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The purposes of this research are as follows: (1) to construct an activity package
to enhance ear-training based on the concepts of Kodaly for choral students at
Premprachawattana School; (2) to study academic achievement levels by using activity
package to enhance ear-training, based on the concepts of Kodaly for choral students at
Premprachawattana School; and (3) to study the satisfaction levels of the students on the
activity package to enhance ear-training and based on the concepts of Kodaly for choral
students at Premprachawattana School. The results of this research were as follows: (1) the
construction activity package to enhance ear-training had the musical audiovisual skills and
differentiated the volume of notes more effectively; (2) the choral students had a pre-test
average score of 1.90 and post-test average score of 8.80. The results of the pre-test and the
post-test were equal to 38.44. Therefore, student learning and the activity package, resulting
in the post-test scores were higher than the pre-test scores with a statistical significance of
.05; and enhancing musical skills based on the concepts of Kodaly found that they were most
satisfied with the overall level of activity (average 4.85). The second was overall satisfaction of
the media and the equipment used in the activity set (average 4.80). Next, overall satisfaction
in the teachers' levels among the teachers was the highest (average value 4.75). Finally, the
level of overall satisfaction was the most beneficial (average 4.74).

Keyword : Enhance ear-training, Activity package Kodaly
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บทที่ 1
บทนา
ภูมิหลัง
ดนตรีเป็ นทัง้ ศาสตร์และศิลป์ ที่อยู่กบั มนุษย์มายาวนาน ได้รบั การพัฒนาให้มีความไพเราะ
มีความสลับซับซ้อน งดงามไปตามจินตนาการ ช่วยผ่อนคลายความเครียด นอกจากนั้นมนุษย์
ยังขยายข้อจากัดต่าง ๆ ในการเล่นดนตรีรวมไปถึงวิชาการทางดนตรี วิชาการทฤษฎีทางดนตรี ซึ่ง
นักดนตรี นักประพันธ์เพลง ครู ดนตรีและผูเ้ รียนทุกคน ต้องผ่านการศึกษาทฤษฎีดนตรีเบือ้ งต้น
เพื่อนาทักษะความรู ท้ ่ีได้รบั ไปพัฒ นาต่อยอดในแขนงต่าง ๆ ตามความสามารถ และตามความ
ถนัดได้ และวิธีการที่นิยมใช้แล้วเกิดประสบผลสาเร็จมากที่สุดในการเรียนการสอนในวิชาดนตรี
คื อ การให้ค วามรู ้ค วามเข้า ใจด้ว ยการใช้ป ระสบการณ์ ก ารเรี ย นรู ้จ ริง เช่ น การเล่ น ดนตรี
การทากิจกรรมดนตรี การฟั งดนตรีเป็ นต้น ปั จจุบนั นีว้ ิชาดนตรีได้รบั การบรรจุลงในหลักสูตรตัง้ แต่
ระดั บ ปฐมวัย ที่ ใ ห้ผู้เรี ย นได้ เข้า ถึ ง สุ น ทรี ย ศาสตร์ เข้า ใจถึ ง แก่ น แท้ข องดนตรี ตั้ง แต่ วัย เด็ ก
มีผลโดยตรงต่อการพัฒนาการทางด้านสมอง ด้านอารมณ์ ร่างกายและ ด้านจิตใจ ดังนัน้ การเรียน
ดนตรีภาคปฏิบตั ิจึงเป็ นสิ่งที่จาเป็ นสาหรับเด็กทุกคน เพราะมีส่วนช่วยเป็ นเครื่องมือในการพัฒนา
คุณ ภาพชี วิ ต ขัด เกลาจิ ต ใจ และผลวิ จัย พบว่ า ดนตรี ยั ง มี ส่ ว นช่ ว ยในการบ าบัด โรคต่ า ง ๆ
ได้อีกด้วย ผูเ้ รียนจะเกิดพัฒ นาการทางดนตรีท่ีดี ได้นั้น ต้องมีทักษะดนตรีท่ีดีทั้ง 6 ทักษะ ได้แก่
การฟั ง การร้อง การเคลื่ อนไหว การเล่น การอ่าน และการสร้างสรรค์ นอกจากนีผ้ ู้เรียนควรมี
ความรู ้ ความเข้า ใจในองค์ป ระกอบของดนตรี ซึ่ ง เป็ น เครื่ อ งมื อ ที่ ช่ ว ยให้ผู้เรีย นเกิ ด ความรู ้
ความเข้าใจ ความซาบซึง้ และเห็นคุณค่าของดนตรีในอนาคต ความซาบซึง้ ในดนตรีหรือ “ภูมิรูท้ าง
ดนตรี” (Musicianship) ซึ่งจะเกิดขึน้ ได้จ ากการฟั ง (นิอร เตรัตนชัย , 2562, น. 139) การเริ่ม ต้น
การเรียนดนตรีจากการฟั งจะส่งผลต่อความประสบความสาเร็จในการเรียนเครื่องดนตรีของผูเ้ รียน
ในระยะยาว ดังนัน้ การเรียนดนตรีจึงควรให้เด็กรูจ้ ักกับเสียงเป็ นอันดับแรก เพราะดนตรีเป็ นเรื่อง
ของเสี ยง การฟั งเสียงดนตรีท่ีตนเองร้องหรือเล่นเป็ นสิ่งที่ สาคัญ เพื่อถ่ายทอดบทเพลงออกมา
ให้สื่ออารมณ์ ความหมายของเพลงให้ได้มากที่สุด การฝึ กทักษะทางด้าน การฟั ง หรือเรีย กอีก
อย่างหนึ่งว่า “การฝึ กโสตทักษะ” นอกจากฝึ กความสามารถในการฟั งแล้ว การฝึ ก โสตทักษะนี ้
ยังสามารถวิเคราะห์ แยกแยะระดับเสียงในระดับต่าง ๆ ทาให้ผเู้ รียนมีความเข้าใจในส่วนประกอบ
ทางดนตรี และส่งผลให้การขับร้องหรือบรรเลงในบทเพลงมีความละเอียดมากยิ่งขึน้
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การสอนในด้านโสตทักษะ คือ การสอนที่เกี่ยวข้องกับการฝึ กฝน เพื่อพัฒนาความสามารถ
ในด้านการฟั ง การรับรู เ้ สี ยง ความละเอียดของเสียง และการตอบได้ถึงคุณ ลักษณะของเสียง
ในด้านต่าง ๆ ได้แก่ จังหวะ ทานอง ระดับเสียงในตัวโน้ตต่าง ๆ และการประสานเสียง (ธวัชชัย
นาควงษ์, 2544, น. 15) ซึ่งสอดคล้องตามแนวคิดของนักการศึกษาดนตรีและนักประพันธ์ เพลง
ชาวฮังการีท่ีได้รบั การยอมรับจากทั่วโลกทางด้านดนตรี คือ โคดาย (Zoltan Kodaly) ที่กล่าวถึง
การสอนในด้านโสตทักษะ คือ การฝึ กโสตประสาททางดนตรีของผูเ้ รียน ทัง้ เรื่องจังหวะ ระดับเสียง
ทานองและการประสานเสียง ซึ่งโคดายมีหลักการสอนดนตรี โดยเรียบเรียงเนือ้ หาให้สอดคล้องกับ
พัฒนาการช่วงวัยของเด็ก โดยมีขนั้ ตอนจากง่ายไล่ลาดับไปหายาก เน้นการสอนร้องเพลงเป็ นหลัก
ซึ่ง การร้อ งเพลงเป็ น การใช้เสี ย งที่ มี อ ยู่แ ล้ว ตามธรรมชาติ ซึ่ง เด็ ก คุ้น เคยอยู่แ ล้ว ฝึ ก ควบคู่กับ
การอ่านโน้ต โคดายสอนโดยใช้สัญ ลักษณ์มื อในการจัด กิจกรรมการเรียนรู ้ จึ งสามารถฝึ กโสต
ทักษะทางดนตรีของผูเ้ รียนได้ทงั้ เรื่องจังหวะ ระดับเสียง ทานองและการประสานเสียง โดยการร้อง
เพลงตามแบบฝึ กหัด ได้มีการแบ่งเป็ นลาดับขัน้ ต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับผูเ้ รียน (ประพันธ์ศกั ดิ์ พุ่ม
อินทร์, 2547, น. 47)
ปั ญหาในการเรียนการสอนกิจกรรมขับร้องประสานเสียงที่เป็ นกิจกรรมเพิ่มเติมของทาง
โรงเรียน พบว่า นักเรียนแยกระดับเสียงของตัวโน้ตใน 8 ระดับเสียงไม่ได้และไม่รูว้ ่าเสียงที่ขบั ร้อง
ออกไปนั้นคือเสียงตัวโน้ตใด ทาให้ไม่เข้าใจในแนวของเสียงที่เกิดขึน้ ใช้เทคนิคการท่องจาแทน
การอ่านระดับเสียงของตัวโน้ตแทน ซึ่งบางบทเพลงมีความยาวของเพลงมากทาให้นกั เรียนสับสน
กับ การขับ ร้อ งในแต่ ล ะท่ อ น เมื่ อ ถึ ง เวลาการฝึ ก ซ้อ มขับ ร้อ งประสานเสี ย งในบทเพลงต่ าง ๆ
การฝึ กฝนทาให้เกิดความล่าช้า และนักเรียนยังขับร้องไปอย่างไม่ได้เห็นความสาคัญของตัวโน้ต
การพัฒ นาทางด้านโสตทักษะจึ งต้องทาให้เกิด การเรียนรู ท้ ่ี เข้าใจได้ง่ าย มี กิจ กรรมการเรียนรู ้
ที่นักเรียนสามารถเรียนรู ไ้ ด้ไม่ ซับซ้อนและเพลิดเพลินไปกับการเรียนรู ้ ดังนั้นชุดกิจกรรมก็เป็ น
อีกเครื่องมือหนึ่งในการพัฒนาทักษะทางด้านการฟั งของนักเรียน
ชุ ด กิ จ กรรม เป็ นเครื่ อ งมื อ ที่ พั ฒ นาขึ ้น มาเพื่ อ ท าให้ก ารเรี ย นการสอนของนั ก เรี ย น
มีความเข้าใจหรือมีประสิทธิภาพมากยิ่ งขึน้ โดยการนาสื่อทางด้านต่าง ๆ มาประยุกต์ใช้การเรียน
การสอน สื่อที่ครูจดั ทาขึน้ มีการวางรูปแบบการสอน เพื่อนามาปรับใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอน
ที่ ให้ ผู้เ รี ย นศึ ก ษาและฝึ ก ทั ก ษะด้ว ยตั ว เองได้ โดยสอดคล้อ งตามเป้ า หมายของการเรี ย นรู ้
ซึ่ง สอดคล้อ ง (ศิ ริน ภา อิ ฐ สุวรรณศิ ล ป์ , 2548, น. 27) กล่า วไว้ คื อ สื่ อ การสอนที่ ค รู จัด ท าขึ น้
ประกอบไปด้วยสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ท่ีหลากหลายชนิดรวบรวมกันเป็ นชุด เพื่อให้เกิดความสะดวก
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ต่อการใช้ในการจัดการเรียนการสอนและทาให้การสอนประสบผลตามเป้าหมายทั้งด้านความรู ้
ด้านทักษะและด้านกระบวนการทางการเรียนรู ้
ด้ว ยเหตุ นี ้ผู้วิ จัย เห็ น ถึ ง ความส าคั ญ ของการฝึ ก โสตทั ก ษะทางดนตรี จึ ง ได้พั ฒ นา
ชุดกิจกรรมเสริมสร้างทางด้านโสตทักษะตามแนวคิดของโคดาย เพื่อใช้ในการเรียนการสอนใน
กิจกรรมดนตรีของนักเรียนขับร้องประสานเสียงของโรงเรียนเปรมประชาวัฒนา เนื่องจากวิธีการ
สอนของโคดายนั้นมี ล าดับ ขั้น ตอนจากง่ ายไปหายาก เน้ นการร้องเพลงเป็ น หลัก โดยใช้ห ลัก
การสอนในด้านการใช้สัญ ญาณมื อ ควบคู่ไปกับ การอ่ านตัวโน้ต และขับ ร้อ ง การใช้เสี ย งแทน
สัญ ลักษณ์ของจัง หวะรวมไปถึงการใช้เพลงพื ้นเมื องในรู ป แบบซ า้ ทวน โดยใช้เนื ้อหาเกี่ ยวกับ
การประสานเสียงในด้านต่าง ๆ เช่น ขั้นคู่ บันไดเสียง คอร์ด การสอดประสานทานอง เพลงร้อง
และใช้แบบฝึ กหัดของโคดายในระดับขั้นต่าง ๆ ที่เหมาะสม นามาการฝึ กขับร้องประสานเสียง
ผสมผสานเข้ากับเพลงพืน้ บ้านตามแนวคิดของโคดาย แต่ได้ปรับเปลี่ยนจากเพลงพืน้ บ้านสากล
มาเป็ นเพลงไทยเดิมที่มีรูปแบบเพลงที่คล้ายคลึงกัน เพื่อให้นักเรียนง่ายต่อการจดจาเสียง ฝึ กไป
พร้อมกับการอ่านโน้ตตามระดับเสียงต่าง ๆ ทั้งนีเ้ พลงไทยเดิมยังเป็ นเพลงที่นักเรียนต้องฝึ กฝน
และเรียนรู ใ้ นบทเรียนในชั้นประถมศึกษาตอนปลาย ทาให้สามารถถพัฒ นาและต่ อยอดไปยัง
ศาสตร์ดา้ นอื่น ๆ ได้ อีกทัง้ ช่วยพัฒนาทักษะการเรียนรู ท้ างด้านดนตรีในการฟั งเสียง การแยกแยะ
ระดับเสียงในตัวโน้ตเสียงต่าง ๆ และยังให้นักเรียนได้เห็นคุณ ค่าของเพลงไทยเดิมและอนุรกั ษ์
วัฒนธรรมไทยไว้ให้คงอยู่ต่อไป
ความมุ่งหมายของการวิจัย
ในการวิจยั ครัง้ นีผ้ วู้ ิจยั ได้ตงั้ ความมุ่งหมายไว้ดงั นี ้
1. เพื่ อ สร้า งชุด กิ จ กรรมเสริม สร้า งโสตทัก ษะทางดนตรี ต ามแนวคิ ด ของโคดาย
สาหรับนักเรียนขับร้องประสานเสียงโรงเรียนเปรมประชาวัฒนา
2. เพื่ อ ศึ ก ษาผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นโสตทั ก ษะทางดนตรี ด้ ว ยชุ ด กิ จ กรรม
เสริม สร้า งโสตทัก ษะทางดนตรี ต ามแนวคิ ด ของโคดาย ส าหรับ นัก เรีย นขับ ร้อ งประสานเสี ย ง
โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา
3. เพื่ อ ศึ ก ษาความพึ ง พอใจต่ อ การเรีย นรู ด้ ้ว ยชุ ด กิ จ กรรมเสริม สร้า งโสตทัก ษะ
ทางดนตรีตามแนวคิดของโคดาย นักเรียนขับร้องประสานเสียงโรงเรียนเปรมประชาวัฒนา
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ความสาคัญของการวิจัย
ผลจากการศึกษาการใช้ชุดกิ จ กรรมเสริม สร้างโสตทัก ษะทางดนตรี ตามแนวคิ ดของ
โคดาย จะช่วยให้นกั เรียนมีทกั ษะเรียนรูใ้ นการแยกแยะระดับเสียง ท่วงทานองในบทเพลง รวมไป
ถึ ง การขั บ ร้อ งเพ ลงโดยใช้ ก ารอ่ า นโน้ ต ตามระดั บ เสี ย งทดแทนการท่ อ งจ าได้ ดี ยิ่ ง ขึ ้น
และยังได้ชุดกิจกรรมการเรียนรู ท้ ่ีเหมาะสม ตลอดจนนาไปเป็ นข้อมูลสาหรับคณะครู อาจารย์
หรือที่เกี่ ยวข้องในการจัดการเรียนการสอนทางด้านโสตทักษะทางดนตรี ได้นาไปเป็ นแนวทาง
ในการสอน ปรับปรุงหรือแก้ไข เพื่อพัฒนาการสอนให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์กับผูเ้ รียน
อย่างสูงสุด
ขอบเขตการวิจัย
1. ประชากรและกลุม่ ตัวอย่าง
1.1 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนที่สมัครเข้าร่วมการขับร้องประสานเสียง
ของโรงเรียนเปรมประชาวัฒนา ในภาคเรียนที่ 1 ปี การศึกษา 2563 จานวน 20 คน
1.2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้การวิจัย คือ นักเรียนที่สมัครเข้าร่วมการขับร้องประสานเสียง
ของโรงเรียนเปรมประชาวัฒนา ในภาคเรียนที่ 1 ปี การศึกษา 2563 จานวน 10 คน โดยการเลือก
สุม่ กลุม่ ตัวอย่างแบบง่าย (Simple random samping)
2. เนือ้ หาที่ใช้ในการวิจยั
2.1 ชุดกิจกรรมเสริมสร้างโสตทักษะทางดนตรีตามแนวคิดของโคดาย จานวน 4 ชุด
- ชุดกิจกรรมที่ 1 โสตทักษะทางดนตรีในระดับเสียง โด เร มี ฟา ซอล (2 ชั่วโมง)
- ชุดกิจกรรมที่ 2 โสตทักษะทางดนตรีในระดับเสียง ซอล ลา ที โด (2 ชั่วโมง)
- ชุดกิจกรรมที่ 3 โสตทักษะทางดนตรีในระดับเสียง 8 ระดับเสียง (2 ชั่วโมง)
- ชุดกิจกรรมที่ 4 โสตทักษะในบทเพลงไทยเดิม เพลง งามแสงเดือน (2 ชั่วโมง)
2.2 แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน (2 ชั่วโมง)
3. ตัวแปร
3.1 ตัวแปรต้น การเรียนโสตทักษะทางดนตรีดว้ ยชุดกิจกรรมเสริมสร้างโสตทักษะ
ทางดนตรีตามแนวคิดของโคดาย
3.2 ตัวแปรตาม
3.2.1 ผลสัมฤทธิ์การเรียนโสตทักษะทางดนตรี ตามแนวคิดของโคดาย
3.2.2 ความพึงพอใจต่อการเรียนโสตทักษะทางดนตรี ตามแนวคิดโคดาย
4. ระยะเวลา ดาเนินการทดลองในภาคเรียนที่ 1 ปี การศึกษา 2563 จานวน 10 ชั่วโมง
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นิยามศัพท์เฉพาะ
การเสริมสร้างโสตทักษะทางดนตรี หมายถึง การเสริมสร้างทักษะในการฟั งระดับเสียง
ของตั ว โน้ ต ดน ตรี ใ นโน้ ต 8 ระดั บ เสี ย ง ซึ่ ง นั ก เรี ย นท าแบ บ ท ดสอบ ที่ ผู้ วิ จั ย สร้า งขึ ้ น
และได้คะแนนตามเกณฑ์ท่กี าหนดไว้
ชุ ด กิ จ กรรมตามแนวคิ ด ของโคดาย หมายถึ ง ชุด กิ จ กรรมที่ ผู้วิจัย จัด ท าขึน้ โดยใช้
แนวคิดของโคดาย มีทงั้ หมด 4 ชุด ซึ่งประกอบด้วย
- ชุดกิจกรรมที่ 1 โสตทักษะทางดนตรีในระดับเสียง โด เร มี ฟา ซอล
- ชุดกิจกรรมที่ 2 โสตทักษะทางดนตรีในระดับเสียง ซอล ลา ที โด
- ชุดกิจกรรมที่ 3 โสตทักษะทางดนตรีในระดับเสียง 8 ระดับเสียง
- ชุดกิจกรรมที่ 4 โสตทักษะในบทเพลงไทยเดิม เพลง งามแสงเดือน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโสตทักษะทางดนตรี หมายถึง ผลของความรู ้ ความสามารถ
ในด้านโสตทักษะดนตรีของผูเ้ รียนที่ได้จากการเรียนรู ้ ซึ่งมีการประเมิน ผลมาจากการเรียนรู ข้ อง
ชุดกิจกรรม สามารถวัดออกมาได้เป็ นคะแนน ซึ่งเกิดจากการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนที่
ผูว้ ิจยั จัดทาขึน้
ความพึงพอใจต่อการเรียนโสตทักษะทางดนตรี หมายถึง ความคิดเห็นของผูเ้ รียน
ที่ มี ต่ อ การจั ด การเรี ย นรู ้ด้ า นโสตทั ก ษะทางดนตรี โดยมี ก ารประเมิ น ทั้ ง หมด 4 ด้ า น คื อ
1) ด้านชุดกิจกรรม 2) ด้านครูผสู้ อน 3) ด้านสื่อและอุปกรณ์ท่ีใช้ในชุดกิจกรรม 4) ด้านประโยชน์ท่ี
ได้รบั ซึ่งประเมินโดยใช้แบบสอบถามความพึงพอใจแบบมาตราส่วน ประมาณค่า 5 ระดับ (Rating
Scale) ที่ผวู้ ิจยั สร้างขึน้
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กรอบแนวคิดการวิจัย
ทฤษฎีการเรียนรูเ้ พื่อเสริมสร้างโสตทักษะทางดนตรี ตามแนวคิดของโคดาย
- การใช้สญ
ั ลักษณ์มือควบคู่ไปกับการอ่านโน้ตและขับร้อง
- การใช้เพลงพืน้ เมืองในรูปแบบซา้ ทวน

ตัวแปรต้น
การเรียนโสตทักษะทางดนตรีดว้ ย
ชุดกิจกรรมเสริมสร้างโสตทักษะทางดนตรี
ตามแนวคิดของโคดาย

ตัวแปรตาม
ผลสัม ฤทธิ์ ก ารเรี ย นโสตทั ก ษะทางดนตรี
ตามแนวคิดของ โคดายส าหรับนักเรียนขับร้อง
ประสานเสียง
ความพึงพอใจต่อการเรียนรูด้ ว้ ยชุดกิจกรรม
เสริ ม สร้า งโสตทั ก ษะทางดนตรี ต ามแนวคิ ด
ของโคดาย นักเรียนขับร้องประสานเสียงโรงเรียน
เปรมประชาวัฒนา

สมมติฐานการวิจัย
1. นักเรียนขับร้องประสานเสียง มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโสตทักษะทางดนตรีหลังได้ใช้
ชุดกิจกรรมเสริมสร้างโสตทักษะทางดนตรี ตามแนวคิดของโคดาย สูงกว่าก่อนเรียน
2. นักเรียนขับร้องประสานเสียงมีความพึงพอใจต่อการเรียนรูด้ ว้ ยชุดกิจกรรมเสริมสร้าง
โสตทักษะทางดนตรีตามแนวคิดของโคดาย อยู่ในระดับมาก
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บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยทีเ่ กี่ยวข้อง
การวิจัย เรื่อง การศึกษาผลสัม ฤทธิ์ ทางการเรียนโสตทักษะทางดนตรีด้วยชุดกิ จ กรรม
เพื่อเสริมสร้างโสตทักษะทางดนตรี ตามแนวคิดของโคดาย สาหรับนักเรียนขับร้องประสานเสียง
ของโรงเรียนเปรมประชาวัฒนาครัง้ นี ้ ผูว้ ิจัยได้ศึกษาเอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวข้องและได้นาเสนอ
โดยแบ่งออกเป็ นหัวข้อต่อไปนี ้
1. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้
1.1 ความหมายของชุดกิจกรรมการเรียนรู ้
1.2 ประเภทของชุดกิจกรรม
1.3 ขัน้ ตอนการสร้างชุดกิจกรรม
1.4 ประโยชน์ของการใช้ชดุ กิจกรรม
2. หลักการสอนดนตรีสากลและโสตทักษะทางดนตรี
2.1 ความหมายของการสอน การฝึ กโสตทักษะทางดนตรี
2.2 หลักการสอนตามแนวคิด โคดาย
2.3 วิธีการสอนของโคดาย
2.4 การขับร้องประสานเสียง
2.5 การขับร้องประสานเสียงของโคดาย
3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
3.1 ความหมายของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
3.2 การวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
3.3 ความหมายของแบบทดสอบการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
3.4 ประเภทของแบบทดสอบการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
3.5 การสร้างแบบทดสอบการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
3.6 ประโยชน์ของแบบทดสอบการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
4. ความพึงพอใจ
4.1 ความหมายของความพึงพอใจ
4.2 การวัดความพึงพอใจ
5. งานวิจัยทีเ่ กี่ยวข้อง
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1. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้
1.1 ความหมายของชุดกิจกรรมการเรียนรู้
สุนีย์ เหมะประสิทธิ์ (2543, นน. 2-3) กล่าวว่า ชุดกิจกรรม เป็ นสื่อการเรียนรูแ้ นวใหม่
ที่ม่งุ สนับสนุนการปฏิรูปการศึกษาไทย เป็ นคู่มือเพื่อให้ผสู้ อนได้ใช้เป็ นแนวทางในการดาเนินการ
จัดกิจกรรมการเรียนรูใ้ ห้แก่ผเู้ รียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ศิ ริ น ภา อิ ฐ สุ ว รรณศิ ล ป์ (2548, น. 27) ให้ ค วามหมายไว้ว่ า ชุ ด กิ จ กรรม คื อ
สื่ อ การเรีย นรู ้ท่ี ค รู จัด ท าขึ น้ มาประกอบด้ว ยสื่ อ วัส ดุ อุป กรณ์ ท่ี ห ลากหลายรวมเข้า ด้ว ยกั น
เพื่อให้เกิดความง่ายต่อการใช้ในการเรียนการสอน
นลินี อินดีคา (2551, น. 13) ให้ความหมายไว้ว่า ชุดกิจกรรม หมายถึง การนาสื่อการ
สอนที่มีอยู่หลากหลายอย่างมารวบรวมเข้าด้วยกัน โดยให้ผูเ้ รียนได้เรียนรู ด้ ว้ ยตัวเอง หรือผูเ้ รียน
กับผูส้ อนเรียนรูร้ ว่ มกัน
จากความหมายของชุดกิจกรรมการเรียนรู ้ ผูว้ ิจัยสามารถสรุ ปได้ว่า ชุดกิจกรรม คือ
สื่อที่ครูจดั ทาขึน้ โดยมีการวางรูปแบบการสอน เพื่อนามาใช้ในกิจกรรมการเรียนรู ้ ที่ให้ผเู้ รียนศึกษา
และฝึ กทักษะด้วยตัวเอง โดยสอดคล้องตามเป้าหมายของการเรียนรู ้
1.2 ประเภทของชุดกิจกรรม
บุญ เกื อ้ ควรหาเวช (2543, น. 145) ได้แบ่ง ตามรู ป แบบของการใช้งาน ออกเป็ น
3 ประเภท
1. ชุ ด กิ จ กรรมประกอบค าบรรยาย เป็ น ชุ ด กิ จ กรรมส าหรับ ผู้ส อนที่ ต้อ งการ
เริ่มต้นให้กบั ผูเ้ รียน ชุดกิจกรรมแบบนีท้ าให้การพูดหรือการบรรยายลดลง
2. ชุด กิ จ กรรมแบบกลุ่ม กิ จ กรรม เป็ น ชุ ด กิ จ กรรมส าหรับ ให้ผู้เรีย น ได้เรีย นรู ้
ร่วมกันเป็ นกลุ่มขนาดเล็ก ประมาณ 5-7 คน โดยใช้สื่อที่บรรจุไว้ในชุดกิจกรรมแต่ละชุด เน้นที่จะ
ฝึ กทักษะในเนือ้ หาวิชาที่เรียน จึงทาให้ผเู้ รียนมีโอกาสทางานร่วมกัน
3. ชุดกิจกรรมแบบรายบุคคล เป็ นชุดกิจกรรมสาหรับเรียนด้วยตนเอง คือ ผูเ้ รียน
จะต้องศึกษาเรียนรู ต้ ามความสามารถและความถนัดของผูเ้ รียน อาจเรียนที่โรงเรียนหรือที่บา้ น
ก็ได้ ส่วนใหญ่มกั จะมุ่งให้ผเู้ รียนได้ทาความเข้าใจเนือ้ หาวิชาที่เรียนเพิ่มเติม
ศรีสุด า จริย ากุ ล (2543, นน. 647-648) ได้จ าแนกประเภทของชุ ด กิ จ กรรมออก
เป็ น 3 ประเภท ดังนี ้
1. ชุดกิจ กรรมรายบุคคล ส าหรับผู้เรียนตามความสนใจและทักษะของตนเอง
ผูเ้ รียนสามารถเรียนรูด้ ว้ ยตนเอง โดยใช้ชุดกิจกรรมแต่ละชุดมีคาแนะนาให้นกั เรียนได้ทากิจกรรม
ต่าง ๆ
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2. ชุดกิจกรรมสาหรับนักเรียนเป็ นกลุ่ม ชุดกิจกรรมแบบนีใ้ ช้ในการประกอบการ
เรียนรูเ้ ป็ นแบบกลุ่ม ชุดกิจกรรมนีจ้ ะมีสื่อไว้ให้สมาชิกแต่ละคนที่จะประกอบกิจกรรมตามคาสั่งได้
ผูเ้ รียนสามารถเรียนได้ดว้ ยตนเอง หรือช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
3. ชุ ด กิ จ กรรมประกอบการบรรยายของครู ห รื อ ชุ ด กิ จ กรรมส าหรับ ครู
เป็ นชุดกิจกรรมที่กาหนดกิจกรรมและสื่อการสอนให้ผสู้ อนใช้ประกอบการสอน
กระทรวงศึก ษาธิ ก าร (2545, น. 142) ได้แ บ่ ง ประเภทของชุด กิจ กรรมการเรีย นรู ้
เป็ น 3 ประเภท คือ
1. ชุดกิจกรรมการเรียนรู ้ ที่ครู กาหนดกิจกรรมและสื่อการสอนใช้ในการเรียนการ
สอนแบบบรรยาย โดยมีหวั ข้อ เนือ้ เรื่องและกิจกรรมการเรียนรูจ้ ดั ไว้ตามขัน้ ตอน
2. ชุดกิจกรรมการเรียนรู ส้ าหรับกิจกรรมกลุ่ม เน้นให้ผูเ้ รียนทากิจกรรมร่วมกัน
โดยวางเค้าโครงเรื่อง วางเนือ้ หาที่เป็ นอิสระ และสามารถศึกษาให้จบในหน่วยความรูน้ นั้ ได้
3. ชุดกิจกรรมการเรียนรูร้ ายบุคคล เป็ นชุดกิจกรรมสาหรับนักเรียน เพื่อให้ศึกษา
ด้วยตนเองตามขัน้ ตอน และเมื่อเรียนจบแล้วจะสามารถทดสอบวัดผลการเรียน แล้วศึกษาชุดอื่น ๆ
ต่อไปตามลาดับ
จากแนวคิดดังกล่าว ผูว้ ิจัย สรุ ปสามารถได้ว่า การแบ่งชุดประเภทของชุดกิจกรรม
การเรียนรู ้ สามารถจัดได้ตามประเภทของผูเ้ รียน โดยชุดกิจกรรมแต่ละประเภทช่วยตอบสนอง
ความต้องการในการเรียนรูข้ องผูเ้ รียนและทากิจกรรมอย่างมีระบบ เพราะในชุดกิจกรรมการเรียนรู ้
แต่ละประเภทจะกาหนดวัตถุประสงค์ของการเรียนรู ้ ทาให้ผูเ้ รียนและผู้สอนมีเป้าหมายในการ
ทากิจกรรมได้อย่างชัดเจนและมีประสิทธิภาพ
1.3 ขั้นตอนการสร้างชุดกิจกรรม
ระพินทร์ โพธิ์ศรี (2550, น. 5) กล่าวว่า การสร้างชุดกิจกรรมการเรียนรูป้ ระกอบด้วย
ขัน้ ตอน หลัก ๆ 5 ข้อ ดังนี ้
1. วิเคราะห์ปัญหาและความต้องการในการเรียนรู ้
2. ออกแบบชุดกิจกรรม
3. ตรวจสอบความถูกต้องของชุดกิจกรรมและแบบทดสอบหลังเรียน
4. ทดลองภาคสนาม
5. ทดลองหาประสิทธิภาพ
ชัยวัฒ น์ สุท ธิรตั น์ (2554, นน. 438-439) กล่าววถึง ขั้นตอนการสร้างชุด กิจกรรม
คือ
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1. กาหนดหมวดหมู่เนือ้ หา โดยกาหนดเป็ นหมวดหมู่วิชาหรือบูรณาตามความ
เหมาะสม
2. กาหนดหน่วยการเรียนรู ้
3. กาหนดหัวเรื่อง
4. กาหนดมโนทัศน์และหลักการ ซึ่งจะสอดคล้องกับหน่วยและหัวเรื่อง
5. กาหนดวัตถุประสงค์ให้สอดคล้องกับหัวเรื่อง
6. กาหนดกิจกรรมให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม
7. กาหนดแบบวัดและประเมินผล โดยจะต้องประเมินผลให้ตรงกับจุดประสงค์
8. จัดทาสื่อการเรียน วัสดุ และอุปกรณ์ต่าง ๆ
9. หาคุณภาพของชุดกิจกรรม เพื่อเป็ นการประกันว่าชุดกิจกรรมที่สร้างมีคณ
ุ ภาพ
เพียงพอ
10. การใช้ชุดกิจกรรม เมื่อหาประสิทธิภาพได้แล้ว สามารถนาไปสอนผูเ้ รียนได้
โดยกาหนดขั้นตอนการใช้คือ ขั้นทดสอบความรู ก้ ่อนเรียน ขั้นนาเข้าสู่บทเรียน ขั้น สอน ขัน้ สรุ ป
และจัดทาแบบทดสอบหลังเรียน เพื่อสังเกตการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเรียนรู ้
สุวิทย์ มูลคา (2552, น. 22) กล่าวถึง ขัน้ ตอนการสร้างชุดกิจกรรม ดังนี ้
1. กาหนดหัวเรื่องในการทาชุดกิจกรรม อาจกาหนดตามเรื่องในหลักสูตรหรือ
กาหนด เรื่องใหม่
2. กาหนดหมวดหมู่เนือ้ หา
3. จัดทาหน่วยการเรียนรู ้ จัดกี่หน่วย แต่ละหน่วยใช้เวลาเท่าใด
4. จัดแบ่งเป็ นหัวข้อย่อย ๆ
5. กาหนดแนวคิด
6. กาหนดจุดประสงค์การสอน ซึ่งเป็ นจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม
7. กาหนดกิจกรรมการเรียน ต้องกาหนดให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
8. กาหนดแบบประเมินผล ต้องออกแบบให้ตรงกับจุดประสงค์
9. เลือกและผลิตสื่อการสอน
10. สร้างข้อสอบก่อนและหลังเรียนพร้อมทัง้ เฉลย
11. หาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรม
12. นาชุดกิจ กรรมไปใช้ โดยมี ขั้นตอนการใช้ดังนี ้ ขั้นทดสอบก่อนเรียน ขั้ นนา
เข้าสูบ่ ทเรียน ขัน้ สอน ขัน้ สรุป และขัน้ วัดประเมินหลังเรียน
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จากแนวคิดการสร้างชุดกิจกรรมดังกล่าว สามารถสรุ ปได้ว่า การสร้างชุดกิจกรรม
ผูว้ ิจัยควรกาหนดเรื่อง และเนือ้ หาให้สอดคล้องกับจุดประสงค์ท่ีได้วางไว้ สร้างชุดกิจกรรมให้ตรง
กับคุณ ลักษณะหรือพฤติกรรมของผูเ้ รียน นอกจากชุดกิจกรรมที่ดีแล้วจะต้องหาประสิทธิภ าพ
ของชุดกิจกรรมด้วย กรณี ท่ีชุดกิจกรรมมีแบบทดสอบ จะต้องหาคุณภาพในด้านต่าง ๆ ซึ่งได้แก่
ความเที่ยงตรง ความยากง่าย อานาจจาแนก และความเชื่อมั่น เพื่อให้ชุดกิจกรรมที่ได้ออกแบบมา
นัน้ มีประสิทธิภาพและมีคณ
ุ ภาพในการดาเนินการวิจยั
1.4 ประโยชน์ของการใช้ชุดกิจกรรม
บุญ เกือ้ ควรหาเวช (2543, นน. 110-111) ได้กล่าวถึงประโยชน์ของชุดการสอนไว้
ดังนี ้
1. ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนรู ้
2. ช่วยลดปัญหาการขาดแคลนครู
3. ช่วยให้ผเู้ รียนจานวนมากได้รบั ความรูท้ ่เี หมือนกัน
4. ช่วยให้ครูดาเนินการสอนได้ตรงตามเป้าหมาย
5. ช่วยให้กิจกรรมการเรียนมีประสิทธิภาพ
6. ช่วยให้ครูวดั ผลการเรียนรูผ้ เู้ รียนได้ตามวัตถุประสงค์ท่วี างไว้
7. เปิ ดโอกาสให้ผเู้ รียนแสดงออกถึงทักษะของตนเองได้อย่างเต็มที่
8. ช่วยสร้างเสริมการเรียนอย่างต่อเนื่อง
9. ช่วยให้ผเู้ รียนรูจ้ กั เคารพ นับถือ ความคิดเห็นของผูอ้ ่นื
อภิญญา เคนบุปผา (2546, น. 26) ได้กล่าวถึงชุดกิจกรรมว่า จะช่วยทาให้การสอน
ของครู มีประสิทธิภาพเพิ่มขึน้ โดยเปิ ดโอกาสให้ผูเ้ รียน ศึกษาและฝึ กทักษะจากชุดกิจกรรมด้วย
ตนเอง ซึ่งเป็ นการเรียน โดยยึดผูเ้ รียนเป็ นสาคัญ
ธงชั ย ต้ น ทั พ ไทย (2548, น. 15) กล่ า วถึ ง ประโยชน์ ข องชุ ด กิ จ กรรมว่ า เป็ น
สื่อการสอนที่มีคณ
ุ ภาพ ส่งเสริมให้ผเู้ รียนได้เกิดการเรียนรูด้ ว้ ยตนเอง มีโอกาสฝึ กปฏิบตั ิ โดยเน้น
ผูเ้ รียนเป็ นสาคัญ
จากประโยชน์ของชุดกิ จ กรรมดัง กล่าว ผู้วิจัย สามารถสรุ ป ได้ว่า ชุดกิ จ กรรมเป็ น
สื่ อการสอนที่ มี คุณ ภาพนิย มน าไปใช้ในการสอน เนื่ องจากมี การผสมผสานสื่อประเภทต่ าง ๆ
เข้าหารวมกัน เป็ น ชุด กิ จ กรรม ช่ วยให้ผู้เรีย นเกิ ด การเรียนรู ไ้ ด้ด้วยตนเอง ตามความสามารถ
และความถนัดของแต่ละคน เปิ ดโอกาสให้ผูเ้ รียนได้ฝึกคิ ด ฝึ กปฏิบัติและทาให้ผูเ้ รียนได้เข้าใจ
เนือ้ หาที่ชดั เจนมากยิ่งขึน้ เกิดการเรียนรูอ้ ย่างมีประสิทธิภาพ
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2. หลักการสอนดนตรีสากลและโสตทักษะ
2.1 ความหมายของการสอน การฝึ กโสตทักษะทางดนตรี
ธวัชชัย นาควงษ์ (2544, น. 57) ได้กล่าวไว้ว่า การสอนทักษะเบือ้ งต้น คือ การมุ่ง
พัฒ นาความสามารถในการได้ยินและการตอบได้ถึงคุณ ลักษณะของเสียงในด้านต่าง ๆ ได้แก่
จังหวะ ทานอง รวมทั้งระดับเสียงต่าง ๆ เสียงในลักษณะต่าง ๆ ความดังเบาและเสียงประสาน
เช่น ชนิดและลักษณะต่าง ๆ ของขัน้ เสียง ชนิดและลักษณะของคอร์ด (Chords)
จารุวรรณ สุรยิ วรรณ์ (2549, นน. 35-41) ได้ให้ความหมายไว้ว่า การฝึ กทักษะการฟั ง
มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผูเ้ รียนสามารถบรรเลงบทเพลงได้ไพเราะยิ่งขึน้ สามารถวิจารณ์สิ่งที่ได้ยิน
และสามารถร้องออกมา ได้อย่างถูกต้อง สามารถจ าบทเพลงได้ดี มีส่วนช่วยพัฒนาความเข้าใจ
ดนตรี สามารถ จ าแนกเสียง ช่วยให้การเรียนดนตรีประสบผลสาเร็จ เพราะความรูท้ างด้านดนตรี
บางอย่างไม่สามารถอธิบายด้วยคาพูดหรือภาษาให้เข้าใจอย่างแท้จริงได้ตอ้ งอาศัยการฟั ง
จุ ฑ ารัต น์ มณี วั ล ย์ (2551, น. 7) กล่ า วไว้ว่ า การสอนโสตทั ก ษะ คื อ การฝึ ก
ความสามารถทางด้านการฟั งในเรื่องคุณ สมบัติของเสียงไม่ว่าจะเป็ นเรื่องจังหวะ อัตราจังหวะ
ทานอง เสียงประสาน ขัน้ คู่เสียง รูปแบบทางดนตรี สีสนั และลักษณะของเสียง เพื่อพัฒนาผูเ้ รียน
ให้มี ความสามารถทางด้านการฟั งและการได้ยินที่ดี และมี พัฒ นาการทางด้านทักษะทางด้าน
ดนตรีดา้ นอื่น ๆ ดีขนึ ้ ด้วยแต่จาเป็ นต้องมีการปฏิบตั ิอย่างต่อเนื่อง
Don Michael Randel (1996, p. 248) ได้ ก ล่ า ว ถึ ง ค ว า ม ห ม า ย ข อ ง ก า ร ฝึ ก
โสตทักษะประสาททางดนตรีไว้ว่า เป็ นการพัฒนาการรับรู ท้ างดนตรี ซึ่งรวมไปถึงความสามารถ
ในการจดจาและบันทึกสิ่งที่ได้ยิน ไม่ว่าจะเป็ นทานองดนตรี ขั้ นคู่เสียง การประสานเสียง จังหวะ
และอัตราจังหวะ ความสามารถใน0kการร้องโดยดูโน้ต
จากความหมายของการฝึ กโสตทัก ษะข้างต้น ผู้วิจัย สามารถสรุ ป ได้ว่า การสอน
โสตทักษะ คือกระบวนการฝึ กความสามารถทางด้านการฟั งที่ดี มีความสามารถในการร้องเพลง
และการเขียนโน้ตให้ถูกต้องตามเสียงที่ได้ยิน เพื่อพัฒ นาให้ผูเ้ รียนมีความสามารถทางด้านโสต
ทักษะที่ดี
2.2 หลักการสอนตามแนวคิดโคดาย ได้วางปรัชญาการเรียนการสอนดนตรี ซึ่งใช้
เป็ นแนวทางในการจัดการเรียนการสอน Kodaly Zoltan (1974)
1. ความสามารถทางดนตรี ได้ แ ก่ การอ่ า น การเขี ย นและการคิ ด เป็ นสิ ท ธิ
ของมนุษย์ชาติ
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2. การเริ่ม ต้น การเรีย นรู ท้ างดนตรี ควรเริ่ม ด้ว ยเครื่ อ งดนตรี ท่ี ม าจากธรรมชาติ
ที่ทุก คนมี อยู่ป ระจ าตัว คื อ เสี ยงร้อ ง ซึ่ง จะท าให้ดนตรีซ าบซึง้ เข้าไปอยู่ในจิ ต ใจเป็ น ส่วนหนึ่ ง
ของชีวิตที่แท้จริง
3. การเรียนรู ท้ างดนตรีท่ีจาทาให้เกิดการรับรู ท้ างดนตรีโดยสมบูรณ์ ควรเริ่มเรียน
ตัง้ แต่เด็ก ๆ ในระดับประถมศึกษาหรือในระดับอนุบาลศึกษา
4. ในท านองเดี ย วกัน กับ การเรียนรู ภ้ าษาซึ่งมี ภ าษาแม่ เป็ น ภาษาหลัก วรรณคดี
ดนตรีท่คี วรนามาใช้ในการเริ่มต้น ควรเป็ นดนตรีพืน้ บ้าน ซึ่งจัดเป็ นภาษาแม่ทางดนตรี
5. วรรณคดีดนตรีท่ีควรนามาใช้ไม่ว่าจะเป็ นดนตรีพืน้ บ้านหรือดนตรีประเภทอื่น ๆ
ควรเป็ นดนตรีท่มี ีคณ
ุ ค่าเพียงพอ
2.3 วิธีการสอนของโคดาย
ธวัชชัย นาควงษ์ (2543, น. 3) ได้กล่าวถึงหลักความสาคัญกับตัวผูเ้ รียน ซึ่งเป็ นหลัก
เดี ย วกับ จิ ต วิ ท ยาการพั ฒ นาการเด็ ก คื อ การเรีย นการสอนดนตรี ค วรมี ระดับ ความยากง่ า ย
เหมาะสมกับลักษณะการพัฒนาการของเด็ก ดังนัน้ สิ่ง ที่ง่ายไม่สลับซับซ้อนควรนาเสนอก่ อนสิ่งที่
ยาก
ณรุ ทธ์ สุทธจิตต์ (2555, นน. 227-231) หลักการของโคดาย เน้นการร้องเป็ นหลัก
ซึ่งรวมไปถึ งการอ่านโน้ต ด้วยวิธี การของโคดายที่ ใช้ในการสอนจึ งมุ่ง ส่ง เสริม ในเรื่อ งการร้อ ง
และการอ่าน ซึ่งโคดายนาสิ่งต่าง ๆ ต่อไปนีม้ าช่วยในการสอนดนตรีเพื่อให้นักเรียนร้องและอ่าน
ตลอดจนเป็ นพืน้ ฐานในการฝึ กทักษะอื่น ๆ ทางดนตรีต่อไป
1. โทนิ ค ซอล-ฟา (Sol-Fa Teaching) ได้ แ ก่ การใช้ ร ะบบเรี ย กชื่ อ ตั ว โน้ ต
ซึ่งมาจากภาษาละติน คือ โด เร มี ฟา ซอล ลา ที (Do Re Me Fa So La Ti) ในการร้องและอ่าน
โดยให้ตัวโทนิค คือ ตัวโด ในบันไดเสียงเมเจอร์ และลา ในบันไดเสียงไมเนอร์ เคลื่อนที่ไปตาม
บันไดเสียงต่าง ๆ และเรียกชื่อตัวโน้ตโดยใช้อกั ษรโรมัน คือ A B C D E F G แทนเสียง ลา ที โด เร
มี ฟา ซอล ควบคู่ไปกับระบบซอล-ฟา ทาให้ผฟู้ ั งจดจาระดับเสียงต่าง ๆ ไปด้วย ชื่อโน้ตและตัวย่อ
ที่ใช้แทนเสียงในการสอนแบบโคดาย มีดงั นี ้
do re
mi
fa
so (l) la
ti
do
d
r
m
f
s
l
t
d
หมายเหตุ ลัก ษณะของการร้อ งโน้ต ของ Sol ในสหรัฐ อเมริก า แต่ เด็ ก ชาวฮัง
กาเรียนจะร้อง So ซึ่งง่ายกว่าการร้อง Sol โดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลาตามด้วยโน้ต la
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หลังจากไล่จากโน้ตตัวต่ากว่าขึน้ ไปถึง ti ตัวโดสูงจะมีเครื่องหมาย ( ‘ ) อยู่ขา้ งบน
และตัวโน้ตที่ตามหลังโดสูงนีท้ ุกตัวจะมีเครื่องหมายนี ้ ตัวโน้ตที่ต่า กว่า โด ลงไป เช่น ti la sol จะมี
เครื่องหมาย (,) อยู่ดา้ นล่าง
Sol, la, ti, do re mi fa sol la ti do’ re’ mi’
s, l, t, d r m f s l t d’ r’ m’

