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การวิจยัครัง้นีม้ีวตัถุประสงค์คือ เพ่ือสร้างชุดการสอนฝึกร้องเพลงร าโทน ส าหรับนกัเรียน

ชัน้ มธัยมศกึษาปีท่ี 1 โรงเรียนสตรีอา่งทอง จงัหวดัอา่งทอง และเพ่ือหาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียน
และหลงัเรียน ชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1 โรงเรียนสตรีอา่งทอง จงัหวดัอา่งทอง ด้วยชดุการสอนฝึกร้องเพลงร า
โทน โดยมีกลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยัเป็นนักเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี  1 โรงเรียนสตรีอ่างทอง จังหวดั
อา่งทอง ปีการศกึษา 2561 วิชาดนตรี จ านวน 40 คน ซึง่ได้โดยการซุม่จบัฉลากแบบง่าย เคร่ืองมือท่ีใช้ใน
การวิจยัคือ ชดุการสอนฝึกร้องเพลงร าโทน แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนกบัหลงัเรียน 
และใช้ค่าสถิติพืน้ฐานในการวิเคราะห์ข้อมลู ผลการวิจยัพบว่า การสร้างชุดการสอนฝึกร้องเพลงร าโทน 
ประกอบด้วย 5 บทคือ บทท่ี 1 เพลงบทน า บทท่ี 2 เพลงยคุ 1.0 บทท่ี 3 เพลงยคุ 2.0 บทท่ี 4 เพลงยคุ 3.0 
และบทท่ี 5 เพลงยคุ 4.0 ส าหรับผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนคะแนนบทท่ี 4 เพลงยคุ 3.0 ได้ 49 คะแนน และ
บทท่ี 5 เพลงยคุ 4.0 ได้ 47 คะแนน สว่นหลงัเรียนพบวา่ บทท่ี 1 เพลงบทน า ได้ 78 คะแนน บทท่ี 2 เพลง
ยุค 1.0 ได้ 74 คะแนนบทท่ี 3 เพลงยุค 2.0 ได้ 77 คะแนนบทท่ี 4 เพลงยุค3.0 ได้ 80 คะแนนและบทท่ี 5 
เพลงยุค 4.0 ได้ 79 คะแนน ดังนัน้ชุดการสอนฝึกร้องเพลงร าโทนจึงมีประสิทธิภาพในการพัฒนา
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1 โรงเรียนสตรีอ่างทอง จงัหวดัอ่างทอง เพ่ิมขึน้
โดยเฉลี่ยทัง้ 5 บท คิดเป็นร้อยละ 28% จากก่อนเรียน 
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The objectives of this research were to create a “Rum-Tone” (tone dance) singing 

instructional package for grade seven students at Satri Angthong School in Angthong Province 
and to determine students’ academic achievement before and after completing the developed 
package. The sample of this study was 40 grade seven students at Satri Angthong School in 
the academic year 2018. The sample was selected based on a simple random drawing. The 
research instruments used were the Rum-Tone singing instructional package as well as 
academic achievement pre-tests and post-tests. Data were analyzed using basic statistics. The 
results of this research indicated that the Rum-Tone singing instructional package consisted of 
five chapters, namely Chapter 1: Introduction Songs; Chapter 2: 1.0 Songs; Chapter 3: 2.0 
Songs; Chapter 4: 3.0 Songs; and Chapter 5: 4.0 Songs. The academic achievement scores 
before taking the developed instructional package were as follows: 54 points for Chapter 1: 
Introduction Songs;  49 points for Chapter 2: 1.0 Songs; 48 points for Chapter 3: 2.0 Songs; 49 
points for Chapter 4: 3.0 Songs; and 47 points for Chapter 5: 4.0 Songs. After taking the 
developed instructional package, the academic achievement scores were as follows: 78 points 
for Chapter 1: Introduction Songs;  74 points for Chapter 2: 1.0 Songs; 77 points for Chapter 3: 
2.0 Songs; 80 points for Chapter 4: 3.0 Songs; and 79 points for Chapter 5: 4.0 Songs. Therefore, 
the Rum-Tone singing instructional package developed for this research was effective in 
improving academic achievement in all five chapters for grade seven students at Satri Angthong 
School in Ang Thong Province. Average improvement across all chapters was 28%. 
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บทที่ 1 
บทน า 

ภูมิหลัง 
ดนตรีเป็นศิลปะท่ีอยู่อยู่กับมนษุย์มาอย่างช้านานจากหลกัฐานทางประวตัิศาสตร์ทัง้ใน

