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บทที่ 1
บทนา
ภูมิหลัง
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน มุ่งพัฒนาให้นกั เรียนทุกคนเป็ นมนุษย์ท่มี ีความ
สมดุลทัง้ ทางด้านร่างกาย ความรู ้ คุณธรรม มีจิตสานึกในความเป็ นพลเมืองไทย และเป็ นพลโลก
มี ความรู แ้ ละทักษะพื น้ ฐาน รวมทัง้ มี เจตคติท่ีจาเป็ นต่อ การศึกษาต่อ การประกอบอาชี พ และ
การศึกษาตลอดชี วิต โดยมุ่งเน้นให้นักเรียนเป็ นสาคัญ บนพื น้ ฐานความเชื่ อ ว่าทุกคนสามารถ
เรียนรูแ้ ละพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551, น. 4)
ในการจัดการเรีย นการสอนต้อ งเน้น นักเรีย นเป็ น ส าคัญ โดยคานึงถึ งความแตกต่า ง
ระหว่างบุ คคล มี การจัดการเรียนรู ท้ ่ีตอ้ งสอดคล้อ งกับ พัฒ นาการทางสมอง เน้นคุณ ธรรมและ
จริยธรรม มี ความเป็ นปั จเจกบุคคล ซึ่งการเป็ นปั จเจกบุคคล ย่อมอาศัยการพัฒนาในทุกด้านไป
พร้อ ม ๆ กั น ไม่ ว่า จะเป็ นในด้า นร่า งกาย สติ ปั ญ ญา อารมณ์ คุ ณ ธรรม รวมไปถึ ง ความมี
สุนทรียภาพ ดังนัน้ หลักสูตรแกนกลางจึงกาหนดให้นักเรียนเรียนรู ้ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู ้ ดังนี ้
ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี และภาษาต่างประเทศ
กลุ่มสาระการเรียนรู ศ้ ิลปะ เป็ นกลุ่มสาระที่สามารถช่วยพัฒ นาให้นกั เรียนมีความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์ มีจินตนาการทางศิลปะ ชื่นชมความงาม มีสนุ ทรียภาพ ความมีคณ
ุ ค่า ซึ่งส่งผลต่อ
คุณภาพชีวิตมนุษย์ กิจกรรมทางศิลปะนัน้ จะช่วยพัฒนานักเรียนทัง้ ด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา
อารมณ์ สังคม ตลอดจนสามารถนาไปสูก่ ารพัฒนาสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมให้นกั เรียนมีความเชื่อมั่น
ในตนเอง อันเป็ นพืน้ ฐานในการศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพได้ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551, น.
182) กลุ่มสาระการเรียนรู ศ้ ิลปะ แบ่งออกเป็ น 3 สาระ ได้แก่ สาระทัศนศิลป์ สาระนีม้ ุ่งเน้นให้
นัก เรีย นมี ค วามรู ้ และความเข้า ใจเกี่ ย วกับ องค์ป ระกอบศิ ล ป์ สามารถท างานทางทัศ นศิ ล ป์
เห็นคุณ ค่าในงานศิลปะที่เป็ นมรดกวัฒ นธรรมของไทย สาระดนตรี มุ่งเน้นให้นักเรียนมี ความรู ้
ความเข้าใจในองค์ป ระกอบดนตรี สามารถแสดงออกทางดนตรีได้อ ย่างสร้างสรรค์ และสาระ
นาฏศิ ล ป์ มุ่งเน้น ให้นัก เรีย นมี ค วามรู ค้ วามเข้า ใจองค์ป ระกอบนาฏศิ ล ป์ และแสดงออกทาง
นาฏศิลป์ ได้อย่างสร้างสรรค์ ทัง้ 3 สาระในกลุม่ สาระการเรียนรู ศ้ ิลปะ ล้วนแล้วแต่เป็ นศาสตร์ท่ีจะ
ท าให้นัก เรีย นสามารถแสดงออกทางด้า นศิ ล ปะได้อ ย่ า งสร้า งสรรค์ เน้น ให้นัก เรีย นเข้า ใจ
องค์ป ระกอบของแต่ล ะศาสตร์ สามารถแสดงออกได้อ ย่างถูก ต้อ งและพัฒ นางานศิ ล ป์ อย่า ง
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สร้างสรรค์ นอกจากนัน้ ยังมุ่งเน้นให้นักเรียนเห็นคุณค่าในศิลปวัฒ นธรรมไทยซึ่งเป็ นเอกลักษณ์
ประจาชาติไทยอีกด้วย
การศึกษาดนตรีจัดได้ว่าเป็ นเรื่องสาคัญในการพัฒนาและขัดเกลาจิตใจของมนุษย์ให้มี
ศักยภาพและสุนทรียภาพ การเรียนรูท้ างสาระวิชาดนตรี เกี่ยวข้องกับเรื่องของเนือ้ หาและแนวคิด
ทักษะต่าง ๆ ทางด้านดนตรี การที่จะพัฒนาทักษะต่าง ๆ ทางดนตรี การฟั ง การร้อง การบรรเลง
เครื่องดนตรี การแต่งเพลง นักเรียนจะต้อ งทราบและมีความเข้าใจเกี่ยวกับสาระดนตรี แนวคิด
เนือ้ หาเป็ นพืน้ ฐาน และใช้ความรูใ้ นการพัฒนาความสามารถทั่วไป และความสามารถเฉพาะทาง
ดนตรี จะเห็นได้ว่าการจัดเรียงสาระทางดนตรีอย่างมี ระบบระเบียบ โดยคานึงถึงความยากง่าย
หรือสลับซับซ้อนของสาระดนตรีเป็ นหลัก จะช่วยให้นกั เรียนศึก ษาหาความเข้าใจทางสาระดนตรี
อย่างถ่อ งแท้ได้ ในหลัก สูต รระดับ มัธยมศึก ษาตอนต้น ดนตรีเป็ น วิช าสามัญ ที่ นักเรีย นทุก คน
ต้องเรียน (ณรุทธ์ สุทธจิตต์, 2541, น. 25)
ดนตรีไทย เป็ นศิลปะประจาชาติแขนงหนึ่งของคนไทย มีบทบาทต่อชีวิตของคนไทยเป็ น
อย่างมาก เพราะเป็ นเครื่องมื อที่สามารถตอบสนองความต้อ งการในการประเทืองอารมณ์ และ
กระตุน้ ความรู ส้ ึกนึกคิด ถ้าขาดเสียงเพลงและเสียงดนตรีแล้ว จะทาให้มนุษย์อ ยู่อย่างแห้งแล้ง
ไร้อ ารมณ์ความรู ส้ ึก ไม่ มีเครื่องประเทือ งจิ ตใจ ไม่ละเอี ยดอ่อ น และไม่เกิ ดความสุขสนุกสนาน
ดังนัน้ ดนตรีไทยจึงมีความประณีต ละเอียดอ่อน สะท้อนให้เห็นถึงความงดงามในจิตใจของมนุษย์
ดนตรีไทยจึงถือได้วา่ เป็ นมรดกอันทรงคุณค่าประจาชาติ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความเจริญรุง่ เรืองทาง
อารยธรรมที่มีการสืบทอดต่อกันมา ทัง้ ด้านสังคมและภูมิปัญญาของไทย
ในปั จจุบันการเรีย นการสอนดนตรีไทยในสถานศึกษา จัดให้เรีย นทัง้ ภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบตั ิ ครู ผสู้ อนจะนาตัวชีว้ ดั ที่หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน พ.ศ.2551 กาหนดไว้
มาใช้ใ นการจั ด การเรีย นการสอน เน้น ให้นัก เรีย นได้น าความรู ภ้ าคทฤษฎี ม าประยุก ต์ใ ช้ใ น
ภาคปฏิบตั ิ ไม่วา่ จะความรูเ้ กี่ยวกับเครื่องดนตรี การดูแลรักษาเครื่องดนตรี วงดนตรี การอ่านโน้ต
ดนตรี ฯลฯ ซึ่งวิ ธีก ารเรีย นรู ก้ ารทัก ษะหรือ การปฏิ บัติ เครื่อ งดนตรีต่า ง ๆ จะมี ห ลัก การเรียนรู ้
คล้าย ๆ กัน วิธีแรกคือการที่นกั เรียนจะเรียนจากการเลียนแบบ ครู เป็ นแบบอย่างให้กับนักเรียน
แล้วให้นกั เรียนปฏิบตั ิตาม ต่อมาคือการทาซา้ ซึ่งเป็ นวิธีการในการฝึ กฝนทักษะต่าง ๆ ให้เกิดความ
ชานาญ และเมื่อเกิดความชานาญในทักษะดังกล่าวแล้ว จึงมีการต่อยอดพัฒนาและสร้างสรรค์ให้
เกิ ดเป็ นบทเพลงหรือองค์ความรู ใ้ หม่ ๆ ขึน้ ซึ่ งวิธีการที่ได้กล่าวมาทัง้ หมด มี ความสอดคล้องกับ
ทฤษฎีการเรียนรู เ้ พื่อพัฒนาสุนทรียภาพ ของรองศาสตราจารย์ ดร.สุกรี เจริญสุข ที่แบ่งการเรียนรู ้
เพื่ อ พัฒ นาสุน ทรีย ภาพออกเป็ น 3 หลัก คื อ 1. หลัก ความเหมื อ น ได้แ ก่ การเลีย นแบบ และ
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การทาซา้ 2. หลักความแตกต่าง ได้แก่ การแหกคอก และทางเทวดา 3. หลักความเป็ นฉัน ดังนัน้
ในการเรียนรู ท้ ักษะทางดนตรี ควรมี การเรียนรู ต้ ามหลักการนี ้ โดยเรียงตัง้ แต่หลักความเหมื อ น
หลักความแตกต่าง และหลักความเป็ นฉัน ตามลาดับ ดังนัน้ ถ้าการเรียนการสอนปฏิบตั ิดนตรี หรือ
ทักษะอื่น ๆ ได้นาทฤษฎีการเรียนรู เ้ พื่อพัฒนาสุนทรียภาพมาประยุกต์ใช้ ย่อมทาให้การเรียนรู ใ้ น
ทักษะนัน้ ๆ มีการเรียนรูแ้ บบเป็ นลาดับขัน้ ตอน นักเรียนสามารถค่อย ๆ เรียนรูไ้ ปตัง้ แต่หลักความ
เหมือน คือการเลียนแบบให้เหมือนแม่แบบ และทาซา้ หรือปฏิบตั ิบอ่ ย ๆ ให้เกิดความชานาญ และ
ฝึ กฝนไปเรื่อย ๆ จนสามารถคิดต่างหรือคิดสร้างสรรค์ขนึ ้ มาใหม่ได้ ก็จะตรงกับหลักความแตกต่าง
และสุดท้ายปฏิบตั ิจนสามารถแสดงความเป็ นตัวตนของตัวเองออกมาได้ ก็จะเกิดเป็ นการเรียนรูใ้ น
หลั ก ความ เป็ นฉั น ทฤษฎี ก ารเรี ย นรู ้เ พื่ อพั ฒ นาสุ น ทรี ย ภาพ ของรองศาสตราจารย์
ดร.สุกรี เจริญสุข จึงเป็ นทฤษฎีท่ีทาให้นกั เรียนสามารถเรียนรูท้ กั ษะดนตรีและเกิดความเข้าใจเป็ น
อย่างดี
หากจะกล่าวถึงปั ญหาการเรียนการสอนในวิชาปฏิบตั ิการดนตรีไทย 1 รหัสวิชา ศ20207
ซึ่งเป็ นวิช าเพิ่ม เติม ตามหลักสูต รของโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย พบว่า ทัก ษะการอ่านโน้ต
เป็ นทักษะที่เป็ นปั ญ หาของนักเรีย น ซึ่งการอ่านโน้ตดนตรีไทยนีเ้ ป็ นทักษะที่สาคัญในการเรียน
ดนตรีไทย สามารถน ามาต่อยอดไปถึ งการเรีย นรู ใ้ นภาคปฏิ บัติ หรือ การบรรเลงเครื่อ งดนตรี
นักเรียนบางคนสามารถอ่านโน้ตได้ รูว้ า่ โน้ตตัวนีค้ ือโน้ตเสียงอะไร แต่ไม่เข้าใจจังหวะ นักเรียนบาง
คนไม่สามารถเข้าใจการอ่านโน้ต หรือนักเรียนบางคนไม่สามารถอ่านหรือปฏิบัติเครื่องดนตรีให้
ถูกต้องตามจังหวะของตัวโน้ตได้ ส่งผลให้การเรียนการสอนเป็ นไปแบบไม่ราบรื่น เมื่ อ นักเรียน
ปฏิบัติผิดจังหวะเพียงคนเดียว ส่งผลทาให้เพื่อ นคนอื่ น ๆ ที่ปฏิบัติรวมวงอยู่ดว้ ยกันสับสนหรือ
บรรเลงผิดจังหวะไปด้วย ในบางกรณีถา้ นักเรียนอ่านโน้ตไม่ได้ ก็จะทาให้ไม่สามารถฝึ กซ้อมเองได้
และเนื่องจากทักษะการอ่านโน้ตเป็ นทักษะที่สามารถต่อ ยอดไปใช้ในการปฏิบัติเครื่อ งดนตรีได้
จึงเป็ นปั ญ หาที่ควรได้รบั การพัฒนา เพื่อให้นักเรียนสามารถอ่านโน้ตและสามารถปฏิบัติเครื่อ ง
ดนตรีได้อย่างถูกต้องตามจังหวะ การแก้ไขหรือพัฒนาทักษะการอ่านโน้ตดนตรีไทยจึงต้องมีการใช้
กลวิธีต่าง ๆ ที่สามารถดึงดูดความสนใจนักเรียนได้ดี ไม่น่าเบื่อ มี กิจกรรมการเรียนรู ท้ ่ีส่งเสริม
ทักษะการอ่านโน้ต มี ส่ือ ใบงาน ใบความรู ต้ ่าง ๆ ที่จ ะช่วยทาให้นักเรียนสนใจ และสามารถทา
ความเข้าใจได้มากยิ่งขึน้ ดังนัน้ ชุดการสอนก็เป็ นอีกเครื่องมือหนึ่งที่สามารถช่วยพัฒนาทักษะนีไ้ ด้
เพราะในชุดการสอนประกอบไปด้วยแผนการสอน ใบความรู ้ สื่อการสอน รวมไปถึงกิจกรรมต่าง ๆ
ที่ช่วยให้นกั เรียนสามารถเข้าใจเนือ้ หาได้มากยิ่งขึน้
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ชุดการสอน เป็ นเครื่องมือที่สร้างขึน้ มาเพื่ อทาให้การเรียนการสอนมี ประสิทธิ ภาพมาก
ยิ่งขึน้ เนื่อ งจากเป็ น สื่อประสม คือ การนาสื่อ หลาย ๆ อย่างมาประยุกต์ใช้ในการจัด การเรีย น
การสอนในเนื อ้ หาเดีย วกัน ทาให้ดูน่าสนใจ และสามารถดึงให้นักเรีย นมี ส่วนร่วมกับ กิ จ กรรม
การเรียนการสอนได้เป็ นอย่างดี สอดคล้องกับที่ จันทนา คชประเสริฐ (2542, น. 9) ได้กล่าวไว้ว่า
ชุดการสอน เป็ นระบบการนาสื่อประสมที่สอดคล้อ งกับเนือ้ หาวิช า มาช่วยในการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมการเรียนรู ใ้ ห้เป็ นไปอย่างมี ประสิทธิ ภาพยิ่งขึน้ โดยจัดอยู่ในรู ปกล่องหรือ ซองที่บรรจุ
สื่อการเรียนการสอนต่าง ๆ และคาแนะนาในการกระทากิจกรรมตามขัน้ ตอนที่เหมาะสม เพื่อให้
นักเรียนเกิดการเรียนรูต้ ามจุดมุ่งหมายที่กาหนดไว้
ด้วยเหตุนีผ้ วู้ ิจยั จึงมีความสนใจที่จะศึกษาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนด้วยชุดการสอน เรื่อง
การอ่ า นโน้ต ดนตรีไทยตามทฤษฏี ก ารเรีย นรู เ้ พื่ อ พัฒ นาสุน ทรีย ภาพโดยรองศาสตราจารย์
ดร.สุกรี เจริญสุข ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 3 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เนื่องจากทฤษฎี
การเรีย นรู เ้ พื่ อพัฒ นาสุนทรีย ภาพโดยรองศาสตราจารย์ ดร.สุกรี เจริญ สุข เป็ นทฤษฎีท่ี มีการ
เรียงลาดับวิธีการเรียนรูท้ กั ษะทางดนตรีได้อย่างเหมาะสมและเป็ นลาดับขัน้ ตอน ผูว้ ิจัยจึงเลือกที่
จะใช้ทฤษฎีนีใ้ นการแก้ไขปั ญหาการอ่านโน้ตดนตรีไทย เพื่อให้นกั เรียนเกิดความเข้าใจในการอ่าน
โน้ตดนตรีไทยมากขึน้ และทาให้สามารถปฏิบัติเครื่อ งดนตรีไทยได้ถูกต้อ งตามโน้ตและจังหวะ
เพื่อให้เกิดความสุนทรียภาพในชีวิต พัฒนาทัง้ ด้านร่างกาย สติปัญญา และจิตใจไปพร้อมกัน ดังที่
สุชาติ ตันธนะเดชา (2532, น. 187) กล่าวไว้ว่า ดนตรีเป็ นศิลปะแขนงหนึ่งที่มีคุณ ค่าอย่างมาก
ทางการศึกษา การจัดประสบการณ์ กิ จกรรมการเรียนการสอนดนตรีได้เหมาะสมกับความถนัด
ตามความแตกต่างของแต่ละบุคคล ย่อ มจะช่วยส่งเสริมให้เด็กเจริญงอกงามทัง้ ทางสติปัญญา
จิตใจ อารมณ์ สังคม และร่างกายได้อย่างแท้จริง
ความมุ่งหมายของงานวิจัย
1. เพื่อพัฒนาชุดการสอนเรื่องการอ่านโน้ตดนตรีไทยตามทฤษฎีการเรียนรู เ้ พื่อพัฒนา
สุน ทรีย ภาพโดยรองศาสตราจารย์ ดร.สุก รี เจริญ สุข ส าหรับ นัก เรีย นชั้น มั ธ ยมศึก ษาปี ท่ี 3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80
2. เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน ด้วยชุดการสอนเรื่อ งการอ่านโน้ตดนตรีไทยตาม
ทฤษฎีการเรียนรู เ้ พื่อพัฒ นาสุนทรียภาพโดยรองศาสตราจารย์ ดร.สุกรี เจริญ สุข ของนักเรียน
ชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 3 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
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ความสาคัญของงานวิจัย
ชุด การสอนเรื่องการอ่านโน้ตดนตรีไทยตามทฤษฎี การเรียนรู เ้ พื่อ พัฒ นาสุนทรียภาพ
โดยรองศาสตราจารย์ดร.สุกรี เจริญสุข จะช่วยให้นกั เรียนมีทกั ษะการอ่านโน้ตดนตรีไทยดีย่ิงขึน้
และจะเป็ น แนวทางให้กับ ครู ผู้ส อน เพื่ อ พัฒ นาความรู ค้ วามเข้า ใจในการอ่า นโน้ต ดนตรีไทย
ได้ชุดการสอนที่เหมาะสม ตลอดจนสามารถนาไปเป็ นข้อมูลสาหรับครู อาจารย์ และผูท้ ่ีสนใจได้
นาไปปรับปรุง แก้ไข และพัฒนาให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์ตอ่ นักเรียนอย่างสูงสุด
ขอบเขตของงานวิจัย
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1.1 ประชากร คื อ นัก เรีย นชั้น มัธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 3 โรงเรีย นสวนกุ ห ลาบวิ ท ยาลัย
ที่ลงทะเบียนเรียนวิชาปฏิบตั ิการดนตรีไทย ภาคเรียนที่ 1 ปี การศึกษา 2563 จานวน 38 คน
1.2 กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 3 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
ที่ ล งทะเบี ย นเรีย นวิช าปฏิ บัติ ก ารดนตรีไทย ภาคเรีย นที่ 1 ปี ก ารศึ ก ษา 2563 จ านวน 19 คน
โดยการสุม่ อย่างง่าย (Simple Random Sampling)
2. ตัวแปรที่ศกึ ษา
ตัว แปรต้น คื อ การเรีย นการสอนด้ว ยชุ ด การสอนเรื่อ งการอ่ า นโน้ต ดนตรีไทย
ตามทฤษฎีการเรียนรูเ้ พื่อพัฒนาสุนทรียภาพโดยรองศาสตราจารย์ ดร.สุกรี เจริญสุข
ตัวแปรตาม แบ่งเป็ น 2 ข้อ คือ
1. ประสิทธิภาพของชุดการสอนเรื่องการอ่านโน้ตดนตรีไทยตามทฤษฎีการเรียนรูเ้ พื่อ
พัฒนาสุนทรียภาพโดยรองศาสตราจารย์ ดร.สุกรี เจริญสุข
2. ผลสัมฤทธิ์ในการอ่านโน้ตดนตรีไทย
3. เนือ้ หาที่ศกึ ษา (ชุดการสอน)
หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 1 ความรูท้ ่วั ไปเกี่ยวกับการอ่านโน้ตดนตรีไทย (2 คาบ)
หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 2 วิธีการอ่านโน้ตดนตรีไทย (4 คาบ)
หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 3 นักประพันธ์ตวั น้อย (2 คาบ)
หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 4 เรียงร้อยถ้อยทานองและทดสอบหลังเรียน (2 คาบ)
4. ระยะเวลาที่ทดลอง
ระหว่างเดือนกรกฎาคม - เดือ นกันยายน พ.ศ. 2563 จานวน 10 คาบ โดยทาการ
ทดลองสัปดาห์ละ 2 คาบ (คาบละ 50 นาที)
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นิยามศัพท์เฉพาะ
ชุดการสอน หมายถึง ชุดการสอนที่ผูว้ ิจัยสร้างขึน้ เพื่อ ช่วยให้การเรียนการสอนบรรลุ
ตามเป้ า หมายอย่ า งมี ป ระสิท ธิ ภ าพ ซึ่ ง ชุ ด การสอนประกอบไปด้ว ย แผนการจัด การเรีย นรู ้
ใบความรู ้ ใบงาน และสื่อประกอบการเรียนการสอนต่าง ๆ
การอ่านโน้ตดนตรีไทย หมายถึง การอ่านตัวอักษรแทนตัวโน้ตและสัญ ลักษณ์ต่าง ๆ
ทางดนตรีไทย ตามทานองเพลงที่มีการบันทึกไว้
ทฤษฎีการเรียนรู เ้ พื่อพัฒนาสุนทรียภาพ หมายถึง ทฤษฎีท่ีใช้เป็ นแนวทางจัดการเรียน
การสอนวิชาศิลปะ ดนตรี โดยรองศาสตราจารย์ดร.สุกรี เจริญสุข
ชุดการสอนเรื่องการอ่านโน้ตดนตรีไทยตามทฤษฎีการเรียนรูเ้ พื่อพัฒนาสุนทรียภาพโดย
รองศาสตราจารย์ดร.สุกรี เจริญสุข หมายถึง ชุดการสอนที่ผวู้ ิจยั สร้างขึน้ ตามทฤษฎีการเรียนรูเ้ พื่อ
พัฒนาสุนทรียภาพโดยรองศาสตราจารย์ ดร.สุกรี เจริญสุข เพื่อใช้ในการการจัดการเรียนการสอน
ในเรื่องการอ่านโน้ตดนตรีไทย สาหรับนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 3 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
ผลสัมฤทธิ์ ในการอ่านโน้ตดนตรีไทย หมายถึง ผลคะแนนวิชาปฏิบตั ิการดนตรีไทยของ
นักเรียนระดับชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 3 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ปี การศึกษา 2563 โดยใช้ชุดการ
สอนเรื่องการอ่านโน้ตดนตรีไทยที่ผวู้ ิจยั พัฒนาขึน้
ประสิทธิภาพของชุดการสอน หมายถึง ระดับประสิทธิภาพของชุดการสอนเรื่องการอ่าน
โน้ตดนตรีไทยตามทฤษฎีการเรียนรูเ้ พื่อพัฒนาสุนทรียภาพโดยรองศาสตราจารย์ดร.สุกรี เจริญสุข
ตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 โดยใช้สถิติการหาค่าประสิทธิภาพเชิงประจักษ์
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กรอบแนวคิดในการวิจัย
แนวคิด
ทฤษฎีการเรียนรูเ้ พื่อพัฒนาสุนทรียภาพ
โดยรองศาสตราจารย์ ดร.สุกรี เจริญสุข
(2540)

ตัวแปรต้น
ชุดการสอนเรื่องการอ่านโน้ตดนตรีไทย
ตามทฤษฎีการเรียนรูเ้ พื่อพัฒนาสุนทรียภาพ
โดยรองศาสตราจารย์ ดร.สุกรี เจริญสุข

ตัวแปรตาม
1. ประสิทธิภาพของชุดการสอน
เรื่องการอ่านโน้ตดนตรีไทย
ตามทฤษฎีการเรียนรูเ้ พื่อพัฒนาสุนทรียภาพ
โดยรองศาสตราจารย์ ดร.สุกรี เจริญสุข
2. ผลสัมฤทธิ์ในการอ่านโน้ตดนตรีไทย

สมมติฐานการวิจัย
1. ชุดการสอนเรื่องการอ่านโน้ตดนตรีไทยตามทฤษฎีการเรียนรู เ้ พื่อพัฒนาสุนทรียภาพ
โดยรองศาสตราจารย์ ดร.สุกรี เจริญสุข มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80
2. นัก เรีย นมี ผ ลสัม ฤทธิ์ ใ นการอ่ า นโน้ต ดนตรี ไ ทยสูง ขึ น้ หลัง ใช้ ชุ ด การสอนเรื่อ ง
การอ่ า นโน้ต ดนตรีไทยตามทฤษฎี ก ารเรีย นรู เ้ พื่ อ พัฒ นาสุน ทรีย ภาพโดยรองศาสตรา จารย์
ดร.สุกรี เจริญสุข
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บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยทีเ่ กี่ยวข้อง
ในการศึ ก ษาครัง้ นี ้ ผู้วิ จั ย ได้ร วบรวมเอกสารและงานวิ จัย ที่ เกี่ ย วข้อ ง โดยมี หัว ข้อ
ดังต่อไปนี ้
เอกสารที่เกี่ยวข้องกับโน้ตดนตรีไทย
1. ประวัติความเป็ นมาของระบบการบันทึกโน้ต
2. การบันทึกโน้ตและหลักการอ่านโน้ตดนตรีไทย
3. จังหวะดนตรีไทย
4. การวัดและประเมินผลดนตรี
ทฤษฎีท่เี กี่ยวข้อง
1. ประวัติรองศาสตราจารย์ ดร.สุกรี เจริญสุข
2. ทฤษฎีการเรียนรูเ้ พื่อพัฒนาสุนทรียภาพ
เอกสารที่เกี่ยวข้องกับชุดการสอน
1. ความหมายของชุดการสอน
2. ประเภทของชุดการสอน
3. องค์ประกอบของชุดการสอน
4. ประโยชน์ของชุดการสอน
5. ขัน้ ตอนการจัดทาชุดการสอน
เอกสารที่เกี่ยวข้องกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
1. ความหมายของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
2. แนวทางการวัดผลสัมฤทธิ์
3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
4. การสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
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เอกสารที่เกี่ยวข้องกับโน้ตดนตรีไทย
1. ประวัติความเป็ นมาของระบบการบันทึกโน้ต
ปาหนัน คาฝอย (2553, นน. 240-241) กล่าวถึงประวัติความเป็ นมาของระบบการ
บันทึกโน้ตไว้วา่ ตัง้ แต่สมัยสุโขทัยจนถึงสมัยปั จจุบนั พบระบบการบันทึกโน้ต 6 ระบบ ดังนี ้
1. ระบบบันทึกโน้ตสากล ปรากฏในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั
รัชกาลที่ 5 เป็ นระบบบันทึกโน้ตที่เป็ นมาตรฐานและสมบูรณ์แบบมากที่สดุ
2. ระบบบันทึกโน้ตตัวอักษรไทยของพระอภัยพลรบ (Letter Notation) ปรากฏใน
สมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั รัชกาลที่ 5 ระบบนีเ้ ป็ นเหมือนการแปลระบบโน้ต
สากลมาสูโ่ น้ตภาษาไทย
3. ระบบบันทึกโน้ตตัวเลขไทย 9 ตัว (Numeral Notation) โดยหลวงประดิษฐไพเราะ
(ศร ศิลปบรรเลง) ปรากฏในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ 5 ระบบนีใ้ ช้
ตัวเลข 1 - 9 สาหรับซอด้วง ซออู้ และขลุย่ เพื่ อ เป็ นสัญ ลักษณ์ในการกดนิว้ ในแต่ละระดับเสียง
และให้ใช้ตวั เลข 1 - 12 สาหรับจะเข้
4. ระบบบันทึกโน้ตเลขาสังคีตย์ ของดุรยิ บรรณ (Numeral Notation) ปรากฏในสมัย
พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ 6 ระบบนีถ้ ือเป็ นเอกลักษณ์เฉพาะทางของการ
บรรเลงเครื่องดนตรีไทยในการใช้ตวั เลขเป็ นหลักในการบันทึกโน้ตไทย เป็ นระบบเสียง Pentatonic
Scale มีระบบการบันทึกจังหวะที่แน่นอน คือ มี 8 ห้อง ใน 1 บรรทัดโน้ต หรือเท่ากับ 1 จังหวะหน้า
ทับปรบไก่ในอัตรา 2 ชัน้
5. ระบบบันทึกโน้ตเชอเว่ (Cheve) ในตาราเรียนของพระเจนดุรยิ างค์ ปรากฏในสมัย
พระบาทสมเด็ จ พระปกเกล้า เจ้า อยู่หัว รัช กาลที่ 7 เป็ นระบบโน้ต ตัว เลข 1- 7 มี ช่ ว งเสีย ง 3
ช่วงเสียง (3 Octaves) ใช้ทฤษฎีดนตรีสากล
6. ระบบบันทึกโน้ตตัวอักษรในปั จจุบนั ปรากฏในสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้า
เจ้าอยู่หวั รัชกาลที่ 7 มี ลกั ษณะการผสมผสานกันระหว่างโน้ตตัวอักษรของพระอภัยพลรบ โน้ต
เลขาสังคีตย์ของดุรยิ บรรณ และโน้ตตัวเลขไทย 9 ตัว ของหลวงประดิษฐไพเราะ (ศร ศิลปบรรเลง)
เป็ นการผสมผสานระบบโน้ตไทยทัง้ หมดที่คิดค้นขึน้ และมี การนามาประยุกต์ใช้ในการเรียนการ
สอนจนถึงปั จจุบนั

10
2. การบันทึกโน้ตและหลักการอ่านโน้ตดนตรีไทย
พิ ภั ช สอนใย (2561, นน. 14-29) กล่ า วถึ ง การบั น ทึ ก โน้ ต ดนตรี ไ ทยไว้ ว่ า
การบันทึกโน้ตดนตรีไทย ใช้การบันทึกโน้ตในช่องตาราง โดยแบ่งออกเป็ นบรรทัดละ 8 ห้อง ในแต่
ละห้องจะมี โน้ตบรรจุไว้ 4 ตัว โน้ตตัวที่ 4 ของแต่ละห้อ งเป็ นจังหวะตก ซึ่งในที่นีจ้ ะยกตัวอย่าง
อธิ บายโน้ตเสียง ฟา ใช้ตวั อักษร ฟ เป็ นเสียงจังหวะตกในห้องเพลง เสียง เร เป็ นเสียงจังหวะ ยก
เสียง โด และเสียง มี เป็ นจังหวะขัดดังตัวอย่าง
1
2
3
4
5
6
7
8
x x
ดรมฟ

x x
ดรมฟ

x x
ดรมฟ

x x
ดรมฟ

x x
ดรมฟ

x x
ดรมฟ

x x
ดรมฟ

x x
ดรมฟ

นอกจากโน้ตที่บันทึกลงในช่อ งแล้ว ยังมีเครื่อ งหมาย - ซึ่งใช้แทนตัวโน้ตเอาไว้ดว้ ย
โดยที่ 1 ขีด (-) จะแทนตัวโน้ต 1 ตัว ซึ่งหมายความว่า เป็ น การเพิ่ ม เสียงตัวโน้ต ที่ อ ยู่ข ้างหน้า
เครื่องหมายให้มีเสียงยาวขึน้ ทัง้ นีค้ วามยาวของเสียงจะมากหรือน้อยขึน้ อยูก่ บั จานวนขีด (-) ดังนี ้
-ด-ร

--มด
ร
ม
ฟ
ซ
ล
ท

--ฟ-

---ซ

มีคา่ ความยาวของเสียงเท่ากับ
มีคา่ ความยาวของเสียงเท่ากับ
มีคา่ ความยาวของเสียงเท่ากับ
มีคา่ ความยาวของเสียงเท่ากับ
มีคา่ ความยาวของเสียงเท่ากับ
มีคา่ ความยาวของเสียงเท่ากับ
มีคา่ ความยาวของเสียงเท่ากับ

----

-ล--

----

ท---

2 จังหวะย่อย
3 จังหวะย่อย
4 จังหวะย่อย
5 จังหวะย่อย
6 จังหวะย่อย
7 จังหวะย่อย
4 จังหวะย่อย

เมื่อเข้าใจถึงเครื่องหมายแล้ววิธีการอ่านโน้ตดนตรีไทยนัน้ ใช้การเคาะจังหวะที่โน้ต
ท้ายห้องแทนโน้ตตัวสุดท้ายเป็ นเสียงตกจังหวะเสมอ ควรเคาะจังหวะด้วยความเร็วคงที่และไม่เร็ว
หรือช้าเกินไป จะทาให้เข้าใจวิธีการบันทึ กได้ง่ายขึน้ สาหรับรู ปแบบการบันทึกโน้ตดนตรีไทยมี
หลากหลาย ดังนี ้
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-ด--

1. รูปแบบที่มีโน้ต 1 ตัว ใน 1 ห้อง
1.1 โน้ตในจังหวะ ตก
---ด ---ด ---ด
1.2 โน้ตในจังหวะ ยก
-ด-- -ด-- -ด--

-ด--

-ด--

-ด--

-ด--

ด---

1.3 โน้ตในจังหวะ ขัด (หน้า)
ด--- ด--- ด--- ด---

ด---

ด---

ด---

--ด-

1.4 โน้ตในจังหวะ ขัด (หลัง)
--ด- --ด- --ด- --ด-

--ด-

--ด-

--ด-

---ด

---ด

---ด

---ด

---ด

2. รูปแบบที่มีโน้ต 2 ตัว ใน 1 ห้อง
2.1 โน้ตในจังหวะ ยก และ ตก
-ด-ด -ด-ด -ด-ด -ด-ด -ด-ด -ด-ด -ด-ด -ด-ด
2.2 โน้ตในจังหวะ ขัด (หลัง) และ ตก
--ดด --ดด --ดด --ดด --ดด --ดด --ดด --ดด
2.3 โน้ตในจังหวะ ยก และ ขัด (หลัง)
-ดด- -ดด- -ดด- -ดด- -ดด- -ดด- -ดด- -ดด2.4 โน้ตในจังหวะ ขัด (หน้า) และ ตก
ด--ด ด--ด ด--ด ด--ด ด--ด ด--ด ด--ด ด--ด
3. รูปแบบที่มีโน้ต 3 ตัว ใน 1 ห้อง
3.1 โน้ตในจังหวะ ยก ขัด (หลัง) และ ตก
-ดดด -ดดด -ดดด -ดดด -ดดด -ดดด -ดดด -ดดด
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3.2 โน้ตในจังหวะ ขัด (หน้า) ยก และ ตก
ดดด- ดดด- ดดด- ดดด- ดดด- ดดด- ดดด- ดดด3.3 โน้ตในจังหวะ ขัด (หน้า) ขัด (หลัง) และ ตก
ด-ดด ด-ดด ด-ดด ด-ดด ด-ดด ด-ดด ด-ดด ด-ดด

ดดดด

4. รูปแบบที่มีโน้ต 4 ตัว ใน 1 ห้อง
ดดดด ดดดด ดดดด

ดดดด

ดดดด

ดดดด

ดดดด

ส าหรับ ระบบโน้ต ดนตรี ไ ทย สัญ ลัก ษณ์ ท่ี ใ ช้แ ทนระดั บ ความสู ง ต่ า ของเสี ย ง
ถูกกาหนดโดยตัวอักษรไทยจานวน 7 ตัว ดังนี ้
ด ย่อมาจากเสียง
โด
ร ย่อมาจากเสียง
เร
ม ย่อมาจากเสียง
มี
ฟ ย่อมาจากเสียง
ฟา
ซ ย่อมาจากเสียง
ซอล
ล ย่อมาจากเสียง
ลา
ท ย่อมาจากเสียง
ที
ห้องเพลง ในระบบโน้ตดนตรีไทย ทาหน้าที่เช่นเดียวกันกับจังหวะ (Beat) ในดนตรี
ตะวันตก คือ จะมีการเคลื่อนที่ไปข้างหน้า ในอัตราความช้า-เร็วที่สม่าเสมอ คล้ายกับอัตราการเต้น
ของหัวใจ หรือ จังหวะการแกว่งของลูกตุม้ นาฬิกา ที่มีอัตราส่วนแน่นอนสม่ าเสมอ และต่อเนื่อ ง
ในทุกบรรทัดที่ใช้บนั ทึกโน้ตจะประกอบด้วย 8 ห้องเพลง โดยตาแหน่งของจังหวะเคาะจะอยู่ท่สี ว่ น
สุดท้ายของห้อง ดังนี ้
เนื่องจากสัญ ลักษณ์ตัวอักษรไทย ด ร ม ฟ ซ ล ท นั้นไม่สามารถแยกอัตราความ
สัน้ - ยาว ของเสียงได้ จึงต้องอาศัยการจัดเรียงตัวโน้ตเพื่ อ สื่อ สารถึงความสัน้ - ยาว ของเสียง
ซึ่งสิ่งที่จาเป็ นในการจัดเรียงตัวโน้ต เพื่อ ให้เกิดเป็ นลีลาของจังหวะและทานอง นอกจากตัวโน้ต
อั ก ษรแล้ว จึ ง จ าเป็ นอย่ า งยิ่ ง ที่ จ ะต้อ งเพิ่ ม ค่ า ความยาวของเสี ย ง โดยอาศั ย สัญ ลัก ษณ์ (เครื่องหมายลบ) การจัดเรียงตัวโน้ตในแต่ละห้อง จะบรรจุไปด้วยหน่วยย่อยของเวลา มีค่าเท่ากับ
4 หน่วยเคาะย่อย ดังนี ้
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- - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - การบันทึกโน้ตตามระบบโน้ตดนตรีไทย โน้ตตัวอักษรแต่ละตัว และเครื่องหมาย แต่ละอันนัน้ มีคา่ ของอัตราความยาวเท่ากับ 1 หน่วยเคาะย่อยเท่ากันหมด กล่าวคือ ถ้ามีตวั โน้ตอยู่
ข้างหน้าเครื่องหมาย - จะสามารถยืดเสียงตัวโน้ตตัวนัน้ ให้ยาวออกไปอีกตามอัตรา ดังนี ้
ก

ข

---ด

---ร

ค
---ม

ง จ
-ร-ด

ก. มีความยาวเท่ากับ 4 หน่วยเคาะย่อย ประกอบด้วยตัวอักษร ด (โด) 1 เคาะย่อ ย
และสัญลักษณ์ - อีก 3 เคาะย่อย
ข. มี ค วามยาวเท่ า กั บ 4 หน่ ว ยเคาะย่ อ ย ป ระกอบ ด้ ว ยตั ว อั ก ษร ร (เร) 1
เคาะย่อย และสัญลักษณ์ - อีก 3 เคาะย่อย
ค. มี ค วามยาวเท่ า กั บ 2 หน่ ว ยเคาะย่ อ ย ประกอบ ด้ ว ยตั ว อั ก ษร ม (มี ) 1
เคาะย่อย และสัญลักษณ์ - อีก 1 เคาะย่อย
ง. มี ค วาม ยาวเท่ า กั บ 2 หน่ ว ยเคาะย่ อ ย ประกอบ ด้ ว ยตั ว อั ก ษร ร (เร) 1
เคาะย่อย และสัญลักษณ์ - อีก 1 เคาะย่อย
จ. มี ค วามยาวเท่ า กั บ 1 หน่ ว ยเคาะย่ อ ย ซึ่ ง คื อ อั ต ราความยาวของอั ก ษร
ด (โด)
การบันทึกโน้ตดนตรีไทย สัญลักษณ์อักษรที่ใช้แทนเสียงโน้ต และสัญลักษณ์ยืดเสียง
(-) จะสลับเปลี่ยนตาแหน่งกันไปมาตามท่วงทานองของเพลง ดังนัน้ การจัดเรียงโน้ตสามารถพอได้
ในหลายรูปแบบ ตามตัวอย่างที่ยกมาบางกรณีดงั นี ้
กรณีท่มี ีโน้ตห้องละ 1 ตัว
---ซ
-ซ-ซ----ซ-

---ม
-ม-ม----ม-

---ร
-ร-ร----ร-

---ด
-ด-ด----ด-

---ซ
-ซ-ซ----ซ-

---ม
-ม-ม----ม-

---ร
-ร-ร----ร-

---ด
-ด-ด----ด-
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กรณีท่มี ีโน้ตห้องละ 2 ตัว
-ซ-ด
--ซด
-ซดซด-ซ--ด

