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บทนํา 

 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

 การศึกษามีบทบาทและความสําคัญยิ่งตอวิถีชีวิตของตนและสังคม   สังคมไทยไดมีการ

เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว  การจัดทําแผนการศึกษาแหงชาติ ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงยึด

ทางสายกลางอยูบนพ้ืนฐานของความสมดุลพอดี  รูจักพอประมาณ  อยางมีเหตุผล  มีความรอบรูเทาทัน

โลก  เพ่ือมุงใหเกิดการพัฒนาท่ียั่งยืนและความอยูดีมีสุขของคนไทย  เกิดการบูรณาการแบบองครวม 

ท่ียึด  “คน” เปนศูนยกลางของการพัฒนาอยางมี  “ดุลยภาพ”  ท้ังดานเศรษฐกิจ  สังคม  การเมือง  

สิ่งแวดลอม  เปนแผนท่ีบูรณาการศาสนา  ศิลปะ วัฒนธรรม  และกีฬากับการศึกษาทุกระดับ  รวมท้ัง

เชื่อมโยงการพัฒนาการศึกษากับการพัฒนาดานตาง ๆ ท้ังดานเศรษฐกิจ สังคม  การเมือง  การปกครอง  

วัฒนธรรม สิ่งแวดลอม  วิทยาศาสตร และเทคโนโลยี  เปนตน โดยคํานึงถึงการพัฒนาอยางตอเนื่อง

ตลอดชีวิต  แผนการศึกษาแหงชาติมีเจตนารมณเพ่ือพัฒนาชีวิตใหเปน “มนุษยท่ีสมบูรณท้ังทางรางกาย 

จิตใจ สติปญญา ความรูและคุณธรรม มีจริยธรรม และวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต  สามารถอยูรวมกับ

ผูอ่ืนไดอยางมีความสุข” และ  พัฒนาสังคมไทยใหเปนสังคมท่ีมีความเขมแข็งและมีดุลยภาพใน 3 ดาน 

คือ เปนสังคมคุณภาพ  สังคมแหงภูมิปญญาและการเรียนรู  และสังคมสมานฉันทและเอ้ืออาทรตอกัน 

(แผนการศึกษาแหงชาติ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2552 - 2559) 

 “การศึกษาเปนปจจัยสําคัญในการสรางและพัฒนาความรู  ความคิด  ความประพฤติ  และ

คุณธรรมของบุคคลสังคมและบานเมืองใดใหการศึกษาท่ีดีแกเยาวชนไดอยางครบถวน  ลวนพอเหมาะ

กันทุกๆ ดาน สังคมและบานเมืองนั้นก็จะมีพลเมืองม่ันคงของประเทศชาติไว และพัฒนาใหกาวหนา

ตอไปไดโดยตลอด0 (พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช พระราชทานแกครู

และนักเรียนท่ีไดรับพระราชทานรางวัล วันจันทรท่ี 27 กรกฎาคม 2524)16     

 การจัดการศึกษาตามแนวทางท่ีกําหนดไวในหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 

ซ่ึงเปนหลักสูตรแกนกลางของประเทศ ไดกําหนดจุดหมาย และมาตรฐานการเรียนรูเปนเปาหมายและ

กรอบทิศทางในการพัฒนาคุณภาพผูเรียนใหเปนคนดี  มีปญญา มีความสุข มีศักยภาพในการศึกษาตอ

ประกอบอาชีพ โดยตองมีคุณธรรม จริยธรรม ปฏิบัติตนตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา มีวินัย ยึด

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ความสามารถในการสื่อสาร การคิด การแกปญหา การใชเทคโนโลยี 

มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี  มีความรักชาติ มีจิตสํานึกในความเปนพลเมืองไทยและพลโลก ยึดม่ัน

ในวิถีชีวิตและการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีจิตสํานึก ใน

การอนุรักษวัฒนธรรมและภูมิปญญาไทย การอนุรักษและพัฒนาสิ่งแวดลอม มีจิตสาธารณะท่ีมุงทํา
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ประโยชนและสรางสิ่งท่ีดีงามในสังคม และอยูรวมกันในสังคมอยางมีความสุข  การจัดการเรียนรูแตละ

ชั้นเรียน  เนนการจัดการเรียนการรู โดยยึดหลักวา ผูเรียนมีความสําคัญท่ีสุด เชื่อวาทุกคนมีความ 

สามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได  ยึดประโยชนท่ีเกิดกับผูเรียน กระบวนการจัดการเรียนรูตองสงเสริม

ใหผูเรียน สามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ คํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล และ

พัฒนาการทางสมอง เนนใหความสําคัญท้ังความรู  ทักษะและคุณธรรม  การเรียนรูดวยตนเอง   

การเรียนรูรวมกัน  การเรียนรูจากธรรมชาติ  การเรียนรูจากการปฏิบัติจริง การเรียนรูแบบบูรณาการ

เพลงประกอบ  และการใชการวิจัยเปนสวนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551) 

  กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เปนหนึ่งใน 8 กลุมสาระการเรียนรู

หลักท่ีโรงเรียนตองจัดการเรียนรู  เพ่ือสรางฐานการคิดและเปนกลยุทธในการแกปญหา และวิกฤติ 

ของชาติ โดยจัดใหเรียนตั้งแตระดับชั้นประถมศึกษาตอนตน จนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดย 

มีสาระเปนองคประกอบ  5  สาระ คือ สาระท่ี  1 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม  สาระท่ี 2  หนาท่ี

พลเมือง วัฒนธรรม  และการดํารงชีวิตในสังคม  สาระท่ี  3  เศรษฐศาสตร  สาระท่ี  4  ประวัติศาสตร  

สาระท่ี 5 ภูมิศาสตร  (กรมวิชาการ. 2544 : 16 - 17)   สาระประวัติศาสตร  เปนสาระหนึ่งในกลุม

สาระการเรียนรูสังคมศึกษา   ศาสนา  และวัฒนธรรม   เปนสาระท่ีมุงใหผูเรียน ไดมีความรูความเขาใจ

ในเรื่อง ประวัติศาสตร  ซ่ึงโดยธรรมชาติวิชาของกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา  ศาสนา  และ

วัฒนธรรม เปนวิชาท่ีวาดวยความสัมพันธระหวางมนุษยกับสภาพแวดลอมท้ังทางธรรมชาติและสังคม  

มุงใหผูเรียนรูจักการปรับตัวใหเขากับสภาพแวดลอมนั้น  ผูเรียนจะตองรูจักการพัฒนากระบวนการ

เรียนรู โดยรูจักการคิดวิเคราะห  คิดสังเคราะห  มีวิจารญาณ  มีความคิดสรางสรรค  คิดไตรตรอง  และ

มีวิสัยทัศนสามารถเผชิญสถานการณท่ีเกิดข้ึน  และมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วในชีวิตประจําวันได

โดยเรียนรูดวยวิชาการท่ีหลากหลาย  เรียนรูจากขอมูลขาวสารท้ังภายนอกหองเรียนและภายใน

หองเรียนซ่ึงเปนความรูใหม ๆ ท่ีเกิดข้ึนอยางตอเนื่อง  และจําเปนตองแสวงหาความรูตลอดเวลาโดย 

ใชเทคโนโลยีและสื่อสารสนเทศตาง ๆ ไดอยางเปนประโยชน ผูเรียนสามารถเรียนรูแกปญหาท่ีเกิดข้ึน

ดวยตนเองไดอยางมีประสิทธิภาพ รูจักทํางานรวมกันเปนหมูคณะตามระบอบประชาธิปไตยบนพ้ืนฐาน

ของหลกัคุณธรรม จริยธรรมและคานิยมอันพึงประสงคการจัดการเรียนการสอนกลุมสาระการเรียนรู

สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม ใหผูเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงคตามมาตรฐานการศึกษา 

ครูผูสอนเปนผูมีบทบาทสําคัญอยางยิ่ง จึงตองรูจักนํา วิธีการสอนหรือเทคนิคการสอนท่ีหลากหลายมา

ใชในการเรียนการสอน ในการจัดกระบวนการเรียนรู  ตองจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมใหสอดคลองกับ

ความสนใจและความถนัดของผูเรียน คํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล  และจะตองรูวิธีการฝก

ผูเรียนใหมีทักษะการคิด  การจัดการ  การเผชิญสถานการณ   และการประยุกตความรูมาใช   

(กรมวิชาการ. 2545 : 207) และการจัดการเรียนรูควรเนนการเรียนรูตามสภาพจริง การเรียนรูดวย