ประเทศไทยและต่างประเทศตัง้แต่อดีตจนถึงปัจจุบนัต่างมีท่ีมาระบุไว้ว่า ดนตรีคือศาสตร์หนึ่งท่ี
นกัปราชญ์ และผู้ศึกษาเล่าเรียนจ าเป็นท่ีจะต้องเรียนรู้เพ่ือความมีสุนทรียะ เน่ืองจากดนตรีเป็น
รูปแบบของศิลปะทีต้องผ่านการฝึกฝนอย่างเป็นระบบ เพราะในการก าเนิดเสียงดนตรีนัน้ต้อง
อาศยัทกัษะหลายด้านไปพร้อมกัน คือ ทกัษะด้านการฟัง ทกัษะด้านการร้องหรือทกัษะด้านการ
ปฏิบตัิเคร่ืองดนตรี ทกัษะด้านการเคล่ือนไหว ทกัษะด้านการสร้างสรรค์และทกัษะแบบฝึกหัดฝึก
ร้องเพลงร าโทนศตวรรษท่ี21และ ท่ีมาของเพลงพืน้บ้าน ร าโทนของจงัหวดัอ่างทอง เป็นการแสดง
ท่ีมีวิวฒันาการมาจาก การร าและร้องของชาวบ้าน ซึง่จะมีผู้ร าทัง้ชายและหญิง ร าเป็นคู่ๆ  รอบครก
ต าข้าวท่ีวางคว ่าไว้ หรือไม่ร ากันเป๋นวงกลม โดยมีเสียงโทนเป็นเคร่ืองประกอบจังหวะ เหตุท่ี
เรียกช่ือว่าร าโทน เพราะเดิมเป็นการร าประกอบจงัหวะการตี "โทน" ซึ่งเป็นเคร่ืองดนตรีหลกัในการ
เล่น ภายหลงัแม้ใช้เคร่ืองดนตรีอ่ืน เช่น ร ามะนา ตีให้จงัหวะแทนก็ยงัเรียกช่ือเช่นเดิม ผู้ ท่ีนิยมเล่น
ร าโทน คือหนุ่มสาวชาวบ้าน กล่าวกันว่าในช่วงสงครามโลกครัง้ท่ี ๒ ผู้คนต้องอพยพหนีภัยทาง
อากาศจากกรุงเทพฯ ไปยงัชนบทตามท่ีตา่งๆ กนั ในภาวะสงครามนัน้ยามค ่าคืนจะมืดไปทกุหนทกุ
แห่ง เน่ืองจากทางรัฐบาลห้ามกระท าการต่างๆ หลายอย่าง เช่น ห้ามจุดไฟ ห้ามชุมนุมและอ่ืนๆ 
ประชาชนเกิดความเหงาและเครียด การสนทนากนัเพียงอย่างเดียวไม่สนกุ จึงได้คิดเล่นร าโทนขึ น้ 
การละเล่นชนิดนีช้าวบ้านรู้จกัและเล่นได้ทุกคน ขณะท่ีเล่นจะจดุตะเกียงตัง้ไว้ตรงกลาง ผู้ เล่นจะ
ยืนล้อมวง จุดประสงค์ของการเล่นคือ เพ่ือความสนุกสนาน และเพ่ือพบปะเกีย้วพาราสีระหว่าง
หนุม่สาว เพลงร าโทน ท่ีน ามาร้องนัน้ใช้วิธีจดจ าสืบทอดกนัมา เป็นเพลงท่ีมีเนือ้ร้องง่ายๆ เป็นเพลง
สัน้ๆ ไม่มีช่ือเพลงเฉพาะ มักเรียกช่ือตามวรรคแรกของเนือ้ร้อง ไม่บอกช่ือผู้ แต่ง ใครอยากแต่ง
ขึน้มาใหมก็่ได้ ไมน่ิยมดดัแปลงทัง้เนือ้ร้องและทา่ร า คือจ ามาอยา่งไรก็ร้องและร าอยา่งนัน้ บางครัง้
การถ่ายทอดอาจได้มาเฉพาะเนือ้เพลง กรณีเช่นนีผู้้ เล่นจะคิดท่าร าประกอบเองตามความหมาย
ของเนือ้เพลง เนือ้ร้องมกัเป็นการเกีย้วพาราสี ปลุกใจหรือสะท้อนชีวิตความเป็นอยู่หรือมาจาก
วรรณคดีไทย เช่น เพลงลพบุรีของเราน่ีเอ๋ย เจ็ดนาฬิกา ใครรักใครโค้งใคร เช่ือผู้ น าของชาติ 
ศิลปากร ฯลฯ จากการส ารวจพบว่า แม้เป็นเพลงเดียวกนั หากคณะของผู้ เล่นอยู่ต่างสถานท่ีหรือ
ตา่งท้องถ่ินกนั ท่าร าและเนือ้เพลงก็อาจผิดแผกกันไปได้ แตบ่างเพลงยงัคงเหมือนกนัทกุประการ 
อย่างไรก็ตามเพลงทุกเพลงไม่จ าเป็นต้องได้จากการสืบทอดเสมอไป ผู้ เล่นสามารถแต่งเนือ้ร้อง 
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และท่าร าขึน้เป็นปัจจบุนัในขณะเล่นก็ได้ เคร่ืองดนตรี เดิมใช้ "โทน" ตีในจงัหวะ "ป๊ะ โท่น ป๊ะ โท่น 
ป๊ะ โท่น โท่น" หรือ "ป๊ะ โท่น โท่น ป๊ะ โท่น โท่น" ใช้โทนใบเดียว หรือหลายใบก็ได้ ต่อมานิยมใช้ 
"ร ามะนา" แทนเพราะเสียงดงัไพเราะและเร้าใจดีกว่า อาจใช้อปุกรณ์อ่ืนๆ เชน่ ถงัน า้มนัตีให้จงัหวะ 
แทนก็ได้ นอกจากนีอ้าจจะใช้ฉ่ิงตีให้จงัหวะได้อีกด้วย ะยงัเก่ียวข้องกับดนตรีพืน้บ้านของจังหวดั
อา่งทอง คือ เพลงร าโทน 

ศิลปะการดนตรีท่ีก่อให้เกิดความซาบซึง้ใจมากท่ีสุด คือ ศิลปะการขบัร้องการร้องเพลง
เป็นกิจกรรมท่ีแสดงออกทางดนตรีท่ีน าไปสู่ความเข้าใจเก่ียวกับองค์ประกอบของดนตรี ความ
ซาบซึง้ในคนตรี  และเป็นส่ือในการแสดงออกทางอารมณ์ของมนุษณ์  ภาวะแวดล้อมสงัคมยุคนี ้
ท าให้คนเรามีความเครียดเพิ่มขึน้ทกุที แตถ้่าเราหาโอกาสพกัผ่อนปล่อยอารมณ์ให้คลายลง โดย
สูดลมหายใจลึกๆเข้าปอดและร้องเพลงเราชอบสักเพลงหรือเพลงอะไรก็ได้ในการประกอบการ
เรียนการสอน ก็จะช่วยให้เรามีความสุขมีความคิดแจ่มใสและสบายใจขึน้   การร้องเพลงเป็นสิ่ง
บนัเทิงท่ีใกล้ตวัเราท่ีสดุ ประหยดัท่ีสดุ เพราะเคร่ืองดนตรีชิน้นีคื้อ เส้นเสียง ซึง่อยูภ่ายในตวัเราเอง 
ไม่ต้องไปซือ้หามาจากไหน เม่ือเรามีความสุขก็อยากร้องเพลง เสียงเพลงของเรามาจากส่วนลึก
ภายในจิตใจของเราจริงๆร่างกายก็จะมีความรู้สึกสดช่ืนขึน้ เพราะอยา่งน้อย ปอดและหวัใจก็จะท า
หน้าท่ีอยา่งเตม็ท่ี 