-ร-ม
--รม
-รมรม-ร--ม

-ซ-ม
--ซม
-ซมซม-ซ--ม

-ร-ด
--รด
-รดรด-ร--ด

-ซ-ด
--ซด
-ซดซด-ซ--ด

-ร-ม
--รม
-รมรม-ร--ม

-ซ-ม
--ซม
-ซมซม-ซ--ม

-ร-ด
--รด
-รดรด-ร--ด

-ซลซ
ซลซซล-ซ
ซ-ลซ

-ลดล
ลด ล ลด-ล
ล-ดล

-มรด
มรดมร-ด
ม-รด

-มรม
มรมมร-ม
ม-รม

-ลซม
ลซมลซ-ม
ล-ซม

-ลซล
ลซลลซ-ล
ล-ซล

ซลซม

ซมรด

ซมรด

รมซม

ลซดล

ซมรด

กรณีท่มี ีโน้ตห้องละ 3 ตัว
-รมร
รมรรม-ร
ร-มร

-มซม
มซมมซ-ม
ม-ซม

กรณีท่มี ีโน้ตห้องละ 4 ตัว
ซมรด

ทดรม

เพลงแต่ละเพลงไม่อาจมีโน้ตลักษณะเดียวกันตลอดทัง้ เพลงได้ ดังนัน้ การประพันธ์
เพลงของผู้ป ระพัน ธ์แ ต่ละท่า น จึ งต้อ งประกอบไปด้ว ยการจัด เรีย งกลุ่ม ของตัว โน้ต ที่ มี ความ
ผสมผสานกันไป จึงจะสามารถสร้างสุนทรียะของเพลงให้มีความไพเราะ และมีความหลากหลาย
การนาระบบโน้ตมาใช้ในดนตรีไทย ได้รบั การยอมรับอย่างแท้จริงในช่วงเวลาไม่ก่ีปีท่ี
ผ่านมา ซึ่งธรรมชาติของดนตรีไทยนัน้ เป็ นดนตรีท่ีอาศัยทานองหลักของเพลง นักดนตรีแต่ละท่าน
มีความอิสระในการแปรทานอง สามารถตกแต่งให้ไพเราะ และเหมาะสมกับเครื่องดนตรีท่ีตนเอง
กาลังบรรเลงขณะนัน้ หรือที่รูจ้ ักกันโดยทั่วไปว่า ทาง จึงทาให้นักดนตรีไทยไม่มีความสะดวกใน
การดูโน้ต จึงส่งผลให้การพัฒนาระบบโน้ตดนตรีไทยไม่ก้าวหน้าเท่าที่ควร สัญลักษณ์แทนเสียงที่
นิยมในนักดนตรีไทย จึงมักปรากฏเฉพาะสัญลักษณ์แทนระดับเสียง สัญลักษณ์แทนความสัน้ ยาว
ของเสียงดังที่ได้กล่าวมาแล้ว อย่างไรก็ตามมีสญ
ั ลักษณ์พิเศษที่นามาใช้บันทึกเพื่อให้เกิดความ
ถูกต้องของทานองเพลงที่ปรากฏโดยทั่วไป ได้แก่ สัญลักษณ์หยุดเสียงและสัญลักษณ์สะบัดเสียง
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สัญ ลัก ษณ์ ห ยุ ด เสี ย ง เป็ นสัญ ลัก ษณ์ ท่ี ท าให้เสี ย งเงี ย บหาย โดยก าหนดให้ใ ช้
เครื่องหมายคูณหรือผิด (x) เป็ นสัญลักษณ์ท่มี ีคา่ เท่ากับ 1 หน่วยเคาะย่อย เครื่องหมายหยุดเสียง
มีระเบียบการจัดการเช่นเดียวกันกับเครื่องหมายยืดเสียง (-) หากเห็นสัญลักษณ์ (x) ปรากฏต่อ
จากสัญลักษณ์ ด ร ม ฟ ซ ล ท เสียงเหล่านัน้ จะไม่สามารถยืดเสียงได้ ทาให้ยงั คงเปล่งเสียงได้แค่
เฉพาะอัตราเสียงของตัวเอง ดังนี ้
ก
---ร

ข
xxมร

ค
xxxม

xxซม

ก. มี ค่ารวม 3 หน่วยเคาะย่อ ย วิธีปฏิบัติ คือ ออกเสียง ร จานวน 1 หน่วย
เคาะย่อย และหยุดรอจังหวะอีก 2 จังหวะเคาะย่อย
ข. มี ค่ ารวม 5 หน่ ว ยเคาะย่อ ย วิ ธี ป ฏิ บัติ คื อ ออกเสี ย ง ม ร เสีย งละ 1
จังหวะเคาะย่อย และหยุดรอจังหวะอีก 3 จังหวะเคาะย่อย
ค. มีคา่ รวมเป็ น 3 จังหวะเคาะย่อย เช่นเดียวกันกับข้อ ก.
สัญลักษณ์สาหรับเสียงสะบัด มีเพื่อใช้ในการสะบัดรวบเสียง 3 เสียง ให้มีอตั ราความ
ยาวเป็ น 2 จังหวะเคาะย่อย โดยใช้เครื่อ งหมายขีดโค้ง เป็ น สัญ ลักษณ์ครอบไว้บ นอักษรโน้ต ที่
ต้องการสะบัดรวมเสียง ดังนี ้
ก

ข

- - ดรม

ร ม มรด

ตามหลักเกณฑ์ของระบบโน้ตดนตรีไทย แต่ละห้อ งจะประกอบไปด้วยผลรวมของ
ความยาวเท่ากับ 4 จังหวะย่อย จากตัวอย่างของทานองการสะบัด สามารถอธิบายได้ดงั นี ้
ก. มีค่าความยาวของเสียงเท่ากับ 4 หน่วยเคาะย่อย ประกอบด้วยเครื่อ งหมาย - เท่ากับ 2 จังหวะเคาะย่อย และรวบโน้ต ดรม ให้มีคา่ เท่ากับ 2 จังหวะเคาะย่อย
ข. มีคา่ ความยาวของเสียงเท่ากับ 4 หน่วยเคาะย่อย ประกอบด้วยโน้ตตัวอักษร ร (เร)
และ ม (มี) อย่างละ 1 จังหวะเคาะย่อย และรวมโน้ตอักษร มรด อีก 2 จังหวะเคาะย่อย
แบบฝึ กการอ่านโน้ตเพลงไทย
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1. ฝึ กอ่านรูปแบบของจังหวะในห้องเพลงที่มีจานวนตัวโน้ต 1 ตัว และ 2 ตัว จังหวะปกติ
คือ จังหวะตก และจังหวะยก
---ด

---ด

---ด

-ด-ด ---ด

-ด-ด ---ด

---ด

---ด

-ด-ด -ด-ด ---ด

---ด

-ด-ด ---ด

-ด-ด ---ด

-ด-ด ---ด

---ด

-ด-ด ---ด

-ด-ด -ด-ด -ด-ด

---ด

-ด-ด ---ด

-ด-ด -ด-ด -ด-ด -ด-ด

- - - ด - - - ด - ด - ด - ด - ด - ด - ด - - - ด - ด - ด - - - ด
2. ฝึ กอ่านรูปแบบของจังหวะในห้องเพลงที่มีจานวนตัวโน้ต 1 ตัว และ 2 ตัว จังหวะปกติ
คือ จังหวะตก และจังหวะยก
---ด

---ด -ด-ด -ด--

-ด-ด ---ด
---ด

---ด -ด--

-ด-ด

-ด--

---ด

-ด-ด

-ด-ด ---ด

-ด--

-ด-ด

---ด

-ด--

-ด-ด

-ด-ด -ด--

---ด

-ด-ด

-ด-ด -ด-ด ---ด

-ด-ด -ด--

-ด--

-ด-ด ---ด

-ด--

---ด

-ด-ด ---ด

-ด--

-ด-ด

-ด-ด -ด--
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3. ฝึ กอ่านรู ปแบบของจังหวะในห้อ งเพลงที่มีจานวนตัวโน้ต 1 ตัว 2 ตัว และ 4 ตัว
จังหวะปกติ คือ จังหวะตก และจังหวะยก
---ด

- ด - ด ดดดด

-ด-ด ---ด

ดดดด

-ด-ด ---ด
-ด--

ดดดด

-ด-ด -ด--

-ด--

ดดดด - ด - -

-ด-ด ---ด

ดดดด

-ด-ด -ด--

-ด--

---ด

- ด - ด - ด - - ด ด ดด - ด - -

-ด--

- ด - ด ดดดด
ดดดด

-ด-- -ด-ด
ดดดด

---ด

- ด - ด ดดดด
-ด--

-ด-ด

-ด--

ดดดด

4. ฝึ ก อ่ า นรู ป แบบของจัง หวะในห้อ งเพลงที่ มี จ านวนตัว โน้ต 1 ตัว 2 ตัว และ 4 ตัว
ในจังหวะตก จังหวะยก และจังหวะขัด
---ด

---ด

-ด-ด

-ด-ด --ดด -ด--

---ด --ดด

-ด-- --ดด -ด-ด

-ด-ด ด--ด -ด-ด -ดด- -ด-ด

- ด - ด ดดดด

-ด-ด ดด-- -ด-ด --ดด -ด--

ดดดด

-ด--

-ด--

-ด--

-ด-ด --ดด ดด-- -ด-ด ด--ด -ด--

ด ด - - ดดดด

ดดดด

- ด - ด - - ด ด ดดดด
-ด-ด
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5. ฝึ กอ่านรู ปแบบของจังหวะในห้องเพลงที่มีจานวนตัวโน้ต 1 ตัว 2 ตัว 3 ตัว และ 4 ตัว
ในจังหวะตก จังหวะยก และจังหวะขัด
-ดดด ---ด -ด-ด ---ด

ดดดด

-ด-ด ---ด -ดดด

-ด-ด

ดดดด

-ด--

-ด-ด ----

- ด ด ด ด - ด ด ดดดด - ด ด ด - ด - ด

-ด--

--ดด -ด-ด

-ด-ด -ดด- -ด-ด ดด-ด ---ด

--ดด -ด-ด ด-ดด

ดดดด

-ดด

ด-ด

ด--ด

--ดด -ด-ด -ด--

ด ด - - - ด - ด ด - ด ด ดดดด

แบบฝึ กอ่านโน้ตเพลงไทยรูปแบบทานอง
1. ฝึ กอ่านโน้ตในรู ปแบบท านองที่มี 2 ระดับเสียง คื อ เสีย งโด และเสีย งเร โดยมี ก าร
ผสมผสานรูปแบบจังหวะต่าง ๆ ให้มีความหลากหลายในการฝึ กออกเสียง
---ด

---ร

---ด

---ด

---ร

-ด-ด -ร-ร

---ด

---ด

-ด-ร

---ร

---ด

---ร

-ร-ด

---ด

-ร-ด

-ร-ร

--รร

-ด--

-ด-ด -ร-ร

---ด

-ดรร -ร-ด

-ดรร -ดรร -ด--

-ด-ด -รรร

รร-ด --รร

รดดด

รด-ร -รด-

-ด-ด --ดด ดร-ด

-ด--

รรรร

-ด-ด
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2. ฝึ ก อ่ า นโน้ต ในรู ป แบบท านองที่ มี 3 ระดับ เสีย ง คื อ เสี ย งโด เสี ย งเร และเสีย งมี
โดยมีการผสมผสานรูปแบบจังหวะต่าง ๆ ให้มีความหลากหลายในการฝึ กออกเสียง
---ด

---ร

---ด ---ด

---ร

-ด-ด

-ร-ร ---ด

---ด

-ด-ร

---ร

---ด

---ร

-ร-ด

---ด ---ด

-ร-ด

-ร-ร

--รร

-ด--

-ด-ด -ร-ร

-ดรร -ร-ด

-ดรร -ดรร -ด--

-ด-ด -รรร

รร-ด --รร

รดดด

รด-ร -รด-

-ด-ด --ดด ดร-ด

-ด--

รรรร

-ด-ด

3. ฝึ ก อ่ า นโน้ต ในรู ป แบบท านองที่ มี 4 ระดับ เสี ย ง คื อ เสีย งโด เสีย งเร เสีย งมี และ
เสียงซอล โดยมีการผสมผสานรูปแบบจังหวะต่าง ๆ ให้มีความหลากหลายในการฝึ กออกเสียง
---ซ

---ม

---ซ

-ม-ร

-ร-ม

--ซม

-ซ-- -ม-ซ

-ม-ร

ด--ด รด-ร -ม-ร

-ดรม

รม-ร --ดม รมดร -ซ--

-ม-ซ ม-ซม รมซร

ดรมซ -มซม รมซร -ซ--

-ด-ม -ซ-ด ---ม รมซด

ดซ-- ซ--ม ซร-ร -มรด

-ด-ซ --ดซ ซด-- -ซ-ม รมซด ---ม

ซด-- -รมด
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4. ฝึ กอ่านโน้ตในรู ปแบบทานองที่มี 5 ระดับเสียง เสียงโด เสียงเร เสียงมี เสียงซอล และ
เสียงลา โดยมีการผสมผสานรูปแบบจังหวะต่าง ๆ ให้มีความหลากหลายในการฝึ กออกเสียง
---ด

---ซ

-ม-ร -ด-ม -ซ-ร

---ร

- ด - ล - ซ - ด - - ด ล ซดลซ

-ลซ- -ลซล -ด-ร

-มดร

-ด-ร -ดรม

- ซ - ม ร ม - ซ ลซมร

มดมร

ดมรม

---ม -ซ-ล

--รด

ซ - - ม รมซม

รม--

ซด-- -ดมร

--ดด รมดร -มซล ดลรด -มรม

ซมลซ

-ซซ-

-ด-- -มรม

ลซมร
ดร-ด

3. จังหวะดนตรีไทย
จัง หวะ หมายถึ ง การแบ่ ง ส่ว นย่อ ยของท านองเพลง ซึ่ งด าเนิ น ไปด้ว ยเวลาอั น
สม่ าเสมอ ทุก ๆ ระยะของส่วนที่แบ่งนี ้ คือ จังหวะ โดยจังหวะที่ใช้ในดนตรีไทยแบ่งออกเป็ น 3
ประเภท ดังนี ้
1. จังหวะสามัญ คือ จังหวะทั่วไป ที่ตอ้ งยึดถือเป็ นหลักสาคัญของการขับร้อง
และการบรรเลง ถึงแม้ว่าจะไม่มีส่งิ ใดเป็ นเครื่องให้สญ
ั ญาณจังหวะ นักร้องหรือนักดนตรีก็ตอ้ งมี
ความรูส้ กึ อยูใ่ นใจตลอดเวลา
2. จังหวะฉิ่ง คือ การแบ่งจังหวะด้วยเสียงฉิ่ง เพื่อให้รูจ้ งั หวะเบา และจั งหวะ
หนัก โดยตีสลับกันเป็ น “ฉิ่ง” และ “ฉับ” เป็ นจังหวะหนัก ให้เข้ากับลักษณะของเพลง แต่บทเพลงที่
มี ล ัก ษณะพิ เศษอาจตี เฉพาะเสีย ง “ฉิ่ ง ” หรือ “ฉับ ” ล้ว น ๆ ก็ ได้ เวลาบัน ทึก จั งหวะฉิ่ ง จะใช้
สัญลักษณ์ - แทนจังหวะฉิ่ง และ สัญลักษณ์ + แทนจังหวะฉับ ตัวอย่างดังนี ้

- - - -

จังหวะฉิ่ง 3 ชัน้
- - - - - - - -

+
- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

+
- - - -
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จังหวะฉิ่ง 2 ชัน้
+
- - - - - - - -

+
- - - -

- - - -

+
- - - -

- - - -

+
- - - -

จังหวะฉิ่งชัน้ เดียว
- +
- +
- +
- - - - - - - - - - - -

- +
- - - -

- +
- - - -

- +
- - - -

- +
- - - -

- +
- - - -

- - - -

3. จังหวะหน้าทับ เป็ นการยึดเอาหน้าทับ เป็ นเกณฑ์ในการนับจังหวะ คือ เมื่อหน้า
ทับตีจบเที่ยวหนึ่ง นับเป็ น 1 จังหวะ ตีจบ 2 เที่ยว นับเป็ น 2 จังหวะ แต่หน้าทับที่ใช้เป็ นเกณฑ์ใน
การกาหนดจังหวะนี ้ โดยปกติจะใช้แต่หน้าทับที่เป็ นประเภทเพลง ตัวอย่างเช่น หน้าทับปรบไก่
หรือหน้าทับสองไม้ และอัตราชั้นของเพลง เช่น 3 ชั้น 2 ชั้น และ ชัน้ เดียว ส่วนเพลงที่มีหน้าทับ
พิเศษ ซึ่งมีความยาวมากก็ ไม่ได้ถือเอาหน้าทับประจาเพลงเช่นนัน้ มาเป็ นเกณฑ์กาหนดจังหวะ
เช่น เพลงตระนิมิต ซึ่งมี หน้าทับตะโพนประจาเพลง เวลาบรรเลงตะโพน ให้ตีหน้าทับตระ ซึ่งมี
ความยาวเท่ากับทานองเพลง ทาให้หน้าทับกับทานองเพลงจบลงพร้อมกัน และจะถือว่าเพลงตระ
นิมิตนัน้ มีจงั หวะเดียวไม่ได้ หากต้องการตรวจสอบให้ทราบว่าเพลงตระนิมิต มีก่ีจังหวะ จะต้องใช้
หน้าทับปรบไก่ 2 ชัน้ มาเป็ นเกณฑ์ในการตรวจสอบ เพราะเพลงตระนิมิตเป็ นเพลงประเภทหน้า
ทับ ปรบไก่ เมื่ อนาหน้าทับปรบไก่มาตีเข้ากับทานองของเพลงตระนิมิต จะตีหน้าทับได้ 8 เที่ยว
ทาให้สามารถรูไ้ ด้วา่ เพลงตระนิมิตนัน้ มี 8 จังหวะ
4. การวัดผลและประเมินผลดนตรี
ณ รุ ท ธ์ สุ ท ธจิ ต ต์ (2544, นน. 189-207) กล่ า วไว้ว่ า “การวั ด ผล” มั ก ใช้ คู่ กั บ
“การประเมินผล” บางครัง้ ก็ใช้แทนกัน เมื่อกล่าวถึงการวัดผล ความหมายที่แท้จริง หมายความว่า
การวัด ผลการเรี ย นของผู้เรีย นว่ า เป็ นอย่ า งไร ซึ่ ง มั ก มี ค่ า เป็ นตั ว เลข ส่ว นการประเมิ น ผล
หมายรวมถึงการได้ค่าจากการวัดออกมาเป็ นรู ปของคุณภาพว่าดีมากน้อยเพียงใด จึงเห็นได้ว่า
การประเมินผลเป็ นคาที่มีความหมายกว้างกว่าการวัดผล
4.1 หลักของการวัดผลและประเมินผล
4.1.1 คุ ณ ส ม บั ติ ข อ งก า รวั ด ผ ล แ ล ะ ก า รป ระ เมิ น ผ ล ได้ แ ก่
ความเที่ยงตรง และความเชื่อถือได้ ถ้าการวัดผลและการประเมินผล มีความเที่ยงตรงและความ
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เชื่ อ ถื อ ได้เ ป็ นหลัก ผลที่ ต ามมาย่ อ มท าให้ เกิ ด ประโยชน์ นอกจากนั้น ยั ง เป็ นเครื่อ งบ่ ง ชี ้
ความสามารถ ความสาเร็จในการเรียน รวมไปถึงความสาเร็จในการสอนของครูได้อย่างแท้จริง
- ความเที่ ย งตรง (Validity) คือ การคัดเลือ กเนื อ้ หาที่ เรีย นออกมา
จ านวนหนึ่ ง เพื่ อ ใช้ เป็ นตัว แทนของเนื ้อ หาที่ ไ ด้เ รีย นทั้ง หมด หลัง จากนั้น น ามาสร้า งเป็ น
แบบทดสอบในรู ปแบบต่าง ๆ เพื่อนามาใช้เป็ นเครื่องมือในการวัดผลสัมฤทธิ์ของผูเ้ รียน รวมไปถึง
พฤติกรรมต่าง ๆ การประเมิ นผลที่อิงความเที่ยงตรงในการวัดนี ้ ย่อมจะมีประโยชน์อย่างแท้จ ริง
ความเที่ยงตรงในรูปแบบนี ้ คือ ความเที่ยงตรงตามเนือ้ หา (Content Validity)
- ความเชื่ อ ถือ ได้ (Reliability) เป็ นคุณสมบัติสาคัญ อี กข้อ หนึ่งของ
การวัดผล เป็ นคุณสมบัติในด้านความคงที่ท่ีวดั ได้ คือ ไม่ว่าจะใช้การวัดผลเมื่อใด ผลที่ได้ควรจะ
คงที่ ไม่แปรเปลี่ยนไป ซึ่งจะทาให้การประเมินผลมีความเชื่อถือได้ ผลที่ได้จึงมีประโยชน์โดยตรง
และสามารถน าไปใช้ได้อ ย่า งเกิ ด ผล ความเชื่ อ ถื อ ได้นั้น เป็ น หลัก ที่ เกี่ ย วข้อ งกับ สถิ ติ โดยตรง
ซึ่งสามารถนาเสนอในรูปแบบของสัมประสิทธิ์ ความเชื่อถือได้ (Reliability Coefficient) หรือความ
ผิดพลาดมาตรฐานของการวัด (Standard error of Measurement) กล่าวได้ว่า การวัดผลที่ได้นนั้
อาจจะมี ค วามเชื่ อ ถื อ ได้ดี แต่ ไม่ มี ค วามเที่ ย งตรง หมายความว่ า การวัด ผลนั้น มี ค่ า ความ
เชื่อถือได้สงู แต่การวัดผลนัน้ ไม่ได้สร้างขึน้ โดยอ้างอิงเนือ้ หาที่เป็ น ตัวแทนที่ดี ทาให้วดั ผลได้ในสิ่งที่
ไม่ได้ตอ้ งการจะวัด ซึ่งย่อมทาให้ไม่เกิดประโยชน์
การที่ จ ะท าให้ก ารประเมิ น ผลมี ค วามเที่ ย งตรง ควรมี ก ารจัด แบ่ ง
เนือ้ หาที่ตอ้ งการวัดออกเป็ นอัตราส่วนตามที่ผสู้ อนต้องการ โดยปกติเนือ้ หาในแต่ละเรื่อง ควรจะ
จัด การวัด ผลระดับ การเรีย นรู ใ้ นทุก ด้าน ทั้งในด้านความรู ้ ความเข้า ใจ แนวคิ ด การน าไปใช้
การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ และการประเมิ นค่า ส่วนความมากน้อยของเนือ้ หาแต่ละตอนนัน้
ขึน้ อยูก่ ับการเรียนการสอนว่าผูส้ อนให้ความสาคัญกับเนือ้ หาแต่ละเรื่องอย่างไร โดยปกติเนือ้ หาที่
ใช้เวลาในการสอนมาก ควรจะมีจานวนข้อสอบในการทดสอบมากกว่าเนือ้ หาที่ใช้เวลาในการสอน
น้อยกว่า
4.1.2 วิ ธี การวั ด ผล และ ป ระ เมิ น ผ ล โด ยทั่ ว ไป กา รวั ด ผ ลแล ะ
การประเมินผลควรกระทาในสองรู ปแบบ คือ การวัดผลและการประเมิ นผลเป็ นระยะในระหว่าง
การเรียน หรือการวัดผลและประเมิ นผลเชิ งกระบวนการ (Formative Evaluation) ซึ่งการวัดผล
รวมไปถึงการประเมินผลทัง้ สองรู ปแบบนี ้ ส่งผลให้ผสู้ อนได้ผลการประเมินที่มีความครบถ้วนและ
พร้อมในทุกมิติ ตัวอย่างการประเมินผลระหว่างเรียน เช่น การเรียนจบในแต่ละชั่วโมง หรือแต่ละ
เนือ้ หาย่อย ก็ จะมีการให้ทาข้อสอบสัน้ ๆ หรือมีการให้ปฏิบตั ิทกั ษะ ส่วนการประเมินผลรวม คือ
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การสอบก่อนปิ ดภาคเรียน หรือการสอบกลางภาคเรียน ซึ่งเป็ นการสอบที่รวมเนือ้ หาทัง้ หมดของ
การเรียนในวิชานัน้
4.1.3 ความครบถ้วน การวัดผลและประเมินผลมีหลักที่สาคัญอีกข้อหนึ่ง
ได้แก่ การวัดผลและการประเมิ นผล เพื่ อ ให้ได้ความครบถ้วนของสาระดนตรี คือ ควรมี ก ารใช้
วิธีการวัดผลหลากหลายรู ปแบบ เพื่ อให้ได้ขอ้ มูลเกี่ ยวกับตัวผูเ้ รียนในเรื่อ งเกี่ ยวกับ วิช าความรู ้
ที่เรียนไปให้มากที่สดุ ซึ่งจะส่งผลให้การประเมินมีความเที่ยงตรงมากขึน้ การเรียนการสอนดนตรี
มีความเกี่ยวข้องกับเนือ้ หา หรือเรียกว่าเป็ นทฤษฎี โดยสามารถวัดผลด้วยการใช้ขอ้ สอบต่าง ๆ ได้
นอกจากนีท้ กั ษะทางดนตรี ยังเป็ นการปฏิบัติท่ีตอ้ งมี การวัดผลโดยการให้ผูเ้ รียนปฏิบตั ิกิจกรรม
เป็ นรายบุคคล ซึ่งไม่เหมือนกับการใช้แบบทดสอบ และส่วนสุดท้าย คือการวัดผลและประเมินผล
ด้านเจตคติ ซึ่งการวัดผลในด้านนี ้ ส่วนใหญ่ จะได้มาจากการสังเกต สัมภาษณ์ ตลอดระยะเวลา
ของการจัดการเรีย นการสอน การวัด ผลในรู ป แบบที่ หลากหลาย ส่งผลให้ได้ผูส้ อนได้ค ะแนน
ทุกด้าน ที่เป็ นตัวแทนของผูเ้ รียน ซึ่งสามารถใช้เป็ นข้อมูลในการตัดสินผูเ้ รียนแต่ละคน ว่ามีความรู ้
ความสามารถ หรือมีผลสัมฤทธิ์ในการเรียนดนตรี อยูใ่ นระดับใดตามเกณฑ์ท่ผี สู้ อนกาหนดเอาไว้
4.1.4 ความสะดวก คือ ความสะดวก และเหมาะสมของการวัดผลและ
การประเมิ นผล (Practicality) ในการวัดผลนัน้ ผูส้ อนควรคานึงว่าควรใช้วิธีการใดในการวัดผล
หรือควรทาอย่างไร เพื่อให้ได้ขอ้ มูลมาใช้ในการประเมินผลอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่ลาบากใน
การปฏิบตั ิ เช่น การใช้แบบทดสอบที่ให้ผเู้ รียนอธิ บายความ ซึ่งเป็ นแบบทดสอบที่มีความง่ายใน
การจั ด เตรีย ม แต่ อ าจจะมี ค วามยากส าหรับ ผู้เรีย น เพราะเป็ นข้อ สอบที่ ต ้อ งอธิ บ ายความ
ในลักษณะของเนือ้ หาบางอย่าง ส่วนความยากสาหรับผูส้ อน คือ ตรวจยาก และใช้เวลามากใน
การตรวจ หากมี ผู้เรีย นจ านวนร้อ ยคน แบบทดสอบที่ จ ะเลื อ กใช้ จึ ง ควรใช้เป็ นรู ป แบบอื่ น
อี กตัวอย่างหนึ่ง ได้แก่ การสังเกต ผูส้ อนจะพบกับ ความยากลาบากและเสียเวลา ในการที่จ ะ
สังเกตพฤติกรรมบางประการของผูเ้ รียน เพื่อ ให้ได้ขอ้ มูลมาใช้ในการประเมิ นเจตคติบางอย่าง
ผู้ส อนอาจจะใช้ก ารสังเกตเข้า มาช่ วย เพื่ อ ให้ก ารรวบรวมข้อ มู ล นั้น มี ค วามสะดวกสบายขึน้
ตัวอย่างเช่น การกาหนดช่วงสังเกตแบบสุม่ เวลา หรืออาจจะใช้วิธีการสัมภาษณ์หรือการพูดคุย
แทนการสังเกต ถ้าผูส้ อนมีความรูส้ กึ ว่าวิธีการนีส้ ะดวก และเหมาะสมกว่าการใช้วิธีการสังเกตใน
บางเวลา เป็ นต้น การกาหนดรู ปแบบของการวัดผลและการประเมิ นผล จึงอยู่ในดุลยพินิจ ของ
ผูส้ อนว่า การปฏิ บัติ ในรู ป แบบไหนที่ จ ะช่ว ยให้การประเมิ น ผลในครัง้ นั้น ไม่ ยุ่งยากจนเกิ น ไป
ไม่เช่น นัน้ กระบวนการประเมิ นผลจะกลายเป็ น สิ่งที่สร้างปั ญ หาให้กับ การเรียนการสอนดนตรี
แทนที่จะเป็ นการที่ช่วยส่งเสริมประสิทธิภาพให้กบั การเรียนการสอนดนตรี
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4.2 การประเมินผลดนตรี
4.2.1 การประเมินผลเนือ้ หาดนตรี
เนือ้ หาดนตรี ได้แก่ องค์ประกอบดนตรี (จังหวะ ทานอง เสียงประสาน
รูปพรรณ รูปแบบ สีสนั และลักษณะของเสียง) และวรรณคดีดนตรี (บทเพลง และประวัติดนตรี)
ซึ่งเป็ นเรื่องเกี่ยวกับทฤษฎี ดนตรีสามารถประเมินผลโดยใช้การทดสอบในรูปของข้อสอบลักษณะ
ต่าง ๆ ได้ เนื่องจากเป็ นการประเมินผลทางด้านเนือ้ หา แนวคิด มิได้เกี่ยวข้องกับด้านทักษะปฏิบตั ิ
เช่น การร้อง หรือการเล่น นอกจากนีส้ ่งิ ที่สามารถวัดได้ในลักษณะของเนือ้ หาเช่นกันคือ ทักษะการ
ฟั ง ซึ่งสามารถวัดได้โดยใช้แบบทดสอบ เพราะเป็ นทักษะที่สามารถแสดงออกได้โดยการเขี ยน
บรรยาย หรือการทาข้อทดสอบ หลังจากการฟั งเพลง และการสร้างสรรค์โดยเฉพาะการประพันธ์
สามารถวัดโดยการให้ผูเ้ รียนประพันธ์คล้ายการเขียนเรียงความได้ นอกเหนือไปจากการวัดการ
สร้างสรรค์ในเชิงทักษะ เช่น การสร้างสรรค์ท่าทางประกอบเพลง การเล่นเครื่อ งประกอบจังหวะ
ประกอบทานอง หรือการแต่งเติมทานองโดยการร้อง หรือการเล่น กล่าวได้วา่ การประเมินผลการ
สร้างสรรค์ควรประเมินทัง้ ในด้านการใช้แบบทดสอบ และการปฏิบตั ิดว้ ย
การประเมิ น ผลเนื อ้ หาดนตรีค วรประเมิ น ระดับ การเรีย นรู ท้ งั้ ทางด้า น
ความรู ใ้ นแง่มุ ม ต่ า ง ๆ ความเข้า ใจและแนวคิ ด รวมทั้งการน าความรู ้ ไปประยุก ต์ใช้ การคิ ด
วิเคราะห์ การสังเคราะห์ และการประเมินค่าด้วยอัตราส่วนจานวนข้อหรือนา้ หนักของระดับการ
เรียนรู แ้ ต่ละประเภท ขึน้ อยู่กับผูส้ อนว่าจะเห็นความสาคัญของส่วนไหนมากกว่ากัน ในส่วนของ
ความรู ้ การประเมิ นผลควรครอบคลุมถึงความจาได้ของเนือ้ หาสาคัญ ๆ ที่เป็ นหลัก เรื่อ งความ
เข้าใจและแนวคิด การนาไปใช้ การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ และการประเมินค่า ควรประเมินให้
สอดคล้องกับความรู ท้ ่ีสาคัญ ๆ เป็ นหลัก โดยความยาก ความลึกซึง้ ขึน้ อยู่กับวัตถุประสงค์ของ
การเรียน
ข้อทดสอบ คือ แบบทดสอบที่ใช้ในการวัดผล โดยปกติจะอยู่ในรู ปแบบของ
สิ่งพิมพ์ ผูเ้ รียนจาเป็ นต้องมีความสามารถในการอ่าน เพื่อให้เข้าใจคาถามหรือคาตอบ และทาการ
ตอบโดยใช้ความรู ด้ า้ นดนตรีท่ีตนมี อ ยู่ ข้อทดสอบสามารถแบ่งได้เป็ น 2 ประเภทใหญ่ ๆ ได้แก่
ข้อทดสอบปรนัย และข้อทดสอบอัตนัย
ก. ข้อ ทดสอบปรนั ย (Objective Tests) คื อ ข้อ ทดสอบที่ มี ค าตอบ
แน่นอนคาตอบเดียว หมายความว่า ผูเ้ รียนแต่ละคนจะได้คาตอบเดียวกัน โดยในตัวข้อสอบจะมี
คาตอบไว้ให้ผเู้ รียนเลือก หรือผูเ้ รียนสามารถเขียนคาตอบได้เอง
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1) ประเภทของข้อทดสอบปรนัย ข้อทดสอบปรนัยที่นิยมใช้และควร
รู จ้ ักมี อยู่ 5 ประเภท ได้แก่ ข้อทดสอบแบบเติมข้อ ความสัน้ ๆ ข้อทดสอบแบบตอบคาถามสัน้ ๆ
ข้อทดสอบแบบถูก-ผิด ข้อทดสอบแบบเลือกตอบ และข้อทดสอบแบบจับคู่
2) ในการสร้างข้อ ทดสอบปรนัย แต่ละประเภท มี ขอ้ ที่ควรค านึงถึ ง
แตกต่างกันออกไป ตามชนิดของข้อ ทดสอบ แต่มีหลักบางประการที่ ตอ้ งคานึงถึงในการสร้าง
ข้อทดสอบ ได้แก่
- รู ป แบบของโจทย์ ควรเป็ นไปในรู ป แบบเดี ย วกั น ทุ ก ข้ อ
ตัวอย่างเช่น รูปประโยคเป็ นคาถามทัง้ หมด หรือรูปประโยคเป็ นคาธรรมดาทัง้ หมด
- ควรใช้ภาษาที่ทาให้เข้าใจง่าย ไม่เกิ ดความคลุมเครือ และไม่
ควรใช้ขอ้ ความในรูปแบบปฏิเสธซ้อนปฏิเสธ
- ควรใช้ภาษาที่มีความรัดกุม สัน้ ๆ ได้ใจความ
- สาหรับ ข้อ ทดสอบแบบประเภทเลือ กตอบ และแบบประเภท
จับคู่ ควรสร้างตัวเลือก หรือตัวจับคู่ ให้ผเู้ รียนมีโอกาสเดาได้จากตัวเลือก หรือตัวจับคูใ่ ห้นอ้ ยที่สดุ
ข. ข้อ ทดสอบอั ต นั ย (Subjective Tests) หมายถึ ง ข้อ ทดสอบแบบ
อธิ บ าย ขยายความ ซึ่ ง ตัว ค าตอบที่ ได้จ ากข้อ ทดสอบแบบนี ้อ าจแตกต่ า งกั น ในหลัก การ
หรือ รายละเอี ยดได้ สาหรับการตอบของผูเ้ รียนแต่ละคน ซึ่งมี ความต่างออกไปจากข้อ ทดสอบ
ปรนัย ซึ่งมี คาตอบที่แน่นอน ผูเ้ รียนสามารถคิด คาตอบได้แบบอิ สระ ซึ่งทาให้ขอ้ ทดสอบแบบนี ้
เป็ นการวัด ความคิ ด สามารถวิ เคราะห์ค วามสามารถของผู้เรีย นได้เต็ ม ที่ และดี ก ว่า การใช้
แบบทดสอบปรนัย อย่างไรก็ ตามการตรวจและคิดคะแนนของข้อ ทดสอบแบบนีม้ ี ความยุ่งยาก
และนอกจากนี ข้ อ้ ทดสอบอัต นัยไม่ สามารถวัด ความรู ้ และความเข้า ใจในจุด ย่อ ยได้ดี เท่ากับ
การใช้ข ้อทดสอบปรนัย เนื่อ งจากผูเ้ รียนนัน้ มี อิ ส ระในการตอบ ท าให้ค าตอบที่ ได้ม านั้นไม่ ได้
กล่า วถึ ง จุ ด ย่ อ ยของเนื ้อ หา แต่ ก ล่า วถึ ง ภาพรวมของเนื ้อ หาตามความเข้า ใจที่ ผู้เรีย นมี อ ยู่
การใช้ขอ้ ทดสอบอัตนัยจึงควรใช้ในกรณีท่ีการประเมินผลนัน้ ไม่สามารถใช้ขอ้ ทดสอบปรนัยวัดได้
ซึ่งมักจะใช้ในการวัด การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ และการประเมิ นค่า ซึ่งเป็ นระดับการเรียนรู ้
ขัน้ สูง
ข้อดีของข้อทดสอบแบบอัตนัยที่ควรกล่าวถึงมีดงั นี ้
- สามารถใช้วดั ผลการเรียนที่สลับซับซ้อน ซึ่งข้อสอบประเภทอื่น
วัดไม่ได้
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- เปิ ดโอกาสให้ผู้เ รีย นได้ใ ช้ ค วามรู ้ ความคิ ด การประยุ ก ต์
การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ และการประเมิ นค่าในการตอบข้อ ทดสอบอย่างเต็มที่ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในเรื่องของการสังเคราะห์ และการประเมินค่า ซึ่งมักจะไม่ใช่ขอ้ สอบแบบปรนัย
- ง่ า ยในการจั ด เตรีย ม เพราะเพี ย งแค่ ค าถามประโยคสั้น ๆ
สามารถอธิ บ ายความได้ม าก เนื อ้ หาทั้ง เทอมอาจมี ค าถามเพี ย งแค่ข ้อ เดี ย ว หรือ สองสามข้อ
ก็ครอบคลุมเนือ้ หาทัง้ หมดได้
- เนื่องจากการตอบข้อทดสอบอัตนัย ต้องใช้ความสามารถด้าน
ภาษาด้วย ทาให้ขอ้ ทดสอบแบบนีส้ ามารถเป็ นเครื่องบ่งชี ้ และสามารถช่วยปรับปรุ งภาษาเขียน
ของผูเ้ รียนได้อีกทางหนึ่งด้วย
ข้อจากัดของข้อทดสอบอัตนัย
- ความเชื่อถือได้มีค่าต่า เนื่องจากข้อทดสอบอัตนัยนัน้ สามารถ
ตอบได้หลายรู ป แบบตามความคิ ดของผูเ้ ขีย นแต่ละคน ท าให้เกิ ด ความยากในการให้ค ะแนน
จากผลการวิจยั พบว่า การให้คะแนนของผูต้ รวจแต่ละคนในคาตอบของข้อทดสอบที่ผเู้ ดียวทานัน้
ไม่เท่ากัน แม้แต่ผตู้ รวจคนเดียวกันในบางครัง้ ก็ให้คะแนนคาตอบชุดเดียวกันต่างกัน เมื่อมี การ
ทดลองให้ตรวจคาตอบเดียวกันนัน้ ทัง้ นีเ้ ป็ นเพราะผูต้ รวจย่อ มมีเกณฑ์การให้คะแนนไม่เท่ากัน
อาจแก้ได้โดยการกาหนดเกณฑ์ในการให้คะแนนไว้ลว่ งหน้า ว่าแนวทางการตอบควรกล่าวถึงเรื่อง
ใดบ้าง และแบ่งสัดส่วนคะแนนไว้ให้เรียบร้อย เมื่ อจะตรวจข้อทดสอบแบบนีก้ ็ให้ให้คะแนนตาม
เกณฑ์ท่ตี งั้ ไว้
- การตรวจนั้น ท าให้เสี ย เวลามาก เนื่ อ งจากค าตอบนั้น เป็ น
ความเรียง ทาให้มีความยาวขนาดหนึ่ง รวมไปถึงแนวการตอบของผูเ้ รียนแต่ละคนอาจจะมีระบบที่
แตกต่างกัน ทาให้การตรวจต้องใช้เวลาในการพิจารณามากเพื่อความยุติธรรม ซึ่งข้อทดสอบแบบ
อัตนัยเพียงสองสามข้อสาหรับนักเรียนระดับมัธยม จานวน 30 คน อาจจะต้อ งใช้เวลาในตรวจ
และให้คะแนนนานพอสมควรเลยทีเดียว การแก้ไขเรื่องนีอ้ าจทาได้บา้ ง ด้วยการกาหนดความยาว
ในการตอบ เช่น เขียนตอบได้ไม่เกิน 5 หน้า เป็ นต้น
- ข้อ จ ากั ด ที่ ส าคัญ อี ก ข้อ หนึ่ ง ได้แ ก่ ข้อ ทดสอบอั ต นัย ใช้วัด
เนือ้ หาได้อย่างจากัด ไม่ท่ วั ถึง กล่าวคือ ข้อทดสอบแบบนีว้ ดั เนือ้ หาบางจุดได้อย่างลึกซึง้ และใน
ขณะเดียวกันก็ ไม่สามารถวัดเนือ้ หาจุดอื่นได้ โดยเฉพาะเนือ้ หาที่เป็ นความรู ้ และความจาที่เป็ น
แนวคิดย่อยของแต่ละเรื่อง ถ้าจะวัดแบบนีค้ วรใช้ขอ้ ทดสอบปรนัยวัด จะทาให้เกิดประสิทธิ ภาพ
มากกว่า
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การสร้า งข้อ ทดสอบอั ต นัย ให้มี ค วามเที่ ย งตรงและเชื่ อ ถื อ ได้ม ากที่ สุด
กระบวนการสร้างและการตรวจให้คะแนนต้องมีความสัมพันธ์กนั ดังนัน้ การสร้างแบบทดสอบควร
ใช้คาถาม หรือโจทย์ท่สี ามารถทาให้ผเู้ รียนเข้าใจ และตอบในสิ่งที่ตงั้ ใจจะถาม ไม่ควรเปิ ดโอกาส
ให้ผูเ้ รียนเลือกตอบได้หลายแบบ หรือ มี คาถามให้ผูเ้ รียนเลือ ก ควรมี เวลาจากัดในการตอบข้อ
ทดสอบแต่ละข้อ ในส่วนของการตรวจให้คะแนน ควรมี แบบเฉลย เกณฑ์การให้คะแนนในหัวข้อ
ย่อ ย และตรวจให้คะแนนคาตอบของข้อ ทดสอบแต่ละข้อ และไม่ควรดูช่ื อ ผูท้ าแบบทดสอบใน
ขณะที่ทาการตรวจข้อสอบ
4.2.2 การประเมินผลทักษะดนตรี
การประเมิ น ผลทักษะดนตรีเกี่ ย วข้อ งโดยตรงกับ การปฏิ บัติ สามารถ
ประเมิ น ผลได้ 2 ลั ก ษณ ะตามประเภทของการปฏิ บั ติ ด นตรี คื อ การปฏิ บั ติ เ ดี่ ย ว และ
การปฏิบตั ิกลุม่ อย่างไรก็ ตามเมื่อกล่าวถึงการประเมิ นผลทักษะดนตรี มักมุ่งเน้นไปสู่การปฏิบัติ
เดี่ยวมากกว่า เนื่องจากเป็ นการประเมินผลในภาคปฏิบตั ิ ลักษณะในการประเมินผลจึงจาเป็ นต้อง
ทาเป็ น รายบุ คคล และต้อ งใช้เวลาช่วงหนึ่ งของการจัด การเรียนการสอน เพราะฉะนั้น ในการ
วางโครงการสอน ต้องนึกไปถึงระยะเวลาที่ใช้ในการประเมินผลทักษะดนตรีดว้ ย
การประเมินผลทักษะดนตรี ควรมี การประเมินผลทักษะต่าง ๆ ครบทุก
ประเภทตามที่ผสู้ อนสอนไป กล่าวคือ ควรมีการประเมินผลเกี่ยวกับทักษะการฟั ง การร้อง การเล่น
การเคลื่อนไหว การอ่าน และการสร้างสรรค์ ดังได้กล่าวไปบ้างแล้วเกี่ยวกับทักษะการฟั งและการ
สร้างสรรค์วา่ เป็ นทักษะที่สามารถวัดได้โดยใช้ขอ้ ทดสอบ โดยเฉพาะการฟั งสามารถใช้ขอ้ ทดสอบ
วัดทักษะได้โดยตลอด เนื่องจากทักษะการการฟั งเป็ นทักษะที่ผเู้ รียนเกิดมีขนึ ้ ในตัวและสามารถ
แสดงออกได้โดยการบรรยายทางภาษาเขียน ซึ่งการใช้ขอ้ ทดสอบแบบต่าง ๆ สามารถจะวัดทักษะ
การฟั งของผูเ้ รียนได้เป็ นอย่างดี ส่วนการสร้างสรรค์สว่ นหนึ่งสามารถวัดได้โดยใช้แบบทดสอบ และ
อีกส่วนหนึ่งซึ่งควรจะวัดโดยการทดสอบทางปฏิบตั ิ เพื่อวัดทางด้านความคิดสร้างสรรค์ท่ีเกิดขึน้
ทันทีเมื่อเห็นปั ญหา ได้แก่ การอิมโพรไวเซชั่น
การวัดผลทักษะดนตรีควรแบ่งคะแนนของการวัดผลออกเป็ นสองส่วน
คือ เรื่องเกี่ ยวกับความสามารถในการปฏิบัติทักษะ (เชิ งปริมาณ) และคุณ ภาพของการปฏิบัติ
(เชิงคุณ ภาพ) ทั้งนีเ้ นื่องจากดนตรีเป็ นศิลปะ แม้ว่าการบรรเลงเพลงเดียวกัน นักดนตรีสองคน
ย่อ มจะมี ลีลาเป็ น ของตนเอง ซึ่งผูฟ้ ั งย่อ มจะรู ส้ ึกและสัม ผัสกับความแตกต่างเชิ งคุณ ภาพของ
การบรรเลงดนตรีได้ ในการวัด ผลทักษะดนตรีควรวัดทักษะทั้งในเชิ งปริม าณและเชิ งคุณ ภาพ
เชิ ง ปริม าณ คื อ ทั ก ษะที่ ผู้เรีย นควรปฏิ บัติ ไ ด้ห ลัง จากที่ ไ ด้เรีย นรู ไ้ ปแล้ว เช่ น การร้อ งเพ ลง
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ลมหนาวได้ หรือการอ่านโน้ตและทาสัญญาณมือเพลงลมหนาวได้ เป็ นต้น ส่วนเชิงคุณภาพ ได้แก่
ความไพเราะของการร้องเพลง ลีลาการเคลื่อนไหวประกอบจังหวะ และลีลาการทาสัญญาณมื อ
เป็ นต้น
4.2.3 การประเมินผลเจตคติดนตรี
การประเมิ น ผลเจตคติ ด นตรี เป็ นการประเมิ น ผลอี ก ลัก ษณะหนึ่ ง ที่
แตกต่างไปจาก 2 ลักษณะที่ได้กล่าวมา โดยเนือ้ หาในการประเมินผลไม่ได้เป็ นสิ่งที่สามารถสอน
กัน ได้ เหมื อนเนื อ้ หาหรือทักษะดนตรี เจตคติ มี ความเกี่ ยวข้อ งกับ รสนิ ยม ความชอบ ความมี
สุนทรีย และความซาบซึง้ ซึ่งล้วนเป็ นเรื่อ งที่เกิดขึน้ ภายในจิตใจ และการแสดงออกทางอารมณ์
ผูเ้ รีย นจะแสดงให้เห็ นเป็ น พฤติ กรรมอย่างชัด เจน หรือ ไม่ แสดงออกให้เห็ น เป็ นพฤติก รรมก็ ได้
เพราะฉะนัน้ การวัดผลเจตคติดนตรี จึงควรหาวิธีการที่จะวัดเจตคติของผูเ้ รียนให้ได้อย่างแท้จ ริง
เท่าที่จะสามารถทาได้ ซึ่งบางทีขอ้ มูลที่ได้มาอาจจะถูกต้อง แต่มีโอกาสผิ ดพลาดได้ เพราะเจตคติ
เป็ นเรื่องที่ไม่จาเป็ นต้องแสดงออกอย่างชัดเจน เช่น มี ผเู้ รียนคนหนึ่งไม่ค่อ ยแสดงความสนใจใน
การเรียนดนตรีนัก แต่เวลาสอบปฏิบัติส ามารถท าได้ สอบภาคทฤษฎีก็ทาได้อ ย่างไม่มี ปัญ หา
ผูเ้ รียนคนนีอ้ าจจะมี เจตคติท่ีดีต่อการเรียนดนตรี แต่เนื่อ งจากมี ความรู ้ทางดนตรีมากแล้วจึงไม่
แสดงความสนใจในการเรียนดนตรี หรืออาจจะเป็ นไปได้ว่าผูเ้ รียนนัน้ ไม่มีเจตคติท่ีดีต่อการเรียน
ดนตรี แต่ไม่อยากสอบดนตรีตกก็ได้ จึงทาให้เกิดความยากที่จ ะตีพฤติกรรมของผูเ้ รียนแต่ละคน
ออกมาเป็ นเจตคติ ดัง นั้น การวัด เจตคติ จึ ง ควรวัด โดยใช้ห ลายวิ ธี ก าร และในส่ว นของการ
ประเมินผลเจตคติควรทาเป็ นรูปแบบของการนาเสนอข้อมูลมากกว่าการให้คะแนน อย่างไรก็ตาม
เกณฑ์เหล่านีข้ นึ ้ อยูก่ บั ผูส้ อนจะเห็นสมควร
วิธี ท่ี ใช้ป ระเมิ น เจตคติ ด นตรี ควรเป็ น การสังเกต และการสัม ภาษณ์
เพื่อ เปิ ดโอกาสให้ผเู้ รียนได้แสดงเจตคติท่ีตนมีต่อดนตรีอ อกมา และควรเป็ นการประเมิลผลที่ทา
สม่าเสมอ เป็ นลักษณะของการประเมินผลเชิงกระบวนการ เพื่อให้ได้ขอ้ มูลที่สามารถเชื่อถือได้
การประเมิ น ผลเจตคติ ด นตรี ถ้า ออกมาเป็ นรู ป ของการเสนอข้อ มู ล
อาจจะทาเป็ นตารางหรือใช้การเขียนบรรยายเพื่อ ให้เห็นลักษณะเจตคติ ของผูเ้ รียน เช่น อาจจะ
เสนอเป็ นตารางแสดงเจตคติต่อการปฏิบัติทักษะดนตรี การปฏิบัติตนในการเรียนดนตรี ความ
สนใจ การเข้าร่วมกิ จกรรมต่าง ๆ เป็ นต้น โดยอาจจะมีท่ีว่างให้ผูส้ อนสามารถอธิ บาย หรือเขียน
บรรยายลักษณะของผูเ้ รียนในเชิงคติไว้ดว้ ย
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4.3 เกณฑ์การประเมินผล
4.3.1 การตัดสินประเมิ นผลอิงเกณฑ์ คือ เกณฑ์การประเมิ นผลที่ผสู้ อนได้
วางหลักเกณฑ์หรือระดับคะแนนไว้เรียบร้อยแล้ว ว่าได้คะแนนเท่าใดจะได้เกรดอะไร มีการกาหนด
หลักเกณฑ์ท่ี แน่นอนไว้ ตัวอย่างเช่ น ต้อ งได้คะแนน 80 คะแนนขึน้ ไป ถึงจะได้เกรด A เป็ นต้น
การใช้เกณฑ์แบบนีใ้ นบางครัง้ ก็ทาให้ไม่มีผใู้ ดได้ A เลย เพราะไม่มีผใู้ ดทาคะแนนถึง 80 คะแนน
4.3.2 การตัดสินประเมินผลอิงกลุม่ คือ เกณฑ์การประเมินผลที่ผสู้ อนนัน้ นา
กลุม่ ผูเ้ รียนมาใช้เป็ นเกณฑ์ อาจจะมีการนาค่าทางสถิ ติเข้ามาช่วยในการหาอันดับคะแนนที่จ ะ
แบ่งเป็ นเกรด และอาจจะมีการปรับระดับคะแนนได้อีกเล็กน้อย หลังจากดูคะแนนทัง้ หมด ทุกครัง้
ในการประเมินผลเช่นนีจ้ ะต้องมีผไู้ ด้ A อย่างแน่นอน เพราะช่วงคะแนนสูงสุดที่ประเมินค่ามาเป็ น
เกรด จะต้องเป็ นเกรด A
นอกจากนีเ้ กณฑ์การประเมินผลอาจจะใช้สองเกณฑ์ควบคู่กันไปได้ในบาง
โอกาสตามที่ผสู้ อนนัน้ มองเห็นว่าสมควร และยุติธรรมกับการประเมินผลในครัง้ นัน้ สิ่งสาคัญ คือ
ควรวางเกณฑ์การประเมินผลไว้ให้เสร็จเรียบร้อยที่จะมีการประเมินผล ทัง้ นีเ้ พื่อความยุติธรรมของ
ผูเ้ รียน ผูส้ อนไม่ควรกาหนดเกณฑ์หลังจากการทดสอบแล้ว
การประเมิ น ค่า เกิ ด ขึน้ ในระหว่า งการวัด ผลได้เสมอ เช่ น การให้ค ะแนน
การร้องเพลง ผูส้ อนย่อมมี เกณฑ์อ ยู่แล้วว่า จะให้คะแนนตามเกณฑ์ใด สิ่งนีจ้ ึงจัดเป็ นเกณฑ์ใน
การประเมิ นผลเช่นกัน โดยอยู่ในกระบวนการวัดผลและประเมินผล เพราะฉะนัน้ สิ่งสาคัญที่ควร
คานึงถึ งในการประเมิ นผล ได้แก่ เกณฑ์การประเมิ นผล ซึ่งควรมี ไว้แ น่นอนก่ อ นการวัด ผล ให้
คะแนนใด ๆ เพื่อให้การวัดผลมีความยุติธรรมสาหรับผูเ้ รียนทุกคน
ณรุ ทธ์ สุท ธจิ ตต์ (2544, น. 207) ได้สรุ ปไว้ว่า การประเมิ น ผลดนตรีเกี่ ยวข้อ งกับ
เนือ้ หา ทักษะ และเจตคติดนตรี ซึ่งในการประเมินผลดนตรีในแต่ละหัวข้อ มีรายละเอียดแตกต่าง
กันไปตามลักษณะเฉพาะของหัวข้อทัง้ สาม อย่างไรก็ตามหลักในการประเมินผลที่เหมือนกัน คือ
ควรคานึงถึงเกณฑ์ในการวัดและประเมินผล ความเที่ยงตรง และความเชื่อถือได้ของเครื่องมือ หรือ
วิธีการเก็ บข้อมูล ซึ่งก็ คือการวัดผล โดยทั่วไปเนือ้ หาดนตรีสามารถใช้แบบทดสอบวัดได้ ซึ่งเป็ น
วิธีการที่สะดวก มีความเชื่อถือได้และมีความเที่ยงตรง ถ้าข้อทดสอบนัน้ ผ่านกระบวนการวิเคราะห์
มาแล้ว ข้อทดสอบที่ใช้กันอยูม่ ีสองประเภทคือ ข้อทดสอบแบบปรนัย และแบบอัตนัย ซึ่งข้อดีและ
ข้อจากัดของข้อทดสอบทัง้ สองประเภทนีค้ วรที่ผสู้ ร้างข้อทดสอบจะได้ศกึ ษาก่อนใช้ เพื่อการวัดผล
ที่มีประสิทธิภาพ สาหรับการวัดทักษะดนตรี วิธีการที่ใช้ควรจะเป็ นการทดสอบรายบุคคล เพื่อให้
ได้ผลทัง้ ในเชิงปริมาณและคุณภาพ และในการวัดเจตคติดนตรีซ่งึ เป็ นสิ่งที่วดั ได้ยากที่สดุ ควรใช้
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วิธีการต่าง ๆ ตลอดจนระยะเวลาตลอดการเรียนการสอนในการเก็บรวบรวมข้อมูล เพื่อนามาใช้ใน
การประเมิ นผล สาหรับเกณฑ์การประเมินผลที่มักจะใช้กันอยู่เสมอ คือ เกณฑ์การประเมินผลอิ ง
เกณฑ์และเกณฑ์การประเมินผลอิงกลุม่ ซึ่งเกณฑ์ทงั้ สองลักษณะนีส้ ามารถใช้ประเมินค่าการวัด
ได้เหมือนกัน จึงขึน้ อยู่กบั ผูส้ อนที่จะเลือกดูว่าเกณฑ์ใดเหมาะสมในการนามาใช้กบั ผูเ้ รียนของตน
หลักประการสาคัญในการประเมิ นผลคือ ควรให้การประเมิ นผลเป็ นไปโดยยุติธรรมและถูกต้อ ง
ตามความเป็ นจริงที่สดุ เพราะผลจากการประเมินจะเป็ นตัวชีแ้ สดงความสามารถของผูเ้ รียนรวมไป
ถึงประสิทธิภาพของกระบวนการเรียนการสอนด้วย
ทฤษฎีทเ่ี กี่ยวข้อง
1. ประวัตขิ องรองศาสตราจารย์ ดร.สุกรี เจริญสุข

