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The purposes of this research are as follows: (1) to study the pre-results and post-

results of seventh grade students on the learning achievement by studying aural skills by using a 
kazoo instructional package based on the work of Kodaly; and (2) to study the learning satisfaction of 
seventh grade students learning by studying aural skills by using kazoo instructional package based 
on Kodaly. The total sample was 44 seventh grade students at Triamudomsuksanomklao 
Samutprakan School, Phra Pradaeng, Samut Prakan in the second semester of the 2020 academic 
year and selected by purposive sampling. The experimental period lasted eight weeks and two 
lessons per week for 50 minutes per lesson. The research used The One Group Pretest-Posttest 
Design. The research instruments were the kazoo instructional package based on Kodaly, a practical 
achievement test to measure the learning achievement of the students and the survey on the learning 
satisfaction of seventh grade students by studying aural skills by using a kazoo instructional package 
based on Kodaly. The data analysis was based on statistics, mean () and standard deviation (SD). 
The research used a statistical t-test dependent sample.  The results of the research were as follows: 
(1) practicing aural skills using a kazoo instructional package based on Kodaly, pre-results (= 2.30, 
S.D = .795) and post-results (= 8.00, S.D = 1.057). The post-results on learning achievement is 
higher than the pre-results with a statistical significance equal to .05; (2) the learning satisfaction of 
the seventh grade students had two dimensions, including instruction quality and instruction 
instructional packages had the highest evaluations. 
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บทที ่1  
บทน า 

 

1.1 ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
ดนตรีจดัเป็นศิลปะแขนงหนึ่งท่ีเก่ียวขอ้งกบัเสียง ผูเ้ล่น ผูฟั้ง และผูป้ระพนัธ ์ลว้นแตต่อ้ง

ใชก้ารฟังเป็นทักษะหลัก เพ่ือใหเ้ขา้ใจดนตรีท่ีไดย้ิน ทักษะการฟังจึงเป็นทักษะเบือ้งตน้ต่อการ
เรียนรูด้นตรี ทกัษะการฟัง หรือ โสตทกัษะ เป็นสิ่งท่ีตอ้งเรียนรูเ้ป็นอนัดบัแรกของการเรียนดนตรี 
ดงันั้นการเรียนดนตรีจึงจ  าเป็นตอ้งให้ความส าคญักับโสตทักษะเทียบเท่ากับการปฏิบตัิเครื่อง
ดนตรีและการอ่านโนต้ เพราะการฟังจะท าใหผู้เ้รียนเกิดความเขา้ใจในเรื่องดนตรี ซึ่งเรียนรูไ้ดจ้าก
เสียงท่ีผูเ้รียนไดย้ิน เม่ือไดย้ินและรบัรูเ้สียงจะท าใหเ้กิดการเรียนรู ้การฟังท่ีดีก็จะส่งผลใหเ้กิดการ
เรียนรูท่ี้ดีเช่นกัน ดงันัน้สิ่งแรกท่ีควรฝึกฝนส าหรบัการเรียนดนตรีนัน้  คือ การฝึกโสตทักษะ นัก
ดนตรีจึงจ  าเป็นท่ีจะตอ้งมีโสตทักษะท่ีดี และมีประสิทธิภาพ เพ่ือใหส้ามารถรบัรูร้ะดบัเสียงทาง
ดนตรีได ้โสตทักษะหรือทักษะการฟังเป็นเพียงทักษะหนึ่งของการเรียนดนตรี แต่เป็นทักษะท่ี
ส าคญัท่ีสดุ ในการปฏิบตัิดนตรีผูเ้รียนจ าเป็นตอ้งฟังเสียงท่ีตนบรรเลงออกมาไดว้า่มีระดบัเสียงตรง
กบัท่ีตอ้งการปฏิบตัิหรือตรงกับระดบัเสียงท่ีถูกตอ้งหรือไม่ นกัดนตรีจ  านวนมากท่ีสามารถปฏิบตัิ
เครื่องดนตรีไดอ้ย่างดีเย่ียม แตไ่ม่สามารถฟังระดบัเสียงได ้ส่งผลใหเ้กิดปัญหาการรบัรูร้ะดบัเสียง
ของเครื่องดนตรี ทัง้ในการปฏิบตัเิดี่ยวและการปฏิบตัริวมวง  

การฝึกโสตทักษะในเบือ้งตน้จึงตอ้งฝึกกับระดบัเสียงท่ีผูเ้รียนคุน้เคย พรอ้มทัง้ฝึกฝนกับ
ระดบัเสียงนัน้เป็นประจ า อาจใชบ้ทเพลงสัน้ๆ ท่ีมีระดบัเสียงไม่หลากหลาย และเป็นบทเพลงท่ี
ผูเ้รียนคุน้เคยมาใชฝึ้กโสตทักษะไดเ้ช่นกัน จะช่วยใหก้ารจดจ าระดบัเสียงนัน้ง่ายขึน้และฝึกโสต
ทักษะไดอ้ย่างรวดเร็ว วิชาโสตทักษะ(Ear Training) จึงเป็นวิชาท่ีส าคัญวิชาหนึ่งต่อการเรียน
ดนตรี เพ่ือศกึษาเรื่องการฟังระดบัเสียง การแยกความแตกตา่งของระดบัเสียง ขัน้คูเ่สียง และเปล่ง
เสียงรอ้งตามระดบัเสียงและขัน้คู่ท่ีไดย้ิน จารุวรรณ สุริยวรรณ์ (2549, น. 37) กล่าวว่า “การฝึก
ทกัษะการฟังท่ีดีนัน้จะช่วยฝึกฝนใหมี้หูท่ีมีความสามารถดา้นดนตรี ซึ่งจะช่วยใหเ้กิดการพัฒนา
ความสามารถทั้งด้านการฟัง และการได้ยินเสียง การฝึกทักษะการฟังนอกจากมีจุดประสงค ์       
เพ่ือการสอบแลว้นัน้ ยงัมีจดุประสงคเ์พ่ือใหผู้เ้รียนสามารถบรรเลงเพลงไดไ้พเราะยิ่งขึน้ สามารถ
วิจารณส์ิ่งท่ีไดฟั้งจากการบรรเลงเพลงหรือรอ้งไดถ้กูตอ้ง สามารถจ าบทเพลง และสามารถท าการ
อา่นโนต้ทนัควนัไดอ้ยา่งคลอ่งแคล่วยิ่งขึน้ ครูผูส้อนควรบรรจกุารฝึกการฟังไวใ้นการสอนเสมอการ



 2 

ฝึกความถกูตอ้งของระดบัเสียงนัน้ ควรท าอย่างสม ่าเสมอ และครูผูส้อนควรจะโนม้นา้วใหผู้เ้รียน
เห็นถึงผลเสียของการท่ีมีความถกูตอ้งของระดบัเสียงท่ีไมดี่”  

สุนันทรา สุนทรประเสริฐ (2547, น. 1) กล่าวว่า “ชุดการเรียนเป็นส่ือประเภทหนึ่งซึ่งมี
จุดมุ่งหมายเฉพาะเรื่องท่ีจะสอนเท่านั้น ชุดการเรียนจึงเป็นนวัตกรรมการใช้ส่ือการสอนแบบ
ประสมโดยอาศยัระบบบูรณาการส่ือหลาย ๆ อย่างเขา้ดว้ยกัน เพ่ือเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของ
ผูเ้รียนในหน่วยการเรียนนั้น ๆ นั่นคือชุดการเรียนชุดหนึ่ง ๆ จะมีระบบการใช้ส่ือการสอนแบบ
ประสมเพ่ือใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรูต้ามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ชดุการเรียนมิใช่เป็นเพียง
กล่องหรือหีบบรรจุส่ือการสอนเท่านั้น หากแต่ตอ้งมีระบบการใช้ คือ ก าหนดรายละเอียดของ
ความสัมพันธ์และอ านวยความสะดวกในเรื่องของการใช้ส่ือ การด าเนินกิจกรรมและการ
ประเมินผลเบ็ดเสรจ็อยา่งสมบรูณ ์เพ่ือผูเ้รียนสามารถใชช้ดุการเรียนนัน้ท าใหเ้กิดการเปล่ียนแปลง
พฤติกรรมการเรียนรูบ้รรลุตามวัตถุประสงค ์และเป้าหมายท่ีก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ 
แนวโนม้ใหม่ของการผลิตส่ือในชุดการเรียนคือ เปล่ียนจากการใชส่ื้อเพ่ือช่วยผูส้อนมาเป็นส่ือซึ่ง
ช่วยผู้เรียน ดังนั้นลักษณะการใช้ส่ือซึ่งผู้เรียนเรียนรู้จากการประกอบกิจกรรม และได้รับ
ประสบการณ์ต่าง ๆ ดว้ยตนเองนัน้ การใชส่ื้อการสอนจึงตอ้งเป็นไปในรูปแบบของส่ือประสมซึ่ง
ได้ผลดีกว่าการใช้ส่ืออย่างใดอย่างหนึ่งเพียงอย่างเดียว” ในการสรา้งชุดการสอนโสตทักษะ
จ าเป็นตอ้งมีทฤษฎีทางดนตรีท่ีไดร้บัการยอมรบัมารองรบัการสรา้งชุดการสอน ทฤษฎีการเรียน
การสอนดนตรีท่ีไดร้บัการยอมรบันัน้ มีนกัการศึกษาหลายท่านไดเ้สนอแนวคิดมากมาย ส าหรบั
ทฤษฎีการสอนโสตทกัษะก็มีนกัการศึกษาไดส้รา้งแนวการเรียนการสอน เช่นกัน โดยผูว้ิจยัไดน้  า
ทฤษฎีการเรียนการสอนดนตรีของ โซนตาน โคดาย มาใชเ้ป็นแนวทางในการสรา้งชดุการสอนโสต
ทกัษะ 

โซนตาน โคดาย (Zoltan Kodaly 1882 – 1967) เป็นนกัดนตรีและนกัวิชาการดา้นดนตรี
ชาวฮงัการี ผูพ้ฒันาหลกัสูตรดา้นการศึกษาดนตรีอย่างมีแบบแผน แนวคิดของโคดายจะเนน้การ
ใหค้วามส าคญักับตวัผูเ้รียนเป็นส าคญั โดยวิธีการสอนจากสิ่งท่ีง่ายไปหาสิ่งท่ียาก ท าใหว้ิธีการ
สอนดนตรีมีระดบัความยากง่ายเหมาะสมกับพฒันาการของผูเ้รียน แนวคิดดา้นรูปแบบการสอน
ของโคดายจะเริ่มจากการใชโ้นต้ซ า้ไปซ า้มา โดยเริ่มจากโนต้เพียง 2 ตวั และคอ่ย ๆ เพิ่มจ านวนตวั
โนต้ใหม้ากขึน้ จากนัน้จึงเป็นเพลงท่ีใชบ้นัไดเสียงเพนตาโทนิก คือ มีตวัโนต้ 5 ตวั คือ ลา, ซอล, มี, 

เร และโด และสดุทา้ยจึงน าเพลงในบนัไดเสียงไดอะโทนิก คือ มีตวัโนต้ 7 ตวั คือ โด เร มี ฟา ซอล 

ลา และที มาสอน และใชอ้ตัราจงัหวะท่ีไมซ่บัซอ้นและท าใหผู้เ้รียนเขา้ใจเรื่องส่วนของโนต้ดนตรีได้
ง่าย ท่ีสุด  แบบ ฝึกหัด  kodály zoltán 333 olvasógyakorlat โดย โซลตาน  โคดาย (Zoltan 
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Kodaly1882 – 1967) เป็นแบบฝึกในเรื่องการฟังเสียงและการขับรอ้งใหต้รงระดบัเสียง มีทัง้สิน้ 
61 หนา้ ซึ่งประกอบไปดว้ยแบบฝึกหดั 333 เบอร ์ซึ่งในแตล่ะเบอรจ์ะมีระดบัความยากง่ายตา่งกนั 
ขัน้ตอนในการฝึกจะปฏิบตัิควบคู่ไปกับการบรรเลงเปียโน เพ่ือเป็นการฝึกโสตทักษะ แบบฝึกหัด 
kodály zoltán 333 olvasógyakorlat เป็นแบบฝึกหัดเพ่ือการขับรอ้งโดยรวบรวมท านองเพลง
พืน้บา้น มาเรียบเรียงเพ่ือใชใ้นการพฒันาดา้นการอ่านโนต้และการขบัรอ้งใหถู้กตอ้ง แบบฝึกหดั 
kodály zoltán 333 olvasógyakorlat สรา้งขึน้จากแนวคิดการเรียนดนตรีของโซลตาน โคดาย 
ผูว้ิจัยจึงน าแบบฝึกหัด kodály zoltán 333 olvasógyakorlat และ แนวคิดของโคดาย มาใชเ้ป็น
แนวทางในการสรา้งชุดการสอน และน าเครื่องดนตรีคาซูมาประยุกตใ์ชก้ับชดุการสอนโสตทกัษะ
เพ่ือใหน้กัเรียนมีพฒันาการดา้นโสตทกัษะท่ีดีขึน้ 

คาซู (Kazoo) เป็นเครื่องดนตรีขนาดเล็ก เสียงของเครื่องดนตรีคาซูนี ้จะมีลักษณะ
คลา้ยคลึงกับเสียงของแซกโซโฟน (Saxophone) ก าเนิดเสียงโดยการใชแ้รงสั่นจากเสียงท่ีเปล่ง
ออกมาสง่ผา่นตวัคาซู ท าใหแ้ผ่นกระดาษแว็กซอ์นัเล็ก ๆ เกิดการสั่นสะเทือน และเกิดเสียงตามท่ีผู้
เลน่เปลง่ออกมา ลกัษณะการเปลง่เสียงจะคลา้ยกบัการฮมัเพลง การปฏิบตัคิาซูจะใชท้กัษะการฟัง
เป็นหลกั ผูว้ิจยัจงึเลือกน าเครื่องดนตรีคาซูมาใชใ้นการวิจยัครัง้นี ้

จากปัญหาท่ีผูว้ิจยัพบในดา้นการฟังของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1 ท่ีเรียนในรายวิชา
ขบัรอ้งประสานเสียง โรงเรียนเตรียมอดุมศกึษานอ้มเกลา้ สมทุรปราการ คือนกัเรียนไม่มีทกัษะใน
ดา้นโสตประสาท ส่งผลใหน้ักเรียนไม่รูว้่าเสียงท่ีเปล่งออกมานั้นตรงกับระดับเสียงท่ีไดย้ินจาก
เปียโน และไม่ทราบว่าเสียงท่ีเปล่งออกมามีความเพีย้นสูงหรือเพีย้นต ่า เม่ือผูส้อนปฏิบตัิเปียโน
และให้นักเรียนเปล่งเสียงตามระดับเสียงจากเปียโน นักเรียนไม่สามารถเปล่งเสียงไดต้รงตาม
ระดบัเสียงท่ีไดย้ิน จึงเป็นอปุสรรคตอ่การเรียนในรายวิชาขบัรอ้งประสานเสียง ท่ีตอ้งใชท้กัษะการ
ฟังเป็นส่วนส าคญัในการเรียนและปฏิบตัิขบัรอ้งประสานเสียงในรายวิชานี ้เม่ือนกัเรียนไม่มีทกัษะ
ดา้นการฟัง นักเรียนจะไม่เกิดพฒันาการดา้นการเรียนดนตรีและเป็นอุปสรรคต่อการเรียนดนตรี
ครัง้ตอ่ไป  

ดว้ยเหตนีุผู้ว้ิจยัจึงสรา้งชุดการสอนคาซู ตามแนวคิดโคดายนี ้เพ่ือพฒันาโสตทกัษะของ
นกัเรียน โดยผูว้ิจยัไดน้  าแนวคิดการเรียนการสอนดนตรีของโคดาย โดยใชว้ิธีการสอนจากสิ่ งท่ีง่าย
ไปหาสิ่งท่ียาก การเพิ่มจ านวนตวัโนต้จากนอ้ยไปมาก พรอ้มกบัน าเครื่องดนตรีคาซูท่ีใชท้กัษะการ
ฟังเป็นหลกัในการปฏิบตัิเครื่องดนตรีมาใช้กับการเรียนการสอนในรายวิชาขบัรอ้งประสานเสียง 
เพ่ือศึกษาผลสมัฤทธ์ิดา้นโสตทกัษะของนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนเตรียมอุดมศกึษา
นอ้มเกลา้ สมทุรปราการ  
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1.2 ความมุ่งหมายของการวิจัย 
1. เพ่ือศึกษาผลสมัฤทธ์ิดา้นโสตทักษะ โดยใชชุ้ดการสอนคาซู ตามแนวคิดโคดาย ของ

นกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1 โรงเรียนเตรียมอดุมศกึษานอ้มเกลา้ สมทุรปราการ  
2. เพ่ือศกึษาความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีตอ่การเรียนโสตทกัษะ โดยใชช้ดุการสอนคาซู 

ตามแนวคดิโคดาย 

1.3 ความส าคัญของการวิจัย 
1. เป็นแนวทางส าหรบัผูส้อนท่ีตอ้งการพฒันาและแกปั้ญหาดา้นโสตทกัษะของนกัเรียน 

2. เป็นแนวทางส าหรบัผูส้อนในการจดัการเรียนการสอนโสตทกัษะ โดยการใชช้ดุการสอน
คาซูตามแนวคดิโคดาย  

1.4 สมมตฐิานการวิจัย 
1. นกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1 รายวิชาขบัรอ้งประสานเสียง โรงเรียนเตรียมอดุมศกึษา

นอ้มเกลา้ สมุทรปราการ มีผลสมัฤทธ์ิดา้นโสตทักษะหลังการใชชุ้ดการสอนคาซู ตามแนวคิดโค
ดาย สงูกวา่ก่อนใชช้ดุการสอน 

2. นักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 1 มีความพึงพอใจต่อการเรียนโสตทักษะ โดยใชชุ้ดการ
สอนคาซู ตามแนวคดิโคดายอยูใ่นระดบัพงึพอใจมาก 

1.5 ขอบเขตการวิจัย 
การวิจยัครัง้นีผู้ว้ิจยัไดก้ าหนดขอบเขตการวิจยัไวด้งันี ้

ประชากรทีจ่ะศึกษา  
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ห้อง 13 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 

สมุทรปราการ ท่ีเรียนในรายวิชาขับรอ้งประสานเสียง ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2563 จ  านวน      
44 คน โดยวิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive sampling) เน่ืองจากนักเรียนชั้น
มธัยมศกึษาปีท่ี 1 หอ้ง 13 เป็นหอ้งส าหรบันกัเรียนท่ีเลือกเรียนในสายการเรียนศิลปะ รายวิชาขบั
รอ้งประสานเสียงเป็นวิชาเพิ่มเติมท่ีเปิดสอนเฉพาะนักเรียนท่ีเลือกเรียนในสายการเรียนศิลปะ
เทา่นัน้ 

ระยะเวลาทีใ่ช้ในการวิจัย  
ในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2563 ใชร้ะยะเวลา 8 สัปดาห ์โดยใชเ้วลาในคาบ

เรียนวิชาประสานเสียง สปัดาหล์ะ 2 คาบเรียน คาบละ 50 นาที  (1 ชั่วโมง 40 นาที) โดยทดสอบ
วดัผลสมัฤทธ์ิทางดา้นโสตทกัษะ ทดสอบก่อนเรียน 2 คาบ และทดสอบหลงัเรียน 2 คาบ   
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เนือ้หาทีใ่ช้ในการวิจัย 
1. แผนการจัดการเรียนการสอน 

เป็นเนือ้หาตามแผนการจดัการเรียนการสอนท่ีใชใ้นรายวิชาขบัรอ้งประสาน
เสียง ส าหรบันกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนเตรียมอดุมศกึษานอ้มเกลา้ สมทุรปราการ ใช้
เวลาในการสอน สปัดาหล์ะ 2 คาบเรียน คาบละ 50 นาที โดยมีเนือ้หา ดงันี ้

หน่วยการเรียนรูท่ี้ 1 ความรูท้ั่วไปเก่ียวกบัการประสานเสียง และการแบ่ง
ระดบัเสียง ของการขบัรอ้งประสานเสียง 

หน่วยการเรียนรูท่ี้ 2 หลกัการเตรียมความพรอ้มก่อนการขบัรอ้งประสาน
เสียง 

หนว่ยการเรียนรูท่ี้ 3 วิธีการอา่นโนต้ทางดนตรีสากล พรอ้มสญัลกัษณมื์อ  
หนว่ยการเรียนรูท่ี้ 4 การเปลง่เสียงตามบทเพลง  

2. ชุดการสอน 
เนือ้หาจากชุดการสอนคาซู เป็นเนือ้หาท่ีไดแ้นวทางจากแบบฝึกหัด kodály 

zoltán 333 olvasógyakorlat โดยมีเนือ้หา ดงันี ้
ผู้วิจัยเลือกใช้แบบฝึกหัด kodály zoltán 333 olvasógyakorlat โดยใช้

วิธีการฟังเสียงจากเปียโนก่อน จากนัน้จึงปฏิบตัิคาซู และเปล่งเสียงตามระดบัเสียงท่ีไดย้ิน เพ่ือให้
นกัเรียนไดฝึ้กทักษะการฟังระดบัเสียงจากเปียโนก่อนเป็นอันดบัแรก เนือ้หาในชุดการสอนคาซู 
ตามแนวคดิโคดายนีจ้ะอยูใ่นการจดัการเรียนการสอนรายวิชาขบัรอ้งประสานเสียง  

สว่นท่ี 1 แบบฝึกหดัชดุการสอนคาซู 
สว่นท่ี 2 แบบทดสอบโสตทกัษะ 
สว่นท่ี 3 บทเพลงประสานเสียง 
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1.6 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดการวิจยั 

ท่ีมา : กลุจิรา เฉลิมธารานกุลู. (2562). 

 
ข้อตกลงเบือ้งต้น 

1. ชุดการสอนคาซู ตามแนวคิดโคดาย นีส้รา้งขึน้เพ่ือใชศ้ึกษาผลสัมฤทธ์ิดา้นโสต
ทกัษะ ส าหรบันกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 1 หอ้ง 13 รายวิชาขบัรอ้งประสานเสียง โรงเรียนเตรียม
อดุมศกึษานอ้มเกลา้ สมทุรปราการ ปีการศกึษา 2563  

2. ชุดการสอนคาซู ตามแนวคิดโคดายนี ้ไดน้  าเอาแบบฝึกหัด kodály zoltán 333 
olvasógyakorlat มาใชเ้ป็นแนวทางในการสรา้งชดุการสอนคาซูนีเ้ทา่นัน้ 

1.7 นิยามศัพทเ์ฉพาะ 
โสตทักษะ หมายถึง ทักษะด้านการฟังของตัวบุคคล ท่ีสามารถฟังเสียงท่ีได้ยินและ

สามารถปฏิบตัิเครื่องดนตรีหรือเปล่งเสียงออกมาไดต้รงกับระดบัเสียงท่ีไดย้ิน ครอบคลุมในเรื่อง
การแยกระดบัเสียงต ่า เสียงสูง เขา้ใจเสียงท่ีไดย้ิน และเสียงท่ีตนเองเปล่งหรือปฏิบตัิเครื่องดนตรี
ออกมา สามารถตอบไดว้า่เสียงท่ีตนปฏิบตัิออกมานัน้ตรงกบัระดบัเสียงจรงิหรือไม ่ 

คาซู หมายถึง เครื่องดนตรีประเภทเครื่องเป่า มีขนาดเล็กท าจากอะลูมิเนียม หลักการ
ท างานของเครื่องดนตรีคาซู คือ การสั่นสะเทือนของเสียงท่ีเปล่งออกมาจากปากส่งผ่านตวัเครื่อง
ดนตรีท าใหแ้ผ่นกระดาษแว๊กซข์นาดเล็กในส่วนดา้นบนของเครื่องดนตรี เกิดการสั่นสะเทือนและ
เกิดเสียงตามท่ีผูเ้ลน่ไดเ้ปลง่ออกมา 
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ชดุการสอนคาซู หมายถึง นวตักรรมท่ีใชใ้นการเรียนการสอนเพ่ือพฒันาโสตทกัษะ โดยใช้
เครื่องดนตรีคาซูเป็นเครื่องมือ เพ่ือช่วยในการปฏิบตัิและเปล่งเสียงใหต้รงระดบัเสียง โดยเนือ้หา
ของชุดการสอนคาซู  ซึ่ งมี เนื ้อหาจากแบบฝึกหัด kodály zoltán 333 olvasógyakorlat โดย          
โซลทาน โคดาย (Zoltan Kodaly) เป็นแนวทางในการสรา้งชดุการสอน โดยเนือ้หาจากชดุการสอน
คาซู เป็นเนือ้หาท่ีไดแ้นวทางจากแบบฝึกหัด kodály zoltán 333 olvasógyakorlat โดยมีเนือ้หา 
ดงันี ้

สว่นท่ี 1 แบบฝึกหดัชดุการสอนคาซู 
สว่นท่ี 2 แบบทดสอบโสตทกัษะ 
สว่นท่ี 3 บทเพลงประสานเสียง 

โดยวิธีการปฏิบัติชุดการสอนเริ่มจากการฟังเสียงจากเปียโนก่อน จากนั้นจึง
ปฏิบตัคิาซู และเปลง่เสียงตามระดบัเสียงท่ีไดย้ิน เพ่ือใหน้กัเรียนไดฝึ้กทกัษะการฟังระดบัเสียงจาก
เปียโนก่อนเป็นอนัดบัแรก เนือ้หาในชดุการสอนคาซู ตามแนวคิดโคดายนีจ้ะอยู่ในการจดัการเรียน
การสอนรายวิชาขบัรอ้งประสานเสียง  

รายวิชาขับรอ้งประสานเสียง หมายถึง วิชาท่ีสอนในเรื่องของการขับรอ้งประสานเสียง     
2 แนว เป็นรายวิชาดนตรีเพิ่มเติม ส าหรบันกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1 หอ้ง 13 ท่ีเรียนในสายการ
เรียนศิลปะเท่านัน้ โดยมีเนือ้หาท่ีเรียนตามแผนการจัดการเรียนการสอนท่ีใชใ้นรายวิชาขับรอ้ง
ประสานเสียง ส าหรบันกัเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 1 หอ้ง 13 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานอ้มเกลา้ 
สมุทรปราการ ใชเ้วลาในการสอน สปัดาหล์ะ 2 คาบเรียน คาบละ 50 นาที  ( 1 ชั่วโมง 40 นาที ) 
โดยมีเนือ้หา ดงันี ้

หน่วยการเรียนรูท่ี้ 1 ความรูท้ั่วไปเก่ียวกับการประสานเสียง และการแบง่ระดบัเสียง
ของการขบัรอ้งประสานเสียง  

หนว่ยการเรียนรูท่ี้ 2 หลกัการเตรียมความพรอ้มก่อนการขบัรอ้งประสานเสียง  
หนว่ยการเรียนรูท่ี้ 3 วิธีการอา่นโนต้ทางดนตรีสากล พรอ้มสญัลกัษณมื์อ  
หนว่ยการเรียนรูท่ี้ 4 การเปลง่เสียงตามบทเพลง  

ผลสัมฤทธ์ิด้านโสตทักษะ หมายถึง ผลการเรียนในด้านการฟังระดับเสียง โดยแบ่ง
ออกเป็น 2 ส่วน ไดแ้ก่ ขบัรอ้งแบบมีเปียโน และขบัรอ้งแบบไม่มีเปียโน ทดสอบหลงัจากใชช้ดุการ
สอน ซึ่งประกอบไปด้วยระดับเสียงท่ีเกิดขึน้ซ  า้ไปมา ในรูปแบบบันไดเสียงเพนตาโทนิก และ
สามารถปฏิบตัิคาซูตามท านองสัน้ๆท่ีไดฟั้งจากเปียโนไดต้รงตามระดบัเสียง และเปล่งเสียงตาม
เสียงเปียโนท่ีไดย้ินไดถ้กูตอ้ง หลงัการใชช้ดุการสอนคาซู ตามแนวคดิโคดาย ท่ีผูว้ิจยัสรา้งขึน้  
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ความพึงพอใจ หมายถึง ความพึงพอใจของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1 ท่ีมีตอ่การเรียน
โสตทกัษะ โดยใชช้ดุการสอนคาซู ตามแนวคิดโคดาย โดยแบ่งเป็น 2 ส่วน คือความพึงพอใจดา้น
เนือ้หา และความพงึพอใจดา้นชดุการสอน 

นกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1 หมายถึง นกัเรียนท่ีก าลงัศกึษาอยู่ในระดบัชัน้มธัยมศึกษา 
ปีท่ี 1 หอ้ง 13 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานอ้มเกลา้ สมุทรปราการ ท่ีเรียนในรายวิชาการขบัรอ้ง
ประสานเสียง ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศกึษา 2563 จ  านวน 44 คน  

ประชากรท่ีจะศึกษา หมายถึง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ห้อง 13 โรงเรียนเตรียม
อุดมศึกษานอ้มเกลา้ สมุทรปราการ จ านวน 44 คน เน่ืองจากนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 1 หอ้ง 
13 เป็นนกัเรียนท่ีเรียนในสายการเรียนศิลปะ รายวิชาขบัรอ้งประสานเสียงเป็นวิชาเพิ่มเติมท่ีเปิด
สอนเฉพาะนกัเรียนท่ีเรียนในสายการเรียนศลิปะเทา่นัน้ 

แบบทดสอบก่อนเรียนหลงัเรียน หมายถึง แบบทดสอบโสตทกัษะ ก่อนและหลงัการใชช้ดุ
การสอนคาซู โดยมีแบบทดสอบ 2 ขอ้ ขอ้ท่ี 1 เป็นการปฏิบตัิขบัรอ้งแบบมีเปียโน ขอ้ท่ี 2 เป็นการ
ปฏิบตัขิบัรอ้งแบบไมมี่เปียโน 
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บทที ่2  
เอกสารและงานวิจัยทีเ่กีย่วข้อง 

การวิจยัเร่ืองการศกึษาผลสมัฤทธ์ิดา้นโสตทกัษะ โดยการใชช้ดุการสอนคาซู ตามแนวคิด
โคดายของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทรปราการ    
ผูว้ิจยัไดศ้กึษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัตอ่ไปนี ้

 
1. เอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัโสตทกัษะ 

1.1 ความหมายของการฝึกโสตทกัษะ 
1.2 แนวคดิ/ทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสอนโสตทกัษะ 
1.3 ความส าคญัของโสตทกัษะ 

2. เอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัเครื่องดนตรีคาซู 
2.1 ความเป็นมาของคาซู 
2.2 แนวคดิ/วิธีการสรา้งชดุการสอนคาซู 

3. เอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัแนวคดิและทฤษฎี ของโคดาย 
3.1 แนวคดิ/ทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสอนของโคดาย 
3.2 แบบฝึกหดัของโคดาย 

4. เอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัชดุการสอน 
4.1 ความหมายชดุการสอน 
4.2 แนวคดิ/หลกัการสรา้งชดุการสอน 
4.3 ประเภทของชดุการสอน 
4.4 องคป์ระกอบของชดุการสอน 
4.5 ประโยชนข์องชดุการสอน 
4.6 การหาประสิทธิภาพของชดุการสอน 

5. เอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 
5.1 ความหมายของผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 
5.2 องคป์ระกอบท่ีมีอิทธิพลตอ่ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 
5.3 ลกัษณะของการวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 
5.4 ประเภทเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 
5.5 แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน  
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6. เอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัความพงึพอใจ 
6.1 ความหมายของความพงึพอใจ 
6.2 ทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัความพงึพอใจ 
6.3 การสรา้งแบบวดัความพงึพอใจ 

7. งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
7.1 งานวิจยัในประเทศ 
7.2 งานวิจยัตา่งประเทศ 
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2.1 เอกสารทีเ่กี่ยวข้องกับโสตทักษะ 
โสตทักษะ หรือโสตประสาท เป็นทักษะท่ีเก่ียวกับการฟัง จึงมีความส าคญักับการเรียน

ดนตรีโดยตรง โสตทกัษะเป็นเรื่องท่ีสามารถฝึกฝนได ้และสามารถพฒันาได ้การฝึกฝนโสตทกัษะ
อย่างสม ่าเสมอจะช่วยพฒันาความสามารถทางดนตรีดา้นอ่ืน ๆ ไดอี้กดว้ย เนือ้หาท่ีเก่ียวขอ้งกับ
โสตทักษะส าหรบันักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีเรียนในรายวิชาขับรอ้งประสานเสียง ไดแ้ก่        
1) ความเขา้ใจดา้นระดบัเสียง 2) ความเขา้ใจดา้นการประสานเสียงสองแนว 3) การปฏิบตัิตรง
ตามระดบัเสียง และ 4) การประเมินผลสัมฤทธ์ิดา้นโสตทักษะ ส าหรบันักเรียนชัน้มัธยมศึกษา       
ปีท่ี 1 โรงเรียนเตรียมอดุมศกึษานอ้มเกลา้ สมทุรปราการ ในรายวิชาขบัรอ้งประสานเสียง  

2.1.1 ความหมายของการฝึกโสตทักษะ 
โสตทักษะนั้นมีความส าคัญอย่างยิ่งต่อนักดนตรีและผู้ท่ีศึกษาด้านดนตรี ใน

การศึกษาดนตรีนัน้ทัง้ภาคทฤษฎีและปฏิบตัิ ไม่ว่าจะปฏิบตัิเครื่องดนตรีหรือการขับรอ้ง รวมทัง้
การปฏิบตัิรวมวง ก็ควรไดร้บัการฝึกโสตทกัษะทางดนตรีควบคูก่นัไปเสมอ ซึ่งจะช่วยใหก้ารศกึษา
ไดบ้รรลจุดุประสงคไ์ดดี้ยิ่งขึน้และไดมี้นกัวิชาการดนตรีไดน้ิยามความหมายของการฝึกโสตทกัษะ 
ผูว้ิจยัไดร้วบรวมความหมายของการฝึกโสตทกัษะ โดยรวบรวมตัง้แตปี่ พ.ศ.2533 ถึง พ.ศ.2561 มี
การพฒันาความหมายของการฝึกโสตทกัษะ ดงันี ้

วชัรินทร ์สายสาระ (2533, น. 4) ไดใ้หค้วามหมายของการฝึกโสตประสาทไวว้่า 
การฝึกโสตประสาท คือ การกระท าหรือปฏิบตักิิจกรรมใด ๆ ท่ีท าใหค้วามรูส้ึกการรบัรูท้างห ูการได้
ยิน ในสิ่งท่ีสัมผัสไดอ้ย่างดีมากขึน้กว่าปกติ การฝึกโสตประสาททางดนตรี หมายถึง การปฏิบตัิ
กิจกรรมใด ๆ ทางดนตรีท่ีท าใหผู้ร้บัการฝึกไดมี้ประสบการณใ์นการรบัรู ้และความรูจ้กัคุน้เคยกับ
ค าสั่งและปัญหาดว้ยการฟังและการปฏิบตัิกิจกรรมตา่ง ๆ เพ่ือแสดงออกถึงการรบัรู ้ความเขา้ใจ
สามารถปฏิบตัไิดถ้กูตอ้งและพฒันาใหดี้ยิ่งขึน้ตอ่ไป 

ณัชชา โสคติยานุรกัษ์ (2543, น. 64) ไดใ้หค้วามหมายของการฝึกโสตประสาท
วา่การฝึกโสตประสาท หมายถึง การฝึกการฟังของนกัดนตรีเพ่ือพฒันาหใูหมี้ประสิทธิภาพในการ
รับรู ้รายละเอียดของเสียง ทั้งท านอง จังหวะ และเสียงประสาน ความสามารถในการฟังมี
ความส าคญัอยา่งยิ่งส  าหรบันกัดนตรีท่ีดี    

พิมลพรรณ เกษมนุกูลฤกษ์ (2549, น. 10) ไดใ้ห้ความหมายของการสอนโสต
ทกัษะว่า การสอนโสตทกัษะ หมายถึง การพฒันาทางดา้นการฟังในเรื่องคณุสมบตัิของเสียง เช่น 
จังหวะ ท านอง เสียงประสาน ขัน้คู่ อัตราจังหวะ รูปแบบ สีสัน ลักษณะของเสียง ฯลฯ เนือ้หา
เหลา่นี ้เม่ือผูเ้รียนมีการฟังท่ีดีแลว้ ยอ่มท าใหมี้การพฒันาทางดา้นทกัษะทางดนตรีดา้นอ่ืน ๆ ดีขึน้  
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ดว้ย ก็คือ ทกัษะทางดา้นการรอ้ง การเล่น การเคล่ือนไหว การสรา้งสรรค ์และการอ่าน เพราะการ
ฟังเป็นสิ่งท่ีจ  าเป็นและเป็นทักษะเบือ้งตน้ในการฝึกทักษะทางดา้นดนตรี และตอ้งปฏิบตัิอย่าง
ตอ่เน่ือง เพราะการเป็นนกัดนตรีท่ีดีตอ้งมีการฟังท่ีดีก่อน 

จฑุารตัน ์มณีวลัย ์(2551, น. 41)ไดใ้หค้วามหมายของการสอนโสตประสาทไวว้่า    
การสอนโสตทกัษะ คือ การฝึกความสามารถทางดา้นการฟังในเรื่องคณุสมบตัิของเสียงไม่ว่าจะ
เป็นเรื่องจงัหวะ อตัราจงัหวะ ท านอง เสียงประสาน ขัน้คูเ่สียง รูปแบบทางดนตรี สีสนัและลกัษณะ
ของเสียง เพ่ือพฒันาผูเ้รียนใหมี้ความสามารถทางดา้นการฟังและการไดย้ินท่ีดี และมีพฒันาการ
ทางดา้นทกัษะทางดนตรีดา้นอ่ืน ๆ ดีขึน้ดว้ย แตจ่  าเป็นตอ้งมีการปฏิบตัอิยา่งตอ่เน่ือง 

อเนก วีระธรรมานนท์ (2555, น. 1) ไดใ้ห้ความหมายว่า การมีโสตประสาทดี 
หมายถึง การมีความสามารถในการฟัง แยกแยะระดบัเสียงสงูต  ่า สัน้ยาวของเสียงดนตรี ไดช้ดัเจน 
อนัเป็นพืน้ฐานของการเป็นนกัรอ้ง นกัดนตรีท่ีดี และเป็นส่วนหนึ่งท่ีช่วยใหก้ารฝึกศึกษาดนตรีทุก
แขนงไดผ้ลดียิ่งขึน้บางคนอาจจะมีพรสวรรคอ์ยู่ทางดา้นโสตประสาทนีดี้อยู่แลว้ เพียงแคไ่ดร้บัการ
ฝึกฝนเพิ่มเตมิอีกเล็กนอ้ยเทา่นัน้ก็สามารถท่ีจะเขา้ใจไดอ้ยา่งรวดเรว็ 

วีระภทัร ์ชาตินชุ (2560, น. 33) ไดใ้หค้วามหมายของการสอนโสตประสาทไวว้่า       
การสอนโสตทกัษะ คือ กระบวนการฝึกความสามารถทางดา้นการฟังท่ีดีขององคป์ระกอบในดนตรี 
ซึ่งได้แก่ ท านอง ระดับเสียงลักษณะสียงขั้นคู่เสียง ชนิดและลักษณะของคอรด์เสียงประสาน 
จงัหวะ อตัราจงัหวะ ความสามารถในการรอ้งเพลงและการเขียนโนต้ใหถู้กตอ้งตามสียงโนต้ท่ีได้
ยิน เพ่ือพฒันาใหผู้เ้รียนใหมี้ความสามารถในดา้นโสตทกัษะท่ีดีขึน้    

นอ้ยทิพย ์เฉลิมแสนยากร (2561, น.121) ไดก้ล่าวถึงการสอนโสตทักษะไวว้่า         
หลกัวิธีการสอนในโสตทกัษะดา้นท านองจะมีการสอนจากง่ายไปยาก โดยสามารถจ าแนกประเภท
การสอนไดเ้ป็น 2 ประเภท คือวิธีกาสอนเชิงปฏิบตัิและวิธีการสอนเชิงทฤษฎี ส าหรบัวิธีการสอน
โสตทักษะดา้นท านองเชิงปฏิบตัิ ประกอบไปดว้ย การสาธิตการเล่นท านอง การปรบจงัหวะและ
การรอ้งท านอง โดยใหเ้นน้ใหน้กัเรียนฟังเลียนแบบและปฏิบตัิตวัยตนเอง ในขณะท่ีการสอนโสต
ทกัษะในเชิงทฤษฎีจะใชว้ิธีการสอนโดยการอธิบายเป็นหลกั เพ่ือใหน้กัเรียนเกิดความเขา้ใจและ
สามารถน าความรูท่ี้ไดจ้ากการสอนในเชิงทฤษฎีไปประยุกตใ์ชก้ับความสามารถท่ีไดจ้ากสอนใน
เชิงปฏิบตั ิ

จากการรวบรวมความหมายของการฝึกโสตทกัษะ ผูว้ิจยัจึงสรุปเรื่องการฝึกโสต
ทักษะ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2533 ได้ว่า ในช่วงปี พ.ศ.2533 นั้น ได้ให้ความหมายเก่ียวกับการฝึกโสต
ทกัษะเฉพาะในเรื่องการรบัรูท้างห ูซึ่งโสตทกัษะท่ีดี คือ การสมัผสัเสียงผา่นหไูดดี้ ปี พ.ศ.2543   
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ไดเ้พิ่มเติมในเรื่องการรบัรูร้ายละเอียดของเสียง ท านอง จงัหวะ และเสียงประสาน ตอ่มาในปี พ.ศ.
2549 – 2551 ไดใ้หค้วามหมายของการฝึกโสตทักษะว่า เป็นการฝึกการฟังจังหวะ ท านอง เสียง
ประสาน ขัน้คู่ อตัราจงัหวะ รูปแบบ สีสนั ลกัษณะเสียง เม่ือฝึกโสตทักษะจะท าใหไ้ดท้กัษะทาง
ดนตรีดงักล่าวตามมา เป็นพืน้ฐานส าคญัต่อการเรียนรูด้นตรี ในปี พ.ศ.2555 ไดเ้พิ่มเติมทักษะ
ดา้นการแยกแยะระดบัเสียงสงูต  ่า ความสัน้ยาวของเสียงเขา้มา ซึ่งเป็นทกัษะส าคญัของการเรียนรู้
ดนตรี ต่อมาในปี พ.ศ.2560 ในความส าคญัในเรื่องการฟังท านอง การฟังระดบัเสียง ขัน้คู่เสียง 
ชนิดลักษณะคอรด์ และจังหวะ ซึ่งในช่วงปีนี ้ได้เพิ่มเติมเรื่องการฟังลักษณะของคอรเ์ข้ามา 
นอกเหนือจากเรื่องขัน้คูเ่สียง เพราะการฟังคอรด์ เป็นหลกัส าคญัของการเรียนรูด้นตรี และการขบั
รอ้ง และในปี พ.ศ.2561 ไดใ้ห้ความส าคัญกับหลักการสอนโสตทักษะ โดยมุ่งให้ฝึกการฟังกับ
ท านองเพลงจากง่ายไปหายาก ตามระดบัความสามารถของผูเ้รียน ทัง้นีมี้วิธีการฝึก 2 วิธี คือ ดา้น
ทฤษฎี และดา้นปฏิบตัิ ในดา้นทฤษฎีจะเนน้การอธิบาย เหตผุลใหผู้เ้รียนเขา้ใจ และในดา้นปฏิบตั ิ
จะเป็นการเลียนแบบเสียงท่ีไดฟั้งและควรปฏิบตัซิ  า้ ๆ จะท าใหผู้เ้รียนคุน้เคยกบัเสียงท่ีไดฟั้ง  

ผูว้ิจัยสรุปความหมายของการฝึกโสตทักษะไดว้่า การฝึกโสตทักษะ หมายถึง 
การรบัรูแ้ยกแยะระดบัเสียงสูงต ่า สัน้ยาวของดนตรี จังหวะ ท านองเพลง ขัน้คู่ และคอรด์เสียง
ประสาน    ซึ่งเป็นพืน้ฐานส าคญัส าหรบันกัดนตรีและผูเ้รียนดนตรี การเป็นนักดนตรีและผูเ้รียน
ดนตรีท่ีดี      จึงจ  าเป็นท่ีจะตอ้งมีโสตทกัษะท่ีดี เม่ือมีโสตทักษะท่ีดีจะส่งผลใหมี้พัฒนาการดา้น
ดนตรีท่ีดียิ่งขึน้ ดงันัน้ในขัน้แรกของการฝึกดนตรีและเรียนรูท้างดนตรีควรท าความเขา้ใจกับเรื่อง
โสตทักษะเป็นสิ่งแรก ดงันัน้นักดนตรีและผูเ้รียนดนตรีตอ้งใหค้วามส าคญักับการฝึกโสตทักษะ
เช่นกนั การรบัสารในรูปแบบของเสียงท่ีมากระทบกับโสตประสาทและเกิดกระบวนการทางสมอง 
ท าให้เสียงท่ีได้รบันั้น เกิดการคิด แปลความ และตีความจากเสียงท่ีได้รบัจนเกิดความเข้าใจ 
วิเคราะห ์และสามารถปฏิบตัเิสียงท่ีไดฟั้งออกมาไดอ้ยา่งถกูตอ้งและตรงระดบัเสียง    

ผูว้ิจัยสรุปการฟัง ในรูปแบบแผนภาพเพ่ือความเขา้ใจในเรื่องการศึกษาวิธีการ
ท างานของโสตทกัษะ 
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ภาพประกอบ 2 รูปแบบวิธีการท างานของโสตทกัษะ 

ท่ีมา : กลุจิรา เฉลิมธารานกุลู. (2562). 

2.1.2 แนวคิด/ทฤษฎีทีเ่กี่ยวข้องกับการสอนโสตทักษะ 
ผู้วิจัยได้รวบรวมแนวคิด/ทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องกับการสอนโสตทักษะ โดยแบ่งเป็น

แนวคิดจากในประเทศและตา่งประเทศ เพ่ือน ามาเปรียบเทียบดา้นแนวคดิและทฤษฎีการสอนโสต
ทกัษะ และหาประเดน็ท่ีคลา้ยกนัในการสอนโสตทกัษะ เพ่ือน ามาใชก้บัชดุการสอนคาซู ดงันี ้

แนวคิด/ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการสอนโสตทักษะในประเทศ  
ผูว้ิจัยไดน้  าแนวคิดและทฤษฎีการสอนโสตทักษะในประเทศไทย ของ สุดา 

พนมยงค ์การสอนโสตทกัษะตามแนวคิดของสุดา พนมยงค ์เป็นการสอนโสตทกัษะครอบคลุม 5 
หวัขอ้ ดงัตอ่ไปนี ้ 

1. จงัหวะ (rhythm) 
2. ระดบัเสียงและท านอง (pitch and melody) 
3. ขัน้คูเ่สียงและกลุม่โนต้ประสาน (intervals and chord) 
4. ดนตรีหลากแนว (polyphony) 
5. การฟังดนตรีดว้ยความรูส้ึกและความเขา้ใจ (listening to music with 

feeling and understanding) 
วิธีในการสอนโสตทกัษะตามแนวคิดของสุดา พนมยงค ์จะประกอบไปดว้ย 

ความรูส้ึก การฟัง การรอ้งความจ า การอ่าน การเช่ือมโยง และการบนัทึก โดยมีเป้าหมายเพ่ือให้
ผูเ้รียนไดซ้ึมซบัดนตรีดว้ยวิธีธรรมชาติ ผ่อนคลาย เป็นขัน้ตอนอย่างมีระบบ เพ่ือพฒันาไปสู่การ
เรียนในขัน้สงู โดยมีรายละเอียดของเนือ้หาในแตล่ะเรื่องดงัตอ่ไปนี ้

1. จงัหวะ (rhythm) รายละเอียดเนือ้หา ไดแ้ก่ หวัขอ้ ความรูส้ึกถึงจงัหวะ
(sense of rhythm and pulse), ความจ า(memorization), การแต่งสด(extemporization), จงัหวะ
(rhythmic), รูปแบบ(pattern), การอา่น(reading), ค าสั่ง(dictation)  
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2. ระดบัเสียงและท านอง (pitch and melody) รายละเอียดเนือ้หา ไดแ้ก่ 
หัวข้อ บันไดเสียง(scales), อารเ์พจิโอ(arpeggios), การรอ้ง(singing), ไดอาโทนิก(diatonic),     
โคมาติก (chromatic), โหมด(mode), ความจ า(memorization), การแต่งสด(Improvisation),    
โสตทักษะ( intonation), การเปล่ียนระดับเสียง( transposition), ท านอง(melody), การอ่าน
(reading), ค าสั่ง(dictation) 

3. ขัน้คู่เสียงและกลุ่มโนต้ประสาน (intervals and chord) รายละเอียด
เนือ้หา ไดแ้ก่ หัวขอ้ ขัน้คู่เสียงและไทรแอด(intervals and triad) ไดแ้ก่ เมเจอร(์major), ไมเนอร์
(minor), ออกเมนเตด(augmented), ดิมินิชท(์diminished), คอรด์เซเว่น(seventh chord) ไดแ้ก่
เมเจอรเ์ซเว่น(major seventh), ไมเนอรเ์ซเว่น(minor seventh), ดอมินันท์(dominant seventh),   
ดิมินิชท์เซเว่น(diminish seventh), ต าแหน่งคอรด์(chord position) ได้แก่ พื ้นฐาน(root), แรก
(first), สอง(second), สาม(third) ทางเดินคอรด์(chord progression) ทุกหัวขอ้นี ้ผูเ้รียนตอ้งฝึก 
ฟั ง(listening), การร้อง(singing), ความจ า(memorization), การอ่าน(reading) และ  ค าสั่ ง
(dictation) 

4. ดนตรีหลากแนว (polyphony) รายละเอียดเนื ้อหา ได้แก่  หัวข้อ 
ท านองสองแนว(two-parts melody), ท านองสามแนว(three-parts melody) และ ท านองส่ีแนว
(four-parts melody) ทุกหัวข้อนี ้ ผู้เรียนต้องฝึก การฟัง(listening), การรอ้ง(singing), การจ า
(memorization), การอา่น(reading) และตามค าสั่ง(dictation) 

5. การฟังดนตรีดว้ยความรูส้ึกและความเขา้ใจ (listening to music with 
feeling and understanding) รายละเอียดเนือ้หา ไดแ้ก่ หวัขอ้ ลกัษณะของอารมณ(์style mood 
and period), ความดงั-เบา(dynamic) และการไล่ระดบัเสียง(gradation of tone), ส่วนของเพลง
(articulations) ไดแ้ก่ความกลบกล่ืน(legato), ความสัน้(staccato), การใชล้มเดียว(slur) เป็นตน้, 
การเปล่ียนจังหวะ(tempo change), โหมด(modes), คีย์เพลง(keys) และ (modulations), โฮ
โมโฟนี(textures: homophony), คอรด์กระดา้ง(broken chords), โพลีโฟนี(polyphony)เป็นตน้, 
รวมถึง ฟอรม์(form), ประโยค(phrases), อตัรา(cadences), เครื่องดนตรี(instrument), โทนเสียง 
(tone color). 

กระบวนการสอนโสตทกัษะของสุดา พนมยงค ์จะแบ่งออกเป็น 2 ระยะ คือ 
ระยะของความรูส้กึและระยะของความคดิ (ทฤษฎี) 

1. ระยะของความรู้สึก เป็นระยะท่ีน าความรู้สึกมาใช้สอน ถือ เป็น
ระยะแรกของการสอนโสตทกัษะในทกุหวัขอ้ โดยใหน้กัเรียนรูส้กึตอ่เสียงตา่ง ๆ ใชค้วามรูส้กึทัง้  
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ภายในและภายนอก ในระยะนีน้ักเรียนจะตอ้งรูส้ึกไดเ้ร็ว น าเสนอออกมาได ้โดยมีหลกัว่าถา้จ า
ความรูส้กึเหลา่นีไ้ดก็้จะน าไปใชไ้ดดี้เม่ือนกัเรียนโตขึน้ (รายละเอียดจะกลา่วในหัวขอ้ตอ่ไป) 

2. ระยะของความคิด เป็นระยะท่ีนักเรียนตอ้งน าสิ่งท่ีไดเ้รียนมา (การ
ถ่ายทอดความรูส้ึก) มาเช่ือมต่อกับทฤษฎีโดยการคิดการสอนโดยการใชค้วามรูส้ึกเช่ือมโยงไปสู่
ความคิด (ทฤษฎี) เป็นการสอนในลักษณะของการสอนเรื่องท่ีง่ายไปสู่เรื่องท่ียาก จากนอ้ยไปสู่
มาก จากธรรมชาตไิปสู่ความเป็นวิชาการ และสมัพนัธค์วามเป็นศิลป์กบัความเป็นศาสตร ์(นิอร เต
รตันชยั, 2562, น. 325) 

จากแนวคิดการสอนโสตทกัษะตามแนวคิดของสุดา พนมยงค ์ผูว้ิจยัเห็นว่า 
การสอนโสตทกัษะจะตอ้งใหน้กัเรียนไดเ้รียนรูไ้ปดว้ยความผ่อนคลาย ซึ่งการเรียนรูท่ี้เต็มไปดว้ย
ความรูส้ึกสนกุ ผ่อนคลาย จะเป็นการเรียนรูท่ี้นกัเรียนจดจ าไดอ้ย่างเป็นธรรมชาติ และจะจดจ าได้
ดี เม่ือนกัเรียนโตขึน้ จะสามารถดึงความรูช้ดุนีไ้ปใชไ้ดท้นัที เม่ือนกัเรียนมีชุดความรูท่ี้ไดจ้ากการ
เรียนรูโ้ดยวิธีการใชค้วามรูส้ึก ผูส้อนจะสามารถสอนนกัเรียนในเนือ้หาระยะความคดิไดง้่าย เพราะ
นกัเรียน มีความรูท่ี้ติดตวัมาเพียงน าความรูท่ี้มีมาเช่ือมตอ่เขา้กบัทฤษฎีผา่นการคิด โดยเรียนรูจ้าก
เรื่องท่ีง่ายไปสู่เรื่องท่ียาก เช่ือมโยงจากธรรมชาติไปสู่ เรื่องท่ีเป็นวิชาการ จึงเป็นท่ีมาของ
ความสมัพนัธร์ะหวา่งความเป็นศลิป์กบัความเป็นศาสตร ์

 
แนวคิด/ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการสอนโสตทักษะต่างประเทศ  

ผูว้ิจยัไดน้  าแนวคิดและทฤษฎีการสอนโสตทกัษะตามแนวคิดโซตาน โคดาย 
ซึ่งเป็นแนวคิดดา้นการสอนโสตทกัษะท่ีไดร้บัความนิยมในต่างประเทศ โดยมีแนวคิดและทฤษฎี
ดงัตอ่ไปนี ้ 

โคดายใหค้วามส าคญักบัตวัผูเ้รียนซึ่งเป็นหลกัเดียวกบัจิตวิทยาของเด็ก 
คือ การเรียนการสอนดนตรีควรมีระดบัความยากง่ายเหมาะสมกบัพฒันาการเด็ก ควรน าเสนอสิ่ง
ง่าย ๆ ก่อนน าเสนอสิ่งยาก เนน้การจดัระบบขัน้ตอนของสาระดนตรีโดยค านึงถึงความยากง่าย 
(ธวชัชยั นาควงษ์, 2544, น. 3-17) ดงันัน้สิ่งง่าย ๆ ท่ีไม่สลบัซบัซอ้นควรน ามาสอนก่อนสิ่งท่ียาก 
ดงัเช่นในเรื่องท านอง โคดายเริ่มดว้ยการสอนเพลงท่ีประกอบดว้ยโนต้สามตวั คือ la sol mi (ลา 
ซอล มี) จากนัน้จึงเพิ่มเป็นเพลงท่ีมีโนต้ 4 ตวั คือ sol mi re do (ซอล มี เร โด) และจงึเป็นพลงท่ีใช้
บันไดเสียงเพนทาโทนิค คือมีตัวโน้ต 5 ตัว ได้แค่ la sol mi re do (ลา ซอล มี เร โด) ซึ่งเป็น
ลกัษณะของเพลงพืน้บา้นของฮงัการี และทา้ยสดุจึงใชเ้พลงในบนัไดเสียงไดอาโทนิค คือ มีตวัโนต้ 
7 ตวั   
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ไดแ้ก่ do re mi fa sol la ti (โด เร มี ฟา ซอล ลา ที) มาสอน และผูเ้รียนจะไดเ้รียนรูถ้ึงตวัโนต้อ่ืน ๆ 
ตอ่ไป  

วิธีการของโคดายนั้นจะเน้นการจัดระบบขัน้ตอนของสาระดนตรี โดย
ค านึงถึงลักษณะความยากง่ายของดนตรี ประกอบกับลักษณะวัฒนธรรมทางดนตรีของแต่ละ
สงัคม รวมทัง้พฒันาการเด็กดว้ย ดงันัน้ความยากง่ายของท านองเพลง จะตอ้งค านึงถึงพฒันาการ
ของนกัเรียนใหเ้หมาะสมกบัเพลง 

ตามหลกัการของโคดาย จะเนน้การรอ้งเป็นหลกั โดยจะสอดแทรกทกัษะ
การอา่นโนต้ไวต้ลอดการฝึก เทคนิคท่ีโคดายน ามาใชใ้นการฝึก ไดแ้ก่ 

1. ระบบการอ่านโน้ต ซอล ฟา เป็นการอ่านโนต้ในภาษาละติน คือ 
โด เร มี  ฟา ซอล ลา ที  (do re mi fa sol la ti) เม่ือนักเรียนเริ่มมีพัฒนาการท่ีดีขึ ้น  ในช่วง
ประถมศึกษาปีท่ี 2 – 3 นกัเรียนจะเริ่มใชร้ะบบการอ่านโนต้แบบอกัษรโรมนั คือ A B C D E F G 
แทนระดับเสียง ลา ที โด เร มี ฟา ซอล (la ti do re mi fa sol) โดยจะฝึกควบคู่กันไปจะช่วยให้
ผูเ้รียนจดจ าระดบัเสียงได ้

2. สัญลักษณ์มือ ควบคู่ไปกับการอ่านโนต้ การใชส้ัญลักษณ์มือไป
พรอ้มกับการอ่านโน้ต และการฝึกโสตประสาท จะท าให้นักเรียนจดจ าระดับเสียงไดอ้ย่างเป็น
รูปธรรม ชว่ยใหจ้  าเสียงไดง้่ายขึน้ 

3. การรอ้ง โคดายจะเน้นการรอ้งเป็นหลัก เพราะการรอ้งจะท าให้
นกัเรียนจดจ าและเขา้ใจเรื่องระดบัเสียงไดม้ากท่ีสดุ จากนัน้การปฏิบตัิเครื่องดนตรีจะเป็นกิจกรรม
ส าหรบัผูเ้รียนในล าดบัถัดมา การรอ้งตามแนวคิดโคดายจะรวมเรื่องทกัษะการอ่านโนต้ไวด้ว้ย ซึ่ง
การรอ้งจะท าใหเ้กิดทกัษะการฟังระดบัเสียงและจงัหวะไปดว้ย อีกหนึ่งวิธีคือการฝึกรอ้งเพลงในใจ
เพ่ือให้มีเสียงในหัว วิธีการคือฟังท านอง จากนั้นรอ้งท านองในใจ สลับกับกันไปตามท่ีผู้สอน
ก าหนด จะท าใหน้ักเรียนรูจ้กักับเสียงทัง้เสียงในหวัและสามารถรอ้งออกมาไดต้รงระดบัเสียงอีก
ดว้ย  

โคดายเช่ือมโยงวิธีการสอนแบบเดิมและแบบท่ีเขาคิดขึน้ จึงท าให้เกิด
พืน้ฐานแนวคดิ ดงันี ้

1. ดนตรีเป็นส่วนหนึ่งของความรูท้ั่วไปของมนุษย ์มนุษยค์วรไดร้บั
การฝึกฝนดา้นดนตรีไมว่า่ชาตใิดก็สามารถเลน่ดนตรีได ้
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2. การเรียนดนตรีควรเริ่มตัง้แตใ่นครรภม์ารดา เพราะดนตรีจะช่วยใน
เรื่องของพฒันาการทางสมอง หากในระบบโรงเรียน ควรเริ่มตัง้แตร่ะดบัอนบุาล เน่ืองจากการเรียน
ดนตรีจะชว่ยใหน้กัเรียนเกิดความเพลิดเพลิน 

3. ครูมีหน้าท่ีในการส่งเสริมนักเรียนให้เรียนรู้ดนตรีได้อย่างมี
ความสุข การเรียนดนตรีในช่วงเริ่มตน้ควรเป็นไปดว้ยความสนุกสนาน เพลิดพลินใจ เม่ือเรียนใน
ระดบัท่ีสูงขึน้ ครูก็ควรปรบัวิธีการเรียนการสอนใหมี้ความผ่อนคลาย ไม่เครียด และกลายเป็นการ
ทรมานจนเกินไป เพราะดนตรีควรเป็นวิชาท่ีนกัเรียนจะไดท้ัง้ความรูแ้ละความเพลิดเพลิน 

4. ครูท่ีจะสอนดนตรีจะตอ้งเป็นผูท่ี้ถกูฝึกฝนมาเป็นอย่างดีโดยเฉพาะ
การฝึกฝนดา้นการฟัง (ear training) และความรูท้างดนตรีทั่วไปอย่างแม่นย า เพราะพืน้ฐานของ
การเริ่มเรียนดนตรี ในทกัษะแรก คือเรื่องของการฟัง ครูควรบรรจเุรื่องการฟังเป็นเรื่องแรกท่ีจะสอน
ใหแ้ก่นกัเรียน  

5. เครื่องดนตรีชิน้แรกของมนุษย ์คือ เสียงรอ้งของมนุษย ์ถ้าไดร้บั
การฝึกอยา่งดี จะท าใหส้ามารถเลน่เคร่ืองดนตรี ท่ีชอบไดดี้ดว้ยเชน่กนั 

6. เพลงพืน้บา้นเป็นศลิปะท่ีมีคณุคา่ส าหรบัเด็ก การสอนดนตรีใหก้บั
เดก็ควรหาเพลงท่ีมีคณุคา่ทางวฒันธรรมมาใหเ้ดก็เรียนรู ้เพ่ือสรา้งจิตส านกึทางวฒันธรรมดนตรี 

7. ถ้าตอ้งการเรียนวัฒนธรรมหรือเพลงของชาติอ่ืนก็ควรจะเข้าใจ
และเรียนรูว้ฒันธรรมของตนเองใหดี้เสียก่อน เพราะทกุวฒันธรรมตา่งมีคณุคา่ในตนเอง 

8. การเรียนรูด้นตรี ควรมีความเขา้ใจในเรื่องการอ่านและเขียนโนต้
ดว้ย ดนตรีเปรียบเสมือนภาษาหนึ่งภาษา ท่ีตอ้งอาศยัการฝึกฝน เพ่ือใหส้ามารถใชภ้าษาไดอ้ย่าง
ถกูตอ้ง ภาษาท่ีใชพ้ดู ก็ตอ้งอา่นออก และเขียนได ้เช่นเดียวกบัภาษาดนตรี นอกจากรอ้งได ้ปฏิบตัิ
ได ้ก็ตอ้งอา่นโนต้ดนตรีใหค้ล่องแคล่ว เขียนไดเ้หมือนเขียนภาษาท่ีใช ้ 

9. ควรมีการฝึกอ่านและเขียนโน้ตท่ีไล่เรียงกัน กับการฝึกอ่านโน้ต
แบบฉับพลนั (sigh treading) โดยเริ่มฝึกอ่านและเขียนโนต้ท่ีไล่เรียงกนัจนคล่องเสียก่อน แลว้จึง
มาฝึกอา่นโนต้แบบฉบัพลนั 

10. การฝึกขบัรอ้งเพลงประสานเสียง จะช่วยใหมี้ความสามารถทาง
ดนตรีท่ีเพิ่มขึน้เพราะไดพ้ัฒนาทางการฟังเสียงท่ีแตกต่างกัน ไดฝึ้กทกัษะการฟังในรูปแบบขัน้คู่
เสียง (interval) 
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11. การเรียนหรือเลน่ดนตรีควรใหมี้การสรา้งสรรคด์นตรีอยา่งเตม็ท่ี  
12. การเรียนการสอนเพลงพืน้บา้นควรมีการสอนเตน้ร  า เพ่ือการ

เรียนรูว้ฒันธรรมพืน้บา้นของชาตนิัน้อยา่งเตม็ท่ี 
13. ควรมีการฝึกพืน้ฐานการขบัรอ้งก่อนท่ีจะฝึกเลน่เครื่องดนตรี 
14. การเรียนดนตรีควรมีการฝึกซอ้มอยา่งสม ่าเสมอ 
15. คณุสมบตัิของนกัดนตรีท่ีดีจะตอ้งมีการฝึกหูอย่างดี ฝึกการฟังท่ี

ดี การฝึกฝนอยา่งมีสตปัิญญา การฝึกฝนดว้ยหวัใจ การฝึกฝนดว้ยการกระท า เพราะจะชว่ยใหเ้กิด
ความสมดลุทางสตปัิญญาและอารมณ ์

จากการรวบรวมแนวคดิและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสอนโสตทกัษะ ของ
โคดาย ผู้วิจัยพบว่า ก่อนเริ่มปฏิบัติเครื่องดนตรีนักเรียนควรมีพืน้ฐานดา้นการขับรอ้งท่ีดีก่อน 
เพราะการขบัรอ้งนัน้เป็นเครื่องดนตรีชิน้แรกของมนุษย ์หากนกัเรียนมีการพฒันาดา้นการขบัรอ้ง  
ท่ีดี จะช่วยใหก้ารปฏิบตัิเครื่องดนตรีในล าดบัตอ่ไปมีประสิทธิภาพมากขึน้ การน าเพลงพืน้บา้นท่ี
นกัเรียนรูจ้กัมาใชใ้นการเรียนการสอนจะช่วยใหน้กัเรียนเกิดการพฒันาทางดา้นดนตรีท่ีดีขึน้และ
ไดเ้รียนรูว้ฒันธรรมพืน้บา้นของตนเอง ในการจดัการเรียนการสอนดนตรีของโคดายนัน้ จะขบัรอ้ง
พรอ้มกบัการอา่นโนต้ เพ่ือใหท้กัษะทกุดา้นไดเ้รียนรูไ้ปพรอ้ม ๆ กนั  

ผู้วิจัยพบว่า แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องกับการสอนโสตทักษะใน
ประเทศไทยและตา่งประเทศ มีประเดน็ท่ีคลา้ยกนั คือ  

1. การเปล่งเสียงรอ้งเป็นท านองจะช่วยพฒันาโสตทกัษะได ้โดยเริ่ม
จากท านองท่ีง่ายและนกัเรียนคุน้เคยก่อน ซึ่งประกอบดว้ยโนต้ท่ีซ  า้ไปซ า้มาเพ่ือใหน้กัเรียนจดจ า
ระดบัเสียงได ้และจงึใชท้  านองท่ีเพิ่มจ านวนโนต้เขา้ไป  

2. ควรเรียนดนตรีดว้ยความสนุก เพลิดเพลินเป็นธรรมชาติ เพราะ
การเรียนดนตรีไม่ควรเรียนดว้ยความกดดัน ผู้สอนควรจัดการเรียนการสอนท่ีเหมาะสมตาม
พฒันาการของนกัเรียนไม่ยาก และไม่ง่ายจนเกินไป จะส่งผลใหน้กัเรียนไดร้บัความรูท่ี้พอดี และ
จะสง่ผลใหเ้กิดการพฒันาท่ีดี 

3. ในช่วงของการฝึกรอ้งควรจัดเนือ้หาเก่ียวกับการอ่านโน้ต และ
จงัหวะเขา้ไปดว้ย เน่ืองจากเครื่องดนตรีชิน้แรกของมนุษย ์เม่ือเราคุน้เคยกับการรอ้งไดต้รงระดบั
เสียง การอ่านโน้ต และเข้าใจจังหวะได้ดี จะส่งผลให้การปฏิบัติเครื่องดนตรีในช่วงต่อไปได้ดี
เชน่กนั 
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2.1.3 ความส าคัญของโสตทักษะ 
จากการรวบรวมความหมายของการฝึกโสตทกัษะ แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกับ

การสอนโสตทักษะทั้งในและต่างประเทศ ผู้วิจัยได้เห็นถึงความส าคัญของโสตทักษะว่ามี
ความส าคญัอย่างมากต่อการเรียนรูท้างดา้นดนตรี เม่ือเริ่มเรียนดนตรีวิชาโสตทกัษะควรเป็นวิชา
พืน้ฐานท่ีต้องท าความเข้าใจ และได้รบัการฝึกเป็นอันดับแรก เพ่ือให้ผู้เรียนมีความพรอ้มต่อ
พัฒนาการทางดนตรีดา้นอ่ืน ๆ ทั้งนีใ้นเรื่องของการฝึกโสตทักษะยังรวมไปถึงเรื่องของจังหวะ 
ท านอง, การอ่านโนต้ และเสียงประสาน ลว้นเป็นการวางพืน้ฐานทางดนตรีท่ีดีใหก้ับนกัเรียน ใน
การท าวิจัยครัง้นีผู้ว้ิจยัมุ่งท่ีจะใชชุ้ดการสอนคาซู ตามแนวคิดโคดาย เพ่ือศึกษาพัฒนาการดา้น
โสตทักษะของนกัเรียน ท่ีจะเป็นพืน้ฐานส าคญัต่อการเรียนในรายวิชาขบัรอ้งประสานเสียง และ
เป็นพืน้ฐานใหน้กัเรียนไดต้่อยอดเพ่ือใชใ้นการเรียนดนตรีท่ีตอ้งใชศ้าสตรท์างดนตรีท่ีสูงขึน้ไปได้
อยา่งมีคณุภาพ ผูว้ิจยัไดร้วบรวมการกลา่วถึงความส าคญัของโสตทกัษะ จากนกัการศกึษา ดงันี ้

