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การวิจยัครัง้นีม้ีความมุ่งหมายเพื่อ 1) เพื่อสรา้งชดุกิจกรรมเสรมิสรา้งโสตทกัษะทางดนตรี

ตามแนวคิดของโคดาย ส าหรบันักเรียนขับรอ้งประสานเสียงโรงเรียนเปรมประชาวัฒนา  2) เพื่อศึกษา
ผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนโสตทกัษะทางดนตรีดว้ยชุดกิจกรรมเสริมสรา้งโสตทกัษะทางดนตรีตามแนวคิด
ของโคดาย ส าหรบันกัเรียนขบัรอ้งประสานเสียงโรงเรียนเปรมประชาวฒันา 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจ
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ทกัษะทางดนตรีตามแนวคิดของโคดาย นกัเรียนมีโสตทกัษะทางดนตรีการขบัรอ้งโดยและแยกแยะระดบั
เสียงตัวโนต้ไดด้ียิ่งขึน้ 2) การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดว้ยชุดกิจกรรมเสริมสรา้งโสตทักษะทาง
ดนตรีตามแนวคิดของโคดาย พบว่า นกัเรียนมีค่าเฉลี่ยของผลการทดสอบก่อนเรียนอยู่ที่ 1.90 และหลงั
เรียนอยู่ที่ 8.80 ซึ่งเม่ือน าผลการทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียนมาท าการเปรียบเทียบ  พบว่า ค่า t มีค่า
เท่ากับ 38.44 แสดงใหเ้ห็นว่า นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หลังเรียน สูงกว่าก่อนเรียน อย่างมี
นยัส  าคญัทางสถิติ ที่ระดบั .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตัง้ไว ้3) การศกึษาความพึงพอใจต่อการเรียนรู ้
ดว้ยชดุกิจกรรมเสริมสรา้งโสตทกัษะทางดนตรีตามแนวคิดของโคดาย พบว่า นกัเรียนมีความพงึพอใจใน
ภาพรวมดา้นชุดกิจกรรมอยู่ในระดับมากที่สดุ (ค่าเฉลี่ย 4.85) รองลงมา คือ ความพึงพอใจในภาพรวม
ดา้นสื่อและอุปกรณ์ที่ใช้ในชุดกิจกรรมอยู่ในระดับมากที่สุด  (ค่าเฉลี่ย 4.80) ถัดไปความพึงพอใจใน
ภาพรวมดา้นครูผูส้อนอยู่ในระดบัมากที่สดุ (ค่าเฉลี่ย 4.75) และอนัดบัสดุทา้ยความพงึพอใจในภาพรวม
ดา้นประโยชนท์ี่ไดร้บัอยู่ในระดบัมากที่สดุ (ค่าเฉลี่ย 4.74) 
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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). 
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บทที ่1 
บทน า 

 

 ภูมิหลัง 
ดนตรีเป็นทัง้ศาสตรแ์ละศิลป์ที่อยู่กบัมนษุยม์ายาวนาน ไดร้บัการพฒันาใหม้ีความไพเราะ

มีความสลับซับซอ้น งดงามไปตามจินตนาการ ช่วยผ่อนคลายความเครียด นอกจากนั้นมนุษย ์
ยงัขยายขอ้จ ากดัต่าง ๆ ในการเล่นดนตรีรวมไปถึงวิชาการทางดนตรี วิชาการทฤษฎีทางดนตรี  ซึ่ง
นักดนตรี นักประพันธ์เพลง ครูดนตรีและผูเ้รียนทุกคน ตอ้งผ่านการศึกษาทฤษฎีดนตรีเบือ้งตน้ 
เพื่อน าทักษะความรูท้ี่ไดร้บัไปพัฒนาต่อยอดในแขนงต่าง ๆ ตามความสามารถ และตามความ
ถนัดได ้และวิธีการที่นิยมใช้แลว้เกิดประสบผลส าเร็จมากที่สุดในการเรียนการสอนในวิชาดนตรี 
คือ การให้ความรู้ความเข้าใจด้วยการใช้ประสบการณ์การเรียนรู้จริง  เช่น การเล่นดนตรี  
การท ากิจกรรมดนตรี การฟังดนตรีเป็นต้น ปัจจุบนันีว้ิชาดนตรีไดร้บัการบรรจลุงในหลกัสตูรตัง้แต่
ระดับปฐมวัย ที่ ให้ผู ้เรียนได้เข้าถึงสุนทรียศาสตร ์เข้าใจถึงแก่นแท้ของดนตรีตั้งแต่วัยเด็ก  
มีผลโดยตรงต่อการพฒันาการทางดา้นสมอง ดา้นอารมณ ์รา่งกายและ ดา้นจิตใจ ดงันัน้การเรียน
ดนตรีภาคปฏิบติัจึงเป็นสิ่งที่จ  าเป็นส าหรบัเด็กทุกคน เพราะมีส่วนช่วยเป็นเครื่องมือในการพฒันา
คุณภาพชีวิต ขัดเกลาจิตใจ และผลวิจัยพบว่า ดนตรียังมีส่วนช่วยในการบ าบัดโรคต่าง  ๆ  
ไดอี้กดว้ย ผูเ้รียนจะเกิดพัฒนาการทางดนตรีที่ดีไดน้ั้น ตอ้งมีทักษะดนตรีที่ดีทั้ง 6 ทักษะ ไดแ้ก่ 
การฟัง การรอ้ง การเคลื่อนไหว การเล่น การอ่าน และการสรา้งสรรค์ นอกจากนีผู้ ้เรียนควรมี
ความรู ้ความเข้าใจในองค์ประกอบของดนตรี  ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ผู ้เรียนเกิดความรู้  
ความเขา้ใจ ความซาบซึง้และเห็นคณุค่าของดนตรีในอนาคต ความซาบซึง้ในดนตรีหรือ “ภูมิรูท้าง
ดนตรี” (Musicianship) ซึ่งจะเกิดขึน้ไดจ้ากการฟัง (นิอร เตรตันชัย, 2562, น. 139) การเริ่มต้น
การเรียนดนตรีจากการฟังจะส่งผลต่อความประสบความส าเร็จในการเรียนเครื่องดนตรีของผูเ้รียน
ในระยะยาว ดงันัน้ การเรียนดนตรีจึงควรใหเ้ด็กรูจ้ักกบัเสียงเป็นอนัดับแรก เพราะดนตรีเป็นเรื่อง
ของเสียง การฟังเสียงดนตรีที่ตนเองรอ้งหรือเล่นเป็นสิ่งที่ ส  าคัญ เพื่อถ่ายทอดบทเพลงออกมา 
ใหส้ื่ออารมณ์ ความหมายของเพลงใหไ้ด้มากที่สุด การฝึกทักษะทางดา้น  การฟัง หรือเรียกอีก
อย่างหนึ่งว่า “การฝึกโสตทักษะ” นอกจากฝึกความสามารถในการฟังแลว้การฝึก โสตทักษะนี ้
ยงัสามารถวิเคราะห ์แยกแยะระดบัเสียงในระดบัต่าง ๆ ท าใหผู้เ้รียนมีความเขา้ใจในสว่นประกอบ
ทางดนตรี และสง่ผลใหก้ารขบัรอ้งหรือบรรเลงในบทเพลงมีความละเอียดมากยิ่งขึน้ 
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การสอนในดา้นโสตทกัษะ คือ การสอนที่เก่ียวขอ้งกบัการฝึกฝน เพื่อพฒันาความสามารถ
ในด้านการฟัง การรบัรูเ้สียง ความละเอียดของเสียง และการตอบไดถ้ึงคุณลักษณะของเสียง 
ในดา้นต่าง ๆ ไดแ้ก่ จังหวะ ท านอง ระดับเสียงในตัวโน้ตต่าง ๆ และการประสานเสียง (ธวัชชัย 
นาควงษ์, 2544, น. 15) ซึ่งสอดคลอ้งตามแนวคิดของนักการศึกษาดนตรีและนักประพันธ์เพลง
ชาวฮังการีที่ไดร้บัการยอมรบัจากทั่วโลกทางดา้นดนตรี คือ โคดาย (Zoltan  Kodaly) ที่กล่าวถึง 
การสอนในดา้นโสตทกัษะ คือ การฝึกโสตประสาททางดนตรีของผูเ้รียน ทัง้เรื่องจงัหวะ ระดบัเสียง 
ท านองและการประสานเสียง ซึ่งโคดายมีหลกัการสอนดนตรี โดยเรียบเรียงเนือ้หาใหส้อดคลอ้งกบั
พฒันาการช่วงวยัของเด็ก โดยมีขัน้ตอนจากง่ายไล่ล  าดบัไปหายาก เนน้การสอนรอ้งเพลงเป็นหลกั 
ซึ่งการรอ้งเพลงเป็นการใช้เสียงที่มีอยู่แล้วตามธรรมชาติ  ซึ่งเด็กคุ้นเคยอยู่แล้วฝึกควบคู่กับ 
การอ่านโน้ต โคดายสอนโดยใช้สัญลักษณ์มือในการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้จึงสามารถฝึกโสต
ทกัษะทางดนตรีของผูเ้รียนไดท้ัง้เรื่องจงัหวะ ระดบัเสียง ท านองและการประสานเสียง โดยการรอ้ง
เพลงตามแบบฝึกหัด ไดม้ีการแบ่งเป็นล าดบัขัน้ต่าง ๆ ใหเ้หมาะสมกบัผูเ้รียน (ประพันธ์ศกัดิ์ พุ่ม
อินทร,์ 2547, น. 47) 

ปัญหาในการเรียนการสอนกิจกรรมขับรอ้งประสานเสียงที่เป็นกิจกรรมเพิ่มเติมของทาง
โรงเรียน พบว่า นักเรียนแยกระดบัเสียงของตัวโนต้ใน 8 ระดบัเสียงไม่ไดแ้ละไม่รูว้่าเสียงที่ขบัรอ้ง
ออกไปนั้นคือเสียงตัวโน้ตใด ท าใหไ้ม่เขา้ใจในแนวของเสียงที่เกิดขึน้ ใชเ้ทคนิคการท่องจ าแทน   
การอ่านระดับเสียงของตัวโนต้แทน ซึ่งบางบทเพลงมีความยาวของเพลงมากท าใหน้กัเรียนสบัสน
กับการขับรอ้งในแต่ละท่อน เมื่อถึงเวลาการฝึกซ้อมขับรอ้งประสานเสียงในบทเพลงต่าง  ๆ           
การฝึกฝนท าใหเ้กิดความล่าชา้ และนักเรียนยังขับรอ้งไปอย่างไม่ไดเ้ห็นความส าคัญของตัวโน้ต 
การพัฒนาทางด้านโสตทักษะจึงต้องท าให้เกิดการเรียนรูท้ี่ เข้าใจได้ง่าย มีกิจกรรมการเรียนรู ้         
ที่นักเรียนสามารถเรียนรูไ้ด้ไม่ซับซอ้นและเพลิดเพลินไปกับการเรียนรู ้ดังนั้นชุดกิจกรรมก็เป็น     
อีกเครื่องมือหนึ่งในการพฒันาทกัษะทางดา้นการฟังของนกัเรียน  

ชุดกิจกรรม เป็นเครื่องมือที่พัฒนาขึ ้นมาเพื่อท าให้การเรียนการสอนของนักเรียน  
มีความเขา้ใจหรือมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ โดยการน าสื่อทางดา้นต่าง ๆ มาประยุกตใ์ชก้ารเรียน
การสอน สื่อที่ครูจดัท าขึน้มีการวางรูปแบบการสอน เพื่อน ามาปรบัใชใ้นกิจกรรมการเรียนการสอน      
ที่ ให้ผู ้เรียนศึกษาและฝึกทักษะด้วยตัวเองได้ โดยสอดคล้องตามเป้าหมายของการเรียนรู  ้ 
ซึ่งสอดคล้อง (ศิรินภา อิฐสุวรรณศิลป์ , 2548, น. 27) กล่าวไว้ คือ สื่อการสอนที่ครูจัดท าขึน้ 
ประกอบไปดว้ยสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ที่หลากหลายชนิดรวบรวมกันเป็นชุด เพื่อใหเ้กิดความสะดวก 
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ต่อการใชใ้นการจัดการเรียนการสอนและท าใหก้ารสอนประสบผลตามเป้าหมายทั้งดา้นความรู ้
ดา้นทกัษะและดา้นกระบวนการทางการเรียนรู ้

ด้วยเหตุนี ้ผู ้วิจัยเห็นถึงความส าคัญของการฝึกโสตทักษะทางดนตรี จึงได้พัฒนา 
ชุดกิจกรรมเสริมสรา้งทางดา้นโสตทักษะตามแนวคิดของโคดาย เพื่อใชใ้นการเรียนการสอนใน
กิจกรรมดนตรีของนักเรียนขับรอ้งประสานเสียงของโรงเรียนเปรมประชาวัฒนา เนื่องจากวิธีการ
สอนของโคดายนั้นมีล  าดับขั้นตอนจากง่ายไปหายาก เน้นการรอ้งเพลงเป็นหลัก โดยใช้หลัก 
การสอนในด้านการใช้สัญญาณมือควบคู่ไปกับการอ่านตัวโน้ตและขับรอ้ง การใช้เสียงแทน
สัญลักษณ์ของจังหวะรวมไปถึงการใช้เพลงพื ้นเมืองในรูปแบบซ า้ทวน โดยใช้เนื ้อหาเก่ียวกับ  
การประสานเสียงในดา้นต่าง ๆ เช่น ขั้นคู่ บันไดเสียง คอรด์ การสอดประสานท านอง เพลงรอ้ง 
และใชแ้บบฝึกหัดของโคดายในระดับขั้นต่าง ๆ ที่เหมาะสม น ามาการฝึกขับรอ้งประสานเสียง
ผสมผสานเขา้กับเพลงพืน้บา้นตามแนวคิดของโคดาย แต่ไดป้รบัเปลี่ยนจากเพลงพืน้บา้นสากล 
มาเป็นเพลงไทยเดิมที่มีรูปแบบเพลงที่คลา้ยคลึงกัน เพื่อใหน้ักเรียนง่ายต่อการจดจ าเสียง ฝึกไป
พรอ้มกับการอ่านโน้ตตามระดับเสียงต่าง ๆ ทั้งนีเ้พลงไทยเดิมยังเป็นเพลงที่นักเรียนตอ้งฝึกฝน
และเรียนรูใ้นบทเรียนในชั้นประถมศึกษาตอนปลาย ท าให้สามารถถพัฒนาและต่อยอดไปยัง
ศาสตรด์า้นอ่ืน ๆ ได ้อีกทัง้ช่วยพฒันาทกัษะการเรียนรูท้างดา้นดนตรีในการฟังเสียง การแยกแยะ
ระดับเสียงในตัวโน้ตเสียงต่าง ๆ และยังให้นักเรียนไดเ้ห็นคุณค่าของเพลงไทยเดิมและอนุรกัษ์
วฒันธรรมไทยไวใ้หค้งอยู่ต่อไป  

 
ความมุ่งหมายของการวิจัย 

ในการวิจยัครัง้นีผู้ว้ิจยัไดต้ัง้ความมุ่งหมายไวด้งันี ้
1. เพื่อสรา้งชุดกิจกรรมเสริมสร้างโสตทักษะทางดนตรีตามแนวคิดของโคดาย 

ส าหรบันกัเรียนขบัรอ้งประสานเสียงโรงเรียนเปรมประชาวฒันา 
 

2. เพื่ อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโสตทักษะทางดนตรีด้วยชุดกิจกรรม     
เสริมสรา้งโสตทักษะทางดนตรีตามแนวคิดของโคดาย ส าหรับนักเรียนขับรอ้งประสานเสียง        
โรงเรียนเปรมประชาวฒันา 

3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจต่อการเรียนรูด้้วยชุดกิจกรรมเสริมสรา้งโสตทักษะ       
ทางดนตรตีามแนวคิดของโคดาย นกัเรียนขบัรอ้งประสานเสียงโรงเรียนเปรมประชาวฒันา 
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ความส าคัญของการวิจัย 
ผลจากการศึกษาการใช้ชุดกิจกรรมเสริมสรา้งโสตทักษะทางดนตรี ตามแนวคิดของ      

โคดาย จะช่วยใหน้กัเรียนมีทกัษะเรียนรูใ้นการแยกแยะระดบัเสียง ท่วงท านองในบทเพลง รวมไป
ถึ งการขับร้องเพลงโดยใช้การอ่านโน้ตตามระดับ เสี ยงทดแทนการท่องจ าได้ ดียิ่ งขึ ้น            
และยังได้ชุดกิจกรรมการเรียนรูท้ี่เหมาะสม ตลอดจนน าไปเป็นข้อมูลส าหรบัคณะครู อาจารย ์           
หรือที่เก่ียวขอ้งในการจัดการเรียนการสอนทางด้านโสตทักษะทางดนตรี ไดน้ าไปเป็นแนวทาง     
ในการสอน ปรบัปรุงหรือแกไ้ข เพื่อพัฒนาการสอนใหม้ีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนก์ับผูเ้รียน
อย่างสงูสดุ 

  
ขอบเขตการวิจัย  

1. ประชากรและกลุม่ตวัอย่าง 
1.1 ประชากรที่ใชใ้นการวิจัย คือ นักเรียนที่สมัครเขา้ร่วมการขับรอ้งประสานเสียง        

ของโรงเรียนเปรมประชาวฒันา ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศกึษา 2563 จ านวน 20 คน 
1.2 กลุ่มตัวอย่างที่ใชก้ารวิจัย คือ นักเรียนที่สมัครเขา้ร่วมการขับรอ้งประสานเสียง        

ของโรงเรียนเปรมประชาวัฒนา ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 จ านวน 10 คน โดยการเลือก
สุม่กลุม่ตวัอย่างแบบง่าย (Simple random samping) 

2. เนือ้หาที่ใชใ้นการวิจยั 

2.1 ชดุกิจกรรมเสรมิสรา้งโสตทกัษะทางดนตรีตามแนวคิดของโคดาย จ านวน 4 ชดุ  
- ชดุกิจกรรมที่ 1 โสตทกัษะทางดนตรีในระดบัเสียง โด เร มี ฟา ซอล (2 ชั่วโมง) 
- ชดุกิจกรรมที่ 2 โสตทกัษะทางดนตรีในระดบัเสียง ซอล ลา ที โด  (2 ชั่วโมง) 
- ชดุกิจกรรมที่ 3 โสตทกัษะทางดนตรีในระดบัเสียง 8 ระดบัเสียง (2 ชั่วโมง) 
- ชดุกิจกรรมที่ 4 โสตทกัษะในบทเพลงไทยเดิม เพลง งามแสงเดือน (2 ชั่วโมง) 

2.2 แบบทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน (2 ชั่วโมง) 
3. ตวัแปร 

3.1 ตัวแปรตน้ การเรียนโสตทักษะทางดนตรีดว้ยชุดกิจกรรมเสริมสรา้งโสตทักษะ
ทางดนตรตีามแนวคิดของโคดาย 

3.2 ตวัแปรตาม   
3.2.1 ผลสมัฤทธิ์การเรียนโสตทกัษะทางดนตรี ตามแนวคิดของโคดาย  

   3.2.2 ความพงึพอใจต่อการเรียนโสตทกัษะทางดนตรี ตามแนวคิดโคดาย 
4. ระยะเวลา ด าเนินการทดลองในภาคเรียนที่ 1 ปีการศกึษา 2563 จ านวน 10 ชั่วโมง 
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นิยามศัพทเ์ฉพาะ 
การเสริมสร้างโสตทักษะทางดนตรี หมายถึง การเสรมิสรา้งทกัษะในการฟังระดบัเสียง

ของตั ว โน้ตดนตรี ใน โน้ต  8 ระดับ เสี ย ง  ซึ่ งนั ก เรียนท าแบบทดสอบที่ ผู ้ วิ จัยส ร้างขึ ้น 
และไดค้ะแนนตามเกณฑท์ี่ก าหนดไว ้

ชุดกิจกรรมตามแนวคิดของโคดาย หมายถึง ชุดกิจกรรมที่ผู ้วิจัยจัดท าขึน้โดยใช้
แนวคิดของโคดาย มีทัง้หมด 4 ชดุ ซึ่งประกอบดว้ย  

- ชดุกิจกรรมที่ 1 โสตทกัษะทางดนตรีในระดบัเสียง โด เร มี ฟา ซอล 
- ชดุกิจกรรมที่ 2 โสตทกัษะทางดนตรีในระดบัเสียง ซอล ลา ที โด  
- ชดุกิจกรรมที่ 3 โสตทกัษะทางดนตรีในระดบัเสียง 8 ระดบัเสียง 
- ชดุกิจกรรมที่ 4 โสตทกัษะในบทเพลงไทยเดิม เพลง งามแสงเดือน 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโสตทักษะทางดนตรี หมายถึง ผลของความรู ้ความสามารถ            
ในดา้นโสตทักษะดนตรีของผูเ้รียนที่ไดจ้ากการเรียนรู ้ซึ่งมีการประเมินผลมาจากการเรียนรูข้อง 
ชุดกิจกรรม สามารถวัดออกมาไดเ้ป็นคะแนน ซึ่งเกิดจากการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนที่
ผูว้ิจยัจดัท าขึน้ 

ความพึงพอใจต่อการเรียนโสตทักษะทางดนตรี หมายถึง ความคิดเห็นของผูเ้รียน    
ที่มี ต่อการจัดการเรียนรู้ด้านโสตทักษะทางดนตรี โดยมีการประเมินทั้งหมด 4 ด้าน คือ  
1) ดา้นชุดกิจกรรม 2) ดา้นครูผูส้อน 3) ดา้นสื่อและอปุกรณท์ี่ใชใ้นชุดกิจกรรม 4) ดา้นประโยชนท์ี่
ไดร้บัซึ่งประเมินโดยใชแ้บบสอบถามความพงึพอใจแบบมาตราสว่น ประมาณค่า 5 ระดบั (Rating 
Scale) ที่ผูว้ิจยัสรา้งขึน้ 
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กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
 
 
 
 

            
           ตวัแปรตน้              ตวัแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

สมมติฐานการวิจัย 
1. นักเรียนขบัรอ้งประสานเสียง มีผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนโสตทักษะทางดนตรีหลงัไดใ้ช ้           

ชดุกิจกรรมเสรมิสรา้งโสตทกัษะทางดนตรี ตามแนวคิดของโคดาย สงูกว่าก่อนเรียน 
2. นักเรียนขับรอ้งประสานเสียงมีความพึงพอใจต่อการเรียนรูด้ว้ยชุดกิจกรรมเสริมสรา้ง

โสตทกัษะทางดนตรีตามแนวคิดของโคดาย อยู่ในระดบัมาก  
 
 
 
 
 

 

 

ทฤษฎีการเรียนรูเ้พื่อเสรมิสรา้งโสตทกัษะทางดนตรี ตามแนวคิดของโคดาย 
- การใชส้ญัลกัษณม์ือควบคู่ไปกบัการอ่านโนต้และขบัรอ้ง 
- การใชเ้พลงพืน้เมืองในรูปแบบซ า้ทวน 
 

การเรียนโสตทักษะทางดนตรีดว้ย
ชุดกิจกรรมเสริมสรา้งโสตทักษะทางดนตรี 
ตามแนวคิดของโคดาย 

      ผลสัมฤทธิ์การเรียนโสตทักษะทางดนตรี 
ตามแนวคิดของ โคดายส าหรบันักเรียนขับรอ้ง
ประสานเสียง 

       ความพึงพอใจต่อการเรียนรูด้ว้ยชุดกิจกรรม
เสริมสร้างโสตทักษะทางดนตรีตามแนวคิด 
ของโคดาย นกัเรียนขบัรอ้งประสานเสียงโรงเรียน
เปรมประชาวฒันา 
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บทที ่2 
เอกสารและงานวิจัยทีเ่ก่ียวข้อง 

 

การวิจัยเร่ือง การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโสตทักษะทางดนตรีด้วยชุดกิจกรรม  
เพื่อเสริมสรา้งโสตทักษะทางดนตรี ตามแนวคิดของโคดาย ส าหรบันักเรียนขับรอ้งประสานเสียง
ของโรงเรียนเปรมประชาวัฒนาครัง้นี ้ผูว้ิจัยไดศ้ึกษาเอกสาร งานวิจัยที่เก่ียวขอ้งและไดน้ าเสนอ
โดยแบ่งออกเป็นหวัขอ้ต่อไปนี ้
 

1. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 
1.1 ความหมายของชดุกิจกรรมการเรียนรู ้
1.2 ประเภทของชดุกิจกรรม 
1.3 ขัน้ตอนการสรา้งชดุกิจกรรม 
1.4 ประโยชนข์องการใชช้ดุกิจกรรม  

2. หลักการสอนดนตรีสากลและโสตทักษะทางดนตร ี
2.1 ความหมายของการสอน การฝึกโสตทกัษะทางดนตรี 
2.2 หลกัการสอนตามแนวคิด โคดาย 
2.3 วิธีการสอนของโคดาย 

2.4 การขบัรอ้งประสานเสียง   

2.5 การขบัรอ้งประสานเสียงของโคดาย     
3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

3.1 ความหมายของผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน 
3.2 การวดัผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน 
3.3 ความหมายของแบบทดสอบการวดัผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน 
3.4 ประเภทของแบบทดสอบการวดัผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน 
3.5 การสรา้งแบบทดสอบการวดัผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน 
3.6 ประโยชนข์องแบบทดสอบการวดัผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน 

4. ความพึงพอใจ 
4.1 ความหมายของความพงึพอใจ 
4.2 การวดัความพงึพอใจ 

5. งานวิจัยทีเ่กี่ยวข้อง 
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1. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 
1.1 ความหมายของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 

สนุีย ์เหมะประสิทธิ์ (2543, นน. 2-3) กลา่วว่า ชุดกิจกรรม เป็นสื่อการเรียนรูแ้นวใหม่
ที่มุ่งสนับสนุนการปฏิรูปการศึกษาไทย เป็นคู่มือเพื่อให้ผูส้อนไดใ้ชเ้ป็นแนวทางในการด าเนินการ
จดักิจกรรมการเรียนรูใ้หแ้ก่ผูเ้รียนไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ  

ศิรินภา อิฐสุวรรณศิลป์  (2548, น. 27) ให้ความหมายไว้ว่า ชุดกิจกรรม คือ   
สื่อการเรียนรู้ที่ครูจัดท าขึน้มาประกอบด้วยสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ที่หลากหลายรวมเข้าด้วยกัน   
เพื่อใหเ้กิดความง่ายต่อการใชใ้นการเรียนการสอน  

นลินี อินดีค า (2551, น. 13) ใหค้วามหมายไวว้่า ชดุกิจกรรม หมายถึง การน าสื่อการ
สอนที่มีอยู่หลากหลายอย่างมารวบรวมเขา้ดว้ยกนั โดยใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรูด้ว้ยตวัเอง หรือผูเ้รียน
กบัผูส้อนเรียนรูร้ว่มกนั  

จากความหมายของชุดกิจกรรมการเรียนรู ้ผูว้ิจัยสามารถสรุปไดว้่า ชุดกิจกรรม คือ 
สื่อที่ครูจดัท าขึน้โดยมีการวางรูปแบบการสอน เพื่อน ามาใชใ้นกิจกรรมการเรียนรู ้ที่ใหผู้เ้รียนศกึษา
และฝึกทกัษะดว้ยตวัเอง โดยสอดคลอ้งตามเปา้หมายของการเรียนรู ้

1.2 ประเภทของชุดกิจกรรม 
บุญเกือ้  ควรหาเวช (2543, น. 145) ได้แบ่งตามรูปแบบของการใช้งาน ออกเป็น  

3 ประเภท  
1. ชุดกิจกรรมประกอบค าบรรยาย เป็นชุดกิจกรรมส าหรับผู้สอนที่ต้องการ            

เริ่มตน้ใหก้บัผูเ้รียน ชดุกิจกรรมแบบนีท้  าใหก้ารพดูหรือการบรรยายลดลง  
2. ชุดกิจกรรมแบบกลุ่มกิจกรรม เป็นชุดกิจกรรมส าหรับให้ผู ้เรียน  ได้เรียนรู้

ร่วมกันเป็นกลุ่มขนาดเล็ก ประมาณ 5-7 คน โดยใชส้ื่อที่บรรจุไวใ้นชุดกิจกรรมแต่ละชุด เนน้ที่จะ
ฝึกทกัษะในเนือ้หาวิชาที่เรียน จึงท าใหผู้เ้รียนมีโอกาสท างานรว่มกนั  

3. ชุดกิจกรรมแบบรายบุคคล เป็นชุดกิจกรรมส าหรบัเรียนดว้ยตนเอง คือ ผูเ้รียน
จะตอ้งศึกษาเรียนรูต้ามความสามารถและความถนัดของผูเ้รียน อาจเรียนที่โรงเรียนหรือที่บา้น 
ก็ได ้สว่นใหญ่มกัจะมุ่งใหผู้เ้รียนไดท้ าความเขา้ใจเนือ้หาวิชาที่เรียนเพิ่มเติม  

ศรีสุดา จริยากุล (2543, นน. 647-648) ได้จ าแนกประเภทของชุดกิจกรรมออก      
เป็น 3 ประเภท ดงันี ้

1. ชุดกิจกรรมรายบุคคล ส าหรบัผู้เรียนตามความสนใจและทักษะของตนเอง 
ผูเ้รียนสามารถเรียนรูด้ว้ยตนเอง โดยใชชุ้ดกิจกรรมแต่ละชุดมีค าแนะน าใหน้กัเรียนไดท้ ากิจกรรม
ต่าง ๆ  
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2. ชุดกิจกรรมส าหรบันักเรียนเป็นกลุ่ม ชุดกิจกรรมแบบนีใ้ชใ้นการประกอบการ
เรียนรูเ้ป็นแบบกลุ่ม ชุดกิจกรรมนีจ้ะมีสื่อไวใ้หส้มาชิกแต่ละคนที่จะประกอบกิจกรรมตามค าสั่งได ้
ผูเ้รียนสามารถเรียนไดด้ว้ยตนเอง หรือช่วยเหลือซึ่งกนัและกนั 

3. ชุดกิจกรรมประกอบการบรรยายของค รูหรือชุดกิจกรรมส าหรับค รู                  
เป็นชดุกิจกรรมที่ก าหนดกิจกรรมและสื่อการสอนใหผู้ส้อนใชป้ระกอบการสอน  

กระทรวงศึกษาธิการ (2545, น. 142) ได้แบ่งประเภทของชุดกิจกรรมการเรียนรู ้                  
เป็น 3 ประเภท คือ 

1. ชุดกิจกรรมการเรียนรู ้ที่ครูก าหนดกิจกรรมและสื่อการสอนใช้ในการเรียนการ
สอนแบบบรรยาย โดยมีหวัขอ้ เนือ้เรื่องและกิจกรรมการเรียนรูจ้ดัไวต้ามขัน้ตอน 

2. ชุดกิจกรรมการเรียนรูส้  าหรบักิจกรรมกลุ่ม เน้นใหผู้เ้รียนท ากิจกรรมร่วมกัน        
โดยวางเคา้โครงเรื่อง วางเนือ้หาที่เป็นอิสระ และสามารถศกึษาใหจ้บในหน่วยความรูน้ัน้ได ้

3. ชุดกิจกรรมการเรียนรูร้ายบุคคล เป็นชุดกิจกรรมส าหรบันกัเรียน เพื่อให้ศึกษา
ดว้ยตนเองตามขัน้ตอน และเมื่อเรียนจบแลว้จะสามารถทดสอบวดัผลการเรียน แลว้ศึกษาชุดอ่ืน ๆ 
ต่อไปตามล าดบั  

จากแนวคิดดังกล่าว ผูว้ิจัยสรุปสามารถไดว้่า การแบ่งชุดประเภทของชุดกิจกรรม             
การเรียนรู ้สามารถจัดไดต้ามประเภทของผูเ้รียน โดยชุดกิจกรรมแต่ละประเภทช่วยตอบสนอง
ความตอ้งการในการเรียนรูข้องผูเ้รียนและท ากิจกรรมอย่างมีระบบ เพราะในชุดกิจกรรมการเรียนรู้
แต่ละประเภทจะก าหนดวัตถุประสงค์ของการเรียนรู ้ท าใหผู้เ้รียนและผู้สอนมีเป้าหมายในการ      
ท ากิจกรรมไดอ้ย่างชดัเจนและมีประสิทธิภาพ 

1.3 ขั้นตอนการสร้างชุดกิจกรรม 
ระพินทร ์โพธิ์ศรี (2550, น. 5) กล่าวว่า การสรา้งชุดกิจกรรมการเรียนรูป้ระกอบด้วย

ขัน้ตอน หลกั ๆ 5 ขอ้ ดงันี ้ 
1. วิเคราะหปั์ญหาและความตอ้งการในการเรียนรู ้ 
2. ออกแบบชดุกิจกรรม  
3. ตรวจสอบความถกูตอ้งของชุดกิจกรรมและแบบทดสอบหลงัเรียน  
4. ทดลองภาคสนาม  
5. ทดลองหาประสิทธิภาพ  

ชัยวัฒน์ สุทธิรตัน์ (2554, นน. 438-439) กล่าววถึง ขั้นตอนการสรา้งชุดกิจกรรม        
คือ  
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1. ก าหนดหมวดหมู่เนือ้หา โดยก าหนดเป็นหมวดหมู่วิชาหรือบูรณาตามความ
เหมาะสม  

2. ก าหนดหน่วยการเรียนรู ้ 
3. ก าหนดหวัเรื่อง  
4. ก าหนดมโนทศันแ์ละหลกัการ ซึ่งจะสอดคลอ้งกบัหน่วยและหวัเรื่อง  
5. ก าหนดวตัถปุระสงคใ์หส้อดคลอ้งกบัหวัเรื่อง  
6. ก าหนดกิจกรรมใหส้อดคลอ้งกบัวตัถปุระสงคเ์ชิงพฤติกรรม                           
7. ก าหนดแบบวดัและประเมินผล โดยจะตอ้งประเมินผลใหต้รงกบัจดุประสงค ์ 
8. จดัท าสื่อการเรียน วสัด ุและอปุกรณต่์าง ๆ  
9. หาคณุภาพของชดุกิจกรรม เพื่อเป็นการประกนัว่าชดุกิจกรรมที่สรา้งมีคณุภาพ

เพียงพอ  
10. การใชชุ้ดกิจกรรม เมื่อหาประสิทธิภาพไดแ้ลว้ สามารถน าไปสอนผูเ้รียนได ้

โดยก าหนดขั้นตอนการใชคื้อ ขั้นทดสอบความรูก้่อนเรียน ขั้นน าเขา้สู่บทเรียน ขั้นสอน ขัน้สรุป 
และจดัท าแบบทดสอบหลงัเรียน เพื่อสงัเกตการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเรียนรู ้

สวุิทย ์มลูค า (2552, น. 22) กลา่วถึง ขัน้ตอนการสรา้งชดุกิจกรรม ดงันี ้
1. ก าหนดหัวเรื่องในการท าชุดกิจกรรม อาจก าหนดตามเรื่องในหลักสูตรหรือ

ก าหนด เรื่องใหม่ 
2. ก าหนดหมวดหมู่เนือ้หา  
3. จดัท าหน่วยการเรียนรู ้จดัก่ีหน่วย แต่ละหน่วยใชเ้วลาเท่าใด  
4. จดัแบ่งเป็นหวัขอ้ย่อย ๆ  
5. ก าหนดแนวคิด  
6. ก าหนดจดุประสงคก์ารสอน ซึ่งเป็นจดุประสงคเ์ชิงพฤติกรรม  
7. ก าหนดกิจกรรมการเรียน ตอ้งก าหนดใหส้อดคลอ้งกบัวตัถปุระสงค ์ 
8. ก าหนดแบบประเมินผล ตอ้งออกแบบใหต้รงกบัจดุประสงค ์ 
9. เลือกและผลิตสื่อการสอน  
10. สรา้งขอ้สอบก่อนและหลงัเรียนพรอ้มทัง้เฉลย  
11. หาประสิทธิภาพของชดุกิจกรรม  
12. น าชุดกิจกรรมไปใช้ โดยมีขั้นตอนการใชด้ังนี ้ขั้นทดสอบก่อนเรียน ขั้นน า   

เขา้สูบ่ทเรียน ขัน้สอน ขัน้สรุป และขัน้วดัประเมินหลงัเรียน 
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จากแนวคิดการสรา้งชุดกิจกรรมดังกล่าว สามารถสรุปไดว้่า การสรา้งชุดกิจกรรม 
ผูว้ิจัยควรก าหนดเรื่อง และเนือ้หาใหส้อดคลอ้งกับจุดประสงคท์ี่ไดว้างไว ้สรา้งชุดกิจกรรมใหต้รง
กับคุณลักษณะหรือพฤติกรรมของผูเ้รียน นอกจากชุดกิจกรรมที่ดีแลว้จะตอ้งหาประสิทธิภาพ 
ของชุดกิจกรรมดว้ย กรณีที่ชุดกิจกรรมมีแบบทดสอบ จะตอ้งหาคุณภาพในดา้นต่าง ๆ ซึ่งไดแ้ก่ 
ความเที่ยงตรง ความยากง่าย อ านาจจ าแนก และความเชื่อมั่น เพื่อใหชุ้ดกิจกรรมที่ไดอ้อกแบบมา
นัน้มีประสิทธิภาพและมีคณุภาพในการด าเนินการวิจยั 

1.4 ประโยชนข์องการใช้ชุดกิจกรรม 
บุญเกือ้  ควรหาเวช (2543, นน. 110-111) ไดก้ล่าวถึงประโยชนข์องชุดการสอนไว้

ดงันี ้
1.  ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนรู ้
2.  ช่วยลดปัญหาการขาดแคลนครู  
3.  ช่วยใหผู้เ้รียนจ านวนมากไดร้บัความรูท้ี่เหมือนกนั 
4.  ช่วยใหค้รูด าเนินการสอนไดต้รงตามเป้าหมาย 
5.  ช่วยใหก้ิจกรรมการเรียนมีประสิทธิภาพ 
6.  ช่วยใหค้รูวดัผลการเรียนรูผู้เ้รียนไดต้ามวตัถปุระสงคท์ี่วางไว ้
7.  เปิดโอกาสใหผู้เ้รียนแสดงออกถึงทกัษะของตนเองไดอ้ย่างเต็มที่ 
8.  ช่วยสรา้งเสรมิการเรียนอย่างต่อเนื่อง 
9.  ช่วยใหผู้เ้รียนรูจ้กัเคารพ นบัถือ ความคิดเห็นของผูอ่ื้น 