ตนเอง การเรียนรูรวมกัน การเรียนรูจากธรรมชาติ  การเรียนรูจากการปฏิบัติจริง  และการเรียนรู 

แบบบูรณาการ (กรมวิชาการ. 2545 : 21) จะเปนการกระตุนใหผูเรียนสนใจและเอาใจใสตอบทเรียน  
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มีความเขาใจในบทเรียนดียิ่งข้ึนการจัดการเรียนรูสาระการเรียนรูพ้ืนฐานประวัติศาสตร  ในกลุมสาระ

การเรียนรูสังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม  มีจุดประสงคท่ีจะใหผูเรียนไดมีความรู  และเขาใจใน

ทฤษฎปีระวัติศาสตร  วิธีการทางประวัติศาสตร  หลักฐานทางประวัติศาสตร  รวมถึงการแบงชวงเวลา  

และการนับศักราชแบบตาง  ๆ เพ่ือเปนการปูพ้ืนฐานการศึกษากอนจะเขาสูการเรียนรูและทําความ

เขาใจเรื่องราวความเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการทางประวัติศาสตรของประเทศไทยตั้งแตสมัยกอน

ประวัติศาสตรเรื่อยมาจนถึงปจจุบันท้ังทางดานสังคมวัฒนธรรมเศรษฐกิจการเมืองการปกครอง  รวมท้ัง

ภูมิปญญาไทย และบุคคลสําคัญของไทยในแตชวงสมัยแนวการจัดกิจกรรมการเรียนรูมุงใหผูเรียน มีจิต

สานึกในความเปนไทยรักทองถ่ินประเทศชาติมีจิตสานึกในความรักชาติ  เห็นคุณคาของความเสียสละ  

และความสมัครสมานสามัคคีของบรรพบุรุษไทย  ในการสรางชาติ นําคุณธรรมจริยธรรมเปนหลักใน 

การดําเนินชีวิต เปนพลเมืองดีมีความรับผิดชอบ มีความรู มีคุณธรรม จริยธรรม คานิยมท่ีเหมาะสม

พัฒนาตนเองอยูเสมอ  รวมท้ังบําเพ็ญประโยชนตอสังคมและสวนรวม  การจัดการเรียนรูสาระ

ประวัติศาสตร  ในปจจุบันไมไดเนนการทองจํา หรือใหนักเรียนเรียนรูเรื่องราวประวัติศาสตรเพียง 

อยางเดียว  แตยังตองใหผูเรียนสามารถวิเคราะหเหตุการณตาง ๆ ไดอยางมีเหตุผลเชื่อถือไดโดยอาศัย

วิธีการทางประวัติศาสตร (กระทรวงศึกษาธิการ. 2551 : 133) 

 สภาพปญหาการจัดการเรียนรูในกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม 

โดยเฉพาะสาระประวัติศาสตร  ซ่ึงเก่ียวของกับความสัมพันธของมนุษยกับสิ่งแวดลอม  ท่ีผานมาจนถึง

ปจจุบัน  ยังไมบรรลุผลเทาท่ีควร  ซ่ึงหากผูเรียนยังขาดความรูความเขาใจ  และความตระหนักการจัด

การศึกษาท่ีมุงหวังใหผูเรียนมีการพัฒนาท่ียั่งยืนคงเปนไปไดยาก  ท้ังนี้เพราะการสอนจะเปนไปใน

ลักษณะสอนใหจํามากกวาสอนใหคิดและทํา   การสอนใหเชื่อมากกวาสอนใหขัดแยง  สอนเนื้อหา

มากกวาสอนกระบวนการแสวงหาความรู  มิไดดึงเอาศักยภาพของผูเรียนออกมาใช   แตปดก้ัน 

การพัฒนาศักยภาพของผูเรียน (บูรชัย  ศิริมหาสาคร. 2539 : 32)  นอกจากนี้การจัดการเรียนรู  ยังให

ผูเรียนไดเรียนรูจากตําราหรือแบบเรียน  นักเรียนไมสนใจศึกษาหาความรูจากรูปแบบหนังสือภาพท่ีไม

นาสนใจ  จึงทําใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ํากวาเกณฑตามท่ีกําหนด   โดยตั้งเกณฑการผานไวท่ีรอยละ  

80  ของนักเรียนท้ังหมด   มีผลการประเมินยอนหลัง  2  ป  ตั้งแตปการศึกษา  2558 – 2559   