ภาพประกอบ 1 หนังสือแบบฝึ กหัดที่ใช้ในการสอน ตามแนวคิดโคดาย
ที่มา : Kodaly Zoltan (1960)

ภาพประกอบ 2 ตัวอย่างแบบฝึ กหัดที่ใช้ในการสอน ตามแนวคิดโคดาย
ที่มา : Kodaly Zoltan (1960)
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2. สัญญาณมือ (Hand Signal) ใช้สอนควบคู่ไปกับการอ่านตัวโน้ต ในระยะแรก
หรือ แม้ก ระทั่ง ในระยะต่ อ ๆ มาการใช้สัญ ลัก ษณ์ มื อ แทนระดับ เสี ย งต่ า ง ๆ เป็ น สิ่ ง ที่ ช่ ว ยให้
การเรียนรู เ้ รื่อง ระดับเสียง เป็ นรู ปธรรมมากขึน้ ทาให้นักเรียนสามารถเรียนรู ร้ ะดับเสียงต่าง ๆ
ได้ง่าย ซึ่งเป็ น ไปตามหลักการพัฒ นาการของการเรียนรู ้ เนื่ องจากนักเรียนจะเรีย นรู ส้ ิ่ง ต่าง ๆ
ได้ดีกว่าเมื่อสิ่งนัน้ เป็ นรูปธรรม สัญญาณมือแทนระดับเสียงนี ้ โคดาย ดัดแปลงมาจากสัญญาณ
มือของ จอร์น เดอร์เวน คิดขึน้ มาโดยลักษณะของสัญญาณมือแทนระดับเสียงต่าง ๆ ได้ดงั นี ้

ภาพประกอบ 3 สัญญาณมือในการอ่านโน้ตของโคดาย
ที่มา : ณรุทธ์ สุทธจิตต์ (2555)
จากรู ป สั ญ ญาณในการอ่ า นโน้ ต ของโคดาย ท าให้ เ ห็ น การใช้รู ป แบบ
การใช้มื อ อย่ า งเป็ น ระบบ ใช้ในการฝึ ก ร้อ งเพลง โดยการวางมื อ จะหั น นิ ้ว โป้ ง เข้า หาล าตั ว
เสียงต่า (โดต่า) จะอยู่ในช่วงบริเวณเอว และจึงไล่ระดับตามเสียงขึน้ ไปเรื่อย ๆ จนถึงระดับไหล่
เสียงสูง (โดสูง)
3. สัญลักษณ์ของจังหวะ นอกจากโคดายจะใช้สญ
ั ญาณมือแทนระดับเสียงแล้ว
โคดายยังมีการใช้ระบบสัญลักษณ์ต่าง ๆ แทนจังหวะเพื่อทาให้การเรียนรูเ้ รื่อง จังหวะเป็ นรูปธรรม
โดยระยะแรกการใช้สญ
ั ลักษณ์แทนจังหวะจะใช้เป็ นลักษณะของรูปภาพ ในระยะต่อมาเปลี่ยนเป็ น
สัญ ลักษณ์คล้ายตัวโน้ตที่ สุดจึงถึงนามาใช้เมื่อผู้สอนต้องการเน้นเฉพาะเรื่อง จังหวะ นอกจาก
กาหนดสัญลักษณ์แทนจังหวะแล้ว โคดาย ยังได้กาหนดเสียง ใช้ในการเรียกสัญลักษณ์ต่าง ๆ ไว้
เพื่อให้นกั เรียนใช้พดู แทนการปรบมือ สาหรับสัญลักษณ์ต่าง ๆ ที่ใช้มีดงั นี ้
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ภาพประกอบ 4 สัญลักษณ์ภาพแทนจังหวะตัวโน้ต
ที่มา : ณรุทธ์ สุทธจิตต์ (2555)