อภิญญา เคนบุปผา (2546, น. 26) ไดก้ล่าวถึงชุดกิจกรรมว่า จะช่วยท าใหก้ารสอน
ของครูมีประสิทธิภาพเพิ่มขึน้ โดยเปิดโอกาสใหผู้เ้รียน ศึกษาและฝึกทักษะจากชุดกิจกรรมดว้ย
ตนเอง ซึ่งเป็นการเรียน โดยยดึผูเ้รียนเป็นส าคญั  

ธงชัย  ต้นทัพไทย (2548, น. 15) กล่าวถึง  ประโยชน์ของชุดกิจกรรมว่าเป็น              
สื่อการสอนที่มีคณุภาพ ส่งเสริมใหผู้เ้รียนไดเ้กิดการเรียนรูด้ว้ยตนเอง มีโอกาสฝึกปฏิบติั  โดยเนน้
ผูเ้รียนเป็นส าคญั  

จากประโยชน์ของชุดกิจกรรมดังกล่าว ผู้วิจัยสามารถสรุปได้ว่า ชุดกิจกรรมเป็น       
สื่อการสอนที่มีคุณภาพนิยมน าไปใช้ในการสอน เนื่องจากมีการผสมผสานสื่อประเภทต่าง  ๆ      
เข้าหารวมกันเป็นชุดกิจกรรม ช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรูไ้ด้ด้วยตนเอง ตามความสามารถ      
และความถนัดของแต่ละคน เปิดโอกาสให้ผูเ้รียนได้ฝึกคิด ฝึกปฏิบัติและท าให้ผูเ้รียนได้เขา้ใจ
เนือ้หาที่ชดัเจนมากย่ิงขึน้ เกิดการเรียนรูอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 
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2. หลักการสอนดนตรีสากลและโสตทักษะ 
2.1 ความหมายของการสอน การฝึกโสตทักษะทางดนตรี 

ธวัชชัย นาควงษ์ (2544, น. 57) ได้กล่าวไวว้่า การสอนทักษะเบือ้งตน้ คือ การมุ่ง
พัฒนาความสามารถในการไดย้ินและการตอบไดถ้ึงคุณลักษณะของเสียงในดา้นต่าง  ๆ ไดแ้ก่ 
จังหวะ ท านอง รวมทั้งระดับเสียงต่าง ๆ เสียงในลกัษณะต่าง ๆ ความดังเบาและเสียงประสาน  
เช่น ชนิดและลกัษณะต่าง ๆ ของขัน้เสียง ชนิดและลกัษณะของคอรด์ (Chords) 

จารุวรรณ สรุยิวรรณ ์(2549, นน. 35-41) ไดใ้หค้วามหมายไวว้่า การฝึกทกัษะการฟัง 
มีวัตถุประสงคเ์พื่อใหผู้เ้รียนสามารถบรรเลงบทเพลงไดไ้พเราะยิ่งขึน้ สามารถวิจารณ์สิ่งที่ไดย้ิน
และสามารถรอ้งออกมา ไดอ้ย่างถูกตอ้ง สามารถจ าบทเพลงไดดี้ มีส่วนช่วยพัฒนาความเขา้ใจ
ดนตรี สามารถ จ าแนกเสียง ช่วยใหก้ารเรียนดนตรีประสบผลส าเร็จ เพราะความรูท้างดา้นดนตรี 
บางอย่างไม่สามารถอธิบายดว้ยค าพดูหรือภาษาใหเ้ขา้ใจอย่างแทจ้รงิไดต้อ้งอาศยัการฟัง 

จุฑารัตน์ มณี วัลย์ (2551 , น. 7) กล่าวไว้ว่า การสอนโสตทักษะ คือ การฝึก
ความสามารถทางดา้นการฟังในเรื่องคุณสมบัติของเสียงไม่ว่าจะเป็นเรื่องจังหวะ อัตราจังหวะ 
ท านอง เสียงประสาน ขัน้คู่เสียง รูปแบบทางดนตรี สีสนัและลกัษณะของเสียง เพื่อพัฒนาผูเ้รียน
ให้มีความสามารถทางด้านการฟังและการได้ยินที่ดี และมีพัฒนาการทางด้านทักษะทางดา้น
ดนตรีดา้นอ่ืน ๆ ดีขึน้ดว้ยแต่จ าเป็นตอ้งมีการปฏิบติัอย่างต่อเนื่อง 

Don Michael Randel (1996, p. 248) ได้ ก ล่ า วถึ ง ค ว าม ห ม าย ข อ งก า ร ฝึ ก            
โสตทักษะประสาททางดนตรีไวว้่า เป็นการพัฒนาการรบัรูท้างดนตรี  ซึ่งรวมไปถึงความสามารถ    
ในการจดจ าและบนัทึกสิ่งที่ไดย้ิน ไม่ว่าจะเป็นท านองดนตรี ขั้นคู่เสียง การประสานเสียง จังหวะ                      
และอตัราจงัหวะ ความสามารถใน0kการรอ้งโดยดโูนต้ 

จากความหมายของการฝึกโสตทักษะข้างต้น ผู้วิจัยสามารถสรุปได้ว่า การสอน 
โสตทักษะ คือกระบวนการฝึกความสามารถทางดา้นการฟังที่ดี มีความสามารถในการรอ้งเพลง
และการเขียนโน้ตใหถู้กตอ้งตามเสียงที่ไดย้ิน เพื่อพัฒนาใหผู้เ้รียนมีความสามารถทางดา้นโสต
ทกัษะที่ดี 

2.2 หลักการสอนตามแนวคิดโคดาย ได้วางปรัชญาการเรียนการสอนดนตรี ซึ่งใช้
เป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอน Kodaly Zoltan (1974) 

1. ความสามารถทางดนตรี ได้แก่  การอ่าน การเขียนและการคิด เป็นสิท ธิ               
ของมนษุยช์าติ 
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2. การเริ่มต้นการเรียนรูท้างดนตรี ควรเริ่มด้วยเครื่องดนตรีที่มาจากธรรมชาติ  
ที่ทุกคนมีอยู่ประจ าตัว คือ เสียงรอ้ง ซึ่งจะท าให้ดนตรีซาบซึง้เข้าไปอยู่ในจิตใจเป็นส่วนหนึ่ง                    
ของชีวิตที่แทจ้รงิ 

3. การเรียนรูท้างดนตรีที่จ  าท าใหเ้กิดการรบัรูท้างดนตรีโดยสมบูรณ์ ควรเริ่มเรียน
ตัง้แต่เด็ก ๆ ในระดบัประถมศกึษาหรือในระดบัอนุบาลศึกษา 

4. ในท านองเดียวกันกับการเรียนรูภ้าษาซึ่งมีภาษาแม่เป็นภาษาหลัก วรรณคดี 
ดนตรีที่ควรน ามาใชใ้นการเริ่มตน้ ควรเป็นดนตรีพืน้บา้น ซึ่งจดัเป็นภาษาแม่ทางดนตรี 

5. วรรณคดีดนตรีที่ควรน ามาใชไ้ม่ว่าจะเป็นดนตรีพืน้บา้นหรือดนตรีประเภทอ่ืน ๆ 
ควรเป็นดนตรีที่มีคณุค่าเพียงพอ  

2.3 วิธีการสอนของโคดาย  
ธวชัชยั นาควงษ์ (2543, น. 3) ไดก้ล่าวถึงหลกัความส าคญักบัตวัผูเ้รียน ซึ่งเป็นหลกั

เดียวกับจิตวิทยาการพัฒนาการเด็ก คือ การเรียนการสอนดนตรีควรมีระดับความยากง่าย
เหมาะสมกบัลกัษณะการพัฒนาการของเด็ก ดงันัน้สิ่งที่ง่ายไม่สลบัซบัซอ้นควรน าเสนอก่อนสิ่งที่
ยาก  

ณรุทธ์ สุทธจิตต ์(2555, นน. 227-231) หลักการของโคดาย เน้นการรอ้งเป็นหลัก  
ซึ่งรวมไปถึงการอ่านโน้ต  ด้วยวิธีการของโคดายที่ใช้ในการสอนจึงมุ่งส่งเสริมในเรื่องการรอ้ง  
และการอ่าน ซึ่งโคดายน าสิ่งต่าง ๆ ต่อไปนีม้าช่วยในการสอนดนตรีเพื่อใหน้ักเรียนรอ้งและอ่าน 
ตลอดจนเป็นพืน้ฐานในการฝึกทกัษะอ่ืน ๆ ทางดนตรีต่อไป  

1. โทนิค  ซอล -ฟา (Sol-Fa Teaching) ได้แก่  การใช้ระบบเรียกชื่ อตัวโน้ต             
ซึ่งมาจากภาษาละติน คือ โด เร มี ฟา ซอล ลา ที (Do Re Me Fa So La Ti) ในการรอ้งและอ่าน 
โดยใหต้ัวโทนิค คือ ตัวโด ในบันไดเสียงเมเจอร ์ และลา ในบันไดเสียงไมเนอร ์เคลื่อนที่ไปตาม
บนัไดเสียงต่าง ๆ และเรียกชื่อตวัโนต้โดยใชอ้กัษรโรมนั คือ A B C D E F G แทนเสียง ลา ที โด เร 
มี ฟา ซอล ควบคู่ไปกบัระบบซอล-ฟา ท าใหผู้ฟั้งจดจ าระดบัเสียงต่าง ๆ ไปดว้ย ชื่อโนต้และตวัย่อ
ที่ใชแ้ทนเสียงในการสอนแบบโคดาย มีดงันี ้

do  re  mi  fa  so (l)  la  ti  do 
d  r  m  f  s  l  t  d 
หมายเหตุ ลักษณะของการรอ้งโน้ตของ Sol ในสหรัฐอเมริกา แต่เด็กชาวฮัง

กาเรียนจะรอ้ง So ซึ่งง่ายกว่าการรอ้ง Sol โดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลาตามดว้ยโนต้ la 
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หลงัจากไล่จากโนต้ตวัต ่ากว่าขึน้ไปถึง ti ตวัโดสงูจะมีเครื่องหมาย ( ‘ ) อยู่ขา้งบน 
และตวัโนต้ที่ตามหลงัโดสงูนีทุ้กตวัจะมีเครื่องหมายนี ้ตวัโนต้ที่ต  ่ากว่า โด ลงไป เช่น ti la sol จะมี
เครื่องหมาย (,) อยู่ดา้นลา่ง 

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 หนงัสือแบบฝึกหดัที่ใชใ้นการสอน ตามแนวคิดโคดาย 

ที่มา : Kodaly Zoltan (1960) 

 

 
 
 
 
 

 

ภาพประกอบ 2 ตวัอย่างแบบฝึกหดัที่ใชใ้นการสอน ตามแนวคิดโคดาย 

ที่มา : Kodaly Zoltan (1960) 
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2. สญัญาณมือ (Hand Signal) ใชส้อนควบคู่ไปกับการอ่านตัวโนต้ ในระยะแรก           
หรือแม้กระทั่ งในระยะต่อ ๆ มาการใช้สัญลักษณ์มือแทนระดับเสียงต่าง ๆ เป็นสิ่งที่ช่วยให ้          
การเรียนรูเ้รื่อง ระดับเสียง เป็นรูปธรรมมากขึน้ ท าให้นักเรียนสามารถเรียนรูร้ะดับเสียงต่าง ๆ        
ได้ง่าย ซึ่งเป็นไปตามหลักการพัฒนาการของการเรียนรู ้เนื่องจากนักเรียนจะเรียนรูส้ิ่งต่าง ๆ         
ไดดี้กว่าเมื่อสิ่งนัน้เป็นรูปธรรม สญัญาณมือแทนระดับเสียงนี ้โคดาย ดัดแปลงมาจากสญัญาณ
มือของ จอรน์ เดอรเ์วน คิดขึน้มาโดยลกัษณะของสญัญาณมือแทนระดบัเสียงต่าง ๆ ไดด้งันี ้

 
 
 
 
 

 

 

ภาพประกอบ 3 สญัญาณมือในการอ่านโนต้ของโคดาย 

ที่มา : ณรุทธ ์สทุธจิตต ์(2555) 

จากรูปสัญญาณในการอ่านโน้ตของโคดาย ท าให้เห็นการใช้รูปแบบ    
การใช้มืออย่างเป็นระบบ ใช้ในการฝึกร้องเพลง โดยการวางมือจะหันนิ ้วโป้งเข้าหาล าตัว            
เสียงต ่า (โดต ่า) จะอยู่ในช่วงบริเวณเอว และจึงไล่ระดับตามเสียงขึน้ไปเรื่อย  ๆ จนถึงระดับไหล ่
เสียงสงู (โดสงู)  

3. สญัลกัษณข์องจังหวะ นอกจากโคดายจะใชส้ญัญาณมือแทนระดบัเสียงแลว้ 
โคดายยงัมีการใชร้ะบบสญัลกัษณต่์าง ๆ แทนจงัหวะเพื่อท าใหก้ารเรียนรูเ้รื่อง จงัหวะเป็นรูปธรรม 
โดยระยะแรกการใชส้ญัลกัษณแ์ทนจงัหวะจะใชเ้ป็นลกัษณะของรูปภาพ ในระยะต่อมาเปลี่ยนเป็น
สัญลักษณ์คลา้ยตัวโน้ตที่สุดจึงถึงน ามาใชเ้มื่อผู้สอนตอ้งการเน้นเฉพาะเรื่อง จังหวะ นอกจาก
ก าหนดสญัลกัษณแ์ทนจังหวะแลว้ โคดาย ยังไดก้ าหนดเสียง ใชใ้นการเรียกสญัลกัษณ์ต่าง ๆ ไว ้
เพื่อใหน้กัเรียนใชพ้ดูแทนการปรบมือ ส าหรบัสญัลกัษณต่์าง ๆ ที่ใชม้ีดงันี ้ 
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ภาพประกอบ 4 สญัลกัษณภ์าพแทนจงัหวะตวัโนต้ 

ที่มา : ณรุทธ ์สทุธจิตต ์(2555) 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 5 สญัลกัษณภ์าพแทนจงัหวะและเสียง 

ที่มา : ณรุทธ ์สทุธจิตต ์(2555) 

4. การรอ้ง โคดาย เน้นการรอ้งเป็นหลัก และการเล่นเครื่องดนตรีเป็นกิจกรรม       
ที่จดัใหก้ับนักเรียนในระยะต่อมา การรอ้งรวมไปถึงทักษะการอ่านโนต้ดว้ย ในกระบวนการรอ้งนี ้
โคดายเนน้การฝึกใหน้ักเรียนรบัรูเ้ก่ียวกับเรื่อง ระดับเสียงและจังหวะของท านองอย่างสม ่าเสมอ 
วิธีการหนึ่ง คือ การฝึกนักเรียนให้ได้ยินเสียงท านองจากความคิด คือการให้นักเรียนรอ้งเพลง         
และให้หยุดร้องแต่ให้ร ้องในใจเป็นระยะ ๆ สลับกันไปตามสัญญาณที่ผู ้สอนก าหนดให ้                 
ท าใหเ้รียนรู ้รบัรูเ้ก่ียวกับเสียงทั้งในความคิดและสามารถรอ้งไดด้ว้ย นอกจากนีย้ังเน้นใหจ้ดจ า
เก่ียวกบัระดับเสียงและบทเพลงที่เรียนไปดว้ยเสมอเช่นกนั ครูอาจจะท าสญัญาณมือในวรรคตน้
ของเพลงใดเพลงหนึ่งที่เรียนไปและใหน้กัเรียนตอบว่าเพลงอะไร หรืออาจจะตบจังหวะในท านอง
เพลงหนึ่งและให้นักเรียนตอบว่าเป็นจังหวะของท านองเพลงอะไร หรืออาจจะฮัมท านองเพลง     
ตอนใดตอนหนึ่งของเพลงและใหน้กัเรียนตอบชื่อเพลง 
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5. การสรา้งสรรค์ เนื่องจากวิธีของโคดายเน้นการรอ้งเพลงเป็นกิจกรรมหลัก         
จึงมักออกมาในรูปแบบของการร้องเช่นกัน  โคดายเน้นเสมอว่าการเลือกเพลงที่ ใช้นั้น                    
ควรเป็ น เพลงที่ ดี  ซึ่ งมี ลักษณ ะของป ระโยค เพลงเด่นชัด  มี วรรคตอน  เมื่ อนั ก เรี ยน                               
เริ่มเขา้ใจโครงสรา้งของเพลง ผูส้อนจึงเริ่มตน้ฝึกใหน้กัเรียนคิดสรา้งสรรคป์ระโยคของเพลงต่อจาก
ประโยคที่ผูส้อนให ้ซึ่งมีลกัษณะของจงัหวะและเป็นท านองดว้ย 

2.4 การขับร้องประสานเสียง 
ศรนิทร ์จินตนเสรี (2563) ไดก้ลา่วถึงการขบัรอ้งประสานเสียง โดยมีรายละเอียดงันี ้

1. ประวัติการขับรอ้งประสานเสียงตะวันตก การขับร้องประสานเสียงแบบ
ตะวันตก เริ่มต้นจากการขับร้องธรรมดา ซึ่ งถือเป็นการแสดงพื ้นฐานส าคัญทางดนตรี  
ที่มีจุดประสงคแ์ตกต่างกนัไปตามแต่โอกาส เช่น ใชป้ระกอบพิธีกรรมต่าง ๆ การสรรเสริญพระเจา้ 
และเป็นสื่อในการสื่อสารระหว่างกนั เมื่อเริ่มตน้ การขบัรอ้งมี 2 องคป์ระกอบหลกั คือ เนือ้รอ้งและ
ท านอง แม้ในบางบทเพลงจะไม่มี เนื ้อร้อง แต่ก็ยังสามารถสื่อความหมายและอารมณ์ได้ 
เป็นอย่างดี ตามความเชื่อของคนตะวนัตก การขบัรอ้งคือความรื่นรมย ์หากผูใ้ดสามารถขับรอ้งบท
เพลงไดเ้ป็นอย่างดี นบัว่าเป็นผูม้ีอารยธรรมสงู หรือมีความเจรญิทางวฒันธรรมเป็นอย่างมาก 

ต่อมาการขับร้องได้พัฒนาขึ ้น  จากการร้องเพียงคนเดียวหรือร้องเด่ียว  
ก็เกิดวิธีการขบัรอ้งรว่มกนั ซึ่งน่าจะเป็นจุดเริ่มตน้ของการขบัรอ้งประสานเสียง แมย้งัไม่มีหลกัฐาน
สนับสนุนอย่างเพียงพอว่าการขับรอ้งประสานเสียงเกิดขึน้ในช่วงเวลาใดกันแน่ หรือมีลักษณะ
อย่างไรในยคุแรก แต่ก็พอสนันิษฐานไดว้่า จุดก าเนิดของการขบัรอ้งประสานเสียงเกิดจากกิจกรรม
ทางศาสนาภายในโบสถข์องศาสนาคริสตน์ิกายโรมนัคาทอลิก โดยในช่วงคริสตศ์ตวรรษที่ 13 ได้
เกิดแบบแผนการแบ่งช่วงเสียง (Register) ออกเป็น 3 ช่วง ไดแ้ก่ ช่วงอก ช่วงคอ และช่วงศีรษะ 

2. องคป์ระกอบของการขบัรอ้งประสานเสียง การขบัรอ้งประสานเสียงเป็นศิลปะ
ที่มีอยู่นับพันปี โดยมีจุดเริ่มจากการใชป้ระกอบพิธีกรรมในโบสถข์องศาสนาคริสต ์จากนัน้จึงถูก
พัฒนาแตกแขนงออกมาเป็นบทเพลงที่ใชใ้นสังคมอ่ืน ๆ อย่างหลากหลายและกวา้งขวาง ในทุก
ประเภทของดนตรี (Music Genre) จึงมีการรอ้งประสานเสียงผสมอยู่ ขึน้กับว่าจะท าเป็นหน้าที่
หลักหรือหนา้ที่รองในการสนับสนุนและเติมเต็มความเป็นดนตรีต่าง ๆ ในการรอ้งประสานเสียง 
(Chorus) บคุคลที่มีหนา้ที่ส  าคญัที่สดุก็คือ ผูอ้  านวยเพลง (Conductor) ซึ่งท าหนา้ที่เป็นผูถ้่ายทอด
และตีความบทเพลงจากโน้ตเพลงที่มีอยู่ให้ออกมาเป็นสิ่งที่สามารถจับต้องได้เป็นรูปธรรม  
 ผูอ้  านวยเพลงในการรอ้งประสานเสียงในยุคแรก ๆ มีบทบาทเป็นเพียงคนน าทางดา้นดนตรี เป็น
คนน าทิศทางการซอ้ม การแสดง แต่ยงัไม่ไดม้ีการขึน้มายืนหรือใหคิ้วสญัญาณอย่างเช่นผูอ้  านวย
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เพลงในปัจจุบนั ที่เราเรียกว่า “วาทยกร” ผูอ้  านวยเพลงในคณะนักรอ้งประสานเสียง มีนักรอ้งเป็น
เสมือนเครื่องดนตรีในการสรา้งสรรคเ์สียงเพลงออกมาจากความแตกต่างของเสียงมนุษยท์ัง้เสียง
หญิงและชาย ตัง้แต่ โซปราโน อลัโต ้เทเนอร ์และเบส ผูอ้  านวยเพลงหรือวาทยกรจึงตอ้งรูจ้กัเสียง
ของมนุษย ์ซึ่งเป็นเครื่องมือของตนเองเป็นอย่างดี ไม่แตกต่างจากผูอ้  านวยเพลงในวงออรเ์คสตรา้
หรือวงดรุิยางคท์ี่รูจ้กัธรรมชาติของเครื่องดนตรีทุกชิน้ ดงันัน้ผูอ้  านวยเพลงในคณะนกัรอ้งประสาน
เสียงนอกจาก  ท าหนา้ที่ฝึกซอ้มและสรา้งเสียงเพลงออกมาใหผ้สมกลมกลืนกนัอย่างไพเราะแลว้ 
ยังตอ้งมีความรูด้า้นดนตรีพืน้ฐาน ไม่ว่าจะเป็นทฤษฎีดนตรีเสียงประสาน ประวัติศาสตรด์นตรี 
วรรณกรรม และความเชี่ยวชาญในการอ่านโนต้ ที่ส  าคญัตอ้งน าความรูเ้หลา่นัน้มาใชก้บัโนต้เพลง 
โดยท าให ้Score เพลง หรือโนต้เพลงนัน้ ๆ สามารถสื่อเป็นเสียงรอ้งไดอ้ย่างไพเราะ (Peter John 
Smith, 2008) ผูอ้  านวยเพลงในการประสานเสียงยังตอ้งรูเ้รื่องกลไกของร่างกายที่ท าใหเ้กิดการ
สรา้งเสียง รูว้ิธีการรอ้งกลุ่มและรอ้งเด่ียว กลไกในการหายใจที่ถูกตอ้ง การเก็บลม การใชเ้สียงให้
ไพเราะและถูกตอ้งตามประเภทเพลง เพื่อจะไดค้ดัเลือกและคดัสรรเสียงใหก้บันกัรอ้งแต่ละคนได้
ถูกตอ้ง การพิจารณาคัดเลือกตอ้งดูทัง้คุณภาพของเสียง ความสูงต ่าของเสียงพูดปกติ ช่วงกว้าง
ของเสียง  ช่องเสียงต่าง ๆ ที่มีผูอ้  านวยเพลงตอ้งใหค้วามพิถีพิถนักบัเรื่องลกัษณะบุคลิกท่าทางใน
การรอ้งที่ถกูตอ้งดว้ย 

การสรา้งเสียงที่ดีตอ้งมีกระบวนการหายใจที่ถูกวิธี มีความเขา้ใจเรื่องความกอ้ง
กังวานของเสียง ผู้อ  านวยเพลงยังต้องเข้าใจเรื่องการออกเสียงในภาษาต่ าง ๆ ทั้งเรื่องสระ 
พยญัชนะ สระเดี่ยว สระผสม ซึ่งภาษาหลกั ๆ ในการรอ้งประสานเสียง คือ ภาษาละติน ภาษาอิตา
เลียน ภาษาสเปน ภาษาเยอรมัน ภาษาฝรั่งเศส และภาษาอังกฤษ ความรูเ้รื่องการเปล่งค า 
(Phonetic) หรือการอ่านออกเสียงก็เป็นสิ่งจ าเป็นอย่างยิ่งและสิ่งที่ขาดไม่ได ้คือ ความรูเ้รื่องการ
น าซอ้มหรือเทคนิคการซอ้มเพลง เริ่มตัง้แต่การเตรียมตัว การวางแผนการซอ้ม การวางแผนวอรม์
อพันกัรอ้ง หรือการท าแบบฝึกหดัใหน้กัรอ้งไดพ้ฒันาเสียง การน าการซอ้ม การสรา้งแรงจูงใจ การ
ท าใหส้มาชิกมีความรูส้กึว่าอยากจะบรรลจุุดมุ่งหมาย สอนเทคนิคต่าง ๆ ที่ใชใ้นการรอ้งเพลง การ
ใชเ้วลาซอ้มอย่างคุม้ค่า การรกัษาสมัพันธภาพระหว่างกนั ที่ส  าคญัคือ ตอ้งรูจ้กัประเมินการซอ้ม
ในแต่ละครัง้ที่ตนเองท าดว้ย 

คณะนักรอ้งประสานเสียงมีหลากหลายประเภท เช่น คณะนักรอ้งประสมหญิง
ชาย คณะนักรอ้งเด็ก คณะนกัรอ้งผูช้ายหรือคณะนกัรอ้งผูห้ญิงอย่างเดียว คณะนักรอ้งขนาดเล็ก 
คณะนักรอ้งขนาดใหญ่ นกัรอ้งในแต่ละคณะ มีบทบาทแตกต่างกนัไปตามสไตลก์ารรอ้ง ในคณะ
นกัรอ้งประสานเสียงนอกจากมีวาทยกรที่เชี่ยวชาญ มีนักรอ้งที่มีคณุภาพเสียงดีแลว้ หวัใจส าคัญ
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อีกอย่างหนึ่งก็คือ Score เพลง หรือโน้ตเพลง เพราะโน้ตบอกถึงความงดงามของเพลงประสาน
เสียงที่ถูกเรียบเรียงขึน้ และเป็นวตัถุดิบที่สรา้งความไพเราะน าเสนอแก่ผูช้มผูฟั้งได้ องคป์ระกอบ
อ่ืนที่คณะนกัรอ้งประสานเสียงตอ้งใหค้วามส าคญัไม่ยิ่งหย่อนไปกว่านักรอ้งและวาทยกรก็คือ นัก
ดนตรี นกัเปียโนประจ าวง สถานที่ซอ้ม การบรหิารจดัการวง เงินทุนสนบัสนนุ และเวทีในการแสดง 

Classic Template (2562) กล่าวถึงความหมายของการขบัรอ้งประสานเสียงไว้ คือ  
เสียงรอ้งเพลงของผูร้อ้งหลายคนที่เปล่งเสียงออกมาพรอ้ม ๆ กนัโดยมีระดบัเสียงที่ต่างกัน  โดยที่
เสียงที่เปลง่ออกมานัน้จะตอ้งมีความกลมกลืนผสมผสานกนัฟังแลว้ไม่ขดัหู  

การรอ้งเพลงประสานเสียงมีการแบ่งแนวเสียงออกเป็น 4 แนวดว้ยกนั 
1. เสียงโซปราโน เป็นเสียงสงูสดุ เช่น เสียงของเด็กที่ยงัไม่แตกและเสียงของ 

ผูท้ี่มีเสน้เสียงสงู คือเสียง โด-ซอล 
2. เสียงอาลโต (ALTO) เสียงที่ต  ่ารองมาจากเสียงโซปราโน คือเสียง ซอล-โด 
3. เสียงเทเนอร ์(TENOR) คือ เสียงของผูช้ายที่มีเสียงสงู คือเสียง โด-ซอล 
4. เสียงเบส (BASS) คือ เสียงต ่าของผูช้าย คือเสียง ฟา-โด 

การจะรอ้งเพลงประสานเสียงใหถ้กูวิธีนัน้ จะตอ้งมีเทคนิค คือ 
1.ออกเสียงใหถู้กต้อง ส าคัญอย่างมาก เพราะในการออกเสียงรอ้งทุกครัง้

นกัรอ้งตอ้งมีสิ่งที่จะตอ้งควบคมุหลายอย่าง เช่น การใชล้มหายใจตอ้งใหถู้กตอ้ง เมื่อขบัรอ้งหลาย
คนเป็นเสียงประสานแลว้จะเกิดความไพเราะ พรอ้มเพรียง 

2. มีทักษะการแสดงที่ ดี   ในที่ นี ้คือการมีอารมณ์ ร่วม  นักร้องจะต้อง
ตีความหมายของบทเพลงให้ไดว้่าเพลงที่ขบัรอ้งตอ้งใส่อารมณ์ในการรอ้งอย่างไร จึงจะตรงตาม
ความหมายของบทเพลง 

3.ป้ันรูปปากใหถู้กตอ้ง การรอ้งออกเสียงค าต่าง ๆ เช่น ค าที่อยู่ในสระ อี อา 
โอ อ ูควรตอ้งป้ันรูปปากอย่างไร ไม่ใหผ้ิดลกัษณะไปจากธรรมชาติ  

จากความหมายของการขับรอ้งประสานเสียงดังกล่าว ผูว้ิจัยสรุปไดว้่า การขับรอ้ง
ประสานเสียง แบ่งออกไดต้ัง้แต่ 2-4 แนว ตามลกัษณะของการท าเพลงหรือช่วงเสียงของผูข้บัรอ้ง 
การจะรอ้งเพลงประสานเสียงไดดี้นัน้ ควรมีโสตทกัษะทางดา้นเสียงที่ดี มีไหวพรบิ และหมั่นฝึกฝน
เพื่อใหเ้กิดความช านาญในเสียงอยู่เสมอ 

2.5 การขับร้องประสานเสียงของโคดาย    
ในแนวคิดนี ้หมายถึง เด็กควรได้รบัการสอนในเรื่องการประสานเสียงให้เร็วที่สุด

เท่าที่จะเป็นไปได้ การรอ้งเพลงพื ้นเมืองในรูปแบบแคนอนและรูปแบบซ า้ทวนแบบอ่ืนให้บ่อย        
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จะท าใหเ้ด็กรบัรูเ้รื่องการประสานเสียงแบบนีโ้ดยธรรมชาติ การอธิบายอย่างง่ายที่สุดสามารถท า
ไดโ้ดยใชส้ญัญาณมือ ลกัษณะการประสานเสียงเหล่านีท้  าใหเ้ด็กรูจ้ักโดยการรอ้งเป็นอันดับแรก
และเริ่มวิเคราะหใ์นระยะต่อมาโดยการเขียนโนต้ ก่อนเริ่มตน้วิชาการประสานเสียงอย่างเป็นระบบ
นั้น เนื ้อหาเกือบทั้ งหมดที่ เก่ียวกับการประสานเสียง  เช่นขั้นคู่ เสี ยง บันไดเสียง คอร์ด                   
การสอดประสานท านองทัง้เพลงรอ้งและเพลงบรรเลง เป็นสิ่งที่ผูเ้รียนจะไดเ้รียนทุกครัง้ในขัน้ตอน
สรุปเนือ้หาหลงัจากการท ากิจกรรมในชั่วโมงเรียนเสมอ ดงันัน้หลกัสตูรจึงมุ่งไปที่การใหผู้เ้รียนเป็น
ผูม้ีส่วนร่วมในการปฏิบัติดนตรีดว้ยตัวเองเสมอ การเรียนจะมีรายละเอียดและการเน้นต่างกัน
ออกไปตามขัน้ตอนที่วางไว ้(Kodaly Zoltan, 1974) 

จากหลกัการสอน เครื่องมือในการสอน วิธีการสอนการขบัรอ้งประสานเสียงดงักล่าว 
ผู้วิจัยสามารถสรุปได้ว่า หลักการสอนตามแนวคิดของโคดายนั้น มีแนวทางเพื่ อพัฒนา
ความสามารถทางดนตรีอย่างเป็นระบบ เรียงล าดับจากความง่ายไปหายาก จึงท าให้ผูเ้รียนมี
ความรูค้วามเขา้ใจทางดา้นดนตรีไดอ้ย่างง่าย โดยใชท้ฤษฎีการใชร้ะบบเรียกชื่อตวัโนต้ในการรอ้ง
และอ่านใชส้ญัลกัษณม์ือสอนควบคู่ไปกบัการขบัรอ้ง ซึ่งลกัษณะของมือจะเปลี่ยนไปตามรูปแบบ            
ของระดับตัวโน้ต โดยเน้นทางด้านการร้องเป็นหลัก  การร้องเพลงพื ้นเมืองจะเป็นพื ้นฐาน              
ของการฝึกร้องเพลงและร้องแบบประสานเสียง เน้นให้ผู ้เรียนมีส่วนร่วมในการปฏิบั ติ                   
ดว้ยตวัเองอย่างสม ่าเสมอ จึงท าใหผู้เ้รียนมีทกัษะการรอ้งที่ดี 

 
3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

3.1 ความหมายของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
สมพร เชือ้พันธ ์(2547, น. 53) หมายถึง ความสามารถ ความส าเร็จและสมรรถภาพ

ทางดา้นต่าง ๆ ที่ไดจ้ากการเรียนรูข้องผูเ้รียน ซึ่งไดผ้ลมาจากการเรียนการสอน การฝึกฝน หรือ
ประสบการณข์องแต่ละคนซึ่งสามารถวดัไดจ้ากการทดสอบดว้ยวิธีการต่าง ๆ  

พิมพนัธ ์เตชะคปุต ์(2548, น. 125) ผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง ขนาด รูปร่าง
ของความส าเรจ็ที่ไดจ้ากกระบวนการในการเรียนการสอน  

ปราณี กองจินดา (2549, น. 42) กลา่วไว ้คือ ความสามารถหรือผลส าเร็จที่ไดร้บัจาก
การสอน เป็นการเปลี่ยนแปลงการเรียนรูท้างดา้นพทุธิพิสยั จิตพิสยั และทกัษะพิสยั  

จากการศึกษาความหมายของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผู้วิจัยสามารถสรุปได้ว่า             
การตรวจสอบผลของผู้เรียน ว่าหลังจากการเรียนรูแ้ล้ว ผูเ้รียนเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม 
และมีประสบการณเ์พิ่มขึน้มากนอ้ยเพียงใด โดยการใชแ้บบทดสอบในการวดัผลการเรียนรู ้  
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3.2 การวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
วนิดา ดีแป้น (2553, น. 24) ได้กล่าวว่า การวัด  การประเมินผลการเรียน คือ 

กระบวนการ วดัผลผูเ้รียนว่าไดเ้รียนรูต้ามวตัถุประสงคท์ี่ตัง้ไวเมากนอ้ยเพียงใด ซึ่งจะท าใหท้ราบ
ขอ้ดี ขอ้เสีย จัดบกพร่องของผูเ้รียน แลว้น าไปท านายเพื่อเป็นการแนะแนวทางในการประกอบ
อาชีพหรือศกึษาต่อน าไปประเมินค่า ซึ่งจะกระท าเมื่อการสอนสิน้สดุลง 

กงัวล เทียนกณัฑเ์ทศน ์(2540) ใหค้วามหมาย คือ เป็นกระบวนการที่ประกอบอยู่ใน
กระบวนการเรียนสอนขัน้สดุทา้ย เพื่อใหรู้ว้่ากระบวนการเรียนการสอนประสบผลส าเรจ็เพียงใด  

พวงรตัน์ ทวีรตัน์ (2543) ได้ให้ความหมายไว้ คือ คุณลักษณะความรู้และทักษะ 
ของผูเ้รียน ที่ไดม้าจากการเรียนรู ้และเกิดการเปลี่ยนแปลงในดา้นต่าง ๆ  

จากการศกึษา วดัผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน ผูว้ิจยัสรุปไดว้่าเป็นกระบวนการวดัทกัษะ
ความรูข้องผูเ้รียน ว่าผูเ้รียนเกิดการเรียนรูม้ากนอ้ยเพียงใดหลงัจากการเรียนการสอน ซึ่งการวดัผล
นัน้จะตอ้งมีความชดัเจน 

3.3 ความหมายของแบบทดสอบการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
สิริพร ทิพย์คง (2545, น. 193) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง  

ชุดค าถามที่มุ่งวัดการเรียนของนักเรียนว่ามีความรู้ ทักษะ ความสามารถและสมรรถภาพด้าน
สมองดา้นต่าง ๆ ในเรื่องที่เรียนรูไ้ปแลว้ 

สมบู รณ์  ตันยะ  (2545, น . 143) แบบทดสอบวัดผลสัมฤท ธิ์ท างการเรียน  
เป็นแบบทดสอบที่ใชส้  าหรบัวดัพฤติกรรมทางสมองของผูเ้รียนว่ามีทักษะในเรื่องที่เรียนรูม้าแลว้
หรือไดร้บัการฝึกฝนอบรมมาแลว้ 

สมพร เชือ้พนัธ์ (2547, น. 59) กล่าวว่า แบบทดสอบวัดผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน คือ 
แบบทดสอบที่ใชว้ัดความส าเร็จในการท ากิจกรรมการเรียนรูข้องนักเรียนในการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนของครูผูส้อนว่าผ่านตามเปา้หมายการเรียนรูท้ี่ตัง้ไวเ้พียงใด 

จากการศึกษา แบบทดสอบการวดัผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน ผูว้ิจัยสามารถสรุปไดว้่า
แบบทดสอบการวัดผลสัมฤทธิ์  คือ แบบทดสอบหรือเครื่องมือที่ ใช้วัดทางด้านความ รู ้
ความสามารถ และทกัษะของผูเ้รียนที่ไดเ้รียนรูห้รือฝึกฝนมา 

3.4 ประเภทของแบบทดสอบการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ล้วน  สายยศ และ อังคณา สายยศ (2538, น. 171) กล่าวว่า  แบบทดสอบ               

วดัผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนแบ่งเป็น 2 พวก คือ  
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1. แบบทดสอบของครูที่ สร้างขึ ้น ซึ่ งเป็นข้อค าถามที่ ถามเก่ียวกับความรู ้              
ที่นกัเรียนไดเ้รียนว่ามีความรูม้ากเพียงไหน หรือวดัดคูวามพรอ้มที่จะขึน้บทเรียนใหม่ ฯลฯ ตามแต่
ที่ครูจะปรารถนา  