ดังตารางตอไปนี้ 
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ตาราง  1  ผลการเรียนรายวิชาประวัติศาสตรสากล  ของนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี  6 

โรงเรียนชุมพวงศึกษา  ปการศึกษา  2558 - 2559  ท่ีผานเกณฑและไมผานเกณฑการประเมิน   

 

ปการศึกษา 

จํานวนนกัเรียน 

(คน) 

สอบผานเกณฑ สอบไมผานเกณฑ 

จํานวนคน รอยละ จํานวนคน รอยละ 

2559 218 150 68.81 68 31.19 

2558 220 158 71.82 62 28.18 

ท่ีมา : งานวัดผลประเมินผล  โรงเรียนชุมพวงศึกษา  

 

  จากตาราง  1  พบวา  ปการศึกษา  2558   มีนักเรียนสอบผานเกณฑ  รอยละ  71.82    

ปการศึกษา  2559   มีนักเรียนสอบ  ผานเกณฑ  รอยละ  68.81  ซ่ึงต่ํากวาเกณฑท่ีกําหนดไวท่ีรอยละ 

80  สาเหตุมาจาก  กระบวนการจัดการเรียนรู  สื่อประกอบการจัดการเรียนรู  และความสนใจใน 

การเรียนของผูเรียน  ทําใหผูเรียนเกิดความเบื่อหนาย  ทําความเขาใจในเนื้อหาไดยาก  ผูเรียนไมเห็น

ความสําคัญ  ความจําเปนของการมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนรู   และความพรอมของผูเรียนซ่ึงเปน

ปญหาท่ีครูผูสอนจะตองจัดทําสื่อใหมีความเหมาะสม   สอดคลองกับจุดมุงหมายของหลักสูตร   

 ดังนั้นในการจัดการเรียนรู  ควรเลือกใชสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยใีนการสอนท่ีเหมาะสม 

เอ้ือตอการเรียนรู สามารถตอบสนองความสนใจ ความแตกตางระหวางบุคคลของผูเรียน เพ่ือใหผูเรียน 

ไดเรียนรูเนื้อหาดังกลาวอยางสนุกสนาน และไมนาเบื่อหนาย  ควรใชสื่อการสอน  ท่ีสามารถตอบสนอง

ความสนใจของผูเรียนไดดี  ชุดการเรียนรูโดยใชเทคนิคเพลงประกอบ  จึงถูกนํามาใชเปนสื่อ การจัด 

การเรียนรู  เพ่ือใหนักเรียน มีความสนใจกระตือรือรนท่ีจะเรียนมากยิ่งข้ึน โดยสื่อชุดการเรียนรูโดยใช

เทคนิคเพลงประกอบ  มีความเหมาะสมในการสรางสื่อการสอนประวัติศาสตร เสียง ภาพ อักษร  พรอม

ท้ังสามารถนําเสนอเนื้อหาผานทางสื่อตาง ๆ และสรางความนาสนใจงายตอการจําสําหรับนักเรียนได

เปนอยางดี  (สุทิน ทองไสว. 2547: 45)  

 ชุดการเรียนรู  เปนสื่อการเรียนสําเร็จรูปท่ีรวบรวมความสมบูรณตามแบบแผนท่ีวางไว 

ใหผูเรียนสามารถเรียนรูไดดวยตนเอง  เปนรายบุคคลหรือรายกลุมยอย  ตามความสามารถ  ความสนใจ  

เพ่ือใหบรรลุจุดประสงคท่ีตั้งไว  โดยผูเรียนทํากิจกรรมการเรียนรูดวยตนเอง  ครูเปนผูใหคําแนะนํา

ชวยเหลือ  (กิดานันท  มลิทอง.  2536)  ชุดการเรียนรูเปนสื่อประสมท่ีมีความสอดคลองกับเนื้อหาวิชา

และประสบการณของแตละหนวยมาใชในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพ

มากยิ่งข้ึน  ภายในชุดการเรียนรูจะประกอบดวย  คําแนะนําการใชชุดการเรียนรู  เนื้อหา  กิจกรรม 

การเรียนรู  แบบทดสอบกอนเรียนหลังเรียน  และสื่อการเรียนรูท่ีสอดคลองเนื้อหาและประสบการณ  