อย่างไรก็ตามการร้องเพลงและศิลปะการขับร้องเป็นคนละเร่ืองกัน มนุษย์ทุกคนร้อง
เพลงเป็น ยกเว้นทารกและคนใบ้ แตไ่ม่ใช่ว่าทกุคนคนจะมีศิลปะในการขบัร้องเพราะการขบัร้องมี
กฎเกณฑ์พิเศษ ประกอบไปด้วยปัจจัยหลายอย่าง และต้องฝึกฝนท่ีเหมาะสมกับตัวผู้ ฝึกเป็น
เวลานานและมีหลักการร้องท่ีถูกวิธีโดยปกติอวัยวะของมนุษย์จะท างานสอดคล้องกับการ
ตอบสนองของระบบประสาทอย่างเป็นธรรมชาติ  การเปล่งเสียงโดยยึดหลักการกระท าท่ีเป็น
ธรรมชาตแิละผอ่นคลาย จะท าให้สามารถเปลง่ได้ทัง้เสียงสงู-ต ่า ดงั-คอ่ย  เร็ว-ช้า หนกั-เบา อีกทัง้
ยงัท าให้เสียงมีความยืดหยุ่นและเปล่งเสียงได้นาน ผู้ ฝึกขบัร้องควรปฏิบตัิ ตามสขุวิทยาในการขบั
ร้อง เพ่ือป้องกันโรคอนัเกิดจากการท างานของระบบทางเดินหายใจและอวยัวะในการเปล่งเสียง 
ถ้ามีความผิดปกติเกิดขึน้ก็ต้องรีบพบแพทย์ทนัที  ส าหรับท่ีมีความสามารถขบัร้องได้อย่างเป็น
ธรรมชาติ หรือมีความพร้อมในการขับร้องนัน้ การฝึกฝนอย่างถูกวิธีจะช่วยพัฒนาคุณภาพของ
เสียง แต่ส าหรับคนส่วนใหญ่ท่ีมีความตัง้ใจร้องเพลง แต่ร้องไม่เป็นและร้องไม่ถูกวิธีและอาจมี
อปุสรรค ให้การไปพบครู หนงัสือแบบฝึกหดัฝึกร้องเพลงอาจจะช่วยพฒันาให้นกัเรียนมีทกัษะท่ีดี
ขึน้กว่าเดิม จึงถือได้ว่าดนตรีเป็นศาสตร์ท่ีผสมผสานศกัยภาพของประสาทสมัผสัของมนุษย์และ
ความคิดสร้างสรรค์ไว้ได้อย่างลงตวัจากความส าคญัของดนตรีท่ีได้กล่าวมาข้างต้น ท าให้วิชา
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ดนตรีได้ถกูบรรจใุห้เป็นส่วนหนึ่งในสาระการเรียนรู้ศิลปะในหลกัสตูรการศกึษาภาคบงัคบัทกุงาน
และทุกระดบัชัน้ โดยการศึกษาของไทยในปัจจุบนันัน้ได้ด าเนินการจดัหลกัสตูรสถานศึกษาตาม
แนวทางของหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2551 มีจดุมุ่งหมายท่ีส าคญัคือ 
การจดัการศึกษาโดยเน้นการพฒันาตามศกัยภาพของผู้ เรียนเป็นส าคญั (กระทรวงศึกษาธิการ. 
2551: 3) กล่าวคือ การจดัการเรียนรู้ต้องมุ่งส่งเสริมให้ผู้ เรียนสามารถพฒันาได้เต็มศกัยภาพตาม
ธรรมชาติ  โดยค านึงถึงความสนใจ ความถนดัและความแตกตา่งระหวา่งบคุคลรวมถึงพฒันาการ
ทางสมองของผู้ เรียนเป็นส าคญั  อย่างท่ีทราบกนัดีว่าดนตรีเป็นศิลปะท่ีทกุคนสามารถเสพได้ แต่
กลบัไม่ใช่ทุกคนท่ีมีความสามารถในการสร้างสรรค์ดนตรี ท าให้มาตรฐานการเรียนรู้ท่ีหลักสูตร
แกนกลางก าหนดขึน้นัน้ มีจุดมุ่งหมายเพ่ือส่งเสริมให้ผู้ เรียนสามารถเข้าใจในองค์ประกอบของ
ดนตรีตลอดจนสามารถปฏิบตัเิคร่ืองดนตรีอยา่งน้อยหนึง่ชิน้ในระดบัพืน้ฐานได้        

ทกัษะแบบฝึกหดัฝึกร้องเพลงร าโทน คือองค์ประกอบส าคญัอย่างมากท่ีจะท าให้ผู้ เรียน
สามารถเข้าใจและถ่ายทอดความเป็นดนตรีออกมาได้  เน่ืองจากการสร้างสรรค์ดนตรีนัน้จะต้อง
อาศยัความเข้าใจในสัญลักษณ์ดนตรีซึ่งเปรียบเสมือนภาษาท่ีในการส่ือสารระหว่างผู้ประพนัธ์
เพลงไปสู่นกัดนตรีท่ีเป็นตวักลางในการถ่ายทอดสุนทรียภาพให้แก่ผู้ ฟัง เพราะเนือ้เพลง ค าร้อง 
ดนตรีถูกสร้างขึน้มาบนแนวความคิดท่ีว่า ถึงแม้เสียงจะเป็นสิ่งท่ีมองไม่เห็นแต่ทุกคนบนโลก
สามารถได้ยินเสียงเดียวกันได้ ดนตรีเป็นมรดกทางวฒันธรรมภูมิปัญญาท้องถ่ินภูมิปัญญาไทย
และสากล  

การเรียนรู้ทางสาระดนตรีเก่ียวข้องกับเนือ้หาแนวคิดและทกัษะสาระต่างๆ การแต่งบท
เพลง ผู้ เรียนต้องจะทราบและมีความเข้าใจเก่ียวกับสาระดนตรี แนวคิดพืน้ฐาน และใช้ความรู้
พฒันาความรู้ทัว่ไปและความสามารถทางดนตรี จะเห็นได้จดัเรียงสาระดนตรีอย่างมีระเบียบ โดย
ค านงึถึงถึงความยากง่ายหรือความซบัซ้อนของสาระดนตรีเป็นหลกัให้ผู้ เรียนศกึษาท าความเข้าใจ
สาระดนตรีอย่างถ่องแท้ในหลกัสตูรระดบัมธัยมต้น ดนตรีเป็นวิชาสามญัทกุคนต้องเรียน (ณรุทธ์ 
สทุธจิตต์.2532:145) 

โรงเรียนสตรีอ่างทองมีการจดัการเรียนการสอนวิชาดนตรีตามหลักสูตรท่ีมีการก าหนด
มาตรฐานตามตวัชีว้ดัวิชาดนตรี 1 คาบตอ่สปัดาห์ แผนการสอนจดัตามจดัหลกัสูตรท่ีมีการเรียน
ทฤษฎีดนตรีและการขบัร้องเพลง ชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1 เรียนความรู้พืน้ฐานและทกัษะชดุการสอน
เพลงร าโทนเนือ้หาในหน่วยความรู้พืน้ฐานเร่ืองการขบัร้องเพลงร าโทนเป็นบทเรียนท่ีจ าเป็นท าให้
นกัเรียนรู้จกัหลกัการในการน าไปใช้ในชีวิตประจ าวนัในเวลาสัน้ๆ ไม่พอตอ่การเรียนรู้ เพราะเป็น
สิ่งท่ีต้องใช้เวลาในการฝึกฝนและสามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวนัได้ 
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ดงันัน้ผู้วิจยัจงึจะสร้างชดุการสอนสอนฝึกร้องเพลงร าโทนส าหรับนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษา
ปีท่ี 1 โรงเรียนสตรีอ่างทอง ขึน้ เพ่ือจะท าให้นกัเรียนได้เกิดการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถ่ินท่ีเป็นวิถี
ชีวิตของจงัหวดัอ่างทอง ผ่านเพลงร าโทน นกัเรียนจะเข้าใจวิถีชีวิตเกษตรกรรม การพฒันาไปสู่
อุสาหกรรม และการสร้างนวัตกรรมตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ของรัฐบาล โดยมีกิจกรรมการ
เรียนการเรียนการสอนเร่ืองประวตัเิพลงพืน้บ้าน วิธีการร้องเพลง การเรียนรู้จงัหวะหน้าทบั การเข้า
จงัวะหน้าทบั และการร้องเพลงร าโทน ซึ่งจะท าให้เกิดการพฒันาการเรียนการสอนให้กับนกัเรียน
โรงเรียนสตรีอา่งทองได้ตอ่ไป 

