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ทักษะการเล่นไวโอลิน และ เจตคติต่อการเรียนไวโอลิน 

ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศธนบุรี 

ที่เรียนรู้โดยวิธีการสอนแบบบทบาทสมมุติ 

และวิธีการสอนแบบสาธิต 

Violin Skills and Attitude of Leaning Violin to 4th Grade Student, 

Sarasas Witaed Thonburi School Learned by Role - Playing 

and Demonstration Methods

ภัทริศ ทรัพย์สุนทร*

บทคัดย่อ
	 การวิจัยครั้งนี้	เป็นการวิจัยเชิงทดลอง	โดยมีวัตถุประสงค์	คือ	1)	เปรียบเทียบทักษะการเล่นไวโอลิน

ของนักเรยีนชัน้ประถมศึกษาปีที	่4	โรงเรยีนสารสาสน์วเิทศธนบุร	ีทีเ่รยีนรูโ้ดยวธิกีารสอนแบบบทบาทสมมติุ	

และวิธีการสอนแบบสาธิต	2)	เปรียบเทียบเจตคติต่อการเรียนไวโอลินของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	4	

โรงเรยีนสารสาสน์วิเทศธนบรุ	ีทีม่ต่ีอการเรยีนรูโ้ดยวธิกีารสอนแบบบทบาทสมมตุ	ิและวธิกีารสอนแบบสาธติ	

3)	เปรียบเทียบเจตคติต่อการเรียนไวโอลินของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	4	โรงเรียนสารสาสน์วิเทศธนบุรี	

ที่มีต่อการเรียนรู้โดยวิธีการสอนแบบบทบาทสมมุติ	และวิธีการสอนแบบสาธิต	ก่อนเรียน	และหลังเรียน

	 โดยมีขั้นตอนดังนี้	1)	ทดสอบก่อนเรียน	(pre-test)	วัดเจตคติต่อการเรียนไวโอลินของนักเรียน 

ช้ันประถมศึกษาปีท่ี	4	โรงเรียนสารสาสน์วิเทศธนบุรี	ที่มีต่อการเรียนรู้โดยวิธีการสอนแบบบทบาทสมมุติ	

และวธิกีารสอนแบบสาธติ	กบันกัเรยีนกลุม่ตวัอย่างห้องละ	20	คน	โดยใช้แบบวดัเจตคติต่อการเรยีนไวโอลนิ	

แบบ	rubric	score	ชนดิ	5	อนัดบั	จ�านวน	15	ข้อ	2)	ด�าเนนิการทดลอง	วดัทกัษะการเล่นไวโอลนิของนกัเรยีน

ชัน้ประถมศกึษาปีที	่4	โรงเรยีนสารสาสน์วิเทศธนบุร	ีโดยใช้แผนการจดัการเรยีนรูก้ารเล่นไวโอลนิโดยวธิกีาร

สอนแบบบทบาทสมมุติ	และวิธีการสอนแบบสาธิต	กับนักเรียนกลุ่มตัวอย่างห้องละ	20	คน	จ�านวนกลุ่มละ	 

17	แผน	แผนละ	1	ชั่วโมง	3)	ทดสอบหลังเรียน	(post-test)	วัดเจตคติต่อการเรียนไวโอลินของนักเรียน 

ช้ันประถมศึกษาปีท่ี	4	โรงเรียนสารสาสน์วิเทศธนบุรี	ที่มีต่อการเรียนรู้โดยวิธีการสอนแบบบทบาทสมมุติ	 

และวธิกีารสอนแบบสาธติ	กบันกัเรยีนกลุม่ตวัอย่างห้องละ	20	คน	โดยใช้แบบวดัเจตคติต่อการเรยีนไวโอลนิ

ชุดเดียวกับการทดสอบก่อนเรียน	แบบ	rubric	score	ชนิด	5	อันดับ	จ�านวน	15	ข้อ

*นักศึกษาปริญญาเอก	สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน	คณะครุศาสตร์	มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี
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ค�าส�าคัญ :	วิธีการสอนแบบบทบาทสมมุติ,	วิธีการสอนแบบสาธิต,	ทักษะในการเล่นไวโอลิน,	เจตคต ิ

	 	 ที่มีต่อการเรียนไวโอลิน

Abstract
	 This	research	is	experimental	research.	The	purposes	of	this	research	were	to	:1)	Comparison	

between	violin	skills	learned	by	Role	-	Playing	and	Demonstration	Methods	for	the	4th	grade	 

student,	Sarasas	Witaed	Thonburi	school.	2)	Comparison	between	attitude	of	learning	violin	

learned	by	Role-Playing	and	Demonstration	Methods	 for	 the	4th	grade	student,	Sarasas	 

Witaed	Thonburi	school.	3)	Comparison	between	attitude	of	 learning	violin	 learned	by	 

Role-Playing	and	Demonstration	Methods	in	both	before	and	after	 learning	for	the	4th	grade	

student,	Sarasas	Witaed	Thonburi	school	as	follows	:	1)	To	pre-test	before	learning	for	attitude	 

of	 learning	violin	 learned	by	Role-Playing	and	Demonstration	Methods	 for	 the	4th	grade	 

student,	Sarasas	Witaed	Thonburi	school,	with	20	sample	students	is	the	classroom,	using	

15	rubric	scores.	2)	To	manage	of	 test	 for	violin	skills	by	violin	skills	 lesson	plans	which	 

learning	of	Role-Playing	and	Demonstration	Methods	 for	 the	4th	grade	student,	Sarasas	 

Witaed	Thonburi	school,	using	violin	skill	lesson	plan	for	17	sample	students,	there	are	17	plan,	

which	each	1	hour	this	class.	3)	To	post-test	after	learning	for	attitude	of	learning	violin	learned	 

by	Role-Playing	and	Demonstration	Methods	 for	 the	4th	grade	student,	Sarasas	Witaed	 

Thonburi	school,	with	20	sample	students	is	the	classroom,	using	15	rubric	scores.

	 The	results	of	this	research	showed	that	:1)	Violin’s	skill	 learned	by	Role-Play	is	better	

than	Demonstration	Methods.	2)	Attitude	of	 learning	violin	 learned	by	Role-Play	 is	better	 

than	Demonstration	Methods.	3)	Attitude	of	learning	violin	learned	by	Role-Play	after	learning	 

is	better	than	before,	Attitude	of	learning	violin	learned	by	Demonstration	Methods	both	before	

and	after	learning	are	not	different.