เชน  รูปภาพ  แผนคําบรรยาย  วัสดุอุปกรณ  เปนตน  ชุดการเรียนรู  มิใชเปนเพียงกลองหรือหีบบรรจุ 
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สื่อการเรียนรูเทานั้น  หากแตตองมีระบบการใช  คือ  การกําหนดรายละเอียดของความสัมพันธ  และ

อํานวยความสะดวกในเรื่องการใช  การดําเนินกิจกรรม  การประเมินผลเบ็ดเสร็จอยางสมบูรณ  เพ่ือ

นักเรียนสามารถใชชุดการเรียนรูนั้นได  ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเรียนรู  บรรลุตาม

วัตถุประสงคและเปาหมายท่ีกําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพ  แนวโนมใหมของการผลิตสื่อในรูปแบบ 

ชุดการเรียนรู คือ  เปลี่ยนจากการใชสื่อเพ่ือชวยครูผูสอน  มาเปนการใชสื่อเพ่ือชวยนักเรียน  โดยท่ี

นักเรียนสามารถใชสื่อประเภทนี้ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรูไดดวยตนเอง  ดังนั้นลักษณะการใช

สื่อซ่ึงนักเรียนเรียนรูจากการประกอบกิจกรรมและไดรับประสบการณตาง ๆ  ดวยตนเองนั้นจึงตอง

เปนไปในรูปแบบของสื่อประสม  ซ่ึงไดผลกวาการใชสื่ออยางใดอยางหนึ่งเพียงอยางเดียว 

 การจัดการเรียนรูโดยใชเพลงประกอบ  เพลง  หมายถึง  บทประพันธท่ีมีทํานองใชขับรอง

หรืออาจจะมีดนตรีประกอบดวยซ่ึงเปนศิลปวัฒนธรรมท่ีมีคุณคาของคนทุกชาติ  เปนสิ่งจรรโลงใจทําให

ทุกคนเกิดอารมณคลอยตามไดงายท่ีสุด  (วิจิตรา  เจือจันทร,  2533:  28)  ซ่ึงผูสอนสามารถนํามาเปน

สื่อหลักหรือสื่อเสริมในการจัดการเรียนรูได  เพลงมีความสัมพันธกับมนุษยมาตั้งแตแรกเกิด  เชน  เพลง

กลอมเด็ก  นอกจากนี้ยังมีเพลงท่ีแตงไวสําหรับเด็ก ๆ  รองเก่ียวกับสัตวบาง  เก่ียวกับสุขภาพอนามัย

บาง  เก่ียวกับโอกาสและเทศกาลตาง ๆ  เชน  วันสงกรานต  วันเกิด  วันคริสตมาส  เปนตน  เพลงแต

ละเพลงจะมีลีลาและทวงทํานองท่ีตางกันท้ังน้ําเสียงและความรูสึกของผูรอง  ซ่ึงทําใหผูฟงเกิดอารมณ

คลอยตามและสนุกสนาน  ปจจุบันไดนําเพลงมาใชในการเรียนการสอนเพ่ิมมากข้ึน  เห็นไดจากงานวิจัย

เทปเพลงการศึกษาเก่ียวกับเด็ก  เพลงมีความสําคัญตอจิตใจของผูฟงใหความบันเทิงและลดความเครียด   

ผอนคลายอารมณทําใหมนุษยเกิดสุนทรียภาพทางอารมณ  ซ่ึงเพลงมีบทบาทตอชีวิตของเรา  เพลงกับ

ชีวิตมีความสัมพันธใกลชิดเปนอันหนึ่งอันเดียวกับมนุษยมาตั้งแตเกิด  เสียงเพลงเกิดจากการสรางสรรค

ของคน  นักการศึกษาท่ีชาญฉลาดจึงนําเพลงมาเปนสื่อในการศึกษา  ท้ังเปนสื่อหลักและสื่อเสริมพลังท่ี

ครูนํามาใชในการเรียนการสอน   

 จากความสําคัญของการจัดการเรียนรูดวยชุดการเรียนรูโดยใชเทคนิคเพลงประกอบ  ทําใหผู

ศึกษา  มีความสนใจท่ีจะสรางชุดการเรียนรูโดยใชเทคนิคเพลงประกอบการเรียนรูประวัติศาสตรสากล  

เพ่ือจูงใจใหผูเรียนสนใจเรียนมากยิ่งข้ึน จึงไดนําเอาเนื้อหา เรื่อง พัฒนาการยุโรปสมัยใหม รายวิชา 