นิศาชล บังคม (2553, น. 7) ได้กล่าวไว้ว่า Edwin E, Gordon เป็นนักวิจัย
(Researcher) อาจารย(์Teacher) ผูเ้ขียน(Author) และวิทยากร(Lecturer) ดา้นดนตรีศึกษาท่ีมี
ช่ือเสียง ผลงานไดร้บัการตีพิมพแ์ละน าเสนออย่างกวา้งขวาง ผลงานส าคญัไดแ้ก่ การศึกษาดา้น
ความถนัดทางดนตรี (Music Aptitudes) การรบัรูท้างดนตรี (Audiation) ทฤษฎีการเรียนรูท้าง
ดนตรี  (Music Learning Theory) รูป แบบ เสียงและจังหวะ  (Tonal and Rhythm Patterns) 
พัฒนาการทางดนตรีของเด็กทารกและเด็กเล็ก (Music Development in Infants and very 
young children)แบบทดสอบความถนัดทางดนตรี (Music Aptitude Test) ของเขาได้รับการ
ยอมรบัเป็นหนึ่งในสามแบบทดสอบความถนดัทางดนตรีท่ีไดร้บัความนิยมในระดบัโลก ทฤษฎีการ
เรียนรูข้องกอรด์อน(Music Learning Theory by Edwin E. Gordon) ไดก้ล่าวถึงความส าคญัของ
การรบัรูท้างดนตรี ว่าผูเ้รียนควรไดร้บัการพฒันาดา้นการฟังและการรอ้งเป็นอนัดบัแรก พรอ้มไป
กบัการสะสมรูปแบบเสียงและจงัหวะ 

วีระภทัร ์ชาตินุช (2560, น. 33) ไดก้ล่าวตอ่ว่า วิธีการฝึกโสตทกัษะของกอรด์อน
นั้นเนือ้หาจะเป็นล าดับขั้นตอน ทั้งในเรื่องของเสียงและจังหวะ กอรด์อนใช้ระบบโดเดล่ือนท่ี 
(Movable do) โดยให้ความส าคัญในการฝึกฟังขั้นคู่เสียงและบันไดสียงท่ีหลากหลาย ได้แก่ 
เมเจอร ์ฮารโ์มนิกไมเนอร ์และโหมดหลกัไดแ้ก่ โดเรียน ฟริเจียน ลิเดียน มิกโซลิเดียน เอโอเลียน 
และโลเครียน เพ่ือพฒันาการไดย้ินเสียงภายในตนเองของนกัเรียนไดจ้ะเห็นไดว้า่การฝึกโสตทกัษะ
ทางดนตรีนัน้เป็นทกัษะเบือ้งตน้ท่ีจ  าเป็นในการเรียนดนตรี และการฝึกโสตทกัษะนัน้มีหลายดา้น
ดว้ยกนัไดแ้ก่ ดา้นท านอง ระดบัเสียง ลกัษณะเสียง ขัน้คูเ่สียงและจงัหวะ  
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ผูว้ิจยัสรุปความส าคญัของโสตทกัษะไดว้่า วิธีฝึกการฟังหรือฝึกโสตทกัษะของกอร์
ดอนนั้น เนือ้หาจะเป็นล าดับขั้นตอน ทั้งในเรื่องของเสียงและจังหวะ กอรด์อนจะใช้ระบบโด
เคล่ือนท่ี(Movable do) โดยใหค้วามส าคญัในการฝึกฟังขัน้คูเ่สียงและบนัไดเสียง เพ่ือใหน้กัเรียน
ไดฝึ้กการฟังเสียงในหัวของตนเองได ้(Inner Hearing) ซึ่งจะเห็นไดว้่าการฝึกโสตประสาททาง
ดนตรีนั้น เป็นทักษะเบือ้งตันท่ีจ  าอย่างยิ่งท่ีตอ้งใช้กับการเรียนการสอนดนตรี และการฝึกโสต
ทกัษะนัน้มีหลายดา้นดว้ยกนั ไดแ้ก่ ดา้นท านอง ระดบัเสียง ลกัษณะเสียง ขัน้คูเ่สียงและจงัหวะ  
การฝึกโสตประสาทมีความสัมพันธ์กับการเรียน การสอนดนตรี เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรใน
สถาบนัดนตรี ทัง้ในและตา่งประเทศ นกัเรียนจะไดฝึ้กระบบในการแยกแยะระดบัเสียงและจงัหวะ 
ซึ่งนกัเรียนจะไดป้ฏิบตัคิวบคูก่นัไปของท านองหรือจงัหวะและแยกเป็นสว่นๆ ทัง้ยงัรวมถึงการอ่าน
โน้ต เพราะไม่มีนักดนตรี ครูดนตรี หรือผูอ้  านวยเพลงคนใด ท่ีไม่มีความสามารถทางการไดย้ิน 
แทจ้ริงแลว้ครูดนตรี และผูอ้  านวยเพลงมีส่วนช่วยใหน้ักเรียนและนกัดนตรีในวงไดฝึ้กพัฒนาใน
เรื่องการรบัรูท้างโสตประสาททัง้ในการปฏิบตั ิเครื่องดนตรีและการขบัรอ้ง 

ในการท าวิจัยครัง้นีผู้วิ้จยัจึงมุ่งท่ีจะศึกษาผลสมัฤทธ์ิดา้นโสตทกัษะ หลงัการใชชุ้ด
การสอนคาซู ตามแนวคิดโคดาย ซึ่งในชุดการสอนจะประกอบไปดว้ยเรื่องของชัน้คู่เสียง ท านอง 
ระดับเสียง และจังหวะ เน่ืองจากเนือ้หาดังกล่าวเป็นส่วนประกอบส าคัญท่ีเก่ียวข้องกับการ
ประสานเสียง ในรายวิชาการขับรอ้งประสานเสียง และเป็นส่วนส าคัญต่อการวิเคราะห์เสียง
ประสาน ซึ่งตอ้งใชค้วามสามารถดา้นโสตทกัษะเป็นหลักส าคญั และเพ่ือต่อยอดความสามารถ
ทางดา้นโสตทกัษะท่ีจะเป็นพืน้ฐานส าคญัตอ่การเรียนการสอนดนตรีตอ่ไป 

2.2 เอกสารทีเ่กี่ยวข้องกับเคร่ืองดนตรีคาซู 
2.2.1 ความเป็นมาของคาซู 

เอกสารการปรากฏตวัครัง้แรกของเครื่องดนตรีคาซูนัน้ ถูกสรา้งขึน้โดยนักประดิษฐ์
ชาวอเมริกัน ช่ือว่า วอรเ์รน เฮอรเ์บิรต์ ฟรอสต ์เป็นผูต้ัง้ช่ือเครื่องดนตรีชนิดใหม่ ท่ีเรียกว่าคาซูใน
สิทธิบตัรของเขา เม่ือวนัท่ี 9 มกราคม พ.ศ. 2426 ในสมยัของวอรเ์รน เฮอรเ์บิรต์ ฟรอสต ์คาซูไม่ได้
มีรูปร่างเหมือนคาซูในปัจจุบัน มีลักษณะคล้ายกับท่ีรูวงกลมเป็นช่องว่างท่ียกสูงเหนือตัวท่อ        
ซึ่งคาซูในปัจจุบันถูกปรับเปล่ียนให้เป็นแบบโลหะโดย จอรจ์ ดี สมิธ และถูกจดสิทธิบัตรใน          
วัน ท่ี  27 พ ฤษภ าคม  พ .ศ . 2445 ใน ปี พ .ศ . 2459 บ ริษั ท  The Original American Kazoo 
Company ท่ีใชผ้ลิตเครื่องดนตรีคาซูในนิวยอรก์ ประเทศอเมรกิา เริ่มผลิตเครื่องดนตรีคาซู จ านวน
มาก เพ่ือจ าหน่ายออกสู่ตลาด โรงงานผลิตเครื่องดนตรีคาซู มีขนาดเท่าหอ้งเพียง 2 หอ้งใชต้ิดตัง้
เครื่องจกัร 2 เครื่องส าหรบัการตดั การดดัและการเช่ือมแผน่โลหะ เครื่องจกัรเหลา่นีใ้ชม้านาน  
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หลายสิบปี ในปีพ.ศ. 2537 ยอดการผลิตเครื่องดนตรีคาซูอยู่ท่ี 1.5 ลา้นเครื่องต่อปีและบริษัทนี ้
เป็นผูผ้ลิตคาซูแหลง่เดียวในทวีปอเมริกาเหนือ โรงงานแหง่นีย้งัถกูดแูลรกัษาโครงสรา้งแบบดัง้เดิม 
ในปัจจบุนัเรียกว่า The Kazoo Factory and Museum เพ่ือเปิดเป็นพิพิธภัณฑใ์หส้าธารณชนเขา้
ชม (Kazoo Factory, 2005) 

คาซู (Kazoo) เป็นเครื่องดนตรีขนาดเล็ก ใชเ้พิ่มสีสนัใหก้บับทเพลงแทนการใชเ้ครื่อง
ดนตรี เสียงของคาซูจะคลา้ยคลงึกบัเสียงของแซกโซโฟน (Saxophone) ก าเนิดเสียงโดยการใชแ้รง
สั่นจากเสียงท่ีเปล่งออกมาส่งผ่านตวัคาซู ท าใหแ้ผ่นกระดาษแว็กซอ์นัเล็ก ๆ เกิดการสั่นสะเทือน 
และเกิดเสียงตามท่ีผูเ้ล่นเปล่งออกมา ลกัษณะการเปล่งเสียงจะคลา้ยกับการฮมัเพลง  ลกัษณะ
เสียงของคาซูจะเป็นไปตามขนาดและวสัดท่ีุน ามาสรา้ง มีทัง้พลาสติก, ไม ้และอะลมูิเนียม วิธีการ
ปฏิบตัิเครื่องคาซู คือใชป้ากคาบคาซูในดา้นท่ีใหญ่ไว ้แลว้ฮมัเสียงหรือเปล่งเสียงเป็นท านองหรือ
เสียงท่ีตอ้งการออกมา โดยส่วนใหญ่จะใชแ้ทนเครื่องเป่าในท่อนท่ีตอ้งการใหใ้ชเ้ครื่องดนตรีโซโล ่
(Instrument) เพ่ือเพิ่มสีสนัใหก้ับเพลงท่ีบรรเลง โดยส่วนใหญ่จะใชใ้นวงดนตรีท่ีมีลกัษณะเป็นวง
โฟลค์ซอง (Folksong) ท่ีประกอบดว้ยกีตา้ร ์และนักรอ้ง ในบางครัง้อาจมีเครื่องประกอบจังหวะ
ประสมดว้ย ท าใหไ้ม่มีท านอง (Melody) จากเครื่องดนตรีอ่ืน นกัดนตรีจึงนิยมน าเครื่องดนตรีคาซู
มาใชบ้รรเลงท านองแทนการใชเ้ครื่องดนตรีเพิ่ม เพ่ือใหเ้กิดสีสนักับบทเพลงมากขึน้ การปฏิบตัิ
คาซูจะใชท้กัษะการฟังเป็นหลกั เน่ืองจากวิธีการเปล่ียนเสียงจะใชก้ารฮมัเสียงผ่านตวัเครื่องดนตรี
เทา่นัน้ 

ภาพประกอบ 3 คาซูท่ีผูว้ิจยัน ามาใชใ้นการวิจยั 

ท่ีมา : กลุจิรา เฉลิมธารานกุลู. (2562). 

ส าหรบัในประเทศไทยยงัไมพ่บเอกสารต าราท่ีกล่าวถึงประวตัคิวามเป็นมาของเครื่อง
ดนตรีคาซู รวมทัง้ยงัไม่พบเอกสารงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัเครื่องดนตรีคาซูในประเทศไทยดว้ยเหตนีุ ้
ผูวิ้จยัจึงเลือกน าคาซูมาใชใ้นงานวิจยัเพ่ือศึกษาผลสมัฤทธ์ิดา้นโสตทกัษะโดยการใชช้ดุการสอน
คาซู เน่ืองจากผูว้ิจยัไดส้งัเกตถึงวิธีการท างานของเครื่องดนตรีนี ้ซึ่งใชว้ิธีการเปลง่เสียงเพื่อสรา้ง  



 23 

ท านองออกมาแทนการปฏิบตัิดว้ยอวยัวะอ่ืน ๆ  ดงันัน้เสียงท่ีเปล่งออกมาจากตวัผูเ้ลน่จะตอ้งเป็น
เสียงท่ีตรงระดบัเสียงจึงจะปฏิบตัิเครื่องดนตรีคาซูไดอ้ย่างถูกตอ้งตามระดบัเสียง ผูว้ิจยัจึงสรา้ง
คลิปการปฏิบตัิคาซูขัน้พืน้ฐาน พรอ้มทัง้อธิบายหลกัการก าเนิดเสียงคาซู ท าการศกึษาได้โดยการ
แสกน QR code ดงัภาพ 

 
 
 

 

ภาพประกอบ 4 QR code คลิปการปฏิบตัเิครื่องดนตรีคาซูและการก าเนิดเสียง 

ท่ีมา : กลุจิรา เฉลิมธารานกุลู. (2562). 

 
แนวคิด/วิธีการสร้างชุดการสอนคาซู 

การสรา้งชดุการสอนคาซูนี ้ผูว้ิจยัไดศ้กึษาแนวคิดและรูปแบบการฝึกโสตทกัษะ
ของ โคดาย (Zoltán Kodály 1882 – 1967) มาประยุกต์เข้ากับเครื่องดนตรีคาซู (เครื่องเป่า) 
เพ่ือให้นักเรียนมีพัฒนาการด้านโสตทักษะท่ีสูงขึน้  โดยน าแบบฝึกหัด kodály zoltán 333 
olvasógyakorlat มาเป็นแนวทางในการสรา้งชดุการสอนคาซู โดยมีรูปแบบดงันี ้

1. แบบฝึกหดัในชดุการสอนคาซูจะน าเสนอเนือ้หาโดยเรียงล าดบัความง่าย
ไปหายาก  

2. บทเพลงท่ีนกัเรียนคุน้เคย  
3. การปฏิบตัิชดุการสอน คือ นกัเรียนจะอ่านโนต้จากแบบฝึกหดั ไปพรอ้ม ๆ 

กับการฟังเสียงจากเปียโน จากนัน้นักเรียนจะปฏิบตัิคาซูพรอ้มกับเปียโน และในล าดบัสุดท้าย
นกัเรียนปฏิบตัคิาซู โดยปราศจากเปียโน 

ท่ีมาของการน าเครื่องดนตรีคาซูมาใชแ้กปั้ญหาโสตทักษะ ผูว้ิจัยไดส้ังเกตเห็น
เวลาท่ีมีวงดนตรีโฟลค์ซองบรรเลงในงานตา่ง ๆ จะมีชว่งท่ีนกัดนตรีกีตา้รน์  าเครื่องดนตรีเครื่องหนึ่ง
มาเป่าใหเ้ป็นท านอง ในท่อนท่ีตอ้งใชแ้ซกโซโฟนโซโล่ และเสียงท านองจากเครื่องดนตรีดงักล่าวก็
ใชแ้ทนเสียงแซกโซโฟนไดเ้ป็นอยา่งดี ซึ่งวิธีการปฏิบตัเิครื่องดนตรีก็ใชเ้พียงปากเป่าเท่านัน้ ไมต่อ้ง
ใชรู้ปแบบของนิว้ หรือการเล่ือนขยบัปาก ท าใหผู้ว้ิจยัเริ่มศกึษาขอ้มลูเก่ียวกบัเครื่องดนตรีคาซูและ  
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พบว่าการก าเนิดเสียงนั้นเป็นการฮัมเพลงท่ีผู้เล่นคิดในหัวออกมา และเสียงท่ีฮัมออกมาจะ
สั่นสะเทือนกบัแผ่นใสท่ีอยู่ในช่องของเครื่องดนตรีคาซู ท าใหเ้ครื่องเสียงดนตรีอีกแบบหนึ่งออกมา
แทนเสียงฮมัจากตวัผูเ้ล่น เครื่องดนตรีคาซูเป็นเครื่องดนตรีท่ีมีวิธีการเล่นง่ายท่ีสดุในบรรดาเครื่อง
เป่าท านอง แตใ่นความง่ายของการปฏิบตัินี ้ก็มีสิ่งท่ียากท่ีสดุ คือ การฮมัเพลงออกมาใหต้รงระดบั
เสียง หากผูเ้ล่นมีท านองในหัวแต่ฮัมท านองนัน้ออกมาไม่ตรงระดบัเสียง ก็จะส่งผลใหเ้สียงท่ีดงั
ออกมาจากเครื่องดนตรีคาซูนัน้เพีย้นได ้ดงันั้นหากปฏิบตัิเครื่องดนตรีคาซูไดดี้จะช่วยใหมี้โสต
ทกัษะท่ีดีเช่นกัน เม่ือโสตทกัษะไดร้บัการพฒันาใหต้รงระดบัเสียง การขบัรอ้งก็จะตรงระดบัเสียง
ตาม 

2.3 เอกสารทีเ่กี่ยวข้องกับแนวคิดและทฤษฎี ของโคดาย 
โซนตาน โคดาย (Zoltán Kodály, 1882 – 1967) เป็นชาวฮงัการี ผูเ้ป็นนกัประพนัธเ์พลง 

(Composer) นักดนตรีวิทยา (Musicologist) และเป็นนักดนตรีศึกษา (Music Educator) ท่ีมี
ช่ือเสียงรวมทัง้เป็นผูส้รา้งแนวคิด ทฤษฎี และวิธีการสอนดนตรี ท่ีไดร้บัความนิยมอย่างมาก ท าให้
นกัการศกึษาหลายท่านทัง้ในประเทศไทยและตา่งประเทศไดน้  าแนวคิดและทฤษฎีการสอนดนตรี
ของโคดายมาประยกุตใ์ชก้บัการจดัการเรียนการสอนในวิชาดนตรี 

วรางคณา จูเจริญ (2561, น. 44) ไดก้ล่าวไวว้่า โคดายเป็นคนรกัชาติมาก และร่วม
ขบวนการทุกอย่างท่ีจะท าใหฮ้ังการีเป็นชาติท่ีมีทุกอย่างเป็นของตนเอง ไม่ตอ้งการให้ฮังการีมี
ลกัษณะเป็นชาติท่ีขึน้กบัชาติใด ดว้ยแนวความคิดนีร้วมกับความสามารถในการดนตรี โคดายจึง
รวบรวมเพลงพืน้เมืองและพยายามประพนัธเ์พลงโดยใชล้กัษณะเพลงพืน้บา้นเป็นหลกัในระยะ
ตอ่มาโคดายตอ้งการถ่ายทอดวฒันธรรมดา้นดนตรีใหก้ับชาวฮงัการีจึงเริ่มหันมาสนใจการเรียน
การสอนดนตรีและได้คิดคน้รวบรวมวิธีการสอนดนตรีซึ่งกล่าวถึงหลักการ ปรชัญา ตลอดจน
เทคนิควิธีสอนไวอ้ย่างละเอียดเป็นขัน้ตอน ท าใหว้ิธีการสอนดนตรีของโคดายเป็นการสอนดนตรีท่ี
หลายประเทศทั่วโลกน าไปเป็นหลกัในการสอนดนตรีอยา่งกวา้งขวาง 

ผูว้ิจยัจึงรวบรวมเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกับแนวคิดและทฤษฎีของโคดายเพ่ือศึกษาหลักการ
ของทฤษฎีการเรียนการสอนดนตรีของโคดายดงันี ้

2.3.1 แนวคิด/ทฤษฎีทีเ่กี่ยวข้องกับการสอนของโคดาย 
โคดายวางแนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกับการเรียนการสอนดนตรีซึ่งเป็นแนวทาง

พืน้ฐานในการจดัการเรียนการสอนดนตรีไวด้งันี ้
1. ความสามารถทางดนตรี ไดแ้ก่ การอ่าน การเขียน และการคิด เป็นสิ่งท่ีทกุคน

ควรรู ้  
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2. การเริ่มตน้การเรียนรูท้างดนตรีควรเริ่มตน้ดว้ยเครื่องดนตรีธรรมชาติ ท่ีทุกคน
มีอยู ่คือ เสียงรอ้ง เพราะการเริ่มตน้ดว้ยสิ่งท่ีคุน้เคยจะเกิดพฒันาการท่ีดีกวา่  

3. ควรเริ่มเรียนดนตรีตัง้แตเ่ล็ก ๆ เพ่ือพฒันาการท่ีดีกวา่ 
4. ในท านองเดียวกนักบัการเรียนรูภ้าษา ซึ่งภาษาแม่เป็นหลกัวรรณคดี ดนตรีท่ี

ควรน ามาใชค้วรเริ่มตน้ใชด้นตรีพืน้บา้นซึ่งจกัเป็นภาษาแมท่างดนตรี 
5. วรรณคดีดนตรีท่ีควรน ามาใชไ้ม่ว่าจะเป็นดนตรีพืน้บา้นหรือดนตรีประเภทอ่ืน 

ๆ ควรเป็นดนตรีท่ีมีคณุคา่เพียงพอ  
จากปรชัญาการเรียนการสอนดนตรีท่ีโคดายไดก้ล่าวไว ้สามารถน ามาเป็นแนวทาง

ในการจดัการเรียนการสอนเพ่ือพฒันาโสตทกัษะไดด้งันี ้
1. พฒันาความสามารถดา้นโสตทกัษะควบคูก่บัการอา่นโนต้ 
2.  การพฒันาทางดา้นการขบัรอ้งจะชว่ยใหพ้ฒันาการดา้นโสตทกัษะดีขัน้ดว้ย  
3. การเลือกบทเพลงท่ีนักเรียนคุน้เคยมาจัดการเรียนการสอนจะช่วยส่งเสริม

พฒันาการดา้นโสตทกัษะไดเ้รว็ขึน้ 
ระบบการสอนดนตรีตามแนวคิดโคดาย 

การสอนดนตรีของโคดาย  (Kodaly Approach) โซลตาน  โคดาย(Zoltan 
Kodaly, 1882-1967) นักการศึกษาดนตรีและผูป้ระพนัธเ์พลงคนส าคญัของฮงัการีซึ่งมีหลกัการ
สอนดนตรีโดยการจดัล าดบัเนือ้หาและกิจกรรมดนตรีีใหส้อดคลอ้งกับพัฒนาการของเด็กโดยมี
ขัน้ตอนจากง่ายไปหายาก เนน้การสอนรอ้งเพลงเป็นหลกั การรอ้งเพลงเป็นการใชเ้สียงท่ีมีอยู่แลว้
ตามธรรมชาติซึ่งเด็กคุน้เคยอยู่แลว้ ฝึกควบคูก่บัการอ่านโนต้จนสามารถอ่านและเขียนโนต้ดนตรี
ได ้โคดายมีความคิดว่าดนตรีส  าหรบัเดก็มีความส าคญัและตอ้งพฒันาเช่นเดียวกบัภาษา เด็กควร
ฟังดนตรีก่อนแสดงออกทางการรอ้งหรือการเล่นและเม่ือเขามีประสบการณเ์พียงพอก็สามารถฝึก
การอ่านและเขียนภาษาดนตรีได ้โคดายมีวิธีการใชส้ญัลกัษณมื์อในกิจกรรมการสอนและใชก้าร
อ่านโนต้ดว้ยระบบซอล–ฟา ซึ่งมีขัน้ตอนจากง่ายไปหายาก ซึ่งสามารถฝึกโสตประสาททางดนตรี
ผู้เรียนได้ทั้งเรื่องจังหวะ ระดับเสียง ท านอง และการประสานเสียงโดย การร้องเพลงตาม
แบบฝึกหดัของโคดายซึ่งมีการแบง่เป็นระดบัขัน้ตา่ง ๆ ใหเ้หมาะสมกบัผูเ้รียน (ประพนัธศ์กัดิ์ พุ่ม
อินทร,์ 2555, น. 69) 
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เทคนิคการสอนแบบ ซอล – ฟา (Sol – Fa Teaching) 
การอ่านและเขียนสญัลกัษณ์ทางดนตรีไดเ้ป็นเปา้หมายเบือ้งตน้ในระบบของโค

ดายทกัษะทัง้สองตอ้งมาก่อนการเรียนดนตรีขัน้อ่ืน ๆ ในหลกัสตูรการศกึษา ดงันัน้ปรชัญาของคน
ใดจงึมีวา่ความสามารถในการอ่านเขียนดนตรีจะตอ้งมาก่อนการเรียนวิชาดนตรีอ่ืน ๆ ทัง้หมด “นึก
ออกไหมว่าใครก็ตามท่ีอ่านไม่ออกเขียนไม่ไดจ้ะสามารถไดร้บัความรูจ้ากวิชาท่ีตอ้งอาศยัการอ่าน
และเขียนทางดนตรีก็เหมือนกัน คนท่ีอ่านเขียนทางดนตรีไม่ออกย่อมไม่สามารถไดร้บัความรูท้าง
ดนตรีไม่ว่าประเภทใด” (Kodaly) โคดายเรียกวิธีการสอนอ่านเขียนดนตรีของค าว่า Sol – Fa 
Teaching ซึ่งเป็นช่ือท่ีมีรากฐานมาจากระบบ Tonic Sol – fa ซึ่งจอหน์ เคอรเ์วน (John Curwen) 
ใชใ้นประเทศองักฤษประมาณหลงั ค.ศ. 1840 (ธวชัชยั นาควงษ,์ 2541, น. 3) 

ผูว้ิจยัสรุปว่า Tonic Sol-fa คือ ระบบการเรียกช่ือตวัโนต้ มาจากภาษาละติน คือ 
โด เร มี ฟา ซอล ลา ที (do re mi fa so la ti) ในการรอ้งและอ่าน โดยใช้ โด เป็นเสียงหลกัหรือโท
นิคในบนัไดเสียงเมเจอร ์และ ลา เป็นเสียงหลกัหรือโทนิคในบนัไดเสียงไมเนอร ์ผูเ้รียนจะไดเ้รียนรู้
เก่ียวกบัระยะขัน้คูเ่สียงตา่ง ๆ เม่ือใชร้ะบบ ซอล-ฟา จะทราบความสมัพนัธข์องระดบัเสียงตา่ง ๆ ท่ี
แปรเปล่ียนไปตามกุญแจเสียง ระยะต่อมาเม่ือผูเ้รียนเกิดความช านาญดา้นระดบัเสียง ผูเ้รียนจะ
เริ่มใชร้ะบบเรียกช่ือตวัโนต้โดยใชอ้กัษร คือ A B C D E F G แทนระดบัเสียง ลา ที โด เร มี ฟา โซ 
ควบคูไ่ปกบัระบบ ซอล-ฟา ท าใหผู้ฟั้งจดจ าระดบัเสียงตา่ง ๆ ไดด้ว้ย เม่ือผูฟั้งพอเขา้ใจระดบัเสียง
แลว้จะเริ่มดว้ยการสอนเพลงท่ีประกอบไปดว้ย โนต้ 3 ตวั คือ la so mi ก่อน แลว้เพิ่มเป็นเพลงท่ีมี
โน้ต 4 ตัว คือ so mi re do แล้วจึงเป็นเพลงท่ีใช้บันไดเสียง “เพนตาโทนิก” คือ มีตัวโน้ต 5 ตัว 
ไดแ้ก่ la so mi re do ซึ่งเป็นลักษณะเด่นของเพลงพืน้บา้นของฮงัการีและสุดทา้ยจึงน าเพลงใน
บนัไดเสียงไดอะโทนิก คือ มีตวัโนต้ 7 ตวั ไดแ้ก่ do re mi fa so la ti มาสอน 

เทคนิคสัญลักษณม์ือ 
การใชส้ญัลกัษณมื์อแสดงความสมัพนัธร์ะหว่างตวัโนต้ภายในเพลงเป็นจดุเด่น

หนึ่งของระบบโคดาย สัญลักษณ์มือถูกใช้สัมพันธ์กับ Tonic Sol – fa ของ John Curwen เพ่ือ
แสดงถึงความโนม้เอียงของโนต้บางตวัในเพลงท่ีจะเคล่ือนไหวไปสู่เสียง (Tonic) ของเพลงหรือ
เคล่ือนสู่เสียงบางเสียงซึ่งมีสถานะคงท่ีในเพลง สญัลกัษณมื์อถกูใชเ้พ่ือสอนความสมัพนัธก์บัขัน้คู่  
(Interval Relationships) สญัลกัษณ์มือนีจ้ะถูกแนะน าในล าดบัท่ีตายตวัเช่นเดียวกับตวัโนต้ท่ีใช้
สอนและถกูแทนดว้ยสญัลกัษณมื์อคือเริ่มจาก so mi และเพิ่มตวัโนต้และสญัลกัษณมื์อขึน้ทีละตวั 
เดก็ ๆ มกัแสดงสญัลกัษณมื์อนีโ้ดยใชท้ัง้สองมือพรอ้ม ๆ กนั โคดายกลา่ววา่จดุประสงคข์องการใช้
สัญลักษณ์มือก็เพ่ือเป็นการบรรจุท านองเพลงในอากาศ และเพ่ือให้การเปล่งเสียงรอ้งออกมา       
มีความเป็นรูปธรรม เพ่ือใหน้กัเรียนเขา้ใจระดบัเสียงไดง้่ายขึน้ (ธวชัชยั นาควงษ,์ 2541, น. 12-13)  
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ภาพประกอบ 5 สญัลกัษณมื์อ 

ท่ีมา : ณรุทธ ์สทุธจิตต.์ (2558). 

ผูว้ิจยัสรุปว่า การปฏิบตัสิญัลกัษณมื์อไปพรอ้มกบัการขบัรอ้งนัน้จะช่วยใหผู้เ้รียน
เกิดกระบวนการคิดเสียงให้เป็นภาพ เพ่ือง่ายต่อการจดจ าระดับเสียง เน่ืองจากการปฏิบัติ
สญัลกัษณมื์อนัน้ จะมีระดบัของแขนตัง้แตช่่วงสะดือขึน้มาจนถึงระดบัสายตา เพ่ือใหเ้ห็นถึงระดบั
เสียงต ่าเสียงสงู ซึ่งจะชว่ยใหน้กัเรียนจดจ าระดบัเสียงไดดี้ขึน้  

 
สัญลักษณข์องจังหวะ 

โคดายใชร้ะบบสญัลกัษณต์า่ง ๆ แทนจงัหวะเพื่อท าใหก้ารเรียนรูเ้รื่องจงัหวะเป็น
รูปธรรม โดยในระยะแรกการใชส้ัญลักษณ์แทนจังหวะเป็นลักษณะของรูปภาพในระยะต่อมา
เปล่ียนเป็นสัญลักษณ์คล้ายตัวโน้ต แล้วในท่ีสุดตัวโน้ตแทนจังหวะจึงน ามาใช้ อย่างไรก็ตาม
สญัลกัษณค์ลา้ยตวัโนต้ก็ยงัสามารถใชไ้ดอ้ยู่เม่ือผูส้อนตอ้งการเนน้เฉพาะจงัหวะ เช่นสญัลกัษณ ์
ตัว TA ท่ีใช้แทนโน้ตท่ีมีเสียงยาว และ ตัว TI ท่ีใช้แทนโน้ตท่ีมีเสียงสั้น หากนักเรียนสับสนกับ
สัญลักษณ์ของจังหวะ สามารถใช้สัญลักษณ์ภาพมาใช้แทนจังหวะ เพ่ือให้นักเรียนเขา้ใจเรื่อง
จังหวะไดง้่ายขึน้ โดยพืน้ฐานสัญลักษณ์ของจังหวะตามแบบโคดายนั้นจะใช้ลักษณะเป็นเส้น 
เหมือนหางตวัโนต้ดงัภาพตอ่ไปนี ้  
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ภาพประกอบ 6 สญัลกัษณจ์งัหวะเสียงยาว เสียงสัน้  

ท่ีมา : กลุจิรา เฉลิมธารานกุลู. (2562). 

จากตวัอย่างสญัลกัษณจ์งัหวะ เป็นการใชส้ญัลกัษณแ์ทนจงัหวะเพ่ือใหน้กัเรียน
เขา้ใจเรื่องจงัหวะ แต่ในช่วงเริ่มแรกจะเป็นการใชส้ญัลกัษณภ์าพเพ่ืออธิบายจงัหวะแทน หรือใน
กรณีท่ีนกัเรียนสบัสนในเรื่องสญัลกัษณจ์งัหวะ สามารถใชรู้ปภาพมาเป็นสญัลกัษณจ์งัหวะแทนได ้
ดงันี ้

ภาพประกอบ 7 สญัลกัษณภ์าพ แทนจงัหวะ  

ท่ีมา : กลุจิรา เฉลิมธารานกุลู. (2562). 

ภาพเตา่ ท่ีมา : Pinterest. (n.d.).ภาพวาดเต่า / เผยแพร ่25 ธันวาคม 2560 / สืบคน้ 28 
มกราคม 2563 
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ภาพประกอบ 8 สญัลกัษณภ์าพแทนคา่ตวัโนต้ 

ท่ีมา : กลุจิรา เฉลิมธารานกุลู. (2562). 

ภาพพิซซ่า ท่ีมา : Cliparting.com / เผยแพร่ 30 มีนาคม 2559 / สืบค้น 28 มกราคม 
2563 

จากตวัอย่างสญัลกัษณภ์าพจะเห็นไดว้่าเม่ือใชภ้าพแทนจะชว่ยใหน้กัเรียนเขา้ใจ
ในเรื่องของจังหวะมากขึน้ สามารถใชภ้าพใดก็ไดท่ี้อยู่ใกลต้วันักเรียนเพ่ือใหน้ักเรียนเกิดความ
เขา้ใจง่ายท่ีสดุ เน่ืองจากในเรื่องของสญัลกัษณจ์งัหวะก็เป็นเรื่องท่ียากพอสมควร หากนกัเรียนไม่มี
พืน้ฐานมาก่อนก็ยากท่ีจะเข้าใจไดง้่าย ดังนัน้ครูมีหน้าท่ีตอ้งคิดหารูปแบบการเรียนการสอนท่ี
เอือ้อ านวยตอ่การเรียนรูข้องนกัเรียน เม่ือน าสญัลกัษณข์องโคดายมาเปรียบเทียบกับสญัลกัษณ์
ทั่วไปทางดนตรีจะใชแ้ทนกนัไดต้ามตารางตอ่ไปนี ้

https://cliparting.com/wp-content/uploads/2016/05/Pizza-clipart-free-clipart-images.png
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ภาพประกอบ 9 สญัลกัษณโ์คดายท่ีใชแ้ทนสญัลกัษณท์างดนตรี 

ท่ีมา : กลุจิรา เฉลิมธารานกุลู. (2562). 

การสร้างสรรค ์
เม่ือผูเ้รียนเริ่มเขา้ใจโครงสรา้งของเพลง ผูส้อนเริ่มตนฝึกใหผู้เ้รียนคิดสรา้งสรรค ์

ประโยคของเพลงตอ่จากประโยคท่ีผูส้อนใหซ้ึ่งมีลกัษณะของจงัหวะและเป็นท านองดว้ย เชน่ 
ตวัอยา่ง 
ผูส้อน ใหจ้งัหวะ              ta   ta   ta    ta 
ผูเ้รียนคนท่ี 1 ตอบดว้ย    ta   titi  ta    ta 
ผูเ้รียนคนท่ี 2 ตอบดว้ย    ta   titi  titi   ta 
ผูเ้รียนคนท่ี 3 ตอบดว้ย    titi  titi   titi  ta 
ผูเ้รียนคนท่ี 4 ตอบดว้ย    titi  titi   titi  titi 
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การสรา้งสรรคส์ามารถท าไดใ้นหลายลักษณะนอกเหนือไปจากการรอ้ง ซึ่งในระยะต่อ ๆ มาเม่ือ
ผูเ้รียนมีทักษะดนตรีมากขึน้การวิเคราะหบ์ทเพลงต่าง ๆ มีบทบาทมากขึน้เพ่ือเป็นหลักในการ
สรา้งสรรคเ์พลงทั้งในลักษณะของการประพันธ์และการเรียบเรียงเสียงประสานการรอ้งเพลง
พืน้เมืองจะต้องเป็นส่วนหนึ่งของทุก ๆ บทเรียนทั้งนีม้ิใช้เพ่ือการฝึกปฏิบัติเพลงพืน้บ้านไห้ได้
เท่านัน้แต่ตอ้งรวมทัง้เพ่ือเป็นการก่อเริ่มการพฒันา การรกัษาความสมัพนัธ ์และการด ารงความ
ต่อเน่ืองระหว่างดนตรีและภาษาเพราะไม่มีใครปฏิเสธได้ว่าในเพลงพื ้นเมืองเป็นท่ีท่ีจะพบ
ความสมัพนัธอ์นัหนาแนน่ท่ีสดุระหวา่งดนตรีและภาษา (ธวชัชยั นาควงษ,์ 2541, น. 19) 

จากการรวบรวมเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัแนวคิดและทฤษฎีของโคดาย ผูว้ิจยัสรุป
ไดว้่าการเรียนการสอนดนตรีของโคดายควรมีระดับความยากง่ายเหมาะสมกับลักษณะการ
พฒันาการของเด็ก ดงันั้นสิ่งง่ายไม่สลบัซบัซอ้นควรน าเสนอก่อนสิ่งท่ียาก ดงัเช่นในเรื่องการสอน
ท านองแบบโคดาย เริ่มดว้ยการสอนเพลงท่ีประกอบไปดว้ย โนต้ 3 ตวั คือ la so mi ก่อน แลว้เพิ่ม
เป็นเพลงท่ีมีโนต้ 4 ตวั คือ so mi re do แลว้จึงเป็นเพลงท่ีใชบ้นัไดเสียง “เพนตาโทนิก” คือ มีตวั
โนต้5ตวั ไดแ้ก่ la so mi re do ซึ่งเป็นลกัษณะเด่นของเพลงพืน้บา้นของฮงัการีและสุดทา้ยจึงน า
เพลงในบนัไดเสียงไดอะโทนิก คือ มีตวัโนต้ 7 ตวั ไดแ้ก่ do re mi fa so la ti มาสอน หรือในเรื่อง
ของอตัราจงัหวะโดยปกติอตัราจงัหวะสอง ทัง้ปกติและผสม (2/4,6/8) จะพบไดม้ากกว่าเพลงใน
อตัราจงัหวะสาม (3/4) การสอนจึงควรใชอ้ตัราจงัหวะสองก่อน ส่วนในเรื่ององคป์ระกอบดนตรีอ่ืน 
ๆ (เสียงประสาน รูปแบบ สีสัน ลักษณะของเสียง) ก็มีการจัดเรียงจากง่ายไปยากเช่นกัน จึง
สามารถกล่าวไดว้่าวิธีการของโคดายเนน้การจดัระบบขั้นตอนของสาระดนตรีเป็นอย่างมาก โสต
ทกัษะตามแนวคดิของโคดาย คือจะสอนเรื่องเสียงเป็นอนัดบัแรก ซึ่งจะเนน้สญัลกัษณแ์ละการรอ้ง
เป็นหลกั โดยแบบฝึกของโคดาย จะแบ่งระดบัความยากง่ายใหเ้ลือกใชต้ามระดบัความเหมาะสม
ของผูเ้รียนเพลงท่ีน ามารอ้งในแบบฝึกหดันัน้ จะมีลกัษณะเป็นเพนตาโทนิก มีการใชโ้ทนิกซอล – 
ฟา (Tonic Sol – fa) และสญัลกัษณมื์อในการสอนดว้ยวิธีการสอนแบบนีจ้ะส่งผลใหผู้เ้รียนไดฝึ้ก
ทัง้เรื่องจงัหวะ ระดบัเสียงและการประสานเสียง 

หลกัการส าคญัตามแนวคดิของโคดายท่ีผูว้ิจยัน ามาใช ้
1. การฟังให้เขา้ใจ ฟังให้รบัรูถ้ึงความแตกต่างกันของระดับเสียง ฟังขัน้คู่

เสียงแตล่ะชนิดใหเ้ขา้ใจถึงระยะหา่งของเสียงแตล่ะเสียง 
2. การรอ้งให้ตรงเสียง ซึ่งในส่วนนี ้ผู้วิจัยจะใช้เครื่องดนตรีคาซู มาเป็น

เครื่องมือชว่ยเพ่ือใหน้กัเรียนเกิดความสนกุสนานและกลา้เปลง่เสียงออกมาใหต้รงระดบัเสียง  
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เน่ืองจากการรอ้งออกมาโดยตรงจะท าให้นักเรียนไม่กล้าเปล่งเสียง และยากท่ีจะฟังเสียงของ
ตนเองวา่ตรงระดบัเสียงหรือไม ่  

3. เริ่มจากการใช้เพลงท่ีมีโน้ตประกอบในเพลงจ านวนน้อยก่อน แล้วจึง
เพิ่มขึน้ตามพฒันาการของนกัเรียนโดยค านงึถึงการใชต้วัโนต้ท่ีมีลกัษณะเป็นขัน้คูเ่สียง (Interval) 

 
2.3.2 แบบฝึกหัดโคดาย 

แบบฝึกหดั kodály zoltán 333 olvasógyakorlat ของโคดายนีเ้ป็นแบบฝึกหดัท่ีสรา้ง
ขึน้เพ่ือพฒันาทกัษะการรอ้งเพลง ซึ่งไดร้วมวิธีการฝึกทกัษะการฟังระดบัเสียง และจงัหวะไวด้ว้ย 
ลกัษณะการปฏิบตัิของแบบฝึกหดัจะเนน้การท าซ า้ ๆ ระดบัเสียงและสญัลกัษณท่ี์นกัเรียนไดร้อ้ง 
ฟัง และอ่านซ า้ ๆ จะท าใหเ้กิดความจ า การจดจ าระดบัเสียงท่ีดีจะเป็นพืน้ฐานท่ีดีต่อการเรียนรู้
ดนตรี แบบฝึกหดั kodály zoltán 333 olvasógyakorlat ประกอบไปดว้ยแบบฝึกหดัทัง้สิน้ 333 ขอ้ 
โดยเริ่มเรียงแบบฝึกหดัจากในระดบัจากง่ายไประดบัยาก ในตวัแบบฝึกหดัจะสลบัขอ้ท่ีเนน้การฝึก
การรอ้งและการฝึกจงัหวะ เริ่มดว้ยแบบฝึกหดัท่ีประกอบไปดว้ยโนต้ 2 ตวั และเม่ือนกัเรียนเขา้ใจ
ระดบัเสียงและจงัหวะแลว้ ในแบบฝึกหดัถัดไปจะเพิ่มโนต้เป็น 3 ตวั และเพิ่มขึน้ไปจนครบบนัได
เสียงไดอะโทนิก ท่ีประกอบไปดว้ยโนต้ 7 ตวั 

 
 
 

 

ภาพประกอบ 10 แบบฝึกหดั kodály zoltán 333 olvasógyakorlat 

ท่ีมา : กลุจิรา เฉลิมธารานกุลู. (2562).  
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จากท่ีกล่าวมาผู้วิจัยจึงน าแบบฝึกหัด kodály zoltán 333 olvasógyakorlat มาเป็น
แนวทางในการสรา้งชดุการสอนพฒันาโสตทกัษะส าหรบันกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1 ในรายวิชา
ขบัรอ้งประสานเสียง และน าแบบฝึกหดัท่ีไดส้รา้งขึน้มาประยกุตใ์ช้กบัเครื่องดนตรีคาซูท่ีผูว้ิจยัเห็น
ว่าเครื่องดนตรีชนิดนีมี้คณุสมบตัิพิเศษท่ีจะช่วยส่งเสริมในเรื่องการฝึกโสตประสาทไดดี้กว่าการ
รอ้งท่ีเปล่งเสียงออกมาเฉย ๆ เพราะนักเรียนไม่เคยผ่านประสบการณ์ดา้นการขบัรอ้งจะไม่กลา้
แสดงออกเท่าท่ีควร รูปแบบการฝึกโสตทักษะคือนกัเรียนจะตอ้งอ่านโนต้และฟังเสียงจากเปียโน
เพ่ือจดจ าระดบัเสียงจากนัน้นักเรียนจะตอ้งเปล่งเสียงออกมาใหต้รงกับระดบัเ สียงท่ีไดย้ิน หาก
นกัเรียนไมมี่พืน้ฐานดา้นโสตทกัษะจะท าใหก้ารเปล่งเสียงพรอ้มกบัตอ้งฟังใหต้รงกบัระดบัเสียงนัน้
กลายเป็นเรื่องยาก เพราะนกัเรียนจะไม่สามารถระบุไดว้่าเสียงท่ีตนเปล่งออกมานัน้ตรงกับระดบั
เสียงท่ีไดย้ินหรือไม ่มีความเพีย้นสงูหรือเพีย้นต ่าของระดบัเสียงอย่างไร ดว้ยปัญหาดงักลา่วผูว้ิจยั
จงึเลือกเครื่องดนตรีคาซู ท่ีมีวิธีการเล่นไม่ซบัซอ้นและสามารถปฏิบตัิไดท้กุเพศทกุวยัมาใชร้ว่มกบั
ชดุการสอนคาซูท่ีมีแนวทางจากแบบฝึกหดั kodály zoltán 333 olvasógyakorlat และวิธีการเรียน
ดนตรีตามแนวคดิโคดาย น ามาสรา้งชดุการสอนคาซูเพ่ือพฒันาการโสตทกัษะในครัง้นี ้

2.4 เอกสารทีเ่กี่ยวข้องกับชุดการสอน 
2.4.1 ความหมายชุดการสอน 

ชดุการสอนเป็นนวตักรรมทางดา้นการศกึษาชนิดหนึ่ง ซึ่งเป็นเอกสารท่ีมีการก าหนด
แผนการศึกษาอย่างเป็นขั้นตอน เพ่ือให้สามารถน าไปใช้ในการเรียนการสอนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ดงันั้นชดุการสอนจึงเป็นสิ่งท่ีไดร้บัความสนใจอย่างมากในดา้นการศกึษา ผูว้ิจยัได้
รวบรวมความหมายของชดุการสอนจากนกัการศกึษาหลายท่าน โดยเรียงล าดบัตามวนัเวลาท่ีถูก
กล่าวถึง เพ่ือใหเ้ห็นถึงความแตกต่างของการใหค้วามหมายของชุดการสอน โดยรวบรวมตัง้แต่     
ปี พ.ศ.2541 ถึง พ.ศ.2560 ดงันี ้

วัฒนาพร ระงับทุกข์ (2541, น. 24) ได้ให้ความหมายของชุดการสอนไว้ว่า 
กิจกรรมการเรียนรูท่ี้ไดอ้อกแบบและจดัเป็นระบบ อนัประกอบไปดว้ยจดุมุ่งหมาย เนือ้หาและวสัดุ
อปุกรณ ์ตลอดจนกิจกรรมในขัน้ตอนต่าง ๆ ไดก้ าหนดไวอ้ย่างเป็นระเบียบในกล่อง เพ่ือเตรียมให้
ผูเ้รียนไดศ้กึษาจากประสบการณท์ัง้หมด 

กุศยา แสงเดช (2545, น. 1) ไดใ้ห้ความหมายของชุดการสอนว่า ชุดการสอน
หมายถึง ส่ือการเรียนการสอนท่ีจดัอย่างมีระบบใหส้อดคลอ้งกับเนือ้หากลุ่มสาระการเรียนรูแ้ละ
ประสบการณท่ี์จัดไวใ้นแต่ละหน่วย เพ่ือช่วยใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงการเรียนรู ้ชุดการสอนจดัไว้
เป็นกลอ่งเป็นซองหรือเป็นหมวด ๆ ภายในชดุการสอนประกอบดว้ย คูมื่อการใชช้ดุการสอนส่ือการ  
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เรียนท่ีสอดคลอ้งกับเนือ้หาพรอ้มทัง้การมอบหมายใหผู้เ้รียนไดป้ฏิบตัิกิจกรรมคน้ควา้หาค าตอบ
ดว้ยตวัเอง 

สุนันทา สุนทรประเสริฐ (2547, น. 1) ไดใ้หค้วามหมายของชุดการสอนว่า ชุด
การสอนหรือบางครัง้เรียกว่า ชดุการเรียน เป็นส่ือประเภทหนึ่งท่ีมีจดุมุ่งหมายเฉพาะเรื่องท่ีจะสอน
เท่านัน้ ชดุการสอนจึงเป็นนวตักรรมใชส่ื้อการสอนแบบประสมโดยอาศยัระบบบรูณาการส่ือหลาย
อย่างเขา้ดว้ยกนั เพ่ือเปล่ียนแปลงพฤติกรรมการเรียนในหน่วยการเรียนรูน้ัน้ ๆ และชดุการสอนชดุ
หนึ่ง ๆ จะมีระบบการใชส่ื้อการสอนแบบประสมเพ่ือใหผู้เ้รียนรูต้ามเปา้หมายอยา่งมีประสิทธิภาพ 

นฏัฐิกา สนุทรธนผล (2551, น. 43) ไดใ้หค้วามหมายของชุดการสอนว่า ชดุการ
สอนหมายถึงรูปแบบของการส่ือสารท่ีผลิตขึน้โดยใชห้ลกัเทคโนโลยีของการศกึษา น ามาวิเคราะห์
อย่างเหมาะสมและมีระบบ โดยน าส่ือการสอนต่าง ๆ ท่ีสมัพันธก์ับเนื ้อหาและกลวิธีหลายอย่าง
ประกอบกนัทัง้ค  าแนะน าในการท ากิจกรรมตามขัน้ตอน เพ่ือใหเ้กิดการเรียนรูอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 
โดยค านึงถึงตวัผูเ้รียน และจดุประสงคก์ารเรียนรูเ้ป็นส าคญั ชดุการสอนท่ีสรา้งขึน้อย่างมีระบบ มี
คุณค่าช่วยลดภาระของผู้สอนและผู้เรียนได้รับรูใ้นแนวทางเดียวกัน เน่ืองจากชุดการสอนมี
จุดมุ่งหมายท่ีชัดเจนมีขอ้เสนอแนะในการท ากิจกรรม การใชส่ื้อการสอน และมีการประเมินผล
อยา่งครบถว้น 

กฤษมนัต ์วฒันาณรงค ์(2554, น. 107) ไดใ้หค้วามหมายของชดุการสอนว่า ชุด
การสอน คือ ส่ือวิธีการสอนท่ี¬น ามาใช้ส  าหรบัการสอนของผูส้อนและใช้ส  าหรบัการเรียนของ
ผู้เรียน ประกอบด้วยส่ือการสอนทั้งในรูปของวัสดุ อุปกรณ์และเทคนิควิธีการต่าง ๆ ซึ่งมี
กระบวนการพฒันาอย่างเป็นระบบบนฐานของทฤษฎีการเรียนรูแ้ละมีการตรวจสอบประสิทธิภาพ
ก่อนน าไปใช ้และใชไ้ดผ้ลดีในศนูยก์ารเรียน 

ราตรี นนัทสคุนธ ์(2554, น. 72) ไดใ้หค้วามหมายของชดุการสอนว่า ชดุการสอน
ซึ่งตรงกับค าว่า Instructional Package นั้นมีความหมายและลักษณะ เช่นเดียวกันกับค าว่า 
Learning Package และ Instructional Kits โดยหมายถึงส่ือการเรียนการสอนประเภทหนึ่งท่ีมี
ลกัษณะเป็นชดุส่ือประสม (Multi - media) ประกอบดว้ยส่ือตัง้แต ่2 ชนิดขึน้ไปไดร้บัการจดัไวเ้ป็น
ชุด ๆ บรรจุอยู่ในซองหรือกระเป๋า ชุดการสอนสามารถท่ีจะน ามาใช้ให้ผู้เรียนท าการเรียนเป็น
รายบุคคล และใชป้ระกอบกับการบรรยายของผูส้อนไดอี้กดว้ยการจดัท าชุดการสอนจะจดัท าขึน้
ส  าหรบัหนว่ยการเรียนแตล่ะหนว่ยตามท่ีตอ้งการใหผู้เ้รียนไดศ้กึษาเรียนรู ้

วีระภทัร ์ชาตินชุ (2560, น. 26) ไดใ้หค้วามหมายของชดุการสอนหรือชดุกิจกรรม
วา่  ชดุกิจกรรม หมายถึง ส่ือประสมท่ีครูผูส้อนสรา้งขึน้โดยมีการวางแผนการผลิตอย่างเป็นระบบ   
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เพ่ือน ามาใชใ้นกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเนน้ใหน้ักเรียนสามารถศึกษาและปฏิบตัิกิจกรรมฝึก
ทกัษะไดด้ว้ยตนเอง โดยใหส้อดคลอ้งกบัเนือ้หาวิชาตามจดุประสงคก์ารเรียนรู ้

จากการรวบรวมความหมายของชุดการสอน ตัง้แต่ปี พ.ศ.2541 ถึง พ.ศ.2560 
ขา้งตน้ ผูว้ิจยัไดส้รุปความหมายของชดุการสอน ไดด้งันี ้

ในปี พ.ศ.2541 ไดใ้หค้วามหมายของชุดการสอนว่าเป็นกิจกรรมการเรียนรูท่ี้ได้
ออกแบบและจดัเป็นระบบ ประกอบไปดว้ยจดุมุ่งหมาย เนือ้หาและวสัดอุปุกรณ ์โดยจดัอย่างเป็น
ระบบ ในปี พ.ศ.2545 ไดใ้หค้วามหมายว่าชุดการสอน หมายถึง ส่ือการเรียนการสอนท่ีจดัอย่างมี
ระบบให้สอดคลอ้งกับเนือ้หาตามหน่วยการเรียนรู ้และประกอบไปดว้ยคู่มือการใชชุ้ดการสอน 
พรอ้มทัง้สามารถใหผู้เ้รียนไดค้น้ควา้หาค าตอบดว้ยตวัเองจากชดุการสอน และในปี พ.ศ.2547 ได้
กล่าวว่า ชุดการสอนเป็นส่ือประเภทหนึ่งท่ีมีจุดมุ่งหมายเฉพาะเรื่องท่ีจะสอนเท่านั้น และได้ให้
ความหมายว่าชุดการสอนเป็นนวตักรรมท่ีประสมโดยอาศยัระบบบูรณาการส่ือหลายอย่างเขา้
ดว้ยกัน เพ่ือเปล่ียนแปลงพฤติกรรมการเรียนของนกัเรียน ต่อมาในปี พ.ศ.2551 ชุดการสอนเป็น
รูปแบบของการส่ือสารท่ีผลิตขึน้โดยใชห้ลกัเทคโนโลยีของการศกึษา สามารถน ามาวิเคราะหผ์ลได้
อย่างเหมาะสมและมีระบบ โดยค านึงถึงตวัผูเ้รียน และจดุประสงคก์ารเรียนรูเ้ป็นส าคญั สามารถ
ช่วยลดภาระของผูส้อน ในปี พ.ศ.2554 และ 2560 ไดเ้พิ่มเติมในเรื่องการตรวจสอบประสิทธิภาพ
ของชดุการสอนก่อนน าไปใชก้บันกัเรียน และชดุการสอนควรมีลกัษณะเป็นชดุส่ือประสม 

ผูว้ิจัยจึงสรุปไดว้่า ชุดการสอน หมายถึง ส่ือประสมท่ีบูรณาการส่ือหลายอย่าง
เขา้ดว้ยกนั ซึ่งมีความสอดคลอ้งและสมัพนัธก์บัเนือ้หารายวิชาท่ีน ามาใชใ้นการเรียนการสอน ชว่ย
ใหน้กัเรียนสามารถเรียนรูไ้ดด้ว้ยตนเอง ทัง้ในและนอกเวลาเรียน จากชดุการสอนท่ีมีเนือ้หาตามท่ี
นกัเรียนตอ้งการ และเป็นเนือ้หาท่ีส่งเสรมิทกัษะในดา้นท่ีนกัเรียนควรมี ชดุการสอนควรมีลกัษณะ
การใชง้านท่ีงานและดวก ดงันัน้ในชุดการสอนจะตอ้งประกอบไปดว้ยคู่มือการใช ้ส่ือการสอนจะ
ช่วยใหน้กัเรียนเขา้ใจเนือ้หาท่ีตอ้งการจะเรียนรูไ้ดง้่ายขึน้ และในชุดการสอนควรมีแบบประเมิน
เพ่ือให้นักเรียนได้รู ้พัฒนาการของตนเอง ก่อนและหลังการใช้ชุดการสอน ทั้งยังช่วยให้ครู
ด าเนินการสอนไดส้ะดวกและมีประสิทธิภาพ ชดุการสอนสามารถน ามาประยกุตใ์ชไ้ดก้บัการเรียน
การสอนทกุระดบั ตามพฒันาการของตวันกัเรียน ผูว้ิจยัจึงเลือกใชเ้ครื่องดนตรีคาซูมาประสมกับ
ชดุการสอนตามแนวคดิโคดาย เพ่ือพฒันาการดา้นโสตทกัษะของนกัเรียน 
  



 36 

2.4.2 แนวคิด/หลักการสร้างชุดการสอน 
การสรา้งชดุการสอน ควรค านึงถึงแนวคิดและหลกัการสรา้ง ซึ่ง มีความส าคญัอย่าง

ยิ่งตอ่การสรา้งชดุการสอน เม่ือจะลงมือสรา้งชดุการเรียนการสอน ผูส้รา้งจะตอ้งรูถ้ึงหลกัการสรา้ง 
ชุดการเรียนการสอนว่าจะตอ้งมีการด าเนินการอย่างไร ซึ่งมีนักการศึกษาหลายท่านท่ีได้เสนอ
แนวคิดและหลกัการสรา้งชดุการเรียน การสอน ผูว้ิจยัจึงรวบรวมแนวคิดและหลกัการสรา้งชดุการ
สอน โดยรวบรวมตัง้แต่ปี พ.ศ.2530 ถึง พ.ศ.2553 มีการพัฒนาแนวคิดและวิธีการสรา้งชุดการ
สอน ดงันี ้

ปรียา ตรีศาสาตร ์(2530, น. 44) กล่าวว่า ชดุการเรียนการสอนเป็นส่ือประสมท่ีมี
ความสมบูรณ์ในตัวเอง แต่ชุดการเรียนการสอนท่ีสร้างขึน้จะมีประสิทธิภาพเช่ือถือได้หรือไม่
จ  าเป็นตอ้งเอาวิธีวิเคราะหร์ะบบมาเป็นกระบวนการคิดอย่างมีเหตผุล เรียก Systems Approach 
มาใชว้ิเคราะห ์โดยมีขัน้ตอนดงัตอ่ไปนี ้

- ขัน้ปัญหาท่ีตอ้งแกไ้ขนัน้คืออะไร 
- ขั้นก าหนดเป้าหมายเพ่ือแก้ไขปัญหา โดยสามารถปฏิบัติหรือเห็นการ

กระท าได ้
- ขัน้การสรา้งเครื่องมือ กระท าหลงัจากตัง้เปา้หมายแลว้เพ่ือวดัไดร้ะยะ 
- ขัน้ก าหนดทางเลือกหรือวิธีแกปั้ญหา เพ่ือใชด้  าเนินการใหบ้รรลเุปา้หมาย 
- ขัน้ทดลอง เพ่ือเลือกวิธีท่ีดีท่ีสดุใชเ้ป็นแนวทางไปสูเ่ปา้หมายท่ีตัง้ไว ้
- ขั้นวัดและประเมิน โดยน าเครื่องมือท่ีสรา้งขึน้มาประเมินว่าสามารถใช้

ปฏิบตังิานตามเปา้หมายไดห้รือไมเ่พียงใด เพ่ือปรบัปรุงแกไ้ข 
ลาวลัย ์ พลกลา้ (2533, น. 95) ไดเ้สนอขัน้ตอนการสรา้งชดุการเรียนการสอนไว้

ดงันี ้
ขัน้ท่ี 1 วิเคราะหเ์นือ้หา ไดแ้ก่ การก าหนดหนว่ย หวัเรื่อง มโนคติ 
ขัน้ท่ี 2 การวางแผน วางแผนไวล้ว่งหนา้ ก าหนดรายละเอียด 
ขัน้ท่ี 3 การผลิตส่ือการเรียน เป็นการผลิตส่ือประเภทต่าง ๆ ท่ีก าหนดไวใ้น

แผน 
ขัน้ท่ี 4 หาประสิทธิภาพ เป็นการประเมินคณุภาพของชุดการเรียนการสอน 

โดยน าไปทดลองใช ้ปรบัปรุงใหมี้คณุภาพตามเกณฑท่ี์ก าหนดไว ้
ชยัยงค ์พรหมวงศ ์(2537, น. 115-116) กล่าวถึงแนวคดิของการผลิตชดุการสอน

ไว ้ดงันี ้  
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1. การประยกุตท์ฤษฎีความแตกต่างระหว่างบุคคล เน่ืองจากนกัเรียนแต่ละ
คนมีความแตกตา่งกนัในทกุ ๆ ดา้น การท่ีจะสอนนกัเรียนดว้ยวิธีการแบบเดมิ จึงไม่อาจตอบสนอง
ความแตกตา่งของนกัเรียนได ้

2. ความพยายามท่ีจะเปล่ียนการเรียนการสอนไปจากเดิมท่ียึดครูเป็นแหล่ง
ความรู้มาเป็นการจัดประสบการณ์ให้นักเรียนเรียนด้วยการใช้แหล่งความรู้จากส่ื อต่าง ๆ 
เปล่ียนเป็นการจดัการเรียนรูใ้หผู้เ้รียนไดศ้กึษาดว้ยตนเอง เปิดโอกาสใหผู้เ้รียนมีอิสระในการเรียน
ตามระดบัสตปัิญญา โดยมีครูเป็นผูท่ี้คอยแนะน าชว่ยเหลือตามความเหมาะสม 

3. การใชโ้สตทศันปูกรณท่ี์ไดเ้ปล่ียนแปลงและขยายตวัออกไป มาเป็นส่ือการ
สอนในปัจจุบนั การใชว้สัดสุิน้เปลือง เครื่องมือตา่ง ๆ รวมทั้งกระบวนการต่าง ๆ มกัจะมิไดมี้การ
จดัระบบการใชส่ื้อหลายอย่างมาผสมผสานกันใหเ้หมาะสม แนวโนม้ใหม่จึงเป็นการผลิตส่ือการ
เรียนการสอนแบบประสมใหเ้ป็นชดุการสอน 

4. ความสมัพนัธร์ะหว่างครูและนกัเรียนแตกต่างไปจากเดิม โดยครูคอยท า
หนา้ท่ีอ านวยความสะดวก และช่วยเหลือผูเ้รียน โดยแนวโนม้ในการจดัการเรียนการสอนแบบใหม่
จะเนน้กระบวนการเรียนรูข้องผูเ้รียน จงึจ  าเป็นท่ีจะตอ้งน าเอากระบวนการกลุม่สมัพนัธม์าใช ้

5. กระบวนการเรียนการสอนยึดหลักจิตวิทยาการเรียนรูม้าสนับสนุน คือ 
นกัเรียนไดเ้ขา้รว่มกิจกรรมการเรียนรูด้ว้ยตนเอง รูว้า่การตดัสินใจท างานของตนถกูหรือผิดอย่างไร 
มีการเสริมแรงและให้นักเรียน เรียนรูไ้ปทีละขั้นตอนตามความสามารถ และความสนใจของ
นกัเรียนเอง โดยการจดัการเรียนสอนแบบนีจ้ะเนน้การใชช้ดุการสอนเป็นส าคญั 

เพ็ญศรี สรอ้ยเพชร (2542, น. 3-4) ไดก้ล่าวถึงแนวคิดท่ีน ามาใชใ้นการสรา้งชุด
การสอนไว ้5 แนวคดิ ดงันี ้

แนวคิดท่ี 1 ยึดหลกัความแตกต่างระหว่างบุคคล ความต้องการ ความถนัด 
และความสนใจของผูเ้รียนเป็นส าคญั ดงันัน้การจดัการศึกษาควรจะหาวิธีท่ีเหมาะสมกับแต่ละ
บคุคล 

แนวคิดท่ี 2 เพ่ือใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรูจ้ากแหล่งเรียนรูต้่าง ๆ โดยมีครูผูส้อนเป็น
ผูค้อยใหค้  าแนะน าชว่ยเหลือ 

แนวคิดท่ี 3 เป็นแนวคิดเก่ียวกับเทคโนโลยีทางการศึกษาท่ีจะจดัระบบของ
การใชส่ื้อใหมี้ประสิทธิภาพ เพ่ือการน าส่ือหลาย ๆ อย่างมาบรูณาการใชใ้นระบบอย่างเหมาะสม
และสะดวก 
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แนวคิดท่ี 4 เพ่ือสรา้งความสัมพันธร์ะหว่างครูกับนักเรียน และนักเรียนกับ
นักเรียนโดยการเปิดโอกาสให้นักเรียนแสดงความคิดเห็น พูดคุย ตัดสินใจ อภิปรายและ
แลกเปล่ียนความคดิเห็นตอ่กนั 

แนวคิดท่ี 5 เพ่ือการจัดการเรียนรูใ้หเ้หมาะสมกับผูเ้รียนมากท่ีสุด โดยการ
เปิดโอกาสใหน้กัเรียนปฏิบตัิดงันี ้

1) ใหน้กัเรียนมีสว่นรว่มในกิจกรรมการเรยีนดว้ยตนเอง 
2) นกัเรียนสามารถทราบผลการประกอบกิจกรรมไดท้นัที 
3) มีการเสรมิแรงใหก้บัผูเ้รียน 
4) ใหน้กัเรียนเรียนรูต้ามขัน้ตอน ตามความสามารถของแตล่ะบคุคล 

บุญเกือ้ ควรหาเวช (2545, น. 92-94) ไดก้ล่าวถึงแนวคิดท่ีน ามาใชใ้นการสรา้ง
ชดุการสอน แบง่เป็น 5 แนวคดิ ดงันี ้

แนวคิดท่ี 1 ทฤษฎีความแตกต่างระหว่างบุคคลมาประยุกตใ์ชใ้นการเรียน
การสอน โดยค านึงถึงความตอ้งการ ความสนใจ ความถนัด และความสามารถของผูเ้รียนเป็น
ส าคญัในการจดัการเรียนการสอนวิธีการท่ีเหมาะสมท่ีสุดคือการจดัการสอนรายบุคคลหรือการ
สอนเอกตัภาพการศกึษาโดยเสรีการศกึษาดว้ยตนเอง 

แนวคิดท่ี 2 เปล่ียนแนวการสอนท่ีจะยึดครูเป็นแหล่งความรูห้ลกัมาเป็นการ
จดัประสบการณ์ใหผู้เ้รียนเรียนดว้ยการใชแ้หล่งความรูจ้ากส่ือการสอนต่าง ๆ ซึ่งประกอบดว้ย 
วสัดุอุปกรณ์ครูจะถ่ายทอดความรูใ้หผู้เ้รียนเพียงหนึ่งในสามของเนือ้หาทัง้หมด ส่วนอีกสองใน
สามผูเ้รียนจะศกึษาดว้ยตนเองจากสิ่งท่ีผูส้อนเตรียมไวใ้นชดุการสอน 

แนวคิดท่ี 3 การใชส่ื้อจดัการเรียนรูห้ลายอย่างมาบรูณาการใหเ้หมาะสมและ
ใช้เป็นแหล่งความรู้ส  าหรบันักเรียนแทนการให้ครูเป็นผู้ถ่ายทอดความรูแ้ก่ผู้เรียนตลอดเวลา
แนวโนม้ใหมจ่งึเป็นการผลิตส่ือการสอนแบบประสมใหเ้ป็นชดุการสอน เพ่ือเปล่ียนจากชว่ยครูสอน
มาเป็นเพ่ือชว่ยผูเ้รียนเรียน 

แนวคิดท่ี 4 สรา้งสมัพนัธร์ะหว่างครูกับผูเ้รียน ผูเ้รียนกับผูเ้รียน และผูเ้รียน
กบัสภาพแวดลอ้มเดิม ความสมัพนัธร์ะหว่างครูกบัผูเ้รียนมีลกัษณะเป็นทางเดียว คือครูเป็นผูน้  า
นกัเรียนเป็นผูต้ามแนวโนม้ในปัจจบุนัและอนาคตของการเรียนรูจ้ึงตอ้งน ากระบวนการกลุ่มมาใช้
เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ประกอบกิจกรรมร่วมกันทฤษฎีกระบวนการกลุ่มจึงเป็นแนวคิดทาง
พฤตกิรรมศาสตรซ์ึ่งน ามาสูก่ารจดักระบวนการผลิตส่ือการสอนออกมาในรูปของชดุการสอน 
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แนวคิดท่ี 5 การจดัระบบการเรียนการสอนท่ีเปิดโอกาสใหผู้้เรียนไดมี้โอกาส
รว่มในกิจกรรมการเรียนรูด้ว้ยตนเองทราบผลการตดัสินใจหรือการท างานของตนเองวา่ถกูหรือผิด
อย่างไรมีการเสริมแรงบวกท่ีท าใหผู้เ้รียนภาคภูมิใจท่ีท าถกูหรือคิดถกูอนัจะท าใหก้ระท าพฤติกรรม
นัน้ซ  า้อีกในอนาคต และไดเ้รียนรูไ้ปทีละขัน้ตามความสามารถและความสนใจของผูเ้รียน การจดั
สถานการณด์งักล่าวจะตอ้งมีเครื่องมือช่วยใหบ้รรลจุดุมุ่งหมายปลายทางโดยการจดัการสอนแบบ
โปรแกรมในรูปของกระบวนการและใชช้ดุการสอนเป็นส าคญั 