2. แบบทดสอบมาตรฐาน แบบทดสอบประเภทนี ้สร้างขึ ้นจากผู้เชี่ยวชาญ           
แต่ผ่านการทดลองหาคณุภาพหลายครัง้จนกระทั่งมีคณุภาพดีพอจึงจะสรา้งเกณฑป์กติ (Norms) 
ของแบบทดสอบ ใช้เป็นหลักเปรียบเทียบผล เพื่อประเมินการสอนในเรื่องใด  ๆ อะไรก็ได ้ 
จะใชส้  าหรบัใหค้รูวินิจฉัยผลสมัฤทธิ์ระหว่างวิชาต่าง ๆ ขอ้สอบมาตรฐานนอกจากจะมีคุณภาพ
ของแบบทดสอบสงูแลว้ ยงัมีมาตรฐานในดา้นวิธีด าเนินการสอบ คือไม่ว่าโรงเรียนใดราชการใดจะ
น าไปใชต้อ้งด าเนินการสอบในแบบเดียวกนั แบบทดสอบมาตรฐานจะมีคู่มือด าเนินการสอบ บอก
ถึงวิธีการสอบว่าท าอย่างไร และยงัมีมาตรฐานในดา้นการแปลคะแนนดว้ย  

บรรดล สุขปิติ (2542, นน. 7-12) กล่าวว่า แบบทดสอบวัดผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน                         
มีหลายประเภท ขึน้อยู่กบัเกณฑท์ี่ใชใ้นการจ าแนก ดงันี ้ 

1. จ าแนกตามลกัษณะการสรา้ง เป็น 2 ประเภท  
1.1 แบบทดสอบที่ครูจดัท าขึน้เอง (Teacher Made Tests) เป็นแบบทดสอบ

ที่ครูผู้สอนจัดท าขึน้ เพื่ อมาใช้ในการสอน เพื่อวัดการเรียนของผู้เรียนเป็นรายครั้ง มักเป็น
แบบทดสอบที่ครอบคลุมเนื ้อหาเฉพาะตามหลักสูตรเนื ้อหานั้น  ๆ โดยทั่ วไปแบบทดสอบ 
ที่ครูสร้างขึน้ เอง จะมี  2 ชนิด คือ แบบทดสอบที่ ใช้วัดการเรียนการสอน (Formative Test)            
เพื่อตรวจสอบพัฒนาการ การเรียนรู้ของผู้เรียน น าผลมาใชเ้พื่อปรบัปรุงการสอนของครู และ
ปรบัปรุงการเรียนของผู้เรียนอีกชนิดคือ แบบทดสอบที่ใชว้ัดผลการเรียนการสอน (Summative 
Tests) เพื่อน าผลไปวิเคราะห ์สรุปหรือตดัสินผลการเรียนแบบทดสอบที่ครูสรา้งขึน้เองนัน้  

1.2 แบบทดสอบมาตรฐาน  (Standardize Tests) เป็ นแบบทดสอบ                
ที่มีมาตรฐาน 3 ประการ คือ ประการแรก มาตรฐานในการด าเนินการสรา้ง คือ ผ่านการตรวจสอบ
คณุภาพและพฒันาตรวจสอบจนเป็นที่น่าเชื่อถือได้ มกัออกแบบใหค้รอบคลมุเนือ้หาสาระกวา้ง ๆ 
เพื่อใหส้ามารถใชไ้ดก้บัสถาบนัการศึกษาทั่ว ๆ ไป ประการที่สอง มาตรฐานในการด าเนินการสอบ 
คือ มีคู่มือในการด าเนินการสอบ ไม่ว่าน าไปใชท้ี่ใดหรือมีผูด้  าเนินการสอบก็ปฏิบติัเหมือนกันและ
ประการที่สาม มาตรฐานในการใหค้ะแนนหรือความหมายของคะแนนไม่ว่าใครใหค้ะแนนก็ผล
เหมือนกัน มีเกณฑเ์ปรียบเทียบที่ เป็นมาตรฐานที่เรียกว่า เกณฑป์กติ (Norms) ส าหรบัการแปล
ความหมายของคะแนนของผูเ้ขา้สอบ เมื่อเปรียบเทียบกบัคนสว่นใหญ่  
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2. จ าแนกตาม เกณฑ์ ในการแปลความหมายของคะแนน แบ่ งได้ เป็น            
2 ประเภท คือ    

2.1 แบบทดสอบอิงเกณฑ ์(Criterion Referenced Test)เป็นแบบทดสอบที่
วัดความรู้ของผู้เรียนว่ามีความรู้ความสามารถระดับใด แบบทดสอบอิงเกณฑ์ จึงสรา้งให้
ครอบคลุม   จุดประสงค์ การเรียนรูท้ี่ส  าคัญของการเรียนรู ้ที่ต้องการให้เกิดแก่ผู้เรียนโดยน า
คะแนนที่ไดจ้ากการสอบไปเปรียบเทียบกับเกณฑ ์(Absolute Standard) แลว้แปลความหมายใน
เชิงความรอบรูใ้นเนือ้หาที่เรียกว่า ผูเ้รียนอยู่ในระดบัที่ถือว่ารอบรูใ้นเนือ้หานัน้ ๆ หรือไม่  

2.2 แบบทดสอบอิงกลุ่ม (Norms Referenced Tests) เป็นแบบทดสอบ                           
ที่มุ่งเปรียบเทียบความสามารถของผู้เรียนในกลุ่มดว้ยกันเองแลว้จ าแนกผูเ้รียนเป็นกลุ่มๆตาม
ระดับความสามารถของขอ้สอบอิงกลุ่มจึงสรา้งขึน้มา เพื่ออธิบายว่าผูเ้รียนคนนัน้ ๆ เก่งหรืออ่อน
กว่าคนอ่ืน ๆ เท่าไร ดังนั้นแบบทดสอบประเภทนี ้จึงต้องสรา้งให้มีคุณสมบัติในการจ าแนก       
ผูเ้รียนไดดี้  

3. จ าแนกตามลกัษณะการตรวจใหค้ะแนน แบ่งอออกได ้3 ประเภท คือ  
3.1 แบบทดสอบอัตนัย (Subjective Test) เป็นแบบทดสอบที่การตรวจ      

ใหค้ะแนนจะขึน้อยู่กบัความคิดเห็นของผู้ตรวจเป็นส าคญั ผูต้รวจต่างคนอาจใหค้ะแนนไม่ตรงกัน 
การให้คะแนนจึงไม่ คงที่  จุดเด่นของข้อสอบ คือ ในแต่ละข้อค าถามสามารถวัดความรู้
ความสามารถไดห้ลาย ๆ ดา้น ผูต้อบมีโอกาสแสดงความสามารถ และความคิดเห็น  

3.2 แบบทดสอบปรนัย (Objective Test) เป็นแบบทดสอบที่มีการตรวจให้
คะแนนแบบมีกฎเกณฑ์ตายตัว ใครตรวจก็ให้คะแนนตรงกัน ตรวจก่ีครั้งก็ให้คะแนนตรงกัน 
แบบทดสอบชนิดนีม้กัเรียกว่าแบบทดสอบที่ถูกเป็นหนึ่ง ผิดเป็นศนูย ์หมายความว่า ตอบถูกจะได้
คะแนนและตอบผิดจะไม่ไดค้ะแนน ขอ้สอบถามใหผู้้ตอบตอบในขอบเขตที่จ  ากัด มีการก าหนด
ค าตอบมาให้ล่วงหน้า หรือไม่ก าหนดค าตอบมาให้แต่ตอบสั้นๆ ผู้ตอบไม่มีโอกาสแสดงความ
คิดเห็นไดอ้ย่างกวา้งขวางเหมือนแบบทดสอบแบบอัตนัย แบบทดสอบแบบปรนัยแบ่งไดเ้ป็น 4 
ประเภท ดงันี ้ 

3.2.1 ข้อสอบปรนัยแบบถูกผิ ด  (True - False) ลักษณ ะข้อสอบ
ประกอบด้วยข้อความหรือประโยคที่ต้องการให้ผู้ตอบตัดสินเพื่อเลือกค าตอบที่ เป็นไปได ้
สองอย่างว่า ขอ้ความหรือประโยคที่ก าหนดมาให้นั้น ถูกหรือผิด ใช่หรือไม่ใช่ จริงหรือเท็จ หรือ
สามารถดัดแปลงใหส้ามารถอยู่ในรูปแบบอ่ืนไดอี้ก เช่น รูปแบบการจ าแนกขอ้เท็จจริงออกจาก
ความคิดเห็น คือ ถ้าข้อความใดเป็นจริงให้ตอบ “ถูก” ถ้าข้อความใดเป็นเท็จให้ตอบ “ผิด”  
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แต่ถ้าขอ้ความใดตัดสินไม่ไดว้่าเป็นจริงหรือเท็จ ใหต้อบว่าเป็น “ความคิดเห็น” นอกจากนีย้ังมี
รูปแบบที่ตอ้งแกไ้ขใน สว่นที่ผิดใหถ้กูตอ้งโดยใหต้อบกา หรือขีดเสน้ใตส้ว่นที่ผิดใหถ้กูตอ้ง ขอ้สอบ
แบบถูกผิดสามารถน าไปใชว้ดัพฤติกรรมการเรียนรูข้ัน้ความรู ้ความจ า โดยเฉพาะที่เก่ียวขอ้งกับ
ความจริง หรือนิยาม หลกัการต่าง ๆ ความเขา้ใจในหลกัการ และนา ไปใชร้วมถึงความสามารถใน
การแก้ปัญหาเก่ียวกับโจทย์ทางคณิตศาสตรไ์ด ้นอกจากนีย้ังใชว้ัดความสัมพันธ์ในเชิงเหตุผล  
โดยพิจารณาว่าค าที่ขีดเสน้ใตใ้นประโยค หรือขอ้ความที่ เก่ียวขอ้งกันมีความเป็นเหตุเป็นผลกัน
หรือไม่ จะเห็นไดว้่าเป็นขอ้สอบที่ใชว้ดัความรู ้ความเขา้ใจในเนือ้หาต่าง ๆ ไดเ้ป็นอย่างดี สรา้งง่าย 
และสามารถสร้างค าถามได้หลายข้อ ซึ่ งช่วยให้ครอบคลุมที่ก าหนด แต่ข้อสอบประเภทนี ้
มีขอ้จ ากัดคือ ผู้สอบมีโอกาสสูงในการเดาค าตอบให้ถูก และเป็นขอ้สอบที่มีแนวโน้มว่าจะวัด 
เรื่อง เล็ก ๆ นอ้ย ๆ และวดั ในเรื่องที่ไม่เก่ียวขอ้งในพฤติกรรมการเรียนรูท้ี่ส  าคญั  

3.2.2 ข้อสอบปรนัยแบบจับคู่ (Matching)  เป็นข้อสอบปรนัยประเภท
หนึ่งที่ใหผู้ต้อบจบัคู่ระหว่างค าหรือขอ้ความ ประกอบดว้ย 2 สดมภ ์สดมภห์นึ่งมักอยู่ทางซา้ยมือ
เป็นกลุ่มของค าถามอาจเป็นค าขอ้ความ วลี ประโยค อีกสดมภห์นึ่งอยู่ทางขวามือ เป็นกลุ่มของ
ค าตอบอาจเป็นค า จ านวนหรือสัญลักษณ์ ลักษณะของข้อสอบแบบจับคู่  สดมภ์ทางซ้ายมือ 
กับสดมภท์างขวามือเป็นการจับคู่ของสิ่งที่มีความเก่ียวขอ้ง สอดคลอ้งหรือสัมพันธ์กัน ขอ้สอบ
แบบจบัคู่เหมาะส าหรบัวดัพฤติกรรมการเรียนรูข้ัน้ความจ าเก่ียวกบัขอ้เท็จจริง ซึ่งเป็นเรื่องราวที่มี
ความเก่ียวขอ้งกนั ขอ้ดีของขอ้สอบประเภทนี ้คือ เหมาะสม  ส าหรบัเนือ้หาที่ตอ้งการถามความจ า
เก่ียวกับบุคคล เวลา สถานที่ เหตุการณ ์การกระท า เป็นขอ้สอบที่สรา้งง่ายใชส้ะดวก สรา้งความ
สนใจใหผู้ส้อบใชพ้ืน้ที่ในการสรา้งหรือเขียนนอ้ย เป็นการประหยดัและผู้ตอบมีโอกาสเดาไดน้อ้ย 
แต่มีข้อจ ากัด คือ เอาไปใช้ได้ในเนื ้อหาที่มีขอบเขตจ ากัด วัดพฤติกรรมการเรียนรู ้ขั้นความรู ้ 
ความจ าเป็นสว่นใหญ่ เนือ้หา และค าตอบถา้สรา้งไม่ดีจะเดาได ้ 

3.2.3 ขอ้สอบปรนัยแบบเติม (Completion) หรือเติมค าตอบสัน้  (Short 
Answer) ขอ้สอบประเภทนีจ้ัดอยู่ในขอ้สอบปรนัยเนื่องจากเป็นขอ้สอบที่ค  าตอบถูกตอ้งตายตัว 
ใครตรวจก็ใหค้ะแนนที่ตรงกนั ขอ้สอบลกัษณะนีผู้ส้อบตอ้งคิดและสรา้งค าตอบขึน้มาเองแต่เป็น
การเติมค าหรือตอบเพียงสัน้ๆ เช่น เป็นค าวลี จ านวน สญัลกัษณ์ ความแตกต่างของขอ้สอบแบบ
เติมค าและแบบค าตอบสัน้อยู่ที่ประเด็นค าถามคือ ขอ้สอบแบบเติมค า ค าถามเป็นประโยคที่ไม่
สมบูรณ์ เวน้ช่องว่างใหไ้วเ้ติม เพื่อท าใหใ้จความของประโยคสมบูรณ์ ส่วนขอ้สอบแบบตอบสั้น 
ค าถามสัน้เหมาะส าหรบั วดัความรู ้ความจ า ไดแ้ก่ ความรูค้วามจ าเก่ียวกบัศพัท ์ความจริงเฉพาะ
หรือขอ้เท็จจริง หลกัการและกฎเกณฑต่์าง ๆ รวมทัง้วิธีด าเนินการซึ่งสามารถวัดไดดี้กว่าขอ้สอบ
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ปรนัยชนิดอ่ืน ๆ ข้อสอบประเภทนี ้สามารถวัดผลการเรียนรู้ในขั้นที่สูงกว่าความจ า  ได้แก่ 
การตีความข้อมูลอย่างง่ายๆ เช่น แผนภูมิ กราฟ รูปภาพต่าง ๆ ตลอดจนความสามารถใน 
การแกปั้ญหาในเนือ้หาวิชาคณิตศาสตรแ์ละวิทยาศาสตรไ์ด ้ข้อดีของขอ้สอบชนิดนีคื้อ ลดการเดา 
สรา้งง่าย รวดเร็ว สามารถสรา้งได้ครอบคลุมเนื ้อหา และเหมาะสมส าหรับการวัดแก้ปัญหา 
ขอ้สอบประเภทนีม้ีขอ้จ ากัด คือ วัดพฤติกรรมการเรียนรูใ้นขอบเขตที่จ  ากัด ไม่เหมาะสมส าหรบั
การวัดพฤติกรรมที่ ซับซ้อน หากค าถามไม่ชัดเจนจะท าให้ค าตอบเป็นไปหลายอย่าง และ 
มีความเป็นปรนยั ในการตรวจใหค้ะแนนนอ้ยกว่าขอ้สอบปรนยัแบบอ่ืน ๆ  

3.2.4 ข้อสอบปรนัยแบบเลือกตอบ (Multiple Choice เป็นข้อสอบที่ 
ใหผู้ต้อบเลือกค าตอบจากตวัเลือกที่ก าหนดให ้ขอ้สอบแบบนีป้ระกอบดว้ย ส่วน 2 ส่วน คือ ส่วนที่
เป็ นตัวค าถาม  (Stem) และส่ วนที่ เป็ นค าตอบหรือตั ว เลื อก  (Alternative หรือ  Options  
หรือ Choice) ส่วนที่เป็นค าถาม (Stem) โดยทั่วไปมีรูปแบบการถาม 2  ลกัษณะ คือ เป็นรูปแบบ
การถามโดยตรง เช่น คุณภาพที่ส  าคัญที่สุดของเครื่องมือที่ใชใ้นการวัดผลคืออะไร และ ถามใน
ลักษณะเป็นข้อความที่ไม่สมบูรณ์ ข้อสอบปรนัยแบบเลือกตอบ มีข้อดีหลายประการด้วยกัน 
กลา่วคือ  

1. วัดความสามารถการเรียนรูข้องผูเ้รียน ตั้งแต่ความสามารถทาง
สมองขั้นต ่า ได้แก่ขั้นความรู้ ความจ า ความเข้าใจ การน าไปใช้ ไปจนถึงขั้น ซับซ้อน หรือ
ความสามารถทางสมองขัน้สงู ไดแ้ก่ การวิเคราะห ์การสงัเคราะห ์และการประเมินค่า  

2. สามารถวดัไดค้รอบคลมุในเนือ้หาที่ต่าง ๆ เนื่องจากเปิดโอกาสให้
ผูส้อนสามารถสุม่เนือ้หาที่ตอ้งการวดัมาออกขอ้สอบไดต้ามตอ้งการ  

 3. ช่วยใหแ้บบทดสอบมีความเที่ยงตรงเชิงเนือ้หา  
 4. มีความเป็นปรนยัในการใหค้ะแนน  
 5. ใชเ้วลาในการตรวจขอ้สอบนอ้ย  
 6. เหมาะส าหรบัการสอบที่มีผูส้อบจ านวนมาก  
 7. คะแนนที่ไดจ้ากการสอบมีความเชื่อมั่นมากกว่าแบบทดสอบชนิด

อ่ืน ๆ อย่างไรก็ตามขอ้ สอบปรนยัแบบเลือกตอบมีขอ้จ ากดัเช่นกนั เช่น  
1. เปิดโอกาสใหผู้ต้อบเดาได ้ 
2. ขอ้สอบออกยากและเสียเวลาในการออกขอ้สอบมาก  
3. ผู้ออกข้อสอบต้องมีความรูใ้นการออกข้อสอบจริง ๆ จึงจะ

สามารถวดัพฤติกรรมการเรยีนรูข้ัน้สงูได ้ 
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4. ผู้ออกขอ้สอบต้องมีความรอบรู้ในเนือ้หานั้น ๆ ประกอบกับ 
มีความรูใ้นเรื่องวิธีการเขียนขอ้สอบเป็นอย่างดี  

5. ไม่เหมาะส าหรบการวดัความคิดสรา้งสรรค ์การเสนอแนวคิด  
6. สิน้เปลืองงบประมาณกว่าการออกขอ้สอบชนิดอื่น ๆ  

พิชิต ฤทธิ์จรูญ (2547) ประเภทของแบบทดสอบการวัดผลสัมฤทธิ์ แบ่งออกเป็น  
2 ประเภทคือ  

1. แบบทดสอบที่ครูจดัท าขึน้เอง หมายถึง แบบทดสอบท่ีวดัผลสมัฤทธิ์ของผูเ้รียน
เฉพาะกลุม่ที่ครูสอน เป็นแบบทดสอบที่ครูออกแบบ เป็นแบบทดสอบขอ้เขียน ซึ่งแบ่งได ้2 ชนิด 

1.1 แบบทดสอบอัตนัย เป็นแบบทดสอบที่ก าหนดค าถามใหแ้ลว้ให้ผูต้อบ
เขียนโดยแสดงความรู ้ความคิด เจตคติ ไดอ้ย่างเต็มที่ 

1.2 แบบทดสอบปรนัย หรือแบบให้ตอบสั้นๆ เป็นแบบทดสอบที่ก าหนด 
ใหผู้ต้อบเขียนตอบสั้นๆ หรือมีค าตอบใหเ้ลือกแบบจ ากัดค าตอบ ผูต้อบไม่มีโอกาสแสดงความรู ้
ความคิดเห็นไดอ้ย่างกวา้งขวางเหมือนแบบทดสอบอตันยั แบบทดสอบชนิดนีม้ีทัง้หมด 4 ชนิด คือ 
แบบทดสอบถกู-ผิด แบบทดสอบเติมค า แบบทดสอบจบัคู่ และแบบทดสอบเลือกค าตอบ 

2. แบบทดสอบมาตรฐาน หมายถึง แบบทดสอบที่มุ่งวัดผลผูเ้รียน ซึ่งสรา้ง
โดยผูเ้ชี่ยวชาญ มีการวิเคราะหแ์ละแกไ้ขจนมีคณุภาพ มีมาตรฐาน  

จากการศึกษาประเภทของแบบทดสอบการวัดผลสมัฤทธิ์ ผูว้ิจยัสรุปไดว้่า ประเภท
แบบทดสอบ  มีหลายรูปแบบ เช่น แบบทดสอบที่ครูสร้างขึ ้นเอง แบบทดสอบมาตรฐาน 
แบบทดสอบวัดความถนัด แบบทดสอบอัตนัย แบบทเสอบปรนัย ครูผู้สอนควรศึกษาจัดท า
แบบทดสอบที่เหมาะสมกับเนือ้หารายวิชา และสอดคลอ้งกับวัตถุประสงคใ์นสิ่งที่ตอ้งการ    จะ
วดัผล 

3.5 การสร้างแบบทดสอบการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
การสรา้งแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิ์ ผูส้รา้งจะตอ้งศึกษาวิธีในการสรา้งและหลกัการ

สรา้งเพื่อใหแ้บบทดสอบวัดผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน มีคุณภาพท่ีเหมาะสมกับเนือ้หาและตรงกับ
วัตถุประสงค์ของเรื่องที่ต้องการจะวัดผลกับผู้เรียน โดยมีนักการศึกษาที่ได้ศึกษาวิธีการสรา้ง
แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนไว ้ดงันี ้

ลว้น สายยศ และ อังคณา สายยศ (2538, นน. 122-124) ไดส้รุปขัน้ตอน การสรา้ง
แบบทดสอบไวด้งันี ้ 
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1. การพิจารณาจุดประสงค์ของการสอบว่าการสอบครัง้นี ้มีจุดประสงค์หรือ
จดุมุ่งหมายอะไร  

2. สรา้งตารางก าหนดรายละเอียด  
3. เลือกแบบของขอ้สอบใหเ้หมาะสม  
4. รวมขอ้สอบท าเป็นแบบทดสอบ  
5. ก าหนดวิธีการด าเนินการสอบ  
6. การประเมินคณุภาพของแบบทดสอบ  
7. การน าผลไปใชป้รบัปรุงเปา้ประสงคข์องการเรียนรู ้

บุญชม ศรีสะอาด (2545, นน. 59-66) การสรา้งแบบทดสอบวัดผลสมัฤทธิ์ทางการ
เรียน โดยมีขัน้ตอน คือ  

1. วิเคราะหจ์ุดประสงค ์จดัท าตารางก าหนดขอบเขตของขอ้สอบที่จะใช  ้ขัน้ตอน
แรกสุดคือ การวิเคราะห์ว่าหัวข้อที่จะสรา้งข้อสอบที่ตอ้งการวัดนั้น มีจุดประสงค์ของการสอน
อย่างไร ท าการวิเคราะหเ์นือ้หาวิชาว่ามีโครงสรา้งอย่างไร  

2. ก าหนดและศกึษาวิธีการเขียนขอ้สอบ  
3. เขียนขอ้สอบ โดยใชต้ารางก าหนดในขัน้ที่ 1 
4. ท าการตรวจขอ้สอบ พิจารณาทบทวน อีกครัง้หนึ่ง หลงัจากทบทวนแลว้น าไป

ใหผู้เ้ชี่ยวชาญไดว้ัดผล ตรวจสอบในดา้นเนือ้หา และพิจารณาขอ้ผิดพลาด จากนัน้น าขอ้สอบมา
ปรบัปรุงแกไ้ขใหเ้หมาะสมยิ่งขึน้  

5. น าข้อสอบทั้งหมดมาพิมพ์เป็นแบบทดสอบ  โดยจัดพิมพ์ค าชี ้แจงหรือ
ค าอธิบายวิธีท าแบบทดสอบไวท้ี่ปกของแบบทดสอบอย่างละเอียด      และชดัเจนการจดัพิมพว์าง
รูปแบบใหเ้หมาะสม  

6. ทดลองใชว้ิเคราะหค์ุณภาพ และปรบัปรุง น าแบบทดสอบไปใชก้ับกลุ่มที่ไม่
กลุ่มเดียวกบักลุ่มตัวอย่างที่จะสอบจริง แลว้น าผลการสอบมาตรวจใหค้ะแนนท าการวิเคราะหห์า
ค่าอ านาจจ าแนก ค่าความยากของขอ้สอบแต่ละขอ้ โดยใชว้ิธีการวิเคราะหค์ุณภาพ คดัเลือกเอา
ขอ้ที่มีคณุภาพเขา้เกณฑต์ามจ านวนที่ตอ้งการ ถา้ขอ้ที่เขา้เกณฑจ์ านวนมากกว่าที่ตอ้งการก็ตดัขอ้
ที่มีเนือ้หามากกว่าที่ตอ้งการ ซึ่งเป็นขอ้ที่มีอ  านาจจ าแนกต ่าสุดออกตามล าดับ น าเอาผลการสอบ
ที่คิดเฉพาะขอ้สอบที่เขา้เกณฑเ์หลา่นัน้มาค านวณหาค่าความเชื่อมั่น  

7. พิมพแ์บบทดสอบฉบบัจริง น าขอ้สอบที่มีอ  านาจจ าแนก และระดับความยาก 
เขา้เกณฑต์ามจ านวนที่ตอ้งการ มาใชเ้ป็นแบบทดสอบฉบบัที่จะใชจ้รงิ  
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พิชิต ฤทธิ์จรูญ (2545, นน. 99-101) กล่าวถึงขั้นตอนการสร้างแบบทดสอบวัด
ผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน 

1. วิเคราะห์หลักสูตรและสรา้งตารางวิเคราะห์หลักสูตร เพื่อเป็นการวิเคราะห์
เนือ้หาสาระและพฤติกรรมที่ตอ้งการ ตารางวิเคราะหห์ลกัสูตรจะใชเ้ป็นกรอบความรูพืน้ฐานใน
การออกแบบทดสอบ  

2. ก าหนดจุดประสงค์การเรียนรู ้ที่น าไปสู่การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่
ผูส้อนมุ่งหวงัจะใหเ้กิดขึน้กบัผูเ้รียน ซึ่งผูส้อนจะตอ้งก าหนดไวล้่วงหนา้ส าหรบัเป็นแนวทางในการ
จดักระบวนการเรียนการสอนและการสรา้งแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิ์ 

3. ก าหนดของชนิดของขอ้สอบและศึกษาวิธีสรา้ง ผูอ้อกขอ้สอบตอ้งพิจารณา
เลือกใชช้นิดของขอ้สอบที่จะใชว้ดั 

4. เขียนขอ้สอบ โดยเขียนขอ้สอบตามรายละเอียดที่ก าหนดไวใ้นตารางวิเคราะห์
หลกัสตูรและใหส้อดคลอ้งกบัวตัถุประสงคก์ารเรียนรู ้ 

5. ตรวจทานขอ้สอบ เพื่อใหข้อ้สอบมีความถูกตอ้งตามหลกัวิชา มีความสมบูรณ์
ครบถว้นตามรายละเอียดที่ก าหนดไวใ้นตารางวิเคราะหห์ลกัสตูร 

6. จัดพิมพ์แบบทดสอบฉบับทดลอง เมื่อตรวจทานเสร็จแล้วให้พิมพ์ข้อสอบ
ทั้งหมดจัดท าเป็นแบบทดสอบฉบับทดลอง โดยมีค าชีแ้จ้งหรือค าอธิบายวิธีตอบแบบทดสอบ 
(Direction) และจดัวางรูปแบบการพิมพใ์หเ้หมาะสม 

7. ทดลองสอบและวิเคราะหข์อ้สอบ การทดลองสอบและวิเคราะหข์อ้สอบเป็น
วิธีการตรวจสอบคณุภาพของแบบทดสอบก่อนน าไปใชจ้ริง โดยน าแบบทดสอบไปใชท้ดลองสอบ
กบักลุ่มที่มีลกัษณะคลา้ยคลึงกันกับกลุ่มที่ตอ้งการสอบจริง แลว้น าผลการสอบมาวิเคราะหแ์ละ
ปรบัปรุงขอ้สอบใหม้ีคณุภาพ  

8. จดัท าแบบทดสอบฉบบัจริง น าผลจากการวิเคราะหข์อ้สอบ หากพบว่าขอ้สอบ
ขอ้ใดไม่มีคณุภาพหรือคณุภาพไม่ดีพอ อาจจะตอ้งตดัทิง้หรือปรบัปรุงแกไ้ขขอ้สอบใหม้ีคณุภาพดี
ขึน้ แลว้จึงจดัท าเป็นแบบทดสอบฉบบัจรงิที่จะน าไปทดสอบกบักลุม่เปา้หมายต่อไป 

จากการศึกษาขั้นตอนการสรา้งแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผู้วิจัย
สามารถสรุปไดว้่า ในการสรา้งแบบทดสอบควรออกแบบใหส้อดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์ซึ่งจะตอ้งมี
ความเหมาะสมทัง้ในดา้นเนือ้หาและความสามารถของผูเ้รียน สิ่งที่ส  าคญัในการสรา้งแบบทดสอบ
วดัผลก็คือ การตรวจสอบ หาคณุภาพของแบบทดสอบ หากพบว่าแบบทดสอบขอ้ใดไม่มีคณุภาพ
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หรือคุณภาพไม่ดี ควรตัดทิง้หรือแก้ไขปรบัปรุงใหม้ีคุณภาพ แลว้จึงจัดท าแบบทดสอบฉบับจริง   
เพื่อน าไปใชก้บักลุม่ตวัอย่าง 

3.6 ประโยชนข์องแบบทดสอบการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
พวงรตัน์ ทวีรัตน์ (2543, น. 19) กล่าวถึง ประโยชน์ของแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียน ไวด้งันี ้  
1. ใชส้  ารวจทั่วไปเก่ียวกับต าแหน่งการเรียนในโรงเรียนเมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ ์

ปกติใหเ้ขา้ใจนกัเรยีนไดดี้ขึน้  
2. ใช้แนะแนวและประเมินค่าเก่ียวกับการสอบได้ สอบตกของแต่ละบุคคล 

จุดอ่อนและจุดเด่นของแต่ละบุคคล การสอนซ่อมเสริมใหก้ับนกัเรียนฉลาดและนักเรียนที่ตอ้งการ
ความช่วยเหลือการปรบัปรุงการสอน  

3. ใชจ้ดักลุม่นกัเรยีนเพื่อประโยชนใ์นการจดัการเรยีนการสอน  
4. ช่วยในการวิจัยทางการศึกษาเปรียบเทียบผลการเรียนในวิชาที่สอบแตกต่าง

กนัโดยใชแ้บบทดสอบมาตรฐานเป็นเคร่ืองมือวดั 
อมรรตัน ์หรดัดี (2552, น. 32) ไดก้ล่าวถึงประโยชนข์องแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนไวใ้ชส้  าหรบั  
1. วดัผลสมัฤทธิ์ในการเรียนเป็นรายบคุคลและเป็นกลุม่  
2. ปรบัปรุงการเรียนการสอนใหเ้หมาะสมยิ่งขึน้  
3. ใหแ้ยกประเภทนกัเรียนออกเป็นกลุม่ย่อย ๆ ตามความสามารถ 
4. การวินิจฉยัสมรรถภาพเพื่อใหไ้ดร้บัความช่วยเหลือไดต้รงจดุ  
5. เปรียบเทียบความงอกงาม  
6. ตรวจสอบประสิทธิภาพของการเรียน  
7. พยากรณค์วามส าเรจ็ในการศกึษา  
8. การแนะแนว  
9. การประเมินผลการศกึษา  
10. การศกึษาคน้ควา้วิจยั  

กฤษณะ เกษมี (2554) ไดก้ล่าวถึง ประโยชนข์องแบบทดสอบวัดผลสมัฤทธิ์ทางการ
เรียนไวด้งันี ้ 

1. เป็นเครื่องมือวดัผลการเรียนของแต่ละบุคคลว่า ไดเ้รียนรูเ้นือ้หาวิชาหรือทกัษะ
ในวิชาที่ก าหนดไวม้ากนอ้ยเพียงใด 
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2. เพื่อให้ครูพิจารณาว่านักเรียนคนใดมีความพรอ้มที่จะเรียนบทเรียนต่อไป  
หรือพรอ้มที่จะเลื่อนชัน้ 

3. เป็นเครื่องมือจดัประเภทนกัเรียนที่เรียนอ่อน เพื่อครูจะไดจ้ดัโครงการช่วยเหลือ
นกัเรียนเหลา่นัน้ต่อไป 

4. เป็นเคร่ืองมือจดัประเภทนักเรียนท่ีสมัฤทธิ์ผลทางการเรียนระดับต่างๆ ในแต่
ละวิชา เพื่อสะดวกแก่ครูในการจดักลุม่นกัเรียนตามสมัฤทธิ์ผลทางการเรียนของแต่ละวิชา 

จากการศึกษาขอ้มูลประโยชนข์องแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผูว้ิจัย
สามารถสรุปได้ว่า แบบทดสอบมีประโยชน์ต่อผู้เรียนและต่อครูผู้สอน สามารถใช้ส  าหรับวัด
ผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนเป็นรายบุคคลและเป็นกลุม่ เพื่อสะดวกแก่ครูผูส้อนในการจดักลุ่มนกัเรียน
ตามระดบัความสามารถทางการเรียนของแต่ละวิชาได ้   
 
4. ความพึงพอใจ 

4.1 ความหมายของความพึงพอใจ 
สมศักดิ์ คงเท่ียง และ อัญชลี โพธิ์ทอง (2542, นน. 28-29) ได้ให้ความหมายของ       

ความพึงพอใจไว้ว่า ความพึงพอใจเป็นผลรวมของความรูส้ึกของบุคคลที่ เก่ียวข้องกับระดับ
ความชอบหรือไม่ชอบต่อสภาพต่าง ๆ   

อุทัยพรรณ สุดใจ (2545, น. 7) กล่าวว่า ความพึงพอใจ หมายถึง ความรูส้ึกที่มีต่อ 
สิ่งใดสิ่งหนึ่ง โดยอาจจะเป็นไปในเชิงประเมินค่าว่าความรูส้ึกต่อสิ่งหนึ่งสิ่งใด ที่สามารถเป็นไปใน
ทางบวกหรือทางลบ  

ธ ารง อุดมไพจิตรกุล (2547, น. 73) กล่าวว่า ความพึงพอใจว่าเป็นความรูส้ึกที่
แสดงออกและสามารถสังเกตเห็นได้ (Overt Behavior) และเป็นปัจจัยประเภทหนึ่งที่สะท้อน
ประสิทธิภาพของการใชท้รพัยากรที่มีจ ากัด ความพึงพอใจเกิดขึน้ไดเ้มื่อความตอ้งการไดร้บัการ
ตอบสนอง ท าใหม้ีความรูส้กึทางบวก เป็นผลใหม้ีความสขุเพราะส าเรจ็ตามที่มุ่งหวงั 

จากการศึกษาความหมายของความพึ งพอใจ  ผู้วิ จัยสามารถส รุป ได้ว่ า               
ความพึงพอใจเป็นทัศนคติต่อความชอบหรือไม่ชอบสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ดังนัน้การจดักิจกรรมการเรียน
การสอนที่จะท าใหน้กัเรียนเกิดความพึงพอใจถือว่าเป็นองคป์ระกอบที่ส  าคญัเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งอาจ
สง่ผลใหน้กัเรียนเกิดการเรียนรูท่ี้ดีและมีผลสมัฤทธิ์การเรียนรูท่ี้สงูขึน้ 

4.2 การวัดความพึงพอใจ 
ภนิดา ชัยปัญญา (2541, น. 11) ได้กล่าวไวว้่า การวัดความพึงพอใจนั้นสามารถ            

ท าได ้ดงันี ้
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1. การใช้แบบสอบถาม โดยผู้ออกแบบสอบถาม ต้องการทราบความคิดเห็น  
โดยเป็นการก าหนดค าตอบใหเ้ลือกหรือตอบค าถาม มักใชใ้นกรณีที่ตอ้งการขอ้มูลกลุ่มตัวอย่าง
มาก ๆ เป็นวิธีที่นิยมมากที่สุดในการวดัทัศนคติ รูปแบบของแบบสอบถามจะใชม้าตรวัดทัศนคติ  
ที่นิยมใชคื้อ มาตราส่วนแบบลิเคิรท์ ประกอบดว้ยข้อความที่แสดงถึงทัศนคติของบุคคลที่มีต่อสิ่ง
เรา้อย่างใดอย่างหนึ่ง ที่มีค  าตอบที่แสดงถึงระดับความรูส้ึก 5 ค าตอบ เช่น มากที่สุด มาก ปาน
กลาง นอ้ย นอ้ยที่สดุ 

2. การสมัภาษณ ์โดยผูอ้อกแบบจะตอ้งออกไปสอบถามพูดคุยดว้ยตนเอง โดยมี
การเตรียมแบบสอบถามไวก้่อนแลว้ 

3. การสังเกต เป็นวิธีวัดความพึงพอใจ โดยการสังเกตพฤติกรรมของบุคคล 
เปา้หมาย ไม่ว่าจะแสดงออกดว้ยกิรยิา ท่าทางต่าง ๆ  โดยวิธีนีต้อ้งสงัเกตอย่างมีระเบียบแบบแผน 
วิธีนีเ้ป็นวิธีการศกึษาที่เก่าแก่และยงัเป็นที่นิยมอย่างแพรห่ลายจนถึงปัจจบุนั  

อารี พันธ์มณี (2546) กล่าวว่า มาตรวัดความพึงพอใจสามารถกระท าไดห้ลายวิธี 
ไดแ้ก่ 

1. การใช้แบบสอบถาม โดยผู้สอนจะออกแบบสอบถาม เพื่อต้องการทราบ 
ความคิดเห็น ซึ่งสามารถท าไดใ้นลกัษณะที่ก าหนดค าตอบให้เลือกหรือตอบค าถามอิสระ ค าถาม
ดงักลา่ว อาจถามความพงึพอใจในดา้นต่าง ๆ  

2. การสัมภาษณ์ เพื่อต้องการทราบทัศนคติ ที่ตอ้งอาศัยเทคนิคจึงจะท าใหไ้ด้
ขอ้มลูที่เป็นจรงิได ้

3. การสังเกต โดยสังเกตพฤติกรรมของบุคคลที่ตอ้งการวัด ไม่ว่าจะแสดงออก
จากการกระท าในรูปแบบต่าง ๆ   