ภาพประกอบ 5 สัญลักษณ์ภาพแทนจังหวะและเสียง
ที่มา : ณรุทธ์ สุทธจิตต์ (2555)
4. การร้อง โคดาย เน้นการร้องเป็ นหลัก และการเล่นเครื่องดนตรีเป็ นกิจกรรม
ที่จดั ให้กับนักเรียนในระยะต่อมา การร้องรวมไปถึงทักษะการอ่านโน้ตด้วย ในกระบวนการร้องนี ้
โคดายเน้นการฝึ กให้นักเรียนรับรูเ้ กี่ยวกับเรื่อง ระดับเสียงและจังหวะของทานองอย่างสม่าเสมอ
วิธีการหนึ่ง คือ การฝึ กนักเรียนให้ได้ยินเสี ยงทานองจากความคิด คือการให้นักเรียนร้องเพลง
และให้ ห ยุ ด ร้อ งแต่ ใ ห้ ร ้อ งในใจเป็ นระยะ ๆ สลั บ กั น ไปตามสั ญ ญาณที่ ผู้ส อนก าหนดให้
ทาให้เรียนรู ้ รับรู เ้ กี่ยวกับเสียงทั้งในความคิดและสามารถร้องได้ดว้ ย นอกจากนีย้ ังเน้นให้จดจา
เกี่ยวกับระดับเสียงและบทเพลงที่เรียนไปด้วยเสมอเช่นกัน ครูอาจจะทาสัญญาณมือในวรรคต้น
ของเพลงใดเพลงหนึ่งที่เรียนไปและให้นกั เรียนตอบว่าเพลงอะไร หรืออาจจะตบจังหวะในทานอง
เพลงหนึ่งและให้นักเรียนตอบว่าเป็ นจังหวะของทานองเพลงอะไร หรืออาจจะฮัม ทานองเพลง
ตอนใดตอนหนึ่งของเพลงและให้นกั เรียนตอบชื่อเพลง
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5. การสร้างสรรค์ เนื่ อ งจากวิธี ของโคดายเน้น การร้อ งเพลงเป็ น กิจ กรรมหลัก
จึ ง มั ก ออกมาในรู ป แบบของการร้อ งเช่ น กั น โคดายเน้ น เสมอว่ า การเลื อ กเพลงที่ ใ ช้ นั้ น
ควรเป็ น เพ ลงที่ ดี ซึ่ ง มี ลั ก ษ ณ ะของป ระโยค เพ ล งเด่ น ชั ด มี วรรคต อน เมื่ อนั ก เรี ยน
เริ่มเข้าใจโครงสร้างของเพลง ผูส้ อนจึงเริ่มต้นฝึ กให้นกั เรียนคิดสร้างสรรค์ประโยคของเพลงต่อจาก
ประโยคที่ผสู้ อนให้ ซึ่งมีลกั ษณะของจังหวะและเป็ นทานองด้วย
2.4 การขับร้องประสานเสียง
ศรินทร์ จินตนเสรี (2563) ได้กล่าวถึงการขับร้องประสานเสียง โดยมีรายละเอียดังนี ้
1. ประวัติ ก ารขับ ร้อ งประสานเสี ย งตะวัน ตก การขับ ร้อ งประสานเสี ย งแบบ
ตะวั น ตก เริ่ ม ต้ น จากการขั บ ร้อ งธรรมดา ซึ่ ง ถื อ เป็ นการแสดงพื ้ น ฐานส าคั ญ ทางดนตรี
ที่มีจุดประสงค์แตกต่างกันไปตามแต่โอกาส เช่น ใช้ประกอบพิธีกรรมต่าง ๆ การสรรเสริญ พระเจ้า
และเป็ นสื่อในการสื่อสารระหว่างกัน เมื่อเริ่มต้น การขับร้องมี 2 องค์ประกอบหลัก คือ เนือ้ ร้องและ
ท านอง แม้ใ นบางบทเพลงจะไม่ มี เนื ้อ ร้อ ง แต่ ก็ ยั ง สามารถสื่ อ ความหมายและอารมณ์ ไ ด้
เป็ นอย่างดี ตามความเชื่อของคนตะวันตก การขับร้องคือความรื่นรมย์ หากผูใ้ ดสามารถขับร้องบท
เพลงได้เป็ นอย่างดี นับว่าเป็ นผูม้ ีอารยธรรมสูง หรือมีความเจริญทางวัฒนธรรมเป็ นอย่างมาก
ต่ อ มาการขั บ ร้อ งได้ พั ฒ นาขึ ้น จากการร้อ งเพี ย งคนเดี ย วหรื อ ร้อ งเดี่ ย ว
ก็เกิดวิธีการขับร้องร่วมกัน ซึ่งน่าจะเป็ นจุดเริ่มต้นของการขับร้องประสานเสียง แม้ยงั ไม่มีหลักฐาน
สนับสนุนอย่างเพียงพอว่าการขับร้องประสานเสียงเกิดขึน้ ในช่วงเวลาใดกันแน่ หรือมี ลักษณะ
อย่างไรในยุคแรก แต่ก็พอสันนิษฐานได้ว่า จุดกาเนิดของการขับร้องประสานเสียงเกิดจากกิจกรรม
ทางศาสนาภายในโบสถ์ของศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก โดยในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 13 ได้
เกิดแบบแผนการแบ่งช่วงเสียง (Register) ออกเป็ น 3 ช่วง ได้แก่ ช่วงอก ช่วงคอ และช่วงศีรษะ
2. องค์ประกอบของการขับร้องประสานเสียง การขับร้องประสานเสียงเป็ นศิลปะ
ที่มีอยู่นับพันปี โดยมีจุดเริ่มจากการใช้ประกอบพิธีกรรมในโบสถ์ของศาสนาคริสต์ จากนัน้ จึงถูก
พัฒนาแตกแขนงออกมาเป็ นบทเพลงที่ใช้ในสังคมอื่น ๆ อย่างหลากหลายและกว้างขวาง ในทุก
ประเภทของดนตรี (Music Genre) จึงมีการร้องประสานเสียงผสมอยู่ ขึน้ กับว่าจะทาเป็ นหน้าที่
หลักหรือหน้าที่รองในการสนับสนุนและเติมเต็มความเป็ นดนตรีต่าง ๆ ในการร้องประสานเสียง
(Chorus) บุคคลที่มีหน้าที่สาคัญที่สดุ ก็คือ ผูอ้ านวยเพลง (Conductor) ซึ่งทาหน้าที่เป็ นผูถ้ ่ายทอด
และตี ค วามบทเพลงจากโน้ต เพลงที่ มี อ ยู่ให้อ อกมาเป็ น สิ่ ง ที่ ส ามารถจับ ต้อ งได้เป็ น รู ป ธรรม
ผูอ้ านวยเพลงในการร้องประสานเสียงในยุคแรก ๆ มีบทบาทเป็ นเพียงคนนาทางด้านดนตรี เป็ น
คนนาทิศทางการซ้อม การแสดง แต่ยงั ไม่ได้มีการขึน้ มายืนหรือให้คิวสัญญาณอย่างเช่นผูอ้ านวย
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เพลงในปั จจุบนั ที่เราเรียกว่า “วาทยกร” ผูอ้ านวยเพลงในคณะนักร้องประสานเสียง มีนักร้องเป็ น
เสมือนเครื่องดนตรีในการสร้างสรรค์เสียงเพลงออกมาจากความแตกต่างของเสียงมนุษย์ทงั้ เสียง
หญิงและชาย ตัง้ แต่ โซปราโน อัลโต้ เทเนอร์ และเบส ผูอ้ านวยเพลงหรือวาทยกรจึงต้องรูจ้ กั เสียง
ของมนุษย์ ซึ่งเป็ นเครื่องมือของตนเองเป็ นอย่างดี ไม่แตกต่างจากผูอ้ านวยเพลงในวงออร์เคสตร้า
หรือวงดุริยางค์ท่ีรูจ้ กั ธรรมชาติของเครื่องดนตรีทุกชิน้ ดังนัน้ ผูอ้ านวยเพลงในคณะนักร้องประสาน
เสียงนอกจาก ทาหน้าที่ฝึกซ้อมและสร้างเสียงเพลงออกมาให้ผสมกลมกลืนกันอย่างไพเราะแล้ว
ยังต้องมีความรู ด้ า้ นดนตรีพืน้ ฐาน ไม่ ว่าจะเป็ นทฤษฎีดนตรีเสียงประสาน ประวัติศาสตร์ดนตรี
วรรณกรรม และความเชี่ยวชาญในการอ่านโน้ต ที่สาคัญต้องนาความรูเ้ หล่านัน้ มาใช้กบั โน้ตเพลง
โดยทาให้ Score เพลง หรือโน้ตเพลงนัน้ ๆ สามารถสื่อเป็ นเสียงร้องได้อย่างไพเราะ (Peter John
Smith, 2008) ผูอ้ านวยเพลงในการประสานเสียงยังต้องรู เ้ รื่องกลไกของร่างกายที่ทาให้เกิดการ
สร้างเสียง รูว้ ิธีการร้องกลุ่มและร้องเดี่ยว กลไกในการหายใจที่ถูกต้อง การเก็บลม การใช้เสียงให้
ไพเราะและถูกต้องตามประเภทเพลง เพื่อจะได้คดั เลือกและคัดสรรเสียงให้กบั นักร้องแต่ละคนได้
ถูกต้อง การพิจารณาคัดเลือกต้องดูทงั้ คุณภาพของเสียง ความสูงต่าของเสียงพูดปกติ ช่วงกว้ าง
ของเสียง ช่องเสียงต่าง ๆ ที่มีผอู้ านวยเพลงต้องให้ความพิถีพิถนั กับเรื่องลักษณะบุคลิกท่าทางใน
การร้องที่ถกู ต้องด้วย
การสร้างเสียงที่ดีตอ้ งมีกระบวนการหายใจที่ถูกวิธี มีความเข้าใจเรื่องความก้อง
กัง วานของเสี ย ง ผู้อ านวยเพลงยัง ต้อ งเข้า ใจเรื่อ งการออกเสี ย งในภาษาต่ าง ๆ ทั้ง เรื่ อ งสระ
พยัญชนะ สระเดี่ยว สระผสม ซึ่งภาษาหลัก ๆ ในการร้องประสานเสียง คือ ภาษาละติน ภาษาอิตา
เลี ย น ภาษาสเปน ภาษาเยอรมัน ภาษาฝรั่ง เศส และภาษาอัง กฤษ ความรู เ้ รื่อ งการเปล่ง ค า
(Phonetic) หรือการอ่านออกเสียงก็เป็ นสิ่งจาเป็ นอย่างยิ่งและสิ่งที่ขาดไม่ได้ คือ ความรูเ้ รื่องการ
นาซ้อมหรือเทคนิคการซ้อมเพลง เริ่มตัง้ แต่การเตรียมตัว การวางแผนการซ้อม การวางแผนวอร์ม
อัพนักร้อง หรือการทาแบบฝึ กหัดให้นกั ร้องได้พฒ
ั นาเสียง การนาการซ้อม การสร้างแรงจูงใจ การ
ทาให้สมาชิกมีความรูส้ กึ ว่าอยากจะบรรลุจุดมุ่งหมาย สอนเทคนิคต่าง ๆ ที่ ใช้ในการร้องเพลง การ
ใช้เวลาซ้อมอย่างคุม้ ค่า การรักษาสัมพันธภาพระหว่างกัน ที่สาคัญคือ ต้องรูจ้ กั ประเมินการซ้อม
ในแต่ละครัง้ ที่ตนเองทาด้วย
คณะนักร้องประสานเสียงมีหลากหลายประเภท เช่น คณะนักร้องประสมหญิ ง
ชาย คณะนักร้องเด็ก คณะนักร้องผูช้ ายหรือคณะนักร้องผูห้ ญิง อย่างเดียว คณะนักร้องขนาดเล็ก
คณะนักร้องขนาดใหญ่ นักร้องในแต่ละคณะ มีบทบาทแตกต่างกันไปตามสไตล์การร้อง ในคณะ
นักร้องประสานเสียงนอกจากมีวาทยกรที่เชี่ยวชาญ มีนักร้องที่มีคณ
ุ ภาพเสียงดีแล้ว หัวใจสาคัญ
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อีกอย่างหนึ่งก็คือ Score เพลง หรือโน้ตเพลง เพราะโน้ตบอกถึงความงดงามของเพลงประสาน
เสียงที่ถูกเรียบเรียงขึน้ และเป็ นวัตถุดิบที่สร้างความไพเราะนาเสนอแก่ผชู้ มผูฟ้ ั งได้ องค์ประกอบ
อื่นที่คณะนักร้องประสานเสียงต้องให้ความสาคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่านักร้องและวาทยกรก็คือ นัก
ดนตรี นักเปี ยโนประจาวง สถานที่ซอ้ ม การบริหารจัดการวง เงินทุนสนับสนุน และเวทีในการแสดง
Classic Template (2562) กล่าวถึงความหมายของการขับร้องประสานเสียงไว้ คือ
เสียงร้องเพลงของผูร้ อ้ งหลายคนที่เปล่งเสียงออกมาพร้อม ๆ กันโดยมีระดับเสียงที่ต่างกัน โดยที่
เสียงที่เปล่งออกมานัน้ จะต้องมีความกลมกลืนผสมผสานกันฟั งแล้วไม่ขดั หู
การร้องเพลงประสานเสียงมีการแบ่งแนวเสียงออกเป็ น 4 แนวด้วยกัน
1. เสียงโซปราโน เป็ นเสียงสูงสุด เช่น เสียงของเด็กที่ยงั ไม่แตกและเสียงของ
ผูท้ ่มี ีเส้นเสียงสูง คือเสียง โด-ซอล
2. เสียงอาลโต (ALTO) เสียงที่ต่ารองมาจากเสียงโซปราโน คือเสียง ซอล-โด
3. เสียงเทเนอร์ (TENOR) คือ เสียงของผูช้ ายที่มีเสียงสูง คือเสียง โด-ซอล
4. เสียงเบส (BASS) คือ เสียงต่าของผูช้ าย คือเสียง ฟา-โด
การจะร้องเพลงประสานเสียงให้ถกู วิธีนนั้ จะต้องมีเทคนิค คือ
1.ออกเสี ยงให้ถูกต้อง สาคัญ อย่างมาก เพราะในการออกเสียงร้องทุกครัง้
นักร้องต้องมีสิ่งที่จะต้องควบคุมหลายอย่าง เช่น การใช้ลมหายใจต้องให้ถูกต้อง เมื่อขับร้องหลาย
คนเป็ นเสียงประสานแล้วจะเกิดความไพเราะ พร้อมเพรียง
2. มี ทั ก ษะการแสดงที่ ดี ในที่ นี ้ คื อ การมี อ ารมณ์ ร่ ว ม นั ก ร้อ งจะต้ อ ง
ตีความหมายของบทเพลงให้ได้ว่าเพลงที่ขบั ร้องต้องใส่อารมณ์ในการร้องอย่างไร จึงจะตรงตาม
ความหมายของบทเพลง
3.ปั้ นรู ปปากให้ถูกต้อง การร้องออกเสียงคาต่าง ๆ เช่น คาที่อยู่ในสระ อี อา
โอ อู ควรต้องปั้นรูปปากอย่างไร ไม่ให้ผิดลักษณะไปจากธรรมชาติ
จากความหมายของการขับร้องประสานเสียงดังกล่าว ผูว้ ิจัย สรุ ปได้ว่า การขับร้อง
ประสานเสียง แบ่งออกได้ตงั้ แต่ 2-4 แนว ตามลักษณะของการทาเพลงหรือช่วงเสียงของผูข้ บั ร้อง
การจะร้องเพลงประสานเสียงได้ดีนนั้ ควรมีโสตทักษะทางด้านเสียงที่ดี มีไหวพริบ และหมั่นฝึ กฝน
เพื่อให้เกิดความชานาญในเสียงอยู่เสมอ
2.5 การขับร้องประสานเสียงของโคดาย
ในแนวคิดนี ้ หมายถึง เด็กควรได้รบั การสอนในเรื่องการประสานเสียงให้เร็วที่ สุด
เท่าที่ จะเป็ นไปได้ การร้องเพลงพื ้นเมื องในรู ป แบบแคนอนและรู ปแบบซ า้ ทวนแบบอื่ นให้บ่อย
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จะทาให้เด็กรับรูเ้ รื่องการประสานเสียงแบบนี โ้ ดยธรรมชาติ การอธิบายอย่างง่ายที่ สุดสามารถทา
ได้โดยใช้สญ
ั ญาณมือ ลักษณะการประสานเสียงเหล่านีท้ าให้เด็กรูจ้ ักโดยการร้องเป็ นอันดับแรก
และเริ่มวิเคราะห์ในระยะต่อมาโดยการเขียนโน้ต ก่อนเริ่มต้นวิชาการประสานเสียงอย่างเป็ นระบบ
นั้ น เนื ้ อ หาเกื อ บทั้ ง หมดที่ เ กี่ ย วกั บ การประสานเสี ย ง เช่ น ขั้ น คู่ เ สี ย ง บั น ไดเสี ย ง คอร์ด
การสอดประสานทานองทัง้ เพลงร้องและเพลงบรรเลง เป็ นสิ่งที่ผเู้ รียนจะได้เรียนทุกครัง้ ในขัน้ ตอน
สรุปเนือ้ หาหลังจากการทากิจกรรมในชั่วโมงเรียนเสมอ ดังนัน้ หลักสูตรจึงมุ่งไปที่การให้ผเู้ รียนเป็ น
ผูม้ ีส่วนร่วมในการปฏิบัติดนตรีดว้ ยตัวเองเสมอ การเรียนจะมี รายละเอียดและการเน้นต่างกัน
ออกไปตามขัน้ ตอนที่วางไว้ (Kodaly Zoltan, 1974)
จากหลักการสอน เครื่องมือในการสอน วิธีการสอนการขับร้องประสานเสียงดังกล่าว
ผู้วิ จั ย สามารถสรุ ป ได้ว่ า หลั ก การสอนตามแนวคิ ด ของโคดายนั้ น มี แ นวท างเพื่ อ พั ฒ นา
ความสามารถทางดนตรีอย่างเป็ นระบบ เรียงล าดับจากความง่ายไปหายาก จึงทาให้ผูเ้ รียนมี
ความรูค้ วามเข้าใจทางด้านดนตรีได้อย่างง่าย โดยใช้ทฤษฎีการใช้ระบบเรียกชื่อตัวโน้ตในการร้อง
และอ่านใช้สญ
ั ลักษณ์มือสอนควบคู่ไปกับการขับร้อง ซึ่งลักษณะของมือจะเปลี่ยนไปตามรูปแบบ
ของระดั บ ตั ว โน้ต โดยเน้น ทางด้า นการร้อ งเป็ น หลัก การร้อ งเพลงพื ้น เมื อ งจะเป็ น พื ้น ฐาน
ของการฝึ กร้อ งเพลงและร้อ งแบบประสานเสี ย ง เน้ น ให้ ผู้ เ รี ย นมี ส่ ว นร่ ว มในการปฏิ บั ติ
ด้วยตัวเองอย่างสม่าเสมอ จึงทาให้ผเู้ รียนมีทกั ษะการร้องที่ดี
3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
3.1 ความหมายของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สมพร เชือ้ พันธ์ (2547, น. 53) หมายถึง ความสามารถ ความสาเร็จและสมรรถภาพ
ทางด้านต่าง ๆ ที่ได้จากการเรียนรู ข้ องผูเ้ รียน ซึ่งได้ผลมาจากการเรียนการสอน การฝึ กฝน หรือ
ประสบการณ์ของแต่ละคนซึ่งสามารถวัดได้จากการทดสอบด้วยวิธีการต่าง ๆ
พิมพันธ์ เตชะคุปต์ (2548, น. 125) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง ขนาด รูปร่าง
ของความสาเร็จที่ได้จากกระบวนการในการเรียนการสอน
ปราณี กองจินดา (2549, น. 42) กล่าวไว้ คือ ความสามารถหรือผลสาเร็จที่ได้รบั จาก
การสอน เป็ นการเปลี่ยนแปลงการเรียนรูท้ างด้านพุทธิพิสยั จิตพิสยั และทักษะพิสยั
จากการศึก ษาความหมายของผลสัม ฤทธิ์ ทางการเรียน ผู้วิจัย สามารถสรุ ป ได้ว่า
การตรวจสอบผลของผู้เรียน ว่าหลั งจากการเรียนรู แ้ ล้ว ผูเ้ รียนเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
และมีประสบการณ์เพิ่มขึน้ มากน้อยเพียงใด โดยการใช้แบบทดสอบในการวัดผลการเรียนรู ้
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3.2 การวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วนิ ด า ดี แ ป้ น (2553, น. 24) ได้ก ล่ า วว่ า การวั ด การประเมิ น ผลการเรี ย น คื อ
กระบวนการ วัดผลผูเ้ รียนว่าได้เรียนรูต้ ามวัตถุประสงค์ท่ีตงั้ ไวเมากน้อยเพียงใด ซึ่งจะทาให้ทราบ
ข้อดี ข้อเสีย จัดบกพร่องของผูเ้ รียน แล้วนาไปทานายเพื่อเป็ นการแนะแนวทางในการประกอบ
อาชีพหรือศึกษาต่อนาไปประเมินค่า ซึ่งจะกระทาเมื่อการสอนสิน้ สุดลง
กังวล เทียนกัณฑ์เทศน์ (2540) ให้ความหมาย คือ เป็ นกระบวนการที่ประกอบอยู่ใน
กระบวนการเรียนสอนขัน้ สุดท้าย เพื่อให้รูว้ ่ากระบวนการเรียนการสอนประสบผลสาเร็จเพียงใด
พวงรัต น์ ทวีรตั น์ (2543) ได้ให้ความหมายไว้ คือ คุณ ลัก ษณะความรู ้และทักษะ
ของผูเ้ รียน ที่ได้มาจากการเรียนรู ้ และเกิดการเปลี่ยนแปลงในด้านต่าง ๆ
จากการศึกษา วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผูว้ ิจยั สรุปได้ว่าเป็ นกระบวนการวัดทักษะ
ความรูข้ องผูเ้ รียน ว่าผูเ้ รียนเกิดการเรียนรูม้ ากน้อยเพียงใดหลังจากการเรียนการสอน ซึ่งการวัดผล
นัน้ จะต้องมีความชัดเจน
3.3 ความหมายของแบบทดสอบการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สิริพ ร ทิ พ ย์คง (2545, น. 193) แบบทดสอบวัดผลสัม ฤทธิ์ ทางการเรียน หมายถึ ง
ชุดคาถามที่มุ่งวัดการเรียนของนักเรียนว่ามีความรู ้ ทักษะ ความสามารถและสมรรถภาพด้าน
สมองด้านต่าง ๆ ในเรื่องที่เรียนรูไ้ ปแล้ว
สมบู ร ณ์ ตั น ยะ (2545, น. 143) แบ บทดสอบวั ด ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย น
เป็ นแบบทดสอบที่ใช้สาหรับวัดพฤติกรรมทางสมองของผูเ้ รียนว่ามี ทักษะในเรื่องที่เรียนรูม้ าแล้ว
หรือได้รบั การฝึ กฝนอบรมมาแล้ว
สมพร เชือ้ พันธ์ (2547, น. 59) กล่าวว่า แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คือ
แบบทดสอบที่ใช้วัดความสาเร็จในการทากิจกรรมการเรียนรู ข้ องนักเรียนในการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนของครูผสู้ อนว่าผ่านตามเป้าหมายการเรียนรูท้ ่ตี งั้ ไว้เพียงใด
จากการศึกษา แบบทดสอบการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผูว้ ิจัยสามารถสรุปได้ว่า
แบบทดสอบการวั ด ผลสั ม ฤทธิ์ คื อ แบบทดสอบหรื อ เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ วั ด ทางด้ า นความรู ้
ความสามารถ และทักษะของผูเ้ รียนที่ได้เรียนรูห้ รือฝึ กฝนมา
3.4 ประเภทของแบบทดสอบการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ล้ ว น สายยศ และ อั ง คณ า สายยศ (2538, น. 171) กล่ า วว่ า แบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแบ่งเป็ น 2 พวก คือ
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1. แบบทดสอบของครู ท่ี ส ร้า งขึ ้น ซึ่ ง เป็ นข้อ ค าถามที่ ถ ามเกี่ ย วกั บ ความรู ้
ที่นกั เรียนได้เรียนว่ามีความรูม้ ากเพียงไหน หรือวัดดูความพร้อมที่จะขึน้ บทเรียนใหม่ ฯลฯ ตามแต่
ที่ครูจะปรารถนา
2. แบบทดสอบมาตรฐาน แบบทดสอบประเภทนี ้ส ร้า งขึ ้ น จากผู้เชี่ ย วชาญ
แต่ผ่านการทดลองหาคุณภาพหลายครัง้ จนกระทั่งมีคณ
ุ ภาพดีพอจึงจะสร้างเกณฑ์ปกติ (Norms)
ของแบบทดสอบ ใช้เป็ นหลั ก เปรี ย บเที ย บผล เพื่ อ ประเมิ น การสอนในเรื่ อ งใด ๆ อะไรก็ ไ ด้
จะใช้สาหรับให้ครู วินิจฉัยผลสัมฤทธิ์ระหว่างวิชาต่าง ๆ ข้อสอบมาตรฐานนอกจากจะมีคุณภาพ
ของแบบทดสอบสูงแล้ว ยังมีมาตรฐานในด้านวิธีดาเนินการสอบ คือไม่ว่าโรงเรียนใดราชการใดจะ
นาไปใช้ตอ้ งดาเนินการสอบในแบบเดียวกัน แบบทดสอบมาตรฐานจะมีค่มู ือดาเนินการสอบ บอก
ถึงวิธีการสอบว่าทาอย่างไร และยังมีมาตรฐานในด้านการแปลคะแนนด้วย
บรรดล สุขปิ ติ (2542, นน. 7-12) กล่าวว่า แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
มีหลายประเภท ขึน้ อยู่กบั เกณฑ์ท่ีใช้ในการจาแนก ดังนี ้
1. จาแนกตามลักษณะการสร้าง เป็ น 2 ประเภท
1.1 แบบทดสอบที่ครู จดั ทาขึน้ เอง (Teacher Made Tests) เป็ นแบบทดสอบ
ที่ ค รู ผู้ส อนจัด ท าขึ น้ เพื่ อ มาใช้ใ นการสอน เพื่ อ วัด การเรี ย นของผู้ เรี ย นเป็ นรายครั้ง มั ก เป็ น
แบบทดสอบที่ ค รอบคลุ ม เนื ้อ หาเฉพาะตามหลั ก สู ต รเนื ้อ หานั้ น ๆ โดยทั่ ว ไปแบบทดสอบ
ที่ ค รู ส ร้า งขึ น้ เอง จะมี 2 ชนิ ด คื อ แบบทดสอบที่ ใ ช้วัด การเรี ย นการสอน (Formative Test)
เพื่ อตรวจสอบพัฒ นาการ การเรียนรู ้ของผู้เรียน นาผลมาใช้เพื่ อปรับ ปรุ งการสอนของครู และ
ปรับปรุ งการเรียนของผู้เรียนอีกชนิดคือ แบบทดสอบที่ใช้วัดผลการเรียนการสอน (Summative
Tests) เพื่อนาผลไปวิเคราะห์ สรุปหรือตัดสินผลการเรียนแบบทดสอบที่ครูสร้างขึน้ เองนัน้
1.2 แบ บ ท ดส อบ ม าต รฐาน (Standardize Tests) เป็ น แบ บ ท ด ส อบ
ที่มีมาตรฐาน 3 ประการ คือ ประการแรก มาตรฐานในการดาเนินการสร้าง คือ ผ่านการตรวจสอบ
คุณภาพและพัฒนาตรวจสอบจนเป็ นที่น่าเชื่อถือได้ มักออกแบบให้ครอบคลุมเนือ้ หาสาระกว้าง ๆ
เพื่อให้สามารถใช้ได้กบั สถาบันการศึกษาทั่ว ๆ ไป ประการที่สอง มาตรฐานในการดาเนินการสอบ
คือ มีค่มู ือในการดาเนินการสอบ ไม่ว่านาไปใช้ท่ีใดหรือมีผดู้ าเนินการสอบก็ปฏิบตั ิเหมือนกันและ
ประการที่สาม มาตรฐานในการให้คะแนนหรือความหมายของคะแนนไม่ว่าใครให้คะแนนก็ผล
เหมือนกัน มีเกณฑ์เปรียบเทียบที่ เป็ นมาตรฐานที่เรียกว่า เกณฑ์ปกติ (Norms) สาหรับการแปล
ความหมายของคะแนนของผูเ้ ข้าสอบ เมื่อเปรียบเทียบกับคนส่วนใหญ่
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2. จ าแนกตามเกณ ฑ์ ใ นการแปลความหมายของคะแนน แบ่ ง ได้ เ ป็ น
2 ประเภท คือ
2.1 แบบทดสอบอิงเกณฑ์ (Criterion Referenced Test)เป็ นแบบทดสอบที่
วัด ความรู ้ข องผู้เรี ย นว่ า มี ค วามรู ้ค วามสามารถระดั บ ใด แบบทดสอบอิ ง เกณฑ์ จึ ง สร้า งให้
ครอบคลุม จุด ประสงค์ การเรียนรู ท้ ่ี ส าคัญ ของการเรีย นรู ้ ที่ ต้อ งการให้เกิด แก่ ผู้เรียนโดยน า
คะแนนที่ได้จากการสอบไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์ (Absolute Standard) แล้วแปลความหมายใน
เชิงความรอบรูใ้ นเนือ้ หาที่เรียกว่า ผูเ้ รียนอยู่ในระดับที่ถือว่ารอบรูใ้ นเนือ้ หานัน้ ๆ หรือไม่
2.2 แบบทดสอบอิ ง กลุ่ ม (Norms Referenced Tests) เป็ นแบบทดสอบ
ที่มุ่งเปรียบเทียบความสามารถของผู้เรียนในกลุ่ ม ด้วยกันเองแล้วจาแนกผูเ้ รียนเป็ นกลุ่มๆตาม
ระดับความสามารถของข้อสอบอิงกลุ่มจึงสร้างขึน้ มา เพื่ออธิบายว่าผูเ้ รียนคนนัน้ ๆ เก่งหรืออ่อน
กว่ า คนอื่ น ๆ เท่ า ไร ดั ง นั้น แบบทดสอบประเภทนี ้จึ ง ต้อ งสร้า งให้มี คุณ สมบัติ ในการจ าแนก
ผูเ้ รียนได้ดี
3. จาแนกตามลักษณะการตรวจให้คะแนน แบ่งอออกได้ 3 ประเภท คือ
3.1 แบบทดสอบอั ต นั ย (Subjective Test) เป็ น แบบทดสอบที่ ก ารตรวจ
ให้คะแนนจะขึน้ อยู่กบั ความคิดเห็นของผู้ตรวจเป็ นสาคัญ ผูต้ รวจต่างคนอาจให้คะแนนไม่ตรงกัน
การให้ ค ะแนนจึ ง ไม่ ค งที่ จุ ด เด่ น ของข้อ สอบ คื อ ในแต่ ล ะข้ อ ค าถามสามารถวั ด ความรู ้
ความสามารถได้หลาย ๆ ด้าน ผูต้ อบมีโอกาสแสดงความสามารถ และความคิดเห็น
3.2 แบบทดสอบปรนัย (Objective Test) เป็ นแบบทดสอบที่ มีการตรวจให้
คะแนนแบบมี ก ฎเกณฑ์ต ายตัว ใครตรวจก็ ให้ค ะแนนตรงกัน ตรวจกี่ ค รั้ง ก็ ให้ค ะแนนตรงกัน
แบบทดสอบชนิดนีม้ กั เรียกว่าแบบทดสอบที่ถูกเป็ นหนึ่ง ผิดเป็ นศูนย์ หมายความว่า ตอบถูกจะได้
คะแนนและตอบผิดจะไม่ได้คะแนน ข้อสอบถามให้ผู้ตอบตอบในขอบเขตที่จากัด มีการกาหนด
คาตอบมาให้ล่วงหน้า หรือไม่ กาหนดคาตอบมาให้แต่ตอบสั้ นๆ ผู้ตอบไม่ มี โอกาสแสดงความ
คิดเห็นได้อย่างกว้างขวางเหมือนแบบทดสอบแบบอัตนัย แบบทดสอบแบบปรนัยแบ่งได้เป็ น 4
ประเภท ดังนี ้
3.2.1 ข้ อ สอบป รนั ย แบ บ ถู ก ผิ ด (True - False) ลั ก ษ ณ ะข้ อ สอบ
ประกอบด้ว ยข้อ ความหรื อ ประโยคที่ ต้อ งการให้ผู้ต อบตั ด สิ น เพื่ อ เลื อ กค าตอบที่ เป็ นไปได้
สองอย่างว่า ข้อความหรือประโยคที่กาหนดมาให้นั้น ถูกหรือผิด ใช่หรือไม่ใช่ จริงหรือเท็จ หรือ
สามารถดัดแปลงให้สามารถอยู่ในรู ปแบบอื่ นได้อีก เช่น รู ปแบบการจาแนกข้อเท็จจริงออกจาก
ความคิ ด เห็ น คื อ ถ้า ข้อ ความใดเป็ น จริง ให้ต อบ “ถู ก ” ถ้า ข้อ ความใดเป็ น เท็ จ ให้ต อบ “ผิ ด ”
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แต่ถ้าข้อความใดตัดสิ นไม่ ได้ว่าเป็ นจริงหรือเท็จ ให้ตอบว่าเป็ น “ความคิดเห็น ” นอกจากนีย้ ังมี
รูปแบบที่ตอ้ งแก้ไขใน ส่วนที่ผิดให้ถกู ต้องโดยให้ตอบกา หรือขีดเส้นใต้สว่ นที่ผิดให้ถกู ต้อง ข้อสอบ
แบบถูกผิดสามารถนาไปใช้วดั พฤติกรรมการเรียนรูข้ นั้ ความรู ้ ความจา โดยเฉพาะที่เกี่ ยวข้องกับ
ความจริง หรือนิยาม หลักการต่าง ๆ ความเข้าใจในหลักการ และนา ไปใช้รวมถึงความสามารถใน
การแก้ปัญ หาเกี่ ยวกับโจทย์ทางคณิ ตศาสตร์ได้ นอกจากนีย้ ั งใช้วัดความสัม พันธ์ในเชิงเหตุผล
โดยพิจารณาว่าคาที่ขีดเส้นใต้ในประโยค หรือข้อความที่ เกี่ยวข้องกันมีความเป็ นเหตุเป็ นผลกัน
หรือไม่ จะเห็นได้ว่าเป็ นข้อสอบที่ใช้วดั ความรู ้ ความเข้าใจในเนือ้ หาต่าง ๆ ได้เป็ นอย่างดี สร้างง่าย
และสามารถสร้า งค าถามได้ห ลายข้อ ซึ่ ง ช่ ว ยให้ค รอบคลุ ม ที่ ก าหนด แต่ ข้อ สอบประเภทนี ้
มี ขอ้ จ ากัดคือ ผู้ส อบมี โอกาสสูงในการเดาคาตอบให้ถูก และเป็ นข้อสอบที่ มี แนวโน้ม ว่าจะวัด
เรื่อง เล็ก ๆ น้อย ๆ และวัด ในเรื่องที่ไม่เกี่ยวข้องในพฤติกรรมการเรียนรูท้ ่สี าคัญ
3.2.2 ข้อสอบปรนัยแบบจับคู่ (Matching) เป็ นข้อสอบปรนัยประเภท
หนึ่งที่ให้ผูต้ อบจับคู่ระหว่างคาหรือข้อความ ประกอบด้วย 2 สดมภ์ สดมภ์หนึ่งมักอยู่ ทางซ้ายมือ
เป็ นกลุ่มของคาถามอาจเป็ นคาข้อความ วลี ประโยค อีกสดมภ์หนึ่งอยู่ทางขวามือ เป็ นกลุ่ มของ
คาตอบอาจเป็ น ค า จ านวนหรือ สัญ ลัก ษณ์ ลัก ษณะของข้อสอบแบบจับคู่ สดมภ์ท างซ้ายมื อ
กับสดมภ์ทางขวามือเป็ นการจับคู่ของสิ่ งที่ มีความเกี่ ยวข้อง สอดคล้องหรือสัมพันธ์กัน ข้อสอบ
แบบจับคู่เหมาะสาหรับวัดพฤติกรรมการเรียนรู ข้ นั้ ความจาเกี่ยวกับข้อเท็จจริง ซึ่งเป็ นเรื่องราวที่มี
ความเกี่ยวข้องกัน ข้อดีของข้อสอบประเภทนี ้ คือ เหมาะสม สาหรับเนือ้ หาที่ตอ้ งการถามความจา
เกี่ยวกับบุคคล เวลา สถานที่ เหตุการณ์ การกระทา เป็ นข้อสอบที่ สร้างง่ายใช้สะดวก สร้างความ
สนใจให้ผูส้ อบใช้พืน้ ที่ในการสร้างหรือเขียนน้อย เป็ นการประหยัดและผู้ตอบมีโอกาสเดาได้นอ้ ย
แต่ มี ข้อ จ ากัด คื อ เอาไปใช้ได้ในเนื ้อ หาที่ มี ขอบเขตจากัด วัดพฤติก รรมการเรีย นรู ้ ขั้น ความรู ้
ความจาเป็ นส่วนใหญ่ เนือ้ หา และคาตอบถ้าสร้างไม่ดีจะเดาได้
3.2.3 ข้อสอบปรนัยแบบเติม (Completion) หรือเติมคาตอบสัน้ (Short
Answer) ข้อสอบประเภทนีจ้ ัดอยู่ในข้อสอบปรนัยเนื่ องจากเป็ นข้อสอบที่ คาตอบถูกต้องตายตัว
ใครตรวจก็ให้คะแนนที่ตรงกัน ข้อสอบลักษณะนีผ้ ูส้ อบต้องคิดและสร้างคาตอบขึน้ มาเองแต่เป็ น
การเติมคาหรือตอบเพียงสัน้ ๆ เช่น เป็ นคาวลี จานวน สัญลักษณ์ ความแตกต่างของข้อสอบแบบ
เติมคาและแบบคาตอบสัน้ อยู่ท่ีประเด็นคาถามคือ ข้อสอบแบบเติม คา คาถามเป็ นประโยคที่ไม่
สมบูรณ์ เว้นช่องว่างให้ไว้เติม เพื่อทาให้ใจความของประโยคสมบูรณ์ ส่วนข้อสอบแบบตอบสั้ น
คาถามสัน้ เหมาะสาหรับ วัดความรู ้ ความจา ได้แก่ ความรูค้ วามจาเกี่ยวกับศัพท์ ความจริงเฉพาะ
หรือข้อเท็จจริง หลักการและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ รวมทัง้ วิธีดาเนินการซึ่งสามารถวัดได้ดีกว่าข้อสอบ
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ปรนั ย ชนิ ด อื่ น ๆ ข้อ สอบประเภทนี ้ส ามารถวัด ผลการเรี ย นรู ้ในขั้น ที่ สู ง กว่ า ความจ า ได้แ ก่
การตี ค วามข้อ มูล อย่ า งง่ า ยๆ เช่ น แผนภู มิ กราฟ รู ป ภาพต่ า ง ๆ ตลอดจนความสามารถใน
การแก้ปัญหาในเนือ้ หาวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ได้ ข้อดีของข้อสอบชนิดนีค้ ือ ลดการเดา
สร้างง่ าย รวดเร็ว สามารถสร้า งได้ ค รอบคลุม เนื ้อ หา และเหมาะสมส าหรับ การวัด แก้ปั ญ หา
ข้อสอบประเภทนีม้ ีขอ้ จากัด คือ วัดพฤติกรรมการเรียนรู ใ้ นขอบเขตที่จากัด ไม่เหมาะสมสาหรับ
การวัด พฤติ ก รรมที่ ซับ ซ้อ น หากค าถามไม่ ชั ด เจนจะท าให้ค าตอบเป็ นไปหลายอย่ า ง และ
มีความเป็ นปรนัย ในการตรวจให้คะแนนน้อยกว่าข้อสอบปรนัยแบบอื่น ๆ
3.2.4 ข้อ สอบปรนั ย แบบเลื อ กตอบ (Multiple Choice เป็ นข้อ สอบที่
ให้ผตู้ อบเลือกคาตอบจากตัวเลือกที่กาหนดให้ ข้อสอบแบบนีป้ ระกอบด้วย ส่วน 2 ส่วน คือ ส่วนที่
เป็ น ตั ว ค าถาม (Stem) และส่ ว นที่ เป็ น ค าตอบ หรื อ ตั ว เลื อ ก (Alternative ห รื อ Options
หรือ Choice) ส่วนที่เป็ นคาถาม (Stem) โดยทั่วไปมีรูปแบบการถาม 2 ลักษณะ คือ เป็ นรู ปแบบ
การถามโดยตรง เช่น คุณภาพที่สาคัญที่สุดของเครื่องมือที่ใช้ในการวัดผลคืออะไร และ ถามใน
ลักษณะเป็ น ข้อความที่ ไม่ ส มบูรณ์ ข้อสอบปรนัยแบบเลือกตอบ มี ข้อดี หลายประการด้วยกัน
กล่าวคือ
1. วัดความสามารถการเรียนรู ข้ องผูเ้ รียน ตั้ งแต่ความสามารถทาง
สมองขั้น ต่ า ได้แ ก่ ขั้น ความรู ้ ความจ า ความเข้า ใจ การน าไปใช้ ไปจนถึ ง ขั้น ซับ ซ้อ น หรื อ
ความสามารถทางสมองขัน้ สูง ได้แก่ การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ และการประเมินค่า
2. สามารถวัดได้ครอบคลุมในเนือ้ หาที่ต่าง ๆ เนื่องจากเปิ ดโอกาสให้
ผูส้ อนสามารถสุม่ เนือ้ หาที่ตอ้ งการวัดมาออกข้อสอบได้ตามต้องการ
3. ช่วยให้แบบทดสอบมีความเที่ยงตรงเชิงเนือ้ หา
4. มีความเป็ นปรนัยในการให้คะแนน
5. ใช้เวลาในการตรวจข้อสอบน้อย
6. เหมาะสาหรับการสอบที่มีผสู้ อบจานวนมาก
7. คะแนนที่ได้จากการสอบมีความเชื่อมั่นมากกว่าแบบทดสอบชนิด
อื่น ๆ อย่างไรก็ตามข้อ สอบปรนัยแบบเลือกตอบมีขอ้ จากัดเช่นกัน เช่น
1. เปิ ดโอกาสให้ผตู้ อบเดาได้
2. ข้อสอบออกยากและเสียเวลาในการออกข้อสอบมาก
3. ผู้อ อกข้อ สอบต้องมี ค วามรู ใ้ นการออกข้อ สอบจริง ๆ จึ ง จะ
สามารถวัดพฤติกรรมการเรียนรูข้ นั้ สูงได้
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4. ผู้ออกข้อสอบต้องมี ความรอบรู ้ในเนือ้ หานั้น ๆ ประกอบกับ
มีความรูใ้ นเรื่องวิธีการเขียนข้อสอบเป็ นอย่างดี
5. ไม่เหมาะสาหรบการวัดความคิดสร้างสรรค์ การเสนอแนวคิด
6. สิน้ เปลืองงบประมาณกว่าการออกข้อสอบชนิดอื่น ๆ
พิ ชิ ต ฤทธิ์จ รู ญ (2547) ประเภทของแบบทดสอบการวัดผลสัม ฤทธิ์ แบ่ งออกเป็ น
2 ประเภทคือ
1. แบบทดสอบที่ครูจดั ทาขึน้ เอง หมายถึง แบบทดสอบที่วดั ผลสัมฤทธิ์ของผูเ้ รียน
เฉพาะกลุม่ ที่ครูสอน เป็ นแบบทดสอบที่ครู ออกแบบ เป็ นแบบทดสอบข้อเขียน ซึ่งแบ่งได้ 2 ชนิด
1.1 แบบทดสอบอัตนัย เป็ นแบบทดสอบที่กาหนดคาถามให้แล้วให้ผูต้ อบ
เขียนโดยแสดงความรู ้ ความคิด เจตคติ ได้อย่างเต็มที่
1.2 แบบทดสอบปรนัย หรือ แบบให้ต อบสั้น ๆ เป็ น แบบทดสอบที่ กาหนด
ให้ผูต้ อบเขียนตอบสั้นๆ หรือมีคาตอบให้เลือกแบบจากัดคาตอบ ผูต้ อบไม่มีโอกาสแสดงความรู ้
ความคิดเห็นได้อย่างกว้างขวางเหมือนแบบทดสอบอัตนัย แบบทดสอบชนิดนี ม้ ีทงั้ หมด 4 ชนิด คือ
แบบทดสอบถูก-ผิด แบบทดสอบเติมคา แบบทดสอบจับคู่ และแบบทดสอบเลือกคาตอบ
2. แบบทดสอบมาตรฐาน หมายถึง แบบทดสอบที่มุ่งวัดผลผูเ้ รียน ซึ่งสร้าง
โดยผูเ้ ชี่ยวชาญ มีการวิเคราะห์และแก้ไขจนมีคณ
ุ ภาพ มีมาตรฐาน
จากการศึกษาประเภทของแบบทดสอบการวัดผลสัมฤทธิ์ ผูว้ ิจยั สรุ ปได้ว่า ประเภท
แบบทดสอบ มี ห ลายรู ป แบบ เช่ น แบบทดสอบที่ ค รู ส ร้า งขึ ้น เอง แบบทดสอบมาตรฐาน
แบบทดสอบวัด ความถนัด แบบทดสอบอัต นัย แบบทเสอบปรนัย ครู ผู้ส อนควรศึ ก ษาจัด ท า
แบบทดสอบที่เหมาะสมกับเนือ้ หารายวิชา และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในสิ่งที่ตอ้ งการ จะ
วัดผล
3.5 การสร้างแบบทดสอบการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
การสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ผูส้ ร้างจะต้องศึกษาวิธีในการสร้างและหลักการ
สร้างเพื่อให้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มีคุณภาพที่เหมาะสมกับเนือ้ หาและตรงกับ
วัตถุป ระสงค์ของเรื่องที่ต้องการจะวัดผลกับ ผู้เรียน โดยมี นักการศึกษาที่ได้ศึกษาวิธีการสร้าง
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไว้ ดังนี ้
ล้วน สายยศ และ อังคณา สายยศ (2538, นน. 122-124) ได้สรุปขัน้ ตอน การสร้าง
แบบทดสอบไว้ดงั นี ้
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1. การพิ จ ารณาจุด ประสงค์ข องการสอบว่ าการสอบครัง้ นี ้มี จุด ประสงค์ห รือ
จุดมุ่งหมายอะไร
2. สร้างตารางกาหนดรายละเอียด
3. เลือกแบบของข้อสอบให้เหมาะสม
4. รวมข้อสอบทาเป็ นแบบทดสอบ
5. กาหนดวิธีการดาเนินการสอบ
6. การประเมินคุณภาพของแบบทดสอบ
7. การนาผลไปใช้ปรับปรุงเป้าประสงค์ของการเรียนรู ้
บุญชม ศรีสะอาด (2545, นน. 59-66) การสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน โดยมีขนั้ ตอน คือ
1. วิเคราะห์จุดประสงค์ จัดทาตารางกาหนดขอบเขตของข้อสอบที่จะใช้ ขัน้ ตอน
แรกสุดคือ การวิเคราะห์ว่าหัวข้อที่จ ะสร้างข้อสอบที่ ตอ้ งการวัดนั้น มี จุดประสงค์ของการสอน
อย่างไร ทาการวิเคราะห์เนือ้ หาวิชาว่ามีโครงสร้างอย่างไร
2. กาหนดและศึกษาวิธีการเขียนข้อสอบ
3. เขียนข้อสอบ โดยใช้ตารางกาหนดในขัน้ ที่ 1
4. ทาการตรวจข้อสอบ พิจารณาทบทวน อีกครัง้ หนึ่ง หลังจากทบทวนแล้วนาไป
ให้ผูเ้ ชี่ยวชาญได้วัดผล ตรวจสอบในด้านเนือ้ หา และพิจารณาข้อผิดพลาด จากนัน้ นาข้อสอบมา
ปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสมยิ่งขึน้
5. น าข้อ สอบทั้ ง หมดมาพิ ม พ์ เป็ นแบบทดสอบ โดยจั ด พิ ม พ์ ค าชี ้แ จงหรื อ
คาอธิบายวิธีทาแบบทดสอบไว้ท่ปี กของแบบทดสอบอย่างละเอียด และชัดเจนการจัดพิมพ์วาง
รูปแบบให้เหมาะสม
6. ทดลองใช้วิเคราะห์คุณ ภาพ และปรับปรุ ง นาแบบทดสอบไปใช้กับกลุ่ม ที่ไม่
กลุ่มเดียวกับกลุ่มตัวอย่างที่จะสอบจริง แล้วนาผลการสอบมาตรวจให้คะแนนทาการวิเคราะห์หา
ค่าอานาจจาแนก ค่าความยากของข้อสอบแต่ละข้อ โดยใช้วิธีการวิเคราะห์คุณภาพ คัดเลือกเอา
ข้อที่มีคณ
ุ ภาพเข้าเกณฑ์ตามจานวนที่ตอ้ งการ ถ้าข้อที่เข้าเกณฑ์จานวนมากกว่าที่ตอ้ งการก็ตดั ข้อ
ที่มีเนือ้ หามากกว่าที่ตอ้ งการ ซึ่งเป็ นข้อที่มีอานาจจาแนกต่าสุดออกตามลาดับ นาเอาผลการสอบ
ที่คิดเฉพาะข้อสอบที่เข้าเกณฑ์เหล่านัน้ มาคานวณหาค่าความเชื่อมั่น
7. พิมพ์แบบทดสอบฉบับจริง นาข้อสอบที่มีอานาจจาแนก และระดับความยาก
เข้าเกณฑ์ตามจานวนที่ตอ้ งการ มาใช้เป็ นแบบทดสอบฉบับที่จะใช้จริง
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พิ ชิ ต ฤทธิ์ จ รู ญ (2545, นน. 99-101) กล่ า วถึ ง ขั้น ตอนการสร้า งแบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
1. วิเคราะห์หลักสูตรและสร้างตารางวิเคราะห์หลักสูต ร เพื่อเป็ นการวิเคราะห์
เนือ้ หาสาระและพฤติกรรมที่ตอ้ งการ ตารางวิเคราะห์หลักสูตรจะใช้เป็ นกรอบความรู พืน้ ฐานใน
การออกแบบทดสอบ
2. กาหนดจุดประสงค์การเรียนรู ้ ที่นาไปสู่การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่
ผูส้ อนมุ่งหวังจะให้เกิดขึน้ กับผูเ้ รียน ซึ่งผูส้ อนจะต้องกาหนดไว้ล่ วงหน้าสาหรับเป็ นแนวทางในการ
จัดกระบวนการเรียนการสอนและการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
3. กาหนดของชนิดของข้อสอบและศึกษาวิธีสร้าง ผูอ้ อกข้อสอบต้องพิจารณา
เลือกใช้ชนิดของข้อสอบที่จะใช้วดั
4. เขียนข้อสอบ โดยเขียนข้อสอบตามรายละเอียดที่กาหนดไว้ในตารางวิเคราะห์
หลักสูตรและให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การเรียนรู ้
5. ตรวจทานข้อสอบ เพื่อให้ขอ้ สอบมีความถูกต้องตามหลักวิชา มีความสมบูรณ์
ครบถ้วนตามรายละเอียดที่กาหนดไว้ในตารางวิเคราะห์หลักสูตร
6. จัด พิ ม พ์แบบทดสอบฉบับ ทดลอง เมื่ อตรวจทานเสร็จ แล้วให้พิ ม พ์ข้อสอบ
ทั้งหมดจัดทาเป็ นแบบทดสอบฉบับ ทดลอง โดยมี คาชีแ้ จ้งหรือคาอธิบ ายวิธี ตอบแบบทดสอบ
(Direction) และจัดวางรูปแบบการพิมพ์ให้เหมาะสม
7. ทดลองสอบและวิเคราะห์ขอ้ สอบ การทดลองสอบและวิเคราะห์ขอ้ สอบเป็ น
วิธีการตรวจสอบคุณภาพของแบบทดสอบก่อนนาไปใช้จริง โดยนาแบบทดสอบไปใช้ทดลองสอบ
กับกลุ่มที่มีลกั ษณะคล้ายคลึงกันกับกลุ่มที่ตอ้ งการสอบจริง แล้วนาผลการสอบมาวิเคราะห์และ
ปรับปรุงข้อสอบให้มีคณ
ุ ภาพ
8. จัดทาแบบทดสอบฉบับจริง นาผลจากการวิเคราะห์ขอ้ สอบ หากพบว่าข้อสอบ
ข้อใดไม่มีคณ
ุ ภาพหรือคุณภาพไม่ดีพอ อาจจะต้องตัดทิง้ หรือปรับปรุงแก้ไขข้อสอบให้มีคณ
ุ ภาพดี
ขึน้ แล้วจึงจัดทาเป็ นแบบทดสอบฉบับจริงที่จะนาไปทดสอบกับกลุม่ เป้าหมายต่อไป
จากการศึ ก ษาขั้น ตอนการสร้า งแบบทดสอบวัด ผลสัม ฤทธิ์ ท างการเรี ย น ผู้วิจัย
สามารถสรุปได้ว่า ในการสร้างแบบทดสอบควรออกแบบให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ซึ่งจะต้องมี
ความเหมาะสมทัง้ ในด้านเนือ้ หาและความสามารถของผูเ้ รียน สิ่งที่สาคัญในการสร้างแบบทดสอบ
วัดผลก็คือ การตรวจสอบ หาคุณภาพของแบบทดสอบ หากพบว่าแบบทดสอบข้อใดไม่มีคณ
ุ ภาพ
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หรือคุณ ภาพไม่ดี ควรตัดทิง้ หรือแก้ไขปรับปรุ งให้มีคุณภาพ แล้วจึงจัดทาแบบทดสอบฉบับจริง
เพื่อนาไปใช้กบั กลุม่ ตัวอย่าง
3.6 ประโยชน์ของแบบทดสอบการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
พวงรัต น์ ทวี รัต น์ (2543, น. 19) กล่า วถึ ง ประโยชน์ข องแบบทดสอบผลสั ม ฤทธิ์
ทางการเรียน ไว้ดงั นี ้
1. ใช้สารวจทั่วไปเกี่ยวกับตาแหน่งการเรียนในโรงเรียนเมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ์
ปกติให้เข้าใจนักเรียนได้ดขี นึ ้
2. ใช้แ นะแนวและประเมิ น ค่ า เกี่ ย วกับ การสอบได้ สอบตกของแต่ ล ะบุ ค คล
จุดอ่อนและจุดเด่นของแต่ละบุคคล การสอนซ่อมเสริมให้กั บนักเรียนฉลาดและนักเรียนที่ตอ้ งการ
ความช่วยเหลือการปรับปรุงการสอน
3. ใช้จดั กลุม่ นักเรียนเพื่อประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอน
4. ช่วยในการวิจัยทางการศึกษาเปรียบเทียบผลการเรียนในวิชาที่สอบแตกต่าง
กันโดยใช้แบบทดสอบมาตรฐานเป็ นเครื่องมือวัด
อมรรัตน์ หรัดดี (2552, น. 32) ได้กล่าวถึงประโยชน์ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนไว้ใช้สาหรับ
1. วัดผลสัมฤทธิใ์ นการเรียนเป็ นรายบุคคลและเป็ นกลุม่
2. ปรับปรุงการเรียนการสอนให้เหมาะสมยิ่งขึน้
3. ให้แยกประเภทนักเรียนออกเป็ นกลุม่ ย่อย ๆ ตามความสามารถ
4. การวินิจฉัยสมรรถภาพเพื่อให้ได้รบั ความช่วยเหลือได้ตรงจุด
5. เปรียบเทียบความงอกงาม
6. ตรวจสอบประสิทธิภาพของการเรียน
7. พยากรณ์ความสาเร็จในการศึกษา
8. การแนะแนว
9. การประเมินผลการศึกษา
10. การศึกษาค้นคว้าวิจยั
กฤษณะ เกษมี (2554) ได้กล่าวถึง ประโยชน์ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนไว้ดงั นี ้
1. เป็ นเครื่องมือวัดผลการเรียนของแต่ละบุคคลว่า ได้เรียนรูเ้ นือ้ หาวิชาหรือทักษะ
ในวิชาที่กาหนดไว้มากน้อยเพียงใด
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2. เพื่ อให้ค รู พิ จ ารณาว่านักเรีย นคนใดมี ค วามพร้อ มที่ จ ะเรีย นบทเรีย นต่ อไป
หรือพร้อมที่จะเลื่อนชัน้
3. เป็ นเครื่องมือจัดประเภทนักเรียนที่เรียนอ่อน เพื่อครูจะได้จดั โครงการช่วยเหลือ
นักเรียนเหล่านัน้ ต่อไป
4. เป็ นเครื่องมือจัดประเภทนักเรียนที่สมั ฤทธิ์ผลทางการเรียนระดับต่างๆ ในแต่
ละวิชา เพื่อสะดวกแก่ครูในการจัดกลุม่ นักเรียนตามสัมฤทธิ์ผลทางการเรียนของแต่ละวิชา
จากการศึกษาข้อมูล ประโยชน์ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผูว้ ิจัย
สามารถสรุ ป ได้ว่า แบบทดสอบมี ป ระโยชน์ต่ อ ผู้เรีย นและต่ อครู ผู้ส อน สามารถใช้ส าหรับ วัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็ นรายบุคคลและเป็ นกลุม่ เพื่อสะดวกแก่ครู ผสู้ อนในการจัดกลุ่มนักเรียน
ตามระดับความสามารถทางการเรียนของแต่ละวิชาได้
4. ความพึงพอใจ
4.1 ความหมายของความพึงพอใจ
สมศักดิ์ คงเที่ ยง และ อัญ ชลี โพธิ์ทอง (2542, นน. 28-29) ได้ให้ความหมายของ
ความพึง พอใจไว้ว่า ความพึง พอใจเป็ น ผลรวมของความรู ส้ ึก ของบุค คลที่ เกี่ ย วข้อ งกับ ระดับ
ความชอบหรือไม่ชอบต่อสภาพต่าง ๆ
อุทัยพรรณ สุดใจ (2545, น. 7) กล่าวว่า ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู ส้ ึกที่มีต่อ
สิ่งใดสิ่งหนึ่ง โดยอาจจะเป็ นไปในเชิงประเมินค่าว่าความรูส้ ึกต่อสิ่งหนึ่งสิ่งใด ที่สามารถเป็ นไปใน
ทางบวกหรือทางลบ
ธ ารง อุด มไพจิ ต รกุล (2547, น. 73) กล่ าวว่ า ความพึ ง พอใจว่ า เป็ น ความรู ส้ ึ ก ที่
แสดงออกและสามารถสัง เกตเห็ น ได้ (Overt Behavior) และเป็ น ปั จ จัย ประเภทหนึ่ งที่ ส ะท้อ น
ประสิทธิภาพของการใช้ทรัพยากรที่มีจากัด ความพึงพอใจเกิดขึน้ ได้เมื่อความต้องการได้รบั การ
ตอบสนอง ทาให้มีความรูส้ กึ ทางบวก เป็ นผลให้มีความสุขเพราะสาเร็จตามที่ม่งุ หวัง
จากการศึ ก ษ าความหมายของความพึ ง พ อใจ ผู้ วิ จั ย สามารถสรุ ป ได้ ว่ า
ความพึงพอใจเป็ นทัศนคติต่อความชอบหรือไม่ชอบสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ดังนัน้ การจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนที่จะทาให้นกั เรียนเกิดความพึงพอใจถือว่าเป็ นองค์ประกอบที่สาคัญเป็ นอย่างยิ่ง ซึ่งอาจ
ส่งผลให้นกั เรียนเกิดการเรียนรูท้ ่ดี ีและมีผลสัมฤทธิ์การเรียนรูท้ ่สี งู ขึน้
4.2 การวัดความพึงพอใจ
ภนิดา ชัยปั ญ ญา (2541, น. 11) ได้กล่าวไว้ว่า การวัดความพึงพอใจนั้นสามารถ
ทาได้ ดังนี ้
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1. การใช้แบบสอบถาม โดยผู้อ อกแบบสอบถาม ต้อ งการทราบความคิ ดเห็ น
โดยเป็ นการกาหนดคาตอบให้เลือกหรือตอบคาถาม มักใช้ในกรณีท่ีตอ้ งการข้อมูลกลุ่มตัวอย่าง
มาก ๆ เป็ นวิธีท่ีนิยมมากที่สุดในการวัดทัศนคติ รู ปแบบของแบบสอบถามจะใช้มาตรวัดทัศนคติ
ที่นิยมใช้คือ มาตราส่วนแบบลิเคิรท์ ประกอบด้วยข้อความที่แสดงถึงทัศนคติของบุคคลที่มีต่อสิ่ง
เร้าอย่างใดอย่างหนึ่ง ที่มีคาตอบที่แสดงถึงระดับความรู ส้ ึก 5 คาตอบ เช่น มากที่สุด มาก ปาน
กลาง น้อย น้อยที่สดุ
2. การสัมภาษณ์ โดยผูอ้ อกแบบจะต้องออกไปสอบถามพูดคุยด้วยตนเอง โดยมี
การเตรียมแบบสอบถามไว้ก่อนแล้ว
3. การสัง เกต เป็ น วิ ธี วัด ความพึ ง พอใจ โดยการสัง เกตพฤติ ก รรมของบุ ค คล
เป้าหมาย ไม่ว่าจะแสดงออกด้วยกิรยิ า ท่าทางต่าง ๆ โดยวิธีนตี ้ อ้ งสังเกตอย่างมีระเบียบแบบแผน
วิธีนเี ้ ป็ นวิธีการศึกษาที่เก่าแก่และยังเป็ นที่นิยมอย่างแพร่หลายจนถึงปัจจุบนั
อารี พันธ์มณี (2546) กล่าวว่า มาตรวัดความพึงพอใจสามารถกระทาได้หลายวิธี
ได้แก่
1. การใช้แ บบสอบถาม โดยผู้ส อนจะออกแบบสอบถาม เพื่ อ ต้อ งการทราบ
ความคิดเห็น ซึ่งสามารถทาได้ในลักษณะที่กาหนดคาตอบให้เลือกหรือตอบคาถามอิสระ คาถาม
ดังกล่าว อาจถามความพึงพอใจในด้านต่าง ๆ
2. การสัม ภาษณ์ เพื่อต้องการทราบทัศนคติ ที่ ตอ้ งอาศัยเทคนิคจึ งจะทาให้ได้
ข้อมูลที่เป็ นจริงได้
3. การสังเกต โดยสังเกตพฤติกรรมของบุคคลที่ตอ้ งการวัด ไม่ ว่าจะแสดงออก
จากการกระทาในรูปแบบต่าง ๆ
สุ ม าลี จั น ทร์ช ลอ (2547) กล่ า วว่ า เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการวั ด ด้ า นความรู ้สึ ก
มีหลายชนิด เช่น แบบทดสอบโดยใช้สถาณการณ์ บันทึกการสังเกตและเครื่องมือหนึ่งที่นิยมใช้
ก็คือ แบบวัดทัศนคติ รู ปแบบมาตราวัดทัศนคติของ Linkert ประกอบไปด้วยข้อความในส่วนของ
ด้านทัศนคติและความรูส้ กึ ต่อสิ่งที่จะวัด มีวิธีการดังนี ้
1. กาหนดคุณลักษณะที่ตอ้ งการประเมิน
2. ให้ความหมายของทัศนคติให้ชดั เจนว่าประกอบด้วยลักษณะใดบ้าง
3. รวบรวมข้อความที่แสดงทัศนคติในระดับต่ าง ๆ ของบุคคล ข้อความนี ้ควร
ครอบคลุมคุณลักษณะทัง้ หมดที่ตอ้ งการวัด
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4. ตรวจสอบรายละเอี ย ดข้อ ค าถาม โดยพิ จ ารณาเกี่ ย วกับ ความครอบคลุม
ครบถ้วนตามคุณลักษณะทัง้ หมดที่ตอ้ งการวัด ตรวจสอบความเหมาะสมและความสอดคล้องของ
ภาษา แต่ละข้อความกับระดับของความเห็น โดยปกติมาตรวัดทัศนคติของ Linkert แบ่งเป็ น 5
ระดับ ได้แก่ เห็นด้วยอย่างมาก เห็นด้วย ไม่แน่ใจ ไม่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยอย่างมาก
5. ทดลองใช้ท่ีผ่านการทดสอบ เบือ้ งต้นอาจมีขอ้ ความที่ยงั ไม่ชดั เจนหรือกากวม
จึงควรนาไปทดลองใช้ในกลุ่มตัวอย่างจานวนหนึ่งเพื่อตรวจสอบความเป็ นปรนัยของข้อคาถาม
ตรวจสอบว่ายังมีขอ้ ความใดต้องแก้ไข
6. กาหนดนา้ หนักคะแนนแต่ละตัวเลือก วิธีท่ีง่ายคือ กาหนดตามนา้ หนักสมมติ
เช่ น ก าหนดให้ แ ต่ ล ะตั ว เลื อ กมี น ้ า หนั ก เป็ น 5 4 3 2 และ1 ส าหรับ ข้ อ ความในทางบวก
ส่วนข้อความในทางลบให้นา้ หนักกลับกัน
7. ตรวจสอบคุณภาพแบบวัด โดยวิเคราะห์ความตรงของแบบทดสอบ หรืออาจ
ใช้วิธีให้ผเู้ ชี่ยวชาญตรวจสอบก็ได้
จากการศึกษาการวัดความพึงพอใจ ผู้วิจัยสามารถสรุ ปได้ว่า การวัดความพึง
พอใจนัน้ สามารถวัดได้หลากหลายวิธี แตกต่าง ๆ ออกไปตามความต้องการของผูว้ ิจยั ซึ่งวิธีท่นี ิย ม
ใช้ในปั จ จุบันวิธีหนึ่ง คือ มาตราส่วนแบบลิเคิรท์ ประกอบด้วยข้อความที่แสดงถึงทัศนคติของ
บุคคลที่มีต่อสิ่งเร้าอย่างใดอย่างหนึ่งที่มีคาตอบที่แสดงถึงระดับความรูส้ ึก 5 ระดับ เช่น มาก ปาน
กลาง น้อยและน้อยที่สดุ
5. งานวิจัยทีเ่ กี่ยวข้อง
นิศาชล บังคม (2553) วิจัยเรื่อง การพัฒ นาการจัดกิจกรรมการเรียนรู ด้ า้ นโสต
ทักษะ ตามแนวคิดของโคดาย สาหรับนักเรียนเปี ยโนระดั บชั้นประถมศึกษา พบว่า 1. แผนการ
จัดการเรียนรูด้ า้ นโสตทักษะตามแนวคิดของโคดาย สาหรับนักเรียนเปี ยโนระดับชัน้ ต้น มี 7 หัวข้อ
คื อ 1) แนวคิ ด 2) จุ ด ประสงค์ 3) เนื ้ อ หา 4) กิ จ กรรม 5) สื่ อ การเรี ย นการสอน 6) การวั ด
และประเมิ น ผล 7) หมายเหตุ ซึ่ง แผนการจัด กิ จ กรรมตามแนวคิ ด ของโคดาย นั้น จะมุ่ ง เน้น
พัฒนาการทักษะทางด้านการฟั ง โดยเริ่มจากการสอนขับร้อง 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแบ่งเป็ น
2.1) ผลสัม ฤทธิ์ ทางการเรีย นในภาครวมไม่ แ ตกต่ างกัน อย่ างมี นัยส าคัญ ทางสถิ ติท่ี ระดับ .05
2.2) ผลสัม ฤทธิ์ ท างการเรี ยนด้านการฟั งไม่ แ ตกต่ างกัน อย่ างมี นัยส าคัญ ทางสถิติท่ี ระดับ 0.5
2.3) ผลสัม ฤทธิ์ ทางการเรียนด้านความรู ไ้ ม่ แ ตกต่ างกัน อย่ างมี นัย ส าคัญ ทางสถิ ติ ท่ี ระดับ 0.5
2.4) ด้านเจตคติแบ่งการประเมินออกเป็ น 2 ส่วน 1) ประเมินโดยผูเ้ รียน 2) ประเมินโดยผูส้ อน ผล
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การประเมินโดยผูเ้ รียนซึ่งใช้แบบวัดเจตคติพบว่า กลุ่มทดลอง (M=32.75, SD=2.25) สูงกว่ากลุ่ม
ควบคุม (M=26.38, SD=2.39) อย่างมี นัยส าคัญ ทางสถิติท่ีระดับ 0.5 ส่วนผลการประเมิ นของ
ผูส้ อน ซึ่งใช้แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนพบว่า กลุ่มทดลองมี ค่าเฉลี่ยพฤติกรรมการเรียนใน
ภาพรวมอยู่ ใ นระดั บ สู ง (M=2.79, SD=0.43) กลุ่ม ควบคุ ม มี ค่ า เฉลี่ ย พฤติ ก รรมการเรี ย นใน
ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (M=2.15, SD=0.65)
กฤษดา หุ่น เจริญ (2558) วิ จัย เรื่อ ง ชุด การสอนวิ ช าดนตรีเรื่อ งทัก ษะการฟั ง
สาหรับนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 1 โดยการประยุกต์แนวคิดของ ออร์ฟ โคดาย และดาลโครซ
การวิจัยครัง้ นีม้ ี วัตถุป ระสงค์เพื่อ 1) เพื่ อสร้างชุดการสอนวิช าดนตรีเรื่องทักษะการฟั งส าหรับ
นักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 1 โดยการประยุกต์แนวคิดของ ออร์ฟ โคดาย และดาลโครซ 2) เพื่อ
ประเมินประสิทธิภาพของชุดการสอนวิชาดนตรีเรื่องทักษะการฟั งสาหรับนักเรียนชัน้ ประถมศึ กษา
ปี ท่ี 1 โดยการประยุกต์แนวคิดของ ออร์ฟ โคดาย และดาลโครซ สาหรับใช้ในการเรียนการสอน
ผูเ้ ข้าร่วมในงานวิจยั ได้แก่ นักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 1 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ในภาคเรียนที่ 1
ปี การศึกษา 2558 จานวน 25 คน ผู้เข้าร่วมทั้งหมดเข้าร่วมชั้นเรี ยนดนตรีเป็ นเวลา 12 สัปดาห์
สัปดาห์ละ 1 ครัง้ ครัง้ ละ 50 นาที โดยผูว้ ิจยั เป็ นผูท้ าการสอนด้วยตนเอง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจยั
ได้แก่ 1) แผนการจัดกิจกรรม 2) แบบทดสอบก่อนเรียน แบบทดสอบหลังเรียน 3) แบบสัมภาษณ์
เจตคติ การเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล แบ่ ง ออกเป็ น 3 ส่ ว น ได้ แ ก่ 1) การเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล
จากแบบทดสอบทักษะการฟั ง 2) การเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสังเกตพฤติกรรมของนักเรียน
ในชั้ น เรี ย นดนตรี 3) ด าเนิ น การเก็ บ รวบรวมข้อ มู ล จากการสั ม ภาษณ์ เจตคติ ข องผู้เ รี ย น
การวิเคราะห์ขอ้ มูล ทาโดยการเปรียบเทียบระหว่างคะแนนการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน
ของนักเรียนแต่ละคน ประเมินคะแนนความก้าวหน้า แล้วจึงวิเคราะห์เนือ้ หาจากข้อมูลที่ได้จาก
การสังเกตพฤติกรรมในชัน้ เรียนและการสัมภาษณ์เจตคติของผูเ้ รียน ผลการวิจยั พบว่า ชุดการสอน
ที่ ไ ด้พัฒ นาขึ น้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ โดยผลคะแนนหลัง การเรีย นทัก ษะการฟั ง ในทุ ก เนื ้อ หานั้น มี
ความก้าวหน้าดี ขึน้ จากคะแนนก่ อนเรีย น นัก เรีย นส่วนใหญ่ ส ามารถท าคะแนนการปฏิ บัติ ได้
อยู่ในระดับ ดี ในทุก เนื ้อ หาของชุด การสอน โดยเนื ้อหาการฟั ง จัง หวะได้ค ะแนนร้อยละ 81.3
เนือ้ หาการฟั งระดับเสียงได้คะแนนร้อยละ 76 เนือ้ หาการฟั ง การแสดงออกทางดนตรีได้คะแนน
ร้อยละ 69.4 และเนือ้ หาการฟั งรูปแบบทางดนตรีได้คะแนนร้อยละ 66.6 จากการสังเกตพฤติกรรม
และแบบสัม ภาษณ์ค วามคิ ดเห็ น พบว่า นัก เรีย นส่วนใหญ่ ตั้ง ใจปฏิ บัติ ต ามเนื ้อหาบทเรียนที่
กาหนดไว้ ให้ความร่วมมือ ตัง้ ใจ และสนุกสนาน มีความชื่นชอบในกิจกรรม สื่อการสอนและเวลา
ที่ใช้เป็ นอย่างมาก