ภาพประกอบ 1 รองศาสตราจารย์ ดร.สุกรี เจริญสุข
รองศาสตราจารย์ ดร.สุ ก รี เจริ ญ สุ ข เป็ นผู้อ านวยการวิ ท ยาลั ย ดุ ริ ย างคศิ ล ป์
มหาวิท ยาลัย มหิ ด ล จบการศึก ษาปริญ ญาเอกสาขาดนตรี ปฏิ บัติ แ ละการสอนเครื่อ งลมไม้
และจบปริญญาโทสาขาดนตรีศึกษา จากมหาวิทยาลัยในประเทศสหรัฐอเมริกา (University of
Northern Colorado) กลับมาทางานในเมืองไทยเมื่อปี พ.ศ.2528 เริ่มทางานสอนดนตรีท่ีวิทยาลัย
ครู บา้ นสมเด็ จเจ้าพระยา และในปี พ.ศ.2530 ได้จัด ตัง้ โอนไปทางานที่ส ถาบันวิ จัยภาษาและ
วัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท มหาวิทยาลัยมหิดล ต่อมาในปี พ.ศ.2537 ได้จัดตัง้ โครงการวิทยาลัย
ดุรยิ างคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้พฒ
ั นาวิทยาลัยฯ ให้เป็ นสถาบันที่มีความพร้อมที่สดุ แห่งหนึ่ง
ได้เริ่มโครงการดนตรีต่าง ๆ ที่หลากหลาย อาทิ วารสารถนนดนตรี เพลงดนตรี Music
Talks การประลองปี่ พาทย์ การประกวดปี่ มวย การประกวดแตรวงชาวบ้าน การประกวดเยาวชน
ดนตรีแห่งประเทศไทย การประกวดเปี ยโนแห่งชาติ การประกวดดุริยางค์นานาชาติ การประกวด
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การประพันธ์เพลง นอกจากนีย้ งั มีกิจกรรมแซกโซโฟนโลก กิจ กรรมทรัมเป็ ตนานาชาติ ได้ก่อตัง้ วง
บางกอกแซกโซโฟนควอเตต วง ดร.แซกแซมเบอร์ ออร์เคสตร้า ค่ายเยาวชนดนตรีแห่งภูมิภาค
อุษาคเนย์ (South-East Asain Youth Orchestra and Wind Ensemble, SAYOWE) เป็ นต้น
สาหรับผลงาน มีผลงานด้านการเขียนหนังสือ ตารา บทความทางวิช าการ งานแสดง
บันทึกแผ่นเสียง ได้ทางานวิจยั เรื่องต่าง ๆ อาทิ ระบบเสียงดนตรีไทย แตรเฉลิมพระเกียรติ ดนตรี
ชาวสยาม ครูมีแขก เป็ นต้น (สุกรี เจริญสุข, 2548, น. 288)
2. ทฤษฎีการเรียนรู้เพื่อพัฒนาสุนทรียภาพ
สุ ก รี เจริ ญ สุ ข (2540, นน. 61-66)ได้อ ธิ บ ายถึ ง ทฤษฎี ก ารเรี ย นรู ้เ พื่ อ พั ฒ นา
สุนทรียภาพ ไว้ดงั นี ้
1. หลักความเหมือน คือ “แม่แบบ” เป็ นแบบอย่างให้เด็กเรียนรูห้ ลักของความเหมือน
ประกอบด้วยการเลียนแบบและการทาซา้ ดังนี ้
1.1 การเลีย นแบบ คื อ การที่ เด็ ก ได้ยิ น เสีย งดนตรี ได้เห็ น และได้ส ัม ผัส
แล้วอาศัยการเลียนแบบเพื่ อที่ จะลอกเลียนให้เหมื อ นแบบ สิ่งที่มี ความจาเป็ นอย่างยิ่งในการ
เลียนแบบ คือ
1.1.1 แบบ ดี กล่ า วคื อ เด็ ก มี โ อกาสได้ ฟั ง ได้ เ ห็ น และได้ ส ั ม ผั ส
เสียงดนตรีท่ี ดีจากครู ห รือ นักดนตรีท่ีดี เป็ น ตัวอย่าง รวมไปถึงการเป็ น แบบอย่างที่ดี ในทุกด้าน
ทาให้เด็กเกิดความคิดว่า การกระทาใดที่เหมือนแบบแล้วถูกต้อง และการกระทาที่แตกต่างไปจาก
แบบแล้ว ไม่ ถูก ต้อง เช่ น การสอนดนตรีโดยการ “ต่อ เพลง” ครู ท่ี เป็ นผู้ส อนเล่น ให้เด็ ก ฟั งก่ อ น
หลังจากนัน้ ครูให้เด็กปฏิบตั ิตาม
1.1.2 ความประทับใจ สิ่งที่ทาให้เด็กเกิดความประทับใจ คือ ตัวอย่างที่ดี
เมื่อเด็กเกิดความประทับใจ เด็กจะสามารถจดจาแบบที่ได้ยิน ได้เห็น ได้สมั ผัส จนในที่สดุ ก็นาไป
เป็ นแบบอย่าง
1.1.3 การเลียนตามแบบที่ จาไว้ฝังใจ นามาลอกเลีย นแบบท าตามใน
รูปแบบของการร้องเพลง การเล่นดนตรี หรือการทาท่าทางประกอบ
1.2 การทาซา้ เป็ นการยา้ ทักษะเพื่อให้เกิดความแม่นยา “ไม่เก่งแต่ชานาญ
ไม่เชี่ยวชาญแต่เคยมือ ” การทาซา้ ทานัน้ จะทาให้เกิดความชานาญ สามารถควบคุม กากับ และ
เล่น ดนตรีได้อย่างมี ประสิทธิ ภาพ การเรียนดนตรีจึงจาเป็ นต้อ งฝึ กด้วยการท าซ า้ ซ้อ มโดยการ
ทาซา้ จนสามารถจาได้ขนึ ้ ใจ หลับตาก็สามารถทาได้ ทาซา้ จนนากลับไปฝัน เมื่อแสดงบนเวทีเพียง
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ครัง้ เดียวก็จะมีความมั่นใจที่จะแสดง ผูท้ ่ีเห็นก็ช่ื นชม การฝึ กฝนก็ คือ การทาซา้ ทาให้ทุกอย่างมี
ความสมบูรณ์ ซา้ จนทาไม่ผิด ทาอีกกี่ครัง้ ก็ไม่ผิด การทาซา้ มีเป้าหมาย ได้แก่
1. ท าซา้ ให้ท่อ งจาขึน้ ใจ เป็ นการทาซ า้ ให้เหมื อ นแบบ ไม่ ให้เกิ ด ความ
ผิดเพีย้ น หลับตาก็ยงั สามารถทาได้
2. จ าทรงเอาไว้ เมื่ อ ท าซ า้ ตามแบบได้แ ล้ว ขั้น ต่อ มา คื อ การท่ อ งจ า
และทรงเอาไว้ให้ขนึ ้ ใจ ทาซา้ อีกกี่ครัง้ ก็สามารถทาได้ ไม่เกิดความผิดเพีย้ น
3. ฝั นเป็ นเสียงดนตรี การละเมอเพ้อ ฝั น เป็ นพฤติกรรมที่สง่ ผลมาจาก
การทาซา้ จนท่องจาขึน้ ใจ แล้วเก็บไปฝัน อาจจะฝันว่าได้เล่นดนตรี ฝันว่าได้ยินเสียงดนตรี เป็ นต้น
2. หลักความแตกต่าง เป็ นความต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงจากความจาเจ ความรูส้ กึ
ที่เบื่อหน่ายในบรรยากาศ และสิ่งที่เป็ นอยู่ในชี วิตประจาวัน ความต้อ งการสิ่งใหม่ๆ เพื่อความมี
ชีวิตชีวา เพื่อให้ทนั กับเหตุการณ์ และอย่างน้อยที่สดุ ก็เพื่อที่จะเปลี่ยนแปลงให้เกิดความแตกต่าง
2.1 การแหกคอก เกิดจากการทาซา้ จนท่องจาขึน้ ใจแล้ว ซา้ จนขึน้ ใจ ซา้ จน
เกิ ดความเบื่ อ หน่าย จ าเจ มี ความรู ส้ ึก ที่ ตอ้ งการเปลี่ ยนแปลง ต้อ งการที่ จ ะแหกคอกออกมา
ต้องการความแตกต่าง ต้องการบรรยากาศใหม่
2.1.1 การด้นตามแบบ “ร้อยเนือ้ ทานองเดียว” โดยการด้นเนือ้ ขึน้ มาใหม่
แต่อ าศัยทานองเดิม คือมี สว่ นหนึ่งของเพลงยังคงอยู่ และสามารถด้นขึน้ มาใหม่ได้ในบางส่วน
ตัวอย่างคือ การคงทานองเพลงไว้เปลี่ยนแปลงเฉพาะเนื อ้ ร้อง ตัวอย่าง “ลามะลิลา” ลามะลิลา
ขึน้ ต้นอะไรก็ได้ แต่ขอลงท้ายด้วยสระอา หรือเพลง “จุดเทียนเวียนวน” เป็ นต้น เป็ นการคงทานอง
เดิมเอาไว้ โดยที่เนือ้ ร้องเปลี่ยนไปได้เรื่อย ๆ เพลงไทยเดิม เป็ นการยึดทานองเพลงดัง้ เดิมเอาไว้
แล้วนามาใส่เนือ้ ร้องใหม่ โดยนาเอาคาร้องมาจากวรรณคดี ซึ่งอาจจะไม่เกี่ยวกับทานองเพลงก็ได้
2.1.2 การยึดลูกตกในเพลง (เสียงเดิม) และสร้างทานองระหว่างกลาง
ของลูกตกขึน้ มาใหม่ หรือการยึดคอร์ด (Chord) ของดนตรีสากล และสร้างทานองให้ตกเสียงที่อยู่
ในคอร์ดนัน้ ๆ อย่างดนตรีแจ๊ส
2.2 ทางเทวดา คื อ การสร้า งสรรค์ท างให้มี ค วามสมบู ร ณ์ ถูก ต้อ ง และ
แม่นยา การเป็ นตัวของตัวเอง สร้างสรรค์ผลงานขึน้ มาใหม่จนกระทั่ง “มุตโตแตก” หรือ “ด้นได้”
มุตโต คือ ปฏิภาณ และไหวพริบทางดนตรี ตัวอย่างเช่น การที่แม่เพลง
และพ่อเพลงนัน้ สามารถโต้ตอบกันได้อย่างเร็ว และแตกฉาน เพราะว่ามุตโตได้ ผูท้ ่ีสามารถมุตโตได้
จนชานาญ เรียกว่า “มุตโตแตก” หมายถึง มีความแตกฉาน และมีความแม่นยาในตัวเอง
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การด้น (Improvisation) หรือ “คี ต ปฏิ ภ าณ” หรือ “ดุริย ปฏิ ภ าณ” คื อ
ความสามารถในการด้นเพลง กล่าวคือ สามารถปฏิบตั ิได้อย่างทันที โดยอาศัยความชานาญ
3. หลักความเป็ นฉัน คือ รากเหง้าทางวัฒนธรรม เป็ นความสมบูรณ์ ความลงตัวของ
ศิลปะและดนตรี ซึ่งจะต้องตัง้ อยู่บนหลักความเป็ นฉัน และในหลักความเป็ นฉันนัน้ ก็คือรากเหง้า
ทางวัฒ นธรรมของชุ ม ชนนั่น เอง วัฒ นธรรมที่ เป็ นหัว ใจของงานศิ ล ปะ ได้แ ก่ ความเป็ นฉั น
วัฒนธรรมทางศิลปะมี 2 ระดับ คือ
3.1 วัฒนธรรมที่เป็ นสันดานภายใน (สันดานสุก) คือ การเก็บสั่งสมความรู ้
ความสามารถที่ทบั ถมเอาไว้ภายใน เป็ นคุณสมบัติทางวัฒนธรรมที่มีอยู่ เมื่อมีโอกาสสิ่งเหล่านัน้
จะแสดงออกมาในรูปแบบของงานศิลปะ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความเป็ นฉัน
3.2 วัฒนธรรมที่เป็ นของสังคมภายนอก เป็ นเบ้าหลอมให้คนในชุมชนมีความ
เป็ นอันหนึ่งอันเดียวกัน เกิดความรูส้ กึ นึกคิดคล้ายกัน รับรูว้ า่ เป็ นวัฒนธรรมของกันและกัน เช่น เพลง
ที่แสดงความเป็ นแต่ละเชือ้ ชาติ เป็ นต้น
จากการศึกษาทฤษฎีการเรียนรู เ้ พื่อการพัฒนาสุนทรียภาพ พบว่าหลักการทัง้ 3 ข้อ
คือ หลักความเหมือน หลักความแตกต่าง และหลักความเป็ นฉัน ในการฝึ กฝนทักษะดนตรี ควรมี
การฝึ กฝนตามหลักการนี ้ โดยเรียงตัง้ แต่หลักความเหมือน หลักความแตกต่าง และหลักความเป็ น
ฉัน ตามล าดับ เพราะเป็ นการเรีย งตามความเหมาะสม เริ่ม ตั้ง แต่ห ลัก ความเหมื อ น คื อ การ
เลียนแบบตามแม่แบบ หรือครู หลักการนีเ้ ป็ นหลัก ที่สาคัญมาก เนื่องจากการฝึ กฝนทักษะดนตรี
ประการแรกย่อมเกิดจากการทาเลียนแบบให้เหมือนครู ครูทาแบบไหน เราก็ทาแบบนัน้ ให้เหมือน
ต่อมาเมื่อเลียนแบบได้เหมื อนแม่แบบแล้ว ก็เริ่มทาซ า้ เพื่อให้เกิ ดความชานาญ ต่อมาเป็ นหลัก
ความต่า ง คื อ เมื่ อ สามารถเลี ย นแบบ และท าซ ้า จนเกิ ด ความช านาญมาก ๆ แล้ว ก็ เริ่ม คิ ด
เปลี่ยนแปลงบ้างแต่ยงั คงอยูใ่ นความถูกต้อง และหลักสุดท้ายคือ หลักความเป็ นฉัน คือความเป็ น
ตัวของตัวเอง เมื่อฝึ กฝนจนเกิดความชานาญอย่างสูงในเครื่องดนตรีนนั้ ๆ มีการสั่งสมความรูแ้ ละ
ประสบการณ์ในการแสดงดนตรี ก็จ ะมี การแสดงดนตรีอ อกมาจากตัว ตนของตัวเอง นั่นคือการ
แสดงความเป็ นฉันออกมา ดังนัน้ การฝึ กฝนทักษะทางดนตรี สามารถทาได้ดว้ ยตนเอง และควร
กระทาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดความชานาญในเครื่องดนตรีนนั้ ๆ สาหรับการพัฒนาชุดการสอน
การอ่านโน้ตดนตรีไทยนัน้ ผูว้ ิจยั นาหลักความเหมือนในประเด็นการเลียนแบบ และการทาซา้ มาใช้
เป็ นแนวทางในการพัฒนาชุดการสอน เนื่องจากการฝึ กทักษะนัน้ ต้องมีการเลียนแบบจากแม่แบบ
หรือครูให้เหมือน จากนัน้ ก็เป็ นการทาซา้ เพื่อให้เกิดความชานาญในทักษะนัน้ ๆ นอกจากนัน้ ยังใช้
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หลักความแตกต่างและหลักความเป็ นฉันมาใช้ เพื่อ ให้นักเรียนพัฒนาและต่อยอดทัก ษะให้เกิ ด
ความเข้าใจมากยิ่งขึน้ โดยใส่ความแตกต่างและความเป็ นตัวตนของตัวเองลงไป
เอกสารที่เกี่ยวข้องกับชุดการสอน
1. ความหมายของชุดการสอน
จากที่ ผู้วิจัย ได้ศึก ษา มี นัก วิ ช าการหลายท่า นให้ค วามหมายของชุ ด การสอนไว้
แตกต่างกัน ได้แก่
จันทนา คชประเสริฐ (2542, น. 9) ให้ความหมายไว้ว่า การนาสื่อประสมมาช่วยให้
การเรียนการสอนบรรลุตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิ ภาพ และช่วยอานวยความสะดวกแก่การ
เรียนการสอน โดยจัดใน กล่อง, ชุด หรือถุง
สมศัก ดิ์ สนใจ (2542, น. 8) ได้ให้ค วามหมายไว้ว่า ระบบการน าสื่อ ประสมที่
สอดคล้อ งกับ เนื ้อ หาวิ ช า มาช่ ว ยในการเปลี่ ย นแปลงพฤติ ก รรมการเรีย นรู ใ้ ห้เป็ นไปอย่า งมี
ประสิท ธิ ภ าพยิ่ ง ขึน้ โดยจั ด อยู่ ในรู ป กล่อ งหรือ ซองที่ บ รรจุ ส่ือ การเรีย นการสอนต่ า ง ๆ และ
ค าแนะน าในการกระท ากิ จ กรรมตามขั้น ตอนที่ เหมาะสม เพื่ อ ให้นัก เรีย นเกิ ด การเรีย นรู ต้ าม
จุดมุ่งหมายที่ได้กาหนดไว้
เสาวนีย ์ สิกขาบัณฑิต (2548, นน. 291-292) ได้ให้ความหมายไว้วา่ แผนการสอนที่
ช่วยให้ครู ได้รบั ความสะดวกในการสอน และช่วยให้ผูเ้ รียนเกิ ดผลสาเร็จ ในการเรียนรู ้ เป็ นการ
จัดการโดยอาศัยวัตถุประสงค์ และผลชุดการสอนจะช่วยให้ครู ดาเนินการสอนที่มีคุณ ภาพเท่า
เทียมกัน อยูใ่ นมาตรฐานเดียวกันและยังทาให้ประหยัดเวลาในการเตรียมการสอน ทาให้การสอน
นัน้ ๆ บรรลุวตั ถุประสงค์เดียวกันด้วยวิธีเดียวกัน
กฤษฎา วงศ์คาจันทร์ (2551, น. 7) ได้ให้ความหมายไว้ว่า ชุดสื่อประสมซึ่งผลิตขึน้
อย่างมีระบบ มีความสมบูรณ์เบ็ดเสร็จในตัวเอง โดยมีความสัมพันธ์และสอดคล้องกับเนือ้ หาวิชา
ประสบการณ์ท่สี ามารถนามาใช้ในการเรียนการสอน เพื่อให้เกิดการเรียนรูไ้ ด้อย่างมีประสิทธิภาพ
สุ กิ จ ลั ด ดากลม (2554, น.13) ได้ ใ ห้ ค วามหมายไว้ ว่ า ชุ ด ของสื่ อ การสอน
หลาย ๆ อย่างที่นามาใช้รว่ มกัน ในเนือ้ หาเดียวกัน วัตถุประสงค์เดียวกัน โดยที่ส่อื แต่ละอย่างทา
หน้าที่ตา่ งกัน
จากแนวคิ ด ที่ ก ล่ า วมา ผู้วิ จั ย สรุ ป ได้ว่ า ชุ ด การสอน คื อ การน าสื่ อ การสอน
หลาย ๆ อย่า งมาใช้ร่วมกัน ในเนื ้อ หาวิ ช า หรือ วัต ถุป ระสงค์เดี ย วกัน จึ ง เรีย กว่า สื่อ ประสม
เพื่อช่วยให้การเรียนการสอนบรรลุตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัดให้แผนการสอน หรือ
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สื่อในรูปแบบต่าง ๆ อยูใ่ นกล่องหรือซองเดียวกัน มีขนั้ ตอนหรือคูม่ ือการใช้ เพื่อให้สามารถนามาใช้
งานได้งา่ ย
2. ประเภทของชุดการสอน
ชัยยงค์ พรหมวงศ์ (2523, นน. 117-118) ได้กล่าวถึงประเภทของชุดการสอนไว้ว่า
ชุดการสอนแบ่งออกเป็ น 4 ประเภท ดังนี ้
1. ชุดการสอนประกอบการบรรยาย คือ ชุดการสอนที่ช่วยขยายเนือ้ หาสาระ
ให้เกิ ด ความชัดเจนมากขึน้ โดยให้ส่ือ การสอนทาหน้าที่แทน และลดบทบาทการพูดของครู ให้
น้อยลง ชุดการสอนแบบนีน้ ิยมใช้กับการฝึ กอบรม และการสอนในระดับอุดมศึกษาที่ยงั ถือว่าการ
สอนแบบบรรยายนัน้ มีความสาคัญในการถ่ายทอดความรู ้
2. ชุ ด การสอนแบบกลุ่ม กิ จ กรรม คื อ ชุ ด การสอนที่ เน้น ให้ผู้เรีย นได้ท า
กิจกรรมกลุม่ เช่น การสอนแบบศูนย์การเรียน การสอนแบบกลุม่ สัมพันธ์ เป็ นต้น
3. ชุดการสอนแบบเอกัตภาพ หรือชุดการสอนรายบุคคล คือ เน้นให้ผเู้ รียน
ศึกษาหรือค้นคว้าข้อมูลด้วยตัวเองตามความแตกต่างระหว่างบุคคล อาจเป็ นการเรี ยนในโรงเรียน
หรือ ที่ บา้ นก็ ได้ เพื่ อให้ผู้เรียนได้พัฒ นาความสามารถ และความสนใจของตัวเอง ชุด การสอน
รายบุคคลออกมาในรูปแบบของหน่วยการสอนย่อย หรือ “โมดูล”
4. ชุ ด การสอนทางไกล คื อ ชุ ด การสอนที่ ผู้ส อนกับ ผู้เรีย นอยู่ ค นละที่ กั น
เป็ น การให้ผูเ้ รียนศึก ษาด้วยตนเอง โดยอาศัยสื่อ ต่าง ๆ เช่น สื่อ ประเภทสิ่งพิ มพ์ รายการวิท ยุ
โทรทัศน์ ภาพยนตร์ และการสอนเสริมตามศูนย์บริการการศึกษา
วิชัย วงษ์ใหญ่ (2533, นน. 186-187) ได้แบ่งประเภทของชุดการสอนตามลักษณะ
ของการใช้ไว้ 3 ประเภท ดังนี ้
1. ชุดการสอนสาหรับการบรรยาย หรือชุดการสอนสาหรับครูใช้
2. ชุดการสอนสาหรับกิจ กรรมแบบกลุ่ม เน้นให้ผเู้ รียนได้ประกอบกิจ กรรม
ร่วมกัน
3. ชุดการสอนรายบุคคล เป็ นชุดการสอนที่จัดระบบขัน้ ตอน เพื่อให้ผเู้ รียนใช้
เรียนด้วยตนเองตามลาดับความสามารถของแต่ละคน
อรนุช ลิมตศิริ (2551, นน. 169-170) ได้แบ่งประเภทชุดการสอนไว้ 3 ประเภท ดังนี ้
1. ชุดการสอนสาหรับประกอบการบรรยาย หรือ ชุด การสอนสาหรับ ครู ใช้
เป็ นชุดการสอนสาหรับกาหนดกิจกรรมและสื่อการเรียนให้ครูใช้ประกอบการบรรยาย โดยที่ครูตอ้ ง
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ลดบทบาทของตัวเองลง และเปิ ดโอกาสให้นกั เรียนมี สว่ นร่วมในกิ จกรรมการเรียนการสอนมาก
ยิ่งขึน้ ชุด การสอนนี จ้ ะมี เนื อ้ หาเพีย งหน่วยเดี ยวที่ใช้สอนกลุ่ม ใหญ่ ให้ผูเ้ รียนได้ประสบการณ์
พร้อม ๆ กันตามเวลาที่กาหนดไว้
2. ชุดการสอนสาหรับกิจ กรรมแบบกลุ่ม เน้นให้ผเู้ รียนได้ประกอบกิจ กรรม
ร่ว มกัน และยังท าให้สามารถจัดการเรีย นในรู ป ของศูนย์ก ารเรีย นได้อี ก ด้วย ประกอบไปด้ว ย
ชุดการสอนย่อย จาเป็ นต้องมีจานวนเท่ากับศูนย์ท่ีแบ่งไว้ในแต่ละหน่วย ซึ่งในแต่ละศูนย์จะต้องมี
สื่อ การเรีย นครบตามจ านวนของผู้เรีย นในศู น ย์ สื่อ การเรีย นสามารถจัด ได้ในหลายรู ป แบบ
เช่ น รู ป แบบของการเรีย นรายบุ ค คล หรือ รู ป แบบที่ ใ ช้ร่ว มกั น ผู้เรีย นจากชุ ด การสอนแบบ
กิจกรรมกลุม่ เมื่อเริ่มต้นอาจต้องการความช่วยเหลือจากครู เพียงเล็กน้อยเท่านัน้ หลังจากที่เข้าใจ
กับรู ปแบบแล้ว ผูเ้ รียนจะสามารถช่วยเหลือซึ่งกันและกันได้เองในขณะทากิจกรรม และถ้าผูเ้ รียน
พบปั ญหา ก็สามารถถามครู ได้เสมอ หลังจากจบการเรียนแต่ละศูนย์แล้ว ผูเ้ รียนสามารถเรียนได้
อี ก จากศูน ย์ส ารองที่ค รู จัด เตรียมไว้ เพื่ อ ให้ได้ข ้อ มูลเพิ่ มเติม จากสิ่งที่ได้เรียนไปแล้ว ทาให้ไม่
เสียเวลาที่จะต้องรอบุคคลอื่น
3. ชุดการสอนรายบุคคล คือ ชุดการสอนที่จัดระบบขัน้ ตอน ผูเ้ รียนสามารถ
ใช้เรียนด้วยตนเองได้ตามลาดับขัน้ ตอนตามความสามารถของแต่ละบุคคล เมื่อเรียนจบแต่ละชุด
แล้วต้องมีประเมิลผลจึงจะสามารถเรียนชุดอื่นต่อไปตามลาดับ หากผูเ้ รียนพบเจอปั ญหาสามารถ
ปรึก ษากัน ได้ระหว่า งผู้เรีย นและผู้ส อน ซึ่ งผู้ส อนพร้อ มที่ จ ะให้ค วามช่ วยเหลื อ ทัน ที ในฐานะ
ผูป้ ระสานงานหรือผูแ้ นะแนวทางการเรียน ชุดการสอนนีจ้ ุดมุ่งหมายเพื่อ ส่งเสริม ศักยภาพการ
เรียนรู ข้ องแต่ละบุคคล เพื่อให้พฒ
ั นาไปจนสุดขีดความสามารถของตนเอง โดยไม่ตอ้ งเสียเวลารอ
คอยผูอ้ ่ืน ชุดการสอนนีเ้ รียกว่า บทเรียนโมดูล (Instructional Module)
จากการศึกษาประเภทของชุดการสอน ผูว้ ิจยั สรุ ปได้ว่า ประเภทของชุดการสอนแบ่ง
ตามลักษณะการใช้งานและแบ่งตามกลุ่มผูเ้ รียน ผูส้ อนควรเลือ กใช้ให้เหมาะกับเนือ้ หา ผูเ้ รียน
สถานการณ์ และควรคานึงถึงเรื่องของการใช้งาน เพื่อให้ชุดการสอนเกิดประโยชน์ตอ่ ผูเ้ รียนอย่าง
สูงที่สดุ
3. องค์ประกอบของชุดการสอน
บุ ญ ชม ศรีส ะอาด (2553, นน. 95-96) กล่าวไว้ว่า ชุด การสอนมี อ งค์ป ระกอบที่
สาคัญดังต่อไปนี ้
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1. คู่มื อ ครู เป็ น คู่ มื อ ชี ้แ จงส าหรับ ครู เกี่ ย วกับ แนวปฏิ บัติ ในการจัด การเรีย นสอน
ซึ่งประกอบไปด้วย แผนการสอน สิ่งที่ตอ้ งเตรียมก่อนการสอน บทบาทของครู บทบาทของผูเ้ รียน
เป็ นต้น
2. บัตรคาสั่งหรือใบงาน เป็ นข้อคาสั่งที่กาหนดให้ผเู้ รียนปฏิบตั ิกิจกรรมตามที่ระบุไว้
ในข้อคาสั่ง โดยจะระบุไว้ตามลาดับขัน้ ตอนในการเรียน ซึ่งจะมีอยูใ่ นชุ ดการสอนทัง้ รายบุคคลและ
แบบกลุม่ ประกอบด้วย
2.1 คาอธิบายในเรื่องที่จะศึกษา
2.2 คาสั่งสาหรับผูเ้ รียนในการดาเนินกิจกรรมในโรงเรียน
2.3 การสรุปบทเรียน
3. เนือ้ หาสาระและสื่อ ต่าง ๆ ในสื่อ การสอน ภายในบทเรียนของชุดการสอนจะมี
เนือ้ หาและสื่อในรูปแบบต่าง ๆ ที่หลากหลาย
4. แบบประเมินผลหรือแบบทดสอบความก้าวหน้าของผูเ้ รียน เป็ นแบบวัดประเมินผล
ที่ได้จากการจัดการเรียนการสอน ทาให้ทราบว่าผูเ้ รียนเกิดประสิทธิภาพในการเรียนหรือไม่ และมี
พฤติกรรมทางการเรียนเป็ นเช่นไร แบบประเมินผลอาจอยู่ในรูปแบบของการมอบหมายชิน้ งานให้
ผูเ้ รียนทา หรืออาจเป็ นแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน หรือแบบฝึ กท้ายบทที่มีลกั ษณะเป็ น
แบบทดสอบปรนัย อัตนัย หรือเป็ นการทดสอบภาคปฏิบตั ิก็ได้
จากการศึ ก ษาองค์ป ระกอบของชุ ด การสอน ผู้วิ จั ย สรุ ป ได้ว่า ในทุ ก ส่ว นของ
องค์ประกอบนัน้ มีหน้าที่และมีความสัมพันธ์ซ่งึ กันและกัน ประการแรก คือ คู่ มือครู ผูส้ อนมีความ
จาเป็ นอย่างมากที่จะต้องทาความเข้าใจในชุดการสอนก่อนจะลงมือสอนจริง ประการที่สอง บัตร
คาสั่ง หรือใบงาน เป็ น สิ่งที่ ช่ วยให้ผูเ้ รีย นได้ฝึ ก ทักษะต่าง ๆ เพื่ อ ให้เกิ ดความเข้าใจมากยิ่ งขึน้
ประการที่สาม เนือ้ หาสาระและสื่อต่าง ๆ เป็ นสิ่งที่ผเู้ รียนต้องเรียนรู ้ ส่วนสื่อเป็ นเครื่องมือที่ช่วยให้
ผูเ้ รียนเกิ ดความเข้าใจในเนือ้ หาสาระได้ดีย่ิงขึน้ ประการสุดท้าย หลังจากมีการจัดการเรียนการ
สอนแล้ว จาเป็ นต้องมีการประเมินผลเพื่อให้ทราบถึงประสิทธิผลที่เกิดขึน้ กับผูเ้ รียน
4. ประโยชน์ของชุดการสอน
ชัยยงค์ พรหมวงศ์ (2520, น. 121) ได้กล่าวถึงประโยชน์ของชุดการสอน ไว้ดงั นี ้
1. สร้างความพร้อ มและความมั่นใจให้แก่ผูส้ อน เพราะได้เตรีย มเนือ้ หา กิ จ กรรม
แบบทดสอบ รวมไปถึงสื่อการสอนไว้ในชุดการสอนโดยสมบูรณ์
2. ทาให้การจัดการเรียนการสอนเป็ นไปในแนวทางเดียวกัน
3. ทาให้การเรียนเป็ นอิสระจากอารมณ์ และความสามารถในการสอนของผูส้ อน
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4. เปิ ดโอกาสให้ผู้เรีย นได้ฝึ ก ทัก ษะการท างานเป็ นที ม แสดงความคิ ด เห็ น และ
รับผิดชอบต่อตนเอง
บุญ เกื ้อ ควรหาเวช (2543, นน. 110-111) ได้ก ล่าวถึงประโยชน์ของชุด การสอน
ไว้ดงั นี ้
1. ส่งเสริมการเรียนแบบรายบุคคล
2. แก้ไขปั ญหาการขาดแคลนครู
3. ช่วยในการศึกษานอกระบบโรงเรียน
4. ลดภาระ และสร้างความมั่นใจให้กบั ครู
5. เป็ นประโยชน์ในการสอนแบบศูนย์การเรียน
6. ช่วยให้สามารถวัดผลได้ตามความมุ่งหมาย
7. เปิ ดโอกาสให้ผเู้ รียนได้แสดงความคิดเห็น
8. ช่วยให้ผเู้ รียนจานวนมากได้รบั ความรูแ้ นวทางเดียวกันอย่างมีประสิทธิภาพ
9. ช่วยฝึ กให้ผเู้ รียนรูจ้ กั เคารพ นับถือ ความคิดเห็นของผูอ้ ่ืน
จากการศึกษาประโยชน์ของชุด การสอน ผูว้ ิจัยสรุ ป ได้ว่า ชุดการสอนเป็ นสื่อ การ
เรียนรูท้ ่สี ร้างความพร้อมและความมั่นใจให้กับครูผสู้ อน เนื่องจากมีการเตรียมเนือ้ หา กิจกรรมการ
เรีย นการสอน แบบทดสอบ และสื่ อ การเรี ย นรู ้ต่ า ง ๆ ที่ ห ลากหลายไว้อ ย่ า งสมบู ร ณ์ แ ล้ว
นอกจากนัน้ ยังช่วยให้ผเู้ รียนได้รบั ความรูไ้ ปในแนวทางเดียวกันอย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย
5. ขั้นตอนการจัดทาชุดการสอน
ชั ย ยงค์ พรหมวงศ์ (2523, น. 123) กล่ า วว่ า ขั้น ตอนการจั ด ท าชุ ด การสอน
แบ่งออกเป็ น 10 ขัน้ ตอน ดังนี ้
1. กาหนดหมวดหมู่ เนือ้ หา ประสบการณ์ จะกาหนดเป็ นรายวิชา หรือบูรณาการเป็ น
แบบสหวิทยาการตามที่เห็นเหมาะสม
2. กาหนดหน่วยการสอน แบ่งเนื อ้ หาออกเป็ น หน่วยการสอน กาหนดเนือ้ หาที่ค รู
สามารถถ่ายทอดให้แก่นกั เรียนได้ใน 1 สัปดาห์ หรือ 1 ครัง้
3. กาหนดหัวเรื่อง กาหนดประสบการณ์ในหน่วยการเรียนแต่ละหน่วยเป็ นเรื่อง ๆ
4. ก าหนดหลัก การและความคิ ด รวบยอด ให้ส อดคล้อ งกับ หน่ ว ยการเรีย นหรือ
หัวเรื่อง โดยสรุ ปแนวคิด สาระ และหลักเกณฑ์ท่ีสาคัญ ไว้เพื่อ เป็ นแนวทางในการจัดเนือ้ หาที่ใช้
สอนให้สอดคล้องกัน
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5. กาหนดวัตถุประสงค์ให้สอดคล้อ งกับหัวเรื่อง กาหนดจุดประสงค์ท่ วั ไปก่อนแล้ว
เปลี่ยนเป็ นวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม ที่ตอ้ งมีเงื่อนไขและเกณฑ์ไว้ทกุ ครัง้
6. กาหนดกิ จกรรมการเรียนให้สอดคล้องกับจุดประสงค์เชิ งพฤติกรรม เพื่อ ใช้เป็ น
แนวทางในการผลิตสื่อ และการจัดกิจกรรมการเรียน ซึ่งหมายถึงกิจกรรมทุกอย่างที่ผเู้ รียนปฏิบตั ิ
เช่น การอ่านบัตรคาสั่ง ตอบคาถาม เขียนภาพ การทาการทดลองทางวิทยาศาสตร์ เป็ นต้น
7. ก าหนดแบบประเมิ น ผล ออกแบบการประเมิ น ผลให้ต รงกั บ จุ ด ประสงค์เชิ ง
พฤติกรรมโดยใช้การสอนแบบอิงเกณฑ์ เพื่อให้ผสู้ อนทราบว่าหลังจากผ่านกิจกรรมมาแล้ว ผูเ้ รียน
ได้เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตามจุดประสงค์ท่ตี งั้ ไว้หรือไม่
8. เลือก และผลิตสื่อการสอน วัสดุอุปกรณ์ และวิธีการที่ครูใช้ ล้วนแล้วแต่เป็ นสื่อการ
สอนทัง้ สิน้ เมื่ อผลิตสื่อการสอนแต่ละหัวเรื่องแล้ว ให้จัดสื่อเหล่านัน้ ไว้เป็ นหมวดหมู่ในกล่องหรือ
ซองที่เตรียมไว้ก่อนนาไปหาประสิทธิภาพ
9. การหาประสิทธิ ภาพของชุดการสอน เพื่อยืนยันว่าชุดการสอนนัน้ มีประสิทธิ ภาพ
ผูส้ ร้างต้องกาหนดเกณฑ์ขนึ ้ โดยคานึงถึงหลักการเรียนรูท้ ่ีช่วยให้การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของ
ผูเ้ รียนบรรลุผล
10. การใช้ชุดการสอน ชุดการสอนที่ได้ทาการปรับปรุงและมีประสิทธิ ภาพตามเกณฑ์
ที่ตั้งไว้แ ล้ว ในการน าไปสอนผู้สอนควรคานึงถึง ประเภทของชุด การสอนและระดับ การศึก ษา
โดยกาหนดขัน้ ตอนการใช้ไว้ คือ
ขัน้ ที่หนึ่ง ให้ผเู้ รียนทาแบบทดสอบก่อนเรียน เพื่อ ประเมินพืน้ ฐานความรูเ้ ดิม
ของผูเ้ รียน
ขัน้ ที่สอง ขัน้ นาเข้าสูบ่ ทเรียน
ขัน้ ที่สาม ขัน้ จัดกิจกรรมการเรียนการสอน (ขัน้ สอน) ผูส้ อนทาการบรรยาย
หรือแบ่งกลุม่ ประกอบกิจกรรมการเรียนการสอน
ขัน้ ที่ส่ี ขัน้ สรุปผลการสอน เพื่อสรุปความคิดรวบยอด และหลักการสาคัญ
ขัน้ ที่หา้ ทาแบบทดสอบหลังเรียนเพื่อประเมินพฤติกรรมการเรียนรู ้
จากการศึกษาขัน้ ตอนการจัดทาชุดการสอน ผูว้ ิจยั สรุปได้วา่ ผูส้ อนควรมีการวางแผน
ออกแบบหน่วยการเรีย นรู ้ และชุ ด การสอนอย่างรอบคอบและหลากหลาย เพื่ อ ให้ผู้เรีย นเกิ ด
พฤติกรรมการเรียนรูท้ ่ดี ีขนึ ้ หลังการเรียนโดยใช้ชุดการสอนเรื่องนัน้ ๆ
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เอกสารเกี่ยวกับผลสัมฤทธิท์ างการเรียน
1. ความหมายของผลสัมฤทธิท์ างการเรียน
ไพศาล หวัง พานิ ช (2543, น. 137) กล่ า วไว้ว่ า ผลสัม ฤทธิ์ ท างการเรี ย น คื อ
คุณ ลักษณะและความสามารถของบุค คลที่ได้มาจากการเรียนการสอน เป็ นการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรม และประสบการณ์การเรียนรู ท้ ่เี กิดขึน้ จากการฝึ กอบรม หรือการสอบ การวัดผลสัมฤทธิ์
จึงเป็ นการตรวจสอบความสามารถหรือความสัมฤทธิ์ผลของบุคคลว่าเรียนรูแ้ ล้วเท่าไร
ปราณี กองจินดา (2549, น. 42) กล่าวไว้วา่ คือ ความสามารถ หรือผลสาเร็จที่ได้รบั
จากการจัดการเรียนการสอน เป็ นการเปลี่ยนแปลงทางด้านพฤติกรรม ประสบการณ์การเรียนรู ้
ทางด้า นพุท ธิ พิ สยั จิ ต พิ ส ัย และทักษะพิ ส ัย และยังได้จ าแนกผลสัม ฤทธิ์ ท างการเรีย นไว้ตาม
ลักษณะของวัตถุประสงค์ของการเรียนการสอนที่แตกต่างกัน
อุทุมพร จามรมาน (2549, น. 15) กล่าวไว้ว่า เป็ นเครื่องชีว้ ดั ความสาเร็จในการจัด
การศึกษาของหลักสูต รนัน้ ๆ โดยที่ การจัด การศึก ษาตามหลักสูตรต่าง ๆ มี ความเกี่ ยวข้อ งกับ
จุดมุ่งหมายของหลักสูตร เนือ้ หาสาระ การจัดการเรียนรู ้ และการวัดผลประเมินผล เพราะฉะนัน้
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจึงเป็ นตัวชีว้ ดั ความสาเร็จตามจุดมุ่งหมายและเนือ้ หาสาระที่เกี่ยวข้อง
วารี รัก หะบุ ตร (2552, น. 23) สรุ ปความหมายไว้ว่า เป็ นผลของการจัดกิ จ กรรม
การเรียนการสอนที่เกิดจากความรู ้ ทักษะและความสามารถในด้านต่าง ๆ ของนักเรียนจนเกิดการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและประสบการณ์เรียนรู ้
Good (1973, p. 7) ได้ให้ความหมายไว้ว่า คือ การเข้าถึงความรู ้ หรือ การพัฒ นา
ทักษะในการเรียน ประเมิ นได้จากคะแนนสอบที่กาหนดให้ คะแนนที่ได้จ ากงานที่ครู มอบหมาย
หรือทัง้ สองอย่าง
Wehmeier (2000, p. 9) ได้ให้ความหมายไว้วา่ หมายถึง ความสาเร็จในด้านความรู ้
ทักษะ และสมรรถภาพด้านต่าง ๆ ซึ่งผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนควรประกอบด้วยความรู ้ ทักษะ และ
สมรรถภาพด้านอื่น ๆ
จากการศึกษาความหมายของผลสัม ฤทธิ์ ท างการเรียน ผู้วิจัย สรุ ป ได้ว่า ผลสัม ฤทธิ์
ทางการเรียน หมายถึง คุณลักษณะ และความสามารถของบุคคล อันเกิดมาจากการจัดการเรียน
การสอน เป็ นการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม และประสบการณ์เรียนรู ้การวัดผลสัมฤทธิ์ จึงเป็ นการ
ตรวจสอบความสามารถหรือความสัมฤทธิ์ผลของบุคคลว่าเรียนรูแ้ ล้วเท่าไร
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2. แนวทางการวัดผลสัมฤทธิท์ างการเรียน
สมบู รณ์ ตัน ยะ (2545, น. 19) ได้เสนอแนวทางการวัด ผลสัม ฤทธิ์ ท างการเรีย น
ไว้ดงั นี ้
1. กาหนดสิ่งที่ประเมินและวัดได้ โดยต้องระบุให้ชดั เจนว่าจะประเมินในด้านใด
2. วางแผนการประเมินให้รดั กุม สะดวก ประหยัด และเป็ นไปได้ โดยการวางแผนการ
เก็บข้อมูล ว่าจะเก็บข้อมูลอะไร โดยวิธีใดจึงจะได้ขอ้ มูลที่เที่ยงตรง และเชื่อมั่นได้
3. ควรใช้เทคนิคหลาย ๆ ด้าน ที่สามารถวัดให้ครอบคลุม ทัง้ ด้านความสามารถทาง
สติปัญญา ทักษะการนาความรูไ้ ปใช้ และเจตคติตอ่ วิชาที่เรียนรู ้
4. เกณฑ์ท่ใี ช้ตอ้ งมีความสัมพันธ์กบั สิ่งที่วดั และจุดมุ่งหมายของการวัด
5. เลือ กใช้เครื่อ งมื อ ที่ มี คุณ ภาพ เครื่อ งมื อ นั้น ต้อ งมี ค วามเที่ ย งตรง และมี ค วาม
เชื่อมั่นในระดับสูง
6. เลือกใช้เทคนิคในการวัดให้ตรงกับจุดมุ่งหมาย และปราศจากความลาเอียง
กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร (2552, น. 77) ได้น าเสนอแนวทางการวัด ผลสัม ฤทธิ์ ท าง
การเรียนไว้ดงั นี ้
1. การวัด ต้อ งสอดคล้อ งกั บ ตัว ชี ้วัด หรือ ผลการเรีย นรู ้ เพื่ อ ใช้เป็ นข้อ มูล ในการ
ปรับปรุงแก้ไขนักเรียนที่ไม่ผา่ นตัวชีว้ ดั
2. มี ขั้น ตอนการวัด อย่ า งเป็ นระบบ เริ่ ม ตั้ง แต่ เลื อ กใช้ เครื่ อ งมื อ ให้เ หมาะสม
ดาเนินการสร้างเครื่องมือ ดาเนินการวัดผล และนาผลที่ได้ไปใช้ตดั สินผลการเรียน
จากการศึก ษาแนวทางการวัด ผลสัม ฤทธิ์ ท างการเรีย น ผู้วิจัย สรุ ป ได้ว่า การวัด
ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนต้องสอดคล้องกับตัวชีว้ ดั หรือผลการเรียนรู ้ กาหนดสิ่งที่ประเมินและวัดได้
โดยต้องระบุให้ชัดเจนว่าจะประเมินในด้านใด มีขนั้ ตอนการวัดอย่างเป็ นระบบ เลือกใช้เกณฑ์ใน
การวัดให้มีความสัมพันธ์กับสิ่งทีตอ้ งการจะวัด เลือกใช้เครื่องมือให้เหมาะสม มีคุณภาพ มีความ
เที่ยงตรง และมีความเชื่อมั่นในระดับสูง
3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิท์ างการเรียน
ล้ว น สายยศ และอังคณา สายยศ (2543, นน. 146-147) ให้ค วามหมายไว้ว่า
เป็ นแบบทดสอบที่วดั ความรู ข้ องนักเรียนที่ได้เรียนไปแล้ว ซึ่งมักจะเป็ นข้อคาถามให้นกั เรียนตอบ
ด้วยการเขียน กับให้นกั เรียนปฏิบตั ิจริง ซึ่งแบ่งแบบทดสอบประเภทนีเ้ ป็ น 2 ชนิด ได้แก่
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1. แบบทดสอบของครู คือ ชุดคาถามที่ครู สร้างขึน้ เป็ นคาถามที่เกี่ ยวกับความรู ท้ ่ี
ได้เรียนในห้องเรียน เป็ นการวัดว่ามี ความรู ม้ ากแค่ไหน ขาดความรู ต้ รงไหนจะได้สอนซ่อ มเสริม
หรือเป็ นการวัดดูความพร้อมที่จะเรียนบทใหม่ ซึ่งขึน้ อยูก่ บั ความต้องการของครู
2. แบบทดสอบมาตรฐาน แบบทดสอบประเภทนีส้ ร้างขึน้ จากผูเ้ ชี่ยวชาญในแต่ละ
สาขาวิชา หรือจากครู ท่ีสอนวิชานัน้ โดยผ่านการทดลองหาคุณภาพหลายครัง้ จนมีคุณภาพดีพอ
จึงสร้างเกณฑ์ปกติของแบบทดสอบนัน้ สามารถใช้หลักและเปรี ยบเทียบผลเพิ่มประเมินค่าของ
การเรียนการสอนในเรื่อ งใด ๆ ก็ ได้ แบบทดสอบมาตรฐานจะมี คู่มื อ ดาเนิ นการสอน และยังมี
มาตรฐานในด้านการแปลคะแนนด้วย
ทัง้ แบบทดสอบที่ ค รู ส ร้าง และแบบทดสอบมาตรฐาน ใช้วิธีเดี ยวกัน ในการสร้า ง
คาถาม เป็ นคาถามที่วดั เนือ้ หาและพฤติกรรมที่สอนไปแล้วจะเป็ นพฤติกรรมที่สามารถตัง้ คาถาม
วัดได้
เยาวดี วิบูลย์ศรี (2540, น. 28) ให้แนวคิดไว้ว่า เป็ นแบบทดสอบที่ใช้วดั ความรู เ้ ชิง
วิชาการ ใช้วดั ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน เน้นการวัดความรู ค้ วามสามารถที่เกิดจากการเรียนรู ไ้ ม่ว่า
จะเป็ นการเรียนรูใ้ นอดีตหรือในปั จจุบนั
สิริพร ทิพย์คง (2545, น.193) กล่าวว่า แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ คือ ชุดคาถามที่
วัดพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน ว่ามีความรู ้ ทักษะ และสมรรถภาพด้านต่าง ๆ ในเรื่องที่เรียนรู ้
ไปแล้วมากน้อยเพียงใด
สมพร เชื อ้ พันธ์ (2547, น. 59) กล่าวว่า เป็ นแบบทดสอบที่ใช้วัดความสาเร็จ หรือ
ความสามารถในการทากิจกรรมการเรียนรู ้ ซึ่งเป็ นผลมาจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของ
ครูผสู้ อน ว่าผ่านจุดประสงค์การเรียนรูท้ ่ตี งั้ ไว้เพียงใด
พิชิ ต ฤทธิ์ จ รู ญ (2550, น. 95) ได้สรุ ปความหมาย ไว้ว่า เป็ นแบบทดสอบที่ ใช้วัด
ความรู ้ ทักษะ และความสามารถทางวิช าการที่ ผูเ้ รีย นได้เรียนรู ม้ าแล้ว ว่าบรรลุผลสาเร็จ ตาม
จุดประสงค์ท่กี าหนดไว้เพียงใด
จากการศึกษาความหมายของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ผูว้ ิจยั สรุปได้ว่า แบบทดสอบ
วัด ผลสัม ฤทธิ์ ท างการเรีย น หมายถึ ง แบบทดสอบหรือ ชุ ด ข้อ ค าถามที่ ใช้วัด ความรู ้ ทัก ษะ
และความสามารถทางวิชาการ ที่เกิดมาจากการจัดการเรียนการสอนของครู
4. การสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิท์ างการเรียน
ภัท รา นิคมานนท์ (2543, นน. 90-95) กล่าวถึ งขัน้ ตอนการสร้างแบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ไว้ดงั นี ้
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1. วิเคราะห์หลักสูตร และสร้างตารางวิเคราะห์หลักสูตร
การสร้างแบบทดสอบ ควรเริ่มต้นจากการวิเคราะห์หลักสูตร และสร้างตาราง
วิเคราะห์ห ลัก สูต ร เพื่ อ วิเคราะห์เนือ้ หาสาระ และพฤติ กรรมที่ ตอ้ งการจะวัด ตารางวิเคราะห์
หลักสูตรที่ได้จะใช้เป็ นกรอบในการออกข้อสอบ โดยต้องมีการบอกถึงจานวนข้อสอบในแต่ละเรื่อง
และคานึงถึงพฤติกรรมที่ตอ้ งการจะวัด
2. กาหนดจุดประสงค์การเรียนรู ้
จุดประสงค์การเรียนรู ้ คือ พฤติกรรมการแสดงออกที่ผสู้ อนมุ่งหวังจะให้เกิด
ขึน้ กับผูเ้ รียน โดยแนวทางในการจัดการเรียนการสอนและการสร้างข้อสอบนัน้ ผูส้ อนต้องกาหนด
ไว้ลว่ งหน้า
3. กาหนดชนิดของข้อสอบ และศึกษาวิธีการสร้าง
ผูอ้ อกข้อสอบต้องพิจ ารณาและตัดสินใจเลือกใช้ชนิดของข้อสอบ ให้มีความ
สอดคล้องกับจุด ประสงค์การเรียนรู ้ และมี ค วามเหมาะสมกับวัย ของผูเ้ รียน โดยศึก ษาตาราง
วิเคราะห์ห ลักสูตรและจุ ดประสงค์การเรียนรู ้ หลังจากนั้นศึกษาวิธีเขีย นข้อ สอบให้เกิ ด ความรู ้
ความเข้าใจในหลัก และวิธีการเขียนข้อสอบ
4. เขียนข้อสอบ
ผู้ อ อกข้ อ สอบเขี ย นข้อ สอบให้ ส อดคล้อ งกั บ จุ ด ประสงค์ ก ารเรี ย นรู ้
ตามรายละเอียดและเนือ้ หาที่ได้กาหนดไว้ในตารางวิเคราะห์หลักสูตร โดยอาศัยหลัก และวิธีการ
เขียนข้อสอบที่ได้ศกึ ษามาแล้วในขัน้ ที่ 3
5. ตรวจทานข้อสอบ
ผูอ้ อกข้อสอบต้องทาการทบทวน และตรวจทานข้อสอบอีกครัง้ ก่อนที่จะพิมพ์
และน าไปใช้ต่อ ไป เพื่ อ ให้มี ค วามถูก ต้อ งตามหลัก วิ ช า มี ค วามสมบู ร ณ์ และครบถ้ว นตาม
รายละเอียดที่กาหนดไว้ในตารางวิเคราะห์หลักสูตร
6. จัดพิมพ์แบบทดสอบฉบับทดลอง
เมื่อตรวจทานข้อสอบเสร็จแล้วให้พิมพ์ขอ้ สอบทัง้ หมด ทาเป็ นแบบทดสอบ
ฉบับทดลอง โดยมีชีแ้ จงหรือคาอธิบายวิธีตอบแบบสอบถาม (Direction) และจัดวางรูปแบบการ
พิมพ์ให้เหมาะสม
7. ทดลองใช้สอบ และวิเคราะห์ขอ้ สอบ
ขั้น ตอนนี เ้ ป็ นการตรวจสอบคุ ณ ภาพของแบบทดสอบก่ อ นน าไปใช้จ ริง
วิธีการ คือ นาแบบทดสอบไปทดลองใช้สอบกับ กลุ่ม ที่มี ลกั ษณะคล้ายคลึงกับกลุ่มที่ ต้อ งการ
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สอนจริง หลังจากนัน้ นาผลการสอบมาวิเคราะห์ และปรับปรุ งข้อสอบให้มีคุณภาพ โดยในความ
เป็ นจริงโรงเรียนมักไม่คอ่ ยมีการทดลองใช้สอบ และวิเคราะห์ขอ้ สอบ ส่วนใหญ่นาแบบทดสอบไป
ใช้ทดสอบแล้วจึงวิเคราะห์ขอ้ สอบเพื่อปรับปรุงข้อสอบและนาไปใช้ในครัง้ ต่อ ๆ ไป
8. จัดทาแบบทดสอบฉบับจริง
จากการวิ เคราะห์ข ้อ สอบ หากพบว่า ข้อ ใดไม่ มี คุณ ภาพ หรือ มี คุณ ภาพ
ไม่ดีพอ อาจจะต้องตัดทิง้ หรือทาการปรับปรุ งแก้ไขข้อสอบให้มีคุณ ภาพดีขนึ ้ แล้วจึงจัดทาเป็ น
แบบทดสอบฉบับจริงที่จะนาไปทดลองกับกลุม่ เป้าหมายต่อไป
บุญชม ศรีสะอาด (2553, นน. 59-66) ได้กล่าวถึงขัน้ ตอนไว้ดงั นี ้
1. วิเคราะห์จุดประสงค์ เนือ้ หาวิชา และทาตารางกาหนดลักษณะข้อสอบ ลาดับแรก
คื อ การวิ เคราะห์ว่า เนื ้อ หา หรือ หั ว ข้อ ที่ จ ะสร้า งข้อ สอบนั้น มี จุ ด ประสงค์ใ นการสอน หรือ
จุดประสงค์การเรียนรู อ้ ะไรบ้าง วิเคราะห์เนื อ้ หาวิชาว่ามีโครงสร้างอย่างไร เขียนหัวข้อใหญ่ และ
หัวข้อย่อยทุกหัวข้อ ตรวจดูความเกี่ยวโยง ความสัมพันธ์ระหว่างเนือ้ หาเหล่านัน้ หลังจากนัน้ ทา
ตารางกาหนดลัก ษณะข้อสอบ หรือ เรียกว่าตารางวิเคราะห์หลัก สูตร ตารางนี ม้ ี 2 มิ ติ คือ ด้าน
เนือ้ หา และด้านสมรรถภาพที่ตอ้ งการวัด ต่อมาทาการพิจารณาว่าจะออกข้อ สอบกี่ขอ้ ให้เขียน
จ านวนลงไปในช่ อ งรวมช่ อ งสุด ท้า ย จากนั้น พิ จ ารณาความส าคัญ ของหัว ข้อ เขี ย นล าดั บ
ความส าคัญ ลงไป กาหนดจานวนข้อ ที่ จ ะวัด ในแต่ล ะช่อ ง ซึ่งขึน้ อยู่กับเรื่อ งนั้นต้อ งการให้เกิ ด
สมรรถภาพเรื่องใดมากน้อยกว่ากัน
2. กาหนดรูปแบบของคาถาม และศึกษาวิธีการเขียนข้อสอบ พิจารณาและตัดสินใจ
ว่าจะใช้คาถามในรูปแบบไหน ศึกษาวิธีเขียนข้อสอบ สมรรถภาพต่าง ๆ รวมไปถึงศึกษาเทคโนโลยี
การเขียนข้อสอบเพื่อนามาเป็ นหลักในการเขียนข้อสอบ
3. ออกข้อสอบ โดยใช้ตารางกาหนดลักษณะของข้อสอบที่ทาไว้ในขัน้ ที่ 1 เป็ นกรอบ
ทาให้สามารถออกข้อสอบได้ครอบคลุมทุกหัวข้อ และทุกสมรรถภาพ โดยยึดตามรูปแบบการเขียน
ในขัน้ ที่ 2
4. ตรวจทานข้อ สอบ น าข้อ สอบที่ ไ ด้เขี ย นไว้ม าพิ จ ารณาทบทวนอี ก ครั้ง หนึ่ ง
โดยคานึงถึงความถูกต้องตามหลัก วิช า ดูว่า ข้อ สอบแต่ละข้อ สามารถวัด ได้ตรงกับ เนือ้ หาและ
สมรรถภาพตามตารางกาหนดลักษณะข้อสอบหรือไม่ ภาษาที่ใช้เขียนมีความเข้าใจง่าย เหมาะสม
ดีแล้วหรือไม่ ตัวถูก และตัวลวงเหมาะสมเข้าหลักเกณฑ์หรือไม่ เมื่อทบทวนเองแล้ว ขัน้ ต่อไปให้
นาไปให้ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านวัดผล และด้านเนือ้ หาสาระ พิจารณาข้อ บกพร่อง และนามาพิจารณา
ปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสมยิ่งขึน้
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5. พิมพ์แบบฉบับทดลอง โดยจัดพิมพ์คาชีแ้ จง หรือคาอธิ บายวิธี การทาไว้ท่ีปกของ
แบบทดสอบอย่างละเอียด และชัดเจน โดยมีการวางรูปแบบให้เหมาะสม
6. ทดลองใช้ วิเคราะห์คุณ ภาพ และปรับปรุ ง นาแบบทดสอบไปทดลองกับกลุ่มที่
คล้ายกับกลุ่มตัวอย่างที่จะสอบจริง โดยที่กลุ่มตัวอย่างจะต้อ งเรียนในเนือ้ หาที่จะสอบแล้วหลัง
จากนัน้ ทาการตรวจข้อสอบ วิเคราะห์คุณภาพ คัดเลือกเอาข้อที่มีคณ
ุ ภาพเข้าเกณฑ์ตามจานวนที่
ต้องการ ถ้าข้อเข้าเกณฑ์จานวนมากกว่าที่ตอ้ งการ ให้ตดั ข้อที่มีเนือ้ หามากกว่าที่ตอ้ งการ ซึ่งเป็ น
ข้อที่มีอานาจจาแนกต่าสุดออกตามลาดับ นาผลสอบที่คิด เฉพาะข้อสอบที่เข้าเกณฑ์เหล่านัน้ มา
คานวณหาค่าความเชื่อมั่น
7. พิมพ์แบบทดสอบฉบับจริง นาข้อสอบที่มีอานาจจาแนก และระดับความยากที่
เข้าเกณฑ์ตามจานวนที่ตอ้ งการมาพิมพ์เป็ นแบบทดสอบที่จะใช้จริง นอกจากจะต้องใช้รูปแบบที่
เหมาะสมในการพิม พ์ ควรค านึงถึงความประณี ต ความถูกต้อ ง และต้อ งมี คาชี แ้ จงวิธีทาด้วย
ซึ่งทุกอย่างจะต้องตรวจทานให้ดี
จากการศึกษาขัน้ ตอนการสร้างแบบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน ผูว้ ิจยั สรุปได้ว่าการ
สร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนที่ดี ควรเริ่มต้นด้วยการวิเคราะห์หลักสูตร กาหนด
จุดประสงค์การเรียนรู ้ เนือ้ หาวิชา กาหนดชนิดของข้อ สอบและศึกษาวิธีการสร้าง ข้อ สอบต้อ ง
สามารถวัดผลได้ถกู ต้องตรงกับจุดมุ่งหมาย ใช้คาถามที่ชดั เจน สามารถแยกความสามารถของ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ดวงใจ พัฒ นไชย (2541) ได้ทาการศึกษาผลการใช้ชุด การสอนวิช าดนตรี เรื่อ งโน้ต
สากลเบือ้ งต้น ต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่มีรูปแบบการเรียนแตกต่างกัน ผลการวิจัย
พบว่า 1) ชุดการสอนที่สร้างขึน้ มีประสิทธิภาพ 85.00/85.70 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ท่ตี งั้ ไว้ 2) ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาดนตรี เรื่องโน้ตสากลเบือ้ งต้นของนักเรียนหลังจากเรียนด้วยชุดการสอน สูงกว่า
คะแนนทดสอบก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญ ทางสถิติท่ีระดับ .01 3) ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนวิช า
ดนตรี เรื่อ งโน้ต สากลเบื ้อ งต้น ระดับ ชั้น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 1 ของนัก เรีย นที่ มี รูป แบบการเรีย น
แตกต่างกัน ไม่มีความแตกต่างกัน
สมศัก ดิ์ สนใจ (2542) ได้ท าการพัฒ นาชุ ด การสอนการอ่ านและร้อ งโน้ต สากลใน
รายวิชา ดส. 1114 คีตศิลปสากล 2 ในวิทยาลัยนาฏศิลป ผลการวิจัยพบว่าแบบฝึ กการอ่านและ
ร้องโน้ตสากลมีประสิทธิภาพ 80.17/84.32 สูงกว่าเกณฑ์ท่กี าหนด 80/80 นักเรียนที่เรียนด้วยแบบ
ฝึ กการอ่านและร้องโน้ตสากล มีพฒ
ั นาการด้านความรู ค้ วามเข้าใจสูงกว่าก่อนเรียน ผลการเรียน
ก่อนเรียนและหลังเรียนแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิ ติท่ีระดับ 0.05 ผลคะแนนทักษะการ
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อ่านและร้องโน้ตสากลมี กาหนดค่าเฉลี่ยร้อ ยละ 84.32 เป็ นไปตามเกณฑ์ท่ีคาดหวัง คือ ผลการ
ประเมินด้านทักษะการอ่านและร้องโน้ตสากล มีคา่ เฉลี่ยไม่ต่ากว่าร้อยละ 70
บุญสิตา ภักดีกิจ (2546) ได้ทาการสร้างชุดการสอนวิชาดนตรี การเป่ าขลุย่ รีคอร์เดอร์
เบื ้อ งต้น ส าหรับ นัก เรีย นชั้น มัธ ยมศึก ษาปี ท่ี 1 ของโรงเรีย นสตรีป ระเสิร ฐศิ ล ป์ จังหวัด ตราด
ผลการวิ จัยพบว่า ชุ ด การสอนวิ ช าดนตรี การเป่ าขลุ่ย รีค อร์เดอร์เบื อ้ งต้น ส าหรับ นัก เรีย นชั้น
มัธยมศึกษาปี ท่ี 1 ของโรงเรียนสตรีประเสิรฐศิลป์ จังหวัดตราด มีประสิทธิภาพ 96.87/100 สูงกว่า
เกณฑ์ท่ีกาหนดไว้ สามารถนาไปใช้ในการเรียนการสอนและการฝึ กปฏิบตั ิการเป่ าขลุย่ รีคอร์เดอร์
เบือ้ งต้นได้
นัฏฐิ กา สุนทรธนผล (2551) ได้ทาการสร้างชุดการสอนเทคนิคการออกเสียงของการ
บรรเลงเปี ยโน Artirculation: Legato, Staccato, Legato-Staccato สาหรับนักเรียนอายุระหว่าง
7-11 ปี ผลการวิจยั พบว่า ชุดการสอนที่ผวู้ ิจยั สร้างขึน้ มีประสิทธิภาพ 81.25/92.08 สูงกว่า เกณฑ์
มาตรฐาน 80/80 ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียน (Post-test) ที่เรียนด้วยชุดการ
สอนเทคนิ คการออกเสียงของการบรรเลงเปี ยโน Artirculation ทั้ง 3 แบบ คือ การบรรเลงเสีย ง
ต่อ เนื่อง การบรรเลงเสียงสัน้ การบรรเลงเสีย งต่อ เนื่อ งไปหาเสียงสัน้ มี พัฒ นาการด้านความรู ้
ความเข้าใจสูงกว่าก่อนเรียน (Pre-test) ผลการเรียนก่อ นเรียนและหลังเรียนแตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ค่าเฉลี่ยของคะแนนการปฏิบตั ิท่ีผวู้ ิจยั สร้างขึน้ มีค่าร้อยละเท่ากับ
85 ซึ่งสูงกว่าสมมติฐานที่ตงั้ ไว้คือ ร้อยละ 80 สรุปได้วา่ เป็ นตามสมมติฐาน
ณัฐกร ชาคโรทัย (2560) ได้ทาการพัฒนาชุดการสอนกีตาร์เบือ้ งต้น สาหรับนักเรียนชัน้
มัธยมศึกษาปี ท่ี 1 โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ แผนกสามัญหญิ ง อาเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
ผลการวิจัยพบว่า ชุดการสอนกี ตาร์เบือ้ งต้น โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ แผนกสามัญหญิ ง อาเภอ
สามพราน จังหวัด นครปฐม มี ค่า ประสิท ธิ ภ าพ 80.15/83.42 ซึ่งสูงกว่า เกณฑ์ป ระสิท ธิ ภ าพที่
กาหนดไว้ 80/80
จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องแล้ว ทาให้ผวู้ ิจัยพบว่าชุดการสอนเป็ นสื่อที่น่าสนใจ
มีการพัฒนาขึน้ อย่างเป็ นระบบและมีแบบแผน มีองค์ประกอบต่าง ๆ ที่เหมาะกับการพัฒนาทักษะ
ดนตรี หากใช้ชุ ด การสอนในการพั ฒ นาทั ก ษะการอ่ า นโน้ต ดนตรี ไทย ส าหรับ นั ก เรีย นชั้ น
มัธ ยมศึก ษาปี ท่ี 3 จะช่ ว ยให้นัก เรีย นเข้าใจและอ่ า นโน้ต ดนตรีไทยได้ดี ย่ิ งขึน้ เนื่ อ งจากมี ส่ื อ
หลากหลายรู ปแบบให้นกั เรียนได้เรียนรู ้ นอกจากนัน้ ยังสามารถทาให้ผลสัมฤทธิ์ หลังการใช้ชุดการ
สอนสูงขึน้ อีกด้วย
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บทที่ 3
วิธีดาเนินการวิจัย
ในการศึกษาค้นคว้าครัง้ นี ้ ผูว้ ิจัยได้ดาเนินการวิจัยและเก็ บ รวบรวมข้อ มูลตามลาดับ
ขัน้ ตอน ดังจะได้เสนอตามหัวข้อดังต่อไปนี ้
ประชากรและกลุม่ ตัวอย่างในการวิจยั
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจยั
การสร้างและตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือที่ใช้ในการวิจยั
แบบแผนการวิจยั
ขัน้ ตอนในการวิจยั
การเก็บรวบรวมข้อมูล
การวิเคราะห์ขอ้ มูลและสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย
1. ประชากร คื อ นั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 3 โรงเรี ย นสวนกุ ห ลาบวิ ท ยาลั ย
ที่ลงทะเบียนเรียนวิชาปฏิบตั ิการดนตรีไทย ภาคเรียนที่ 1 ปี การศึกษา 2563 จานวน 38 คน
2. กลุ่ม ตัวอย่าง คื อ นัก เรีย นชั้น มัธ ยมศึก ษาปี ที่ 3 โรงเรีย นสวนกุห ลาบวิท ยาลัย ที่
ลงทะเบียนเรียนวิชาปฏิบตั ิการดนตรีไทย ภาคเรียนที่ 1 ปี การศึกษา 2563 จานวน 19 คน โดยการ
สุม่ อย่างง่าย (Simple Random Sampling)
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจยั ครัง้ นี ้ ประกอบด้วย
1. เครื่องมือในการดาเนินการวิจัย คือ ชุดการสอน เรื่องการอ่านโน้ตดนตรีไทยตาม
ทฤษฎีการเรียนรูเ้ พื่อพัฒนาสุนทรียภาพโดยรองศาสตราจารย์ ดร.สุกรี เจริญสุข สาหรับนักเรียน
ชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 3 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
2. เครื่องมื อในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน
เรื่องการอ่านโน้ตดนตรีไทย
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การสร้างและตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ในขัน้ ตอนการสร้างและตรวจสอบคุณภาพ เครื่องมือผูว้ ิจยั ดาเนินการตามขัน้ ตอน ดังนี ้
1. ชุ ด การสอน เรื่ อ งการอ่ า นโน้ต ดนตรีไ ทยตามทฤษฎี ก ารเรีย นรู เ้ พื่ อ พั ฒ น า
สุนทรียภาพโดยรองศาสตราจารย์ ดร.สุกรี เจริญสุข ดังนี ้
1.1 ศึกษาหลักสูตร มาตรฐานการเรียนรู ้ ตัวชี ว้ ดั กลุ่มสาระการเรียนรู ศ้ ิลปะ สาระ
ดนตรี ตามแนวหลักสูตรการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน พุทธศักราช 2551 กลุม่ สาระการเรียนรู ศ้ ิลปะ และ
ห ลั ก สู ต รส ถ าน ศึ ก ษ าก ลุ่ ม ส า ระ ก า รเรี ย น รู ้ ศิ ล ป ะ โรงเรี ย น ส ว น กุ ห ล า บ วิ ท ย า ลั ย
เพื่อนามาใช้ในการสร้างแผนการจัดการเรียนรู ้
1.2 ศึก ษารายละเอี ย ดเกี่ ย วกับ หลัก การ และวิธี ก ารเขี ย นแผนการจัด การเรีย นรู ้
การเขียนแผนการจัดการเรียนที่เน้นผูเ้ รียนเป็ นสาคัญ ศึกษาเอกสารงานวิจัย เกี่ยวกับการจัดการ
เรียนรูด้ นตรี เพื่อเป็ นแนวทางในการสร้างแผนการจัดการเรียนรู ้
1.3 ศึ ก ษารายละเอี ย ดเกี่ ยวกั บ ทฤษฎี ก ารเรี ย นรู ้เ พื่ อพั ฒ นาสุ น ทรี ย ภาพ
โดยรองศาสตราจารย์ ดร.สุกรี เจริญสุข เพื่อนามาเป็ นแนวทางในการสร้างชุดการสอน เรื่องการ
อ่านโน้ตดนตรีไทย
1.4 เขี ย นแผนการจั ด การเรี ย นรู ้ วิ ช าป ฏิ บั ติ ก ารดนตรี ไ ทย เรื่ อ งการอ่ า น
โน้ตดนตรีไทย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ท่ี 3 ตามทฤษฎีการเรียนรู เ้ พื่อ พัฒ นาสุนทรียภาพ
โดยรองศาสตราจารย์ ดร.สุกรี เจริญสุข จานวน 10 คาบ สัปดาห์ละ 2 คาบ (คาบละ 50 นาที)
ดังนี ้
หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 1 ความรูท้ ่วั ไปเกี่ยวกับการอ่านโน้ตดนตรีไทย (2 คาบ)
หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 2 วิธีการอ่านโน้ตดนตรีไทย โดยใช้หลักความเหมือ น คือ
การเลียนแบบ และการทาซา้ มาเป็ นแนวทาง โดยมีวิธีการ คือ ให้นกั เรียนเลียนแบบวิธีการอ่านโน้ต
ดนตรีไทยจากครู และทาซา้ โดยการฝึ กอ่านโน้ตดนตรีไทยจากแบบฝึ กหัดอ่านโน้ตดนตรีไทยที่
ผูว้ ิจยั สร้างขึน้ (4 คาบ)
หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 3 เรียงร้อยถ้อยทานอง โดยใช้หลักความแตกต่างมาเป็ น
แนวทาง โดยมีวิธีการ คือ ให้นกั เรียนช่วยกันแต่งทานองคนละ 2 ห้องเพลง แล้วนาทานองมาต่อ
กันให้ครบ จากนัน้ ให้ทกุ คนช่วยกันอ่านและปรบมือทานองที่ทกุ คนช่วยกันเรียงร้อยขึน้ มา (2 คาบ)
หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 4 นัก ประพันธ์ตัวน้อ ย โดยใช้ห ลัก ความเป็ นฉัน มาเป็ น
แนวทาง โดยมีวิธีการ คือ ให้นกั เรียนประพันธ์หรือคิดทานองขึน้ มาเอง ทัง้ หมด 4 บรรทัด จากนัน้
มาสอบอ่านและปรบมือตามโน้ตที่ตวั เองได้ประพันธ์ขนึ ้ (2 คาบ)