ความมุ่งหมายของวิจัย 
1.เพ่ือสร้างชุดการสอนฝึกร้องเพลงร าโทนส าหรับนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 1 

โรงเรียนสตรีอา่งทอง จงัหวดัอา่งทอง 
2.เพ่ือปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลงัเรียน โดยการใช้ชดุการ

สอนฝึกร้องเพลงร าโทนส าหรับนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1 โรงเรียนสตรีอา่งทอง จงัหวดัอา่งทอง 

ความส าคัญของวิจัย 
1.ได้สร้างชุดการสอนฝึกร้องเพลงร าโทนส าหรับนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 1 

โรงเรียนสตรีอา่งทอง จงัหวดัอา่งทอง ท่ีมีประสิทธิภาพ    
2.ได้ทราบการเปรียบเทียบผลส าฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลงัเรียน โดยการ

ใช้ชุดการสอนฝึกร้องเพลงร าโทนส าหรับนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี  1 โรงเรียนสตรีอ่างทอง 
จงัหวดัอา่งทอง 

ขอบเขตของการวิจัย 
1.ประชากรกลุม่ตวัอยา่ง 

ประชากรท่ีใช้ในการท าวิจยัในครัง้นีคื้อ นกัเรียนในระดบัชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 
1 โรงเรียนสตรีอา่งทอง ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศกึษา 2561 จ านวน 400 คน 

กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการท าวิจัยคือนักเรียนในระดับชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 1 
โรงเรียนสตรีอ่างทอง ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศกึษา 2561 ห้อง 1/1 จ านวน 40 คน โดยการเลือกกลุ่ม
ตวัอยา่งด้วยวิธีสุม่ตวัอยา่งแบบง่าย  โดยการจบัฉลาก 

2. ระยะเวลาท่ีใช้ทดลอง 
ทดลอง 7 สปัดาห์ สปัดาห์ละ 1 คาบ คาบละ 50 นาที 
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3. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการท าวิจยั 
3.1 ชุดการสอนฝึกร้องเพลงร าโทน ท่ีผู้ วิจยัสร้างขึน้ประกอบด้วยเนือ้หาท่ีใช้ใน

การสร้างชดุการสอนฝึกร้องเพลงร าโทนในการท าวิจยัครัง้น่ีคือ 
1.ประวตัเิพลงร าโทน 
2.วิธีการเปลง่เสียง 
3.การฝึกไลเ่สียง 
4.การใช้ลมลายใจ 
5.การใช้ค าในการขบัร้อง 
6.บทเพลงในการขบัร้องเพลงร าโทน 

3.2 แบบประเมิณคณุภาพจาก ชดุการสอนเพลงร าโทน โดยผู้ เช่ียวชาญ 
3.3 แบบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน ก่อนเรียนและหลงัเรียน  

4. ตวัแปรท่ีศกึษา 
ตวัแปรต้น  คือ การเรียนโดยใช้ ชดุการสอนฝึกร้องเพลงร าโทน 
ตวัแปรตาม คือ ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนจากชดุการสอนฝึกร้องเพลงร าโทน 

นิยามศัพท์เฉพาะ  
1 ชดุการสอนฝึกร้องเพลงร าโทน หมายถึง ชดุการสอนฝึกร้องเพลงร าโทน ท่ีมีเนือ้หา

บทเพลง เสียง ภาพ ท่ีเก่ียวกบันโยบายไทยแลนด์ 4.0 ท่ีประกอบด้วย ประวตัิเพลงร าโทน วิธีการ
เปล่งเสียง การฝึกไล่เสียง การใช้ลมลายใจ การใช้ค าในการขับร้อง และบทเพลงในการขับร้อง
เพลงร าโทน ท่ีผู้ วิจยัสร้างค าร้องเพลงร าโทนขึน้มาเอง ส่วนท านองผู้ วิจยัพฒันาจากเพลงร าโทน
แบบเดมิท่ีมีอยูแ่ล้วของจงัหวดัอา่งทอง 

2 ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน หมายถึง ความสามารถท่ีท่ีแสดงเป็นคะแนนก่อนเรียน 
และหลงัเรียน จากชดุการสอนฝึกร้องเพลงร าโทน  

3 นกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1 หมายถึง นกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1 โรงเรียนสตรี
อา่งทอง ปีการศกึษา 2561 

4 โรงเรียนสตรีอ่างทอง หมายถึง โรงเรียนในระดบัชัน้มธัยมศึกษา ชัน้ ม.1 จงัหวดั
อา่งทอง 
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กรอบแนวคิดการวิจัย  
 
  

 

 

 

สมมตฐิานของการวิจัย 
หลงัจากการเรียนด้วย ชุดการสอนฝึกร้องเพลงร าโทน นกัเรียนมีผลสมัฤทธ์ิ

ทางการเรียนสงูกวา่ก่อนเรียน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ชดุการสอนฝึกร้องเพลงร าโทน    ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน  
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บทที่ 2  
เอกสารและวิจยิที่เกี่ยวข้อง 

งานวิจยัเร่ืองการสร้างชดุการสอนฝึกร้องเพลงร าโทนส าหรับนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 
1 โรงเรียนสตรีอา่งทอง โดยผู้จดัวิจยัได้ศกึษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องข้องดงันี ้

1. หลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พ.ศ.2551กลุม่สาระการเรียนรู้ศลิปะวิชา
ดนตรี ชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1  

2. ทกัษะการร้องเพลง 
2.1 เทคนิคการร้องเพลง 
2.2 วิธีการเปลง่เสียง 
2.3 วิธีการใช้ลมหายใจ 
2.4 การใช้ค าในการขบัร้อง 
2.5 การฝึกท านองและจงัหวะ 

3. ทฤษฎีการเรียนรู้ 
3.1 ประวตัเิพลงพืน้บ้าน 
3.2 ท่ีมาของเพลงร าโทน 
3.3 ตวัอยา่งของเพลงร าโทน 

4. ชดุการสอน 
4.1 ความหมายของชดุการสอน 
4.2 ประเภทของชดุการสอน  
4.3 องค์ประกอบของชดุการสอน 
4.4 คณุคา่ของประโยชน์ของชดุการสอน 
4.5 ขัน้ตอนการจดัท าชดุการสอน 

5.งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

1 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐาน พ.ศ.2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
กลุม่สาระการเรียนรู้ศลิปะเป็นกลุม่สาระท่ีชว่ยพฒันาให้ผู้ เรียนมีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์

