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  รายงานการวิจยันี้ เปนการศึกษาผลสัมฤทธิ์ในการเรียนวิชาคยีบอรดในระดบัชั้น
ประถมศึกษาปที่ 5 ปการศึกษา 2551  เพื่อใหทราบถึงประสิทธิภาพของการเรียนการสอนที่มีตอผูเรียน แบบ
ฝกปฏิบัติตางๆ และการทดสอบไดมากนอยเพียงใด โดยการวจิัยใช กบักลุมตัวอยาง ทดลองและเมื่อทดลอง
ใชแลวทําใหมผีลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดีขึน้หรือลดลง 
  ดังนั้นผูวจิัยเหน็วา ดนตรีเปนศาสตรอยางหนึ่ง  วิชาดนตรีสากลระดับประถมนี้ เปนวิชา
เลือกเสรี กลุมสรางเสริมลักษณะนิสัย มุงเนนและสงเสริมใหนักเรียนมีสุขภาพจติที่ดี ดวยการผอนคลาย
ความตึงเครียดหลังจากการเรยีนในวิชาหลักตางๆ แตในระดับประถมนั้นเปนเพียงขัน้นําไปสูทักษะเบื้องตน
และเพื่อเขาสูทักษะเบื้องสูงตอไป ดังนัน้การวดัผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของแตละภาคเรยีนนัน้เปนไปได
ยากและไมแนนอน  
  ดังนั้นผูวจิัยจึงไดศึกษาผลสัมฤทธิ์ในการเรียนวิชาคยีบอรดในระดับชัน้ประถมศึกษาปที่ 5 
ปการศึกษา 2551 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 2 ภาคเรียน ปการศึกษา 2551 และสรุป
ผลการวิจัย และนํามาใชในปการศึกษาตอๆไป  

ผูวิจัยหวังวาผลการวิจัยนี้สามารถนําไปประกอบการเรยีนรูหรือผูศึกษาหาความรูไดหรือ
คนควาได และผูวิจยัขอขอบคุณผูที่ใหความรูและแหลงเอกสารที่ใหขาพเจาไดคนควาเพื่อทําวิจยัคร้ังนี้ดวย 
 
 
 
 

นายนพปฎล  เปยเมือง 
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ชื่อ โครงการ เร่ือง การศึกษาผลสัมฤทธิ์ในการเรียนวิชาคยีบอรดในระดับชัน้ประถมศึกษาปที่  5      

ปการศึกษา 2551 

 
วัตถุประสงคของการวิจัย 

1.เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาดนตรีคียบอรด 
 2.เพื่อใช เปนแนวทางพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคียบอรด  ของนักเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษาป ที่ 5 
 

สมมุติฐานการวิจัย 
1. การใชแบบทดสอบที่หลากหลาย ทําใหมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึ้น 
2. เมื่อใชกิจกรรมการเรียนการสอน ทําใหนักเรียนมีความกระตือรือรน ในการเรียนมากขึ้น 
3. เมื่อแกไขปญหาแลว นกัเรียนจะมีเจตคติที่ดีตอการเรยีนวิชาดนตร(ีคียบอรด) 

 
วิธีดําเนินการวิจัย 

รูปแบบการทดลอง 
กลุมตัวอยาง
    กลุมนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 5/1 และ 5/2  ที่เรียนในภาคเรียนที1่-2   ปการศึกษา 2551 
จํานวน 30 คน 

1.ตัวแปรอิสระ ไดแก  
1. แบบทดสอบการอานโนต การใชจังหวะ การเขียนโนต การเลนเพลงที่มีความ
ยากงาย          พอเหมาะสําหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 5  ปการศึกษา 
2551 จํานวน 30 คน 

 2.ตัวแปรตาม ไดแก ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ในภาคเรียนที่ 1 และภาคเรียนที่ 2 
 