Keywords	 :	violin	skills,	attitude	of	iearning	violin,	role-playing,	demonstration	methods

	 ผลการวิจัยพบว่า	1)	ทักษะการเล่นเรียนไวโอลินโดยวิธีการสอนแบบบทบาทสมมุติ	สูงกว่า	วิธีการ

สอนแบบสาธิต	2)	เจตคติต่อการเรียนไวโอลินโดยวิธีการสอนแบบบทบาทสมมุติ	สูงกว่า	วิธีการสอนแบบ

สาธิต	3)	เจตคติต่อการเรียนไวโอลินโดยวิธีการสอนแบบบทบาทสมมุติ	หลังเรียน	สูงกว่า	ก่อนเรียน	และ	

เจตคติ	ก่อนเรียน	และหลังเรียน	ต่อการเรียนไวโอลินโดยวิธีการสอนแบบสาธิต	ไม่ต่างกัน
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เกิดจินตนาการกว้างไกล	อารมณ์เยือกเย็น	สุขุม	

รักสวยรักงาม	เห็นคุณค่าของดนตรี	และมีทัศนคติ

ที่ดีต่อดนตรี	รักในเสียงเพลง	เสียงดนตรี	อันเป็น

ผลพวงจากดนตรี	 (ค้นหาเม่ือ	1	สิงหาคม	2557	

จาก,	http//www.oknation.net)	การเรียนรู้ด้าน

ดนตรีสากล	เป็นวิชาแขนงหนึ่ง	ที่มุ่งพัฒนาอย่าง 

ต่อเนื่อง	แต่ถ้าเรียนในด้านทฤษฎีอย่างเดียว	 

โดยไม่ใช้ทักษะปฏิบัติ	ก็จะไม่เกิดผลประโยชน	์ 

การศึกษาทฤษฎีในเบื้องต้นแล้วจึงลงมือปฏิบัติ

ควบคูก่นัไป	การทีจ่ะเรยีนดนตรใีห้ได้ผลน้ันจ�าเป็น

จะต้องมทีกัษะปฏบิติัควบคูไ่ปกบัทฤษฎผีูท้ีจ่ะเรยีน

ดนตรีให้ได้ผลดี	(ณรุทธ์	สุทธ์จิตต์,	2545,	หน้า	3)	 

สรปุได้ว่า	การฝึกฟังจะช่วยพฒันาทกัษะการปฏบิตัิ

เครื่องดนตรีต่างๆ	ในหลายๆ	ด้าน	ทั้งนี้เครื่องดนตร ี

ที่ผู ้สอน	 และผู ้ เรียนจ�าเป ็นต ้องมีการพัฒนา 

โสตทักษะการฟังมากกว่าเครื่องดนตรีอื่นๆ	คือ

เครื่องดนตรีประเภทเครื่องสาย	ได้แก่	 ไวโอลิน	

เน่ืองจาก	 เครื่องดนตรีประเภทเครื่องสายไม่มี

เครื่องหมาย	หรือสิ่งที่แสดงถึงต�าแหน่งที่แน่นอน

ของตัวโน ้ต 	 ซึ่ งผู ้ เ รียนเครื่ องดนตรีประเภท 

เครื่องสายจ�าเป็นต้องได้รับการพัฒนาโสตทักษะ

การฟังที่ดีก่อนหรือได้รับการพัฒนาโสตทักษะ 

การฟังควบคู่ไปกับการเรียนปฏิบัติเครื่องดนตร	ี

(ณรุทธ์	สุทธจิตต์,	2537)	โคดายกล่าวว่า	ส�าหรับ

นักดนตรีที่ดี	 เวลาเล่นดนตรี	หูควรเป็นผู้น�าการ

เคล่ือนไหวของนิ้ว	ค�ากล่าวของโคดายนี้ได้แสดง 

ให้เห็นถึงการสอนไวโอลินของ	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	

พันเอกชูชาติ	พิทักษากร	ให้ความส�าคัญของการ

พัฒนาโสตทักษะการฟังของผู ้เรียนดนตรีอย่าง

สูงสุดโดยเร่ิมจากการฟังและการร้อง	ก่อนการ

ปฏิบัติทักษะไวโอลิน	ซึ่งการก�าหนดต�าแหน่ง

ของนิ้วมือซ้ายในแบบต่างๆ	ผนวกกับการฝึก 

ความเป็นมาและความส�าคัญของ

ปัญหา  
	 ดนตรีเป ็นสื่อที่ตอบสนองต่อธรรมชาติ 

ของเด็กโดยตรงและสร ้างความสุขให้เด็กได  ้

อย่างง่าย	และที่ส�าคัญดนตรีเป็นเหมือนทางลัด

ที่ช่วยส่งเสริมพัฒนาการในด้านร่างกาย	อารมณ	์

จิตใจ	สังคม	และสติปัญญาของเด็กได้เป็นอย่างด	ี 

ดนตรีจะช่วยลดพฤติกรรมที่เป็นปัญหาบางอย่าง

ของเด็ก	เช่น	เด็กที่ไม่กล้าแสดงออก	ไม่มีความ

เชื่อม่ันในตนเอง	 เด็กท่ีขี้อาย	มีความก้าวร้าว	 

เราสามารถน�ากิจกรรมทางดนตรีเข้ามาช่วยปรับ	

หรอืแก้ไขพฤตกิรรมดังกล่าวได้เป็นอย่างด	ีอทิธพิล

ของเสียงเพลงหรือเครื่องดนตรีดนตรีสามารถ 

ก่อให ้เกิดประโยชน์	 คุณค่าและเกิดอารมณ์ 

แก่เด็ก	ในแง่ของการสร้างสุนทรียศาสตร์	รวมทั้ง

การเสริมสร้างทักษะการคิดและภาษา	 เมื่อเด็ก

ฟังดนตรีและร้องเพลง	จะช่วยให้เด็กรู้จักฟังและ

แยกความแตกต่างของระดับเสียง	สูง-ต�่า	ดัง-ค่อย	

หนัก-เบา	แหลม-ทุ้ม	รู ้จักแยกอัตราจังหวะ	ช้า- 

ปานกลาง-เร็ว	ซึ่งจะเป็นพ้ืนฐานในการฟังและ

วิเคราะห์ลักษณะ	แยกแยะระดับเสียงที่ประกอบ

ไปด้วยเสียง	หนัก-เบา	ท�าให้เด็กมีทักษะการฟัง

ที่ละเอียด	ซึ่งเป็นทักษะที่ดีของการเรียนดนตร ี

ในระดับที่โตขึ้น	ดนตรีช่วยพัฒนาอารมณ์ของเด็ก

ในแง่การให้ความเพลิดเพลิน	สนุกสนาน	สดชื่น	

ร ่าเริง	บางครั้งเด็กจะยึดตัวเองเป็นศูนย์กลาง	 

อาจท�าให้เด็กเกิดความขัดแย้งหรือสับสน	จึงท�า 

ให้เด็กมีปัญหาในด้านอารมณ์และจิตใจดนตรี

จะสามารถช่วยบรรเทาหรือปรับอารมณ์เด็กได ้

อย่างดี	ดนตรีสามารถช่วยให้เด็กได้แสดงออก

ตามความต้องการ	นอกจากนี้	ดนตรียังพัฒนา

อารมณ์ของเด็ก	 เกิดความบันเทิงใจ	เพลิดเพลิน	
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ร ้ อ ง ระดับ เ สียง ถูกต ้ อง ในแบบฝ ึกหัดหรื อ 