ส33104  ประวัติศาสตรสากล   สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6  มาออกแบบสรางและนําเสนอ 

เพ่ือกระตุนความอยากรูอยากเห็น  ของผูเรียน ซ่ึงจะสงผลใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียน

กาวหนาข้ึน   อันเปนผลดีตอการพัฒนาดานการเรียนรูใหมีประสิทธิภาพสูงสุด 

 

วัตถุประสงคของการศึกษา 

 1. เพ่ือพัฒนาชุดการเรียนรูโดยใชเทคนิคเพลงประกอบการเรียนรูประวัติศาสตรสากล เรื่อง 

พัฒนาการยุโรปสมัยใหม  สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6  ท่ีมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 
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 2. เพ่ือศึกษาดัชนีประสิทธิผลของชุดการเรียนรูโดยใชเทคนิคเพลงประกอบการเรียนรู

ประวัติศาสตรสากล เรื่อง  พัฒนาการยุโรปสมัยใหม  สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 

 3. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนกอนใชและหลังใชชุดการเรียนรูโดย

ใชเทคนิคเพลงประกอบการเรียนรูประวัติศาสตรสากล  เรื่อง  พัฒนาการยุโรปสมัยใหม  สําหรับ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6  

 4. เพ่ือสอบถามความพึงพอใจของนักเรยีนท่ีมีตอการเรียนรูดวยชุดการเรียนรูโดยใชเทคนิค

เพลงประกอบการเรียนรูประวัติศาสตรสากล เรื่อง  พัฒนาการยุโรปสมัยใหม  สําหรับนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปท่ี 6   

 

สมมติฐานการศึกษา 

 นักเรียนท่ีเรียนดวยชุดการเรียนรูโดยการใชเทคนิคเพลงประกอบการเรียนรูประวัติศาสตร

สากล เรื่อง  พัฒนาการยุโรปสมัยใหม  สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

หลังเรียนสูงกวากอนเรียน  

 

ขอบเขตของการการศึกษา 

 ในการศึกษาครั้งนี้ไดใชเนื้อหาใน สาระประวัติศาสตร  รายวิชาพ้ืนฐาน  ส33104  

ประวัติศาสตรสากล  เรื่อง พัฒนาการยุโรปสมัยใหม  ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี  6  จํานวน  6  เรื่อง  

ประกอบดวย 

  1. เนื้อหา 

   1.1  เรื่อง  การฟนฟูศิลปวิทยาการ 

   1.2  เรื่อง  การกําเนิดรัฐชาติและการปฏิรูปศาสนา 

   1.3  เรื่อง  การขยายอิทธิพลของชาติตะวันตก 

   1.4  เรื่อง  การปฏิวัติวิทยาศาสตรและการปฏิวัติอุตสาหกรรม 

   1.5  เรื่อง  ยุคภูมิธรรมและแนวคิดประชาธิปไตย 

   1.6  เรื่อง  ศิลปวัฒนธรรมสมัยใหม 

  2.  ตัวแปรท่ีใชในการศึกษา 

   2.1  ตัวแปรตน  (Independent  Variables)  กระบวนการจดัการเรยีนรู  ไดแก 

    2.1.1  ชุดการเรียนรูโดยใชเทคนิคเพลง  เรื่อง  พัฒนาการยุโรปสมัยใหม  รายวิชา

พ้ืนฐาน  ส33104  ประวัติศาสตรสากล   

    2.1.2 แผนการจัดการเรียนรูโดยใชชุดการเรียนโดยใชเทคนิคเพลง   

   2.2  ตัวแปรตาม  (Dependent  Variables)  ไดแก  

      2.2.1  ประสิทธิภาพของชุดการเรียนโดยใชเทคนิคเพลง    
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    2.2.2  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน     

    2.2.3  ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอใชชุดการเรียนโดยใชเทคนิคเพลง   

  3.  ระยะเวลา 

   ระยะเวลาท่ีใชในการศึกษา  คือ  ภาคเรียนท่ี 2  ปการศึกษา  2560     รวมเวลาท่ีใช

จํานวน  12  ชั่วโมง   ไมรวมทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน 

  4.  ประชากรและกลุมตัวอยาง 

   4.1 ประชากร ไดจากนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6  โรงเรียนชุมพวงศึกษา   อําเภอ 