มีจิตนาการทางศิลปะ ช่ืนชมความงาม มีสุนทรียภาพ ความมีคณุค่า ซึ่งมีผลต่อคณุภาพมนุษย์ 
กิจกรรมทางศิลปะช่วยพฒันาผู้ เรียนทัง้ด้านร่างกายและจิตใจสติปัญญาอารมณ์สงัคมตลอดจน
การน าไปใช้สู่การพฒันาสิ่งแวดล้อมส่งเสริมให้ผู้ เรียนมีความเช่ือมัน่ในตวัเองอันเป็นพืน้ฐานใน
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การศกึษาตอ่หรือประกอบอาชีพได้กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะมุ่งพฒันาให้ผู้ เรียนเกิดความเข้าใจ 
มีทกัษะวิธีการทางศิลปะเกิดความซาบซึง้ในคณุคา่ของศิลปะเปิดโอกาสให้ผู้ เรียนแสดงออกอยา่ง
อิสระในแขนงตา่งๆ ประกอบด้วยสาระส าคญั คือทศันศลิป์ มีความรู้ความเข้าใจองค์ประกอบศิลป์ 
ทศัธาต ุสร้างและน าเสนอผลงานทางทศันศลิป์จากจิตนการ โดยสามารถใช้อปุกรณ์ท่ีเหมาะสมใช้
เทคนิค  วิธีการของของศิลปินในการสร้างงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ วิเคราะห์ วิพาทย์ วิจารณ์
คณุคา่งานทศันศลิป์ เข้าใจความสมัพนัธ์ทศันศลิป์ ประวตัศิาสตร์วฒันธรรม เห็นคณุคา่งานศิลปะ
เป็นมรดกทางวฒันธรรมท้องถ่ินภมูิปัญญาไทยและสากล ประยกุต์ใช้ชีวิตประจ าวนั  

ดนตรี มีความเข้าใจองค์ประกอบดนตรีแสดงออกทางดนตรีอย่างสร้างสรรค์ วิพากย์ 
วิจารณ์ คณุค่าทางดนตรี ถ่ายทอดความรู้สึกอย่างอิสระ ช่ืนชมและประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวนั
อย่างเข้าใจความสมัพนัธ์ระหว่างดนตรี ประวตัิศาสตร์และวฒันธรรม เห็นคณุคางานศิลปะเป็น
มรดกทางวฒันธรรมท้องถ่ินภูมิปัญญาไทยและสากล ร้องเพลงและเล่นดนตรี แสดงความคิดเห็น
เก่ียวกบัเสียงดนตรีแสดงความรู้สึกท่ีมีต่อดนตรีในเชิงสุนทรียะเข้าใจความสมัพนัธ์ระหว่างดนตรี
กบัประเพณีวฒันธรรมและเหตกุารณ์ในประวตัศิาสตร์ 

นาฏศิลป์  มีความเข้าใจองค์ประกอบนาฏศิลป์ ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดเป็นอิสระ 
สร้างสรรค์ การเคล่ือนไหวในรูปแบบต่างๆ ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันเข้าใจความสัมพันธ์
นาฏศิลป์กับประวัติศาสตร์วัฒนธรรม เห็นคุณค่าของนาฏศิลป์เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิ
ปัญญาท้องถ่ิน ภมูิปัญญาไทย และสากล 

1.1 มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชีวั้ดสาระที่ 2 ดนตรี(ระดับชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 1) 
1.1.1 มาตรฐาน ศ 2.1 เข้าใจและแสดงออกทางดนตรีอย่างสร้างสรรค์ วิเคราะห์ วิ

พาทย์ วิจาร คณุคา่ดนตรี ถ่ายทอดความรู้สึก ความคดิตอ่ดนตรีอย่างอิสระ ช่ืนชมและประยุกต์ใช้
ในชีวิตประจ าวนั 

ตวัชีว้ดัระดบัมธัยมศกึษาปีท่ี 1 คือ  
มาตรฐาน 1/1 อา่น เขียน ร้องโน้ตไทย และโน้ตสากล 
มาตรฐาน 1/2 เปรียบเทียบเสียงร้องและเสียงบรรเลงของเคร่ืองดนตรีจาก

วฒันธรรมท่ีตา่งกนั 
มาตรฐาน 1/3 ร้องเพลงและใช้เคร่ืองดนตรีบรรเลงประกอบการร้องท่ีหลากหลาย 
มาตรฐาน 1/4 จดัประเภทวงของเคร่ืองดนตรีไทยและสากลท่ีมาจากวฒันธรรม

ตา่งๆ 
มาตรฐาน 1/5 แสดงความคดิเห็นของอารมณ์เพลงท่ีมีความเร็วและดงั-เบา 
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มาตรฐาน 1/6 เปรียบเทียบอารมณ์ ความรู้สกึในการ ฟังดนตรีแตล่ะ่ประเภท 
มาตรฐาน 1/7 น าเสนอตวัอยา่งเพลงท่ีตนเองช่ืนชอบ และอภิปรายลกัษณะเดน่ 
มาตรฐาน 1/8 ใช้เกณฑ์ส าหรับการประเมินคณุภาพ งานดนตรีหรือเพลงท่ีฟัง 
มาตรฐาน 1/9 ใช้และบ ารุงรักษาเคร่ืองดนตรีอย่างระมดัระวงัและรับผิดชอบ 

1.1.2 มาตรฐาน ศ 2.2 เข้าใจความสมัพนัธ์ระหว่างดนตรี ประวตัิศาสตร์และวฒันธรรม
เห็นคณุคา่ของดนตรีเป็นมรดกทางวฒันธรรม ภมูิปัญญาท้องถ่ิน ภมูิปัญญาไทยและสากล  

ตวัชีว้ดัระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1 
มาตรฐาน 1/1 อธิบายบทความสมัพนัธ์และอิทธิพลของดนตรีท่ีมีตอ่สงัคมไทย 
มาตรฐาน 1/2 ระบุความหลากหลายขององค์ประกอบของดนตรีในวฒันธรรม

ตา่งกนั 
1.2 คุณภาพผู้เรียนระดับชัน้มัธยมศึกษา (สาระท่ี 2 ดนตรี) 

รู้และเข้าใจแหล่งก าเนิดเสียงคุณสมบัติของเสียงบทบาทหน้าท่ีความหมาย 
ความส าคญัของบทเพลงใกล้ตวัท่ีได้ยินสามารถท่องบทกลอนร้องเพลงเคาะจงัหวะ เคล่ือนไหว
ร่างกายใหเสอดคล้องกบับทเพลง อ่าน เขียน และ ใช้สญัลกัษณ์แทนเสียงและเคราะจงัหวะแสดง
ความคิดเห็นเก่ียวกับดนตรีเสียงขบัร้องของตนเองมีส่วนร่วมกับกิจกรรมดนตรีต่อการด าเนินชีวิต
ของคนท้องถ่ิน 