บทเพลงก่อนเพื่อน�าไปสู่การเล่นไวโอลิน	(สุพจน์	

ยุคลธรวงศ์,	บทคัดย่อ,	2540)	ในปัจจุบันไวโอลิน

เป็นเครื่องดนตรีประเภทเครื่องสายที่ก�าลังได้รับ

ความสนใจอย่างมากทั้งโรงเรียนในระบบและ

นอกระบบ	โดยการจัดการเรียนการสอนไวโอลิน

ในประเทศไทยน้ันมีหลากหลายหลักสูตร	อาทิเช่น	

suzuki	violin	method,	a	tune	a	day,	strily	string,	

eta	cohen,	katohavas,	ottolangey,	carl	flesh	

และ	yamahaจากประสบการณ์ดังกล่าว	หลักสูตร	

และ	แนวทางการสอนที่สอดคล้องกับงานวิจัย 

ของผู้วิจัยในครั้งนี้	คือ	(suzuki)	และ	(yamaha)	 

ยามาฮ่าใช้หลักสตูร	(junior	coruse	violin)	หลกัสูตร

ไวโอลินส�าหรับเด็ก	ที่ถูกพัฒนาจากความส�าคัญ

ของทักษะดนตรี	โดยน�ามาออกแบบการเรียนการ

สอนให้เหมาะสมกับพัฒนาการทางด้านดนตร ี

ของเด็กในช่วงวัย	4-7	ปี	ขึ้นไป	เด็กในช่วงวัยนี้

ไม่ชอบอยู่เฉยมักมีการเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลา

เนื่องจากร่างกายที่ก�าลังเจริญเติบโต	มีพลังงาน

มาก	ดังน้ัน	หลักสูตร	(junior	course	violin)	นี้จึง 

มีกิจกรรมการเรียนที่หลากหลาย	 เพื่อให้เด็ก 

เกิดประสบการณ์การเรียนไวโอลินกับทักษะ 

ที่ครบถ้วน	ตั้งแต่การฟัง	 ร ้อง	 เล่น	อ่าน	และ 

เขียนโน้ต	เป้าหมายของหลักสูตรนี้	คือ	ต้องการ 

ให้เด็กเกิดความรักในเครื่องดนตรีกับตัวการ์ตูน 

ที่อยู่ในหนังสือเรียน	(yamaha	violin	instructor’s	

manual,	2006)	ต�าราของ	 (suzuki	method)	 

ได้ออกแบบการสอนทีละขั้นตอนให้เด็กได้ฝึก

ปฏิบัติได้	 ซ่ึงจะแตกต่างกับต�าราไวโอลินทั่วๆ	 

ไปอย่างชัดเจน	อาทิ	ในเรื่องของการฝึกสีสายเปล่า	

ซซูกู	ิจะตัง้รูปแบบ	(pattern)	ของการสีเป็นกระสวน

จังหวะ	และท�าให้จังหวะนั้นเกิดความหลากหลาย

ออกไป	ในขณะที่ต�าราแบบอื่นๆ	จะเน้นให้ผู้เรียน

หัดสีสายเปล่าให้ยาวๆ	นานๆ	และน่าเบื่อส�าหรับ

เด็ก	แต่ต�าราซูซูกิได้ออกแบบเป็นต�ารากึ่งบทเพลง	

เด็กจะเกิดความภูมิใจที่เขาสามารถเล่นออกมาได้

เป็นเพลง	twinkle,	twinkle,	 little	star	(Shinichi	

Suzuki,	1983,p.95)

ค�าถามวิจัย
	 1.	 ทักษะการเล่นไวโอลินของนักเรียน 

ชั้นประถมศึกษาปีที่	4	 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศ 

ธนบุรี	ที่เรียนรู้โดยวิธีการสอนแบบบทบาทสมมุติ	

แตกต่างจาก	วิธีการสอนแบบสาธิต	หรือไม่

	 2.	 เจตคตต่ิอการเรยีนไวโอลนิของนกัเรยีน

ชั้นประถมศึกษาปีที่	4	 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศ 

ธนบุรี 	 ที่มีต ่อการเรียนรู ้ โดยวิธีการสอนแบบ

บทบาทสมมตุ	ิแตกต่างจาก	วธิกีารสอนแบบสาธติ	 

หรือไม่

	 3.	 เจตคตต่ิอการเรยีนไวโอลนิของนกัเรยีน

ชั้นประถมศึกษาปีที่	4	 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศ 

ธนบรุ	ีทีม่ต่ีอการเรยีนรูโ้ดยวธิกีารสอนแบบบทบาท

สมมุติ	หลังเรียน	สูงกว่า	ก่อนเรียน	หรือไม่

	 4.	 เจตคติต ่ อการ เ รี ยนไว โอลินของ 

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	4	โรงเรียนสารสาสน์

วิเทศธนบุรี	ที่มีต่อการเรียนรู้โดยวิธีการสอนแบบ

สาธิต	หลังเรียน	สูงกว่า	ก่อนเรียน	หรือไม่

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
	 1.	 เปรียบเทียบทักษะการเล่นไวโอลินของ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	4	โรงเรียนสารสาสน์

วิเทศธนบุรี	ที่เรียนรู้โดยวิธีการสอนแบบบทบาท

สมมุติ	และวิธีการสอนแบบสาธิต

	 2.	 เปรยีบเทยีบเจตคติต่อการเรยีนไวโอลนิ
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ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 	 4	 โรงเรียน

สารสาสน์วิเทศธนบุรี	ที่เรียนรู ้โดยวิธีการสอน 

แบบบทบาทสมมุติ	และวิธีการสอนแบบสาธิต

	 3.	 เปรยีบเทยีบเจตคติต่อการเรยีนไวโอลนิ

ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 	 4	 โรงเรียน

สารสาสน์วิเทศธนบุรี	ที่เรียนรู้โดยวิธีการสอนแบบ

บทบาทสมมุติ	ก่อนเรียน	และหลังเรียน

	 4.	 เปรยีบเทยีบเจตคติต่อการเรยีนไวโอลนิ

ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 	 4	 โรงเรียน

สารสาสน์วิเทศธนบุรี	ที่เรียนรู้โดยวิธีการสอนแบบ

สาธิต	ก่อนเรียน	และหลังเรียน

สมมติฐานของการวิจัย
	 1.	 ทักษะการเล่นไวโอลินของนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปีที่	4	โรงเรียนสารสาสน์วิเทศธนบุร	ี 