ชุมพวง  จังหวัดนครราชสีมา ท่ีเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน  ส33104  ประวัติศาสตรสากล  สําหรับนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6  ภาคเรียนท่ี 2  ปการศึกษา  2560  จํานวน  6 หอง รวม 196   คน 

   4.2 กลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษา   คือ  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี  6/2  โรงเรียน 

ชุมพวงศึกษา อําเภอชุมพวง  จังหวัดนครราชสีมา  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  เขต  31  

ภาคเรียนท่ี  2  ปการศึกษา  2560  จํานวน  40  คน  ไดมาโดยการสุมแบบกลุม  ( Cluster  Random  

Sampling)  โดยใชหองเรียนเปนหนวยของการสุมดวยวิธีการจับสลากเลขประจําหองเรียน  จํานวน 1 

หองเรียน  ซ่ึงนักเรียนแตละหองเรียนมีผลการเรียนไมแตกตางกัน  เนื่องจากโรงเรียนชุมพวงศึกษา  มี

การจดัชั้นเรียน แบบคละความสามารถเกง  ปานกลาง  และออน 

 

นิยามศัพทเฉพาะ 

 1.  ชดุการเรียนรู  หมายถึง  สื่อการเรียนรูท่ีผูศึกษาสรางข้ึน  สําหรับนํามาใชประกอบ 

การเรียนการสอน  ภายในชุดการเรียนรูประกอบดวย หนวยยอย ๆ แตละหนวยประกอบดวยเนื้อหา

กิจกรรมการเรยีนการสอน สื่อการเรียนการสอน และการวัดผลประเมินผลโดยครอบคลุมเนื้อหารายวิชา  

พ้ืนฐาน ส33104  ประวัติศาสตรสากล  สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6  มีท้ังหมด  6  ชุด   

ประกอบดวย  ชุดท่ี  1  เรื่อง  การฟนฟูศิลปะวิทยาการ  ชุดท่ี  2  เรื่อง  การกําเนิดรัฐชาติและ 

การปฏิรูปศาสนา  ชุดท่ี  3  เรื่อง  การขยายอิทธิพลของชาติตะวันตก  ชุดท่ี  4  เรื่อง  การปฏิวัติ

วิทยาศาสตรและการปฏิวัติอุตสาหกรรม  ชุดท่ี  5  เรื่อง  ยุคภูมิธรรมและแนวคิดประชาธิปไตย 

และชุดท่ี  6  เรื่อง  ศิลปวัฒนธรรมสมัยใหม 

2.  เทคนิคเพลงประกอบการเรียนรู  หมายถึง  การนําเนื้อหาสาระประวัติศาสตรสากล เรื่อง

พัฒนายุโรปสมัยใหม มาสรางเปนบทเพลง โดยใชทํานองเพลงท่ัวไปท่ีเหมาะสมกับวัยของผูเรียน ไปใช

ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู    เพ่ือเราความสนใจผูเรียน  เพ่ือนําเขาสูบทเรียน  หรือเพ่ือเปลี่ยน

บรรยากาศในชั้นเรียน  ชวยใหผูเรียนผอนคลาย  และทําใหผูเรียนเรียนรูไดดียิ่งข้ึน มีจํานวน  6  เพลง 

ประกอบดวย เพลงพอใหญเสริฐเปดโลกยุโรปสมัยใหม  เพลงคูกัดรัฐชาติศาสนา  เพลงพานองลองเรือ  

เพลงกลับมาเรียนกัน  เพลงยุคภูมิธรรม  และเพลงจูงกันไปเบิ่ง 
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3.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  หมายถึง คะแนนท่ีไดจากการเรียนรูดวยชุดการเรียนรูโดยการใช

เทคนิคเพลงประกอบการเรียนรูประวัติศาสตรสากล  เรื่อง  พัฒนาการยุโรปสมัยใหม  สําหรับนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี  6 ซ่ึงวัดไดจากคะแนนของนักเรียนท้ังหมดจากการทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียน 

4.  ประสิทธิภาพของชุดการเรียนรู  หมายถึง  คะแนนการวัดคุณภาพจากการจัดกิจกรรมการ

เรียนรูดวยชุดการเรียนรูโดยการใชเทคนิคเพลงประกอบการเรียนรูประวัติศาสตรสากล เรื่อง พัฒนาการ

ยุโรปสมัยใหม   ในการพัฒนาผลการเรียนใหผูเรียนเกิดการเรียนรูตามจุดประสงค   ตามเกณฑ  80/80  