สิรวิรรณ ศรีพหล (2550, น. 77) ไดจ้ดัล าดบัขัน้ตอนการสรา้งชดุการสอน ดงันี ้
ขัน้ท่ี 1 ก าหนดหมวดหมู่เนือ้หาประสบการณ์ เป็นการจ าแนกเนือ้หาและ

ประสบการณอ์อกเป็นหนว่ย โดยพิจารณาจากหลกัสตูรหรือค าอธิบายรายวิชา  
ขัน้ท่ี 2 ก าหนดหน่วยสอน การจ าแนกเนือ้หาและประสบการณ์ใหจ้  าแนก

ออกเป็น 5 หนว่ยการสอน เป็นการเลือกหนว่ยการสอนจาก 15 หนว่ยการสอนมา 1 หนว่ยการสอน 
ขัน้ท่ี 3 ก าหนดหวัเรื่อง การจ าแนกหวัเรื่องจ าแนกไดห้ลายวิธี เช่น แบบง่าย           

แบบตายตวั แบบสหวิทยาการและแบบยดึตามระดบัสตปัิญญา 
ขัน้ท่ี 4 ก าหนดแนวคิด เป็นการเขียนค าส าคัญ (Key Words) ท่ีปรากฏใน

เนือ้หาสาระ ในแตล่ะหวัเรื่องออกมาเป็นขอ้ แนวคิดท่ีเขียนตอ้งเป็นประโยคท่ีสมบรูณ ์สัน้กะทดัรดั       
และชดัเจน 

ขัน้ท่ี 5 ก าหนดวตัถปุระสงค ์เป็นการระบพุฤติกรรมท่ีตอ้งการใหผู้เ้รียนแสดง 
มกัเขียน ในรูปวตัถุประสงคเ์ชิงพฤติกรรม ประกอบดว้ยองคป์ระกอบ 3 องคป์ระกอบ คือ เง่ือนไข 
พฤติกรรม และเกณฑ์ในการเขียนวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมมักเขียนสอดคล้องกับหัวเรื่อง          
โดยเขียนเป็น วตัถปุระสงคท์ั่วไปก่อนแลว้จงึเขียนเป็นวตัถปุระสงคเ์ชิงพฤตกิรรม 

ขัน้ท่ี 6 ก าหนดกิจกรรมการเรียน เป็นการระบุกิจกรรมท่ีจะใหผู้เ้รียนท าโดย
สอดคลอ้ง กับวตัถุประสงคเ์ชิงพฤติกรรม กิจกรรมการเรียน หมายถึง กิจกรรมทุกอย่างท่ีผูเ้รียน
ตอ้งปฏิบัติ เช่น  การอ่านบตัรค าสั่ง การตอบค าถาม การเล่นเกม การอภิปราย การตรวจสอบ
ค าตอบ  

ขั้นท่ี 7 ก าหนดแนวทางการประเมิน เป็นการระบุแนวทางท่ีจะวัดผลการ
เรียนรูข้องผูเ้รียน ในขัน้นี ้จะมีการประเมิน 2 ประเภท คือ (1) การประเมินพฤติกรรมต่อเน่ืองหรือ
การประเมินกระบวนการหรืองานท่ีผูส้อนก าหนดใหท้ า และ (2) การประเมินพฤติกรรมขัน้สดุทา้ย
หรือการประเมินผลลพัธข์องผูเ้รียนโดยพิจารณาจากการทดสอบหลงัเรียน 
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ขัน้ท่ี 8 เลือกส่ือการสอน เป็นการคดัเลือกและจดัท าส่ือท่ีใชถ้่ายทอดเนือ้หา
สาระและส่ือท่ีใชป้ระกอบกิจกรรมการเรียนการสอน ส่ือท่ีใชถ้่ายทอดเนือ้หาสาระ ไดแ้ก่ บตัรตา่ง ๆ 
ภาพชดุ สไลด ์เทป บนัทกึเสียง ส่ือท่ีใชป้ระกอบกิจกรรมไดแ้ก่ เกม การสาธิต การฝึกปฏิบตัิ 

ขั้นท่ี 9 การทดสอบประสิทธิภาพชุดการสอน เป็นการน าชุดการสอนไป
ทดสอบใช ้(Try Out) เพ่ือปรบัปรุงแลว้น าไปทดลองใชจ้รงิ (Trail Run) น าผลท่ีไดม้าปรบัปรุงแกไ้ข  

ขัน้ท่ี 10 การน าชุดการสอนไปใช ้เช่น การน าชุดการสอนท่ีผ่านการทดสอบ
มาใช ้โดยมีขัน้ตอนการใชช้ดุการสอน 5 ขัน้ตอน คือการท าแบบทดสอบก่อนเรียน น าเขา้สูบ่ทเรียน 
ประกอบกิจกรรม สรุปบทเรียน และท าแบบทดสอบหลงัเรียน 

สุคนธ์ สินธพานนท์ (2551, น. 18) การท่ีผูส้อนสรา้งชุดการเรียนการสอนเพ่ือ
น าไปใชใ้นการเรียนการสอนนัน้ ครูควรด าเนินการตามขัน้ตอนดงัตอ่ไปนี ้

1. เลือกหวัขอ้ (Topic) ก าหนดขอบเขตและประเด็นส าคญัของเนือ้หา ผูส้รา้ง
ชดุการเรียนการสอนควรเลือกหวัขอ้และประเด็นส าคญัไดจ้ากการวิเคราะหม์าตรฐานการเรียนรู้
และสาระการเรียนรูข้องหลกัสตูรการศกึษาขั้นพืน้ฐานในระดบัชัน้ท่ีจะสอนว่าหวัขอ้ใดท่ีเหมาะสม
ท่ีควรน าไปสรา้งชดุการเรียนการสอนท่ีใหผู้เ้รียนสามารถศกึษาความรูไ้ดด้ว้ยตนเอง 

2. ก าหนดเนือ้หาท่ีจะท าชุดการเรียนการสอน โดยค านึงถึงความรูพื้น้ฐาน
ของผูเ้รียน 

3. เขียนจุดประสงคใ์นการจัดการเรียนการสอน การเขียนจุดประสงคค์วร
เขียนเป็นลกัษณะเฉพาะหรือจดุประสงคเ์ชิงพฤติกรรม เพ่ือใหผู้ส้อนและผูเ้รียนทราบจุดประสงค์
วา่เม่ือศกึษาชดุการเรียนการสอนจบแลว้ ผูเ้รียนจะตอ้งมีความสามารถอยา่งไร 

4. สรา้งแบบทดสอบ การสรา้งแบบทดสอบมี 3 แบบ คือ 
4.1 แบบทดสอบวัดพื ้นฐานความรู้เดิมของผู้เรียน เพ่ือดูว่าผู้เรียนมี

ความรูพื้น้ฐานก่อนท่ีจะมาเรียนเพียงพอหรือไม่ (เม่ือทดสอบแลว้ถ้าผูเ้รียนมีความรูพื้น้ฐานไม่
เพียงพอ ผูส้อนควรแนะน าใหผู้เ้รียนแสวงหาความรูจ้ากแหล่งตา่ง ๆ โดยวิธีใด เป็นตน้ หรือผูส้อน
อาจอธิบายความรูเ้พิ่มเตมิแก่ผูเ้รียนในเรื่องนัน้ ๆ) 

4.2 แบบทดสอบย่อย เพ่ือวดัความรูข้องผูเ้รียนหลงัจากผูเ้รียนเรียนจบใน
แตล่ะเนือ้หายอ่ย 

4.3. แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิในการเรียน ใชป้ระเมินผลการเรียนรูข้อง
ผูเ้รียนหลงัจากการศกึษาชดุการเรียนการสอนจบแลว้ 
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5. จดัท าชดุการเรียนการสอน ประกอบดว้ย 
5.1 บตัรค าสั่ง 
5.2 บตัรปฏิบตักิารและบตัรเฉลย (ถา้มี) 
5.3 บตัรเนือ้หา 
5.4 บตัรฝึกหดั และบตัรเฉลยบตัรฝึกหดั 
5.5 บตัรทดสอบ และบตัรเฉลยบตัรทดสอบ 

6. วางแผนจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ผู้สอนเตรียมออกแบบการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน โดยมีหลกัการส าคญั คือ 

6.1 ผู้เรียนมีบทบาทส าคัญในการท ากิจกรรมดว้ยตนเอง ผู้สอนเป็นผู้
เพียงคอยชีแ้นะ และควบคมุการเรียนการสอน 

6.2 เลือกกิจกรรมหลากหลายท่ีเหมาะสมกบัชดุการเรียนการสอน 
6.3 ฝึกใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรูโ้ดยการคิดอย่างหลากหลาย เช่น คิดวิเคราะห ์

คดิแกปั้ญหาคดิอยา่งมีวิจารณญาณ คดิสรา้งสรรค ์เป็นตน้ 
6.4 มีกิจกรรมท่ีฝึกใหผู้เ้รียนไดท้  างานรว่มกบัผูอ่ื้น 
6.5 การรวบรวมและจดัท าส่ือการเรียนการสอน ส่ือการเรียนการสอนมี

ความส าคญัต่อการจัดการเรียนรูข้องผูเ้รียน ส่ือการเรียนการสอนบางชนิดอาจมีผูจ้ัดท าไวแ้ลว้ 
ผู้สอนอาจน ามาปรบัปรุงดัดแปลงใหม่ให้สอดคล้องกับเนือ้หาสาระและจุดประสงคท่ี์จะสอน 
ครูผูส้อนตอ้งสรา้งส่ือการเรียนการสอนใหม ่ซึ่งตอ้งใชเ้วลามาก 

สุวิทย์ มูลค า และ อรทัย มูลค า (2553, น. 53-55) ไดก้ล่าวถึงขั้นตอนในการ
สรา้งชดุการสอน ดงันี ้ 

1. ก าหนดเรื่องเพ่ือท าชุดการสอน อาจก าหนดตามเรื่องในหลักสูตรหรือ
ก าหนดเรื่องใหม่ขึน้มาก็ได ้การจดัแบ่งเรื่องย่อยจะขึน้อยู่กับลกัษณะของเนือ้หาและลกัษณะการ
ใชช้ดุการสอนนัน้ ๆ การแบง่เนือ้เรื่อง   เพ่ือท าชดุการสอนในแตล่ะระดบัยอ่มไมเ่หมือนกนั 

2. ก าหนดหมวดหมู่เนือ้หาและประสบการณ ์อาจก าหนดเป็นหมวดวิชาหรือ
บรูณาการ แบบสหวิทยาการไดต้ามความเหมาะสม 

3. จัดเป็นหน่วยการสอน จะแบ่งเป็นก่ีหน่วย หน่วยหนึ่ง ๆ จะใหเ้วลานาน
เทา่ใดนัน้ควรพิจารณาใหเ้หมาะสมกบัวยัและระดบัชัน้นกัเรียน 

4. ก าหนดหวัเรื่อง จดัแบง่หน่วยการสอนเป็นหวัขอ้ย่อย ๆ เพ่ือสะดวกแก่การ
เรียนรูแ้ตล่ะหนว่ยควรประกอบดว้ยหวัขอ้ยอ่ยหรือประสบการณใ์นการเรียนรูป้ระมาณ 4-6 หวัขอ้  
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5. ก าหนดความคิดรวบยอดหรือหลักการ ต้องก าหนดให้ชัดเจนว่าจะให้
นกัเรียนเกิดความคิดรวบยอดหรือสามารถสรุปหลกัการแนวคิดอะไร ถา้ผูส้อนเองยงัไม่ชดัเจนว่า
จะใหน้กัเรียนเกิดการเรียนรูอ้ะไรบา้ง การก าหนดกรอบความคิดหรือหลกัการก็จะไม่ชดัเจน ซึ่งจะ
รวมไปถึงการจดักิจกรรม เนือ้หาสาระ ส่ือและสว่นประกอบอ่ืน ๆ ก็จะไมช่ดัเจนตามไปดว้ย  

6. ก าหนดจุดประสงคก์ารสอน หมายถึง จุดประสงคท์ั่วไปและจุดประสงค์
เชิงพฤตกิรรม รวมทัง้การก าหนดเกณฑก์ารตดัสินผลสมัฤทธ์ิการเรียนรูไ้วใ้หช้ดัเจน 

7. ก าหนดกิจกรรมการเรียน ตอ้งก าหนดให้สอดคล้องกับวัตถุประสงคเ์ชิง
พฤติกรรม ซึ่งจะเป็นแนวทางในการเลือกการผลิตส่ือการสอนกิจกรรมการเรียน หมายถึง กิจกรรม
ทกุอย่างท่ีนกัเรียนปฏิบตัิ เช่น การอ่าน การท ากิจกรรมตามบตัรค าสั่ง การตอบค าถาม การเขียน
ภาพ การทดลอง การเลน่เกม การแสดงความคดิเห็น การทดลอง เป็นตน้  

8. ก าหนดแบบประเมินผล ตอ้งออกแบบประเมินผลใหต้รงกบัจดุประสงคเ์ชิง
พฤติกรรม เช่น โดยใชก้ารสอนแบบอิงเกณฑ ์เพ่ือใหผู้ส้อนทราบว่าหลงัจากผ่านกิจกรรมการเรียน
การสอน เรียบรอ้ยแลว้ นกัเรียนไดเ้ปล่ียนพฤติกรรมการเรียนรูต้ามวตัถุประสงคท่ี์ตอ้งการไวม้าก
นอ้ยเพียงใด  

9. เลือกจะผลิตส่ือการสอน วสัดอุปุกรณแ์ละวิธีการท่ีผูส้อนใชถื้อเป็นส่ือการ
สอนทั้งสิน้ เม่ือผลิตส่ือการสอนในแต่ละหัวเรื่องเรียบรอ้ยแล้วควรจัดส่ือการสอนเหล่านั้นแยก
ออกเป็นหมวดหมู่ในกล่อง / แฟ้มท่ีเตรียมไว ้ก่อนน าไปหาประสิทธิภาพเพ่ือหาความตรงความ
เท่ียงก่อนน าไปใช ้เราเรียกส่ือการสอนแบบนีว้า่ ชดุการสอน 

10. สรา้งขอ้สอบก่อนและหลงัเรียนพรอ้มเฉลย การสรา้งขอ้สอบเพ่ือทดสอบ
ก่อนและหลังเรียนควรสรา้งให้ครอบคลุมเนือ้หาและกิจกรรมท่ีก าหนดให้เกิดการเรียนรูโ้ดย
พิจารณาจากจุดประสงคก์ารเรียนรูเ้ป็นส าคญัขอ้สอบไม่ควรมากเกินไปแต่ควรเนน้กรอบความรู้
ส  าคญัในประเด็นหลักมากกว่ารายละเอียดปลีกย่อย หรือถามเพ่ือความจ าเพียงอย่างเดียวและ
เม่ือสรา้งเสรจ็แลว้ควรท าเฉลยไวใ้หพ้รอ้มก่อนสง่ไปหาประสิทธิภาพของชดุการสอน     

11. หาประสิทธิภาพของชดุการสอน เม่ือสรา้งชดุการสอนเสร็จเรียบรอ้ยแลว้ 
ตอ้งน าชดุการสอน นัน้ ๆ ไปทดสอบโดยวิธีการตา่ง ๆ ก่อนน าไปใชจ้รงิ เชน่ ทดลองใชเ้พ่ือปรบัปรุง
แกไ้ข ใหผู้เ้ช่ียวชาญตรวจสอบความถกูตอ้งควรครอบคลมุและความตรงของเนือ้หา เป็นตน้       

จากการรวบรวมแนวคิดและหลักการสรา้งชุดการสอน ตัง้แต่ปี พ.ศ.2530 ถึง 
พ.ศ.2553 ผูว้ิจยัไดส้รุปเรื่องแนวคดิและหลกัการสรา้งชดุการสอน ดงันี ้
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ชุดการสอน เป็นส่ือท่ีตอ้งใชก้ารวางแผนในการสรา้ง และวางแผนรายละเอียด
เนือ้หาท่ีใช ้เพ่ือใหชุ้ดการสอนมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด จึงตอ้งมีการประเมินคุณภาพ และการ
ทดลองใช ้เพ่ือน ามาปรบัปรุงใหมี้คณุภาพตามเกณฑ ์การสรา้งชดุการสอนควรก าหนดเป้าหมาย
ชดัเจน ในเรื่องความรูท่ี้นกัเรียนจะไดร้บั และปัญหาท่ีตอ้งการแกไ้ข ดงันัน้การสรา้งชุดการสอน
ควรตัง้เปา้หมายท่ีชดัเจนก่อน แลว้จงึเริ่มสรา้งชดุการสอน จากนัน้น าชดุการสอนท่ีไดไ้ปทดลองใช้
เพ่ือประเมินคุณภาพ จึงจะไดชุ้ดการสอนท่ีถูกตอ้งทั้งเนือ้หาและกระบวนการ จึงจะสามารถ
น ามาใชก้ับตวันกัเรียนได ้แนวคิดส าคญัของชุดการสอน คือ การประยุกตท์ฤษฎีความแตกต่าง  
ระหว่างบุคคลเพ่ือเปล่ียนแปลงแนวการสอน จากเดิมท่ีครูเป็นศูนยก์ลางในการจัดการเรียนการ
สอน และชดุการสอนเป็นเพียงส่ือท่ีชว่ยสนบัสนนุการสอนของครู กลายเป็นการเนน้ใหน้กัเรียนเป็น
ศนูยก์ลาง และชุดการสอนเป็นส่ือท่ีนกัเรียนสามารถใชแ้ละพัฒนาความรูค้วามสามารถของตน 
โดยท่ีสามารถเรียนรูไ้ดด้ว้ยตนเองทุกท่ีทุกเวลา ซึ่งชุดการสอนควรยึดหลกัจิตวิทยาการเรียนรูม้า
สนับสนุน เพ่ือกระตุน้ใหผู้เ้รียนเกิดความสนใจในชุดการสอนนัน้ และเกิดความพยายามในการ
เรียนรูด้ว้ยตนเองจากชุดการสอนท่ีครูน ามาใช ้ดังนั้น ครู นักเรียน และชุดการสอน จึงท างาน
รว่มกนัเป็นระบบ จะขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งไปมิได ้

ผู้วิจัยสรุปหลักการสรา้งชุดการสอน ต้องประกอบไปดว้ยหัวขอ้หลัก 6 หัวข้อ 
ดงันี ้

1. เรื่องท่ีจะท าชุดการสอน (Topic) เป็นส่วนท่ีผูส้รา้งชุดการสอนตอ้งค านึง
เป็นสิ่งแรกเพ่ือเป็นแนวทางตอ่การสรา้งชดุการสอน สามารถเลือกไดจ้ากปัญหาท่ีพบจากการเรียน
การสอน เนือ้หาตามหลกัสตูร หรือเนือ้หาใหมท่ี่ตอ้งการจดัการเรียนรู ้ 

2. ก าหนดเนือ้หา (Content) เป็นส่วนท่ีผู้สรา้งชุดการสอนจะตอ้งค านึงถึง
พืน้ฐานของตวันกัเรียน พัฒนาการของตวันักเรียน จะใหมี้เนือ้หาระดบัแค่ไหน ยากง่ายเพียงใด 
เพ่ือใหเ้หมาะสมกบัตวัผูเ้รียน 

3. ก าหนดจุดประสงค ์(Purpose) ก าหนดขึน้เพ่ือให้ทราบถึงวัตถุประสงค์
ของผูส้รา้งชดุการสอนท่ีตอ้งการพฒันานกัเรียนอย่างไร 

4. จดัระเบียบของชดุการสอน (Element) ผูส้รา้งชดุการเรียนการสอนจะตอ้ง
แบ่งองค์ประกอบขั้นล าดับของชุดการสอน เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถใช้ชุดการสอนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ สามารถจดัระเบียบไดด้งันี ้

4.1 ส่วนเนือ้หา อธิบายเนื ้อหาเรื่องท่ีชุดการสอนต้องการให้นักเรียน
ทราบ  
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4.2 ส่วนกิจกรรมเสริม อาจเป็นเกมส ์คลิปสอน รูปภาพ กิจกรรมท่ีให้
นกัเรียนไดค้ดิ ไดป้ฏิบตั ิเพ่ือเสรมิสรา้งความรูเ้นือ้หาในชดุการสอน 

4.3 แบบทดสอบก่อน – หลงั การใชช้ดุการสอน เพ่ือใหน้กัเรียนไดท้ราบ
พฒันาการของตนเองหลงัการเรียนรูผ้า่นชดุการสอน 

4.4 ส่วนเฉลยแบบทดสอบ ควรเป็นส่วนท่ีอธิบายเหตผุลในแต่ละขอ้ของ
แบบทดสอบ เพ่ือใหผู้เ้รียนเกิดความเขา้ใจมากขึน้ 

5. การหาประสิทธิภาพของชุดการสอน (Efficiency) เม่ือสรา้งชุดการสอน
เสร็จเรียบรอ้ยแลว้ ผูส้รา้งตอ้งน าชุดการสอน ไปทดสอบโดยวิธีการต่าง ๆ ก่อนน าไปใชจ้ริง เช่น
น าไปทดลองใชแ้ละบนัทึกขอ้ผิดพลาดเพ่ือน ามาปรบัปรุงแกไ้ข หรือใหผู้เ้ช่ียวชาญตรวจสอบความ
ถกูตอ้งควรครอบคลมุและความตรงของเนือ้หา เป็นตน้  

6. แบบประเมินพฤติกรรมนักเรียน (Assessment) ใช้ประเมินผลการ
เปล่ียนแปลงพฤติกรรมการเรียนรูข้องนกัเรียนหลงัการใชชุ้ดการสอน เพ่ือใหท้ราบว่าชุดการสอน
ชว่ยใหน้กัเรียนเกิดการพฒันาขึน้หรือไม่ 

2.4.3 ประเภทของชุดการสอน 
ผูว้ิจยัไดศ้กึษาและรวบรวมวิธีการแบง่ประเภทของชดุการสอนหรือชดุกิจกรรม โดยมี

นักการศึกษาหลายท่านไดก้ล่าวและจ าแนกประเภทของชุดการสอนไวม้ากมาย โดยผู้วิจัยได้
รวบรวมการแบ่งประเภทของชุดการสอนจากนักการศึกษา ตั้งแต่ปี พ .ศ.2542 ถึง พ.ศ.2562     
เพ่ือศกึษาพฒันาการของการแบง่ประเภทชดุการสอน ดงันี ้

บญุเกือ้ ควรหาเวช (2542, น. 94-95) ไดแ้บง่ประเภทของชดุกิจกรรมออกเป็น 3 
ประเภท ดงันี ้

1. ชุดกิจกรรมประกอบค าบรรยาย เป็นชุดกิจกรรท่ีใชส้อนผู้เรียนเป็นกลุ่ม
ใหญ่ เพ่ือใหรู้แ้ละเขา้ใจในเวลาเดียวกนั มุ่งขยายเนือ้หาสาระใหช้ดัจนยิ่งขึน้ ส่ือท่ีใช ้ไดแ้ก่ รูปภาพ 
แผนภมูิสไลด ์ฟิลม์สตรปิ ภาพยนตร ์เทปบนัทกึเสียง หรือกิจกรรมท่ีก าหนดไว ้

2. ชดุกิจกรรมแบบกลุ่มกิจกรม เป็นชดุกิจกรรมส าหรบัใหผู้เ้รียนเรียนรว่มกนั
เป็นกลุ่มเล็ก ๆ ประมาณ 5-7 คน โดยใชส่ื้อการสอนท่ีบรรจไุวใ้นชดุกิจกรรมแตล่ะชดุ มุ่งฝึกทกัษะ
ในเนือ้หาวิชาท่ีเรียนใหผู้เ้รียนมีโอกาสท างานร่วมกนั ชดุกิจกรรมนีม้กัใชใ้นการสอนแบบศนูย์การ
เรียน และการสอนแบบกลุม่สมัพนัธ ์

3. ชดุกิจกรรมแบบรายบุคคลหรือชดุกิจกรรมตามเอกตัภาพ เป็นชดุกิจกรรม
ส าหรบัเรียนดว้ยตนเองเป็นรายบคุคล คือผูเ้รียนจะตอ้งศกึษาหาความรูต้ามความสามารถและ  
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ความสนใจของตนเอง อาจจะเรียนท่ีโรงเรียนหรือเรียนท่ีบา้นก็ได ้ผูเ้รียนสามารถประเมินการเรียน
ไดด้ว้ยตนเองอีกดว้ย 

ศรีสดุา จรยิากลุ (2543, น. 647-648) ไดจ้  าแนกประเภทของชดุกิจกรรมออกเป็น 
3 ประเภท ดงันี ้

1. ชุดกิจกรรมรายบุคคล  ส าหรับผู้เรียนตามความสนใจ และระดับ
ความสามารถของตนเอง ผูเ้รียนสามารถเรียนรูด้ว้ยตนเอง โดยใชช้ดุกิจกรรมแตล่ะชดุมีค าแนะน า
ใหน้กัเรียนไดท้  ากิจกรรมตา่ง ๆ ตลอดจนแหลง่วสัดอุปุกรณอ่ื์น ๆ ท่ีจะตอ้งไปศกึษาเพิ่มเตมิ ผูเ้รียน
สามารถทดสอบเพ่ือทราบผลความก้าวหน้าของตนเองไดทุ้กเวลา และทราบผลการเรียนทันที 
ประกอบดว้ยบทเรียนส าเรจ็รูป แบบประเมินผลและวสัดอุปุกรณก์ารเรียน 

2. ชดุกิจกรรมส าหรบันกัเรียนเป็นกลุ่ม ชดุกิจกรรมแบบนีใ้ชใ้นการประกอบ
กิจกรรมของผูเ้รียนเป็นกลุม่หรืออาจจดัในรูปศนูยก์ารเรียน ชดุกิจกรรมนีจ้ะมีส่ือไวใ้หส้มาชิกแตล่ะ
คน ท่ีจะประกอบกิจกรรมตามค าสั่งได ้ประกอบดว้ยชดุย่อยท่ีมีจ  านวนเท่ากบัจ านวนศนูยท่ี์แบง่ไว้
แต่ละหน่วย ซึ่งแต่ละศูนยจ์ะมีส่ือการเรียนหรือบทเรียนครบทุกคนตามจ านวนผู้เรียนในศูนย์
กิจกรรมนั้น ผู้เรียนสามารถเรียนไดด้้วยตนเอง หรือช่วยเหลือซึ่งกันและกันในศูนยต์่าง ๆ จน
ครบรอบ 

3. ชดุกิจกรรมประกอบการบรรยายของครูหรือชดุกิจกรรมส าหรบัครู เป็นชุด
กิจกรรมท่ีก าหนดกิจกรรมและส่ือการเรียนใหค้รูหรือผูส้อนใชป้ระกอบการบรรยายเป็นเนือ้หาและ
ประสบการณ์ท่ีผูส้อนตอ้งการพืน้ฐานใหผู้เ้รียนไดเ้รียนไปพรอ้มกัน โดยมีเวลาใหผู้เ้รียนไดเ้รียน
รว่มกนับางครัง้ตามท่ีก าหนดไวใ้นตารางเรียนของแตล่ะคน 

ชัยยงค์  พรหมวงศ์ (2545a, น. 605-608) ได้แบ่งประเภทของชุดการสอน 
ออกเป็น 2 ประเภท ท่ีมกัจะใชใ้นโรงเรียน คือ 

1. กิจกรรมในหลักสูตร หมายถึง กิจกรรมการเรียนการสอนท่ีจัดขึน้ใน
ลกัษณะท่ีมีส่วนสมัพนัธก์ับบทเรียนตามท่ีหลกัสูตรก าหนดไว ้เพ่ือใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู ้ความ
เข้าใจในบทเรียน เกิดกระบวนการในทางความคิด มีทัศนคติและค่านิยมในทางท่ีดี เป็นต้น 
โดยทั่วไปกิจกรรมในหลกัสูตรท่ีจดัขึน้ในหอ้งเรียนมกัมีการวางแผนไวล้่วงหนา้ โดยผูส้อนอาจให้
ผูเ้รียนมีส่วนร่วมดว้ยก็ได ้จากนัน้จะน ากิจกรรมท่ีวางแผนมาปฏิบตัิในหอ้งเรียนมีล าดบัขัน้ตอน
เริ่มจากขัน้น ากิจกรรม ขัน้ปฏิบตักิิจกรรมและขัน้สรุปกิจกรรม กิจกรรมท่ีจดัขึน้ในหอ้งเรียนเพ่ือการ
เรียนรูมี้อยู่หลายรูปแบบ เช่น เพลง เกม บทบาทสมมติ เล่านิทานประกอบเรื่องการบรรยายการ
สาธิต โครงงาน การเขา้กลุม่ โตว้าที วีดีโอ การวิเคราะหจ์ากสถานการณแ์ละประสบการณจ์รงิ  
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2. กิจกรรมเสรมิหลกัสตูร หมายถึง กิจกรรมท่ีจดัขึน้เพ่ือสง่เสรมิการเรียนการ
สอนในชัน้ใหดี้ยิ่งขึน้ เพ่ือช่วยพฒันาความสามารถตลอดจนความสนใจของผูเ้รียน กิจกรรมเสริม
หลกัสตูรท่ีจดัขึน้ในโรงเรียนนัน้ มีอยูห่ลายชนิด เชน่ กิจกรรมเสริมหลกัสตูรเชิงวิชาการไดแ้ก่ ชมรม
ตา่ง ๆ 

ชัยยงค ์ พรหมวงศ ์(2545b, น. 672-673) ยังกล่าวอีกว่า หากจ าแนกประเภท
ของชดุการสอนตามลกัษณะการใชง้าน จะสามารถจ าแนกได ้3 ประเภท คือ  

1. ชดุกิจกรรมส าหรบัประกอบค าบรรยาย หรือชดุกิจกรรมส าหรบัครู เป็นชุด
กิจกรรมท่ีก าหนดกิจกรรมและส่ือการเรียน ใหค้รูใชป้ระกอบค าบรรยายเพ่ือเปล่ียนบทบาทครูให้
พูดนอ้ยลง และเปิดโอกาสใหน้ักเรียนเขา้รว่มกิจกรรมการเรียนมากขึน้ ชุดกิจกรรมนีจ้ะมีเนือ้หา
เพียงหนว่ยเดียว 

2. ชุดกิจกรรมแบบกิจกรรมกลุ่ม ชุดกิจกรรมแบบนีมุ้่งเน้นท่ีตัวผู้เรียนให้
ประกอบกิจกรรมร่วมกันและอาจจดัการเรียนรูใ้นรูปของศนูยก์ารเรียน ชุดกิจกรรมแบบกิจกรรม
กลุ่มจะประกอบไปดว้ยชดุย่อยท่ีมีจ  านวนเท่ากบัจ านวนศนูยท่ี์แบง่ไวใ้นแตล่ะหนว่ย ในแตล่ะศนูย์
จะมีส่ือการเรียนหรือบทเรียนครบชดุตามจ านวนนกัเรียน ในศนูยกิ์จกรรมนัน้หรือส่ือการเรียนอาจ
จดัใหผู้เ้รียนทัง้ศนูยใ์ชร้ว่มกันได ้ผูท่ี้เรียนจากชดุกิจกรรมแบบกิจกรรมกลุ่มอาจจะตอ้งการความ
ช่วยเหลือจากครูเพียงเล็กนอ้ย ในระยะเริ่มตน้เท่านัน้ หลงัจากคุน้เคยต่อวิธีการใชแ้ลว้ ผูเ้รียนจะ
สามารถช่วยเหลือกันละกันได้เองระหว่างประกอบกิจกรรมการเรียน หากมีปัญหาผู้เรียนจะ
สามารถซกัถามครูไดเ้สมอ 

3. ชดุกิจกรรมรายบคุคล หรือชดุกิจกรรมทางไกล เป็นชดุกิจกรรมท่ีจดัระบบ
ขึน้เพ่ือใหผู้เ้รียนเรียนไดด้ว้ยตนเอง ตามล าดบัชัน้ ตามความสามารถของแต่ละบุคคลเม่ือศึกษา
จบแลว้ จะท าการทดสอบประเมินผลความกา้วหนา้และศกึษาชดุอ่ืนตอ่ไปตามล าดบั เม่ือมีปัญหา
ผูเ้รียนจะปรกึษากนัเองได ้ผูส้อนพรอ้มใหค้วามช่วยเหลือทนัทีในฐานะผูแ้นะน าหรือผูป้ระสานงาน
ทางการเรียน 

สุนนัทา สุนทรประเสริฐ (2547, น. 110) ไดเ้พิ่มเติมประเภทของชุดการสอนขึน้
อีก คือ ชุดการสอนทางไกล ซึ่งเป็นชุดการสอนท่ีผูส้อนกับผูเ้รียนต่างถ่ิน ต่างเวลากัน มุ่งสอนให้
ผูเ้รียนไดศ้กึษาดว้ยตนเอง โดยไมต่อ้งเขา้ชัน้เรียน แตส่ามารถเรียนไดเ้องท่ีบา้น มีส่ือประสมตา่ง ๆ 
ท่ีผูส้อนจดัให ้เช่น เอกสารการสอน รายการวิทย ุโทรทศัน ์ตลอดจนการเขา้รบัการสอนเสริมตาม
ศนูยบ์รกิารท่ีจดัขึน้ นอกจากนีม้หาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราชยงัมีชดุฝึกอบรม ชดุการสอนของ 
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ผูป้กครอง ชดุการสอนทางไปรษณีย ์การศกึษาดว้ยระบบการสอนทางไกลนีค้วามส าเรจ็ขึน้อยู่กับ
ผูเ้รียนเป็นสว่นใหญ่ 

ประภาพรรณ เอ่ียมสภุาษิต (2550, น. 35) แบง่ประเภทของชดุการสอน ดงันี ้
1. ชุดการสอนแบบเรียนด้วยตนเองหรือชุดการสอนรายบุคคล ซึ่ ง

ประกอบดว้ยบทเรียนโปรแกรมแบบประเมินผล และอปุกรณก์ารเรียน 
2. ชุดการสอนแบบเรียนเป็นกลุ่มย่อย ซึ่งจัดประสบการณ์ต่าง ๆ ท่ีผู้เรี ยน

จะตอ้งประกอบกิจกรรมเป็นหมูค่ณะตามบตัรค าสั่ง โดยจดัแบบศนูยก์ารเรียน 
3. ชดุการสอนประกอบการบรรยายของผูส้อน เป็นกล่องกิจกรรมส าหรบัช่วย

ผูส้อนในการสอนกลุม่ใหญ่ ใหผู้เ้รียนไดร้บัประสบการณท่ี์พรอ้ม ๆ กนั ตามเวลาท่ีก าหนด 
สุวิทย ์มูลค า และ อรทัย มูลค า (2553, น. 52-53) ไดแ้บ่งประเภทของชุดการ

สอนเป็น 3 ประเภทใหญ่ ๆ ดงันี ้
1. ชดุการสอนประกอบค าบรรยายของครูเป็นชุดการสอนส าหรบัผูเ้รียนกลุ่ม

ใหญ่หรือเป็นการสอนท่ีมุ่งเนน้ การปูพืน้ฐานใหทุ้กคนรบัรูแ้ละเขา้ใจในเวลาเดียวกัน มุ่งในการ
ขยายเนือ้หาสาระใหช้ดัเจนยิ่งขึน้ ชดุการสอนแบบนีล้ดเวลาในการอธิบายของผูส้อนใหล้ดนอ้ยลง 
เพิ่มเวลาใหผู้เ้รียนไดป้ฏิบตัมิากขึน้ โดยส่ือท่ีมีอยู่พรอ้มในชดุการสอน ในการน าเสนอเนือ้หาตา่ง ๆ    
สิ่งส าคญัคือส่ือท่ีน ามาใชจ้  าตอ้งใหผู้เ้รียนไดเ้ห็นชดัเจนทกุคนและมีโอกาสไดใ้ชค้รบทกุคนหรือทกุ
กลุม่ 

2. ชุดการสอนแบบกลุ่มกิจกรรม หรือชุดการสอนส าหรบัการเรียนเป็นกลุ่ม
ย่อย เป็นชุดการสอนส าหรบัใหน้กัเรียนรว่มกันเป็นกลุ่มย่อย กลุ่มละ 4-8 คน โดยใชส่ื้อการสอน
ต่าง ๆ ท่ีบรรจุไวใ้นชุดการสอนแต่ละชุด มุ่งท่ีจะฝึกทักษะในเนือ้หาวิชาท่ีเรียนโดยใหน้ักเรียนมี
โอกาสท างานรว่มกนัชดุการสอนชนิดนีม้กัใชใ้นการสอนแบบกิจกรรมกลุ่ม เช่น การสอนแบบศนูย์
การเรียน การสอนแบบกลุม่สมัพนัธ ์เป็นตน้ 

3. ชุดการสอนรายบุคคลหรือชุดการสอนตามเอกัตภาพ เป็นชุดการสอน
ส าหรบัเรียนดว้ยตนเองเป็นรายบุคคล คือนกัเรียนจะตอ้งศึกษาหาความรูต้ามความตอ้งการและ
ความสนใจของตนเองอาจจะเรียนท่ีโรงเรียนหรือท่ีบา้นก็ได้ จุดประสงคห์ลัก คือมุ่งให้ท าความ
เขา้ใจกบัเนือ้หาวิชาเพิ่มเติม นกัเรียนสามารถประเมินผลการเรียนดว้ยตนเองได ้ชดุการสอนชนิดนี ้
สว่นใหญ่จดัในลกัษณะของหนว่ยการสอนย่อยหรือโมดลู 
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ทิพยฉตัร พละพล (2562, น. 29) แบง่ประเภทของชดุการสอนเป็น 3 ประเภท คือ 
1. ชดุการสอนแบบบรรยาย เป็นชุดการสอนครูท่ีก าหนดกิจกรรมและส่ือการ

สอนใหค้รูไดใ้ชป้ระกอบการสอนแบบบรรยาย มุง่ในการขยายเนือ้หาสาระ 
2. ชดุการสอนส าหรบักิจกรรมกลุม่ เป็นชดุการสอนท่ีมุ่งใหผู้เ้รียนท ากิจกรรม

กลุ่มร่วมกัน ซึ่งอาจจัดการเรียนการสอนแบบศูนยก์ารเรียน โดยวางเคา้โครงเรื่อง จัดประเด็น
เนือ้หาหน่วยความรูท่ี้เป็นอิสระจากกัน สามารถเรียนรูจ้บในหน่วยความรูแ้ต่ละเรื่องท่ีมีเนือ้หา
ใกลเ้คียงกนั 

3. ชดุการสอนแบบรายบคุคลหรือชดุการสอนตามเอกตัภาพ เป็นชดุการสอน
ส าหรบัเรียนดว้ยตนเองเป็นรายบคุคล ศกึษาตามความสามารถของตนจากการรวบรวมและศกึษา
การแบง่ประเภทของชดุการสอน ตัง้แตปี่ พ.ศ.2542ถึง พ.ศ.2562 ผูว้ิจยัไดส้รุปเนือ้หาประเภทของ
ชดุการสอน ดงันี ้

ตัง้แต่ปี พ.ศ.2542 ถึง พ.ศ.2562 ไดใ้ช้หลักการแบ่งประเภทชุดการสอนตาม
ลักษณะการใช้งาน โดยแบ่งได้ 3 ประเภท คือ ชุดการสอนประกอบการบรรยาย ชุดการสอน
กิจกรรมกลุม่ และชดุการสอนรายบคุคล นอกจากแบง่ประเภทชดุการสอนตามลกัษณะการใชง้าน
แลว้ ยงัสามารถจ าแนกประเภทชดุการสอนไดต้ามลักษณะเนือ้หาไดอี้ก 2 ประเภท คือ สอนตาม
รายวิชา และสหวิทยาการ ซึ่งการแบง่ประเภทของชดุการสอนตามลกัษณะการใชง้านนัน้ เป็นการ
แบง่ประเภทของชดุการสอนโดยทั่วไป แตส่  าหรบัในโรงเรียนซึ่งสว่นใหญ่สามารถแบง่ตามลกัษณะ
เนือ้หาท่ีใชใ้นโรงเรียนไดอี้ก 2 ประเภท คือ ชดุการสอนท่ีใชใ้นหลกัสตูร และชุดการสอนท่ีใชเ้สริม
หลกัสตูร รายละเอียดของการแบง่ประเภทชดุการสอนท่ีผูว้ิจยัไดส้รุปมีดงันี ้

ประเภทชดุการสอนท่ีแบง่ตามลกัษณะการใชง้าน แบง่ได ้3 ประเภท คือ   
1. ชุดการสอนประกอบการบรรยาย หรือชุดการสอนส าหรบัครู คือ ชุดการ

สอนท่ีช่วยเหลือครูในการเรียนการสอน เพ่ือใหค้รูไดล้ดเวลาในการพูดลง จึงเรียกไดว้่าเป็นชดุการ
สอนเพ่ืออ านวยความสะดวกให้กับครู ชุดการสอนในประเภทนี ้ไดแ้ก่ แผนภูมิ แผ่นภาพ เทป 
ภาพยนตร ์เครื่องดนตรี คลิปวิดีโอ กระดานอจัฉรยิะ Kahoot เป็นตน้ 

2. ชดุการสอนกิจกรรมกลุ่ม จดุประสงคข์องชดุการสอนประเภทนี ้คือการท า
กิจกรรมร่วมกันของนกัเรียน ในชุดการสอนประเภทนี ้ครูจะเปล่ียนบทบาทจากเป็นผูบ้รรยายมา
เป็นผูค้อยแนะน าช่วยเหลือนกัเรียน ซึ่งชดุการสอนประเภทนีโ้ดยส่วนมากจะอยู่ในศนูยก์ารเรียน 
เพ่ือผูเ้รียนท่ีเขา้มาในศนูยก์ารเรียนนัน้ ไดน้  าชดุกิจกรรมมากใช ้รูปแบบของชดุการสอนจะแบง่ไป 
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ตามหน่วย หรือพัฒนาการของตวันกัเรียนในศนูยก์ารเรียนนัน้ ๆ และจะตอ้งค านึงถึงจ านวนของ
นกัเรียนในศนูยก์ารเรียนดว้ย 

3. ชุดการสอนรายบุคคล หรือชุดการสอนทางไกล คือ ชุดการสอนท่ีเนน้ตวั
ผูเ้รียนเป็นส าคญั ชดุการสอน 1 หน่วย สามารถใชก้บันกัเรียนเป็นกลุ่มได ้แตโ่ดยส่วนใหญ่จะเป็น
การเรียนรูต้ัวต่อตัวระหว่างชุดการสอนกับตัวนักเรียน ชุดการสอนประเภทนี ้สามารถอธิบาย
เนือ้หา 
ท่ีนกัเรียนควรรู ้และนกัเรียนสามารถทดสอบพฒันาการ และประเมินความสามารถของตนเองได ้
สาเหตท่ีุผูว้ิจยัไดส้รุปวา่ชดุการสอนทางไกลรวม คือ ชดุการสอนรายบคุคลนัน้ เน่ืองจากในปัจจบุนั
การเรียนการสอนทางไกลสามารถท าไดอ้ยา่งง่ายได ้นกัเรียนท่ีอยูต่า่งถ่ินสามารถเรียนรูไ้ดอ้ย่างไม่
จ  ากดั ในอดีตชดุการสอนทางไกล ไดแ้ก่ วิทย ุโทรทศัน ์ภาพยนตร ์ไปรษณีย ์ฯลฯ แต่ในปัจจุบนัท่ี
อินเตอรเ์น็ต เขา้ถึงทกุท่ีทั่วโลก ส่งผลใหก้ารเรียนรูน้ัน้ไม่สิน้สดุ เกิดการสรา้งชดุการสอนรายบคุคล 
และชุดการสอนทางไกลขึน้มาอย่างมากมาย แต่ถึงอย่างไรก็ตาม แมว้่าชดุการสอนรายบุคคลจะ
เป็นรูปแบบการเรียนรูท่ี้นกัเรียนสามารถเรียนรูไ้ดด้ว้ยตนเอง แตก็่ยงัมีส่วนช่วยเหลือจากครูท่ีตอ้ง
คอยอธิบายเนื ้อหาในส่วนท่ีนักเรียนไม่เข้าใจ ยิ่งเทคโนโลยีพัฒนามากขึน้เท่าไหร่ครูยิ่ งมี
ความส าคญัมากขึน้เชน่กนั เพ่ือคอยควบคมุ แนะแนวทาง และใหค้  าปรกึษาแก่นกัเรียน 

ประเภทชดุการสอนท่ีแบง่ตามลกัษณะเนือ้หา แบง่ได ้2 ประเภท คือ 
1. สอนตามรายวิชา คือ การจดัท าชุดการสอนเป็นรายวิชาต่าง ๆ 1 ชุดการ

สอน คือ 1 รายวิชา เช่น แผ่นตัวโน้ตดนตรีสากลส าหรับรายวิชาดนตรีสากล แผนภูมิส  าหรับ
รายวิชาสงัคม เป็นตน้ 

2. สหวิทยาการ คือ การน ารายวิชาต่าง ๆ มาสัมพันธ์กัน หรือเรียกว่าเป็น
การบูรณาการของแต่ละรายวิชา เช่น การการบูรณาการระหว่างรายวิชาดนตรีไทยและรายวิชา
นาฏศลิป์ไทย การบรูณาการรายวิชาดนตรีสากลและรายวิชาภาษาองักฤษ เป็นตน้ 

ประเภทชุดการสอนท่ีแบ่งตามลักษณะเนือ้หาท่ีใช้งานในโรงเรียน แบ่ งได้ 2 
ประเภท คือ 

1. ชดุการสอนท่ีใชใ้นหลกัสตูร คือ ชดุการสอนท่ีใชเ้พ่ือการเรียนการสอน ท่ีมี
ความสมัพนัธก์บับทเรียน 

2. ชุดการสอนท่ีใชเ้สริมหลกัสูตร คือชุดการสอนท่ีใชเ้พ่ือการเรียนการสอน
นอกบทเรียน เชน่ วิชาชมรม หรือวิชาชมุนมุ  
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2.4.4 องคป์ระกอบของชุดการสอน 
องคป์ระกอบของชดุการสอนเป็นการแบง่หวัขอ้ของชดุการสอนใหง้่ายตอ่การใชง้าน 

นอกจากเนือ้หาในแต่ละส่วนนั้น องคป์ระกอบของชุดการสอนยังครอบคลุมถึงเรื่องของวัสดุท่ี
น ามาใชส้รา้งชดุการสอน ดงันัน้ ผูว้ิจยัจงึรวบรวมความหมายองคป์ระกอบของชดุการสอน จากนกั
การศกึษาหลายทา่น ท่ีเคยกลา่วถึงองคป์ระกอบชดุการสอนในงานวิจยั โดยผูว้ิจยัไดท้  าการ 
รวบรวมตัง้แต่ปี พ.ศ.2532 ถึง ปี พ.ศ.2562 เพ่ือศึกษาพัฒนาการการก าหนดองคป์ระกอบของ     
ชดุการสอน ดงันี ้

บญุชม  ศรีสะอาด (2532, น. 95-96) ส่วนประกอบท่ีส าคญัภายในชดุการสอนมี
ดงันี ้

1. คู่มือครู เป็นคู่มือส าหรบัครูเพ่ือศึกษาและปฏิบัติ ภายในคู่มือจะชีแ้จง
วิธีการใชชุ้ดการสอนเอาไวอ้ย่างละเอียด อาจท าเป็นเล่มหรือแผ่นพบัก็ได ้ประกอบดว้ยแผนการ
สอน สิ่งท่ีตอ้งเตรียมก่อนสอน บทบาทผูเ้รียน การจดัการชัน้เรียน (ในกรณีของชุดการสอนท่ีเป็น
ศนูยก์ารเรียน) 

2. บัตรค าสั่ งหรือใบงาน เป็นลักษณะบัตรค าท่ีก าหนดให้ผู้เรียนด าเนิน
กิจกรรมอะไรบา้ง โดยระบกิุจกรรมไวต้ามล าดบัขัน้ตอนของการเรียน บตัรค าสั่งจะมีอยู่ในชดุการ
สอนทัง้แบบกลุม่และรายบคุคล ซึ่งประกอบไปดว้ย 

2.1 ค  าอธิบายในเรื่องท่ีจะศกึษา 
2.2 ค  าสั่งส  าหรบัผูเ้รียนในการด าเนินกิจกรรม 
2.3 การสรุปบทเรียน 

3. เนือ้หาสาระและส่ือจะบรรจไุวใ้นรูปของส่ือการสอนตา่ง ๆ มีหลายประเภท
อาจเป็นสิ่งตีพิมพ ์เช่น บทบาท เนือ้หาเฉพาะเรื่อง จุลสาร หรืออาจเป็นประเภทโสตทศันูปกรณ ์
เชน่ บทเรียนโปรแกรม สไลด ์เทปบนัทกึเสียง ฟิลม์สตรปิ แผน่โปร่งใส วสัดกุราฟิก หุน่จ  าลอง 

4. แบบประเมินผลหรือแบบทดสอบความก้าวหน้าของผู้เรียน ใช้ส  าหรับ
ตรวจสอบพฤติกรรมการเรียนรูว้่าหลงัจากท่ีไดป้ฏิบตัิกิจกรรมในชดุกิจกรรมในชดุการสอนไปแลว้ 
ผูเ้รียนมีการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมตามจุดประสงคก์ารเรียนท่ีก าหนดไวห้รือไม่ อาจเป็นระบบ
ประเมินท่ีใหเ้ติมค าในช่องว่าง เลือกค าตอบท่ีถกูตอ้ง แบบจบัคู ่ดผูลงานจากการทดลอง หรือจาก
การท ากิจกรรมตา่ง ๆ เป็นตน้ 

ส านักงานคณะกรรมการประถมศึกษาแห่งชาติ และ องคก์ารรบัส่งสินคา้และ
พสัดภุณัฑ ์(2546, น. 15-17) ไดอ้ธิบายองคป์ระกอบของชดุการสอนว่าประกอบดว้ย  
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1. คู่มือการใชชุ้ดการสอน เป็นสิ่งจ  าเป็นส าหรบัครูในฐานะผูใ้ชชุ้ดการสอน 

ซึ่งก่อนการใชชุ้ดการสอนแตล่ะครัง้ ครูตอ้งศึกษาคูมื่ออย่างละเอียด เพราะคู่มือครูเปรียบเสมือน
เข็มทิศท่ีจะชว่ยใหค้รูเดนิไปสูจ่ดุหมายปลายทางได ้

2. ค  าน าเป็นการแสดงความรูส้ึกและความคิดเห็นของผูผ้ลิต เพ่ือใหผู้ใ้ชไ้ด้
เห็นคณุคา่ของชดุการสอน และเป็นการชีแ้จงใหท้ราบปัญหา จดุออ่น และจดุเดน่ตา่ง ๆ 

3. ส่วนประกอบของชุดการสอน เป็นการบอกใหผู้ใ้ชไ้ดท้ราบถึงส่วนต่าง ๆ 
ของชดุการสอน เพ่ือกระตุน้ใหมี้การตรวจตราความพรอ้มของส่ือตา่ง ๆ ก่อนด าเนินการสอน 

4. ค  าชีแ้จงส าหรบัครู เป็นการก าหนดสิ่งท่ีครูควรปฏิบตัิ เพ่ือจะไดด้  าเนินการ
สอนอยา่งมีประสิทธิภาพ 

5. สิ่งท่ีครูและนกัเรียนตอ้งเตรียม เป็นการก าหนดสิ่งท่ีครูและนกัเรียนจะตอ้ง
เตรียมและจดัหาไวล้ว่งหนา้ก่อนเสมอ 

6. บทบาทของครูและนักเรียน เป็นบทบาทท่ีครูและนักเรียนควรปฏิบัติใน
เวลาเรียน เป็นสิ่งท่ีครูตอ้งชีแ้จงใหน้กัเรียนทราบก่อนใชช้ดุการสอน 

ประภาพรรณ เอ่ียมสุภาษิต (2550, น. 35) ไดก้ล่าวถึงส่วนประกอบของชดุการ
สอน ดงันี ้

1. คู่มือครูมีรายละเอียดเก่ียวกบัจดุมุ่งหมายเชิงพฤติกรรม เนือ้หา ผลงาน ท่ี
คาดหวงัจากผูเ้รียน ส่ือการเรียน หนงัสือประกอบการคน้ควา้ส าหรบัครู แนวการประเมินผลขัน้การ
ด าเนินการสอน 

2. แบบทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน 
3. บตัรตา่ง ๆ ท่ีใชใ้นการประกอบกิจกรรม ไดแ้ก่ บตัรค าสั่ง บตัรเนือ้หา บตัร

กิจกรรม บตัรค าถาม และบตัรเฉลย 
4. ส่ือการเรียนการสอนท่ีเลือกแลว้วา่เหมาะสม 

สุคนธ์ สินธพานนท์ (2551, น. 18-19) กล่าวว่าชุดการสอนมีองค์ประกอบท่ี
ส าคญัคือ 

1. ค าชีแ้จงในการใชช้ดุการสอน เป็นค าชีแ้จงใหผู้เ้รียนทราบจดุประสงคข์อง
การเรียน 

2. บตัรค าสั่ง เป็นค าชีแ้จงรายละเอียดของการศึกษาชุดการสอนนั้นว่าตอ้ง
ปฏิบตัติามขัน้ตอนอยา่งไร  
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3. บตัรกิจกรรมหรือบตัรปฏิบตัิการ บางชุดการสอนอาจออกแบบใหมี้บตัร
กิจกรรมหรือบตัรปฏิบตักิาร ซึ่งเป็นบตัรท่ีบอกใหผู้เ้รียนท ากิจกรรมตา่ง ๆ 

4. บัตรเนือ้หา เป็นบัตรท่ีบอกเนือ้หาท่ีให้ผู้เรียนศึกษา สิ่งท่ีควรมีในบัตร
เนือ้หา คือหวัเรื่อง สตูร นิยาม และค าอธิบาย 

5. บตัรแบบฝึกหดัหรือบตัรงาน เป็นแบบฝึกหดัท่ีใหผู้เ้รียนท าหลงัจากไดท้  า
กิจกรรมและศกึษาเนือ้หาจนเขา้ใจแลว้ 

6. บตัรเฉลยบตัรแบบฝึกหดั เม่ือผูเ้รียนท าบตัรแบบฝึกหัดเสร็จแลว้ สามารถ
ตรวจสอบความถกูตอ้งจากบตัรเฉลยบตัรแบบฝึกหดั 

7. บตัรทดสอบ เม่ือผูเ้รียนไดท้  าบตัรแบบฝึกหดัเสร็จแลว้ ผูเ้รียนจะมีความรู้
ในหวัขอ้ท่ีเรียนนัน้ ๆ ตอ่จากนัน้จงึใหผู้เ้รียนท าบตัรทดสอบ 

8. บตัรเฉลยบตัรทดสอบ เป็นบตัรท่ีมีค  าเฉลยของบตัรทดสอบท่ีผูเ้รียนไดท้  า
ไปแลว้เป็นการตรวจสอบหรือวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน ในการศกึษาชดุการสอน 

สุวิทย ์มูลค า และ อรทยั มูลค า (2553, น. 52) ไดก้ล่าวถึงองคป์ระกอบของชุด
การสอนมีองคป์ระกอบส าคญั 4 ประการ ดงันี ้

1. คู่มือการใชช้ดุการสอน เป็นคู่มือหรือแผนการสอนส าหรบัผูส้อนใชศ้ึกษา
และปฏิบตัิตามขัน้ตอน ตา่ง ๆ ซึ่งมีรายละเอียดชีแ้จงไวอ้ยา่งชดัเจน เช่น การน าเขา้สูบ่ทเรียน การ
จดัชัน้เรียนบทบาทนกัเรียน เป็นตน้ ลกัษณะของคูมื่ออาจจดัท าเป็นเลม่หรือแผน่พบัก็ได ้

2. บตัรค าสั่งหรือบตัรงาน เป็นเอกสารท่ีบอกใหน้กัเรียนประกอบกิจกรรมแต่
ละอย่างตามขั้นตอนท่ีก าหนดไวบ้รรจุอยู่ในชุดการสอน บัตรค าสั่ งหรือบัตรงานจะมีครบตาม
จ านวนกลุ่มหรือจ านวนนักเรียน ซึ่งจะประกอบดว้ย ค าอธิบายในเรื่องท่ีจะศึกษา ค าสั่งใหเ้รียน
ประกอบกิจกรรมและการสรุปบทเรียน การจดัท าบตัรค าสั่งหรือบตัรงาน ส่วนใหญ่นิยมใชก้ระดาษ
แข็งขนาด 6×8 นิว้ 

3. เนือ้หาสาระและส่ือการเรียนประเภทต่าง ๆ จดัไวใ้นรูปของส่ือการสอนท่ี
หลากหลายแบง่ไดเ้ป็น 2 ประเภท ดงันี ้

3.1 ประเภทเอกสารสิ่งพิมพ์ เช่น หนังสือ วารสาร บทความ ใบความรู้
ของเนือ้หาเฉพาะเรื่อง บทเรียนโปรแกรม เป็นตน้ 

3.2 ประเภทโสตทศันปูกรณเ์ช่น รูปภาพ แผนภาพ แผนภูมิสมดุภาพเทป
บนัทกึเสียง เทปโทรทศัน ์สไลดวี์ดีทศัน ์ซีดีีรอม โปรแกรมคอมพิวเตอรช์ว่ยสอน(CAI) เป็นตน้ 
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4. แบบประเมินผล เป็นแบบทดสอบท่ีใชว้ดัและประเมินความรูด้ว้ยตนเองทัง้
ก่อนและหลงัเรียน อาจจะเป็นแบบทดสอบชนิดจบัคูเ่ลือกตอบหรือกาเครื่องหมายถกูผิดก็ได ้

ทิพยฉัตร พละพล (2562, น. 31) องคป์ระกอบของชุดการสอน แบ่งออกเป็น 4 
สว่นคือ 

ส่วนท่ี 1 คู่มือการใชชุ้ดการสอน เป็นคู่มือหรือแผนการสอนส าหรบัผูส้อนใช้
ศกึษาและปฏิบตัติามขัน้ตอนตา่ง ๆ ซึ่งมีรายละเอียดชีแ้จงไวอ้ยา่งชดัเจน 

ส่วนท่ี 2 บตัรค าสั่งหรือบตัรกิจกรรม เป็นเอกสารท่ีบอกใหน้กัเรียนประกอบ
กิจกรรมแตล่ะอยา่งตามขัน้ตอนท่ีก าหนดไวบ้รรจอุยูใ่นชดุการสอน 

ส่วนท่ี 3 เนือ้หาสาระและส่ือการเรียนประเภทต่าง ๆ จดัไวใ้นรูปของส่ือการ
สอนท่ีหลากหลาย เช่น วารสาร ใบความรูข้องเนื ้อหาเฉพาะเรื่อง บทเรียนโปรแกรม รูปภาพ 
แผนภมูิ เทปบนัทกึเสียง สไลด ์วีดีทศัน ์โปรแกรมคอมพิวเตอรช์ว่ยสอน(CAI) เป็นตน้ 

ส่วนท่ี 4 แบบประเมินผล เป็นแบบทดสอบท่ีใชว้ัดและประเมินความรูด้ว้ย
ตนเอง ทั้งก่อนและหลังเรียน อาจจะเป็นแบบทดสอบชนิดจับคู่ เลือกตอบ ให้เติมค า  กา
เครื่องหมายถกูผิดหรือท ากิจกรรม ก็ได ้

จากการรวบรวมองคป์ระกอบของชดุการสอน จากนกัการศกึษาหลายท่าน ท่ีเคย
กล่าวถึงองคป์ระกอบชุดการสอนในงานวิจัย โดยผูว้ิจยัไดท้  าการรวบรวมตัง้แต่ปี พ .ศ.2532 ถึง    
ปี พ.ศ.2562 ผู้วิจัยสรุปไดว้่า ในปี พ .ศ.2532 แบ่งองคป์ระกอบของชุดการสอนเป็น 4 ส่วน คือ 
คูมื่อครู, บตัรค าสั่ง, เนือ้หาสาระในชดุการสอน และแบบประเมิน ซึ่งไดเ้พิ่มเตมิในเรื่องการประเมิน
ตนเองในชดุการสอน เพ่ือใหน้กัเรียนไดท้ราบพฒันาการของตนเองก่อนและหลงัการใชช้ดุการสอน 
ตอ่มาในปี พ.ศ.2546 นกัการศึกษาแบ่งองคป์ระกอบออกเป็น 6 ส่วน คือ คูมื่อการใชช้ดุการสอน, 
ค าน า ค  าชีแ้จง, ส่วนประกอบของชดุการสอน, ค าชีแ้จงส าหรบัครู, สิ่งท่ีครูและนกัเรียนตอ้งเตรียม 
และบทบาทของครูและนักเรียน ในปีนีน้ักการศึกษาไดเ้พิ่มเติมการวางบทบาทระหว่างครูและ
นกัเรียน เพ่ือใหป้ระสิทธิภาพของการใชช้ดุการสอนไดผ้ลเต็มท่ี พรอ้มทัง้แจง้สิ่งท่ีครูและนกัเรียน
ตอ้งเตรียมก่อนการใชช้ดุการสอน ในปี พ.ศ.2550 นกัการศกึษาแบ่งองคป์ระกอบของชุดการสอน
ออกเป็น 4 ส่วน คือ ครูมือครู,แบบทดสอบก่อน – หลัง, บัตรต่าง ๆ และส่ือการเรียน ในช่วงปี 
พ.ศ.2550 ไดมี้การใหค้วามส าคญักบัส่ือการเรียนการสอนมากขึน้ การจดัการเรียนการสอนของครู
ควรมีการสรา้งส่ือการสอนขึน้มาเพ่ือลดภาระครู และส่งเสริมพัฒนาการเรียนรูข้องนกัเรียนผ่าน
การใชส่ื้อ ท่ีเกิดความสนกุสนานและไดร้บัความรูไ้ปพรอ้มกนั ตอ่มาในปี พ .ศ.2551 นกัการศกึษา
ไดแ้บง่องคป์ระกอบของชดุการสอนออกเป็น 8 สว่น คือ ค าชีแ้จง, บตัรค าสั่ง, บตัรกิจกรร, บตัร  
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เนือ้หา, บตัรแบบฝึก, บตัรเฉลยแบบฝึก, บตัรทดสอบ และบตัรเฉลยแบบทดสอบ สงัเกตไดว้า่ในปี 
พ.ศ.2551 นักการศึกษาไดใ้หค้วามส าคญักับการใชบ้ตัรค าสั่ง ซึ่งมีรูปแบบคล้ายกับส่ือบัตรค า 
เพ่ือใหชุ้ดการสอนนัน้ไดเ้พิ่มเติมในเรื่องของความสนุกสนาน นักเรียนจะไม่เกิดความรูส้ึกท่ีตึง
เครียดมากเกินไปในการใชชุ้ดการสอน นกัเรียนจะไดร้บัความรูส้ึกคลา้ยกับการเล่นเกมสบ์ตัรค า
แทนการเขา้ใจว่าเป็นการเรียน ถดัมาในปี พ.ศ.2553 แบง่องคป์ระกอบของชดุการสอนออกเป็น 4 
ส่วน เช่นเดียวกับในปี พ.ศ.2532 คือ คู่มือครู, บัตรค าสั่ง, เนือ้หาสาระในชุดการสอน และแบบ
ประเมิน และในปี พ.ศ.2562 ไดก้ล่าวถึงองคป์ระกอบชดุการสอน มี 4 ส่วน คือ คูมื่อการใชช้ดุการ
สอน, บตัรค าสั่ง - บตัรกิจกรรม, เนือ้หาสาระ และแบบประเมิน ในปีนีก้ลา่วถึงองคป์ระกอบชุดการ
สอนโดยเนน้ใหค้วามส าคญักบัการประเมินตนเองก่อนและหลงัการใชช้ดุการสอน เพ่ือใหน้กัเรียน
ทราบผลพฒันาการของตนเอง 

จากการรวบรวมและสรุปผลเรื่ององคป์ระกอบของชดุการสอนจากนกัการศกึษา
ท่ีไดก้ล่าวในงานวิจยั ตัง้แต่ปี พ.ศ.2532 ถึง ปี พ.ศ.2562 ผูว้ิจยัสรุปองคป์ระกอบของชุดการสอน  
ดงันี ้

องคป์ระกอบของชดุการสอน แบง่ออกเป็น 4 สว่น 
ส่วนท่ี 1 คู่มือการใช้งาน คือคู่มืออธิบายการใช้ชุดการสอน วิธีการท า

แบบฝึกหดั หลกัการใชช้ดุการสอน วิธีการท างาน ขอ้ก าหนดของชดุการสอน เป็นตน้ 
ส่วนท่ี 2 เนือ้หาสาระ คือส่วนท่ีอธิบายเนือ้หาท่ีจะไดใ้นชดุการสอน เป็น

เนือ้หาท่ีเก่ียวขอ้งกบัเรื่องท่ีนกัเรียนจะตอ้งรู ้ท าเป็นรูปแบบใดก็ได ้เช่น รูปภาพ แผนภาพ แผนภูมิ 
โปรแกรม วิดีโอ เพลง สไลด ์เป็นตน้ 

สว่นท่ี 3 กิจกรรม คือสว่นท่ีมีค าสั่งใหน้กัเรียนประกอบกิจกรรมตามท่ีระบุ
ไวเ้ป็นขัน้ตอน อาจเป็นรูปแบบใบค าสั่งหรือเป็นบตัรค าสั่งก็ได ้ส่วนใหญ่นิยมใชก้ระดาษแข็งขนาด 
6x8 นิว้ 

ส่วนท่ี 4 แบบทดสอบ คือส่วนท่ีใช้วัดและประเมินความรูต้นเอง และ
ประเมินผลการใชช้ดุการสอน จากพฒันาการของนกัเรียนก่อนและหลงัการใชช้ดุการสอน  

 
2.4.5 ประโยชนข์องชุดการสอน 

ผูว้ิจยัไดท้  าการเก็บรวบรวมประโยชนข์องชดุการสอน จากนกัการศกึษาหลายท่านท่ี
ไดก้ลา่วไวต้ัง้แต ่ปี พ.ศ.2545 ถึง ปี พ.ศ.2562 เพ่ือศกึษาประโยชนข์องชดุการสอน ดงันี ้

บุญเกือ้ ควรหาเวช (2545, น. 110-111) ไดก้ล่าวถึงคุณค่าของชุดการสอนไว้
ดงันี ้  
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1. ส่งเสริมการเรียนเป็นรายบุคคล ผูเ้รียนเรียนไดต้ามความสามารถ ความ
สนใจ ตามเวลาและโอกาสท่ีเหมาะสมของแตล่ะบคุคล 

2. ช่วยขจดัปัญหาการขาดแคลนครูเพราะชุดการสอนช่วยใหผู้เ้รียนเรียนได้
ดว้ยตนเองหรือตอ้งการความชว่ยเหลือจากผูส้อนเพียงเล็กนอ้ย 

3. ช่วยในการศึกษานอกระบบโรงเรียน เพราะผูเ้รียนสามารถน าชดุการสอน
ไปใชไ้ดใ้นทกุสถานท่ีและทกุเวลา 

4. ชว่ยลดภาระและชว่ยสรา้งความพรอ้มและความมั่นใจใหก้บัครูเพราะชดุ 
การสอนผลิตไวเ้ป็นหมวดหมูส่ามารถน าไปใชไ้ดท้นัที  

5. เป็นประโยชนใ์นการสอนแบบศนูยก์ารเรียน 
6. ชว่ยใหค้รูวดัผลผูเ้รียนไดต้รงตามความมุง่หมาย 
7. เปิดโอกาสใหผู้เ้รียนแสดงความคิดเห็น ฝึกการตดัสินใจ แสวงหาความรู้

ดว้ยตนเองและมีความรบัผิดชอบตอ่ตนเองและสงัคม 
8. ชว่ยฝึกใหผู้เ้รียนจ านวนมากไดร้บัความรูแ้นวเดียวกนัอยา่งมีประสิทธิภาพ 
9. ชว่ยฝึกใหเ้คารพนบัถือความคิดเห็นของผูอ่ื้น 

สคุนธ ์สินธพานนท ์(2551, น. 21-22) กลา่วถึง ประโยชนข์องชดุการสอนดงันี ้
1. ผูเ้รียนไดใ้ชค้วามสามารถในการศึกษาความรูใ้นชุดการสอนดว้ยตนเอง

เป็นการฝึกทกัษะในการแสวงหาความรูท้กัษะการอา่น และสรุปความรูอ้ยา่งเป็นระบบ 
2. การท าแบบฝึกหดั แบบฝึกทกัษะการเรียนรูแ้ละแบบฝึกทกัษะการคิดทา้ย

ชดุการเรียนรูท้  าใหผู้เ้รียนรูจ้กัคิดเป็น แกปั้ญหาเป็น สอดคลอ้งกบัมาตรฐานการศกึษาท่ีก าหนด 
3. ผูเ้รียนมีวินัยในตนเองจากการท่ีผูเ้รียนท าตามค าสั่งในขัน้ตอนต่าง ๆ ท่ี