ทีเ่รยีนรู้โดยวิธกีารสอนแบบบทบาทสมมตุ	ิแตกต่าง

จากวิธีการสอนแบบสาธิต

	 2.	 เจตคตต่ิอการเรยีนไวโอลนิของนกัเรยีน

ช้ันประถมศึกษาปีที่	4	 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศ 

ธนบุร	ีทีม่ต่ีอการเรยีนรูโ้ดยวธิกีารสอนแบบบทบาท

สมมุติ	แตกต่างจากวิธีการสอนแบบสาธิต

	 3.	 เจตคตต่ิอการเรยีนไวโอลนิของนกัเรยีน

ช้ันประถมศึกษาปีที่	4	 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศ 

ธนบุร	ีทีม่ต่ีอการเรยีนรูโ้ดยวธิกีารสอนแบบบทบาท

สมมุติ	หลังเรียน	สูงกว่า	ก่อนเรียน

	 4.	 เจตคตต่ิอการเรยีนไวโอลนิของนกัเรยีน

ช้ันประถมศึกษาปีที่	4	 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศ 

ธนบุรี	 ท่ีมีต่อการเรียนรู้โดยวิธีการสอนแบบสาธิต	

หลังเรียน	สูงกว่า	ก่อนเรียน

วิธีด�าเนินการวิจัย (Methodology) 
	 การด�าเนินการวิจัยครั้งนี้ 	 มีจุดประสงค์ 

เพื่ อจะเป รียบเทียบทักษะการเล ่นไวโอลิน 

และเจตคติต ่อการเรียนไวโอลินของนักเรียน 

ชั้นประถมศึกษาปีที่	 4	ที่เรียนรู ้โดยวิธีการสอน

แบบบทบาทสมมุติและวิธีการสอนแบบสาธิต	โดย 

ผู้ศึกษาค้นคว้าได้ด�าเนินตามขั้นตอน	ดังนี้

	 1.	 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

	 2.	 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

	 3.	 การสร้างและการหาคุณภาพเครื่องมือ

	 4.	 วิธีด�าเนินการทดลองและเก็บรวบรวม

ข้อมูล

	 5.	 การวิ เคราะห ์ข ้อมูลและสถิ ติที่ ใช ้ 

ในการวิจัย

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
	 ประชากร	ได้แก่	นักเรียนชั้นประถมศึกษา 

ปีที่	4	โรงเรียนสารสาสน์วิเทศธนบุรี	ในภาคเรียน 

ที่	2	ปีการศึกษา	2557	จ�านวน	475	คน

	 กลุม่ตัวอย่าง	ได้แก่	นกัเรยีนชัน้ประถมศึกษา

ปีที่	4	โรงเรียนสารสาสน์วิเทศธนบุรี	ในภาคเรียน 

ที	่1	ปีการศกึษา	2557	จ�านวน	2	ห้องเรยีน	ห้องเรยีน

ละ	20	คน	ซึง่ได้มาโดยการสุม่อย่างง่ายโดยก�าหนด

เป็นกลุม่ทดลองและกลุม่ควบคมุด้วยการจบัฉลาก

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
	 1.	 แผนการจัดการเรียนรู ้เรื่องการเล่น

ไวโอลนิของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที	่4	โรงเรยีน

สารสาสน์วิเทศธนบุรี	ที่เรียนรู้โดยวิธีการสอนแบบ

บทบาทสมมุติ	จ�านวน	17	แผน	แผนละ	1	ชั่วโมง	

รวมจ�านวน	17	ชั่วโมง	

	 2.	 แผนการจัดการเรียนรู ้เรื่องการเล่น

ไวโอลนิของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที	่4	โรงเรยีน

สารสาสน์วิเทศธนบุรี	ที่เรียนรู ้โดยวิธีการสอน 
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แบบสาธิต	จ�านวน	17	แผน	แผนละ	1	ชั่วโมง	 

รวมจ�านวน	17	ชั่วโมง

	 3.	 แบบวัดเจตคติต่อการเรียนไวโอลิน 

ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 	 4	 โรงเรียน

สารสาสน์วิเทศธนบุรี	แบบ	rubric	score	ชนิด	 

5	อันดับ	จ�านวน	15	ข้อ

การสร้างและการหาคุณภาพของ

เครื่องมือในการวิจัย
	 1.	 แผนกา รจั ด ก า ร เ รี ย น รู ้ โ ด ยกา ร 

เปรียบเทียบทักษะการเล่นไวโอลินของนักเรียน 

ช้ันประถมศึกษาปีที่	4	 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศ 

ธนบุรี	ที่เรียนรู้โดยวิธีการสอนแบบบทบาทสมมุติ	

และวิธีการสอนแบบสาธิต

	 1.1	 การสร้างแผนการจัดการเรียนรู ้โดย 

ใช้วิธีจัดการเรียนรู ้แบบบทบาทสมมุติและแผน

จัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการจัดการเรียนรู้แบบสาธิต

	 1.2	 ศึกษาแผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระ

ศิลปะว่าด้วยสาระดนตรี	 (เคร่ืองดนตรีไวโอลิน)	

หลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน	พุทธศักราช	2544	

และศึกษาองค์ความรู้เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้

แบบบทบาทสมมุติกับแบบการจัดการเรียนรู้โดย 

ใช ้แบบสาธิต	 จ�านวน	 17	 แผน	 ใช ้เวลาสอน	 

17	ชั่วโมง	เท่ากัน	2	กลุ่ม

	 1.3	 น�าแผนการเรียนรู ้ท่ีเขียนแล้ว	 เสนอ

กรรมการควบคุมวิทยานิพนธ ์ เพื่อพิจารณา 

ตรวจสอบคุณภาพและความเหมาะสมของสาระ

ส�าคัญ	 จุดประสงค์	 เนื้อหากิจกรรมการเรียน 

การสอน	สื่อการวัดผลประเมินผล	เพื่อปรับปรุง

เสนอแนะ

	 2.	 แบบวัดเจตคติก ่อน	และหลังเรียน 

ต่อการเรียนไวโอลินแบบ	 rubric	score	ชนิด	 

5	อันดับ	จ�านวน	32	ข้อ

	 2.1	 ศึกษาองค์ความรู้เก่ียวกับเจตคติและ

การสร้างแบบวัดเจตคติ

	 2.2	 สร้างแบบวัดเจตคติของนักเรียนที่มี 

ต่อการเรยีนไวโอลนิ	เป็นแบบมาตราส่วนประมาณ

ค่า	5	อันดับ	จ�านวน	32	ข้อ

	 2.3	 น�าแบบวัดเจตคติเสนอประธานและ

กรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์พิจารณาตรวจสอบ

ความถกูต้องเหมาะสม	แล้วน�าแบบวดัเจตคตเิสนอ

ผู้เชี่ยวชาญชุดเดิมตรวจสอบคุณภาพด้านความ

เทีย่งตรง	โดยให้ประเมนิค่าความสอดคล้องระหว่าง

ข้อค�าถามกับพฤติกรรมชี้วัดด้านเจตคติหรือค่า	 

IOC	และคัดเลือกข้อท่ีมีค่าดัชนีความสอดคล้อง

ตั้งแต่	 .50-1.00	 ไว้ใช้ซึ่งผลการประเมินความ

สอดคล้อง	พบว่าได้ข้อทีอ่ยูใ่นเกณฑ์ทัง้หมด	15	ข้อ	

ซึ่งทุกข้อมีค่า	IOC	เท่ากับ	1.00

	 2.4	 น�าแบบวัดเจตคติไปทดลองใช ้ กับ

นักเรียนชั้นประถมปีท่ี	4	ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง	ซึ่ง 

เป ็นห้องเดียวกับท่ีทดลองใช้แผนการจัดการ 

เรียนรู ้	และน�าผลการทดลองใช้มาวิเคราะห์หา 

ค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับด้วยการหาค่าสัมประสิทธ์ิ

อัลฟ่าของครอนบาคได้ค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ	 

( )	เท่ากับ	.80

	 2.5	 ปรับปรุงแก้ไขและน�าแบบวัดเจตคติ 

ไปใช้เก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยทั้งสอง

กลุ่ม

วิ ธี ด� า เนิ นการทดลองและ เก็ บ

รวบรวมข้อมูล
	 1.	 ทดสอบก่อนเรียน	(pre-test)	วัดเจตคติ

ต่อการเรียนไวโอลินของนักเรียนชั้นประถมศึกษา 

ปีที่	4	โรงเรียนสารสาสน์วิเทศธนบุรี	ที่มีต่อการ 
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เรียนรู ้โดยวิธีการสอนแบบบทบาทสมมุติ	และ 

วิธีการสอนแบบสาธิต	กับนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง 

ห้องละ	20	คน	โดยใช้แบบวัดเจตคติต่อการเรียน

ไวโอลิน	แบบ	rubric	score	ชนิด	5	อันดับ	จ�านวน	

15	ข้อ

	 2.	 ด�าเนินการทดลอง	วัดทักษะการเล่น

ไวโอลนิของนักเรียนชัน้ประถมศกึษาปีที	่4	โรงเรยีน

สารสาสน์วิเทศธนบุรี	 โดยใช้แผนการจัดการ 

เรียนรู้การเล่นไวโอลินโดยวิธีการสอนแบบบทบาท

สมมุติ	และวิธีการสอนแบบสาธิต	กับนักเรียน 

กลุม่ตวัอย่างห้องละ	20	คน	จ�านวนกลุม่ละ	17	แผน	

แผนละ	1	ชั่วโมง

	 3.	 ทดสอบหลงัเรยีน	(post-test)	วดัเจตคติ

ต่อการเรียนไวโอลินของนักเรียนชั้นประถมศึกษา 

ปีที่	4	โรงเรียนสารสาสน์วิเทศธนบุรี	ที่มีต่อการ 

เรียนรู ้โดยวิธีการสอนแบบบทบาทสมมุติ	และ 

วิธีการสอนแบบสาธิต	กับนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง 

ห้องละ	20	คน	โดยใช้แบบวัดเจตคติต่อการเรียน

ไวโอลินชุดเดียวกับการทดสอบก่อนเรียน	แบบ	

rubric	score	ชนิด	5	อันดับ	จ�านวน	15	ข้อ

การวิ เคราะห ์ข ้อมูลที่ ใช ้ ในการ

วิจัย 
	 1.	 เปรียบเทียบคะแนนที่ได้จากการวัด 

ทักษะการเล่นไวโอลิน	และเจตคติต่อการเรียน

ไวโอลิน	 ระหว่างผู ้ เรียนกลุ ่มทดลองที่ เรียนรู ้ 

โดยวิธีการสอนแบบบทบาทสมมุติ	และวิธีการ

สอนแบบสาธิต	ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	4	

โรงเรียนสารสาสน์วิเทศธนบุรี	 โดยใช้การทดสอบ 

ค่า	t	โดยใช้สูตร	t-test	แบบ	independent

	 2.	 เปรียบเทียบคะแนนที่ได้จากการวัด

เจตคติต่อการเรียนไวโอลิน	ก่อนเรียน	และหลัง 

เรยีนของผู้เรยีนกลุ่มทดลองทีเ่รยีนรูโ้ดย	วธิกีารสอน

แบบบทบาทสมมุติ	ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา

ปีที่	4	โรงเรียนสารสาสน์วิเทศธนบุรี	 โดยใช้การ

ทดสอบค่า	t	โดยใช้สูตร	t-test	แบบ	dependent

	 3.	 เปรียบเทียบคะแนนที่ได้จากการวัด

เจตคติต่อการเรียนไวโอลิน	ก่อนเรียน	และหลัง 

เรียนของผู้เรียนกลุ่มทดลองที่เรียนรู้โดย	วิธีการ

สอนแบบสาธิต	ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	4	

โรงเรียนสารสาสน์วิเทศธนบุรี	 โดยใช้การทดสอบ 

ค่า	t	โดยใช้สูตร	t-test	แบบ	dependent

สรุปผลการวิจัย
	 วิธีสอนแบบบทบาทสมมุติหมายถึง	การ

แสดงบทบาทสมมุติเป็นกิจกรรมการสอน	โดยใช้

บทบาทสมมุติข้ึนจากสถานการณ์ใดสถานการณ์

หน่ึงใกล้เคียงกับความเป็นจริงมาเป็นเครื่องมือ 

ในการสอนโดยให้ผู ้เรียนสวมบทบาทนั้น	และ

แสดงพฤติกรรมไปตามความรู้สึก	อารมณ์	และ	

เจตคติ	ของผูแ้สดงทีม่ต่ีอบทบาท	การแสดงบทบาท

สมมุติถือว่าเป็นการเอื้อให้ผู ้เรียนได้ใช้ทักษะ

ความสามารถ	เพราะการสร้างสถานการณ์สมมุติ

และให้ผู้เรียนสวมบทบาทต่างๆ	ในสถานการณ์ 

ที่ก�าหนดไว้	จะช่วยให้ผู้เรียนเกิดจินตนาการและ

แรงบนัดาลใจทีจ่ะน�าทกัษะท่ีได้เรียนรูม้าใช้เพือ่การ

สื่อสาร	

	 วิธีสอนแบบสาธิต	หมายถึง	การที่ครูหรือ

นักเรียนคนใดคนหนึ่ง	แสดงบางสิ่งบางอย่างให้

นักเรียนดู	หรือให้เพื่อนดู	อาจเป็นการแสดงการ

ใช้เครื่องมือแสดงให้เห็นกระบวนการวิธีการ	การ

สอนวิธีนี้ช่วยให้นักเรียนเกิดความรู้ความเข้าใจ

และสามารถท�าในสิ่งนั้นได้ถูกต้อง	และยังเป็นการ

สอนให้นักเรยีนได้ใช้ทกัษะในการสงัเกต	และถอืว่า
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เป็นการได้ประสบการณ์ตรงวิธีหนึ่ง