49
ซึ่งแต่ละแผนการจัดการเรียนรู ้ มีองค์ประกอบดังนี ้
1.4.1 สาระสาคัญ
1.4.2 จุดประสงค์การเรียนรู ้
1.4.3 ชิน้ งานหรือภาระงาน
1.4.4 กิจกรรมการเรียนรู ้
1.4.4.1 ขัน้ นา
1.4.4.2 ขัน้ สอน
1.4.4.3 ขัน้ สรุป
1.4.5 สื่อการเรียนรู ้
1.4.6 การวัดและประเมินผล
1.4.7 บันทึกผลหลังการสอน
1.4.8 ใบความรู ้
1.4.9 แบบทดสอบท้ายหน่วยการเรียนรู ้
1.5 น าชุ ดการสอน เรื่อ งการอ่ านโน้ต ดนตรีไทยตามทฤษฎี ก ารเรีย นรู เ้ พื่ อ พัฒ นา
สุนทรียภาพโดยรองศาสตราจารย์ ดร.สุกรี เจริญ สุข ที่สร้างเสร็จ แล้ว เสนอประธาน พิจ ารณา
ตรวจสอบความถูก ต้อ ง ความเหมาะสมของกิ จ กรรม เพื่ อ เป็ น ข้อ มูลในการปรับ ปรุ ง แก้ไขให้
สมบูรณ์ย่งิ ขึน้
1.6 น าชุ ดการสอน เรื่อ งการอ่ านโน้ต ดนตรีไทยตามทฤษฎี ก ารเรีย นรู เ้ พื่ อ พัฒ นา
สุน ทรียภาพโดยรองศาสตราจารย์ ดร.สุกรี เจริญ สุข ที่ปรับ ปรุ งแก้ไขไปให้ผูเ้ ชี่ ย วชาญจานวน
3 ท่าน ตรวจสอบความเหมาะสม ความถูกต้อ งของ จุดประสงค์การเรียนรู ้ กิจ กรรมการเรียนรู ้
สื่อการเรียนรู ้ การใช้ภาษาที่ถกู ต้อง ประเมินในรู ปแบบของ Rating Scale โดยกาหนดมาตราส่วน
ประมาณค่า ดังนี ้
ความเหมาะสมอยูใ่ นระดับมากที่สดุ ให้คะแนน
5
คะแนน
ความเหมาะสมอยูใ่ นระดับมาก
ให้คะแนน
4
คะแนน
ความเหมาะสมอยูใ่ นระดับปานกลาง ให้คะแนน
3
คะแนน
ความเหมาะสมอยูใ่ นระดับน้อย
ให้คะแนน
2
คะแนน
ความเหมาะสมอยูใ่ นระดับน้อยที่สดุ ให้คะแนน
1
คะแนน
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1.7 วิเคราะห์ขอ้ มูลเพื่อ ปรับปรุ งแก้ไขชุดการสอน เรื่อ งการอ่านโน้ตดนตรีไทยตาม
ทฤษ ฎี การเรี ย นรู ้เ พื่ อ พั ฒ นาสุ น ทรี ย ภาพโดยรอ งศาสตราจารย์ ดร .สุ ก รี เจ ริ ญ สุ ข
ตามคาแนะนาของผูเ้ ชี่ยวชาญ และเสนอต่อประธานอีกครัง้ เพื่อตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อย
1.8 น าชุด การสอน เรื่อ งการอ่ านโน้ต ดนตรีไทยตามทฤษฎี ก ารเรีย นรู เ้ พื่ อ พัฒ นา
สุนทรียภาพโดยรองศาสตราจารย์ ดร.สุกรี เจริญสุข ไปทดลอง (Try Out) กับนักเรียนที่ไม่ใช่กลุม่
ตัวอย่าง เพื่อตรวจสอบความเข้าใจของเนือ้ หา ภาษาที่ใช้ ความยากง่าย แล้วนาข้อเสนอแนะมา
ปรับปรุงแก้ไขให้สมบูรณ์
1.9 ได้ชุด การสอน เรื่อ งการอ่ า นโน้ต ดนตรีไทยตามทฤษฎี การเรียนรู เ้ พื่ อ พัฒ นา
สุนทรียภาพโดยรองศาสตราจารย์ ดร.สุกรี เจริญสุข ที่มีคณ
ุ ภาพ นาไปใช้ในการวิจยั
2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องการอ่านโน้ตดนตรีไทย
ผูว้ ิจัยดาเนินการสร้างและหาคุณภาพแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน เรื่อง
การอ่านโน้ตดนตรีไทย ดังนี ้
2.1 ศึกษาวิธีการสร้างแบบทดสอบ เพื่อใช้เป็ นแนวทางในการสร้างแบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องการอ่านโน้ตดนตรีไทย
2.2 ผูว้ ิจัยปรึกษาผูเ้ ชี่ยวชาญด้านเนือ้ หา ทาการวิเคราะห์หลักสูตร โดยสร้างตาราง
วิเคราะห์หลักสูตร กาหนดเนือ้ หา จุดประสงค์การเรียนรู ้ พฤติกรรมที่ตอ้ งการวัด สาหรับเป็ นเกณฑ์
ในการก าหนดว่ า ต้อ งการวัด เนื ้อ หาเรื่อ งใด ต่ อ จุ ด ประสงค์ก ารเรีย นรู ห้ รือ วัด พฤติ ก รรมใด
เป็ นจานวนเท่าใด
2.3 สร้า งแบบทดสอบวัด ผลสัม ฤทธิ์ ท างการเรีย น เรื่อ งการอ่ า นโน้ต ดนตรีไ ทย
ซึ่งผูว้ ิจยั แบ่งแบบทดสอบออกเป็ น 2 ตอน ดังนี ้
2.3.1 แบบปรนัย ชนิดเลือ กตอบ 4 ตัวเลือ ก จานวน 20 ข้อ โดยยึดผลการ
วิเคราะห์ หลักสูตร เพื่อให้แบบทดสอบมีความเที่ยงตรงตามเนือ้ หา (Validity)
2.3.2 แบบปฏิบตั ิ โดยให้นกั เรียนอ่านโน้ตดนตรีไทย จานวน 3 ข้อ
2.4 น าแบบทดสอบวั ด ผลสัม ฤทธิ์ ท างการเรี ย น เรื่ อ งการอ่ า นโน้ต ดนตรี ไ ทย
ที่สร้างขึน้ ไปให้ผเู้ ชี่ยวชาญด้านเนือ้ หา และการวัดผล จานวน 3 ท่าน พิจารณา ความเที่ยงตรง
ตามเนื อ้ หา (Validity) ความเหมาะสมของภาษา โดยใช้ดัช นีค วามสอดคล้อ งของข้อ สอบกับ
จุดประสงค์การเรียนรูแ้ ละเนือ้ หา ใช้เกณฑ์ กาหนด คะแนนความคิดเห็น ดังนี ้
+1 หมายถึง เห็นด้วยว่าแบบทดสอบสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู ้
0 หมายถึง ไม่แน่ใจว่าแบบทดสอบสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู ้
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-1 หมายถึง ไม่เห็นด้วยว่าแบบทดสอบสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู ้
ผูว้ ิจัยบันทึกผลการพิจารณาของผูเ้ ชี่ยวชาญในแต่ละข้อนาไปหาค่า ดัชนีความสอดคล้อง (IOC)
คัดเลือกข้อสอบที่มีคา่ ดรรชนีความสอดคล้องตัง้ แต่ 0.5 ขึน้ ไป แสดงว่ามีความเที่ยงตรงเชิง เนือ้ หา
จานวน 20 ข้อ และปรับปรุงข้อคาถาม ตัวเลือกตามคาแนะนาของผูเ้ ชี่ยวชาญ
2.5 นาผลการทาแบบทดสอบของนักเรียนทัง้ หมดมาตรวจให้คะแนน ดังนี ้
2.5.1 แบบปรนั ย ชนิ ด ตอบ 4 ตั ว เลื อ ก โดยข้ อ ที่ นั ก เรี ย นตอบถู ก ให้
1 คะแนน ข้อตอบผิ ด ไม่ ต อบ หรือ ตอบมากกว่า 1 ตัว เลือ ก ให้ 0 คะแนน แล้วน าคะแนนมา
วิเคราะห์ค่าความยากง่าย (P) และค่าอานาจจาแนก (r) เป็ นรายข้อ โดยใช้โปรแกรมสาเร็จ รู ป
SPSS แล้วคัดเลือกข้อสอบที่มีคา่ ความยากง่าย (P)
2.5.2 แบบปฏิบตั ิ โดยวัดและประเมินผลตามเกณฑ์ท่ไี ด้สร้างขึน้
2.6 นาแบบทดสอบที่คดั เลือกไว้จานวน 20 ข้อ ไปหาค่าความเชื่อมั่นทัง้ ฉบับโดยใช้
สูตร KR – 20 ของคูเดอร ริชาร์ดสัน (KuderRicharson)
2.7 จัดพิมพ์แบบทดสอบไว้ใช้กับกลุม่ ตัวอย่างต่อไป
แบบแผนการวิจัย
การวิจยั ครัง้ นีเ้ ป็ นการวิจยั เชิงทดลอง (Experimental Research) โดยมีแบบแผนทดลอง
หนึ่งกลุม่ ทดสอบก่อนและหลัง (One Group Pretest Posttest Design)
E
E
X
O1
O2