ก าหนดในชุดการสอนการตรวจแบบฝึกหดั แบบฝึกทักษะการเรียนรูห้รือใบงานดว้ยตนเองนัน้ให้
ผูเ้รียนรูจ้กัฝึกตนเองใหท้  าตามกตกิา 

4. ผูเ้รียนรูจ้กัการท างานรว่มกับผูอ่ื้น รบัฟังความคิดเห็นของกนัและกนั เป็น
การฝึกความเป็นประชาธิปไตย ซึ่งเป็นพืน้ฐานส าคญัของการอยูร่ว่มกนัในสงัคมประชาธิปไตย 

5. การใช้ชุดการสอนนั้นสามารถศึกษานอกเวลาเรียนได้ขึน้อยู่กับการ
ออกแบบของผูส้อนท่ีเอือ้ตอ่การศกึษาดว้ยตนเอง 

ชยัวฒัน ์สทุธิรตัน ์(2555, น. 436) กล่าวว่า ประโยชนข์องชดุการสอนท่ีมีตอ่การ
เรียนการสอนมีหลายประการ ดงันี ้
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1. ช่วยให้ผู้สอนถ่ายทอดเนื ้อหาและประสบการณ์ท่ีสลับซับซ้อน และมี
ลกัษณะเป็นนามธรรม ซึ่งผูส้อนไมส่ามารถถ่ายทอดดว้ยการบรรยายได ้

2. เรา้ความสนใจของผูเ้รียนต่อสิ่งท่ีก าลังศึกษา เพราะชุดการสอนจะเปิด
โอกาสใหผู้เ้รียนมีสว่นรว่มในการเรียนรูด้ว้ยตวัเอง 

3. เปิดโอกาสใหผู้เ้รียนไดแ้สดงความคิดเห็น ฝึกการตดัสินใจ แสวงหาความรู้
ดว้ยตนเองและมีความรบัผิดชอบตอ่ตนเองและสงัคม 

4. เป็นการสรา้งความพรอ้มและความมั่นใจแก่ผูส้อน เพราะชดุการสอนผลิต
ไวเ้ป็นหมวดหมูส่ามารถหยิบใชไ้ดท้นัที 

5. ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนของผูเ้รียน เพราะส่ือประสม ท่ีไดจ้ัดไว้
ในระบบเป็นการแปรเปล่ียนกิจกรรมและชว่ยรกัษาระดบัความสนใจของผูเ้รียนอยูต่ลอดเวลา 

6. แกปั้ญหาความแตกต่างระหว่างบุคคล และส่งเสริมการศกึษารายบุคคล 
ตามความสนใจ ตามเวลา และโอกาสท่ีเอือ้อ านวยแก่ผูเ้รียนซึ่งแตกตา่งกนั 

7. ช่วยขจดัปัญหาการขาดแคลนครูชุดการสอนท าใหผู้เ้รียนเรียนโดยอาศยั
ความช่วยเหลือจากครูเพียงเล็กน้อย ทั้งสามารถเรียนด้วยตนเอง ครูคนหนึ่งจึงสามารถสอน
นกัเรียนไดจ้  านวนมาก 

8. ช่วยนักเรียนใหรู้จุ้ดมุ่งหมายของการเรียนชัดเจน ตลอดจนรูว้ิธีการท่ีจะ
บรรลจุดุมุง่หมาย เป็นการเพิ่มพนูการจงูใจในการเรียน 

9. ชดุการสอนจะก าหนดบทบาทของครูและนกัเรียนไวช้ดัเจน ว่าตอนใด ใคร 
จะท าอะไร อย่างไร ลดบทบาทของการกระท าของครูขา้งเดียว นกัเรียนไดเ้รียนรูโ้ดยการกระท า
มากขึน้ 

10. ชดุการสอนเกิดจากการน าวิธีเชิงระบบเขา้มาใชเ้ม่ือไดผ้า่นการทดลองจึง
ท าใหก้ารสอนมีประสิทธิภาพ 

ทิพยฉตัร พละพล (2562, น. 38) กลา่ววา่ ประโยชนข์องชดุการสอน ดงันี ้
ชดุการสอนมีคณุคา่และมีประโยชนต์อ่การจดัการเรียนการสอนทกุระดบั ถือ

ได้ว่าเป็นนวัตกรรมการสอนท่ีได้รบัความนิยมอย่างแพร่หลาย ช่วยแก้ปัญหาความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล ผูเ้รียนไดเ้รียนตามความสามารถและปฏิบัติกิจกรรมดว้ยตนเอง ฝึกใหผู้้เรียนมี
ความรบัผิดชอบและรูจ้กัการท างานรว่มกับผูอ่ื้น ท าใหมี้ทกัษะในการแสวงหาความรู ้รวมทัง้ช่วย
ขจดั ปัญหาการขาดแคลนครู ช่วยลดภาระและช่วยสรา้งความมั่นใจใหแ้ก่ครู  เพราะชุดการสอน
ผลิตไวเ้ป็นหมวดหมู ่สามารถน าไปใชไ้ดท้นัที  
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ผูว้ิจยัไดท้  าการรวบรวมประโยชนข์องชดุการสอน จากงานวิจยัท่ีมีนกัการศกึษา
กล่าวถึงประโยชนข์องชุดการสอน โดยผูว้ิจยัไดท้  าการรวบรวมการกล่าวถึงประโยชนข์องชุดการ
สอนตัง้แต่ปี พ.ศ.2545 ถึงปี พ.ศ.2562 จากท่ีกล่าวมาผูว้ิจยัสรุปประโยชนข์องชดุการสอนไดด้งันี ้
ชดุการสอนมีประโยชนต์อ่การสนบัสนนุการเรียนการสอนช่วยลดภาระของครูพรอ้มกบัสรา้งความ
พรอ้มและมั่นใจแก่นกัเรียนเปิดโอกาสใหน้กัเรียนไดแ้สดงความคิดเห็นและประเมินพฒันาการของ
ตนเอง ชดุการสอนสามารถใชไ้ดก้บัการศึกษาทุกระบบเพ่ือขจดัปัญหาการขาดแคลนครูและช่วย
ก าหนดบทบาทของครูและนกัเรียนไวอ้ย่างชัดเจน เพ่ือใหก้ารเรียนการสอนผ่านชุดการสอนนัน้
เป็นไปอย่างมีระบบและประสิทธิภาพ ส่งเสริมการเรียนรูท้ัง้แบบกลุ่มและแบบรายบคุคล มีเนือ้หา
ใหน้กัเรียนไดศ้กึษาทัง้ในหลกัสตูรและนอกหลกัสตูรสามารถเรียนรูไ้ดท้กุท่ีทกุเวลาเพ่ือใหน้กัเรียน
เกิดทกัษะการเรียนรูต้ลอดชีวิต มีความรบัผิดชอบและรูจ้กัการท างานรว่มกบัผูอ่ื้นอยา่งมีระบบ 
 

2.4.6 การหาประสิทธิภาพของชุดการสอน 
ชดุการสอนท่ีน ามาใชท้างการศกึษาเป็นส่ือประสมส าหรบัใชใ้นการจดัการเรียนรูท่ี้มี

กระบวนการผลิตอย่างเป็นระบบโดยเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั ลว้นแตผ่่านการทดสอบประสิทธิภาพ
ของชดุการสอน เพ่ือใหผ้ลท่ีไดจ้ากการใชช้ดุการสอนนัน้เป็นไปตามวตัถปุระสงค ์และสนับสนนุให้
ผูเ้รียนสามารถเรียนรูด้ว้ยตนเอง และสามารถปรบัพฤติกรรมการเรียนรูใ้หเ้ป็นไปในทางท่ีดีขึน้
อย่างมีประสิทธิภาพ ผูว้ิจยัจึงรวบรวมการหาประสิทธิภาพของชดุการสอน จากนกัการศกึษาท่ีได้
กลา่วไวใ้นงานวิจยัตา่ง ๆ เพ่ือน ามาหาพฒันาการ ความแตกตา่ง ท่ีเป็นประโยชนต์อ่งานวิจยัเลม่นี ้
โดยผูว้ิจยัท าการรวบรวมการหาประสิทธิภาพของชดุการสอน ตัง้แตปี่พ.ศ. 2531 ถึงปี พ.ศ. 2555 

ชยัยงค ์ พรหมวงศ ์(2531, น. 490-492) กล่าวว่า เกณฑแ์ละการก าหนดเกณฑ์
ประสิทธิภาพของชดุการสอน มีดงันี ้

เกณฑป์ระสิทธิภาพ หมายถึง ระดบัประสิทธิภาพของชดุการสอนท่ีจะชว่ยให้
ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู ้เป็นระดบัท่ีผูผ้ลิตชดุการสอนพึงพอใจ หากชดุการสอนมีประสิทธิภาพตาม
เกณฑท่ี์ก าหนดไว ้แสดงว่าชุดการสอนนัน้มีคุณค่าท่ีจะน าไปสอน และคุม้ค่ากับการลงทุนผลิต
ออกมาเป็นจ านวนมาก การก าหนดเกณฑป์ระสิทธิภาพ ท าโดยการประเมินผลพฤติกรรมของ
ผูเ้รียน ซึ่งประเมินออกเป็น 2 ลกัษณะ คือ ประเมินพฤติกรรมตอ่เน่ือง (กระบวนการ) และประเมิน
พฤตกิรรมขัน้สดุทา้ย (ผลลพัธ)์  

การประเมินพฤติกรรมตอ่เน่ืองจะเป็นการก าหนดค่าของประสิทธิภาพ E1 ซึ่ง
เป็นประสิทธิภาพของกระบวนการ และประเมินพฤตกิรรมขัน้สดุทา้ยจะก าหนดคา่เป็น E2 คือ  
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ประสิทธิภาพของผลลัพธ ์ประเมินพฤติกรรมต่อเน่ืองเป็นการประเมินผลพฤติกรรมย่อย หลาย
พฤติกรรมอย่างต่อเน่ือง เรียกว่า กระบวนการ(Process) ของผูเ้รียนโดยสังเกตจากรายงานกลุ่ม 
การรายงานบุคคลหรือจากการปฏิบัติงามตามท่ีไดร้บัมอบหมาย ตลอดจนท ากิจกรรมอ่ืน  ๆ ท่ี
ครูผูส้อนไดก้ าหนดไว ้ประเมินพฤติกรรมขัน้สดุทา้ยเป็นการประเมินผลลพัธ(์Product) ของผูเ้รียน
โดยพิจารณาจากผลการสอบหลงัเรียน และสอบปลายปีและปลายภาค 

ประสิทธิภาพของชุดการสอน จะก าหนดเป็นเกณฑท่ี์ครูผูส้อนคาดว่าผูเ้รียน     
จะเปล่ียนพฤติกรรมเป็นท่ีพึงพอใจ โดยก าหนดเป็นเปอรเ์ซ็นตข์องผลเฉล่ียคะแนนการท างานและ
การปฏิบตัิกิจกรรมของผูเ้รียนทัง้หมดต่อเปอรเ์ซ็นตผ์ลการทดสอบหลังเรียนของผูเ้รียนทัง้หมด 
สรุปแลว้หมายถึง E1 และ E2 คือประสิทธิภาพของกระบวนการและประสิทธิภาพของผลลพัธ ์

บญุชม ศรีสะอาด (2537, น. 25-29) กลา่วว่า การจ าแนกวิธีการหาประสิทธิภาพ
ของชดุการสอนเป็น 2 วิธีคือ 

1. การหาประสิทธิภาพโดยผูเ้ช่ียวชาญหรือครู โดยจะใชแ้บบประเมินผลให้
ผูเ้ช่ียวชาญหรือครูพิจารณาทั้งดา้นคุณภาพ เนือ้หาสาระ และเทคนิคการจัดท า ส่ือนั้น ๆ แบบ
ประเมินอาจเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) หรือเป็นแบบเห็นดว้ยไม่เห็นดว้ย 
สรุปผลเป็นความถ่ีแลว้อาจทดสอบความแตกตา่งระหวา่งความถ่ีดว้ยคา่ไค-สแควร ์

2. การหาประสิทธิภาพโดยผู้เรียน มีลักษณะเช่นเดียวกันกับการหา
ประสิทธิภาพโดยผู้เช่ียวชาญหรือครู แต่เน้นการรับรู ้คุณค่าท่ีได้จากการเรียนเป็นส า คัญ 
ประสิทธิภาพของส่ือการสอนท่ีมีความเท่ียงตรงท่ีจะพิสจูนค์ณุภาพ และคณุคา่ของส่ือการสอนนัน้ 
ๆ โดยจะวดัว่าผูเ้รียนท่ีเกิดการเรียนรูอ้ะไรขึน้บา้ง เป็นการวดัเฉพาะผลท่ีเป็นจุดประสงคข์องการ
สอนโดยใชช้ดุกิจกรรมนัน้อาจจ าแนกไดเ้ป็น 2 วิธี คือ  

2.1 ก าหนดเกณฑข์ัน้ต  ่าไว ้เชน่ เกณฑ ์80/80 หรือ 90/90 
2.2 ไม่ไดก้ าหนดเกณฑไ์วล้่วงหนา้ แต่จะพิจารณาการเปรียบเทียบผล

การสอบหลงัเรียนสงูกว่าก่อนเรียนอย่างมีนยัส าคญัหรือไม่ หรือเปรียบเทียบวา่ผลสมัฤทธ์ิทางการ
เรียนดว้ยชุดกิจกรรมนั้นสูงกว่า หรือเท่ากับส่ือหรือเทคนิคการสอนอย่างอ่ืนหรือไม่ โดยใชส้ถิติ
ทดสอบคา่ที (t – test) 

เพ็ญศรี สรอ้ยเพชร (2542, น. 83-86) กล่าวว่า ขัน้ตอนการหาประสิทธิภาพของ
ชุดการสอนว่าเป็นการน าชุดการสอนไปทดลองใช้เพ่ือปรบัปรุงก่อนน าไปทดลองสอนจริง โดย
ก าหนดเกณฑป์ระสิทธิภาพจากการประเมินผลพฤติกรรมของผูเ้รียน 2 ประเภท คือ พฤติกรรม
ตอ่เน่ือง (กระบวนการ) และพฤตกิรรมขัน้สดุทา้ย (ผลลพัธ)์ ซึ่งก าหนดใหค้า่ประสิทธิภาพเป็น E1   
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(ประสิทธิภาพของกระบวนการ) และ E2 (ประสิทธิภาพของผลลัพธ์) โดยก าหนดเกณฑ ์E1/E2 
เป็น 80/80 และ 85/85 ส าหรับเนือ้หาท่ีเป็นความรู ้ความจ า หรือ 90/90 ส าหรบัเนือ้หาท่ีเป็น
ทกัษะหรือ เจตคต ิอาจตัง้ไวต้  ่ากวา่นีก็้ได ้

วาโร เพ็งสวสัดิ ์(2546, น. 42-45) กล่าววา่ เกณฑป์ระกนัประสิทธิภาพ หมายถึง 
ระดบัประสิทธิภาพของนวัตกรรมท่ีจะช่วยใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรูเ้ป็นระดบัท่ีผูผ้ลิตพอใจว่าถ้า
หากนวตักรรมมีประสิทธิภาพถึงระดบัท่ีก าหนดแลว้ก็มีคณุคา่น าไปใชไ้ดแ้ละมีคณุคา่แก่การลงทนุ
ผลิตออกมาก าหนดเกณฑป์ระสิทธิภาพกระท าไดโ้ดยการประเมินผลพฤติกรรมผูเ้รียน 2 ประเภท 
คือ พฤตกิรรมตอ่เน่ือง(กระบวนการ) และพฤตกิรรม (ผลลพัธ)์ 

1. ป ระ เมิ น พ ฤติ ก รรม ต่ อ เ น่ื อ ง  ( transitional behavior ห รื อ  E1) คื อ
ประเมินผลต่อเน่ืองประกอบดว้ยพฤติกรรมย่อย ๆ พฤติกรรมนีเ้รียกว่า “กระบวนการ” (process) 
ของผูเ้รียนท่ีสงัเกตจากการประกอบกิจกรรมกลุ่มและรายบุคคล ซึ่งไดแ้ก่งานท่ีไดร้บัมอบหมาย
และกิจกรรมอ่ืนท่ีผูอ่ื้นไดก้ าหนดไว ้

2. การประเมินพฤติกรรมขั้นสุดท้าย ( terminal behavior หรือ  E2) คือ
ประเมินผลลพัธข์องผูเ้รียน (products) โดยพิจารณาจากการทดสอบหลงัเรียนการก าหนดคา่การ
หาประสิทธิภาพเป็น E1 คือ ประสิทธิภาพของกระบวนการและ E2 คือ ประสิทธิภาพของผลลพัธ ์
ซึ่งการท่ีก าหนดเกณฑ์ E1/E2 มีค่าเท่าใดนั้น ผู้ท่ีสอนเป็นผู้พิจารณา โดยเนือ้หาท่ีเป็นความรู ้
ความจ า มกัจะตัง้คา่ไวเ้ป็น 80/80 , 85/85 และ 90/90 ส่วนเนือ้หาท่ีเป็นทกัษะอาจตัง้ไวต้  ่ากว่านี ้
เช่น 75/75 เป็นตน้ ซึ่งเม่ือผลิตนวัตกรรมเสร็จแลว้จะตอ้งน านวัตกรรมไปหาประสิทธิภาพตาม
ขัน้ตอนตอ่ไปนี ้ 

1. 1:1 (หรือแบบเด่ียว) คือการทดลองกับผูเ้รียน 1 คน โดยใชเ้ด็กอ่อน 
ปานกลาง และเก่ง โดยทดลองกบัเด็กอ่อนก่อนท าการปรบัปรุงแลว้น าไปทดลองกบัเด็กปานกลาง
แลว้จงึน าไปทดลองกบัเดก็เก่ง 

2. 1:10 (หรือแบบกลุ่ม) คือทดลองกับผูเ้รียน 6 – 10 คน คละผูเ้รียนทัง้
เก่งและอ่อน ค านวณหาประสิทธิภาพและปรบัปรุง ซึ่งในแต่ละครัง้คะแนนจะเพิ่มขึน้เกือบเท่า
เกณฑห์รือหา่งจากเกณฑป์ระมาณ 10% นัน้คือคา่ E1/ E2 ประมาณ 70/70 

3. 1:100 (หรือภาคสนาม) คือทดลองกบัผูเ้รียน 40 –100 คน คละผูเ้รียน
ทัง้เก่งและอ่อน ค านวณหาประสิทธิภาพและปรบัปรุง ซึ่งในครัง้นีผ้ลท่ีไดค้วรใกลเ้คียงกับเกณฑ์
ท่ีตัง้ไว ้เม่ือทดสอบนวตักรรมแลว้ใหเ้ทียบกบัคา่ เพ่ือดวูา่เรายอมรบัประสิทธิภาพหรือไม่  
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ซึ่งการยอมรบัประสิทธิภาพของนวตักรรมมี 3 ระดบั 
1. สงูกว่าเกณฑ ์เม่ือนวตักรรมของประสิทธิภาพสงูกวา่เกณฑท่ี์ตัง้ไวมี้คา่

ไมเ่กิน 2.5% 
2. เท่ากับเกณฑ ์เม่ือประสิทธิภาพของนวตักรรมเท่ากับหรือสูงกว่าท่ีตัง้

ไวมี้คา่ไมเ่กิน 2.5% 
3. ต ่ากว่าเกณฑ์ แต่ยอมรบัว่ามีประสิทธิภาพ เม่ือประสิทธิภาพของ

นวตักรรมต ่ากวา่เกณฑท่ี์ตัง้ไวมี้คา่ไมเ่กิน 2.5%  
ชยัยงค ์ พรหมวงศ ์(2545b, น. 494) กล่าวว่า การทดสอบประสิทธิภาพของชุด

การสอน ดงันี ้
1. ความจ าเป็นของการทดสอบหาประสิทธิภาพของชดุการสอน ดงัตอ่ไปนี ้

1.1 ส  าหรบัหน่วยงานผลิตชุดกิจกรรม เป็นการประกันคุณภาพของชุด
กิจกรรมว่าอยู่ในขั้นสูงเหมาะสมท่ีจะลงทุนผลิตออกมาเป็นจ านวนมาก หากไม่ทดสอบ
ประสิทธิภาพและผลิตออกมาใชป้ระโยชนไ์ดไ้ม่ดีก็ตอ้งท าใหม่เป็นการสิน้เปลืองทัง้เวลาแรงงาน
และเงินทอง 

1.2 ส  าหรบัผูใ้ชชุ้ดกิจกรรม ชุดกิจกรรมช่วยใหผู้เ้รียนเปล่ียนพฤติกรรม
ตามท่ีมุ่งหวงั ดงันัน้ก่อนการน าชดุกิจกรรมไปใช ้ครูควรมั่นใจว่าชุดกิจกรรมนัน้มีประสิทธิภาพใน
การชว่ยใหไ้ดช้ดุกิจกรรมท่ีมีคณุคา่ตามเกณฑท่ี์ก าหนด 

1.3 ส  าหรบัผูผ้ลิตชดุกิจกรรม การทดสอบหาประสิทธิภาพจะท าใหผู้ผ้ลิต
มั่นใจไดว้่าเนือ้หาท่ีบรรจใุนชดุกิจกรรมมีความเหมาะสมและง่ายตอ่การเขา้ใจ อนัจะชว่ยใหผู้ผ้ลิต
มีความช านาญสงูขึน้เป็นการประหยดัแรงงาน เวลา และเงินทองในการเตรียมตน้แบบ 

2. การก าหนดเกณฑ์หาประสิท ธิภาพ  หมายถึ ง การก าหนดระดับ
ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมท่ีจะช่วยใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู ้การก าหนดเกณฑจ์ะประเมินจาก
พฤตกิรรมของผูเ้รียน 2 ประเภท คือ 

2.1 ประเมินพฤติกรรมต่อเน่ือง เป็นการประเมินจากพฤติกรรมย่อย ๆ 
หลายพฤติกรรม เรียกว่า “กระบวนการ” (Process) ของผูเ้รียนท่ีสงัเกตจากการประกอบกิจกรรม
กลุม่ กิจกรรมรายบคุคล และกิจกรรมอ่ืน ๆ ตามท่ีผูส้อนก าหนด 

2.2 พฤติกรรมขัน้สดุทา้ย เป็นการประเมินผลลพัธ ์(Product) ของผูเ้รียน 
โดยพิจารณาจากการสอบหลงัเรียน 
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ชยัยงค ์ พรหมวงศ ์(2545b, น. 495) กล่าวว่า การก าหนดเกณฑ ์E1 / E2 ใหมี้
คา่เท่าใดนัน้ ควรพิจารณาตามความเหมาะสมโดยปกติเนือ้หาท่ีเป็นความรู ้ความจ า มกัจะตัง้ไว ้
80/80 , 85/85 หรือ 90/90 ส่วนเนือ้หาท่ีเป็นทักษะอาจตั้งไว้ต  ่ากว่านี ้เช่น 75/75 เป็นต้น เม่ือ
ก าหนดเกณฑแ์ลว้น าไปทดลองจรงิ อาจไดผ้ลไม่ตรงตามเกณฑแ์ตไ่มค่วรต ่ากวา่เกณฑท่ี์ก าหนดไว้
เกินรอ้ยละ 5 เชน่ ถา้ก าหนดไว ้90/90 ก็ควรไดไ้มต่  ่ากวา่ 85.85/85.5 

3. การทดสอบประสิทธิภาพของชดุการสอน 
ชัยยงค์  พรหมวงศ์ (2545b, น. 496-497) กล่าวว่า ขั้นตอนการทดสอบ

ประสิทธิภาพของชดุการสอนไดด้งันี ้ 
1. ขัน้หาประสิทธิภาพ 1 : 1 (แบบเด่ียว) เป็นการทดลองกับผูเ้รียนครัง้ละ 1 

คน โดยทดลอง 3 ครัง้กับเด็กอ่อน ปานกลางและเด็กเก่ง ค  านวณหาประสิทธิภาพเสร็จแล้ว
ปรบัปรุงให้ดีขึน้ โดยปกติคะแนนท่ีได้จากการทดลองแบบเด่ียวนีจ้ะได้คะแนนต ่ากว่าเกณฑ์
มาตรฐานมาก 

2. ขัน้หาประสิทธิภาพ 1 : 10 (แบบกลุม่) เป็นการทดลองกบัผูเ้รียน 6-10 คน 
(คละผูเ้รียนท่ีเก่ง ปานกลาง และอ่อน) ค านวณหาประสิทธิภาพแลว้ปรบัปรุงในคราวนีค้ะแนนของ
ผูเ้รียนจะเพิ่มขึน้ 

3. ขัน้หาประสิทธิภาพ 1 : 100 (ภาคสนาม) เป็นการทดลองกบัผูเ้รียนทัง้ชัน้ 
30-40 คน ค านวณหาคา่ประสิทธิภาพแลว้ท าการปรบัปรุงผลลพัธท่ี์ไดค้วรใกลเ้คียงกบัเกณฑท่ี์ตัง้
ไวห้ลังการทดลองค านวณหาประสิทธิภาพแล้วปรบัปรุงแก้ไข ผลลัพธ์ท่ีไดค้วรจะใกล้เคียงกับ
เกณฑท่ี์ตัง้ไวต้  ่ากวา่เกณฑไ์ดไ้มเ่กิน 2.5% 

เนรมิตร โสภาพ (2552, น. 25-26) กล่าวว่า ขัน้ตอนการหาประสิทธิภาพของชุด
การสอน ดงันี ้

1. แบบเด่ียว (1:1) เป็นการทดลองกับผู้เรียน 1 คน โดยใช้เด็กอ่อน ปาน
กลางและเด็กเก่ง ค  านวณหาประสิทธิภาพเสร็จแลว้ปรบัปรุงใหดี้ขึน้ โดยปกติคะแนนท่ีไดจ้ากการ
ทดลองแบบเด่ียวนีจ้ะไดค้ะแนนต ่ากว่าเกณฑ์มาก เม่ือปรบัปรุงแล้วจะสูงขึน้มาก ก่อนน าไป
ทดลองแบบกลุม่ ในขัน้นี ้E1 / E2 ท่ีไดจ้ะมีคา่ประมาณ 60/60 

2. แบบกลุ่ม (1:10) เป็นการทดลองกบัผูเ้รียน 6-10 คน (คละผูเ้รียนท่ีเก่งกับ
อ่อน)  โดยท าการค านวณหาประสิทธิภาพแลว้ปรบัปรุง ในคราวนีค้ะแนนของผูเ้รียนจะเพิ่มขึน้อีก
เกือบเท่า เกณฑโ์ดยเฉล่ียจะห่างจากเกณฑป์ระมาณ 10% นั่นคือ E1 / E2 ท่ีไดจ้ะมีค่าประมาณ 
70/70  
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3. ภาคสนาม (1:100) เป็นการทดลองกับผู้เรียนทุกชั้น 40-100 คน โดย
ค านวณหาประสิทธิภาพแลว้ท าการปรบัปรุงผลลพัธท่ี์ไดค้วรใกลเ้คียงกบัเกณฑท่ี์ตัง้ไว ้หากต ่ากว่า
เกณฑไ์ม่เกินรอ้ยละ 2.5 ก็ใหย้อมรบั หากต่างกันมากผูส้อนตอ้งก าหนดเกณฑป์ระสิทธิภาพของ
ชดุการสอนใหม่ โดยยึดสภาพความจริงเป็นเกณฑ ์สมมติวา่เม่ือทดสอบหาประสิทธิภาพไดเ้กณฑ ์
85/85 ก็แสดงว่าชุด การสอนนัน้มีประสิทธิภาพ 83.5/85.4 ใกลเ้คียงกับเกณฑ ์85/85 ท่ีตัง้ไว ้แต่
เกณฑ ์75/75 เม่ือผลทดลองเป็น 83.5/85.4 ก็อาจเล่ือนเกณฑข์ึน้มาเป็น 85/85 

อนุสสรา  เฉลิมศรี (2555, น. 14) กล่าวว่า การหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรม
เป็นกระบวนการตรวจสอบและพิจารณาคุณค่าของส่ืออย่างมีระบบ ท าให้ทราบว่าส่ือนั้นมี
คณุภาพและช่วยใหก้ารเรียนการสอนบรรลตุามวตัถปุระสงคข์องชดุการเรียนนัน้มากนอ้ยเพียงใด 
ทัง้นีเ้พ่ือน าขอ้มลูท่ีไดม้าปรบัปรุงและพฒันาใหมี้ประสิทธิภาพตอ่ไป 

จากการรวบรวมเอกสารงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกับการหาประสิทธิภาพของชุดการ
สอน ตัง้แต่ปีพ.ศ. 2531 ถึงปีพ.ศ. 2555 ผูว้ิจยัสรุปเรื่องการหาประสิทธิภาพของชุดการสอน ดงันี ้
การหาประสิทธิภาพของชดุการสอน คือ การหาคณุภาพของชดุการสอนท่ีสรา้งขึน้ เพ่ือจดุประสงค์
ทางการเรียน ทัง้นีเ้พ่ือใหก้ารเรียนการสอนท่ีใชชุ้ดการสอนบรรลุตามจุดมุ่ งหมาย ชุดการสอนท่ี
น ามาใชจ้ะถูกเรียกว่าเป็นชุดการสอนท่ีมีคุณภาพหรือไม่นัน้ ตอ้งผ่านการหาประสิทธิภาพก่อน  
การหาประสิทธิภาพ แบง่ได ้2 วิธี คือ การหาประสิทธิภาพชดุการสอนโดยผูเ้ช่ียวชาญ และ การหา
ประสิทธิภาพชุดการสอนโดยนกัเรียน การหาประสิทธิภาพชุดการสอนโดยผูเ้ช่ียวชาญ คือ การ
พิจารณาคณุภาพ เนือ้หาสาระของชุดการสอนนัน้  การหาประสิทธิภาพชุดการสอนโดยนกัเรียน 
คือ การหาประสิทธิภาพจากการเรียนเป็นส าคญั ซึ่งชุดการสอนมีการพิสูจนป์ระสิทธิภาพไดจ้ริง 
เพราะสามารถวดัไดจ้ากพฒันาการของตวันกัเรียนทัง้ก่อนและหลงัการใชช้ดุการสอน ดงันัน้การ
หาประสิทธิภาพชุดการสอนโดยผูเ้รียนแบ่งได ้2 ประเภท คือ พฤติกรรมต่อเน่ือง(กระบวนการ) 
และพฤตกิรรม (ผลลพัธ)์ 

1. ประเมินอย่างต่อเน่ือง (transitional behavior หรือ E1) คือประเมิน
พฤติกรรมของนักเรียนอย่างต่อเน่ือง เรียกว่า “กระบวนการ” (process) โดยสังเกตจากการ
ประกอบกิจกรรมกลุ่มและรายบุคคล ไดแ้ก่งานท่ีไดร้บัมอบหมายและกิจกรรมท่ีไดก้ าหนดไว ้ใน
ระหวา่งการเรียนการสอน เพ่ือศกึษาพฒันาการของตวันกัเรียนอยา่งย่อย ๆ  

2. การประเมินขัน้สุดทา้ย (terminal behavior หรือ E2) คือประเมินผลลพัธ์
ของผูเ้รียน (products) โดยพิจารณาจากการทดสอบหลงัเรียนการก าหนดคา่การหาประสิทธิภาพ
เป็น E1 คือ ประสิทธิภาพการประเมินอยา่งตอ่เน่ือง (ยอ่ย ๆ) และ E2 คือ ประสิทธิภาพ  
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ของขัน้สดุทา้ย(หลงัเรียน) ซึ่งการท่ีก าหนดเกณฑ ์E1/E2 มีคา่เท่าใดนัน้ ผูส้อนเป็นผูพ้ิจารณา โดย
เนือ้หาท่ีเป็นความรู ้ความจ า มกัจะตัง้คา่ไวเ้ป็น 80/80, 85/85 และ 90/90 ส่วนเนือ้หาท่ีเป็นทกัษะ
อาจตัง้ไวต้  ่ากวา่นี ้เชน่ 75/75 เป็นตน้  

การแบง่กลุม่นกัเรียนเพ่ือการหาประสิทธิภาพ สามารถแบง่ไดด้งันี ้
1. แบบเด่ียว (1:1) ทดลองกับผู้เรียน 1 คน โดยใช้การแบ่งเด็กอ่อน ปาน

กลางและเด็กเก่ง ค  านวณหาประสิทธิภาพเสร็จแลว้ปรบัปรุงใหดี้ขึน้ โดยปกติคะแนนท่ีไดจ้ากการ
ทดลองแบบเด่ียวนีจ้ะไดค้ะแนนต ่ากว่าเกณฑม์าก เน่ืองจากเป็นการแกไ้ขตวัต่อตวั เม่ือเกิดการ
แกไ้ขตวัต่อตวั แสดงว่าตอ้งการเนน้นกัเรียนคนหนึ่ง ซึ่งมีปัญหาดา้นใดดา้นหนึ่ง แต่เม่ือปรบัปรุง
แลว้จะมีคะแนนสงูขึน้มาก E1 / E2 อยูท่ี่ประมาณ 60 / 60 

2. แบบกลุ่ม (1:10) ทดลองกับผู้เรียน 6-10 คน (คละผู้เรียนท่ีเก่งกับอ่อน) 
โดยท าการค านวณหาประสิทธิภาพแลว้ปรบัปรุง ในคราวนีค้ะแนนของผูเ้รียนจะเพิ่มขึ ้นอีกเกือบ
เท่า เกณฑโ์ดยเฉล่ียจะห่างจากเกณฑป์ระมาณ 10% นั่นคือ E1 / E2 ท่ีไดจ้ะมีค่าประมาณ 70 / 
70  

3. ภาคสนาม (1:100) ทดลองกับผูเ้รียนทุกชัน้ 40-100 คน โดยค านวณหา
ประสิทธิภาพแลว้ท าการปรบัปรุงผลลพัธท่ี์ไดค้วรใกลเ้คียงกบัเกณฑท่ี์ตัง้ไว ้หากต ่ากว่าเกณฑไ์ม่
เกินรอ้ยละ 2.5ก็ใหย้อมรบั หากตา่งกนัมากผูส้อนตอ้งก าหนดเกณฑป์ระสิทธิภาพของชดุการสอน
ใหม่ โดยยึดสภาพความจริงเป็นเกณฑ ์สมมติว่าเม่ือทดสอบหาประสิทธิภาพไดเ้กณฑ ์85/85 ก็
แสดงว่าชุด การสอนนั้นมีประสิทธิภาพ 83.5/85.4 ใกลเ้คียงกับเกณฑ ์85/85 ท่ีตัง้ไว ้แต่เกณฑ ์
75/75 เม่ือผลทดลองเป็น 83.5/85.4 ก็อาจเล่ือนเกณฑข์ึน้มาเป็น 85/85 

2.5 เอกสารทีเ่กี่ยวข้องกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
2.5.1 ความหมายของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเป็นความรูค้วามสามารถของนักเรียนท่ีไดเ้ปล่ียนแปลง
พฤติกรรมในดา้นต่าง ๆ ซึ่งเป็นผลมาจากการไดร้บัประสบการณจ์ากกระบวนการเรียนการสอน   
ซึ่งผูว้ิจยัไดร้วบรวมความหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน ดงันี ้

สาคร ธรรมศักดิ์  (2541 , น. 135) กล่าวว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน คือ 
คณุลกัษณะและความสามารถของบุคคล อันเกิดจากการสอน การเปล่ียนแปลงพฤติกรรมและ
ประสบการณ์การเรียนรูท่ี้เกิดจากการอบรมหรือเกิดจากการสอน  การวดัผลสม้ฤทธ์ิจึงเป็นการ
ตรวจสอบความสามารถของบคุคล ซึ่งสามารถวดัไดส้องแบบตามจดุมุ่งหมายและลกัษณะวิชาท่ี
สอน คือ  
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1. การวดัดา้นปฏิบัติ เป็นการตรวจสอบระดบัความสามารถในการปฏิบัติ
และทกัษะของผูเ้รียน โดยมุ่งเนน้ใหผู้เ้รียนไดแ้สดงถึงความสามารถดงักล่าวในรูปของการกระท า
จรงิใหอ้อกเป็นผลงาน การวดัแบบนีจ้งึตอ้งใช ้"ขอ้สอบภาคปฏิบตั"ิ (Performance Test) 

2. การวดัดา้นเนือ้หา เป็นการตรวจสอบความสามารถเก่ียวกับเนือ้หาวิชา 
(Content) อันเป็นประสบการณ์การเรียนรูข้องนักเรียน รวมถึงพฤติกรรมความสามารถในด้าน   
ตา่ง ๆ สามารถวดัไดโ้ดยใช ้"ขอ้สอบวดัผลสมัฤทธ์ิ" (Achievement test) 

สนทยา เขมวิรตัน์ (2542, น. 9) กล่าวว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หมายถึง 
ความรูค้วามสามารถของบุคคล อันได้มาจากการเรียนรู ้และความสามารถในการน าไปใช้
แก้ปัญหาและศึกษาต่อไปได้ ซึ่งสามารถวัดได้ด้วยเครื่องมือทางจิตวิทยาหรือแบบทดสอบ
ผลสมัฤทธ์ิทั่วไป 

อารีย ์คงสวสัดิ ์(2544, น. 23) กล่าวว่า ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน คือ ความส าเร็จ 
ความสมหวังในดา้นการเรียนรู ้รวมทั้งทางดา้นความรู ้ความเข้าใจ ความสามารถและทักษะ
ทางด้านวิชาการแต่ละบุคคลท่ีประเมินได้จากการท าแบบทดสอบหรือการท างานท่ีได้รับ
มอบหมาย และ  ผลของการประเมินผลสัมฤทธ์ิทางดา้นการเรียนนั้น จะแยกกลุ่มให้นักเรียน
ออกเป็นระดบัตา่ง ๆ 

บุษกร พรหมหล้าวรรณ (2549, น. 37) กล่าวว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนนั้น 
สามารถวัดไดท้ัง้ทางดา้นทักษะปฏิบตัิ โดยการใชแ้บบทดสอบภาคปฏิบัติ และการวัดทางดา้น
เนือ้หา โดยใชแ้บบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนใหส้อดคลอ้งกบัวตัถุประสงคเ์ชิงพฤติกรรม            
ทัง้ 3 ดา้น คือดา้นความรู ้ดา้นความรูส้กึ และดา้นปฏิบตักิาร 

จันทิมา เมยประโคน (2555, น. 26) กล่าวว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเป็น
ความสามารถทางดา้นการเรียนของแต่ละบุคคลท่ีประเมินไดจ้ากการท าแบบทดสอบหรือการ
ท างานท่ีได้รับมอบหมาย ซึ่งสามารถวัดได้ทั้งทางด้านทักษะปฏิบัติ โดยการใช้แบบทดสอบ
ภาคปฏิบตั ิและการวดัทางดา้นเนือ้หา โดยใชแ้บบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 

จากการรวบรวมความหมายของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ผู้วิจัยสรุปได้ว่า 
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน คือ ความรู ้ความสามารถ พฤติกรรมการเรียนรู ้คณุลกัษณะทางการเรียน
ท่ีสามารถประเมินไดจ้ากการท าแบบทดสอบ ซึ่งสามารถวัดและประเมินผลสัมฤทธ์ิไดท้ั้งดา้น
ปฏิบตัิและดา้นเนือ้หา ซึ่งดา้นปฏิบตัิสามารถวดัไดจ้ากพฤติกรรมท่ีนกัเรียนแสดงออกมาโดยใช้
แบบทดสอบภาคปฏิบตัิตรวจสอบระดบัความสามารถ และดา้นเนือ้หาวดัไดจ้ากประสบการณก์าร
เรียนรูข้องนกัเรียนตรวจสอบไดโ้ดยแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน  
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2.5.2 องคป์ระกอบทีม่ีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน เป็นเรื่องท่ีมีความส าคญัอย่างมาก ตอ่การจดัการเรียนการ

สอนนกัการศกึษาจึงพยายามศกึษาองคป์ระกอบท่ีมีอิทธิพลตอ่ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ้รียน    
เพ่ือให้การศึกษาเกิดประสิทธิผลมากท่ีสุด และเพ่ือใช้ เป็นแนวทางในการส่งเสริมการใช้
ความสามารถและศกัยภาพมีอยู่ของผูเ้รียนใหเ้กิดการเรียนรูม้ากท่ีสดุ  ซึ่งองคป์ระกอบท่ีมีอิทธิพล
ตอ่ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนมีหลายประการ ดงันี ้ 

อารีย์ คงสวัสดิ์  (2544 , น. 25) กล่าวว่า องค์ประกอบท่ีท าให้เกิดผลกระทบ
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 

1. ดา้นคณุลกัษณะการจดัระบบในโรงเรียน ตวัแปรดา้นนีจ้ะประกอบไปดว้ย
ขนาดของโรงเรียน อตัราสว่นของนักเรียนตอ่ครู นกัเรียนตอ่หอ้ง นกัเรียนเหล่านีมี้ความสมัพนัธก์บั
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 

2. ดา้นคณุลกัษณะของคณุครู ตวัแปรดา้นคณุลกัษณะของครู ประกอบดว้ย 
อายุ วุฒิครู ประสบการณ์ของครู ความเอาใจใส่ในหนท่ี้ ตัวแปรเหล่านี ้ล้วนมีความสัมพันธ์ต่อ
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนทัง้สิน้ 

3. ดา้นคุณลักษณะของนักเรียน ประกอบดว้ยตัวแปรท่ีเก่ียวกับการเรียน 
สมาชิกในครอบครวั ความพรอ้มทศันคติเก่ียวกบัการเรียนการสอนตวัแปรเหล่านีมี้ความสมัพนัธ์
กบัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 

4. ดา้นภูมิหลงัทางเศรษฐกิจ สงัคมและสิ่งแวดลอ้มของนกัเรียน การศกึษา
เก่ียวกบัความสมัพนัธร์ะหวา่งสภาพทางเศรษฐกิจสงัคมกบัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 

อญัชนา โพธิพลาการ (2545, น. 45) กล่าวว่า มีองคป์ระกอบหลายประการท่ีท า
ใหเ้กิดผลกระทบตอ่ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน คือ  

ดา้นตวันกัเรียน เชน่ สตปัิญญา อารมณ ์ความสนใจ เจตคตติอ่การเรียน  
ดา้นตวัครู เชน่ คณุภาพของครู การจดัระบบการบรหิารของผูบ้รหิาร 
ดา้นสังคม เช่น สภาพเศรษฐกิจและสังคมของครอบครวันักเรียน เป็นตน้    

แต่ปัจจัยท่ีมีผลโดยตรงต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม เช่น ความสนใจ 
สติปัญญา เจตคติตอ่การเรียน ตวัครู สงัคม สิ่งแวดลอ้มของนกัเรียน และองคป์ระกอบท่ีส าคญัท่ี
ท าใหน้กัเรียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนดีโดยตรง คือ วิธีการสอนของครู 

จันทิมา เมยประโคน (2555, น. 28) กล่าวว่า องค์ประกอบท่ีมีอิทธิพลต่อ
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนแบง่ออกเป็นองคป์ระกอบใหญ่ๆ คือ ดา้นตวันกัเรียน ดา้นตวัครูและดา้น  
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สงัคม และปัจจยัอีกประการท่ีจะส่งผลโดยตรงต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน คือ คุณลกัษณะของ
ผูส้อน วิธีการสอนและการจดักิจกรรมการเรียนการสอนใหน้่าสนใจของตวัครูผูส้อนนั่นเอง 

กล่าวโดยสรุป องคป์ระกอบท่ีมีอิทธิพลต่อผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนนัน้ สามารถ
แบง่ได ้4 องคป์ระกอบ คือ ดา้นตวันกัเรียน ดา้นตวัครู ดา้นสงัคม และดา้นเศรษฐกิจ  

1. ดา้นตวันักเรียน คือ สติปัญญา ความสนใจ เจตคติต่อการเรียน หากสิ่ง
เหลา่นีไ้มเ่กิดขึน้ในตวัผูเ้รียน ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนยอ่มไมพ่ฒันา  

2. ดา้นตวัครู คือ วิธีการสอน ซึ่งเป็นสิ่งส  าคญัท่ีสุด มีอิทธิพลต่อผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียนมากท่ีสุด การจดัการเรียนการสอน ความพรอ้มในการสอน การเตรียมความพรอ้ม 
คณุภาพของครู คณุภาพของการบรหิารโรงเรียน  

3. ด้านสังคม คือ สังคมความเป็นอยู่ของนักเรียน สังคมบริเวณโรงเรียน 
สงัคมของครอบครวันกัเรียน สงัคมในโรงเรียน 

4. ดา้นเศรษฐกิจ คือ การเมืองและเศรษฐกิจท่ีเกิดขึน้และส่งผลกระทบต่อ
ครอบครวันกัเรียน การศกึษาในปัจจบุนัลว้นตอ้งใชเ้งินเป็นปัจจยัส าคญัในการเขา้รบัการศกึษา  

 
2.5.3 ลักษณะของการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

ผูวิ้จยัไดร้วบรวมลกัษณะของการวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน จากนกัการศกึษาหลาย
ทา่นดงันี ้

บษุกร พรหมหลา้วรรณ (2549, น. 37) กล่าวว่า การวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน
ตามจดุมุง่หมายและลกัษณะวิชาท่ีสอน ซึ่งสามารถวดัได ้2 แบบ คือ 

1. การวดัดา้นปฏิบัติ เป็นการตรวจสอบระดบัความสามารถในการปฏิบัติ
หรือทกัษะของผูเ้รียน โดยมุ่งเนน้ใหผู้เ้รียนไดแ้สดงความสามารถดงักล่าวในรูปของการกระท าจริง
ใหอ้อกเป็นผลงาน เชน่ วิชาศลิปศกึษา พลศกึษา การช่าง เป็นตนั การวดัแบบนีจ้งึตอ้งใช ้“ขอ้สอบ
ภาคปฏิบตั”ิ (Performance Test) 

2. การวัดด้านเนือ้หา เป็นการตรวจวัดความสามารถเก่ียวกับเนือ้หาวิชา     
อนัเป็นประสบการณก์ารเรียนรูข้องผูเ้รียน รวมถึงพฤติกรรมความสามารถในดา้นตา่ง ๆ สามารถ
วดัไดโ้ดยใช ้“ขอ้สอบวดัผลสมัฤทธ์ิ” (Achievement Test) 

การวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนจะตอ้งสอดคลอ้งกบัวตัถปุระสงคเ์ชิงพฤติกรรม 3 
ดา้น คือ 
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1. ด้านความรู้ความคิด (Cognitive Domain) พฤติกรรมด้านนี ้เก่ียวกับ
กระบวนการตา่ง ๆ ทางดา้นสตปัิญญา และสมอง ประกอบดว้ยพฤตกิรรม 6 ดา้น ดงันี ้

1.1 ดา้นความรูค้วามจ า หมายถึง ความสามารถระลกึถึงเรื่องราว 
ประสบการณท่ี์ผา่นมา   

1.2 ดา้นความเขา้ใจ หมายถึง ความสามารถในการจบัใจความ การแปล
ความ การตีความ การขยายความของเรื่องได ้

1.3 การน าไปใช ้หมายถึง ความสามารถในการน าความรูห้รือหลกัวิชาท่ี
เรียนมาแลว้ในการสรา้งสถานการณจ์รงิ ๆ หรือสถานการณค์ลา้ยคลงึกนั 

1.4 การวิเคราะห ์หมายถึง ความสามารถในการแยกแยะเรื่องราวตา่ง  ๆ 
หรือวัตถุสิ่งของเพ่ือต้องการคน้หาสาเหตุเบือ้งต้น หาความสัมพันธ์ระหว่างใจความ ระหว่าง
สว่นรวม ระหวา่งตอน ตลอดจนหาหลกัการท่ีแฝงอยูใ่นเรื่อง 

1.5 การสงัเคราะห ์หมายถึง ความสามารถในการน าความรูม้าจดัระบบ
ใหม ่เป็นเรื่องใหมท่ี่ไมห่มือนเดมิ มีความหมายและประสิทธิภาพสงูกวา่เดมิ 

1.6 การประเมินคา่ หมายถึง การวินิจฉัยคณุค่าของบคุคล เรื่องราว วสัดุ
สิ่งของอยา่งมีหลกัเกณฑ ์

2. ด้านความ รู้สึก  (Affective Domain) พฤติกรรม นี ้ เ ก่ียวข้องกับการ
เจริญเติบโตและพัฒนาการในด้านความสนใจ คุณค่า ความซาบซึง้ และเจตคติต่าง ๆ ของ
นกัเรียน 

3. ดา้นการปฏิบตัิการ (Psycho-motor Domain) พฤติกรรมดา้นนีเ้ก่ียวขอ้ง
กบัการพฒันาทกัษะในการปฏิบตัแิละการด าเนินการ เชน่ การทดลอง เป็นตนั 

จันทิมา เมยประโคน (2555 : 30) กล่าวว่า การวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
สามารถวดัไดท้ัง้ดา้นทกัษะปฏิบตัิโดยใชแ้บบทดสอบภาคปฏิบตัิ และการวดัทางดา้นเนือ้หาโดย
ใชแ้บบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน ซึ่งการวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนจะตอ้งสอดคลอ้งกับ
วตัถปุระสงคเ์ชิงพฤตกิรรม 3 ดา้น คือ ดา้นความรู ้ความคดิ ดา้นความรูส้กึและดา้นการปฏิบตักิาร 

การจากรวบรวมลักษณะของการวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ผูว้ิจัยสรุปไดว้่า                 
การวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนเป็นการวดัตามจุดมุ่งหมายของลกัษณะวิชาท่ีสอน ซึ่งสามารถวดั
ได ้2 แบบ คือ ดา้นปฏิบตัิ และดา้นเนือ้หา ซึ่งการวดัผลสมัฤทธ์ิจะตอ้งสอดคลอ้งกับวตัถุประสงค์
เชิงพฤตกิรรม 3 ดา้น คือ ดา้นความรู ้ความคดิ ดา้นความรูส้กึ และดา้นการปฏิบตักิาร 
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- ดา้นความรู ้ความคิด เก่ียวกับสติปัญญา 6 กระบวนการ คือ ดา้นความรู้
ความจ า ดา้นความเขา้ใจ การน าไปใช ้การวิเคราะห ์การสงัเคราะห ์และการประเมินคา่ 

- ดา้นความรูส้ึก เก่ียวกบัการเจริญเตบิโต เจตคติของนกัเรียน การเห็นคณุคา่            
ความซาบซึง้  

- ด้านการปฏิบัติการ เก่ียวกับพัฒนาการในด้านการปฏิบัติและการ
ด าเนินการ เชน่ การทดลอง เป็นตน้ 

2.5.4 ประเภทแบบทดสอบการวัดผลสัมฤทธิ์ 
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิเป็นเครื่องมือท่ีมีความส าคัญส าหรบัครูใช้ตรวจสอบ

พฤตกิรรมหรือผลการเรียนรูข้องผูเ้รียน ท่ีไดม้าจากผลการเรียนการสอนของครูว่าผูเ้รียนมีความรู ้
ความสามารถหรือประสบผลส าเร็จในการเรียนมากนอ้ยเพียงใด ซึ่งการวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน
นี ้จะเป็นแนวทางในการปรบัปรุงและพฒันาการเรียนการสอนตอ่ไป  

บญุชม ศรีสะอาด (2535, น. 50-53) กล่าวว่า ลกัษณะประเภทแบบทดสอบท่ีใช้
วดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนไว ้2 ประเภท คือ 

1. แ บ บ ท ด ส อ บ อิ ง เกณ ฑ์  (Criterion Referenced Test) ห ม า ย ถึ ง 
แบบทดสอบท่ีสรา้งขึน้ตามจุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรม มีคะแนนจุดตดัหรือคะแนนเกณฑส์ าหรบั
ตดัสินวา่ผูส้อบมีความรูต้ามเกณฑท่ี์ก าหนดหรือไม ่การวดัตามจดุประสงคน์ัน้เป็นหัวใจส าคญัของ
ขอ้สอบในแบบทดสอบประเภทนี ้

2. แบบทดสอบอิงกลุ่ม (Norm Reference Test) หมายถึง แบบทดสอบท่ีมุ่ง
สรา้งเพ่ือให้วดัครอบคลุมหลักสูตร จึงสรา้งตามตารางวิเคราะหห์ลักสูตร ความสามารถในการ
จ าแนกผูส้อบตามความเก่งออ่นไดดี้เป็นหวัใจของขอ้สอบประเภทนี ้การรายงานผลการสอบอาศยั
คะแนนมาตรฐานซึ่งเป็นคะแนนท่ีใชค้วามสามารถในการใหค้วามหมาย และแสดงถึงศกัยภาพ
ของบคุคลนัน้ เม่ือเปรียบเทียบกบับคุคลอ่ืน ๆ ท่ีใชเ้ป็นกลุม่เปรียบเทียบ 

จนัทิมา เมยประโคน (2555, น. 31) กล่าวว่า แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการ
เรียนเป็นเครื่องมือท่ีใชว้ดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ แบบทดสอบอิง
เกณฑ ์และแบบทดสอบอิงกลุ่ม และยงัมีแบบทดสอบของครูและแบบทดสอบมาตรฐานท่ีสามารถ
วดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนไดเ้ชน่กนั 

กล่าวโดยสรุป ประเภทของแบบทดสอบการวดัผลสมัฤทธ์ินัน้ แบง่ได ้2 ประเภท 
คือ แบบทดสอบท่ีครูสรา้งขึน้ และแบบทดสอบมาตรฐาน  
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1. แบบทดสอบท่ีครูสรา้งขึน้ คือ แบบทดสอบท่ีมุ่งเนน้เพ่ือวดัผลสมัฤทธ์ิของ
นกัเรียนเฉพาะกลุ่มท่ีครูสอนเท่านัน้ เพ่ือวดัผลจากการเรียนการสอนวิชานัน้วา่ตรงตามจดุประสงค์
การเรียนรูห้รือไม ่ซึ่งแบง่ประเภทการวดัได ้2 ประเภท คือ 

- แบบทดสอบแบบอิงเกณฑ ์คือ แบบทดสอบท่ีสรา้งขึน้ตามจุดประสงค์
เชิงพฤติกรรม มีการสรา้งเกณฑ์คะแนนเพ่ือตัดสินว่านักเรียนมีความรูต้ามเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้
หรือไม ่

- แบบทดสอบแบบอิงกลุม่ คือแบบทดสอบท่ีสรา้งขึน้ตามตารางวิเคราะห์
หลกัสตูร สามารถใชจ้  าแนกนกัเรียนท่ีมีพฤตกิรรมการเรียนตามความเก่ง-อ่อนได ้

2. แบบทดสอบมาตรฐาน คือ แบบทดสอบท่ีมุ่งเน้นวัดผลสัมฤทธ์ิท่ี มี
จุดมุ่งหมาย ใชเ้ปรียบเทียบคุณภาพต่าง ๆ ใชก้ับนักเรียนท่ีเรียนต่างกลุ่มกัน เช่น แบบทดสอบ
มาตรฐานระดบัชาต ิ

 
2.5.5 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิเป็นเครื่องมือส าคญั ส าหรบัครูผู้สอนท่ีน ามาใชใ้นการ
ตรวจสอบพฤตกิรรมหรือผลการเรียนรูข้องนกัเรียนท่ีไดม้าจากการจดัการเรียนการสอนของครูว่าผู้
นักเรียนมีความรูค้วามสามารถในการเรียนรูแ้ต่ละวิชามากน้อยเพียงใด ผลการทดสอบวัด
ผลสัมฤทธ์ิเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตัวนักเรียนให้มีคุณภาพตามจุดประสงค์การเรียนรู้
นกัวิชาการหลายทา่นไดใ้หค้วามหมายไวด้งันี ้

ลว้น สายยศ และ องัคณา สายยศ (2543, น. 146-147) กล่าวว่า ความหมาย
ของแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนเป็นแบบทดสอบท่ีวัดความรูข้องนกัเรียนท่ีไดเ้รียนไป
แลว้ ซึ่งมกัจะเป็นขอ้ค าถามใหน้กัเรียนตอบดว้ยกระดาษและดนิสอ (Paper and Pencil Test) กบั
ใหน้กัเรียนปฏิบตัจิรงิ ซึ่งแบง่แบบทดสอบประเภทนีเ้ป็น 2 ชนิด คือ 

1. แบบทดสอบของครู หมายถึง ชดุค าถามท่ีครูสรา้งขึน้ ซึ่งเป็นค าถามท่ีถาม
เก่ียวกบัความรูท่ี้นกัเรียนไดเ้รียนในหอ้งเรียนวา่นกัเรียนมีความรูม้ากแคไ่หน บกพรอ่งท่ีตรงไหนจะ
ไดส้อนซ่อมเสริมหรือเป็นการวดัดูความพรอ้มท่ีจะเรียนบทเรียนใหม่ ซึ่งขึน้อยู่กับความตอ้งการ
ของครู 

2. แบบทดสอบมาตรฐาน แบบทดสอบประเภทนีส้รา้งขึน้จากผูเ้ช่ียวชาญใน
แต่ละสาขาวิชา หรือจากครูท่ีสอนวิชานัน้ ซึ่งผ่านการทดลองหาคุณภาพหลายครัง้จนกระทั่งมี
คณุภาพดีพอจงึสรา้งเกณฑป์กตขิองแบบทดสอบนัน้ สามารถใชห้ลกัและเปรียบเทียบผลเพิ่ม  
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ประเมินคา่ของการเรียนการสอนในเรื่องใด ๆ ก็ได ้แบบทดสอบมาตรฐานจะมีคูมื่อด าเนินการสอน 
และยังมีมาตรฐานในดา้นการแปลคะแนนดว้ยทัง้แบบทดสอบท่ีครูสรา้งขึน้ และแบบทดสอบ
มาตรฐาน มีวิธีการในการสรา้งขอ้ค าถามเหมือนกนั เป็นค าถามท่ีวดัเนือ้หาและพฤติกรรมท่ีสอน
ไปแลว้จะเป็นพฤตกิรรมท่ีสามารถตัง้ค  าถามวดัได ้ 

เยาวดี วิบูลย์ศรี  (2540, น. 28) กล่าวว่า แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิเป็น
แบบทดสอบท่ีใช้วัดความรูเ้ชิงวิชาการ มักใช้วัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เน้นการวัดความรู้
ความสามารถท่ีเกิดจากการเรียนรูใ้นอดีต หรือในสภาพปัจจบุนัของแตล่ะบคุคล 

พิชิต ฤทธ์ิจรูญ  (2550 , น. 95) กล่าวว่า แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิเป็น
แบบทดสอบท่ีใช้วัดวามรู ้ทักษะและความสามารถทางวิชาการ ท่ีผู้ เรียนได้เรียนรูม้าแล้วว่า
บรรลผุลส าเรจ็ตามจดุประสงคท่ี์ก าหนคไวเ้พียงใด 

สิริพร ทิพยค์ง (2545, น. 193) กล่าวว่า แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 
หมายถึงชดุค าถามท่ีมุ่งวดัพฤตกิรรมการเรียนของนกัเรียนว่ามีความรู ้ทกัษะ และสมรรถภาพดา้น
สมอง ดา้นตา่ง ๆ ในเรื่องท่ีเรียนรูไ้ปแลว้มากนอ้ยเพียงใด 

พิตร ทองชัน้ (2546, น. 241) กล่าวว่า การทดสอบผลสัมฤทธ์ิ (Achievement 
Test) เป็นการทดสอบความรูท้างวิชาการท่ีเรียนมาแลว้ว่าไดม้ากนอ้ยเท่าไหร ่ไดแ้ก่ วิชาต่าง ๆ ท่ี
เรียนในหอ้งเรียน เช่น วิชาภาษาไทย วิทยาศาสตร ์คณิตศาสตร ์ศิลปะ เป็นตน้ และส่วนมากจะ
ออกเป็นข้อทดสอบแบบเลือกตอบ (Multiple Choice) มากกว่าจะเป็นแบบเรียงความ (Essay 
Type) แบบทดสอบท่ีท าไวจ้ะมีมาตรฐาน (Standardized) 

ศริพิร มาวรรณา (2546, น. 36) กลา่ววา่ แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 
หมายถึง แบบทดสอบท่ีใช้วัดความรู ้ทักษะ และสมรรถภาพทางสมองคนต่าง ๆ เป็นการวัด
ความส าเรจ็ในเชิงวิชาการวา่นกัเรียนมีความรูม้าแลว้เทา่ใด 

สมพร เชือ้พนัธ ์(2547, น. 59) กล่าวว่า แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 
หมายถึง แบบทดสอบหรือชดุของขอ้สอบท่ีใชว้ดัความส าเร็จหรือความสามารถในการท ากิจกรรม
การเรียนรูข้องนักเรียนท่ีเป็นผลมาจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูผู้สอนว่าผ่าน
จดุประสงคก์ารเรียนรูท่ี้ตัง้ไวเ้พียงใด 

กนัตก์นิษฐ์ พลพิพัฒน ์(2560, น. 48) กล่าวว่า แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิ เป็น
แบบทดสอบท่ีใชว้ดัความรู ้ทกัษะของความสามารถในการท ากิจกรรมการเรียนรู ้ท่ีผู้ เรียนไดร้บั
จากประสบการณท์ัง้ปวงในอดีตและปัจจบุนั วา่ผูเ้รียนบรรลผุลส าเร็จตามจดุประสงคท่ี์ก าหนดไว้
เพียงใด  
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ผูวิ้จัยสรุปไดว้่า แบบทดสอบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน เป็นแบบทดสอบหรือชุด
ขอ้สอบท่ีใชว้ดัความรู ้ความส าเรจ็ ทกัษะ สมรรถภาพทางสมอง และความสามารถในการท า 
กิจกรรมการเรียนรูท่ี้นกัเรียนไดร้บัมาจากประสบการณเ์รียนรูใ้นอดีตจนถึงปัจจบุนั เพ่ือใหท้ราบผล
วา่นกัเรียนบรรลผุลส าเรจ็ตามจดุประสงคก์ารเรียนรูท่ี้ก าหนดไวม้ากนอ้ยเพียงใด ใชว้ิธีวดั 
ประเมินผลการเรียนรูแ้บบวิทยาศาสตร ์มีการสรา้งแบบทดสอบหลากหลายไดแ้ก่ ขอ้สอบอตันัย
ขอ้สอบแบบกาถูก-ผิด ขอ้สอบแบบเติมค า ขอ้สอบแบบตอบสัน้ ๆ ขอ้สอบแบบจบัคู่ และขอ้สอบ
แบบเลือกตอบ แบบทดสอบควรวดัพฤติกรรมทัง้ 6 ดา้นของนกัเรียนได ้คือ ดา้นความรู ้ดา้นความ
เขา้ใจ ดา้นการน าไปใช ้ดา้นการวิเคราะห ์ดา้นการสงัเคราะหแ์ละดา้นการประเมินคา่  

2.6 เอกสารทีเ่กี่ยวข้องกับความพงึพอใจ 
2.6.1 ความหมายของความพงึพอใจ 

ความพึงพอใจ คือ ความรูส้ึกหรือความคิดเห็นท่ีไดร้บัไม่ว่าจะเป็นทางบวกหรือทาง
ลบ ความพึงพอใจท่ีไดร้บันีเ้ป็นผลมาจากประสบการณ ์ความเช่ือ ซึ่งผูว้ิจยัไดร้วบรวมความหมาย
ของความพงึพอใจ ดงันี ้

วิรุฬ พรรณเทวี (2542, น. 111) กล่าวว่า ความพึงพอใจ หมายถึง ความรูส้ึก 
ภายในจิตใจของมนุษยท่ี์ไม่หมือนกัน ขึน้อยู่กับแต่ละบุคคลว่าจะคาดหวงักับสิ่งหนึ่งอย่างไร ถ้า
คาดหวังหรือมีความตัง้ใจมากและไดร้บัการตอบสนองดว้ยดีจะมีความพึงพอใจมาก แต่ในทาง
ตรงกันขา้มอาจผิดหวงัหรือไม่พึงพอใจเป็นอย่างยิ่งเม่ือไม่ไดร้บัการตอบสนองตามท่ีคาดหวงัไว ้
ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัสิ่งท่ีตนตัง้ใจไวว้า่มีมากหรือนอ้ย 

ประภาส เกตแุกว้ (2546, น. 321) กล่าวว่า ความพึงพอใจ หมายถึง ความรูส้ึก
ของมนุษยท่ี์เก่ียวกับอารมณ์ จากการไดร้บัการตอบสนองความตอ้งการซึ่งแสดงออกมาทาง
พฤตกิรรมซึ่งสงัเกตไดจ้ากสายตาค าพดูและการแสดงออกทางพฤตกิรรม 

ปราการ กองแก้ว (2546, น. 17) กล่าวว่า ความพึงพอใจ หมายถึง หลังการ
ใหบ้ริการของหน่วยงานของรฐัของเขาว่า ระดบัผลท่ีไดจ้ากการพบปะสอดคลอ้งกับปัญหาท่ีมีอยู่
หรือไม่ ส่งผลดีและสรา้งความภูมิใจเพียงใด ซึ่งความพึงพอใจเป็นปัจจยัส าคญัประการหนึ่งท่ีช่วย
ท าให้งานประสบผลส าเร็จ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ถ้าเป็นงานท่ีเก่ียวกับการให้บริการ นอกจาก
ผูบ้รหิารจะด าเนินการใหผู้ท้  างานเกิดความพึงพอใจ ในการท างานแลว้ ยงัจ าเป็นตอ้งด าเนินการท่ี
จะท าใหผู้ใ้ชบ้ริการเกิดความพึงพอใจดว้ยเพราะความเจริญกา้วหนา้ของการบริการเป็นปัจจยัท่ี
ส าคญั   ประการหนึ่งท่ีเป็นตวับง่ชีถ้ึงจ  านวนผูม้าใชบ้รกิาร ดงันัน้ผูบ้รหิารท่ีชาญฉลาดจงึควรอยา่ง 
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ยิ่งท่ีจะศกึษาใหล้ึกซึง้ถึงปัจจยัและองคป์ระกอบต่าง ๆ ท่ีจะท าใหเ้กิดวามพึงพอใจ ทัง้ผูป้ฏิบตังิาน
และผูม้าใชบ้รกิาร 

ประสาท อิศรปรีดา (2547, น. 321) กลา่ววา่ ความพึงพอใจ หมายถึง ความรูส้ึก
ชอบหรือพอใจท่ีมีตอ่องคป์ระกอบหรือสิ่งจงูใจในดา้นตา่ง ๆ ของงาน และเขาไดร้บัการตอบสนอง
ความตอ้งการของเขาได ้

มนตช์ยั เทียนทอง (2548, น. 318-319) กล่าววา่ ความพึงพอใจ หมายถึง สภาพ
ความรูส้ึกของบุคคลท่ีมีความสุข ความอ่ิมเอมใจ ความยินดีเม่ือความตอ้งการหรือแรงจูงใจของ
ตนได้รบัการตอบสนอง ความหมายทางด้านจิตวิทยา หมายถึงความรูส้ึกในขั้นแรกเม่ือบรรลุ
วตัถุประสงคแ์ละความรูส้ึกขั้นสุดทา้ยเม่ือบรรลุถึงจุดมุ่งหมายโดยมีแรงกระตุน้ และความหมาย
ทั่ว ๆ ไปหมายถึงความช่ืนชม ความนิยม หรือความรูส้กึยอมรบัในสิ่งท่ีเห็นหรือไดส้มัผสั 

อเนก สวุรรณบณัฑิต และ ภาสกร อดลุพฒันกิจ (2548, น. 145) กล่าววา่ ความ
พึงพอใจ หมายถึงกระบวนการท่ีกระตุน้ใหบุ้คคลเคล่ือนไหวหรือแสดงพฤติกรรมไปยังจุดหมาย
หรือเปา้หมายท่ีก าหนดไวโ้ดยมีแรงจงูใจเป็นตวัผลกัดนั ซึ่งมีความตอ้งการสิ่งจงูใจและแรงขับเขา้
มาเก่ียวขอ้งโดยมีกระบวนการในการจงูใจอยา่งเป็นล าดบัขัน้ 

พิสทุธา อารีราษฎร ์(2550, น. 176) กล่าวว่า ความพึงพอใจ หมายถึงความรูส้ึก
ของบคุคลท่ีมีต่อสิ่งหนึ่งสิ่งใดโดยเฉพาะ ความรูส้ึกนั้นท าใหบุ้คคลเอาใจใส่และบรรลถุึงความมุ่ง
หมายท่ีบคุคลมีตอ่สิ่งนัน้ 

ณัฐิกา วงษาวดี (2551, น. 28) กล่าวว่า ความพึงพอใจ หมายถึง ความรูส้ึกพึง
พอใจในงานท่ีท า เม่ืองานนัน้ใหป้ระโยชนต์อบแทนทัง้ทางดา้นวตัถ ุและทางดา้นจิตใจ ซึ่งสามารถ
ตอบสนองความตอ้งการของเขาได ้และกล่าวถึงแนวคิดท่ีเก่ียวกบัพืน้ฐานของเขาได ้และกล่าวถึง
แนวคิดท่ีเก่ียวกบัความตอ้งการของมนุษยต์ามทฤษฎีของมาสโลว์ ว่า หากความตอ้งการพืน้ฐาน
ของมนุษย์ไดร้บัการตอบสนองก็จะท าให้เกิดความพึงพอใจ ซึ่งมาสโลวไ์ด้แบ่งความตอ้งการ
พืน้ฐานออกเป็น 5 ขัน้ คือ 