34
กานต์ธิดา กาแพงแก้ว (2559) วิจัยเรื่อง การใช้วิธีสอนแบบโคดายและกิจกรรม
รูปภาพช่วยจาเพื่อส่งเสริมทักษะโสตประสาทของนักเรียนระดับชัน้ ต้น เป็ นการทดลองเชิงปริมาณ
และเชิงคุณ ภาพ 1) เพื่อใช้กิจกรรมพัฒ นาทักษะโสตประสาทด้วยวิธีการสอนแบบโคดายและ
กิจกรรมรูปภาพช่วยจากับนักเรียนระดับชัน้ ต้น 2) เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางความรูข้ องการพัฒนา
ทักษะโสตประสาทด้วยวิธีการสอนแบบโคดายและกิจกรรมรูปภาพช่วยจากับนักเรียนระดับชัน้ ต้น
และศึกษาความพึงพอใจของนักเรี ยนที่มีต่อกิจกรรม เครื่องมือที่ใ ช้ 1) กิจกรรมดนตรีเพื่อพัฒนา
ทักษะโสตประสาทด้านระดับเสียง 2) แผนการสอน (แบบระยะยาว) 3) แผนการสอน 12 คาบ
4) แบบทดสอบความรู ก้ ่อน - หลังการเรียนด้วยชุดกิจกรรม 5) แบบสอบถามความพึงพอใจของ
นักเรียนที่มีต่อกิจกรรม 6) แบบประเมินผลการเรียนรูใ้ นแต่ละคาบ โดยประชากรกลุ่มตัวอย่างที่ใช้
คือ นักเรีย นระดับ ชั้น ต้น จากโครงการศึกษาดนตรีส าหรับ บุค คลทั่วไป วิท ยาลัย ดุริย างค์ ศิ ล ป์
มหาวิทยาลัยมหิดล จานวน 8 คน จากผลการวิจยั พบว่า 1) แผนการใช้กิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะ
โสตประสาทตามวิธี ส อนแบบโคดายและกิ จ กรรมรู ป ภาพช่ วยจ าส าหรับ นัก เรีย นระดับ ชั้น ต้ น
ที่ เ หมาะสม 2) นั ก เรี ย นมี ผ ลสั ม ฤทธิ์ ด้ า นความรู ้ การฟั ง หลัง ได้ เรี ย นรู ้ด้ว ยกิ จ กรรมอย่ า ง
มี นัย ส าคัญ ทางสถิ ติ ท่ี ระดับ .05 โดยพบปั ญ หาในเรื่อ งการฟั ง ขั้น คู่เสี ย งมากที่ สุด ถัด มา คื อ
การร้องขัน้ คู่เสียง ด้านความพึงพอใจที่มีต่อกิจกรรม นักเรียนมีความพึงพอใจต่อกิจกรรมในด้าน
เนือ้ หา ด้านสื่อที่ใช้ในการสอน และด้านประโยชน์ของกิจกรรมอยู่ในระดับมาก
วีระภัทร์ ชาตินุช (2560) วิจัยเรื่อง การพัฒ นาโสตทักษะวิชาดนตรีสากลโดยใช้
ชุดกิจกรรมตามแนวคิดของธอร์นไดค์ สาหรับนักเรียนชัน้ ประถมศึ กษาปี ท่ี 5 เป็ นงานวิจัยเชิงทด
ทอง มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1)พัฒ นาโสตทักษะวิชาดนตรีสากลของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี ท่ี 5
2) ศึ ก ษาความสามารถและความคงทนของโสตทั ก ษะวิ ช าดนตรี ส ากล ของนั ก เรี ย น
ชั้นประถมศึกษาปี ท่ี 5 3) ศึกษาความพึงพอใจต่อการเรียนรู โ้ ดยใช้ชุดกิจกรรมการพัฒ นาโสต
ทักษะวิชาดนตรีสากลโดยใช้ชุดกิจกรรมตามแนวคิดของธอร์นไดค์ กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชัน้
ประถมศึ ก ษาปี ที่ 5 โรงเรี ย นวัด พฤษกษมาลา แขวง ตลิ่ ง ชัน เขต ตลิ่ ง ชัน กรุ ง เทพมหานคร
ที่ มี ค ะแนนในการทดสอบไม่ ผ่ า นในรายวิ ช าศิ ล ปะ ดนตรี :นาฏศิ ล ป์ หน่ ว ยการเรี ย นรู ้ท่ี 2
เรื่อง โสตทักษะ C เมเจอร์สเกล ในภาคเรียนที่ 2 ปี การศึกษา 2559 จานวน 15 คน โดยการเลือก
แบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจยั ครัง้ นีค้ ือ 1) ชุดกิจกรรมเสริมสร้าง
โสตทั ก ษะวิ ช าดนตรี ส ากลโดยใช้ชุ ด กิ จ กรรมตามแนวคิ ด ของธอร์น ไดค์ 2) แบบทดสอบ
ความสามารถการฟั งโน้ตดนตรีส ากล 3) แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการเรียนรู โ้ ดยใช้ชุด
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กิจกรรม ผูว้ ิจยั เก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์และประมวลผลข้อมูล สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ได้แก่
ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจยั พบว่า
1) การพั ฒ นาโสตทั ก ษะวิ ช าดนตรี ส ากล นั ก เรี ย นทุ ก คนมี ค ะแนนไม่ ต่ า กว่ า
ร้อยละ 70 ซึ่งเป็ นไปตามสมมติฐานที่ตงั้ ไว้
2) นักเรียนมีความสามารถคงทนของโสตทักษะวิชาดนตรีสากล จากการทดสอบ
ความสามารถครัง้ ที่ 1 และครัง้ ที่ 2 นักเรียนทุกคนมีคะแนนผ่านเกณฑ์ไม่ต่ากว่าร้อยละ 70
3) ความพึ ง พอใจต่ อ การเรี ย นรู ้โ ดยใช้ชุ ด กิ จ กรรม การพั ฒ นาโสตทั ก ษะวิ ช า
ดนตรีสากลตามแนวคิดของธอร์นไดค์ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.29)
วรางคณา จู เ จริ ญ (2560) วิ จั ย เรื่ อ ง การพั ฒ นาความสามารถในการคิ ด
อย่างมีวิจารณญาณและทักษะการขับร้อง โดยใช้การจัดการเรียนรูแ้ บบสืบเสาะหาความรูร้ ่วมกับ
แนวคิดของโคดาย สาหรับนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 3 เป็ นงานวิจัย ทดลอง โดยมีจุดมุ่งหมาย
เพื่อ 1) เพื่อเปรียบเทียบความรูค้ วามเข้าใจวิชาดนตรีก่อน - หลังการจัดการเรียนรูแ้ บบสืบเสาะหา
ความรู ้ ร่วมกับแนวคิดของโคดาย 2) เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
ก่อน - หลังการจัดการเรียนรูแ้ บบสืบเสาะหาความรู ้ ร่วมกับแนวคิดขอ’โคดาย 3) เพื่อเปรียบเทียบ
ทักษะการขับร้องก่อน - หลังการจัดการเรียนรู แ้ บบสืบเสาะหาความรู ้ ร่วมกับแนวคิดของโคดาย
4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจที่มี ต่อการจัดการเรียนรู แ้ บบสืบเสาะหาความรู ้ ร่วมกับแนวคิดของ
โคดาย กลุ่ม ตัวอย่ างที่ ใช้ คื อ นัก เรีย นชั้น มัธ ยมศึก ษาปี ท่ี 3 โรงเรีย นสมุท รสาครบูรณะสัง กัด
สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10ภาคเรียนที่ 2 ปี การศึกษา 2560 โดยวิธีการสุ่ม
แบบกลุ่มจานวน 1 ห้องเรียน รวม 50 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วยแผนการจัดการ
เรียนรูว้ ิชาดนตรี แบบสืบเสาะหาความรูร้ ว่ มกับแนวคิดของโคดาย แบบวัดความรูค้ วามเข้าใจวิชา
ดนตรี ความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ แบบวัดทักษะการขับร้องและแบบสอบถาม
ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรูว้ ิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้ความถี่รอ้ ยละ ค่าเฉลี่ย
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการทดสอบค่าที
ผลการวิจยั พบว่า
1. ความรูค้ วามเข้าใจวิชาดนตรีของนักเรียนหลังได้รบั การจัดการเรียนรูว้ ิชาดนตรี
แบบสื บ เสาะ หาความรู ้ ร่ ว มกั บ แนวคิ ด ของโคดาย สู ง กว่ า ก่ อ นเรี ย นอย่ า งมี นั ย ส าคั ญ
ทางสถิติท่รี ะดับ .01
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2. ความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนหลังได้รบั การจัดการ
เรียนรูว้ ิชาดนตรีแบบสืบเสาะหาความรูร้ ่วมกับแนวคิดของโคดาย สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยยะ
สาคัญทางสถิติท่รี ะดับ .01
3. ทักษะการขับร้องของนักเรียนหลังได้รบั การจัดการเรียนรู ว้ ิชาดนตรี แบบสืบ
เสาะหาความรู ้ ร่วมกันแนวคิดของโคดาย สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติท่รี ะดับ .01
4. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรูว้ ิชาดนตรีแบบสืบเสาะหา
ความรู ้ ร่วมกับแนวคิดของโคดาย สูงกว่าเกณฑ์ท่กี าหนดอย่างมีนยั ยะสาคัญทางสถิติท่รี ะดับ .01
นิตยา ลิ่มสนิท, จิรศักดิ์ แซ่โค้ว, และ วัฒนา รัตนพรหม (2560) วิจยั เรื่อง การพัฒนา
ชุดกิจกรรมการเรียนการสอนมัลติมิเดีย เพื่อพัฒนาความสามารถด้านดนตรีสากลตามแนวคิดของ
โคดาย สาหรับนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 3 เป็ นวิจยั เชิงทดลอง มีจดุ ประสงค์เพื่อ 1. เพื่อพัฒนา
สื่อมัลติมิเดียด้านดนตรีสากลตามแนวคิดของโคดาย มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80
2. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถด้านดนตรีของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 3 ก่อนและหลังเรียน
โดยใช้สื่อมัลติมิเดีย 3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผูเ้ รียนที่เรียนด้วยสื่อมัลติมิเดีย กลุ่มตัวอย่าง
คือ นักเรียนระดับชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 3 ของโรงเรียนธี ราศรมสุราษฎร์ โรงเรียนนวมินทร์วิทยา
(ฮั ว เหมิ ง ) และโรงเรี ย นอุ่ น รัก 2 ภาษา อ าเภอเมื อ ง สุ ร าษฎร์ธ านี จั ง หวั ด สุ ร าษฎร์ธ านี
ประจาปี การศึกษา 2560 รวมทัง้ สิน้ 7 ห้องเรียน และมีจานวน 204 คน โดยการเลือกกลุ่มตัวอย่าง
แบบกลุ่ม เนื่องจากมีจานวนนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 3 ที่แน่นอน มีการวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้
สถิติเชิง พรรณนา (Descriplive Statistic) สถิติเชิ งอนุม าน (Inductive Statistic ) และวิเคราะห์
เชิ ง เนื ้ อ หา (Content Analysis) ผลการวิ จั ย พบว่ า ผลการพั ฒ นาสื่ อ มั ล ติ มี เ ดี ย เกี่ ย วกั บ
ความสามารถด้านดนตรีส ากลตามแนวคิดของโคดาย ส าหรับ นักเรียนชั้น ประถมศึกษาปี ท่ี 3
ที่พัฒ นาขึน้ อันก่ อให้เกิดกระบวนทัก ษะทางการเรียนรู เ้ กี่ ย วกับดนตรีสากลมากขึน้ เมื่ อมี การ
บูรณาการกับการเรียนการสอนดนตรีสากลตามแนวคิดของโคดาย โดยใช้สื่อมัลติมีเดียสาหรับ
นักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 3 จากการทาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและ
หลังเรียน มีความแตกต่างกันอย่างมีนียสาคัญทางสถิติ .05 ผลจากการสอบถามความพึงพอใจกับ
นั ก เรี ย นชั้ น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 3 พบว่ า นั ก เรี ย นชั้ น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 3 มี ค วามพึ ง พอใจ
ต่อชุดกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยสื่ อมัลติมีเดีย เพื่อพัฒนาความสามารถด้านดนตรีสากลตาม
แนวคิดของโคดาย โดยภาพรวมอยู่ในระดับพึงพอใจมากที่สดุ
จากการศึ ก ษางานวิ จั ย ที่ เกี่ ย วข้อ ง พบว่ า มี ง านวิ จั ย ที่ ส นใจและให้ ค วามส าคั ญ
ในเรื่องของการพัฒนาโสตทักษะทางดนตรี ตามแนวคิดของนักการดนตรีหรือนักวิชาการในด้าน
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ต่าง ๆ เพื่อใช้เป็ นเครื่องมือในการวัด เปรียบเทียบและประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการสอน
ในรายวิชา งานวิจยั ที่พบ ส่วนใหญ่เป็ นงานวิจยั เชิงทดลอง โดยทดลองวิจยั กับนักเรียนในรายวิชา
ดนตรี หรือ นัก เรีย นที่ เรีย นดนตรี เพื่ อให้นัก เรียนมี ค วามรู ้ ความเข้าใจในด้า นดนตรี แ ละมี สื่ อ
หรื อ แผนการจั ด การเรี ย นรู ้ท่ี เ ข้า ใจง่ า ย มี ก ารวั ด ผลเพื่ อ เปรี ย บเที ย บความรู ้ข องนั ก เรี ย น
เป็ นส่วนใหญ่ และมีการวิเคราะห์โดยใช้ค่าสถิติท่คี ล้ายคลึงกัน
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บทที่ 3
วิธีดาเนินการวิจัย
การด าเนิ น การวิ จั ย เรื่ อ ง การศึ ก ษาผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นโสตทั ก ษะทางดนตรี
ด้วยชุด กิ จ กรรม เพื่ อ เสริม สร้างโสตทักษะทางดนตรีต ามแนวคิ ด ของโคดาย ส าหรับ นัก เรีย น
ขับร้องประสานเสียงของโรงเรียนเปรมประชาวัฒนาครัง้ นี ้ ผูว้ ิจยั ได้มีวิธีการศึกษา ตามขัน้ ตอนดังนี ้
1. ประชากรและกลุม่ ตัวอย่างในการวิจยั
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจยั
3. การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจยั
4. แบบแผนการทดลอง
5. การเก็บรวบรวมข้อมูล
6. การวิเคราะห์ขอ้ มูลและสถิติท่ใี ช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย
1.1 ประชากรที่ ใ ช้ ใ นการวิ จั ย คื อ นั ก เรี ย นขั บ ร้อ งประสานเสี ย งของโรงเรี ย น
เปรมประชาวัฒนา ที่กาลังศึกษาในภาคเรียนที่ 1 ปี การศึกษา 2563 จานวน 20 คน
1.2 กลุ่ ม ตั ว อย่ า งที่ ใ ช้ ใ นการวิ จั ย คื อ นั ก เรี ย นขับ ร้อ งประสานเสี ย งของโรงเรี ย น
เปรมประชาวัฒนา ที่กาลังศึกษาในภาคเรียนที่ 1 ปี การศึกษา 2563 ที่ได้จากการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง
แบ บ ง่ า ย (Simple random sampling) จ าน วน 10 ค น ซึ่ ง ม าจาก เก ณ ฑ์ ก ารเลื อก โด ย
การทารายชื่อประชากรทัง้ หมด จานวน 20 คน และมีการให้เลขกากับ ใช้วิธีจับฉลาก จากกลุ่ม
ตัวอย่างที่ตอ้ งการศึกษา (1-10 คน)
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
2.1 เครื่ อ งมื อ ทดลอง คื อ ชุด กิ จ กรรมเสริม สร้า งโสตทั ก ษะทางดนตรีต ามแนวคิ ด
ของโคดาย จานวน 4 ชุด
- ชุดกิจกรรมที่ 1 โสตทักษะทางดนตรีในระดับเสียง โด เร มี ฟา ซอล
- ชุดกิจกรรมที่ 2 โสตทักษะทางดนตรีในระดับเสียง ซอล ลา ที โด
- ชุดกิจกรรมที่ 3 โสตทักษะทางดนตรีในระดับเสียง 8 ระดับเสียง
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- ชุดกิจกรรมที่ 4 โสตทักษะในบทเพลงไทยเดิม เพลง งามแสงเดือน
2.2 เครื่อ งมื อ เก็ บ รวบรวมข้อ มูล คื อ แบบทดสอบโสตทัก ษะทางดนตรีก่ อ นและหลัง
การเรียนด้วยชุดกิจกรรมเสริมสร้างโสตทักษะทางดนตรีตามแนวคิดของโคดาย จานวน 2 ชุด
- แบบทดสอบก่อนเรียน จานวน 10 ข้อ
- แบบทดสอบหลังเรียน จานวน 10 ข้อ
3. การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือทดลองและเครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูลในงานวิจยั นี ้ มีขนั้ ตอนดังนี ้
3.1 ชุดกิจกรรมเสริมสร้างโสตทักษะทางดนตรีตามแนวคิดของโคดาย
ผูว้ ิจยั ได้ดาเนินการออกแบบตามขัน้ ตอนดังนี ้
1. ศึ ก ษาเอกสารและงานวิ จั ย ที่ เกี่ ย วข้อ งกั บ ชุ ด กิ จ กรรม เสริ ม สร้า งโสตทั ก ษะ
ทางดนตรี , ทฤษฎีการเรียนรูข้ องโคดาย และสร้างชุดกิจกรรมให้สอดคล้องกับการวิจยั
2. อ อ ก แ บ บ ชุ ด กิ จ ก รรม เส ริ ม ส ร้ า ง โส ต ทั ก ษ ะ ท า งด น ต รี ต า ม แ น ว คิ ด
ของโคดาย จากการใช้สญ
ั ลักษณ์มือร่วมกับการขับร้องไปตามตัวโน้ต และนาหนังสือแบบฝึ กหัดที่
ใช้ในการสอน ตามแนวคิดโคดาย มาใช้ในการออกแบบชุดกิจกรรม จานวน 4 ชุด ซึ่งประกอบด้วย
- ชุดกิจกรรมที่ 1 โสตทักษะทางดนตรีในระดับเสียง โด เร มี ฟา ซอล
- ชุดกิจกรรมที่ 2 โสตทักษะทางดนตรีในระดับเสียง ซอล ลา ที โด
- ชุดกิจกรรมที่ 3 โสตทักษะทางดนตรีในระดับเสียง 8 ระดับเสียง
- ชุดกิจกรรมที่ 4 โสตทักษะในบทเพลงไทยเดิม เพลง งามแสงเดือน
3. น าชุ ด กิ จ กรรมเสริ ม สร้า งโสตทั ก ษะทางดนตรี ต ามแนวคิ ด ของโคดายที่ ไ ด้
ทาการออกแบบขึน้ ให้อาจารย์ท่ีปรึกษาพิจารณาเนือ้ หาและกิจกรรมการเรียนรู ้ รวมถึงตรวจสอบ
ความถูกต้องของเนือ้ หาและกิจกรรมการเรียนรู เ้ พื่อให้เกิดการแก้ไขตามคาแนะนาของอาจารย์
ที่ปรึกษา
4. น าชุ ด กิ จ กรรมเสริม สร้า งโสตทั ก ษะทางดนตรี ต ามแนวคิ ด ของโคดายเสนอ
ผูเ้ ชี่ยวชาญจานวน 3 ท่าน เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมของชุดกิจกรรมในรูปแบบ Rating Scale
5 ระดับ โดยกาหนดมาตราส่วนประมาณค่า ดังนี ้ (บุญชม ศรีสะอาด, 2545, น. 99)
ความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สดุ
ให้คะแนน 5
คะแนน
ความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก
ให้คะแนน 4
คะแนน
ความเหมาะสมอยู่ในระดับปานกลาง
ให้คะแนน 3
คะแนน
ความเหมาะสมอยู่ในระดับน้อย
ให้คะแนน 2
คะแนน
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ความเหมาะสมอยู่ในระดับน้อยที่สดุ
ให้คะแนน 1
คะแนน
5. วิ เ คราะห์ข้อ มู ล รายข้อ โดยการหาค่ า เฉลี่ ย ( 𝑋̅) และค่ า เบี่ ย งเบนมาตรฐาน
(𝑆. 𝐷.) ที่คานวณได้นามาเปรียบเทียบกับเกณฑ์ เพื่ อพิจารณาความเหมาะสมของชุดกิจกรรม
ในการแปลความหมายของค่าเฉลี่ยตามเกณฑ์ของ (บุญชม ศรีสะอาด, 2535, น. 103) ดังนี ้
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 4.51 - 5.00 = ชุดกิจกรรมมีความเหมาะสมมากที่สดุ
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 3.51 - 4.50 = ชุดกิจกรรมมีความเหมาะสมมาก
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 2.51 - 3.50 = ชุดกิจกรรมมีความเหมาะสมปานกลาง
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.51 - 2.50 = ชุดกิจกรรมมีความเหมาะสมน้อย
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.00 - 1.50 = ชุดกิจกรรมมีความเหมาะสมน้อยที่สดุ
โดยพิจ ารณาระดับความเหมาะสมในภาพรวมของผูเ้ ชี่ ยวชาญที่มี ค่าเฉลี่ยตั้งแต่
3.50 ขึ ้ น ไป แล ะค่ าเบี่ ย งเบ น ม าต รฐ าน น้ อ ย ก ว่ า 1.00 จึ ง จ ะถื อ ว่ า เป็ น ชุ ด กิ จ ก รรม
ที่มีความเหมาะสม
6. นาชุดกิจกรรมเสริมสร้างโสตทักษะทางดนตรีตามแนวคิดของโคดายไปทดลอง
(Try-out) กับ นัก เรีย นที่ ไ ม่ ใช่ ก ลุ่ม ตัว อย่ า ง เพื่ อ ตรวจสอบความเข้า ใจของเนื ้อ หา ภาษาที่ ใ ช้
ความยากง่าย แล้วนาข้อเสนอแนะมาปรับปรุงแก้ไขให้สมบูรณ์
7. นาชุดกิจกรรมเสริมสร้างโสตทักษะทางดนตรี ตามแนวคิดของโคดาย ที่มีคณ
ุ ภาพ
ไปดาเนินการวิจยั
3.2 แบบทดสอบโสตทักษะทางดนตรี
ผูว้ ิจยั ได้ดาเนินการออกแบบตามขัน้ ตอนดังนี ้
1. ศึก ษาเอกสารและงานวิจัย ที่ เกี่ ย วข้อ งกับ แบบทดสอบโสตทัก ษะทางดนตรี ,
ทฤษฎีการเรียนรูข้ องโคดาย และสร้างแบบทดสอบให้สอดคล้องกับการวิจยั
2. ออกแบบแบบทดสอบโสตทักษะทางดนตรีตามแนวคิดของโคดายซึ่งเป็ นลักษณะ
แบบทดสอบแบบปรนัยเติม คาตอบสั้น 2 ชุด ก่อนเรียน 1 ชุดและหลังเรียน 1 ชุด ชุดละ 10 ข้อ
รวมทัง้ หมด 20 ข้อ ทดสอบการฟั งเป็ นหลัก เพื่อให้สอดคล้องกับชุดกิจกรรม
3. นาแบบทดสอบโสตทักษะทางดนตรีตามแนวคิดของโคดาย ที่ได้ทาการออกแบบ
ให้อาจารย์ท่ีปรึกษาพิจารณา ตรวจสอบความสอดคล้องของชุดกิจกรรมที่ ตอ้ งการวัดผล ตรรวจ
สอบความชัด เจนของค าถามและภาษาที่ ใช้ และปรับ ปรุ ง แก้ไ ขตามค าแนะน าของอาจารย์
ที่ปรึกษา

41
4. นาแบบทดสอบโสตทักษะทางดนตรีตามแนวคิดของโคดาย เสนอผู้เชี่ยวชาญ
จ านวน 3 ท่ า น เพื่ อ ตรวจสอบความสอดคล้ อ งขององค์ ป ระกอบต่ า ง ๆ ในแบบทดสอบ
ด้านความถูกต้อง ความชัดเจนของคาถาม ความเหมาะสมกับภาษาที่ใช้และนาข้อมูลที่รวบรวม
จากความคิดเห็นของผูเ้ ชี่ยวชาญมาคานวณหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) โดยให้ผเู้ ชี่ยวชาญ
แสดงความคิดเห็นในการพิจารณาดังนี ้
+1
หมายถึง
แน่ใจว่าแบบทดสอบมีความสอดคล้องกับการวิจยั
0
หมายถึง
ไม่แน่ใจว่าแบบทดสอบมีความสอดคล้องกับการวิจยั
-1
หมายถึง
แน่ใจว่าแบบทดสอบไม่มีความสอดคล้องกับการวิจยั
พิจารณาคัดเลือกข้อที่มีค่า IOC อย่างน้อย 0.5 ขึน้ ไป
5. น าแบบทดสอบที่ ป รับ แก้ ไ ขแล้ ว ไปใช้ กั บ นั ก เรี ย นขั บ ร้อ งประสานเสี ย ง
โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา จานวน 10 คน ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง หลังจากนัน้ นามาปรับปรุงแก้ไข
หาค่าความยากง่าย (p : power of difficulty or difficulty index) โดยกาหนดเกณฑ์การค่าความ
ยากง่าย (p) ควรอยู่ระหว่าง 0.20 ขึน้ ไป จากนั้นนามาหาค่าอานาจจาแนก (r : discrimination
indexes) โดยกาหนดเกณฑ์ค่าอานาจจาแนก (r) ควรมีค่าตัง้ แต่ 0.20 ขึน้ ไปและหาความเชื่อมั่น
(Reliability) โดยใช้วิ ธี ข องคูเดอร์ -ริช าร์ด สัน (Kuder – Richardson : KR) โดยก าหนดเกณฑ์
ค่าความเชื่อมั่นควรมีค่าตัง้ แต่ 0.60 ขึน้ ไป
6. น าชุ ด กิ จ กรรมเสริ ม สร้า งโสตทั ก ษะทางดนตรี ตามแนวคิ ด ของโคดาย
ที่มีคณ
ุ ภาพไปดาเนินการวิจยั
7. ตัวอย่างแบบทดสอบโสตทักษะทางดนตรีตามแนวคิดของโคดาย แบบปรนัยเติม
คาตอบสัน้ ในชุดที่ 1 (เติมสัญลักษณ์ตวั โน้ต) ดังภาพ
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ชื่อ ………………………………………………………………………..……
คาชีแ้ จง ให้นกั เรียนฟั งระดับเสียงตัวโน้ต 8 ระดับเสียง จากการเล่นคียบ์ อร์ดของครูผสู้ อน
และบันทึกเป็ นตัวโน้ตในระดับเสียงให้ถกู ต้องในกระดาษเขียนโน้ต
กระดาษเขียนโน้ต
1.

2.

3.

4.

5.

6.
ภาพประกอบที่ 4 ตัวอย่างแบบทดสอบโสตทักษะทางดนตรีตามแนวคิดของโคดาย
7.
8.
9.