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

O1

X

O2

กลุม่ ทดลอง (Experimental Group)
การเรียนโดยใช้ชุดการสอน เรื่องการอ่านโน้ตดนตรีไทย
การทดสอบก่อนเรียน
การทดสอบหลังเรียน

ขั้นตอนในการวิจัย
การวิ จั ย ครัง้ นี ้ เป็ นการทดลองกลุ่ม เดี่ ย ว ซึ่ ง ด าเนิ น การทดลองในภาคเรี ย นที่ 1
ปี การศึกษา 2563 มีขนั้ ตอน ดังนี ้
1. ดาเนินการปฐมนิเทศ นักเรียนที่เป็ นกลุม่ ตัวอย่างเพื่อทาความเข้าใจกับนักเรียนถึง
บทบาทของผูเ้ รียน บทบาทผูส้ อน และแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู ้ และวิธีประเมินผลการเรียนรู ้
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2. ดาเนินการทดสอบก่อนเรียน โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง
การอ่านโน้ตดนตรีไทย
3. ดาเนินกิจกรรมการเรียนการสอนเรื่อ งการอ่านโน้ตดนตรีไทย โดยการใช้ชุดการ
สอนเรื่ อ งการอ่ า นโน้ ต ดนตรี ไ ทยตาม ทฤษ ฎี ก ารเรี ย นรู ้เ พื่ อ พั ฒ นาสุ น ทรี ย ภาพโดย
รองศาสตราจารย์ ดร.สุกรี เจริญสุข จานวน 10 คาบ สัปดาห์ละ 2 คาบ (คาบละ 50 นาที) ดังนี ้
หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 1 ความรูท้ ่วั ไปเกี่ยวกับการอ่านโน้ตดนตรีไทย (2 คาบ)
หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 2 วิธีการอ่านโน้ตดนตรีไทย โดยใช้หลักความเหมือ น คือ
การเลียนแบบ และการทาซา้ มาเป็ นแนวทาง วิธีการ คือ ให้นักเรียนเลียนแบบวิธี การอ่านโน้ต
ดนตรีไทยจากครู และทาซา้ โดยการฝึ กอ่านโน้ตดนตรีไทยจากแบบฝึ กหัดอ่านโน้ตดนตรีไทยที่
ผูว้ ิจยั สร้างขึน้ (4 คาบ)
หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 3 เรียงร้อยถ้อยทานอง โดยใช้หลักความแตกต่างมาเป็ น
แนวทาง วิธีการ คือ ให้นกั เรียนช่วยกันแต่งทานองคนละ 2 ห้องเพลง แล้วนาทานองมาต่อกันให้
ครบ จากนัน้ ให้ทกุ คนช่วยกันอ่านและปรบมือทานองที่ทกุ คนช่วยกันเรียงร้อยขึน้ มา (2 คาบ)
หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 4 นัก ประพันธ์ตัวน้อ ย โดยใช้ห ลัก ความเป็ นฉัน มาเป็ น
แนวทาง วิธีการ คือ ให้นักเรียนประพันธ์หรือคิดทานองขึน้ มาเอง ทัง้ หมด 4 บรรทัด จากนัน้ มา
สอบอ่านและปรบมือตามโน้ตที่ตวั เองได้ประพันธ์ขนึ ้ (2 คาบ)
4. ดาเนิน การทดสอบหลังเรียน หลังสิน้ สุดการจัด การเรีย นรู ้ โดยใช้แบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องการอ่านโน้ตดนตรีไทย
5. นาคะแนนที่ได้ จากการทาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน เรื่องการอ่าน
โน้ตดนตรีไทย มาวิเคราะห์ผล สรุปผล และอภิปรายผล
การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
1. การวิเคราะห์ข้อมูล
1.1 วิเคราะห์หาประสิทธิ ภาพของชุดการสอนเรื่องการอ่านโน้ตดนตรีไทยตามทฤษฎี
การเรียนรู เ้ พื่อพัฒ นาสุนทรียภาพโดยรองศาสตราจารย์ ดร.สุกรี เจริญ สุข ตามเกณฑ์ท่ีกาหนด
80/80 โดยใช้สถิติการหาประสิทธิภาพเชิงประจักษ์
1.2 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ ก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้ชุดการสอนเรื่องการอ่าน
โน้ต ดนตรีไ ทยตามทฤษฎี ก ารเรีย นรู เ้ พื่ อ พั ฒ นาสุน ทรีย ภาพโดยรองศาสตราจารย์ ดร.สุก รี
เจริญสุข ใช้สถิติ t-test แบบ Dependent Sample
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2. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
2.1 สถิติท่ใี ช้ในการหาคุณภาพของเครื่องมือ
2.1.1 หาความเที่ยงตรง (Validity) ของชุดการสอนเรื่องการอ่านโน้ตดนตรีไทยตาม
ทฤษฎี ก ารเรียนรู เ้ พื่ อพัฒ นาสุน ทรียภาพโดยรองศาสตราจารย์ ดร.สุก รี เจริญ สุข โดยการหา
ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ซึ่งมีสตู รดังนี ้
2.1.1.1 ค่าเฉลี่ย (Mean)

เมื่อ

𝑋̅
X
N

𝑋̅ =

∑𝑋
𝑁

แทน
แทน
แทน

ค่าเฉลี่ย
ผลรวมของคะแนนทัง้ หมดของกลุม่
จานวนของคะแนนในกลุม่

2.1.1.2 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)

เมื่อ

S
X
𝑋̅
f
n

แทน
แทน
แทน
แทน
แทน

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ค่าของข้อมูลแต่ละตัว
ค่าเฉลี่ยเลขคณิตของกลุม่ ตัวอย่าง
ความถี่ของข้อมูลแต่ละชัน้
จานวนของข้อมูลทัง้ หมดของกลุม่ ตัวอย่าง

2.1.2 ค่าความเที่ย งตรง (IOC) โดยผู้เชี่ ย วชาญ เพื่ อ หาความสอดคล้อ งระหว่า ง
วัตถุประสงค์กบั เนือ้ หา (สมบัติ ท้ายเรือคา, 2551, น. 101)
IOC = ∑x
N
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เมื่อ

IOC

=

∑X
N

=
=

ดัช นีความสอดคล้อ งระหว่างแบบทดสอบกับ
วัตถุประสงค์
ผลรวมคะแนนความคิดเห็นของผูเ้ ชี่ยวชาญ
จานวนผูเ้ ชี่ยวชาญทัง้ หมด

2.1.3 ค่ า ความยากง่า ยของแบบทดสอบ ใช้ส าหรับ จ าแนกความยากง่า ยของ
แบบทดสอบในชุดการสอนเป็ นรายข้อ (บุญเลีย้ ง ทุมทอง, 2555, น. 257)
P = H+L
2N
เมื่อ

P
H
L
N

=
=
=
=

ความยากง่ายของข้อสอบ
จานวนคนที่ตอบถูกในกลุม่ สูง
จานวนคนที่ตอบถูกในกลุม่ ต่า
จานวนคนทัง้ หมดในกลุม่ ใดกลุม่ หนึ่ง

2.1.4 การหาค่าอานาจจาแนก ของแบบทดสอบที่ผเู้ รียนตอบในชุดการสอนถูกเป็ น
รายข้อ (บุญเลีย้ ง ทุมทอง, 2555, นน. 257-258)
r = H-L
2N
เมื่อ

r
H
L
N

=
=
=
=

อานาจจาแนกของข้อสอบ
จานวนคนที่ตอบถูกในกลุม่ สูง
จานวนคนที่ตอบถูกในกลุม่ ต่า
จานวนคนทัง้ หมดในกลุม่ ใดกลุม่ หนึ่ง
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2.1.5 ค่าความเชื่ อมั่น สูตร KR-20 ของคูเดอร์ - ริช าร์ดสัน (Kuder - Richardson)
ใช้สาหรับวัดความเที่ยงของแบบทดสอบในชุดการสอน โดยให้คะแนนแบบ 0-1 ตอบถูกให้ 1 ตอบ
ผิดให้ 0 (บุญเลีย้ ง ทุมทอง, 2555, น. 182)
KR – 20
เมื่อ

K
∑
p
q
S2t

=
=
=
=
=

=

𝐾
𝐾−1

[1 − ∑

𝑝𝑞
]
𝑠2𝑡

จานวนข้อสอบในแบบวัด
ผลรวม
สัดส่วนของผูท้ ่ตี อบถูกในแต่ละข้อ
สัดส่วนของผูท้ ่ตี อบผิดในแต่ละข้อ
ความแป รปรวนของคะแนนทั้ ง หมดที่ ไ ด้
จากแบบวัด

2.2 สถิ ติก ารหาค่าประสิทธิ ภ าพของชุดการสอนเรื่อ งการอ่ านโน้ตดนตรีไทยตาม
ทฤษฎีการเรียนรูเ้ พื่อพัฒนาสุนทรียภาพโดยรองศาสตราจารย์ ดร.สุกรี เจริญสุข ใช้สาหรับการหา
ประสิทธิภาพของกระบวนการและผลลัพธ์ (บุญเลีย้ ง ทุมทอง, 2555, นน. 294-296)
สูตรที่ 1

E1 = ∑X / N × 100

สูตรที่ 2

A
E2 = ∑F / N × 100
B

เมื่อ

E1
E2

=
=

ประสิทธิภาพระหว่างเรียน
ประสิทธิภาพหลังเรียน

∑X

=

คะแนนรวมระหว่างเรียน

∑F
A
B
N

=
=
=
=

คะแนนรวมหลังเรียน
คะแนนเต็มระหว่างเรียน
คะแนนเต็มหลังเรียน
จานวนผูเ้ รียนทัง้ หมด
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2.3 สถิ ติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ ก่อ นและหลังเรียน
ด้วยชุดการสอนเรื่อ งการอ่านโน้ต ดนตรีไทยตามทฤษฎีก ารเรียนรู เ้ พื่ อ พัฒ นาสุนทรียภาพโดย
รองศาสตราจารย์ ดร.สุกรี เจริญสุข สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ท่ี 3 โรงเรียนสวนกุหลาบ
วิทยาลัย (One Group Pretest Posttest Design) ใช้สถิติ t-test แบบ Dependent Sample

เมื่อ

t

=

D
N
ΣD

=
=
=

ΣD2

=

ค่าสถิติท่ใี ช้เปรียบเทียบกับค่าวิกฤติ เพื่อทราบ
ความมีนยั สาคัญ
ผลต่างของคะแนนแต่ละคู่
จานวนคูข่ องคะแนน
ผลรวมทัง้ หมดของผลต่างของคะแนนก่อนและ
หลังการทดลอง
ผลรวมกาลังสองของผลต่างของคะแนน
ระหว่างก่อนและหลังการทดลอง
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บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
งานวิจัยครัง้ นีม้ ี ความมุ่งหมายเพื่อ พัฒนาชุดการสอนเรื่อ งการอ่านโน้ตดนตรีไทยตาม
ทฤษฎีการเรียนรูเ้ พื่อพัฒนาสุนทรียภาพโดยรองศาสตราจารย์ ดร.สุกรี เจริญสุข สาหรับนักเรียน
ชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 3 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ที่มีประสิทธิ ภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80
และศึก ษาผลสัม ฤทธิ์ ท างการเรีย น ด้ว ยชุ ด การสอนเรื่อ งการอ่ า นโน้ต ดนตรีไทยตามทฤษฎี
การเรียนรูเ้ พื่อพัฒนาสุนทรียภาพโดยรองศาสตราจารย์ ดร.สุกรี เจริญสุข กลุม่ ตัวอย่างในงานวิจัย
เป็ นนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 3 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยที่ลงทะเบียนเรียนวิชาปฏิบตั ิดนตรี
ไทย ภาคเรียนที่ 1 ปี การศึกษา 2563 จานวน 19 คน ผูว้ ิจัยขอนาเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลที่ได้
จากงานวิจยั ตามลาดับ ดังนี ้
ผลการหาประสิทธิภาพของชุดการสอนเรื่องการอ่านโน้ตดนตรีไทยตามทฤษฎีการเรียนรู ้
เพื่อพัฒนาสุนทรียภาพโดยรองศาสตราจารย์ ดร.สุกรี เจริญสุข สาหรับนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี
3 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80
ผลการศึกษาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน ด้วยชุดการสอนเรื่องการอ่านโน้ตดนตรีไทยตาม
ทฤษฎีการเรียนรู เ้ พื่อพัฒนาสุนทรียภาพโดยรองศาสตราจารย์ ดร.สุกรี เจริญสุข ของนักเรียนชัน้
มัธยมศึกษาปี ท่ี 3 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
ผลการหาประสิทธิภาพของชุดการสอนเรื่องการอ่านโน้ตดนตรีไทยตามทฤษฎีการเรียนรู้
เพื่ อพั ฒ นาสุ น ทรี ยภาพโดยรองศาสตราจารย์ ดร.สุ กรี เจริ ญ สุ ข ส าหรั บนั กเรี ยนชั้ น
มัธยมศึกษาปี ที่ 3 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ที่มีประสิ ทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน
80/80
การวิเคราะห์ขอ้ มูลเพื่อหาประสิทธิ ภาพของชุดการสอนเรื่องการอ่านโน้ตดนตรีไทยตาม
ทฤษฎีการเรียนรูเ้ พื่อพัฒนาสุนทรียภาพโดยรองศาสตราจารย์ ดร.สุกรี เจริญสุข สาหรับนักเรียน
ชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 3 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ที่มีประสิทธิ ภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80
ผูว้ ิจัยได้ดาเนินการวิเคราะห์ขอ้ มูลจากคะแนนที่นักเรียนได้ทาแบบทดสอบท้ายหน่วยการเรียนรู ้
เพื่อ หาประสิทธิ ภาพตัวแรก (E1) และคะแนนประเมิ นหลังเรียนที่นักเรียนทาแบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องการอ่านโน้ตดนตรีไทย มาวิเคราะห์ (E2) ซึ่งปรากฏผลดังนี ้
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1. ผลคะแนนที่ได้จากการประเมินระหว่างเรียน
ตาราง 1 แสดงผลคะแนนที่ได้จากการประเมินระหว่างเรียน (E1) จานวน 4 ครัง้

นักเรียน
คนที่

1. ความรู้ท่วั ไปเกีย่ วกับการ
อ่านโน้ตดนตรีไทย (10)

2. วิธีการอ่านโน้ตดนตรีไทย (10)

3. เรียงร้อยถ้อยทานอง (10)

4. นักประพันธ์ตัวน้อย (10)

คะแนนระหว่างเรียน

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

10
9
10
10
6
7
5.50
10
10
5.50
7
8.50
10
9

10
10
10
10
8
6
6
10
10
10
10
8
6
6

9
9
8
8
7
7
10
6
6
10
10
8
10
6

8
9
9
8
6
9
7
9
8
10
9
10
6
6

คะแนนรวม
(40)

E1

37
37
37
36
27
29
28.50
35
34
35.50
36
34.50
32
27

92.50
92.50
92.50
90.00
67.50
72.50
71.25
87.50
85.00
88.75
90.00
86.25
80.00
67.50
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ตาราง 1 (ต่อ)

10
10
10
9
7
163.50

10
10
10
10
10
170

10
8
8
8
6
154
ค่าเฉลี่ยรวม

4. นักประพันธ์ตัวน้อย (10)

2. วิธีการอ่านโน้ตดนตรีไทย (10)

15
16
17
18
19
รวม

3. เรียงร้อยถ้อยทานอง (10)

นักเรียน
คนที่

1. ความรู้ท่วั ไปเกีย่ วกับการ
อ่านโน้ตดนตรีไทย (10)

คะแนนระหว่างเรียน

10
10
9
9
6
158

คะแนนรวม
(40)

40
38
37
36
29
645.50

E1

100.00
95.00
92.50
90.00
72.50
1,613.75
84.93

จากตาราง 1 พบว่า นักเรียนมีผลคะแนนที่ได้ระหว่างการประเมินระหว่างเรียน โดยการ
ทาแบบทดสอบท้ายหน่วยทุกหน่วยการเรียนรู ้ คิดเป็ นร้อยละ 84.93 โดยมีหน่วยการเรียนรูท้ ่ผี เู้ รียน
สามารถทาคะแนนได้ดีท่ี สุด คือ หน่วยการเรียนรู ท้ ่ี 2 เรื่อ ง วิธีการอ่านโน้ตดนตรีไทย มี ผ ลรวม
คะแนนทั้งหมด 170 คะแนน คิ ด เป็ น ร้อ ยละ 89.47 หน่ว ยการเรีย นรู ท้ ่ี นัก เรีย นท าคะแนนได้ดี
รองลงมาเป็ นอันดับสอง คือ หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 1 เรื่อง ความรูท้ ่วั ไปเกี่ยวกับการอ่านโน้ตดนตรีไทย
มีผลรวมคะแนนทัง้ หมด 163.50 คะแนน คิดเป็ นร้อยละ 86.05 และหน่วยการเรียนรู ท้ ่นี กั เรียนทา
คะแนนได้นอ้ ยที่สดุ คือ หน่วยการเรียนรู ท้ ่ี 3 เรื่อง เรียงร้อ ยถ้อยทานอง มีผลรวมคะแนนทัง้ หมด
154 คะแนน คิดเป็ นร้อยละ 81.05
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จากตารางข้างต้น สามารถแยกพิจารณาผลคะแนนที่ได้ ออกเป็ นหน่วยการเรียนรูต้ ่าง ๆ
ได้ดงั นี ้
ตาราง 2 แสดงผลคะแนนที่ได้จากการประเมนท้ายหน่วยการเรียนรูท้ ่ี 1
นักเรียนคนที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
คะแนนรวม
E1

ผลคะแนนทดสอบท้ายหน่วยการเรียนรู้ที่ 1
(10)
10
9
10
10
6
7
5.5
10
10
5.5
7
8.5
10
9
10
10
10
9
7
163.5
86.05
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จากตาราง 2 พบว่า นักเรียนสามารถทาคะแนนจากแบบทดสอบท้ายหน่วยการเรียนรู ้
ที่ 1 เรื่อง ความรูท้ ่ วั ไปเกี่ยวกับการอ่านโน้ตดนตรีไทย ที่มีคะแนนเต็มของแบบทดสอบท้ายหน่วย
การเรียนรู ้ 10 คะแนน โดยคิดเป็ นร้อยละ 86.05 โดยมีคะแนนสูงสุดที่นกั เรียนสามารถทาได้ คือ
10 คะแนน คะแนนสูงสุดเป็ นอับดับสอง คือ 9 คะแนน และคะแนนน้อยสุดที่นกั เรียนทาได้ คือ 5.5
คะแนน
ตาราง 3 แสดงผลคะแนนที่ได้จากการประเมินท้ายหน่วยการเรียนรูท้ ่ี 2

นักเรียนคนที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

ผลคะแนนทดสอบท้ายหน่วยการเรียนรู้ที่ 2
(10)
10
10
10
10
8
6
6
10
10
10
10
8
6
6
10
10
10
10
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ตาราง 3 (ต่อ)
นักเรียนคนที่
19
คะแนนรวม
E1

ผลคะแนนทดสอบท้ายหน่วยการเรียนรู้ท่ี 2
(10)
10
170
89.47

จากตาราง 3 พบว่า นักเรียนสามารถทาคะแนนจากแบบทดสอบท้ายหน่วยการเรียนรู ท้ ่ี
2 เรื่อง วิธีการอ่านโน้ตดนตรีไทย ที่มีคะแนนเต็มของแบบทดสอบท้ายหน่วยการเรียนรู ้ 10 คะแนน
โดยคิ ด เป็ นร้อ ยละ 89.47 โดยมี ค ะแนนสู ง สุ ด ที่ นั ก เรี ย นสามารถท าได้ คื อ 10 คะแนน
คะแนนสูงสุดเป็ นอับดับสอง คือ 8 คะแนน และคะแนนน้อยสุดที่นกั เรียนทาได้ คือ 6 คะแนน
ตาราง 4 แสดงผลคะแนนที่ได้จากการประเมินท้ายหน่วยการเรียนรูท้ ่ี 3

นักเรียนคนที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

ผลคะแนนทดสอบท้ายหน่วยการเรียนรู้ท่ี 3
(10)
9
9
8
8
7
7
10
6
6
10
10
8
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ตาราง 4 (ต่อ)
นักเรียนคนที่
13
14
15
16
17
18
19
คะแนนรวม
E1

ผลคะแนนทดสอบท้ายหน่วยการเรียนรู้ท่ี 3
(10)
10
6
10
8
8
8
6
154
81.05

จากตาราง 4 พบว่า นักเรียนสามารถทาคะแนนจากแบบทดสอบท้ายหน่วยการเรียนรู ท้ ่ี
3 เรื่อง เรียงร้อยถ้อยทานอง ที่มีคะแนนเต็มของแบบทดสอบท้ายหน่วยการเรียนรู ้ 10 คะแนน
โดยคิ ด เป็ นร้อ ยละ 81.05 โดยมี ค ะแนนสู ง สุ ด ที่ นั ก เรี ย นสามารถท าได้ คื อ 10 คะแนน
คะแนนสูงสุดเป็ นอับดับสอง คือ 9 คะแนน และคะแนนน้อยสุดที่นกั เรียนทาได้ คือ 6 คะแนน
ตาราง 5 แสดงผลคะแนนที่ได้จากการประเมินท้ายหน่วยการเรียนรูท้ ่ี 4

นักเรียนคนที่
1
2
3
4
5
6

ผลคะแนนทดสอบท้ายหน่วยการเรียนรู้ท่ี 4
(10)
8
9
9
8
6
9
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ตาราง 5 (ต่อ)
นักเรียนคนที่
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
คะแนนรวม
E1

ผลคะแนนทดสอบท้ายหน่วยการเรียนรู้ท่ี 4
(10)
7
9
8
10
9
10
6
6
10
10
9
9
6
158
83.16

จากตาราง 5 พบว่า นักเรียนสามารถทาคะแนนจากแบบทดสอบท้ายหน่วยการเรียนรู ท้ ่ี
4 เรื่อง นักประพัน ธ์ตัวน้อย ที่ มีค ะแนนเต็ม ของแบบทดสอบท้ายหน่วยการเรียนรู ้ 10 คะแนน
โดยคิ ด เป็ นร้อ ยละ 83.16 โดยมี ค ะแนนสู ง สุ ด ที่ นั ก เรี ย นสามารถท าได้ คื อ 10 คะแนน
คะแนนสูงสุดเป็ นอับดับสอง คือ 9 คะแนน และคะแนนน้อยสุดที่นกั เรียนทาได้ คือ 6 คะแนน
2. ผลคะแนนที่ได้จากการประเมินหลังเรียน
ผลประสิทธิ ภาพของชุดการสอนเรื่อ งการอ่านโน้ตดนตรีไทยตามทฤษฎีการเรียนรู เ้ พื่อ
พัฒนาสุนทรียภาพโดยรองศาสตราจารย์ ดร.สุกรี เจริญสุข สาหรับนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ที่ได้จากการประเมินหลังเรียน มีดงั นี ้
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ตาราง 6 แสดงผลคะแนนที่ได้จากการประเมินหลังเรียน (E2)
นักเรียนคนที่

คะแนนหลังเรียน (40)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
คะแนนรวม

34
36
33
30
30
30
32
38
34
34
33
38
32
34
38
32
39
36
37
650
E2

ค่าเฉลี่ยร้อยละของ
คะแนน
85.00
90.00
82.50
75.00
75.00
75.00
80.00
95.00
85.00
85.00
82.50
95.00
80.00
85.00
95.00
80.00
97.50
90.00
92.50
1,625
85.53

จากตาราง 6 พบว่า นักเรียนสามารถทาคะแนนจากแบบทดสอบหลังเรียนที่มีคะแนน
เต็ม 40 คะแนน คิดเป็ นร้อยละ 85.53 โดยมีคะแนนสูงสุดที่นกั เรียนสามารถทาได้ คือ 39 คะแนน
คะแนนสูงสุดเป็ นอันดับสอง คือ 38 คะแนน และคะแนนน้อยที่สดุ ที่นกั เรียนทาได้ คือ 30 คะแนน
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ตาราง 7 แสดงการเปรียบเทียบผลคะแนนเฉลี่ยรวมระหว่างเรียน และคะแนนหลังเรียน
นักเรียนคนที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
คะแนนรวม
ค่าเฉลี่ยร้อยละ

ค่าเฉลี่ยร้อยละของคะแนน ค่าเฉลี่ยร้อยละของคะแนน
รวมระหว่างเรียน
หลังเรียน
92.50
85.00
92.50
90.00
92.50
82.50
90.00
75.00
67.50
75.00
72.50
75.00
71.25
80.00
87.50
95.00
85.00
85.00
88.75
85.00
90.00
82.50
86.25
95.00
80.00
80.00
67.50
85.00
100.00
95.00
95.00
80.00
92.50
97.50
90.00
90.00
72.50
92.50
1,613.75
1,625
84.93
85.53

จากตาราง 7 พบว่า นักเรียนมีผลคะแนนที่ได้จากการประเมินระหว่างเรียนด้วยการทา
แบบทดสอบท้ายหน่วยการเรียนรู ้ คิดเป็ นร้อ ยละ 84.93 และนักเรียนมี ผลคะแนนที่ได้จ ากการ
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ประเมินหลังเรียนจากการทาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน เรื่องการอ่านโน้ตดนตรีไทย
คิดเป็ นร้อยละ 85.53
สรุ ป ได้ว่า ชุ ด การสอนเรื่อ งการอ่ า นโน้ต ดนตรีไทยตามทฤษฎี ก ารเรีย นรู เ้ พื่ อ พัฒ นา
สุนทรียภาพโดยรองศาสตราจารย์ ดร.สุกรี เจริญสุข สาหรับนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 3 โรงเรียน
สวนกุหลาบวิทยาลัย ที่ผวู้ ิจยั พัฒนาขึน้ มีประสิทธิ ภาพเท่ากับ 84.93/85.53 สูงกว่าเกณฑ์ท่ผี วู้ ิจัย
กาหนดไว้ 80/80
ผลการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ด้วยชุ ดการสอนเรื่องการอ่านโน้ ตดนตรีไทยตาม
ทฤษฎีการเรี ยนรู้เพื่อพัฒนาสุ นทรียภาพโดยรองศาสตราจารย์ ดร.สุกรี เจริญสุข ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
หลังจากผูว้ ิจัยได้ดาเนินกิ จกรรมการสอนอ่านโน้ตดนตรีไทยด้วยชุดการสอนเรื่องการ
อ่านโน้ตดนตรีไทย ตามทฤษฎีการเรียนรู เ้ พื่อ พัฒนาสุนทรียภาพโดยรองศาสตราจารย์ ดร.สุกรี
เจริญสุข ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 3 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย และได้ทาการทดสอบ
ก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน เรื่องการอ่านโน้ตดนตรีไทย
แล้ว ผูว้ ิจัยนาคะแนนที่ได้จากการทาแบบทดสอบของกลุม่ ตัวอย่าง จานวน 19 คน มาวิเคราะห์
เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ซึ่งปรากฏผลดังนี ้
ตาราง 8 ผลการวิเคราะห์การเปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนและหลังเรียน
ด้วยชุดการสอน เรื่องการอ่านโน้ตดนตรีไทย
คะแนนทดสอบ