1. ความตอ้งการทางดา้นรา่งกาย 
2. ความตอ้งการความปลอดภยั 
3. ความตอ้งการทางสงัคม 
4. ความตอ้งการท่ีจะไดร้บัการยกย่องจากสงัคม 
5. ความตอ้งการความสมหวงัในชีวิต 
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ปิยฉัตร ศรีสุราช (2561, น. 49) กล่าวว่า ความพึงพอใจ หมายถึง ความรูส้ึก
ภายในจิตใจของมนษุย ์ซึ่งไมห่มือนกนัขึน้อยูก่บัแตล่ะบคุคล วา่จะคาดหวงักบัสิ่งหนึ่งสิ่งใด 
อย่างไร ถา้คาดหวงัมาก เม่ือไดร้บัการตอบสนองดีก็จะเกิดความพึงพอใจมาก ในทางตรงกนัข้าม
ถา้ไดร้บัการตอบสนองนอ้ยกวา่ท่ีคาดหวงัก็จะเกิดความผิดหวงัหรือไมพ่งึพอใจ 

จากการรวบรวมความหมายของความพึงพอใจ ผูว้ิจยัสรุปไดว้่า ความพึงพอใจ 
หมายถึง ความรูส้ึกของบคุคลแต่ละบุคคล ท่ีไดร้บัการตอบสนองตอ่สิ่งท่ีบุคคลนัน้ใหค้วามสนใจ 
ซึ่งการตอบสนองตอ่สิ่งดงักล่าวเป็นไปในทางท่ีบคุคลนัน้พอใจ บุคคลนัน้จะเกิดความพึงพอใจต่อ
การตอบสนอง ในทางตรงกันขา้มหากสิ่งท่ีสนใจไม่ไดร้บัการตอบสนองท่ีดีพอ บุคคลนัน้จะเกิด
ความไม่พึงพอใจ ปัจจยัอีกประการท่ีส่งพอตอ่ความพึงพอใจ คือ ความคาดหวงั ซึ่งความพึงพอใจ
จะมีมากหรือนอ้ยขึน้อยู่กบัความคาดหวงัดว้ยเช่นกนั ทัง้นีห้ากตอ้งการใหบ้คุคลใดบคุคลหนึ่งเกิด
ความพึงพอใจ จ าเป็นตอ้งศกึษาถึงสิ่งท่ีส่งผลต่อบุคคลนัน้ เช่น ความพึงพอใจในการเรียน ความ
พงึพอใจในความปลอดภยั ความพงึพอใจในชีวิต เป็นตน้ 

 
2.6.2 ทฤษฎีทีเ่กี่ยวข้องกับความพงึพอใจ 

ผูว้ิจยัไดร้วบรวมทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัความพงึพอใจ ดงันี ้
ประสาท อิศรปรีดา (2547, น. 11) กล่าววา่ ทฤษฎีและแรงจงูใจท่ีท าใหเ้กิดความ

พงึพอใจในการท างานของเฮิรซ์เบริก์ (Herzberg) มีดงันี ้
1. ปัจจัยกระตุน้ เป็นปัจจัยท่ีเก่ียวกับการงาน ซึ่งมีผลก่อให้เกิดความพึง

พอใจ เชน่ความส าเรจ็ การไดร้บัการยอมรบันบัถือ ความกา้วหนา้ในต าแหนง่การงาน 
2. ปัจจัยค า้จุน เป็นปัจจัยท่ีเก่ียวข้องกับสิ่งแวดล้อมในการท างาน และมี

หน้าท่ีให้บุคคลเกิดความพึงพอใจในการท างาน เช่น เงินเดือน โอกาสท่ีจะก้าวหนา้ในอนาคต 
สถานะของอาชีพสภาพการท างาน เป็นตน้ 

ทิศนา แขมมณี (2554, น. 69) กล่าวว่า ทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกับความพึงพอใจ มี
ดงันี ้

1. ทฤษฎีล าดับขั้นความต้องการของมาสโลว์ (Maslow's Hierarchical 
Theory of Motivation) มนษุยมี์ความตอ้งการอยูเ่สมอ เม่ือไดร้บัการตอบสนองหรือพึงพอใจตอ่สิ่ง
ใดสิ่งหนึ่งความตอ้งการดา้นอ่ืนก็จะเกิดขึน้อีก ความตอ้งการอาจจะซ า้ซอ้นหรือเกิดความตอ้งการ
อีกอยา่งหนึ่ง ถา้หากไดร้บัการตอบสนองอย่างเพียงพอก็จะเกิดแรงจงูใจท่ีส าคญัตอ่การเกิด 
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พฤติกรรมใหส้งัคมยอมรบั และสามารถพฒันาตนไปสู่ขัน้สงูขึน้ จึงน าแนวคิดทฤษฎีนีม้าใชใ้นการ
จดัการเรียนรู ้ดงันี ้

1.1 การเข้าใจถึงความต้องการพื ้นฐานของมนุษย์ สามารถเข้าใจ
พฤตกิรรมของบคุคลได ้เน่ืองจากพฤตกิรรมเป็นการแสดงออกถึงความตอ้งการของบคุคล 

1.2 การช่วยใหน้ักเรียนเกิดการเรียนรูไ้ดดี้ จ  าเป็นตอ้งตอบสนองความ
ตอ้งการพืน้ฐานท่ีเขาตอ้งการแสดงเสียก่อน  

ดการเรียนรู ้หากครูคน้หาไดว้่านักเรียนมีความตอ้งการอยู่ในระดบัใดก็
จะสามารถใชค้วามตอ้งการพืน้ฐานของนกัเรียนมาเป็นแรงจงูใจชว่ยใหเ้กิดการเรียนรูไ้ดดี้ 

1.4 การช่วยใหน้กัเรียนไดร้บัการตอบสนองความตอ้งการพืน้ฐานอย่าง
เพียงพอการให้อิสรภาพและเสรีภาพแก่นักเรียน การจัดบรรยากาศท่ีเอือ้ต่อการเรียนรูจ้ะช่วย
สง่เสรมิใหเ้กิดประสบการณใ์นการจดัการตนเองตามสภาพความเป็นจรงิ 

2. ทฤษฎีสัมพันธ์เช่ือมโยงของธอร์นไดต์ (Thorndike's Connectionism 
Theory) การเรียนรูจ้ะเกิดขึน้ไดด้ว้ยการท่ีมนุษยห์รือสตัวไ์ด้เลือกเอาปฏิกิริยาตอบสนองเช่ือมต่อ
เขา้กบัสิ่งเรา้อยา่งเหมาะสม หรือการเรียนรูจ้ะเกิดขึน้ดว้ยการเช่ือมโยงหรือพนัธะระหวา่งสิ่งเรา้กบั
การตอบสนอง เม่ือสถานการณ์หรือสิ่งท่ี เป็นปัญหาเกิดขึน้ ร่างกายเกิดความพยายามท่ีจะ
แกปั้ญหานัน้โดยแสดงพฤติกรรมตอบสนองออกมาหลาย ๆ รูปแบบ ซึ่งรา่งกายจะเลือกพฤติกรรม
ตอบสนองท่ีพอใจท่ีสดุไปเช่ือมโยงสิ่งหรือปัญหานัน้ ท าใหเ้กิดการเรียนรูข้ึน้มา ไดแ้ก่ 

2.1 กฎแห่งความพรอ้ม (Law of Readiness) การเรียนรูจ้ะเกิดขึน้ไดถ้้า
นกัเรียนมีความพรอ้มทัง้ทางรา่งกายเละจิตใจ 

2.2 กฎแห่งการฝึกหัด (Law of Exercise) การฝึกหัดหรือกระท าบ่อย ๆ 
ดว้ยความเขา้ใจจะท าใหเ้กิดความคงทนในการเรียนรู ้ถา้ไมไ่ดก้ระท าซ า้บอ่ย ๆ ในท่ีสดุอาจลืมได ้

2.3 กฎแห่งผลท่ีพึงพอใจ (Law of Effect) เม่ือบุคคลไดร้บัผลท่ีพึงพอใจ
ยอ่มอยากจะเรียนตอ่ไป ดงันัน้การไดร้บัผลท่ีพงึพอใจจงึเป็นปัจจยัส าคญัในการเรียน 

กล่าวโดยสรุป ทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกับความพึงพอใจท่ีผูว้ิจยัเลือกมาศกึษานัน้ คือ 
ทฤษฎีของเฮิรซ์เบิรก์ (Herzberg) ทฤษฎีของมาสโลว์ (Maslow) และ ทฤษฎีของธอรน์ไดต ์
(Thorndike) โดยศกึษาหลกัการของการสรา้งความพงึพอใจ ดงันี ้

1. ทฤษฎีความพึงพอใจในการท างานของเฮิรซ์เบิรก์ คือ การใชปั้จจยั ทัง้ 2 
ปัจจยั ปัจจยัแรกคือการกระตุน้ ใชผ้ลมาเป็นตวักระตุน้การท างาน เชน่ ความส าเรจ็ในหนา้ท่ีการ 
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งาน จึงท าใหเ้กิดแรงจงูใจในการท างาน และปัจจยัค า้จนุ เป็นปัจจยัท่ีเก่ียวกบัสภาพแวดลอ้ม เช่น 
เงินเดือน โอกาสท่ีจะกา้วหนา้ในอนาคต สถานะของอาชีพสภาพการท างาน เป็นตน้  

2. ทฤษฎีความตอ้งการของมาสโลว ์คือ การสรา้งความพึงพอใจเพ่ือใหเ้กิด
ความตอ้งการขัน้ตอ่ไป เช่น เม่ือนกัเรียนเกิดความพึงพอใจตอ่การจดัการเรียนการสอนของครู จะ
ท าใหน้กัเรียนเกิดความตอ้งการท่ีจะมาเรียนในครัง้ตอ่ไป เพ่ือใหเ้กิดพฤตกิรรมการเรียนท่ีดีตอ่ไป  
ได ้ทัง้นีค้รูผูส้อนตอ้งศกึษาความตอ้งการของนกัเรียนว่าอยู่ในระดบัใดจะช่วยใหง้่ายตอ่การสรา้ง
แรงจงูใจแก่นกัเรียน 

3. ทฤษฎีสมัพนัธเ์ช่ือมโยงของธอรน์ไดต ์คือ การเรียนรูท่ี้เกิดขึน้ในตวับคุคลท่ี
เลือกตอบสนองต่อสิ่งเรา้ ซึ่งการตอบสนองจะมีวิธีการท่ีหลากหลายแต่ตัวบุคคลจะเลือกวิธี
ตอบสนองท่ีดีท่ีสุด โดยการเช่ือโยงพันธะระหว่างสิ่งเรา้กับการตอบสนอง เช่น เม่ือตอ้งการความ
พรอ้มในการเรียนรูก็้จะเลือกตอบสนองดว้ยการหาวิธีจัดการความพรอ้มทางร่างกายและจิตใจ 
เม่ือตอ้งการจดจ าบทเรียนจงึเลือกตอบสนองดว้ยการทบทวนบทเรียนซ า้ ๆ เม่ือตอ้งการเรียนความ
พงึพอใจจงึเป็นปัจจยัส าคญัในการเรียน เป็นตน้ 

 
2.6.3 การสร้างแบบวัดความพงึพอใจ 

ผู้วิจัยได้รวบรวมเอกสารท่ีเก่ียวข้องกับการสรา้งแบบวัดความพึงพอใจ จากนัก
การศกึษาท่ีไดก้ลา่วถึงการสรา้งแบบวดัความพงึพอใจ ดงันี ้

ระพินทร ์โพธ์ิศรี (2549, น. 39-43) กลา่วว่า การสรา้งแบบวดัความพึงพอใจ การ
แปลความหมายการวดัความพงึพอใจ มีดงันี ้

ขั้นท่ี 1 การก าหนดเนื ้อหาความพึงพอใจ คือ ให้เขียนนิยามซึ่งสามารถ
กระท าโดย 

1. การศกึษาเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง และก าหนดนิยาม 
2. สมัภาษณบ์คุคลท่ีเก่ียวขอ้ง อยา่งนอ้ย 5 คน 

ขัน้ท่ี2 เลือกประเดน็ท่ีวดัความพงึพอใจ และก าหนดวิธีการวดั 
1. ประเด็นท่ีวดัความพึงพอใจใหเ้ลือกมาจากกรอบเนือ้หาท่ีก าหนดไวใ้น

ขัน้ท่ี 1 
2. วิธีวัดความพึงพอใจโดยทั่วไปนิยมใชว้ิธีจัดอันดับคุณภาพ 5 ระดับ 

และประเดน็วดัความพงึพอใจเป็นทางบวก คือ พอใจอยา่งยิ่ง พอใจมาก พอใจสมควร พอใจนอ้ย  
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หรือค่อนขา้งไม่พอใจ พอใจนอ้ยเป็นอย่างยิ่ง หรือไม่พอใจค่อนขา้งมาก ถ้าความพอใจทางลบ
คะแนนระดบั ความพอใจจะเป็นตรงขา้มกบัท่ีก าหนดไว ้

ขัน้ท่ี3 จดัท าความพงึพอใจฉบบัรา่ง 
ขัน้ท่ี 4 ทดลองกลุ่มย่อยประมาณ 3-5 คน เพ่ือตรวจสอบความมั่นคงเฉพาะ

หนา้  
ขัน้ท่ี 5 ใหผู้้เช่ียวชาญประมาณ 3-5 ท่าน ตรวจสอบความแม่นตรงเฉพาะ

หนา้และความแมน่ตรงเชิงเนือ้ทา 
ขัน้ท่ี 6 ทดลองภาคสนาม เพ่ือการวิเคราะหป์รบัปรุงคุณภาพแบบวดัความ

พึงพอใจโดยการหาค่าอ านาจจ าแนก(rxx) และความเช่ือมั่ น (Rtt)ด้วยวิธีการของคอนบราด 
(Cronbach) 

ขัน้ท่ี 7 น าไปใชจ้รงิ การแปลความหมายการวดัความพึงพอใจ กรณีความพึง
พอใจดว้ยการจัดอันดับคุณภาพ 5 อันดับ สามารถแปลความหมายได้ดงันี ้1 - 1.50 หมายถึง 
พอใจน้อยท่ีสุด, 1.51 - 2.25 หมายถึง พอใจน้อย, 2.26 - 2.50 หมายถึง ค่อนข้างพอใจ, 2.51 - 
3.50 หมายถึง พอใจพอสมควร, 3.51 - 3.75 หมายถึง พอใจค่อนขา้งมาก, 3.76 - 4.50 หมายถึง 
พอใจมาก, 4.51 - 5.00 หมายถึง พอใจเป็นอยา่งยิ่ง/มากท่ีสดุ 

การปรบัปรุงแบบวดัความพอใจ 
1. พยายามให้มีข้อค าถามวัดความพึงพอใจให้มากพอสมควร อยู่

ระหวา่ง 10-20 ขอ้ 
2. ควรตดัขอ้ค าถามท่ีมีคา่ rxx < 0 ออกไป 
3. ปรบัปรุงขอ้ค าถามท่ี rxx < 0.20 แตไ่มเ่ทา่กบัศนูยห์รือตดิลบ 
4. ควรสรา้งแบบความพึงพอใจใหมี้ค าถามเผ่ือไว ้เพ่ือตดัขอ้ค าถามท่ีไม่

ดีออกไปเพ่ือใหแ้บบวดัความพอใจมีคณุภาพถึงระดบัท่ีตอ้งการ 
สมนึก ภัททิยธนี (2553, น. 37-43) กล่าวถึง การสรา้งแบบวดัความพึงพอใจมี

ดงันี ้
1. ค  าชีแ้จง ระบถุึงจดุประสงคแ์ละวิธีการตอบแบบสอบถาม พรอ้มตวัอยา่ง 
2. ข้อค าถามส่วนตัวผู้ตอบแบบสอบถาม เช่น  ช่ือ - สกุล เพศ ระดับ

การศกึษา อาชีพ ฯลฯ 
3. ขอ้ค าถามเก่ียวกับขอ้เท็จจริง และความคิดเห็นเป็นส่วนส าคญัท่ีสุดท่ีจะ

ชว่ยใหร้ายละเอียดเก่ียวกบัเรื่องท่ีตอ้งการศกึษา เพ่ือใหแ้บบสอบถามมีคณุภาพสงู  
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ปิยฉัตร ศรีสุราช (2561, น. 51-52) กล่าวว่า การสรา้งแบบวดัความพึงพอใจมี
ขัน้ตอน ดงันี ้  

1) ก าหนดเนือ้หาในการสรา้งแบบวดัความพงึพอใจ  
2) เลือกประเดน็ในการวดัและก าหนดวิธีท่ีจะใชใ้นการวดั 
3) สรา้งแบบวดัความพงึพอใจ  
4) น าแบบสอบถามวัดความพึงพอใจไปให้ผู้เช่ียวชาญตรวจสอบความ

เท่ียงตรงเชิงเนือ้หา  
5) น าแบบสอบถามความพึงพอใจมาหาค่าความเช่ือมั่นของแบบสอบถาม

ทัง้ฉบบั  
6) น าแบบสอบถาม วดัความพงึพอใจไปใชจ้รงิ และแปลผล 

จากการรวบรวมเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสรา้งแบบวดัความพึงพอใจ ผูว้ิจยัสรุป
ไดว้า่ การสรา้งแบบวดัความพงึพอใจ มีขัน้ตอนดงันี ้

1. ก าหนดเนือ้หาและประเด็นในการสรา้งแบบวดัความพึงพอใจ จดุประสงค์
ในการสรา้งชุดการสอน ค าชีแ้จง ขอ้มูลผูท้  าแบบสอบถามความพึงพอใจมีความจ าเป็นหรือไม่
ขึน้อยูก่บัเนือ้หาของแบบสอบถาม จ านวนขอ้ของแบบสอบถาม ควรอยูร่ะหวา่ง 10-20 ขอ้ 

2. สรา้งแบบวัดความพึงพอใจ ให้ผู้เช่ียวชาญ 3-5 ท่านตรวจสอบความ
เท่ียงตรงเชิงเนือ้หา สรา้งขอ้ค าถามเผ่ือไว ้ปอ้งกนัการถกูคดัออกจากการตรวจสอบ 

3. วิเคราะหข์้อมูลท่ีไดจ้ากแบบวัดความพึงพอใจ โดยหาค่าความเช่ือมั่น 
และแปลผลความพงึพอใจท่ีได ้

ส าหรบัความพึงพอใจของนักเรียน อาจกล่าวไดว้่าความพึงพอใจในการศึกษา
เล่าเรียนนั้นเกิดขึน้จากองคป์ระกอบต่าง  ๆ เหล่านีคื้อ คุณสมบัติของครูผู้สอน วิธีสอนของครู 
กิจกรรมในการจดัการเรียนการสอน ซึ่งจะท าใหก้ารวดัและประเมินผลของครูประสบความส าเร็จ
ลลุ่วง ดงันัน้จึงเป็นหนา้ท่ีของผูบ้ริหารและครูในโรงเรียนท่ีจะชว่ยกนัสรา้งประสบการณก์ารเรียนท่ี
ดีใหก้ับนักเรียน เพ่ือใหน้ักเรียนเกิดความพึ่งพอใจ มีความกระตือรือรน้และเกิดพฤติกรรมการ
เรียนรูท่ี้ดีต่อการเรียนโดยปรบัปรุงองคป์ระกอบต่าง ๆ ของครู เช่นมีการใหก้ าลังใจแก่นักเรียนท่ี
กระท าความดี เสริมแรงทางบวกใหก้ับนักเรียนท่ีมีความพยายามต่อการเรียนรู ้รวมถึงการสรา้ง
สภาพแวดล้อมของสถานศึกษาให้เหมาะสม และเปิดโอกาสทางการเรียนให้แก่นักเรียนได้
แสดงออกทางความคดิรวมถึงรบัฟังและใหค้วามชว่ยเหลือเม่ือนกัเรียนมีปัญหา ทัง้ยงัน า 
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ขอ้เสนอแนะจากนกัเรียนมีปรับปรุงแกไ้ข ความพึงพอใจนีจ้ึงเป็นสิ่งส าคญัประการหนึ่งท่ีจะส่งผล
ใหน้กัเรียนเกิดพฤตกิรรมการเรียนรูท่ี้ดี และประสบความส าเรจ็ในการเรียน  

2.7 งานวิจัยทีเ่กี่ยวข้อง 
2.7.1 งานวิจัยในประเทศ 

เอกลักษณ ์เลา้เจริญ (2544) ท าการวิจยัเรื่องเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน
เรื่องการฝึกโสตประสาท ในรายวิชาปฏิบัติศิลป์สากล 1 ของนักเรียนชั้นต้นปีท่ี 1 วิทยาลัย
นาฏศลิป์ระหวา่งการสอนแบบแยกกระสวนจงัหวะและท านองกบัการสอนแบบปกต ิไดท้  าการวิจยั
เชิงทดลอง มีวัตถุประสงคเ์พ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเรื่องการฝึกโสตประสาท 
ผลการวิจยัพบวา่ ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนในการปฏิบตัิจงัหวะและการรอ้งโนต้ระหว่างกลุม่ท่ีสอน
แบบแยกกระสวนจงัหวะและท านองกับกลุ่มท่ีสอนแบบปกติ มีความแตกต่างอย่างมีนยัส าคญัท่ี
ระดบั .05 โดยกลุ่มทดลองท่ีสอนแบบแยกกระสวนจงัหวะและท านองมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสงู
กว่ากลุ่มควบคมุท่ีสอนแบบปกต ิส่วนผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนในการบนัทึกท านองระหว่างกลุ่มท่ี
สอนแบบแยกกระสวนจงัหวะและท านองกับกลุ่มท่ีสอนแบบปกติไม่แตกต่างอย่างมีนัยส าคญัท่ี
ระดบั .05 

จุฑารัตน์ มณีวัลย์ (2551) ท าการวิจัยเรื่อง การสอนโสตทักษะด้านท านองใน
หลักสูตรเปียโน ระดับชั้นต้นของส านักพิมพ์อัลเฟรด กรณีศึกษา โรงเรียนดนตรีป่ินนคร มี
วัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการสอนโสตทักษะด้านท านองในหลักสูตรเปียโน ระดับชั้นต้นของ
ส านกัพิมพอ์ลัเฟรด ท่ีโรงเรียนดนตรีป่ินนคร โดยการศกึษาจากครูผูส้อนวิชาเปียโน จ านวน 9 คน 
โดยแบง่ออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มของครูท่ีมีประสบการณใ์นการสอนไมเ่กิน 5 ปี และกลุม่ของครูท่ี
มีประสบการณใ์นการสอนเกิน 5 ปี ดว้ยการสมัภาษณแ์บบเป็นทางการและไม่เป็นทางการ และ
การสงัเกตการณแ์บบมีสว่นรว่มในหอ้งเรียน โดยน าขอ้มลูมาวิเคราะหจ์  าแนก จดักลุ่มและน าเสนอ
ดว้ยการบรรยาย ผลวิจยัพบว่า 1) ครูทัง้ 2 กลุ่มเล็งเห็นความส าคญัของการสอนโสตทักษะดา้น
ท านองและเล็งเห็นคณุคา่ประโยชนข์องการสอนโสตทกัษะดา้นท านอง 2) ในดา้นการเตรียมการ
สอนครูส่วนใหญ่เตรียมการสอน โดยศึกษาจากค าแนะน าในหนังสือเล่มเลสซันบุ๊ค (Lesson 
Book) และเล่มแอคทิวิตี แอนด ์เอียร ์เทรนนิง บุ๊ค (Activity & Ear Training Book) และท าการจด
เนื ้อหา ปัญหาท่ีได้เรียนในแต่ละชั่ วโมง 3) ในด้านวิธีการสอน ครูได้ใช้วิธีการอธิบาย , การ
เปรียบเทียบ, การจินตนาการ และการรอ้งในการสอน 4) ครุภณัฑท์างดนตรี ไดแ้ก่ อพัไรทเ์ปียโน, 
กระดานไวทบ์อรด์, ส่ือการสอน ไดแ้ก่ หนงัสือเลสซนั บุ๊ค, หนงัส่ือแอคทิวิตี แอนด ์เอียร ์เทรนนิง 
บุ๊ค, การด์รูปตวัโนต้, บทเพลงนอกเหนือหนงัสือเรียน, รูปภาพสตัว,์ เกมส ์5) การวดัผลและ  
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ประเมินผล ครูทั้ง 2 กลุ่มท าการวัดผลและประเมินผลจากหนังสือทดสอบการฟังเล่มแอคทิวิตี 
แอนด ์เอียร ์เทรนนิง บุ๊ค 6) ปัญหาในการเรียนการสอนเกิดจากนกัเรียนมีนิสยัซุกซนและเบื่อหน่าย  
การเรียน นักเรียนเกิดความสบัสนในเนือ้หาท่ีเรียน นกัเรียนรอ้งเสียงเพีย้น บทเพลงท่ีใชเ้รียนไม่
เป็นบทเพลงท่ีคุน้หสู  าหรบันกัเรียน จึงท าใหน้กัเรียนจ าเสียงขัน้คูเ่สียงไดย้าก ขอ้เสนอแนะ ครูควร
มีการวางแผนว่าในขณะการเรียนการสอนควรท าสิ่งใดก่อน-หลงัอยา่งมีขัน้ตอน ครูควรใหน้กัเรียน
ฝึกใชส้ัญญาณมือของโคดาย ครูควรแนะน าใหน้ักเรียนวางเป้าหมายในการเรียนส าหรบัตนเอง 
โรงเรียนควรจดัหาบทเพลงท่ีคุน้หสู  าหรบันกัเรียนมาสอนในเรื่องขัน้คูเ่สียง 

นิศาชล บงัคม (2553)ท าการวิจยัเรื่อง การพฒันาแผนการจดักิจกรรมการเรียนรูด้า้น
โสตทักษะตามแนวคิดโคดายส าหรบันักเรียนเปียโนระดับชั้นตน้มีวัตถุประสงคเ์พ่ือ 1) พัฒนา
แผนการจดักิจกรรมการเรียนรูด้า้นโสตทกัษะตามแนวคิดโคดายส าหรบันกัเรียนเปียโนระดบัชัน้ตน้
และ 2) ศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางดา้นทักษะการฟังดา้นความรูแ้ละมีเจตคติท่ีดีจากการทดลองใช้
แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูด้า้นโสตทักษะตามแนวคิดโคดาย ส าหรบันักเรียนเปียโนระดับ
ชัน้ตน้ วิธีด  าเนินการวิจยัในครัง้นีเ้ป็นวิจยัแบบกึ่งทดลอง กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการวิจยั คือนกัเรียน
เปียโนในระดบัชัน้ตน้ ท่ีมีอาย ุ7 - 12 ปีจ  านวน 16 คน แบง่เป็นกลุ่มทดลอง 8 คนและกลุม่ควบคมุ 
8 คนเครื่องมือท่ีใชใ้นการวิจยัมี 5 ชนิด คือ 1) แผนการจดักิจกรรมการเรียนรูด้า้นโสตทกัษะตาม
แนวคิดโคดายส าหรบันกัเรียนเปียโนระดบัชัน้ตน้ 2) แบบทดสอบทกัษะดา้นการฟังก่อนและหลงั
การทดลอง 3) แบบทดสอบดา้นความรูก้่อนและหลงัการทดลอง 4) แบบวดัเจตคติ และ 5) แบบ
สงัเกตพฤตกิรรมและวิเคราะหข์อ้มลูจากการทดลองโดย t-test และสถิตเิชิงพรรณนา ผลการวิจยัมี
ดงันี ้1) แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูด้า้นโสตทักษะตามแนวคิดโคดายส าหรบันักเรียนเปียโน
ระดบัชัน้ตน้มี 7 หวัขอ้คือ 1) แนวคิด 2) จดุประสงค ์3) เนือ้หา 4) กิจกรรม 5) ส่ือการเรียนการสอน 
6) การวัดและประเมินผล และ  7) หมายเหตุ ซึ่งแผนการจัดกิจกรรมตามแนวคิดโคดายนั้นจะ
มุ่งเน้นพัฒนาทักษะการฟังโดยเริ่มจากการสอนขับรอ้ง 2) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนแบ่งเป็น        
2.1) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในภาพรวมไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05               
2.2) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดา้นการฟังไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05       
2.3) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดา้นความรูไ้ม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05      
2.4)  ดา้นเจตคติแบง่การประเมินเป็น 2 ส่วนคือ 1) ประเมินโดยผูเ้รียน และ 2) ประเมินโดยผูส้อน 
ผลการประเมินโดยผูเ้รียนซึ่งใชแ้บบวดัเจตคตพิบว่ากลุ่มทดลอง (M = 32.75, SD = 2.25) สงูกว่า
กลุ่มควบคมุ (M = 26.38, SD = 2.39) อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ส่วนผลการประเมิน
โดยผูส้อนซึ่งใชแ้บบสงัเกตพฤตกิรรมการเรียนพบวา่กลุม่ทดลองมีคา่เฉล่ียพฤติกรรมการเรียนใน  
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ภาพรวมอยู่ในระดับสูง (M = 2.79, SD = 0.43) กลุ่มควบคุมมีค่าเฉล่ียพฤติกรรมการเรียนใน
ภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง (M = 2.15, SD = 0.65)   

กานตธิ์ดา ก าแพงแก้ว (2554) ท าการวิจัยเรื่อง การใช้วิธีสอนแบบโคดายและ
กิจกรรมรูปภาพช่วยจ าเพ่ือส่งเสรมิทกัษะโสตประสาทของนกัเรียนระดบัชัน้ตน้ มีวตัถปุระสงคคื์อ 
1) เพ่ือใชกิ้จกรรมพฒันาทกัษะโสตประสาทดว้ยวิธีการสอนแบบ โคดายและกิจกรรมรูปภาพช่วย
จ ากับนกัเรียนระดบัชั้นตน้ 2) เพ่ือศึกษาผลสมัฤทธ์ิทางความรูข้องการพฒันาทกัษะโสตประสาท
ดว้ยวิธีการสอนแบบโคดายและกิจกรรมรูปภาพช่วยจ ากบันกัเรียนระดบัขัน้ตน้ และศึกษาความพึง
พอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อกิจกรรมพัฒนาทักษะโสตประสาทดา้นระดบัเสียง เครื่องมือท่ีใชใ้นการ
วิจยัประกอบดว้ย 1) กิจกรรมดนตรีเพ่ือพฒันาทกัษะโสตประสาทดา้นระดบัเสียง 2) แผนการสอน
ระยะยาว 3) แผนการสอน 12 คาบ 4) แบบทดสอบความรู้ก่อนและหลังใช้กิจกรรม 5) 
แบบสอบถามความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีตอ่กิจกรรม 6) แบบประมินผลการเรียนรูใ้นแตล่ะคาบ 
ผูใ้หข้อ้มูลส าคญัในงานวิจยันีไ้ดแ้ก่ นกัเรียนระดบัชัน้ต้นจากโครงการศึกษาดนตรีส  าหรบับุคคล
ทั่วไป วิทยาลัยดุริยางคศิลป์มหาวิทยาลัยมหิดล จ านวน 8 คน ผลการวิจัยดงันี ้1) แผนการใช้
กิจกรรมเพ่ือพฒันาทกัษะโสตประสาทตามวิธีสอนแบบโคดายและกิจกรรมรูปภาพช่วยจ าส าหรบั
นกัเรียนระดบัชัน้ตน้ท่ีเหมาะสม ประกอบดว้ย ระยะเวลาการทดลอง จดุประสงค ์เนือ้หาสาระการ
เรียนรู้ กิจกรรม ส่ือการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล 2) ผลสัมฤทธ์ิด้านความรู้ นักเรียนมี
พฒันาการทางการฟังหลงัไดร้บักิจกรรมอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 โดยพบปัญหาใน
เรื่องการฟังขัน้คูเ่สียงมากท่ีสุด รองลงมาคือการรอ้งขัน้คู่เสียง ตา้นความพึงพอใจท่ีมีต่อกิจกรรม 
นกัเรียนมีความพึงพอใจตอ่กิจกรรมในดา้นเนือ้หา ดา้นส่ือท่ีใชใ้นการสอน และดา้นประโยชนข์อง
กิจกรรมอยูใ่นระดบัมาก 

ปรเมธ โอษะคลัง (2552) ท าการวิจยัเรื่องรายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียน
เรื่อง การเป่าขลุ่ยไทย เบือ้งตน้  ส าหรบันกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 1 หน่วยงานโรงเรียนบา้นบึง
ยางประชาสรรค์ ส  านักงานเขตพื ้นท่ีการศึกษาสุรินทร์ เขต 2 ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี ้  1) ชุด
กิจกรรมการเรียน เรื่องการเป่าขลุ่ยไทยเบือ้งตน้มีประสิทธิภาพเท่ากับ  87.15/90.56 ซึ่งสูงกว่า
เกณฑ ์80/80 ท่ีก าหนดไว ้ 2) ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนสงูกว่าก่อนเรียน อย่างมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั .05  3) ค่าดชันีประสิทธิผลเท่ากับ 0.8181 ซึ่งแสดงว่า นกัเรียนมีความรูเ้พิ่มขึน้ 
หลังจากการทดลอง รอ้ยละ 81.81 4) นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนดว้ยชุดกิจกรรมการ
เรียน ระดบัคา่เฉล่ีย 4.86 อยูใ่นระดบัมีความพงึพอใจมากท่ีสดุ 
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ณัฐกร ชาคโรทัย (2560) ท าการวิจัยเรื่องพัฒนาชุดการสอนกีตารเ์บือ้งตนัส าหรบั
นกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1 โรงเรียนยอแชฟอปุถมัภ ์แผนกสามญัหญิง อ าเภอสามพราน จงัหวดั
นครปฐม มีวัตถุประสงคเ์พ่ือพัฒนาชุดการสอนกีตา้รเ์บือ้งตน้ ท่ีมีประสิทธิภาพของชุดการสอน
ตามเกณฑท่ี์ก าหนด 80/80 กลุ่มตวัอย่างในงานวิจยัเป็นนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1 โรงเรียนยอ
แซฟอปุถมัภ ์แผนกสามญัหญิง อ าเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม ปีการศกึษา 2559 ท่ีเลือกเรียน
วิชาดนตรี จ  านวน 17 คน เครื่องมือท่ีใชใ้นการวิจยัคือ ชดุการสอนกีตารเ์บือ้งตน้ส าหรบันกัเรียนชัน้
มธัยมศกึษาปีท่ี 1 โรงเรียนยอแชฟอุปถัมภ ์แผนกสามญัหญิง อ าเถอสามพราน จงัหวดันครปฐม
สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะหข์อ้มลูคือ ค่ารอ้ยละ (%) ผลจากการวิจยัพบว่า ชดุการสอนกีตารเ์บือ้งตน้ 
ส าหรบันกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1 โรงเรียนยอแชฟอปุถมัภ ์แผนกสามญัหญิง อ าเภอสามพราน 
จงัหวดันครปฐม มีคา่ประสิทธิภาพ 80.15/83.42 ซึ่งสงูกวา่เกณฑป์ระสิทธิภาพท่ีก าหนดไว ้
 

2.7.2 งานวิจัยต่างประเทศ 
Ayers (1986) ท าการวิจัยเรื่องฝึกฝนการฟังดนตรีในหอ้งเรียนระดบัประถมศึกษา

(Hands-on musical acoustics in the elementary classroom) ผูเ้ขียนไดพ้ฒันาการจดัการเรียน
การสอนแบบหลกัสตูรระยะสัน้ (minicourse) ส าหรบัครูในโรงเรียนเก่ียวกบัวิธีท่ีพวกเขาจะท าการ
สอนวิทยาศาสตรโ์ดยเน้นเสียงดนตรีเป็นส่ือ ชุดรูปแบบการจัดการเรียนการสอนเป็นแบบตรง
เนือ้หาและเอือ้อ านวยตอ่การเขา้ถึงเนือ้หาท่ีตอ้งการเรียนรู ้โดยหลกัสตูรแบง่ออกเป็นสามหน่วย 1) 
ความถ่ีอยา่งง่าย ครอบคลมุแนวคดิเก่ียวกบัสนามความถ่ีมวล 2) อปุกรณส์รา้งแรงสั่นสะเทือน ท่ีมี
ความถ่ีตามธรรมชาติหลายแบบน าเสนอแนวคิดเรื่องคล่ืน และเทคนิคในการจัดการเสียงจาก
เครื่องสั่น และ 3) คล่ืนเสียงของตวัเอง โดยเนน้ท่ีเครื่องดนตรีชนิดใชล้มเป่า (wind instrument) 
ส่วนท่ีส าคญัของแต่ละหน่วยคือ กิจกรรม เป็นการเล่นดนตรีท่ีเรียบง่าย ซึ่งการจัดการเรียนการ
สอนจะสัมพันธ์กับแนวคิดทางดนตรีในเรื่อง  1) เสียงโน้ตทั้ง 7 ตัว, โดยใช้เครื่องคาริมบา 
(pentatonic thumb) หรือ (แอฟริกา sansa) ความถ่ีต่างกันท าใหเ้กิดเสียงดนตรีท่ีต่างกัน 2) ซอ 
tromba marina (monochord) ใชว้ิธีการสี เพ่ือเกิดการสั่นสะเทือนของสาย 3) ฟลเูกิลฮอรน์ flugle 
เครื่องดนตรีทัง้ 3 ชนิดไดฝึ้กโสตประสาท ในเรื่องความถ่ี  แรงสั่นสะเทือน และแรงสั่นท่ีเกิดขึน้ได้
จากตวัมนษุย ์

Ryman (2019) ท าการวิจัยเรื่องการเรียนรูแ้นวคิดใหม่ : การพัฒนาตนเองของครู
ตามแนวการสอนของโคดาย เพ่ือการศึกษาและพฒันาความสมัพนัธก์ับนกัเรียน องคป์ระกอบท่ี
ส าคัญของการรอ้งเพลงประสานเสียงระดับมัธยมศึกษา มีวัตถุประสงค ์2 ขอ้ คือ    1) การใช้
แรงจงูใจของโคดาย เป็นวิธีการวดัพฒันาการของนกัเรียนในการอา่นโนต้ฉับพลนัเพ่ือการขบัรอ้ง  
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ประสานเสียง ส าหรบัการเรียนในระดบัมธัยมศกึษา เป็นแนวทางปฏิบตัท่ีิดีในการอ่านโนต้ฉบัพลนั
พรอ้มกบัการขบัรอ้งประสานเสียง 2) กระบวนการเรียนรูใ้นการรอ้งเพลงประสานเสียง ผลการวิจยั
พบว่า 1) นักเรียนมีพัฒนาการท่ีดีขึน้หลังจากไดแ้รงจูงใจจากแนวการสอนของโคดาย 2) กลุ่ม
ตัวอย่างท่ีได้รบัวิธีการอ่านโน้ตฉับพลันมีพัฒนาการน้อยท่ีสุดแม้ว่าคะแนนเฉล่ียส าหรบักลุ่ม
ตวัอยา่งนีจ้ะสงูท่ีสดุ และ 3) กลุม่ตวัอยา่งหา้ในหกกลุ่มท่ีใชว้ิธีการโนต้ฉับพลนัมีพฒันาการเพิ่มขึน้
แมว้า่คะแนนเฉล่ียจะต ่า 

Merissa Amkraut (2004) ท าการวิจัยเรื่องวิธีการสอนโคดายท่ีส่งผลต่อความรบัรู ้
ทางโสตทกัษะตอ่การขบัรอ้งเพลงประสานเสียง การศกึษาครัง้นีมี้วตัถปุระสงคเ์พ่ือพิจารณาว่าวิธี
ใดท่ีเหมาะสมตอ่การสอนแยกแยะระดบัเสียงใหก้บันกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 6 เพ่ือปรบัปรุงการ
รอ้งเพลงความถกูตอ้ง การศกึษานีป้ระกอบดว้ยสามขัน้ตอนคือก่อนการทดสอบการเรียนการสอน
และหลงัการทดสอบ ในช่วงการศึกษาส่ีสปัดาหก์ลุ่มทดลองไดร้บัการฝึกอบรมโดยใช้วิธีการสอน
ของโคดาย และกลุ่มควบคุมไดร้บัการสอนโดยใช้วิธีการสอนแบบปกติ ช่วงก่อนและหลังการ
ทดสอบถูกประเมินโดยผูเ้ช่ียวชาญ 3 ท่าน ผลการวิจยัชีใ้หเ้ห็นว่าการจดัการเรียนการสอนโดยใช้
วิธีการสอนของโคดาย แสดงให้เห็นถึงความรบัรูร้ะดับเสียงโสตทักษะสูงกว่ากลุ่มท่ีไดร้บัการ
จดัการเรียนการสอนแบบปกต ิสรุปไดว้่า การจดัการเรียนการสอนวิชาขบัรอ้งประสานเสียง โดยใช้
วิธีการสอนของโคดาย สง่ผลใหน้กัเรียนมพฒันาการทางโสตทกัษะสงูขึน้ 
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บทที ่3  
วิธีด าเนินการวิจัย 

 
การวิจัยครัง้นีมี้วัตถุประสงคเ์พ่ือศึกษาผลสัมฤทธ์ิดา้นโสตทักษะ โดยชุดการสอนคาซู 

ตามแนวคิดโคดาย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 
สมุทรปราการ ในลกัษณะการวิจยัแบบทดลอง (experimental research) แบบกลุ่มทดลองกลุ่ม
เดียว มีการทดสอบก่อนและหลงัการทดลอง (One Group Pretest - Posttest Design) โดยแบ่ง
ขัน้ตอนการด าเนินการวิจยั ดงันี ้

 
1. การก าหนดขอบเขตในการวิจยั 
2. การสรา้งเครื่องมือท่ีใชใ้นการวิจยั 
3. การเก็บรวบรวมขอ้มลู 
4. การวิเคราะหข์อ้มลู 
5. สถิตท่ีิใชใ้นการวิจยั 
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ภาพประกอบ 11 กรอบแนวคดิวิธีด  าเนินการวิจยั 

ท่ีมา : กลุจิรา เฉลิมธารานกุลู. (2562).  

ข้ันที ่1 การก าหนดขอบเขตในการวิจัย 
1. ประชากรท่ีจะศกึษา 
2. ระยะเวลา 
3. เนือ้หา 
4. เครื่องมือ 
 

ข้ันที ่2 การสร้างเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวิจัย 
1. ชดุการสอนคาซู 
2. แผนการสอนโดยการใชช้ดุการสอนคาซู  
3. แบบทดสอบก่อน/หลงัเรียน 
4. แบบสอบถามความพงึพอใจ 
 
4. แบบประเมินความพึงพอใจ 
 ข้ันที ่3 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
1. ก่อนการทดลอง 
2. ด าเนินการทดลอง 
3. หลงัการทดลอง 

ข้ันที ่4 การวิเคราะหข้์อมูล 
1. ประสิทธิภาพเครื่องมือ 
2. ทดสอบก่อนเรียน – หลงัเรียน   
3. ความพงึพอใจ 

ข้ันที ่5 สถติิทีใ่ช้ในการวิจัย 
 

สถติทิี่ใช้ในการหาคุณภาพเคร่ืองมือ 
1. คะแนนเฉล่ีย (Mean) 
2. สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
3. ความเท่ียงตรงตามเนือ้หา (Content Validity) 
4. ความยากง่าย (Difficulty) 
5. อ านาจจ าแนก (Discrimination) 
6. ความเช่ือมั่น (Reliability) ของแบบทดสอบ 
7. ความเช่ือมั่น (Reliability) ของแบบสอบถาม 
8. ประสิทธิภาพชดุการสอน 80/80 
 
สถติทิี่ใช้ในการวิเคราะหข้์อมูล 
1. เปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน  
    โดยคา่ T-Test แบบDependent Sample 
2. วิเคราะหค์วามพงึพอใจในการใชช้ดุการสอน    
    คาซู 
   - คะแนนเฉล่ีย (Mean) 
   - ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
     (Standard Deviation) 
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3.1 การสร้างเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวิจัย 
เครื่องมือท่ีผูว้ิจยัใชใ้นการวิจยัครัง้นี ้ไดแ้ก่ 

1. ชดุการสอนคาซู 
2. แบบทดสอบก่อน/หลงัเรียน 
3. แบบประเมินความพงึพอใจ  

 
วิธีด าเนินการสร้างเคร่ืองมือ 

ในการวิจัยครั้งนี ้ผู้วิจัยได้แบ่งการสร้างเครื่องมือออกเป็น 3 ประเภท โดยมี
วิธีด  าเนินการสรา้งเครื่องมือดงันี ้

1. ชุดการสอนคาซู 
1.1 ศึกษารายละเอียดหลักสูตรแกนกลางพืน้ฐาน พุทธศักราช 2551 และ

มาตรฐานการเรียนรูแ้ละตวัชีว้ดัฯ (ฉบบัปรบัปรุง พ.ศ.2560) ในรายวิชาการขบัรอ้งประสานเสียง 
ระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1 

1.2 ศึกษาแบบฝึกหัด kodály zoltán 333 olvasógyakorlat ขอ้ 21, 23, 33, 
56, 71, 72, 94, 118, 209 และ325 เกณฑท่ี์ใชใ้นการเลือกค านึงถึงการเรียงล าดบัความยากง่าย 
ดงันี ้

ขอ้ 21 และ23 ผูว้ิจยัเลือกจากการใชจ้  านวนของโนต้ ท่ีมีจ  านวนเพียง 2-
3 ตวัเพ่ือใหน้กัเรียนจดจ าระดบัได ้ขอ้ 33 เพิ่มโนต้ตวั F เขา้มา ขอ้ 56 เพิ่มโนต้ตวั A เขา้มา ขอ้ 71 
และ 72 ใชต้วัโนต้ท่ีไดฝึ้กไปแลว้มาปรบัเปล่ียนอตัราจาก 4/4 เป็น 2/4 ขอ้ 94 และ 118 ใชอ้ตัรา
จงัหวะ 2/4 แตรู่ปแบบการวางโนต้จะมีระยะห่างท่ีกวา้งขึน้ จาก A มา E ขอ้ 209 เพิ่มโนต้ตวั B เขา้
มา ขอ้ 325 เพิ่มโนต้ตวั C เขา้มานกัเรียนจะไดจ้ดจ าระดบัเสียงไดต้ัง้แต ่C1 ถึง C2 เพ่ือใหส้ามารถ
จดจ าระยะเสียงคูท่ี่ 1 – 8 ได ้ 

1.3 ศึกษาขอ้มูลเก่ียวกับชุดการสอน และการสรา้งชุดการสอนเก่ียวกับโสต
ทกัษะ 

1.4 ด  าเนินการสรา้งชดุการสอนคาซู โดยแบง่เนือ้หาออกเป็น 3 สว่น คือ  
สว่นท่ี 1 แบบฝึกหดัชดุการสอนคาซู 
สว่นท่ี 2 แบบทดสอบโสตทกัษะ 
สว่นท่ี 3 บทเพลงประสานเสียง 

1.5 ตรวจสอบความเท่ียงตรงของเนือ้หา (Content validity) โดยผูเ้ช่ียวชาญ 
3 ทา่น ไดแ้ก่  
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1. ดร.ปวตันช์ยั สวุรรณคงัคะ อาจารยป์ระจ าสาขาดรุิยางคศาสตรส์ากล 
มหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ 

2. ผศ.ดร.วิไลลกัษณ ์ลงักา ผูช้ว่ยคณบดีฝ่ายวิจยัภาควิชาการวดัผลและ
วิจยัการศกึษา มหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ 

3. นายวัชรกร เผ่ือนโชติ  ครูช  านาญการพิเศษ รายวิชาดนตรีสากล 
โรงเรียนเตรียมอดุมศกึษานอ้มเกลา้สมทุรปราการ 

ซึ่งมีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดบั 
คือ  

คะแนนเฉล่ีย 4.51 – 5.00 หมายถึง เหมาะสมมากท่ีสดุ 
คะแนนเฉล่ีย 3.51 – 4.50 หมายถึง เหมาะสมมาก 
คะแนนเฉล่ีย 2.51 – 3.50 หมายถึง เหมาะสมปานกลาง 
คะแนนเฉล่ีย 1.51 – 2.50 หมายถึง เหมาะสมนอ้ย 
คะแนนเฉล่ีย 1.00 – 1.50 หมายถึง เหมาะสมนอ้ยท่ีสดุ 
และน าผลการประเมินมาหาค่าเฉล่ีย ยึดเกณฑก์ารตดัสินท่ีคะแนน

เฉล่ียตัง้แต ่3.50 ขึน้ไป 
ไดผ้ลดงันี ้

1. แบบประเมินส าหรบัผู้เช่ียวชาญ เพ่ือการตรวจพิจารณาความ
เหมาะสมตอ่ แผนการสอน และชดุการสอน ตามแนวคิดโคดาย ดา้นคณุภาพเนือ้หา คา่เฉล่ียท่ีได ้
คือ 4.93 และดา้นคณุภาพของแผนการสอน และชุดการสอนคาซู ค่าเฉล่ียท่ีได ้คือ 4.93 ผลการ
ประเมินทัง้ 2 ดา้นอยู่ในระดบัมีความเหมาะสมมากท่ีสุด โดยน าขอ้เสนอแนะมาปรบัปรุง ในเรื่อง
ความเหมาะสมกับระดับผู้เรียน ปรับปรุง โน้ตเพลง Jingle bell โดยปรับให้สอดคล้องกับ
แบบฝึกหดัมากขึน้ และปรบัปรุงเรื่องความเหมาะสมของระยะเวลา และขัน้ตอนการท ากิจกรรม 
โดยปรบัปรุงใหใ้นแต่ละคาบ ปฏิบตัิ 2 แบบฝึกหดัขึน้ไป เพ่ือกระชบัเวลาใหส้อดคลอ้งกับการจดั
ตารางเรียนของโรงเรียน 

2. แบบประเมินส าหรบัผู้เช่ียวชาญ เพ่ือการตรวจพิจารณาความ
สอดคลอ้งต่อแบบประเมินแบบทดสอบก่อนและหลงัเรียนโดยการใชช้ดุการสอนคาซู ขอ้ท่ี 1 มีค่า
ความเท่ียงตรงใชไ้ด ้และขอ้ท่ี 2 มีคา่ความเท่ียงตรงใชไ้ด ้

3. แบบประเมินส าหรบัผู้เช่ียวชาญ เพ่ือการตรวจพิจารณาความ
สอดคลอ้งตอ่แบบสงัเกตในบรรยากาศดา้นการเรียนการสอน ตอนท่ี 1 การสงัเกตบรรยากาศในชัน้  
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เรียนโดยรวมมีค่าความเท่ียงตรงใช้ได้ ตอนท่ี 2 การสังเกตพฤติกรรมการเรียนรายบุคคลของ
นกัเรียน มีคา่ความเท่ียงตรงใชไ้ด ้

4. แบบประเมินส าหรบัผู้เช่ียวชาญ เพ่ือการตรวจพิจารณาความ
สอดคลอ้งตอ่แผนการสอน และชดุการสอนคาซู ตามแนวคิดโคดาย ดา้นท่ี 1 ดา้นคณุภาพของเนือ้ 
มีค่าความเท่ียงตรงใชไ้ด ้ดา้นท่ี 2 ดา้นคณุภาพของแผนการสอนและชุดการสอนคาซู มีค่าความ
เท่ียงตรงใชไ้ด ้

5. แบบประเมินส าหรบัผู้เช่ียวชาญ เพ่ือการตรวจพิจารณาความ
สอดคลอ้งต่อแบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียน ดา้นท่ี 1 ดา้นคณุภาพเนือ้หา มีค่าความ
เท่ียงตรงใชไ้ด ้ดา้นท่ี 2 ดา้นคณุภาพของชดุการสอนคาซู มีคา่ความเท่ียงตรงใชไ้ด ้

แกไ้ขตามค าแนะน าเรื่องนิยามศพัทเ์ฉพาะ  
ก่อนแก้ไข แบบประเมินความพึงพอใจ หลังแก้ไข ความพึง

พอใจของนกัเรียนตอ่การสอน 
ก่อนแกไ้ข แบบประเมินความพึงพอใจในการเรียน หลงัแกไ้ข 

ความรูส้กึของผูเ้รียนตอ่การเรียน 
ก่อนแกไ้ข นกัเรียนสามารถจดจ าระดบัเสียงไดห้ลงัจากใชช้ดุ

การสอนคาซู หลงัแก้ไข นักเรียนพึงพอใจต่อพัฒนาการจดจ าระดบัเสียงหลังจากใชชุ้ดการสอน
คาซ ู

1.6 การหาประสิทธิภาพของชดุการสอน ตามเกณฑ ์80/80  
ผลท่ีได ้E1 เท่ากับ 79 และ E2 เท่ากับ 80 ซึ่งยอมรบัได ้ เน่ืองจากความ

แปรปรวนของผลลพัธมี์ค่าสงูกว่าเกณฑท่ี์ตัง้ไวไ้ม่เกิน 2.5%  และคะแนน  E1 หรือ E2  ห่างกันไม่
เกิน 5 % แสดงว่ากิจกรรมท่ีให้ท ากับการสอบหลังเรียนสมดุลกัน ซึ่งเป็นตัวชีท่ี้จะยืนยันไดว้่า
นกัเรียนไดมี้การเปล่ียนพฤตกิรรมตอ่เน่ืองตามล าดบัขัน้ตอน               

1.7 แผนการสอนโดยการใชช้ดุการสอนคาซู 
1.7.1 ศึกษารายละเอียดหลักสูตรแกนกลางพืน้ฐาน พุทธศกัราช 2551 

และมาตรฐานการเรียนรูแ้ละตวัชีว้ดัฯ (ฉบบัปรบัปรุง พ.ศ.2560) ในรายวิชาการขบัรอ้งประสาน
เสียง ระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1 

1.7.2 ศกึษาแบบฝึกหดั kodály zoltán 333 olvasógyakorlat 
1.7.3 สรา้งแผนการจดัการเรียนรูโ้ดยใชช้ดุการสอนคาซู 
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1.7.4 น าแผนการจัดการเรียนรูไ้ปให้ผู้เช่ียวชาญทั้ง 3 ท่านตรวจสอบ
ความสอดคลอ้งของนิยามศพัทเ์ฉพาะ วตัถุประสงคข์องกิจกรรม วิธีการด าเนินกิจกรรม และการ
ประเมินผล และน ามาปรบัปรุง แกไ้ขตามค าแนะน า ดงันี ้

1.7.4.1 สรา้งแผนการจัดการเรียนรู้ของรายวิชาขับรอ้งประสานท่ี
นอกเหนือจากแผนการจดัการเรียนรูโ้ดยใชช้ดุการสอน 

2. แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน 
แบบทดสอบนีเ้ป็นแบบทดสอบก่อนและหลงั จากการเรียนการสอน โดยการ

ใช้ชุดการสอนคาซู เพ่ือใช้วัดความสามารถด้านโสตทักษะ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1              
ตามแนวคดิโคดาย มีวิธีการสรา้งแบบทดสอบดงันี ้

2.1 ศกึษาวิธีการสรา้งแบบทดสอบ 
2.2 ศกึษาและวิเคราะหห์ลกัสตูร เนือ้หา และจดุประสงคข์องกิจกรรม  
2.3 สรา้งแบบทดสอบท่ีมีความครอบคลุมเนือ้หา จุดประสงคก์ารเรียนรู้

และการพฒันาโสตทกัษะ 
2.4 น าแบบทดสอบไปให้ผู้เช่ียวชาญตรวจสอบความเท่ียงตรงตาม

เนือ้หา (Content validity) ไดผ้ลดงันี ้แบบทดสอบขอ้ท่ี 1 มีค่าความเท่ียงตรงใชไ้ด้ แบบทดสอบ
ขอ้ท่ี 2 มีคา่ความเท่ียงตรงใชไ้ด ้

2.5 น าแบบทดสอบท่ีปรบัปรุงแกไ้ขแลว้ไปหาคา่ความยากง่าย (p) และ
อ านาจจ าแนก (r) โดยน าไปใชท้ดสอบกบันกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาป่ีท่ี 1 ท่ีไม่ใช่กลุ่มประชากรท่ีจะ
ศกึษา โดยใชเ้กณฑด์งันี ้

ตาราง 1 คณุภาพแบบทดสอบ 

 ขอ้                     P                   r                      ประเมินคา่ P และ r                             เหตผุล 

  1                     .40                .80                    เป็นขอ้สอบท่ีใชไ้ด ้              ยากง่ายปานกลางจ าแนกได ้

  2                     .40                .80                    เป็นขอ้สอบท่ีใชไ้ด ้              ยากง่ายปานกลางจ าแนกได ้

 
จากตาราง 1 ผลการประเมินคณุภาพแบบทดสอบ ทัง้ 2 ขอ้ โดยทดสอบกับนักเรียนชัน้

มธัยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีไม่ใช่กลุ่มประชากรท่ีจะศึกษา ไดผ้ลดงันี ้แบบทดสอบขอ้ท่ี 1 (P = .40 ,r = 

.80) ผลการประเมินใชเ้ป็นแบบทดสอบได ้มีความยากง่ายปานกลาง นกัเรียนปฏิบตัไิด ้5 – 6 คน   
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การพิจารณาผลใชเ้ป็นแบบทดสอบได ้แบบทดสอบขอ้ท่ี 2 (P = .40 ,r = .80) ผลการประเมินใช้
แบบทดสอบได ้มีความยากง่ายปานกลาง นักเรียนปฏิบตัิได ้5 – 6 คน การพิจารณาผลใชเ้ป็น
แบบทดสอบได ้

2.6 หาคา่ความเช่ือมั่นของแบบทดสอบ 
ผลจากการหาค่าความเช่ือมั่นของแบบทดสอบ พบว่า แบบทดสอบ 

มีคา่ความเช่ือมั่น 0.74 แปลวา่ แบบทดสอบมีความเช่ือมั่นสงู 
3. แบบประเมินความพึงพอใจ 

แบบประเมินความพึงพอใจนีเ้ป็นแบบประเมินความพึงพอใจจากการเรียน
การสอนโดยการใช้ ชุดการสอนคาซู เพ่ือใช้ประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนมีวิธีการสรา้ง
แบบทดสอบดงันี ้

3.1 ศึกษาวิธีการสร้างแบบประเมินความพึงพอใจ จากเอกสารท่ี
เก่ียวขอ้ง 

3.2 สรา้งแบบวดัความพึงพอใจ โดยใชม้าตราส่วนประมาณค่า (Rating 
Scale) ตามวิธี ของลิเคอรท์ (Likert) 5 ระดบั ไดแ้ก่ พึงพอใจมากท่ีสดุ พึงพอใจมาก พึงพอใจปาน
กลาง พงึพอใจนอ้ย พงึพอใจนอ้ยท่ีสดุ บญุชม  ศรีสะอาด (2532, น. 102-103) 

เกณฑก์ารประเมิน 
พงึพอใจมากท่ีสดุ   คา่เฉล่ีย 4.51 - 5.00 
พงึพอใจมาก    คา่เฉล่ีย 3.51 - 4.50 
พงึพอใจปานกลาง   คา่เฉล่ีย 2.51 - 3.50 
พงึพอใจนอ้ย    คา่เฉล่ีย 1.51 - 2.50  
พงึพอใจนอ้ยท่ีสดุ   คา่เฉล่ีย 1.00 - 1.50 

3.3 น าแบบทดสอบไปให้ผู้เช่ียวชาญตรวจสอบข้อค าถามและความ
เท่ียงตรงตามเนือ้หา (Content validity)  

ผลท่ีได ้ดา้นท่ี 1 ดา้นคณุภาพเนือ้หา มีคา่ความสอดคลอ้งกับนิยาม
ศพัทเ์ฉพาะ 1.00 แปลวา่มีคา่ความเท่ียงตรงใชไ้ด ้

ดา้นท่ี 2 ดา้นคณุภาพของชุดการสอนคาซู มีค่าความสอดคลอ้งกับ
นิยามศพัทเ์ฉพาะ 1.00 แปลวา่มีคา่ความเท่ียงตรงใชไ้ด ้

3.4 น าแบบประเมินความพึงพอใจท่ีปรับปรุงแก้ไขแล้วไปน าไปใช้
ทดสอบกบันกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาป่ีท่ี 1 ท่ีไมใ่ชก่ลุม่ประชากรท่ีจะศกึษาปรบัปรุงเรื่องค าถามท่ีใช ้  
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จากเดิม คือ นักเรียนสามารถจดจ าระดบัเสียงไดห้ลงัจากใชชุ้ดการสอนคาซู  โดยแกไ้ขใหม่ คือ 
นกัเรียนพงึพอใจตอ่พฒันาการดา้นการจดจ าระดบัเสียงหลงัจากใชช้ดุการสอนคาซู 

3.5 หาคา่ความเช่ือมั่นของแบบประเมินความพงึพอใจ  
ผลการวิเคราะหค์า่ความเช่ือมั่นของแบบประเมินความพงึพอใจ ของ

นกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1 ท่ีไมใ่ชก่ลุม่ประชากรท่ีจะศกึษา พบวา่  แบบประเมินความพึงพอใจ  
มีคา่ความเช่ือมั่น 0.71 แปลวา่ แบบประเมินความพงึพอใจมีความเช่ือมั่นสงู 

3.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล  
การวิจัยครัง้นีเ้ป็นการวิจยัเชิงทดลอง(Experimental Research) โดยมีแบบกลุ่มทดลอง

กลุ่มเดียว มีการทดสอบก่อนและหลังการทดลอง (One Group Pretest - Posttest Design)  

(ลว้น สายยศ และ องัคณา สายยศ 2543, น. 246-247)   
 

E      O1       X     O2 
 

E  หมายถึง  กลุม่ทดลอง 
X  หมายถึง  ชดุการสอนคาซู 
O1  หมายถึง  การทดสอบก่อนเรียน 
O2  หมายถึง  การทดสอบหลงัเรียน 

 
วิธีด าเนินการวิจัย 

ผูว้ิจยัด าเนินการทดลองโดยแบง่เป็น 3 ระยะดงันี ้
ระยะก่อนทดลอง 

ผู้วิจัยศึกษาหาข้อมูล ด าเนินการสร้างเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย ให้
ผู้เช่ียวชาญตรวจสอบน ามาทดลองใช้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป่ีท่ี 1 ท่ีไม่ใช่กลุ่มประชากร         
ท่ีจะศึกษา และปรบัปรุงแกไ้ข ผูว้ิจัยใหก้ลุ่มประชากรท่ีจะศึกษา ท าแบบทดสอบก่อนเรียน และ
เก็บผลการทดสอบไวเ้พ่ือน าไปเปรียบเทียบกบัผลการทดสอบหลงัเรียน 

ระยะทดลอง 
ผูว้ิจยัด  าเนินการทดลองกบักลุ่มประชากรท่ีจะศกึษาดว้ยวิธีการสอนโดย

การใชช้ดุการสอนคาซูตามแผนการสอน เป็นเวลา 8 สปัดาห ์สปัดาหล์ะ 2 คาบ คาบละ 50 นาที 
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และท าการสงัเกต พฒันาการของกลุ่มประชากรท่ีจะศกึษาในแต่ละสปัดาหว์่ามีพฒันาการเพิ่มขึน้
มากนอ้ยเพียงใด 

ระยะหลังการทดลอง 
ผูว้ิจัยให้กลุ่มประชากรท่ีจะศึกษาท าแบบทดสอบหลังเรียน และน ามา

วิเคราะหข์อ้มลู 

3.4 การวิเคราะหข้์อมูล 
ผู้วิจัยได้ท าการวิ เคราะห์ข้อมูลการพัฒนาโสตทักษะโดยการใช้ชุดการสอนคาซู              

ตามแนวคดิโคดาย ของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1 โดยมีการวิเคราะหข์อ้มลูดงันี ้

1. เปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนระหว่างก่อนและหลงัเรียน ดว้ยชุดการสอน
คาซู ตามแนวคิดโคดาย โดยใช้สถิติ T-Test แบบ Dependent Sample และโปรแกรมวิเคราะห์
ขอ้มลูทางสถิต ิSPSS  

2. วิเคราะห์ความพึงพอใจในการเรียนโดยใช้ชุดการสอนคาซู ของนักเรียนชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 1 โดยการน าคะแนนท่ีไดจ้ากแบบประเมินความพึงพอใจมาหาค่าเฉล่ียและค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 

3.5 สถติิทีใ่ช้ในการวิจัย 
ผูว้ิจยัรวบรวมสถิตท่ีิใชใ้นการวิจยัครัง้นี ้แบง่ออกเป็น 2 สว่น คือ  

1. สถิตท่ีิใชใ้นการหาคณุภาพเครื่องมือ 
2. สถิตท่ีิใชใ้นการวิเคราะหข์อ้มลู 

สถิตท่ีิใชใ้นการหาคณุภาพเครื่องมือ ไดแ้ก่ 
1. หาคะแนนเฉล่ีย (Mean) เพ่ือใช้ในการหาคุณภาพของชุดการสอนหา

ความเท่ียงตรง (Validity) ของชุดการสอนคาซู ตามแนวคิดโคดาย โดยการหาค่าเฉล่ีย (Mean)
(ประสาท เนืองเฉลิม, 2556, น. 224) และคา่เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)(ประสาท 
เนืองเฉลิม, 2556, น. 228)ซึ่งมีสตูรดงันี ้
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𝑋 ̅ =  
∑ 𝑥

𝑁
 

 

𝑋 ̅ แทน  คา่เฉล่ีย 
∑ 𝑥  แทน  ผลรวมของคะแนนทัง้หมดของกลุม่ 
𝑁 แทน  จ านวนของคะแนนในกลุม่  
 

2. หาคา่สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
 

𝑆 =  √
∑ 𝑓(𝑥 − �̅�)2

𝑛 − 1
 

𝑆 แทน  สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

𝑥  แทน  คา่ของขอ้มลูแตล่ะตวั  

�̅�  แทน  คา่เฉล่ียเลขคณิตของกลุม่ตวัอยา่ง  

𝑓 แทน  ความถ่ีของขอ้มลูแตล่ะชัน้  

𝑛  แทน  จ านวนของขอ้มลูทัง้หมดของกลุม่ตวัอยา่ง 
 

3. หาค่าความเท่ียงตรง (Validity) ของ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิดา้นโสต
ทกัษะ และแบบสอบถามความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีตอ่การเรียนโสตทกัษะ โดยใชช้ดุการสอน
คาซู ตามแนวคิดโคดาย โดยพิจารณาจากค่าดัชนีความสอดคล้อง ( Index of Congruency) 
(ประสาท เนืองเฉลิม, 2556, น. 190) ซึ่งมีสตูรดงันี ้ 

 

IOC =
∑ 𝑅

𝑁
 

 
IOC แทน  ความสอดคลอ้งของเนือ้หา 
∑R แทน ผลรวมความคดิเห็นของผูเ้ช่ียวชาญทัง้หมด  
N  แทน  จ านวนผูเ้ช่ียวชาญ 
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4. หาค่าความยากง่าย (Difficulty) ของ แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิดา้นโสต
ทกัษะ (ประสาท เนืองเฉลิม, 2556, น. 190-191) ซึ่งมีสตูรดงันี ้

 

𝑃 =
𝑅

𝑁
 

 
𝑃  แทน  ความยาก 
𝑅  แทน  จ านวนคนท่ีตอบถกูขอ้นัน้ (Right) 
𝑁 แทน  จ านวนคนท่ีตอบทัง้หมด 

5. หาค่าอ านาจจ าแนก (Discrimination) ของ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ
ดา้นโสตทกัษะ (พรรณี ลีกิจวฒันะ, 2553, น. 118) ซึ่งมีสตูรดงันี ้

 

𝑟 =
𝑅𝐻−𝑅𝐿

𝑛
 

𝑟 แทน คา่อ านาจจ าแนก 

𝑅𝐻  แทน จ านวนผูต้อบถกูของขอ้นัน้ในกลุม่สงู  

𝑅𝐿  แทน จ านวนผูต้อบถกูของขอ้นัน้ในกลุม่ต  ่า 

𝑛 แทน จ านวนผูต้รวจ  
6. หาคา่ความเช่ือมั่นของแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิดา้นโสตทกัษะ โดยการ

ใชส้ตูร Kuder – Richardson KR-20 (ประสาท เนืองเฉลิม, 2556) ซึ่งมีสตูรดงันี ้
 

𝑟𝑡𝑡 =  [
𝑘

𝑘 − 1
] [

1 −  ∑ 𝑝𝑞

𝑆2
] 

rtt  แทน ความเช่ือมั่นของแบบทดสอบ 

𝑘 แทน จ านวนขอ้ของแบบทดสอบ 

𝑠2  แทน ความแปรปรวนของคะแนนทัง้ฉบบั 

p แทน สดัสว่นของคนท าถกูในแตล่ะขอ้ 

q แทน สดัสว่นของคนท าผิดในแตล่ะขอ้ 
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7. หาคา่ความเช่ือมั่นของแบบสอบถามความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีตอ่การ
เรียนโสตทักษะ โดยใช้ชุดการสอนคาซู  ตามแนวคิดโคดาย โดยการใช้วิ ธีของครอนบาค 
(Cronbach's Alpha  Coefficient) (ประสาท เนืองเฉลิม, 2556, น. 192) ซึ่งมีสตูรดงันี ้

 

∝=  [
𝒌

𝒌 − 𝟏
] [

𝟏 −  ∑ 𝑺𝒊
𝟐

𝑺𝒊
𝟐 ] 

 
 