สรุปได้ว่ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะวิชาดนตรีจะช่วยพฒันาให้ผู้ เรียนได้เรียนรู้จาก
ดนตรีพืน้ฐานตามหลกัสตูรท่ีมีมาตัง้แตร่ะดบัมธัยมศกึษาจะเป็นการเรียนรู้ท่ีมีเพิ่มขีน้อีกระดบัหนึ่ง
ให้ผู้ เรียนได้ฝึกความคิดสร้างสรรค์ผลงานให้เหมาะสมตามวยัการเรียนทฤษฎีและการปฏิบตัิทาง
ดนตรีเพิ่มขึน้และน าไปตอ่ยอดในระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย  

2.ทักษะการร้องเพลง 
2.1 เทคนิคการเปลง่เสียง 

การร้องเพลงเป็นกิจกรรมท่ีคนทัว่ๆไปกระท าอยู่เสมอในสงัคมปัจจบุนัเป็นทกัษะ ทาง
ดนตรีท่ีอาจกล่าวได้มีอยู่ในตวัคนทกุคนแตล่ะทกัษะท่ีควรได้รับการฝึกฝนเช่นเดียวกับทกัษะอ่ืนๆ 
การฝึกร้องเพลงมีประโยชน์ดงัตอ่ไปนี ้

1) เรียนรู้เทคนิคการขบัร้อง เม่ือฝึกฝนก็ยอ่มได้รับความรู้และเกิดความเข้าใจ
ในการขบัร้อง จากท่ีร้องไมเ่ป็นก็ จะท าให้พอร้องได้บ้าง 

2) พัฒนาความรู้ด้านดนตรีทั่วไป การฝึกร้องควรหัดอ่านโน้ต อ่านจังหวะ 
ความสมัพนัธ์เก่ียวข้องระหวา่งเสียงกบัดนตรีประกอบ  
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3) พฒันาความรู้ด้านจิตใจศิลปะ ถ้าไม่รักศิลปะก็คงไม่คิดอยากจะฝึกร้อง
เพลง เม่ือฝึกร้องเพลงก็จะรักศลิปะยิ่งขึน้ 

4) ท าให้มีความคิดท่ีละเอียดอ่อน ดนตรีและการขับร้องเป็นศาสตร์ ท่ี
ต้องการละเอียดอ่อน จะท าอย่างลวกๆ ฉาบฉวยไม่ได้เม่ือได้ฝึกขบัร้องก็เท่ากบัฝึกการใช้ความคดิ
ท่ีละเอียดออ่นไปด้วยในตวั 

5) เพิ่มความจ า เราต้องอา่นตวัโน้ต ทอ่งเนือ้เพลง สมองได้รับ การกระตุ้นอยู่
เสมอ เซลล์สมองพฒันาความจ าก็ดีขึน้ 

6) เพิ่มความรู้ทางวรรณคดีและภาษา ค าร้องทกุบทร้องท่ีมีคณุภาพ ล้วนเป็น
วรรณกรรมชัน้เย่ียม ไม่ว่าเราจะฝึกเพลงไทยหรือเพลงสากลเราควรเรียนรู้ภาษานัน้ๆ เพิ่มขึน้ เพ่ือ
ส่ือความหมายของบทเพลงให้ถกูต้อง 

7) เพิ่มบคุลิกภาพสร้ามความมัน่ใจในตนเองเม่ือเราท าในสิ่งท่ีเรารักเราชอบ
ประสบควาส าเร็จเบือ้งต้น  เราก็จะมีความเช่ือมัน่ในตวัเอง 

8) ท าจิตใจมัง่คงแน่วแน่และอดทน การฝึกขบัร้องต้องขยนัและต้องมีความ
พยายาม เป็นการฝึกความอดทนไปด้วยในตวั 

9) มีผลต่อสุขภาพต่อระบบการหายใจ ระบบหมุนเวียนของโลหิต ระบบ
ขบัถ่าย รายละเอียดในเร่ืองนีจ้ะขอเลา่ในตอนตอ่ไป. 

10) เพิ่มการแสดงออกทางใบหน้าและเพิ่มความกระตือรือร้นทางความ คิด
ความอ่านมากขึน้ เม่ือเราพยายามท่ีจะส่ืออารมณ์ความหมายของเพลงนัน้ๆ ออกมาอย่างถกูต้อง
ให้ผู้ ฟังได้รับ เราก็จะฝึกฝนการแสดงออกทางใบหน้าเละความกระตือรือร้น ทางความคิดความ 
อา่น 

11) ท าให้สรีระท่ีงดงาม การฝึกขบัร้องเพลงต้องยืนให้ถกูวิธีและต้องมีความ 
คลอ่งตวัในการเคล่ือนไหวอยา่งเป็นธรรมชาตซิึง่จะชว่ยให้มีสรีระท่ีงดงามตามวยั 

12) เป็นการพกัผอ่นหย่อนใจ ดนตรีสามารถท าให้เราผ่อนคลายความเคลียด
ทัง้ร่างกายและจิตใจได้ 

13) ท าให้เกิดความสมดลุระหว่างร่างกายและจิตใจ เม่ือร่างกายผ่อน คลาย
จิตใจก็จะคลายเคลียด ความสมดลุระหวา่งร่างกายและใจก็จะเกิดขึน้ 

14) ชะลอความชราท่ีเกิดขึน้ได้แก่ทกุคนเพราะดนตรีคือยาบ ารุงจิตใจท่ีวิเศษ
ท่ีสดุ  
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จากการท่ีได้ศึกษาทกัษะการร้องเพลงเราควรตระหนกัอยู่เสมอว่าการฝึกร้องเพลงมิใช่
เพียง เพ่ือต้องการท่ีจะร้องเพลง ให้เก่งให้ไพเราะอย่างเดียว เพราะการท่ีคิดจะพัฒนาเฉพาะ
เทคนิคการร้องเพลง โดยละเลย  การพฒันาจิตใจท่ีดีงามของเราไปพร้อมๆกนันัน้จะท าให้ เรา ไม่
สามารถก้าวไปสู่การพฒันาศกัยภาพของมนษุย์ การพฒันาจิตใจและการพฒันาสญัชาตญาณใฝ่
ดีท่ีมีอยู่ในตวัมนุษย์ทุกคน เม่ือได้ทราบถึงประโยชน์ท่ีจะได้รับจากฝึกร้องเพลงแล้ว ควรฝึกร้อง
เพลงให้มีทกัษะท่ีพฒันาในทางท่ีดีตอ่ไป 

2.2 วิธีการเปลง่เสียง  
เม่ือเราผ่อนลมหายใจออกจากปวดผ่านหลอดลมและตอ่ไปยงั บริเวณเส้นเสียง เส้น