ดังนี้ 

    80  ตัวแรก (E1)  หมายถึง  คาเฉลี่ยของคะแนนเก็บท้ังหมดท่ีนักเรียนทําไดจากการทํา

แบบฝกหัด และแบบทดสอบยอยระหวางการเรียนดวยชุดการเรียนรูแลวท้ัง 6 เลม คิดเปนรอยละ 80 

ข้ึนไป 

 80  ตัวหลัง (E2)  หมายถึง  คาเฉลี่ยของคะแนนท้ังหมดท่ีนักเรียนทําไดจากแบบทดสอบ 

วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน  คิดเปนรอยละ 80 ข้ึนไป 

5.  ดัชนีประสิทธิผล  (The Effectiveness Index : E.I.)  หมายถึง  คาท่ีไดจากคํานวณซ่ึงบง

บอกถึงความกาวหนาในการเรียนรูดวยชุดการเรียนรูโดยการใชเทคนิคเพลงประกอบการเรียนรู

ประวัติศาสตรสากล  เรื่อง   พัฒนาการยุโรปสมัยใหม  สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6  

6.  ความพึงพอใจ หมายถึง ความรูสึกชอบหรือไมชอบ ความรูสึกยินดี ความพอใจของนักเรียน

ท่ีมีตอการจัดกิจกรรมการเรียนรู ดวยชุดการเรียนรูโดยการใชเทคนิคเพลงประกอบการเรียนรู

ประวัติศาสตรสากล  เรื่อง   พัฒนาการยุโรปสมัยใหม   สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6  

 

ประโยชนท่ีไดรับจากการศึกษา 

 1.  ไดชุดการเรียนรูโดยใชเทคนิคเพลงประกอบการเรียนรูประวัติศาสตรสากล   เรื่อง  

พัฒนาการยุโรปสมัยใหม  สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6   ท่ีสรางข้ึน  จํานวน  6  ชุด  มี

ประสิทธิภาพตามเกณฑมาตรฐาน  80/80 

 2.  ไดชุดการเรียนรูโดยใชเทคนิคเพลงประกอบการเรียนรูประวัติศาสตรสากล   เรื่อง  

พัฒนาการยุโรปสมัยใหม  ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6  จํานวน  6  ชุด   ทําใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ

นักเรียนสูงข้ึน 

 3.  ไดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากชุดการเรียนรูโดยใชเทคนิคเพลงประกอบการเรียนรู

ประวัติศาสตรสากล  เรื่อง  พัฒนาการยุโรปสมัยใหม   ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6  หลังเรียนสูงกวากอนเรียน

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
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 4.  ไดทราบความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6   ท่ีมีตอการจัดการเรียนรูดวยชุด 

การเรียนรูโดยใชเทคนิคเพลงประกอบการเรียนรูประวัติศาสตรสากล   เรื่อง  พัฒนาการยุโรปสมัยใหม  

สําหรับนักเรียนชั้นชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 

 

กรอบแนวความคิดในการศึกษา 

 การศึกษาในครั้งนี้  เปนการศึกษาเพ่ือการพัฒนาชุดการเรียนรูโดยใชเทคนิคเพลง 

ประกอบการเรียนรูประวัติศาสตรสากล เรื่อง  พัฒนาการยุโรปสมัยใหม  ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 และ

นําไปใชประกอบการจัดการเรียนรู  รายวิชา  ส33104   ประวัติศาสตรสากล  เรื่อง  พัฒนาการยุโรป

สมัยใหม  ซ่ึงสามารถแสดงภาพท่ี 1  ดังนี้  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

ภาพท่ี 1   กรอบแนวคิดการพัฒนาชุดการเรียนรูโดยใชเทคนิคเพลงประกอบการเรียนรู 

ประวัติศาสตรสากล  เรื่อง  พัฒนาการยุโรปสมัยใหม  สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 

 

ตัวแปรตน 
 

 

ตัวแปรตาม 
 

กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู 

1. ชุดการเรียนรูโดยใชเทคนิคเพลงประกอบการเรียนรู  

2. แผนการจัดการเรียนรู 
 

 

1.  ประสิทธิภาพของชุดการเรียนรูโดยใชเทคนิคเพลง 

2.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 

3.  ความพึงพอใจของนักเรียน 
 


	ปีการศึกษา