𝑎  แทน    ความเช่ือมัน้ของแบบประเมินความพงึพอใจ 

𝑘  แทน  จ านวนขอ้ค าถาม 
∑ 𝑠𝑖

2   แทน  ผลรวมของความแปรปรวนของคะแนนแตล่ะขอ้ 

𝑠𝑖
2   แทน  ความแปรปรวนของคะแนนรวมทัง้ฉบบั  

8. การหาประสิทธิภาพของชดุการสอน 
หาประสิทธิภาพของชุดการสอนคาซู ตามแนวคิดโคดาย โดยการหา

ประสิทธิภาพเชิงประจักษ์ (E1/E2 Efficiency หรือ 80/80 Efficiency) (ประสาท เนืองเฉลิม , 
2556, น. 214) ซึ่งมีสตูรดงันี ้ 

 

  𝐸1 =  
∑ 𝑋

𝑁

𝐴
 × 100 

 

  𝐸2 =  
∑ 𝑋

𝑁

𝐵
 × 100 

 
 โดย E_1 แทน  ประสิทธิภาพของกระบวนการ 
  E_2 แทน ประสิทธิภาพของผลลพัท ์

  ∑ 𝑋 แทน ผลรวมของคะแนนทกุสว่น 
  A แทน  คะแนนเตม็ของกระบวนการ 
  B แทน  คะแนนเตม็ของการสอบหลงัเรียน 
  N  แทน จ านวนนกัเรียน 
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สถิตท่ีิใชใ้นการวิเคราะหข์อ้มลู ไดแ้ก่ 
1. เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน วิชาขับรอ้งประสานเสียง ก่อนและ

หลงัการเรียนดว้ยชดุการสอนคาซู ตามแนวคดิโคดาย โดยการใช ้t-test แบบ dependent sample 
(ประสาท เนืองเฉลิม, 2556, น. 230) ซึ่งมีสตูรดงันี ้

 

𝑡 =
∑ 𝐷

√𝑛 ∑ 𝐷2 −(∑ 𝐷)2

𝑛 − 1

 

𝑡 แทน คา่สถิตท่ีิใชเ้ปรียบเทียบกบัคา่วิกฤติ เพ่ือทราบความมี                 
                         นยัส าคญั  

𝐷 แทน ผลตา่งของคะแนนแตล่ะคู ่ 

𝑛 แทน จ านวนคูข่องคะแนน  
∑ 𝐷 แทน ผลรวมทัง้หมดของผลตา่งของคะแนนก่อนและหลงัการ  
                         ทดลอง  

∑ 𝐷
2 แทน ผลรวมก าลงัสองของผลตา่งของคะแนนระหวา่งก่อน  

                         และหลงัการทดลอง  
2. หาความพึงพอใจท่ีมีต่อการเรียนโสตทกัษะ โดยใชชุ้ดการสอนคาซู ตาม

แนวคิดโคดาย โดยการหาคา่เฉล่ีย (Mean) (ประสาท เนืองเฉลิม, 2556, น. 224) และคา่เบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) (ประสาท เนืองเฉลิม, 2556, น. 228) ซึ่งมีสตูรดงันี ้

หาคะแนนเฉล่ีย (Mean)  
 

𝑋 ̅ =  
∑ 𝑥

𝑁
 

 

𝑋 ̅  แทน  คา่เฉล่ีย 
∑ 𝑥  แทน  ผลรวมของความพงึพอใจทัง้หมดของกลุม่ 
𝑁  แทน  จ านวนของความพงึพอใจในกลุม่  
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หาคา่สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
 

𝑆 =  √
∑ 𝑓(𝑥 − �̅�)2

𝑛 − 1
 

 

𝑆 แทน  สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

𝑥  แทน  คา่ของขอ้มลูแตล่ะตวั  

�̅�  แทน  คา่เฉล่ียเลขคณิตของกลุม่ 

𝑓 แทน  ความถ่ีของขอ้มลูแตล่ะชัน้ 

𝑛  แทน  จ านวนของขอ้มลูทัง้หมดของกลุม่    



 
 

 

บทที ่4 
การวิเคราะหข้์อมูล 

 
การวิจยัครัง้นีมี้วตัถปุระสงคเ์พ่ือศกึษาผลสมัฤทธ์ิดา้นโสตทกัษะ โดยชดุการสอนคาซูตาม

แนวคิดโคดาย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ท่ี  1 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
สมุทรปราการ ในลกัษณะการวิจยัแบบทดลอง (experimental research) แบบกลุ่มทดลองกลุ่ม
เดียว มีการทดสอบก่อนและหลังการทดลอง (One Group Pretest - Posttest Design) โดย
ประชากรท่ีจะศกึษาเป็นนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1 หอ้ง 13 โรงเรียนเตรียมอดุมศกึษานอ้มเกลา้ 
สมทุรปราการ ท่ีเรียนในรายวิชาขบัรอ้งประสานเสียง ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศกึษา 2563 จ  านวน 44 
คน โดยวิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive sampling) เน่ืองจากนักเรียนชั้น
มธัยมศกึษาปีท่ี 1 หอ้ง 13 เป็นหอ้งส าหรบันกัเรียนท่ีเลือกเรียนในสายการเรียนศิลปะ รายวิชาขบั
รอ้งประสานเสียงเป็นวิชาเพิ่มเติมท่ีเปิดสอนเฉพาะนักเรียนท่ีเลือกเรียนในสายการเรียนศิลปะ
เทา่นัน้ การวิเคราะหข์อ้มลูแบง่เป็น 2 ตอนดงันี ้

1. ผลสมัฤทธ์ิดา้นโสตทกัษะ โดยใชช้ดุการสอนคาซู ตามแนวคดิโคดาย ของนกัเรียน
ชัน้มธัยมศกึษา  ปีท่ี 1 โรงเรียนเตรียมอดุมศกึษานอ้มเกลา้ สมทุรปราการ 

2. ความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีตอ่การเรียนโสตทกัษะ โดยใชช้ดุการสอนคาซู ตาม
แนวคดิโคดาย 

การวิเคราะหข์อ้มูลและแปลความหมายการวิเคราะหข์อ้มูล ผูว้ิจัยใชส้ัญลักษณ์ต่าง ๆ 
แทนความหมาย ดงันี ้

(�̅�)  แทน คา่เฉล่ีย 
S.D. แทน คา่ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
N  แทน จ านวนตวัอยา่ง 
T  แทน คา่สถิตเิพ่ือใชพ้ิจารณาในการแจกแจง 
**  แทน มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 
Prob.  แทน ความนา่จะเป็น  
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ผลการวิเคราะหข้์อมูล 
ในการศกึษาคน้ควา้ผูว้ิจยัท าการวิเคราะหข์อ้มลูและแปลผลวิจยั ดงันี ้

4.1 ผลสัมฤทธิ์ด้านโสตทักษะ 
การศึกษาผลสัมฤทธ์ิด้านโสตทักษะ โดยใช้ชุดการสอนคาซู  ตามแนวคิดโคดาย         

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทรปราการ ซึ่งการ
ทดสอบผลสมัฤทธ์ิดา้นโสตทกัษะจะใชแ้บบกลุ่มทดลองกลุ่มเดียว มีการทดสอบก่อนและหลงัการ
ทดลอง (One Group Pretest - Posttest Design) เป็นแบบการทดลองท่ีมีกลุ่มทดลองกลุ่มเดียว 
มีการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน มาเปรียบเทียบกันท าให้ทราบความก้าวหน้า ไดผ้ลการ
ทดลองดงันี ้

ผลสมัฤทธ์ิดา้นโสตทกัษะ โดยใชช้ดุการสอนคาซู ตามแนวคิดโคดาย แสดงใน ภาพ และ
ตาราง 
 

ภาพประกอบ 12 กราฟแสดงผลสมัฤทธ์ิดา้นโสตทกัษะ ก่อนเรียนและหลงัเรียน 

จากภาพประกอบ 12 แสดงผลสัมฤทธ์ิดา้นโสตทักษะ ก่อนเรียนและหลังเรียน พบว่า 
ผลสมัฤทธ์ิดา้นโสตทกัษะ หลงัเรียน มีคา่เฉล่ียรอ้ยละ 80 สงูกวา่ก่อนเรียน  
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ตาราง 2 แสดงผลการเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิดา้นโสตทกัษะ ก่อนเรียนและหลงัเรียน 

ประชากรที่ศึกษา N �̅� S.D t Prob. 
ทดสอบก่อนเรียน 44 2.30 .795   

    44.452 0.000* 
ทดสอบหลังเรียน 44 8.00 1.057   

 44     

*มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 

จากตาราง 2 แสดงผลการวิเคราะหเ์ปรียบเทียบคา่เฉล่ีย และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานของ
ผลทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน พบวา่ ประชากรท่ีศกึษาท่ีเรียนในรายวิชาขบัรอ้งประสานเสียง 
โดยใชช้ดุการสอนคาซู ตามแนวคิดโคดาย มีผลสมัฤทธ์ิดา้นโสตทกัษะ ก่อนเรียน (�̅� = 2.30, S.D 

= .795) และหลงัเรียน (�̅�= 8.00, S.D = 1.057) ซึ่งแตกตา่งกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
.05 แสดงวา่ การเรียนรายวิชาขบัรอ้งประสานเสียง โดยใชช้ดุการสอนคาซู ตามแนวคิดโคดาย ท า
ใหมี้ผลสมัฤทธ์ิดา้นโสตทกัษะสงูขึน้ 

 

ตาราง 3 แสดงผลการเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิดา้นโสตทกัษะ ก่อนเรียนและหลงัเรียน รอบท่ี 1 
(แบบมีเปียโน) 

ประชากรที่ศึกษา N �̅� S.D t Prob. 
ทดสอบก่อนเรียน 44 1.66 .645   

    28.440 0.000* 
ทดสอบหลังเรียน 44 4.52 .549   

 44     

*มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 

จากตาราง 3 แสดงผลการวิเคราะหเ์ปรียบเทียบคา่เฉล่ีย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของ
ผลทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน รอบท่ี 1 โดยการขบัรอ้งแบบมีเปียโน พบวา่ ประชากรท่ีศกึษาท่ี
เรียนในรายวิชาขบัรอ้งประสานเสียง โดยใชช้ดุการสอนคาซู ตามแนวคิดโคดาย มีผลสมัฤทธ์ิดา้น
โสตทกัษะ รอบท่ี 1 ก่อนเรียน (�̅� = 1.66, S.D = .645) และหลงัเรียน (�̅�= 4.52, S.D = .549)  
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ซึ่งแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 แสดงว่า การเรียนรายวิชาขับรอ้งประสาน
เสียง โดยใชช้ดุการสอนคาซู ตามแนวคดิโคดาย ท าใหมี้ผลสมัฤทธ์ิดา้นโสตทกัษะสงูขึน้ 

ตาราง 4 แสดงผลการเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิดา้นโสตทกัษะ ก่อนเรียนและหลงัเรียน รอบท่ี 2 
(แบบไมมี่เปียโน) 

ประชากรที่ศึกษา N �̅� S.D t Prob. 
ทดสอบก่อนเรียน 44 .64 .532   

    29.218 0.000* 
ทดสอบหลังเรียน 44 3.48 .731   

 44     

*มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 

จากตาราง 4 แสดงผลการวิเคราะหเ์ปรียบเทียบคา่เฉล่ีย และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานของ
ผลทดสอบก่อนและหลังการใช้ชุดการสอน รอบท่ี 2 โดยการขับรอ้งแบบไม่มีเปียโน  พบว่า 
ประชากรท่ีศกึษาท่ีเรียนในรายวิชาขบัรอ้งประสานเสียง โดยใชช้ดุการสอนคาซู ตามแนวคดิโคดาย 
มีผลสมัฤทธ์ิดา้นโสตทกัษะ รอบท่ี 2 ก่อนเรียน (�̅� = .64, S.D = .532) และหลงัเรียน (�̅�= 3.48, 

S.D = .731) ซึ่งแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 แสดงว่า การเรียนรายวิชาขับ
รอ้งประสานเสียง โดยใชชุ้ดการสอนคาซู ตามแนวคิดโคดาย ท าใหมี้ผลสัมฤทธ์ิดา้นโสตทักษะ
สงูขึน้ 

เม่ือพิจารณาจากผลการวิเคราะห ์ 
สรุปไดว้า่ ผลทดสอบก่อนเรียน คา่เฉล่ีย อยู่ท่ี 2.30 และหลงัเรียน อยูท่ี่ 8.00 เม่ือ

พิจารณาจากผลแบบทดสอบรอบท่ี 1 แบบมีเปียโน พบว่าคา่เฉล่ีย ก่อนเรียน อยู่ท่ี 1.66 และหลงั
เรียน อยู่ท่ี 4.52 และผลแบบทดสอบรอบท่ี 2 พบว่า ก่อนเรียน ค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 0.64 และหลงัเรียน 
อยูท่ี่ 3.48 ผลพิจารณา พบวา่หลงัเรียนมีผลสมัฤทธ์ิสงูกวา่ก่อนเรียน 

4.2. ความพงึพอใจของนักเรียนทีม่ีต่อการเรียนโสตทักษะ โดยใช้ชุดการสอนคาซู  
ผลการวิเคราะหค์วามพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีตอ่การเรียนโสตทกัษะ โดยใชช้ดุการสอน

คาซู ตามแนวคดิโคดาย ของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1 ไดผ้ลดงันี ้ 
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ตาราง 5 แสดงผลการวิเคราะหค์วามพงึพอใจของนกัเรียนตอ่การเรียนโสตทกัษะ โดยใชช้ดุการ
สอนคาซูตามแนวคดิโคดาย 

         ด้านคุณภาพของเนื้อหา                                      X̅                    S.D            ระดับคุณภาพ 

1 สือ่มีความชดัเจนของเนือ้หาสอดคลอ้งจดุประสงค ์                  4.89              17.0                พึงพอใจมากที่สดุ  

2 สือ่มีล  าดบัขัน้ตอนการน าเสนอขอ้มลูจากงา่ยไปยาก                5.00              19.68              พึงพอใจมากที่สดุ 
3 เนือ้หาในสือ่มีความนา่สนใจ นา่ติดตาม                                  4.82              15.59              พึงพอใจมากที่สดุ 
เหมาะสมกบัระดบัของผูเ้รยีน 
4 ชดุการสอนคาซูชว่ยใหน้กัเรยีนขบัรอ้งประสานเสยีงได ้            4.82               15.59             พึงพอใจมากที่สดุ 
ง่ายขึน้ 
5 นกัเรยีนสามารถจดจ าระดบัเสยีงไดห้ลงัจากใชช้ดุการสอน       4.93               18.05             พึงพอใจมากที่สดุ 
คาซ ู
รวมผลการวิเคราะหด์้านคุณภาพของเนือ้หา                    4.11            17.19          พึงพอใจมากที่สุด 
ด้านคุณภาพของชุดการสอนคาซู 
6 การน าเสนอเนือ้หาในชดุการสอนมีความนา่สนใจ                    4.84               16.45             พึงพอใจมากที่สดุ 
7 แบบฝึกหดัและเพลงทีใ่ชท้  าใหน้กัเรยีนทราบความกา้วหนา้      4.95                18.58            พึงพอใจมากที่สดุ 
ของตนเอง 
8 ชดุการสอนคาซูชว่ยสง่เสรมิใหน้กัเรยีนเกิดความสนใจ            4.73                 14.17            พงึพอใจมากที่สดุ 
ในการเรยีน 
9 ชดุการสอนมีความทนัสมยั                                                    4.86                16.53             พึงพอใจมากที่สดุ 
10 ความพงึพอใจโดยรวม                                                        4.98                19.12             พงึพอใจมากที่สดุ 
รวมผลการวิเคราะหด์้านคุณภาพของชุดการสอนคาซู       4.87             16.97           พึงพอใจมากที่สุด 
รวมผลการวิเคราะหค์วามพงึพอใจทัง้ 2 ด้าน                  4.49             17.08           พึงพอใจมากทีสุ่ด 
 

จากตาราง 5 แสดงว่าความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีตอ่การเรียนโสตทกัษะ โดยใชช้ดุการ
สอนคาซู ตามแนวคดิโคดาย ของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1 โดยภาพรวมมีคา่เฉล่ียอยู่ในระดบั
พงึพอใจมากท่ีสดุ 

เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่  
สรุปผลการวิเคราะหค์วามพึงพอใจดา้นคณุภาพของเนือ้หา พบว่า 2 อนัดบั

แรกท่ีนกัเรียนพึงพอใจมากท่ีสดุ คือ ส่ือมีล าดบัขัน้ตอนการน าเสนอขอ้มลูจากง่ายไปยาก คา่เฉล่ีย
อยู่ท่ี 5.00 และนกัเรียนสามารถจดจ าระดบัเสียงไดห้ลงัจากใชช้ดุการสอนคาซู  คา่เฉล่ียอยู่ท่ี 4.93
ผลการวิเคราะหค์วามพงึพอใจดา้นคณุภาพของชดุการสอนคาซู พบวา่ 2 อนัดบัแรกท่ีนกัเรียน  
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พึงพอใจมากท่ีสุด คือ ความพึงพอใจโดยรวม คา่เฉล่ียอยู่ท่ี 4.98 และแบบฝึกหดัและเพลงท่ีใชท้  า
ใหน้ักเรียนทราบความกา้วหนา้ของตนเอง ค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 4.95 ดา้นคณุภาพของเนือ้หา 1.1 ส่ือมี
ความชดัเจนของเนือ้หาสอดคลอ้งกบัจดุประสงค ์คา่เฉล่ีย 4.89 มีความพึงพอใจในระดบัมากท่ีสดุ 
1.2 ส่ือมีล าดบัขัน้ตอนการน าเสนอขอ้มูลจากง่ายไปยาก ค่าเฉล่ีย 5.00 มีความพึงพอใจในระดบั
มากท่ีสุด 1.3 เนือ้หาในส่ือมีความน่าสนใจ น่าติดตาม เหมาะสมกับระดับของผู้เรียน ค่าเฉล่ีย 
4.82 มีความพึงพอใจในระดบัมากท่ีสดุ 1.4 ชดุการสอนคาซูช่วยใหน้กัเรียนขบัรอ้งประสานเสียง
ไดง้่ายขึน้ คา่เฉล่ีย 4.82 มีความพึงพอใจในระดบัมากท่ีสดุ 1.5 นกัเรียนสามารถจดจ าระดบัเสียง
ไดห้ลงัจากใชช้ดุการสอนคาซู คา่เฉล่ีย 4.93 มีความพึงพอใจในระดบัมากท่ีสดุ และดา้นคณุภาพ
ของชดุการสอนคาซู 2.1 การน าเสนอเนือ้หาในชดุการสอนมีความน่าสนใจ คา่เฉล่ีย 4.84 มีความ
พึงพอใจในระดบัมากท่ีสุด 2.2 แบบฝึกหัดและเพลงท่ีใชท้  าใหน้ักเรียนทราบความก้าวหนา้ของ
ตนเอง ค่าเฉล่ีย 4.95 มีความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุด 2.3 ชุดการสอนคาซูช่วยส่งเสริมให้
นกัเรียนเกิดความสนใจในการเรียน ค่าเฉล่ีย 4.73 มีความพึงพอใจในระดบัมากท่ีสุด 2.4 ชุดการ
สอนมีความทนัสมยั คา่เฉล่ีย 4.86 มีความพึงพอใจในระดบัมากท่ีสดุ 2.5 ความพึงพอใจโดยรวม 
คา่เฉล่ีย 4.98 มีความพงึพอใจในระดบัมากท่ีสดุ 



  103 

บทที ่5 
สรุปผล อภปิรายผลและข้อเสนอแนะ 

 
การวิจยัครัง้นีเ้ป็นการศึกษาคน้ควา้ผลสมัฤทธ์ิดา้นโสตทกัษะ และความพึงพอใจในการ

เรียนโดยใชช้ดุการสอนคาซู ตามแนวคิดโคดาย ของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1 โรงเรียนเตรียม
อุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทรปราการ ซึ่งมีล าดับขั้นตอนของการวิจัยและผลการวิจัยโดยสรุป
ดงัตอ่ไปนี ้
 

ความมุ่งหมายของการวิจัย 
1. เพ่ือศึกษาผลสมัฤทธ์ิดา้นโสตทักษะ โดยใชชุ้ดการสอนคาซู ตามแนวคิดโคดาย 

ของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1 โรงเรียนเตรียมอดุมศกึษานอ้มเกลา้ สมทุรปราการ  
2. เพ่ือศกึษาความพงึพอใจของนกัเรียนท่ีมีตอ่การเรียนโสตทกัษะ โดยใชช้ดุการสอน

คาซู ตามแนวคดิโคดาย 
 

ความส าคัญของการวิจัย 
1. เป็นแนวทางส าหรับผู้สอนท่ีตอ้งการพัฒนาและแก้ปัญหาดา้นโสตทักษะของ

นกัเรียน 
2. เป็นแนวทางส าหรบัผูส้อนในการจดัการเรียนการสอนโสตทกัษะ โดยการใชชุ้ดการ

สอนคาซูตามแนวคดิโคดาย 
 

ขอบเขตการวิจัย 
การวิจยัครัง้นีผู้ว้ิจยัไดก้ าหนดขอบเขตการวิจยัไวด้งันี ้

ประชากรท่ีจะศกึษา  
นกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 1 หอ้ง 13 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานอ้มเกลา้

สมทุรปราการ ท่ีเรียนในรายวิชาขบัรอ้งประสานเสียง ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศกึษา 2563 จ  านวน 44
คน โดยวิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive sampling) เน่ืองจากนักเรียนชั้น
มธัยมศกึษาปีท่ี 1 หอ้ง 13 เป็นหอ้งส าหรบันกัเรียนท่ีเลือกเรียนในสายการเรียนศิลปะ รายวิชาขบั
รอ้งประสานเสียงเป็นวิชาเพิ่มเติมท่ีเปิดสอนเฉพาะนักเรียนท่ีเลือกเรียนในสายการเรียนศิลปะ
เทา่นัน้ 
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ตวัแปรท่ีศกึษา 
ตวัแปรตน้ ไดแ้ก่ ชดุการสอนคาซู 
ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ 1. ผลสมัฤทธ์ิดา้นโสตทกัษะ 

2. ความพึงพอใจท่ีมีตอ่การเรียนโสตทกัษะ โดยชดุการ
สอนคาซู ตามแนวคดิโคดาย 

เครื่องมือท่ีใชใ้นการวิจยั 
เครื่องมือท่ีใชใ้นการวิจยัครัง้นี ้ประกอบดว้ย 

1. ชดุการสอนคาซู ตามแนวคดิโคดาย 
2. แบบทดสอบโสตทกัษะ  
3. แบบประเมินความพงึพอใจ 
 

วิเคราะหข้์อมูล 
1. ศกึษาเปรียบเทียบ ผลสมัฤทธ์ิดา้นโสตทกัษะ โดยใชช้ดุการสอนคาซู ตามแนวคิด

โคดาย ของนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานอ้มเกลา้ สมุทรปราการ ซึ่ง
การทดสอบผลสัมฤทธ์ิดา้นโสตทักษะจะใชแ้บบกลุ่มทดลองกลุ่มเดียว วัดผลก่อนและหลังการ
ทดลอง (The single group, Pretest-Posttest design) 

2. ความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีตอ่การเรียนโสตทกัษะ โดยใชช้ดุการสอนคาซู ตาม
แนวคิดโคดาย โดยใชม้าตราสว่นประมาณคา่ (Rating Scale) ตามวิธี ของลิเคอรท์ (Likert) ซึ่งมี 5 
ระดบั ไดแ้ก่ พึงพอใจมากท่ีสดุ พึงพอใจมาก พึงพอใจปานกลาง พึงพอใจนอ้ย พึงพอใจนอ้ยท่ีสุด
มาตราประเมินคา่ 5 ระดบั (Rating Scales) ตามแบบของลิเคอร ์

สรุปผลการวิจัย 
ในการศกึษาคน้ควา้ผูว้ิจยัท าการวิเคราะหข์อ้มลูและแปลผลวิจยั ดงันี ้

1. ผลสมัฤทธ์ิดา้นโสตทกัษะ โดยใชช้ดุการสอนคาซู ตามแนวคดิโคดาย ของนกัเรียน
ชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1 โรงเรียนเตรียมอดุมศกึษานอ้มเกลา้ สมทุรปราการ พบว่า ประชากรท่ีศกึษา
ท่ีเรียนในรายวิชาขบัรอ้งประสานเสียง โดยใชช้ดุการสอนคาซู ตามแนวคิดโคดายมีผลสมัฤทธ์ิดา้น
โสตทกัษะ ก่อนและหลงัเรียน แตกตา่งกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 แสดงวา่ การเรียน
รายวิชาขับรอ้งประสานเสียง โดยใชชุ้ดการสอนคาซู ตามแนวคิดโคดาย มีผลสัมฤทธ์ิดา้นโสต
ทกัษะสงูขึน้ 
  



  105 

2. ความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีตอ่การเรียนโสตทกัษะ โดยใชช้ดุการสอนคาซู ตาม
แนวคิดโคดาย ของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 1 ทั้งหมด 2 ดา้น คือ ดา้นคุณภาพของเนือ้หา       
ผลการวิเคราะหอ์ยู่ในระดบัพึงพอใจมากท่ีสดุ และดา้นคณุภาพของชดุการสอน ผลการวิเคราะห์
อยูใ่นระดบัพงึพอใจมากท่ีสดุ 

อภปิรายผลการวิจัย 
การวิจยัครัง้นี ้เป็นการศกึษาผลสมัฤทธ์ิดา้นโสตทกัษะของนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 1 

โดยการใชช้ดุการสอนคาซู ตามแนวคดิโคดาย ผลการวิเคราะหข์อ้มลูอภิปรายผลไดด้งันี ้ 
1. ผลสมัฤทธ์ิดา้นโสตทกัษะของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1 โดยการใชช้ดุการสอน

คาซู ตามแนวคดิโคดาย พบวา่ ผลการวิจยัสามารถอภิปรายผลไดด้งันี ้ 
1.1 จากความมุ่งหมายของการวิจยั เพ่ือศกึษาผลสมัฤทธ์ิดา้นโสตทกัษะ โดยใช้

ชดุการสอนคาซู ตามแนวคิดโคดาย ของนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
นอ้มเกลา้ สมทุรปราการ 

1.2 จากสมมติฐานการวิจยั ขอ้ท่ี 1 นกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1 รายวิชาขบัรอ้ง
ประสานเสียง โรงเรียนเตรียมอดุมศกึษานอ้มเกลา้ สมทุรปราการ มีผลสมัฤทธ์ิดา้นโสตทกัษะหลงั
การใชช้ดุการสอนคาซู ตามแนวคดิโคดาย สงูกวา่ก่อนใชช้ดุการสอน 

ผลการวิจยั พบว่า ผลสมัฤทธ์ิดา้นโสตทกัษะของนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 1 โดย
การใชชุ้ดการสอนคาซู ตามแนวคิดโคดาย โดยรวมพบว่า ผลสมัฤทธ์ิดา้นโสตทกัษะของนกัเรียน
ชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีไดร้บัการจดัการเรียนการสอน โดยการใชชุ้ดการสอนคาซู ตามแนวคิดโค
ดายก่อนเรียนและหลงัเรียน นกัเรียนมีผลสมัฤทธ์ิก่อนเรียน คิดเป็นรอ้ยละ 22.95 และผลสมัฤทธ์ิ
หลังเรียน คิดเป็น รอ้ยละ 80  แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  ในด้านการ
ทดสอบรอบท่ี 1 แบบมีเปียโน พบว่า ผลสัมฤทธ์ิก่อนเรียน คิดเป็นรอ้ยละ 33.18 และหลังเรียน   
คิดเป็นรอ้ยละ 90.45 แตกต่างกันอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 และในดา้นการทดสอบ
รอบท่ี 2 แบบไมมี่เปียโน มีผลสมัฤทธ์ิก่อนเรียน คิดเป็นรอ้ยละ 12.72 และหลงัเรียน คดิเป็นรอ้ยละ 
69.54 แตกต่างกันอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 แสดงว่า ผลสมัฤทธ์ิดา้นโสตทกัษะของ
นกัเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน แสดงว่า การจดัการเรียนการสอนโดยการใชชุ้ดการสอนคาซู 
ตามแนวคิดโคดาย ท าใหค้วามสามารถดา้นโสตทกัษะของนกัเรียนสงูขึน้ สอดคลอ้งกบัสมมตฐิาน
ท่ีตัง้ไว ้

ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะบทเพลง Jinger bells ท่ีผูว้ิจยัเลือกมาใชท้ดสอบโสตทกัษะ เป็น
เพลงท่ีนกัเรียนรูจ้กั และคุน้เคย ท านองเป็นสิ่งส  าคญัตอ่การเรียนโสตทกัษะ เม่ือน าบทเพลงท่ี  
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นักเรียนรูจ้ักและคุน้เคยมาใช้ในการฝึกโสตทักษะจะช่วยให้นักเรียนจดจ าระดับเสียงได้ดีขึน้ 
สามารถเปลง่เสียงขบัรอ้งออกมา ดว้ยการจดจ าเสียงไดอ้ยา่งธรรมชาต ิสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ 
(นิศาชล บงัคม, 2553) ท่ีว่า การพัฒนาทักษะการฟัง โดยในแต่ละแผนการจดักิจกรรมจะมีบท
เพลงเป็นส่ือการสอนท่ีส าคัญ บทเพลงตอ้งเป็นบทเพลงท่ีเหมาะสมกับอายุและระดับชัน้ของ
นักเรียน และแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูด้า้นโสตทักษะตามแนวคิดโดดายส าหรบันักเรี ยน
เปียโนระดบัชัน้ตน้ ไดน้  าเอาแนวคิดโคคายมาใชใ้นเรื่องบทเพลงส าหรบัเด็กท่ีน ามาใชจ้ะอยู่ใน
บนัไดเสียงเพนตาโทนิก (Pentatonic Scale) จึงมีล าดบัการเรียนชนิดขัน้คู่ ดงันี ้คู่ 2 เมจอร ์คู่ 3 
เมเจอร ์คู ่3 ไมเนอร ์คู ่5 เพอรเ์ฟค คู ่6 เมเจอรค์ู ่8 เพอรเ์ฟค และคู ่4 เพอรเ์ฟค ตามล าดบั ซึ่งการ
เรียงล าดับนี ้สอดคล้องกับการเรียงล าดับในหนังสือแบบฝึกหัต 333 Elementary Exercises 
(Kodaly, 1965) และเพลงรอ้งในสงัคมไทย 

สรุปได้ว่าการจัดเรียนการสอนโดยใช้ชุดการสอนคาซู  ตามแนวคิดโคดาย ท าให้
นกัเรียนแตล่ะคนมีพฒันาการดา้นการฟังระดบัเสียงท่ีดีขึน้ และสง่ผลใหผ้ลสมัฤทธ์ิดา้นโสตทกัษะ
สงูขึน้อีกดว้ย ทัง้ยงัพฒันาทกัษะดา้นการอ่านโนต้ดนตรีขึน้อีกดว้ย เน่ืองจากเวลาท่ีนกัเรียนขบัรอ้ง
ตามเสียงเปียโน นกัเรียนจะตอ้งอ่านโนต้ตาม ท าใหน้กัเรียนจ าเสียงได ้และจ าลกัษณะโนต้ได ้ใน
เวลาเดียวกนั 

2. เม่ือศกึษาความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีตอ่การเรียนโสตทกัษะ โดยใชช้ดุการสอน
คาซู ตามแนวคิดโคดาย ของนักเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 1 ทัง้หมด 2 ดา้น คือ ดา้นคุณภาพของ
เนือ้หา และ ดา้นคณุภาพของชดุการสอน ผลการวิจยัสามารถอภิปรายผลไดด้งันี ้

ความพึงพอใจดา้นคณุภาพของเนือ้หา พบว่า นกัเรียนมีความพึงพอใจในระดบัมาก
ท่ีสดุ และผลการวิเคราะหค์วามพึงพอใจดา้นคณุภาพของชดุการสอนคาซู พบว่า นกัเรียนมีความ
พึงพอใจในระดบัมากท่ีสุด  ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะชุดการสอนคาซูเป็นชุดการสอนท่ีเก่ียวกับการขบั
รอ้ง ซึ่งในรายวิชาการขบัรอ้งประสานเสียง นกัเรียนจะไดข้บัรอ้งร่วมกัน ท าใหน้กัเรียนไดป้ฏิบตัิ
รว่มกับเพ่ือนในหอ้งเรียนและไดร้บัความสนุกสนาน ในแต่ละแบบฝึกหัดท่ีนกัเรียนไดข้บัรอ้งนัน้ 
นักเรียนจะได้รับรูถ้ึงพัฒนาการของตนเองว่ามีการพัฒนามากขึน้เพียงใด เพราะการขับรอ้ง
นกัเรียนจะไดฝึ้กฟังเสียงจากเปียโน จากเพ่ือน และจากตวันกัเรียนเองท าใหเ้ม่ือนกัเรียนเริ่มเขา้ใจ 
และฟังระดบัเสียงได ้นักเรียนจะรูส้ึกถึงพัฒนาการของตนเองไปดว้ย ทัง้นีชุ้ดการสอนยังมีสีสัน
สวยงาม มีความทนัสมยัท าใหน้กัเรียนสามารถฟังเสียงเปียโนในระดบัเสียงท่ีถกูตอ้งไดต้ลอดเวลา 
เพราะในตัวชุดการสอนจะมี QR Code ใหน้ักเรียนสแกนฟังเสียงเปียโนไดต้ลอดเวลา ส่งผลให้
นกัเรียนเกิดความพงึพอใจเก่ียวกบัตวัชดุการสอนซึ่งสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ (กานตธิ์ดา   
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ก าแพงแกว้, 2554)ท่ีว่า ดา้นส่ือท่ีใชใ้นการสอน นกัเรียนมีความพึงพอใจกบัส่ือท่ีมีความน่าสนใจ 
มีสีสันสวยงามมากท่ีสุด คะแนนเฉล่ียอยู่ท่ี 3.00 คะแนน อยู่ในระดับความพึงพอใจมาก ดา้น
ประโยชนข์องกิจกรรม หวัขอ้การฝึกทักษะโสตประสาทโดยใชกิ้จกรรมดีกว่าไม่ใชกิ้จกรรม และ
ความพึงพอใจโดยรวมของนกัเรียนท่ีมีต่อกิจกรรมเพ่ือพฒันาทกัษะโสตประสาทตามวิธีการสอน
แบบโคดาย และกิจกรรมรูปภาพช่วยจ าส าหรบันักเรียนระดบัชัน้ตน้นัน้ มีคะแนนเฉล่ียอยู่ท่ี 3.00 
คะแนนซึ่งเป็นระดบัความพึงพอใจมาก ชุดการสอนคาซู ไดเ้นน้ใหน้กัเรียนไดรู้ถ้ึงการพฒันาของ
ตนเอง ท าใหน้กัเรียนเกิดความพึงพอใจตอ่ชุดการสอน และพึงพอใจต่อการจดัการเรียนการสอน
ของครู สอดคลอ้งกบัทิศนา แขมมณี (2554, น. 69) กล่าวว่าทฤษฎีความตอ้งการของมาสโลว ์คือ 
การสรา้งความพึงพอใจเพ่ือใหเ้กิดความตอ้งการขัน้ตอ่ไป เช่น เม่ือนกัเรียนเกิดความพึงพอใจต่อ
การจัดการเรียนการสอนของครู จะท าให้นักเรียนเกิดความตอ้งการท่ีจะมาเรียนในครัง้ต่อไป 
เพ่ือใหเ้กิดพฤติกรรมการเรียนท่ีดีตอ่ไปได ้ทัง้นีค้รูผูส้อนตอ้งศกึษาความตอ้งการของนกัเรียนว่าอยู่
ในระดบัใดจะช่วยใหง้่ายต่อการสรา้งแรงจูงใจแก่นักเรียนและการจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้ให้
นกัเรียนรูส้ึกสนกุสนาน สอดคลอ้งกบัทฤษฎีสมัพนัธเ์ช่ือมโยงของธอรน์ไดต ์คือ การเรียนรูท่ี้เกิดขึน้
ในตวับคุคลท่ีเลือกตอบสนองตอ่สิ่งเรา้ ซึ่งการตอบสนองจะมีวิธีการท่ีหลากหลายแตต่วับุคคลจะ
เลือกวิธีตอบสนองท่ีดีท่ีสดุ โดยการเช่ือโยงพนัธะระหวา่งสิ่งเรา้กบัการตอบสนอง เชน่ เม่ือตอ้งการ
ความพรอ้มในการเรียนรูก็้จะเลือกตอบสนองดว้ยการหาวิธีจัดการความพรอ้มทางร่างกายและ
จิตใจ เม่ือตอ้งการจดจ าบทเรียนจึงเลือกตอบสนองดว้ยการทบทวนบทเรียนซ า้ ๆ เม่ือตอ้งการ
เรียนความพงึพอใจจงึเป็นปัจจยัส าคญัในการเรียน เป็นตน้ 

ดงันัน้การเรียนการสอนขบัรอ้งประสานเสียง โดยใชช้ดุการสอนคาซู นอกจากจะช่วย
ใหน้ักเรียนเขา้ใจ และจดจ าระดบัเสียงไดแ้ลว้ ยงัช่วยใหน้ักเรียนขบัรอ้งประสานเสียงไดง้่ายขึน้ 
และทราบความกา้วหนา้ของตนเอง ทัง้นีน้กัเรียนยงัไดฝึ้กทกัษะการอ่านโนต้ดว้ย เน่ืองจากการขบั
รอ้งประสานเสียง โดยใชช้ดุการสอนนัน้ นกัเรียนจะตอ้งอา่นโนต้และฟังไปพรอ้มกนั ท าใหน้กัเรียน
ไดท้กัษะการอ่านโนต้ดว้ย จึงส่งผลใหค้วามพึงพอใจของนักเรียนต่อชุดการสอนอยู่ในระดบัมาก 
การใช้ชุดการสอนดา้นโสตทักษะ สามารถพัฒนาโสตทักษะแก่ผู้เรียนไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 
ส่งผลใหเ้กิดทกัษะการปฏิบตัิท่ีถกูตอ้งตรงตามระดบัเสียง สามารถน าความรูท่ี้ไดจ้ากชุดการสอน
ไปปรบัใชใ้นชีวิตประจ าวัน ในเรื่องการขับรอ้ง และการฟังได ้เพราะนักเรียนสามารถเรียนรูไ้ดท่ี้
บา้น ไม่จ  าเป็นตอ้งรอครูกดเปียโนให ้นกัเรียนสามารถสแกน QR code ฟังเสียงเปียโนในชุดการ
สอน โดยสามารถฟังไดท้กุเวลา นบัเป็นความส าคญัอย่างยิ่งในการจดัหา และพฒันาชดุการสอน
โสตทักษะใหเ้ป็นส่ือการเรียนการสอนท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพเพ่ือเอื ้อต่อการเรียนรู ้และ
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พฒันาการตอ่ตวัผูเ้รียน ซึ่งการพฒันาทกัษะดา้นการฟังจะเป็นทกัษะส าคญัตอ่การเรียนรูด้นตรีใน
ระดบัท่ีสงูขึน้  

ข้อเสนอแนะ 
จากการศึกษาค้นคว้าครัง้นี ้ ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะท่ีอาจจะน าผลการวิจัยไปใช้เพ่ือ

แกปั้ญหาหรือพฒันาการเรียนการสอนและเพ่ือการวิจยัครัง้ตอ่ไป ดงันี ้

1. ขอ้เสนอแนะในการน าผลการวิจยัไปใช ้
1.1 การจัดการเรียนการสอนโดยการใช้ชุดการสอนคาซู ตามแนวคิดโคดาย

นกัเรียนจะตอ้งรูจ้กัการฟังระดบัเสียงของตนเอง ครูควรคอยใหค้  าปรกึษาและดแูลอย่างใกลช้ิด 
1.2 ในระหว่างด าเนินกิจกรรมการเรียนการสอน ครูควรกระตุน้ใหน้กัเรียนอยาก

เรียนรูแ้ละฝึกการใชท้กัษะการฟังดว้ยตนเองทกุขัน้ตอน 
1.3 ในการจดัการเรียนการสอนตอ้งวางแผนการจดัการเวลาในการเรียนการสอน

ใหเ้หมาะสม เน่ืองจากบางกิจกรรมตอ้งใชร้ะยะเวลาในการปฏิบตัิกิจกรรมนาน 
1.4 ครูผูส้อนควรจดจ า และขบัรอ้งระดบัเสียงในชุดการสอน พรอ้มกบัเพลงท่ีใช้

ทดสอบใหถ้กูตอ้งและไพเราะ เพ่ือเป็นตวัอยา่งท่ีดีใหก้บันกัเรียน 
2. ขอ้เสนอแนะในการวิจยัครัง้ตอ่ไป 

2.1 การสร้างเกณฑ์ในการประเมินผลสัมฤทธ์ิด้านโสตทักษะนั้น สามารถ
ปรบัปรุงแกไ้ขประเดน็ในดา้นตา่ง ๆ ไดเ้พ่ือพฒันาผูเ้รียนในครัง้ตอ่ไป 

2.2 ควรมีการวิจัยเก่ียวกับการสร้างชุดการสอนเพ่ือพัฒนาโสตทักษะ ตาม
แนวคดิโคดาย โดยเครื่องดนตรีประเภทอ่ืน  

2.3 ควรมีการวิจยัเก่ียวกับการสรา้งชุดการสอนคาซู เพ่ือพฒันาโสตทกัษะ ตาม
แนวคดิโคดาย ส าหรบันกัเรียนชัน้ประถม 
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รายช่ือผู้เช่ียวชาญในการตรวจสอบเคร่ืองมือ 

 
1. ดร.ปวตันช์ยั สวุรรณคงัคะ  อาจารยป์ระจ าสาขาดรุยิางคศาสตรส์ากล  

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
2. ผศ.ดร.วิไลลกัษณ ์ลงักา   ผูช้ว่ยคณบดีฝ่ายวิจยัภาควิชาการวดัผล 

และวิจยัการศกึษา มหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ 
3. นายวชัรกร เผ่ือนโชต ิ   ครูช านาญการพิเศษ รายวิชาดนตรีสากล  

โรงเรียนเตรียมอดุมศกึษานอ้มเกลา้ สมทุรปราการ
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แบบประเมินส าหรับผู้เชี่ยวชาญ 
เพือ่การตรวจพจิารณาความสอดคล้องต่อแบบประเมินความพงึพอใจของนักเรียน 

เร่ือง การสอนโดยการใช้ชุดการสอนคาซู ตามแนวคิดโคดาย 
ค าชีแ้จง โปรดพิจารณาประเมินความสอดคลอ้งของขอ้ความแตล่ะขอ้กบันิยามศพัทเ์ฉพาะ  
โดยท าเครื่องหมาย  √  ลงในชอ่งคะแนน ซึ่งมีเกณฑใ์นการพิจารณาดงันี ้

ระดบั   +1 หมายถึง ขอ้ความนัน้สอดคลอ้งกบันิยามศพัทเ์ฉพาะ                                                    
  ระดบั    0 หมายถึง ไมแ่นใ่จวา่ขอ้ความนัน้สอดคลอ้งกบันิยามศพัทเ์ฉพาะ                                                    

ระดบั  -1  หมายถึง  ขอ้ความนัน้ไมส่อดคลอ้งกบันิยามศพัทเ์ฉพาะ      
หากขอ้ความใดท่ีทา่นพิจารณาแลว้เห็นว่าไมมี่ความเหมาะสมหรือสมควรปรบัปรุง กรุณา

ใหข้อ้เสนอแนะเพี่อใชเ้ป็นแนวทางในการพฒันาเครื่องมือใหมี้ประสิทธิภาพตอ่ไป   
นิยามศัพทเ์ฉพาะ 

แบบประเมินความพงึพอใจ หมายถึง แบบประเมินความพงึพอใจในการเรียนการสอนโดย
ใชช้ดุการสอนคาซู ตามแนวคดิโคดาย 

การขับรอ้งประสาน หมายถึง  การเปล่งเสียงรอ้งออกมาตามโน้ตท่ีก าหนดไวไ้ดอ้ย่าง
ถกูตอ้งตรงตามระดบัเสียง    

ส่ือ หมายถึง ชดุการสอนคาซู ตามแนวคดิโคดาย 

เนือ้หา หมายถึง แบบฝึกหดัในชดุการสอนท่ีเก่ียวกบัการจ าจดระดบัเสียง  
จุ ด ป ร ะ ส ง ค์  ห ม า ย ถึ ง  จุ ด ป ร ะ ส ง ค์ ใ น ก า ร เรี ย น ขั บ ร้อ ง ป ร ะ ส า น เ สี ย ง
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ข้อ รายการ 
ผลการพจิารณา ข้อเสนอแนะเพือ่

การปรับปรุง +1 0 -1 

ด้านคุณภาพของเนือ้หา  

1 
ส่ือมีความชดัเจนของเนือ้หาสอดคลอ้งกบั
จดุประสงค ์

      
  
  

2 
ส่ือมีล าดบัขัน้ตอนการน าเสนอขอ้มลูจากง่ายไป
ยาก 

         

3 
เนือ้หาในส่ือมีความนา่สนใจ นา่ติดตาม เหมาะสม
กบัระดบัของผูเ้รียน 

      
  
  

4 
ชดุการสอนคาซูชว่ยใหน้กัเรียนขบัรอ้งประสาน
เสียงไดง้่ายขึน้ 

      
  
  

5 
นกัเรียนสามารถจดจ าระดบัเสียงไดห้ลงัจากใชช้ดุ
การสอนคาซู 

      
  
  

ด้านคุณภาพของชุดการสอนคาซู 

6 การน าเสนอเนือ้หาในชดุการสอนมีความนา่สนใจ       
  
  

7 
แบบฝึกหดัและเพลงท่ีใชท้  าใหน้กัเรียนทราบ
ความกา้วหนา้ของตนเอง 

      
  
  

8 
ชดุการสอนคาซูชว่ยสง่เสรมิใหน้กัเรียนเกิดความ
สนใจในการเรียน 

      
  
  

9 ชดุการสอนมีความทนัสมยั       
  
  

10 ความพงึพอใจโดยรวม       
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ขอ้เสนอแนะ  
..............................................................................................................................................  
..............................................................................................................................................  
.............................................................................................................................................. 
  

                                                    ลงช่ือ.............................................................            
                                                              (...........................................................)   

          ต  าแหนง่ .          
..........................................................                         

                                                                                               ผูเ้ช่ียวชาญ
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แบบประเมินส าหรับผู้เชี่ยวชาญ 
เพือ่การตรวจพจิารณาความสอดคล้องต่อ แผนการสอน และชุดการสอนคาซู ตาม

แนวคิดโคดาย 
ค าชีแ้จง ขอใหผู้เ้ช่ียวชาญโปรดตรวจสอบประเมินความสอดคลอ้งของแผนการสอน และ ชดุการ
สอนคาซู ตามแนวคิดโคดาย อย่างละเอียดและตอบค าถามตามความคิดเห็นใหต้รงกับสภาพ
ความเป็นจริงท่ีสุด โดยท าเครื่องหมาย (√) ลงในช่องท่ีตรงกับระดบัการพิจารณาของท่าน พรอ้ม
เขียนขอ้เสนอแนะท่ีเป็นประโยชนใ์น การน าไปพิจารณาปรบัปรุงตอ่ไป โดยมีเกณฑด์งันี ้ 

ระดบั   +1 หมายถึง มีความสอดคลอ้งกบัเนือ้หา                                                 
   ระดบั    0 หมายถึง ไมแ่นใ่จ  

ระดบั  -1  หมายถึง  ไมมี่ความสอดคลอ้งกบัเนือ้หา                                                 
  

ข้อ รายการ 
ผลการพจิารณา ข้อเสนอแนะเพือ่

การปรับปรุง 
+1 0 -1 

ด้านคุณภาพของเนือ้หา  

1 
ความสอดคลอ้งระหวา่งชดุการสอนและแผนการ
สอน 

      
  
  

2 ความชดัเจนของเนือ้หาสอดคลอ้งกบัจดุประสงค ์          

3 ล าดบัขัน้ตอนการน าเสนอขอ้มลูจากง่ายไปยาก       
  
  

4 เนือ้หามีความนา่สนใจ นา่ติดตาม       
  
  

5 ความเหมาะสมกบัระดบัของผูเ้รียน          

ด้านคุณภาพของแผนการสอนและชุดการสอนคาซู 

6 ความถกูตอ้งและชดัเจนของชดุการสอน       
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7 ขอ้ปฏิบตัใินการใชช้ดุการสอนเขา้ใจง่าย ชดัเจน       
  
  

8 
ส่ือชว่ยกระตุน้ใหผู้เ้รียนเกิดความสนใจ อยาก
เรียนรู ้

      
  
  

9 ส่ือมีความทนัสมยั สะดวก ง่ายตอ่การใชง้าน       
  
  

10 
ความเหมาะสมของระยะเวลา และขัน้ตอนการท า
กิจกรรม 

      
  
  

 
ขอ้เสนอแนะ  
..............................................................................................................................................  
..............................................................................................................................................  
.............................................................................................................................................. 
  

                                                   ลงช่ือ.............................................................            
                                                                       (...........................................................)   

      ต  าแหนง่    
............................................................                         

     ผูเ้ช่ียวชาญ
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แบบประเมินส าหรับผู้เชี่ยวชาญ 
เพือ่การตรวจพจิารณาความสอดคล้องต่อแบบสังเกตในบรรยากาศด้านการเรียน       
การสอน การขับร้องประสานเสียง โดยการใช้ชุดการสอนคาซู ตามแนวคิดโคดาย      

ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที ่1 
ค าชีแ้จง ขอใหผู้เ้ช่ียวชาญโปรดตรวจสอบความสอดคลอ้งต่อแบบสงัเกตในบรรยากาศดา้นการ
เรียนการสอน การขับรอ้งประสานเสียง โดยการใช้ชุดการสอนคาซู ตามแนวคิดโคดาย ของ
นักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 1 อย่างละเอียดและตอบค าถามตามความคิดเห็นใหต้รงกับสภาพ
ความเป็นจริงท่ีสุด โดยท าเครื่องหมาย (√) ลงในช่องท่ีตรงกับระดบัการพิจารณาของท่าน พรอ้ม
เขียนขอ้เสนอแนะท่ีเป็นประโยชนใ์น การน าไปพิจารณาปรบัปรุงตอ่ไป โดยมีเกณฑด์งันี ้ 

ระดบั   +1 หมายถึง  ขอ้ความนัน้มีความสอดคลอ้ง                                              
   ระดบั    0 หมายถึง  ไมแ่นใ่จในขอ้ค าถามนัน้  

ระดบั  -1  หมายถึง   ขอ้ค าถามนัน้ไมมี่ความสอดคลอ้ง 
แบบสังเกตในบรรยากาศด้านการเรียนการสอนนี ้แบ่งออกเป็น 2 ตอน      
ตอนท่ี 1 เป็นการสงัเกตบรรยากาศในชัน้เรียนโดยรวม      
ตอนท่ี 2 เป็นการสงัเกตพฤตกิรรมการเรียนรายบคุคลของนกัเรียน  
ตอนที ่1 การสังเกตบรรยากาศในช้ันเรียนโดยรวม                         

ข้อ รายการ 
ผลการพจิารณา ข้อเสนอแนะเพือ่การ

ปรับปรุง +1 0 -1 

1 
บรรยากาศในชัน้เรียนชว่ยกระตุน้ใหน้กัเรียน
ต่ืนตวั 

         

2 
บรรยากาศในชัน้เรียนสง่เสรมิใหน้กัเรียนเกิด
ความสนใจ และสรา้งเสรมิแรงจงูใจในการ
เรียนรู ้

         

3 
กิจกรรมการเรียนรูส้ง่เสรมิใหน้กัเรียนไดป้ฏิบตัิ
จรงิ 

         

4 กิจกรรมในชัน้เรียนเหมาะสมกบัวยัของนกัเรียน          

5 
การมีปฏิสมัพนัธข์องครูและนกัเรียนไมมี่ความ
ตงึเครียดและเป็นกนัเอง 
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ตอนที ่2 การสังเกตพฤตกิรรมการเรียนรายบุคคลของนักเรียน  

ข้อ รายการ 
ผลการพจิารณา ข้อเสนอแนะเพือ่การ

ปรับปรุง +1 0 -1 

1 นกัเรียนใหค้วามสนใจในการเรียนการสอน          
2 นกัเรียนมีปฏิสมัพนัธใ์นการถาม-ตอบค าถาม          

3 
นกัเรียนมีความรบัผิดชอบตอ่งานท่ีรบั
มอบหมาย 

         

4 
นกัเรียนมีสว่นรว่มในการท ากิจกรรมอยา่ง
สม ่าเสมอ 

         

5 
นกัเรียนใหค้วามชว่ยเหลือหรือแนะน าเพ่ือนใน
การท ากิจกรรม 

      
  
  

ขอ้เสนอแนะ  
..............................................................................................................................................  
..............................................................................................................................................  
                                           ลงช่ือ.............................................................            

                                                                 (...........................................................)   
            ต  าแหนง่    

............................................................                         
           ผูเ้ช่ียวชาญ



 127 
 

แบบประเมินส าหรับผู้เชี่ยวชาญเพือ่การตรวจพจิารณาความสอดคล้องต่อ 
แบบประเมินแบบทดสอบก่อนและหลังเรียนโดยการใช้ชุดการสอนคาซู  

ตามแนวคิดโคดาย ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที ่1  
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทรปราการ 

ค าชีแ้จง ขอใหผู้้เ้ช่ียวชาญโปรดตรวจสอบประเมินความสอดคลอ้งของแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียน โดยการใชช้ดุการสอนคาซู ตามแนวคิดโคดาย ของนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ี
เรียนโดยการใช้ชุดการสอนคาซู ตามแนวคิดโคดาย อย่างละเอียดและตอบค าถามตามความ
คิดเห็นใหต้รงกับสภาพความเป็นจริงท่ีสุด โดยท าเครื่องหมาย (√) ลงในช่องท่ีตรงกับระดบัการ
พิจารณาของท่าน พรอ้มเขียนขอ้เสนอแนะท่ีเป็นประโยชนใ์นการน า ไปพิจารณาปรบัปรุงต่อไป 
โดยมีเกณฑด์งันี ้  

ระดบั   +1 หมายถึง ขอ้ค าถามนัน้มีความสอดคลอ้งกบัเนือ้หา                                                      
   ระดบั    0 หมายถงึ ไมแ่นใ่จในขอ้ค าถามนัน้      

ระดบั  -1  หมายถึง  ขอ้ค าถามนัน้ไมมี่ความสอดคลอ้งกบัเนือ้หา
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ข้อสอบแบ่งออกเป็นการขับร้อง 2 รอบดังนี ้

 
เนือ้หาการประเมิน 

ระดับการพจิารณา  
หมายเหตุ 

+1 0 -1 
รอบท่ี 1 ขบัรอ้งโนต้เพลง Jingle Bells ใหต้รงระดบัเสียงโดยขบั
รอ้งพรอ้มกบัเปียโน (5 คะแนน) 

 
รอบท่ี 2 ขบัรอ้งโนต้เพลง Jingle Bells ใหต้รงระดบัเสียงโดยไมใ่ช้
เปียโน (5 คะแนน) 
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ขอ้เสนอแนะ  
..............................................................................................................................................  
..............................................................................................................................................  
..............................................................................................................................................  
 
  

                                                            ลงช่ือ.............................................................            
                                                                 (...........................................................)   

          ต  าแหนง่ 
............................................................                        

                                                                                               ผูเ้ช่ียวชาญ
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แบบประเมินส าหรับผู้เชี่ยวชาญ 
เพือ่การตรวจพจิารณาความเหมาะสมต่อ แผนการสอน และชุดการสอนคาซู  

ตามแนวคิดโคดาย 
ค าชีแ้จง ขอใหผู้เ้ช่ียวชาญโปรดตรวจสอบประเมินความเหมาะสมของแผนการสอน และ ชดุการ
สอนคาซู ตามแนวคิดโคดาย อย่างละเอียดและตอบค าถามตามความคิดเห็นใหต้รงกับสภาพ
ความเป็นจริงท่ีสุด  โดยท าเครื่องหมาย (√) ลงในช่องท่ีตรงกับระดับการพิจารณาของท่าน      
พรอ้มเขียนขอ้เสนอแนะท่ีเป็นประโยชนใ์น การน าไปพิจารณาปรบัปรุงตอ่ไป โดยมีเกณฑด์งันี ้ 

5  หมายถึง มีความเหมาะสมมากท่ีสดุ                                                          
4  หมายถึง  มีความเหมาะสมมาก         
3  หมายถึง  มีความเหมาะสมปานกลาง        
2  หมายถึง  มีความเหมาะสมนอ้ย         
1  หมายถึง  ไมมี่ความเหมาะสม                    

ข้อ รายการ 
ผลการพจิารณา ข้อเสนอแนะเพือ่การ

ปรับปรุง 5 4 3 2 1 

ด้านคุณภาพของเนือ้หา 

1 
ความสอดคลอ้งระหวา่งชดุการสอนและแผนการ
สอน 

       
  
  

2 ความชดัเจนของเนือ้หาสอดคลอ้งกบัจดุประสงค ์           

3 ล าดบัขัน้ตอนการน าเสนอขอ้มลูจากง่ายไปยาก        
  
  

4 เนือ้หามีความนา่สนใจ นา่ติดตาม        
  
  

5 ความเหมาะสมกบัระดบัของผูเ้รียน        
  
  

ด้านคุณภาพของแผนการสอนและชุดการสอนคาซู 

6 ความถกูตอ้งและชดัเจนของชดุการสอน         
  
  

7 ขอ้ปฏิบตัใินการใชช้ดุการสอนเขา้ใจง่าย ชดัเจน           
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8 
ส่ือชว่ยกระตุน้ใหผู้เ้รียนเกิดความสนใจ อยาก
เรียนรู ้

        
  
  

9 ส่ือมีความทนัสมยั สะดวก ง่ายตอ่การใชง้าน         
  
  

10 
ความเหมาะสมของระยะเวลา และขัน้ตอนการท า
กิจกรรม 

        
  
  

 
ขอ้เสนอแนะ  
..............................................................................................................................................  
..............................................................................................................................................  
..............................................................................................................................................  
 

                                                          ลงช่ือ.............................................................            
                                                                (...........................................................)   

          ต  าแหนง่ 
............................................................                         

         ผูเ้ช่ียวชาญ
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ภาคผนวก ข 
ภาคผนวก ข 

หนังสือราชการ
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ภาคผนวก ค 
ภาคผนวก ค 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย
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รายวิชา ศ20273 การขบัรอ้งประสานเสียง 
ชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1 

  ชดุการสอนคาซู 

กลุจิรา เฉลิมธารานกุลู 
KUNJIRA CHALEMTARANUKUL 

KAZOO INSTRUCTIONAL PACKAGE BASED ON KODALY 
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สาระน่ารู้ของเคร่ืองดนตรีคาซ ู

 
1. วิธีจบั 

 
 
 
 
2. วิธีปฏิบตัิและการก าเนิดเสียงของเครือ่งดนตรคีาซู 
  
  
 
วธีิการใช้ชุดการสอนคาซ ู  
        1. ดโูนต้จากแบบฝึกหดัพรอ้มกบัฟังเสียงเปียโน 1 รอบ  
        2. ปฏิบตัิคาซตูามแบบฝึกหดัพรอ้มกบัเปียโน  
        3. ขบัรอ้งโนต้ตามแบบฝึกหดัใหต้รงกบัเปียโน 
        4. ขบัรอ้งโนต้ตามแบบฝึกหดัโดยไม่ใชเ้ปียโน 
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แบบฝึกหัดที ่1   
   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

แสกนเพื่อฟังเสียง 
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แบบฝึกหัดที ่2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แสกนเพื่อฟังเสียง 
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แบบฝึกหัดที ่3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แสกนเพื่อฟังเสียง 
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แบบฝึกหัดที ่4 

 
 

แสกนเพื่อฟังเสียง 
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แบบฝึกหัดที ่5 

 
 
 
 
 
 
 
 

แสกนเพื่อฟัง
เสียง 
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แบบฝึกหัดที ่6 
 
 
 
 

  
 

แสกนเพื่อฟังเสียง 
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แบบฝึกหัดที ่7 
  

  
 
 
 
 แสกนเพื่อฟังเสียง 
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แบบฝึกหัดที ่8 

 
 
 
 
 

แสกนเพื่อฟังเสียง 
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แสกนเพื่อฟังเสียง  

แบบฝึกหัดที ่9 
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แบบฝึกหัดที ่10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แสกนเพื่อฟังเสียง 
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แสกนเพื่อฟัง 
แบบรวม 

แสกนเพื่อฟัง 
เสียงกลุ่ม A 

แสกนเพื่อฟัง 
เสียงกลุ่ม B 
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1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชีวั้ด 
 
1.1 มาตรฐานการเรียนรู้ 
       มาตรฐาน  ศ 2.1  เขา้ใจและแสดงออกทางดนตรีอย่างสรา้งสรรค ์วิเคราะห ์วิพากษ ์วิจารณ์
คณุคา่ดนตรี ถ่ายทอดความรูส้กึความคิดตอ่ดนตรีอย่างอิสระ ช่ืนชมและประยกุตใ์ชใ้น
ชีวิตประจ าวนั      
1.2 บูรณาการ Thailand 4.0 
 1) นกัดนตรี 
 2) ครูสอนดนตรี 
1.3 บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง 
          3 ห่วง           2 เงือ่นไข 
     ความพอประมาณ           √  ความรู ้
     ความมีเหตผุล                          คณุธรรม 
     ความมีภมูิคุม้กนัท่ีดีในตวั 
1.4 จุดเน้นสู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  ทักษะศตวรรษที ่21  (ใช้เฉพาะแกนหลัก 4Cs) 
        √  การคิดอยา่งมีวิจารณญาณ และทกัษะในการแกปั้ญหา (Critical  Thinking  and  
Problem  Solving) 
        √  ทกัษะดา้นการสรา้งสรรค ์และนวตักรรม (Creativity  and  Innovation)

 
แผนการจัดการเรียนรู้ที ่ 1 

ชุดการสอนคาซู 
จ านวน 2 คาบ  เวลา 1 ชั่วโมง   40   นาที   
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        √  ทกัษะดา้นความรว่มมือ การท างานเป็นทีม และภาวะผูน้  า (Collaboration,  Teamwork  
and Leadership) 
        √  ทกัษะดา้นการส่ือสารสนเทศ และรูเ้ทา่ทนัส่ือ (Communications,  Information,  and  
Media  Literacy)   
2. จุดประสงคก์ารเรียนรู้ 
      1) สามารถอธิบายลกัษณะโนต้ และอา่นโนต้กญุแจซอลและกญุแจฟาในแบบฝึกหดัท่ี 1 
ได ้(K) 
    2) สามารถอธิบายอตัราจงัหวะโนต้ตวัด าได ้ตวัขาว และตวักลม (K) 
      3) สามารถปฏิบตัเิครื่องดนตรีคาซูไดต้รงระดบัเสียงในแบบฝึกหดัท่ี 1 ได ้(P) 
      4) สามารถขบัรอ้งไดต้รงระดบัเสียงในแบบฝึกหดัท่ี 1 ได ้(P) 
      5) ทกัษะในการฟังระดบัเสียงของเปียโน (P) 
3. สาระการเรียนรู้ 

     ความรู้  (K) 
      - สามารถอธิบายลักษณะโน้ต และอ่านโน้ตกุญแจซอลและกุญแจฟาใน
แบบฝึกหดัท่ี 1 ได ้(K) 
      - สามารถอธิบายอตัราจงัหวะโนต้ตวัด า ตวัขาว และตวักลมได ้(K) 
     ทักษะทีส่ าคัญ  (P) 

    - สามารถปฏิบตัเิครื่องดนตรีคาซูไดต้รงระดบัเสียงในแบบฝึกหดัท่ี 1 ได ้(P) 
      - สามารถขบัรอ้งไดต้รงระดบัเสียงในแบบฝึกหดัท่ี 1 ได ้(P) 
       - ทกัษะในการฟังระดบัเสียงของเปียโน (P) 
4. จุดประสงคเ์ชิงพฤตกิรรม  

1. สามารถปฏิบตัเิครื่องดนตรีคาซูไดต้รงระดบัเสียงในแบบฝึกหดัท่ี 1 ได ้
2. สามารถขบัรอ้งไดต้รงระดบัเสียงในแบบฝึกหดัท่ี 1 ได ้ 
3. สามารถอ่านโนต้ตามแบบฝึกหดั ขอ้ 1 ได ้



 156 
 
5. กิจกรรมการเรียนรู้ 

ข้ันน า  ครูอธิบายเรื่องความส าคญัของโสตทกัษะตอ่การเรียนดนตรี  
 

ข้ันสอน  - วอรม์เสียงกบัเปียโน เพ่ือใหน้กัเรียนคุน้เคยกบัระดบัเสียง และขยาย
เสน้เสียง 
 - ครูอธิบายลักษณะโน้ตตามกุญแจประจ าหลักทัง้กุญแจซอลและ
กญุแจฟา  
ในแบบฝึกหดัท่ี 1  
 - ครูอธิบายอตัราจงัหวะโนต้ตวัด า ตวัขาว และตวักลม 
 - ปฏิบตัิเครื่องดนตรีคาซูตามแบบฝึกหดั ขอ้ 1 โดยฟังระดบัเสียงจาก
เปียโนก่อน   
   จากนัน้จงึปฏิบตัใิหไ้ดเ้สียงตามท่ีไดย้ินพรอ้มกบัเปียโน 
 - ขบัรอ้งตามแบบฝึกหดั ขอ้ 1 โดยฟังระดบัเสียงจากเปียโนก่อน   
   จากนัน้จงึขบัรอ้งใหไ้ดเ้สียงตามท่ีไดย้ินพรอ้มกบัเปียโน 

ข้ันสรุป  - ปฏิบตัิเครื่องดนตรีคาซู และขบัรอ้ง ตามแบบฝึกหดั ขอ้ 1 โดยไม่ใช้
เปียโน 

 
6. ส่ือการเรียนรู้  /  แหล่งการเรียนรู้ 
            6.1 ส่ือการเรียนรู ้
            - เครื่องดนตรีคาซู 
                  - เปียโน
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                  - ชดุการสอนคาซู 
 6.2 แหลง่การเรียนรู ้
            -  หอ้งวงโยธวาทิต โรงเรียนเตรียมอดุมศกึษานอ้มเกลา้ สมทุรปราการ 
7. การวัดและประเมินผล 
     การประเมินตามจดุประสงค/์ตวัชีว้ดั 

สิ่งทีต่้องการวัดผล วิธีวดัการวดั เคร่ืองมือวัด เกณฑก์ารวดั 

1) สามารถอธิบายลกัษณะโนต้ 
และอา่นโนต้กญุแจซอลและ
กญุแจฟาในแบบฝึกหดัท่ี 1 ได ้
(K)   

การถาม-ตอบใน
ชัน้เรยีน 

ค าถามลกัษณะของโนต้ นกัเรยีนอธิบายลกัษณะของ
โนต้ได ้50%      

2) สามารถอธิบายอตัราจงัหวะ
โนต้ตวัด า ตวัขาว และตวักลมได ้
(K) 

การถาม-ตอบใน
ชัน้เรยีน 

ค าถามอตัราจงัหวะของ
โนต้ตวัด า 

นกัเรยีนอธิบายอตัราจงัหวะได ้
50%      

3) สามารถปฏิบตัเิครื่องดนตรี
คาซูไดต้รงระดบัเสียงใน
แบบฝึกหดัท่ี 1 ได ้(P) 

ทดสอบ แบบฝึกหดั ขอ้ 1 ปฏิบตัิไดเ้กิน 50% ขึน้ไป 

4) สามารถขบัรอ้งไดต้รงระดบั
เสียงในแบบฝึกหดัท่ี 1 ได ้(P) 

ทดสอบ แบบฝึกหดั ขอ้ 1 ปฏิบตัิไดเ้กิน 50% ขึน้ไป 

5) ทกัษะในการฟังระดบัเสียง
ของเปียโน (P)   

ทดสอบ แบบฝึกหดั ขอ้ 1 ปฏิบตัิไดเ้กิน 50% ขึน้ไป 
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1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชีวั้ด 
 
1.1 มาตรฐานการเรียนรู้ 
       มาตรฐาน  ศ 2.1  เขา้ใจและแสดงออกทางดนตรีอย่างสรา้งสรรค ์วิเคราะห ์วิพากษ ์วิจารณ์
คณุคา่ดนตรี ถ่ายทอดความรูส้กึความคิดตอ่ดนตรีอย่างอิสระ ช่ืนชมและประยกุตใ์ชใ้น
ชีวิตประจ าวนั      
1.2 บูรณาการ Thailand 4.0 
 1) นกัดนตรี 
 2) ครูสอนดนตรี 
1.3 บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง 
          3 ห่วง           2 เงือ่นไข 
     ความพอประมาณ           √  ความรู ้
     ความมีเหตผุล                          คณุธรรม 
     ความมีภมูิคุม้กนัท่ีดีในตวั 
1.4 จุดเน้นสู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  ทักษะศตวรรษที ่21  (ใช้เฉพาะแกนหลัก 4Cs) 
        √  การคิดอยา่งมีวิจารณญาณ และทกัษะในการแกปั้ญหา (Critical  Thinking  and  
Problem  Solving) 
        √  ทกัษะดา้นการสรา้งสรรค ์และนวตักรรม (Creativity  and  Innovation)