สุมาลี  จันทร์ชลอ (2547) กล่าวว่า  เครื่องมื อที่ ใช้ในการวัดด้านความ รู้สึก                
มีหลายชนิด เช่น แบบทดสอบโดยใชส้ถาณการณ์ บันทึกการสงัเกตและเครื่องมือหนึ่งที่นิยมใช ้     
ก็คือ แบบวดัทัศนคติ รูปแบบมาตราวดัทัศนคติของ Linkert ประกอบไปดว้ยขอ้ความในส่วนของ
ดา้นทศันคติและความรูส้กึต่อสิ่งที่จะวดั มีวิธีการดงันี ้

1. ก าหนดคณุลกัษณะที่ตอ้งการประเมิน  
2. ใหค้วามหมายของทศันคติใหช้ดัเจนว่าประกอบดว้ยลกัษณะใดบา้ง  
3. รวบรวมข้อความที่แสดงทัศนคติในระดับต่าง ๆ ของบุคคล ข้อความนี ้ควร

ครอบคลมุคณุลกัษณะทัง้หมดที่ตอ้งการวดั  
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4. ตรวจสอบรายละเอียดข้อค าถาม โดยพิจารณาเก่ียวกับความครอบคลุม
ครบถว้นตามคณุลกัษณะทัง้หมดที่ตอ้งการวดั ตรวจสอบความเหมาะสมและความสอดคลอ้งของ
ภาษา   แต่ละขอ้ความกับระดับของความเห็น โดยปกติมาตรวัดทัศนคติของ Linkert แบ่งเป็น 5 
ระดบั ไดแ้ก่ เห็นดว้ยอย่างมาก เห็นดว้ย ไม่แน่ใจ ไม่เห็นดว้ยและไม่เห็นดว้ยอย่างมาก 

5. ทดลองใชท้ี่ผ่านการทดสอบ เบือ้งตน้อาจมีขอ้ความที่ยงัไม่ชดัเจนหรือก ากวม 
จึงควรน าไปทดลองใชใ้นกลุ่มตัวอย่างจ านวนหนึ่งเพื่อตรวจสอบความเป็นปรนัยของขอ้ค าถาม 
ตรวจสอบว่ายงัมีขอ้ความใดตอ้งแกไ้ข 

6. ก าหนดน า้หนักคะแนนแต่ละตัวเลือก วิธีที่ง่ายคือ ก าหนดตามน า้หนักสมมติ 
เช่น  ก าหนดให้แต่ละตัวเลือกมีน ้าหนักเป็น 5 4 3 2 และ1 ส าหรับข้อความในทางบวก  
สว่นขอ้ความในทางลบใหน้ า้หนกักลบักนั 

7. ตรวจสอบคุณภาพแบบวัด โดยวิเคราะหค์วามตรงของแบบทดสอบ หรืออาจ
ใชว้ิธีใหผู้เ้ชี่ยวชาญตรวจสอบก็ได ้ 

จากการศึกษาการวัดความพึงพอใจ ผู้วิจัยสามารถสรุปไดว้่า การวัดความพึง
พอใจนัน้สามารถวดัไดห้ลากหลายวิธี แตกต่าง ๆ ออกไปตามความตอ้งการของผูว้ิจยั ซึ่งวิธีที่นิยม
ใช้ในปัจจุบันวิธีหนึ่ง คือ มาตราส่วนแบบลิเคิรท์ ประกอบดว้ยข้อความที่แสดงถึงทัศนคติของ
บุคคลที่มีต่อสิ่งเรา้อย่างใดอย่างหนึ่งที่มีค  าตอบที่แสดงถึงระดบัความรูส้ึก 5 ระดบั เช่น มาก ปาน
กลาง นอ้ยและนอ้ยที่สดุ 

 
5. งานวิจัยทีเ่กี่ยวข้อง 

 นิศาชล บังคม (2553) วิจัยเรื่อง การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรูด้า้นโสต
ทักษะ ตามแนวคิดของโคดาย ส าหรบันักเรียนเปียโนระดับชั้นประถมศึกษา พบว่า 1. แผนการ
จดัการเรียนรูด้า้นโสตทกัษะตามแนวคิดของโคดาย ส าหรบันกัเรียนเปียโนระดบัชัน้ตน้ มี 7 หวัขอ้
คือ  1) แนวคิด 2) จุดประสงค์ 3) เนื ้อหา 4) กิจกรรม 5) สื่อการเรียนการสอน 6) การวัด 
และประเมินผล 7) หมายเหตุ ซึ่งแผนการจัดกิจกรรมตามแนวคิดของโคดาย นั้นจะมุ่งเน้น
พฒันาการทกัษะทางดา้นการฟัง โดยเริ่มจากการสอนขบัรอ้ง 2. ผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนแบ่งเป็น 
2.1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในภาครวมไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  
2.2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านการฟังไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.5  
2.3) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านความรูไ้ม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.5  
2.4) ดา้นเจตคติแบ่งการประเมินออกเป็น 2 ส่วน 1) ประเมินโดยผูเ้รียน 2) ประเมินโดยผูส้อน ผล
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การประเมินโดยผูเ้รียนซึ่งใชแ้บบวดัเจตคติพบว่า กลุ่มทดลอง (M=32.75, SD=2.25) สงูกว่ากลุ่ม
ควบคุม (M=26.38, SD=2.39) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.5 ส่วนผลการประเมินของ
ผูส้อน ซึ่งใชแ้บบสังเกตพฤติกรรมการเรียนพบว่า กลุ่มทดลองมีค่าเฉลี่ยพฤติกรรมการเรียนใน
ภาพรวมอยู่ในระดับสูง (M=2.79, SD=0.43) กลุ่มควบคุมมีค่าเฉลี่ยพฤติกรรมการเรียนใน
ภาพรวมอยู่ในระดบัปานกลาง (M=2.15, SD=0.65)     

 กฤษดา หุ่นเจริญ (2558) วิจัยเรื่อง ชุดการสอนวิชาดนตรีเรื่องทักษะการฟัง
ส าหรบันักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 1 โดยการประยุกตแ์นวคิดของ ออรฟ์ โคดาย และดาลโครซ 
การวิจัยครัง้นีม้ีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อสรา้งชุดการสอนวิชาดนตรีเรื่องทักษะการฟังส าหรับ
นักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 1 โดยการประยุกตแ์นวคิดของ ออรฟ์ โคดาย และดาลโครซ 2) เพื่อ
ประเมินประสิทธิภาพของชุดการสอนวิชาดนตรีเรื่องทกัษะการฟังส าหรบันกัเรียนชัน้ประถมศึกษา
ปีที่ 1 โดยการประยุกตแ์นวคิดของ ออรฟ์ โคดาย และดาลโครซ ส าหรบัใชใ้นการเรียนการสอน 
ผูเ้ขา้รว่มในงานวิจยัไดแ้ก่ นกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนอสัสมัชญัธนบรุี ในภาคเรียนที่ 1              
ปีการศึกษา 2558 จ านวน 25 คน ผู้เข้าร่วมทั้งหมดเขา้ร่วมชั้นเรียนดนตรีเป็นเวลา 12 สัปดาห ์
สปัดาหล์ะ 1 ครัง้ ครัง้ละ 50 นาที โดยผูว้ิจยัเป็นผูท้  าการสอนดว้ยตนเอง เครื่องมือที่ใชใ้นการวิจยั 
ไดแ้ก่ 1) แผนการจดักิจกรรม 2) แบบทดสอบก่อนเรียน แบบทดสอบหลงัเรียน 3) แบบสมัภาษณ์
เจตคติ  การเก็บ รวบรวมข้อมูลแบ่ งออกเป็น  3 ส่วน  ได้แก่  1) การเก็บ รวบรวมข้อมูล                    
จากแบบทดสอบทักษะการฟัง 2) การเก็บรวบรวมขอ้มูลจากการสังเกตพฤติกรรมของนักเรียน           
ในชั้นเรียนดนตรี 3) ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์ เจตคติของผู้เรียน                
การวิเคราะห์ขอ้มูลท าโดยการเปรียบเทียบระหว่างคะแนนการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน       
ของนักเรียนแต่ละคน ประเมินคะแนนความกา้วหนา้ แลว้จึงวิเคราะหเ์นือ้หาจากขอ้มูลที่ไดจ้าก
การสงัเกตพฤติกรรมในชัน้เรียนและการสมัภาษณเ์จตคติของผูเ้รียน ผลการวิจยัพบว่า ชดุการสอน
ที่ได้พัฒนาขึน้ มีประสิทธิภาพ โดยผลคะแนนหลังการเรียนทักษะการฟังในทุกเนื ้อหานั้นมี
ความก้าวหน้าดีขึน้จากคะแนนก่อนเรียน นักเรียนส่วนใหญ่สามารถท าคะแนนการปฏิบัติได ้      
อยู่ในระดับ ดี ในทุกเนื ้อหาของชุดการสอน โดยเนื ้อหาการฟังจังหวะได้คะแนนรอ้ยละ 81.3 
เนือ้หาการฟังระดับเสียงไดค้ะแนนรอ้ยละ 76 เนือ้หาการฟัง การแสดงออกทางดนตรีไดค้ะแนน
รอ้ยละ 69.4 และเนือ้หาการฟังรูปแบบทางดนตรีไดค้ะแนนรอ้ยละ 66.6 จากการสงัเกตพฤติกรรม
และแบบสัมภาษณ์ความคิดเห็น พบว่า นักเรียนส่วนใหญ่ตั้งใจปฏิบัติตามเนื ้อหาบทเรียนที่
ก าหนดไว ้ใหค้วามร่วมมือ ตัง้ใจ และสนุกสนาน มีความชื่นชอบในกิจกรรม สื่อการสอนและเวลา    
ที่ใชเ้ป็นอย่างมาก 
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 กานตธิ์ดา ก าแพงแกว้ (2559) วิจัยเรื่อง การใชว้ิธีสอนแบบโคดายและกิจกรรม
รูปภาพช่วยจ าเพื่อส่งเสริมทกัษะโสตประสาทของนกัเรียนระดบัชัน้ตน้ เป็นการทดลองเชิงปรมิาณ
และเชิงคุณภาพ 1) เพื่อใชก้ิจกรรมพัฒนาทักษะโสตประสาทด้วยวิธีการสอนแบบโคดายและ
กิจกรรมรูปภาพช่วยจ ากบันกัเรียนระดบัชัน้ตน้ 2) เพื่อศึกษาผลสมัฤทธิ์ทางความรูข้องการพฒันา
ทกัษะโสตประสาทดว้ยวิธีการสอนแบบโคดายและกิจกรรมรูปภาพช่วยจ ากบันกัเรียนระดบัชัน้ตน้ 
และศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อกิจกรรม เครื่องมือที่ใช ้1) กิจกรรมดนตรีเพื่อพัฒนา
ทักษะโสตประสาทดา้นระดับเสียง 2) แผนการสอน (แบบระยะยาว) 3) แผนการสอน 12 คาบ  
4) แบบทดสอบความรูก้่อน - หลังการเรียนดว้ยชุดกิจกรรม 5) แบบสอบถามความพึงพอใจของ
นกัเรียนที่มีต่อกิจกรรม 6) แบบประเมินผลการเรียนรูใ้นแต่ละคาบ โดยประชากรกลุ่มตวัอย่างที่ใช ้
คือ นักเรียนระดับชั้นต้นจากโครงการศึกษาดนตรีส  าหรับบุคคลทั่วไป วิทยาลัยดุริยางค์ ศิลป์ 
มหาวิทยาลยัมหิดล จ านวน 8 คน จากผลการวิจยัพบว่า 1) แผนการใชก้ิจกรรมเพื่อพฒันาทักษะ
โสตประสาทตามวิธีสอนแบบโคดายและกิจกรรมรูปภาพช่วยจ าส าหรบันักเรียนระดับชั้นต้น 
ที่ เหมาะสม 2) นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ด้านความรู้ การฟัง หลังได้เรียนรู้ด้วยกิจกรรมอย่าง 
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยพบปัญหาในเรื่องการฟังขั้นคู่เสียงมากที่สุด ถัดมา คือ  
การรอ้งขัน้คู่เสียง ดา้นความพึงพอใจที่มีต่อกิจกรรม นักเรียนมีความพึงพอใจต่อกิจกรรมในดา้น
เนือ้หา ดา้นสื่อที่ใชใ้นการสอน และดา้นประโยชนข์องกิจกรรมอยู่ในระดบัมาก  

 วีระภัทร ์ชาตินุช (2560) วิจัยเรื่อง การพัฒนาโสตทักษะวิชาดนตรีสากลโดยใช้             
ชุดกิจกรรมตามแนวคิดของธอรน์ไดค ์ส าหรบันักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 5 เป็นงานวิจัยเชิงทด
ทอง มีวัตถุประสงคเ์พื่อ 1)พัฒนาโสตทักษะวิชาดนตรีสากลของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5      
2) ศึกษาความสามารถและความคงทนของโสตทักษะวิชาดนตรีสากล ของนัก เรียน                      
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 3) ศึกษาความพึงพอใจต่อการเรียนรูโ้ดยใช้ชุดกิจกรรมการพัฒนาโสต
ทกัษะวิชาดนตรีสากลโดยใชชุ้ดกิจกรรมตามแนวคิดของธอรน์ไดค ์กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชัน้
ประถมศึกษาปีที่  5 โรงเรียนวัดพฤษกษมาลา แขวง ตลิ่งชัน เขต ตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร            
ที่มีคะแนนในการทดสอบไม่ผ่านในรายวิชาศิลปะ ดนตรี :นาฏศิลป์ หน่วยการเรียนรู้ที่  2             
เรื่อง โสตทักษะ C เมเจอรส์เกล ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 จ านวน 15 คน โดยการเลือก
แบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใชใ้นงานวิจยัครัง้นีคื้อ 1) ชุดกิจกรรมเสริมสรา้ง
โสตทักษะวิชาดนตรีสากลโดยใช้ชุดกิจกรรมตามแนวคิดของธอร์นไดค์ 2) แบบทดสอบ
ความสามารถการฟังโน้ตดนตรีสากล 3) แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการเรียนรูโ้ดยใช้ชุด
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กิจกรรม ผูว้ิจยัเก็บรวบรวมขอ้มลู วิเคราะหแ์ละประมวลผลขอ้มูล สถิติที่ใชใ้นการวิเคราะหไ์ดแ้ก่ 
ค่ารอ้ยละ ค่าเฉลี่ยสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจยัพบว่า 

1) การพัฒนาโสตทักษะวิชาดนตรีสากล นักเรียนทุกคนมีคะแนนไม่ต ่ ากว่า            
รอ้ยละ 70 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตัง้ไว ้

2) นักเรียนมีความสามารถคงทนของโสตทักษะวิชาดนตรีสากล จากการทดสอบ
ความสามารถครัง้ที่ 1 และครัง้ที่ 2 นกัเรียนทกุคนมีคะแนนผ่านเกณฑไ์ม่ต ่ากว่ารอ้ยละ 70 

3) ความพึงพอใจต่อการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรม การพัฒนาโสตทักษะวิชา        
ดนตรีสากลตามแนวคิดของธอรน์ไดค ์ในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉลี่ย 4.29) 

 วรางคณา จูเจริญ  (2560) วิจัยเรื่อง การพัฒนาความสามารถในการคิด                    
อย่างมีวิจารณญาณและทกัษะการขบัรอ้ง โดยใชก้ารจดัการเรียนรูแ้บบสืบเสาะหาความรูร้่วมกับ
แนวคิดของโคดาย ส าหรบันักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 3 เป็นงานวิจัยทดลอง โดยมีจุดมุ่งหมาย
เพื่อ 1) เพื่อเปรียบเทียบความรูค้วามเขา้ใจวิชาดนตรีก่อน - หลงัการจดัการเรียนรูแ้บบสืบเสาะหา
ความรู ้รว่มกบัแนวคิดของโคดาย 2) เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
ก่อน - หลงัการจดัการเรียนรูแ้บบสืบเสาะหาความรู ้รว่มกบัแนวคิดขอ’โคดาย 3) เพื่อเปรียบเทียบ
ทักษะการขับรอ้งก่อน - หลงัการจัดการเรียนรูแ้บบสืบเสาะหาความรู ้ร่วมกับแนวคิดของโคดาย  
4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อการจัดการเรียนรูแ้บบสืบเสาะหาความรู ้ร่วมกับแนวคิดของ  
โคดาย กลุ่มตัวอย่างที่ ใช้ คือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะสังกัด
ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 โดยวิธีการสุ่ม
แบบกลุ่มจ านวน 1 หอ้งเรียน รวม 50 คน เครื่องมือที่ใชใ้นการวิจัยประกอบดว้ยแผนการจัดการ
เรียนรูว้ิชาดนตรี แบบสืบเสาะหาความรูร้ว่มกบัแนวคิดของโคดาย แบบวดัความรูค้วามเขา้ใจวิชา
ดนตรี ความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ แบบวัดทักษะการขับรอ้งและแบบสอบถาม
ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรูว้ิเคราะหข์อ้มูลโดยใชค้วามถ่ีรอ้ยละ ค่าเฉลี่ย
สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานและการทดสอบค่าท ี

ผลการวิจยัพบว่า 
1. ความรูค้วามเขา้ใจวิชาดนตรีของนกัเรียนหลงัไดร้บัการจดัการเรียนรูว้ิชาดนตรี

แบบสืบ เสาะ หาความ รู้ ร่วมกับแนวคิดของโคดาย สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญ  
ทางสถิติท่ีระดบั .01 
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2. ความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนกัเรียนหลงัไดร้บัการจดัการ
เรียนรูว้ิชาดนตรีแบบสืบเสาะหาความรูร้่วมกับแนวคิดของโคดาย สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยยะ
ส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 

3. ทักษะการขับรอ้งของนักเรียนหลังไดร้บัการจัดการเรียนรูว้ิชาดนตรี แบบสืบ
เสาะหาความรู ้รว่มกนัแนวคิดของโคดาย สงูกว่าก่อนเรียนอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 

4. ความพึงพอใจของนกัเรียนที่มีต่อการจดัการเรียนรูว้ิชาดนตรีแบบสืบเสาะหา
ความรู ้รว่มกบัแนวคิดของโคดาย สงูกว่าเกณฑท์ี่ก าหนดอย่างมีนยัยะส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 

นิตยา ลิ่มสนิท, จิรศกัดิ์ แซ่โคว้, และ วฒันา รตันพรหม (2560) วิจยัเรื่อง การพฒันา         
ชดุกิจกรรมการเรียนการสอนมลัติมิเดีย เพื่อพฒันาความสามารถดา้นดนตรีสากลตามแนวคิดของ
โคดาย ส าหรบันกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 3 เป็นวิจยัเชิงทดลอง มีจดุประสงคเ์พื่อ 1. เพื่อพฒันา
สื่อมลัติมิเดียดา้นดนตรีสากลตามแนวคิดของโคดาย มีประสิทธิภาพตามเกณฑม์าตรฐาน 80/80 
2. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถดา้นดนตรีของนกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 3 ก่อนและหลงัเรียน
โดยใชส้ื่อมลัติมิเดีย 3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผูเ้รียนที่เรียนดว้ยสื่อมลัติมิเดีย กลุ่มตวัอย่าง
คือ นักเรียนระดับชัน้ประถมศึกษาปีที่ 3  ของโรงเรียนธีราศรมสุราษฎร ์โรงเรียนนวมินทรว์ิทยา   
(ฮัวเหมิ ง) และโรงเรียนอุ่นรัก 2 ภาษา อ าเภอเมือง สุราษฎร์ธานี  จังหวัด สุราษฎร์ธานี          
ประจ าปีการศึกษา 2560 รวมทัง้สิน้ 7 หอ้งเรียน และมีจ านวน 204 คน โดยการเลือกกลุ่มตวัอย่าง
แบบกลุ่ม เนื่องจากมีจ านวนนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 3 ที่แน่นอน มีการวิเคราะหข์อ้มลูโดยใช้
สถิติเชิงพรรณนา (Descriplive Statistic) สถิติเชิงอนุมาน (Inductive Statistic ) และวิเคราะห ์  
เชิ งเนื ้อหา (Content Analysis) ผลการวิจัยพบว่า ผลการพัฒนาสื่ อมัล ติมี เดียเก่ียวกับ
ความสามารถด้านดนตรีสากลตามแนวคิดของโคดาย ส าหรบันักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  3        
ที่พัฒนาขึน้อันก่อให้เกิดกระบวนทักษะทางการเรียนรูเ้ก่ียวกับดนตรีสากลมากขึน้ เมื่อมีการ    
บูรณาการกับการเรียนการสอนดนตรีสากลตามแนวคิดของโคดาย โดยใชส้ื่อมัลติมีเดียส าหรบั
นกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 3 จากการท าแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและ
หลงัเรียน มีความแตกต่างกนัอย่างมีนียส าคญัทางสถิติ .05 ผลจากการสอบถามความพงึพอใจกบั
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  3 พบว่า นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  3 มีความพึงพอใจ 
ต่อชุดกิจกรรมการเรียนการสอนดว้ยสื่อมลัติมีเดีย เพื่อพฒันาความสามารถดา้นดนตรีสากลตาม
แนวคิดของโคดาย โดยภาพรวมอยู่ในระดบัพงึพอใจมากท่ีสดุ 

จากการศึกษางานวิจัยที่ เก่ียวข้อง พบว่า มี งานวิจัยที่ สนใจและให้ความส าคัญ 
ในเรื่องของการพัฒนาโสตทักษะทางดนตรี ตามแนวคิดของนักการดนตรีหรือนักวิชาการในดา้น     
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ต่าง ๆ เพื่อใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการวัด เปรียบเทียบและประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการสอน 
ในรายวิชา งานวิจยัที่พบ ส่วนใหญ่เป็นงานวิจยัเชิงทดลอง โดยทดลองวิจยักบันกัเรียนในรายวิชา
ดนตรี หรือนักเรียนที่ เรียนดนตรี  เพื่อให้นักเรียนมีความรู ้ความเข้าใจในด้านดนตรีและมีสื่อ 
หรือแผนการจัดการเรียนรู้ที่ เข้าใจง่าย มีการวัดผลเพื่ อเปรียบเทียบความรู้ของนักเรียน  
เป็นสว่นใหญ่ และมีการวิเคราะหโ์ดยใชค่้าสถิติที่คลา้ยคลงึกนั 
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บทที ่3  
วิธีด าเนินการวิจัย 

 
การด าเนินการวิจัยเร่ือง การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโสตทักษะทางดนตรี         

ด้วยชุดกิจกรรม เพื่อเสริมสรา้งโสตทักษะทางดนตรีตามแนวคิดของโคดาย ส าหรบันักเรียน                   
ขบัรอ้งประสานเสียงของโรงเรียนเปรมประชาวฒันาครัง้นี ้ผูว้ิจยัไดม้ีวิธีการศกึษา ตามขัน้ตอนดงันี ้

 
1. ประชากรและกลุม่ตวัอย่างในการวิจยั 
2. เครื่องมือที่ใชใ้นการวิจยั 
3. การสรา้งเครื่องมือที่ใชใ้นการวิจยั 
4. แบบแผนการทดลอง 
5. การเก็บรวบรวมขอ้มลู 
6. การวิเคราะหข์อ้มลูและสถิติที่ใชใ้นการวิเคราะหข์อ้มลู 

 
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย 

1.1 ประชากรที่ ใช้ ในการวิจัย  คือ นัก เรียนขับร้องประสานเสียงของโรงเรียน          
เปรมประชาวฒันา ที่ก าลงัศกึษาในภาคเรียนที่ 1 ปีการศกึษา 2563 จ านวน 20 คน 

1.2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนขับร้องประสานเสียงของโรงเรียน                     
เปรมประชาวัฒนา ที่ก าลงัศึกษาในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ที่ไดจ้ากการสุ่มกลุ่มตวัอย่าง
แบบง่ าย  (Simple random sampling) จ าน วน  10 คน  ซึ่ งม าจาก เกณ ฑ์ ก ารเลื อก โดย                 
การท ารายชื่อประชากรทัง้หมด จ านวน 20 คน และมีการใหเ้ลขก ากับ ใชว้ิธีจับฉลาก จากกลุ่ม
ตวัอย่างที่ตอ้งการศกึษา (1-10 คน)  

 
2. เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 

2.1 เคร่ืองมือทดลอง คือ ชุดกิจกรรมเสริมสร้างโสตทักษะทางดนตรีตามแนวคิด    
ของโคดาย  จ านวน 4 ชดุ 

- ชดุกิจกรรมที่ 1 โสตทกัษะทางดนตรีในระดบัเสียง โด เร มี ฟา ซอล 
- ชดุกิจกรรมที่ 2 โสตทกัษะทางดนตรีในระดบัเสียง ซอล ลา ที โด  
- ชดุกิจกรรมที่ 3 โสตทกัษะทางดนตรีในระดบัเสียง 8 ระดบัเสียง 
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- ชดุกิจกรรมที่ 4 โสตทกัษะในบทเพลงไทยเดิม เพลง งามแสงเดือน 
2.2 เครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบทดสอบโสตทักษะทางดนตรีก่อนและหลัง 

การเรียนดว้ยชดุกิจกรรมเสรมิสรา้งโสตทกัษะทางดนตรีตามแนวคิดของโคดาย จ านวน 2 ชดุ 
- แบบทดสอบก่อนเรียน จ านวน 10 ขอ้ 
- แบบทดสอบหลงัเรียน จ านวน 10 ขอ้ 

 
3. การสร้างเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 

เครื่องมือทดลองและเครื่องมือเก็บรวบรวมขอ้มลูในงานวิจยันี ้มีขัน้ตอนดงันี ้
3.1 ชุดกิจกรรมเสริมสร้างโสตทักษะทางดนตรีตามแนวคิดของโคดาย 
ผูว้ิจยัไดด้  าเนินการออกแบบตามขัน้ตอนดงันี ้

1. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่ เก่ียวข้องกับชุดกิจกรรม เสริมสร้างโสตทักษะ 
ทางดนตร ี, ทฤษฎีการเรียนรูข้องโคดาย และสรา้งชดุกิจกรรมใหส้อดคลอ้งกบัการวิจยั 

2. ออก แบ บ ชุ ด กิ จ ก รรม เส ริม ส ร้า ง โส ต ทั ก ษ ะท างด น ต รี ต าม แน ว คิ ด 
ของโคดาย จากการใชส้ญัลกัษณม์ือรว่มกบัการขบัรอ้งไปตามตวัโนต้ และน าหนงัสือแบบฝึกหดัที่
ใชใ้นการสอน ตามแนวคิดโคดาย มาใชใ้นการออกแบบชดุกิจกรรม จ านวน 4 ชดุ ซึ่งประกอบดว้ย  

- ชดุกิจกรรมที่ 1 โสตทกัษะทางดนตรีในระดบัเสียง โด เร มี ฟา ซอล  
- ชดุกิจกรรมที่ 2 โสตทกัษะทางดนตรีในระดบัเสียง ซอล ลา ที โด  
- ชดุกิจกรรมที่ 3 โสตทกัษะทางดนตรีในระดบัเสียง 8 ระดบัเสียง 
- ชดุกิจกรรมที่ 4 โสตทกัษะในบทเพลงไทยเดิม เพลง งามแสงเดือน  

3. น าชุดกิจกรรมเสริมสร้างโสตทักษะทางดนตรีตามแนวคิดของโคดายที่ ได้ 
ท าการออกแบบขึน้ใหอ้าจารยท์ี่ปรกึษาพิจารณาเนือ้หาและกิจกรรมการเรียนรู ้รวมถึงตรวจสอบ
ความถูกตอ้งของเนือ้หาและกิจกรรมการเรียนรูเ้พื่อใหเ้กิดการแก้ไขตามค าแนะน าของอาจารย ์     
ที่ปรกึษา 

4. น าชุดกิจกรรมเสริมสร้างโสตทักษะทางดนตรีตามแนวคิดของโคดายเสนอ
ผูเ้ชี่ยวชาญจ านวน 3 ท่าน เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมของชุดกิจกรรมในรูปแบบ Rating Scale 
5 ระดบั โดยก าหนดมาตราสว่นประมาณค่า ดงันี ้(บญุชม ศรีสะอาด, 2545, น. 99) 

ความเหมาะสมอยู่ในระดบัมากท่ีสดุ     ใหค้ะแนน 5 คะแนน 
ความเหมาะสมอยู่ในระดบัมาก          ใหค้ะแนน 4 คะแนน 
ความเหมาะสมอยู่ในระดบัปานกลาง     ใหค้ะแนน 3  คะแนน 
ความเหมาะสมอยู่ในระดบันอ้ย      ใหค้ะแนน 2  คะแนน 
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ความเหมาะสมอยู่ในระดบันอ้ยที่สดุ     ใหค้ะแนน 1  คะแนน 
5. วิเคราะห์ข้อมูลรายข้อ โดยการหาค่าเฉลี่ย (�̅�) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

(𝑆. 𝐷.) ที่ค  านวณไดน้ ามาเปรียบเทียบกับเกณฑ์ เพื่อพิจารณาความเหมาะสมของชุดกิจกรรม    
ในการแปลความหมายของค่าเฉลี่ยตามเกณฑข์อง (บญุชม ศรีสะอาด, 2535, น. 103) ดงันี ้ 

ค่าเฉลี่ยระหว่าง   4.51 - 5.00   =   ชดุกิจกรรมมีความเหมาะสมมากท่ีสดุ 
ค่าเฉลี่ยระหว่าง   3.51 - 4.50   =   ชดุกิจกรรมมีความเหมาะสมมาก 
ค่าเฉลี่ยระหว่าง   2.51 - 3.50   =   ชดุกิจกรรมมีความเหมาะสมปานกลาง 
ค่าเฉลี่ยระหว่าง   1.51 - 2.50   =   ชดุกิจกรรมมีความเหมาะสมนอ้ย 
ค่าเฉลี่ยระหว่าง   1.00 - 1.50   =   ชดุกิจกรรมมีความเหมาะสมนอ้ยที่สดุ 

โดยพิจารณาระดับความเหมาะสมในภาพรวมของผูเ้ชี่ยวชาญที่มีค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 
3.50 ขึ ้น ไป  แล ะ ค่ า เบี่ ย ง เบ นม าต รฐานน้อยก ว่ า  1.00 จึ งจ ะ ถื อว่ า เป็ น ชุด กิ จ ก รรม 
ที่มีความเหมาะสม 

6. น าชุดกิจกรรมเสริมสรา้งโสตทักษะทางดนตรีตามแนวคิดของโคดายไปทดลอง 
(Try-out) กับนักเรียนที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง เพื่อตรวจสอบความเข้าใจของเนื ้อหา ภาษาที่ใช ้  
ความยากง่าย แลว้น าขอ้เสนอแนะมาปรบัปรุงแกไ้ขใหส้มบรูณ ์

7. น าชุดกิจกรรมเสริมสรา้งโสตทกัษะทางดนตรี ตามแนวคิดของโคดาย ที่มีคณุภาพ
ไปด าเนินการวิจยั 

3.2 แบบทดสอบโสตทักษะทางดนตรี 
ผูว้ิจยัไดด้  าเนินการออกแบบตามขัน้ตอนดงันี ้

1. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่ เก่ียวข้องกับแบบทดสอบโสตทักษะทางดนตรี , 
ทฤษฎีการเรียนรูข้องโคดาย และสรา้งแบบทดสอบใหส้อดคลอ้งกบัการวิจยั 

2. ออกแบบแบบทดสอบโสตทกัษะทางดนตรีตามแนวคิดของโคดายซึ่งเป็นลกัษณะ
แบบทดสอบแบบปรนัยเติมค าตอบสั้น 2 ชุด ก่อนเรียน 1 ชุดและหลังเรียน 1 ชุด ชุดละ 10 ข้อ  
รวมทัง้หมด 20 ขอ้ ทดสอบการฟังเป็นหลกั เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัชดุกิจกรรม  

3. น าแบบทดสอบโสตทักษะทางดนตรีตามแนวคิดของโคดาย ที่ไดท้ าการออกแบบ
ใหอ้าจารยท์ี่ปรึกษาพิจารณา ตรวจสอบความสอดคลอ้งของชุดกิจกรรมที่ ตอ้งการวัดผล ตรรวจ
สอบความชัดเจนของค าถามและภาษาที่ใช้ และปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าของอาจารย์ 
ที่ปรกึษา 



  41 

4. น าแบบทดสอบโสตทักษะทางดนตรีตามแนวคิดของโคดาย เสนอผู้เชี่ยวชาญ
จ านวน 3 ท่าน เพื่ อตรวจสอบความสอดคล้องขององค์ประกอบต่าง ๆ ในแบบทดสอบ  
ดา้นความถูกตอ้ง ความชัดเจนของค าถาม ความเหมาะสมกับภาษาที่ใชแ้ละน าขอ้มูลที่รวบรวม
จากความคิดเห็นของผูเ้ชี่ยวชาญมาค านวณหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง ( IOC) โดยใหผู้เ้ชี่ยวชาญ
แสดงความคิดเห็นในการพิจารณาดงันี ้

+1    หมายถึง     แน่ใจว่าแบบทดสอบมีความสอดคลอ้งกบัการวิจยั 
  0    หมายถึง     ไม่แน่ใจว่าแบบทดสอบมีความสอดคลอ้งกบัการวิจยั 
 -1    หมายถึง     แน่ใจว่าแบบทดสอบไม่มีความสอดคลอ้งกบัการวิจยั 
พิจารณาคดัเลือกขอ้ที่มีค่า IOC อย่างนอ้ย 0.5 ขึน้ไป 

5. น าแบบทดสอบที่ ป รับแก้ไขแล้วไปใช้กับนักเรียนขับร้องประสานเสียง                    
โรงเรียนเปรมประชาวฒันา จ านวน 10 คน ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง หลงัจากนัน้น ามาปรบัปรุงแกไ้ข                
หาค่าความยากง่าย (p : power of difficulty or difficulty index) โดยก าหนดเกณฑก์ารค่าความ
ยากง่าย (p) ควรอยู่ระหว่าง 0.20 ขึน้ไป จากนั้นน ามาหาค่าอ านาจจ าแนก (r : discrimination 
indexes) โดยก าหนดเกณฑค่์าอ านาจจ าแนก (r) ควรมีค่าตัง้แต่ 0.20 ขึน้ไปและหาความเชื่อมั่น 
(Reliability) โดยใช้วิธีของคูเดอร ์-ริชารด์สัน (Kuder – Richardson : KR) โดยก าหนดเกณฑ ์
ค่าความเชื่อมั่นควรมีค่าตัง้แต่ 0.60 ขึน้ไป 

6. น าชุดกิจกรรม เสริมสร้างโสตทักษะทางดนตรี  ตามแนวคิดของโคดาย  
ที่มีคณุภาพไปด าเนินการวิจยั   

7. ตัวอย่างแบบทดสอบโสตทกัษะทางดนตรีตามแนวคิดของโคดาย แบบปรนัยเติม
ค าตอบสัน้ ในชดุที่ 1 (เติมสญัลกัษณต์วัโนต้) ดงัภาพ  
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ภาพประกอบที่ 4 ตวัอย่างแบบทดสอบโสตทกัษะทางดนตรีตามแนวคิดของโคดาย 

 

ภาพประกอบ 6  แบบทดสอบปรนยัเติมค าตอบสัน้ ก่อนเรียนและหลงัเรียน 

ที่มา : ผูว้ิจยัออกแบบขึน้เอง 

3.3 แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมเสริมสร้างโสตทักษะ 
ทางดนตรีตามแนวคิดของโคดาย 

ผูว้ิจยัไดด้  าเนินการออกแบบตามขัน้ตอนดงันี ้
1. ศกึษาวิธีการสรา้งแบบสอบถามความพงึพอใจ จากเอกสารที่เก่ียวขอ้ง 
2. สรา้งแบบสอบถามความพึงพอใจ โดยใชม้าตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale)  

5 ระดบั จ านวน 10 ขอ้ โดยก าหนดค่าน า้หนกัไว ้5 ระดบัตามวิธีของลิเคอรท์ (Likert) ดงันี ้  
ระดบั  5     หมายถึง  พงึพอใจอยู่ในระดบัมากท่ีสดุ 
ระดบั  4     หมายถึง  พงึพอใจอยู่ในระดบั มาก 
ระดบั  3     หมายถึง  พงึพอใจอยู่ในระดบัปานกลาง  
ระดบั  2     หมายถึง  พงึพอใจอยู่ในระดบันอ้ย     
ระดบั  1     หมายถึง  พงึพอใจอยู่ในระดบันอ้ยที่สดุ 

3. วิเคราะหข์อ้มูลแบบสอบถามความพึงพอใจรายขอ้ โดยการหาค่าเฉลี่ย (�̅�) และ 
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (𝑆. 𝐷.) ที่ค  านวณได้น ามาเปรียบเทียบกับเกณฑ์ เพื่อพิจารณาความ

ชื่อ ………………………………………………………………………..…… 
ค าชีแ้จง  ใหน้กัเรียนฟังระดบัเสียงตวัโนต้ 8 ระดบัเสียง จากการเลน่คียบ์อรด์ของครูผูส้อน 
และบนัทกึเป็นตวัโนต้ในระดบัเสียงใหถ้กูตอ้งในกระดาษเขียนโนต้ 
                                                    กระดาษเขียนโนต้ 

1.     2.  

3.     4.  

5.     6.  

7.     8.  