	 จากการเปรียบเทียบทักษะการเล่นไวโอลิน

และเจตคติต่อการเรียนไวโอลินทั้ง	2	วิธีการสอน 

ดังกล่าวผู ้วิจัยพบว่า	วิธีการสอนแบบบทบาท

สมมุติมีการก�าหนดกิจกรรมการเรียนรู้โดยวิธีการ

สอนแบบบทบาทสมมุติเป็นข้ันตอนอย่างชัดเจน	

เพื่อสร้างแรงจูงใจให้ผู ้เรียนมีความสนุกสนาน

เพลิดเพลิน	และมีความกระตือรือร้นที่จะเรียน

ไวโอลินด้วยตนเอง	แรงจูงใจนี้จะส่งผลให้ผู้เรียน

เกิดการเรียนรู้	มีสมาธิ	มีทักษะการเล่นไวโอลิน

และเจตคติท่ีดีต่อการเรียนไวโอลิน	ซึ่งมีความ

แตกต่างจาก	 วิธีการสอนแบบสาธิตที่มีทักษะ 

การเล่นไวโอลินที่ดีส�าหรับผู้เรียนบางคนที่ชอบ

เครื่องดนตรีไวโอลิน	แต่ผู้เรียนบางส่วนที่ไม่ชอบ

เคร่ืองดนตรไีวโอลนิอาจจะรูส้กึเบือ่หน่ายไม่มคีวาม

กระตือรือร้นและไม่มีสมาธิในการเรียนไวโอลิน	 

ซึง่ส่งผลในทางลบต่อทกัษะและเจตคตต่ิอการเรยีน

ไวโอลินกับผู้เรียนบางกลุ่ม	สรุปผลการวิจัย	ดังนี้

	 1.	 ทักษะการเล่นไวโอลินของนักเรียน 

ช้ันประถมศึกษาปีที่	4	 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศ 

ธนบุรี	ที่เรียนรู้โดยวิธีการสอนแบบบทบาทสมมุติ	

สูงกว่า	วิธีการสอนแบบสาธิต

	 2.	 เจตคตต่ิอการเรยีนไวโอลนิของนกัเรยีน

ช้ันประถมศึกษาปีที่	4	 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศ 

ธนบุรี	ที่เรียนรู้โดยวิธีการสอนแบบบทบาทสมมุติ	

สูงกว่า	วิธีการสอนแบบสาธิต

	 3.	 เจตคติต่อการเรียนไวโอลิน	ก่อนเรียน	

และหลังเรียน	ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี	4	

โรงเรียนสารสาสน์วิเทศธนบุรี	ที่เรียนรู้โดยวิธีการ

สอนแบบบทบาทสมมตุ	ิหลงัเรยีน	สงูกว่า	ก่อนเรยีน

	 4.	 เจตคติต ่อการเรียนไวโอลิน	 ก ่อน

เรียน	และหลังเรียน	ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา 

ปีที่	4	โรงเรียนสารสาสน์วิเทศธนบุรี	ที่เรียนรู้โดย 

วิธีการสอนแบบสาธิต	ก่อนเรียน	และ	หลังเรียน	 

ไม่แตกต่างกัน

อภิปรายผล
	 ทั กษะการ เล ่ น ไ ว โอลิ นของนั ก เ รี ยน 

ชั้นประถมศึกษาปีที่	4	 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศ

ธนบุรี	ที่เรียนรู้โดยวิธีการสอนแบบบทบาทสมมุติ	

สูงกว่า	วิธีการสอนแบบสาธิต	แสดงว่าผู ้เรียน 

ที่เรียนรู้โดยวิธีการสอนแบบบทบาทสมมุติมีทักษะ

การเล่นไวโอลินอยู ่ในเกณฑ์ดี	มีความช�านาญ

สามารถน�าไปใช้ในการปฏิบัติเครื่องดนตรีไวโอลิน

ได้อย่างคล่องแคล่ว	 เน่ืองจากแผนการจัดการ 

เรียนรู้เรื่องทักษะการเล่นไวโอลิน	ของนักเรียน 

ที่ เ รียนรู ้ โดยวิธีการสอนแบบบทบาทสมมุ ติ 

ที่ผู ้วิจัยสร้างข้ึนได้รับค�าแนะน�าจากผู้เช่ียวชาญ	

จึงสามารถสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีมีคุณภาพ

และเหมาะสมต่อการจัดการเรียนรู ้ 	 แผนการ

จัดการเรียนรู ้เรื่องทักษะการเล่นไวโอลิน	ของ 

ผู้เรียนที่เรียนรู้โดยวิธีการสอนแบบบทบาทสมมุต ิ

ที่ผู ้วิจัยสร้างขึ้นประกอบไปด้วยทักษะการเล่น

ไวโอลิน	และการเก็บรักษาเครื่องดนตรีไวโอลิน

ที่ถูกต ้องชัดเจน	 มีการก�าหนดกิจกรรมการ 

เรียนรู ้โดยวิธีการสอนแบบบทบาทสมมุติเป็น 

ข้ันตอนอย่างชัดเจน	เพื่อสร้างแรงจูงใจให้ผู้เรียน 

มีความสนุกสนานเพลิดเพลิน	และมีความกระตือ-

รือร้นที่จะเรียนไวโอลินด้วยตนเอง	แรงจูงใจน้ี 

จะส่งผลให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้	มีสมาธิ	และมี

ทักษะการเล่นไวโอลินที่ดี	ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิด

ของ	(Shinichi	Suzuki,	1983,	p.95)	ที่ให้ความ

ส�าคัญกับเรื่องการสร้างแรงจูงใจในการเรียน	ซูซูกิ

จะสร้างอุบายให้เด็กเกิดความอยากที่จะเล่น
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ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 พฤศจิกายน 2557 - เมษายน 2558

วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

ไวโอลนิด้วยตนเอง	เมือ่เดก็เกิดความอยากทีจ่ะเล่น 

ขึ้นมา	 ก็เป ็นเรื่องไม ่ยากในการสอนไวโอลิน	 

ทักษะการเล่นไวโอลินของนักเรียนชั้นประถม

ศึกษาปีที่	4	โรงเรียนสารสาสน์วิเทศธนบุรี	ที่เรียนรู ้

โดยวิธีการสอนแบบบทบาทสมมุติ	สูงกว่า	วิธี

การสอนแบบสาธิต	ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ	 

ฉลวยศรี	มีใจเย็น,	(2536,	หน้า	57-59)	ทดลอง

ใช้บทบาทสมมติเพื่อพัฒนาจริยธรรมด้านความ

กตัญญูของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	5	ผลการ 

ทดลองพบว่า	 นักเรียนที่ได้รับการสอนโดยการ

ใช ้บทบาทสมมติมีการพัฒนาการใช ้ เหตุผล 

เชิงจริยธรรมด้านความกตัญญูกตเวทีสูงกว่า

นักเรียนที่ได้รับการสอนปกติ

	 เจตคติต่อการเรียนไวโอลินของนักเรียน 

ช้ันประถมศึกษาปีที่	4	 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศ 

ธนบุรี	ที่เรียนรู้โดยวิธีการสอนแบบบทบาทสมมุติ	

สูงกว่า	วิธีการสอนแบบสาธิต	เน่ืองจากแบบวัด

เจตคติต่อการเรียนไวโอลินได้รับค�าแนะน�าจาก

ผู้เช่ียวชาญในการตรวจสอบคุณภาพด้านความ

เท่ียงตรงและประเมินค่าความสอดคล้องระหว่าง

ข้อค�าถามกับพฤติกรรมชี้วัดด้านเจตคติ	จึงได  ้

เคร่ืองมือในการวัดเจตคติต่อการเรียนไวโอลิน 

ที่เหมาะสมต่อการวัดและประเมินผล	จากผลการ

ทดลองดังกล่าว	แสดงว่าผู้เรียนที่เรียนรู้โดยวิธีการ

สอนแบบบทบาทสมมุติมีเจตคติที่ดีต่อการเรียน

ไวโอลิน	และผู้เรียนมีการตอบสนองต่อการจัดการ

เรียนรู้แบบบทบาทสมมุติในทางบวก	จึงก่อให้เกิด

แรงจูงใจใน	และเจตคติที่ดีต่อการเรียนไวโอลิน

ระหว่างผู้เรียนไวโอลินกับวิธีการสอนแบบบทบาท

สมมุติ	ท�าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้	มีสมาธิ	และ

ไม่รู้สึกเบื่อหน่ายในการเรียนไวโอลิน	ซึ่งสอดคล้อง

กับงานวิจัยของ	พรพรรณ	กล่ินเกสร,	 (2538,	 

หน้า	62)	 ศึกษาผลการใช้บทบาทสมมติท่ีมีต่อ

ทัศนคติต่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม	ของนักเรียน

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 	 6	ทดลองพบว่านักเรียน 

ที่ได้รับการสอนโดยใช้บทบาทสมมติมีทัศนคต ิ

ต่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมดีขึ้น

	 เจตคติต่อการเรียนไวโอลิน	ก่อนเรียน	และ	

หลังเรียน	ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 	 4	

โรงเรียนสารสาสน์วิเทศธนบุรี	ที่เรียนรู้โดยวิธีการ

สอนแบบบทบาทสมมุติ	หลังเรียน	สูงกว่า	ก่อน

เรียน	เนื่องจากแบบวัดเจตคติต่อการเรียนไวโอลิน

ได้รับค�าแนะน�าจากผู้เชี่ยวชาญในการตรวจสอบ

คุณภาพด้านความเที่ยงตรงและประเมินค่าความ

สอดคล้องระหว่างข้อค�าถามกับพฤติกรรมชี้วัด

ด้านเจตคติ	จึงได้เครื่องมือในการวัดเจตคติต่อการ

เรียนไวโอลินที่เหมาะสมต่อการวัดและประเมิน

ผล	จากผลการทดลองดังกล่าว	แสดงว่าผู้เรียน 

ทีเ่รยีนรูโ้ดยวธิกีารสอนแบบบทบาทสมมติุ	มเีจตคติ

ต่อการเรียนไวโอลิน	หลังเรียน	สูงกว่า	ก่อนเรียน	

เพราะว่าผู ้เรียนมีการตอบสนองต่อการจัดการ

เรียนรู้แบบบทบาทสมมุติในทางบวก	จึงก่อให้เกิด

แรงจูงใจใน	และเจตคติที่ดีต่อการเรียนไวโอลิน

ระหว่างผู้เรียนไวโอลินกับวิธีการสอนแบบบทบาท

สมมุติ	ท�าให้ผู ้เรียนเกิดการเรียนรู้	มีสมาธิ	และ 

ไม่รู้สึกเบื่อหน่ายในการเรียนไวโอลิน	ซึ่งสอดคล้อง

กับงานวิจัยของ	ปราณี	กุละวณิชย์,	(2552)	การ

วิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลที่เกิดข้ึน

จากการใช้วีดีทัศน์ในการพัฒนาทักษะการฟัง-การ

พูดภาษาอังกฤษ	โดยเน้นการสนทนาและแสดง

บทบาทสมมุติมีการประเมินผลทั้ง	ก่อนเรียนและ	

หลังเรียน	โดยใช้แบบทดสอบและแบบสอบถาม	 

ผลการวิจัยพบว่า	ประเมินผลก่อนเรียน	และ 

หลังเรียน	มีความแตกต่างกัน
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	 เจตคติต ่อการเรียนไวโอลิน	 ก ่อนเรียน	

และหลังเรียน	 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา 

ปีท่ี	 4	 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศธนบุรี	ที่ เรียนรู  ้