 
แผนการจัดการเรียนรู้ที ่ 2 

ชุดการสอนคาซู 
จ านวน 2 คาบ  เวลา 1 ชั่วโมง   40   นาที   
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        √  ทกัษะดา้นความรว่มมือ การท างานเป็นทีม และภาวะผูน้  า (Collaboration,  Teamwork  
and Leadership) 
        √  ทกัษะดา้นการส่ือสารสนเทศ และรูเ้ทา่ทนัส่ือ (Communications,  Information,  and  
Media  Literacy)  
2. จุดประสงคก์ารเรียนรู้ 
      1) สามารถอธิบายลกัษณะโนต้ และอา่นโนต้กญุแจซอลและกญุแจฟาในแบบฝึกหดัท่ี 2 
ได ้(K) 
    2) สามารถอธิบายอตัราจงัหวะโนต้ตวัด าได ้ตวัขาว และตวักลม (K) 
      3) สามารถปฏิบตัเิครื่องดนตรีคาซูไดต้รงระดบัเสียงในแบบฝึกหดัท่ี 2 ได ้(P) 
      4) สามารถขบัรอ้งไดต้รงระดบัเสียงในแบบฝึกหดัท่ี 2 ได ้(P) 
      5) ทกัษะในการฟังระดบัเสียงของเปียโน (P) 
3. สาระการเรียนรู้ 

     ความรู้  (K) 
      - สามารถอธิบายลักษณะโน้ต และอ่านโน้ตกุญแจซอลและกุญแจฟาใน
แบบฝึกหดัท่ี 2 ได ้(K) 
      - สามารถอธิบายอตัราจงัหวะโนต้ตวัด า ตวัขาว และตวักลมได ้(K) 
     ทักษะทีส่ าคัญ  (P) 

    - สามารถปฏิบตัเิครื่องดนตรีคาซูไดต้รงระดบัเสียงในแบบฝึกหดัท่ี 2 ได ้(P) 
      - สามารถขบัรอ้งไดต้รงระดบัเสียงในแบบฝึกหดัท่ี 2 ได ้(P) 
       - ทกัษะในการฟังระดบัเสียงของเปียโน (P) 
4. จุดประสงคเ์ชิงพฤตกิรรม  

1. สามารถปฏิบตัเิครื่องดนตรีคาซูไดต้รงระดบัเสียงในแบบฝึกหดัท่ี 2 ได ้
2. สามารถขบัรอ้งไดต้รงระดบัเสียงในแบบฝึกหดัท่ี 2 ได ้ 
3. สามารถอ่านโนต้ตามแบบฝึกหดั ขอ้ 2 ได ้
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5. กิจกรรมการเรียนรู้ 

ข้ันน า  ครูอธิบายเรื่องความส าคญัของโสตทกัษะตอ่การเรียนดนตรี  
 

ข้ันสอน  - วอรม์เสียงกบัเปียโน เพ่ือใหน้กัเรียนคุน้เคยกบัระดบัเสียง และขยาย
เสน้เสียง 
 - ครูอธิบายลักษณะโน้ตตามกุญแจประจ าหลักทัง้กุญแจซอลและ
กญุแจฟา  
ในแบบฝึกหดัท่ี 2 
 - ครูอธิบายอตัราจงัหวะโนต้ตวัด า ตวัขาว และตวักลม 
 - ปฏิบตัิเครื่องดนตรีคาซูตามแบบฝึกหดั ขอ้ 2 โดยฟังระดบัเสียงจาก
เปียโนก่อน   
   จากนัน้จงึปฏิบตัใิหไ้ดเ้สียงตามท่ีไดย้ินพรอ้มกบัเปียโน 
 - ขบัรอ้งตามแบบฝึกหดั ขอ้ 2 โดยฟังระดบัเสียงจากเปียโนก่อน   
   จากนัน้จงึขบัรอ้งใหไ้ดเ้สียงตามท่ีไดย้ินพรอ้มกบัเปียโน 

ข้ันสรุป  - ปฏิบตัิเครื่องดนตรีคาซู และขบัรอ้ง ตามแบบฝึกหดั ขอ้ 2 โดยไม่ใช้
เปียโน 

 
6. ส่ือการเรียนรู้  /  แหล่งการเรียนรู้ 
            6.1 ส่ือการเรียนรู ้
            - เครื่องดนตรีคาซู 
                  - เปียโน
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                  - ชดุการสอนคาซู 
 6.2 แหลง่การเรียนรู ้
            -  หอ้งวงโยธวาทิต โรงเรียนเตรียมอดุมศกึษานอ้มเกลา้ สมทุรปราการ 
7. การวัดและประเมินผล 
     การประเมินตามจดุประสงค/์ตวัชีว้ดั 

สิ่งทีต่้องการวัดผล วิธีวดัการวดั เคร่ืองมือวัด เกณฑก์ารวดั 

1) สามารถอธิบายลกัษณะโนต้ 
และอา่นโนต้กญุแจซอลและ
กญุแจฟาในแบบฝึกหดัท่ี 2 ได ้
(K)   

การถาม-ตอบใน
ชัน้เรยีน 

ค าถามลกัษณะของโนต้ นกัเรยีนอธิบายลกัษณะของ
โนต้ได ้50%      

2) สามารถอธิบายอตัราจงัหวะ
โนต้ตวัด า ตวัขาว และตวักลมได ้
(K) 

การถาม-ตอบใน
ชัน้เรยีน 

ค าถามอตัราจงัหวะ นกัเรยีนอธิบายอตัราจงัหวะได ้
50%      

3) สามารถปฏิบตัเิครื่องดนตรี
คาซูไดต้รงระดบัเสียงใน
แบบฝึกหดัท่ี 2 ได ้(P) 

ทดสอบ แบบฝึกหดั ขอ้ 2 ปฏิบตัิไดเ้กิน 50% ขึน้ไป 

4) สามารถขบัรอ้งไดต้รงระดบั
เสียงในแบบฝึกหดัท่ี 2 ได ้(P) 

ทดสอบ แบบฝึกหดั ขอ้ 2 ปฏิบตัิไดเ้กิน 50% ขึน้ไป 

5) ทกัษะในการฟังระดบัเสียง
ของเปียโน (P)   

ทดสอบ แบบฝึกหดั ขอ้ 2 ปฏิบตัิไดเ้กิน 50% ขึน้ไป 
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1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชีวั้ด 
 
1.1 มาตรฐานการเรียนรู้ 
       มาตรฐาน  ศ 2.1  เขา้ใจและแสดงออกทางดนตรีอย่างสรา้งสรรค ์วิเคราะห ์วิพากษ ์วิจารณ์
คณุคา่ดนตรี ถ่ายทอดความรูส้กึความคิดตอ่ดนตรีอย่างอิสระ ช่ืนชมและประยกุตใ์ชใ้น
ชีวิตประจ าวนั      
1.2 บูรณาการ Thailand 4.0 
 1) นกัดนตรี 
 2) ครูสอนดนตรี 
1.3 บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง 
          3 ห่วง           2 เงือ่นไข 
     ความพอประมาณ           √  ความรู ้
     ความมีเหตผุล                          คณุธรรม 
     ความมีภมูิคุม้กนัท่ีดีในตวั 
1.4 จุดเน้นสู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  ทักษะศตวรรษที ่21  (ใช้เฉพาะแกนหลัก 4Cs) 
        √  การคิดอยา่งมีวิจารณญาณ และทกัษะในการแกปั้ญหา (Critical  Thinking  and  
Problem  Solving) 
        √  ทกัษะดา้นการสรา้งสรรค ์และนวตักรรม (Creativity  and  Innovation)

 
แผนการจัดการเรียนรู้ที ่ 3 

ชุดการสอนคาซู 
จ านวน 2 คาบ  เวลา 1 ชั่วโมง   40   นาที   
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        √  ทกัษะดา้นความรว่มมือ การท างานเป็นทีม และภาวะผูน้  า (Collaboration,  Teamwork  
and Leadership) 
        √  ทกัษะดา้นการส่ือสารสนเทศ และรูเ้ทา่ทนัส่ือ (Communications,  Information,  and  
Media  Literacy)  
2. จุดประสงคก์ารเรียนรู้ 
      1) สามารถอธิบายลกัษณะโนต้ และอา่นโนต้กญุแจซอลและกญุแจฟาในแบบฝึกหดัท่ี 3 
ได ้(K) 
    2) สามารถอธิบายอตัราจงัหวะโนต้ตวัด าได ้ตวัขาว และตวักลม (K) 
      3) สามารถปฏิบตัเิครื่องดนตรีคาซูไดต้รงระดบัเสียงในแบบฝึกหดัท่ี 3 ได ้(P) 
      4) สามารถขบัรอ้งไดต้รงระดบัเสียงในแบบฝึกหดัท่ี 3 ได ้(P) 
      5) ทกัษะในการฟังระดบัเสียงของเปียโน (P) 
3. สาระการเรียนรู้ 

     ความรู้  (K) 
      - สามารถอธิบายลักษณะโน้ต และอ่านโน้ตกุญแจซอลและกุญแจฟาใน
แบบฝึกหดัท่ี 3 ได ้(K) 
      - สามารถอธิบายอตัราจงัหวะโนต้ตวัด า ตวัขาว และตวักลมได ้(K) 
     ทักษะทีส่ าคัญ  (P) 

    - สามารถปฏิบตัเิครื่องดนตรีคาซูไดต้รงระดบัเสียงในแบบฝึกหดัท่ี 3 ได ้(P) 
      - สามารถขบัรอ้งไดต้รงระดบัเสียงในแบบฝึกหดัท่ี 3 ได ้(P) 
       - ทกัษะในการฟังระดบัเสียงของเปียโน (P) 
4. จุดประสงคเ์ชิงพฤตกิรรม  

1. สามารถปฏิบตัเิครื่องดนตรีคาซูไดต้รงระดบัเสียงในแบบฝึกหดัท่ี 3 ได ้
2. สามารถขบัรอ้งไดต้รงระดบัเสียงในแบบฝึกหดัท่ี 3 ได ้ 
3. สามารถอ่านโนต้ตามแบบฝึกหดั ขอ้ 3 ได ้
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5. กิจกรรมการเรียนรู้ 

ข้ันน า  ครูอธิบายเรื่องความส าคญัของโสตทกัษะตอ่การเรียนดนตรี  
 

ข้ันสอน  - วอรม์เสียงกบัเปียโน เพ่ือใหน้กัเรียนคุน้เคยกบัระดบัเสียง และขยาย
เสน้เสียง 
 - ครูอธิบายลักษณะโน้ตตามกุญแจประจ าหลักทัง้กุญแจซอลและ
กญุแจฟา  
ในแบบฝึกหดัท่ี 3 
 - ครูอธิบายอตัราจงัหวะโนต้ตวัด า ตวัขาว และตวักลม 
 - ปฏิบตัิเครื่องดนตรีคาซูตามแบบฝึกหดั ขอ้ 3 โดยฟังระดบัเสียงจาก
เปียโนก่อน   
   จากนัน้จงึปฏิบตัใิหไ้ดเ้สียงตามท่ีไดย้ินพรอ้มกบัเปียโน 
 - ขบัรอ้งตามแบบฝึกหดั ขอ้ 3 โดยฟังระดบัเสียงจากเปียโนก่อน   
   จากนัน้จงึขบัรอ้งใหไ้ดเ้สียงตามท่ีไดย้ินพรอ้มกบัเปียโน 

ข้ันสรุป  - ปฏิบตัิเครื่องดนตรีคาซู และขบัรอ้ง ตามแบบฝึกหดั ขอ้ 3 โดยไม่ใช้
เปียโน 

 
6. ส่ือการเรียนรู้  /  แหล่งการเรียนรู้ 
            6.1 ส่ือการเรียนรู ้
            - เครื่องดนตรีคาซู 
                  - เปียโน
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                  - ชดุการสอนคาซู 
 6.2 แหลง่การเรียนรู ้
            -  หอ้งวงโยธวาทิต โรงเรียนเตรียมอดุมศกึษานอ้มเกลา้ สมทุรปราการ 
7. การวัดและประเมินผล 
     การประเมินตามจดุประสงค/์ตวัชีว้ดั 

สิ่งทีต่้องการวัดผล วิธีวดัการวดั เคร่ืองมือวัด เกณฑก์ารวดั 

1) สามารถอธิบายลกัษณะโนต้ 
และอา่นโนต้กญุแจซอลและ
กญุแจฟาในแบบฝึกหดัท่ี 3 ได ้
(K)   

การถาม-ตอบใน
ชัน้เรยีน 

ค าถามลกัษณะของโนต้ นกัเรยีนอธิบายลกัษณะของ
โนต้ได ้50%      

2) สามารถอธิบายอตัราจงัหวะ
โนต้ตวัด า ตวัขาว และตวักลมได ้
(K) 

การถาม-ตอบใน
ชัน้เรยีน 

ค าถามอตัราจงัหวะ นกัเรยีนอธิบายอตัราจงัหวะได ้
50%      

3) สามารถปฏิบตัเิครื่องดนตรี
คาซูไดต้รงระดบัเสียงใน
แบบฝึกหดัท่ี 3 ได ้(P) 

ทดสอบ แบบฝึกหดั ขอ้ 3 ปฏิบตัิไดเ้กิน 50% ขึน้ไป 

4) สามารถขบัรอ้งไดต้รงระดบั
เสียงในแบบฝึกหดัท่ี 3 ได ้(P) 

ทดสอบ แบบฝึกหดั ขอ้ 3 ปฏิบตัิไดเ้กิน 50% ขึน้ไป 

5) ทกัษะในการฟังระดบัเสียง
ของเปียโน (P)   

ทดสอบ แบบฝึกหดั ขอ้ 3 ปฏิบตัิไดเ้กิน 50% ขึน้ไป 
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1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชีวั้ด 
 
1.1 มาตรฐานการเรียนรู้ 
       มาตรฐาน  ศ 2.1  เขา้ใจและแสดงออกทางดนตรีอย่างสรา้งสรรค ์วิเคราะห ์วิพากษ ์วิจารณ์
คณุคา่ดนตรี ถ่ายทอดความรูส้กึความคิดตอ่ดนตรีอย่างอิสระ ช่ืนชมและประยกุตใ์ชใ้น
ชีวิตประจ าวนั      
1.2 บูรณาการ Thailand 4.0 
 1) นกัดนตรี 
 2) ครูสอนดนตรี 
1.3 บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง 
          3 ห่วง           2 เงือ่นไข 
     ความพอประมาณ           √  ความรู ้
     ความมีเหตผุล                          คณุธรรม 
     ความมีภมูิคุม้กนัท่ีดีในตวั 
1.4 จุดเน้นสู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  ทักษะศตวรรษที ่21  (ใช้เฉพาะแกนหลัก 4Cs) 
        √  การคิดอยา่งมีวิจารณญาณ และทกัษะในการแกปั้ญหา (Critical  Thinking  and  
Problem  Solving) 
        √  ทกัษะดา้นการสรา้งสรรค ์และนวตักรรม (Creativity  and  Innovation)

 
แผนการจัดการเรียนรู้ที ่ 4 

ชุดการสอนคาซู 
จ านวน 2 คาบ  เวลา 1 ชั่วโมง   40   นาที   
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        √  ทกัษะดา้นความรว่มมือ การท างานเป็นทีม และภาวะผูน้  า (Collaboration,  Teamwork  
and Leadership) 
        √  ทกัษะดา้นการส่ือสารสนเทศ และรูเ้ทา่ทนัส่ือ (Communications,  Information,  and  
Media  Literacy)  
2. จุดประสงคก์ารเรียนรู้ 
      1) สามารถอธิบายลกัษณะโนต้ และอา่นโนต้กญุแจซอลและกญุแจฟาในแบบฝึกหดัท่ี 4 
ได ้(K) 
    2) สามารถอธิบายอตัราจงัหวะโนต้ตวัด า ตวัขาว และตวักลมได ้(K) 
      3) สามารถปฏิบตัเิครื่องดนตรีคาซูไดต้รงระดบัเสียงในแบบฝึกหดัท่ี 4 ได ้(P) 
      4) สามารถขบัรอ้งไดต้รงระดบัเสียงในแบบฝึกหดัท่ี 4 ได ้(P) 
      5) ทกัษะในการฟังระดบัเสียงของเปียโน (P) 
3. สาระการเรียนรู้ 

     ความรู้  (K) 
      - สามารถอธิบายลักษณะโน้ต และอ่านโน้ตกุญแจซอลและกุญแจฟาใน
แบบฝึกหดัท่ี 4 ได ้(K) 
      - สามารถอธิบายอตัราจงัหวะโนต้ตวัด า ตวัขาว และตวักลมได ้(K) 
     ทักษะทีส่ าคัญ  (P) 

    - สามารถปฏิบตัเิครื่องดนตรีคาซูไดต้รงระดบัเสียงในแบบฝึกหดัท่ี 4 ได ้(P) 
      - สามารถขบัรอ้งไดต้รงระดบัเสียงในแบบฝึกหดัท่ี 4 ได ้(P) 
       - ทกัษะในการฟังระดบัเสียงของเปียโน (P) 
4. จุดประสงคเ์ชิงพฤตกิรรม  

1. สามารถปฏิบตัเิครื่องดนตรีคาซูไดต้รงระดบัเสียงในแบบฝึกหดัท่ี 4 ได ้
2. สามารถขบัรอ้งไดต้รงระดบัเสียงในแบบฝึกหดัท่ี 4 ได ้ 
3. สามารถอ่านโนต้ตามแบบฝึกหดั ขอ้ 4 ได ้
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5. กิจกรรมการเรียนรู้ 

ข้ันน า  ครูอธิบายเรื่องความส าคญัของโสตทกัษะตอ่การเรียนดนตรี  
 

ข้ันสอน  - วอรม์เสียงกบัเปียโน เพ่ือใหน้กัเรียนคุน้เคยกบัระดบัเสียง และขยาย
เสน้เสียง 
 - ครูอธิบายลักษณะโน้ตตามกุญแจประจ าหลักทัง้กุญแจซอลและ
กญุแจฟา  
ในแบบฝึกหดัท่ี 4 
 - ครูอธิบายอตัราจงัหวะโนต้ตวัด า ตวัขาว และตวักลม 
 - ปฏิบตัิเครื่องดนตรีคาซูตามแบบฝึกหดั ขอ้ 4 โดยฟังระดบัเสียงจาก
เปียโนก่อน   
   จากนัน้จงึปฏิบตัใิหไ้ดเ้สียงตามท่ีไดย้ินพรอ้มกบัเปียโน 
 - ขบัรอ้งตามแบบฝึกหดั ขอ้ 4 โดยฟังระดบัเสียงจากเปียโนก่อน   
   จากนัน้จงึขบัรอ้งใหไ้ดเ้สียงตามท่ีไดย้ินพรอ้มกบัเปียโน 

ข้ันสรุป  - ปฏิบตัิเครื่องดนตรีคาซู และขบัรอ้ง ตามแบบฝึกหดั ขอ้ 4 โดยไม่ใช้
เปียโน 

 
6. ส่ือการเรียนรู้  /  แหล่งการเรียนรู้ 
            6.1 ส่ือการเรียนรู ้
            - เครื่องดนตรีคาซู 
                  - เปียโน
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                  - ชดุการสอนคาซู 
 6.2 แหลง่การเรียนรู ้
            -  หอ้งวงโยธวาทิต โรงเรียนเตรียมอดุมศกึษานอ้มเกลา้ สมทุรปราการ 
7. การวัดและประเมินผล 
     การประเมินตามจดุประสงค/์ตวัชีว้ดั 

สิ่งทีต่้องการวัดผล วิธีวดัการวดั เคร่ืองมือวัด เกณฑก์ารวดั 

1) สามารถอธิบายลกัษณะโนต้ 
และอา่นโนต้กญุแจซอลและ
กญุแจฟาในแบบฝึกหดัท่ี 4 ได ้
(K)   

การถาม-ตอบใน
ชัน้เรยีน 

ค าถามลกัษณะของโนต้ นกัเรยีนอธิบายลกัษณะของ
โนต้ได ้50%      

2) สามารถอธิบายอตัราจงัหวะ
โนต้ตวัด า ตวัขาว และตวักลมได ้
(K) 

การถาม-ตอบใน
ชัน้เรยีน 

ค าถามอตัราจงัหวะ นกัเรยีนอธิบายอตัราจงัหวะได ้
50%      

3) สามารถปฏิบตัเิครื่องดนตรี
คาซูไดต้รงระดบัเสียงใน
แบบฝึกหดัท่ี 4 ได ้(P) 

ทดสอบ แบบฝึกหดั ขอ้ 4 ปฏิบตัิไดเ้กิน 50% ขึน้ไป 

4) สามารถขบัรอ้งไดต้รงระดบั
เสียงในแบบฝึกหดัท่ี 4 ได ้(P) 

ทดสอบ แบบฝึกหดั ขอ้ 4 ปฏิบตัิไดเ้กิน 50% ขึน้ไป 

5) ทกัษะในการฟังระดบัเสียง
ของเปียโน (P)   

ทดสอบ แบบฝึกหดั ขอ้ 4 ปฏิบตัิไดเ้กิน 50% ขึน้ไป 
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1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชีวั้ด 
 
1.1 มาตรฐานการเรียนรู้ 
       มาตรฐาน  ศ 2.1  เขา้ใจและแสดงออกทางดนตรีอย่างสรา้งสรรค ์วิเคราะห ์วิพากษ ์วิจารณ์
คณุคา่ดนตรี ถ่ายทอดความรูส้กึความคิดตอ่ดนตรีอย่างอิสระ ช่ืนชมและประยกุตใ์ชใ้น
ชีวิตประจ าวนั      
1.2 บูรณาการ Thailand 4.0 
 1) นกัดนตรี 
 2) ครูสอนดนตรี 
1.3 บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง 
          3 ห่วง           2 เงือ่นไข 
     ความพอประมาณ           √  ความรู ้
     ความมีเหตผุล                          คณุธรรม 
     ความมีภมูิคุม้กนัท่ีดีในตวั 
1.4 จุดเน้นสู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  ทักษะศตวรรษที ่21  (ใช้เฉพาะแกนหลัก 4Cs) 
        √  การคิดอยา่งมีวิจารณญาณ และทกัษะในการแกปั้ญหา (Critical  Thinking  and  
Problem  Solving) 
        √  ทกัษะดา้นการสรา้งสรรค ์และนวตักรรม (Creativity  and  Innovation)

 
แผนการจัดการเรียนรู้ที ่ 5 

ชุดการสอนคาซู 
จ านวน 2 คาบ  เวลา 1 ชั่วโมง   40   นาที   
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        √  ทกัษะดา้นความรว่มมือ การท างานเป็นทีม และภาวะผูน้  า (Collaboration,  Teamwork  
and Leadership) 
        √  ทกัษะดา้นการส่ือสารสนเทศ และรูเ้ทา่ทนัส่ือ (Communications,  Information,  and  
Media  Literacy)  
2. จุดประสงคก์ารเรียนรู้ 
      1) สามารถอธิบายลกัษณะโนต้ และอา่นโนต้กญุแจซอลและกญุแจฟาในแบบฝึกหดัท่ี 5 
ได ้(K) 
    2) สามารถอธิบายอตัราจงัหวะโนต้ตวัด าได ้ตวัขาว ตวัเขบต็ 1 ชัน้ และตวักลม (K) 
      3) สามารถปฏิบตัเิครื่องดนตรีคาซูไดต้รงระดบัเสียงในแบบฝึกหดัท่ี 5 ได ้(P) 
      4) สามารถขบัรอ้งไดต้รงระดบัเสียงในแบบฝึกหดัท่ี 5 ได ้(P) 
      5) ทกัษะในการฟังระดบัเสียงของเปียโน (P) 
3. สาระการเรียนรู้ 

     ความรู้  (K) 
      - สามารถอธิบายลักษณะโน้ต และอ่านโน้ตกุญแจซอลและกุญแจฟาใน
แบบฝึกหดัท่ี 5 ได ้(K) 
      - สามารถอธิบายอตัราจังหวะโนต้ตวัด า ตวัขาว ตวัเขบ็ต 1 ชัน้ และตวักลม ได ้
(K) 
     ทักษะทีส่ าคัญ  (P) 

    - สามารถปฏิบตัเิครื่องดนตรีคาซูไดต้รงระดบัเสียงในแบบฝึกหดัท่ี 5 ได ้(P) 
      - สามารถขบัรอ้งไดต้รงระดบัเสียงในแบบฝึกหดัท่ี 5 ได ้(P) 
       - ทกัษะในการฟังระดบัเสียงของเปียโน (P) 
4. จุดประสงคเ์ชิงพฤตกิรรม  

1. สามารถปฏิบตัเิครื่องดนตรีคาซูไดต้รงระดบัเสียงในแบบฝึกหดัท่ี 5 ได ้
2. สามารถขบัรอ้งไดต้รงระดบัเสียงในแบบฝึกหดัท่ี 5 ได ้ 
3. สามารถอ่านโนต้ตามแบบฝึกหดั ขอ้ 5 ได้
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5. กิจกรรมการเรียนรู้ 

ข้ันน า  ครูอธิบายเรื่องความส าคญัของโสตทกัษะตอ่การเรียนดนตรี  
 

ข้ันสอน  - วอรม์เสียงกบัเปียโน เพ่ือใหน้กัเรียนคุน้เคยกบัระดบัเสียง และขยาย
เสน้เสียง 
 - ครูอธิบายลักษณะโน้ตตามกุญแจประจ าหลักทัง้กุญแจซอลและ
กญุแจฟา  
ในแบบฝึกหดัท่ี 5 
 - ครูอธิบายอตัราจงัหวะโนต้ตวัด า ตวัขาว ตวัเขบต็ 1 ชัน้ และตวักลม 
 - ปฏิบตัิเครื่องดนตรีคาซูตามแบบฝึกหดั ขอ้ 5 โดยฟังระดบัเสียงจาก
เปียโนก่อน   
   จากนัน้จงึปฏิบตัใิหไ้ดเ้สียงตามท่ีไดย้ินพรอ้มกบัเปียโน 
 - ขบัรอ้งตามแบบฝึกหดั ขอ้ 5 โดยฟังระดบัเสียงจากเปียโนก่อน   
   จากนัน้จงึขบัรอ้งใหไ้ดเ้สียงตามท่ีไดย้ินพรอ้มกบัเปียโน 

ข้ันสรุป  - ปฏิบตัิเครื่องดนตรีคาซู และขบัรอ้ง ตามแบบฝึกหดั ขอ้ 5 โดยไม่ใช้
เปียโน 

 
6. ส่ือการเรียนรู้  /  แหล่งการเรียนรู้ 
            6.1 ส่ือการเรียนรู ้
            - เครื่องดนตรีคาซู
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                  - เปียโน 
                  - ชดุการสอนคาซู 
 6.2 แหลง่การเรียนรู ้
            -  หอ้งวงโยธวาทิต โรงเรียนเตรียมอดุมศกึษานอ้มเกลา้ สมทุรปราการ 
7. การวัดและประเมินผล 
     การประเมินตามจดุประสงค/์ตวัชีว้ดั 

สิ่งทีต่้องการวัดผล วิธีวดัการวดั เคร่ืองมือวัด เกณฑก์ารวดั 

1) สามารถอธิบายลกัษณะโนต้ 
และอา่นโนต้กญุแจซอลและ
กญุแจฟาในแบบฝึกหดัท่ี 5 ได ้
(K)   

การถาม-ตอบใน
ชัน้เรยีน 

ค าถามลกัษณะของโนต้ นกัเรยีนอธิบายลกัษณะของ
โนต้ได ้50%      

2) สามารถอธิบายอตัราจงัหวะ
โนต้ตวัด า ตวัขาว ตวัเขบ็ต 1 ชัน้ 
และตวักลมได ้(K) 

การถาม-ตอบใน
ชัน้เรยีน 

ค าถามอตัราจงัหวะ นกัเรยีนอธิบายอตัราจงัหวะได ้
50%      

3) สามารถปฏิบตัเิครื่องดนตรี
คาซูไดต้รงระดบัเสียงใน
แบบฝึกหดัท่ี 5 ได ้(P) 

ทดสอบ แบบฝึกหดั ขอ้ 5 ปฏิบตัิไดเ้กิน 50% ขึน้ไป 

4) สามารถขบัรอ้งไดต้รงระดบั
เสียงในแบบฝึกหดัท่ี 5 ได ้(P) 

ทดสอบ แบบฝึกหดั ขอ้ 5 ปฏิบตัิไดเ้กิน 50% ขึน้ไป 

5) ทกัษะในการฟังระดบัเสียง
ของเปียโน (P)   

ทดสอบ แบบฝึกหดั ขอ้ 5 ปฏิบตัิไดเ้กิน 50% ขึน้ไป 
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1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชีวั้ด 
 
1.1 มาตรฐานการเรียนรู้ 
       มาตรฐาน  ศ 2.1  เขา้ใจและแสดงออกทางดนตรีอย่างสรา้งสรรค ์วิเคราะห ์วิพากษ ์วิจารณ์
คณุคา่ดนตรี ถ่ายทอดความรูส้กึความคิดตอ่ดนตรีอย่างอิสระ ช่ืนชมและประยกุตใ์ชใ้น
ชีวิตประจ าวนั      
1.2 บูรณาการ Thailand 4.0 
 1) นกัดนตรี 
 2) ครูสอนดนตรี 
1.3 บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง 
          3 ห่วง           2 เงือ่นไข 
     ความพอประมาณ           √  ความรู ้
     ความมีเหตผุล                          คณุธรรม 
     ความมีภมูิคุม้กนัท่ีดีในตวั 
1.4 จุดเน้นสู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  ทักษะศตวรรษที ่21  (ใช้เฉพาะแกนหลัก 4Cs) 
        √  การคิดอยา่งมีวิจารณญาณ และทกัษะในการแกปั้ญหา (Critical  Thinking  and  
Problem  Solving) 
        √  ทกัษะดา้นการสรา้งสรรค ์และนวตักรรม (Creativity  and  Innovation)

 
แผนการจัดการเรียนรู้ที ่ 6 

ชุดการสอนคาซู 
จ านวน 2 คาบ  เวลา 1 ชั่วโมง   40   นาที   
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        √  ทกัษะดา้นความรว่มมือ การท างานเป็นทีม และภาวะผูน้  า (Collaboration,  Teamwork  
and Leadership) 
        √  ทกัษะดา้นการส่ือสารสนเทศ และรูเ้ทา่ทนัส่ือ (Communications,  Information,  and  
Media  Literacy)  
2. จุดประสงคก์ารเรียนรู้ 
      1) สามารถอธิบายลกัษณะโนต้ และอา่นโนต้กญุแจซอลและกญุแจฟาในแบบฝึกหดัท่ี 6 
ได ้(K) 
    2) สามารถอธิบายอตัราจงัหวะโนต้ตวัด าได ้ตวัขาว และตวักลม (K) 
      3) สามารถปฏิบตัเิครื่องดนตรีคาซูไดต้รงระดบัเสียงในแบบฝึกหดัท่ี 6 ได ้(P) 
      4) สามารถขบัรอ้งไดต้รงระดบัเสียงในแบบฝึกหดัท่ี 6 ได ้(P) 
      5) ทกัษะในการฟังระดบัเสียงของเปียโน (P) 
3. สาระการเรียนรู้ 

     ความรู้  (K) 
      - สามารถอธิบายลักษณะโน้ต และอ่านโน้ตกุญแจซอลและกุญแจฟาใน
แบบฝึกหดัท่ี 6 ได ้(K) 
      - สามารถอธิบายอตัราจงัหวะโนต้ตวัด าได ้(K) 
     ทักษะทีส่ าคัญ  (P) 

    - สามารถปฏิบตัเิครื่องดนตรีคาซูไดต้รงระดบัเสียงในแบบฝึกหดัท่ี 6 ได ้(P) 
      - สามารถขบัรอ้งไดต้รงระดบัเสียงในแบบฝึกหดัท่ี 6 ได ้(P) 
       - ทกัษะในการฟังระดบัเสียงของเปียโน (P) 
4. จุดประสงคเ์ชิงพฤตกิรรม  

1. สามารถปฏิบตัเิครื่องดนตรีคาซูไดต้รงระดบัเสียงในแบบฝึกหดัท่ี 6 ได ้
2. สามารถขบัรอ้งไดต้รงระดบัเสียงในแบบฝึกหดัท่ี 6 ได ้ 
3. สามารถอ่านโนต้ตามแบบฝึกหดั ขอ้ 6 ได้
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5. กิจกรรมการเรียนรู้ 

ข้ันน า  ครูอธิบายเรื่องความส าคญัของโสตทกัษะตอ่การเรียนดนตรี  
 

ข้ันสอน  - วอรม์เสียงกบัเปียโน เพ่ือใหน้กัเรียนคุน้เคยกบัระดบัเสียง และขยาย
เสน้เสียง 
 - ครูอธิบายลักษณะโน้ตตามกุญแจประจ าหลักทัง้กุญแจซอลและ
กญุแจฟา  
ในแบบฝึกหดัท่ี 6 
 - ครูอธิบายอตัราจงัหวะโนต้ตวัด า ตวัขาว และตวักลม 
 - ปฏิบตัิเครื่องดนตรีคาซูตามแบบฝึกหดั ขอ้ 6 โดยฟังระดบัเสียงจาก
เปียโนกอ่น   
   จากนัน้จงึปฏิบตัใิหไ้ดเ้สียงตามท่ีไดย้ินพรอ้มกบัเปียโน 
 - ขบัรอ้งตามแบบฝึกหดั ขอ้ 6 โดยฟังระดบัเสียงจากเปียโนก่อน   
   จากนัน้จงึขบัรอ้งใหไ้ดเ้สียงตามท่ีไดย้ินพรอ้มกบัเปียโน 

ข้ันสรุป  - ปฏิบตัิเครื่องดนตรีคาซู และขบัรอ้ง ตามแบบฝึกหดั ขอ้ 6 โดยไม่ใช้
เปียโน 

 
6. ส่ือการเรียนรู้  /  แหล่งการเรียนรู้ 
            6.1 ส่ือการเรียนรู ้
            - เครื่องดนตรีคาซู 
                  - เปียโน 
                  - ชดุการสอนคาซู 
 6.2 แหลง่การเรียนรู ้
            -  หอ้งวงโยธวาทิต โรงเรียนเตรียมอดุมศกึษานอ้มเกลา้ สมทุรปราการ 
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7. การวัดและประเมินผล 
     การประเมินตามจดุประสงค/์ตวัชีว้ดั 

สิ่งทีต่้องการวัดผล วิธีวดัการวดั เคร่ืองมือวัด เกณฑก์ารวดั 

1) สามารถอธิบายลกัษณะโนต้ 
และอา่นโนต้กญุแจซอลและ
กญุแจฟาในแบบฝึกหดัท่ี 6 ได ้
(K)   

การถาม-ตอบใน
ชัน้เรยีน 

ค าถามลกัษณะของโนต้ นกัเรยีนอธิบายลกัษณะของ
โนต้ได ้50%      

2) สามารถอธิบายอตัราจงัหวะ
โนต้ตวัด า ตวัขาว และตวักลมได ้
(K) 

การถาม-ตอบใน
ชัน้เรยีน 

ค าถามอตัราจงัหวะ นกัเรยีนอธิบายอตัราจงัหวะได ้
50%      

3) สามารถปฏิบตัเิครื่องดนตรี
คาซูไดต้รงระดบัเสียงใน
แบบฝึกหดัท่ี 6 ได ้(P) 

ทดสอบ แบบฝึกหดั ขอ้ 6 ปฏิบตัิไดเ้กิน 50% ขึน้ไป 

4) สามารถขบัรอ้งไดต้รงระดบั
เสียงในแบบฝึกหดัท่ี 6 ได ้(P) 

ทดสอบ แบบฝึกหดั ขอ้ 6 ปฏิบตัิไดเ้กิน 50% ขึน้ไป 

5) ทกัษะในการฟังระดบัเสียง
ของเปียโน (P)   

ทดสอบ แบบฝึกหดั ขอ้ 6 ปฏิบตัิไดเ้กิน 50% ขึน้ไป 
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1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชีวั้ด 
 
1.1 มาตรฐานการเรียนรู้ 
       มาตรฐาน  ศ 2.1  เขา้ใจและแสดงออกทางดนตรีอย่างสรา้งสรรค ์วิเคราะห ์วิพากษ ์วิจารณ์
คณุคา่ดนตรี ถ่ายทอดความรูส้กึความคิดตอ่ดนตรีอย่างอิสระ ช่ืนชมและประยกุตใ์ชใ้น
ชีวิตประจ าวนั      
1.2 บูรณาการ Thailand 4.0 
 1) นกัดนตรี 
 2) ครูสอนดนตรี 
1.3 บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง 
          3 ห่วง           2 เงือ่นไข 
     ความพอประมาณ           √  ความรู ้
     ความมีเหตผุล                          คณุธรรม 
     ความมีภมูิคุม้กนัท่ีดีในตวั 
1.4 จุดเน้นสู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  ทักษะศตวรรษที ่21  (ใช้เฉพาะแกนหลัก 4Cs) 
        √  การคิดอยา่งมีวิจารณญาณ และทกัษะในการแกปั้ญหา (Critical  Thinking  and  
Problem  Solving) 
        √  ทกัษะดา้นการสรา้งสรรค ์และนวตักรรม (Creativity  and  Innovation)

 
แผนการจัดการเรียนรู้ที ่ 7 

ชุดการสอนคาซู 
จ านวน 2 คาบ  เวลา 1 ชั่วโมง   40   นาที   
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        √  ทกัษะดา้นความรว่มมือ การท างานเป็นทีม และภาวะผูน้  า (Collaboration,  Teamwork  
and Leadership) 
        √  ทกัษะดา้นการส่ือสารสนเทศ และรูเ้ทา่ทนัส่ือ (Communications,  Information,  and  
Media  Literacy)  
2. จุดประสงคก์ารเรียนรู้ 
      1) สามารถอธิบายลกัษณะโนต้ และอา่นโนต้กญุแจซอลและกญุแจฟาในแบบฝึกหดัท่ี 7 
ได ้(K) 
    2) สามารถอธิบายอตัราจงัหวะโนต้ตวัด าได ้ตวัขาว และตวักลม (K) 
      3) สามารถปฏิบตัเิครื่องดนตรีคาซูไดต้รงระดบัเสียงในแบบฝึกหดัท่ี 7 ได ้(P) 
      4) สามารถขบัรอ้งไดต้รงระดบัเสียงในแบบฝึกหดัท่ี 7 ได ้(P) 
      5) ทกัษะในการฟังระดบัเสียงของเปียโน (P) 
3. สาระการเรียนรู้ 

     ความรู้  (K) 
      - สามารถอธิบายลักษณะโน้ต และอ่านโน้ตกุญแจซอลและกุญแจฟาใน
แบบฝึกหดัท่ี 7 ได ้(K) 
      - สามารถอธิบายอตัราจงัหวะโนต้ตวัด า ตวัขาว และตวักลมได ้(K) 
     ทักษะทีส่ าคัญ  (P) 

    - สามารถปฏิบตัเิครื่องดนตรีคาซูไดต้รงระดบัเสียงในแบบฝึกหดัท่ี 7 ได ้(P) 
      - สามารถขบัรอ้งไดต้รงระดบัเสียงในแบบฝึกหดัท่ี 7 ได ้(P) 
       - ทกัษะในการฟังระดบัเสียงของเปียโน (P) 
4. จุดประสงคเ์ชิงพฤตกิรรม  

1. สามารถปฏิบตัเิครื่องดนตรีคาซูไดต้รงระดบัเสียงในแบบฝึกหดัท่ี 7 ได ้
2. สามารถขบัรอ้งไดต้รงระดบัเสียงในแบบฝึกหดัท่ี 7 ได ้ 
3. สามารถอ่านโนต้ตามแบบฝึกหดั ขอ้ 7 ได ้
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5. กิจกรรมการเรียนรู้ 

ข้ันน า  ครูอธิบายเรื่องความส าคญัของโสตทกัษะตอ่การเรียนดนตรี  
 

ข้ันสอน  - วอรม์เสียงกบัเปียโน เพ่ือใหน้กัเรียนคุน้เคยกบัระดบัเสียง และขยาย
เสน้เสียง 
 - ครูอธิบายลักษณะโน้ตตามกุญแจประจ าหลักทัง้กุญแจซอลและ
กญุแจฟา  
ในแบบฝึกหดัท่ี 7 
 - ครูอธิบายอตัราจงัหวะโนต้ตวัด า ตวัขาว และตวักลม 
 - ปฏิบตัิเครื่องดนตรีคาซูตามแบบฝึกหดั ขอ้ 7 โดยฟังระดบัเสียงจาก
เปียโนก่อน   
   จากนัน้จงึปฏิบตัใิหไ้ดเ้สียงตามท่ีไดย้ินพรอ้มกบัเปียโน 
 - ขบัรอ้งตามแบบฝึกหดั ขอ้ 7 โดยฟังระดบัเสียงจากเปียโนก่อน   
   จากนัน้จงึขบัรอ้งใหไ้ดเ้สียงตามท่ีไดย้ินพรอ้มกบัเปียโน 

ข้ันสรุป  - ปฏิบตัิเครื่องดนตรีคาซู และขบัรอ้ง ตามแบบฝึกหดั ขอ้ 7 โดยไม่ใช้
เปียโน 

 
6. ส่ือการเรียนรู้  /  แหล่งการเรียนรู้ 
            6.1 ส่ือการเรียนรู ้
            - เครื่องดนตรีคาซู 
                  - เปียโน
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                  - ชดุการสอนคาซู 
 6.2 แหลง่การเรียนรู ้
            -  หอ้งวงโยธวาทิต โรงเรียนเตรียมอดุมศกึษานอ้มเกลา้ สมทุรปราการ 
7. การวัดและประเมินผล 
     การประเมินตามจดุประสงค/์ตวัชีว้ดั 

สิ่งทีต่้องการวัดผล วิธีวดัการวดั เคร่ืองมือวัด เกณฑก์ารวดั 

1) สามารถอธิบายลกัษณะโนต้ 
และอา่นโนต้กญุแจซอลและ
กญุแจฟาในแบบฝึกหดัท่ี 7 ได ้
(K)   

การถาม-ตอบใน
ชัน้เรยีน 

ค าถามลกัษณะของโนต้ นกัเรยีนอธิบายลกัษณะของ
โนต้ได ้50%      

2) สามารถอธิบายอตัราจงัหวะ
โนต้ตวัด า ตวัขาว  และตวักลม
ได ้(K) 

การถาม-ตอบใน
ชัน้เรยีน 

ค าถามอตัราจงัหวะ นกัเรยีนอธิบายอตัราจงัหวะได ้
50%      

3) สามารถปฏิบตัเิครื่องดนตรี
คาซูไดต้รงระดบัเสียงใน
แบบฝึกหดัท่ี 7 ได ้(P) 

ทดสอบ แบบฝึกหดั ขอ้ 7 ปฏิบตัิไดเ้กิน 50% ขึน้ไป 

4) สามารถขบัรอ้งไดต้รงระดบั
เสียงในแบบฝึกหดัท่ี 7 ได ้(P) 

ทดสอบ แบบฝึกหดั ขอ้ 7 ปฏิบตัิไดเ้กิน 50% ขึน้ไป 

5) ทกัษะในการฟังระดบัเสียง
ของเปียโน (P)   

ทดสอบ แบบฝึกหดั ขอ้ 7 ปฏิบตัิไดเ้กิน 50% ขึน้ไป 
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1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชีวั้ด 
1.1 มาตรฐานการเรียนรู้ 
       มาตรฐาน  ศ 2.1  เขา้ใจและแสดงออกทางดนตรีอย่างสรา้งสรรค ์วิเคราะห ์วิพากษ ์วิจารณ์
คณุคา่ดนตรี ถ่ายทอดความรูส้กึความคิดตอ่ดนตรีอย่างอิสระ ช่ืนชมและประยกุตใ์ชใ้น
ชีวิตประจ าวนั      
1.2 บูรณาการ Thailand 4.0 
 1) นกัดนตรี 
 2) ครูสอนดนตรี 
1.3 บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง 
          3 ห่วง           2 เงือ่นไข 
     ความพอประมาณ           √  ความรู ้
     ความมีเหตผุล                          คณุธรรม 
     ความมีภมูิคุม้กนัท่ีดีในตวั 
1.4 จุดเน้นสู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  ทักษะศตวรรษที ่21  (ใช้เฉพาะแกนหลัก 4Cs) 
        √  การคิดอยา่งมีวิจารณญาณ และทกัษะในการแกปั้ญหา (Critical  Thinking  and  
Problem  Solving) 
        √  ทกัษะดา้นการสรา้งสรรค ์และนวตักรรม (Creativity  and  Innovation)

 
แผนการจัดการเรียนรู้ที ่ 8 

ชุดการสอนคาซู 
จ านวน 2 คาบ  เวลา 1 ชั่วโมง   40   นาที   

 



 183 
 
        √  ทกัษะดา้นความรว่มมือ การท างานเป็นทีม และภาวะผูน้  า (Collaboration,  Teamwork  
and Leadership) 
        √  ทกัษะดา้นการส่ือสารสนเทศ และรูเ้ทา่ทนัส่ือ (Communications,  Information,  and  
Media  Literacy)  
2. จุดประสงคก์ารเรียนรู้ 
      1) สามารถอธิบายลกัษณะโนต้ และอา่นโนต้กญุแจซอลและกญุแจฟาในแบบฝึกหดัท่ี 8 
ได ้(K) 
    2) สามารถอธิบายอตัราจงัหวะโนต้ตวัด าได ้ตวัขาว และตวักลม (K) 
      3) สามารถปฏิบตัเิครื่องดนตรีคาซูไดต้รงระดบัเสียงในแบบฝึกหดัท่ี 8 ได ้(P) 
      4) สามารถขบัรอ้งไดต้รงระดบัเสียงในแบบฝึกหดัท่ี 8 ได ้(P) 
      5) ทกัษะในการฟังระดบัเสียงของเปียโน (P) 
3. สาระการเรียนรู้ 

     ความรู้  (K) 
      - สามารถอธิบายลักษณะโน้ต และอ่านโน้ตกุญแจซอลและกุญแจฟาใน
แบบฝึกหดัท่ี 8 ได ้(K) 
      - สามารถอธิบายอตัราจงัหวะโนต้ตวัด า ตวัขาว ตวักลมได ้(K) 
     ทักษะทีส่ าคัญ  (P) 

    - สามารถปฏิบตัเิครื่องดนตรีคาซูไดต้รงระดบัเสียงในแบบฝึกหดัท่ี 8 ได ้(P) 
      - สามารถขบัรอ้งไดต้รงระดบัเสียงในแบบฝึกหดัท่ี 8 ได ้(P) 
       - ทกัษะในการฟังระดบัเสียงของเปียโน (P) 
4. จุดประสงคเ์ชิงพฤตกิรรม  

1. สามารถปฏิบตัเิครื่องดนตรีคาซูไดต้รงระดบัเสียงในแบบฝึกหดัท่ี 8 ได ้
2. สามารถขบัรอ้งไดต้รงระดบัเสียงในแบบฝึกหดัท่ี 8 ได ้ 
3. สามารถอ่านโนต้ตามแบบฝึกหดั ขอ้ 8 ได้
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5. กิจกรรมการเรียนรู้ 

ข้ันน า  ครูอธิบายเรื่องความส าคญัของโสตทกัษะตอ่การเรียนดนตรี  
 

ข้ันสอน  - วอรม์เสียงกบัเปียโน เพ่ือใหน้กัเรียนคุน้เคยกบัระดบัเสียง และขยาย
เสน้เสียง 
 - ครูอธิบายลักษณะโน้ตตามกุญแจประจ าหลักทัง้กุญแจซอลและ
กญุแจฟา  
ในแบบฝึกหดัท่ี 8 
 - ครูอธิบายอตัราจงัหวะโนต้ตวัด า ตวัขาว และตวักลม 
 - ปฏิบตัิเครื่องดนตรีคาซูตามแบบฝึกหดั ขอ้ 8 โดยฟังระดบัเสียงจาก
เปียโนก่อน   
   จากนัน้จงึปฏิบตัใิหไ้ดเ้สียงตามท่ีไดย้ินพรอ้มกบัเปียโน 
 - ขบัรอ้งตามแบบฝึกหดั ขอ้ 8 โดยฟังระดบัเสียงจากเปียโนก่อน   
   จากนัน้จงึขบัรอ้งใหไ้ดเ้สียงตามท่ีไดย้ินพรอ้มกบัเปียโน 

ข้ันสรุป  - ปฏิบตัิเครื่องดนตรีคาซู และขบัรอ้ง ตามแบบฝึกหดั ขอ้ 8 โดยไม่ใช้
เปียโน 

 
6. ส่ือการเรียนรู้  /  แหล่งการเรียนรู้ 
            6.1 ส่ือการเรียนรู ้
            - เครื่องดนตรีคาซู 
                  - เปียโน
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                  - ชดุการสอนคาซู 
 6.2 แหลง่การเรียนรู ้
            -  หอ้งวงโยธวาทิต โรงเรียนเตรียมอดุมศกึษานอ้มเกลา้ สมทุรปราการ 
7. การวัดและประเมินผล 
     การประเมินตามจดุประสงค/์ตวัชีว้ดั 

สิ่งทีต่้องการวัดผล วิธีวดัการวดั เคร่ืองมือวัด เกณฑก์ารวดั 

1) สามารถอธิบายลกัษณะโนต้ 
และอา่นโนต้กญุแจซอลและ
กญุแจฟาในแบบฝึกหดัท่ี 8 ได ้
(K)   

การถาม-ตอบใน
ชัน้เรยีน 

ค าถามช่ือตวัโนต้ นกัเรยีนอธิบายลกัษณะของ
โนต้ได ้50%      

2) สามารถอธิบายอตัราจงัหวะ
โนต้ตวัด า ตวัขาว และตวักลมได ้
(K) 

การถาม-ตอบใน
ชัน้เรยีน 

ค าถามอตัราจงัหวะ นกัเรยีนอธิบายอตัราจงัหวะได ้
50%      

3) สามารถปฏิบตัเิครื่องดนตรี
คาซูไดต้รงระดบัเสียงใน
แบบฝึกหดัท่ี 8 ได ้(P) 

ทดสอบ แบบฝึกหดั ขอ้ 8 ปฏิบตัิไดเ้กิน 50% ขึน้ไป 

4) สามารถขบัรอ้งไดต้รงระดบั
เสียงในแบบฝึกหดัท่ี 8 ได ้(P) 

ทดสอบ แบบฝึกหดั ขอ้ 8 ปฏิบตัิไดเ้กิน 50% ขึน้ไป 

5) ทกัษะในการฟังระดบัเสียง
ของเปียโน (P)   

ทดสอบ แบบฝึกหดั ขอ้ 8 ปฏิบตัิไดเ้กิน 50% ขึน้ไป 
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1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชีวั้ด 
 
1.1 มาตรฐานการเรียนรู้ 
       มาตรฐาน  ศ 2.1  เขา้ใจและแสดงออกทางดนตรีอย่างสรา้งสรรค ์วิเคราะห ์วิพากษ ์วิจารณ์
คณุคา่ดนตรี ถ่ายทอดความรูส้กึความคิดตอ่ดนตรีอย่างอิสระ ช่ืนชมและประยกุตใ์ชใ้น
ชีวิตประจ าวนั      
1.2 บูรณาการ Thailand 4.0 
 1) นกัดนตรี 
 2) ครูสอนดนตรี 
1.3 บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง 
          3 ห่วง           2 เงือ่นไข 
     ความพอประมาณ           √  ความรู ้
     ความมีเหตผุล                          คณุธรรม 
     ความมีภมูิคุม้กนัท่ีดีในตวั 
1.4 จุดเน้นสู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  ทักษะศตวรรษที ่21  (ใช้เฉพาะแกนหลัก 4Cs) 
        √  การคิดอยา่งมีวิจารณญาณ และทกัษะในการแกปั้ญหา (Critical  Thinking  and  
Problem  Solving) 
        √  ทกัษะดา้นการสรา้งสรรค ์และนวตักรรม (Creativity  and  Innovation)

 
แผนการจัดการเรียนรู้ที ่ 9 

ชุดการสอนคาซู 
จ านวน 2 คาบ  เวลา 1 ชั่วโมง   40   นาที   
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        √  ทกัษะดา้นความรว่มมือ การท างานเป็นทีม และภาวะผูน้  า (Collaboration,  Teamwork  
and Leadership) 
        √  ทกัษะดา้นการส่ือสารสนเทศ และรูเ้ทา่ทนัส่ือ (Communications,  Information,  and  
Media  Literacy)  
2. จุดประสงคก์ารเรียนรู้ 
      1) สามารถอธิบายลกัษณะโนต้ และอา่นโนต้กญุแจซอลและกญุแจฟาในแบบฝึกหดัท่ี 9 
ได ้(K) 
    2) สามารถอธิบายอตัราจงัหวะโนต้ตวัด าได ้ตวัขาว ตวักลม และเขบต็ 1 ชัน้ (K) 
      3) สามารถปฏิบตัเิครื่องดนตรีคาซูไดต้รงระดบัเสียงในแบบฝึกหดัท่ี 9 ได ้(P) 
      4) สามารถขบัรอ้งไดต้รงระดบัเสียงในแบบฝึกหดัท่ี 9 ได ้(P) 
      5) ทกัษะในการฟังระดบัเสียงของเปียโน (P) 
3. สาระการเรียนรู้ 

     ความรู้  (K) 
      - สามารถอธิบายลักษณะโน้ต และอ่านโน้ตกุญแจซอลและกุญแจฟาใน
แบบฝึกหดัท่ี 9 ได ้(K) 
      - สามารถอธิบายอตัราจงัหวะโนต้ตวัด า ตวัขาว ตวักลม และเขบต็ 1 ชัน้ได ้(K) 
     ทักษะทีส่ าคัญ  (P) 

    - สามารถปฏิบตัเิครื่องดนตรีคาซูไดต้รงระดบัเสียงในแบบฝึกหดัท่ี 9 ได ้(P) 
      - สามารถขบัรอ้งไดต้รงระดบัเสียงในแบบฝึกหดัท่ี 9 ได ้(P) 
       - ทกัษะในการฟังระดบัเสียงของเปียโน (P) 
4. จุดประสงคเ์ชิงพฤตกิรรม  

1. สามารถปฏิบตัเิครื่องดนตรีคาซูไดต้รงระดบัเสียงในแบบฝึกหดัท่ี 9 ได ้
2. สามารถขบัรอ้งไดต้รงระดบัเสียงในแบบฝึกหดัท่ี 9 ได ้ 
3. สามารถอ่านโนต้ตามแบบฝึกหดั ขอ้ 9 ได้
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5. กิจกรรมการเรียนรู้ 

ข้ันน า  ครูอธิบายเรื่องความส าคญัของโสตทกัษะตอ่การเรียนดนตรี  
 

ข้ันสอน  - วอรม์เสียงกบัเปียโน เพ่ือใหน้กัเรียนคุน้เคยกบัระดบัเสียง และขยาย
เสน้เสียง 
 - ครูอธิบายลักษณะโน้ตตามกุญแจประจ าหลักทัง้กุญแจซอลและ
กญุแจฟา  
ในแบบฝึกหดัท่ี 9 
 - ครูอธิบายอตัราจงัหวะโนต้ตวัด า ตวัขาว ตวักลม และเขบต็ 1 ชัน้ 
 - ปฏิบตัิเครื่องดนตรีคาซูตามแบบฝึกหดั ขอ้ 9 โดยฟังระดบัเสียงจาก
เปียโนก่อน   
   จากนัน้จงึปฏิบตัใิหไ้ดเ้สียงตามท่ีไดย้ินพรอ้มกบัเปียโน 
 - ขบัรอ้งตามแบบฝึกหดั ขอ้ 9 โดยฟังระดบัเสียงจากเปียโนก่อน   
   จากนัน้จงึขบัรอ้งใหไ้ดเ้สียงตามท่ีไดย้ินพรอ้มกบัเปียโน 

ข้ันสรุป  - ปฏิบตัิเครื่องดนตรีคาซู และขบัรอ้ง ตามแบบฝึกหดั ขอ้ 9 โดยไม่ใช้
เปียโน 

 
6. ส่ือการเรียนรู้  /  แหล่งการเรียนรู้ 
            6.1 ส่ือการเรียนรู ้
            - เครื่องดนตรีคาซู 
                  - เปียโน
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                  - ชดุการสอนคาซู 
 6.2 แหลง่การเรียนรู ้
            -  หอ้งวงโยธวาทิต โรงเรียนเตรียมอดุมศกึษานอ้มเกลา้ สมทุรปราการ 
7. การวัดและประเมินผล 
     การประเมินตามจดุประสงค/์ตวัชีว้ดั 

สิ่งทีต่้องการวัดผล วิธีวดัการวดั เคร่ืองมือวัด เกณฑก์ารวดั 

1) สามารถอธิบายลกัษณะโนต้ 
และอา่นโนต้กญุแจซอลและ
กญุแจฟาในแบบฝึกหดัท่ี 9 ได ้
(K)   

การถาม-ตอบใน
ชัน้เรยีน 

ค าถามช่ือตวัโนต้ นกัเรยีนอธิบายลกัษณะของ
โนต้ได ้50%      

2) สามารถอธิบายอตัราจงัหวะ
โนต้ตวัด า ตวัขาว ตวักลม และ 
1 หนึ่งชัน้ได ้(K) 

การถาม-ตอบใน
ชัน้เรยีน 

ค าถามอตัราจงัหวะ นกัเรยีนอธิบายอตัราจงัหวะได ้
50%      

3) สามารถปฏิบตัเิครื่องดนตรี
คาซูไดต้รงระดบัเสียงใน
แบบฝึกหดัท่ี 9 ได ้(P) 

ทดสอบ แบบฝึกหดั ขอ้ 9 ปฏิบตัิไดเ้กิน 50% ขึน้ไป 

4) สามารถขบัรอ้งไดต้รงระดบั
เสียงในแบบฝึกหดัท่ี 9 ได ้(P) 

ทดสอบ แบบฝึกหดั ขอ้ 9 ปฏิบตัิไดเ้กิน 50% ขึน้ไป 

5) ทกัษะในการฟังระดบัเสียง
ของเปียโน (P)   

ทดสอบ แบบฝึกหดั ขอ้ 9 ปฏิบตัิไดเ้กิน 50% ขึน้ไป 

 



 190 
 
 
 
 
 
1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชีวั้ด 
 
1.1 มาตรฐานการเรียนรู้ 
       มาตรฐาน  ศ 2.1  เขา้ใจและแสดงออกทางดนตรีอย่างสรา้งสรรค ์วิเคราะห ์วิพากษ ์วิจารณ์
คณุคา่ดนตรี ถ่ายทอดความรูส้กึความคิดตอ่ดนตรีอย่างอิสระ ช่ืนชมและ ประยกุตใ์ชใ้น
ชีวิตประจ าวนั      
1.2 บูรณาการ Thailand 4.0 
 1) นกัดนตรี 
 2) ครูสอนดนตรี 
1.3 บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง 
          3 ห่วง           2 เงือ่นไข 
     ความพอประมาณ           √  ความรู ้
     ความมีเหตผุล                          คณุธรรม 
     ความมีภมูิคุม้กนัท่ีดีในตวั 
1.4 จุดเน้นสู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  ทักษะศตวรรษที ่21  (ใช้เฉพาะแกนหลัก 4Cs) 
        √  การคิดอยา่งมีวิจารณญาณ และทกัษะในการแกปั้ญหา (Critical  Thinking  and  
Problem  Solving) 
        √  ทกัษะดา้นการสรา้งสรรค ์และนวตักรรม (Creativity  and  Innovation)

 
แผนการจัดการเรียนรู้ที ่ 10 

ชุดการสอนคาซู 
จ านวน 2 คาบ  เวลา 1 ชั่วโมง   40   นาที   
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        √  ทกัษะดา้นความรว่มมือ การท างานเป็นทีม และภาวะผูน้  า (Collaboration,  Teamwork  
and Leadership) 
        √  ทกัษะดา้นการส่ือสารสนเทศ และรูเ้ทา่ทนัส่ือ (Communications,  Information,  and  
Media  Literacy)  
2. จุดประสงคก์ารเรียนรู้ 
      1) สามารถอธิบายลกัษณะโนต้ และอา่นโนต้กญุแจซอลและกญุแจฟาในแบบฝึกหดัท่ี 9 
ได ้(K) 
    2) สามารถอธิบายอตัราจงัหวะโนต้ตวัด าได ้ตวัขาว ตวักลม และเขบต็ 1 ชัน้ (K) 
      3) สามารถปฏิบตัเิครื่องดนตรีคาซูไดต้รงระดบัเสียงในแบบฝึกหดัท่ี 10 ได ้(P) 
      4) สามารถขบัรอ้งไดต้รงระดบัเสียงในแบบฝึกหดัท่ี 10 ได ้(P) 
      5) ทกัษะในการฟังระดบัเสียงของเปียโน (P) 
3. สาระการเรียนรู้ 

     ความรู้  (K) 
      - สามารถอธิบายลักษณะโน้ต และอ่านโน้ตกุญแจซอลและกุญแจฟาใน
แบบฝึกหดัท่ี 10 ได ้(K) 
      - สามารถอธิบายอตัราจังหวะโนต้ตวัด า ตวัขาว ตวักลม และตวัเขบ็ต 1 ชัน้ ได ้
(K) 
     ทักษะทีส่ าคัญ  (P) 

    - สามารถปฏิบตัเิครื่องดนตรีคาซูไดต้รงระดบัเสียงในแบบฝึกหดัท่ี 10 ได ้(P) 
      - สามารถขบัรอ้งไดต้รงระดบัเสียงในแบบฝึกหดัท่ี 10 ได ้(P) 
       - ทกัษะในการฟังระดบัเสียงของเปียโน (P) 
4. จุดประสงคเ์ชิงพฤตกิรรม  

1. สามารถปฏิบตัเิครื่องดนตรีคาซูไดต้รงระดบัเสียงในแบบฝึกหดัท่ี 10 ได ้
2. สามารถขบัรอ้งไดต้รงระดบัเสียงในแบบฝึกหดัท่ี 10 ได ้ 
3. สามารถอ่านโนต้ตามแบบฝึกหดั ขอ้ 10 ได้
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5. กิจกรรมการเรียนรู้ 

ข้ันน า  ครูอธิบายเรื่องความส าคญัของโสตทกัษะตอ่การเรียนดนตรี  
 

ข้ันสอน  - วอรม์เสียงกบัเปียโน เพ่ือใหน้กัเรียนคุน้เคยกบัระดบัเสียง และขยาย
เสน้เสียง 
 - ครูอธิบายลักษณะโน้ตตามกุญแจประจ าหลักทัง้กุญแจซอลและ
กญุแจฟา  
ในแบบฝึกหดัท่ี 10 
 - ครูอธิบายอตัราจงัหวะโนต้ตวัด า ตวัขาว ตวัเขบต็ 1 ชัน้ และตวักลม 
 - ปฏิบัติเครื่องดนตรีคาซูตามแบบฝึกหัด ข้อ 10 โดยฟังระดับเสียง
จากเปียโนก่อน   
   จากนัน้จงึปฏิบตัใิหไ้ดเ้สียงตามท่ีไดย้ินพรอ้มกบัเปียโน 
 - ขบัรอ้งตามแบบฝึกหดั ขอ้ 10 โดยฟังระดบัเสียงจากเปียโนก่อน   
   จากนัน้จงึขบัรอ้งใหไ้ดเ้สียงตามท่ีไดย้ินพรอ้มกบัเปียโน 

ข้ันสรุป  - ปฏิบตัิเครื่องดนตรีคาซู และขบัรอ้ง ตามแบบฝึกหดั ขอ้ 10 โดยไม่
ใชเ้ปียโน 

 
6. ส่ือการเรียนรู้  /  แหล่งการเรียนรู้ 
            6.1 ส่ือการเรียนรู ้
            - เครื่องดนตรีคาซู
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                  - เปียโน 
                  - ชดุการสอนคาซู 
 6.2 แหลง่การเรียนรู ้
            -  หอ้งวงโยธวาทิต โรงเรียนเตรียมอดุมศกึษานอ้มเกลา้ สมทุรปราการ 
7. การวัดและประเมินผล 
     การประเมินตามจดุประสงค/์ตวัชีว้ดั 

สิ่งทีต่้องการวัดผล วิธีวดัการวดั เคร่ืองมือวัด เกณฑก์ารวดั 

1) สามารถอธิบายลกัษณะโนต้ 
และอา่นโนต้กญุแจซอลและ
กญุแจฟาในแบบฝึกหดัท่ี 10 ได ้
(K)   

การถาม-ตอบใน
ชัน้เรยีน 

 

ค าถามช่ือตวัโนต้ นกัเรยีนอธิบายลกัษณะของ
โนต้ได ้50%      

2) สามารถอธิบายอตัราจงัหวะ
โนต้ตวัด า ตวัขาว ตวักลม และ
ตวัเขบ็ต 1 ชัน้ ได ้(K) 

การถาม-ตอบใน
ชัน้เรยีน 

ค าถามอตัราจงัหวะ นกัเรยีนอธิบายอตัราจงัหวะได ้
50%      

3) สามารถปฏิบตัเิครื่องดนตรี
คาซูไดต้รงระดบัเสียงใน
แบบฝึกหดัท่ี 10 ได ้(P) 

ทดสอบ แบบฝึกหดั ขอ้ 10 ปฏิบตัิไดเ้กิน 50% ขึน้ไป 

4) สามารถขบัรอ้งไดต้รงระดบั
เสียงในแบบฝึกหดัท่ี 10 ได ้(P) 

ทดสอบ แบบฝึกหดั ขอ้ 10 ปฏิบตัิไดเ้กิน 50% ขึน้ไป 

5) ทกัษะในการฟังระดบัเสียง
ของเปียโน (P)   

ทดสอบ แบบฝึกหดั ขอ้ 10 ปฏิบตัิไดเ้กิน 50% ขึน้ไป 
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แผนการจัดการเรียนรู้ 
รายวชิา  ขับร้องประสานเสียง   

ศ 20273 
ช้ันมัธยมศกึษาปีที ่1 

 
โดย 

นางสาวกุลจริา เฉลมิธารานุกูล 
ครู 

 

 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทรปราการ 
ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 

กระทรวงศึกษาธิการ
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โครงสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ 

รายวิชา ขับร้องประสานเสียง (ศ20273) 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที ่1 

 
ล าดบัท่ี 

แผนการจดัการเรียนรู ้
เรื่อง เวลาท่ีใช ้ 

(ชั่วโมง) 

1 แนวเสียง 2 
2 หลกัการประสานเสียง 2 
3 แบบฝึกหดั 2 
4 การอ่านโนต้ 4       
5 การขบัรอ้งโนต้ 4 
6 แบบฝึกหดั 2 

สอบกลางภาค 2 
7 ประสานเสียงตามแบบฝึกหดั 6 
8 ทดสอบ 2 
9 ขบัรอ้งตามบทเพลง 8 

สอบปลายภาค 2 

รวม 72 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E:Triam-logo2.jpg
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แผนการจัดการเรียนรู้ที ่1 
กลุ่มสาระการเรียนรู้  ศลิปะ  รายวิชา ขบัรอ้งประสานเสียง (ศ 20273)   ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่1 
หน่วยการเรียนรู้ที ่1 เร่ือง  หลกัการประสานเสียง                        จ านวน 6  คาบ 
เร่ือง แนวเสียง    จ านวน 2 คาบ (100 นาที) 
 
1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชีวั้ด 

1.1 มาตรฐานการเรียนรู้ 
มาตรฐาน  ศ 2.1  เขา้ใจและแสดงออกทางดนตรีอย่างสรา้งสรรค ์วิเคราะห ์วิพากษ ์วิจารณ์

คณุคา่ 
ดนตรี ถ่ายทอดความรูส้ึกความคดิตอ่ดนตรีอยา่งอิสระ ช่ืนชมและประยกุตใ์ชใ้น

ชีวิตประจ าวนั 
1.2 บูรณาการ Thailand 4.0 
1) นกัดนตรี 
2) ครูสอนดนตรี 
1.3 บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง 
3 หว่ง     2 เง่ือนไข 
  ความพอประมาณ     ความรู ้
  ความมีเหตผุล      คณุธรรม 
  ความมีภมูิคุม้กนัท่ีดีในตวั 
1.4 จุดเน้นสู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  ทักษะศตวรรษที ่21  (ใช้เฉพาะแกนหลัก 
4Cs) 
  การคดิอย่างมีวิจารณญาณ  และทกัษะในการแกปั้ญหา  (Critical  Thinking  and  

Problem  Solving) 
  ทกัษะดา้นการสรา้งสรรค ์ และนวตักรรม  (Creativity  and  Innovation)

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E:Triam-logo2.jpg
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  ทกัษะดา้นความรว่มมือ  การท างานเป็นทีม  และภาวะผูน้  า  (Collaboration,  

Teamwork  and  Leadership) 
  ทกัษะดา้นการส่ือสารสนเทศ  และรูเ้ทา่ทนัส่ือ  (Communications,  Information,  and  

Media  Literacy) 
2. จุดประสงคก์ารเรียนรู้ 

 1. รูแ้ละเขา้ใจเรื่องการขบัรอ้งประสานเสียง 
 2. สามารถอธิบาย แนวเสียงประสานได ้
 3. สามารถปฏิบตัขิัน้คูไ่ด ้
 4. สามารถใชโ้สตทกัษะได ้
 5. สามารถขบัรอ้งประสานเสียงได ้  
คุณลักษณะอันพงึประสงค ์(8ประการ) 