9.     10.  
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เหมาะสมของแบบสอบถามความพึงพอใจ แปลความหมายของค่าเฉลี่ยตามเกณฑข์อง (บุญชม 
ศรีสะอาด, 2535, น. 103) ดงันี ้ 

ค่าเฉลี่ยระหว่าง   4.51 - 5.00   =   มีความพงึพอใจมากท่ีสดุ 
ค่าเฉลี่ยระหว่าง   3.51 - 4.50   =   มีความพงึพอใจมาก 
ค่าเฉลี่ยระหว่าง   2.51 - 3.50   =   มีความพงึพอใจปานกลาง 
ค่าเฉลี่ยระหว่าง   1.51 - 2.50   =   มีความพงึพอใจนอ้ย 
ค่าเฉลี่ยระหว่าง   1.00 - 1.50   =   มีความพงึพอใจนอ้ยที่สดุ 

4. น าแบบทดสอบไปให้ผู้เชี่ยวชาญทั้ง 3 ท่านตรวจสอบข้อค าถามและความ
เที่ยงตรงตามเนือ้หา รวมทัง้ใหข้อ้เสนอแนะและน ามาปรบัปรุงแกไ้ขตามค าแนะน า 

5. น าแบบสอบถามความพงึพอใจที่ปรบัปรุงแกไ้ขแลว้ไปน าไปใชท้ดสอบกบันกัเรียน 
ที่ไม่ใช่กลุม่ตวัอย่าง   

6. หาค่าความเชื่อมั่ นของแบบสอบถามความพึงพอใจ โดยหาความเชื่อมั่ น
(Reliability) โดยใชว้ิธีของครอนบาค (Cronbach's Alpha Coefficient)  

7. น าแบบสอบถามต่อการเรียนรูด้ว้ยชุดกิจกรรมเสริมสรา้งโสตทักษทางดนตรีตาม
แนวคิดของโคดาย ที่มีคณุภาพไปใชใ้นการวิจยั 

 
4. แบบแผนการทดลอง 

การวิจัยครัง้นีเ้ป็นการวิจัยเชิงทดลอง ในรูปแบบกลุ่มทดลองกลุ่มเดียว วัดผลก่อนและ
หลงัการทดลอง (The One-Group Pretest - Posttest Design)  
 

                                                E      O1        X    O2   
 

เมื่อ  E    = กลุม่ตวัอย่างนกัเรียนขบัรอ้งประสานเสียง โรงเรียนเปรมประชาวฒันา 

 X   = การเรียนโสตทักษะโดยใชชุ้ดกิจกรรมเสริมสรา้งโสตทกัษะทางดนตรี
ตามแนวคิดของโคดาย 

O1   =  การทดสอบก่อนการทดลองเรียน  

O2   =  การทดสอบหลงัการทดลองเรียน  
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5. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
การวิจัยครั้งนี ้เป็นการวิจัยเชิงทดลอง ในรูปแบบกลุ่มทดลองกลุ่มเดียว วัดผลก่อน       

และหลงัการทดลอง (The One-Group Pretest-Posttest Design) โดยมีขัน้ตอนด าเนินการดงันี ้
5.1 ผูว้ิจัยใหก้ลุ่มตัวอย่าง ทดสอบก่อนเรียน ดว้ยแบบทดสอบโสตทักษะทางดนตรี

ตามแนวคิดของโคดาย จ านวน 1 ชั่วโมง 
5.2 ผู้วิจัยด าเนินการเก็บบันทึกคะแนนที่ได้จากการทดสอบก่อนเรียน เพื่อน าไป

เปรียบเทียบกบัคะแนนการทดสอบหลงัเรียน  
5.3 ผูว้ิจยัด าเนินการวิจยัดว้ยชุดกิจกรรมเสรมิสรา้งโสตทกัษะทางดนตรีตามแนวคิด 

ของโคดาย จ านวน 8 ครัง้ ครัง้ละ 1 ชั่วโมง 
- ชดุกิจกรรมที่ 1 โสตทกัษะทางดนตรีในระดบัเสียง โด เร มี ฟา ซอล (2 ชั่วโมง ) 
- ชดุกิจกรรมที่ 2 โสตทกัษะทางดนตรีในระดบัเสียง ซอล ลา ที โด  (2 ชั่วโมง) 
- ชดุกิจกรรมที่ 3 โสตทกัษะทางดนตรีในระดบัเสียง 8 ระดบัเสียง (2 ชั่วโมง) 
- ชดุกิจกรรมที่ 4 โสตทกัษะในบทเพลงไทยเดิม เพลง งามแสงเดือน (2 ชั่วโมง) 

5.4 ผูว้ิจัยใหก้ลุ่มตัวอย่างทดสอบหลังเรียน ดว้ยแบบทดสอบโสตทักษะทางดนตรี
ตามแนวคิดของโคดาย จ านวน 1 ชั่วโมง 

5.5. ผูว้ิจยัใหก้ลุม่ตวัอย่างท าแบบสอบถามความพงึพอใจ 
5.6 น าขอ้มลูที่ไดจ้ากการวิจยัมารวบรวม วิเคราะหผ์ล อภิปรายผล และสรุปผล 

 
6. การวิเคราะหข์้อมูล 

งานวิจัยเร่ือง การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโสตทักษะทางดนตรีด้วยชุดกิจกรรม  
เพื่อเสริมสรา้งโสตทักษะทางดนตรี ตามแนวคิดของโคดาย ส าหรบันักเรียนขับรอ้งประสานเสียง
ของโรงเรียนเปรมประชาวัฒนา ภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา 2563 โดยการเลือกกลุ่มตัวอย่าง    
แบบสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบง่าย จ านวน  10 คน เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ มีขั้นตอน 
การวิเคราะหข์อ้มลูที่ไดจ้ากการด าเนินงานดงันี ้ 

1. วิเคราะหข์อ้มูลจากคะแนนทดสอบผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน เร่ือง โสตทักษะทาง
ดนตรีก่อนและหลังการใช้ชุดกิจกรรมเสริมสรา้งโสตทักษะทางดนตรี ตามแนวคิดของโคดาย 
ส าหรบันกัเรียนขบัรอ้งประสานเสียง โดยใชส้ถิติ ทดสอบค่า t–test แบบ Dependent Sample 

2. วิเคราะห์ขอ้มูลจากแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการเรียนรูด้ว้ยชุดกิจกรรม
เสริมสร้างโสตทักษะทางดนตรีตามแนวคิดของโคดาย นักเรียนขับร้องประสานเสียง              
ดว้ยค่ารอ้ยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดบัคณุภาพ 
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7. สถิติทีใ่ช้ในการวิเคราะหข์้อมูล 
การวิจัยครัง้นีใ้ชส้ถิติการวิเคราะหข์อ้มูลตามวตัถุประสงค ์เพื่อใหส้อดคลอ้งกับกิจกรรม  

ที่ท าการวิจยั และสะทอ้นผลออกมาไดอ้ย่างชดัเจนและแม่นย าดงันี ้
7.1 สถิติทีใ่ช้ตรวจสอบหาคุณภาพเคร่ืองมือ 

7.1.1 หาค่าความ เที่ ยงตรงตาม เนื ้อหา  (Content Validity) ของชุดกิ จกรรม 
เสริมสรา้งโสตทักษะทางดนตรี ตามแนวคิดของโคดาย  โดยพิจารณาจาก ความสอดคลอ้ง IOC 
ของผูเ้ชี่ยวชาญโดยใชส้ตูร ดงันี ้(สมนึก ภทัทิยธนี, 2546, น. 221) 

 
 
 
 
 

 
7.1.2 หาค่าความเที่ ยงตรงตามเนื ้อหา  (Content Validity) ของแบบทดสอบ 

วดัผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนโสตทักษะทางดนตรี ตามแนวคิดของโคดาย และแบบสอบถามความ
พงึพอใจในการใชชุ้ดกิจกรรมเสรมิสรา้งโสตทกัษะทางดนตรี ตามแนวคิดของโคดาย โดยพิจารณา
จากความสอดคลอ้ง IOC ของผูเ้ชี่ยวชาญโดยใชส้ตูร ดงันี ้ 

 
 
 
 
 
 

7.1.3 ค่าความยากง่าย (p) ของแบบทดสอบวัดผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนโสตทักษะ
ทางดนตรี โดยก าหนดเกณฑ์ค่าความยากง่าย (p) ควรอยู่ระหว่าง 0.20 ขึน้ไป โดยใช้สูตร 
การค านวณดงันี ้(ลว้น สายยศ และ องัคณา สายยศ, 2538, น. 210) 

 
 
 
 

N
RIOC 

=  

IOC  = ดชันีความสอดคลอ้ง 
R  = ผลรวมค าตอบของผูเ้ชี่ยวชาญ 

 N    = จ านวนผูเ้ชี่ยวชาญทัง้หมด       
 

p = N
R  

p = ความยาก 
R = จ านวนนกัเรียนท่ีตอบถูกขอ้นัน้ 
N = จ านวนนกัเรียนที่ตอบทัง้หมด 
 

N
RIOC 

=  

IOC  = ดชันีความสอดคลอ้ง 
R  = ผลรวมค าตอบของผูเ้ชี่ยวชาญ 

 N    = จ านวนผูเ้ชี่ยวชาญทัง้หมด    
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7.1.4 ค่าอ านาจจ าแนก (r) ของแบบทดสอบวัดผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนโสตทักษะ
ทางดนตรี โดยก าหนดเกณฑ์ ค่าอ านาจจ าแนก (r) ควรมีค่าตั้งแต่ 0.20 ขึน้ไปโดยใช้สูตรการ
ค านวณดงันี ้(ลว้น สายยศ และ องัคณา สายยศ, 2541, นน. 197-199) 

                                      𝑟 =  
𝑅𝑢− 𝑅𝐿

𝑁
 

                        𝑟      แทน ค่าอ านาจจ าแนกของขอ้สอบ  

                        𝑅𝑢   แทน  จ านวนนกัเรียนท่ีตอบถกูในกลุม่คะแนนสงู  

                        𝑅𝐿    แทน  จ านวนนกัเรียนท่ีตอบถกูในกลุ่มคะแนนต ่า  

                    N      แทน  จ านวนนกัเรียนในกลุม่สงูหรือกลุม่ต ่า 
 
7.1.5 ความเชื่อมั่ น  (Reliability) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน          

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 ร์ด  (Kuder – Richardson : KR)  
โดยก าหนดเกณฑค่์าความเชื่อมั่นควรมีค่าตั้งแต่ 0.60 ขึน้ไป โดยใชสู้ตร KR-20 ในการค านวณ 
คือ (ลว้น สายยศ และ องัคณา สายยศ, 2538, น. 198) 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

   

                     Rtt = 











 −
− 2

tS
pq1

1n
n

 

Rtt  = ความเชื่อมั่นของแบบทดสอบทัง้ฉบบั 
n       = จ านวนขอ้ของแบบทดสอบ   
p       = สดัสว่นของผูเ้รียนที่ท าขอ้สอบขอ้นัน้ถกูกบัผูเ้รียนทัง้หมด 
q       = สดัสว่นของผูเ้รียนที่ท าขอ้สอบขอ้นัน้ผิดกบัผูเ้รียนทัง้หมด 
2
tS     = ความแปรปรวนของคะแนนสอบทัง้ฉบบั 
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t  แทน  ค่าสถิติที่ใชเ้ปรียบเทียบกบัค่าวิกฤติ เพื่อทราบความมีนยัส าคญั  
D  แทน  ผลต่างของคะแนนแต่ละคู่  
N  แทน  จ านวนคู่ของคะแนน  

ΣD  แทน ผลรวมทัง้หมดของผลต่างของคะแนนก่อนและหลงัการทดลอง  

ΣD2 แทน  ผลรวมก าลงัสองของผลต่างของคะแนนระหว่างก่อนและหลงัการทดลอง 
 

                                   X  = 
∑ 𝑥

𝑛
 

                        
  X        =  ค่าเฉลี่ย 

  ∑ 𝒙   =  ผลรวมของคะแนนทัง้หมด 

  𝑛        =  จ านวนคะแนนทัง้หมด 
 

7.2 สถิติทีใ่ช้ในการทดลอง 
7.2.1 สถิติที่ใชใ้นเพื่อศึกษาผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลงัเรียนดว้ยชุด

กิจกรรมเสรมิสรา้งโสตทกัษะทางดนตรี ตามแนวคิดของโคดาย (t-test แบบ dependent sample) 
ดว้ยโปรแกรมทางสถิติส าเรจ็รูป โดยใชส้ตูร ดงันี ้(ชศูรี วงศร์ตันะ, 2546, น.34) 

 
  
 
 
 
 
 
 

 
 

7.2.2 วิเคราะห์ความพึงพอใจต่อการเรียนรูด้้วยชุดกิจกรรมเสริมสรา้งโสตทักษะ       
ทางดนตรตีามแนวคิดของโคดาย 

1. ค่ารอ้ยละ (Percentage)  
 

 
 
 

2. ค่าเฉลี่ย (Mean) ค านวณจากสตูร (ชศูรี วงศร์ตันะ, 2546, น. 35) 
 
 
 
 
 
 

รอ้ยละ = ตวัเลขที่ตอ้งการเปรียบเทียบ X 100 
จ านวนเต็ม 
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3. ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานค านวณจากสตูร  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

𝑺. 𝑫. =  √
𝒏 ∑ 𝒙𝟐 − (∑ 𝒙)𝟐

𝒏 (𝒏 − 𝟏)
 

         𝑺. 𝑫.    = ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

      ∑ 𝑥2 = ผลรวมของคะแนนยกก าลงสอง 

     (∑ 𝑥2)    =  ผลรวมของคะแนนทัง้หมดยกก าลงัสอง 

        𝑛            = จ านวนคะแนนทัง้หมด 
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บทที ่4 
ผลการวิเคราะหข์้อมูล 

 
งานวิจัยครัง้นีม้ีความมุ่งหมายเพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโสตทักษะทางดนตรี 

ดว้ยชุดกิจกรรมเสริมสรา้งโสตทักษะทางดนตรีตามแนวคิดของโคดาย ส าหรบันักเรียนขับรอ้ง 
ประสานเสียงโรงเรียนเปรมประชาวัฒนา และเพื่อศึกษาความพึงพอใจต่อการเรียนรู้ด้วย 
ชุดกิจกรรมเสริมสรา้งโสตทักษะทางดนตรีตามแนวคิดของโคดาย นักเรียนขับรอ้งประสานเสียง
โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา กลุ่มตัวอย่างที่ใชใ้นการวิจัย คือ นักเรียนขับรอ้งประสานเสียงของ
โรงเรียนเปรมประชาวฒันา ที่ก าลงัศึกษาในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ที่ไดจ้ากการสุ่มกลุ่ม
ตวัอย่างแบบง่าย  จ านวน 10 คน ผูว้ิจยัน าขอ้มลูที่ไดจ้ากการวิจยัครัง้นีม้าวิเคราะห ์และน าเสนอ
ผลการวิเคราะหข์อ้มลู ตามล าดบัดงันี ้

4.1 ผลการสรา้งชุดกิจกรรมเสริมสรา้งโสตทักษะทางดนตรีตามแนวคิดของโคดาย 
ของนกัเรียนขบัรอ้งประสานเสียงโรงเรียนเปรมประชาวฒันา 

4.2 ผลการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ด้วยชุดกิจกรรมเสริมสรา้งโสตทักษะ 
ทางดนตรตีามแนวคิดของโคดาย ของนกัเรียนขบัรอ้งประสานเสียงโรงเรียนเปรมประชาวฒันา 

4.3 ผลการศึกษาความพึงพอใจต่อการเรียนรูด้ว้ยชุดกิจกรรมเสริมสร้างโสตทักษะ       
ทางดนตรตีามแนวคิดของโคดาย นกัเรียนขบัรอ้งประสานเสียงโรงเรียนเปรมประชาวฒันา 

 
4.1 ผลการสร้างชุดกิจกรรมเสริมสร้างโสตทักษะทางดนตรีตามแนวคิดของโคดาย  
ของนักเรียนขับร้องประสานเสียงโรงเรียนเปรมประชาวัฒนา 

1. การเรียนรูต้ามแนวคิดโคดาย ซึ่งมีการใช้สัญลกัษณ์มือควบคู่ไปกับการขับรอ้งเพลง  
และใชท้ านองเพลงพืน้บ้านที่เป็นกลุ่มโน้ต เพนตาโทนิก ในลักษณะการรอ้งตัวโดแบบเคลื่อนที่ 
หรือเรียกอีกกย่างหนึ่งว่าการ Move do หลงัจากผูว้ิจัยไดท้ าการศึกษาคน้ควา้ทฤษฎีจึงไดม้ีการ
ประยุกตท์ฤษฎีแนวคิดของโคดาย โดยปรบัเปลี่ยนรูปแบบจากการรอ้งตวัโดแบบเคลื่อนที่ มาเป็น
การใชร้ะบบ โด แทนระดับเสียง C เท่านัน้ หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า การ Fix Do เพราะเนื่องจาก
นกัเรียนที่ใชใ้นการวิจยัเป็นนกัเรียนระดับชัน้ประถมศึกษาตอนปลาย อาจเกิดความสบัสนในการ
เรียนรูใ้นเรื่อง โสตทกัษะทางดนตรีและเมื่อท าแบบฝึกหดัหรือแบบทดสอบก็อาจเกิดความสบัสนใน
ชื่อของตวัโนต้ในระดับเสียงต่าง ๆ ได ้อีกทัง้ผูว้ิจยัไดม้ีแนวคิดการปรบัเปลี่ยนการใชเ้พลงพืน้บา้น
ตามแนวคิดของโคดาย มาเป็นเพลงไทยเดิม คือเพลง งามแสงเดือน ที่มีรูปแบบที่คลา้ยคลึงตาม
โครงสรา้งเดิมในรูปแบบซ า้ทวนมาใชใ้นชดุกิจกรรม 
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2. โครงสรา้งของชุดกิจกรรมเสริมสร้างโสตทักษะทางดนตรีตามแนวคิดของโคดาย 
จ านวน 4 ชดุ ไดแ้ก่ 

- ชดุกิจกรรมที่ 1 โสตทกัษะทางดนตรีในระดบัเสียง โด เร มี ฟา ซอล (2 ชั่วโมง) 
- ชดุกิจกรรมที่ 2 โสตทกัษะทางดนตรีในระดบัเสียง ซอล ลา ที โด  (2 ชั่วโมง) 
- ชดุกิจกรรมที่ 3 โสตทกัษะทางดนตรีในระดบัเสียง 8 ระดบัเสียง (2 ชั่วโมง) 
- ชดุกิจกรรมที่ 4 โสตทกัษะในบทเพลงไทยเดิม เพลง งามแสงเดือน (2 ชั่วโมง) 

ซึ่งในแต่ละชุดกิจกรรมจะประกอบไปดว้ยจุดมุ่งหมาย เนือ้หาส าคญั การก าหนดกิจกรรม 
(ขัน้น าเขา้สู่บทเรียน ขัน้ด าเนินการจัดกิจกรรม ขัน้สรุปกิจกรรม) และการประเมินขัน้สุดทา้ยของ
แบบฝึกหัดในแต่ละชุดกิจกรรม มีการระบุสื่อการเรียนรู ้เช่น แบบฝึกการใชส้ัญลักษณ์มือตาม
แนวคิดของโคดาย 333 , แบบฝึกหัดที่ผู ้วิจัยสรา้งขึน้ , Power Point การใช้สัญลักษณ์มือตาม
แนวคิดของโคดาย , เครื่องคียบ์อรด์ และล าโพง ทัง้นีส้ื่อการเรียนรูท้ี่ใชจ้ะมีการปรบัเปลี่ยนตามชุด
กิจกรรมต่าง ๆ   

3. บทเพลงที่ใชใ้นการเรียนในชุดกิจกรรมเสริมสรา้งโสตทกัษะทางดนตรีตามแนวคิดของ
โคดาย  คือ  บท เพลงไทยเดิม  เพลง งามแสงเดือน  ซึ่ ง เพลงพื ้นบ้านตาม รูปแบบของ  
โคดาย เน้นการใช้ระดับเสียงกลุ่มโน้ต เพนตาโทนิก แต่เพลง งามแสงเดือน เน้นการใช้เสียง 
ทั้ง 8 ระดับเสียง ซึ่งจะไปเชื่อมโยงกับชุดกิจกรรมที่  1-3 ที่นักเรียนได้เรียนรู้มาก่อนหน้านี ้  

แต่เหตุผลที่น าคีย ์E♭ มาใชเ้นื่องจาก เป็นคียท์ี่ตรงกับช่วงระดับเสียงของนกัเรียนในวัยนี ้สาเหต ุ
ที่เลือกเพลง งามแสงเดือนมาใช ้เนื่องจากเป็นเพลงไทยเดิมที่คลา้ยคลงึกบัเพลงพืน้เมืองสากลใน
รูปแบบของซ า้ทวน เพื่อใหน้ักเรียนง่ายต่อการจดจ าเสียง ฝึกไปพรอ้มกับการอ่านโนต้ตามระดับ
เสียงต่าง ๆ โดยนักเรียนจะไดฝึ้กซอ้มกบัไฟลเ์พลง version 1 ที่มีท านองรอ้งดว้ย เพื่อใหน้ักเรียน
เกิดความมั่นใจในระดบัเสียงตวัโนต้ที่ตนองขบัรอ้งมากขึน้  เมื่อเกิดความช านาญในเสียงที่ขบัรอ้ง 
จึ งฝึกซ้อมพร้อมกับ ไฟล์เพลง version 2 ที่ ไม่ มี ท านองร้อง เพื่ อให้นัก เรียนได้ยิน เสียง 
การเกิดเสียงประสาน 2 แนว ทั้งนี ้เพลงไทยเดิมยังเป็นเพลง ที่นักเรียนต้องฝึกฝนและเรียนรู ้
ในบทเรียนในชั้นประถมศึกษาตอนปลาย ท าให้สามารถพัฒนาและต่อยอดไปยังศาสตร์ 
ดา้นอ่ืน ๆ ได ้อีกทัง้ช่วยพัฒนาทักษะการเรียนรูท้างดา้นดนตรีในการฟังเสียง การแยกแยะระดับ
เสียงในตวัโนต้เสียงต่าง ๆ และยงัใหน้กัเรียนไดเ้ห็นคณุค่าของเพลงไทยเดิมและอนรุกัษ์วฒันธรรม
ไทยไวใ้หค้งอยู่ต่อไป  

จากการเรียนการสอนด้วยชุดกิจกรรมเสริมสร้างโสตทักษะทางดนตรีตามแนวคิด  
โคดาย ของนักเรียนขับรอ้งประสานเสียงโรงเรียนเปรมประชาวัฒนาพบว่า นักเรียนมีโสตทักษะ
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ทางดนตรีที่ดี สามารถขบัรอ้งโดยแยกแยะระดบัเสียงตวัโนต้ ท่วงท านองในบทเพลง รวมไปถึงการ
ขบัรอ้งโดยเพลงโดยใชก้ารอ่านโนต้แทนการท่องจ าไดดี้ยิ่งขึน้  
 

4.2 ผลการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ด้วยชุดกิจกรรมเสริมสร้างโสตทักษะทางดนตรี
ตามแนวคิดของโคดาย ของนักเรียนขับร้องประสานเสียงโรงเรียนเปรมประชาวัฒนา 

หลงัจากผูว้ิจยัไดด้  าเนินกิจกรรมการเรียน ดว้ยชุดกิจกรรมเสรมิสรา้งโสตทกัษะทางดนตรี
ตามแนวคิดของโคดาย ของนกัเรียนขบัรอ้งประสานเสียงโรงเรียนเปรมประชาวฒันา และไดท้ าการ
ทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนดว้ยแบบทดสอบวัดผลสมัฤทธิ์โสตทักษะทางดนตรีตามแนวคิด
ของโคดาย จ านวน 10 ขอ้ ผูว้ิจยัน าคะแนนที่ไดจ้ากการท าแบบทดสอบของกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 

10 คน มาวิ เคราะห์  เพื่ อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้สถิ ติได้แก่  ค่าเฉลี่ย  (�̅�)  
สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ค่าสถิติทดสอบที (t-test dependent) ซึ่งปรากฏผลดงันี ้

ตาราง 1 ผลการวิเคราะหก์ารเปรียบเทียบคะแนนผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนเรียนและหลงัเรียน
ดว้ยชดุกิจกรรมเสรมิสรา้งโสตทกัษะทางดนตรีตามแนวคิดของโคดาย 

คะแนน จ านวนนักเรียน X  S.D. T Sig 

  คะแนนก่อนเรียน 10 1.90 0.99  
38.44 * 

 
0.0000 

  คะแนนหลงัเรียน 10 8.80 0.92 

* มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 

จากตาราง 1 แสดงถึงผลการวิเคราะห์การเปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ก่อนเรียนและหลังเรียน ดว้ยชุดกิจกรรมเสริมสรา้งโสตทักษะทางดนตรีตามแนวคิดของโคดาย 
ของนักเรียนขับรอ้งประสานเสียงโรงเรียนเปรมประชาวัฒนา พบว่า นักเรียนมีค่าเฉลี่ยของผล 
การทดสอบก่อนเรียนอยู่ที่  1.90 แต่หลงัจากการเรียนรูด้ว้ยชุดกิจกรรมเสริมสรา้งโสตทักษะทาง
ดนตรีตามแนวคิดของโคดายที่ผู ้วิจัยไดจ้ัดท าขึน้ นักเรียนมีค่าเฉลี่ยของผลการทดสอบหลงัเรียน 
อยู่ที่ 8.80 ซึ่งเมื่อน าผลการทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียนมาท าการเปรียบเทียบ พบว่า ค่า t มีค่า
เท่ากับ 38.44 แสดงให้เห็นว่า นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยชุดกิจกรรมเสริมสรา้ง 
โสตทกัษะทางดนตรีตามแนวคิดของโคดาย หลงัเรียน สงูกว่าก่อนเรียน อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ  
ที่ระดบั.05 
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4.3 ผลการศึกษาความพึงพอใจต่อการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมเสริมสร้างโสตทักษะทาง
ดนตรตีามแนวคิดของโคดาย นักเรียนขับร้องประสานเสียงโรงเรียนเปรมประชาวัฒนา 

ผูว้ิจัยศึกษาความพึงพอใจต่อการเรียนรูด้ว้ยชุดกิจกรรมเสริมสรา้งโสตทักษะทางดนตรี
ตามแนวคิดของโคดาย ดว้ยแบบสอบถามความพึงพอใจ จ านวน 4 ดา้น ไดแ้ก่ 1. ดา้นชุดกิจกรรม 
2. ดา้นครูผูส้อน 3. ดา้นสื่อและอุปกรณ์ที่ใชใ้นชุดกิจกรรม และ4. ดา้นประโยชนท์ี่ไดร้บั โดยใช้

สถิติไดแ้ก่ ค่าเฉลี่ย (�̅�) และใชม้าตราสว่นประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดบั คือ  
ค่าเฉลี่ยระหว่าง   4.51 - 5.00   =   มีความพงึพอใจมากท่ีสดุ 
ค่าเฉลี่ยระหว่าง   3.51 - 4.50   =   มีความพงึพอใจมาก 
ค่าเฉลี่ยระหว่าง   2.51 - 3.50   =   มีความพงึพอใจปานกลาง 
ค่าเฉลี่ยระหว่าง   1.51 - 2.50   =   มีความพงึพอใจนอ้ย 
ค่าเฉลี่ยระหว่าง   1.00 - 1.50   =   มีความพงึพอใจนอ้ยที่สดุ 

ตาราง 2 ผลการวิเคราะหก์ารเปรียบเทียบความพึงพอใจต่อการเรียนรูด้ว้ยชุดกิจกรรมเสริมสรา้ง
โสตทกัษะทางดนตรีตามแนวคิดของโคดาย ดา้นชดุกิจกรรม 

ข้อค าถาม 
ระดับความคิดเหน็ 

ค่าเฉล่ีย S.D. 
ความพึง
พอใจ 

1. การจดัล าดบัขัน้ตอนของแต่ละชุดกิจกรรม 4.80 0.42 มากที่สดุ 

2. ความเหมาะสมของเนือ้หากบักลุม่ผูเ้รียน 5.00 0.00 มากที่สดุ 

3. ความน่าสนใจในเนือ้หาของชดุกิจกรรม 4.90 0.32 มากที่สดุ 

4. เวลาที่ใชใ้นแต่ละเนือ้หาในชดุกิจกรรม 4.70 0.48 มากที่สดุ 

ความพงึพอใจดา้นชดุกิจกรรม 4.85 0.21 มากที่สดุ 
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จากตาราง 2 แสดงถึงผลการวิเคราะหก์ารเปรียบเทียบความพึงพอใจต่อการเรียนรูด้ว้ย 
ชดุกิจกรรมเสริมสรา้งโสตทกัษะทางดนตรีตามแนวคิดของโคดาย ดา้นชุดกิจกรรม นกัเรียนขบัรอ้ง
ประสานเสียงโรงเรียนเปรมประชาวัฒนา พบว่า ความพึงพอใจในภาพรวมดา้นชุดกิจกรรมอยู่ใน
ระดบัมากที่สดุ (ค่าเฉลี่ย 4.85) โดยนกัเรียนมีความพงึพอใจต่อความเหมาะสมของเนือ้หากบักลุ่ม
ผูเ้รียนอยู่ในระดบัมากที่สดุ (ค่าเฉลี่ย 5.00) รองลงมามีความพึงพอใจต่อความน่าสนใจในเนือ้หา
ของชุดกิจกรรมอยู่ในระดบัมากที่สดุ (ค่าเฉลี่ย 4.90) ถดัไปมีความพึงพอใจต่อการจดัล าดบัขัน้ตอน
ของแต่ละชุดกิจกรรมอยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.80) และมีความพึงพอใจต่อเวลาที่ใช ้
ในแต่ละเนือ้หาในชดุกิจกรรมอยู่ในระดบัมากท่ีสดุ (ค่าเฉลี่ย 4.70) ตามล าดบั 

ตาราง 3 ผลการวิเคราะหก์ารเปรียบเทียบความพึงพอใจต่อการเรียนรูด้ว้ยชุดกิจกรรมเสริมสรา้ง
โสตทกัษะทางดนตรีตามแนวคิดของโคดาย ดา้นครูผูส้อน 

ข้อค าถาม 
ระดับความคิดเหน็ 

ค่าเฉล่ีย S.D. 
ความพึง
พอใจ 

1. ความชดัเจน เขา้ใจง่ายในการใหค้วามรู ้
ของครูผูส้อน 

4.90 0.32 มากที่สดุ 

2. ความชดัเจนในการใหค้ าแนะน าการใช ้
ชดุกิจกรรมของครูผูส้อน 

5.00 
 

0.00 
 

มากที่สดุ 

3. การใชเ้วลาต่อการเรียนรูใ้นแต่ละชดุ
กิจกรรมของผูค้รูสอน 

4.40 0.52 มาก 

4. การใหค้วามช่วยเหลือผูเ้รียนระหว่าง 
การท ากิจกรรมของครูผูส้อน 

4.80 0.42 มากที่สดุ 

5. ความชดัเจนของเกณฑก์ารวดัและประเมิน 
ผลผูเ้รียน 

4.60 0.52 มากที่สดุ 

ความพงึพอใจดา้นครูผูส้อน 4.74 0.21 มากที่สดุ 
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จากตาราง 3 แสดงถึงผลการวิเคราะหก์ารเปรียบเทียบความพึงพอใจต่อการเรียนรูด้ว้ย 
ชุดกิจกรรมเสริมสรา้งโสตทักษะทางดนตรีตามแนวคิดของโคดาย ดา้นครูผูส้อน นักเรียนขับรอ้ง
ประสานเสียงโรงเรียนเปรมประชาวัฒนา พบว่า ความพึงพอใจในภาพรวมด้านครูผู้สอน 
อยู่ ใน ระดับมากที่ สุด  (ค่ า เฉลี่ ย  4.74) โดยนัก เรียนมี ความพึ งพอใจ ต่อ ความชัด เจน 
ในการใหค้ าแนะน าการใชช้ดุกิจกรรมของครูผูส้อนอยู่ในระดบัมากที่สดุ (ค่าเฉลี่ย 5.00) รองลงมา 
มีความพงึพอใจต่อความชดัเจน เขา้ใจง่ายในการใหค้วามรูข้องครูผูส้อนอยู่ในระดบัมากที่สดุ (ค่าเฉลี่ย 
4.90) ถดัไปมีความพึงพอใจต่อการใหค้วามช่วยเหลือผูเ้รียนระหว่างการท ากิจกรรมของครูผูส้อน
อยู่ ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.80) มีความพึงพอใจต่อความชัดเจนของเกณฑ์การวัด 
และประเมินผลผูเ้รียนอยู่ในระดบัมากที่สดุ (ค่าเฉลี่ย 4.60) และมีความพงึพอใจต่อการใชเ้วลาต่อ
การเรียนรูใ้นแต่ละชดุกิจกรรมของผูค้รูสอนอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉลี่ย 4.40) ตามล าดบั 

ตาราง 4 ผลการวิเคราะหก์ารเปรียบเทียบความพึงพอใจต่อการเรียนรูด้ว้ยชุดกิจกรรมเสริมสรา้ง
โสตทกัษะทางดนตรีตามแนวคิดของโคดาย ดา้นสื่อและอปุกรณท์ี่ใชใ้นชดุกิจกรรม 

ข้อค าถาม 
ระดับความคิดเหน็ 

ค่าเฉล่ีย S.D. ความพึงพอใจ 

1. ความเหมาะสมของสื่อและอปุกรณท์ี่ใช ้
ในชดุกิจกรรม 

4.60 0.52 มากที่สดุ 

2. ความชดัเจน น่าสนใจของสื่อที่ใช ้
ในการสอน 

5.00 0.00 มากที่สดุ 

ความพงึพอใจดา้นสื่อและอปุกรณท์ี่ใช้
ในชดุกิจกรรม 

4.80 0.37 มากที่สดุ 

 

จากตาราง 4 แสดงถึงผลการวิเคราะหก์ารเปรียบเทียบความพึงพอใจต่อการเรียนรูด้ว้ย 
ชุดกิจกรรมเสริมสร้างโสตทักษะทางดนตรีตามแนวคิดของโคดาย  ด้านสื่อและอุปกรณ ์
ที่ใชใ้นชุดกิจกรรม นักเรียนขบัรอ้งประสานเสียงโรงเรียนเปรมประชาวฒันา พบว่า ความพึงพอใจ 
ในภาพรวมด้านสื่อและอุปกรณ์ที่ ใช้ในชุดกิจกรรมอยู่ ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย  4.80)  
โดยนักเรียนมีความพึงพอใจต่อความชดัเจน น่าสนใจของสื่อที่ใชใ้นการสอนอยู่ในระดับมากที่สุด 
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(ค่าเฉลี่ย 5.00) และมีความพึงพอใจต่อความเหมาะสมของสื่อและอุปกรณ์ที่ใช้ในชุดกิจกรรม 
อยู่ในระดบัมากท่ีสดุ (ค่าเฉลี่ย 4.60) ตามล าดบั 

ตาราง 5 ผลการวิเคราะหก์ารเปรียบเทียบความพึงพอใจต่อการเรียนรูด้ว้ยชุดกิจกรรมเสริมสรา้ง
โสตทกัษะทางดนตรีตามแนวคิดของโคดาย ดา้นประโยชนท์ี่ไดร้บั 

ข้อค าถาม 
ระดับความคิดเหน็ 

ค่าเฉล่ีย S.D. ความพึงพอใจ 

1. ทกัษะความรูใ้นการแยกแยะระดบัเสียง 4.80 0.42 มากที่สดุ 

2. ทกัษะในการอ่านโนต้ทดแทนการ
ท่องจ า 

4.30 0.48 มาก 

3. การน าความรูท้ี่ไดจ้ากการเรียนชดุ
กิจกรรมไปใชใ้นการพฒันาทกัษะในการ
ปฏิบติัเครื่องดนตรี 

4.80 
 

0.42 มากที่สดุ 

4. ความพงึพอใจต่อการเรียนดว้ยชุด
กิจกรรมเสรมิสรา้งโสตทกัษะทางดนตรี 

4.70 
 

0.48 
 

มากที่สดุ 

ความพงึพอใจดา้นประโยชนท์ี่ไดร้บั 4.65 0.04 มากที่สดุ 

 

จากตาราง 5 แสดงถึงผลการวิเคราะห์การเปรียบเทียบความพึงพอใจต่อการเรียนรู ้
ด้วยชุดกิจกรรมเสริมสรา้งโสตทักษะทางดนตรีตามแนวคิดของโคดาย ด้านประโยชน์ที่ได้รับ 
นักเรียนขับรอ้งประสานเสียงโรงเรียนเปรมประชาวัฒนา พบว่า ความพึงพอใจในภาพรวม 
ด้านประโยชน์ที่ ได้รับอยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย  4.65) โดยนักเรียนมีความพึงพอใจต่อ 
การน าความรูท้ี่ได้จากการเรียนชุดกิจกรรมไปใชใ้นการพัฒนาทักษะในการปฏิบัติเครื่องดนตรี 
อยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.80) ทักษะความรูใ้นการแยกแยะระดับเสียง อยู่ในระดับมากที่สุด 
(ค่าเฉลี่ย 4.80) รองลงมามีความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยชุดกิจกรรมเสริมสรา้งโสตทักษะ 
ทางดนตรีอยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.70) และมีความพึงพอใจต่อทักษะในการอ่านโน้ต
ทดแทนการท่องจ า อยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉลี่ย 4.30) ตามล าดบั 
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บทที ่5  
สรุปผล อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
การด าเนินการวิจัยเร่ือง การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโสตทักษะทางดนตรี 

ดว้ยชดุกิจกรรม เพื่อเสริมสรา้งโสตทกัษะทางดนตรีตามแนวคิดของโคดาย ส าหรบันกัเรียนขับรอ้ง
ประสานเสียงของโรงเรียนเปรมประชาวัฒนา  ผู้วิจัยขอน าเสนอการสรุปผล อภิปรายผล  
และขอ้เสนอแนะตลอดการด าเนินงานวิจยั ตามล าดบัดงัต่อไปนี ้

 1. ความมุ่งหมายของการวิจยั 

 2. สมมติฐานการวิจยั 

 3. ขอบเขตของงานวิจยั 

 4. เครื่องมือที่ใชใ้นการวิจยั 

 5. การด าเนินการทดลอง 
 6. การวิเคราะหข์อ้มลู 

 7. สรุปผลการวิจยั 

 8. การอภิปรายผล 

 9. ขอ้สนอแนะ 
 
1. ความมุ่งหมายของการวิจัย 

ในการวิจยัครัง้นีผู้ว้ิจยัไดต้ัง้ความมุ่งหมายไวด้งันี ้
1. เพื่อศึกษาผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนโสตทกัษะทางดนตรีดว้ยชุดกิจกรรมเสรมิสรา้ง

โสตทักษะทางดนตรีตามแนวคิดของโคดาย ส าหรบันักเรียนขับรอ้งประสานเสียงโรงเรียนเปรม
ประชาวฒันา 

2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจต่อการเรียนรูด้ว้ยชุดกิจกรรมเสริมสรา้งโสตทักษะทาง
ดนตรตีามแนวคิดของโคดาย นกัเรียนขบัรอ้งประสานเสียงโรงเรียนเปรมประชาวฒันา 
 
2. สมมติฐานการวิจัย 

1. นักเรียนขบัรอ้งประสานเสียง มีผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนโสตทักษะทางดนตรีหลงัไดใ้ช้
ชดุกิจกรรมเสรมิสรา้งโสตทกัษะทางดนตรี ตามแนวคิดของโคดาย สงูกว่าก่อนเรียน 