 
รูปแบบการทดลอง การวิจยัเชิงทดลอง โดยใชกลุมตัวอยางเดยีว มีการวดัผลแบบทดสอบ  
 



เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
1. แผนการสอนดนตร ี
2. แบบทดสอบ  

วิธีเก็บรวบรวมขอมูล 
1. นําแบบทดสอบความสามารถในการอาน การใชจังหวะ การเขียน การเลนเพลงไปทดสอบ

นักเรียนกลุมตวัอยางหลังสอน ปลายภาคเรยีนที่ 1 และ 2 
2. ดําเนินการสอนตามแผนการสอนที่ไดสรางไว โดยผูวิจยัดําเนินการสอนดวยตนเอง 
3. เก็บขอมูลหลังจากการทดลองสอนแลว 2 คร้ัง เพื่อเปรียบเทียบ 
4. สํารวจความคดิเห็นของนักเรียนหลังการทดลอง 

การวิเคราะหขอมูล 
 ผูวิจัยไดดําเนนิการนําขอมูลที่ไดมาวเิคราะห เปรียบเทยีบคารอยละของคะแนนความสามารถใน
การอาน การใชจังหวะ การเขียน การเลนเพลงหลังการทดลอง และวิเคราะหพฤติกรรม และความคดิเห็น 
เจตคติของนักเรียน โดยใชการทดสอบ หลังการทดลองสอน โดยเก็บขอมูลสถิติ  
   จากตารางการเปรียบเทียบคะแนนกอนการทดลอง และหลังการทดลอง เห็นวาคะแนนและคารอย
ละหลังการทดลองลดลง นักเรียนไมสามารถทําผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคียบอรดไดตามวัตถุประสงค
ที่ตั้งไว 

X- นักเรียนที่เปนกลุมตัวอยาง ซ่ึงทดสอบความสามารถ ในภาคเรียนที่ 1 จากการทดสอบและการ
สังเกต แลวนํามาเก็บขอมูล และไดคัดเลือกมาไดจํานวน 30 คน และผูวิจัยไดนํามาทําการวิจัย ผูวิจัยไดใช
เครื่องมือแบบฝกและการทดสอบนักเรียนในภาคเรียนที่ 2  ผลเปนที่ไมนาพอใจ นักเรียนบางคนสามารถมี
ผลสัมฤทธิ์ในการเรียนเพิ่มสูงขึ้นเพียง รอยละ 26.67 และลดลงรอยละ 53.33 

ผลการวิจัย 

 แสดงวา 
-   นักเรยีนบางคนสมัครใจเขารวมกิจกรรมไดอยางเตม็ความสามารถและนักเรียนบางคนไมสมัคร
ใจเขารวมกิจกรรมไดอยางเตม็ความสามารถ 

-   คารอยละ หลังการทดลองลดลง หรือต่ําลง ไมเปนที่นาพอใจ 
 -  นักเรยีนบางคนอาจมีเจตคติที่ดี มีความเขาใจมากขึน้ เลนเกงขึ้น เปนที่นาพอใจของผูวิจัย 
-  นักเรยีนบางคนอาจไมมีเจตคติที่ดี มีความเขาใจนอยลง เลนไมได ไมเปนที่นาพอใจของผูวิจยั 
 -  นักเรยีนบางคนอาจมีความสุข สนุกสนาน อานเกงขึน้ อยากเรียนมากขึ้น และนักเรียนบางคน

อาจไมมีความสุข สนุกสนาน ไมอยากเรียน 
 

 
 



ขอเสนอแนะ 
- รายงานนี้สามารถนําไปใชประโยชนในการเรียนการสอน ในระดับชั้นอื่นๆบาง หรือผูที่สนใจ

ตองการศึกษา แตตองคํานึงถึงอายุผูศึกษา และความเหมาะสมของผูเรียน 
- ควรนําไปวิเคราะห / วิจัยแบบฝกกับชั้นอืน่ๆไดตอไป 
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