คะแนนเต็ม

คะแนนทดสอบก่อนเรียน
คะแนนทดสอบหลังเรียน

40
40

̅
𝑿

6.66
34.21

ผลการทดสอบ
S.D.
t
5.13
21.26*
2.90

sig
0.0000

* มีนยั สาคัญทางสถิติท่รี ะดับ .05
จากตาราง 8 แสดงถึง ผลการวิเคราะห์การเปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน
ก่อนและหลังเรียน ด้วยชุดการสอนเรื่องการอ่านโน้ตดนตรีไทย ตามทฤษฎีการเรียนรูเ้ พื่อพัฒนา
สุนทรียภาพโดยรองศาสตราจารย์ ดร.สุกรี เจริญสุข ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 3 โรงเรียน
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สวนกุหลาบวิทยาลัย พบว่า นักเรียนมีคา่ เฉลี่ยของผลการทดสอบก่อนเรียนอยูท่ ่ี 6.66 แต่หลังจาก
การเรียนด้วยชุดการสอนเรื่องการอ่านโน้ตดนตรีไทยที่ผวู้ ิจัยพัฒนาขึน้ นักเรียนมี ค่าเฉลี่ยของผล
การทดสอบหลังเรีย นอยู่ท่ี 34.21 ซึ่งเมื่ อ น าผลการทดสอบก่ อ นเรียนและหลังเรีย นมาท าการ
เปรียบเทียบ พบว่า ค่า t มี ค่าเท่ากับ 21.26 แสดงให้เห็นว่า นักเรียนมี ผลสัม ฤทธิ์ ทางการเรียน
ด้วยชุดการสอนเรื่องการอ่านโน้ตดนตรีไทย หลังเรียน สูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05
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บทที่ 5
สรุ ปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
ผูว้ ิจยั ขอนาเสนอการสรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะตลอดการดาเนินงานวิจยั
ตามลาดับดังต่อไปนี ้
ความมุ่งหมายของงานวิจยั
สมมติฐานของการวิจยั
ขอบเขตของงานวิจยั
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า
การดาเนินการทดลอง
การจัดกระทาและการวิเคราะห์ขอ้ มูล
สรุปผลการวิจยั
การอภิปรายผล
ข้อเสนอแนะ
ความมุ่งหมายของงานวิจัย
1. เพื่อพัฒนาชุดการสอนเรื่องการอ่านโน้ตดนตรีไทยตามทฤษฎีการเรียนรู เ้ พื่อพัฒนา
สุน ทรีย ภาพโดยรองศาสตราจารย์ ดร.สุก รี เจริญ สุข ส าหรับ นัก เรีย นชั้น มั ธ ยมศึก ษาปี ท่ี 3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80
2. เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน ด้วยชุดการสอนเรื่อ งการอ่านโน้ตดนตรีไทยตาม
ทฤษฎีการเรียนรู เ้ พื่อพัฒ นาสุนทรียภาพโดยรองศาสตราจารย์ ดร.สุกรี เจริญ สุข ของนักเรียน
ชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 3 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
สมมติฐานของการวิจัย
1. ชุดการสอนเรื่องการอ่านโน้ตดนตรีไทยตามทฤษฎีการเรียนรู เ้ พื่อพัฒนาสุนทรียภาพ
โดยรองศาสตราจารย์ ดร.สุกรี เจริญสุข มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80
2. นัก เรีย นมี ผ ลสัม ฤทธิ์ ใ นการอ่ า นโน้ต ดนตรี ไ ทยสูง ขึ น้ หลัง ใช้ ชุ ด การสอนเรื่อ ง
การอ่ า นโน้ต ดนตรีไทยตามทฤษฎี ก ารเรีย นรู เ้ พื่ อ พัฒ นาสุน ทรีย ภาพโดยรองศาสตราจารย์
ดร.สุกรี เจริญสุข
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ขอบเขตของงานวิจัย
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1.1 ประชากร คื อ นัก เรีย นชั้น มัธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 3 โรงเรีย นสวนกุ ห ลาบวิ ท ยาลัย
ที่ลงทะเบียนเรียนวิชาปฏิบตั ิการดนตรีไทย ภาคเรียนที่ 1 ปี การศึกษา 2563 จานวน 38 คน
1.2 กลุ่ม ตัวอย่าง คือ นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 3 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
ที่ ล งทะเบี ย นเรีย นวิช าปฏิ บัติ ก ารดนตรีไทย ภาคเรีย นที่ 1 ปี ก ารศึ ก ษา 2563 จ านวน 19 คน
โดยการสุม่ อย่างง่าย (Simple Random Sampling)
2. ตัวแปรที่ศกึ ษา
ตัว แปรต้น คื อ การเรีย นการสอนด้ว ยชุ ด การสอนเรื่อ งการอ่ า นโน้ต ดนตรีไทย
ตามทฤษฎีการเรียนรูเ้ พื่อพัฒนาสุนทรียภาพโดยรองศาสตราจารย์ ดร.สุกรี เจริญสุข
ตัวแปรตาม แบ่งเป็ น 2 ข้อ คือ
1. ประสิทธิภาพของชุดการสอนเรื่องการอ่านโน้ตดนตรีไทยตามทฤษฎีการเรียนรูเ้ พื่อ
พัฒนาสุนทรียภาพโดยรองศาสตราจารย์ ดร.สุกรี เจริญสุข
2. ผลสัมฤทธิ์ในการอ่านโน้ตดนตรีไทย
3. เนือ้ หาที่ศกึ ษา (ชุดการสอน)
หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 1 ความรูท้ ่วั ไปเกี่ยวกับการอ่านโน้ตดนตรีไทย (2 คาบ)
หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 2 วิ ธี ก ารอ่ า นโน้ ต ดนตรี ไ ทย โดยใช้ ห ลั ก ความเหมื อ น คื อ
การเลียนแบบ และการทาซา้ มาเป็ นแนวทาง โดยมีวิธีการ คือ ให้นกั เรียนเลียนแบบวิธีการอ่านโน้ต
ดนตรีไทยจากครู และทาซา้ โดยการฝึ กอ่านโน้ตดนตรีไทยจากแบบฝึ กหัดอ่านโน้ตดนตรีไทยที่
ผูว้ ิจยั สร้างขึน้ (4 คาบ)
หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 3 เรียงร้อยถ้อยทานอง โดยใช้หลักความแตกต่างมาเป็ นแนวทาง
โดยมีวิธีการ คือ ให้นกั เรียนช่วยกันแต่งทานองคนละ 2 ห้องเพลง แล้วนาทานองมาต่อกันให้ครบ
จากนัน้ ให้ทกุ คนช่วยกันอ่านและปรบมือทานองที่ทกุ คนช่วยกันเรียงร้อยขึน้ มา (2 คาบ)
หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 4 นักประพัน ธ์ตัวน้อ ย โดยใช้หลักความเป็ นฉัน มาเป็ นแนวทาง
โดยมีวิธีการ คือ ให้นกั เรียนประพันธ์หรือคิดทานองขึน้ มาเอง ทัง้ หมด 4 บรรทัด จากนัน้ มาสอบ
อ่านและปรบมือตามโน้ตที่ตวั เองได้ประพันธ์ขนึ ้ (2 คาบ)
4. ระยะเวลาที่ทดลอง
ระหว่างเดือนกรกฎาคม - เดือ นกันยายน พ.ศ. 2563 จานวน 10 คาบ โดยทาการ
ทดลองสัปดาห์ละ 2 คาบ (คาบละ 50 นาที)
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เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า
ชุดการสอนเรื่องการอ่านโน้ตดนตรีไทยตามทฤษฎีการเรียนรูเ้ พื่อพัฒนาสุนทรียภาพโดย
รองศาสตราจารย์ ดร.สุกรี เจริญสุข
การดาเนินการทดลอง
ผูว้ ิจัยได้ดาเนินการทดลองกับกลุม่ ตัวอย่างด้วยชุดการสอนเรื่องการอ่านโน้ตดนตรีไทย
ตามทฤษฎีการเรียนรู เ้ พื่ อพัฒ นาสุน ทรีย ภาพโดยรองศาสตราจารย์ ดร.สุกรี เจริญ สุข สาหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ท่ี 3 โรงเรียนสวนกุหลาบวิท ยาลัย โดยใช้เวลาในการทาการทดลอง
จ านวน 10 คาบ คาบละ 50 นาที สัป ดาห์ล ะ 2 คาบ รวมทั้ง หมด 5 สัป ดาห์ ตั้ง แต่ เดื อ น
กรกฎาคม - เดือนกันยายน พ.ศ.2563 ทัง้ นีผ้ วู้ ิจัยได้แบ่งการทดลองเป็ นการจัดการเรียนการสอน
จานวน 8 คาบ พร้อมมีการประเมินระหว่างเรียนด้วยการใช้แบบทดสอบท้ายหน่วยการเรียนรู ้ และ
อีก 2 คาบ สาหรับการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน ซึ่งการทดสอบก่อ นเรียนเป็ นการทดสอบ
ความรู ข้ องนักเรียนก่อนการจัดการเรียนการสอนด้วยชุดการสอน และการทดสอบหลังเรียนเป็ น
การประมวลความรูท้ ่ไี ด้เรียนมาทัง้ หมด จากนัน้ จึงนาผลคะแนนที่ได้ทงั้ หมดมาหาข้อมูลทางสถิติ
การจัดกระทาและการวิเคราะห์ข้อมูล
หลังจากได้ดาเนินการทดลองจนเสร็จสิน้ แล้ว ผูว้ ิจัยจึ งได้นาผลคะแนนของนักเรียนที่ได้
จากการท าแบบทดสอบท้ายหน่ วยการเรีย นรู ท้ ั้งหมดมาหาค่าประสิท ธิ ภ าพของชุ ด การสอน
เรื่อ งการอ่านโน้ตดนตรีไทย ตามทฤษฎีการเรียนรู เ้ พื่อ พัฒ นาสุนทรียภาพโดยรองศาสตราจารย์
ดร.สุกรี เจริญสุข โดยมีเกณฑ์ประสิทธิ ภาพที่กาหนดไว้ 80/80 และนาผลคะแนนก่อนเรียนและ
หลังเรียน ด้วยชุดการสอนเรื่องการอ่านโน้ตดนตรีไทย มาศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สรุปผลการวิจัย
จากการวิเคราะห์ขอ้ มูล ผูว้ ิจยั สามารถสรุปผลได้ดงั นี ้
1. ชุดการสอนเรื่องการอ่านโน้ตดนตรีไทยตามทฤษฎีการเรียนรู เ้ พื่อพัฒนาสุนทรียภาพ
โดยรองศาสตราจารย์ ดร.สุกรี เจริญสุข สาหรับนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 3 โรงเรียนสวนกุหลาบ
วิทยาลัย ที่ผูว้ ิจัยพัฒนาขึน้ มี ประสิทธิ ภาพ E1/E2 เท่ากับ 84.93/85.53 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ท่ีผูว้ ิจัย
กาหนดไว้ 80/80
2. การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน เรื่องการอ่านโน้ตดนตรีไทย โดยใช้ชุด
การสอนเรื่ อ งการอ่ า นโน้ ต ดนตรี ไ ทยตามทฤษฎี ก ารเรี ย นรู ้เ พื่ อ พั ฒ นาสุ น ทรี ย ภาพโดย
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รองศาสตราจารย์ ดร.สุก รี เจริญ สุข ของนัก เรีย นชั้นมัธ ยมศึก ษาปี ท่ี 3 โรงเรีย นสวนกุหลาบ
วิทยาลัย ที่ผวู้ ิจัยพัฒนาขึน้ พบว่า คะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนอยูท่ ่ี 6.66 และคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนอยู่
ที่ 34.21 ซึ่ง เมื่ อ น าคะแนนก่ อ นและหลัง เรีย นมาเปรีย บเที ย บกัน พบว่า มี ค่า t เท่า กับ 21.26
แสดงให้เห็นว่า นักเรียนมี ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน ด้วยชุดการสอนเรื่อ งการอ่านโน้ตดนตรีไทย
หลังเรียน สูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติท่รี ะดับ .05 ซึ่งเป็ นไปตามสมมติฐานที่ตงั้ ไว้
การอภิปรายผล
การพัฒ นาชุ ดการสอนเรื่อ งการอ่านโน้ตดนตรีไทยตามทฤษฎี ก ารเรีย นรู เ้ พื่ อ พัฒ นา
สุน ทรีย ภาพโดยรองศาสตราจารย์ ดร.สุก รี เจริญ สุข ส าหรับ นัก เรีย นชั้น มั ธ ยมศึก ษาปี ท่ี 3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สามารถนาไปสูก่ ารอภิปรายผลได้ดงั นี ้
จากการพัฒนาชุดการสอนเรื่องการอ่านโน้ตดนตรีไทยตามทฤษฎีการเรียนรู เ้ พื่อพัฒนา
สุน ทรีย ภาพโดยรองศาสตราจารย์ ดร.สุก รี เจริญ สุข ส าหรับ นัก เรีย นชั้น มั ธ ยมศึก ษาปี ท่ี 3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย พบว่า ชุด การสอนที่ผูว้ ิจัยได้พัฒ นาขึน้ มี ค่าประสิทธิ ภาพ E1/E2
เท่ากับ 84.93/85.53 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ท่ผี วู้ ิจัยกาหนดไว้ 80/80 ทัง้ นีก้ ารที่ชุดการสอนเรื่องการอ่าน
โน้ตดนตรีไทยดังกล่าวมีประสิทธิ ภาพเป็ นไปตามเกณฑ์ท่ีกาหนดไว้ เพราะชุดการสอนเรื่อ งการ
อ่านโน้ตดนตรีไทย ผูว้ ิจัยได้พฒ
ั นาขึน้ อย่างเป็ นระบบ มีการนาสื่อที่สอดคล้องและเหมาะสมกับ
เนือ้ หามาใช้ในการจัดกิ จกรรมการเรียนการสอน สอดคล้องกับงานของสมศักดิ์ สนใจ (2542)
กล่าวไว้ว่า ชุดการสอน คื อ ระบบการน าสื่อ ประสมที่ สอดคล้อ งกับ เนือ้ หาวิ ช า มาช่วยในการ
เปลี่ย นแปลงพฤติ กรรมการเรียนรู ใ้ ห้เป็ น ไปอย่า งมี ป ระสิทธิ ภาพยิ่งขึน้ มี ค าแนะน าในการท า
กิจกรรมตามขัน้ ตอนที่เหมาะสม โดยชุดการสอนที่ผวู้ ิจัยพัฒนาขึน้ มี คาแนะนาในการใช้ชุดการ
สอนระบุไว้ ไม่ว่าจะเป็ นคู่มือครู การดาเนินกิจกรรมการเรียนการสอน คู่มือนักเรียน เนือ้ หาสาระ
และสื่อต่าง ๆ และแบบประเมินผล ซึ่งสอดคล้องกับงานของบุญชม ศรีสะอาด (2553) กล่าวไว้ว่า
ชุดการสอนมีองค์ประกอบที่สาคัญดังนี ้ 1) คูม่ ือครู 2) บัตรคาสั่งหรือใบงาน 3) เนือ้ หาสาระและสื่อ
ต่ า ง ๆ ในสื่ อ การสอน 4) แบบประเมิ น ผลหรื อ แบบทดสอบความก้ า วหน้ า ของผู้ เ รี ย น
ซึ่ ง เนื ้อ หาสาระในชุ ด การสอน ผู้วิ จั ย ได้ น าทฤษฎี ก ารเรี ย นรู ้เ พื่ อ พั ฒ นาสุ น ทรี ย ภาพโดย
รองศาสตราจารย์ ดร.สุกรี เจริญสุข มาประยุกต์และนามาพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนเรื่อง
การอ่านโน้ตดนตรีไทย โดยที่ ทฤษฎีการเรียนรู เ้ พื่อ การพัฒ นาสุนทรียภาพ มี หลักการ 3 ข้อ คือ
หลักความเหมือน หลักความแตกต่าง และหลักความเป็ นฉัน ในการฝึ กฝนทักษะดนตรี ควรมีการ
ฝึ กฝนตามหลักการนี ้ โดยเรียงตัง้ แต่หลักความเหมือน หลักความแตกต่าง และหลักความเป็ นฉัน
ตามลาดับ
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ในหน่วยการเรียนรู ท้ ่ี 1 เรื่องความรู ท้ ่วั ไปเกี่ยวกับการอ่านโน้ตดนตรีไทย เป็ นหน่วยการ
เรียนรู แ้ รกที่จะทาให้นกั เรียนได้รูแ้ ละเข้าใจถึงประวัติความเป็ นมาของระบบบันทึกโน้ต รูจ้ กั ตัวโน้ต
และสัญลักษณ์แทนตัวโน้ต รูจ้ ักจังหวะและสามารถอธิ บายได้ ในหน่วยการเรียนรูน้ ีม้ ีใบความรูใ้ ห้
นักเรียนได้เรียนรู เ้ พิ่มเติม นอกจากนัน้ ผูว้ ิจัยยังจัดทา รูปภาพประกอบ เรื่อง ประวัติความเป็ นมา
ของระบบบันทึกโน้ตดนตรีไทยให้นกั เรียนได้ดู เนื่องจากตอนที่ผวู้ ิจัยได้ทาการ Try Out นักเรียนที่
ไม่ใช่กลุม่ ตัวอย่าง พบปั ญหาว่าเรื่อ งประวัติความเป็ นมา ของระบบบันทึกโน้ตดนตรีไทย ถ้าให้
นักเรียนศึกษาจากใบความรู จ้ ะเข้าใจยาก เพราะมี เนือ้ หาค่อ นข้างมาก ผูว้ ิจัยจึงจัดทารู ปภาพ
ประกอบขึน้ มาเพื่อให้นกั เรียนสามารถเรียนรู เ้ พิ่มเติมเพื่อ ให้เข้าใจได้มากยิ่งขึน้ ซึ่ งสอดคล้องกับ
งานของสุกิจ ลัดดากลม (2554) กล่าวไว้ว่า ชุดการสอน คือ ชุดของสื่อการสอนหลาย ๆ อย่างที่
นามาใช้รว่ มกัน ในเนือ้ หาเดียวกัน วัตถุประสงค์เดียวกัน โดยที่ส่อื แต่ละอย่างทาหน้าที่ตา่ งกัน
หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 2 เรื่องวิธีการอ่านโน้ตดนตรีไทย ในหน่วยการเรียนรู น้ ี ้ ผูว้ ิจัยนาหลัก
ความเหมื อ นคื อ การเลีย นแบบ และการท าซ า้ มาใช้เป็ น แนวทางในการจัด การเรีย นการสอน
เนื่องจากวิธีการอ่านโน้ตดนตรีไทยนัน้ เป็ นทักษะที่นกั เรียนต้องเลียนแบบจากครู ให้เหมือน จึงต้อง
อาศัยการเลียนแบบ และอาศัยการทาซา้ เพื่อให้นกั เรียนได้ฝึกซา้ ๆ เพื่อยา้ ทักษะ จะได้อ่านโน้ต
ดนตรีไทยให้ถูกต้องตามหลักการอ่าน หน่วยการเรียนรูน้ ีเ้ ป็ นหน่วยการเรียนรูท้ ่ีใช้เวลาในการสอน
มากกว่าหน่วยการเรียนรูอ้ ่ืน ๆ คือใช้เวลา 4 คาบ (คาบละ 50 นาที) เนื่องจากเป็ นหน่วยการเรียนรู ้
ที่ตอ้ งการเน้นให้นกั เรียนได้เลียนแบบจากครู ให้เหมื อนที่สุด และให้นักเรียนได้ฝึกอ่านโน้ตดนตรี
ไทยหลาย ๆ รูปแบบ เป็ นการยา้ ทักษะ ปฏิบตั ิ ซา้ ๆ เพื่อให้นกั เรียนสามารถอ่านโน้ตดนตรีไทยได้
ชานาญขึน้ โดยหน่ว ยการเรีย นรู น้ ี ้ ผูว้ ิ จัย ได้ท าแบบฝึ ก หัด อ่า นโน้ต ดนตรีไทยไว้ทั้งหมด 5 ชุ ด
เพื่อให้นกั เรียนฝึ ก และได้ทาซา้ บ่อย ๆ จะได้เกิดความชานาญในการอ่านโน้ต ซึ่งหน่วยการเรียนรู น้ ี ้
เป็ นหน่วยการเรียนรูท้ ่ีนกั เรียนทาคะแนนจากแบบทดสอบหลังเรียนได้มากที่สดุ มีผลรวมคะแนน
ทัง้ หมด 170 คะแนน คิดเป็ นร้อยละ 89.47 สาเหตุท่ีนกั เรียนสามารถทาคะแนนได้มากที่สดุ เพราะ
เป็ นหน่วยการเรียนรู ท้ ่ีใช้เวลาในการจัดการเรียนการสอนมากที่สุด และเป็ นหน่วยการเรียนรู ท้ ่ี
นักเรียนต้องปฏิบตั ิการอ่านโน้ตซา้ ๆ จึงทาให้นกั เรียนเกิดความชานาญในการอ่านโน้ตดนตรีไทย
ขึน้ ในระดับหนึ่ง ซึ่งสอดคล้องกับงานของสุกรี เจริญสุข (2540) กล่าวไว้ว่า การทาซา้ เป็ นการยา้
ทักษะเพื่อให้เกิดความแม่นยา ความชานาญ ซึ่งแบบฝึ กหัดอ่านโน้ตดนตรีไทย ผูว้ ิจัยได้เรียงความ
ยากง่ายไว้แล้ว โดยเรียงจากง่ายไปยากตามลาดับ ค่อย ๆ สร้างพืน้ ฐานให้นกั เรียน
หน่วยการเรียนรูต้ ่อมา คือ เรื่องเรียงร้อยถ้อยทานอง ซึ่งกิจกรรมเรียงร้อยถ้อยทานองนี ้
เป็ นกิจกรรมที่ครูจะให้นกั เรียนทุกคนช่วยกันแต่งทานองขึน้ มา โดยให้นกั เรียนแต่ละคนคิดทานอง
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ความยาว 2 ห้องเพลง แล้วนาทานองมาต่อกันให้ครบทุกคน โดยมีครู เป็ นผูบ้ นั ทึกโน้ตบนกระดาน
หลังจากนัน้ ให้ทุกคนช่วยกันอ่านและปรบมือทานองที่ช่วยกันเรียงร้อยขึน้ มา ในหน่วยการเรียนรู น้ ี ้
ผูว้ ิจยั ได้นาหลักความแตกต่างมาใช้เป็ นแนวทางในการจัดการเรียนการสอน โดยคิดกิจกรรมเรียง
ร้อ ยถ้อยทานองขึน้ มา เพื่ อให้นักเรียนได้คิดทานองใหม่ ๆ ที่ไม่เหมื อ นจากแบบฝึ กหัดอ่า นโน้ต
ดนตรีไทยที่ผวู้ ิจยั ได้ให้นกั เรียนฝึ กอ่าน คิดให้แตกต่างออกมาจากเดิมแต่ยงั คงถูกต้องตามหลักการ
และจากนัน้ ก็ให้นกั เรียนทุกคนได้อ่านร่วมกัน หลังจากที่ผวู้ ิจยั ใช้กิจกรรมนี ้ ผูว้ ิจัยสังเกตเห็นได้ว่า
นักเรียนเกิ ดความสนุกสนานที่ได้แต่งทานองเอง และมี การสังเกตดูทานองที่เพื่อ นได้แต่งไว้ก่อ น
หน้าเพื่อที่จะไม่ให้ซา้ กับของเพื่อน
และหน่วยการเรียนรูส้ ุดท้าย คือ หน่วยการเรียนรู ้ เรื่อ ง นักประพันธ์ตัวน้อย เป็ นหน่วย
การเรี ย นรู ้ท่ี ผู้วิ จั ย ได้ น าหลั ก ความเป็ นฉั น ในทฤษฎี ก ารเรี ย นรู ้เพื่ อ พั ฒ นาสุ น ทรี ย ภาพ
มาใช้เป็ นแนวทาง กิ จกรรม คือ ให้นกั เรียนประพันธ์หรือคิดทานองขึน้ มาเอง ทัง้ หมด 4 บรรทัด
และมาสอบอ่านและปรบมือตามโน้ตที่ตวั เองได้ประพันธ์มา นักเรียนต้องอาศัยหลักความเหมือน
และหลักความแตกต่างมาใช้รว่ มกับหลัก ความเป็ นฉัน กล่าวคือ นักเรียนต้อ งอาศัย ทักษะและ
ความรูท้ ่ไี ด้ส่งั สมมาตัง้ แต่คาบแรกเพื่อมาประพันธ์ทานองของตัวเอง
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องการอ่านโน้ตดนตรีไทย โดยใช้ชุดการสอนเรื่องการอ่านโน้ต
ดนตรีไทยตามทฤษฎีการเรียนรูเ้ พื่อพัฒนาสุนทรียภาพ โดยรองศาสตราจารย์ ดร.สุกรี เจริญสุข
ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 3 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย พบว่าคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนอยู่ท่ี
6.66 และคะแนนเฉลี่ย หลัง เรีย นอยู่ท่ี 34.21 มี ค่ า t เท่ า กับ 21.26 แสดงให้เห็ น ว่า นัก เรีย นมี
ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนด้วยชุดการสอนเรื่อ งการอ่านโน้ตดนตรีไทย หลังเรียนสูงกว่าก่อ นเรียน
อย่างมี นยั สาคัญทางสถิ ติท่ีระดับ .05 ซึ่งเป็ นไปตามสมมติฐ านที่ตงั้ ไว้ แสดงให้เห็นว่าการใช้ชุด
การสอนเรื่องการอ่านโน้ตดนตรีไทย ที่ผวู้ ิจัยพัฒนาขึน้ มีการนาสื่อที่สอดคล้องและเหมาะสมกับ
เนือ้ หามาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อช่วยในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเรียนรู ้
ให้เป็ นไปอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพยิ่ ง ขึ น้ ท าให้นัก เรีย นมี ค วามก้า วหน้า ทางการเรีย น ส่ง ผลให้
ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนสูงขึน้ โดยผลการวิจยั ครัง้ นีย้ งั สอดคล้องกับผลการวิจัยเกี่ยวกับการสร้าง
ชุ ด การสอนที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพของหลาย ๆ ท่ า น เช่ น ผลวิ จั ย ของดวงใจ พัฒ นไชย (2541)
ได้ทาการศึกษาผลการใช้ชุดการสอนวิชาดนตรี เรื่องโน้ตสากลเบือ้ งต้นต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียนที่มีรูปแบบการเรียนแตกต่างกัน ผลการวิจยั พบว่า ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนวิชาดนตรี
เรื่องโน้ตสากลเบือ้ งต้นของนักเรียนหลังจากเรียนด้วยชุดการสอน สูงกว่าคะแนนทดสอบก่อนเรียน
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 และผลวิจัยของสมศักดิ์ สนใจ (2542) ได้ทาการพัฒนาชุด
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การสอนการอ่านและร้องโน้ตสากลในรายวิช า ดส. 1114 คีตศิลปสากล 2 ในวิทยาลัยนาฏศิลป
ผลการวิจัยพบว่า คะแนนหลังเรียนสูงกว่าคะแนนก่อ นเรียน โดยผลการเรียนก่อนเรียนและหลัง
เรียนแตกต่างกันอย่างมี นยั สาคัญ ทางสถิ ติท่ีระดับ 0.05 ผลคะแนนทักษะการอ่านและร้องโน้ต
สากลมีกาหนดค่าเฉลี่ยร้อยละ 84.32 เป็ นไปตามเกณฑ์ท่คี าดหวัง
ชุด การสอนเรื่องการอ่านโน้ตดนตรีไทยตามทฤษฎี การเรียนรู เ้ พื่อ พัฒ นาสุนทรียภาพ
โดยรองศาสตราจารย์ ดร.สุกรี เจริญสุข สาหรับนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 3 โรงเรียนสวนกุหลาบ
วิทยาลัย สามารถท าให้นัก เรียนกลุ่มตัวอย่างที่ผู้วิจัย ท าการทดลองเกิ ด การเรีย นรู เ้ พื่ อ พัฒ นา
สุน ทรียภาพได้ค รบทุกหลัก คือ หลักความเหมื อ น หลัก ความแตกต่าง และหลักความเป็ น ฉัน
แต่ท่ีทาให้นักเรียนเกิดการเรียนรู ม้ ากที่สดุ คือ หลักความเหมือน ประกอบไปด้วยการเลียนแบบ
และการทาซา้ เพราะเป็ นการพัฒนาทักษะในด้านการอ่านโน้ตดนตรีไทย ทาให้ได้ผลสัมฤทธิ์ ตาม
วัตถุประสงค์ท่ีตงั้ ไว้ และผูว้ ิจัยได้นาหลักความแตกต่างและหลักความเป็ นฉันมาเป็ นแนวทางใน
การจัดการเรียนการสอน และนักเรียนสามารถเรียนรู แ้ ละปฏิบัติกิจกรรมได้ โดยได้ในด้านทักษะ
การอ่านโน้ตดนตรีไทย สอดคล้องกับที่ผวู้ ิจัยวัดผลสัมฤทธิ์ ทางด้านการอ่านโน้ตดนตรีไทย ดังนัน้
ในงานวิจัยชิ น้ นี ้ นักเรียนที่เป็ นกลุ่มตัวอย่างจะได้ทักษะการอ่านโน้ตดนตรีไทยจากการใช้หลัก
ความเหมือน คือ การเลียนแบบ และการทาซา้ ขณะที่การพัฒนาสุนทรียภาพนัน้ ต้องใช้หลักความ
แตกต่าง และหลักความเป็ นฉันด้วย ทัง้ นีก้ ารเรียนรู เ้ พื่อพัฒนาสุนทรียภาพนัน้ ต้องอาศัยเวลาใน
การเรียนรู ้ ฝึ กฝน และสั่งสมประสบการณ์ทางด้านสุนทรียภาพเป็ นระยะเวลานาน ผูท้ ่จี ะเรียนรูเ้ พื่อ
พัฒ นาสุน ทรีย ภาพนั้น จะต้อ งเรีย นดนตรีจ นเกิ ดความแตกฉานในตัวเอง มี ค วามถูก ต้อ งและ
แม่น ยาจนสามารถสร้างสรรค์ผลงานของตัวเองออกมาได้อ ย่างฉับพลัน ดังนัน้ ผูท้ ่ี ตอ้ งการจะ
พัฒนาสุนทรียภาพจึงต้องอาศัยการเก็บสั่งสมความรู ้ ความสามารถ และประสบการณ์เพื่อที่จ ะ
พัฒนาสุนทรียภาพไปถึงขัน้ สูงสุด คือ การแสดงตัวตนของตัวเองออกมาในหลักความเป็ นฉันได้
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะจากการวิจยั
1. ในการใช้ชุดการสอนนัน้ ครู ผสู้ อนควรจะศึกษาคู่มือขัน้ ตอนต่าง ๆ อย่างละเอียด
ปฏิบตั ิตามคาแนะนา เพื่อให้กิจกรรมการเรียนการสอนเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
2. จากการทดลองของผู้วิ จั ย พบว่ า ควรเพิ่ ม เวลาในการจั ด การเรีย นการสอน
เนื่องจากเนือ้ หาในหน่วยการเรียนรูท้ ่ี 2 เรื่องวิธีการอ่านโน้ตดนตรีไทย มีแบบฝึ กหัดอ่านโน้ตดนตรี
ไทยค่อนข้างเยอะ จึงควรเพิ่มเวลาอีก 2 คาบ เพื่อให้นกั เรียนได้ฝึกทักษะการอ่านโน้ตเพิ่มมากขึน้
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3. หากบทเรีย นนั้น ๆ มี ใบงาน หรือ แบบทดสอบ ครู ผู้ส อนควรเฉลยใบงานหรือ
แบบทดสอบทุกครัง้ หลังการเรียน เพื่อให้นกั เรียนมีความเข้าใจในบทเรียนหรือเนือ้ หาอย่างถูกต้อง
และเป็ นไปในทิศทางเดียวกัน
4. ครู ผู้ส อนควรบอกผลคะแนนที่ นัก เรีย นท าได้ในการทดสอบแต่ล ะครัง้ เพื่ อ ให้
นักเรียนได้ทราบถึงความรูแ้ ละความเข้าใจในบทเรียนนัน้ ๆ รวมทัง้ ครู ผสู้ อนควรชีแ้ จงข้อบกพร่อง
ของนักเรียนทัง้ จากการเรียนและจากการทาแบบทดสอบ เพื่อให้นกั เรียนได้นาข้อบกพร่องนัน้ ไป
ปรับปรุงแก้ไขและฝึ กฝนปฏิบตั ิให้เกิดทักษะยิ่งขึน้
ข้อเสนอแนะสาหรับการทาวิจยั ครัง้ ต่อไป
1. ควรมีการพัฒนาชุดการสอนเรื่องการอ่านโน้ตดนตรีไทยออนไลน์ เพราะอาจเกิ ด
สถานการณ์โรคระบาดขึน้ ได้อีก การจัดเรียนการสอนจะได้ดาเนินไปอย่างราบรื่น
2. ควรทาการศึก ษาในลัก ษณะการสังเกตพัฒ นาการของนักเรียน เพื่อ น าแนวคิ ด
ทฤษฏีการเรียนรู เ้ พื่อพัฒนาสุนทรียภาพนี ้ ไปพิสูจน์ต่อในการสร้างสุนทรียภาพในลาดับที่สงู ขึน้
กว่างานวิจยั เล่มนี ้
3. ควรมี การพัฒ นาชุด การสอนเรื่อ งการอ่านโน้ต ดนตรีไทยให้ครอบคลุม ประเด็ น
อื่น ๆ เช่น การอ่านโน้ตดนตรีไทยให้ตรงกับระดับเสียงที่ถกู ต้อง เป็ นต้น
4. ควรพัฒนาและสร้างเกมการศึกษา เรื่อง การอ่านโน้ตดนตรีไทย เพราะเกมเป็ นสื่อ
การเรียนรูท้ ่ที าให้นกั เรียนสนใจและสามารถพัฒนาทักษะและเพิ่มพูนความรูไ้ ปพร้อม ๆ กัน
5. ควรนาชุดการสอนที่ผวู้ ิจัยพัฒนาขึน้ ไปทดลองกับนักเรียนในระดับอื่น ๆ เพื่อเป็ น
การเผยแพร่ และปรับปรุงพัฒนาให้ดีขนึ ้
6. ควรทาการศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์เรื่องการอ่านโน้ตดนตรีไทย ระหว่างกลุม่
ที่ทาการสอนด้วยชุดการสอนเรื่องการอ่านโน้ตดนตรีไทย และกลุม่ ที่เรียนด้วยวิธีการสอนตามปกติ
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ภาคผนวก ก
- แบบประเมินชุดการสอนเรื่องการอ่านโน้ตดนตรีไทย
ตามทฤษฎีการเรียนรูเ้ พื่อพัฒนาสุนทรียภาพโดยรองศาสตราจารย์ ดร.สุกรี เจริญสุข
- แบบประเมินความสอดคล้องของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
เรื่อง การอ่านโน้ตดนตรีไทย
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แบบประเมินชุดการสอน เรื่องการอ่านโน้ตดนตรีไทย ตามทฤษฎีการเรียนรู้
เพื่อพัฒนาสุนทรียภาพโดยรองศาสตราจารย์ ดร.สุกรี เจริญสุข
ค าชี้ แ จง แบบประเมิ น ฉบั บ นี ้มุ่ ง พิ จ ารณ าความเหมาะสมทางเนื ้อ หาของชุ ด การสอน
เรื่อ งการอ่านโน้ตดนตรีไทยตามทฤษฎีการเรียนรู เ้ พื่อ พัฒ นาสุนทรียภาพโดยรองศาสตราจารย์
ดร.สุกรี เจริญสุข ในด้านวัตถุประสงค์การเรียนรู เ้ นือ้ หาการเรียนการสอน กิ จกรรมการเรียนการ
สอนสื่อการสอน และการวัดและประเมินผล
หมายเหตุ กรณี ไม่ สามารถจัด การเรีย นการสอนแบบปกติได้ เนื่ อ งจากสถานการณ์
Covid-19 ผูว้ ิจยั สามารถปรับเครื่องมือวิจยั เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการจัดการเรียนการสอนที่
โรงเรียนกาหนด เพื่อให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้บรรลุตามวัตถุประสงค์ท่ตี งั้ ไว้
แบบประเมินในแต่ละข้อมีตวั เลือก 5 ข้อ โปรดอ่านประเด็นในแต่ละข้อให้ชดั เจนและทา
เครื่องหมาย  เพียงเครื่องหมายเดียว ในช่องที่ตรงกับระดับการพิจารณาของท่าน โดยมีเกณฑ์
การพิจารณา ดังนี ้
5
หมายถึง
ดีมาก
4
หมายถึง
ดี
3
หมายถึง
พอใช้
2
หมายถึง
ปรับปรุง
1
หมายถึง
ใช้ไม่ได้

ข้อ

ประเด็นการประเมิน

ด้านวัตถุประสงค์การเรียนรู้
1. วัตถุประสงค์สอดคล้องกับเนือ้ หา
2. มีการกาหนดพฤติกรรมที่คาดหวังไว้อ ย่าง
ชัดเจน
3. ระบุพฤติกรรมด้านการอ่านโน้ตดนตรีไทย
ได้อย่างเหมาะสม

ระดับการพิจารณา
5
4
3
2
1

หมาย
เหตุ
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ข้อ

ประเด็นการประเมิน

ระดับการพิจารณา
5

ด้านวัตถุประสงค์การเรียนรู้
4. วัตถุประสงค์ของการเรียนสามารถวัดและ
ประเมินผลได้
ด้านเนือ้ หาการเรียนการสอน
5. เนื ้ อ ห า ข อ ง บ ท เรี ย น ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ
วัตถุประสงค์การเรียนรู ้
6. เนือ้ หาของบทเรียนมีความถูกต้อง
7. เนือ้ หาของบทเรียนมีความเหมาะสมในการ
จัดการเรียนการสอน
8. เนื ้ อ ห าขอ งบ ท เรี ย น มี ความ ย ากง่ า ย
เหมาะสมกับนักเรียน
9. กิจกรรมในแต่ละบทเรียนมีความเหมาะสม
ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน
10. มี การจัดเรียงลาดับ กิ จกรรมของการเรีย น
การสอนตาม ความ ยากง่ า ยได้ อ ย่ า ง
เหมาะสม
11. มีการกระตุน้ นักเรียนให้สนใจในการเรียน
12. นัก เรี ย นมี ส่ว นร่ว มในกิ จ กรรมการเรี ย น
การสอน
13. กิ จ ก รรม ก า รเรี ย น ก า รส อ น มี ค ว า ม
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเนือ้ หา

4

3

2

1

หมาย
เหตุ
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ข้อ

ประเด็นการประเมิน

ด้านสื่อการสอน
14. ชุ ด การสอนเรื่อ งการอ่ า นโน้ต ดนตรีไ ทย
มีรูปแบบที่เหมาะสม
15. เอกสารประกอบการเรียนรู ใ้ นชุดการสอน
เรื่องการอ่านโน้ตดนตรีไทย มี ความชัดเจน
และเข้าใจได้งา่ ย
16. ชุ ด การสอนเรื่อ งการอ่ า นโน้ต ดนตรีไ ทย
มี ก ารใช้ ภ าษาได้ เ หมาะสมกั บ วั ย ของ
นักเรียน
17. ชุ ด การสอนเรื่อ งการอ่ า นโน้ต ดนตรีไ ทย
ช่ ว ย ให้ ก ารเรี ย น ก า รส อ น บ รรลุ ต า ม
วัตถุประสงค์
ด้านวัดและประเมินผล
18. แบบทดสอบท้ายหน่วยการเรีย นรู ม้ ี ความ
สอดคล้องและเหมาะสมกับ วัต ถุป ระสงค์
ทัง้ ในเนือ้ หาและกิจกรรม
19. แบบทดสอบวัด ผลสัม ฤทธิ์ เรื่อ งการอ่ า น
โน้ตดนตรีไทย สามารถวัดความรูแ้ ละทักษะ
การอ่านโน้ตดนตรีไทยของนักเรียนได้
20. ชุ ด การสอน เรื่อ งการอ่ า นโน้ต ดนตรีไ ทย
สามารถนาไปใช้ได้จริง

ระดับการพิจารณา
5 4
3
2 1

หมาย
เหตุ
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ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ/แนวทางการแก้ไข/ ต่อการพัฒนาชุดการสอน
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................
ลงชื่อ................................................................. ผูป้ ระเมิน
(......................................................................................)
ตาแหน่ง..........................................................................
วันที่..................เดือน............................พ.ศ............
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แบบประเมินความสอดคล้องของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิท์ างการเรียน
เรื่อง การอ่านโน้ตดนตรีไทย
คาชีแ้ จง ให้ทา่ นพิจารณาว่าแบบทดสอบต่อไปนีส้ ามารถวัดได้ตรงวัตถุประสงค์การเรียนรูห้ รือไม่
โดยทาเครื่องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับระดับการพิจารณาของท่าน โดยมีเกณฑ์การพิจารณา
ดังนี ้
-1 หมายถึง แน่ใจว่าแบบทดสอบนัน้ วัดได้ไม่ตรง ตามวัตถุประสงค์การเรียนรู ้
0 หมายถึง ไม่แน่ใจ ว่าแบบทดสอบนัน้ วัดได้ตรงตามวัตถุประสงค์การเรียนรู ้
+1 หมายถึง แน่ใจว่าแบบทดสอบนัน้ วัดได้ตรง ตามวัตถุประสงค์การเรียนรู ้
วัตถุประสงค์การ
เรียนรู้
สามารถบอกประวัติ

แบบทดสอบ

1. ระบบการบันทึกโน้ต เริ่มขึน้ ตัง้ แต่
ความเป็ นมาของระบบ สมัยใด
1. สมัยสุโขทัย
บันทึกโน้ตดนตรีได้
2. สมัยอยุธยา
3. สมัยกรุงธนบุรี
4. สมัยรัตนโกสินทร์
2. ระบบบันทึกโน้ตตัวอักษรของพระ
อภัยพลรบ ปรากฏในสมัยรัชกาลใด
1. รัชกาลที่ 1
2. รัชกาลที่ 3
3. รัชกาลที่ 5
4. รัชกาลที่ 7

ระดับการ
พิจารณา
+1 0 -1

หมายเหตุ
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วัตถุประสงค์การ
เรียนรู้
สามารถบอกประวัติ

แบบทดสอบ

3. ระบบบันทึกโน้ตตัวเลขไทย 9 ตัว
ความเป็ นมาของระบบ ใช้ตวั เลข 1-9 สาหรับเครื่องมือใดบ้าง
1. ซอด้วง ซออู้ และจะเข้
บันทึกโน้ตดนตรีได้
2. ซออู้ จะเข้ และขลุย่
3. ซอด้วง จะเข้ และขลุย่
4. ซอด้วง ซออู้ และขลุย่
4. ระบบโน้ตตัวอักษรของพระยาอภัย
พลรบ, ระบบบันทึกโน้ตตัวเลขไทย 9
ตัว และระบบโน้ตเลขาสังคีตย์ของ
ดุรยิ บรรณ เกิดการผสมผสานกันจน
กลายเป็ นระบบบันทึกโน้ตในข้อใด
1. ระบบบันทึกโน้ตสากล
2. ระบบบันทึกโน้ตเชอเว่
3. ระบบบันทึกโน้ตตัวอักษรใน
ปั จจุบนั
4. ระบบบันทึกโน้ตพืน้ บ้าน
5. ระบบบันทึกโน้ตตัวอักษรที่ใช้ใน
การบันทึกโน้ตดนตรีไทยในปั จจุบนั
ปรากฏในสมัยรัชกาลใด
1. รัชกาลที่ 1
2. รัชกาลที่ 3
3. รัชกาลที่ 5
4. รัชกาลที่ 7

ระดับการ
พิจารณา
+1 0 -1

หมายเหตุ
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วัตถุประสงค์การ
เรียนรู้
รูจ้ กั ตัวโน้ตและ

แบบทดสอบ

6. โน้ตตัว เร ใช้ตวั อักษรใดเป็ น
สัญลักษณ์ในการแทนเสียง
สามารถบอก
สัญลักษณ์ของตัวโน้ต 1. ล
2. ร
ได้
3. ท
4. ด
7. ข้อใดเป็ นสัญลักษณ์ในการแทน
เสียงโน้ตตัว ซอล
1. ส
2. ซ
3. ศ
4. ช
8. โน้ตตัว ลา (ต่า) ใช้ตวั อักษรใดเป็ น
สัญลักษณ์ในการแทนเสียง
1. ล
2. ล*
3. ล+
4. ลฺ
9. ท เป็ นสัญลักษณ์แทนเสียงตัวโน้ต
ในข้อใด
1. ซอล (สูง)
2. ลา (สูง)
3. ที (สูง)
4. โด (สูง)

ระดับการ
พิจารณา
+1 0 -1

หมายเหตุ
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วัตถุประสงค์การ
เรียนรู้
รูจ้ กั จังหวะและ

แบบทดสอบ
10.

สามารถอธิบายได้
จากภาพข้างบน ข้อใดถูกต้อง
1. อัตราจังหวะสามชัน้
2. อัตราจังหวะสองชัน้
3. อัตราจังหวะชัน้ เดียว
4. อัตราจังหวะครึง่ ชัน้
11.