2. นักเรียนขับรอ้งประสานเสียงมีความพึงพอใจต่อการเรียนรูด้ว้ยชุดกิจกรรมเสริมสรา้ง
โสตทกัษะทางดนตรีตามแนวคิดของโคดาย อยู่ในระดบัมาก  
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3. ขอบเขตของงานวิจัย 
 1. ประชากรและกลุม่ตวัอย่าง 

1.1 ประชากรที่ใชใ้นการวิจัย คือ นักเรียนที่สมัครเขา้ร่วมการขับรอ้งประสานเสียง
ของโรงเรียนเปรมประชาวฒันา ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศกึษา 2563 จ านวน 20 คน 

1.2 กลุ่มตัวอย่างที่ใชก้ารวิจัย คือ นักเรียนที่สมัครเขา้ร่วมการขับรอ้งประสานเสียง
ของโรงเรียนเปรมประชาวัฒนา ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 จ านวน 10 คน โดยการเลือก
สุม่กลุม่ตวัอย่างแบบง่าย (Simple random samping) 

2. เนือ้หาที่ใชใ้นการวิจยั 
2.1 ชดุกิจกรรมเสรมิสรา้งโสตทกัษะทางดนตรีตามแนวคิดของโคดาย จ านวน 4 ชดุ  

- ชดุกิจกรรมที่ 1 โสตทกัษะทางดนตรีในระดบัเสียง โด เร มี ฟา ซอล (2 คาบ) 
- ชดุกิจกรรมที่ 2 โสตทกัษะทางดนตรีในระดบัเสียง ซอล ลา ที โด (2 คาบ) 
- ชดุกิจกรรมที่ 3 โสตทกัษะทางดนตรีในระดบัเสียง 8 ระดบัเสียง (2 คาบ) 
- ชดุกิจกรรมที่ 4 โสตทกัษะในบทเพลงไทยเดิม เพลง งามแสงเดือน (2 คาบ) 

2.2 แบบทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน (2 คาบ) 
3. ตวัแปร 

3.1 ตัวแปรตน้ การเรียนโสตทักษะทางดนตรีดว้ยชุดกิจกรรมเสริมสรา้งโสตทักษะ
ทางดนตรตีามแนวคิดของโคดาย 

3.2 ตวัแปรตาม   
3.2.1 ผลสมัฤทธิ์การเรียนโสตทกัษะทางดนตรี ตามแนวคิดของโคดาย  

  3.2.2 ความพงึพอใจต่อการเรียนโสตทกัษะทางดนตรี ตามแนวคิดโคดาย 
4. ระยะเวลา  

ผู้วิจัยด าเนินการทดลองในภาคเรียนที่  1 ปีการศึกษา 2563 จ านวน 10 คาบ 
(คาบละ 1 ชั่วโมง) 
 
4. เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 

4.1 เครื่องมือทดลอง คือ ชุดกิจกรรมเสริมสร้างโสตทักษะทางดนตรีตามแนวคิด    
ของโคดาย  จ านวน 4 ชดุ 

- ชดุกิจกรรมที่ 1 โสตทกัษะทางดนตรีในระดบัเสียง โด เร มี ฟา ซอล 
- ชดุกิจกรรมที่ 2 โสตทกัษะทางดนตรีในระดบัเสียง ซอล ลา ที โด 
- ชดุกิจกรรมที่ 3 โสตทกัษะทางดนตรีในระดบัเสียง 8 ระดบัเสียง 
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- ชดุกิจกรรมที่ 4 โสตทกัษะในบทเพลงไทยเดิม เพลง งามแสงเดือน 
4.2 เครื่องมือเก็บรวบรวมขอ้มูล คือ แบบทดสอบโสตทักษะทางดนตรีก่อนและหลงัการ

เรียนดว้ยชดุกิจกรรมเสรมิสรา้งโสตทกัษะทางดนตรีตามแนวคิดของโคดาย จ านวน 2 ชดุ 
- แบบทดสอบก่อนเรียน จ านวน 10 ขอ้ 
- แบบทดสอบหลงัเรียน จ านวน 10 ขอ้ 
 

5. การด าเนินการทดลอง 
ผูว้ิจยัไดด้  าเนินการทดลองกบักลุ่มตวัอย่างดว้ยชดุกิจกรรมเสรมิสรา้งโสตทกัษะทางดนตรี  

ตามแนวคิดของโคดาย ส าหรบันักเรียนขับรอ้งประสานเสียงโรงเรียนเปรมประชาวัฒนา  โดยใช้
ระยะในการทดลอง จ านวน 10 คาบ คาบละ 1 ชั่วโมง สปัดาหล์ะ 2 คาบ รวมทั้งหมด 5 สปัดาห ์
ตัง้แต่เดือน สิงหาคม – ตลุาคม โดยแบ่งออกเป็นการใชชุ้ดกิจกรรมเสริมสรา้งโสตทกัษะทางดนตรี 
ตามแนวคิดของโคดาย จ านวน 8 ครัง้ และท าแบบทดสอบก่อนเรียนโสตทกัษะทางดนตรีและหลงั
เรียนโสตทักษะทางดนตรี 2 ครัง้ ซึ่งการทดสอบก่อนเรียนเป็นการทดสอบความรู ้ของนักเรียน 
ก่อนการจัดการเรียนรูด้้วยชุดกิจกรรมเสริมสรา้งโสตทักษะทางดนตรี ตามแนวคิดของโคดาย  
และการทดสอบหลงัเรียน เป็นการประมวลความรูท้ี่ไดเ้รียนมาทัง้หมด พรอ้มทัง้ท าแบบสอบถาม
ความพึงพอใจต่อการเรียนดว้ยชุดกิจกรรมเสริมสรา้งโสตทกัษะทางดนตรีตามแนวคิดของโคดาย 
จากนัน้จึงน าผลคะแนนที่ไดท้ัง้หมดมาหาขอ้มลูทางสถิติ 

 
6. การวิเคราะหข์้อมูล 

งานวิจัยเร่ือง การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโสตทักษะทางดนตรีด้วยชุดกิจกรรม  
เพื่อเสริมสรา้งโสตทักษะทางดนตรี ตามแนวคิดของโคดาย ส าหรบันักเรียนขับรอ้งประสานเสียง
ของโรงเรียนเปรมประชาวัฒนา ภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา 2563 โดยการเลือกกลุ่มตัวอย่าง 
แบบสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบง่าย จ านวน 10 คน เป็นการวิเคราะหข์อ้มูลเชิงปริมาณ มีขั้นตอนการ
วิเคราะหข์อ้มลูที่ไดจ้ากการด าเนินงานดงันี ้  

1. วิเคราะหข์อ้มูลจากคะแนนทดสอบผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน เร่ือง โสตทักษะทาง
ดนตรีก่อนและหลังการใช้ชุดกิจกรรมเสริมสรา้งโสตทักษะทางดนตรี ตามแนวคิดของโคดาย 
ส าหรบันกัเรียนขบัรอ้งประสานเสียง โดยใชส้ถิติ ทดสอบค่า t–test แบบ Dependent Sample 

2. วิเคราะห์ขอ้มูลจากแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการเรียนรูด้ว้ยชุดกิจกรรม
เสรมิสรา้งโสตทกัษะทางดนตรีตามแนวคิดของโคดาย นกัเรียนขบัรอ้งประสานเสียง ดว้ยค่ารอ้ยละ 
ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดบัคณุภาพ 
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7. สรุปผลการวิจัย 
จากการวิเคราะหข์อ้มลู ผูว้ิจยัสามารถสรุปผลไดด้งันี ้

1. การสรา้งชุดกิจกรรมเสริมสรา้งโสตทักษะทางดนตรีตามแนวคิดของโคดาย  
ของนักเรียนขับรอ้งประสานเสียงโรงเรียนเปรมประชาวัฒนา  ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 หัวข้อ ได้แก่  
การเรียนรูต้ามแนวคิดโคดาย โครงสรา้งของชดุกิจกรรมเสริมสรา้งโสตทกัษะทางดนตรีตามแนวคิด
ของโคดาย จ านวน 4 ชุด และบทเพลงที่ใชใ้นการเรียนในชุดกิจกรรมเสริมสรา้งโสตทักษะทาง
ดนตรีตามแนวคิดของโคดาย เพลง งามแสงเดือน พบว่า จากการเรียนการสอนดว้ยชุดกิจกรรม
เสริมสรา้งโสตทกัษะทางดนตรีตามแนวคิดโคดาย ของนกัเรียนขบัรอ้งประสานเสียงโรงเรียนเปรม
ประชาวฒันาพบว่า นักเรียนมีโสตทักษะทางดนตรีที่ดี สามารถขบัรอ้งโดยแยกแยะระดับเสียงตัว
โนต้ ท่วงท านองในบทเพลง รวมไปถึงการขับรอ้งโดยเพลงโดยใชก้ารอ่านโนต้แทนการท่องจ าไดดี้
ยิ่งขึน้  

2. การศกึษาผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน ดว้ยชดุกิจกรรมเสรมิสรา้งโสตทกัษะทางดนตรี
ตามแนวคิดของโคดาย ของนักเรียนขับรอ้งประสานเสียงโรงเรียนเปรมประชาวัฒนา  ผู้วิจัย 
ได้จัดท าขึ ้น  พบว่า นักเรียนมี ค่าเฉลี่ยของผลการทดสอบก่อนเรียนอยู่ที่  1.90 แต่หลังจาก 
การเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมเสริมสร้างโสตทักษะทางดนตรีตามแนวคิดของโคดายที่ผู ้วิจัย 
ไดจ้ัดท าขึน้ นักเรียนมีค่าเฉลี่ยของผลการทดสอบหลังเรียนอยู่ที่ 8.80 ซึ่งเมื่อน าผลการทดสอบ 
ก่อนเรียนและหลังเรียนมาท าการเปรียบเทียบ พบว่า ค่า t มีค่าเท่ากับ 38.44 แสดงให้เห็นว่า 
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ด้วยชุดกิจกรรมเสริมสรา้งโสตทักษะทางดนตรีตามแนวคิด 
ขอ ง โค ด าย  ห ลั ง เรี ย น  สู ง ก ว่ า ก่ อ น เรี ย น  อ ย่ า งมี นั ย ส า คัญ ท างส ถิ ติ  ที่ ร ะ ดั บ .05  
ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตัง้ไว ้

3. การศึกษาความพึงพอใจต่อการเรียนรูด้้วยชุดกิจกรรมเสริมสร้างโสตทักษะ 
ทางดนตรีตามแนวคิดของโคดาย นักเรียนขับรอ้งประสานเสียงโรงเรียนเปรมประชาวัฒนา  
จ านวน 4 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านชุดกิจกรรม 2) ด้านครูผู้สอน 3) ด้านสื่อและอุปกรณ์ที่ ใช้ใน 
ชุดกิจกรรม  และ4) ด้านประโยชน์ที่ ได้รับ  พบว่า  นักเรียนมีความพึงพอใจในภาพรวม 
ดา้นชดุกิจกรรมอยู่ในระดบัมากที่สดุ (ค่าเฉลี่ย 4.85) รองลงมา คือ ความพึงพอใจในภาพรวมดา้น
สื่อและอุปกรณ์ที่ใช้ในชุดกิจกรรมอยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย  4.80) ถัดไปความพึงพอใจ 
ในภาพรวมดา้นครูผูส้อนอยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.75) และอันดับสุดทา้ยความพึงพอใจ 
ในภาพรวมดา้นประโยชนท์ี่ไดร้บัอยู่ในระดบัมากท่ีสดุ (ค่าเฉลี่ย 4.74) 
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8. การอภปิรายผล 
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโสตทักษะทางดนตรีดว้ยชุดกิจกรรม เพื่อเสริมสรา้ง 

โสตทักษะทางดนตรี ตามแนวคิดของโคดาย ส าหรบันักรอ้งประสานเสียงโรงเรียนเปรมประชา
วฒันา สามารถน าไปสูก่ารอภิปรายไดด้งันี ้

1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ด้วยชุดกิจกรรมเสริมสรา้งโสตทักษะทางดนตรีตาม
แนวคิดของโคดาย ของนักเรียนขับรอ้งประสานเสียงโรงเรียนเปรมประชาวัฒนา หลังได้รับ 
การเรียนรูด้ว้ยชดุกิจกรรม นกัเรียนมีผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน ดว้ยชดุกิจกรรมเสริมสรา้งโสตทกัษะ
ทางดนตรีตามแนวคิดของโคดาย  หลังเรียน สูงกว่าก่อนเรียน  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  
ที่ระดับ.05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ ทั้งนีอ้าจเนื่องมาจาก ชุดกิจกรรมที่ผูว้ิจัยจัดท าขึน้  
ได้ก าหนดการสอนอย่างมีแบบแผน ก าหนดวัตถุประสงค์ให้สอดคล้องกับหัวข้อ  มีการวัด
ประเมินผลทุกชุดกิจกรรม เพื่อทราบถึงความก้าวหน้าของนักเรียน  มีการน าสื่อที่สอดคลอ้งกับ
เนื ้อหาที่ มี ความ เหมาะสมกับนัก เรียน  มาใช้ในการเรียนการสอน  ซึ่ งสอดคล้องกับ  
ชยัวฒัน ์สทุธิรตัน ์(2554, นน. 438-439) กล่าวว่า ขัน้ตอนการสรา้งชุดกิจกรรม มีดงันี ้1) ก าหนด
หมวดหมู่ เนื ้อหาและประสบการณ์  โดยก าหนดเป็นหมวดหมู่ วิชาหรือบู รณ าการเป็น 
แบบสหวิทยาการตามความเหมาะสม 2) ก าหนดหน่วยการสอนโดยแบ่งเนือ้หาออกเป็นหน่วยที่ครู
สามารถถ่ายทอด ให้นักเรียนแต่ละครัง้ 3) ก าหนดหัวเรื่อง ผู้สอนจะตอ้งก าหนดว่าในการสอน 
แต่ละหน่วยควรให้ประสบการณ์อะไรแก่ผู้ เรียนบ้าง  4) ก าหนดมโนทัศน์และหลักการ  
ซึ่งจะสอดคลอ้งกับหน่วยและหัวเรื่อง 5) ก าหนดวัตถุประสงคใ์หส้อดคลอ้งกบัหัวเรื่อง 6) ก าหนด
กิจกรรมให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมซึ่งเป็นแนวทางการเลือกและการผลิต 
สื่อการเรียน 7) ก าหนดแบบวัดและประเมินผล โดยจะต้องประเมินผลให้ตรงกับจุดประสงค์ 
ที่ก าหนดไว้ 8) เลือกและผลิตสื่อการเรียน วัสดุ อุปกรณ์  โดยในชุดกิจกรรมที่ผู ้วิจัยจัดท าขึน้  
ไดเ้รียงล าดบัจากง่ายไปหายาก ใชห้ลกัการสอนในดา้นการใชส้ญัญาณมือควบคู่ไปกบัการอ่านตวั
โนต้และขบัรอ้ง ใชเ้สียงแทนสญัลกัษณข์องจงัหวะรวมไปถึงการใชเ้พลงพืน้เมืองในรูปแบบซ า้ทวน 
ตามล าดบัดงันี ้

ชุดกิ จกรรมที่  1 โสตทักษะทางดนตรีใน ระดับ เสี ย ง โด  เร  มี  ฟ า  ซอล  
เป็นชุดกิจกรรมแรกที่จะท าให้นักเรียนได้รูจ้ักโคดาย นักวิชาการดนตรี รู ้จักถึงความส าคัญ  
ของการใชส้ญัลักษณม์ือในการขับรอ้งเพลง และการใชโ้สตในการฟังระดบัเสียง ในชุดกิจกรรมนี ้
ผู ้วิจัยได้ชี ้แจงถึงจุดมุ่งหมาย เนื ้อหา การก าหนดกิจกรรมและการประเมินไว้อย่างชัดเจน  
มีการจัดท าสื่อ Microsoft PowerPoints การใช้สัญลักษณ์มือตามแนวคิดของโคดายประกอบ 
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การเรียนรู ้เพื่อให้นักเรียนเห็นภาพการใช้สัญลักษณ์มือในแต่ละโน้ตได้ชัดเจนเพิ่มมากขึน้  
เวลาขบัรอ้งประกอบการท าสญัลกัษณม์ือในแบบฝึก นกัเรียนก็สามารถดกูารใชส้ญัลกัษณม์ือตาม
ตัวโน้ตต่าง ๆ ได้อย่างแม่นย า มีการแบ่งกลุ่มออกเป็น 2 แนวเสียง ท าให้นักเรียนได้รบัฟังการ 
เกิดแนวประสานเสียง โดยผู้วิจัยได้จัดท าเป็น Score ให้นักเรียนเห็นภาพและเข้าใจได้ง่าย  
ซึ่งสอดคล้อง ศิรินภา อิฐสุวรรณศิลป์ (2548, น. 27) ได้ให้ความหมายไว้ว่า ชุดกิจกรรม คือ  
สื่อการสอนที่ครูจัดท าขึน้ ประกอบไปดว้ยสื่อ วสัดุ อุปกรณ์ที่หลากหลายชนิดรวบรวมกันเป็นชุด 
เพื่อให้เกิดความสะดวกต่อการใช้ในการจัดการเรียนการสอนและท าให้การสอนประสบผล 
ตามเปา้หมายทัง้ดา้นความรู ้ดา้นทกัษะและดา้นกระบวนการทางการเรียนรู ้

ชุดกิจกรรมที่ 2 โสตทักษะทางดนตรีในระดบัเสียง ซอล ลา ที โด โดยชุดกิจกรรม
นีผู้ว้ิจยัไดจ้ดัท ารูปภาพเปียโนที่มีระดับเสียงก าหนด เพื่อใหน้ักเรียนเกิดความเขา้ใจในระดบัเสียง 
ที่จะได้เรียนรู ้มีการอธิบายระยะห่างของเสียงแต่ละตัวโน้ต จัดท าสื่อ Microsoft PowerPoints  
การใชส้ญัลักษณ์มือตามแนวคิดของโคดาย ประกอบการเรียนรู ้เพื่อใหน้ักเรียนเห็นภาพการใช้
สัญลักษณ์มือในแต่ละโน้ตได้ชัดเจนเพิ่มมากขึน้ เวลาขับรอ้งประกอบการท าสัญลักษณ์มือ 
ในแบบฝึก นกัเรียนก็สามารถดกูารใชส้ญัลกัษณม์ือตามตวัโนต้ต่าง ๆ ไดอ้ย่างแม่นย า มีการกดตวั
โน้ตซ า้ไปมา เพื่อให้นักเรียนเกิดการฟัง เปรียบเทียบ ในตัวโน้ตแต่ละระดับเสียง ให้นักเรียน
แบ่งกลุ่มออกเป็น 2 แนวเสียง เหมือนชุดกิจกรรมที่ 1 แต่จะมีระดบัความยากขึน้ในระดบัเสียงโนต้
ตวั ที และตวัโด ที่ตอ้งใชท้กัษะการขบัรอ้งเพิ่มมากขึน้ โดยขัน้ตอนนี ้ผูว้ิจยัไดส้อนหลกัการขบัรอ้ง  
ในระดบัเสียงสงู เพื่อใหน้กัเรียนขบัรอ้งไดง้่ายยิ่งขึน้ 

ชุดกิจกรรมที่  3 โสตทักษะทางดนตรีในระดับเสียง 8 เสียง ชุดกิจกรรมนี ้
เป็นการรวบรวมความรูจ้ากชุดกิจกรรมที่ 1 และ 2 ตวัโนต้ 8 ระดบัเสียง มีการจดัท าสื่อ Microsoft 
PowerPoints การใช้สัญลักษณ์มือตามแนวคิดของโคดาย  ประกอบการเรียนรู้ ในเนื ้อหา 
ชุดกิจกรรมนี ้ จะมีการเรียนรู้ในเรื่องโครงสรา้งของบันไดเสียงพื ้นฐาน ระยะห่างของตัวโน้ต 
ทัง้ 8 ระดับเสียง และเรื่องของโนต้ประจุด เพื่อเชื่อมโยงในชุดกิจกรรมที่ 4 มีการแบ่งกลุ่มนกัเรียน
ออกเป็น 2 แนวเสียง เหมือนชุดกิจกรรมที่ผ่านมา แต่ชุดนีน้ักเรียนจะได้ฟังเสียงแนวประสาน
ชดัเจนมากย่ิงขึน้  

ชุดกิจกรรมที่  4 โสตทักษะในบทเพลงไทยเดิม เพลง งามแสงเดือน ชุดนี ้เป็น 
ชุดกิจกรรมสุดทา้ย ที่ใหน้ักเรียนไดล้องน าความรูใ้นดา้นโสตทักษะทางดนตรีมาปรบัใชข้ับรอ้ง  

ในบทเพลง งามแสงเดือน แต่เหตุผลที่น าคีย ์E♭ มาใชเ้นื่องจาก เป็นคียท์ี่ตรงกับช่วงระดบัเสียง

ของนักเรียนในวัยนี ้ โดยครูได้กดโน้ตทั้ง 8 ตัวโน้ตในคีย์ E♭ ก่อน ให้นักเรียนเกิดการรับฟัง 
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ในระดับเสียงโนต้ต่าง ๆ เพื่อเขา้สู่การขับรอ้งการประสานเสียง 2 แนวในบทเพลง งามแสงเดือน 
สาเหตุที่เลือกเพลง งามแสงเดือนมาใช ้เนื่องจากเป็นเพลงไทยเดิมที่คลา้ยคลึงกบัเพลงพืน้เมือง
สากลในรูปแบบของซ า้ทวน เพื่อใหน้ักเรียนง่ายต่อการจดจ าเสียง ฝึกไปพรอ้มกับการอ่านโน้ต 
ตามระดบัเสียงต่าง ๆ โดยนกัเรียนจะไดฝึ้กซอ้มกบัไฟลเ์พลง version 1 ที่มีท านองรอ้งดว้ย เพื่อให้
นกัเรียนเกิดความมั่นใจในระดบัเสียงตวัโนต้ที่ตนองขบัรอ้งมากขึน้ เมื่อเกิดความช านาญในเสียงที่
ขับรอ้ง จึงฝึกซ้อมพรอ้มกับไฟล์เพลง version 2 ที่ไม่มีท านองรอ้ง เพื่อให้นักเรียนได้ยินเสียง 
การเกิดเสียงประสาน 2 แนว ทั้งนี ้เพลงไทยเดิมยังเป็นเพลง ที่นักเรียนต้องฝึกฝนและเรียนรู ้
ในบทเรียนในชั้นประถมศึกษาตอนปลาย ท าให้สามารถพัฒนาและต่อยอดไปยังศาสตร์ 
ดา้นอ่ืน ๆ ได ้อีกทัง้ช่วยพัฒนาทักษะการเรียนรูท้างดา้นดนตรีในการฟังเสียง การแยกแยะระดับ
เสียงในตวัโนต้เสียงต่าง ๆ และยงัใหน้กัเรียนไดเ้ห็นคณุค่าของเพลงไทยเดิมและอนรุกัษ์วฒันธรรม
ไทยไวใ้หค้งอยู่ต่อไป ซึ่งสอดคลอ้งกบั Kodaly Zoltan (1974) ที่มีแนวคิดว่า เด็กควรไดร้บัการสอน
ในเรื่องการประสานเสียงใหเ้ร็วที่สดุเท่าที่จะเป็นไปได ้การรอ้งเพลงพืน้เมืองในรูปแบบแคนอนและ
รูปแบบซ า้ทวนแบบอ่ืนใหบ้่อย จะท าใหเ้ด็กรบัรูเ้รื่องการประสานเสียงแบบนี ้โดยธรรมชาติ การ
อธิบายอย่างง่ายที่สดุสามารถท าไดโ้ดยใชส้ญัญาณมือ 

2. ความพึงพอใจต่อการเรียนรูด้ว้ยชุดกิจกรรมเสริมสรา้งโสตทักษะทางดนตรีตาม
แนวคิดของโคดาย นกัเรียนขบัรอ้งประสานเสียงโรงเรียนเปรมประชาวฒันา จ านวน 4 ดา้น ไดแ้ก่ 
1)  ด้ าน ชุ ด กิ จ ก รรม  2)ด้ า น ค รูผู้ ส อ น  3)  ด้ าน สื่ อ แ ล ะ อุ ป ก รณ์ ที่ ใ ช้ ใน ชุ ด กิ จ ก รรม  
และ4) ด้านประโยชน์ที่ ได้รับ  พบว่า ชุดกิจกรรมทั้ง 4 ด้าน นักเรียนขับร้องประสานเสียง 
มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด โดยสามารถเรียงล าดับค่าเฉลี่ยของคะแนนจากมากสุด 
ไปหานอ้ยสดุไดด้งันี ้

ด้ า น ชุ ด กิ จ ก ร รม  นั ก เรี ย น มี ค ว าม พึ งพ อ ใจ อ ยู่ ใน ระ ดั บ ม าก ที่ สุ ด  
(ค่าเฉลี่ย 4.85) และเมื่อพิจารณารายละเอียดเป็นรายข้อแล้วพบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจ  
ต่อความเหมาะสมของเนื ้อหากับกลุ่มผู้เรียนอยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 5.00) รองลงมา 
มีความพึงพอใจต่อความน่าสนใจในเนือ้หาของชุดกิจกรรมอยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.90) 
ถัดไปมีความพึงพอใจต่อการจัดล าดับขัน้ตอนของแต่ละชุดกิจกรรมอยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 
4.80) และมีความพึงพอใจต่อเวลาที่ ใช้ในแต่ละเนื ้อหาในชุดกิจกรรมอยู่ในระดับมากที่สุด 
(ค่า เฉลี่ ย  4.70) ตามล าดับ  ทั้ งนี ้อาจเป็น เพ ราะผู้วิจัย ได้เห็ นความส าคัญ ของเนื ้อหา  
ที่มีความเหมาะสมกับกลุ่มผูเ้รียนเป็นอันดับแรก ซึ่งสอดคลอ้งกบัอภิญญา เคนบุปผา (2546, น. 
26) กล่าวว่า ชุดกิจกรรมจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการสอนของครู และส่งเสริมการเรียน  
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ของนกัเรียนใหเ้กิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเรียนรู ้โดยเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนศกึษาและปฏิบติั
กิจกรรมจากชุดกิจกรรมดว้ยตนเอง ซึ่งเป็นการเรียนโดยยึดผูเ้รียนเป็นส าคัญ ประเภทของเนือ้หา
ตอ้งมีความเหมาะสมกับผูเ้รียนแต่ละช่วงอายุ ผูเ้รียนจะมีส่วนร่วมในการปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ  
ตามความสามารถของแต่ละบุคคล ท าใหน้ักเรียนไม่เบื่อหน่ายที่จะเรียน แต่มีความกระตือรือรน้  
ที่จะค้นคว้าหาค าตอบด้วยตัวเอง ท าให้นักเรียนมีโอกาสในการฝึกทักษะปฏิบัติในด้านต่าง ๆ  
ไดด้ว้ย จึงท าใหน้กัเรียนมีความพงึพอใจในระดบัมากท่ีสดุ และรายขอ้อ่ืน ๆ ตามล าดับ 

ด้ าน สื่ อ แ ล ะอุ ป ก รณ์ ที่ ใช้ ใน ชุ ด กิ จ ก รรม  นั ก เรี ย น มี ค ว าม พึ งพ อ ใจ 
อยู่ในระดบัมากที่สดุ (ค่าเฉลี่ย 4.80) และเมื่อพิจารณารายละเอียดเป็นรายขอ้แลว้พบว่า นกัเรียน
มีความพึงพอใจต่อความชัดเจน  น่าสนใจของสื่อที่ ใช้ในการสอนอยู่ ในระดับมากที่ สุด  
(ค่าเฉลี่ย 5.00) รองลงมามีความพึงพอใจต่อความเหมาะสมของสื่อและอุปกรณ์ที่ใชใ้นชุดกิจกรรม 
อยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.60) ตามล าดับ ทั้งนี ้อาจเป็นเพราะวิจัยต้องการให้สื่อที่ใช ้ 
มีความน่าสนใจ จึงออกแบบมาเพื่อดงึดดูความสนใจของนกัเรียน มีรูปภาพและสีสนัที่หลากหลาย 
ใส่เนือ้หาข้อมูลพอประมาณ เน้นให้นักเรียนเขา้ใจเนือ้หาผ่านทางรูปภาพ โดยครูคอยอธิบาย
ระหว่างการเรียนรูเ้ป็นหลกั ซึ่งสอดคลอ้งกับ นลินี อินดีค า (2551, น. 13) ไดก้ล่าวว่า ชุดกิจกรรม 
คือ การน าสื่อการสอนหลายอย่างมาประสมกนัเพื่อถ่ายทอดเนือ้หาวิชา ใหแ้ก่ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้
อย่างรวดเร็ว บรรลุวัตถุประสงค์ในการเรียนการสอนที่ตั้งไว้ โดยให้ผู้เรียนใช้เรียนด้วยตัวเอง  
หรือทั้งผูเ้รียนและผูส้อนใชร้่วมกัน เพื่อท าใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรูอ้ย่างมีประสิทธิภาพ  จึงท าให้
นกัเรียนมีความพงึพอใจในระดบัมากท่ีสดุ และรายขอ้อ่ืน ๆ ตามล าดบั 

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  
(ค่าเฉลี่ย 4.74) และเมื่อพิจารณารายละเอียดเป็นรายข้อแล้วพบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจ  
ต่อความชัดเจนในการให้ค าแนะน าการใช้ชุดกิจกรรมของครูผู้สอนอยู่ในระดับมากที่สุด  
(ค่าเฉลี่ย 5.00) รองลงมามีความพึงพอใจต่อความชดัเจน เขา้ใจง่ายในการใหค้วามรูข้องครูผูส้อน
อยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.90) ถัดไปมีความพึงพอใจต่อการให้ความช่วยเหลือผู้เรียน
ระหว่างการท ากิจกรรมของครูผูส้อนอยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.80) มีความพึงพอใจต่อ
ความชัดเจนของเกณฑ์การวัดและประเมินผลผู้เรียนอยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.60)  
และมีความพึงพอใจต่อการใชเ้วลาต่อการเรียนรูใ้นแต่ละชดุกิจกรรมของผูค้รูสอนอยู่ในระดบัมาก 
(ค่าเฉลี่ย 4.40) ตามล าดบั ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะ ในแต่ละชุดกิจกรรมที่จดัท านัน้ไดใ้หค้  าแนะน าการ
ใชอ้ย่างละเอียด อีกทัง้ก่อนการเขา้สู่กิจกรรม ยังเปิดโอกาสใหน้ักเรียนไดซ้กั  - ถาม รายละเอียด
ขัน้ตอนของการใชช้ดุกิจกรรม เพื่อใหน้กัเรียนเรียนรูช้ดุกิจกรรมไดอ้ย่างถูกตอ้ง  
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ดา้นประโยชน์ที่ไดร้บั นักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย  
4.65) และเมื่ อพิ จารณ ารายละเอียด เป็นรายข้อแล้วพบว่า  นัก เรียนมีความพึ งพอใจ  
ต่อการน าความรูท้ี่ไดจ้ากการเรียนชุดกิจกรรมไปใชใ้นการพัฒนาทักษะในการปฏิบติัเครื่องดนตรี
อยู่ในระดบัมากท่ีสดุ (ค่าเฉลี่ย 4.80) ทกัษะความรูใ้นการแยกแยะระดบัเสียง อยู่ในระดบัมากท่ีสดุ 
(ค่าเฉลี่ย 4.80) รองลงมามีความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยชุดกิจกรรมเสริมสรา้งโสตทักษะ  
ทางดนตรีอยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.70) และมีความพึงพอใจต่อทักษะในการอ่านโน้ต
ทดแทนการท่องจ า อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.30) ตามล าดับ ทั้งนี ้อาจเป็นเพราะในระดับ 
ชัน้ประถมศึกษาตอนปลาย หลักสูตรการเรียนการสอนของโรงเรียนไดจ้ัดให้มีการปฏิบัติเครื่อง
ดนตรีสากล (เมโลเดียน) ในชั่วโมงเรียน จึงท าให้นักเรียนไดน้ าทักษะการเรียนรูจ้ากชุดกิจกรรม 
มาประยกุตใ์ชใ้นชั่วโมงเรียน วิชา ดนตรีได ้

 
9. ข้อเสนอแนะ 

ขอ้เสนอแนะจากการวิจยั 
1. ในการน าชุดกิจกรรมไปใช้ ครูผู้สอนควรท าความเขา้ใจกับจุดมุ่งหมาย เนือ้หา 

การก าหนดกิจกรรมและการประเมิน เพื่อการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ และสามารถปรบั 
ใหเ้หมาะกบัผูเ้รียนแต่ละบคุคลได ้

2. ครูผูส้อนควรขับรอ้งโน้ต หรือบทเพลงที่จะสอนให้ถูกตอ้งและไพเราะ เพื่อเป็น
ตวัอย่างที่ดีใหก้บันกัเรียน 

3. ครูผู้สอนควรคัด เลือกบทเพลงให้เหมาะสมกับวัยหรืออายุของนักเรียน  
ซึ่งแต่ละช่วงวยั เสียงของผูเ้รียนจะมีลกัษณะโทนเสียงที่แตกต่างกนั 

ขอ้เสนอแนะในการท าวิจยัครัง้ต่อไป 
1. ควรพัฒนาสร้างสื่อการเรียนรู้ ที่ สามารถฟังเสียงตามชุดกิจกรรมได้เลย 

ยกตวัอย่างเช่น การท าออกมาในรูปแบบคลิป ในแต่ละแบบฝึกหดั เพื่อใหน้กัเรียนไดฟั้งและเรียนรู้
ตามได ้อีกทัง้ครูยงัไดด้แูล ใหค้วามช่วยเหลือนกัเรียนไดอ้ย่างทั่วถึง 

2. ควรน าชุดกิจกรรมที่ผู ้วิจัยจัดท าขึน้ ไปทดลองกับนักเรียนในระดับชั้นอ่ืน ๆ  
เพื่อเผยแพร ่และปรบัปรุงพฒันาชดุกิจกรรมใหดี้ยิ่งขึน้ 

3. ควรน าชุดกิจกรรมเสริมสร้างโสตทักษะทางดนตรี ตามแนวคิดของโคดาย 
ที่ผูว้ิจยัจดัท าขึน้ไปประยกุตใ์ชก้บัการสอนเครื่องดนตรีประเภทอ่ืน 
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ภาคผนวก ก 

- แบบตรวจสอบความเหมาะสมของผูเ้ชี่ยวชาญที่มีต่อ  
ชดุกิจกรรมการเสรมิสรา้งโสตทกัษะทางดนตรีตามแนวคิดของโคดาย 

- แบบแสดงความคิดเห็นของผูเ้ชี่ยวชาญที่มีต่อ  
แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน 

- แบบแสดงความคิดเห็นของผูเ้ชี่ยวชาญที่มีต่อแบบสอบถามความพงึพอใจต่อการเรียนรู้
ดว้ยชุดกิจกรรมเสรมิสรา้งโสตทกัษะทางดนตรี 
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แบบตรวจสอบความเหมาะสมของผู้เชี่ยวชาญทีม่ีต่อ ชุดกิจกรรมการเสริมสร้าง 
โสตทักษะทางดนตรีตามแนวคิดของโคดาย 

 
ค าชี้แจง  แบบตรวจสอบความเหมาะสมของชุดกิจกรรมการวิจัย เรื่อง การศึกษาผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนโสตทกัษะทางดนตรีดว้ยชุดกิจกรรม เพื่อเสรมิสรา้งโสตทกัษะทางดนตรี ตามแนวคิด
ของโคดาย ส าหรบันักเรียนขับรอ้งประสานเสียงของโรงเรียนเปรมประชาวัฒนา เพื่อตรวจสอบ
ความ เหมาะสมของชุดกิจกรรม ใน รูปแบบ  Rating Scale 5 ระดับ  โดยก าหนดมาตรา 
สว่นประมาณค่า ดงันี ้ 
 ความเหมาะสมอยู่ในระดบัมากท่ีสดุ     ใหค้ะแนน 5 คะแนน 
 ความเหมาะสมอยู่ในระดบัมาก          ใหค้ะแนน 4 คะแนน 
 ความเหมาะสมอยู่ในระดบัปานกลาง     ใหค้ะแนน 3  คะแนน 
 ความเหมาะสมอยู่ในระดบันอ้ย      ใหค้ะแนน 2  คะแนน 
 ความเหมาะสมอยู่ในระดบันอ้ยที่สดุ     ใหค้ะแนน 1  คะแนน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  73 

แบบตรวจสอบความเหมาะสมของชุดกิจกรรมที ่1  
โสตทักษะทางดนตรีในระดับเสียง โด เร มี ฟา ซอล 

ชุดกิจกรรม รายการประเมิน ระดับความเหมาะสม 
5 4 3 2 1 

ชดุกิจกรรมที่ 1 
โสตทกัษะทาง
ดนตรีในระดบั
เสียง โด เร มี 
ฟา ซอล 

1. ด้านเนือ้หา 
1.1 มีความเหมาะสมกบัวยัของผูเ้รียน 

     

1.2 มีความเหมาะสมกบัเวลาเรียน      
1.3 มีความเหมาะสมกบัแนวคิดของโคดาย      
2. ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน 
2.1 มีความสอดคลอ้งกบัการเรียนโสตทกัษะ
ตามตามแนวคิดของโคดาย 

     

     

2.2 มีความเหมาะสมกบัผูเ้รียน      
3. ด้านส่ือและอุปกรณ ์ 
3.1 สื่อและอปุกรณ์ที่ใชม้ีความเหมาะสมต่อ
การจดักิจกรรม 

     

4. ด้านการวัดและประเมินผล 
4.1 แบบฝึกหดัมีความสอดคลอ้งและ
เหมาะสมกบัชดุกิจกรรม 

     

4.2 เกณฑก์ารใหค้ะแนนมีความเหมาะสมกบั
เนือ้หา กิจกรรมและความสามารถของผูเ้รียน 

     

5. ด้านประโยชน ์
5.1 ผูเ้รียนเกิดการพฒันาโสตทกัษะในการ
แยกแยะระดบัเสียงของตวัโนต้ 

     

5.2 ผูเ้รียนรูจ้กัแนวเสียงประสานทางการขบั
รอ้งประสานเสียง 

     

5.3 ผูเ้รียนรูจ้กัการท างานร่วมกนัเป็นกลุม่      

ลงชื่อ................................................................. 
 (..................................................................)  