โดยวิธีการสอนแบบสาธิต	ก่อนเรียน	และหลัง

เรียน	 ไม่แตกต่างกัน	 เนื่องจากแบบวัดเจตคต ิ

ต่อการเรยีนไวโอลินได้รบัค�าแนะน�าจากผูเ้ชีย่วชาญ

ในการตรวจสอบคุณภาพด้านความเที่ยงตรงและ

ประเมินค่าความสอดคล้องระหว่างข้อค�าถามกับ 

พฤติกรรมชี้วัดด้านเจตคติ	จึงได้เครื่องมือในการ

วัดเจตคติต่อการเรียนไวโอลินที่เหมาะสมต่อการ

วัดและประเมินผล	จากผลการทดลองดังกล่าว	

แสดงว่าผู้เรียนที่เรียนรู้โดยวิธีการสอนแบบสาธิต	

มีเจตคติต่อการเรียนไวโอลิน	ก่อนเรียน	และ 

หลังเรียน	ไม่แตกต่างกัน	เพราะว่าผู้เรียนไม่มีการ

ตอบสนองต่อการจัดการเรียนรู้แบบสาธิตในทาง

บวก	จึงไม่ก่อให้เกิดแรงจูงใจใน	และเจตคติที่ดี

ต่อการเรียนไวโอลินระหว่างผู้เรียนไวโอลินกับ 

วิธีการสอนแบบสาธิต	ท�าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ 

น้อยลง	 ไม่มีสมาธิ	และรู ้สึกเบื่อหน่ายในการ 

เรียนไวโอลิน	 ซ่ึงสอดคล ้องกับงานวิ จัยของ	 

รัชฎา	 วิลาศรี,	 (2553)	 ผลของการใช้กราฟิก 

ออร์แกไนเซอร์ที่แตกต่างกันในการเรียนโปรแกรม

ประยุกต์ด้วยวิธีการสาธิตโดยใช้เทคนิคสตรีมมิ่ง 

ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความคงทน

ในการจ�าของนิสิตปริญญาบัณฑิต	นิสิตปริญญา

บัณฑิตท่ีเรียนด้วยการใช้กราฟิกออร์แกไนเซอร์ 

ในการเรยีนโปรแกรมประยกุต์ด้วยวธิกีารสาธติโดย

ใช้เทคนิคสตรีมม่ิงก่อนการสอน	และหลังการสอน

แล้ว	มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไม่แตกต่างกัน	

ข้อเสนอแนะ
	 ข้อเสนอแนะในการน�าผลการวิจัยไปใช้

	 1.1	 จากผลการวิจัย	ทักษะการเล่นไวโอลิน

ที่เรียนรู ้โดยวิธีการสอนแบบบทบาทสมมุติและ 

วิธีการสอนแบบสาธิต	ของนักเรียนชั้นประถม

ศึกษาปีที่	 4	 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศธนบุรี	 ซึ่ง 

สงัเกตโดยคร	ูพบว่า	นกัเรยีนทีเ่รยีนรูโ้ดยวิธกีารสอน

แบบบทบาทสมมุติ	มีทักษะการเล่นไวโอลินอยู่ใน

เกณฑ์ด	ีนกัเรยีนทีเ่รยีนรูโ้ดยวิธีการสอนแบบสาธติ	

มีทักษะการเล่นไวโอลินอยู่ในเกณฑ์ต�่า	โดยทั้ง	2	

วิธีการสอน	มีเนื้อหาในการเรียนการสอนเหมือน

กัน	และระยะเวลาในการเรียนการสอนเท่ากัน	 

ดังนัน้	การจดัการเรยีนรู	้เรือ่งทกัษะการเล่นไวโอลนิ	

โดยวิธีการสอนแบบสาธิตควรปรับปรุง	 โดยเพิ่ม

สื่อการสอนเพื่อสร้างแรงจูงใจในการเรียนการสอน	

เช่น	ระบายสีตัวโน๊ต	และรูปภาพไวโอลิน	หรือ 

ใช้ตัวการ์ตูนเป็นเครื่องมือในการเรียนการสอน	 

เพื่อสร้างแรงจูงใจในการเรียน	และให้ผู ้ เรียน 

ได้เรียนรู้มากขึ้นกว่าเดิม

	 1.2	 จากผลการวิจัย	 เจตคติต่อการเรียน

โอลินที่เรียนรู้โดยวิธีการสอนแบบบทบาทสมมุติ

และวิธีการสอนแบบสาธิต	ของนักเรียนชั้นประถม

ศึกษาปีที่	 4	 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศธนบุรี	 ซึ่ง 

สงัเกตโดยคร	ูพบว่า	นกัเรยีนทีเ่รยีนรูโ้ดยวิธกีารสอน 

แบบบทบาท	มีความสนุกสนานเพลิดเพลิน	และ

มีความกระตือรือร้นต่อการเรียนไวโอลิน	จึงส่งผล

ให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้มากขึ้น	และมีเจตคติ 

ทีด่ต่ีอการเรยีนไวโอลนิในทางบวก	นกัเรยีนทีเ่รยีนรู ้

โดยวิธีการสอนแบบสาธิต	มีความสนุกสนาน

เพลิดเพลิน	และต่ืนเต้น	แต่ผู ้เรียนบางคนไม่มี

ความกระตือรือร้นต่อการเรียนไวโอลิน	 เนื่องจาก

การจัดการเรียนรู้โดยวิธีการสอนแบบสาธิต	ไม่มี

กิจกรรมที่จะสร้างแรงจูงใจในการเรียนไวโอลิน	 

ที่จะท�าให้ผู ้เรียนบางคนที่ไม่ชอบเรียนไวโอลิน 
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เกิดความสนุกสนานเพลิดเพลินไปพร้อมกับผู้เรียน

ผู้อื่น	จึงส่งผลให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ลดลง	และ 

มีเจตคติต่อการเรียนไวโอลินในทางลบ	ดังนั้น	การ

จัดการเรียนรู้	เรื่องเจตคติต่อการเรียนไวโอลิน	โดย

วิธีการสอนแบบสาธิตควรปรับปรุง	 โดยเพิ่มสื่อ

การสอนเพื่อสร้างแรงจูงใจในการเรียนการสอน	

เช่น	ระบายสีตัวโน๊ต	และรูปภาพไวโอลิน	หรือ 

ใช้ตัวการ์ตูนเป็นเคร่ืองมือในการเรียนการสอน	 

เพ่ือสร้างแรงจูงใจในการเรียน	และให้ผู ้ เรียน 

ได้เรียนรู้มากข้ึนกว่าเดิม	และมีเจตคติที่ดีต่อการ

เรียนไวโอลิน

 ข้อเสนอแนะในการท�าวิจัยครั้งต่อไป

	 2.1	 ควรท�าการวิจัยเพื่อเปรียบเทียบทักษะ

การเล่นไวโอลิน	ที่จัดการเรียนรู้ประเภทอื่นๆ	เช่น	

ทกัษะการเล่นไวโอลนิแบบสร้างสถานการณ์จ�าลอง	

	 2.2	 ควรมีการเปรียบเทียบทักษะการเล่น

ไวโอลิน	และทักษะการร้องโน้ตแบบโซลเฟตเพิม่ขึน้

มาในวัตถุประสงค์ของการวิจัย	ด้วยเพลง	twinkle	

twinkle	 little	star	เพื่อพัฒนาทักษะการฟัง	และ 

การปฏิบัติเครื่องดนตรี

	 2.3	 ควรมีการเปรียบเทียบทักษะการเล่น

ไวโอลิน	ที่ต้องใช้ทักษะการเล่นไวโอลินที่สูงข้ึน	 

ต่อเนื่องจาก	เพลง	twinkle	twinkle	little	star	โดย

ใช้เพลงอื่นๆ	ที่ไม่เน้นการสีสายเปล่า
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