10.
ภาพประกอบ 6 แบบทดสอบปรนัยเติมคาตอบสัน้ ก่อนเรียนและหลังเรียน
ที่มา : ผูว้ ิจยั ออกแบบขึน้ เอง

3.3 แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมเสริมสร้างโสตทักษะ
ทางดนตรีตามแนวคิดของโคดาย
ผูว้ ิจยั ได้ดาเนินการออกแบบตามขัน้ ตอนดังนี ้
1. ศึกษาวิธีการสร้างแบบสอบถามความพึงพอใจ จากเอกสารที่เกี่ยวข้อง
2. สร้างแบบสอบถามความพึงพอใจ โดยใช้มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale)
5 ระดับ จานวน 10 ข้อ โดยกาหนดค่านา้ หนักไว้ 5 ระดับตามวิธีของลิเคอร์ท (Likert) ดังนี ้
ระดับ 5 หมายถึง พึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สดุ
ระดับ 4 หมายถึง พึงพอใจอยู่ในระดับ มาก
ระดับ 3 หมายถึง พึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง
ระดับ 2 หมายถึง พึงพอใจอยู่ในระดับน้อย
ระดับ 1 หมายถึง พึงพอใจอยู่ในระดับน้อยที่สดุ
3. วิเคราะห์ขอ้ มูลแบบสอบถามความพึงพอใจรายข้อ โดยการหาค่าเฉลี่ย (𝑋̅) และ
ค่าเบี่ ยงเบนมาตรฐาน (𝑆. 𝐷.) ที่ค านวณได้น ามาเปรียบเที ยบกับ เกณฑ์ เพื่ อพิ จ ารณาความ
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เหมาะสมของแบบสอบถามความพึงพอใจ แปลความหมายของค่ าเฉลี่ยตามเกณฑ์ของ (บุญชม
ศรีสะอาด, 2535, น. 103) ดังนี ้
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 4.51 - 5.00 = มีความพึงพอใจมากที่สดุ
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 3.51 - 4.50 = มีความพึงพอใจมาก
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 2.51 - 3.50 = มีความพึงพอใจปานกลาง
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.51 - 2.50 = มีความพึงพอใจน้อย
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.00 - 1.50 = มีความพึงพอใจน้อยที่สดุ
4. น าแบบทดสอบไปให้ผู้เชี่ ย วชาญ ทั้ ง 3 ท่ า นตรวจสอบข้อ ค าถามและความ
เที่ยงตรงตามเนือ้ หา รวมทัง้ ให้ขอ้ เสนอแนะและนามาปรับปรุงแก้ไขตามคาแนะนา
5. นาแบบสอบถามความพึงพอใจที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วไปนาไปใช้ทดสอบกับนักเรียน
ที่ไม่ใช่กลุม่ ตัวอย่าง
6. หาค่ า ความเชื่ อ มั่ น ของแบบสอบถามความพึ ง พอใจ โดยหาความเชื่ อ มั่ น
(Reliability) โดยใช้วิธีของครอนบาค (Cronbach's Alpha Coefficient)
7. นาแบบสอบถามต่อการเรียนรู ด้ ว้ ยชุดกิจกรรมเสริมสร้างโสตทักษทางดนตรี ตาม
แนวคิดของโคดาย ที่มีคณ
ุ ภาพไปใช้ในการวิจยั
4. แบบแผนการทดลอง
การวิจัยครัง้ นีเ้ ป็ นการวิจัยเชิงทดลอง ในรู ปแบบกลุ่มทดลองกลุ่มเดียว วัดผลก่อนและ
หลังการทดลอง (The One-Group Pretest - Posttest Design)
E
เมื่อ

E

O1 X O2

= กลุม่ ตัวอย่างนักเรียนขับร้องประสานเสียง โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา
= การเรียนโสตทักษะโดยใช้ชุดกิจกรรมเสริมสร้างโสตทักษะทางดนตรี

X
ตามแนวคิดของโคดาย
O1 = การทดสอบก่อนการทดลองเรียน
O2 = การทดสอบหลังการทดลองเรียน
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5. การเก็บรวบรวมข้อมูล
การวิ จัย ครั้ง นี ้เ ป็ น การวิ จัย เชิ ง ทดลอง ในรู ป แบบกลุ่ม ทดลองกลุ่ม เดี ย ว วัด ผลก่ อ น
และหลังการทดลอง (The One-Group Pretest-Posttest Design) โดยมีขนั้ ตอนดาเนินการดังนี ้
5.1 ผูว้ ิจัยให้กลุ่มตัวอย่าง ทดสอบก่อนเรียน ด้วยแบบทดสอบโสตทักษะทางดนตรี
ตามแนวคิดของโคดาย จานวน 1 ชั่วโมง
5.2 ผู้วิจัยด าเนิ นการเก็ บบันทึกคะแนนที่ ได้จ ากการทดสอบก่อนเรียน เพื่ อนาไป
เปรียบเทียบกับคะแนนการทดสอบหลังเรียน
5.3 ผูว้ ิจยั ดาเนินการวิจยั ด้วยชุดกิจกรรมเสริมสร้างโสตทักษะทางดนตรี ตามแนวคิด
ของโคดาย จานวน 8 ครัง้ ครัง้ ละ 1 ชั่วโมง
- ชุดกิจกรรมที่ 1 โสตทักษะทางดนตรีในระดับเสียง โด เร มี ฟา ซอล (2 ชั่วโมง )
- ชุดกิจกรรมที่ 2 โสตทักษะทางดนตรีในระดับเสียง ซอล ลา ที โด (2 ชั่วโมง)
- ชุดกิจกรรมที่ 3 โสตทักษะทางดนตรีในระดับเสียง 8 ระดับเสียง (2 ชั่วโมง)
- ชุดกิจกรรมที่ 4 โสตทักษะในบทเพลงไทยเดิม เพลง งามแสงเดือน (2 ชั่วโมง)
5.4 ผูว้ ิจัยให้กลุ่มตัวอย่างทดสอบหลังเรียน ด้วยแบบทดสอบโสตทักษะทางดนตรี
ตามแนวคิดของโคดาย จานวน 1 ชั่วโมง
5.5. ผูว้ ิจยั ให้กลุม่ ตัวอย่างทาแบบสอบถามความพึงพอใจ
5.6 นาข้อมูลที่ได้จากการวิจยั มารวบรวม วิเคราะห์ผล อภิปรายผล และสรุปผล
6. การวิเคราะห์ข้อมูล
งานวิ จัยเรื่อง การศึกษาผลสัม ฤทธิ์ ทางการเรียนโสตทักษะทางดนตรีด้วยชุดกิ จกรรม
เพื่อเสริมสร้างโสตทักษะทางดนตรี ตามแนวคิดของโคดาย สาหรับนักเรียนขับร้องประสานเสียง
ของโรงเรียนเปรมประชาวัฒ นา ภาคเรียนที่ 1 ปี การศึก ษา 2563 โดยการเลื อกกลุ่ม ตัวอย่ าง
แบบสุ่ม กลุ่ม ตัว อย่ างแบบง่ าย จ านวน 10 คน เป็ น การวิ เคราะห์ข้อ มูล เชิ ง ปริม าณ มี ขั้น ตอน
การวิเคราะห์ขอ้ มูลที่ได้จากการดาเนินงานดังนี ้
1. วิเคราะห์ขอ้ มูลจากคะแนนทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง โสตทักษะทาง
ดนตรีก่อ นและหลัง การใช้ชุดกิ จ กรรมเสริม สร้างโสตทักษะทางดนตรี ตามแนวคิด ของโคดาย
สาหรับนักเรียนขับร้องประสานเสียง โดยใช้สถิติ ทดสอบค่า t–test แบบ Dependent Sample
2. วิเคราะห์ขอ้ มูลจากแบบสอบถามความพึ งพอใจต่อการเรียนรู ด้ ว้ ยชุดกิจกรรม
เสริ ม สร้า งโสตทั ก ษะทางดนตรี ต ามแนวคิ ด ของโคดาย นั ก เรี ย นขั บ ร้อ งประสานเสี ย ง
ด้วยค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับคุณภาพ
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7. สถิติทใี่ ช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
การวิจัยครัง้ นีใ้ ช้สถิติการวิเคราะห์ขอ้ มูลตามวัตถุประสงค์ เพื่อให้สอดคล้องกับกิจกรรม
ที่ทาการวิจยั และสะท้อนผลออกมาได้อย่างชัดเจนและแม่นยาดังนี ้
7.1 สถิติทใี่ ช้ตรวจสอบหาคุณภาพเครื่องมือ
7.1.1 หาค่ า ความเที่ ยงตรงตามเนื ้ อ หา (Content Validity) ของชุ ด กิ จ กรรม
เสริมสร้างโสตทักษะทางดนตรี ตามแนวคิดของโคดาย โดยพิจารณาจาก ความสอดคล้อง IOC
ของผูเ้ ชี่ยวชาญโดยใช้สตู ร ดังนี ้ (สมนึก ภัททิยธนี, 2546, น. 221)
IOC =  R
N
IOC = ดัชนีความสอดคล้อง
 R = ผลรวมคาตอบของผูเ้ ชี่ยวชาญ
N = จานวนผูเ้ ชี่ยวชาญทัง้ หมด

7.1.2 หาค่ า ความเที่ ย งตรงตามเนื ้ อ หา (Content Validity) ของแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโสตทักษะทางดนตรี ตามแนวคิดของโคดาย และแบบสอบถามความ
พึงพอใจในการใช้ชุดกิจกรรมเสริมสร้างโสตทักษะทางดนตรี ตามแนวคิดของโคดาย โดยพิจารณา
จากความสอดคล้อง IOC ของผูเ้ ชี่ยวชาญโดยใช้สตู ร ดังนี ้
IOC =  R
N
IOC = ดัชนีความสอดคล้อง
 R = ผลรวมคาตอบของผูเ้ ชี่ยวชาญ
N = จานวนผูเ้ ชี่ยวชาญทัง้ หมด

7.1.3 ค่าความยากง่าย (p) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโสตทักษะ
ทางดนตรี โดยก าหนดเกณฑ์ค่ า ความยากง่ า ย (p) ควรอยู่ ร ะหว่ า ง 0.20 ขึ น้ ไป โดยใช้สู ต ร
การคานวณดังนี ้ (ล้วน สายยศ และ อังคณา สายยศ, 2538, น. 210)
R
p=
N
p = ความยาก
R = จานวนนักเรียนที่ตอบถูกข้อนัน้
N = จานวนนักเรียนที่ตอบทัง้ หมด
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7.1.4 ค่าอานาจจาแนก (r) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโสตทักษะ
ทางดนตรี โดยก าหนดเกณฑ์ ค่าอานาจจาแนก (r) ควรมี ค่าตั้งแต่ 0.20 ขึ น้ ไปโดยใช้สูตรการ
คานวณดังนี ้ (ล้วน สายยศ และ อังคณา สายยศ, 2541, นน. 197-199)
𝑟=
𝑟
𝑅𝑢
𝑅𝐿
N

𝑅𝑢− 𝑅𝐿
𝑁

แทน ค่าอานาจจาแนกของข้อสอบ
แทน จานวนนักเรียนที่ตอบถูกในกลุม่ คะแนนสูง
แทน จานวนนักเรียนที่ตอบถูกในกลุ่มคะแนนต่า
แทน จานวนนักเรียนในกลุม่ สูงหรือกลุม่ ต่า

7.1.5 ความเชื่ อ มั่ น (Reliability) ของแบบทดสอบวั ด ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย น
โส ต ทั ก ษ ะ ท า ง ด น ต รี โด ย ใช้ วิ ธี ข อ ง คู เด อ ร์ – ริ ช า ร์ ด (Kuder – Richardson : KR)
โดยกาหนดเกณฑ์ค่าความเชื่อมั่นควรมีค่าตั้งแต่ 0.60 ขึน้ ไป โดยใช้สูตร KR-20 ในการคานวณ
คือ (ล้วน สายยศ และ อังคณา สายยศ, 2538, น. 198)

n 1 −  pq 
n − 1  S 2t 

R tt =
= ความเชื่อมั่นของแบบทดสอบทัง้ ฉบับ
= จานวนข้อของแบบทดสอบ
= สัดส่วนของผูเ้ รียนที่ทาข้อสอบข้อนัน้ ถูกกับผูเ้ รียนทัง้ หมด
= สัดส่วนของผูเ้ รียนที่ทาข้อสอบข้อนัน้ ผิดกับผูเ้ รียนทัง้ หมด

R tt
n
p
q
S2t
= ความแปรปรวนของคะแนนสอบทัง้ ฉบับ
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7.2 สถิติทใี่ ช้ในการทดลอง
7.2.1 สถิติท่ีใช้ในเพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยชุด
กิจกรรมเสริมสร้างโสตทักษะทางดนตรี ตามแนวคิดของโคดาย (t-test แบบ dependent sample)
ด้วยโปรแกรมทางสถิติสาเร็จรูป โดยใช้สตู ร ดังนี ้ (ชูศรี วงศ์รตั นะ, 2546, น.34)

t
D
N
ΣD
ΣD2

แทน
แทน
แทน
แทน
แทน

ค่าสถิติท่ใี ช้เปรียบเทียบกับค่าวิกฤติ เพื่อทราบความมีนยั สาคัญ
ผลต่างของคะแนนแต่ละคู่
จานวนคู่ของคะแนน
ผลรวมทัง้ หมดของผลต่างของคะแนนก่อนและหลังการทดลอง
ผลรวมกาลังสองของผลต่างของคะแนนระหว่างก่อนและหลังการทดลอง

7.2.2 วิเคราะห์ความพึงพอใจต่อการเรียนรู ด้ ้วยชุดกิจ กรรมเสริม สร้างโสตทักษะ
ทางดนตรีตามแนวคิดของโคดาย
1. ค่าร้อยละ (Percentage)
ร้อยละ = ตัวเลขที่ตอ้ งการเปรียบเทียบ X 100
จานวนเต็ม
2. ค่าเฉลี่ย (Mean) คานวณจากสูตร (ชูศรี วงศ์รตั นะ, 2546, น. 35)

X

=

∑𝑥
𝑛

= ค่าเฉลี่ย
∑ 𝒙 = ผลรวมของคะแนนทัง้ หมด
𝑛 = จานวนคะแนนทัง้ หมด
X
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3. ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานคานวณจากสูตร

𝑺. 𝑫. = √

𝑺. 𝑫.
∑ 𝑥2
(∑ 𝑥 2 )
𝑛

=
=
=
=

𝒏 ∑ 𝒙𝟐 − (∑ 𝒙)𝟐
𝒏 (𝒏 − 𝟏)

ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลรวมของคะแนนยกกาลงสอง
ผลรวมของคะแนนทัง้ หมดยกกาลังสอง
จานวนคะแนนทัง้ หมด
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บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
งานวิจัยครัง้ นีม้ ี ความมุ่งหมายเพื่ อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโสตทักษะทางดนตรี
ด้วยชุดกิจ กรรมเสริม สร้างโสตทักษะทางดนตรี ตามแนวคิด ของโคดาย สาหรับนักเรียนขับร้อง
ประสานเสี ย งโรงเรี ย นเปรมประชาวัฒ นา และเพื่ อ ศึ ก ษาความพึ ง พอใจต่ อ การเรี ย นรู ้ด้ว ย
ชุดกิจกรรมเสริมสร้างโสตทักษะทางดนตรี ตามแนวคิดของโคดาย นักเรียนขับร้องประสานเสียง
โรงเรียนเปรมประชาวัฒ นา กลุ่ม ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนขับร้องประสานเสียงของ
โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา ที่กาลังศึกษาในภาคเรียนที่ 1 ปี การศึกษา 2563 ที่ได้จากการสุ่มกลุ่ม
ตัวอย่างแบบง่าย จานวน 10 คน ผูว้ ิจยั นาข้อมูลที่ได้จากการวิจยั ครัง้ นีม้ าวิเคราะห์ และนาเสนอ
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล ตามลาดับดังนี ้
4.1 ผลการสร้างชุดกิจกรรมเสริมสร้างโสตทักษะทางดนตรี ตามแนวคิดของโคดาย
ของนักเรียนขับร้องประสานเสียงโรงเรียนเปรมประชาวัฒนา
4.2 ผลการศึกษาผลสัม ฤทธิ์ ท างการเรี ย น ด้วยชุด กิ จ กรรมเสริม สร้างโสตทัก ษะ
ทางดนตรีตามแนวคิดของโคดาย ของนักเรียนขับร้องประสานเสียงโรงเรียนเปรมประชาวัฒนา
4.3 ผลการศึกษาความพึงพอใจต่อการเรียนรู ด้ ว้ ยชุดกิจกรรมเสริมสร้างโสตทักษะ
ทางดนตรีตามแนวคิดของโคดาย นักเรียนขับร้องประสานเสียงโรงเรียนเปรมประชาวัฒนา
4.1 ผลการสร้ า งชุ ด กิ จ กรรมเสริ ม สร้ า งโสตทั ก ษะทางดนตรี ต ามแนวคิ ด ของโคดาย
ของนักเรียนขับร้องประสานเสียงโรงเรียนเปรมประชาวัฒนา
1. การเรียนรู ต้ ามแนวคิดโคดาย ซึ่งมี การใช้สัญ ลักษณ์มื อควบคู่ไปกับการขับร้องเพลง
และใช้ทานองเพลงพืน้ บ้านที่เป็ นกลุ่มโน้ต เพนตาโทนิก ในลักษณะการร้องตัวโดแบบเคลื่อนที่
หรือเรียกอีกกย่างหนึ่งว่าการ Move do หลังจากผูว้ ิจัยได้ทาการศึกษาค้นคว้าทฤษฎีจึงได้มีการ
ประยุกต์ทฤษฎีแนวคิดของโคดาย โดยปรับเปลี่ยนรู ปแบบจากการร้องตัวโดแบบเคลื่อนที่ มาเป็ น
การใช้ระบบ โด แทนระดับเสียง C เท่านัน้ หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า การ Fix Do เพราะเนื่องจาก
นักเรียนที่ใช้ในการวิจยั เป็ นนักเรียนระดับชัน้ ประถมศึกษาตอนปลาย อาจเกิดความสับสนในการ
เรียนรูใ้ นเรื่อง โสตทักษะทางดนตรีและเมื่อทาแบบฝึ กหัดหรือแบบทดสอบก็อาจเกิดความสับสนใน
ชื่อของตัวโน้ตในระดับเสียงต่าง ๆ ได้ อีกทัง้ ผูว้ ิจยั ได้มีแนวคิดการปรับเปลี่ยนการใช้เพลงพืน้ บ้าน
ตามแนวคิดของโคดาย มาเป็ นเพลงไทยเดิม คือเพลง งามแสงเดือน ที่มีรูปแบบที่คล้ายคลึงตาม
โครงสร้างเดิมในรูปแบบซา้ ทวนมาใช้ในชุดกิจกรรม
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2. โครงสร้า งของชุ ด กิ จ กรรมเสริม สร้างโสตทัก ษะทางดนตรีต ามแนวคิ ด ของโคดาย
จานวน 4 ชุด ได้แก่
- ชุดกิจกรรมที่ 1 โสตทักษะทางดนตรีในระดับเสียง โด เร มี ฟา ซอล (2 ชั่วโมง)
- ชุดกิจกรรมที่ 2 โสตทักษะทางดนตรีในระดับเสียง ซอล ลา ที โด (2 ชั่วโมง)
- ชุดกิจกรรมที่ 3 โสตทักษะทางดนตรีในระดับเสียง 8 ระดับเสียง (2 ชั่วโมง)
- ชุดกิจกรรมที่ 4 โสตทักษะในบทเพลงไทยเดิม เพลง งามแสงเดือน (2 ชั่วโมง)
ซึ่งในแต่ละชุดกิจกรรมจะประกอบไปด้วยจุดมุ่งหมาย เนือ้ หาสาคัญ การกาหนดกิจกรรม
(ขัน้ นาเข้าสู่บทเรียน ขัน้ ดาเนินการจัดกิ จกรรม ขัน้ สรุปกิจกรรม) และการประเมินขัน้ สุดท้ายของ
แบบฝึ กหัดในแต่ล ะชุดกิจกรรม มีการระบุสื่อการเรียนรู ้ เช่น แบบฝึ กการใช้สัญ ลักษณ์มื อตาม
แนวคิดของโคดาย 333 , แบบฝึ กหัดที่ผู้วิจัยสร้างขึน้ , Power Point การใช้สัญ ลักษณ์มื อตาม
แนวคิดของโคดาย , เครื่องคียบ์ อร์ด และลาโพง ทัง้ นีส้ ื่อการเรียนรูท้ ่ีใช้จะมีการปรับเปลี่ยนตามชุด
กิจกรรมต่าง ๆ
3. บทเพลงที่ใช้ในการเรียนในชุดกิจกรรมเสริมสร้างโสตทักษะทางดนตรีตามแนวคิดของ
โคดาย คื อ บทเพ ลงไทยเดิ ม เพ ลง งามแสงเดื อ น ซึ่ ง เพ ลงพื ้ น บ้ า นตามรู ป แบบของ
โคดาย เน้น การใช้ระดับ เสี ย งกลุ่ม โน้ต เพนตาโทนิ ก แต่ เพลง งามแสงเดื อ น เน้น การใช้เสี ย ง
ทั้ง 8 ระดั บ เสี ย ง ซึ่ ง จะไปเชื่ อ มโยงกั บ ชุ ด กิ จ กรรมที่ 1-3 ที่ นั ก เรี ย นได้เรี ย นรู ้ม าก่ อ นหน้า นี ้
แต่เหตุผลที่นาคีย์ E♭ มาใช้เนื่องจาก เป็ นคียท์ ่ีตรงกับช่วงระดับเสียงของนักเรียนในวัยนี ้ สาเหตุ
ที่เลือกเพลง งามแสงเดือนมาใช้ เนื่องจากเป็ นเพลงไทยเดิมที่คล้ายคลึงกับเพลงพืน้ เมืองสากลใน
รูปแบบของซา้ ทวน เพื่อให้นักเรียนง่ายต่อการจดจาเสียง ฝึ กไปพร้อมกับการอ่านโน้ตตามระดับ
เสียงต่าง ๆ โดยนักเรียนจะได้ฝึกซ้อมกับ ไฟล์เพลง version 1 ที่มีทานองร้องด้วย เพื่อให้นักเรียน
เกิดความมั่นใจในระดับเสียงตัวโน้ตที่ตนองขับร้องมากขึน้ เมื่อเกิดความชานาญในเสียงที่ขบั ร้อง
จึ ง ฝึ กซ้ อ มพ ร้อ มกั บ ไฟล์ เ พลง version 2 ที่ ไ ม่ มี ท านองร้อ ง เพื่ อให้ นั ก เรี ย นได้ ยิ น เสี ย ง
การเกิด เสี ยงประสาน 2 แนว ทั้ง นี ้เพลงไทยเดิ ม ยังเป็ น เพลง ที่ นักเรียนต้อ งฝึ ก ฝนและเรียนรู ้
ในบทเรี ย นในชั้น ประถมศึ ก ษาตอนปลาย ท าให้ส ามารถพั ฒ นาและต่ อ ยอดไปยั ง ศาสตร์
ด้านอื่น ๆ ได้ อีกทัง้ ช่วยพัฒนาทักษะการเรียนรูท้ างด้านดนตรีในการฟั งเสียง การแยกแยะระดั บ
เสียงในตัวโน้ตเสียงต่าง ๆ และยังให้นกั เรียนได้เห็นคุณค่าของเพลงไทยเดิมและอนุรกั ษ์วฒ
ั นธรรม
ไทยไว้ให้คงอยู่ต่อไป
จากการเรี ย นการสอนด้ว ยชุ ด กิ จ กรรมเสริม สร้า งโสตทั ก ษะทางดนตรี ต ามแนวคิ ด
โคดาย ของนักเรียนขับร้องประสานเสียงโรงเรียนเปรมประชาวัฒ นาพบว่า นักเรียนมีโสตทักษะ
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ทางดนตรีท่ีดี สามารถขับร้องโดยแยกแยะระดับเสียงตัวโน้ต ท่วงทานองในบทเพลง รวมไปถึงการ
ขับร้องโดยเพลงโดยใช้การอ่านโน้ตแทนการท่องจาได้ดียิ่งขึน้
4.2 ผลการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ด้วยชุดกิจกรรมเสริมสร้างโสตทักษะทางดนตรี
ตามแนวคิดของโคดาย ของนักเรียนขับร้องประสานเสียงโรงเรียนเปรมประชาวัฒนา
หลังจากผูว้ ิจยั ได้ดาเนินกิจกรรมการเรียน ด้วยชุดกิจกรรมเสริมสร้างโสตทักษะทางดนตรี
ตามแนวคิดของโคดาย ของนักเรียนขับร้องประสานเสียงโรงเรียนเปรมประชาวัฒนา และได้ทาการ
ทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์โสตทักษะทางดนตรีตามแนวคิด
ของโคดาย จานวน 10 ข้อ ผูว้ ิจยั นาคะแนนที่ได้จากการทาแบบทดสอบของกลุ่มตัวอย่าง จานวน
10 คน มาวิ เ คราะห์ เพื่ อ ศึ ก ษาผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย น โดยใช้ส ถิ ติ ไ ด้ แ ก่ ค่ า เฉลี่ ย (𝑥̅ )
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ค่าสถิติทดสอบที (t-test dependent) ซึ่งปรากฏผลดังนี ้
ตาราง 1 ผลการวิเคราะห์การเปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนเรียนและหลังเรียน
ด้วยชุดกิจกรรมเสริมสร้างโสตทักษะทางดนตรีตามแนวคิดของโคดาย
คะแนน

จานวนนักเรียน

X

S.D.

คะแนนก่อนเรียน

10

1.90

0.99

คะแนนหลังเรียน

10

8.80

0.92

T

Sig

38.44 *

0.0000

* มีนยั สาคัญทางสถิติท่รี ะดับ .05
จากตาราง 1 แสดงถึงผลการวิเคราะห์การเปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ก่อนเรียนและหลังเรียน ด้วยชุดกิจกรรมเสริมสร้างโสตทักษะทางดนตรีตามแนวคิดของโคดาย
ของนักเรียนขับร้องประสานเสียงโรงเรียนเปรมประชาวัฒ นา พบว่า นักเรียนมี ค่าเฉลี่ยของผล
การทดสอบก่อนเรียนอยู่ท่ี 1.90 แต่หลังจากการเรียนรู ด้ ว้ ยชุดกิจกรรมเสริมสร้างโสตทักษะทาง
ดนตรีตามแนวคิดของโคดายที่ผู้วิจัยได้จัดทาขึน้ นักเรียนมีค่าเฉลี่ยของผลการทดสอบหลังเรียน
อยู่ท่ี 8.80 ซึ่งเมื่อนาผลการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนมาทาการเปรียบเทียบ พบว่า ค่า t มีค่า
เท่ า กับ 38.44 แสดงให้เห็ น ว่ า นัก เรี ย นมี ผ ลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นด้ว ยชุ ด กิ จ กรรมเสริม สร้า ง
โสตทักษะทางดนตรีตามแนวคิดของโคดาย หลังเรียน สูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ.05
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4.3 ผลการศึกษาความพึงพอใจต่อการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมเสริมสร้างโสตทักษะทาง
ดนตรีตามแนวคิดของโคดาย นักเรียนขับร้องประสานเสียงโรงเรียนเปรมประชาวัฒนา
ผูว้ ิจัยศึกษาความพึงพอใจต่อการเรียนรู ด้ ว้ ยชุดกิจกรรมเสริมสร้างโสตทักษะทางดนตรี
ตามแนวคิดของโคดาย ด้วยแบบสอบถามความพึงพอใจ จานวน 4 ด้าน ได้แก่ 1. ด้านชุดกิจกรรม
2. ด้านครู ผูส้ อน 3. ด้านสื่อและอุปกรณ์ท่ีใช้ในชุ ดกิจกรรม และ4. ด้านประโยชน์ท่ีได้รบั โดยใช้
สถิติได้แก่ ค่าเฉลี่ย (𝑥̅ ) และใช้มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ คือ
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 4.51 - 5.00 = มีความพึงพอใจมากที่สดุ
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 3.51 - 4.50 = มีความพึงพอใจมาก
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 2.51 - 3.50 = มีความพึงพอใจปานกลาง
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.51 - 2.50 = มีความพึงพอใจน้อย
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.00 - 1.50 = มีความพึงพอใจน้อยที่สดุ
ตาราง 2 ผลการวิเคราะห์การเปรียบเทียบความพึงพอใจต่อการเรียนรูด้ ว้ ยชุดกิจกรรมเสริมสร้าง
โสตทักษะทางดนตรีตามแนวคิดของโคดาย ด้านชุดกิจกรรม
ระดับความคิดเห็น
ข้อคาถาม

ค่าเฉลี่ย

S.D.

1. การจัดลาดับขัน้ ตอนของแต่ละชุดกิจกรรม

4.80

0.42

ความพึง
พอใจ
มากที่สดุ

2. ความเหมาะสมของเนือ้ หากับกลุม่ ผูเ้ รียน

5.00

0.00

มากที่สดุ

3. ความน่าสนใจในเนือ้ หาของชุดกิจกรรม

4.90

0.32

มากที่สดุ

4. เวลาที่ใช้ในแต่ละเนือ้ หาในชุดกิจกรรม

4.70

0.48

มากที่สดุ

4.85

0.21

มากที่สดุ

ความพึงพอใจด้านชุดกิจกรรม
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จากตาราง 2 แสดงถึงผลการวิเคราะห์การเปรียบเทียบความพึงพอใจต่อการเรียนรูด้ ว้ ย
ชุดกิจกรรมเสริมสร้างโสตทักษะทางดนตรีตามแนวคิดของโคดาย ด้านชุดกิจกรรม นักเรียนขับร้อง
ประสานเสียงโรงเรียนเปรมประชาวัฒนา พบว่า ความพึงพอใจในภาพรวมด้านชุดกิจกรรมอยู่ใน
ระดับมากที่สดุ (ค่าเฉลี่ย 4.85) โดยนักเรียนมีความพึงพอใจต่อความเหมาะสมของเนือ้ หากับกลุ่ม
ผูเ้ รียนอยู่ในระดับมากที่สดุ (ค่าเฉลี่ย 5.00) รองลงมามีความพึงพอใจต่อความน่าสนใจในเนือ้ หา
ของชุดกิจกรรมอยู่ในระดับมากที่สดุ (ค่าเฉลี่ย 4.90) ถัดไปมีความพึงพอใจต่อการจัดลาดับขัน้ ตอน
ของแต่ ละชุ ดกิ จกรรมอยู่ ในระดับ มากที่ สุด (ค่ า เฉลี่ ย 4.80) และมี ค วามพึ ง พอใจต่ อ เวลาที่ ใช้
ในแต่ละเนือ้ หาในชุดกิจกรรมอยู่ในระดับมากที่สดุ (ค่าเฉลี่ย 4.70) ตามลาดับ
ตาราง 3 ผลการวิเคราะห์การเปรียบเทียบความพึงพอใจต่อการเรียนรูด้ ว้ ยชุดกิจกรรมเสริมสร้าง
โสตทักษะทางดนตรีตามแนวคิดของโคดาย ด้านครูผสู้ อน
ระดับความคิดเห็น
ข้อคาถาม
1. ความชัดเจน เข้าใจง่ายในการให้ความรู ้
ของครูผสู้ อน
2. ความชัดเจนในการให้คาแนะนาการใช้
ชุดกิจกรรมของครูผสู้ อน
3. การใช้เวลาต่อการเรียนรูใ้ นแต่ละชุด
กิจกรรมของผูค้ รูสอน
4. การให้ความช่วยเหลือผูเ้ รียนระหว่าง
การทากิจกรรมของครูผสู้ อน
5. ความชัดเจนของเกณฑ์การวัดและประเมิน
ผลผูเ้ รียน
ความพึงพอใจด้านครูผสู้ อน

ค่าเฉลี่ย

S.D.

4.90

0.32

ความพึง
พอใจ
มากที่สดุ

5.00

0.00

มากที่สดุ

4.40

0.52

มาก

4.80

0.42

มากที่สดุ

4.60

0.52

มากที่สดุ

4.74

0.21

มากที่สดุ
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จากตาราง 3 แสดงถึงผลการวิเคราะห์การเปรียบเทียบความพึงพอใจต่อการเรียนรูด้ ว้ ย
ชุดกิจกรรมเสริมสร้างโสตทักษะทางดนตรี ตามแนวคิดของโคดาย ด้านครู ผูส้ อน นักเรียนขับร้อง
ประสานเสี ย งโรงเรี ย นเปรมประชาวัฒ นา พบว่ า ความพึ ง พอใจในภาพรวมด้า นครู ผู้ส อน
อยู่ ใ นระดั บ มากที่ สุ ด (ค่ า เฉลี่ ย 4.74) โดยนั ก เรี ย นมี ค วามพึ งพ อใจต่ อ ความชั ด เจน
ในการให้คาแนะนาการใช้ชดุ กิจกรรมของครูผสู้ อนอยู่ในระดับมากที่สดุ (ค่าเฉลี่ย 5.00) รองลงมา
มีความพึงพอใจต่อความชัดเจน เข้าใจง่ายในการให้ความรูข้ องครูผสู้ อนอยู่ในระดับมากที่สดุ (ค่าเฉลี่ย
4.90) ถัดไปมีความพึงพอใจต่อการให้ความช่วยเหลือผูเ้ รียนระหว่างการทากิจกรรมของครูผสู้ อน
อยู่ ใ นระดั บ มากที่ สุ ด (ค่ า เฉลี่ ย 4.80) มี ค วามพึ ง พอใจต่ อ ความชั ด เจนของเกณฑ์ ก ารวั ด
และประเมินผลผูเ้ รียนอยู่ในระดับมากที่สดุ (ค่าเฉลี่ย 4.60) และมีความพึงพอใจต่อการใช้เวลาต่อ
การเรียนรูใ้ นแต่ละชุดกิจกรรมของผูค้ รูสอนอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.40) ตามลาดับ
ตาราง 4 ผลการวิเคราะห์การเปรียบเทียบความพึงพอใจต่อการเรียนรูด้ ว้ ยชุดกิจกรรมเสริมสร้าง
โสตทักษะทางดนตรีตามแนวคิดของโคดาย ด้านสื่อและอุปกรณ์ท่ใี ช้ในชุดกิจกรรม
ข้อคาถาม
1. ความเหมาะสมของสื่อและอุปกรณ์ท่ใี ช้
ในชุดกิจกรรม
2. ความชัดเจน น่าสนใจของสื่อที่ใช้
ในการสอน
ความพึงพอใจด้านสื่อและอุปกรณ์ท่ใี ช้
ในชุดกิจกรรม

ระดับความคิดเห็น
ค่าเฉลี่ย

S.D.

ความพึงพอใจ

4.60

0.52

มากที่สดุ

5.00

0.00

มากที่สดุ

4.80

0.37

มากที่สดุ

จากตาราง 4 แสดงถึงผลการวิเคราะห์การเปรียบเทียบความพึงพอใจต่อการเรียนรูด้ ว้ ย
ชุ ด กิ จ กรรมเสริ ม สร้า งโสตทั ก ษะทางดนตรี ต ามแนวคิ ด ของโคดาย ด้า นสื่ อ และอุ ป กรณ์
ที่ใช้ในชุดกิจกรรม นักเรียนขับร้องประสานเสียงโรงเรียนเปรมประชาวัฒนา พบว่า ความพึงพอใจ
ในภาพรวมด้า นสื่ อ และอุ ป กรณ์ ท่ี ใ ช้ ใ นชุ ด กิ จ กรรมอยู่ ใ นระดั บ มากที่ สุ ด (ค่ า เฉลี่ ย 4.80)
โดยนักเรียนมีความพึงพอใจต่อความชัดเจน น่าสนใจของสื่อที่ใช้ในการสอนอยู่ในระดับมากที่สุด
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(ค่ า เฉลี่ ย 5.00) และมี ค วามพึ ง พอใจต่ อ ความเหมาะสมของสื่ อและอุปกรณ์ ท่ี ใช้ในชุดกิ จกรรม
อยู่ในระดับมากที่สดุ (ค่าเฉลี่ย 4.60) ตามลาดับ
ตาราง 5 ผลการวิเคราะห์การเปรียบเทียบความพึงพอใจต่อการเรียนรูด้ ว้ ยชุดกิจกรรมเสริมสร้าง
โสตทักษะทางดนตรีตามแนวคิดของโคดาย ด้านประโยชน์ท่ไี ด้รบั
ข้อคาถาม

ระดับความคิดเห็น
ค่าเฉลี่ย

S.D.