                                                                            ผูเ้ชี่ยวชาญ 
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แบบตรวจสอบความเหมาะสมของชุดกิจกรรมที ่2  
โสตทักษะทางดนตรีในระดับเสียง ซอล ลา ท ีโด 

ชุดกิจกรรม รายการประเมิน ระดับความเหมาะสม 
5 4 3 2 1 

ชดุกิจกรรมที่ 2 
โสตทกัษะทาง
ดนตรีในระดบั
เสียง ซอล ลา ที 
โด 
 

1. ด้านเนือ้หา 
1.1 มีความเหมาะสมกบัวยัของผูเ้รียน 

     

1.2 มีความเหมาะสมกบัเวลาเรียน      
1.3 มีความเหมาะสมกบัแนวคิดของโคดาย      
2. ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน 
2.1 มีความสอดคลอ้งกบัการเรียนโสตทกัษะ
ตามตามแนวคิดของโคดาย 

     

     

2.2 มีความเหมาะสมกบัผูเ้รียน      
3. ด้านส่ือและอุปกรณ ์ 
3.1 สื่อและอปุกรณ์ที่ใชม้ีความเหมาะสมต่อ
การจดักิจกรรม 

     

4. ด้านการวัดและประเมินผล 
4.1 แบบฝึกหดัมีความสอดคลอ้งและ
เหมาะสมกบัชดุกิจกรรม 

     

4.2 เกณฑก์ารใหค้ะแนนมีความเหมาะสมกบั
เนือ้หา กิจกรรมและความสามารถของผูเ้รียน 

     

5. ด้านประโยชน ์
5.1 ผูเ้รียนเกิดการพฒันาโสตทกัษะในการ
แยกแยะระดบัเสียงของตวัโนต้ 

     

5.2 ผูเ้รียนรูจ้กัแนวเสียงประสานทางการขบั
รอ้งประสานเสียง 

     

5.3 ผูเ้รียนรูจ้กัการท างานร่วมกนัเป็นกลุม่      
 

ลงชื่อ................................................................. 
 (..................................................................)  

                                                                         ผูเ้ชี่ยวชาญ 
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แบบตรวจสอบความเหมาะสมของชุดกิจกรรมที ่3  
โสตทักษะทางดนตรีในระดับเสียง 8 เสียง 

ชุดกิจกรรม รายการประเมิน ระดับความเหมาะสม 
5 4 3 2 1 

ชดุกิจกรรมที่ 3 
โสตทกัษะทาง
ดนตรีในระดบั
เสียง 8 เสียง 
 

1. ด้านเนือ้หา 
1.1 มีความเหมาะสมกบัวยัของผูเ้รียน 

     

1.2 มีความเหมาะสมกบัเวลาเรียน      
1.3 มีความเหมาะสมกบัแนวคิดของโคดาย      
2. ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน 
2.1 มีความสอดคลอ้งกบัการเรียนโสตทกัษะ
ตามตามแนวคิดของโคดาย 

     

     

2.2 มีความเหมาะสมกบัผูเ้รียน      
3. ด้านส่ือและอุปกรณ ์ 
3.1 สื่อและอปุกรณ์ที่ใชม้ีความเหมาะสมต่อ
การจดักิจกรรม 

     

4. ด้านการวัดและประเมินผล 
4.1 แบบฝึกหดัมีความสอดคลอ้งและ
เหมาะสมกบัชดุกิจกรรม 

     

4.2 เกณฑก์ารใหค้ะแนนมีความเหมาะสมกบั
เนือ้หา กิจกรรมและความสามารถของผูเ้รียน 

     

5. ด้านประโยชน ์
5.1 ผูเ้รียนเกิดการพฒันาโสตทกัษะในการ
แยกแยะระดบัเสียงของตวัโนต้ 

     

5.2 ผูเ้รียนรูจ้กัแนวเสียงประสานทางการขบั
รอ้งประสานเสียง 

     

 5.3 ผูเ้รียนรูจ้กัการท างานร่วมกนัเป็นกลุม่      
ลงชื่อ................................................................. 

 (..................................................................)  
                                                                         ผูเ้ชี่ยวชาญ 
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แบบตรวจสอบความเหมาะสมของชุดกิจกรรมที ่4 
โสตทักษะในบทเพลงไทยเดิม เพลง งามแสงเดือน 

ลงชื่อ................................................................. 
(..................................................................)  

                                                                               ผูเ้ชี่ยวชาญ 

ชุดกิจกรรม รายการประเมิน ระดับความเหมาะสม 
5 4 3 2 1 

ชดุกิจกรรมที่ 4 
โสตทกัษะในบท
เพลงไทยเดิม 
เพลง งามแสง
เดือน 

1. ด้านเนือ้หา 
1.1 มีความเหมาะสมกบัวยัของผูเ้รียน 

     

1.2 มีความเหมาะสมกบัเวลาเรียน      
1.3 มีความเหมาะสมกบัแนวคิดของโคดาย      
2. ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน 
2.1 มีความสอดคลอ้งกบัการเรียนโสตทกัษะ
ตามตามแนวคิดของโคดาย 

     

     

2.2 มีความเหมาะสมกบัผูเ้รียน      
3. ด้านสื่อและอุปกรณ ์ 
3.1 สื่อและอปุกรณ์ที่ใชม้ีความเหมาะสมต่อการ
จดักิจกรรม 

     

4. ด้านการวัดและประเมินผล 
4.1 เพลงที่ใชม้ีความสอดคลอ้งและเหมาะสมกบั
ชดุกิจกรรม 

     

4.2 เกณฑก์ารใหค้ะแนนมีความเหมาะสมกบั
เนือ้หา กิจกรรมและความสามารถของผูเ้รียน 

     

5. ด้านประโยชน ์
5.1 ผูเ้รียนเกิดการพฒันาโสตทกัษะในการ
แยกแยะระดบัเสียงของตวัโนต้ 

     

5.2 ผูเ้รียนรูจ้กัแนวเสียงประสานทางการขบัรอ้ง
ประสานเสียง 

     

5.3 ผูเ้รียนรูจ้กัการท างานรว่มกนัเป็นกลุม่      

5.4 นกัเรียนไดเ้ห็นคณุค่าของเพลงไทยเดิมและ
อนรุกัษว์ฒันธรรมไทย 
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แบบแสดงความคิดเหน็ของผู้เชี่ยวชาญทีม่ีต่อ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
 

ค าชี้แจง  แบบแสดงความคิดเห็นของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การศึกษา
ผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนโสตทักษะทางดนตรีดว้ยชุดกิจกรรม เพื่อเสริมสรา้งโสตทักษะทางดนตรี 
ตามแนวคิดของโคดาย ส าหรับนักเรียนขับรอ้งประสานเสียงของโรงเรียนเปรมประชาวัฒนา  
เพื่ อประเมินความสอดคล้องของแบบทดสอบ  โดยให้ผู้ เชี่ ยวชาญแสดงความคิดเห็น 
ในการพิจารณาดงันี ้

+1    หมายถึง     แน่ ใจ ว่ า แบบทดสอบมี ค วาม สอดคล้อ งกั บ
จดุประสงค ์

  0    หมายถึง     ไม่ แน่ ใจว่าแบบทดสอบมีความสอดคล้องกับ
จดุประสงค ์

 -1    หมายถึง     แน่ ใจว่าแบบทดสอบไม่มีความสอดคล้องกับ
จดุประสงค ์
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แบบแสดงความคิดเหน็ของ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

 
 

ลงชื่อ................................................................. 
 

 (..................................................................)  
  ผูเ้ชี่ยวชาญ 

 
 
 
 

 
 
 
 

ข้อค าถามที ่ ความคิดเหน็ของผู้เชี่ยวชาญ ข้อเสนอแนะ 

+1 0 -1 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     
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แบบแสดงความคิดเหน็ของผู้เชี่ยวชาญทีม่ีต่อแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการ
เรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมเสริมสร้างโสตทักษะทางดนตรี 

  
ค าชี้ แจง  แบบแสดงความ คิด เห็ น ของแบบสอบถามความพึ งพ อใจ ต่อการเรียน รู  ้
ดว้ยชุดกิจกรรมเสริมสรา้งโสตทกัษะทางดนตรี เรื่อง การศึกษาผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนโสตทกัษะ
ทางดนตรีดว้ยชุดกิจกรรม เพื่อเสริมสรา้งโสตทักษะทางดนตรี ตามแนวคิดของโคดาย ส าหรบั
นักเรียนขับร้องประสานเสียงของโรงเรียนเปรมประชาวัฒนา เพื่อประเมินความสอดคล้อง 
ของแบบสอบถาม โดยใหผู้เ้ชี่ยวชาญแสดงความคิดเห็นในการพิจารณาดงันี ้

+1    หมายถึง     แน่ใจว่าแบบสอบถามมีความสอดคลอ้งกบัการวิจยั 
  0    หมายถึง     ไม่แน่ใจว่าแบบสอบถามมีความสอดคลอ้งกบัการวิจยั 
 -1    หมายถึง     แน่ใจว่าแบบสอบถามไม่มีความสอดคลอ้งกบัการวิจยั 
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แบบแสดงความคิดเห็นของ แบบสอบถามความพึง พอใจต่อการเรียนรู้ด้วย 
ชุดกิจกรรมเสริมสร้างโสตทักษะทางดนตรี 

 

รายละเอียดค าถาม ความคิดเหน็ของ
ผู้เชี่ยวชาญ 

ข้อเสนอแนะ 

+1 0 -1  
1. ด้านชุดกิจกรรม 
1.1 การจดัล าดบัขัน้ตอนของแต่ละชุดกิจกรรม 

    

1.2 ความเหมาะสมของเนือ้หากบักลุม่ผูเ้รียน     
1.3 ความน่าสนใจในเนือ้หาของชดุกิจกรรม     
1.4 เวลาที่ใชใ้นแต่ละเนือ้หาในชดุกิจกรรม     
2. ด้านครูผู้สอน 
2.1 ความชดัเจน เขา้ใจง่ายในการใหค้วามรู้
ของครูผูส้อน 

    

2.2 ความชดัเจนในการใหค้ าแนะน าการใช ้
ชดุกิจกรรมของครูผูส้อน 

    

2.3 การใชเ้วลาต่อการเรียนรูใ้นแต่ละ 
ชดุกิจกรรมของผูค้รูสอน 

    

2.4 การใหค้วามช่วยเหลือผูเ้รียนระหว่างการ
ท ากิจกรรมของครูผูส้อน 

    

2.5 ความชดัเจนของเกณฑก์ารวดัและ
ประเมินผลผูเ้รียน 

    

3. ด้านส่ือและอุปรณท์ีใ่ช้ในชุดกิจกรรม     
3.1 ความเหมาะสมของสื่อและอปุกรณท์ี่ใช ้
ในชดุกิจกรรม 

    

3.2 ความชดัเจน น่าสนใจของสื่อที่ใชใ้นการ
สอน 

    

3.3 คณุภาพของอปุกรณท์ี่ใชใ้นการสอน 
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4. ด้านประโยชนท์ีไ่ด้รับ     
4.1 ทกัษะความรูใ้นการแยกแยะระดบัเสียง     
4.2 ทกัษะในการอ่านโนต้ทดแทนการท่องจ า     
4.3 การน าความรูท้ี่ไดจ้ากการเรียนชุดกิจกรรม
ไปใชใ้นการพฒันาทกัษะในการปฏิบติัเครื่อง
ดนตรี 

    
   

4.4 ความพงึพอใจต่อการเรียนดว้ยชดุกิจกรรม
เสรมิสรา้งโสตทกัษะทางดนตรี ตามแนวคิดของ
โคดาย 

    

 
 

ลงชื่อ................................................................. 
 

        (..................................................................) 
  ผูเ้ชี่ยวชาญ 
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ภาคผนวก ข 

- หนงัสือขอความอนเุคราะหต์รวจเครื่องมือ 
- ผลการวิเคราะหต์รวจสอบความเหมาะสมของผูเ้ชี่ยวชาญที่มีต่อ ชดุกิจกรรมการเสรมิสรา้งโสต

ทกัษะทางดนตรีตามแนวคิดของโคดาย 
- ผลการวิเคราะหค์วามคิดเห็นของผูเ้ชี่ยวชาญที่มีต่อ  

แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน 
- ผลการวิเคราะหค์วามคิดเห็นของผูเ้ชี่ยวชาญที่มีต่อแบบสอบถามความพงึพอใจ 

ต่อการเรียนรูด้ว้ยชดุกิจกรรมเสรมิสรา้งโสตทกัษะทางดนตรี 
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หนังสือขอความอนุเคราะหต์รวจเคร่ืองมือ 
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\\ 
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ตาราง 6 ผลการวิเคราะห์ตรวจสอบความเหมาะสมของผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อ ชุดกิจกรรมที่  1  
โสตทกัษะทางดนตรีในระดบัเสียง โด เร มี ฟา ซอล 

ชุดกิจกรรม รายการประเมิน 

ความ 
เหมาะสมของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

คนที่ 

ค่าเฉล่ีย 

X  
 

แปลผล 
 

1 2 3 
ชุดกิจกรรมที ่
1 โสตทักษะ
ทางดนตรีใน
ระดับเสียง โด 
เร มี ฟา ซอล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ด้านเนือ้หา 

1.1 มีความเหมาะสมกบัวยัของผูเ้รียน 4 4 4 4.00 เหมาะสม
มาก 

1.2 มีความเหมาะสมกบัเวลาเรียน 4 5 4 4.33 เหมาะสม
มาก 

1.3 มีความเหมาะสมกบัแนวคิดของโค
ดาย 

4 4 3 3.67 เหมาะสม
มาก 

2. ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน 
2.1 มีความสอดคลอ้งกบัการเรียนโสต
ทกัษะตามตามแนวคิดของโคดาย 

4 4 4 4.00 เหมาะสม
มาก 

2.2 มีความเหมาะสมกบัผูเ้รียน 4 5 4 4.33 เหมาะสม
มาก 

3. ด้านส่ือและอุปกรณ ์ 
3.1 สื่อและอปุกรณ์ที่ใชม้ีความ
เหมาะสมต่อการจดักิจกรรม 

4 4 4 4.00 เหมาะสม
มาก 
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ตาราง 6 (ต่อ) 

 
 

 

 

 

 

 

 

ชุดกิจกรรม รายการประเมิน 

ความ 
เหมาะสมของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

คนที่ 

ค่าเฉล่ีย 

X  
 

แปลผล 
 
 

1 2 3 
ชุดกิจกรรมที ่
1 โสตทักษะ
ทางดนตรีใน
ระดับเสียง โด 
เร มี ฟา ซอล 
 
 
 
 

4. ด้านการวัดและประเมินผล 

4.1 แบบฝึกหดัมีความสอดคลอ้งและ
เหมาะสมกบัชดุกิจกรรม 

4 5 4 4.33 เหมาะสม
มาก 

4.2 เกณฑก์ารใหค้ะแนนมีความ
เหมาะสมกบัเนือ้หา กิจกรรมและ
ความสามารถของผูเ้รียน 

3 4 3 3.33 เหมาะสม
ปานกลาง 

5. ด้านประโยชน ์

5.1 ผูเ้รียนเกิดการพฒันาโสตทกัษะใน
การแยกแยะระดบัเสียงของตวัโนต้ 

4 4 4 4.00 เหมาะสม
มาก 

5.2 ผูเ้รียนรูจ้กัแนวเสียงประสาน
ทางการขบัรอ้งประสานเสียง 

4 5 4 4.33 เหมาะสม
มาก 

5.3 ผูเ้รียนรูจ้กัการท างานร่วมกนั 
เป็นกลุม่ 

4 5 5 4.67 เหมาะสม
มากที่สดุ 
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ตาราง 7 ผลการวิเคราะห์ตรวจสอบความเหมาะสมของผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อ ชุดกิจกรรมที่  2  
โสตทกัษะทางดนตรีในระดบัเสียง ซอล ลา ที โด 

ชุดกิจกรรม รายการประเมิน 

ความ 
เหมาะสมของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

คนที่ 

ค่าเฉล่ีย 

X  
 

แปลผล 
 

1 2 3 
ชุดกิจกรรมที ่
2 โสตทักษะ
ทางดนตรีใน
ระดับเสียง 
ซอล ลา ท ีโด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ด้านเนือ้หา 

1.1 มีความเหมาะสมกบัวยัของผูเ้รียน 4 4 4 4.00 เหมาะสม
มาก 

1.2 มีความเหมาะสมกบัเวลาเรียน 4 5 4 4.33 เหมาะสม
มาก 

1.3 มีความเหมาะสมกบัแนวคิดของโค
ดาย 

4 4 3 3.67 เหมาะสม
มาก 

2. ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน 
2.1 มีความสอดคลอ้งกบัการเรียนโสต
ทกัษะตามตามแนวคิดของโคดาย 

4 4 4 4.00 เหมาะสม
มาก 

2.2 มีความเหมาะสมกบัผูเ้รียน 4 5 4 4.33 เหมาะสม
มาก 

3. ด้านส่ือและอุปกรณ ์ 
3.1 สื่อและอปุกรณ์ที่ใชม้ีความ
เหมาะสมต่อการจดักิจกรรม 

4 4 4 4.00 เหมาะสม
มาก 

 

 

 



  89 

ตาราง 7 (ต่อ) 

 

 

 

 

ชุดกิจกรรม รายการประเมิน 

ความ 
เหมาะสมของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

คนที่ 

ค่าเฉล่ีย 

X  
 

แปลผล 
 
 

1 2 3 
ชุดกิจกรรมที ่
2 โสตทักษะ
ทางดนตรีใน
ระดับเสียง 
ซอล ลา ท ีโด 
 
 
 
 

4. ด้านการวัดและประเมินผล 

4.1 แบบฝึกหดัมีความสอดคลอ้งและ
เหมาะสมกบัชดุกิจกรรม 

4 5 4 4.33 เหมาะสม
มาก 

4.2 เกณฑก์ารใหค้ะแนนมีความ
เหมาะสมกบัเนือ้หา กิจกรรมและ
ความสามารถของผูเ้รียน 

3 4 3 3.33 เหมาะสม
ปานกลาง 

5. ด้านประโยชน ์

5.1 ผูเ้รียนเกิดการพฒันาโสตทกัษะใน
การแยกแยะระดบัเสียงของตวัโนต้ 

4 4 4 4.00 เหมาะสม
มาก 

5.2 ผูเ้รียนรูจ้กัแนวเสียงประสาน
ทางการขบัรอ้งประสานเสียง 

4 5 4 4.33 เหมาะสม
มาก 

5.3 ผูเ้รียนรูจ้กัการท างานร่วมกนั 
เป็นกลุม่ 

4 5 5 4.67 เหมาะสม
มากที่สดุ 
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ตาราง 8 ผลการวิเคราะห์ตรวจสอบความเหมาะสมของผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อ ชุดกิจกรรมที่  3  
โสตทกัษะทางดนตรีในระดบัเสียง 8 เสียง 

ชุดกิจกรรม รายการประเมิน 

ความ 
เหมาะสมของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

คนที่ 

ค่าเฉล่ีย 

X  
 

แปลผล 
 

1 2 3 
ชุดกิจกรรมที ่
3 โสตทักษะ
ทางดนตรีใน
ระดับเสียง  
8 เสียง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ด้านเนือ้หา 

1.1 มีความเหมาะสมกบัวยัของผูเ้รียน 4 4 4 4.00 เหมาะสม
มาก 

1.2 มีความเหมาะสมกบัเวลาเรียน 4 5 4 4.33 เหมาะสม
มาก 

1.3 มีความเหมาะสมกบัแนวคิดของโค
ดาย 

4 4 3 3.67 เหมาะสม
มาก 

2. ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน 
2.1 มีความสอดคลอ้งกบัการเรียนโสต
ทกัษะตามตามแนวคิดของโคดาย 

4 4 4 4.00 เหมาะสม
มาก 

2.2 มีความเหมาะสมกบัผูเ้รียน 4 5 4 4.33 เหมาะสม
มาก 

3. ด้านส่ือและอุปกรณ ์ 
3.1 สื่อและอปุกรณ์ที่ใชม้ีความ
เหมาะสมต่อการจดักิจกรรม 

4 4 4 4.00 เหมาะสม
มาก 
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ตาราง 8 (ต่อ) 

 

 

 

 

ชุดกิจกรรม รายการประเมิน 

ความ 
เหมาะสมของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

คนที่ 

ค่าเฉล่ีย 

X  
 

แปลผล 
 
 

1 2 3 
ชุดกิจกรรมที ่
3 โสตทักษะ
ทางดนตรีใน
ระดับเสียง  
8 เสียง 
 
 
 
 

4. ด้านการวัดและประเมินผล 

4.1 แบบฝึกหดัมีความสอดคลอ้งและ
เหมาะสมกบัชดุกิจกรรม 

4 5 4 4.33 เหมาะสม
มาก 

4.2 เกณฑก์ารใหค้ะแนนมีความ
เหมาะสมกบัเนือ้หา กิจกรรมและ
ความสามารถของผูเ้รียน 

3 4 3 3.33 เหมาะสม
ปานกลาง 

5. ด้านประโยชน ์

5.1 ผูเ้รียนเกิดการพฒันาโสตทกัษะใน
การแยกแยะระดบัเสียงของตวัโนต้ 

4 4 4 4.00 เหมาะสม
มาก 

5.2 ผูเ้รียนรูจ้กัแนวเสียงประสาน
ทางการขบัรอ้งประสานเสียง 

4 5 4 4.33 เหมาะสม
มาก 

5.3 ผูเ้รียนรูจ้กัการท างานร่วมกนั 
เป็นกลุม่ 

4 5 5 4.67 เหมาะสม
มากที่สดุ 
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ตาราง 9 ผลการวิเคราะห์ตรวจสอบความเหมาะสมของผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อ ชุดกิจกรรมที่  4 
โสตทกัษะในบทเพลงไทยเดิม เพลง งามแสงเดือน 

ชุดกิจกรรม รายการประเมิน 

ความ 
เหมาะสมของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

คนที่ 

ค่าเฉล่ีย 

X  
 

แปลผล 
 

1 2 3 
ชุดกิจกรรมที ่
4 โสตทักษะ
ในบทเพลง
ไทยเดิม เพลง 
งามแสงเดือน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ด้านเนือ้หา 

1.1 มีความเหมาะสมกบัวยัของผูเ้รียน 4 4 4 4.00 เหมาะสม
มาก 

1.2 มีความเหมาะสมกบัเวลาเรียน 4 5 4 4.33 เหมาะสม
มาก 

1.3 มีความเหมาะสมกบัแนวคิดของโค
ดาย 

4 4 4 4.00 เหมาะสม
มาก 

2. ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน 
2.1 มีความสอดคลอ้งกบัการเรียนโสต
ทกัษะตามตามแนวคิดของโคดาย 

4 4 3 3.67 เหมาะสม
มาก 

2.2 มีความเหมาะสมกบัผูเ้รียน 4 5 4 4.33 เหมาะสม
มาก 

3. ด้านส่ือและอุปกรณ ์ 
3.1 สื่อและอปุกรณ์ที่ใชม้ีความ
เหมาะสมต่อการจดักิจกรรม 

4 4 4 4.00 เหมาะสม
มาก 
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ตาราง 9 (ต่อ) 

 

 

 

ชุดกิจกรรม รายการประเมิน 

ความ 
เหมาะสมของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

คนที่ 

ค่าเฉล่ีย 

X  
 

แปลผล 
 
 

1 2 3 

ชุดกิจกรรมที ่4 
โสตทักษะใน
บทเพลงไทย
เดิม เพลง งาม
แสงเดือน 
 
 
 
 

4. ด้านการวัดและประเมินผล 

4.1 เพลงที่ใชม้ีความสอดคลอ้งและ
เหมาะสมกบัชดุกิจกรรม 

4 4 4 4.00 เหมาะสม
มาก 

4.2 เกณฑก์ารใหค้ะแนนมีความ
เหมาะสมกบัเนือ้หา กิจกรรมและ
ความสามารถของผูเ้รียน 

3 4 3 3.33 เหมาะสม
ปานกลาง 

5. ด้านประโยชน ์

5.1 ผูเ้รียนเกิดการพฒันาโสตทกัษะใน
การแยกแยะระดบัเสียงของตวัโนต้ 

4 4 4 4.00 เหมาะสม
มาก 

5.2 ผูเ้รียนรูจ้กัแนวเสียงประสานทางการ
ขบัรอ้งประสานเสียง 

4 5 4 4.33 เหมาะสม
มาก 

5.3 ผูเ้รียนรูจ้กัการท างานร่วมกนั 
เป็นกลุม่ 

4 5 4 4.33 เหมาะสม
มาก 

5.4 นกัเรียนไดเ้ห็นคณุค่าของเพลง 
ไทยเดิมและอนรุกัษว์ฒันธรรมไทย 

4 5 5 4.67 เหมาะสม
มากที่สดุ 
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ตาราง 10 ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญท่ีมีต่อ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ 
ทางการเรียน 

 
ข้อสอบที่ 

ความคิดเหน็ 
ของผู้เชี่ยวชาญ คนที่ 

 
IOC 

 
แปลผล 

1 2 3 
1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้
2 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้
3 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้
4 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้
5 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้
6 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้
7 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้
8 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้
9 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้
10 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้
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ตาราง 11 ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อแบบสอบถามความพึงพอใจ  
ต่อการเรียนรูด้ว้ยชดุกิจกรรมเสรมิสรา้งโสตทกัษะทางดนตรี 

 
รายละเอียดค าถาม 

ความคิดเหน็ 
ของผู้เชี่ยวชาญ คนที่ 

 
IOC 

 
แปล
ผล 1 2 3 

1.ด้านการจัดหลักสูตรและการน าไปใช้ 

1.1 การจดัล าดบัขัน้ตอนของแต่ละชุดกิจกรรม 0 +1 +1 0.5 ใชไ้ด ้

1.2 ความเหมาะสมของเนือ้หากบักลุม่ผูเ้รียน +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

1.3 ความน่าสนใจในเนือ้หาของชดุกิจกรรม +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

1.4 เวลาที่ใชใ้นแต่ละเนือ้หาในชดุกิจกรรม +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้
2. ด้านครูผู้สอน 

2.1 ความชดัเจน เขา้ใจง่ายในการใหค้วามรูข้อง
ครูผูส้อน 

+1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

2.2 ความชดัเจนในการใหค้ าแนะน าการใช ้
ชดุกิจกรรมของครูผูส้อน 

+1 0 +1 0.5 ใชไ้ด ้

2.3 การใชเ้วลาต่อการเรียนรูใ้นแต่ละ 
ชดุกิจกรรมของผูค้รูสอน 

+1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

2.4 การใหค้วามช่วยเหลือผูเ้รียนระหว่างการท า
กิจกรรมของครูผูส้อน 

+1 0 +1 0.5 ใชไ้ด ้

2.5 ความชดัเจนของเกณฑก์ารวดัและ
ประเมินผลผูเ้รียน 

+1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้
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ตาราง 11 (ต่อ) 

 
รายละเอียดค าถาม 

ความคิดเหน็ 
ของผู้เชี่ยวชาญ คนที่ 

 
IOC 

 
แปล
ผล 1 2 3 

3. ด้านส่ือและอุปกรณท์ีใ่ช้ในชุดกิจกรรม 

3.1 ความเหมาะสมของสื่อและอปุกรณท์ี่ใช ้
ในชดุกิจกรรม 

+1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

3.2 ความชดัเจน น่าสนใจของสื่อที่ใชใ้นการสอน +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

3.3 คณุภาพของอปุกรณท์ี่ใชใ้นการสอน +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้
4. ด้านประโยชนท์ีไ่ด้รับ 

4.1 ทกัษะความรูใ้นการแยกแยะระดบัเสียง +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

4.2 ทกัษะในการอ่านโนต้ทดแทนการท่องจ า +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

4.3 การน าความรูท้ี่ไดจ้ากการเรียนชุดกิจกรรม
ไปใชใ้นการพฒันาทกัษะในการปฏิบติัเครื่อง
ดนตรี 

0 +1 +1 0.5 ใชไ้ด ้

4.4 ความพงึพอใจต่อการเรียนดว้ยชดุกิจกรรม
เสรมิสรา้งโสตทกัษะทางดนตรี ตามแนวคิดของ
โคดาย 
 

0 +1 +1 0.5 ใชไ้ด ้
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ภาคผนวก ค 
- ชุดกิจกรรมเสริมสรา้งโสตทักษะทางดนตรี ตามแนวคิดของโคดาย /แบบทดสอบ 

ทา้ยหน่วย/Score โนต้เพลง งามแสงเดือน 
- แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโสตทักษะทางดนตรี ตามแนวคิดของโคดาย 

ก่อนเรียน -หลงัเรียน 
- เฉลยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโสตทักษะทางดนตรี ตามแนวคิดของ 

โคดาย ก่อนเรียน - หลงัเรียน 
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ชุดกิจกรรมเสริมสร้างโสตทักษะทางดนตรี ตามแนวคิดของโคดาย/แบบทดสอบ 

ท้ายหน่วย/Score โน้ตเพลง งามแสงเดือน 
 

 
 

ชุดกิจกรรมที ่1 โสตทักษะทางดนตรีในระดับเสียง โด เร มี ฟา ซอล 
        
ประกอบด้วย  

1. จดุมุ่งหมาย 
2. เนือ้หา 

  3. การก าหนดกิจกรรม 
  4. การประเมินขัน้สดุทา้ย 

 
สื่อการเรียนรู้ 
  1. แบบฝึกการใชส้ญัลกัษณม์ือตามแนวคิดของโคดาย 333  
  2. แบบฝึกหดัที่ผูว้ิจยัสรา้งขึน้  
  3. Microsoft PowerPoints การใชส้ญัลกัษณม์ือตามแนวคิดของโคดาย 
  4. เครื่องคียบ์อรด์ 

  5. ล าโพง  
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ชุดกิจกรรมที ่  1  เร่ือง โสตทกัษะทางดนตรีในระดบัเสียง โด เร มี ฟา ซอล   ระยะเวลา 2 คาบ 
 
 
จุดมุ่งหมาย เพื่อใหน้กัเรียนมีความสามารถในการขบัรอ้งโนต้พรอ้มท าสญัลกัษณม์ือตามแนวคิด 
ของโคดายใหต้รงกบัระดบัเสียง โด (C4) เร (D4) มี (E4) ฟา (F4) ซอล (G4) 
 
เนือ้หาส าคัญ 
 ระดับเสียงของตัวโน้ตประกอบด้วย โด (C4) เร (D4) มี (E4) ฟา (F4) ซอล (G4) อยู่ใน 
Octave 4 ซึ่งในทางดนตรีมกัจะเริ่มตน้ที่ โด (C4) เป็นเสียงที่อยู่ระดบักลาง 
 

 
 

โดยค่าระดับเสียงที่ต่างกันระหว่างเสียงช่วงห่าง ½ เสียง คือ เสียงมี (E4)-ฟา (F4) ส่วน
โนต้ตวัอ่ืน ๆ ค่าระดบัเสียงจะห่างกนั 1 เสียง ดงัรูป 
 
    
 
 
 
 

ชุดกิจกรรมเสริมสร้างโสตทักษะทางดนตรี ตามแนวคิดของโคดาย 
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สญัญาณมือ 
 โคดาย ดดัแปลงสญัญาณมือที่ จอหน์ เคอรเ์วน (John Curwen) การใชส้ญัลกัษณม์ือของ
โคดาย จะใชค้วบคู่ไปกบัการอ่านโนต้และขบัรอ้ง เพื่อแทนระดบัเสียงต่าง ๆ ช่วยใหผู้เ้รียนเกิดการ
จดจ าระดับเสียง และช่วงห่างของระดับเสียงได้อย่างชัดเจน โดยในชุดกิจกรรมที่  1 มีการใช้
สัญลักษณ์มือของโคดายควบคู่ไปกับการขับรอ้ง โด (C4) เร (D4) มี (E4) ฟา (F4) ซอล (G4) 
ดงัต่อไปนี ้
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การวางมือแบบโคดาย ใชใ้นการฝึกขับรอ้งเพลง โดยการวางมือจะหนันิว้โป้งเขา้หาล าตัว  
เสียงต ่า โด (C4) จะอยู่ในช่วงระดบัเอว และไลร่ะดบัตามตวัโนต้ขึน้ไปเรื่อย ๆ  
 
การก าหนดกิจกรรม  
 ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 
 1. เริ่มตน้ดว้ยครูผูส้อนกดโน้ตบนคียบ์อรด์ โด (C4) เร (D4) มี (E4) ฟา (F4) ซอล (G4) 
และมีการกดสลบัตวัโนต้ไปมา ใน 5 ระดบัเสียง เพื่อใหน้กัเรียนเกิดการรบัฟังในระดบัเสียง 
 2. ครูตัง้ค าถามว่า จากการรบัฟังการกดโนต้บนคียบ์อรด์ นกัเรียนไดย้ินโนต้ในระดบัเสียง
ใดบา้ง 
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 3. ครูผู้สอนกดโน้ตบนคีย์บอรด์ ให้นักเรียนร้องโน้ตพร้อมกับการท าสัญลักษณ์มือ  
จาก Power Point ที่ไดจ้ัดท าขึน้ เริ่มจากโน้ตตัวกลม โน้ตตัวขาว โน้ตตัวด าและโน้ตเขบ็ด  1 ชั้น
ตามล าดับ โดยโนต้ที่ใชใ้นการสอนนัน้ไดแ้ก่ โด (C4) เร (D4) มี (E4) ฟา (F4) ซอล (G4) เริ่มจาก
การไล่โน้ตตามล าดับขาขึน้ ต ่า – สูง และขาลง สูง – ต ่า โดยยังไม่มีการสลับโน้ตไปมา เพื่อให้
นักเรียนเกิดความคุน้เคยในการรบัฟังระดับเสียงของโน้ตโด (C4) เร (D4) มี (E4) ฟา (F4) ซอล 
(G4) 
 ขั้นด าเนินการจัดกิจกรรม 
 1. ครูผูส้อนใหน้ักเรียนจบักลุ่ม โดยแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 5 คน กลุ่มแรกใหร้อ้งโนต้พรอ้มท า
สญัลกัษณ์มือตามแนวคิดของโคดาย โดยไล่ระดับเสียงจากตัวโด (C4) เป็นอัตราจังหวะโนต้ตัว
กลม ไปจนถึงตวั มี (E4) และกลุม่ที่สองเริ่มรอ้งโนต้พรอ้มท าสญัลกัษณม์ือตามแนวคิดของโคดาย 
โดยไล่ระดับเสียงจากตัว โด (C4) ในอัตราจังหวะโน้ตตัวกลม โดยในขณะที่กลุ่มแรกร้อง 
และท าสญัลกัษณ์มือในระดับเสียงตัว มี (E4) อยู่ และรอ้งไปจนถึงตัวสุดทา้ย คือ ตัวโนต้ตัวซอล 
(G4) โดยกลุ่มแรกจะรอ้งและท าสญัลกัษณม์ือเสรจ็ก่อนกลุม่ที่สอง เพื่อใหน้กัเรียนไดร้บัฟังการเกิด
แนวประสานเสียงขัน้เริ่มตน้ ตาม Score ดงัภาพ 
 

การประสานเสียง ชุดกิจกรรมที ่1  ในระดับเสียง โด เร มี ฟา ซอล 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. ครูผูส้อนท าการกดโนต้บนคียบ์อรด์ ใหน้ักเรียนรอ้งโนต้พรอ้มกับการท าสญัลกัษณม์ือ  
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 โค ด า ย  333 ใ น ข้ อ ที่ 
1,9,31,34,36,224,226,235,236 จ านวน 9 ขอ้ และแบบฝึกหัดที่ผูว้ิจัยสรา้งขึน้มาประยุกตใ์ชใ้น
ชดุกิจกรรมจ านวน 1 ขอ้ 
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 3. ครูผูส้อนท าการกดโนต้บนคียบ์อรด์ โดยการสุ่มตัวโน้ตในระดับเสียง โด (C4) เร (D4)  
มี (E4)ฟา (F4) ซอล (G4) และให้นักเรียนเขียนโน้ตตามที่ครูผู้สอนกดโน้ตบนคีย์บอรด์ ลงใน
แบบฝึกหดั จ านวน 10 ขอ้ โดยในแต่ละขอ้ของแบบฝึกหดั ครูผูส้อนจะกดโนต้บนคียบ์อรด์ซ า้ไปมา 
ไม่เกิน 5 ครัง้ แลว้จึงเปลี่ยนเป็นขอ้ถัดไป เรียงล าดับจากง่ายไปหายาก ตามแนวคิดของโคดาย 
ดงันี ้
  ขอ้ที่ 1. โด 
 
  
  ขอ้ที่ 2. ฟา 
   
 
  ขอ้ที่ 3. เร โด 
 
 
   
  ขอ้ที่ 4. เร ฟา 
 
 
  ขอ้ที่ 5. มี เร 
   
 
  ขอ้ที่ 6. ซอล ฟา เร 
   
 
  ขอ้ที่ 7. มี ซอล โด 
 
 
  ขอ้ที่ 8. โด ฟา เร มี 
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  ขอ้ที่ 9. โด มี โด มี 
 
 
  ขอ้ที่ 10. โด  มี ซอล เร  
 
 
  

ขั้นสรุปกิจกรรม  
 ครูและนักเรียนร่วมกนัเฉลยแบบฝึกหัดที่ไดท้ าไป พรอ้มใหน้ักเรียนไดซ้กั  – ถามขอ้สงสยั 
ในชดุกิจกรรมที่เรียนในครัง้นี ้
 
เกณฑก์ารประเมิน ชุดกิจกรรมที ่1 โสตทักษะทางดนตรีในระดับเสียง โด เร มี ฟา ซอล 

ระดับเกณฑ ์ ค าอธิบาย 

ดีมาก นกัเรียนท าแบบฝึกหดัในชุดกิจกรรมที่ 1 ไดค้ะแนนเต็ม 10 คะแนน 

ดี นกัเรียนท าแบบฝึกหดัในชุดกิจกรรมที่ 1 ไดค้ะแนน 8-9 คะแนน 

พอใช ้ นกัเรียนท าแบบฝึกหดัในชดุกิจกรรมที่ 1 ไดค้ะแนน 6-7 คะแนน 

ควรปรบัปรุง นกัเรียนท าแบบฝึกหดัในชดุกิจกรรมที่ 1 ไดค้ะแนน 1-5 คะแนน 
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แบบฝึกหดัที่ 1  

 
 
แบบฝึกหดัที่ 9 

 
 
แบบฝึกหดัที่ 31 

 
 
แบบฝึกหดัที่ 34 

 
 
แบบฝึกหดัที่ 36 
 
 
แบบฝึกหดัที่ 224 
 

ชุดกิจกรรมที ่1 ฝึกการขับร้องด้วยโน้ตดนตรีสากล 
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แบบฝึกหดัที่ 224 

 
 
แบบฝึกหดัที่ 226 

 
 
แบบฝึกหดัที่ 235 
 
 
 
 
 
 
แบบฝึกหดัที่ 236 

 
 
แบบฝึกหดัที่ผูว้ิจยัสรา้งขึน้ 
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ชื่อ ……………………………………………………………………..……………………………..… 
ค าชีแ้จง  ให้นักเรียนฟังระดับเสียงตัวโน้ต 5 ระดับเสียง จากการเล่นคียบ์อรด์ของครูผู้สอน และ
บนัทกึเป็นตวัโนต้ในระดบัเสียงใหถ้กูตอ้งในกระดาษเขียนโนต้ 

1.  