 -  มุง่มั่นในการท างาน 
 -  ใฝ่เรียนรู ้
 -  ความรบัผิดชอบ 
 -  มีจิตสาธารณะ 
 -  อยูอ่ย่างพอเพียง 

สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน  (เขียนให้สอดคล้องกับแผนนี)้ 
  ความสามารถในการส่ือสาร 
  ความสามารถในการคิด 
  ความสามารถในการแกปั้ญหา 
  ความสามารถในการใชท้กัษะชีวิต 
   ความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยี 

3. สาระส าคัญ 
เสียงประสาน ขัน้คูเ่สียง คอรด์ รูปแบบการประสานเสียง 2 แนว , 3 แนว และ 4 แนว การ

ปฏิบตัขิบัรอ้งประสานเสียงตามเสน้เสียงของตนเป็นสิ่งส  าคญัตอ่การฝึกโสตทกัษะ โดยการฝึกการ
ฟังกบัเปียโน  
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เพ่ือใหมี้ความรูค้วามเขา้ใจ เก่ียวกบั แนวเสียงประสาน ขัน้คูเ่สียง คอรด์ รูปแบบการประสาน
เสียง 2 แนว , 3 แนว และ 4 แนว การปฏิบตัขิบัรอ้งประสานเสียงตามเสน้เสียงของตน การฝึกโสต
ทกัษะ กบัเปียโน น าหลกัการตา่ง ๆ มาวิเคราะหป์ระยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจ าวนัไดอ้ย่างเหมาะสม 
บนัเทิงอารมณ ์
4. สาระการเรียนรู้ 

ความรู้  (K) 
- รูแ้ละเขา้ใจเรื่องการขบัรอ้งประสานเสียง 
- สามารถอธิบาย แนวเสียงประสานได ้ 

ทักษะทีส่ าคัญ  (P) 
- สามารถขบัรอ้งตามแนวเสียงได ้

5. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้  (ใช้กระบวนการปฏิบัต)ิ 
ข้ันน า 

ครูถามนกัเรียนเรื่องการขบัรอ้งประสานเสียง ว่านกัเรียนรูจ้กัการประสานเสียงมาก
แคไ่หน 
ข้ันสอน 

ครูเปิดคลิปการประสานใหน้กัเรียนดแูละใหน้กัเรียนอธิบายถึงความแตกตา่งของแต่
ละแนวเสียง วา่มีความตา่งกนัอยา่ง มีหนา้ท่ีตา่งกนัหรือไม ่ความส าคญัตา่งกนัอยา่งไร  

ครูอธิบายแนวเสียงโซปราโน อลัโต เทนเนอร ์เบส ใหน้กัเรียนเขา้ใจ และเปิดคลิปแต่
ละแนวเสียงใหน้กัเรียนฟังและเขา้ใจถึงความส าคญัของแตล่ะแนวเสียงว่ามีความส าคญั
อยา่งไร 
ข้ันสรุป 

ครูและนกัเรียนรว่มกนัสรุปเรื่องแนวเสียง 
6. ส่ือและแหล่งการเรียนรู้ 

6.1 ส่ือการเรียนรู้ 
-  คอมพิวเตอร ์(คลิปแนวเสียง) 

6.2 แหล่งการเรียนรู้ 
-  ครู
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7. การวัดและประเมินผล 
การประเมินตามจุดประสงค/์ตัวชีวั้ด 

ส่ิงทีต่้องการวัดผล วิธีวัดการวัด เคร่ืองมือวัด เกณฑก์ารวัด 
รูแ้ละเขา้ใจเรื่องการขบัรอ้ง
ประสานเสียง (K) 

การถาม-ตอบในชัน้เรียน ค าถามเก่ียวกบัการขบั
รอ้งประสานเสียง 

นกัเรียนอธิบายไดเ้กิน 
50% 

สามารถอธิบาย แนวเสียง
ประสานได ้(K) 

การถาม-ตอบในชัน้เรียน ค าถามเก่ียวกบัแนว
เสียงประสาน 

นกัเรียนสามารถอธิบาย
ไดเ้กิน 50% 

สามารถขบัรอ้งตามแนว
เสียงได ้(P) 

ทดสอบ การขบัรอ้ง นกัเรียนสามารถขบัรอ้ง
ไดเ้กิน 50% 
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แผนการจัดการเรียนรู้ที ่2 
กลุ่มสาระการเรียนรู้  ศลิปะ   รายวิชา ขบัรอ้งประสานเสียง (ศ 20273)  ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่1 
หน่วยการเรียนรู้ที ่1 เร่ือง  หลกัการประสานเสียง                        จ านวน 6  คาบ 
เร่ือง หลกัการประสานเสียง    จ านวน 2 คาบ (100 นาที) 
 

1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชีวั้ด 
1.1 มาตรฐานการเรียนรู้ 
มาตรฐาน  ศ 2.1  เขา้ใจและแสดงออกทางดนตรีอย่างสรา้งสรรค ์วิเคราะห ์วิพากษ ์วิจารณ์

คณุคา่ 
ดนตรี ถ่ายทอดความรูส้ึกความคดิตอ่ดนตรีอยา่งอิสระ ช่ืนชมและประยกุตใ์ชใ้น

ชีวิตประจ าวนั 
1.2 บูรณาการ Thailand 4.0 
1) นกัดนตรี 
2) ครูสอนดนตรี 
1.3 บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง 
3 หว่ง     2 เง่ือนไข 
  ความพอประมาณ     ความรู ้
  ความมีเหตผุล      คณุธรรม 
  ความมีภมูิคุม้กนัท่ีดีในตวั 
1.4 จุดเน้นสู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  ทักษะศตวรรษที ่21  (ใช้เฉพาะแกนหลัก 
4Cs) 
  การคดิอย่างมีวิจารณญาณ  และทกัษะในการแกปั้ญหา  (Critical  Thinking  and  

Problem  Solving) 
  ทกัษะดา้นการสรา้งสรรค ์ และนวตักรรม  (Creativity  and  Innovation)

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E:Triam-logo2.jpg
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  ทกัษะดา้นความรว่มมือ  การท างานเป็นทีม  และภาวะผูน้  า  (Collaboration,  

Teamwork  and  Leadership) 
  ทกัษะดา้นการส่ือสารสนเทศ  และรูเ้ทา่ทนัส่ือ  (Communications,  Information,  and  

Media  Literacy) 
2. จุดประสงคก์ารเรียนรู้ 

 1. รูแ้ละเขา้ใจเรื่องการขบัรอ้งประสานเสียง 
 2. สามารถอธิบาย แนวเสียงประสานได ้
 3. สามารถปฏิบตัขิัน้คูไ่ด ้
 4. สามารถใชโ้สตทกัษะได ้
 5. สามารถขบัรอ้งประสานเสียงได ้  
คุณลักษณะอันพงึประสงค ์(8ประการ) 

 -  มุง่มั่นในการท างาน 
 -  ใฝ่เรียนรู ้
 -  ความรบัผิดชอบ 
 -  มีจิตสาธารณะ 
 -  อยูอ่ย่างพอเพียง 

สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน  (เขียนให้สอดคล้องกับแผนนี)้ 
  ความสามารถในการส่ือสาร 
  ความสามารถในการคิด 
  ความสามารถในการแกปั้ญหา 
  ความสามารถในการใชท้กัษะชีวิต 
   ความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยี 

3. สาระส าคัญ 
เสียงประสาน ขัน้คูเ่สียง คอรด์ รูปแบบการประสานเสียง 2 แนว , 3 แนว และ 4 แนว การ

ปฏิบตัขิบัรอ้งประสานเสียงตามเสน้เสียงของตนเป็นสิ่งส  าคญัตอ่การฝึกโสตทกัษะ โดยการฝึกการ
ฟังกบัเปียโน  
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เพ่ือใหมี้ความรูค้วามเขา้ใจ เก่ียวกบั แนวเสียงประสาน ขัน้คูเ่สียง คอรด์ รูปแบบการประสาน
เสียง 2 แนว , 3 แนว และ 4 แนว การปฏิบตัขิบัรอ้งประสานเสียงตามเสน้เสียงของตน การฝึกโสต
ทกัษะ กบัเปียโน น าหลกัการตา่ง ๆ มาวิเคราะหป์ระยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจ าวนัไดอ้ย่างเหมาะสม 
บนัเทิงอารมณ ์
4. สาระการเรียนรู้ 

ความรู้  (K) 
- รูแ้ละเขา้ใจเรื่องการขบัรอ้งประสานเสียง 
- สามารถอธิบาย หลกัการประสานเสียงได ้ 

ทักษะทีส่ าคัญ  (P) 
- สามารถขบัรอ้งประสานเสียงอยา่งง่ายได ้

5. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้  (ใช้กระบวนการปฏิบัต)ิ 
ข้ันน า 

ครูทบทวนนกัเรียนเรื่องแนวเสียงในการประสาน และอธิบายถึงความเช่ือโยงกันถึง
เรื่องท่ีครูจะสอนในคาบนีคื้อเรื่องของหลกัการประสานเสียง 
ข้ันสอน 

ครูอธิบายหลกัการประสานใหน้กัเรียนทราบ วา่หนา้ท่ีของแนวเสียงแตล่ะแนวควรท า
หน้าท่ีอย่างไร พรอ้มกับแบ่งหน้าท่ีให้กับนักเรียนว่าใครอยู่แนวเสียงไหน (เน่ืองจาก
นักเรียนอยู่ในช่วงชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ท าให้เสียงของนักเรียนยังไม่แตกต่างกันมาก 
สามารถแบ่งแนวเสียงเป็นสองแนวได ้นัน้คือแนวเสียงโซปราโนและเทนเนอร ์หรือแนว
เสียงของผูห้ญิงและผูช้าย) จากนัน้ครูใหน้กัเรียนวอรม์การขบัรอ้ง ตามนวตักรรมแบบฝึก
ชดุการสอนคาซู ท่ีครูสรา้งขึน้เพ่ือพฒันาโสตทกัษะของนกัเรียน 
ข้ันสรุป 

ครูและนกัเรียนรว่มกนัฝึกขบัรอ้งประสานเสียงและสรุปเรื่องหลกัการประสานเสียง 
6. ส่ือและแหล่งการเรียนรู้ 

6.1 ส่ือการเรียนรู้ 
-  คอมพิวเตอร ์(คลิปแนวเสียง)
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-  เปียโน 
-  ชดุการสอนคาซู 

6.2 แหล่งการเรียนรู้ 
-  ครู 
7. การวัดและประเมินผล 
การประเมินตามจุดประสงค/์ตัวชีวั้ด 

ส่ิงทีต่้องการวัดผล วิธีวัดการวัด เคร่ืองมือวัด เกณฑก์ารวัด 
รูแ้ละเขา้ใจเรื่องการขบัรอ้ง
ประสานเสียง (K) 

การถาม-ตอบในชัน้เรียน ค าถามเก่ียวกบัการขบั
รอ้งประสานเสียง 

นกัเรียนอธิบายไดเ้กิน 
50% 

สามารถอธิบาย หลกัการ
ประสานเสียงได ้(K) 

การถาม-ตอบในชัน้เรียน ค าถามเก่ียวกบัแนว
เสียงประสาน 

นกัเรียนสามารถอธิบาย
ไดเ้กิน 50% 

สามารถขบัรอ้งประสาน
เสียงอยา่งง่ายได ้(P) 

ทดสอบ การขบัรอ้ง นกัเรียนสามารถขบัรอ้ง
ไดเ้กิน 50% 
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แผนการจัดการเรียนรู้ที ่3 
กลุ่มสาระการเรียนรู้  ศลิปะ   รายวิชา ขบัรอ้งประสานเสียง (ศ 20273)  ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่1 
หน่วยการเรียนรู้ที ่1 เร่ือง  หลกัการประสานเสียง                        จ านวน 6  คาบ 
เร่ือง แบบฝึกหดั    จ านวน 2 คาบ (100 นาที) 
 

1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชีวั้ด 
1.1 มาตรฐานการเรียนรู้ 
มาตรฐาน  ศ 2.1  เขา้ใจและแสดงออกทางดนตรีอย่างสรา้งสรรค ์วิเคราะห ์วิพากษ ์วิจารณ์

คณุคา่ 
ดนตรี ถ่ายทอดความรูส้ึกความคดิตอ่ดนตรีอยา่งอิสระ ช่ืนชมและประยกุตใ์ชใ้น

ชีวิตประจ าวนั 
1.2 บูรณาการ Thailand 4.0 
1) นกัดนตรี 
2) ครูสอนดนตรี 
1.3 บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง 
3 หว่ง     2 เง่ือนไข 
  ความพอประมาณ     ความรู ้
  ความมีเหตผุล      คณุธรรม 
  ความมีภมูิคุม้กนัท่ีดีในตวั 
1.4 จุดเน้นสู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  ทักษะศตวรรษที ่21  (ใช้เฉพาะแกนหลัก 
4Cs) 
  การคดิอย่างมีวิจารณญาณ  และทกัษะในการแกปั้ญหา  (Critical  Thinking  and  

Problem  Solving) 
  ทกัษะดา้นการสรา้งสรรค ์ และนวตักรรม  (Creativity  and  Innovation)

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E:Triam-logo2.jpg
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  ทกัษะดา้นความรว่มมือ  การท างานเป็นทีม  และภาวะผูน้  า  (Collaboration,  

Teamwork  and  Leadership) 
  ทกัษะดา้นการส่ือสารสนเทศ  และรูเ้ทา่ทนัส่ือ  (Communications,  Information,  and  

Media  Literacy) 
2. จุดประสงคก์ารเรียนรู้ 

 1. รูแ้ละเขา้ใจเรื่องการขบัรอ้งประสานเสียง 
 2. สามารถอธิบาย แนวเสียงประสานได ้
 3. สามารถปฏิบตัขิัน้คูไ่ด ้
 4. สามารถใชโ้สตทกัษะได ้
 5. สามารถขบัรอ้งประสานเสียงได ้  
คุณลักษณะอันพงึประสงค ์(8ประการ) 

 -  มุง่มั่นในการท างาน 
 -  ใฝ่เรียนรู ้
 -  ความรบัผิดชอบ 
 -  มีจิตสาธารณะ 
 -  อยูอ่ย่างพอเพียง 

สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน  (เขียนให้สอดคล้องกับแผนนี)้ 
  ความสามารถในการส่ือสาร 
  ความสามารถในการคิด 
  ความสามารถในการแกปั้ญหา 
  ความสามารถในการใชท้กัษะชีวิต 
   ความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยี 

3. สาระส าคัญ 
เสียงประสาน ขัน้คูเ่สียง คอรด์ รูปแบบการประสานเสียง 2 แนว , 3 แนว และ 4 แนว การ

ปฏิบตัขิบัรอ้งประสานเสียงตามเสน้เสียงของตนเป็นสิ่งส  าคญัตอ่การฝึกโสตทกัษะ โดยการฝึกการ
ฟังกบัเปียโนเพ่ือใหมี้ความรูค้วามเขา้ใจ เก่ียวกบั แนวเสียงประสาน ขัน้คูเ่สียง คอรด์ รูปแบบการ
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ประสานเสียง 2 แนว , 3 แนว และ 4 แนว การปฏิบตัขิบัรอ้งประสานเสียงตามเสน้เสียงของตน 
การฝึกโสตทกัษะ กบัเปียโน น าหลกัการตา่ง ๆ มาวิเคราะหป์ระยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจ าวนัไดอ้ย่าง
เหมาะสม บนัเทิงอารมณ ์
4. สาระการเรียนรู้ 

ความรู้  (K) 
- รูแ้ละเขา้ใจเรื่องการขบัรอ้งประสานเสียง 
- สามารถอธิบาย หลกัการประสานเสียงได ้ 

ทักษะทีส่ าคัญ  (P) 
- สามารถขบัรอ้งประสานเสียงอยา่งง่ายได ้

5. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้  (ใช้กระบวนการปฏิบัต)ิ 
ข้ันน า 

ครูทบทวนนกัเรียนเรื่องแนวเสียงในการประสาน และอธิบายถึงความเช่ือโยงกันถึง
เรื่องท่ีครูจะสอนในคาบนีคื้อเรื่องของหลักการประสานเสียง จากนัน้ครูใหน้ักเรียนวอร์
มการขบัรอ้ง ตามนวตักรรมแบบฝึกชุดการสอนคาซู ท่ีครูสรา้งขึน้เพ่ือพัฒนาโสตทักษะ
ของนกัเรียน 
ข้ันสอน 

ครูใหน้กัเรียนขบัรอ้งแบบฝึกหดั เพ่ือทดสอบพฒันาการดา้นการขบัรอ้ง และทดสอบ
โสตทกัษะของนกัเรียน หากพบนกัเรียนท่ีมีปัญหาเรื่องการฟัง ใหค้รูใชช้ดุการสอนคาซูเพ่ือ
พฒันาการดา้นโสตทกัษะแกไ้ขเรื่องโสตทกัษะของนกัเรียน จากนัน้บนัทึกพฒันาการของ
นกัเรียน 
ข้ันสรุป 

ครูและนกัเรียนรว่มกนัฝึกขบัรอ้งประสานเสียงและสรุปเรื่องหลกัการประสานเสียง 
6. ส่ือและแหล่งการเรียนรู้ 

6.1 ส่ือการเรียนรู้ 
-  คอมพิวเตอร ์(คลิปแนวเสียง) 
-  เปียโน
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-  ชดุการสอนคาซู 

6.2 แหล่งการเรียนรู้ 
-  ครู 
7. การวัดและประเมินผล 
การประเมินตามจุดประสงค/์ตัวชีวั้ด 

ส่ิงทีต่้องการวัดผล วิธีวัดการวัด เคร่ืองมือวัด เกณฑก์ารวัด 
รูแ้ละเขา้ใจเรื่องการขบัรอ้ง
ประสานเสียง (K) 

การถาม-ตอบในชัน้เรียน ค าถามเก่ียวกบัการขบั
รอ้งประสานเสียง 

นกัเรียนอธิบายไดเ้กิน 
50% 

สามารถอธิบาย หลกัการ
ประสานเสียงได ้(K) 

การถาม-ตอบในชัน้เรียน ค าถามเก่ียวกบัแนว
เสียงประสาน 

นกัเรียนสามารถอธิบาย
ไดเ้กิน 50% 

สามารถขบัรอ้งประสาน
เสียงอยา่งง่ายได ้(P) 

ทดสอบ การขบัรอ้ง นกัเรียนสามารถขบัรอ้ง
ไดเ้กิน 50% 
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แผนการจัดการเรียนรู้ที ่4 
กลุ่มสาระการเรียนรู้  ศลิปะ   รายวิชา ขบัรอ้งประสานเสียง (ศ 20273)  ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่1 
หน่วยการเรียนรู้ที ่2 เร่ือง  การอา่นโนต้                         จ านวน 10  คาบ 
เร่ือง การอ่านโนต้    จ านวน 4 คาบ (200 นาที) 
 

1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชีวั้ด 
1.1 มาตรฐานการเรียนรู้ 
มาตรฐาน  ศ 2.1  เขา้ใจและแสดงออกทางดนตรีอย่างสรา้งสรรค ์วิเคราะห ์วิพากษ ์วิจารณ์

คณุคา่ 
ดนตรี ถ่ายทอดความรูส้ึกความคดิตอ่ดนตรีอยา่งอิสระ ช่ืนชมและประยกุตใ์ชใ้น

ชีวิตประจ าวนั 
1.2 บูรณาการ Thailand 4.0 
1) นกัดนตรี 
2) ครูสอนดนตรี 
1.3 บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง 
3 หว่ง     2 เง่ือนไข 
  ความพอประมาณ     ความรู ้
  ความมีเหตผุล      คณุธรรม 
  ความมีภมูิคุม้กนัท่ีดีในตวั 
1.4 จุดเน้นสู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  ทักษะศตวรรษที ่21  (ใช้เฉพาะแกนหลัก 
4Cs) 
  การคดิอย่างมีวิจารณญาณ  และทกัษะในการแกปั้ญหา  (Critical  Thinking  and  

Problem  Solving) 
  ทกัษะดา้นการสรา้งสรรค ์ และนวตักรรม  (Creativity  and  Innovation)

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E:Triam-logo2.jpg
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  ทกัษะดา้นความรว่มมือ  การท างานเป็นทีม  และภาวะผูน้  า  (Collaboration,  

Teamwork  and  Leadership) 
  ทกัษะดา้นการส่ือสารสนเทศ  และรูเ้ทา่ทนัส่ือ  (Communications,  Information,  and  

Media  Literacy) 
2. จุดประสงคก์ารเรียนรู้ 

 1. รูแ้ละเขา้ใจเรื่องการขบัรอ้งประสานเสียง 
 2. สามารถอธิบาย แนวเสียงประสานได ้
 3. สามารถปฏิบตัขิัน้คูไ่ด ้
 4. สามารถใชโ้สตทกัษะได ้
 5. สามารถขบัรอ้งประสานเสียงได ้  
คุณลักษณะอันพงึประสงค ์(8ประการ) 

 -  มุง่มั่นในการท างาน 
 -  ใฝ่เรียนรู ้
 -  ความรบัผิดชอบ 
 -  มีจิตสาธารณะ 
 -  อยูอ่ย่างพอเพียง 

สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน  (เขียนให้สอดคล้องกับแผนนี)้ 
  ความสามารถในการส่ือสาร 
  ความสามารถในการคิด 
  ความสามารถในการแกปั้ญหา 
  ความสามารถในการใชท้กัษะชีวิต 
   ความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยี 

3. สาระส าคัญ 
เสียงประสาน ขัน้คูเ่สียง คอรด์ รูปแบบการประสานเสียง 2 แนว , 3 แนว และ 4 แนว การ

ปฏิบตัขิบัรอ้งประสานเสียงตามเสน้เสียงของตนเป็นสิ่งส  าคญัตอ่การฝึกโสตทกัษะ โดยการฝึกการ
ฟังกบัเปียโน  
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เพ่ือใหมี้ความรูค้วามเขา้ใจ เก่ียวกบั แนวเสียงประสาน ขัน้คูเ่สียง คอรด์ รูปแบบการประสาน
เสียง 2 แนว , 3 แนว และ 4 แนว การปฏิบตัขิบัรอ้งประสานเสียงตามเสน้เสียงของตน การฝึกโสต
ทกัษะ กบัเปียโน น าหลกัการตา่ง ๆ มาวิเคราะหป์ระยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจ าวนัไดอ้ย่างเหมาะสม 
บนัเทิงอารมณ ์
4. สาระการเรียนรู้ 

ความรู้  (K) 
- สามารถอา่นโนต้ตามแนวเสียงได ้

ทักษะทีส่ าคัญ  (P) 
- สามารถขบัรอ้งประสานเสียงอยา่งง่ายได ้

5. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้  (ใช้กระบวนการปฏิบัต)ิ 
ข้ันน า 

ครูใหน้กัเรียนวอรม์การขบัรอ้ง ตามนวตักรรมแบบฝึกชุดการสอนคาซู ท่ีครูสรา้งขึน้
เพ่ือพฒันาโสตทกัษะของนกัเรียน 
ข้ันสอน 

ครูสอนเรื่องการอ่านโนต้ใหก้บันกัเรียน โดยทัง้นกัเรียนชายและนกัเรียนหญิงจะตอ้ง
อา่นโนต้ไดท้ัง้กญุแจซอลและกญุแจฟา  
ข้ันสรุป 

ครูและนกัเรียนรว่มกนัฝึกขบัรอ้งประสานเสียงและสรุปเรื่องการอา่นโนต้ 
6. ส่ือและแหล่งการเรียนรู้ 

6.1 ส่ือการเรียนรู้ 
-  คอมพิวเตอร ์(คลิปแนวเสียง) 
-  เปียโน 
-  ชดุการสอนคาซู 

6.2 แหล่งการเรียนรู้ 
-  ครู
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7. การวัดและประเมินผล 
การประเมินตามจุดประสงค/์ตัวชีวั้ด 

ส่ิงทีต่้องการวัดผล วิธีวัดการวัด เคร่ืองมือวัด เกณฑก์ารวัด 
สามารถอ่านโนต้ตามแนว
เสียงได ้(K) 

การถาม-ตอบในชัน้เรียน โนต้ นกัเรียนอา่นโนต้ไดเ้กิน 
50% 

สามารถขบัรอ้งประสาน
เสียงอยา่งง่ายได ้(P) 

ทดสอบ การขบัรอ้ง นกัเรียนสามารถขบัรอ้ง
ไดเ้กิน 50% 
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แผนการจัดการเรียนรู้ที ่5 
กลุ่มสาระการเรียนรู้  ศลิปะ   รายวิชา ขบัรอ้งประสานเสียง (ศ 20273)  ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่1 
หน่วยการเรียนรู้ที ่2 เร่ือง  การอา่นโนต้                         จ านวน 10  คาบ 
เร่ือง การขบัรอ้งโนต้    จ านวน 4 คาบ (200 นาที) 
 

1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชีวั้ด 
1.1 มาตรฐานการเรียนรู้ 
มาตรฐาน  ศ 2.1  เขา้ใจและแสดงออกทางดนตรีอย่างสรา้งสรรค ์วิเคราะห ์วิพากษ ์วิจารณ์

คณุคา่ 
ดนตรี ถ่ายทอดความรูส้ึกความคดิตอ่ดนตรีอยา่งอิสระ ช่ืนชมและประยกุตใ์ชใ้น

ชีวิตประจ าวนั 
1.2 บูรณาการ Thailand 4.0 
1) นกัดนตรี 
2) ครูสอนดนตรี 
1.3 บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง 
3 หว่ง     2 เง่ือนไข 
  ความพอประมาณ     ความรู ้
  ความมีเหตผุล      คณุธรรม 
  ความมีภมูิคุม้กนัท่ีดีในตวั 
1.4 จุดเน้นสู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  ทักษะศตวรรษที ่21  (ใช้เฉพาะแกนหลัก 
4Cs) 
  การคดิอย่างมีวิจารณญาณ  และทกัษะในการแกปั้ญหา  (Critical  Thinking  and  

Problem  Solving) 
  ทกัษะดา้นการสรา้งสรรค ์ และนวตักรรม  (Creativity  and  Innovation)

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E:Triam-logo2.jpg
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  ทกัษะดา้นความรว่มมือ  การท างานเป็นทีม  และภาวะผูน้  า  (Collaboration,  

Teamwork  and  Leadership) 
  ทกัษะดา้นการส่ือสารสนเทศ  และรูเ้ทา่ทนัส่ือ  (Communications,  Information,  and  

Media  Literacy) 
2. จุดประสงคก์ารเรียนรู้ 

 1. รูแ้ละเขา้ใจเรื่องการขบัรอ้งประสานเสียง 
 2. สามารถอธิบาย แนวเสียงประสานได ้
 3. สามารถปฏิบตัขิัน้คูไ่ด ้
 4. สามารถใชโ้สตทกัษะได ้
 5. สามารถขบัรอ้งประสานเสียงได ้  
คุณลักษณะอันพงึประสงค ์(8ประการ) 

 -  มุง่มั่นในการท างาน 
 -  ใฝ่เรียนรู ้
 -  ความรบัผิดชอบ 
 -  มีจิตสาธารณะ 
 -  อยูอ่ย่างพอเพียง 

สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน  (เขียนให้สอดคล้องกับแผนนี)้ 
  ความสามารถในการส่ือสาร 
  ความสามารถในการคิด 
  ความสามารถในการแกปั้ญหา 
  ความสามารถในการใชท้กัษะชีวิต 
   ความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยี 

3. สาระส าคัญ 
เสียงประสาน ขัน้คูเ่สียง คอรด์ รูปแบบการประสานเสียง 2 แนว , 3 แนว และ 4 แนว การ

ปฏิบตัขิบัรอ้งประสานเสียงตามเสน้เสียงของตนเป็นสิ่งส  าคญัตอ่การฝึกโสตทกัษะ โดยการฝึกการ
ฟังกบัเปียโน  
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เพ่ือใหมี้ความรูค้วามเขา้ใจ เก่ียวกบั แนวเสียงประสาน ขัน้คูเ่สียง คอรด์ รูปแบบการประสาน
เสียง 2 แนว , 3 แนว และ 4 แนว การปฏิบตัขิบัรอ้งประสานเสียงตามเสน้เสียงของตน การฝึกโสต
ทกัษะ กบัเปียโน น าหลกัการตา่ง ๆ มาวิเคราะหป์ระยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจ าวนัไดอ้ย่างเหมาะสม 
บนัเทิงอารมณ ์
4. สาระการเรียนรู้ 

ความรู้  (K) 
- สามารถอา่นโนต้ตามแนวเสียงได ้

ทักษะทีส่ าคัญ  (P) 
- สามารถขบัรอ้งประสานเสียงอยา่งง่ายได ้

5. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้  (ใช้กระบวนการปฏิบัต)ิ 
ข้ันน า 

ครูใหน้กัเรียนวอรม์การขบัรอ้ง ตามนวตักรรมแบบฝึกชุดการสอนคาซู ท่ีครูสรา้งขึน้
เพ่ือพฒันาโสตทกัษะของนกัเรียน 
ข้ันสอน 

ครูสอนเรื่องการอ่านโนต้ใหก้บันกัเรียน โดยทัง้นกัเรียนชายและนกัเรียนหญิงจะตอ้ง
อา่นโนต้ไดท้ัง้กญุแจซอลและกญุแจฟา จากนัน้ใหน้กัเรียนขบัรอ้งโนต้ตามโนต้ท่ีครูใหโ้ดย
มีการประสานเสียงเกิดขึน้ในโนต้ โดยครูจะปฏิบตัิเปียโนให้นักเรียนคอยฟังระดบัเสียง 
เพ่ือใหน้กัเรียนมีระดบัเสียงท่ีถกูตอ้ง เม่ือนกัเรียนเขา้ใจระดบัเสียงแลว้ ครูใหน้กัเรียนจบัคู่
และฝึกรอ้งเป็นคู ่และมารอ้งใหค้รูฟังเป็นคู ่
ข้ันสรุป 

ครูและนกัเรียนรว่มกนัฝึกขบัรอ้งประสานเสียงและสรุปเรื่องการขบัรอ้งโนต้ 
6. ส่ือและแหล่งการเรียนรู้ 

6.1 ส่ือการเรียนรู้ 
-  คอมพิวเตอร ์(คลิปแนวเสียง) 
-  เปียโน 
-  ชดุการสอนคาซู
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6.2 แหล่งการเรียนรู้ 
-  ครู 
7. การวัดและประเมินผล 
การประเมินตามจุดประสงค/์ตัวชีวั้ด 

ส่ิงทีต่้องการวัดผล วิธีวัดการวัด เคร่ืองมือวัด เกณฑก์ารวัด 
สามารถอ่านโนต้ตามแนว
เสียงได ้(K) 

การถาม-ตอบในชัน้เรียน โนต้ นกัเรียนอา่นโนต้ไดเ้กิน 
50% 

สามารถขบัรอ้งประสาน
เสียงอยา่งง่ายได ้(P) 

ทดสอบ การขบัรอ้ง นกัเรียนสามารถขบัรอ้ง
ไดเ้กิน 50% 
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แผนการจัดการเรียนรู้ที ่6 
กลุ่มสาระการเรียนรู้  ศลิปะ   รายวิชา ขบัรอ้งประสานเสียง (ศ 20273)  ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่1 
หน่วยการเรียนรู้ที ่2 เร่ือง  การอา่นโนต้                         จ านวน 10  คาบ 
เร่ือง แบบฝึกหดั    จ านวน 2 คาบ (100 นาที) 
 

1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชีวั้ด 
1.1 มาตรฐานการเรียนรู้ 
มาตรฐาน  ศ 2.1  เขา้ใจและแสดงออกทางดนตรีอย่างสรา้งสรรค ์วิเคราะห ์วิพากษ ์วิจารณ์

คณุคา่ 
ดนตรี ถ่ายทอดความรูส้ึกความคดิตอ่ดนตรีอยา่งอิสระ ช่ืนชมและประยกุตใ์ชใ้น

ชีวิตประจ าวนั 
1.2 บูรณาการ Thailand 4.0 
1) นกัดนตรี 
2) ครูสอนดนตรี 
1.3 บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง 
3 หว่ง     2 เง่ือนไข 
  ความพอประมาณ     ความรู ้
  ความมีเหตผุล      คณุธรรม 
  ความมีภมูิคุม้กนัท่ีดีในตวั 
1.4 จุดเน้นสู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  ทักษะศตวรรษที ่21  (ใช้เฉพาะแกนหลัก 
4Cs) 
  การคดิอย่างมีวิจารณญาณ  และทกัษะในการแกปั้ญหา  (Critical  Thinking  and  

Problem  Solving) 
 ทกัษะดา้นการสรา้งสรรค ์ และนวตักรรม  (Creativity  and  Innovation)

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E:Triam-logo2.jpg
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  ทกัษะดา้นความรว่มมือ  การท างานเป็นทีม  และภาวะผูน้  า  (Collaboration,  

Teamwork  and  Leadership) 
  ทกัษะดา้นการส่ือสารสนเทศ  และรูเ้ทา่ทนัส่ือ  (Communications,  Information,  and  

Media  Literacy) 
2. จุดประสงคก์ารเรียนรู้ 

 1. รูแ้ละเขา้ใจเรื่องการขบัรอ้งประสานเสียง 
 2. สามารถอธิบาย แนวเสียงประสานได ้
 3. สามารถปฏิบตัขิัน้คูไ่ด ้
 4. สามารถใชโ้สตทกัษะได ้
 5. สามารถขบัรอ้งประสานเสียงได ้  
คุณลักษณะอันพงึประสงค ์(8ประการ) 

 -  มุง่มั่นในการท างาน 
 -  ใฝ่เรียนรู ้
 -  ความรบัผิดชอบ 
 -  มีจิตสาธารณะ 
 -  อยูอ่ย่างพอเพียง 

สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน  (เขียนให้สอดคล้องกับแผนนี)้ 
  ความสามารถในการส่ือสาร 
  ความสามารถในการคิด 
  ความสามารถในการแกปั้ญหา 
  ความสามารถในการใชท้กัษะชีวิต 
   ความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยี 

3. สาระส าคัญ 
เสียงประสาน ขัน้คูเ่สียง คอรด์ รูปแบบการประสานเสียง 2 แนว , 3 แนว และ 4 แนว การ

ปฏิบตัขิบัรอ้งประสานเสียงตามเสน้เสียงของตนเป็นสิ่งส  าคญัตอ่การฝึกโสตทกัษะ โดยการฝึกการ
ฟังกบัเปียโน  



 218 
 

เพ่ือใหมี้ความรูค้วามเขา้ใจ เก่ียวกบั แนวเสียงประสาน ขัน้คูเ่สียง คอรด์ รูปแบบการประสาน
เสียง 2 แนว , 3 แนว และ 4 แนว การปฏิบตัขิบัรอ้งประสานเสียงตามเสน้เสียงของตน การฝึกโสต
ทกัษะ กบัเปียโน น าหลกัการตา่ง ๆ มาวิเคราะหป์ระยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจ าวนัไดอ้ย่างเหมาะสม 
บนัเทิงอารมณ ์
4. สาระการเรียนรู้ 

ความรู้  (K) 
- สามารถอา่นโนต้ตามแนวเสียงได ้

ทักษะทีส่ าคัญ  (P) 
- สามารถขบัรอ้งประสานเสียงอยา่งง่ายได ้

5. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้  (ใช้กระบวนการปฏิบัต)ิ 
ข้ันน า 

ครูใหน้กัเรียนวอรม์การขบัรอ้ง ตามนวตักรรมแบบฝึกชุดการสอนคาซู ท่ีครูสรา้งขึน้
เพ่ือพฒันาโสตทกัษะของนกัเรียน 
ข้ันสอน 

ครูใหน้กัเรียนทดสอบการอ่านโนต้พรอ้มกบัการขบัรอ้งตามโนต้ทีละคน เพ่ือทดสอบ
เรื่องการอ่านโนต้ และทดสอบพฒันาการดา้นโสตทกัษะของนกัเรียน หากมีนกัเรียนท่ีไม่
สามารถขบัรอ้งได ้ใหค้รูใชช้ดุการสอนคาซูเพ่ือพฒันาโสตทกัษะแกไ้ขดา้นโสตทกัษะและ
การขบัรอ้งของนกัเรียนและตดิตามผล 
ข้ันสรุป 

ครูและนกัเรียนรว่มกนัฝึกขบัรอ้งประสานเสียงและสรุปเรื่องการขบัรอ้งโนต้ 
6. ส่ือและแหล่งการเรียนรู้ 

6.1 ส่ือการเรียนรู้ 
-  คอมพิวเตอร ์(คลิปแนวเสียง) 
-  เปียโน 
-  ชดุการสอนคาซู 

6.2 แหล่งการเรียนรู้ 
-  ครู



 219 
 
7. การวัดและประเมินผล 
การประเมินตามจุดประสงค/์ตัวชีวั้ด 

ส่ิงทีต่้องการวัดผล วิธีวัดการวัด เคร่ืองมือวัด เกณฑก์ารวัด 
สามารถอ่านโนต้ตามแนว
เสียงได ้(K) 

การถาม-ตอบในชัน้เรียน โนต้ นกัเรียนอา่นโนต้ไดเ้กิน 
50% 

สามารถขบัรอ้งประสาน
เสียงอยา่งง่ายได ้(P) 

ทดสอบ การขบัรอ้ง นกัเรียนสามารถขบัรอ้ง
ไดเ้กิน 50% 
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แผนการจัดการเรียนรู้ที ่7 
กลุ่มสาระการเรียนรู้  ศลิปะ   รายวิชา ขบัรอ้งประสานเสียง (ศ 20273)  ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่1 
หน่วยการเรียนรู้ที ่3 เร่ือง  การประสานเสียง                         จ านวน 8  คาบ 
เร่ือง การประสานเสียงตามแบบฝึกหดั    จ านวน 6 คาบ  
 

1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชีวั้ด 
1.1 มาตรฐานการเรียนรู้ 
มาตรฐาน  ศ 2.1  เขา้ใจและแสดงออกทางดนตรีอย่างสรา้งสรรค ์วิเคราะห ์วิพากษ ์วิจารณ์

คณุคา่ 
ดนตรี ถ่ายทอดความรูส้ึกความคดิตอ่ดนตรีอยา่งอิสระ ช่ืนชมและประยกุตใ์ชใ้น

ชีวิตประจ าวนั 
1.2 บูรณาการ Thailand 4.0 
1) นกัดนตรี 
2) ครูสอนดนตรี 
1.3 บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง 
3 หว่ง     2 เง่ือนไข 
  ความพอประมาณ     ความรู ้
  ความมีเหตผุล      คณุธรรม 
  ความมีภมูิคุม้กนัท่ีดีในตวั 
1.4 จุดเน้นสู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  ทักษะศตวรรษที ่21  (ใช้เฉพาะแกนหลัก 
4Cs) 
  การคดิอย่างมีวิจารณญาณ  และทกัษะในการแกปั้ญหา  (Critical  Thinking  and  

Problem  Solving) 
  ทกัษะดา้นการสรา้งสรรค ์ และนวตักรรม  (Creativity  and  Innovation)

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E:Triam-logo2.jpg
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  ทกัษะดา้นความรว่มมือ  การท างานเป็นทีม  และภาวะผูน้  า  (Collaboration,  

Teamwork  and  Leadership) 
  ทกัษะดา้นการส่ือสารสนเทศ  และรูเ้ทา่ทนัส่ือ  (Communications,  Information,  and  

Media  Literacy) 
2. จุดประสงคก์ารเรียนรู้ 

 1. รูแ้ละเขา้ใจเรื่องการขบัรอ้งประสานเสียง 
 2. สามารถอธิบาย แนวเสียงประสานได ้
 3. สามารถปฏิบตัขิัน้คูไ่ด ้
 4. สามารถใชโ้สตทกัษะได ้
 5. สามารถขบัรอ้งประสานเสียงได ้  
คุณลักษณะอันพงึประสงค ์(8ประการ) 

 -  มุง่มั่นในการท างาน 
 -  ใฝ่เรียนรู ้
 -  ความรบัผิดชอบ 
 -  มีจิตสาธารณะ 
 -  อยูอ่ย่างพอเพียง 

สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน  (เขียนให้สอดคล้องกับแผนนี)้ 
  ความสามารถในการส่ือสาร 
  ความสามารถในการคิด 
  ความสามารถในการแกปั้ญหา 
  ความสามารถในการใชท้กัษะชีวิต 
   ความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยี 

3. สาระส าคัญ 
เสียงประสาน ขัน้คูเ่สียง คอรด์ รูปแบบการประสานเสียง 2 แนว , 3 แนว และ 4 แนว การ

ปฏิบตัขิบัรอ้งประสานเสียงตามเสน้เสียงของตนเป็นสิ่งส  าคญัตอ่การฝึกโสตทกัษะ โดยการฝึกการ
ฟังกบัเปียโน  
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เพ่ือใหมี้ความรูค้วามเขา้ใจ เก่ียวกบั แนวเสียงประสาน ขัน้คูเ่สียง คอรด์ รูปแบบการประสาน
เสียง 2 แนว , 3 แนว และ 4 แนว การปฏิบตัขิบัรอ้งประสานเสียงตามเสน้เสียงของตน การฝึกโสต
ทกัษะ กบัเปียโน น าหลกัการตา่ง ๆ มาวิเคราะหป์ระยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจ าวนัไดอ้ย่างเหมาะสม 
บนัเทิงอารมณ ์
4. สาระการเรียนรู้ 

ความรู้  (K) 
- สามารถอา่นโนต้ตามแนวเสียงได ้

ทักษะทีส่ าคัญ  (P) 
- สามารถขบัรอ้งประสานเสียงได ้

5. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้  (ใช้กระบวนการปฏิบัต)ิ 
ข้ันน า 

ครูใหน้กัเรียนวอรม์การขบัรอ้ง ตามนวตักรรมแบบฝึกชุดการสอนคาซู ท่ีครูสรา้งขึน้
เพ่ือพฒันาโสตทกัษะของนกัเรียน 
ข้ันสอน 

ครูแจกแบบฝึกหัดการขบัรอ้งประสานจากนั้นใหน้ักเรียนฟังระดบัเสียงจากเปียโน 
จากนัน้ใหน้ักเรียนเปล่งเสียงรอ้งออกมาใหต้รงตามระดบัเสียง และค่อยๆปฏิบตัิจนจบ
แบบฝึกหดั หากพบนกัเรียนท่ีไม่สามารถขบัรอ้งตามแบบฝึกหดัได ้ใหใ้ชช้ดุการสอนคาซู
เพ่ือพฒันาโสตทกัษะและการขบัรอ้งแกปั้ญหา และตดิตามผล 
ข้ันสรุป 

ครูและนกัเรียนรว่มกนัฝึกขบัรอ้งประสานเสียงและสรุปเรื่องการขบัรอ้งประสานเสียง
ตามแบบฝึกหดั 

6. ส่ือและแหล่งการเรียนรู้ 
6.1 ส่ือการเรียนรู้ 

-  คอมพิวเตอร ์(คลิปแนวเสียง) 
-  เปียโน 
-  ชดุการสอนคาซู
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6.2 แหล่งการเรียนรู้ 
-  ครู 
7. การวัดและประเมินผล 
การประเมินตามจุดประสงค/์ตัวชีวั้ด 

ส่ิงทีต่้องการวัดผล วิธีวัดการวัด เคร่ืองมือวัด เกณฑก์ารวัด 
สามารถอ่านโนต้ตามแนว
เสียงได ้(K) 

การถาม-ตอบในชัน้เรียน โนต้ นกัเรียนอา่นโนต้ไดเ้กิน 
50% 

สามารถขบัรอ้งประสาน
เสียงตามแบบฝึกหดัได ้(P) 

ทดสอบ การขบัรอ้ง นกัเรียนสามารถขบัรอ้ง
ประสานเสียงตาม
แบบฝึกหดัไดเ้กิน 50% 



 224 
 

 
 

แผนการจัดการเรียนรู้ที ่8 
กลุ่มสาระการเรียนรู้  ศลิปะ   รายวิชา ขบัรอ้งประสานเสียง (ศ 20273)  ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่1 
หน่วยการเรียนรู้ที ่3 เร่ือง  การประสานเสียง                         จ านวน 8  คาบ 
เร่ือง ทดสอบ    จ านวน 2 คาบ (100 นาที) 
 

1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชีวั้ด 
1.1 มาตรฐานการเรียนรู้ 
มาตรฐาน  ศ 2.1  เขา้ใจและแสดงออกทางดนตรีอย่างสรา้งสรรค ์วิเคราะห ์วิพากษ ์วิจารณ์

คณุคา่ 
ดนตรี ถ่ายทอดความรูส้ึกความคดิตอ่ดนตรีอยา่งอิสระ ช่ืนชมและประยกุตใ์ชใ้น

ชีวิตประจ าวนั 
1.2 บูรณาการ Thailand 4.0 
1) นกัดนตรี 
2) ครูสอนดนตรี 
1.3 บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง 
3 หว่ง     2 เง่ือนไข 
  ความพอประมาณ     ความรู ้
  ความมีเหตผุล      คณุธรรม 
  ความมีภมูิคุม้กนัท่ีดีในตวั 
1.4 จุดเน้นสู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  ทักษะศตวรรษที ่21  (ใช้เฉพาะแกนหลัก 
4Cs) 
  การคดิอย่างมีวิจารณญาณ  และทกัษะในการแกปั้ญหา  (Critical  Thinking  and  

Problem  Solving) 
  ทกัษะดา้นการสรา้งสรรค ์ และนวตักรรม  (Creativity  and  Innovation)

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E:Triam-logo2.jpg
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  ทกัษะดา้นความรว่มมือ  การท างานเป็นทีม  และภาวะผูน้  า  (Collaboration,  

Teamwork  and  Leadership) 
  ทกัษะดา้นการส่ือสารสนเทศ  และรูเ้ทา่ทนัส่ือ  (Communications,  Information,  and  

Media  Literacy) 
2. จุดประสงคก์ารเรียนรู้ 

 1. รูแ้ละเขา้ใจเรื่องการขบัรอ้งประสานเสียง 
 2. สามารถอธิบาย แนวเสียงประสานได ้
 3. สามารถปฏิบตัขิัน้คูไ่ด ้
 4. สามารถใชโ้สตทกัษะได ้
 5. สามารถขบัรอ้งประสานเสียงได ้  
คุณลักษณะอันพงึประสงค ์(8ประการ) 

 -  มุง่มั่นในการท างาน 
 -  ใฝ่เรียนรู ้
 -  ความรบัผิดชอบ 
 -  มีจิตสาธารณะ 
 -  อยูอ่ย่างพอเพียง 

สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน  (เขียนให้สอดคล้องกับแผนนี)้ 
  ความสามารถในการส่ือสาร 
  ความสามารถในการคิด 
  ความสามารถในการแกปั้ญหา 
  ความสามารถในการใชท้กัษะชีวิต 
   ความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยี 

3. สาระส าคัญ 
เสียงประสาน ขัน้คูเ่สียง คอรด์ รูปแบบการประสานเสียง 2 แนว , 3 แนว และ 4 แนว การ

ปฏิบตัขิบัรอ้งประสานเสียงตามเสน้เสียงของตนเป็นสิ่งส  าคญัตอ่การฝึกโสตทกัษะ โดยการฝึกการ
ฟังกบัเปียโน  
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เพ่ือใหมี้ความรูค้วามเขา้ใจ เก่ียวกบั แนวเสียงประสาน ขัน้คูเ่สียง คอรด์ รูปแบบการประสาน
เสียง 2 แนว , 3 แนว และ 4 แนว การปฏิบตัขิบัรอ้งประสานเสียงตามเสน้เสียงของตน การฝึกโสต
ทกัษะ กบัเปียโน น าหลกัการตา่ง ๆ มาวิเคราะหป์ระยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจ าวนัไดอ้ย่างเหมาะสม 
บนัเทิงอารมณ ์
4. สาระการเรียนรู้ 

ความรู้  (K) 
- สามารถอา่นโนต้ตามแนวเสียงได ้

ทักษะทีส่ าคัญ  (P) 
- สามารถขบัรอ้งประสานเสียงได ้

5. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้  (ใช้กระบวนการปฏิบัต)ิ 
ข้ันน า 

ครูใหน้กัเรียนวอรม์การขบัรอ้ง ตามนวตักรรมแบบฝึกชุดการสอนคาซู ท่ีครูสรา้งขึน้
เพ่ือพฒันาโสตทกัษะของนกัเรียน 
ข้ันสอน 

ครูทดสอบการขับร้องตามแบบฝึกหัดของนักเรียนเป็นรายบุคคล เพ่ือบันทึก
พฒันาการดา้นการขบัรอ้งและพฒันาการดา้นการฟังของนกัเรียน 
ข้ันสรุป 

ครูและนกัเรียนรว่มกนัฝึกขบัรอ้งประสานเสียงและสรุปเรื่องการขบัรอ้งประสานเสียง
ตามแบบฝึกหดั 

6. ส่ือและแหล่งการเรียนรู้ 
6.1 ส่ือการเรียนรู้ 

-  คอมพิวเตอร ์(คลิปแนวเสียง) 
-  เปียโน 
-  ชดุการสอนคาซู 

6.2 แหล่งการเรียนรู้ 
-  ครู
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7. การวัดและประเมินผล 
การประเมินตามจุดประสงค/์ตัวชีวั้ด 

ส่ิงทีต่้องการวัดผล วิธีวัดการวัด เคร่ืองมือวัด เกณฑก์ารวัด 
สามารถอ่านโนต้ตามแนว
เสียงได ้(K) 

การถาม-ตอบในชัน้เรียน โนต้ นกัเรียนอา่นโนต้ไดเ้กิน 
50% 

สามารถขบัรอ้งประสาน
เสียงตามแบ บฝึกหดัได ้
(P) 

ทดสอบ การขบัรอ้ง นกัเรียนสามารถขบัรอ้ง
ประสานเสียงตาม
แบบฝึกหดัไดเ้กิน 50% 

 



 228 
 

 
 

แผนการจัดการเรียนรู้ที ่9 
กลุ่มสาระการเรียนรู้  ศลิปะ   รายวิชา ขบัรอ้งประสานเสียง (ศ 20273)  ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่1 
หน่วยการเรียนรู้ที ่4 เร่ือง  การขบัรอ้งประสานเสียง                        จ านวน 8  คาบ 
เร่ือง ขบัรอ้งตามบทเพลง    จ านวน 8 คาบ  
 

1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชีวั้ด 
1.1 มาตรฐานการเรียนรู้ 
มาตรฐาน  ศ 2.1  เขา้ใจและแสดงออกทางดนตรีอย่างสรา้งสรรค ์วิเคราะห ์วิพากษ ์วิจารณ์

คณุคา่ 
ดนตรี ถ่ายทอดความรูส้ึกความคดิตอ่ดนตรีอยา่งอิสระ ช่ืนชมและประยกุตใ์ชใ้น

ชีวิตประจ าวนั 
1.2 บูรณาการ Thailand 4.0 
1) นกัดนตรี 
2) ครูสอนดนตรี 
1.3 บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง 
3 หว่ง     2 เง่ือนไข 
  ความพอประมาณ     ความรู ้
  ความมีเหตผุล      คณุธรรม 
  ความมีภมูิคุม้กนัท่ีดีในตวั 
1.4 จุดเน้นสู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  ทักษะศตวรรษที ่21  (ใช้เฉพาะแกนหลัก 
4Cs) 
  การคดิอย่างมีวิจารณญาณ  และทกัษะในการแกปั้ญหา  (Critical  Thinking  and  

Problem  Solving) 
  ทกัษะดา้นการสรา้งสรรค ์ และนวตักรรม  (Creativity  and  Innovation)

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E:Triam-logo2.jpg
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  ทกัษะดา้นความรว่มมือ  การท างานเป็นทีม  และภาวะผูน้  า  (Collaboration,  

Teamwork  and  Leadership) 
  ทกัษะดา้นการส่ือสารสนเทศ  และรูเ้ทา่ทนัส่ือ  (Communications,  Information,  and  

Media  Literacy) 
2. จุดประสงคก์ารเรียนรู้ 

 1. รูแ้ละเขา้ใจเรื่องการขบัรอ้งประสานเสียง 
 2. สามารถอธิบาย แนวเสียงประสานได ้
 3. สามารถปฏิบตัขิัน้คูไ่ด ้
 4. สามารถใชโ้สตทกัษะได ้
 5. สามารถขบัรอ้งประสานเสียงได ้  
คุณลักษณะอันพงึประสงค ์(8ประการ) 

 -  มุง่มั่นในการท างาน 
 -  ใฝ่เรียนรู ้
 -  ความรบัผิดชอบ 
 -  มีจิตสาธารณะ 
 -  อยูอ่ย่างพอเพียง 

สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน  (เขียนให้สอดคล้องกับแผนนี)้ 
  ความสามารถในการส่ือสาร 
  ความสามารถในการคิด 
  ความสามารถในการแกปั้ญหา 
  ความสามารถในการใชท้กัษะชีวิต 
   ความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยี 

3. สาระส าคัญ 
เสียงประสาน ขัน้คูเ่สียง คอรด์ รูปแบบการประสานเสียง 2 แนว , 3 แนว และ 4 แนว การ

ปฏิบตัขิบัรอ้งประสานเสียงตามเสน้เสียงของตนเป็นสิ่งส  าคญัตอ่การฝึกโสตทกัษะ โดยการฝึกการ
ฟังกบัเปียโน  
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เพ่ือใหมี้ความรูค้วามเขา้ใจ เก่ียวกบั แนวเสียงประสาน ขัน้คูเ่สียง คอรด์ รูปแบบการประสาน
เสียง 2 แนว , 3 แนว และ 4 แนว การปฏิบตัขิบัรอ้งประสานเสียงตามเสน้เสียงของตน การฝึกโสต
ทกัษะ กบัเปียโน น าหลกัการตา่ง ๆ มาวิเคราะหป์ระยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจ าวนัไดอ้ย่างเหมาะสม 
บนัเทิงอารมณ ์
4. สาระการเรียนรู้ 

ความรู้  (K) 
- สามารถอา่นโนต้ตามแนวเสียงได ้

ทักษะทีส่ าคัญ  (P) 
- สามารถขบัรอ้งประสานเสียงตามบทเพลงได ้

5. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้  (ใช้กระบวนการปฏิบัต)ิ 
ข้ันน า 

ครูใหน้กัเรียนวอรม์การขบัรอ้ง ตามนวตักรรมแบบฝึกชุดการสอนคาซู ท่ีครูสรา้งขึน้
เพ่ือพฒันาโสตทกัษะของนกัเรียน 
ข้ันสอน 

ครูแจกโน้ตเพลง Jingerbel ให้นักเรียนดูโน้ตและฝึกอ่านโน้ตฉับพลัน จากนั้นครู
ปฏิบตัิเปียโนใหน้กัเรียนฟังพรอ้มกบัการอ่านโนต้ไปดว้ย เพ่ือใหน้กัเรียนจดจ าระดบัเสียง 
และใหน้กัเรียนฝึกขบัรอ้งประสานเสียงตามบทเพลง 
ข้ันสรุป 

ครูและนกัเรียนรว่มกนัฝึกขบัรอ้งประสานเสียงและสรุปเรื่องการขบัรอ้งประสานเสียง
ตามบทเพลง 

6. ส่ือและแหล่งการเรียนรู้ 
6.1 ส่ือการเรียนรู้ 

-  คอมพิวเตอร ์(คลิปแนวเสียง) 
-  เปียโน 
-  ชดุการสอนคาซู 

6.2 แหล่งการเรียนรู้ 
-  ครู
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7. การวัดและประเมินผล 
การประเมินตามจุดประสงค/์ตัวชีวั้ด 

ส่ิงทีต่้องการวัดผล วิธีวัดการวัด เคร่ืองมือวัด เกณฑก์ารวัด 
สามารถอ่านโนต้ตามแนว
เสียงได ้(K) 

การถาม-ตอบในชัน้เรียน โนต้ นกัเรียนอา่นโนต้ไดเ้กิน 
50% 

สามารถขบัรอ้งประสาน
เสียงตามบทเพลงได ้(P) 

ทดสอบ การขบัรอ้ง นกัเรียนสามารถขบัรอ้ง
ประสานเสียงตามบท
เพลงไดเ้กิน 50% 
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แบบทดสอบก่อนและหลังเรียนโดยการใช้ชุดการสอนคาซู 

ค าชีแ้จง ให้นักเรียนปฏิบัตดิังนี ้
รอบท่ี 1 ขบัรอ้งโนต้เพลง Jingle Bells ใหต้รงระดบัเสียงโดยขบัรอ้งแบบมีเปียโน (5 คะแนน) 
รอบท่ี 2 ขบัรอ้งโนต้เพลง Jingle Bells ใหต้รงระดบัเสียงโดยขบัรอ้งแบบไมมี่เปียโน (5 คะแนน) 
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เกณฑค์ะแนน 

5 คะแนน 4 คะแนน 3 คะแนน 2 คะแนน 1 คะแนน 0 คะแนน 

สามารถขบัรอ้ง
โนต้ไดถ้กูตอ้ง
ตรงตามระดบั
เสียงทกุตวั 
และตรงตาม
จงัหวะ  

ขบัรอ้งโนต้ผิด
ระดบัเสียง
เล็กนอ้ย ไมเ่กิน 
3 ตวั และตรง
ตามจงัหวะ 

ขบัรอ้งโนต้ผิด
ระดบัเสียง
เล็กนอ้ย ไมเ่กิน 
4 ตวั และตรง
ตามจงัหวะ 

ขบัรอ้งโนต้ผิด
ระดบัเสียง
เล็กนอ้ย ไมเ่กิน 
5 ตวั และตรง
ตามจงัหวะ 

ขบัรอ้งโนต้ผิด
ระดบัเสียง
คอ่นขา้งมาก
และไมค่อ่ยตรง
จงัหวะ 

ไมส่ามารถขบั
รอ้งโนต้ได้
ระดบัเสียงและ
ไมต่รงตาม
จงัหวะ 

 
รอบท่ี 1 ได.้..................คะแนน    รอบท่ี 2 ได.้..................คะแนน   
รวมคะแนนทดสอบเตม็ 10 คะแนน ได.้...............คะแนน 
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แบบประเมินความพงึพอใจของนักเรียน 
เร่ือง การสอนโดยการใช้ชุดการสอนคาซู 

ค าชีแ้จง ใหน้กัเรียนท าเครื่องหมาย  √  ลงในช่องท่ีคิดวา่ตรงกบัความคดิเห็นมากท่ีสดุ 

ข้อ รายการ 
ผลการพจิารณา ข้อเสนอแนะ

เพือ่การ
ปรับปรุง 5 4 3 2 1 

ด้านคุณภาพของเนือ้หา  

1 
ส่ือมีความชดัเจนของเนือ้หาสอดคลอ้งกบั
จดุประสงค ์

        
  
  

2 
ส่ือมีล าดบัขัน้ตอนการน าเสนอขอ้มลูจากง่ายไป
ยาก 

           

3 
เนือ้หาในส่ือมีความนา่สนใจ นา่ติดตาม เหมาะสม
กบัระดบัของผูเ้รียน 

        
  
  

4 
ชดุการสอนคาซูชว่ยใหน้กัเรียนขบัรอ้งประสาน
เสียงไดง้่ายขึน้ 

        
  
  

5 
นกัเรียนสามารถจดจ าระดบัเสียงไดห้ลงัจากใชช้ดุ
การสอนคาซู 

        
  
  

ด้านคุณภาพของชุดการสอนคาซู 

6 การน าเสนอเนือ้หาในชดุการสอนมีความนา่สนใจ         
  
  

7 
แบบฝึกหดัและเพลงท่ีใชท้  าใหน้กัเรียนทราบ
ความกา้วหนา้ของตนเอง 

        
  
  

8 
ชดุการสอนคาซูชว่ยสง่เสรมิใหน้กัเรียนเกิดความ
สนใจในการเรียน 

        
  
  

9 ชดุการสอนมีความทนัสมยั         
  
  

10 ความพงึพอใจโดยรวม         
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  ขอ้เสนอแนะ 
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 
  

เกณฑก์ารให้คะแนน 
 

5 = พงึพอใจมากท่ีสดุ 
4 = พงึพอใจมาก 
3 = พงึพอใจปานกลาง 
2 = พงึพอใจนอ้ย 
1 = พงึพอใจนอ้ยท่ีสดุ 

 
เกณฑก์ารประเมิน 

 
พงึพอใจมากท่ีสดุ   คา่เฉล่ีย 4.51 - 5.00 
พงึพอใจมาก    คา่เฉล่ีย 3.51 - 4.50 
พงึพอใจปานกลาง   คา่เฉล่ีย 2.51 - 3.50 
พงึพอใจนอ้ย    คา่เฉล่ีย 1.51 - 2.50 
พงึพอใจนอ้ยท่ีสดุ   คา่เฉล่ีย 1.00 - 1.50 
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ภาคผนวก ง 
ภาคผนวก ง 

คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
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ตารางเทยีบเปรียบคะแนนผลสัมฤทธิท์างการเรียนด้านโสตทกัษะ  
รายวิชาการขับร้องประสานเสียง ก่อนเรียน - หลังเรียน 

นักเรียน 
คนที่ 

คะแนนก่อนเรียน 
รวม 

คะแนนหลังเรียน 
รวม รอบ 1 รอบ 2 รอบ 1 รอบ 2 

1 2 0 2 5 3 8 
2 2 1 3 4 4 8 
3 3 0 3 5 4 9 
4 2 0 2 5 3 8 
5 2 1 3 5 4 9 
6 2 0 2 5 3 8 
7 3 0 3 5 3 8 
8 1 0 1 4 2 6 
9 3 0 3 5 3 8 
10 2 0 2 5 4 9 
11 2 0 2 5 4 9 
12 1 0 1 4 2 6 
13 1 0 1 4 3 7 
14 1 0 1 4 2 6 
15 1 1 2 4 3 7 
16 1 1 2 5 4 9 
17 1 0 1 4 2 6 
18 2 1 3 5 4 9 
19 2 1 3 4 3 7 
20 2 1 3 4 3 7 
21 1 0 1 3 3 6 
22 1 1 2 5 2 7 
23 1 1 2 5 4 9 
24 1 0 1 4 2 6 
25 1 1 2 5 4 9 
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26 1 1 2 4 4 8 
27 2 1 3 5 4 9 
28 2 2 4 5 4 9 
29 2 1 3 4 4 8 
30 2 1 3 4 4 8 
31 1 1 2 4 4 8 
32 2 1 3 5 4 9 
33 1 1 2 4 3 7 
34 2 1 3 4 4 8 
35 2 1 3 4 4 8 
36 1 1 2 5 4 9 
37 3 1 4 5 4 9 
38 2 1 3 5 4 9 
39 2 1 3 5 4 9 
40 1 1 2 4 4 8 
41 2 0 2 4 4 8 
42 1 1 2 5 4 9 
43 1 1 2 5 4 9 
44 2 0 2 5 4 9 

รวม 73 28 101 199 153 352 
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ตารางเทยีบเปรียบความก้าวหน้า ด้านโสตทกัษะ แบบรอบที ่1 และ 2 

นักเรียน 
คนที่ 

ทดสอบรอบที ่1 
คะแนน

ความก้าวหน้า 

ทดสอบรอบที ่2  
คะแนน

ความก้าวหน้า ก่อนเรียน หลังเรียน ก่อนเรียน หลังเรียน 
1 2 5 3 0 3 3 
2 2 4 2 1 4 3 
3 3 5 2 0 4 4 
4 2 5 3 0 3 3 
5 2 5 3 1 4 3 
6 2 5 3 0 3 3 
7 3 5 2 0 3 3 
8 1 4 3 0 2 2 
9 3 5 2 0 3 3 
10 2 5 3 0 4 4 
11 2 5 3 0 4 4 
12 1 4 3 0 2 2 
13 1 4 3 0 3 3 
14 1 4 3 0 2 2 
15 1 4 3 1 3 2 
16 1 5 4 1 4 3 
17 1 4 3 0 2 2 
18 2 5 3 1 4 3 
19 2 4 2 1 3 2 
20 2 4 2 1 3 2 
21 1 3 2 0 3 3 
22 1 5 4 1 2 1 
23 1 5 4 1 4 3 
24 1 4 3 0 2 2 
25 1 5 4 1 4 3 
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26 1 4 3 1 4 3 
27 2 5 3 1 4 3 
28 2 5 3 2 4 2 
29 2 4 2 1 4 3 
30 2 4 2 1 4 3 
31 1 4 3 1 4 3 
32 2 5 3 1 4 3 
33 1 4 3 1 3 2 
34 2 4 2 1 4 3 
35 2 4 2 1 4 3 
36 1 5 4 1 4 3 
37 3 5 2 1 4 3 
38 2 5 3 1 4 3 
39 2 5 3 1 4 3 
40 1 4 3 1 4 3 
41 2 4 2 0 4 4 
42 1 5 4 1 4 3 
43 1 5 4 1 4 3 
44 2 5 3 0 4 4 
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ตารางเทยีบเปรียบความก้าวหน้า ด้านโสตทกัษะ แบบรวม 

นักเรียน 
คนที่ ก่อนเรียน หลังเรียน 

 
คะแนน

ความก้าวหน้า 
1 2 8 5 
2 3 8 5 
3 3 9 6 
4 2 8 6 
5 3 9 6 
6 2 8 6 
7 3 8 5 
8 1 6 5 
9 3 8 5 
10 2 9 7 
11 2 9 7 
12 1 6 5 
13 1 7 6 
14 1 6 5 
15 2 7 5 
16 2 9 7 
17 1 6 5 
18 3 9 6 
19 3 7 4 
20 3 7 4 
21 1 6 5 
22 2 7 5 
23 2 9 7 
24 1 6 5 
25 2 9 7 
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26 2 8 6 
27 3 9 6 
28 4 9 5 
29 3 8 5 
30 3 8 5 
31 2 8 6 
32 3 9 6 
33 2 7 5 
34 3 8 5 
35 3 8 5 
36 2 9 7 
37 4 9 5 
38 3 9 6 
39 3 9 6 
40 2 8 6 
41 2 8 6 
42 2 9 7 
43 2 9 7 
44 2 9 7 
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แผนภูมิแสดงผลสัมฤทธิด์้านโสตทกัษะ (คะแนน) 

 

ภาพรวมผลสมัฤทธ์ิ รอบที่ 1 (แบบมีเปียโน) รอบที่ 2 (แบบไม่มีเปียโน)

ก่อนเรียน 101 73 28

หลงัเรียน 352 199 153
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แผนภูมิแสดงผลสัมฤทธิด์้านโสตทกัษะ (ค่าเฉลี่ย) 

 

ภาพรวมผลสมัฤทธ์ิ รอบที่ 1 (แบบมีเปียโน) รอบที่ 2 (แบบไม่มีเปียโน)

ก่อนเรียน 2.3 1.66 0.64

หลงัเรียน 8 4.25 3.48
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ตารางแสดงผลสัมฤทธิด์้านโสตทกัษะ รูปแบบโปรแกรม spss 
 

1. ตารางแสดงผลการวิเคราะหผ์ลสมัฤทธ์ิดา้นโสตทกัษะ ก่อนและหลงัการใชช้ดุการสอนคาซู        
ในรูปแบบโปรแกรม spss 
 

 

2. ตารางแสดงผลการเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิดา้นโสตทกัษะ ก่อนเรียนและหลงัเรียน รอบท่ี 1  
(แบบมีเปียโน) รูปแบบโปรแกรม spss 

 
 
3. ตารางแสดงผลการเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิดา้นโสตทกัษะ ก่อนเรียนและหลงัเรียน รอบท่ี 2 
(แบบไมมี่เปียโน) รูปแบบโปรแกรม spss 
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ตารางคะแนนความพงึพอใจ (รายคน) 

นักเรียน
คนที ่

ข้อที ่
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

3 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 

4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 

5 4 5 4 5 5 3 5 3 5 5 

6 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 

7 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

8 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 

9 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 

10 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 

11 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 

12 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 

13 4 5 4 4 5 5 5 5 5 5 

14 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 

15 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 

16 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

17 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 

18 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 

19 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 

20 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 

21 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 

22 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 

23 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 

24 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 

25 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 
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26 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

27 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 

28 4 5 5 4 5 5 5 5 4 5 

29 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 

30 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

31 5 5 5 4 5 5 5 4 4 5 

32 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

33 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 

34 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 

35 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 

36 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

37 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

38 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 

39 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

40 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 

41 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

42 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

43 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

44 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
รวม 215 220 212 212 217 213 218 208 214 219 
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ตารางคะแนนความพงึพอใจ (รายข้อ) 
ข้อ 5 4 3 2 1 ค่าเฉล่ีย 

1 39 5 0 0 0 4.89 

2 44 0 0 0 0 5.00 

3 36 8 0 0 0 4.82 

4 36 8 0 0 0 4.82 

5 41 3 0 0 0 4.93 

6 38 5 1 0 0 4.84 

7 42 2 0 0 0 4.95 

8 33 10 1 0 0 4.73 

9 38 6 0 0 0 4.86 

10 43 1 0 0 0 4.98 
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ประวัติผ ูเ้ขียน 
 

ประวัตผู้ิเขียน 
 

ชื่อ-สกุล กลุจิรา เฉลิมธารานกุลู 
วัน เดอืน ปี เกิด 17 กมุภาพนัธ ์2537 
วุฒกิารศึกษา ปรญิญาตรี (การศกึษาบณัฑิต) สาขาดนตรีศกึษา-ดนตรีสากล 

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ   
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