ความพึงพอใจ

1. ทักษะความรูใ้ นการแยกแยะระดับเสียง

4.80

0.42

มากที่สดุ

2. ทักษะในการอ่านโน้ตทดแทนการ
ท่องจา
3. การนาความรูท้ ่ไี ด้จากการเรียนชุด
กิจกรรมไปใช้ในการพัฒนาทักษะในการ
ปฏิบตั ิเครื่องดนตรี
4. ความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยชุด
กิจกรรมเสริมสร้างโสตทักษะทางดนตรี
ความพึงพอใจด้านประโยชน์ท่ไี ด้รบั

4.30

0.48

มาก

4.80

0.42

มากที่สดุ

4.70

0.48

มากที่สดุ

4.65

0.04

มากที่สดุ

จากตาราง 5 แสดงถึ ง ผลการวิ เคราะห์ก ารเปรีย บเที ย บความพึ ง พอใจต่ อ การเรีย นรู ้
ด้วยชุด กิจ กรรมเสริม สร้างโสตทักษะทางดนตรี ต ามแนวคิด ของโคดาย ด้านประโยชน์ท่ี ได้รับ
นัก เรีย นขับ ร้อ งประสานเสี ย งโรงเรีย นเปรมประชาวัฒ นา พบว่ า ความพึ ง พอใจในภาพรวม
ด้า นประโยชน์ท่ี ไ ด้รับ อยู่ในระดับ มากที่ สุด (ค่ า เฉลี่ ย 4.65) โดยนัก เรี ย นมี ค วามพึ ง พอใจต่ อ
การนาความรู ท้ ่ีได้จากการเรียนชุดกิจกรรมไปใช้ในการพัฒ นาทักษะในการปฏิบัติเครื่องดนตรี
อยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.80) ทักษะความรู ใ้ นการแยกแยะระดับเสียง อยู่ในระดับมากที่สุด
(ค่ าเฉลี่ ย 4.80) รองลงมามี ค วามพึ ง พอใจต่ อ การเรีย นด้วยชุด กิ จ กรรมเสริม สร้างโสตทัก ษะ
ทางดนตรีอยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.70) และมี ความพึงพอใจต่อ ทักษะในการอ่านโน้ต
ทดแทนการท่องจา อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.30) ตามลาดับ
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บทที่ 5
สรุ ปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
การด าเนิ น การวิ จั ย เรื่ อ ง การศึ ก ษาผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นโสตทั ก ษะทางดนตรี
ด้วยชุดกิจกรรม เพื่อเสริมสร้างโสตทักษะทางดนตรีตามแนวคิดของโคดาย สาหรับนักเรียนขั บร้อง
ประสานเสี ย งของโรงเรี ย นเปรมประชาวั ฒ นา ผู้วิ จั ย ขอน าเสนอการสรุ ป ผล อภิ ป รายผล
และข้อเสนอแนะตลอดการดาเนินงานวิจยั ตามลาดับดังต่อไปนี ้
1. ความมุ่งหมายของการวิจยั
2. สมมติฐานการวิจยั
3. ขอบเขตของงานวิจยั
4. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจยั
5. การดาเนินการทดลอง
6. การวิเคราะห์ขอ้ มูล
7. สรุปผลการวิจยั
8. การอภิปรายผล
9. ข้อสนอแนะ
1. ความมุ่งหมายของการวิจัย
ในการวิจยั ครัง้ นีผ้ วู้ ิจยั ได้ตงั้ ความมุ่งหมายไว้ดงั นี ้
1. เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโสตทักษะทางดนตรีดว้ ยชุดกิจกรรมเสริมสร้าง
โสตทักษะทางดนตรี ตามแนวคิดของโคดาย สาหรับนักเรียนขับร้องประสานเสียงโรงเรียนเปรม
ประชาวัฒนา
2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจต่อการเรียนรูด้ ว้ ยชุดกิจกรรมเสริมสร้างโสตทักษะทาง
ดนตรีตามแนวคิดของโคดาย นักเรียนขับร้องประสานเสียงโรงเรียนเปรมประชาวัฒนา
2. สมมติฐานการวิจัย
1. นักเรียนขับร้องประสานเสียง มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโสตทักษะทางดนตรีหลังได้ใช้
ชุดกิจกรรมเสริมสร้างโสตทักษะทางดนตรี ตามแนวคิดของโคดาย สูงกว่าก่อนเรียน
2. นักเรียนขับร้องประสานเสียงมีความพึงพอใจต่อการเรียนรูด้ ว้ ยชุดกิจกรรมเสริมสร้าง
โสตทักษะทางดนตรีตามแนวคิดของโคดาย อยู่ในระดับมาก
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3. ขอบเขตของงานวิจัย
1. ประชากรและกลุม่ ตัวอย่าง
1.1 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คื อ นักเรียนที่สมัครเข้าร่วมการขับร้องประสานเสียง
ของโรงเรียนเปรมประชาวัฒนา ในภาคเรียนที่ 1 ปี การศึกษา 2563 จานวน 20 คน
1.2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้การวิจัย คือ นักเรียนที่สมัครเข้าร่วมการขับร้องประสานเสียง
ของโรงเรียนเปรมประชาวัฒนา ในภาคเรียนที่ 1 ปี การศึกษา 2563 จานวน 10 คน โดยการเลือก
สุม่ กลุม่ ตัวอย่างแบบง่าย (Simple random samping)
2. เนือ้ หาที่ใช้ในการวิจยั
2.1 ชุดกิจกรรมเสริมสร้างโสตทักษะทางดนตรีตามแนวคิดของโคดาย จานวน 4 ชุด
- ชุดกิจกรรมที่ 1 โสตทักษะทางดนตรีในระดับเสียง โด เร มี ฟา ซอล (2 คาบ)
- ชุดกิจกรรมที่ 2 โสตทักษะทางดนตรีในระดับเสียง ซอล ลา ที โด (2 คาบ)
- ชุดกิจกรรมที่ 3 โสตทักษะทางดนตรีในระดับเสียง 8 ระดับเสียง (2 คาบ)
- ชุดกิจกรรมที่ 4 โสตทักษะในบทเพลงไทยเดิม เพลง งามแสงเดือน (2 คาบ)
2.2 แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน (2 คาบ)
3. ตัวแปร
3.1 ตัวแปรต้น การเรียนโสตทักษะทางดนตรีดว้ ยชุดกิจกรรมเสริมสร้างโสตทักษะ
ทางดนตรีตามแนวคิดของโคดาย
3.2 ตัวแปรตาม
3.2.1 ผลสัมฤทธิ์การเรียนโสตทักษะทางดนตรี ตามแนวคิดของโคดาย
3.2.2 ความพึงพอใจต่อการเรียนโสตทักษะทางดนตรี ตามแนวคิดโคดาย
4. ระยะเวลา
ผู้วิ จั ย ด าเนิ น การทดลองในภาคเรี ย นที่ 1 ปี การศึ ก ษา 2563 จ านวน 10 คาบ
(คาบละ 1 ชั่วโมง)
4. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
4.1 เครื่ อ งมื อ ทดลอง คื อ ชุ ด กิ จ กรรมเสริ ม สร้า งโสตทั ก ษะทางดนตรี ต ามแนวคิ ด
ของโคดาย จานวน 4 ชุด
- ชุดกิจกรรมที่ 1 โสตทักษะทางดนตรีในระดับเสียง โด เร มี ฟา ซอล
- ชุดกิจกรรมที่ 2 โสตทักษะทางดนตรีในระดับเสียง ซอล ลา ที โด
- ชุดกิจกรรมที่ 3 โสตทักษะทางดนตรีในระดับเสียง 8 ระดับเสียง
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- ชุดกิจกรรมที่ 4 โสตทักษะในบทเพลงไทยเดิม เพลง งามแสงเดือน
4.2 เครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบทดสอบโสตทักษะทางดนตรีก่อนและหลังการ
เรียนด้วยชุดกิจกรรมเสริมสร้างโสตทักษะทางดนตรีตามแนวคิดของโคดาย จานวน 2 ชุด
- แบบทดสอบก่อนเรียน จานวน 10 ข้อ
- แบบทดสอบหลังเรียน จานวน 10 ข้อ
5. การดาเนินการทดลอง
ผูว้ ิจยั ได้ดาเนินการทดลองกับกลุ่มตัวอย่างด้วยชุดกิจกรรมเสริมสร้างโสตทักษะทางดนตรี
ตามแนวคิดของโคดาย สาหรับนักเรียนขับร้องประสานเสียงโรงเรียนเปรมประชาวัฒ นา โดยใช้
ระยะในการทดลอง จานวน 10 คาบ คาบละ 1 ชั่วโมง สัปดาห์ละ 2 คาบ รวมทั้งหมด 5 สัปดาห์
ตัง้ แต่เดือน สิงหาคม – ตุลาคม โดยแบ่งออกเป็ นการใช้ชุดกิจกรรมเสริมสร้างโสตทักษะทางดนตรี
ตามแนวคิดของโคดาย จานวน 8 ครัง้ และทาแบบทดสอบก่อนเรียนโสตทักษะทางดนตรีและหลัง
เรียนโสตทักษะทางดนตรี 2 ครัง้ ซึ่งการทดสอบก่อนเรียนเป็ นการทดสอบความรู ้ ของนักเรียน
ก่อนการจัดการเรียนรู ด้ ้วยชุดกิจ กรรมเสริม สร้างโสตทักษะทางดนตรี ตามแนวคิ ดของโคดาย
และการทดสอบหลังเรียน เป็ นการประมวลความรูท้ ่ีได้เรียนมาทัง้ หมด พร้อมทัง้ ทาแบบสอบถาม
ความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยชุดกิจกรรมเสริมสร้างโสตทักษะทางดนตรี ตามแนวคิดของโคดาย
จากนัน้ จึงนาผลคะแนนที่ได้ทงั้ หมดมาหาข้อมูลทางสถิติ
6. การวิเคราะห์ข้อมูล
งานวิ จัยเรื่อง การศึกษาผลสัม ฤทธิ์ ทางการเรียนโสตทักษะทางดนตรีด้วยชุดกิ จกรรม
เพื่อเสริมสร้างโสตทักษะทางดนตรี ตามแนวคิดของโคดาย สาหรับนักเรียนขับร้องประสานเสียง
ของโรงเรียนเปรมประชาวั ฒ นา ภาคเรียนที่ 1 ปี การศึก ษา 2563 โดยการเลื อกกลุ่ม ตัวอย่ าง
แบบสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบง่าย จานวน 10 คน เป็ นการวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงปริมาณ มีขั้นตอนการ
วิเคราะห์ขอ้ มูลที่ได้จากการดาเนินงานดังนี ้
1. วิเคราะห์ขอ้ มูลจากคะแนนทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง โสตทักษะทาง
ดนตรีก่อ นและหลัง การใช้ชุดกิ จ กรรมเสริม สร้างโสตทักษะทางดนตรี ตามแนวคิด ของโคดาย
สาหรับนักเรียนขับร้องประสานเสียง โดยใช้สถิติ ทดสอบค่า t–test แบบ Dependent Sample
2. วิเคราะห์ขอ้ มูลจากแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการเรียนรู ด้ ว้ ยชุดกิจกรรม
เสริมสร้างโสตทักษะทางดนตรีตามแนวคิดของโคดาย นักเรียนขับร้องประสานเสียง ด้วยค่าร้อยละ
ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับคุณภาพ
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7. สรุปผลการวิจัย
จากการวิเคราะห์ขอ้ มูล ผูว้ ิจยั สามารถสรุปผลได้ดงั นี ้
1. การสร้า งชุ ด กิ จ กรรมเสริม สร้า งโสตทัก ษะทางดนตรี ต ามแนวคิ ด ของโคดาย
ของนัก เรียนขับ ร้อ งประสานเสี ย งโรงเรีย นเปรมประชาวัฒ นา ซึ่ง แบ่ ง ออกเป็ น 3 หัวข้อ ได้แ ก่
การเรียนรูต้ ามแนวคิดโคดาย โครงสร้างของชุดกิจกรรมเสริมสร้างโสตทักษะทางดนตรีตามแนวคิด
ของโคดาย จานวน 4 ชุด และบทเพลงที่ใช้ในการเรียนในชุดกิจกรรมเสริมสร้างโสตทักษะทาง
ดนตรีตามแนวคิดของโคดาย เพลง งามแสงเดือน พบว่า จากการเรียนการสอนด้วยชุดกิจกรรม
เสริมสร้างโสตทักษะทางดนตรีตามแนวคิดโคดาย ของนักเรียนขับร้องประสานเสียงโรงเรียนเปรม
ประชาวัฒนาพบว่า นักเรียนมีโสตทักษะทางดนตรีท่ีดี สามารถขับร้องโดยแยกแยะระดับเสียงตัว
โน้ต ท่วงทานองในบทเพลง รวมไปถึงการขับร้องโดยเพลงโดยใช้การอ่านโน้ตแทนการท่องจาได้ดี
ยิ่งขึน้
2. การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ด้วยชุดกิจกรรมเสริมสร้างโสตทักษะทางดนตรี
ตามแนวคิ ด ของโคดาย ของนัก เรีย นขับ ร้อ งประสานเสี ย งโรงเรีย นเปรมประชาวัฒ นา ผู้วิ จัย
ได้จัด ท าขึ ้น พบว่ า นั ก เรี ย นมี ค่ า เฉลี่ ย ของผลการทดสอบก่ อ นเรี ย นอยู่ ท่ี 1.90 แต่ ห ลัง จาก
การเรี ย นรู ้ด้ว ยชุ ด กิ จ กรรมเสริม สร้า งโสตทั ก ษะทางดนตรี ต ามแนวคิ ด ของโคดายที่ ผู้วิ จั ย
ได้จัดทาขึน้ นักเรียนมีค่าเฉลี่ยของผลการทดสอบหลังเรียนอยู่ท่ี 8.80 ซึ่งเมื่อนาผลการทดสอบ
ก่อนเรียนและหลัง เรียนมาทาการเปรียบเทีย บ พบว่า ค่ า t มี ค่าเท่ากับ 38.44 แสดงให้เห็น ว่า
นักเรียนมี ผ ลสัม ฤทธิ์ทางการเรียน ด้วยชุดกิจกรรมเสริมสร้างโสตทักษะทางดนตรีตามแนวคิด
ข อ ง โค ด า ย ห ลั ง เรี ย น สู ง ก ว่ า ก่ อ น เรี ย น อ ย่ า ง มี นั ย ส า คั ญ ท า ง ส ถิ ติ ที่ ระ ดั บ .05
ซึ่งเป็ นไปตามสมมติฐานที่ตงั้ ไว้
3. การศึ ก ษาความพึ ง พอใจต่ อ การเรีย นรู ด้ ้ว ยชุด กิ จ กรรมเสริม สร้างโสตทัก ษะ
ทางดนตรี ต ามแนวคิ ด ของโคดาย นัก เรีย นขับ ร้อ งประสานเสี ย งโรงเรีย นเปรมประชาวัฒ นา
จ านวน 4 ด้า น ได้แ ก่ 1) ด้า นชุ ด กิ จ กรรม 2) ด้า นครู ผู้ส อน 3) ด้า นสื่ อ และอุ ป กรณ์ ท่ี ใ ช้ใ น
ชุ ด กิ จ กรรม และ4) ด้ า นประโยชน์ ท่ี ไ ด้ รับ พบว่ า นั ก เรี ย นมี ค วามพึ ง พอใจในภาพรวม
ด้านชุดกิจกรรมอยู่ในระดับมากที่สดุ (ค่าเฉลี่ย 4.85) รองลงมา คือ ความพึงพอใจในภาพรวมด้าน
สื่ อและอุปกรณ์ท่ี ใช้ในชุด กิ จ กรรมอยู่ในระดับ มากที่ สุด (ค่ าเฉลี่ ย 4.80) ถัด ไปความพึง พอใจ
ในภาพรวมด้านครู ผูส้ อนอยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.75) และอันดับสุดท้ายความพึงพอใจ
ในภาพรวมด้านประโยชน์ท่ีได้รบั อยู่ในระดับมากที่สดุ (ค่าเฉลี่ย 4.74)
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8. การอภิปรายผล
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโสตทักษะทางดนตรีดว้ ยชุดกิจกรรม เพื่ อเสริมสร้าง
โสตทักษะทางดนตรี ตามแนวคิดของโคดาย ส าหรับนักร้องประสานเสียงโรงเรียนเปรมประชา
วัฒนา สามารถนาไปสูก่ ารอภิปรายได้ดงั นี ้
1. ผลสัม ฤทธิ์ ท างการเรีย น ด้วยชุด กิ จ กรรมเสริม สร้า งโสตทัก ษะทางดนตรี ตาม
แนวคิ ด ของโคดาย ของนัก เรีย นขับ ร้อ งประสานเสี ย งโรงเรีย นเปรมประชาวัฒ นา หลัง ได้รับ
การเรียนรูด้ ว้ ยชุดกิจกรรม นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ด้วยชุดกิจกรรมเสริมสร้างโสตทักษะ
ทางดนตรี ต ามแนวคิ ด ของโคดาย หลั ง เรี ย น สู ง กว่ า ก่ อ นเรี ย น อย่ า งมี นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ
ที่ระดับ.05 ซึ่งเป็ นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ ทั้งนีอ้ าจเนื่องมาจาก ชุดกิจกรรมที่ผูว้ ิจัยจัดทาขึน้
ได้ก าหนดการสอนอย่ า งมี แ บบแผน ก าหนดวัต ถุ ป ระสงค์ให้ส อดคล้อ งกั บ หั ว ข้อ มี ก ารวัด
ประเมินผลทุกชุดกิจกรรม เพื่อทราบถึงความก้าวหน้าของนักเรียน มี การนาสื่อที่สอดคล้องกับ
เนื ้ อ หาที่ มี ความ เหมาะสมกั บ นั ก เรี ย น มาใช้ ใ นการเรี ย นการสอน ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ
ชัยวัฒน์ สุทธิรตั น์ (2554, นน. 438-439) กล่าวว่า ขัน้ ตอนการสร้างชุดกิจกรรม มี ดงั นี ้ 1) กาหนด
หมวดหมู่ เ นื ้ อ หาและประสบการณ์ โดยก าหนดเป็ นหมวดหมู่ วิ ช าหรื อ บู ร ณ าการเป็ น
แบบสหวิทยาการตามความเหมาะสม 2) กาหนดหน่วยการสอนโดยแบ่งเนือ้ หาออกเป็ นหน่วยที่ครู
สามารถถ่ายทอด ให้นักเรียนแต่ละครัง้ 3) กาหนดหัวเรื่อง ผู้สอนจะต้องกาหนดว่าในการสอน
แต่ ล ะหน่ ว ยควรให้ ป ระสบการณ์ อ ะไรแก่ ผู้ เ รี ย นบ้ า ง 4) ก าหนดมโนทั ศ น์ แ ละหลั ก การ
ซึ่งจะสอดคล้องกับหน่วยและหัวเรื่อง 5) กาหนดวัตถุประสงค์ให้สอดคล้องกับหัวเรื่อง 6) กาหนด
กิ จ กรรมให้ส อดคล้อ งกับ วัต ถุ ป ระสงค์เชิ ง พฤติ ก รรมซึ่ ง เป็ น แนวทางการเลื อ กและการผลิ ต
สื่ อ การเรีย น 7) ก าหนดแบบวัดและประเมิ น ผล โดยจะต้องประเมิ น ผลให้ต รงกับ จุด ประสงค์
ที่ ก าหนดไว้ 8) เลื อ กและผลิ ต สื่ อ การเรีย น วัส ดุ อุป กรณ์ โดยในชุด กิ จ กรรมที่ ผู้วิจัย จัด ท าขึ น้
ได้เรียงลาดับจากง่ายไปหายาก ใช้หลักการสอนในด้านการใช้สญ
ั ญาณมือควบคู่ไปกับการอ่านตัว
โน้ตและขับร้อง ใช้เสียงแทนสัญลักษณ์ของจังหวะรวมไปถึงการใช้เพลงพืน้ เมืองในรูปแบบซา้ ทวน
ตามลาดับดังนี ้
ชุ ด กิ จ กรรมที่ 1 โสตทั ก ษ ะทางดน ตรี ใ นระดั บ เสี ย ง โด เร มี ฟ า ซอล
เป็ น ชุ ด กิ จ กรรมแรกที่ จ ะท าให้นัก เรีย นได้รูจ้ ัก โคดาย นั ก วิ ช าการดนตรี รู ้จัก ถึ ง ความส าคัญ
ของการใช้สญ
ั ลักษณ์มือในการขับร้องเพลง และการใช้โสตในการฟั งระดับเสียง ในชุดกิจกรรมนี ้
ผู้วิ จัย ได้ชี ้แ จงถึ ง จุ ด มุ่ ง หมาย เนื ้อ หา การก าหนดกิ จ กรรมและการประเมิ น ไว้อ ย่ า งชัด เจน
มี ก ารจัดท าสื่ อ Microsoft PowerPoints การใช้สัญ ลักษณ์มื อตามแนวคิด ของโคดายประกอบ
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การเรีย นรู ้ เพื่ อ ให้นัก เรี ย นเห็ น ภาพการใช้สัญ ลัก ษณ์ มื อ ในแต่ ล ะโน้ต ได้ชัด เจนเพิ่ ม มากขึ น้
เวลาขับร้องประกอบการทาสัญลักษณ์มือในแบบฝึ ก นักเรียนก็สามารถดูการใช้สญ
ั ลักษณ์มือตาม
ตัวโน้ตต่าง ๆ ได้อย่างแม่ นยา มี การแบ่งกลุ่ม ออกเป็ น 2 แนวเสียง ทาให้นักเรียนได้รบั ฟั งการ
เกิ ด แนวประสานเสี ย ง โดยผู้วิ จัย ได้จัด ท าเป็ น Score ให้นัก เรีย นเห็ น ภาพและเข้า ใจได้ง่ า ย
ซึ่ง สอดคล้อ ง ศิ ริน ภา อิ ฐ สุวรรณศิ ล ป์ (2548, น. 27) ได้ให้ค วามหมายไว้ว่า ชุด กิ จ กรรม คื อ
สื่อการสอนที่ครู จัดทาขึน้ ประกอบไปด้วยสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ท่ีหลากหลายชนิดรวบรวมกันเป็ นชุด
เพื่ อ ให้เกิ ด ความสะดวกต่ อ การใช้ในการจัด การเรีย นการสอนและท าให้ก ารสอน ประสบผล
ตามเป้าหมายทัง้ ด้านความรู ้ ด้านทักษะและด้านกระบวนการทางการเรียนรู ้
ชุดกิจกรรมที่ 2 โสตทักษะทางดนตรีในระดับเสียง ซอล ลา ที โด โดยชุดกิจกรรม
นีผ้ วู้ ิจยั ได้จดั ทารูปภาพเปี ยโนที่มีระดับเสียงกาหนด เพื่อให้นักเรียนเกิดความเข้าใจในระดับเสียง
ที่จ ะได้เรียนรู ้ มี การอธิ บ ายระยะห่ างของเสี ยงแต่ละตัวโน้ต จัดทาสื่อ Microsoft PowerPoints
การใช้สญ
ั ลักษณ์มือตามแนวคิดของโคดาย ประกอบการเรียนรู ้ เพื่อให้นักเรียนเห็นภาพการใช้
สัญ ลัก ษณ์มื อในแต่ ล ะโน้ต ได้ชัด เจนเพิ่ ม มากขึ น้ เวลาขับ ร้อ งประกอบการท าสัญ ลัก ษณ์มื อ
ในแบบฝึ ก นักเรียนก็สามารถดูการใช้สญ
ั ลักษณ์มือตามตัวโน้ตต่าง ๆ ได้อย่างแม่นยา มีการกดตัว
โน้ต ซ า้ ไปมา เพื่ อ ให้นัก เรีย นเกิ ด การฟั ง เปรีย บเที ย บ ในตัวโน้ต แต่ ล ะระดับ เสี ย ง ให้นักเรีย น
แบ่งกลุ่มออกเป็ น 2 แนวเสียง เหมือนชุดกิจกรรมที่ 1 แต่จะมีระดับความยากขึน้ ในระดับเสียงโน้ต
ตัว ที และตัวโด ที่ตอ้ งใช้ทกั ษะการขับร้องเพิ่มมากขึน้ โดยขัน้ ตอนนี ้ ผูว้ ิจยั ได้สอนหลักการขับร้อง
ในระดับเสียงสูง เพื่อให้นกั เรียนขับร้องได้ง่ายยิ่งขึน้
ชุ ด กิ จ กรรมที่ 3 โสตทั ก ษะทางดนตรี ใ นระดั บ เสี ย ง 8 เสี ย ง ชุ ด กิ จ กรรมนี ้
เป็ นการรวบรวมความรูจ้ ากชุดกิจกรรมที่ 1 และ 2 ตัวโน้ต 8 ระดับเสียง มีการจัดทาสื่อ Microsoft
PowerPoints การใช้สั ญ ลั ก ษณ์ มื อ ตามแนวคิ ด ของโคดาย ประกอบการเรี ย นรู ้ ในเนื ้อ หา
ชุด กิ จ กรรมนี ้ จะมี ก ารเรีย นรู ้ในเรื่อ งโครงสร้า งของบัน ไดเสี ย งพื ้น ฐาน ระยะห่ างของตัวโน้ต
ทัง้ 8 ระดับเสียง และเรื่องของโน้ตประจุด เพื่อเชื่อมโยงในชุดกิจกรรมที่ 4 มีการแบ่งกลุ่มนักเรียน
ออกเป็ น 2 แนวเสี ยง เหมื อนชุด กิจกรรมที่ผ่านมา แต่ชุดนีน้ ักเรียนจะได้ฟั งเสียงแนวประสาน
ชัดเจนมากยิ่งขึน้
ชุด กิจ กรรมที่ 4 โสตทัก ษะในบทเพลงไทยเดิ ม เพลง งามแสงเดื อน ชุด นี ้เป็ น
ชุดกิจกรรมสุดท้าย ที่ให้นักเรียนได้ลองนาความรู ใ้ นด้านโสตทักษะทางดนตรีม าปรับใช้ขับร้อง
ในบทเพลง งามแสงเดือน แต่เหตุผลที่นาคีย์ E♭ มาใช้เนื่องจาก เป็ นคียท์ ่ีตรงกับช่วงระดับเสียง
ของนัก เรีย นในวัย นี ้ โดยครู ได้ก ดโน้ต ทั้ง 8 ตัว โน้ต ในคี ย์ E♭ ก่ อ น ให้นัก เรีย นเกิ ด การรับ ฟั ง
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ในระดับเสียงโน้ตต่าง ๆ เพื่อเข้าสู่การขับร้องการประสานเสียง 2 แนวในบทเพลง งามแสงเดือน
สาเหตุท่ีเลือกเพลง งามแสงเดือนมาใช้ เนื่องจากเป็ นเพลงไทยเดิมที่คล้ายคลึง กับเพลงพืน้ เมือง
สากลในรู ปแบบของซา้ ทวน เพื่อให้นักเรียนง่ายต่อการจดจาเสีย ง ฝึ กไปพร้อมกับการอ่านโน้ต
ตามระดับเสียงต่าง ๆ โดยนักเรียนจะได้ฝึกซ้อมกับไฟล์เพลง version 1 ที่มีทานองร้องด้วย เพื่อให้
นักเรียนเกิดความมั่นใจในระดับเสียงตัวโน้ตที่ตนองขับร้องมากขึน้ เมื่อเกิดความชานาญในเสียงที่
ขับ ร้อง จึ ง ฝึ ก ซ้อ มพร้อ มกับ ไฟล์เพลง version 2 ที่ ไม่ มี ท านองร้อ ง เพื่ อให้นักเรีย นได้ยิ น เสี ย ง
การเกิด เสี ยงประสาน 2 แนว ทั้ง นี ้เพลงไทยเดิ ม ยังเป็ น เพลง ที่ นักเรียนต้อ งฝึ ก ฝนและเรียนรู ้
ในบทเรี ย นในชั้น ประถมศึ ก ษาตอนปลาย ท าให้ส ามารถพั ฒ นาและต่ อ ยอดไปยั ง ศาสตร์
ด้านอื่น ๆ ได้ อีกทัง้ ช่วยพัฒนาทักษะการเรียนรูท้ างด้านดนตรีในการฟั งเสียง การแยกแยะระดับ
เสียงในตัวโน้ตเสียงต่าง ๆ และยังให้นกั เรียนได้เห็นคุณค่าของเพลงไทยเดิมและอนุรกั ษ์วฒ
ั นธรรม
ไทยไว้ให้คงอยู่ต่อไป ซึ่งสอดคล้องกับ Kodaly Zoltan (1974) ที่มีแนวคิดว่า เด็กควรได้รบั การสอน
ในเรื่องการประสานเสียงให้เร็วที่สดุ เท่าที่จะเป็ นไปได้ การร้องเพลงพืน้ เมืองในรูปแบบแคนอนและ
รูปแบบซา้ ทวนแบบอื่นให้บ่อย จะทาให้เด็กรับรู เ้ รื่องการประสานเสียงแบบนี ้โดยธรรมชาติ การ
อธิบายอย่างง่ายที่สดุ สามารถทาได้โดยใช้สญ
ั ญาณมือ
2. ความพึงพอใจต่อการเรียนรู ด้ ว้ ยชุดกิจกรรมเสริมสร้างโสตทักษะทางดนตรี ตาม
แนวคิดของโคดาย นักเรียนขับร้องประสานเสียงโรงเรียนเปรมประชาวัฒนา จานวน 4 ด้าน ได้แก่
1) ด้ า น ชุ ด กิ จ ก รรม 2)ด้ า น ค รู ผู้ ส อ น 3) ด้ า น สื่ อ แ ล ะ อุ ป ก รณ์ ที่ ใช้ ใ น ชุ ด กิ จ ก รรม
และ4) ด้า นประโยชน์ท่ี ไ ด้รับ พบว่ า ชุ ด กิ จ กรรมทั้ ง 4 ด้า น นั ก เรี ย นขั บ ร้อ งประสานเสี ย ง
มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด โดยสามารถเรียงลาดับค่าเฉลี่ยของคะแนนจากมากสุด
ไปหาน้อยสุดได้ดงั นี ้
ด้ า น ชุ ด กิ จ ก รรม นั ก เรี ย น มี ค ว า ม พึ ง พ อ ใจ อ ยู่ ใน ระ ดั บ ม า ก ที่ สุ ด
(ค่าเฉลี่ ย 4.85) และเมื่ อพิจ ารณารายละเอียดเป็ น รายข้อแล้วพบว่า นักเรียนมี ความพึงพอใจ
ต่อ ความเหมาะสมของเนื ้อหากับ กลุ่ม ผู้เรีย นอยู่ในระดับ มากที่ สุด (ค่ าเฉลี่ ย 5.00) รองลงมา
มีความพึงพอใจต่อความน่าสนใจในเนือ้ หาของชุดกิจกรรมอยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.90)
ถัดไปมีความพึงพอใจต่อ การจัดลาดับขัน้ ตอนของแต่ละชุดกิจกรรมอยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย
4.80) และมี ค วามพึ ง พอใจต่ อ เวลาที่ ใช้ในแต่ ล ะเนื ้อ หาในชุ ด กิ จ กรรมอยู่ ในระดับ มากที่ สุ ด
(ค่ า เฉลี่ ย 4.70) ตามล าดั บ ทั้ ง นี ้ อ าจเป็ นเพ ราะผู้ วิ จั ย ได้ เ ห็ น ความส าคั ญ ของเนื ้ อ หา
ที่มีความเหมาะสมกับกลุ่มผูเ้ รียนเป็ นอันดับแรก ซึ่งสอดคล้องกับ อภิญญา เคนบุปผา (2546, น.
26) กล่ า วว่ า ชุ ด กิ จ กรรมจะช่ ว ยเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพในการสอนของครู และส่ ง เสริม การเรี ย น
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ของนักเรียนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเรียนรู ้ โดยเปิ ดโอกาสให้ผเู้ รียนศึกษาและปฏิบตั ิ
กิจกรรมจากชุดกิจกรรมด้วยตนเอง ซึ่งเป็ นการเรียนโดยยึดผูเ้ รียนเป็ นสาคัญ ประเภทของเนือ้ หา
ต้องมีความเหมาะสมกับผูเ้ รียนแต่ละช่วงอายุ ผูเ้ รียนจะมีส่วนร่วมในการปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ
ตามความสามารถของแต่ละบุคคล ทาให้นักเรียนไม่เบื่อหน่ายที่จะเรียน แต่มีความกระตือรือร้น
ที่จะค้นคว้าหาคาตอบด้วยตัวเอง ทาให้นักเรียนมี โอกาสในการฝึ กทักษะปฏิบัติในด้านต่าง ๆ
ได้ดว้ ย จึงทาให้นกั เรียนมีความพึงพอใจในระดับมากที่สดุ และรายข้ออื่น ๆ ตามลาดับ
ด้ า น สื่ อ แ ล ะ อุ ป ก รณ์ ที่ ใช้ ใ น ชุ ด กิ จ ก รรม นั ก เรี ย น มี ค ว าม พึ งพ อ ใจ
อยู่ในระดับมากที่สดุ (ค่าเฉลี่ย 4.80) และเมื่อพิจารณารายละเอียดเป็ นรายข้อแล้วพบว่า นักเรียน
มี ค วามพึ ง พอใจต่ อ ความชั ด เจน น่ า สนใจของสื่ อ ที่ ใ ช้ ใ นการสอนอยู่ ใ นระดั บ มากที่ สุ ด
(ค่าเฉลี่ย 5.00) รองลงมามีความพึงพอใจต่อความเหมาะสมของสื่อและอุปกรณ์ท่ีใช้ในชุดกิจกรรม
อยู่ในระดับ มากที่ สุด (ค่ า เฉลี่ ย 4.60) ตามล าดับ ทั้ง นี ้อ าจเป็ น เพราะวิ จัย ต้อ งการให้สื่ อ ที่ ใช้
มีความน่าสนใจ จึงออกแบบมาเพื่อดึงดูดความสนใจของนักเรียน มีรูปภาพและสีสนั ที่หลากหลาย
ใส่เนือ้ หาข้อมูล พอประมาณ เน้นให้นักเรียนเข้าใจเนือ้ หาผ่านทางรู ปภาพ โดยครู คอยอธิ บาย
ระหว่างการเรียนรูเ้ ป็ นหลัก ซึ่งสอดคล้องกับ นลินี อินดีคา (2551, น. 13) ได้กล่าวว่า ชุดกิจกรรม
คือ การนาสื่อการสอนหลายอย่างมาประสมกันเพื่อถ่ายทอดเนือ้ หาวิชา ให้แก่ผเู้ รียนเกิดการเรียนรู ้
อย่างรวดเร็ว บรรลุวัต ถุป ระสงค์ในการเรียนการสอนที่ ตั้งไว้ โดยให้ผู้เรีย นใช้เรียนด้วยตัวเอง
หรือทั้งผูเ้ รียนและผูส้ อนใช้ร่วมกัน เพื่อทาให้ผูเ้ รียนเกิดการเรียนรู อ้ ย่างมีประสิทธิภาพ จึงทาให้
นักเรียนมีความพึงพอใจในระดับมากที่สดุ และรายข้ออื่น ๆ ตามลาดับ
ด้ า น ค รู ผู้ ส อ น นั ก เรี ย น มี ค ว า ม พึ ง พ อ ใ จ อ ยู่ ใ น ร ะ ดั บ ม า ก ที่ สุ ด
(ค่าเฉลี่ ย 4.74) และเมื่ อพิจ ารณารายละเอียดเป็ น รายข้อแล้วพบว่า นักเรียนมี ความพึงพอใจ
ต่ อ ความชั ด เจนในการให้ค าแนะน าการใช้ชุ ด กิ จ กรรมของครู ผู้ส อนอยู่ ใ นระดั บ มากที่ สุ ด
(ค่าเฉลี่ย 5.00) รองลงมามีความพึงพอใจต่อความชัดเจน เข้าใจง่ายในการให้ความรูข้ องครูผสู้ อน
อยู่ในระดับ มากที่ สุด (ค่ าเฉลี่ ย 4.90) ถัด ไปมี ค วามพึ งพอใจต่ อการให้ความช่ วยเหลื อผู้เรีย น
ระหว่างการทากิจกรรมของครู ผูส้ อนอยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.80) มีความพึงพอใจต่อ
ความชัด เจนของเกณฑ์ก ารวัด และประเมิ น ผลผู้เรี ย นอยู่ ใ นระดับ มากที่ สุ ด (ค่ า เฉลี่ ย 4.60)
และมีความพึงพอใจต่อการใช้เวลาต่อการเรียนรูใ้ นแต่ละชุดกิจกรรมของผูค้ รูสอนอยู่ในระดับมาก
(ค่าเฉลี่ย 4.40) ตามลาดับ ทัง้ นีอ้ าจเป็ นเพราะ ในแต่ละชุดกิจกรรมที่จดั ทานัน้ ได้ให้คาแนะนาการ
ใช้อย่างละเอียด อีกทัง้ ก่อนการเข้าสู่กิจกรรม ยังเปิ ดโอกาสให้นักเรียนได้ซกั - ถาม รายละเอียด
ขัน้ ตอนของการใช้ชดุ กิจกรรม เพื่อให้นกั เรียนเรียนรูช้ ดุ กิจกรรมได้อย่างถูกต้อง
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ด้านประโยชน์ท่ีได้รบั นักเรียนมี ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย
4.65) และเมื่ อ พิ จ ารณ ารายละเอี ย ดเป็ นรายข้ อ แล้ ว พ บว่ า นั ก เรี ย นมี ค วามพึ ง พ อใจ
ต่อการนาความรูท้ ่ีได้จากการเรียนชุดกิจกรรมไปใช้ในการพัฒนาทักษะในการปฏิบตั ิเครื่องดนตรี
อยู่ในระดับมากที่สดุ (ค่าเฉลี่ย 4.80) ทักษะความรูใ้ นการแยกแยะระดับเสียง อยู่ในระดับมากที่สดุ
(ค่ าเฉลี่ ย 4.80) รองลงมามี ค วามพึ ง พอใจต่ อ การเรีย นด้วยชุด กิ จ กรรมเสริม สร้างโสตทัก ษะ
ทางดนตรีอยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ ย 4.70) และมี ความพึงพอใจต่อทักษะในการอ่านโน้ต
ทดแทนการท่ อ งจ า อยู่ในระดับ มาก (ค่ าเฉลี่ ย 4.30) ตามล าดับ ทั้ง นี ้อ าจเป็ น เพราะในระดับ
ชัน้ ประถมศึกษาตอนปลาย หลักสูตรการเรียนการสอนของโรงเรียนได้จัดให้มีการปฏิบัติเครื่อง
ดนตรีสากล (เมโลเดียน) ในชั่วโมงเรียน จึงทาให้ นักเรียนได้นาทักษะการเรียนรู จ้ ากชุดกิจกรรม
มาประยุกต์ใช้ในชั่วโมงเรียน วิชา ดนตรีได้
9. ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะจากการวิจยั
1. ในการนาชุดกิจกรรมไปใช้ ครู ผู้สอนควรทาความเข้าใจกับจุดมุ่งหมาย เนือ้ หา
การกาหนดกิจกรรมและการประเมิน เพื่อการเรียนการสอนที่มีประสิทธิ ภาพ และสามารถปรับ
ให้เหมาะกับผูเ้ รียนแต่ละบุคคลได้
2. ครู ผูส้ อนควรขับร้องโน้ต หรือบทเพลงที่จะสอนให้ถูกต้องและไพเราะ เพื่อเป็ น
ตัวอย่างที่ดีให้กบั นักเรียน
3. ครู ผู้ ส อนควรคั ด เลื อ กบทเพลงให้ เ หมาะสมกั บ วั ย หรื อ อายุ ข องนั ก เรี ย น
ซึ่งแต่ละช่วงวัย เสียงของผูเ้ รียนจะมีลกั ษณะโทนเสียงที่แตกต่างกัน
ข้อเสนอแนะในการทาวิจยั ครัง้ ต่อไป
1. ควรพั ฒ นาสร้า งสื่ อ การเรี ย นรู ้ ที่ ส ามารถฟั งเสี ย งตามชุ ด กิ จ กรรมได้ เลย
ยกตัวอย่างเช่น การทาออกมาในรูปแบบคลิป ในแต่ละแบบฝึ กหัด เพื่อให้นกั เรียนได้ฟังและเรียนรู ้
ตามได้ อีกทัง้ ครูยงั ได้ดแู ล ให้ความช่วยเหลือนักเรียนได้อย่างทั่วถึง
2. ควรน าชุ ด กิ จ กรรมที่ ผู้วิ จัย จัด ท าขึ น้ ไปทดลองกับ นัก เรีย นในระดั บ ชั้น อื่ น ๆ
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ภาคผนวก