2.   

3.  

4.   

5.  

6.  

7.     

     
8. 

9.     

10.  
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชุดกิจกรรมที ่1 โสตทักษะทางดนตรีในระดับเสียง โด เร มี ฟา ซอล (แบบฝึกหัด) 
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ชุดกิจกรรมที ่2 โสตทักษะทางดนตรีในระดับเสียง ซอล ลา ท ีโด 
       
ประกอบด้วย  

1. จดุมุ่งหมาย 
2. เนือ้หา 

  3. การก าหนดกิจกรรม 
  4. การประเมินขัน้สดุทา้ย 

 
สื่อการเรียนรู้ 
  1. แบบฝึกการใชส้ญัลกัษณม์ือตามแนวคิดของโคดาย 333  
  2. แบบฝึกหดัที่ผูว้ิจยัสรา้งขึน้  
  3. Power Point  การใชส้ญัลกัษณม์ือตามแนวคิดของโคดาย 
  4. เครื่องคียบ์อรด์ 

  5. ล าโพง 
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ชุดกิจกรรมที ่   2    เร่ือง โสตทกัษะทางดนตรีในระดบัเสียง ซอล ลา ที โด    ระยะเวลา 2 คาบ 
 
 
จุดมุ่งหมาย เพื่อใหน้กัเรียนมีความสามารถในการขบัรอ้งโนต้พรอ้มท าสญัลกัษณม์ือตามแนวคิด 
ของโคดายใหต้รงกบัระดบัเสียง ซอล (G4) ลา (A4) ที (B4) โด (C5) 
 
เนือ้หาส าคัญ 
 ระดับเสียงของตัวโน้ตประกอบด้วย ซอล (G4) ลา (A4) ที  (B4) อยู่ ใน  Octave 4  
และ โด (C5) อยู่ใน Octave ที่ 5   
 

 
 

โดยค่าระดบัเสียงที่ต่างกนัระหว่างเสียงช่วงห่าง ½ เสียง คือ เสียงที (B4) – เสียงโด (C5) 
สว่นโนต้ตวัอ่ืน ๆ ค่าระดบัเสียงจะห่างกนั 1 เสียง ดงัรูป 
 

 
 

ชุดกิจกรรมที ่2 โสตทักษะทางดนตรีในระดับเสียง ซอล ลา ท ีโด 



  109 

สญัญาณมือ 
 โคดาย ดดัแปลงสญัญาณมือที่ จอหน์ เคอรเ์วน (John Curwen) การใชส้ญัลกัษณม์ือของ
โคดาย จะใชค้วบคู่ไปกบัการอ่านโนต้และขบัรอ้ง เพื่อแทนระดบัเสียงต่าง ๆ ช่วยใหผู้เ้รียนเกิดการ
จดจ าระดับเสียง และช่วงห่างของระดับเสียงได้อย่างชัดเจน โดยในชุดกิจกรรมที่  2 มีการใช้
สญัลกัษณม์ือของโคดายควบคู่ไปกบัการขบัรอ้ง ซอล (G4) ลา (A4) ที (B4) โด (C5) ดงัต่อไปนี ้
 
 
 
 
 
 
 

การวางมือแบบโคดาย ใช้ในการฝึกขับรอ้งเพลง โน้ตตัว ซอล (G4)จะอยู่ในช่วงระดับ
บรเิวณหนา้อก และไลร่ะดบัตามตวัโนต้ขึน้ไปเรื่อย ๆ  
 
การก าหนดกิจกรรม  
 ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 
 1. ครูทบทวนในบทเรียนในชุดกิจกรรมที่ 1 โสตทักษะทางดนตรีในระดับเสียง โด (C4)  
เร (D4) มี (E4) ฟา (F4) ซอล (G4) เพื่อเชื่อมโยงถึงชดุกิจกรรมที่จะเรียนในครัง้นี ้
 2. ครูผูส้อนกดโนต้บนคียบ์อรด์ ซอล (G4) ลา (A4) ที (B4) โด (C5) และมีการกดสลบัตัว
โนต้ไปมา ใน 4 ระดบัเสียง เพื่อใหน้กัเรียนเกิดการรบัฟังในระดบัเสียง 
 3. ครูตั้งค าถามว่า จากการรบัฟังการกดโน้ตบนคีย์บอรด์ นักเรียนได้ยินโน้ตในระดับ  
เสียงใดบา้ง 
 4. ครูผูส้อนกดโน้ตบนคียบ์อรด์ ใหน้ักเรียนรอ้งโน้ตพรอ้มกับการท าสัญลักษณ์มือ จาก 
Power Point ที่ ได้จัดท าขึ ้น เริ่มจากโน้ตตัวกลม โน้ตตัวขาว โน้ตตัวด าและโน้ตเขบ็ด  1 ชั้น
ตามล าดับ โดยโน้ตที่ใช้ในการสอนนั้นได้แก่ ซอล (G4) ลา (A4) ที (B4) โด (C5) เริ่มจากการ 
ไล่โนต้ตามล าดบัขาขึน้ ต ่า – สงู และขาลง สงู – ต ่า โดยยงัไม่มีการสลบัโนต้ไปมา เพื่อใหน้กัเรียน
เกิดความคุน้เคยในการรบัฟังระดบัเสียงของโนต้ ซอล (G4) ลา (A4) ที (B4) โด (C5)  
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ขั้นด าเนินการจัดกิจกรรม 
 1. ครูผู้สอนให้นักเรียนจับกลุ่ม โดยแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 5 คน กลุ่มแรกให้รอ้งโน้ตพรอ้ม 
ท าสัญลักษณ์มือตามแนวคิดของโคดาย โดยไล่ระดับเสียงจากตัวซอล (G4) เป็นอัตราจังหวะ 
โนต้ตวักลม ไปจนถึงตวั (B4) และกลุม่ที่สองเริ่มรอ้งโนต้พรอ้มท าสญัลกัษณม์ือตามแนวคิดของโค
ดาย โดยไล่ระดับเสียงจากตัว ซอล (G4) ในอัตราจังหวะโน้ตตัวกลม โดยในขณะที่กลุ่มแรกรอ้ง
และท าสัญลักษณ์มือในระดับเสียงตัว ที (B4) อยู่และรอ้งไปจนถึงตัวสุดท้าย คือ ตัวโน้ตตัว  
โด (C5) โดยกลุ่มแรกจะรอ้งและท าสัญลักษณ์มือเสร็จก่อนกลุ่มที่สอง เพื่อใหน้ักเรียนไดร้บัฟัง  
การเกิดแนวประสานเสียง ตาม Score ดงัภาพ 
 

การประสานเสียง ชุดกิจกรรมที ่2  ในระดับเสียง ซอล ลา ท ีโด 
 
 
 
  
 

2. ครูผูส้อนท าการกดโนต้บนคียบ์อรด์ ใหน้ักเรียนรอ้งโนต้พรอ้มกับการท าสญัลกัษณม์ือ 
โดยใช้แบบฝึกการใชส้ัญลักษณ์มือตามแนวคิดของโคดาย 333 ในข้อที่161,198 จ านวน 2 ข้อ 
และแบบฝึกหดัที่ผูว้ิจยัสรา้งขึน้ มาประยกุตใ์ชใ้นชดุกิจกรรมจ านวน 8 ขอ้ 

3. ครูผู้สอนท าการกดโน้ตบนคีย์บอรด์ โดยการสุ่มตัวโน้ตในระดับเสียง ซอล (G4)  
ลา (A4) ที (B4) โด (C5) และให้นักเรียนเขียนโน้ตตามที่ครูผู้สอนกดโน้ตบนคีย์บอรด์ ลงใน
แบบฝึกหดั จ านวน 10 ขอ้ โดยในแต่ละขอ้ของแบบฝึกหดั ครูผูส้อนจะกดโนต้บนคียบ์อรด์ซ า้ไปมา 
ไม่เกิน 5 ครัง้ แลว้จึงเปลี่ยนเป็นขอ้ถัดไป เรียงล าดับจากง่ายไปหายาก ตามแนวคิดของโคดาย 
ดงันี ้
 

  ขอ้ที่ 1. ซอล 
 
 
   

  ขอ้ที่ 2. ที 
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  ขอ้ที่ 3. ลา ซอล 
 
   
 

  ขอ้ที่ 4. โด  ลา  
 
   
  ขอ้ที่ 5. ที ลา 
   
 
                         ขอ้ที่ 6. ที ลา ซอล 
 
   
  ขอ้ที่ 7. โด  ลา ที   
 

   
 
  ขอ้ที่ 8. ลา ที โด  

 
   
 

  ขอ้ที่ 9. ลา โด  ลา ซอล 

   
 
   

  ขอ้ที่ 10. ที ซอล ลา โด  
 

  
 
 ขั้นสรุปกิจกรรม  
 ครูและนักเรียนร่วมกนัเฉลยแบบฝึกหัดที่ไดท้ าไป พรอ้มใหน้ักเรียนไดซ้กั  – ถามขอ้สงสยั
ในชดุกิจกรรมที่เรียนในครัง้นี ้
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เกณฑก์ารประเมิน ชุดกิจกรรมที ่2 โสตทักษะทางดนตรีในระดับเสียง ซอล ลา ท ีโด  

ระดับเกณฑ ์ ค าอธิบาย 

ดีมาก นกัเรียนท าแบบฝึกหดัในชุดกิจกรรมที่ 2 ไดค้ะแนนเต็ม 10 คะแนน 

ดี นกัเรียนท าแบบฝึกหดัในชุดกิจกรรมที่ 2 ไดค้ะแนน 8-9 คะแนน 

พอใช ้ นกัเรียนท าแบบฝึกหดัในชดุกิจกรรมที่ 2 ไดค้ะแนน 6-7 คะแนน 

ควรปรบัปรุง นกัเรียนท าแบบฝึกหดัในชดุกิจกรรมที่ 2 ไดค้ะแนน 1-5 คะแนน 
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แบบฝึกหดัที่ 161 
 
 
 
 
แบบฝึกหดัที่ผูว้ิจยัสรา้งขึน้ 

 
แบบฝึกหดัที่ผูว้ิจยัสรา้งขึน้ 

 
 
แบบฝึกหดัที่ผูว้ิจยัสรา้งขึน้ 

 
 
แบบฝึกหดัที่ผูว้ิจยัสรา้งขึน้ 

 
 
 
 
 

ชุดกิจกรรมที ่2 ฝึกการขับร้องด้วยโน้ตดนตรีสากล 
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แบบฝึกหดัที่ผูว้ิจยัสรา้งขึน้ 

 
 
แบบฝึกหดัที่ผูว้ิจยัสรา้งขึน้ 

 
 
แบบฝึกหดัที่ผูว้ิจยัสรา้งขึน้ 

 
 
แบบฝึกหดัที่ผูว้ิจยัสรา้งขึน้ 

 
 
แบบฝึกหดัที่ผูว้ิจยัสรา้งขึน้ 
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ชื่อ ……………………………………………………………………..……………………………..… 
ค าชีแ้จง  ให้นักเรียนฟังระดับเสียงตัวโน้ต 5 ระดับเสียง จากการเล่นคียบ์อรด์ของครูผู้สอน และ
บนัทกึเป็นตวัโนต้ในระดบัเสียงใหถ้กูตอ้งในกระดาษเขียนโนต้ 

1.  

2.   

3.  

4.   

5.  

6.  

7.     

     
8. 

9.     

10.  
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชุดกิจกรรมที ่2 โสตทักษะทางดนตรีในระดับเสียง ซอล ลา ท ีโด (แบบฝึกหัด) 
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ชุดกิจกรรมที ่3 โสตทักษะทางดนตรีในระดับเสียง 8 เสียง 
       
ประกอบด้วย  

1. จดุมุ่งหมาย 
2. เนือ้หา 

  3. การก าหนดกิจกรรม 
  4. การประเมินขัน้สดุทา้ย 

 
สื่อการเรียนรู้ 
  1. แบบฝึกการใชส้ญัลกัษณม์ือตามแนวคิดของโคดาย 333  
  2. แบบฝึกหดัที่ผูว้ิจยัสรา้งขึน้  
  3. Power Point  การใชส้ญัลกัษณม์ือตามแนวคิดของโคดาย  
  4. เครื่องคียบ์อรด์ 

  5. ล าโพง 
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ชุดกิจกรรมที ่   3    เร่ือง โสตทกัษะทางดนตรีในระดบัเสียง 8 ระดบัเสียง     ระยะเวลา 2 คาบ 
 
 
จุดมุ่งหมาย เพื่อใหน้กัเรียนมีความสามารถในการขบัรอ้งโนต้พรอ้มท าสญัลกัษณม์ือตามแนวคิด 
ของโคดายให้ตรงกับระดับเสียง โด (C4) เร (D4) มี (E4) ฟา (F4) ซอล (G4) ลา (A4) ที (B4)  
โด (C5) ในบนัไดเสียง C Major  
 
เนือ้หาส าคัญ 
 บนัไดเสียง (Scale) มีความส าคัญยิ่งในการน าไปใชใ้นทกัษะทางดนตรี และทฤษฎีดนตรี  
ที่จะสามารถวิเคราะหบ์ทเพลงต่าง ๆ ที่จะท าการบรรเลงไดอ้ย่างถูกตอ้ง และเป็นเสมือนกุญแจ 
ที่ส  าคญัส าหรบันกัดนตรี เมื่อมีความรูแ้ละความเขา้ใจในเรื่องของบนัไดเสียงไดอ้ย่างแม่นย าแลว้ 
จะสามารถต่อยอดในการศึกษาเนือ้หาสาระทางทฤษฎีในระดบัที่สูงขึน้ต่อไปได ้ดงันัน้ การเรียนรู้
เรื่องบนัไดเสียง จึงเป็นความรูท้ี่นักดนตรีและนกัรอ้งไม่สามารถหลีกเลี่ยงได ้การจดจ าบนัไดเสียง
อาจเกิดความผิดพลาดขึน้ไดถ้า้ไม่มีความเขา้ใจและสามารถวิเคราะหไ์ดอ้ย่างแทจ้รงิ  
 โดยโครงสรา้งของ Major Scale จะมีตวัโนต้ทัง้หมด 8 ตัว เรียงล าดบักันไปตามตวัอกัษร  
C - D - E - F - G - A - B - C ในระยะ 1 Octave แต่จะไม่มีโนต้ซ า้กนัในสเกลและไม่ขา้มขัน้ (โนต้
ตวัที่ 1 และ โนต้ตวัที่ 8 ชื่อเดียวกนัแต่จะอยู่คนล่ะระดบัเสียง) มี semitone หรือระยะครึง่เสียง อยู่
ที่โนต้ตวั 3-4 กบั 7-8 นอกนัน้ห่างกนั 1 เสียงเต็ม 

บันไดเสียง C Major (C Major Scale) โดยปกติแล้ว ระดับเสียงของโน้ตแต่ละตัว 
เมื่อไม่มีเครื่องหมายแปลงเสียง (Accidental) ก ากับไว ้ตามธรรมชาติของเสียงโดยโนต้แต่ละตัว 
จะมีระยะห่างของเสียงระหว่างกันเป็น 1 เสียงเต็ม (Whole step) เช่น โนต้ C-D, D-E, F-G, G-A 
และ A-B และจะมีโนต้จ านวน 2 คู่บนบนัไดเสียง จะมีระยะห่างของเสียงระหว่างกนัเพียงครึ่งเสียง 
(Half step) ได้แก่ โน้ต E^F และ B^C เมื่อเทียบกับคีย์เปียโน เมื่อเริ่มต้นที่โน้ต C และบรรเลง 
ในคียส์ีขาวทัง้หมดก็จะไดบ้นัไดเสียง C Major ตามความห่างของโนต้แต่ละตวั  ดงัรูป 
 
 
 
 

ชุดกิจกรรมที ่3 โสตทักษะทางดนตรีในระดับเสียง 8 ระดับเสียง 
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สญัญาณมือ 
 โคดาย ดัดแปลงสัญญาณมือที่ จอหน์ เคอรเ์วน (John Curwen) การใชส้ัญลักษณ์มือ 
ของโคดาย จะใชค้วบคู่ไปกับการอ่านโน้ตและขับรอ้ง เพื่อแทนระดับเสียงต่าง ๆ ช่วยใหผู้เ้รียน  
เกิดการจดจ าระดับเสียง และช่วงห่างของระดับเสียงได้อย่างชัดเจน โดยในชุดกิจกรรมที่  3  
มีการใช้สัญลักษณ์มือของโคดายควบคู่ไปกับการขับรอ้ง ในโน้ตระดับเสียง โด (C4) เร (D4)  
มี (E4) ฟา (F4) ซอล (G4) ลา (A4) ที (B4) โด (C5) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การวางมือแบบโคดาย ใชใ้นการฝึกขับรอ้งเพลง โดยการวางมือจะหนันิว้โป้งเขา้หาล าตัว  
เสียงต ่า โด (C4) จะอยู่ในช่วงระดบัเอว และไลร่ะดบัตามตวัโนต้ขึน้ไปเรื่อย ๆ จนถึงตวั โด (C5) 
 
การก าหนดกิจกรรม  
 ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 
 1. ครูทบทวนในบทเรียนในชุดกิจกรรมที่ 3 โสตทักษะทางดนตรีในระดับเสียง ซอล (G4) 
ลา (A4) ที (B4) โด (C5) เพื่อเชื่อมโยงถึงชดุกิจกรรมที่จะเรียนในครัง้นี ้
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 2. ครูผู้สอนกดโน้ตบนคีย์บอรด์ โด (C4) เร (D4) มี (E4) ฟา (F4) ซอล (G4) ลา (A4)  
ที (B4) โด (C5) และมีการกดสลบัตัวโนต้ไปมา ใน 8 ระดับเสียง เพื่อใหน้ักเรียนเกิดการรบัฟังใน
ระดบัเสียง 
 3. ครูตัง้ค าถามว่า จากการรบัฟังการกดโนต้บนคียบ์อรด์ นกัเรียนไดย้ินโนต้ในระดบัเสียง
ใดบา้ง 
 4. ครูผูส้อนกดโนต้บนคียบ์อรด์ ใหน้กัเรียนรอ้งโนต้พรอ้มกบัการท าสญัลกัษณม์ือ โดยเริ่ม
จากโน้ตตัวกลม โนต้ตัวขาว โน้ตตัวด าและโนต้เขบ็ด  1 ชั้น ทั้ง 8 ระดับเสียง เริ่มจากการไล่โน้ต
ตามล าดับขาขึน้ ต ่า – สูง และขาลง สูง – ต ่า โดยยังไม่มีการสลบัโนต้ไปมา เพื่อใหน้ักเรียนเกิด
ความคุน้เคยในการรบัฟังระดบัเสียงทัง้ 8 ระดบัเสียง 

 5. ครูกดโนต้ในเสียงแฟลต (♭) ใหน้กัเรียนฟัง แลว้ตัง้ค าถามว่า มีความแตกต่างกับเสียง
โนต้ปกติอย่างไรบา้ง 
 ขั้นด าเนินการจัดกิจกรรม 
 1. ครูผูส้อนใหน้ักเรียนจบักลุ่ม โดยแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 5 คน กลุ่มแรกใหร้อ้งโนต้พรอ้มท า
สัญลักษณ์มือตามแนวคิดของโคดาย โดยไล่ระดับเสียงจากตัวโด (C4) เป็นอัตราจังหวะโน้ต 
ตัวกลม ไปจนถึงตัว ซอล (G4) และกลุ่มที่สองเริ่มรอ้งโน้ตพรอ้มท าสัญลักษณ์มือตามแนวคิด 
ของโคดาย โดยไล่ระดับเสียงจากตัว โด (C4) ในอัตราจังหวะโนต้ตัวกลม โดยในขณะที่กลุ่มแรก
รอ้งและท าสญัลกัษณ์มือในระดับเสียงตัว ซอล (G4) อยู่ และรอ้งไปจนถึงตัวสุดทา้ย คือ ตัวโน้ต 
ตวั โด (C5) โดยกลุ่มแรกจะรอ้งและท าสญัลกัษณม์ือเสร็จก่อนกลุ่มที่สอง เพื่อใหน้กัเรียนไดร้บัฟัง
การเกิดแนวประสานเสียง ตาม Score ดงัภาพ 
 

การประสานเสียง ชุดกิจกรรมที ่3  ในระดับเสียง 8 เสียง 
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 2. ครูผูส้อน อธิบายเพิ่มเติมถึงโนต้ประจุด คือ คือโนต้สากลที่มีความยาวเป็น 3/2 เท่าของ
โน้ตปกติ หรือเรียกไดว้่ามีความยาวมากขึน้อีกครึ่งหนึ่งของค่าตัวโน้ตเดิม เขียนโดยก ากับจุดไว้
ข้างๆ หัวโน้ตตัวอย่าง เช่น โน้ตตัวกลมเมื่อประจุด             จะมีค่าเท่ากับโน้ตตัวกลมบวก 
โน้ตตัวขาว                    ซึ่งจุดนั้นมีค่าเท่ากับโน้ตตัวขาวซึ่งมีค่าเป็นครึ่งหนึ่งของโน้ตตัวกลม   
ดงัตวัอย่างรูปภาพ 
 
 
 

 
 
 
 

 
 3. ครูผูส้อนท าการกดโนต้บนคียบ์อรด์ ใหน้ักเรียนรอ้งโนต้พรอ้มกับการท าสญัลกัษณม์ือ 
โดยใชแ้บบฝึกหดัการใชส้ญัลกัษณม์ือตามแนวคิดของโคดาย 333 ในขอ้ที่ 244,247 จ านวน 2 ขอ้ 
และแบบฝึกหัดที่ ผู ้วิจัยสร้างขึ ้น  จ านวน 8 ข้อ  มาประยุกต์ใช้ในชุดกิจกรรม  (หลังจาก 
แบบฝึกหดัที่ 5 นกัเรียนจะตอ้งฝึกอ่านโนต้เอง โดยไม่มีอกัษรเขียนไวใ้ห)้ 

4. ครูผูส้อนท าการกดโนต้บนคียบ์อรด์ โดยการสุ่มตัวโน้ตในระดับเสียงทัง้ 8 ระดับเสียง 
และใหน้กัเรียนเขียนโนต้ตามที่ครูผูส้อนกดโนต้บนคียบ์อรด์ลงในแบบฝึกหดั จ านวน 10 ขอ้ โดยใน
แต่ละขอ้ของแบบฝึกหดั ครูผูส้อนจะกดโนต้บนคียบ์อรด์ซ า้ไปมา ไม่เกิน 5 ครัง้ แลว้จึงเปลี่ยนเป็น 
ขอ้ถดัไป เรียงล าดบัจากง่ายไปหายาก ตามแนวคิดของโคดาย ดงันี ้

 
  ขอ้ที่ 1. โด มี ซอล  
  
   
  ขอ้ที่ 2. ลา ที โด  
 
 
  ขอ้ที่ 3. เร มี เร ซอล 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%95
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B8%E0%B8%94
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  ขอ้ที่ 4. ซอล ฟา มี โด 
 
  ขอ้ที่ 5. มี ซอล เร มี 
  ขอ้ที่ 5. มี ซอล เร มี 
  ขอ้ที่ 6. ฟา ซอล เร โด 
 
  ขอ้ที่ 6. ฟา ซอล เร โด 
 
 
 
  ขอ้ที่ 7. เร มี ฟา โด ซอล 

                 
 
  ขอ้ที่ 8. โด  โด ฟา ซอล โด 

 
 
 

   ขอ้ที่ 9. ลา โด  ซอล ลา ที เร 
 
 
  ขอ้ที่ 10. ซอล โด ที เร มี ซอล  
 

  
  

 6. ครูอธิบายการเกิดเสียง ที่เป็นโน้ต แฟลต (♭) ในระดับเสียงโน้ตต่าง ๆ ในบันไดเสียง 
พรอ้มทั้งฝึกให้นักเรียนฝึกขับรอ้ง เพื่อเชื่อมโยงกับชุดกิจกรรมที่ 4 ในการขับรอ้งเพลงไทยเดิม 
ในเพลง งามแสงเดือน 
 ขั้นสรุปกิจกรรม  
 ครูและนักเรียนร่วมกนัเฉลยแบบฝึกหัดที่ไดท้ าไป พรอ้มใหน้ักเรียนไดซ้กั – ถามขอ้สงสยั 
ในชดุกจิกรรมที่เรียนในครัง้นี ้
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เกณฑก์ารประเมิน ชุดกิจกรรมที ่3 โสตทักษะทางดนตรีในระดับเสียง 8 ระดับเสียง 

ระดับเกณฑ ์ ค าอธิบาย 
ดีมาก นกัเรียนท าแบบฝึกหดัในชุดกิจกรรมที่ 3 ไดค้ะแนนเต็ม 10 คะแนน 
ดี นกัเรียนท าแบบฝึกหดัในชุดกิจกรรมที่ 3 ไดค้ะแนน 8-9 คะแนน 

พอใช ้ นกัเรียนท าแบบฝึกหดัในชดุกิจกรรมที่ 3 ไดค้ะแนน 6-7 คะแนน 
ควรปรบัปรุง นกัเรียนท าแบบฝึกหดัในชดุกิจกรรมที่ 3 ไดค้ะแนน 1- 5 คะแนน 
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แบบฝึกหดัที่ 224 

 
 
แบบฝึกหดัที่ 247 

 
 
แบบฝึกหดัที่ผูว้ิจยัสรา้งขึน้ 

 
 
แบบฝึกหดัที่ผูว้ิจยัสรา้งขึน้ 

 
 
แบบฝึกหดัที่ผูว้ิจยัสรา้งขึน้ 

 
 
 
 

ชุดกิจกรรมที ่3 ฝึกการขับร้องด้วยโน้ตดนตรีสากล 
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แบบฝึกหดัที่ผูว้ิจยัสรา้งขึน้ 

 
 
แบบฝึกหดัที่ผูว้ิจยัสรา้งขึน้ 

 
 
แบบฝึกหดัที่ผูว้ิจยัสรา้งขึน้ 

 
 
แบบฝึกหดัที่ผูว้ิจยัสรา้งขึน้ 

 
 
แบบฝึกหดัที่ผูว้ิจยัสรา้งขึน้ 
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ชื่อ ……………………………………………………………………..……………………………..… 
ค าชีแ้จง  ให้นักเรียนฟังระดับเสียงตัวโน้ต 5 ระดับเสียง จากการเล่นคียบ์อรด์ของครูผู้สอน และ
บนัทกึเป็นตวัโนต้ในระดบัเสียงใหถ้กูตอ้งในกระดาษเขียนโนต้ 

1.  

2.   

3.  

4.   

5.  

6.  

7.     

     
8. 

9.     

10.  
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชุดกิจกรรมที ่3 โสตทักษะทางดนตรีในระดับเสียง 8 ระดับเสียง (แบบฝึกหัด) 
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ชุดกิจกรรมที ่4 โสตทักษะในบทเพลงไทยเดิม เพลง งามแสงเดือน 
 
ประกอบด้วย  

1. จดุมุ่งหมาย 
2. เนือ้หา 

  3. การก าหนดกิจกรรม 
  4. การประเมินขัน้สดุทา้ย 
    
สื่อการเรียนรู้ 
  1. โนต้ขบัรอ้งประสานเสียง เพลง งามแสงเดือน  
  2. ไฟลเ์พลง งามแสงเดือน version 1 (มีท านองรอ้ง)  
  3. ไฟลเ์พลง งามแสงเดือน version 2 (ไม่มีท านองรอ้ง) 
  4. Microsoft PowerPoints การใชส้ญัลกัษณม์ือตามแนวคิดของโคดาย 
  5. เครื่องคียบ์อรด์ 

  6. ล าโพง 
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ชุดกิจกรรมที ่   4    เร่ือง โสตทกัษะในบทเพลงไทยเดิม เพลง งามแสงเดือน ระยะเวลา 2 คาบ 
 
 
จุดมุ่งหมาย เพื่อใหน้กัเรียนมีความสามารถในการขบัรอ้งโนต้พรอ้มท าสญัลกัษณม์ือตามแนวคิด 

ของโคดาย ในบันไดเสียง E♭ ในบทเพลงไทยเดิม เพลง งามแสงเดือน ให้ตรงกับระดับเสียง 
ที่ไดร้บัฟัง 
 
เนือ้หาส าคัญ 

บันไดเสียง E♭ หรือ Key E♭ มีโน้ตทั้งหมด 8 ตัว มีโน้ตติด (♭) 3 ตัว E♭ - F – G - 

A♭ - B♭ - C -D - E♭ ดงัรูป 

 
 

 

เนื่องจากบันไดเสียง E♭ นี ้เป็นบันไดเสียงที่เหมาะสมกับช่วงเสียงของนักเรียนระดับ
ประถมศกึษาช่วง 4-6 ที่ยงัคงมีเสียงที่อยู่ระดบัเสียงกลางถึงระดบัเสียงสงู 

เพลง งามแสงเดือน  (Ngam Sang Duan)  ค าร้อง   หมื่ นมานิตย์นเรศ (นายเฉลิม 
เศวตนนัท)์ หวัหนา้กอง การสงัคีต กรมศิลปากร  (ประพนัธใ์นนามกรมศิลปากร) ท านอง  อาจารย์
มนตรี  ตราโมท ความหมายเพลง  ยามที่แสงจนัทรส์่องมายงัโลกท าใหโ้ลกนี ้ ดสูวยงาม ผูค้นที่มา
เล่นร  าวงยามที่แสงจันทรส์่อง ก็มีความงดงามดว้ย การร  าวงนีเ้พื่อใหม้ีความสนุกสนาน มีความ
สามคัคีกนั และละทิง้ความทกุขใ์หห้มดสิน้ไป 

                                                                                                    
                                                       เนือ้เพลง 
                 งามแสงเดือนมาเยือนสอ่งหลา้                 งามใบหนา้เมื่ออยู่วงร  า (ซ  า้) 
                 เราเลน่เพื่อสนกุ                                             เปลือ้งทกุขว์ายระก า 
                 ขอใหเ้ลน่ฟ้อนร  า                                             เพื่อสามคัคีเอย 
 
 
 

ชุดกิจกรรมที ่4 โสตทักษะในบทเพลงไทยเดิม เพลง งามแสงเดือน 
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การก าหนดกิจกรรม  
 ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 
 1. ครูทบทวนในบทเรียนในชุดกิจกรรมที่  4 โสตทักษะทางดนตรีในระดับเสียง 8  
ระดบัเสียงเพื่อเชื่อมโยงถึงชดุกิจกรรมที่จะเรียนในครัง้นี ้
 2. ครูผู้สอนกดโน้ตบนคียบ์อรด์ ในคีย์ Bb เสียงเสียง โด (C4) เร (D4) มี (E4) ฟา (F4) 
ซอล (G4) ลา (A4) ที (B4) โด (C5) และมีการกดสลับตัวโนต้ไปมา ใน 8 ระดับเสียง ใหน้ักเรียน
เกิดการรบัฟังในระดบัเสียง เพื่อเขา้สูก่ารขบัรอ้งประสานเสียงในบทเพลง งามแสงเดือน 
 3. ครูตั้งค าถามว่า จากการรบัฟังการกดโน้ตบนคีย์บอรด์ นักเรียนได้ยินโน้ตในระดับ  
เสียงใดบา้ง มีความแตกต่างจากแบบฝึกหดัที่แลว้อย่างไรบา้ง 
 ขั้นด าเนินการจัดกิจกรรม 
 1. ครูผู้สอนให้นักเรียนจับกลุ่ม โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มละ 5 คน และแจกโน้ตเพลง  
งามแสงเดือนใหก้บันกัเรียนทกุคน โดยในบทเพลงนัน้จะมีโนต้ที่แตกต่างกนัของทัง้สองกลุม่  
 2. นกัเรียนแยกกลุม่กนัไปฝึกซอ้มตามโนต้เพลงที่ไดร้บั 
 3. ครูผูส้อนเรียกนกัเรียนมาทีละกลุม่ ฝึกซอ้มพรอ้มกบัไฟลเ์พลง version 1 ที่มีท านองรอ้ง
ดว้ย เพื่อใหน้กัเรียนเกิดความมั่นใจในระดบัเสียงตวัโนต้ที่ตนเองขบัรอ้งมากขึน้ 
 4. ครูผูส้อนใหน้กัเรียนทัง้ 2 กลุ่ม ฝึกซอ้มพรอ้มกบัไฟลเ์พลง version 2 ที่ไม่มีท านองรอ้ง 
พรอ้มกนัทัง้ 2 กลุม่ 
 ขั้นสรุปกิจกรรม  
 ครูและนักเรียนร่วมกันพิจารณา ดูขอ้ผิดพลาดของการขับรอ้งประสานเสียงในบทเพลง  
งามแสงเดือน พรอ้มใหน้กัเรียนไดซ้กั – ถามขอ้สงสยัในชดุกิจกรรมที่เรียนในครัง้นี ้
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รายการประเมิน 

ค าอธิบายระดับคุณภาพ 

ดีมาก (5) ดี (4) พอใช้ (3) 
ควรปรับปรุง 

(2) 

1) จงัหวะ ผิดพลาด 

1-2 แห่ง 
ผิดพลาด 
3-4 แห่ง 

ผิดพลาด 

5-6 แห่ง 
ผิดพลาด 

7 แห่งขึน้ไป 

2) การเปล่ ง เสี ย งและ
ออกเสียงอกัขระ 

ชดัเจน 

ทกุหอ้งเพลง 
ไม่ชดัเจน 

มากกว่า 3-4  
หอ้งเพลง 

ไม่ชดัเจน 

มากกว่า 5-6  
หอ้งเพลง 

ไม่ชดัเจน 

มากกว่า 7  
หอ้งเพลงขึน้ไป 

3) ท านองการขบัรอ้ง รอ้งผิดตวัโนต้ 
1-2 หอ้ง 

รอ้งผิดตวัโนต้ 
3-4 หอ้ง 

รอ้งผิดตวัโนต้ 
5-6 หอ้ง 

รอ้งผิดตวัโนต้ 
7 หอ้งขึน้ไป 

4) ความพรอ้มเพรียงของ
การขบัรอ้งประสานเสียง 

พรอ้มเพรียง 
ทกุหอ้งเพลง 

 

ไม่พรอ้มเพรียง 
มากกว่า 3-4  
หอ้งเพลง 

ไม่พรอ้มเพรียง 
มากกว่า 5-6  
หอ้งเพลง 

ไม่พรอ้มเพรียง 
มากกว่า 7  

หอ้งเพลงขึน้ไป 
 
 

 

18 – 20      คะแนน หมายถึง   ดีมาก 

14 – 17      คะแนน หมายถึง   ดี 

11 – 13      คะแนน หมายถึง   พอใช ้

1 – 10      คะแนน  หมายถึง   ควรปรบัปรุง  

 
 
 
 

เกณฑก์ารประเมินผลจากคะแนนรวม 20 คะแนน 
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ชุดกิจกรรมที ่4 โสตทักษะในบทเพลงไทยเดิม เพลง งามแสงเดือน (โน้ตเพลง) 
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Score โน้ตเพลง งามแสงเดือน 
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ชื่อ ……………………………………………………………………..……………………………..… 
ค าชีแ้จง  ให้นักเรียนฟังระดับเสียงตัวโน้ต 5 ระดับเสียง จากการเล่นคียบ์อรด์ของครูผู้สอน และ
บนัทกึเป็นตวัโนต้ในระดบัเสียงใหถ้กูตอ้งในกระดาษเขียนโนต้ 

1.  

2.   

3.  

4.   

5.  

6.  

7.     

     
8. 

9.     

10.  
 
 

แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนโสตทกัษะทางดนตรี ตามแนวคิดของโคดาย  
ก่อนเรียน -หลงัเรียน 
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เฉลยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโสตทักษะทางดนตรี  
ตามแนวคิดของโคดาย ก่อนเรียน - หลังเรียน 

ขอ้ที่ 1. โด 

 

 

ขอ้ที่ 2. เร  

 

ขอ้ที่ 3. โด เร 

 

 

ขอ้ที่ 4. มี เร 

 
 

ขอ้ที่ 5. มี ซอล โด 
 

 

 

ขอ้ที่ 6 . ที ซอล ลา โด  

 
 

ขอ้ที่ 7. เร มี เร ซอล 

 
 

ขอ้ที่ 8. ซอล โด  ซอล มี โด 

      
 

ขอ้ที่ 9. มี ฟา ซอล โด โด 

 
 

ขอ้ที่ 10. โด เร มี ซอล ลา ซอล โด  โด  ซอล  
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ภาคผนวก ง 
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ภาพการท ากิจกรรม 
 

  

 

 
การจดักิจกรรมเสรมิสรา้งโสตทกัษะทางดนตรี ตามแนวคิดของโคดาย  

ชดุกิจกรรมที่ 1 - 4 



 

ประวัติผู้เขียน 
 

ประวัติผู้เขียน 
 

ชื่อ-สกุล จิรภทัร ์ถิ่นทะเล 
วัน เดือน ปี เกิด 26 กรกฎาคม 2535 
สถานทีเ่กิด กรุงเทพมหานคร 
วุฒกิารศึกษา พ.ศ.2554 ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย  

จากโรงเรียนอดุมศกึษา  
พ.ศ.2559 ศกึษาศาสตรบณัฑิต (ศษ.บ.)  
สาขาวิชาดนตรีคีตศิลป์ ไทยศกึษา  
จาก สถาบนับณัฑิตพฒันศิลป  
พ.ศ.2563 การศกึษามหาบณัฑิต (กศ.ม.)  
สาขาวิชาศิลปศกึษา (ดนตรีศกึษา)  
จาก มหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ 

ทีอ่ยู่ปัจจุบัน 523/29 ซอย ลาดพรา้ว 94 ถนน ลาดพรา้ว แขวง พลบัพลา   
เขต วงัทองหลาง จงัหวดั กรุงเทพฯ 10310   
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