั้นตอนการออกแบบบทเรียน ขั้นตอนการเขียนผังงาน ขั้นตอนการสร้างสตอรี่
บอร์ด ขั้นตอนการสร้างบทเรียน ขั้นตอนการสร้างคู่มือการใช้บทเรียน และขั้นตอนการประเมินและแก้ไข
บทเรียน 
 บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เป็นสื่อการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์เป็นสื่อในการน าเสนอ
เนื้อหาและกิจกรรมด้วยการน าเสนอบทเรียนที่มีทั้งภาพ เสียง ข้อความหรือ เป็นมัลติมีเดีย โดยเนื้อหา
ของบทเรียนได้จัดวางไว้เป็นล าดับตามลักษณะการเรียนรู้จากง่ายไปหายาก  จากเนื้อหาน้อยไปสู่เนื้อหา
มาก ๆ การน าเสนอบทเรียนเน้นการศึกษารายบุคคลให้ผู้เรียนได้เรียนตามความสนใจและโอกาสของ
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ตนเอง โดยที่ให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในการเรียนและการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับบทเรียน เพ่ือให้
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้เป็นพฤติกรรมแบบแสดงอาการกระท า (Operant Conditioning) มีการเสริมแรง 
(Reinforcement) คอมพิวเตอร์ที่ออกแบบตามแนวคิดของทฤษฎีพฤติกรรมนิยมนี้จะมีโครงสร้างบทเรียน
ในลักษณะของเชิงเส้นตรง (Linear) โดยที่ผู้เรียนทุกคนจะได้รับการเสนอเนื้อหาในล าดับที่เหมือนกันและ
ตายตัวซึ่งเป็นล าดับที่ผู้สอนได้พิจารณาแล้วว่าเป็นล าดับการสอนที่ดีและผู้เรียนจะสามารถเรียนรู้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากที่สุด (ถนอมพร เลาหจรัสแสง, 2542, 51–67)  
 จากเหตุผลดังกล่าว ท าให้ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  วิชาดนตรี เรื่อง
เครื่องหมายและสัญลักษณ์ทางดนตรีสากล ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีประสิทธิภาพ 
87.71/87.89  
 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชาดนตรี เรื่องเครื่องหมาย
และสัญลักษณ์ทางดนตรีสากล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 หลังเรียนกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 
.01 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานข้อที่ 2 ที่ตั้งไว้ คือ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชาดนตรี เรื่องเครื่องหมายและสัญลักษณ์ทางดนตรีสากล หลังเรียนสูงกว่าก่อน
เรียน 
 ผลการวิจัยที่เป็นเช่นนี้เนื่องมาจากผู้สอนได้น าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชาดนตรี เรื่อง
เครื่องหมายและสัญลักษณ์ทางดนตรีสากล ส าหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ใช้ในการจัดการเรียนรู้ ท าให้
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมีผลสัมฤทธิ์สูงกว่าก่อนเรียน ดังแนวคิด
ของ (ถนอมพร เลาหจรัสแสง, 2541, 12) กล่าวไว้ว่า การออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนนั้น
สามารถจูงใจผู้ เรียนให้เกิดความกระตือรือร้น (Motivated) ที่จะสนุกสนานไปกับการเรียนตาม
แนวความคิดในปัจจุบันที่ว่า "Learning is Fun" ซึ่งหมายถึงการเรียนรู้เป็นเรื่องสนุก เป็นการตอบสนอง
ผู้เรียนแต่ละคนซึ่งมีความแตกต่างกันได้เป็นอย่างดี เป็นสิ่งแปลกใหม่ โดยนักเรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วย
ตนเอง มีการวัดผลและประเมินผลไปพร้อม ๆ กัน อีกทั้งยังช่วยนักเรียนที่มีปัญหาในการเรียน ให้สามารถ
รับรู้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนได้อย่างรวดเร็ว เป็นการท้าทายผู้เรียน และเสริมแรงให้อยากเรียนต่อโดย
สามารถดึงดูดความสนใจด้วยเทคนิคการน าเสนอด้วยกราฟิก ภาพเคลื่อนไหว แสง สี เสียง สวยงามและ
เหมือนจริง รวมถึงช่วยประหยัด เวลาและค่าใช้จ่ายในการเรียนการสอน สามารถเรียนได้โดยไม่มีข้อจ ากัด
ในด้านเวลาและสถานที่ เช่น แทนที่จะต้องเดินทางมายังชั้นเรียนตามปกติ ผู้เรียนสามารถเรียนด้วยตนเอง
จากที่บ้านได้ นอกจากนั้นยังสามารถเรียนในเวลาใดก็ได้ที่ต้องการ 
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ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะในระดับปฏิบัติ  
  1.1 จากผลการวิจัยพบว่านักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชาดนตรี เรื่อง
เครื่องหมายและสัญลักษณ์ทางดนตรีสากล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูง
กว่าก่อนเรียน ดังนั้นควรมีการสนับสนุนให้มีการผลิต เผยแพร่และน าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่ว ยสอนไป
ประกอบการจัดการเรียนการสอนต่อไป 
  1.2 การใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนควรให้อิสระในการเรียน ไม่จ ากัดเวลาเรียน 
เพ่ือตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียน 
  1.3 ผู้เรียนควรมีความซื่อสัตย์ในการท าแบบทดสอบ เพราะว่าในการท าแบบทดสอบของผู้เรียน
อาจจะเปิดหนังสือหรือเปิดดูข้อมูลในระบบอินเตอร์เน็ตดูได้ ซึ่งในการวิจัยต้องใช้ผู้ควบคุมในการเรียน 

2. ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป   
  2.1 แบบทดสอบและแบบฝึกหัดในบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนควรมีหลายรูปแบบ เช่น 
ค าถาม แบบเลือกตอบ ค าถามแบบเขียนตอบ หรือแบบฝึกปฏิบัติ 
  2.2 ควรมีการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนในเนื้อหาที่มีความต่อเนื่องกัน  
  2.3 ควรมีการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับความคงทนต่อการเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  
  2.4 ควรมีการวิจัยเปรียบเทียบผลการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์กับวิธีการสอนแบบอื่น ๆ เช่น 
การสอนแบบปกติ การสอนแบบโครงงาน เป็นต้น เพ่ือศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และเจตคติต่อการเรียน 
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