71

ภาคผนวก ก
- แบบตรวจสอบความเหมาะสมของผูเ้ ชี่ยวชาญที่มีต่อ
ชุดกิจกรรมการเสริมสร้างโสตทักษะทางดนตรีตามแนวคิดของโคดาย
- แบบแสดงความคิดเห็นของผูเ้ ชี่ยวชาญที่มีต่อ
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
- แบบแสดงความคิดเห็นของผูเ้ ชี่ยวชาญที่มีต่อแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการเรียนรู ้
ด้วยชุดกิจกรรมเสริมสร้างโสตทักษะทางดนตรี
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แบบตรวจสอบความเหมาะสมของผู้เชี่ยวชาญทีม่ ีต่อ ชุดกิจกรรมการเสริมสร้าง
โสตทักษะทางดนตรีตามแนวคิดของโคดาย
ค าชี้แจง แบบตรวจสอบความเหมาะสมของชุดกิจกรรมการวิจัย เรื่อง การศึกษาผลสัม ฤทธิ์
ทางการเรียนโสตทักษะทางดนตรีดว้ ยชุดกิจกรรม เพื่อเสริมสร้างโสตทักษะทางดนตรี ตามแนวคิด
ของโคดาย สาหรับนักเรียนขับร้องประสานเสียงของโรงเรียนเปรมประชาวัฒ นา เพื่อตรวจสอบ
ความเหมาะสมของชุ ด กิ จ กรรมในรู ป แบบ Rating Scale 5 ระดั บ โดยก าหนดมาตรา
ส่วนประมาณค่า ดังนี ้
ความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สดุ
ให้คะแนน 5
คะแนน
ความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก
ให้คะแนน 4
คะแนน
ความเหมาะสมอยู่ในระดับปานกลาง
ให้คะแนน 3
คะแนน
ความเหมาะสมอยู่ในระดับน้อย
ให้คะแนน 2
คะแนน
ความเหมาะสมอยู่ในระดับน้อยที่สดุ
ให้คะแนน 1
คะแนน
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ชุดกิจกรรม
ชุดกิจกรรมที่ 1
โสตทักษะทาง
ดนตรีในระดับ
เสียง โด เร มี
ฟา ซอล

แบบตรวจสอบความเหมาะสมของชุดกิจกรรมที่ 1
โสตทักษะทางดนตรีในระดับเสียง โด เร มี ฟา ซอล
รายการประเมิน
ระดับความเหมาะสม
5
4
3
2
1
1. ด้านเนือ้ หา
1.1 มีความเหมาะสมกับวัยของผูเ้ รียน
1.2 มีความเหมาะสมกับเวลาเรียน
1.3 มีความเหมาะสมกับแนวคิดของโคดาย
2. ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน
2.1 มีความสอดคล้องกับการเรียนโสตทักษะ
ตามตามแนวคิดของโคดาย
2.2 มีความเหมาะสมกับผูเ้ รียน
3. ด้านสื่อและอุปกรณ์
3.1 สื่อและอุปกร์ณที่ใช้มีความเหมาะสมต่อ
การจัดกิจกรรม
4. ด้านการวัดและประเมินผล
4.1 แบบฝึ กหัดมีความสอดคล้องและ
เหมาะสมกับชุดกิจกรรม
4.2 เกณฑ์การให้คะแนนมีความเหมาะสมกับ
เนือ้ หา กิจกรรมและความสามารถของผูเ้ รียน
5. ด้านประโยชน์
5.1 ผูเ้ รียนเกิดการพัฒนาโสตทักษะในการ
แยกแยะระดับเสียงของตัวโน้ต
5.2 ผูเ้ รียนรูจ้ กั แนวเสียงประสานทางการขับ
ร้องประสานเสียง
5.3 ผูเ้ รียนรูจ้ กั การทางานร่วมกันเป็ นกลุม่
ลงชื่อ.................................................................
(..................................................................)
ผูเ้ ชี่ยวชาญ
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แบบตรวจสอบความเหมาะสมของชุดกิจกรรมที่ 2
โสตทักษะทางดนตรีในระดับเสียง ซอล ลา ที โด
ชุดกิจกรรม
รายการประเมิน
ระดับความเหมาะสม
5
4
3
2
1
ชุดกิจกรรมที่ 2 1. ด้านเนือ้ หา
โสตทักษะทาง 1.1 มีความเหมาะสมกับวัยของผูเ้ รียน
ดนตรีในระดับ 1.2 มีความเหมาะสมกับเวลาเรียน
เสียง ซอล ลา ที 1.3 มีความเหมาะสมกับแนวคิดของโคดาย
2. ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน
โด
2.1 มีความสอดคล้องกับการเรียนโสตทักษะ
ตามตามแนวคิดของโคดาย
2.2 มีความเหมาะสมกับผูเ้ รียน
3. ด้านสื่อและอุปกรณ์
3.1 สื่อและอุปกร์ณที่ใช้มีความเหมาะสมต่อ
การจัดกิจกรรม
4. ด้านการวัดและประเมินผล
4.1 แบบฝึ กหัดมีความสอดคล้องและ
เหมาะสมกับชุดกิจกรรม
4.2 เกณฑ์การให้คะแนนมีความเหมาะสมกับ
เนือ้ หา กิจกรรมและความสามารถของผูเ้ รียน
5. ด้านประโยชน์
5.1 ผูเ้ รียนเกิดการพัฒนาโสตทักษะในการ
แยกแยะระดับเสียงของตัวโน้ต
5.2 ผูเ้ รียนรูจ้ กั แนวเสียงประสานทางการขับ
ร้องประสานเสียง
5.3 ผูเ้ รียนรูจ้ กั การทางานร่วมกันเป็ นกลุม่
ลงชื่อ.................................................................
(..................................................................)
ผูเ้ ชี่ยวชาญ
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ชุดกิจกรรม
ชุดกิจกรรมที่ 3
โสตทักษะทาง
ดนตรีในระดับ
เสียง 8 เสียง

แบบตรวจสอบความเหมาะสมของชุดกิจกรรมที่ 3
โสตทักษะทางดนตรีในระดับเสียง 8 เสียง
รายการประเมิน
ระดับความเหมาะสม
5
4
3
2
1
1. ด้านเนือ้ หา
1.1 มีความเหมาะสมกับวัยของผูเ้ รียน
1.2 มีความเหมาะสมกับเวลาเรียน
1.3 มีความเหมาะสมกับแนวคิดของโคดาย
2. ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน
2.1 มีความสอดคล้องกับการเรียนโสตทักษะ
ตามตามแนวคิดของโคดาย
2.2 มีความเหมาะสมกับผูเ้ รียน
3. ด้านสื่อและอุปกรณ์
3.1 สื่อและอุปกร์ณที่ใช้มีความเหมาะสมต่อ
การจัดกิจกรรม
4. ด้านการวัดและประเมินผล
4.1 แบบฝึ กหัดมีความสอดคล้องและ
เหมาะสมกับชุดกิจกรรม
4.2 เกณฑ์การให้คะแนนมีความเหมาะสมกับ
เนือ้ หา กิจกรรมและความสามารถของผูเ้ รียน
5. ด้านประโยชน์
5.1 ผูเ้ รียนเกิดการพัฒนาโสตทักษะในการ
แยกแยะระดับเสียงของตัวโน้ต
5.2 ผูเ้ รียนรูจ้ กั แนวเสียงประสานทางการขับ
ร้องประสานเสียง
5.3 ผูเ้ รียนรูจ้ กั การทางานร่วมกันเป็ นกลุม่
ลงชื่อ.................................................................
(..................................................................)
ผูเ้ ชี่ยวชาญ
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แบบตรวจสอบความเหมาะสมของชุดกิจกรรมที่ 4
โสตทักษะในบทเพลงไทยเดิม เพลง งามแสงเดือน
ชุดกิจกรรม

รายการประเมิน
5

ชุดกิจกรรมที่ 4
โสตทักษะในบท
เพลงไทยเดิม
เพลง งามแสง
เดือน

ระดับความเหมาะสม
4
3
2

1

1. ด้านเนือ้ หา
1.1 มีความเหมาะสมกับวัยของผูเ้ รียน
1.2 มีความเหมาะสมกับเวลาเรียน
1.3 มีความเหมาะสมกับแนวคิดของโคดาย
2. ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน
2.1 มีความสอดคล้องกับการเรียนโสตทักษะ
ตามตามแนวคิดของโคดาย
2.2 มีความเหมาะสมกับผูเ้ รียน
3. ด้านสื่อและอุปกรณ์
3.1 สื่อและอุปกร์ณที่ใช้มีความเหมาะสมต่อการ
จัดกิจกรรม
4. ด้านการวัดและประเมินผล
4.1 เพลงที่ใช้มีความสอดคล้องและเหมาะสมกับ
ชุดกิจกรรม
4.2 เกณฑ์การให้คะแนนมีความเหมาะสมกับ
เนือ้ หา กิจกรรมและความสามารถของผูเ้ รียน
5. ด้านประโยชน์
5.1 ผูเ้ รียนเกิดการพัฒนาโสตทักษะในการ
แยกแยะระดับเสียงของตัวโน้ต
5.2 ผูเ้ รียนรูจ้ กั แนวเสียงประสานทางการขับร้อง
ประสานเสียง
5.3 ผูเ้ รียนรูจ้ กั การทางานร่วมกันเป็ นกลุม่
5.4 นักเรียนได้เห็นคุณค่าของเพลงไทยเดิมและ
อนุรกั ษ์วฒ
ั นธรรมไทย
ลงชื่อ.................................................................
(..................................................................)
ผูเ้ ชี่ยวชาญ
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แบบแสดงความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญทีม่ ีต่อ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
คาชี้แจง แบบแสดงความคิดเห็นของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การศึกษา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโสตทักษะทางดนตรีดว้ ยชุดกิจกรรม เพื่อเสริมสร้างโสตทักษะทางดนตรี
ตามแนวคิ ด ของโคดาย ส าหรับ นักเรีย นขับ ร้อ งประสานเสีย งของโรงเรีย นเปรมประชาวัฒ นา
เพื่ อ ประเมิ น ความสอดคล้ อ งของแบบทดสอบ โดยให้ ผู้ เ ชี่ ย วชาญ แสดงความคิ ด เห็ น
ในการพิจารณาดังนี ้
+1
หมายถึง
แน่ ใจ ว่ า แ บ บ ท ด ส อ บ มี ค วาม ส อ ด ค ล้ อ งกั บ
จุดประสงค์
0
หมายถึง
ไม่ แ น่ ใ จว่ า แบบทดสอบมี ค วามสอดคล้ อ งกั บ
จุดประสงค์
-1
หมายถึง
แน่ ใ จว่ า แบบทดสอบไม่ มี ค วาม สอดคล้ อ งกั บ
จุดประสงค์
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แบบแสดงความคิดเห็นของ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ข้อคาถามที่

ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ
+1

0

ข้อเสนอแนะ
-1

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ลงชื่อ.................................................................
(..................................................................)
ผูเ้ ชี่ยวชาญ
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แบบแสดงความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญทีม่ ีต่อแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการ
เรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมเสริมสร้างโสตทักษะทางดนตรี
ค าชี้ แ จง แบ บ แสดงความ คิ ด เห็ น ของแบ บ สอบ ถามความพึ งพ อใจต่ อ การเรี ย น รู ้
ด้วยชุดกิจกรรมเสริมสร้างโสตทักษะทางดนตรี เรื่อง การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโสตทักษะ
ทางดนตรีดว้ ยชุดกิจกรรม เพื่อเสริม สร้างโสตทักษะทางดนตรี ตามแนวคิดของโคดาย สาหรับ
นัก เรี ย นขับ ร้อ งประสานเสี ย งของโรงเรีย นเปรมประชาวัฒ นา เพื่ อ ประเมิ น ความสอดคล้อ ง
ของแบบสอบถาม โดยให้ผเู้ ชี่ยวชาญแสดงความคิดเห็นในการพิจารณาดังนี ้
+1 หมายถึง
แน่ใจว่าแบบสอบถามมีความสอดคล้องกับการวิจยั
0 หมายถึง
ไม่แน่ใจว่าแบบสอบถามมีความสอดคล้องกับการวิจยั
-1 หมายถึง
แน่ใจว่าแบบสอบถามไม่มีความสอดคล้องกับการวิจยั
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แบบแสดงความคิด เห็น ของ แบบสอบถามความพึ ง พอใจต่ อ การเรียนรู้ ด้ ว ย
ชุดกิจกรรมเสริมสร้างโสตทักษะทางดนตรี
รายละเอียดคาถาม

1. ด้านชุดกิจกรรม
1.1 การจัดลาดับขัน้ ตอนของแต่ละชุดกิจกรรม
1.2 ความเหมาะสมของเนือ้ หากับกลุม่ ผูเ้ รียน
1.3 ความน่าสนใจในเนือ้ หาของชุดกิจกรรม
1.4 เวลาที่ใช้ในแต่ละเนือ้ หาในชุดกิจกรรม
2. ด้านครู ผู้สอน
2.1 ความชัดเจน เข้าใจง่ายในการให้ความรู ้
ของครูผสู้ อน
2.2 ความชัดเจนในการให้คาแนะนาการใช้
ชุดกิจกรรมของครูผสู้ อน
2.3 การใช้เวลาต่อการเรียนรูใ้ นแต่ละ
ชุดกิจกรรมของผูค้ รูสอน
2.4 การให้ความช่วยเหลือผูเ้ รียนระหว่างการ
ทากิจกรรมของครูผสู้ อน
2.5 ความชัดเจนของเกณฑ์การวัดและ
ประเมินผลผูเ้ รียน
3. ด้านสื่อและอุปรณ์ทใี่ ช้ในชุดกิจกรรม
3.1 ความเหมาะสมของสื่อและอุปกรณ์ท่ใี ช้
ในชุดกิจกรรม
3.2 ความชัดเจน น่าสนใจของสื่อที่ใช้ในการ
สอน
3.3 คุณภาพของอุปกรณ์ท่ใี ช้ในการสอน

ความคิดเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญ
+1
0
-1

ข้อเสนอแนะ
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4. ด้านประโยชน์ทไี่ ด้รับ
4.1 ทักษะความรูใ้ นการแยกแยะระดับเสียง
4.2 ทักษะในการอ่านโน้ตทดแทนการท่องจา
4.3 การนาความรูท้ ่ไี ด้จากการเรียนชุดกิจกรรม
ไปใช้ในการพัฒนาทักษะในการปฏิบตั ิเครื่อง
ดนตรี
4.4 ความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยชุดกิจกรรม
เสริมสร้างโสตทักษะทางดนตรี ตามแนวคิดของ
โคดาย

ลงชื่อ.................................................................
(..................................................................)
ผูเ้ ชี่ยวชาญ
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ภาคผนวก ข
- หนังสือขอความอนุเคราะห์ตรวจเครื่องมือ
- ผลการวิเคราะห์ตรวจสอบความเหมาะสมของผูเ้ ชี่ยวชาญที่มีต่อ ชุดกิจกรรมการเสริมสร้างโสต
ทักษะทางดนตรีตามแนวคิดของโคดาย
- ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของผูเ้ ชี่ยวชาญที่มีต่อ
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
- ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของผูเ้ ชี่ยวชาญที่มีต่อแบบสอบถามความพึงพอใจ
ต่อการเรียนรูด้ ว้ ยชุดกิจกรรมเสริมสร้างโสตทักษะทางดนตรี
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หนังสือขอความอนุเคราะห์ตรวจเครื่องมือ

84

\\

85

86
ตาราง 6 ผลการวิ เคราะห์ต รวจสอบความเหมาะสมของผู้เชี่ ย วชาญที่ มี ต่ อ ชุด กิ จ กรรมที่ 1
โสตทักษะทางดนตรีในระดับเสียง โด เร มี ฟา ซอล
ความ
เหมาะสมของ ค่าเฉลี่ย
แปลผล
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชุดกิจกรรม
รายการประเมิน
X
คนที่
1 2 3
ชุดกิจกรรมที่ 1. ด้านเนือ้ หา
1 โสตทักษะ 1.1 มีความเหมาะสมกับวัยของผูเ้ รียน 4 4 4
4.00 เหมาะสม
ทางดนตรีใน
มาก
ระดับเสียง โด
1.2 มีความเหมาะสมกับเวลาเรียน
4 5 4
4.33 เหมาะสม
เร มี ฟา ซอล
มาก
1.3 มีความเหมาะสมกับแนวคิดของโค 4 4 3
3.67 เหมาะสม
ดาย
มาก
2. ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน
2.1 มีความสอดคล้องกับการเรียนโสต 4 4 4
4.00 เหมาะสม
ทักษะตามตามแนวคิดของโคดาย
มาก
2.2 มีความเหมาะสมกับผูเ้ รียน

4

5

4

4.33

เหมาะสม
มาก

3. ด้านสื่อและอุปกรณ์
3.1 สื่อและอุปกร์ณที่ใช้มีความ
เหมาะสมต่อการจัดกิจกรรม

4

4

4

4.00

เหมาะสม
มาก
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ตาราง 6 (ต่อ)

ชุดกิจกรรม

ชุดกิจกรรมที่
1 โสตทักษะ
ทางดนตรีใน
ระดับเสียง โด
เร มี ฟา ซอล

รายการประเมิน

ความ
เหมาะสมของ ค่าเฉลี่ย
ผู้ทรงคุณวุฒิ
X
คนที่
1 2 3

แปลผล

4. ด้านการวัดและประเมินผล
4.1 แบบฝึ กหัดมีความสอดคล้องและ
เหมาะสมกับชุดกิจกรรม

4

5

4

4.33

เหมาะสม
มาก

4.2 เกณฑ์การให้คะแนนมีความ
เหมาะสมกับเนือ้ หา กิจกรรมและ
ความสามารถของผูเ้ รียน
5. ด้านประโยชน์

3

4

3

3.33

เหมาะสม
ปานกลาง

5.1 ผูเ้ รียนเกิดการพัฒนาโสตทักษะใน
การแยกแยะระดับเสียงของตัวโน้ต

4

4

4

4.00

เหมาะสม
มาก

5.2 ผูเ้ รียนรูจ้ กั แนวเสียงประสาน
ทางการขับร้องประสานเสียง
5.3 ผูเ้ รียนรูจ้ กั การทางานร่วมกัน
เป็ นกลุม่

4

5

4

4.33

4

5

5

4.67

เหมาะสม
มาก
เหมาะสม
มากที่สดุ
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ตาราง 7 ผลการวิ เคราะห์ต รวจสอบความเหมาะสมของผู้เชี่ ย วชาญที่ มี ต่ อ ชุ ด กิ จ กรรมที่ 2
โสตทักษะทางดนตรีในระดับเสียง ซอล ลา ที โด

ชุดกิจกรรม

รายการประเมิน

ชุดกิจกรรมที่ 1. ด้านเนือ้ หา
2 โสตทักษะ 1.1 มีความเหมาะสมกับวัยของผูเ้ รียน
ทางดนตรีใน
ระดับเสียง
1.2 มีความเหมาะสมกับเวลาเรียน
ซอล ลา ที โด

ความ
เหมาะสมของ ค่าเฉลี่ย
แปลผล
ผู้ทรงคุณวุฒิ
X
คนที่
1 2 3
4

4

4

4.00

เหมาะสม
มาก
เหมาะสม
มาก
เหมาะสม
มาก

4

5

4

4.33

1.3 มีความเหมาะสมกับแนวคิดของโค
ดาย
2. ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน
2.1 มีความสอดคล้องกับการเรียนโสต
ทักษะตามตามแนวคิดของโคดาย

4

4

3

3.67

4

4

4

4.00

เหมาะสม
มาก

2.2 มีความเหมาะสมกับผูเ้ รียน

4

5

4

4.33

เหมาะสม
มาก

3. ด้านสื่อและอุปกรณ์
3.1 สื่อและอุปกร์ณที่ใช้มีความ
เหมาะสมต่อการจัดกิจกรรม

4

4

4

4.00

เหมาะสม
มาก
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ตาราง 7 (ต่อ)

ชุดกิจกรรม

ชุดกิจกรรมที่
2 โสตทักษะ
ทางดนตรีใน
ระดับเสียง
ซอล ลา ที โด

รายการประเมิน

ความ
เหมาะสมของ ค่าเฉลี่ย
ผู้ทรงคุณวุฒิ
X
คนที่
1 2 3

แปลผล

4. ด้านการวัดและประเมินผล
4.1 แบบฝึ กหัดมีความสอดคล้องและ
เหมาะสมกับชุดกิจกรรม

4

5

4

4.33

เหมาะสม
มาก

4.2 เกณฑ์การให้คะแนนมีความ
เหมาะสมกับเนือ้ หา กิจกรรมและ
ความสามารถของผูเ้ รียน
5. ด้านประโยชน์

3

4

3

3.33

เหมาะสม
ปานกลาง

5.1 ผูเ้ รียนเกิดการพัฒนาโสตทักษะใน
การแยกแยะระดับเสียงของตัวโน้ต

4

4

4

4.00

เหมาะสม
มาก

5.2 ผูเ้ รียนรูจ้ กั แนวเสียงประสาน
ทางการขับร้องประสานเสียง
5.3 ผูเ้ รียนรูจ้ กั การทางานร่วมกัน
เป็ นกลุม่

4

5

4

4.33

4

5

5

4.67

เหมาะสม
มาก
เหมาะสม
มากที่สดุ
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ตาราง 8 ผลการวิ เคราะห์ต รวจสอบความเหมาะสมของผู้เชี่ ย วชาญที่ มี ต่ อ ชุด กิ จ กรรมที่ 3
โสตทักษะทางดนตรีในระดับเสียง 8 เสียง

ชุดกิจกรรม

ชุดกิจกรรมที่
3 โสตทักษะ
ทางดนตรีใน
ระดับเสียง
8 เสียง

รายการประเมิน

ความ
เหมาะสมของ ค่าเฉลี่ย
แปลผล
ผู้ทรงคุณวุฒิ
X
คนที่
1 2 3

1. ด้านเนือ้ หา
1.1 มีความเหมาะสมกับวัยของผูเ้ รียน

4

4

4

4.00

เหมาะสม
มาก
เหมาะสม
มาก
เหมาะสม
มาก

1.2 มีความเหมาะสมกับเวลาเรียน

4

5

4

4.33

1.3 มีความเหมาะสมกับแนวคิดของโค
ดาย
2. ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน
2.1 มีความสอดคล้องกับการเรียนโสต
ทักษะตามตามแนวคิดของโคดาย

4

4

3

3.67

4

4

4

4.00

เหมาะสม
มาก

2.2 มีความเหมาะสมกับผูเ้ รียน

4

5

4

4.33

เหมาะสม
มาก

3. ด้านสื่อและอุปกรณ์
3.1 สื่อและอุปกร์ณที่ใช้มีความ
เหมาะสมต่อการจัดกิจกรรม

4

4

4

4.00

เหมาะสม
มาก
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ตาราง 8 (ต่อ)

ชุดกิจกรรม

ชุดกิจกรรมที่
3 โสตทักษะ
ทางดนตรีใน
ระดับเสียง
8 เสียง

รายการประเมิน

ความ
เหมาะสมของ ค่าเฉลี่ย
ผู้ทรงคุณวุฒิ
X
คนที่
1 2 3

แปลผล

4. ด้านการวัดและประเมินผล
4.1 แบบฝึ กหัดมีความสอดคล้องและ
เหมาะสมกับชุดกิจกรรม

4

5

4

4.33

เหมาะสม
มาก

4.2 เกณฑ์การให้คะแนนมีความ
เหมาะสมกับเนือ้ หา กิจกรรมและ
ความสามารถของผูเ้ รียน
5. ด้านประโยชน์

3

4

3

3.33

เหมาะสม
ปานกลาง

5.1 ผูเ้ รียนเกิดการพัฒนาโสตทักษะใน
การแยกแยะระดับเสียงของตัวโน้ต

4

4

4

4.00

เหมาะสม
มาก

5.2 ผูเ้ รียนรูจ้ กั แนวเสียงประสาน
ทางการขับร้องประสานเสียง
5.3 ผูเ้ รียนรูจ้ กั การทางานร่วมกัน
เป็ นกลุม่

4

5

4

4.33

4

5

5

4.67

เหมาะสม
มาก
เหมาะสม
มากที่สดุ
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ตาราง 9 ผลการวิ เคราะห์ต รวจสอบความเหมาะสมของผู้เชี่ ย วชาญที่ มี ต่ อ ชุด กิ จ กรรมที่ 4
โสตทักษะในบทเพลงไทยเดิม เพลง งามแสงเดือน

ชุดกิจกรรม

รายการประเมิน

ชุดกิจกรรมที่ 1. ด้านเนือ้ หา
4 โสตทักษะ 1.1 มีความเหมาะสมกับวัยของผูเ้ รียน
ในบทเพลง
ไทยเดิม เพลง
1.2 มีความเหมาะสมกับเวลาเรียน
งามแสงเดือน

ความ
เหมาะสมของ ค่าเฉลี่ย
แปลผล
ผู้ทรงคุณวุฒิ
X
คนที่
1 2 3
4

4

4

4.00

เหมาะสม
มาก
เหมาะสม
มาก
เหมาะสม
มาก

4

5

4

4.33

1.3 มีความเหมาะสมกับแนวคิดของโค
ดาย
2. ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน
2.1 มีความสอดคล้องกับการเรียนโสต
ทักษะตามตามแนวคิดของโคดาย

4

4

4

4.00

4

4

3

3.67

เหมาะสม
มาก

2.2 มีความเหมาะสมกับผูเ้ รียน

4

5

4

4.33

เหมาะสม
มาก

3. ด้านสื่อและอุปกรณ์
3.1 สื่อและอุปกร์ณที่ใช้มีความ
เหมาะสมต่อการจัดกิจกรรม

4

4

4

4.00

เหมาะสม
มาก
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ตาราง 9 (ต่อ)

ชุดกิจกรรม

ชุดกิจกรรมที่ 4
โสตทักษะใน
บทเพลงไทย
เดิม เพลง งาม
แสงเดือน

รายการประเมิน

ความ
เหมาะสมของ ค่าเฉลี่ย
ผู้ทรงคุณวุฒิ
X
คนที่
1 2 3

แปลผล

4. ด้านการวัดและประเมินผล
4.1 เพลงที่ใช้มีความสอดคล้องและ
เหมาะสมกับชุดกิจกรรม

4

4

4

4.00

เหมาะสม
มาก

4.2 เกณฑ์การให้คะแนนมีความ
เหมาะสมกับเนือ้ หา กิจกรรมและ
ความสามารถของผูเ้ รียน
5. ด้านประโยชน์

3

4

3

3.33

เหมาะสม
ปานกลาง

5.1 ผูเ้ รียนเกิดการพัฒนาโสตทักษะใน
การแยกแยะระดับเสียงของตัวโน้ต

4

4

4

4.00

เหมาะสม
มาก

5.2 ผูเ้ รียนรูจ้ กั แนวเสียงประสานทางการ
ขับร้องประสานเสียง
5.3 ผูเ้ รียนรูจ้ กั การทางานร่วมกัน
เป็ นกลุม่
5.4 นักเรียนได้เห็นคุณค่าของเพลง
ไทยเดิมและอนุรกั ษ์วฒ
ั นธรรมไทย

4

5

4

4.33

4

5

4

4.33

4

5

5

4.67

เหมาะสม
มาก
เหมาะสม
มาก
เหมาะสม
มากที่สดุ
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ตาราง 10 ผลการวิ เคราะห์ค วามคิ ด เห็ น ของผู้เชี่ ย วชาญที่ มี ต่ อ แบบทดสอบวัด ผลสัม ฤทธิ์
ทางการเรียน

ข้อสอบที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1

ความคิดเห็น
ของผู้เชี่ยวชาญ คนที่
1
2
3
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1

IOC
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

แปลผล
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
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ตาราง 11 ผลการวิเคราะห์ค วามคิ ด เห็ น ของผู้เชี่ ย วชาญที่ มี ต่ อ แบบสอบถามความพึ งพอใจ
ต่อการเรียนรูด้ ว้ ยชุดกิจกรรมเสริมสร้างโสตทักษะทางดนตรี

รายละเอียดคาถาม

ความคิดเห็น
ของผู้เชี่ยวชาญ คนที่
1
2
3

IOC

แปล
ผล
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้

1.ด้านการจัดหลักสูตรและการนาไปใช้
1.1 การจัดลาดับขัน้ ตอนของแต่ละชุดกิจกรรม
1.2 ความเหมาะสมของเนือ้ หากับกลุม่ ผูเ้ รียน
1.3 ความน่าสนใจในเนือ้ หาของชุดกิจกรรม
1.4 เวลาที่ใช้ในแต่ละเนือ้ หาในชุดกิจกรรม
2. ด้านครู ผู้สอน

0
+1

+1

+1

+1

+1

+1

+1

+1

+1

+1

+1

0.5
1.00
1.00
1.00

2.1 ความชัดเจน เข้าใจง่ายในการให้ความรูข้ อง
ครูผสู้ อน
2.2 ความชัดเจนในการให้คาแนะนาการใช้
ชุดกิจกรรมของครูผสู้ อน
2.3 การใช้เวลาต่อการเรียนรูใ้ นแต่ละ
ชุดกิจกรรมของผูค้ รูสอน
2.4 การให้ความช่วยเหลือผูเ้ รียนระหว่างการทา
กิจกรรมของครูผสู้ อน
2.5 ความชัดเจนของเกณฑ์การวัดและ
ประเมินผลผูเ้ รียน

+1

+1

+1

1.00

ใช้ได้

+1

0

+1

0.5

ใช้ได้

+1

+1

+1

1.00

ใช้ได้

+1

0

+1

0.5

ใช้ได้

+1

+1

+1

1.00

ใช้ได้
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ตาราง 11 (ต่อ)

รายละเอียดคาถาม

ความคิดเห็น
ของผู้เชี่ยวชาญ คนที่
1
2
3

IOC

แปล
ผล

3. ด้านสื่อและอุปกรณ์ทใี่ ช้ในชุดกิจกรรม
3.1 ความเหมาะสมของสื่อและอุปกรณ์ท่ใี ช้
ในชุดกิจกรรม
3.2 ความชัดเจน น่าสนใจของสื่อที่ใช้ในการสอน
3.3 คุณภาพของอุปกรณ์ท่ใี ช้ในการสอน
4. ด้านประโยชน์ทไี่ ด้รับ

+1

+1

+1

1.00

ใช้ได้

+1

+1

+1

+1

+1

+1

1.00
1.00

ใช้ได้
ใช้ได้

4.1 ทักษะความรูใ้ นการแยกแยะระดับเสียง
4.2 ทักษะในการอ่านโน้ตทดแทนการท่องจา
4.3 การนาความรูท้ ่ไี ด้จากการเรียนชุดกิจกรรม
ไปใช้ในการพัฒนาทักษะในการปฏิบตั ิเครื่อง
ดนตรี
4.4 ความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยชุดกิจกรรม
เสริมสร้างโสตทักษะทางดนตรี ตามแนวคิดของ
โคดาย

+1

+1

+1

+1

+1

+1

0

+1

+1

1.00
1.00
0.5

ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้

0

+1

+1

0.5

ใช้ได้
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ภาคผนวก ค
- ชุ ด กิ จ กรรมเสริม สร้า งโสตทั ก ษะทางดนตรี ตามแนวคิ ด ของโคดาย/แบบทดสอบ
ท้ายหน่วย/Score โน้ตเพลง งามแสงเดือน
- แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโสตทักษะทางดนตรี ตามแนวคิดของโคดาย
ก่อนเรียน -หลังเรียน
- เฉลยแบบทดสอบวัด ผลสัม ฤทธิ์ ท างการเรี ยนโสตทักษะทางดนตรี ตามแนวคิ ดของ
โคดาย ก่อนเรียน - หลังเรียน
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ชุดกิจกรรมเสริมสร้างโสตทักษะทางดนตรี ตามแนวคิดของโคดาย/แบบทดสอบ
ท้ายหน่วย/Score โน้ตเพลง งามแสงเดือน

ชุดกิจกรรมที่ 1 โสตทักษะทางดนตรีในระดับเสียง โด เร มี ฟา ซอล
ประกอบด้วย
1. จุดมุ่งหมาย
2. เนือ้ หา
3. การกาหนดกิจกรรม
4. การประเมินขัน้ สุดท้าย

สื่อการเรียนรู้
1. แบบฝึ กการใช้สญ
ั ลักษณ์มือตามแนวคิดของโคดาย 333
2. แบบฝึ กหัดที่ผวู้ ิจยั สร้างขึน้
3. Microsoft PowerPoints การใช้สญ
ั ลักษณ์มือตามแนวคิดของโคดาย
4. เครื่องคียบ์ อร์ด
5. ลาโพง
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ชุดกิจกรรมเสริมสร้างโสตทักษะทางดนตรี ตามแนวคิดของโคดาย
ชุดกิจกรรมที่ 1 เรื่อง โสตทักษะทางดนตรีในระดับเสียง โด เร มี ฟา ซอล ระยะเวลา 2 คาบ

จุดมุ่งหมาย เพื่อให้นกั เรียนมีความสามารถในการขับร้องโน้ตพร้อมทาสัญลักษณ์มือตามแนวคิด
ของโคดายให้ตรงกับระดับเสียง โด (C4) เร (D4) มี (E4) ฟา (F4) ซอล (G4)
เนือ้ หาสาคัญ
ระดับ เสียงของตัวโน้ตประกอบด้วย โด (C4) เร (D4) มี (E4) ฟา (F4) ซอล (G4) อยู่ใน
Octave 4 ซึ่งในทางดนตรีมกั จะเริ่มต้นที่ โด (C4) เป็ นเสียงที่อยู่ระดับกลาง

โดยค่าระดับเสียงที่ต่างกันระหว่างเสียงช่วงห่าง ½ เสียง คือ เสียงมี (E4)-ฟา (F4) ส่วน
โน้ตตัวอื่น ๆ ค่าระดับเสียงจะห่างกัน 1 เสียง ดังรูป
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สัญญาณมือ
โคดาย ดัดแปลงสัญญาณมือที่ จอห์น เคอร์เวน (John Curwen) การใช้สญ
ั ลักษณ์มือของ
โคดาย จะใช้ควบคู่ไปกับการอ่านโน้ตและขับร้อง เพื่อแทนระดับเสียงต่าง ๆ ช่วยให้ผเู้ รียนเกิดการ
จดจ าระดับ เสี ย ง และช่ วงห่ างของระดับ เสี ย งได้อ ย่ างชัด เจน โดยในชุด กิ จ กรรมที่ 1 มี การใช้
สัญ ลัก ษณ์มื อ ของโคดายควบคู่ไปกับ การขับ ร้อง โด (C4) เร (D4) มี (E4) ฟา (F4) ซอล (G4)
ดังต่อไปนี ้

การวางมือแบบโคดาย ใช้ในการฝึ กขับร้องเพลง โดยการวางมือจะหันนิว้ โป้งเข้าหาลาตัว
เสียงต่า โด (C4) จะอยู่ในช่วงระดับเอว และไล่ระดับตามตัวโน้ตขึน้ ไปเรื่อย ๆ
การกาหนดกิจกรรม
ขั้นนาเข้าสู่บทเรียน
1. เริ่มต้นด้วยครู ผูส้ อนกดโน้ตบนคียบ์ อร์ด โด (C4) เร (D4) มี (E4) ฟา (F4) ซอล (G4)
และมีการกดสลับตัวโน้ตไปมา ใน 5 ระดับเสียง เพื่อให้นกั เรียนเกิดการรับฟั งในระดับเสียง
2. ครูตงั้ คาถามว่า จากการรับฟั งการกดโน้ตบนคียบ์ อร์ด นักเรียนได้ยินโน้ตในระดับเสียง
ใดบ้าง
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3. ครู ผู้ส อนกดโน้ต บนคี ย์บ อร์ด ให้นั ก เรี ย นร้อ งโน้ต พร้อ มกับ การท าสัญ ลัก ษณ์ มื อ
จาก Power Point ที่ได้จัดทาขึน้ เริ่มจากโน้ตตัวกลม โน้ตตัวขาว โน้ตตัวดาและโน้ตเขบ็ด 1 ชั้น
ตามลาดับ โดยโน้ตที่ใช้ในการสอนนัน้ ได้แก่ โด (C4) เร (D4) มี (E4) ฟา (F4) ซอล (G4) เริ่มจาก
การไล่โน้ตตามลาดับขาขึน้ ต่า – สูง และขาลง สูง – ต่ า โดยยังไม่ มีการสลับโน้ตไปมา เพื่อให้
นักเรียนเกิดความคุน้ เคยในการรับฟั งระดับเสียงของโน้ต โด (C4) เร (D4) มี (E4) ฟา (F4) ซอล
(G4)
ขั้นดาเนินการจัดกิจกรรม
1. ครูผูส้ อนให้นักเรียนจับกลุ่ม โดยแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 5 คน กลุ่มแรกให้รอ้ งโน้ตพร้อมทา
สัญ ลักษณ์มือตามแนวคิดของโคดาย โดยไล่ระดับเสียงจากตัวโด (C4) เป็ นอัตราจังหวะโน้ตตัว
กลม ไปจนถึงตัว มี (E4) และกลุม่ ที่สองเริ่มร้องโน้ตพร้อมทาสัญลักษณ์มือตามแนวคิดของโคดาย
โดยไล่ ร ะดั บ เสี ย งจากตั ว โด (C4) ในอั ต ราจั ง หวะโน้ ต ตั ว กลม โดยในขณะที่ ก ลุ่ ม แรกร้อ ง
และทาสัญลักษณ์มือในระดับเสียงตัว มี (E4) อยู่ และร้องไปจนถึงตัวสุดท้าย คือ ตัวโน้ตตัว ซอล
(G4) โดยกลุ่มแรกจะร้องและทาสัญลักษณ์มือเสร็จก่อนกลุม่ ที่สอง เพื่อให้นกั เรียนได้รบั ฟั งการเกิด
แนวประสานเสียงขัน้ เริ่มต้น ตาม Score ดังภาพ
การประสานเสียง ชุดกิจกรรมที่ 1 ในระดับเสียง โด เร มี ฟา ซอล

2. ครูผสู้ อนทาการกดโน้ตบนคียบ์ อร์ด ให้นักเรียนร้องโน้ตพร้อมกับการทาสัญลักษณ์มือ
โด ย ใ ช้ แ บ บ ฝึ ก ก า ร ใ ช้ สั ญ ลั ก ษ ณ์ มื อ ต า ม แ น ว คิ ด ข อ ง โ ค ด า ย 333 ใ น ข้ อ ที่
1,9,31,34,36,224,226,235,236 จานวน 9 ข้อ และแบบฝึ กหัดที่ผูว้ ิจัยสร้างขึน้ มาประยุกต์ใช้ใน
ชุดกิจกรรมจานวน 1 ข้อ
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3. ครู ผูส้ อนทาการกดโน้ตบนคียบ์ อร์ด โดยการสุ่มตัวโน้ตในระดับเสียง โด (C4) เร (D4)
มี (E4)ฟา (F4) ซอล (G4) และให้นักเรีย นเขีย นโน้ต ตามที่ ค รู ผู้สอนกดโน้ต บนคีย์บ อร์ด ลงใน
แบบฝึ กหัด จานวน 10 ข้อ โดยในแต่ละข้อของแบบฝึ กหัด ครูผสู้ อนจะกดโน้ตบนคียบ์ อร์ดซา้ ไปมา
ไม่เกิน 5 ครัง้ แล้วจึงเปลี่ยนเป็ นข้อถัดไป เรียงลาดับจากง่ายไปหายาก ตามแนวคิดของโคดาย
ดังนี ้
ข้อที่ 1. โด

ข้อที่ 2. ฟา

ข้อที่ 3. เร โด

ข้อที่ 4. เร ฟา

ข้อที่ 5. มี เร

ข้อที่ 6. ซอล ฟา เร

ข้อที่ 7. มี ซอล โด

ข้อที่ 8. โด ฟา เร มี
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ข้อที่ 9. โด มี โด มี

ข้อที่ 10. โด มี ซอล เร

ขั้นสรุ ปกิจกรรม
ครูและนักเรียนร่วมกันเฉลยแบบฝึ กหัดที่ได้ทาไป พร้อมให้นักเรียนได้ซกั – ถามข้อสงสัย
ในชุดกิจกรรมที่เรียนในครัง้ นี ้
เกณฑ์การประเมิน ชุดกิจกรรมที่ 1 โสตทักษะทางดนตรีในระดับเสียง โด เร มี ฟา ซอล
ระดับเกณฑ์
ดีมาก

คาอธิบาย
นักเรียนทาแบบฝึ กหัดในชุดกิจกรรมที่ 1 ได้คะแนนเต็ม 10 คะแนน

ดี

นักเรียนทาแบบฝึ กหัดในชุดกิจกรรมที่ 1 ได้คะแนน 8-9 คะแนน

พอใช้

นักเรียนทาแบบฝึ กหัดในชุดกิจกรรมที่ 1 ได้คะแนน 6-7 คะแนน

ควรปรับปรุง

นักเรียนทาแบบฝึ กหัดในชุดกิจกรรมที่ 1 ได้คะแนน 1-5 คะแนน
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ชุดกิจกรรมที่ 1 ฝึ กการขับร้องด้วยโน้ตดนตรีสากล
แบบฝึ กหัดที่ 1

แบบฝึ กหัดที่ 9

แบบฝึ กหัดที่ 31

แบบฝึ กหัดที่ 34

แบบฝึ กหัดที่ 36

แบบฝึ กหัดที่ 224
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แบบฝึ กหัดที่ 224

แบบฝึ กหัดที่ 226

แบบฝึ กหัดที่ 235

แบบฝึ กหัดที่ 236

แบบฝึ กหัดที่ผวู้ ิจยั สร้างขึน้
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ชุดกิจกรรมที่ 1 โสตทักษะทางดนตรีในระดับเสียง โด เร มี ฟา ซอล (แบบฝึ กหัด)
ชื่อ ……………………………………………………………………..……………………………..…
คาชี แ้ จง ให้นักเรียนฟั งระดับเสี ยงตัวโน้ต 5 ระดับเสียง จากการเล่น คียบ์ อร์ดของครู ผู้สอน และ
บันทึกเป็ นตัวโน้ตในระดับเสียงให้ถกู ต้องในกระดาษเขียนโน้ต
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.