เสียงจะถกูแรงดนัของลมหายใจท าให้เคล่ือนตวัเข้าชิด และสัน่พลิว้เป็นจงัหวะ ท าให้เบงัเกิดเสียง
ขึน้ไม่ว่าจะเป็น เสียงหวัเราะ เสียงตะโทน เสียงกระซิบ เสียงร้องไห้ หรือเสียงร้องเพลง ล้วนมีบ่อ
เกิดเสียง จาก ความเคล่ือนไหวดงักล่าวทัง้สิน้เสียงของมนุษย์จดัอยู่ในประเทศเคร่ืองดนตรีชนิด
เป่าลมเสียงพืน้ฐานจะเกิดขึน้ได้จากช่องคอ (larynx) เเละมีคล่ืนก้อง (harmonics) อยู่อย่าง
สมบรูณ์ เสียงพืน้ฐานจะถกูกลัน่กรองหรือเพิ่มก าลงัขึน้โดยชอ่งปาก และโพรงจมกู การกระท าอนันี ้
จะเพิ่มก าลงั ให้แก่เสียงสะท้อนตวัอ่ืนๆด้วยและเสียงของมนษุย์มีลกัษณะเฉพาะตวั ดงันัน้ การท่ีมี
เสียงจะมีคณุภาพเชน่ไร มีความดงั เบา กงัวาน หรือแหบแห้ง ประการใด ล้วนต้องขึน้อยู่กบัปัจจยั
หลายอยา่งดงันี ้

1) เชือ้ชาติและเผ่าพันธุ์  ความแตกต่างของโครงสร้างอวัยวะต่างๆ ในร่างกาย 
เช่น รูปทรงกะโหลกศีรษะ ใบหน้า โพรงจมูก เป็นปัจจัยส าคัญในการแยกแยะเสียงพูดโดย
ธรรมชาตขิองมนษุย์ 

2) ภาษาดัง้เดิม(ภาษาแม)่ ของชนชาตินัน้ๆ มีส่วนส าคญัในการก าหนดลกัษณะ
การเปลง่เสียง 

3) อวยัวะท่ีก่อให้เกิดเฉพาะเสียงโดยเส้ยเสียง (vocal chord) เป็นปัจจยัส าคญั
ในการก าหนดทัง้เสีลงพดู และเสียงร้องเพลงของมนษุย์จะพบวา่ 

เส้นเสียงยาว                     เสียงมีพิสยัท่ีกว้าง 
เส้นเสียงสัน้                      เสียงมีพิสยัท่ีคอ่นข้างแคบ 
เส้นเสียงหนา                    เสียงมีพิสยัคอ่นข้างทุ้ม 
เส้นเสียงบาง                     เสียงมีพิสยัคอ่ยข้างแหลม 

4) การท างานของกล้ามเนือ้หน้าท้องและกะบงัลมเป็นฐานรองรับรอง การเปล่ง
เสียง และท าให้เกิดเสียงขึน้  
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5) การเปล่งเสียงของมนษุย์แยกได้ 2 ชนิด คือ เสียงพดู และเสียงเพลง เสียงพดู
นัน้โดยปกติไม่จ าเป็นต้องใช้ลมหายใจมาก แตเ่สียงร้องจ าเป็นต้องลมหายใจให้เพียงพอ จึงเปล่ง
เสียงท่ีมีคณุภาพได้ 

การร้องเพลงคือการแสดงอย่างมีศิลปะในการใช้เสียงเพ่ือแสดง ถึงความรู้สึก ของ
มนษุย์ทัง้นอก และภายในซึง่แสดงออกมาพร้อมๆกนั อาทิเชน่การแสดงออกทางสีหน้า ทา่ทางและ
กิริยา และการเปล่งเสียงออกมาพร้อมกับการเต้นของหัวใจและการหายใจ ล้วนแต่บอกให้รู้ถึง
ลกัษณะภายใน ตวับุคคลนัน้ ปฏิกิริยาเหล่านีส้ะท้อน ออกมาให้เห็นจากการสมัผัสของร่างกาย 
เช่น ตาและห ูความรู้สึกจะถกูระบบ ประสาทส่งไปยงักลามเนือ้ซึ่งจะเป็นผู้ท าให้เกิดกิริยาท่าทาง
ขึน้ เช่น กล้ามเนือ้ท่ีท่ีหน้าก็จะท าให้สีหน้าเปล่ียนแปลงไปตามลกัษณะของความรู้สึก ท่ีได้รับมา
กล้ามเนือ้ท่ีเส้นเสียงก็ครบคมุ การเปลง่เสียงกล้ามเนือ้ท่ีหวัใจครบคมุ การเต้น ของหวัใจสารเคมีมี
จะปรากฏตวัอยู่ในเส้นของโลหิต เพ่ือตอบสนอง การท างานให้เป็นไปพร้อมด้วยการเกิดความรู้สกึ
ตา่งๆ ทัง้หมด ซึ่งมนษุย์ รับเข้ามาไว้ในตวัโดยไมรู้่ตวั ไม่ว่าจะเป็นความรู้สกึชนิดใด เช่น รู้สึกเกียด
หรือรัก ดีใจหรือเสียใจ ประหลาดใจหรือกลวั หรือก้าวร้าว ความรู้สึกต่างๆ เหล่านี แ้สดงออกจาก
การเปล่งเสียงของมนุษย์ เช่น ถ้ากล่าวถึงเร่ืองราวท่ีมีเนือ้หา จืดชืด และมีลักษณะเป็นกลางๆ 
คนเราก็จะพดูออกมาด้วยเสียงเอ่ือยๆ และมีเสียงต ่า เม่ือแสดงออกถึง ความพอใจ การเปล่งเสียง 
เสียงออกมาจะเป็น เสียงชนิดหนึ่ง ถ้าโกรธหรือเกลียดเสียงท่ีออกมาก็จะเป็นอีกชนิดหนึ่ งหรือเม่ือ
ตกใจ กลัว เสียงท่ีออกมาก็จะเป็นอีกชนิดหนึ่ง จะเห็นได้ว่า คนเรามีท่อสามารถต้อง การ
เปล่ียนแปลงการแสดงออก ไมรู้่วา่จะ การพดูหรือร้องเพลงก็ดีความดงัของ เสียงก็จะเปล่ียนไปด้วย 
เสียงจะสงูขึน้หรือต ่าลงตามความเข้มข้นของความรู้สกึ 

เสียงขบัร้องของมนษุย์ ตามหลกัสากลแบง่ออกเป็น 4 ประเภทใหญ่ดงันี ้
เสียงสงูของผู้หญิง หรือเสียง โซปราโน (soprano) 
เสียงต ่าของผู้หญิง หรือเสียง อตัโต (alto) 
เสียงสงูของผู้ชาย หรือเสียง เทเนอร์ (tenor) 
เสียงสงูของผู้ชาย หรือเสียง เบส (bass) 