สามารถอธิบาย
หลักการบันทึกโน้ต
ดนตรีไทยเบือ้ งต้นได้

จากภาพข้างบน ข้อใดถูกต้อง
1. อัตราจังหวะสามชัน้
2. อัตราจังหวะสองชัน้
3. อัตราจังหวะชัน้ เดียว
4. อัตราจังหวะครึง่ ชัน้
12. การบันทักโน้ตดนตรีไทย ใน 1
บรรทัด แบ่งออกเป็ นกี่หอ้ ง
1. 5 ห้อง
2. 6 ห้อง
3. 7 ห้อง
4. 8 ห้อง
13. การบันทักโน้ตดนตรีไทย ในแต่ละ
ห้อง มีก่ีจงั หวะย่อย
1. 3 จังหวะ
2. 4 จังหวะ
3. 5 จังหวะ
4. 6 จังหวะ

ระดับการ
พิจารณา
+1 0 -1

หมายเหตุ
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วัตถุประสงค์การ
เรียนรู้
สามารถอธิบาย
หลักการบันทึกโน้ต
ดนตรีไทยเบือ้ งต้นได้

แบบทดสอบ
14. ข้อใดคือเครื่องหมายที่ใช้แทน
จังหวะย่อยในแต่ละห้องเพลง
1. #
2. %
3. 4. +
15. ข้อใดแสดงให้เห็นถึงตาแหน่งของ
จังหวะยกและจังหวะตกได้อย่าง
ถูกต้อง

ระดับการ
พิจารณา
+1 0 -1

หมายเหตุ
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วัตถุประสงค์การ
เรียนรู้
สามารถอธิบาย
หลักการบันทึกโน้ต
ดนตรีไทยเบือ้ งต้นได้

แบบทดสอบ
16. ถ้านักเรียนอยากทราบว่าโน้ตแต่
ละตัวมีอตั ราความยาวเท่ากับกี่
จังหวะย่อย นักเรียนควรปฏิบตั ิตาม
ข้อใด
1. ดูสญ
ั ลักษณ์ - ข้างหน้าตัวโน้ตที่
อยากทราบความยาว
2. ดูสญ
ั ลักษณ์ - ข้างหลังตัวโน้ตที่
อยากทราบความยาว
3. ดูสญ
ั ลักษณ์ + ข้างหน้าตัวโน้ตที่
อยากทราบความยาว
4. ดูสญ
ั ลักษณ์ + ข้างหลังตัวโน้ตที่
อยากทราบความยาว

สามารถบอกค่าความ
ยาวของเสียงได้อย่าง 17. - - ซ - - - - ด
ถูกต้อง
โน้ตตัว ซ มีอตั ราความยาวเท่ากับกี่
จังหวะย่อย
1. 4 จังหวะย่อย
2. 5 จังหวะย่อย
3. 6 จังหวะย่อย
4. 7 จังหวะย่อย

ระดับการ
พิจารณา
+1 0 -1

หมายเหตุ
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วัตถุประสงค์การ
เรียนรู้

แบบทดสอบ

สามารถบอกค่าความ
ยาวของเสียงได้อย่าง 18. ซ ล ซ ม - ร ด ร
ถูกต้อง
โน้ตตัว ม มีอตั ราความยาวเท่ากับกี่
จังหวะย่อย
1. 1/2 จังหวะย่อย
2. 1 จังหวะย่อย
3. 2 จังหวะย่อย
4. 3 จังหวะย่อย
19. - ฟ - ม ร ด ร ม
โน้ตตัว ด มีอตั ราความยาวเท่ากับกี่
จังหวะย่อย
1. 4 จังหวะย่อย
2. 3 จังหวะย่อย
3. 2 จังหวะย่อย
4. 1 จังหวะย่อย
20. ถ้านักเรียนต้องการบันทึกโน้ตตัว
ลา ให้มีอตั ราความยาวเท่ากับ 6
จังหวะย่อย นักเรียนควรใส่สญ
ั ลักษณ์
- กี่ตวั
1. 3 ตัว
2. 5 ตัว
3. 6 ตัว
4. 8 ตัว

ระดับการ
พิจารณา
+1 0 -1

หมายเหตุ
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ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ/แนวทางการแก้ไข/ ต่อการพัฒนาชุดการสอน
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................
ลงชื่อ................................................................. ผูป้ ระเมิน
(......................................................................................)
ตาแหน่ง..........................................................................
วันที่..................เดือน............................พ.ศ............
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ภาคผนวก ข
- รายนามผูเ้ ชี่ยวชาญ
- หนังสือขอความอนุเคราะห์ตรวจเครื่องมือ
- ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของผูเ้ ชี่ยวชาญที่มีตอ่ ชุดการสอนเรื่องการอ่านโน้ตดนตรีไทย
ตามทฤษฎีการเรียนรูเ้ พื่อพัฒนาสุนทรียภาพโดยรองศาสตราจารย์ ดร.สุกรี เจริญสุข
- ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของผูเ้ ชี่ยวชาญที่มีตอ่ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
เรื่อง การอ่านโน้ตดนตรีไทย
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รายนามผู้เชี่ยวชาญ
1. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์วงศ์วสันต์ วสันตสุรยี ์

2. ว่าที่ร.ต.เฉลิมรัฐ ติ่งอ่วม
3. อาจารย์สายใจ อาจองค์

ผูช้ ่วยศาสตราจารย์
ประจาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
ภาควิชาดนตรีไทย วิทยาลัยการดนตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ผูอ้ านวยการ
โรงเรียนสุวรรณพลับพลาพิทยาคม
หัวหน้างานทะเบียนวัดผล
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
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ตาราง 9 ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของผูเ้ ชี่ยวชาญที่มีตอ่ ชุดการสอน เรื่องการอ่านโน้ต
ดนตรีไทย

ข้อ

รายการข้อคาถาม

ด้านวัตถุประสงค์การเรียนรู้
1. วัตถุประสงค์สอดคล้องกับเนือ้ หา
2. มี ก ารก าหนดพฤติ ก รรมที่ ค าดหวัง ไว้
อย่างชัดเจน
3. ระบุ พ ฤติ ก รรมด้า นการอ่ านโน้ต ดนตรี
ไทยได้อย่างเหมาะสม
4. วัต ถุ ป ระสงค์ข องการเรีย นสามารถวัด
และประเมินผลได้
ด้านเนือ้ หาการเรียนการสอน
5. เนื ้ อ หาขอ งบ ท เรี ย น สอ ด คล้ อ งกั บ
วัตถุประสงค์การเรียนรู ้
6. เนือ้ หาของบทเรียนมีความถูกต้อง
7. เนือ้ หาของบทเรียนมีความเหมาะสมใน
การจัดการเรียนการสอน
8. เนื ้อ หาของบทเรี ย นมี ค วามยากง่ า ย
เหมาะสมกับผูเ้ รียน
9. กิ จ กรรม ใน แต่ ล ะบ ท เรี ย นมี ควา ม
เหมาะสม
ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน
10. มี ก ารจั ด เรีย งล าดั บ กิ จ กรรมของการ
เรียนการสอนตามความยากง่ายได้อย่าง
เหมาะสม

ค่าความคิดเห็น
ของผู้ทรงคุณวุฒิ
คนที่
1
2
3

ค่าเฉลี่ย
̅
𝑿

แปลผล

5
4

4
4

5
5

4.67
4.33

เหมาะสมมาก
เหมาะสมมาก

5

5

5

5.00

4

5

5

4.67

เหมาะสมมาก
ที่สดุ
เหมาะสมมาก

5

5

5

5.00

5
5

4
4

5
5

4.67
4.67

เหมาะสมมาก
ที่สดุ
เหมาะสมมาก
เหมาะสมมาก

4

4

5

4.33

เหมาะสมมาก

5

4

5

4.67

เหมาะสมมาก

4

5

5

4.67

เหมาะสม
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ตาราง 9 (ต่อ)
ค่าความคิดเห็น
ของผู้ทรงคุณวุฒิ
ข้อ
รายการข้อคาถาม
คนที่
1
2
3
11. มีการกระตุน้ ผูเ้ รียนให้เกิดความสนใจใน 5
5
5
การเรียน
12. ผูเ้ รียนมีสว่ นร่วมในกิจกรรมการเรียนการ 4
4
4
สอน
13. กิ จ กรรม การเรี ย นการสอนมี ความ 5
4
5
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ละเนือ้ หา
ด้านสื่อการเรียนการสอน
14. ชุดการสอน เรื่องการอ่านโน้ตดนตรีไทย 5
5
4
มีรูปแบบที่เหมาะสม
15. เอกสารประกอบการเรีย นรู ใ้ นชุ ด การ 5
4
4
สอน เรื่องการอ่านโน้ตดนตรีไทย มีความ
ชัดเจน และเข้าใจได้งา่ ย
16. ชุดการสอน เรื่องการอ่านโน้ตดนตรีไทย 5
5
5
มี ก ารใช้ภ าษาได้เหมาะสมกั บ วัย ของ
ผูเ้ รียน
17. ชุดการสอน เรื่องการอ่านโน้ตดนตรีไทย 5
4
5
ช่ ว ยให้ก ารเรีย นการสอนบรรลุได้ต าม
วัตถุประสงค์
ด้านการวัดและประเมินผล
18. แบบทดสอบท้ า ยหน่ ว ยการเรี ย นรู ้มี 5
5
5
ความสอดคล้ อ งและเหม าะสม กั บ
วั ต ถุ ป ระสงค์ ทั้ ง ในด้ า นเนื ้อ หาและ
กิจกรรม

ค่าเฉลี่ย

แปลผล

̅
𝑿

5.00
4.00

เหมาะสมมาก
ที่สดุ
เหมาะสมมาก

4.67

เหมาะสมมาก

4.67

เหมาะสมมาก

4.33

เหมาะสมมาก

5.00

เหมาะสมมาก
ที่สดุ

4.67

เหมาะสมมาก

5.00

เหมาะสมมาก
ที่สดุ
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ตาราง 9 (ต่อ)
ค่าความคิดเห็น
ของผู้ทรงคุณวุฒิ ค่าเฉลี่ย
ข้อ
รายการข้อคาถาม
แปลผล
คนที่
̅
𝑿
1
2
3
19. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ เรื่องการอ่าน 5
4
5
4.67
เหมาะสมมาก
โน้ต ดนตรีไทยสามารถวัด ความรู แ้ ละ
ทักษะการอ่านโน้ตดนตรีไทยของผูเ้ รียน
ได้
20. ชุดการสอน เรื่องการอ่านโน้ตดนตรีไทย 5
5
5
5.00
เหมาะสมมาก
สามารถนาไปใช้ได้จริง
ที่สดุ
ค่าเฉลี่ยรวม
4.75 4.45 4.85 4.69 เหมาะสมมาก
ตาราง 10 ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของผูเ้ ชี่ยวชาญที่มีตอ่ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน เรื่อง การอ่านโน้ตดนตรีไทย
คาถาม วัตถุประสงค์
ข้อที่
ข้อที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9

1
1
1
1
1
2
2
2
2

คะแนนความคิดเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญคนที่
1
2
3
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
0
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
0
+1

IOC

การแปลผล

1
1
0.66
1
1
1
1
1
0.66

สามารถนาไปใช้ได้
สามารถนาไปใช้ได้
สามารถนาไปใช้ได้
สามารถนาไปใช้ได้
สามารถนาไปใช้ได้
สามารถนาไปใช้ได้
สามารถนาไปใช้ได้
สามารถนาไปใช้ได้
สามารถนาไปใช้ได้
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ตาราง 10 (ต่อ)
คาถาม วัตถุประสงค์
ข้อที่
ข้อที่
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

3
3
4
4
4
4
4
5
5
5
5

คะแนนความคิดเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญคนที่
1
2
3
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
0
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
0
+1
+1
0
+1
+1
0
+1
+1
0
+1

IOC

การแปลผล

1
1
1
1
0.66
1
1
0.66
0.66
0.66
0.66

สามารถนาไปใช้ได้
สามารถนาไปใช้ได้
สามารถนาไปใช้ได้
สามารถนาไปใช้ได้
สามารถนาไปใช้ได้
สามารถนาไปใช้ได้
สามารถนาไปใช้ได้
สามารถนาไปใช้ได้
สามารถนาไปใช้ได้
สามารถนาไปใช้ได้
สามารถนาไปใช้ได้
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ภาคผนวก ค
- คานาชุดการสอน เรื่องการอ่านโน้ตดนตรีไทย
ตามทฤษฎีการเรียนรูเ้ พื่อพัฒนาสุนทรียภาพ โดยรองศาสตราจารย์ ดร.สุกรี เจริญสุข
- คาแนะนาในการเรียน โดยใช้ชุดการสอน เรื่องการอ่านโน้ตดนตรีไทย
ตามทฤษฎีการเรียนรูเ้ พื่อพัฒนาสุนทรียภาพ โดยรองศาสตราจารย์ ดร.สุกรี เจริญสุข
- แผนการจัดการเรียนรู /้ ใบความรู/้ แบบทดสอบท้ายหน่วย
- แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การอ่านโน้ตดนตรีไทย

104
ชุดการสอน เรื่องการอ่านโน้ตดนตรีไทย
ตามทฤษฎีการเรียนรู้เพื่อพัฒนาสุนทรียภาพโดยรองศาสตราจารย์ ดร.สุกรี เจริญสุข
สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
_____________________________________________________________________
หลักการและเหตุผล
การศึกษาดนตรีจัดได้ว่าเป็ นเรื่อ งสาคัญในการพัฒนาและขัดเกลาจิตใจของมนุษย์ให้มี
ศักยภาพและสุนทรียภาพ การเรียนรูท้ างสาระวิชาดนตรี เกี่ยวข้องกับเรื่องของเนือ้ หาและแนวคิด
ทักษะต่าง ๆ ทางด้านดนตรี การที่จะพัฒนาทักษะต่าง ๆ ทางดนตรี การฟั ง การร้อง การบรรเลง
เครื่องดนตรี การแต่งเพลง นักเรียนจะต้อ งทราบและมีความเข้าใจเกี่ยวกับสาระดนตรี แนวคิด
เนือ้ หาเป็ นพืน้ ฐาน และใช้ความรูใ้ นการพัฒนาความสามารถทั่วไป และความสามารถเฉพาะทาง
ดนตรี จะเห็นได้ว่าการจัดเรียงสาระทางดนตรีอย่างมี ระบบระเบียบ โดยคานึงถึงความยากง่าย
หรือสลับซับซ้อนของสาระดนตรีเป็ นหลัก จะช่วยให้นกั เรียนศึกษาหาความเข้าใจทางสาระดนตรี
อย่างถ่องแท้ได้
ดนตรีไทย เป็ นศิลปะประจาชาติแขนงหนึ่งของคนไทย มีบทบาทต่อชีวิตของคนไทยเป็ น
อย่างมาก เพราะเป็ นเครื่องมื อที่สามารถตอบสนองความต้อ งการในการประเทืองอารมณ์ และ
กระตุน้ ความรูส้ กึ นึกคิด ดังนัน้ ดนตรีไทยจึงมีความประณีต ละเอียดอ่อน สะท้อนให้เห็นถึงความ
งดงามในจิตใจของมนุษย์ ดนตรีไทยจึงถือได้วา่ เป็ นมรดกอันทรงคุณค่าประจาชาติ ซึ่งแสดงให้เห็น
ถึงความเจริญรุง่ เรืองทางอารยธรรมที่มีการสืบทอดต่อกันมา ทัง้ ด้านสังคมและภูมิปัญญาของไทย
ในการจัดการสอนวิชาดนตรีไทย ผูว้ ิจัยตระหนักถึงความสาคัญในเรื่องของการอ่านโน้ต
ดนตรีไทย เพราะการอ่านโน้ตดนตรีไทยนีเ้ ป็ นทักษะที่สาคัญในการเรียนดนตรีไทย สามารถนามา
ต่อยอดไปถึงการเรียนรู ใ้ นภาคปฏิบตั ิ หรือการบรรเลงเครื่องดนตรี ผูว้ ิจัยจึงได้พฒ
ั นาชุดการสอน
เรื่อ งการอ่านโน้ตดนตรีไทยตามทฤษฎีการเรียนรู เ้ พื่อ พัฒ นาสุนทรียภาพโดยรองศาสตราจารย์
ดร.สุกรี เจริญ สุข ขึน้ มา ซึ่งทฤษฎีนีม้ ี หลักการ 3 ข้อ คือ หลักความเหมื อน หลักความแตกต่าง
และหลัก ความเป็ นฉัน ในการฝึ ก ฝนทัก ษะดนตรี เป็ น ทัก ษะที่ ค วรมี การฝึ ก ฝนตามหลัก การนี ้
โดยเรียงตัง้ แต่หลักความเหมือน หลักความแตกต่าง และหลักความเป็ นฉัน ตามลาดับ เพราะเป็ น
การเรียงตามความเหมาะสม โดยผูว้ ิจัยมี การศึกษาค้นคว้าหาข้อ มูลแล้วสร้างเป็ นชุดการสอน
ประกอบไปด้วย แผนการจัดการเรียนรู ้ ใบความรู ้ ใบงาน และสื่อประกอบการเรียนการสอนต่าง ๆ
เพื่ อ เป็ น เครื่อ งมื อ ในการสอนวิช าปฏิ บัติ ก ารดนตรีไทย ระดับ ชั้น มัธ ยมศึก ษาปี ท่ี 3 โรงเรีย น
สวนกุหลาบวิทยาลัย ผูว้ ิจัยหวังเป็ นอย่างยิ่งว่าชุดการสอน เรื่องการอ่านโน้ตดนตรีไทยตามทฤษฎี
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การเรียนรูเ้ พื่อพัฒนาสุนทรียภาพโดยรองศาสตราจารย์ ดร.สุกรี เจริญสุข จะเป็ นวิธีการหนึ่งที่ช่วย
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะการอ่านโน้ตดนตรีไทยดีย่งิ ขึน้
เป้ าหมาย
ชุดการสอน เรื่อ งการอ่านโน้ต ดนตรีไทยตามทฤษฎีการเรี ยนรู เ้ พื่ อ พัฒ นาสุนทรียภาพ
โดยรองศาสตราจารย์ ดร.สุกรี เจริญสุข พัฒนาขึน้ เพื่อเป็ นแนวทางในการเรียนการสอนวิชาดนตรี
ไทย เรื่องการอ่านโน้ตดนตรีไทย โดยมุ่งเน้นการเรียนรู เ้ กี่ ยวกับประวัติ ความเป็ น มาของระบบ
บันทึกโน้ต ตัวโน้ต จังหวะ และวิธีการอ่านโน้ตดนตรีไทย เพื่อนามาเป็ นสื่อการเรียนการสอนในวิชา
ปฏิบัติการดนตรีไทย ศ20207 ระดับชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 3 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย จานวน
10 คาบ (คาบละ 50 นาที)
จุดประสงค์ท่วั ไป
1. เพื่อให้นกั เรียนเกิดความรูค้ วามเข้าใจในการอ่านโน้ตดนตรีไทย
2. เพื่อปลูกฝังให้นกั เรียนเห็นคุณค่าและความสาคัญของดนตรีไทย
จุดประสงค์เฉพาะ
1. สามารถอธิบายประวัติความเป็ นมาของระบบบันทึกโน้ตดนตรีได้
2. สามารถอธิบายสัญลักษณ์แทนตัวโน้ตได้
3. สามารถอธิบายจังหวะได้
4. สามารถอธิบายหลักการบันทึกโน้ตดนตรีไทยเบือ้ งต้นได้
5. สามารถบอกค่าความยาวของเสียงได้อย่างถูกต้อง
6. สามารถอ่านโน้ตดนตรีไทยได้ถกู ต้อง
7. สามารถบันทึกโน้ตดนตรีไทยได้ถกู ต้อง
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คาแนะนาในการเรียนโดยใช้ชุดการสอน เรื่องการอ่านโน้ตดนตรีไทย
ตามทฤษฎีการเรียนรู้เพื่อพัฒนาสุนทรียภาพโดยรองศาสตราจารย์ ดร.สุกรี เจริญสุข
_______________________________________________________________________
คู่มือครู
ชุดการสอนนีเ้ หมาะสาหรับนักเรียนในระดับชัน้ มัธยมศึกษาตอนต้น สามารถใช้แผนการ
จัดการเรียนรู ้ ใบความรู แ้ ละแบบทดสอบท้ายหน่วย เพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์ได้ตามเป้าหมายใน
แต่ละแผนการจัดการเรียนรู ้ ระยะเวลา 10 คาบ (คาบละ 50 นาที) โดยแบ่งการสอนเป็ นจานวน
8 คาบ และทดสอบก่อนและหลังเรียนจานวน 2 คาบ โดยมีหน่วยการเรียนรู ้ ดังนี ้
หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 1 ความรูท้ ่วั ไปเกี่ยวกับการอ่านโน้ตดนตรีไทย (2 คาบ)
หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 2 วิ ธี ก ารอ่ า นโน้ต ดนตรีไทย โดยใช้ห ลัก ความเหมื อ น คื อ การ
เลียนแบบ และการทาซา้ มาเป็ นแนวทาง โดยมีวิ ธีการ คือ ให้นักเรียนเลียนแบบวิธีการอ่านโน้ต
ดนตรีไทยจากครู และทาซา้ โดยการฝึ กอ่านโน้ตดนตรีไทยจากแบบฝึ กหัดอ่านโน้ตดนตรีไทยที่
ผูว้ ิจยั สร้างขึน้ (4 คาบ)
หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 3 เรียงร้อยถ้อยทานอง โดยใช้หลักความแตกต่างมาเป็ นแนวทาง
โดยมีวิธีการ คือ ให้นกั เรียนช่วยกันแต่งทานองคนละ 2 ห้องเพลง แล้วนาทานองมาต่อกันให้ครบ
จากนัน้ ให้ทกุ คนช่วยกันอ่านและปรบมือทานองที่ทกุ คนช่วยกันเรียงร้อยขึน้ มา (2 คาบ)
หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 4 นักประพัน ธ์ตัวน้อ ย โดยใช้หลักความเป็ นฉัน มาเป็ นแนวทาง
โดยมีวิธีการ คือ ให้นกั เรียนประพันธ์หรือคิดทานองขึน้ มาเอง ทัง้ หมด 4 บรรทัด จากนัน้ มาสอบ
อ่านและปรบมือตามโน้ตที่ตวั เองได้ประพันธ์ขนึ ้ (2 คาบ)
การดาเนินกิจกรรมการเรียนการสอน
ครูผสู้ อนศึกษารายละเอียดต่าง ๆ ให้เข้าใจ ดังนี ้
1. การเตรียมการสอน
1.1 ศึกษาโครงสร้าง เป้าหมาย และจุดประการเรียนรูใ้ ห้เข้าใจอย่างละเอียด
1.2 ศึกษาแผนการจัดการเรียนรู ้ การดาเนินกิจ กรรมในขัน้ ตอนต่าง ๆ และ
การใช้เวลาในการจัดการเรียนการสอน
1.3 ตรวจสอบเอกสารประกอบการสอน ใบความรู ้ และสื่อการสอนต่าง ๆ ให้
อยูใ่ นสภาพที่พร้อมนาไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน
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1.4 ครูผสู้ อนจาเป็ นต้องมีความรูค้ วามเข้าใจ และสามารถอ่านโน้ตดนตรีไทย
ได้
2. การดาเนินกิจกรรมการเรียนการสอน
2.1 ครู ให้นกั เรียนทาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ก่อนเรียน เรื่องการอ่านโน้ต
ดนตรีไทย
2.2 ครูแจกใบความรูใ้ ห้นกั เรียนได้ศกึ ษา
2.3 ครูอธิบายและสาธิตความรูต้ ามแผนการจัดการเรียนการสอน
2.4 ครู ศึกษาความรู ใ้ นเนือ้ หาเป็ นอย่างดี และสามารถแก้ไขปั ญหาที่จะเกิด
ได้อย่างทันท่วงที
3. การประเมินผล
3.1 ครู ผสู้ อนประเมิ นผลก่อ นเรียนด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ เรื่องการ
อ่านโน้ตดนตรีไทย
3.2 ครู ผสู้ อนใช้แบบทดสอบท้ายหน่วยการเรียนรู ้ เพื่อประเมินความรู ค้ วาม
เข้าใจเนือ้ หาหลังจากที่สอนหน่วยการเรียนรู น้ นั้ ๆ จบเรียบร้อย แบบทดสอบจะมีทงั้ ภาคทฤษฎี
และปฏิบตั ิ
3.3 ครู ผสู้ อนประเมิ นผลหลังเรียนด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ เรื่องการ
อ่านโน้ตดนตรีไทย หลังจากที่ได้สอนครบทุกหน่วยการเรียนรูแ้ ล้ว
คู่มือนักเรียน
1. นักเรียนฟั งคาอธิ บาย และการสาธิตของครูอย่างตัง้ ใจ พร้อมทัง้ ฝึ กปฏิบตั ิตามคาสั่ง
หรือกิจกรรมต่าง ๆ
2. นักเรียนศึกษาเอกสารใบความรูป้ ระกอบการสอนให้เข้าใจ
3. นักเรียนศึกษารายการประเมินผลให้ชดั เจน หากมีขอ้ สงสัยให้ถามครูทนั ที
4. นักเรียนศึกษาทบทวนและฝึ กปฏิบตั ิซา้ จนเกิดทักษะและความชานาญ
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 ความรู้ท่วั ไปเกี่ยวกับการอ่านโน้ตดนตรีไทย
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง ความรู้ท่วั ไปเกี่ยวกับการอ่านโน้ตดนตรีไทย เวลา 2 คาบ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระเพิ่มเติม วิชาปฏิบัติการดนตรีไทย 1 รหัสวิชา ศ20207
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3
ภาคเรียนที่ 1
ปี การศึกษา 2563
1. สาระสาคัญ
ประวัติความเป็ นมาของระบบการบันทึกโน้ตเกิดขึน้ ตัง้ แต่สมัยสุโขทัยจนถึงสมัยปั จจุบนั
พบระบบการบันทึกโน้ต 6 ระบบ ได้แก่ 1. ระบบบันทึกโน้ตสากล 2. ระบบบันทึกโน้ตตัวอักษรไทย
ของพระอภัยพลรบ 3. ระบบบันทึกโน้ต ตัวเลขไทย 9 ตัว 4. ระบบบัน ทึก โน้ตเลขาสังคี ตย์ของ
ดุรยิ บรรณ 5. ระบบบันทึกโน้ตเชอเว่ 6. ระบบบันทึกโน้ตตัวอักษรในปั จจุบนั ซึ่งระบบบันทึกโน้ต
ตัวอักษรในปั จจุบนั ใช้ตวั อักษรเป็ นสัญลักษณ์แทนตัวโน้ต
2. จุดประสงค์การเรียนรู้
1. สามารถอธิบายประวัติความเป็ นมาของระบบบันทึกโน้ตดนตรีได้
2. รูจ้ กั ตัวโน้ตและสามารถอธิบายสัญลักษณ์แทนตัวโน้ตได้
3. รูจ้ กั จังหวะและสามารถอธิบายได้
3. ชิน้ งานหรือภาระงาน
แบบทดสอบท้ายหน่วยการเรียนรูท้ ่ี 1 เรื่อง ความรูท้ ่วั ไปเกี่ยวกับการอ่านโน้ตดนตรีไทย
4. กิจกรรมการเรียนรู้
ขั้นนา
1. ครูกล่าวทักทายนักเรียน
2. ครูให้นกั เรียนทาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ เรื่อง การอ่านโน้ตดนตรีไทย
3. ครู ถามนักเรียนว่ารู จ้ ักการบันทึกโน้ตแบบใดบ้าง และแต่ละแบบที่รูจ้ ักมีรูปแบบ
อย่างไร
4. ครู ใ ห้นัก เรีย นเล่น เกมเกี่ ย วกั บ ระบบบั น ทึ ก โน้ต ที่ ค รู ส ร้า งขึน้ ด้ว ยโปรแกรม
Quizizz
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ขั้นสอน
1. ครู อธิบายประวัติความเป็ นมาของระบบบันทึกโน้ตดนตรีให้นกั เรียนฟั ง พร้อมกับ
ยกตัวอย่างให้นกั เรียนดู
2. ครูถามนักเรียนว่ารูจ้ กั สัญลักษณ์แทนตัวโน้ตดนตรีไทยไหม
3. ครู ให้นกั เรียนช่วยกันบอกถึงสัญลักษณ์โน้ตดนตรีไทย ว่าตัวอักษรใดแทนเสียงใด
โดยครูช่วยเขียนคาตอบลงบนกระดาน
4. ครูอธิบายตัวโน้ตและสัญลักษณ์แทนตัวโน้ตให้นกั เรียนฟั ง
5. ครูให้นกั เรียนทากิจกรรมร้องเพลงเสียงตัวโน้ต โดยครูให้นกั เรียนทุกคนออกเสียง
ตัวโน้ตแต่ละตัวให้ตรงกับระดับเสียงที่ถูกต้อง โดยใช้ระนาดเอกเป็ นเครื่องดนตรีให้นกั เรียนได้ฟัง
เสียง
6. ครูอธิบายเรื่องจังหวะให้นกั เรียนฟั ง โดยเรียงลาดับตามนี ้ จังหวะสามัญ จังหวะฉิ่ง
และจังหวะหน้าทับ พร้อมกับยกตัวอย่างให้นกั เรียนดู
ขั้นสรุป
1. ครู และนักเรียนช่วยกันสรุ ปบทเรียนเรื่องประวัติความเป็ นมาของระบบบันทึกโน้ต
ดนตรี ตัวโน้ตและสัญลักษณ์แทนตัวโน้ต และจังหวะดนตรี
2. ครู ให้นกั เรียนทาแบบทดสอบท้ายหน่วย เรื่อง ความรู ท้ ่ วั ไปเกี่ยวกับการอ่านโน้ต
ดนตรีไทย
5. สื่อการเรียนรู้
1. เกมเรื่องระบบบันทึกโน้ตดนตรี
2. ใบความรู ้
3. ระนาดเอก
4. แบบทดสอบท้ายหน่วยการเรียนรูท้ ่ี 1 เรื่อง ความรูท้ ่วั ไปเกี่ยวกับการอ่านโน้ตดนตรีไทย
6. การวัดและประเมินผล
ทาแบบทดสอบท้ายหน่วยการเรียนรูท้ ่ี 1 เรื่อง ความรูท้ ่วั ไปเกี่ยวกับการอ่านโน้ตดนตรีไทย
เป็ นรายบุ ค คล โดยมี เ กณฑ์ ก ารให้ค ะแนนในการท าข้อ สอบแบบอั ต นัย คื อ ตอบถู ก 1 ข้อ
ได้ 1 คะแนน คะแนนที่ได้รวมทัง้ หมดต้องไม่ต่ากว่า 5 คะแนน
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ใบความรู้
หน่วยที่ 1 ความรู้ท่วั ไปเกี่ยวกับการอ่านโน้ตดนตรีไทย
1. ประวัติความเป็ นมาของระบบการบันทึกโน้ต
ประวัติความเป็ นมาของระบบการบันทึกโน้ตเกิดขึน้ ตัง้ แต่สมัยสุโขทัยจนถึงสมัยปั จจุบนั
พบระบบการบันทึกโน้ต 6 ระบบ ดังนี ้
1. ระบบบันทึกโน้ตสากล ปรากฏในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั
รัชกาลที่ 5 เป็ นระบบบันทึกโน้ตที่เป็ นมาตรฐานและสมบูรณ์แบบมากที่สดุ
2. ระบบบันทึกโน้ตตัวอักษรไทยของพระอภัย พลรบ (Letter Notation) ปรากฏใน
สมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั รัชกาลที่ 5 ระบบนีเ้ ป็ นเหมือนการแปลระบบโน้ต
สากลมาสูโ่ น้ตภาษาไทย
3. ระบบบันทึกโน้ตตัวเลข โดยหลวงประดิษฐไพเราะ (ศร ศิลปบรรเลง) ปรากฏใน
สมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั รัชกาลที่ 5 ระบบนีใ้ ช้ตวั เลข 1 - 9 สาหรับซอด้วง
ซออู้ และขลุย่ เพื่อเป็ นสัญลักษณ์ในการกดนิว้ ในแต่ละระดับเสียง และให้ใช้ตวั เลข 1 - 12 สาหรับ
จะเข้
4. ระบบบันทึกโน้ตเลขาสังคีตย์ ของดุรยิ บรรณ (Numeral Notation) ปรากฏในสมัย
พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ 6 ระบบนีถ้ ือเป็ นเอกลักษณ์เฉพาะทางของการ
บรรเลงเครื่องดนตรีไทยในการใช้ตวั เลขเป็ นหลักในการบันทึกโน้ตไทย เป็ นระบบเสียง Pentatonic
Scale มีระบบการบันทึกจังหวะที่แน่นอน คือ มี 8 ห้อง ใน 1 บรรทัดโน้ต หรือเท่ากับ 1 จังหวะหน้า
ทับปรบไก่ในอัตรา 2 ชัน้
5. ระบบบันทึกโน้ตเชอเว่ (Cheve) ในตาราเรียนของพระเจนดุรยิ างค์ ปรากฏในสมัย
พระบาทสมเด็ จ พระปกเกล้า เจ้า อยู่หัว รัช กาลที่ 7 เป็ นระบบโน้ต ตัว เลข 1- 7 มี ช่ ว งเสีย ง 3
ช่วงเสียง (3 Octaves) ใช้ทฤษฎีดนตรีสากล
6. ระบบบันทึกโน้ตตัวอักษรในปั จจุบนั ปรากฏในสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้า
เจ้าอยู่หวั รัชกาลที่ 7 มี ลกั ษณะการผสมผสานกันระหว่างโน้ตตัวอักษรของพระอภัยพลรบ โน้ต
เลขาสังคีตย์ของดุรยิ บรรณ และโน้ตตัวเลขไทย 9 ตัว ของหลวงประดิษฐไพเราะ (ศร ศิลปบรรเลง)
เป็ นการผสมผสานระบบโน้ตไทยทัง้ หมดที่คิดค้นขึน้ และมี การนามาประยุกต์ใช้ในการเรียนการ
สอนจนถึงปั จจุบนั

111
2. ตัวโน้ตและสัญลักษณ์แทนตัวโน้ต
สาหรับระบบโน้ตดนตรีไทย สัญลักษณ์ท่ีใช้แทนระดับความสูงต่าของเสียงถูกกาหนดโดย
ตัวอักษรจานวน 7 ตัว ดังนี ้
ด
ย่อมาจากเสียง
โด
ร
ย่อมาจากเสียง
เร
ม
ย่อมาจากเสียง
มี
ฟ
ย่อมาจากเสียง
ฟา
ซ
ย่อมาจากเสียง
ซอล
ล
ย่อมาจากเสียง
ลา
ท
ย่อมาจากเสียง
ที
นอกจากนัน้ ยังมี สญ
ั ลักษณ์การแทนเสียงสูงและเสียงต่ าของตัวโน้ต โดยถ้าจุดข้างบน
ตัวอักษร เช่น ด จะเป็ นการแทนตัวโน้ตเสียงสูง และถ้ามี จุดข้างล่างตัวอักษร เช่น ดฺ จะเป็ นการ
แทนตัวโน้ตเสียงต่า
3. จังหวะดนตรี
จังหวะ หมายถึง การแบ่งส่วนย่อยของทานองเพลง ซึ่งดาเนินไปด้วยเวลาอันสม่ าเสมอ
ทุก ๆ ระยะของส่วนที่แบ่งนีค้ ือ จังหวะ จังหวะที่ใช้ในการดนตรีไทยแบ่งออกเป็ น 3 ประเภท คือ
1. จังหวะสามัญ หมายถึง จังหวะทั่วไปที่ตอ้ งยึดถือเป็ นหลักสาคัญของการขับร้อ ง
และการบรรเลง แม้จะไม่มีส่งิ ใดเป็ นเครื่องให้สญ
ั ญาณจังหวะก็ตอ้ งมีความรูส้ กึ อยูใ่ นใจตลอดเวลา
2. จังหวะฉิ่ง เป็ นการแบ่งจังหวะด้วยเสียงที่ตีฉ่ิงเพื่อให้รูจ้ ังหวะเบาและจังหวะหนัก
โดยตีสลับกันเป็ น “ฉิ่ง” และ “ฉับ ” เป็ นจังหวะหนัก ให้เข้ากับลักษณะของเพลง แต่บทเพลงที่มี
ลักษณะพิเศษอาจตีเฉพาะเสียง “ฉิ่ง” หรือ “ฉับ” ล้วน ๆ ก็ได้ เวลาบันทึกจังหวะฉิ่งจะใช้สญ
ั ลักษณ์
- แทนจังหวะฉิ่ง และ สัญลักษณ์ + แทนจังหวะฉับ ตัวอย่างดังนี ้
จังหวะฉิ่ง 3 ชัน้
+
+
---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----
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จังหวะฉิ่ง 2 ชัน้
+
---- ---- ----

+
----

----

+
----

----

+
----

จังหวะฉิ่งชัน้ เดียว
- +
- +
- +
---- ---- ----

- +
----

- +
----

- +
----

- +
----

- +
----

3. จังหวะหน้าทับ คือ การยึดเอาหน้าทับ เป็ นเกณฑ์นบั จังหวะ หมายความว่าเมื่อหน้า
ทับตีจบไปเที่ยวหนึ่งก็นบั เป็ น 1 จังหวะ ตีจบไป 2 เที่ยว ก็เป็ น 2 จังหวะ แต่หน้าทับที่ใช้เป็ นเกณฑ์
ในการกาหนดจังหวะนีโ้ ดยปกติใช้แต่ห น้าทับที่ เป็ นประเภทของเพลง เช่น ปรบไก่ หรือ สองไม้
กับอัตราชัน้ ของเพลง เช่น 3 ชัน้ 2 ชัน้ และชัน้ เดียว ส่วนเพลงที่มีหน้าทับพิเศษซึ่งมีความยาวมาก
ก็มิได้ถือเอาหน้าทับประจาเพลงเช่นนัน้ มาเป็ น เกณฑ์กาหนดจังหวะ เช่น เพลงตระนิมิต ซึ่งมีหน้า
ทับตะโพนประจาเพลง เวลาบรรเลงตะโพนก็ จ ะตีหน้าทับตระ ซึ่งมี ความยาวเท่ากันกับทานอง
เพลง หน้าทับกับทานองเพลงก็จะจบลงพร้อมกัน แล้วก็จะถือว่าเพลงตระนิมิตมีจงั หวะเดียวไม่ได้
หากจะตรวจให้ทราบว่าเพลงตระนิมิ ต มี ก่ี จังหวะก็ จ ะต้อ งใช้หน้าทับ ปรบไก่ 2 ชั้น เป็ น เกณฑ์
ตรวจสอบเพราะเพลงตระนิมิตเป็ นเพลงประเภทหน้าทับปรบไก่ เมื่อนาหน้าทับปรบไก่มาตีเข้ากับ
ทานองเพลงตระนิมิตก็จะตีหน้าทับได้ 8 เที่ยว จึงเป็ นอันรูไ้ ด้วา่ เพลงตระนิมิตมี 8 จังหวะ
*************************************************************************
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แบบทดสอบท้ายหน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง ความรู้ท่วั ไปเกี่ยวกับการอ่านโน้ตดนตรีไทย
คาชีแ้ จง ข้อสอบมี 2 ตอน ให้นักเรียนทาให้ครบทุกข้อ (คะแนนเต็ม 10 คะแนน)
ตอนที่ 1 ให้นักเรียนเติมคาในช่องว่างให้ถูกต้อง (8.5 คะแนน)
1. ระบบบันทึกโน้ตตัวอักษรไทยของ_____________________________ปรากฏในสมัย
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ 5
2. ระบบบันทึกโน้ตเลขาสังคีตย์ ของดุรยิ บรรณ (Numeral Notation) ปรากฏใน
สมัย__________________________________________________
3. ระบบบันทึกโน้ตตัวเลขไทย 9 ตัว (Numeral Notation)
โดย________________________________ ปรากฏในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ 5
4. ระบบบันทึกโน้ตตัวอักษรในปั จจุบนั ปรากฏในสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยูห่ วั
รัชกาลที่ 7 มีลกั ษณะการผสมผสานกันระหว่าง (1.5 คะแนน)
1.___________________________________________
2.___________________________________________
และ 3._______________________________________
5. โน้ตตัวเร ใช้ตวั อักษร_______เป็ นสัญลักษณ์ในการแทนเสียง
6. โน้ตตัวลา ใช้ตวั อักษร_______เป็ นสัญลักษณ์ในการแทนเสียง
7. ท ย่อมาจากเสียง____________
8. ซฺ ย่อมาจากเสียง____________
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ตอนที่ 2 ให้นักเรียนเขียนจังหวะฉิ่งในแต่ละอัตราจังหวะให้ถูกต้อง (1.5 คะแนน)
โดยใช้เครื่องหมายลบ (-) แทนจังหวะฉิ่ง และเครื่องหมายบวก (+) แทนจังหวะฉับ
จังหวะฉิ่ง 3 ชัน้ (0.5 คะแนน)
----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

จังหวะฉิ่ง 2 ชัน้ (0.5 คะแนน)
----

----

----

จังหวะฉิ่งชัน้ เดียว (0.5 คะแนน)
----

----

----

----
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เฉลยแบบทดสอบท้ายหน่วยการเรียนรู้ที่ 1
เรื่อง ความรู้ท่วั ไปเกี่ยวกับการอ่านโน้ตดนตรีไทย
คาชีแ้ จง

ข้อสอบมี 2 ตอน ให้นักเรียนทาให้ครบทุกข้อ (คะแนนเต็ม 10 คะแนน)

ตอนที่ 1 ให้นักเรียนเติมคาในช่องว่างให้ถูกต้อง (8.5 คะแนน)
1. ระบบบันทึกโน้ตตัวอักษรไทยของพระยาอภัยพลรบปรากฏในสมัยพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ 5
2. ระบบบันทึกโน้ตเลขาสังคีตย์ ของดุรยิ บรรณ (Numeral Notation) ปรากฏในสมัย
พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้ าเจ้ าอยู่หัวเกล้ าเจ้ าอยู่หัว
3. ระบบบันทึกโน้ตตัวเลขไทย 9 ตัว (Numeral Notation) โดยหลวงประดิษฐไพเราะ (ศร ศิลปบรรเลง)ปรากฏในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ 5
4. ระบบบันทึกโน้ตตัวอักษรในปั จจุบนั ปรากฏในสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยูห่ วั
รัชกาลที่ 7 มีลกั ษณะการผสมผสานกันระหว่าง (1.5 คะแนน) 1.โน้ ตตัวอักษรของพระอภัยพล
รบ 2.โน้ ตเลขาสังคีตย์ของดุริยบรรณ และ 3.โน้ ตตัวเลขไทย 9 ตัว ของหลวงประดิษฐไพเราะ (ศร ศิลปบรรเลง)
5. โน้ตตัวเร ใช้ตวั อักษร ร เป็ นสัญลักษณ์ในการแทนเสียง
6. โน้ตตัวลา ใช้ตวั อักษร ล เป็ นสัญลักษณ์ในการแทนเสียง
7. ท ย่อมาจากเสียงทีสูง
8. ซฺ ย่อมาจากเสียงซอลต่า
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ตอนที่ 2 ให้นักเรียนเขียนจังหวะฉิ่งในแต่ละอัตราจังหวะให้ถูกต้อง (1.5 คะแนน)
โดยใช้เครื่องหมายลบ (-) แทนจังหวะฉิ่ง และเครื่องหมายบวก (+) แทนจังหวะฉับ
จังหวะฉิ่ง 3 ชัน้ (0.5 คะแนน)
+
---- ---- ---- ----