107

ชุดกิจกรรมที่ 2 โสตทักษะทางดนตรีในระดับเสียง ซอล ลา ที โด
ประกอบด้วย
1. จุดมุ่งหมาย
2. เนือ้ หา
3. การกาหนดกิจกรรม
4. การประเมินขัน้ สุดท้าย

สื่อการเรียนรู้
1. แบบฝึ กการใช้สญ
ั ลักษณ์มือตามแนวคิดของโคดาย 333
2. แบบฝึ กหัดที่ผวู้ ิจยั สร้างขึน้
3. Power Point การใช้สญ
ั ลักษณ์มือตามแนวคิดของโคดาย
4. เครื่องคียบ์ อร์ด
5. ลาโพง
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ชุดกิจกรรมที่ 2 โสตทักษะทางดนตรีในระดับเสียง ซอล ลา ที โด

ชุดกิจกรรมที่ 2 เรื่อง โสตทักษะทางดนตรีในระดับเสียง ซอล ลา ที โด ระยะเวลา 2 คาบ

จุดมุ่งหมาย เพื่อให้นกั เรียนมีความสามารถในการขับร้องโน้ตพร้อมทาสัญลักษณ์มือตามแนวคิด
ของโคดายให้ตรงกับระดับเสียง ซอล (G4) ลา (A4) ที (B4) โด (C5)
เนือ้ หาสาคัญ
ระดั บ เสี ย งของตั ว โน้ ต ประกอบด้ ว ย ซอล (G4) ลา (A4) ที (B4) อยู่ ใ น Octave 4
และ โด (C5) อยู่ใน Octave ที่ 5

โดยค่าระดับเสียงที่ต่างกันระหว่างเสียงช่วงห่าง ½ เสียง คือ เสียงที (B4) – เสียงโด (C5)
ส่วนโน้ตตัวอื่น ๆ ค่าระดับเสียงจะห่างกัน 1 เสียง ดังรูป
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สัญญาณมือ
โคดาย ดัดแปลงสัญญาณมือที่ จอห์น เคอร์เวน (John Curwen) การใช้สญ
ั ลักษณ์มือของ
โคดาย จะใช้ควบคู่ไปกับการอ่านโน้ตและขับร้อง เพื่อแทนระดับเสียงต่าง ๆ ช่วยให้ผเู้ รียนเกิดการ
จดจ าระดับ เสี ย ง และช่ วงห่ างของระดับ เสี ย งได้อ ย่ างชัด เจน โดยในชุด กิ จ กรรมที่ 2 มี การใช้
สัญลักษณ์มือของโคดายควบคู่ไปกับการขับร้อง ซอล (G4) ลา (A4) ที (B4) โด (C5) ดังต่อไปนี ้

การวางมื อแบบโคดาย ใช้ในการฝึ กขับร้องเพลง โน้ตตัว ซอล (G4)จะอยู่ในช่ วงระดับ
บริเวณหน้าอก และไล่ระดับตามตัวโน้ตขึน้ ไปเรื่อย ๆ
การกาหนดกิจกรรม
ขั้นนาเข้าสู่บทเรียน
1. ครู ทบทวนในบทเรียนในชุดกิจกรรมที่ 1 โสตทักษะทางดนตรีในระดับเสียง โด (C4)
เร (D4) มี (E4) ฟา (F4) ซอล (G4) เพื่อเชื่อมโยงถึงชุดกิจกรรมที่จะเรียนในครัง้ นี ้
2. ครูผสู้ อนกดโน้ตบนคียบ์ อร์ด ซอล (G4) ลา (A4) ที (B4) โด (C5) และมีการกดสลับตัว
โน้ตไปมา ใน 4 ระดับเสียง เพื่อให้นกั เรียนเกิดการรับฟั งในระดับเสียง
3. ครู ตั้ง คาถามว่า จากการรับ ฟั งการกดโน้ต บนคีย์บ อร์ด นักเรียนได้ยิ น โน้ต ในระดับ
เสียงใดบ้าง
4. ครู ผูส้ อนกดโน้ตบนคียบ์ อร์ด ให้นักเรียนร้องโน้ตพร้อมกับการทาสัญลักษณ์มือ จาก
Power Point ที่ ไ ด้จั ด ท าขึ ้น เริ่ ม จากโน้ ต ตั ว กลม โน้ต ตั ว ขาว โน้ ต ตั ว ด าและโน้ต เขบ็ ด 1 ชั้น
ตามล าดับ โดยโน้ต ที่ ใช้ในการสอนนั้นได้แก่ ซอล (G4) ลา (A4) ที (B4) โด (C5) เริ่ม จากการ
ไล่โน้ตตามลาดับขาขึน้ ต่า – สูง และขาลง สูง – ต่า โดยยังไม่มีการสลับโน้ตไปมา เพื่อให้นกั เรียน
เกิดความคุน้ เคยในการรับฟั งระดับเสียงของโน้ต ซอล (G4) ลา (A4) ที (B4) โด (C5)
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ขั้นดาเนินการจัดกิจกรรม
1. ครู ผู้ส อนให้นักเรียนจับกลุ่ม โดยแบ่งกลุ่ม กลุ่ม ละ 5 คน กลุ่ม แรกให้รอ้ งโน้ตพร้อม
ทาสัญ ลักษณ์มื อตามแนวคิดของโคดาย โดยไล่ระดับเสียงจากตัวซอล (G4) เป็ นอัตราจังหวะ
โน้ตตัวกลม ไปจนถึงตัว (B4) และกลุม่ ที่สองเริ่มร้องโน้ตพร้อมทาสัญลักษณ์มือตามแนวคิดของโค
ดาย โดยไล่ระดับเสียงจากตัว ซอล (G4) ในอัตราจังหวะโน้ตตัวกลม โดยในขณะที่กลุ่มแรกร้อง
และท าสัญ ลัก ษณ์ มื อ ในระดับ เสี ย งตัว ที (B4) อยู่และร้อ งไปจนถึ ง ตัว สุด ท้าย คื อ ตัว โน้ต ตัว
โด (C5) โดยกลุ่มแรกจะร้องและทาสัญ ลักษณ์มื อเสร็จก่อนกลุ่มที่สอง เพื่อให้นักเรียนได้รบั ฟั ง
การเกิดแนวประสานเสียง ตาม Score ดังภาพ
การประสานเสียง ชุดกิจกรรมที่ 2 ในระดับเสียง ซอล ลา ที โด

2. ครูผสู้ อนทาการกดโน้ตบนคียบ์ อร์ด ให้นักเรียนร้องโน้ตพร้อมกับการทาสัญลักษณ์มือ
โดยใช้แบบฝึ กการใช้สัญ ลักษณ์มื อตามแนวคิดของโคดาย 333 ในข้อที่ 161,198 จานวน 2 ข้อ
และแบบฝึ กหัดที่ผวู้ ิจยั สร้างขึน้ มาประยุกต์ใช้ในชุดกิจกรรมจานวน 8 ข้อ
3. ครู ผู้ส อนท าการกดโน้ต บนคี ย์ บ อร์ด โดยการสุ่ม ตั ว โน้ต ในระดั บ เสี ย ง ซอล (G4)
ลา (A4) ที (B4) โด (C5) และให้นัก เรีย นเขี ย นโน้ต ตามที่ ค รู ผู้ส อนกดโน้ต บนคี ย์บ อร์ด ลงใน
แบบฝึ กหัด จานวน 10 ข้อ โดยในแต่ละข้อของแบบฝึ กหัด ครูผสู้ อนจะกดโน้ตบนคียบ์ อร์ดซา้ ไปมา
ไม่เกิน 5 ครัง้ แล้วจึงเปลี่ยนเป็ นข้อถัดไป เรียงลาดับจากง่ายไปหายาก ตามแนวคิดของโคดาย
ดังนี ้
ข้อที่ 1. ซอล

ข้อที่ 2. ที
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ข้อที่ 3. ลา ซอล

ข้อที่ 4. โด ลา

ข้อที่ 5. ที ลา

ข้อที่ 6. ที ลา ซอล

ข้อที่ 7. โด ลา ที

ข้อที่ 8. ลา ที โด

ข้อที่ 9. ลา โด ลา ซอล

ข้อที่ 10. ที ซอล ลา โด

ขั้นสรุ ปกิจกรรม
ครูและนักเรียนร่วมกันเฉลยแบบฝึ กหัดที่ได้ทาไป พร้อมให้นักเรียนได้ซกั – ถามข้อสงสัย
ในชุดกิจกรรมที่เรียนในครัง้ นี ้
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เกณฑ์การประเมิน ชุดกิจกรรมที่ 2 โสตทักษะทางดนตรีในระดับเสียง ซอล ลา ที โด
ระดับเกณฑ์
ดีมาก

คาอธิบาย
นักเรียนทาแบบฝึ กหัดในชุดกิจกรรมที่ 2 ได้คะแนนเต็ม 10 คะแนน

ดี

นักเรียนทาแบบฝึ กหัดในชุดกิจกรรมที่ 2 ได้คะแนน 8-9 คะแนน

พอใช้

นักเรียนทาแบบฝึ กหัดในชุดกิจกรรมที่ 2 ได้คะแนน 6-7 คะแนน

ควรปรับปรุง

นักเรียนทาแบบฝึ กหัดในชุดกิจกรรมที่ 2 ได้คะแนน 1-5 คะแนน
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ชุดกิจกรรมที่ 2 ฝึ กการขับร้องด้วยโน้ตดนตรีสากล

แบบฝึ กหัดที่ 161

แบบฝึ กหัดที่ผวู้ ิจยั สร้างขึน้

แบบฝึ กหัดที่ผวู้ ิจยั สร้างขึน้

แบบฝึ กหัดที่ผวู้ ิจยั สร้างขึน้

แบบฝึ กหัดที่ผวู้ ิจยั สร้างขึน้
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แบบฝึ กหัดที่ผวู้ ิจยั สร้างขึน้

แบบฝึ กหัดที่ผวู้ ิจยั สร้างขึน้

แบบฝึ กหัดที่ผวู้ ิจยั สร้างขึน้

แบบฝึ กหัดที่ผวู้ ิจยั สร้างขึน้

แบบฝึ กหัดที่ผวู้ ิจยั สร้างขึน้
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ชุดกิจกรรมที่ 2 โสตทักษะทางดนตรีในระดับเสียง ซอล ลา ที โด (แบบฝึ กหัด)
ชื่อ ……………………………………………………………………..……………………………..…
คาชี แ้ จง ให้นักเรียนฟั งระดับเสี ยงตัวโน้ต 5 ระดับเสียง จากการเล่น คียบ์ อร์ดของครู ผู้สอน และ
บันทึกเป็ นตัวโน้ตในระดับเสียงให้ถกู ต้องในกระดาษเขียนโน้ต
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.
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ชุดกิจกรรมที่ 3 โสตทักษะทางดนตรีในระดับเสียง 8 เสียง
ประกอบด้วย
1. จุดมุ่งหมาย
2. เนือ้ หา
3. การกาหนดกิจกรรม
4. การประเมินขัน้ สุดท้าย

สื่อการเรียนรู้
1. แบบฝึ กการใช้สญ
ั ลักษณ์มือตามแนวคิดของโคดาย 333
2. แบบฝึ กหัดที่ผวู้ ิจยั สร้างขึน้
3. Power Point การใช้สญ
ั ลักษณ์มือตามแนวคิดของโคดาย
4. เครื่องคียบ์ อร์ด
5. ลาโพง
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ชุดกิจกรรมที่ 3 โสตทักษะทางดนตรีในระดับเสียง 8 ระดับเสียง
ชุดกิจกรรมที่ 3 เรื่อง โสตทักษะทางดนตรีในระดับเสียง 8 ระดับเสียง ระยะเวลา 2 คาบ

จุดมุ่งหมาย เพื่อให้นกั เรียนมีความสามารถในการขับร้องโน้ตพร้อมทาสัญลักษณ์มือตามแนวคิด
ของโคดายให้ต รงกับ ระดับ เสี ย ง โด (C4) เร (D4) มี (E4) ฟา (F4) ซอล (G4) ลา (A4) ที (B4)
โด (C5) ในบันไดเสียง C Major
เนือ้ หาสาคัญ
บันไดเสียง (Scale) มีความสาคัญยิ่งในการนาไปใช้ในทักษะทางดนตรี และทฤษฎีดนตรี
ที่จะสามารถวิเคราะห์บทเพลงต่าง ๆ ที่จะทาการบรรเลงได้อย่างถูกต้อง และเป็ นเสมือนกุญแจ
ที่สาคัญสาหรับนักดนตรี เมื่อมีความรูแ้ ละความเข้าใจในเรื่องของบันไดเสียงได้อย่างแม่นยาแล้ว
จะสามารถต่อยอดในการศึกษาเนือ้ หาสาระทางทฤษฎีในระดับที่สูงขึน้ ต่อไปได้ ดังนัน้ การเรียนรู ้
เรื่องบันไดเสียง จึงเป็ นความรูท้ ่ีนักดนตรี และนักร้องไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ การจดจาบันไดเสียง
อาจเกิดความผิดพลาดขึน้ ได้ถา้ ไม่มีความเข้าใจและสามารถวิเคราะห์ได้อย่างแท้จริง
โดยโครงสร้างของ Major Scale จะมีตวั โน้ตทัง้ หมด 8 ตัว เรียงลาดับกันไปตามตัวอักษร
C - D - E - F - G - A - B - C ในระยะ 1 Octave แต่จะไม่มีโน้ตซา้ กันในสเกลและไม่ขา้ มขัน้ (โน้ต
ตัวที่ 1 และ โน้ตตัวที่ 8 ชื่อเดียวกันแต่จะอยู่คนล่ะระดับเสียง) มี semitone หรือระยะครึง่ เสียง อยู่
ที่โน้ตตัว 3-4 กับ 7-8 นอกนัน้ ห่างกัน 1 เสียงเต็ม
บั น ไดเสี ย ง C Major (C Major Scale) โดยปกติ แ ล้ ว ระดั บ เสี ย งของโน้ ต แต่ ล ะตั ว
เมื่อไม่มีเครื่องหมายแปลงเสียง (Accidental) กากับไว้ ตามธรรมชาติของเสียงโดยโน้ตแต่ละตัว
จะมีระยะห่างของเสียงระหว่างกันเป็ น 1 เสียงเต็ม (Whole step) เช่น โน้ต C-D, D-E, F-G, G-A
และ A-B และจะมีโน้ตจานวน 2 คู่บนบันไดเสียง จะมีระยะห่างของเสียงระหว่างกันเพียงครึ่งเสียง
(Half step) ได้แก่ โน้ต E^F และ B^C เมื่ อเทียบกับคีย์เปี ยโน เมื่ อเริ่ม ต้นที่โน้ต C และบรรเลง
ในคียส์ ีขาวทัง้ หมดก็จะได้บนั ไดเสียง C Major ตามความห่างของโน้ตแต่ละตัว ดังรูป
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สัญญาณมือ
โคดาย ดัดแปลงสัญ ญาณมื อที่ จอห์น เคอร์เวน (John Curwen) การใช้สัญ ลักษณ์มื อ
ของโคดาย จะใช้ควบคู่ไปกับการอ่านโน้ตและขับร้อง เพื่อแทนระดับเสียงต่าง ๆ ช่วยให้ผูเ้ รียน
เกิ ด การจดจ าระดับ เสี ย ง และช่ ว งห่ างของระดับ เสี ย งได้อ ย่ า งชัด เจน โดยในชุด กิ จ กรรมที่ 3
มี การใช้สัญ ลัก ษณ์ มื อ ของโคดายควบคู่ไปกับ การขับ ร้อ ง ในโน้ต ระดับ เสี ย ง โด (C4) เร (D4)
มี (E4) ฟา (F4) ซอล (G4) ลา (A4) ที (B4) โด (C5)

การวางมือแบบโคดาย ใช้ในการฝึ กขับร้องเพลง โดยการวางมือจะหันนิว้ โป้งเข้าหาลาตัว
เสียงต่า โด (C4) จะอยู่ในช่วงระดับเอว และไล่ระดับตามตัวโน้ตขึน้ ไปเรื่อย ๆ จนถึงตัว โด (C5)
การกาหนดกิจกรรม
ขั้นนาเข้าสู่บทเรียน
1. ครูทบทวนในบทเรียนในชุดกิจกรรมที่ 3 โสตทักษะทางดนตรีในระดับเสียง ซอล (G4)
ลา (A4) ที (B4) โด (C5) เพื่อเชื่อมโยงถึงชุดกิจกรรมที่จะเรียนในครัง้ นี ้
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2. ครู ผู้ส อนกดโน้ต บนคี ย์บ อร์ด โด (C4) เร (D4) มี (E4) ฟา (F4) ซอล (G4) ลา (A4)
ที (B4) โด (C5) และมีการกดสลับตัวโน้ตไปมา ใน 8 ระดับเสียง เพื่อให้นักเรียนเกิดการรับฟั งใน
ระดับเสียง
3. ครูตงั้ คาถามว่า จากการรับฟั งการกดโน้ตบนคียบ์ อร์ด นักเรียนได้ยินโน้ตในระดับเสียง
ใดบ้าง
4. ครูผสู้ อนกดโน้ตบนคียบ์ อร์ด ให้นกั เรียนร้องโน้ตพร้อมกับการทาสัญลักษณ์มือ โดยเริ่ม
จากโน้ตตัวกลม โน้ตตัวขาว โน้ตตัวดาและโน้ตเขบ็ด 1 ชั้น ทั้ง 8 ระดับเสียง เริ่มจากการไล่โน้ต
ตามลาดับขาขึน้ ต่า – สูง และขาลง สูง – ต่า โดยยังไม่มีการสลับโน้ตไปมา เพื่อให้นักเรียนเกิด
ความคุน้ เคยในการรับฟั งระดับเสียงทัง้ 8 ระดับเสียง
5. ครูกดโน้ตในเสียงแฟลต (♭) ให้นกั เรียนฟั ง แล้วตัง้ คาถามว่า มีความแตกต่างกับเสียง
โน้ตปกติอย่างไรบ้าง
ขั้นดาเนินการจัดกิจกรรม
1. ครูผูส้ อนให้นักเรียนจับกลุ่ม โดยแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 5 คน กลุ่มแรกให้รอ้ งโน้ตพร้อมทา
สัญ ลักษณ์มื อ ตามแนวคิด ของโคดาย โดยไล่ระดับ เสี ยงจากตัวโด (C4) เป็ น อัต ราจังหวะโน้ต
ตัวกลม ไปจนถึงตัว ซอล (G4) และกลุ่ม ที่สองเริ่ม ร้องโน้ตพร้อมทาสัญ ลัก ษณ์มื อตามแนวคิด
ของโคดาย โดยไล่ระดับเสียงจากตัว โด (C4) ในอัตราจังหวะโน้ตตัวกลม โดยในขณะที่กลุ่มแรก
ร้องและทาสัญ ลักษณ์มือในระดับเสียงตัว ซอล (G4) อยู่ และร้องไปจนถึงตัวสุดท้าย คือ ตัวโน้ต
ตัว โด (C5) โดยกลุ่มแรกจะร้องและทาสัญลักษณ์มือเสร็จก่อนกลุ่มที่สอง เพื่ อให้นกั เรียนได้รบั ฟั ง
การเกิดแนวประสานเสียง ตาม Score ดังภาพ
การประสานเสียง ชุดกิจกรรมที่ 3 ในระดับเสียง 8 เสียง
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2. ครูผสู้ อน อธิบายเพิ่มเติมถึงโน้ตประจุด คือ คือโน้ตสากลที่มีความยาวเป็ น 3/2 เท่าของ
โน้ตปกติ หรือเรียกได้ว่ามีความยาวมากขึน้ อีกครึ่งหนึ่งของค่าตัวโน้ตเดิม เขียนโดยกากับ จุดไว้
ข้า งๆ หัว โน้ต ตัว อย่ า ง เช่ น โน้ต ตัว กลมเมื่ อ ประจุด
จะมี ค่ า เท่ า กับ โน้ต ตั ว กลมบวก
โน้ตตัวขาว
ซึ่งจุด นั้น มี ค่าเท่ ากับโน้ตตัวขาวซึ่งมี ค่าเป็ น ครึ่ง หนึ่ งของโน้ต ตัวกลม
ดังตัวอย่างรูปภาพ

3. ครูผสู้ อนทาการกดโน้ตบนคียบ์ อร์ด ให้นักเรียนร้องโน้ตพร้อมกับการทาสัญลักษณ์มือ
โดยใช้แบบฝึ กหัดการใช้สญ
ั ลักษณ์มือตามแนวคิดของโคดาย 333 ในข้อที่ 244,247 จานวน 2 ข้อ
และแบบฝึ กหั ด ที่ ผู้ วิ จั ย สร้า งขึ ้น จ านวน 8 ข้ อ มาประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ นชุ ด กิ จ กรรม (หลั ง จาก
แบบฝึ กหัดที่ 5 นักเรียนจะต้องฝึ กอ่านโน้ตเอง โดยไม่มีอกั ษรเขียนไว้ให้)
4. ครู ผูส้ อนทาการกดโน้ตบนคียบ์ อร์ด โดยการสุ่มตัวโน้ตในระดับเสีย งทัง้ 8 ระดับเสียง
และให้นกั เรียนเขียนโน้ตตามที่ครูผสู้ อนกดโน้ตบนคียบ์ อร์ดลงในแบบฝึ กหัด จานวน 10 ข้อ โดยใน
แต่ละข้อของแบบฝึ กหัด ครูผสู้ อนจะกดโน้ตบนคียบ์ อร์ดซา้ ไปมา ไม่เกิน 5 ครัง้ แล้วจึงเปลี่ยนเป็ น
ข้อถัดไป เรียงลาดับจากง่ายไปหายาก ตามแนวคิดของโคดาย ดังนี ้
ข้อที่ 1. โด มี ซอล

ข้อที่ 2. ลา ที โด

ข้อที่ 3. เร มี เร ซอล
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ข้อที่ 4. ซอล ฟา มี โด
ข้อที่ 5. มี ซอล เร มี
ข้อที่ 5. มี ซอล เร มี
ข้อที่ 6. ฟา ซอล เร โด
ข้อที่ 6. ฟา ซอล เร โด

ข้อที่ 7. เร มี ฟา โด ซอล

ข้อที่ 8. โด โด ฟา ซอล โด

ข้อที่ 9. ลา โด ซอล ลา ที เร

ข้อที่ 10. ซอล โด ที เร มี ซอล

6. ครู อธิบายการเกิดเสียง ที่เป็ นโน้ต แฟลต ( ♭) ในระดับเสียงโน้ตต่าง ๆ ในบันไดเสียง
พร้อมทั้งฝึ กให้นักเรียนฝึ กขับร้อง เพื่ อเชื่ อมโยงกับชุดกิจ กรรมที่ 4 ในการขับร้องเพลงไทยเดิม
ในเพลง งามแสงเดือน
ขั้นสรุ ปกิจกรรม
ครูและนักเรียนร่วมกันเฉลยแบบฝึ กหัดที่ได้ทาไป พร้อมให้นักเรียนได้ซกั – ถามข้อสงสัย
ในชุดกิจกรรมที่เรียนในครัง้ นี ้
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เกณฑ์การประเมิน ชุดกิจกรรมที่ 3 โสตทักษะทางดนตรีในระดับเสียง 8 ระดับเสียง
ระดับเกณฑ์
ดีมาก
ดี
พอใช้
ควรปรับปรุง

คาอธิบาย
นักเรียนทาแบบฝึ กหัดในชุดกิจกรรมที่ 3 ได้คะแนนเต็ม 10 คะแนน
นักเรียนทาแบบฝึ กหัดในชุดกิจกรรมที่ 3 ได้คะแนน 8-9 คะแนน
นักเรียนทาแบบฝึ กหัดในชุดกิจกรรมที่ 3 ได้คะแนน 6-7 คะแนน
นักเรียนทาแบบฝึ กหัดในชุดกิจกรรมที่ 3 ได้คะแนน 1- 5 คะแนน
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ชุดกิจกรรมที่ 3 ฝึ กการขับร้องด้วยโน้ตดนตรีสากล
แบบฝึ กหัดที่ 224

แบบฝึ กหัดที่ 247

แบบฝึ กหัดที่ผวู้ ิจยั สร้างขึน้

แบบฝึ กหัดที่ผวู้ ิจยั สร้างขึน้

แบบฝึ กหัดที่ผวู้ ิจยั สร้างขึน้
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แบบฝึ กหัดที่ผวู้ ิจยั สร้างขึน้

แบบฝึ กหัดที่ผวู้ ิจยั สร้างขึน้

แบบฝึ กหัดที่ผวู้ ิจยั สร้างขึน้

แบบฝึ กหัดที่ผวู้ ิจยั สร้างขึน้

แบบฝึ กหัดที่ผวู้ ิจยั สร้างขึน้

125
ชุดกิจกรรมที่ 3 โสตทักษะทางดนตรีในระดับเสียง 8 ระดับเสียง (แบบฝึ กหัด)
ชื่อ ……………………………………………………………………..……………………………..…
คาชี แ้ จง ให้นักเรียนฟั งระดับเสี ยงตัวโน้ต 5 ระดับเสียง จากการเล่น คียบ์ อร์ดของครู ผู้สอน และ
บันทึกเป็ นตัวโน้ตในระดับเสียงให้ถกู ต้องในกระดาษเขียนโน้ต
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.
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ชุดกิจกรรมที่ 4 โสตทักษะในบทเพลงไทยเดิม เพลง งามแสงเดือน
ประกอบด้วย
1. จุดมุ่งหมาย
2. เนือ้ หา
3. การกาหนดกิจกรรม
4. การประเมินขัน้ สุดท้าย

สื่อการเรียนรู้
1. โน้ตขับร้องประสานเสียง เพลง งามแสงเดือน
2. ไฟล์เพลง งามแสงเดือน version 1 (มีทานองร้อง)
3. ไฟล์เพลง งามแสงเดือน version 2 (ไม่มีทานองร้อง)
4. Microsoft PowerPoints การใช้สญ
ั ลักษณ์มือตามแนวคิดของโคดาย
5. เครื่องคียบ์ อร์ด
6. ลาโพง
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ชุดกิจกรรมที่ 4 โสตทักษะในบทเพลงไทยเดิม เพลง งามแสงเดือน
ชุดกิจกรรมที่ 4 เรื่อง โสตทักษะในบทเพลงไทยเดิม เพลง งามแสงเดือน ระยะเวลา 2 คาบ

จุดมุ่งหมาย เพื่อให้นกั เรียนมีความสามารถในการขับร้องโน้ตพร้อมทาสัญลักษณ์มือตามแนวคิด
ของโคดาย ในบัน ไดเสี ย ง E♭ ในบทเพลงไทยเดิม เพลง งามแสงเดื อน ให้ตรงกับระดับ เสีย ง
ที่ได้รบั ฟั ง
เนือ้ หาสาคัญ
บันไดเสียง E♭ หรือ Key E♭ มีโน้ตทั้งหมด 8 ตัว มี โน้ตติด (♭) 3 ตัว E♭ - F – G A♭ - B♭ - C -D - E♭ ดังรูป

เนื่ องจากบัน ไดเสี ยง E♭ นี ้ เป็ นบันไดเสียงที่เหมาะสมกับช่ วงเสียงของนักเรียนระดับ
ประถมศึกษาช่วง 4-6 ที่ยงั คงมีเสียงที่อยู่ระดับเสียงกลางถึงระดับเสียงสูง
เพลง งามแสงเดื อ น (Ngam Sang Duan) ค าร้อ ง หมื่ น มานิ ต ย์ น เรศ (นายเฉลิ ม
เศวตนันท์) หัวหน้ากอง การสังคีต กรมศิลปากร (ประพันธ์ในนามกรมศิลปากร) ทานอง อาจารย์
มนตรี ตราโมท ความหมายเพลง ยามที่แสงจันทร์ส่องมายังโลกทาให้โลกนี ้ ดูสวยงาม ผูค้ นที่มา
เล่นราวงยามที่แสงจันทร์ส่อง ก็มีความงดงามด้วย การราวงนีเ้ พื่ อให้มีความสนุกสนาน มีความ
สามัคคีกนั และละทิง้ ความทุกข์ให้หมดสิน้ ไป
เนือ้ เพลง
งามแสงเดือนมาเยือนส่องหล้า
งามใบหน้าเมื่ออยู่วงรา (ซา้ )
เราเล่นเพื่อสนุก
เปลือ้ งทุกข์วายระกา
ขอให้เล่นฟ้อนรา
เพื่อสามัคคีเอย
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การกาหนดกิจกรรม
ขั้นนาเข้าสู่บทเรียน
1. ครู ท บทวนในบทเรี ย นในชุ ด กิ จ กรรมที่ 4 โสตทั ก ษะทางดนตรี ใ นระดั บ เสี ย ง 8
ระดับเสียงเพื่อเชื่อมโยงถึงชุดกิจกรรมที่จะเรียนในครัง้ นี ้
2. ครู ผู้ส อนกดโน้ตบนคียบ์ อร์ด ในคีย์ Bb เสียงเสียง โด (C4) เร (D4) มี (E4) ฟา (F4)
ซอล (G4) ลา (A4) ที (B4) โด (C5) และมีการกดสลับตัวโน้ตไปมา ใน 8 ระดับเสียง ให้นักเรียน
เกิดการรับฟั งในระดับเสียง เพื่อเข้าสูก่ ารขับร้องประสานเสียงในบทเพลง งามแสงเดือน
3. ครู ตั้ง คาถามว่า จากการรับ ฟั งการกดโน้ต บนคีย์บ อร์ด นักเรียนได้ยิ น โน้ต ในระดับ
เสียงใดบ้าง มีความแตกต่างจากแบบฝึ กหัดที่แล้วอย่างไรบ้าง
ขั้นดาเนินการจัดกิจกรรม
1. ครู ผู้ส อนให้นักเรียนจับกลุ่ม โดยแบ่ งเป็ น 2 กลุ่ม กลุ่ม ละ 5 คน และแจกโน้ตเพลง
งามแสงเดือนให้กบั นักเรียนทุกคน โดยในบทเพลงนัน้ จะมีโน้ตที่แตกต่างกันของทัง้ สองกลุม่
2. นักเรียนแยกกลุม่ กันไปฝึ กซ้อมตามโน้ตเพลงที่ได้รบั
3. ครูผสู้ อนเรียกนักเรียนมาทีละกลุม่ ฝึ กซ้อมพร้อมกับไฟล์เพลง version 1 ที่มีทานองร้อง
ด้วย เพื่อให้นกั เรียนเกิดความมั่นใจในระดับเสียงตัวโน้ตที่ตนเองขับร้องมากขึน้
4. ครูผสู้ อนให้นกั เรียนทัง้ 2 กลุ่ม ฝึ กซ้อมพร้อมกับไฟล์เพลง version 2 ที่ไม่มีทานองร้อง
พร้อมกันทัง้ 2 กลุม่
ขั้นสรุ ปกิจกรรม
ครู และนักเรียนร่วมกันพิจารณา ดูขอ้ ผิดพลาดของการขับร้องประสานเสียงในบทเพลง
งามแสงเดือน พร้อมให้นกั เรียนได้ซกั – ถามข้อสงสัยในชุดกิจกรรมที่เรียนในครัง้ นี ้
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คาอธิบายระดับคุณภาพ
รายการประเมิน
ดีมาก (5)

ดี (4)

พอใช้ (3)

ควรปรับปรุง
(2)

ผิดพลาด
1-2 แห่ง

ผิดพลาด
3-4 แห่ง

ผิดพลาด
5-6 แห่ง

ผิดพลาด
7 แห่งขึน้ ไป

2) การเป ล่ ง เสี ยงแล ะ
ออกเสียงอักขระ

ชัดเจน
ทุกห้องเพลง

3) ทานองการขับร้อง

ร้องผิดตัวโน้ต
1-2 ห้อง

ไม่ชดั เจน
มากกว่า 3-4
ห้องเพลง
ร้องผิดตัวโน้ต
3-4 ห้อง

ไม่ชดั เจน
มากกว่า 5-6
ห้องเพลง
ร้องผิดตัวโน้ต
5-6 ห้อง

ไม่ชดั เจน
มากกว่า 7
ห้องเพลงขึน้ ไป
ร้องผิดตัวโน้ต
7 ห้องขึน้ ไป

4) ความพร้อมเพรียงของ
การขับร้องประสานเสียง

พร้อมเพรียง
ทุกห้องเพลง

ไม่พร้อมเพรียง
มากกว่า 3-4
ห้องเพลง

ไม่พร้อมเพรียง
มากกว่า 5-6
ห้องเพลง

ไม่พร้อมเพรียง
มากกว่า 7
ห้องเพลงขึน้ ไป

1) จังหวะ

เกณฑ์การประเมินผลจากคะแนนรวม 20 คะแนน
18 – 20

คะแนน

หมายถึง ดีมาก

14 – 17

คะแนน

หมายถึง ดี

11 – 13

คะแนน

หมายถึง พอใช้

1 – 10

คะแนน

หมายถึง ควรปรับปรุง
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ชุดกิจกรรมที่ 4 โสตทักษะในบทเพลงไทยเดิม เพลง งามแสงเดือน (โน้ตเพลง)

131

132
Score โน้ตเพลง งามแสงเดือน

133

134

135
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโสตทักษะทางดนตรี ตามแนวคิดของโคดาย
ก่อนเรียน -หลังเรียน
ชื่อ ……………………………………………………………………..……………………………..…
คาชี แ้ จง ให้นักเรียนฟั งระดับเสียงตัวโน้ต 5 ระดับเสียง จากการเล่น คียบ์ อร์ดของครู ผู้สอน และ
บันทึกเป็ นตัวโน้ตในระดับเสียงให้ถกู ต้องในกระดาษเขียนโน้ต
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.
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เฉลยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโสตทักษะทางดนตรี
ตามแนวคิดของโคดาย ก่อนเรียน - หลังเรียน
ข้อที่ 1. โด

ข้อที่ 2. เร
ข้อที่ 3. โด เร

ข้อที่ 4. มี เร

ข้อที่ 5. มี ซอล โด

ข้อที่ 6 . ที ซอล ลา โด

ข้อที่ 7. เร มี เร ซอล

ข้อที่ 8. ซอล โด ซอล มี โด

ข้อที่ 9. มี ฟา ซอล โด โด

ข้อที่ 10. โด เร มี ซอล ลา ซอล โด โด ซอล
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ภาคผนวก ง

138
ภาพการทากิจกรรม

การจัดกิจกรรมเสริมสร้างโสตทักษะทางดนตรี ตามแนวคิดของโคดาย
ชุดกิจกรรมที่ 1 - 4

ประวัติผู้เ ขีย น

ประวัติผู้เขียน
ชื่อ-สกุล
วัน เดือน ปี เกิด
สถานทีเ่ กิด
วุฒกิ ารศึกษา

ทีอ่ ยู่ปัจจุบัน

จิรภัทร์ ถิ่นทะเล
26 กรกฎาคม 2535
กรุงเทพมหานคร
พ.ศ.2554 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
จากโรงเรียนอุดมศึกษา
พ.ศ.2559 ศึกษาศาสตรบัณฑิต (ศษ.บ.)
สาขาวิชาดนตรีคีตศิลป์ ไทยศึกษา
จาก สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป
พ.ศ.2563 การศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.)
สาขาวิชาศิลปศึกษา (ดนตรีศกึ ษา)
จาก มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
523/29 ซอย ลาดพร้าว 94 ถนน ลาดพร้าว แขวง พลับพลา
เขต วังทองหลาง จังหวัด กรุงเทพฯ 10310