----

----

----

+
----

จังหวะฉิ่ง 2 ชัน้ (0.5 คะแนน)
+
+
---- ---- ---- ----

----

+
----

----

+
----

จังหวะฉิ่งชัน้ เดียว (0.5 คะแนน)
- +
- +
- +
- +
---- ---- ---- ----

- +
----

- +
----

- +
----

- +
----
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แบบบันทึกผลการประเมิน
แบบทดสอบท้ายหน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง ความรู้ท่วั ไปเกี่ยวกับการอ่านโน้ตดนตรีไทย
ลาดับที่

ชื่อ - นามสกุล

คะแนนเต็ม

คะแนนที่ตอบได้ หมายเหตุ

ลงชื่อ...............................................................ผูป้ ระเมิน
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 วิธีการอ่านโน้ตดนตรีไทย
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2
เรื่อง การอ่านโน้ตดนตรีไทย
เวลา 4 คาบ (200 นาที)
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระเพิ่มเติม วิชาปฏิบัติการดนตรีไทย 1 รหัสวิชา ศ20207
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3
ภาคเรียนที่ 1
ปี การศึกษา 2563
1. สาระสาคัญ
สาหรับการอ่านโน้ตดนตรีไทย เริ่มจากการเข้าใจหลักการบันทึกโน้ตดนตรีไทยก่อน ซึ่งการ
บันทึกโน้ตดนตรีไทยนัน้ จะใช้การบันทึกโน้ตในช่องตาราง โดยแบ่งออกเป็ นบรรทัดละ 8 ห้อง ใน
แต่ละห้องบรรจุโน้ตไว้ 4 ตัว โน้ตตัวที่ 2 ของแต่ละห้องเป็ นจังหวะยก และโน้ตตัวที่ 4 ของแต่ละ
ห้อ งเป็ นจังหวะตก วิธีการอ่านโน้ตดนตรีไทยนัน้ ใช้การเคาะจังหวะที่โน้ตท้ายห้อ งแทนโน้ตตัว
สุดท้ายเป็ นเสียงตกจังหวะเสมอ ควรเคาะจังหวะด้วยความเร็วคงที่และไม่เร็วหรือช้าเกินไป จะทา
ให้เข้าใจวิธีการบันทึกได้ง่ายขึน้ ห้องเพลง ในระบบโน้ตดนตรีไทย ทาหน้าที่เช่นเดียวกันกับจังหวะ
(Beat) ในดนตรีตะวันตก กล่าวคือ จะมีการเคลื่อนที่ไปข้างหน้าในอัตราความช้า -เร็ว ที่สม่ าเสมอ
คล้ายกับอัตราการเต้นของหัวใจหรือ จังหวะการแกว่งของลูกตุม้ นาฬิกาที่มีอัตราส่วนที่แน่นอน
สม่ าเสมอและต่อเนื่อง ทุกบรรทัดที่ใช้บันทึกโน้ตจะประกอบด้วย 8 ห้อ งเพลง โดยตาแหน่งของ
จังหวะเคาะจะอยูท่ ่ีสว่ นสุดท้ายห้อง ในการบันทึกโน้ตตามระบบโน้ตดนตรีไทย โน้ตตัวอักษรแต่ละ
ตัวและเครื่องหมาย - แต่ละอันมีค่าของอัตราความยาวเท่ากับ 1 หน่วยเคาะย่อยเท่ากันหมด ถ้ามี
ตัวโน้ตอยูข่ า้ งหน้าเครื่องหมาย - จะสามารถยืดเสียงของตัวโน้ตตัวนัน้ ให้ยาวออกไปอีกตามอัตรา
2. จุดประสงค์การเรียนรู้
1. สามารถอธิบายหลักการบันทึกโน้ตดนตรีไทยเบือ้ งต้นได้
2. สามารถบอกค่าความยาวของเสียงได้อย่างถูกต้อง
3. สามารถอ่านโน้ตดนตรีไทยได้ถกู ต้อง
3. ชิน้ งานหรือภาระงาน
แบบทดสอบท้ายหน่วยการเรียนรูท้ ่ี 2 เรื่อง วิธีการอ่านโน้ตดนตรีไทย
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4. กิจกรรมการเรียนรู้
สัปดาห์ที่ 1 (100 นาที)
ขั้นนา
1. ครูกล่าวทักทายนักเรียน
2. ครู แ ละนัก เรีย นร่ว มกั น ทบทวนความรู ใ้ นหน่ วยที่ 1 เรื่อ งความรู ท้ ่ ัวไป
เกี่ยวกับการอ่านโน้ตดนตรีไทย
3. ครู ให้นกั เรียนทบทวนกิจกรรมร้องเพลงเสียงตัวโน้ต โดยครู ให้นกั เรียนทุก
คนออกเสียงตัวโน้ตแต่ละตัวให้ตรงกับระดับเสียงที่ถูกต้อง โดยใช้ระนาดเอกเป็ นเครื่อ งดนตรีให้
นักเรียนได้ฟังเสียง
ขั้นสอน
1. ครู อธิ บายวิธีการปรบมื อให้เป็ นจังหวะยก และจังหวะตก พร้อ มกับท่อ ง
ตัวเลข 1 2 3 4 ให้เป็ นจังหวะ โดยเลข 2 ตรงกับจังหวะยก และเลข 4 ตรงกับจังหวะตก พร้อมทัง้
แสดงให้นกั เรียนดูเป็ นตัวอย่าง
2. ครู อ ธิ บ ายถึ ง เรื่อ งค่ าความยาวของเสี ย ง และสอนการปรบมื อ ให้เป็ น
จังหวะพร้อมกับการอ่านโน้ต หลังจากนัน้ ครู นาแบบฝึ กหัดที่ 1 มาอธิ บายวิธีการปรบมื อให้เป็ น
จังหวะพร้อมกับการอ่านโน้ตให้นกั เรียนฟั ง และให้นกั เรียนฝึ กปฏิบตั ิ
3. ครูให้นกั เรียนแบ่งกลุม่ ฝึ กซ้อมการอ่านโน้ต ตามแบบฝึ กหัดที่ 1 - 3 โดยมี
ครูคอยให้คาแนะนา
4. ครู ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มออกมาอ่านโน้ตตามแบบฝึ กหัด เพื่อ ตรวจสอบ
ความเข้าใจและความถูกต้อง
ขั้นสรุป
1. ครูและนักเรียนช่วยกันสรุปความรูเ้ รื่อง วิธีการอ่านโน้ตดนตรีไทย
2. ครู ให้นักเรียนทาแบบทดสอบท้ายหน่วยการเรียนรู ท้ ่ี 2 เรื่อง วิธีการอ่าน
โน้ตดนตรีไทย
สัปดาห์ที่ 2 (100 นาที)
ขั้นนา
1. ครูกล่าวทักทายนักเรียน
2. ครูและนักเรียนร่วมกันทบทวนความรูเ้ รื่อง วิธีการอ่านโน้ตดนตรีไทย
3. ครูให้นกั เรียนร่วมกันอ่านโน้ตตามแบบฝึ กหัดที่ 1 - 3
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ขั้นสอน
1. ครู นาแบบฝึ กหัดที่ 4 และ 5 มาอธิ บายวิธีการปรบมือให้เป็ นจังหวะพร้อม
กับอ่านโน้ตให้นกั เรียนฟั ง และให้นกั เรียนฝึ กปฏิบตั ิ
2. ครู ให้นกั เรียนแต่ละกลุม่ ออกมาอ่านโน้ตตามแบบฝึ กหัดที่ 4 และ 5 เพื่อ
ตรวจสอบความเข้าใจและความถูกต้อง
ขั้นสรุป
1. ครูและนักเรียนร่วมกันทบทวนและสรุ ปความรูเ้ รื่อง วิธีการอ่านโน้ตดนตรี
ไทย
2. ครู ให้นักเรียนทาแบบทดสอบท้ายหน่วยการเรียนรู ท้ ่ี 2 เรื่อง วิธีการอ่าน
โน้ตดนตรีไทย
5. สื่อการเรียนรู ้
1. แบบฝึ กหัดอ่านโน้ตดนตรีไทย
2. แบบทดสอบท้ายหน่วยการเรียนรูท้ ่ี 2 เรื่อง วิธีการอ่านโน้ตดนตรีไทย
3. ระนาดเอก
4. ฉิ่ง
5. กรับ
6. การวัดและประเมินผล
ทาแบบทดสอบท้ายหน่วยการเรียนรูท้ ่ี 2 เรื่อง วิธีการอ่านโน้ตดนตรีไทย ซึ่งแบบทดสอบ
เป็ นแบบทดสอบอัตนัย จานวน 5 ข้อ ทดสอบเป็ นรายบุคคล โดยมีเกณฑ์การให้คะแนนในการทา
ข้อสอบแบบอัตนัยคือ ตอบถูก 1 ข้อ ได้ 2 คะแนน คะแนนที่ได้ตอ้ งไม่ต่ากว่า 6 คะแนน
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แบบฝึ กหัดอ่านโน้ตดนตรีไทย
แบบฝึ กหัดชุดที่ 1
---ด ---ร

---ม

-ด-ด

-ม-ม -ฟ-ฟ -ซ-ซ

-ร-ร

---ฟ

---ซ

---ล

---ท

---ด

-ล-ล -ท-ท -ด-ด

- ด ด ด - ร ร ร - ม ม ม - ฟ ฟฟ - ซ ซ ซ - ล ล ล - ท ท ท -ด ด ด
ดดดด

รรรร

มมมม ฟฟฟฟ

ซซซซ

ลลลล

ทททท

ดดดด

แบบฝึ กหัดชุดที่ 2
-ด-- -ร--

-ม--

-ซ--

-ล--

-ท--

-ด--

ดด--

รร--

มม-- ฟฟ-- ซซ--

ลล-- ทท-- ดด--

-ดด-

-รร-

-มม- -ฟฟ- -ซซ-

-ลล- -ทท- -ดด-

--ดด

--รร

--มม --ฟฟ --ซซ

--ลล --ทท -- ดด

-ฟ--

แบบฝึ กหัดชุดที่ 3
---ด ---ร
-ดดด -ททท
ดดดด รรรร
-ด-ด -ท-ท

---ม
-ลลล
มมมม
-ล-ล

---ฟ
-ซซซ
ฟฟฟฟ
-ซ-ซ

-ซ-ซ -ล-ล -ท-ท
ฟฟฟฟ มมมม รรรร
-ซซซ -ลลล -ททท
---ฟ ---ม ---ร

-ด-ด
ดดดด
-ดดด
---ด
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แบบฝึ กหัดชุดที่ 4
-ด-- -ร-- -ม-- -ฟ--ดด- -ทท- -ลล- -ซซ--ดด --รร --มม --ฟฟ
ดด-- ทท-- ลล-- ซซ--

ซซ-- ลล-- ทท-- ดด---ฟฟ --มม --รร --ดด
-ซซ- -ลล- -ทท- -ดด-ฟ-- -ม-- -ร-- -ด--

แบบฝึ กหัดชุดที่ 5
---ด --รม -ซ-ล
ฟซ-ล --ทด -ท-ล
- - - ร - - ม ร - ซ- -ลด- -รด- -ลด-

--ด
--ด
--ซ
--ม

ซม
ซม
ลซ
ลซ

ร
ร
-

ม
ม
ม
ล

ร
ร
ล
ฟ

-ม-ฟ
-ม-ร
--ทด
-ซ-ล

-ซ-ม
-ฟ-ม
-ร-ท
-ซ-ม

--มม
-ดดด
ลซ-ล
รดรด
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แบบทดสอบท้ายหน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง วิธีการอ่านโน้ตดนตรีไทย
คาชีแ้ จง

ให้นักเรียนทาให้ครบทุกข้อ (คะแนนเต็ม 10 คะแนน)

คาสั่ง

ให้นักเรียนเติมค่าความยาวของเสียงในแต่ละข้อให้ถูกต้อง

---ฟ

-ม--

-ร-ซ

---ซ

1. โน้ตตัว ม มีคา่ ความยาวของเสียงเท่ากับ______จังหวะย่อย
-ม-ร

-ด-ม

--ดร

มรดล

2. โน้ตตัว ร มีคา่ ความยาวของเสียงเท่ากับ______จังหวะย่อย
---ซ

-ซซซ

-ม-ซ

-ล-ด

3. โน้ตตัว ซ มีคา่ ความยาวของเสียงเท่ากับ______จังหวะย่อย
---ด

----

-ร--

----

4. โน้ตตัว ด มีคา่ ความยาวของเสียงเท่ากับ______จังหวะย่อย
---ซ

-ซ-ซ

--ซม

รมซด

5. โน้ตตัว ซ มีคา่ ความยาวของเสียงเท่ากับ______จังหวะย่อย
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เฉลย แบบทดสอบท้ายหน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง วิธีการอ่านโน้ตดนตรีไทย
คาชีแ้ จง

ให้นักเรียนทาให้ครบทุกข้อ (คะแนนเต็ม 5 คะแนน)

คาสั่ง

ให้นักเรียนเติมค่าความยาวของเสียงในแต่ละข้อให้ถูกต้อง

---ฟ

-ม--

-ร-ซ

---ซ

1. โน้ตตัว ม มีคา่ ความยาวของเสียงเท่ากับ 4 จังหวะย่อย
-ม-ร

-ด-ม

--ดร

มรดล

2. โน้ตตัว ร มีคา่ ความยาวของเสียงเท่ากับ 2 จังหวะย่อย
---ซ

-ซซซ

-ม-ซ

-ล-ด

3. โน้ตตัว ซ มีคา่ ความยาวของเสียงเท่ากับ 1 จังหวะย่อย
---ด

----

-ร--

----

4. โน้ตตัว ด มีคา่ ความยาวของเสียงเท่ากับ 6 จังหวะย่อย
---ซ

-ซ-ซ

--ซม

รมซด

5. โน้ตตัว ซ มีคา่ ความยาวของเสียงเท่ากับ 3 จังหวะย่อย
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แบบบันทึกผลการประเมิน
แบบทดสอบท้ายหน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง วิธีการอ่านโน้ตดนตรีไทย
ลาดับที่

ชื่อ - นามสกุล

คะแนนเต็ม

คะแนนที่ตอบได้ หมายเหตุ

ลงชื่อ...............................................................ผูป้ ระเมิน
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 เรียงร้อยถ้อยทานอง
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3
เรื่อง เรียงร้อยถ้อยทานอง
เวลา 2 คาบ (100 นาที)
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระเพิ่มเติม วิชาปฏิบัติการดนตรีไทย 1 รหัสวิชา ศ20207
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3
ภาคเรียนที่ 1
ปี การศึกษา 2563
1. สาระสาคัญ
การสร้างสรรค์ผลงานดนตรี เป็ นงานที่เกิ ดขึน้ จากวัตถุป ระสงค์ท่ีแตกต่างกันไป เช่ น
เพื่อใช้ในกิจกรรมทางสังคม การแสดงละคร หรือเพื่อธุรกิจ นอกจากนีย้ งั มีการสร้างสรรค์ผลงาน
ดนตรีท่เี กิดขึน้ จากจินตนาการของผูป้ ระพันธ์เพลงเอง โดยไม่ได้มีวตั ถุประสงค์ใด ๆ เพียงดาเนินไป
ตามอารมณ์เท่านั้น ทั้งนี ว้ ิธีก ารเก็ บ บัน ทึก ผลงานดนตรีนนั้ ๆ คื อ การบันทึก ไว้ในรู ป แบบโน้ต
ดนตรีไทย ซึ่งจะใช้การบันทึกโน้ตในช่องตาราง โดยแบ่งออกเป็ นบรรทัดละ 8 ห้อง ในแต่ละห้องจะ
มี บ รรจุโน้ตไว้ 4 ตัว โน้ต ตัวที่ 4 ของแต่ล ะห้อ งเป็ น จังหวะตก ในการบัน ทึก โน้ต ตามระบบโน้ต
ดนตรีไทย โน้ตตัวอัก ษรแต่ละตัวและเครื่อ งหมาย - แต่ล ะอันมี ค่าของอัต ราความยาวเท่ากับ
1 หน่วยเคาะย่อยเท่ากันหมด ถ้ามีตวั โน้ตอยูข่ า้ งหน้าเครื่องหมาย - จะสามารถยืดเสียงของตัวโน้ต
ตัวนัน้ ให้ยาวออกไปอีกตามอัตรา
2. จุดประสงค์การเรียนรู้
1. สามารถบันทึกโน้ตดนตรีไทยได้ถกู ต้อง
2. สามารถอ่านโน้ตดนตรีไทยได้ถกู ต้อง
3. ชิน้ งานหรือภาระงาน
แบบทดสอบปฏิบตั ิอ่านโน้ตเพลงลาวเสี่ยงเทียน สองชัน้
ใบงานนักประพันธ์ตวั น้อย
4. กิจกรรมการเรียนรู้
ขั้นนา
1. ครูกล่าวทักทายนักเรียน
2. ครูให้นกั เรียนร่วมกันทบทวนแบบฝึ กหัดที่ 1 - 5
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ขั้นสอน
1. ครูให้นกั เรียนอ่านโน้ตเพลงลาวเสี่ยงเทียน สองชัน้ พร้อมกับปรบมือให้เป็ นจังหวะ
โดยแบ่งกลุม่ เป็ น 2 กลุม่ ให้อ่านเป็ นทานองพวกหน้าและพวกหลัง
2. ครู อธิ บายถึงรู ปแบบกิจกรรมเรียงร้อยถ้อยทานองให้นกั เรียนฟั งเพื่อให้เกิ ดความ
เข้าใจให้ตรงกัน กิ จกรรมเรียงร้อยถ้อ ยทานอง คือ กิ จกรรมที่ครู จ ะให้นักเรียนทุกคนช่วยกันแต่ง
ทานองขึน้ มา โดยที่ให้นกั เรียนแต่ละคนคิดทานองความยาว 4 ห้องเพลง แล้วนาทานองมาต่อกัน
ให้ครบทุกคน โดยมีครูเป็ นผูบ้ นั ทึกโน้ตเพลงบนกระดาน หลังจากนัน้ ให้ทุกคนอ่านทานองที่ช่วยกัน
คิดขึน้ มา
3. ครู ใ ห้เวลานั ก เรีย นประมาณ 10 นาที ในการแต่ ง ท านองเพลง ความยาว 2
ห้องเพลง
4. ครู ให้นกั เรียนแต่ละคนเสนอทานองเพลง โดยการปรบมือให้เป็ นจังหวะพร้อมกับ
ร้องโน้ตที่ตนเองแต่ง และครูผสู้ อนเป็ นผูบ้ นั ทึกโน้ตเพลงบนกระดาน
5. เมื่อนักเรียนทุกคนเสนอทานองเพลงครบแล้ว ให้นกั เรียนทัง้ หมดปรบมือพร้อมกับ
อ่านโน้ตบนกระดาน โดยมีครูเป็ นผูค้ วบคุมจังหวะ
ขั้นสรุป
1. ครูให้นกั เรียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเพลงที่ทกุ คนช่วยกันแต่ง
2. ครูแจกใบงานนักประพันธ์ตวั น้อยให้นกั เรียนพร้อมกับอธิบายวิธีการทา ให้กลับไป
ทาเป็ นการบ้านเพื่อส่งและนาเสนอผลงานในคาบหน้า
3. สอบปฏิบตั ิอ่านโน้ตและปรบมือเพลงลาวเสี่ยงเทียน สองชัน้
5. สื่อการเรียนรู้
1. โน้ตเพลงลาวเสี่ยงเทียน สองชัน้
2. ฉิ่ง
3. กรับ
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6. การวัดและประเมินผล
สอบปฏิบตั ิอ่านโน้ตและปรบมือ เพลงลาวเสี่ยงเทียน สองชัน้ เป็ นรายบุคคล คะแนนเต็ม
10 คะแนน คะแนนที่ได้ตอ้ งไม่ต่ากว่า 5 คะแนน โดยมีเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี ้
อ่านโน้ตและปรบมือได้ถกู ต้องและตรงตามจังหวะทัง้ หมด =
10 คะแนน
อ่านโน้ตและปรบมือผิดจังหวะ 1 - 2 ตาแหน่ง
=
9 คะแนน
อ่านโน้ตและปรบมือผิดจังหวะ 3 - 4 ตาแหน่ง
=
8 คะแนน
อ่านโน้ตและปรบมือผิดจังหวะ 5 - 6 ตาแหน่ง
=
7 คะแนน
อ่านโน้ตและปรบมือผิดจังหวะ 7 - 8 ตาแหน่ง
=
6 คะแนน
อ่านโน้ตและปรบมือผิดจังหวะ 9 - 10 ตาแหน่ง
=
5 คะแนน
อ่านโน้ตและปรบมือผิดจังหวะ 10 ตาแหน่งขึน้ ไป
=
ไม่ผา่ นเกณฑ์
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เพลงลาวเสี่ยงเทียน สองชั้น
ท่อน 1
---ด
---ล
---ม
-ม-ร

-ดดด
-ซซซ
-รมซ
-ด-ม

-ลลล
ดลลล
--ดร
--ดร

ซลดซ - - - ฟ
ซลดซ - ล ซ ฟ
มรดล - - ด ล
มรดล - - ด ล

-ม--ม-ซมซล
ซมซล

-ร
-ร
-ด
-ด

ท่อน 2
ซลซม ซรมซ
ซลซม ซรมซ
-ม-ร -ด-ม
-ม-ร -ด-ม

ซลซม
ซลซม
--ดร
--ดร

ซรมซ
ซรมซ
มรดล
มรดล

รด-ร
รด-ร
ซมซล
ซมซล

ซลซม รด-ร
ซลซม รด-ร
-ดรม -ร-ด
-ดรม -ร-ด
กลับต้น

ซลซม
ซลซม
--ดล
--ดล

-ซ ---ซ
-ซ -ลซซ
รม -ร-ด
รม -ร-ด
กลับต้น
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แบบบันทึกผลการประเมินการสอบปฏิบัติอา่ นโน้ตและปรบมือ
เพลงลาวเสี่ยงเทียน สองชั้น
ลาดับที่

ชื่อ - นามสกุล

คะแนนเต็ม

คะแนนที่
ปฏิบตั ิได้

หมายเหตุ

ลงชื่อ...............................................................ผูป้ ระเมิน
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เกณฑ์การให้คะแนนสอบปฏิบตั ิอ่านโน้ตและปรบมือเพลงลาวเสี่ยงเทียน สองชั้น
อ่านโน้ตและปรบมือได้ถกู ต้องและตรงตามจังหวะทัง้ หมด =
10 คะแนน
อ่านโน้ตและปรบมือผิดจังหวะ 1 - 2 ตาแหน่ง
=
9 คะแนน
อ่านโน้ตและปรบมือผิดจังหวะ 3 - 4 ตาแหน่ง
=
8 คะแนน
อ่านโน้ตและปรบมือผิดจังหวะ 5 - 6 ตาแหน่ง
=
7 คะแนน
อ่านโน้ตและปรบมือผิดจังหวะ 7 - 8 ตาแหน่ง
=
6 คะแนน
อ่านโน้ตและปรบมือผิดจังหวะ 9 - 10 ตาแหน่ง
=
5 คะแนน
อ่านโน้ตและปรบมือผิดจังหวะ 10 ตาแหน่งขึน้ ไป
=
ไม่ผา่ นเกณฑ์
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 นักประพันธ์ตัวน้อย
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4
เรื่อง นักประพันธ์ตัวน้อย
เวลา 2 คาบ (100 นาที)
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระเพิ่มเติม วิชาปฏิบัติการดนตรีไทย 1 รหัสวิชา ศ20207
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3
ภาคเรียนที่ 1
ปี การศึกษา 2563
1. สาระสาคัญ
ในหน่วยการเรียนรู น้ จี ้ ะทาให้ผเู้ รียนได้บูรณาการความรูใ้ นหน่วยการเรียนรู ท้ ่ผี า่ นมาแล้ว
ทัง้ หมด โดยการสร้างสรรค์ผลงานของตนเอง ใช้ทกั ษะการบันทึกโน้ต และทาซา้ ในทักษะการอ่าน
โน้ตด้วยการเสนอผลงานของตนเอง
2. จุดประสงค์การเรียนรู้
1. สามารถบันทึกโน้ตดนตรีไทยได้ถกู ต้อง
2. สามารถอ่านโน้ตดนตรีไทยได้ถกู ต้อง
3. ชิน้ งานหรือภาระงาน
ใบงานนักประพันธ์ตวั น้อย
4. กิจกรรมการเรียนรู้
ขั้นนา
1. ครูกล่าวทักทายนักเรียน
2. ครูให้นกั เรียนร่วมกันปรบมือพร้อมกับอ่านโน้ตที่ได้ช่วยกันแต่งในกิจกรรมเรียงร้อย
ถ้อยทานองในสัปดาห์ท่แี ล้ว
ขั้นสอน
1. ครูให้นกั เรียนนาใบงานนักประพันธ์ตวั น้อยขึน้ มา พร้อมกับให้นกั เรียนซ้อมอ่านใบ
งานของตนเอง เพื่อออกมานาเสนอผลงานหน้าชัน้ เรียน โดยครูให้เวลาในการเตรียมตัวประมาณ
15 นาที
2. ครู ให้นักเรียนแต่ละคนเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน โดยการปรบมื อ ให้เป็ นจังหวะ
พร้อมกับอ่านโน้ตที่ตนเองแต่ง
ขั้นสรุป
1. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปกิจกรรมนักประพันธ์ตวั น้อย และสรุ ปบทเรียนเรื่องการ
อ่านโน้ตดนตรีไทย
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2. ครูให้นกั เรียนทาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ เรื่อง การอ่านโน้ตดนตรีไทย
5. สื่อการเรียนรู้
1. แบบฝึ กหัดอ่านโน้ตดนตรีไทย
2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การอ่านโน้ตดนตรีไทย
6. การวัดและประเมินผล
ประเมิ น ผลจากการสอบปฏิ บัติอ่ านโน้ตและปรบมื อ เพลงที่ นักเรีย นท าในใบงานนัก
ประพันธ์ตวั น้อยเป็ นรายบุคคล คะแนนเต็ม 10 คะแนน คะแนนที่ได้ตอ้ งไม่ต่ากว่า 5 คะแนน โดยมี
เกณฑ์การให้คะแนน ดังนี ้
อ่านโน้ตและปรบมือได้ถกู ต้องและตรงตามจังหวะทัง้ หมด =
10 คะแนน
อ่านโน้ตและปรบมือผิดจังหวะ 1 - 2 ตาแหน่ง
=
9 คะแนน
อ่านโน้ตและปรบมือผิดจังหวะ 3 - 4 ตาแหน่ง
=
8 คะแนน
อ่านโน้ตและปรบมือผิดจังหวะ 5 - 6 ตาแหน่ง
=
7 คะแนน
อ่านโน้ตและปรบมือผิดจังหวะ 7 - 8 ตาแหน่ง
=
6 คะแนน
อ่านโน้ตและปรบมือผิดจังหวะ 9 - 10 ตาแหน่ง
=
5 คะแนน
อ่านโน้ตและปรบมือผิดจังหวะ 10 ตาแหน่งขึน้ ไป
=
ไม่ผา่ นเกณฑ์
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ใบงานนักประพันธ์ตัวน้อย
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แบบบันทึกผลการประเมินการอ่านโน้ตและปรบมือเพลงในใบงานนักประพันธ์ตัวน้อย
ลาดับที่

ชื่อ - นามสกุล

คะแนนเต็ม

คะแนนที่

หมายเหตุ

ปฏิบตั ิได้

ลงชื่อ...............................................................ผูป้ ระเมิน

136
เกณฑ์การให้คะแนนสอบปฏิบตั ิอ่านโน้ตและปรบมือเพลงในใบงานนักประพันธ์ตัวน้อย
อ่านโน้ตและปรบมือได้ถกู ต้องและตรงตามจังหวะทัง้ หมด =
10 คะแนน
อ่านโน้ตและปรบมือผิดจังหวะ 1 - 2 ตาแหน่ง
=
9 คะแนน
อ่านโน้ตและปรบมือผิดจังหวะ 3 - 4 ตาแหน่ง
=
8 คะแนน
อ่านโน้ตและปรบมือผิดจังหวะ 5 - 6 ตาแหน่ง
=
7 คะแนน
อ่านโน้ตและปรบมือผิดจังหวะ 7 - 8 ตาแหน่ง
=
6 คะแนน
อ่านโน้ตและปรบมือผิดจังหวะ 9 - 10 ตาแหน่ง
=
5 คะแนน
อ่านโน้ตและปรบมือผิดจังหวะ 10 ตาแหน่งขึน้ ไป
=
ไม่ผา่ นเกณฑ์
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แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิท์ างการเรียน เรื่อง การอ่านโน้ตดนตรีไทย
คาชีแ้ จง ข้อสอบมี 2 ตอน
ตอนที่ 1 ข้อสอบปรนัย จานวน 20 ข้อ (10 คะแนน)
ตอนที่ 2 ข้อสอบปฏิบัติอ่านโน้ตดนตรีไทย จานวน 3 ข้อ (30 คะแนน)
..............................................................................................................................................
ตอนที่ 1 ข้อสอบปรนัย จานวน 20 ข้อ (10 คะแนน)
คาชีแ้ จง จงกากบาทคาตอบที่ถกู ต้องที่สดุ เพียงข้อเดียว
1. ระบบการบันทึกโน้ต เริ่มขึน้ ตัง้ แต่สมัยใด
1. สมัยสุโขทัย
2. สมัยอยุธยา
3. สมัยกรุงธนบุรี
4. สมัยรัตนโกสินทร์
2. ระบบบันทึกโน้ตตัวอักษรของพระอภัยพลรบ ปรากฏในสมัยรัชกาลใด
1. รัชกาลที่ 1
2. รัชกาลที่ 3
3. รัชกาลที่ 5
4. รัชกาลที่ 7
3. ระบบบันทึกโน้ตตัวเลข โดยหลวงประดิษฐไพเราะ (ศร ศิลปบรรเลง) ใช้ตวั เลข 1-9 สาหรับ
เครื่องมือใดบ้าง
1. ซอด้วง ซออู้ และจะเข้
2. ซออู้ จะเข้ และขลุย่
3. ซอด้วง จะเข้ และขลุย่
4. ซอด้วง ซออู้ และขลุย่
4. ระบบโน้ตตัวอักษรของพระยาอภัยพลรบ, ระบบบันทึกโน้ตตัวเลข โดยหลวงประดิษฐไพเราะ
(ศร ศิลปบรรเลง) และระบบโน้ตเลขาสังคีตย์ของดุริยบรรณ เกิดการผสมผสานกันจนกลายเป็ น
ระบบบันทึกโน้ตในข้อใด
1. ระบบบันทึกโน้ตสากล
2. ระบบบันทึกโน้ตเชอเว่
3. ระบบบันทึกโน้ตตัวอักษรในปั จจุบนั
4. ระบบบันทึกโน้ตพืน้ บ้าน
5. ระบบบันทึกโน้ตตัวอักษรที่ใช้ในการบันทึกโน้ตดนตรีไทยในปั จจุบนั ปรากฏในสมัยรัชกาลใด
1. รัชกาลที่ 1
2. รัชกาลที่ 3
3. รัชกาลที่ 5
4. รัชกาลที่ 7
6. โน้ตตัว เร ใช้ตวั อักษรใดเป็ นสัญลักษณ์ในการแทนเสียง
1. ล
2. ร
3. ท
4. ด
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7. ข้อใดเป็ นสัญลักษณ์ในการแทนเสียงโน้ตตัว ซอล
1. ส
3. ศ
8. โน้ตตัว ลา (ต่า) ใช้ตวั อักษรใดเป็ นสัญลักษณ์ในการแทนเสียง
1. ล
3. ล+
9. ท เป็ นสัญลักษณ์แทนเสียงตัวโน้ตในข้อใด
1. ซอล (สูง)
3. ที (สูง)

10. จากภาพข้างบน ข้อใดถูกต้อง
1. อัตราจังหวะสามชัน้
3. อัตราจังหวะชัน้ เดียว

11. จากภาพข้างบน ข้อใดถูกต้อง
1. อัตราจังหวะสามชัน้
3. อัตราจังหวะชัน้ เดียว
12. การบันทักโน้ตดนตรีไทย ใน 1 บรรทัด แบ่งออกเป็ นกี่หอ้ ง
1. 5 ห้อง
3. 7 ห้อง
13. การบันทักโน้ตดนตรีไทย ในแต่ละห้อง มีก่ีจงั หวะย่อย
1. 3 จังหวะ
3. 5 จังหวะ
14. ข้อใดคือเครื่องหมายที่ใช้แทนจังหวะย่อยในแต่ละห้องเพลง
1. #
3. -

2. ซ
4. ช
2. ล*
4. ลฺ
2. ลา (สูง)
4. โด (สูง)

2. อัตราจังหวะสองชัน้
4. อัตราจังหวะครึง่ ชัน้

2. อัตราจังหวะสองชัน้
4. อัตราจังหวะครึง่ ชัน้
2. 6 ห้อง
4. 8 ห้อง
2. 4 จังหวะ
4. 6 จังหวะ
2. %
4. +
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15. ข้อใดแสดงให้เห็นถึงตาแหน่งของจังหวะยกและจังหวะตกได้อย่างถูกต้อง
1.

----

2.

----

3.

----

4.

----

16. ถ้านักเรียนอยากทราบว่าโน้ตแต่ละตัวมีอตั ราความยาวเท่ากับกี่จงั หวะย่อย นักเรียนควร
ปฏิบตั ิตามข้อใด
1. ดูสญ
ั ลักษณ์ - ข้างหน้าตัวโน้ตที่อยากทราบความยาว
2. ดูสญ
ั ลักษณ์ - ข้างหลังตัวโน้ตที่อยากทราบความยาว
3. ดูสญ
ั ลักษณ์ + ข้างหน้าตัวโน้ตที่อยากทราบความยาว
4. ดูสญ
ั ลักษณ์ + ข้างหลังตัวโน้ตที่อยากทราบความยาว
17.

--ซ-

---ด

1. 4 จังหวะย่อย
3. 6 จังหวะย่อย
18.

19.

ซ ลซ ม - ร ด ร

โน้ตตัว ซ มีอตั ราความยาวเท่ากับกี่จงั หวะย่อย
2. 5 จังหวะย่อย
4. 7 จังหวะย่อย

1. 1/2 จังหวะย่อย
3. 2 จังหวะย่อย

โน้ตตัว ม มีอตั ราความยาวเท่ากับกี่จงั หวะย่อย
2. 1 จังหวะย่อย
4. 3 จังหวะย่อย

-ฟ-ม รดรม
1. 4 จังหวะย่อย
3. 2 จังหวะย่อย

โน้ตตัว ด มีอตั ราความยาวเท่ากับกี่จงั หวะย่อย
2. 3 จังหวะย่อย
4. 1 จังหวะย่อย
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20. ถ้านักเรียนต้องการบันทึกโน้ตตัว ลา ให้มีอตั ราความยาวเท่ากับ 6 จังหวะย่อย นักเรียนควรใส่
สัญลักษณ์ - กี่ตวั
1. 3 ตัว
2. 5 ตัว
3. 6 ตัว
4. 8 ตัว
**************************************************
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เฉลยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิท์ างการเรียน เรื่องการอ่านโน้ตดนตรีไทย
..............................................................................................................................................
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

1

3

4

3

4

2

2

4

3

2

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

1

4

2

3

3

2

2

3

4

2
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ตอนที่ 2 ข้อสอบปฏิบัติอ่านโน้ตดนตรีไทย จานวน 3 ข้อ (30 คะแนน)
คาชีแ้ จง ให้นกั เรียนอ่านโน้ตดนตรีไทยให้ถกู ต้องพร้อมกับปรบมือเป็ นจังหวะยกและจังหวะตก
โดยแบ่งเป็ นข้อละ 10 คะแนน และในแต่ละข้อมีเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี ้
อ่านโน้ตและปรบมือได้ถกู ต้องและตรงตามจังหวะทัง้ หมด =
อ่านโน้ตและปรบมือผิดจังหวะ 1 - 2 ตาแหน่ง
=
อ่านโน้ตและปรบมือผิดจังหวะ 3 - 4 ตาแหน่ง
=
อ่านโน้ตและปรบมือผิดจังหวะ 5 - 6 ตาแหน่ง
=
อ่านโน้ตและปรบมือผิดจังหวะ 7 - 8 ตาแหน่ง
=
อ่านโน้ตและปรบมือผิดจังหวะ 9 - 10 ตาแหน่ง
=
อ่านโน้ตและปรบมือผิดจังหวะ 11 - 12 ตาแหน่ง
=
อ่านโน้ตและปรบมือผิดจังหวะ 13 - 14 ตาแหน่ง
=
อ่านโน้ตและปรบมือผิดจังหวะ 15 - 16 ตาแหน่ง
=
อ่านโน้ตและปรบมือผิดจังหวะ 17 - 18 ตาแหน่ง
=
อ่านโน้ตและปรบมือผิดจังหวะ 18 ตาแหน่งขึน้ ไป
=

10 คะแนน
9 คะแนน
8 คะแนน
7 คะแนน
6 คะแนน
5 คะแนน
4 คะแนน
3 คะแนน
2 คะแนน
1 คะแนน
0 คะแนน

1.
-------

------ล

ซลซด
----

-ร-ม ---ซ -ม--ซ-ล -ดดด -ร-ด

-ซดร
-ท-ล

มรดล
ซมซล

2.
------ซ

- - - - - ซ - ม ร ด ร ม - - - - - ด - ร - ด - ม -ร ร ร
- ซ ซ ซ ลซมซ - ล - ด - - - ด - ด ด ด - ซ - ม - ร ด ร

3.
-------

-มรด --ลซ
-ดรม --ซม

มซลด - ซ ล ซ ล ด - ล ดลซม ซรมซ
รดรม - ดร ม - ซ - ล - - ด ซ - ล - ด
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แบบบันทึกผลการประเมิน
ตอนที่ 1 ข้อสอบปรนัย จานวน 20 ข้อ (10 คะแนน)
ลาดับที่

ชื่อ - นามสกุล

คะแนนเต็ม

คะแนนที่ตอบได้ หมายเหตุ

ลงชื่อ...............................................................ผูป้ ระเมิน
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แบบบันทึกผลการประเมินสอบปฏิบัติอ่านโน้ตและปรบมือ
ตอนที่ 2 จานวน 3 ข้อ (30 คะแนน)

ลาดับที่

ชื่อ - นามสกุล

คะแนนเต็ม

คะแนนที่ปฏิบตั ิ
ได้
ข้อ
1

ข้อ
2

ข้อ
3

หมายเหตุ

ลงชื่อ...............................................................ผูป้ ระเมิน
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เกณฑ์การให้คะแนนการสอบปฏิบัติอ่านโน้ตและปรบมือ ตอนที่ 2 จานวน 3 ข้อ
โดยแต่ละข้อมีเกณฑ์การให้คะแนนดังนี ้
อ่านโน้ตและปรบมือได้ถกู ต้องและตรงตามจังหวะทัง้ หมด
อ่านโน้ตและปรบมือผิดจังหวะ 1 - 2 ตาแหน่ง
อ่านโน้ตและปรบมือผิดจังหวะ 3 - 4 ตาแหน่ง
อ่านโน้ตและปรบมือผิดจังหวะ 5 - 6 ตาแหน่ง
อ่านโน้ตและปรบมือผิดจังหวะ 7 - 8 ตาแหน่ง
อ่านโน้ตและปรบมือผิดจังหวะ 9 - 10 ตาแหน่ง
อ่านโน้ตและปรบมือผิดจังหวะ 11 - 12 ตาแหน่ง
อ่านโน้ตและปรบมือผิดจังหวะ 13 - 14 ตาแหน่ง
อ่านโน้ตและปรบมือผิดจังหวะ 15 - 16 ตาแหน่ง
อ่านโน้ตและปรบมือผิดจังหวะ 17 - 18 ตาแหน่ง
อ่านโน้ตและปรบมือผิดจังหวะ 18 ตาแหน่งขึน้ ไป

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

10 คะแนน
9 คะแนน
8 คะแนน
7 คะแนน
6 คะแนน
5 คะแนน
4 คะแนน
3 คะแนน
2 คะแนน
1 คะแนน
0 คะแนน
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ภาคผนวก ง
ภาพการทากิจกรรม

147

การจัดการเรียนการสอนช่วงโรคระบาด Covid 19 โรงเรียนจัดการเรียนการสอนเป็ น 2 กลุม่
คือ กลุม่ เรียนที่โรงเรียน และกลุม่ เรียนออนไลน์ท่บี า้ น ครูจึงต้องทาการสอนออนไลน์ดว้ ย

148

วัดผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียน

149

การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ชุดการสอนเรื่องการอ่านโน้ตดนตรีไทย

150

สอบปฏิบตั ิอ่านโน้ตเพลงลาวเสี่ยงเทียน

151

วัดผลสัมฤทธิ์หลังเรียน

ประวั ติผู้เขียน

ประวัตผิ ู้เขียน
ชื่อ-สกุล
วัน เดือน ปี เกิด
สถานที่เกิด
วุฒิการศึกษา

ดาเรศ เทวโรทร
20 กรกฎาคม 2535
กรุงเทพมหานคร
พ.ศ.2555
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
จากวิทยาลัยดุรยิ างคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล
พ.ศ.2559
ศึกษาศาสตรบัณฑิต (ศษ.บ.)
สาขาวิชาดนตรีคีตศิลป์ ไทยศึกษา
จาก สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
พ.ศ.2563
การศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.)
สาขาวิชาศิลปศึกษา (ดนตรีศกึ ษา)
จาก มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ที่อยู่ปัจจุบัน

44 ซอยสุทธาราม12 ถนนตากสิน19
แขวงสาเหร่ เขตธนบุรี
จังหวัดกรุงเทพฯ 10600