2.2.1การฝึกและการสอน คนเรานอกจากจะมีน า้เสียงท่ีดีแล้วยงั ต้องมี ความชดัเจนใน
การฝึกด้วย จึง จะประสบความส าเร็จในการร้องเพลง การเลือกครูจึงส าคญัมากครูท่ีดีขวัญ มี
ความรู้เร่ืองศลิปะการขบัร้องท่ีถกูต้อง รู้กฎของศาสตร์แขนงนีค้รูท่ีมีประสบการณ์ จะน าเราให้ ไปสู ่
จุดมุ่งหมายปลายทาง ได้โดยไม่หลงทางหัวใจส าคัญ ของการสอน คือครูคนนัน้ๆ  ต้องมี
ความสามารถ ในการแยกแยะปัญหา ในการเปล่งเสียงของศิษย์ได้ดี และค้นหา วิธีปรับปรุงเสียง
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ให้มีคุณภาพ เช่นเดียวกับแพทย์รักษาโรคท่ี สามารถตรวจวิเคราะห์ และวินิจฉัยรูปพร้อม ทัง้
ก าหนดวิธีรักษาได้ถูกต้อง เร่ิมต้นจากการก าหนคณุภาพเสียง พิกัดของ เสียงความดงัความเบา
ของเสียง วา่เป็นเสียงร้องชนิดใดและมีลกัษณะแบบใดจากนัน้ก็พยายามสงัเกตวา่การขบัร้องเพลง 
ของศษิย์ วา่มี ลกัษณะดงัตอ่ไปนีห้รือไม่  

1) เสียงรบกวนคล้ายเสียงเสียดสี  
2) มีการร่ัวไหลของลมหายใจ  
3) มีเสียงในล าคอหรือเสียงขึน้จมกู  
4) คณุภาพเสียงไมค่งท่ี  
5) เสียงสัน้ผิดธรรมชาต ิ 
6) การขึน้เสียงสงูเป็นธรรมชาต ิ 
7) ไมส่ามารถรักษาต าแหนง่เสียงให้คงท่ี  
8) ร้องท านองเอือ้นหรือโยนเสียงไมม่า  
9) เสียงขาดหายจางคนั  
10) ร้องเพลงเพีย้นสงูหรือต ่า  
11) ไมส่ามารถออกเสียงอกัขระตามท านองเพลงได้อยา่งชดัเจน  
12) ไมส่ามารถควบคมุความหนกัเบาของเสียง P f ได้ 
13) คะ่ความรู้สกึทางด้านจงัหวะ  
14) ถ้าการแสดงอารมณ์ทางสีหน้าและท่าทาง เม่ือพบว่ามีลกัษณะเช่นใดก็จัด

แผนการเรียนการสอนเพ่ือแก้ไขจดุบกพร่องตา่งๆเหลา่นัน้ตามสภาพของแตล่ะคนและควรจดจ าไว้
วา่  

14.1) หลีกเล่ียงการสอนตามเสียงท่ีตนเองคุ้นเคย   
14.2) หลีกเล่ียงการสอนท่ีให้เลียนแบบเสียงของครูหรือเลียนแบบจากนกัร้อง

ท่ีมีช่ือเสียง ควรศึกษาวิเคราะห์ลักษณะเสียและการพฒันาเสียงของสิทธ์ิอย่างเต็มท่ี หลีกเล่ียง
วิธีการร้องตามใจชอบหรือฟืน้ให้ใช้รูปแบบวิธี การฝึกร้องท่ีไม่เหมาะสมกับสิทธ์ิ ในขณะท่ีท าการ
ฝึกสอนจึงต้องใส่ใจความส าคญัระหว่างจิตกับการอย่างเต็มท่ีต้องสร้างสภาพจิตใจท่ีท าให้สิทธ์ิ
รู้สึกสงบและสภาพร่างกายท่ีผ่อนคลายและมีความต้องการเรียนรู้การร้องเพลงอย่างจริงจงัเพ่ือ
สง่ผลตอ่การพฒันาการเรียนขบัร้อง เม่ือมีปัญหาด้านการเรียนการสอน ควรพยายามค้นหาสาเหตุ
ของปัญหาดงักล่าว และหาวิธีการแก้ไขอย่างมีประสิทธิภาพ ศิลปะการขบัร้องเป็นสิ่งท่ีสมบรูณ์ซึง่ 
ไม่อาจอาศยัเฉพาะด้านใดด้านหนึ่งเท่านัน้แตเ่ป็นการผสมผสานกับการท างานในหลายด้านการ
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แก้ปัญหาเด่นมุ่งไปท่ีส่วนส าคญัส่วนใดส่วนหนึ่งก็ตามแต่ทว่าจะ มองข้ามความส าคญัของส่วน
อ่ืนๆไมไ่ด้ 

2.2.2เง่ือนไขส าหรับผู้ ฝึก  
1) สขุภาพดีไมมี่โรคภยัไข้เจ็บ  
2) สมาธิดีมีจิตใจสงบ 
3) มีการรับปกตหิไูมเ่พีย้น  
4) มีพืน้ฐานการนบัจงัหวะท่ีดี  
5) ไมมี่ความบกพร่องเก่ียวกบัอวยัวะในการเปร่งเสียงเสียงพดูปกตเิสียงไมแ่ตก  
6) มีไหวพริบดีความจ าดี 
7)มีความรู้ทางด้านดนตรีขัน้พืน้ฐาน  
8)มีความรู้ทัว่ไปทางด้านภาษาวฒันธรรมและศิลปะท่ีส าคญัท่ีสดุผู้ ฝึกต้องมีใจ

รัก การร้องเพลงอยา่งแท้จริง 
2.2.3 อายท่ีุเหมาะสมในการฝึก  

ประเภทท่ี1 ฝึกขบัร้องเพลงโดยการใช้เสียงตามธรรมชาติฝึกพืน้ฐานการหายใจ
การเปล่งเสียงรวมทัง้ทฤษฎีดนตรีเพ่ือให้เกิดทกัษะทักษะเบือ้งต้นในการขับร้องประเภทนีฝึ้กได้
ตัง้แตเ่ยาว์วยัจนถึงอาย ุ12 ปี หลงัจากนัน้ควรหยดุพกัเสียงซกัระยะหนึง่เพ่ือให้ร่างกายและอวยัวะ
ในการใช้เสียงได้ปรับตวัเข้าสู่ช่วงเจริญวัยถ้าไม่หยุดพักในช่วงนีเ้สียงจะล้าและอาจเกิดปัญหา
ต่างๆกับเส้นเสียงได้การฝึกในช่วงอายุยังน้อยนีเ้พ่ือเป็นการให้เด็กได้สัมผัสดนตรี  และเรียนรู้
พืน้ฐานทฤษฎีดนตรีและปพืูน้ฐานท่ีดีให้แก่เขาเม่ือเติบโตขึน้ไม่มีนกัร้องคนไหนท่ีเคยฝึกร้องเพลง
อย่างดุเดือดมาตัง้แต่เด็กและเจริญเติบโตเป็นนักร้องระดซัุปเปอร์สตาร์ทัง้ของในประเทศและ
ต่างประเทศการให้บุตรหลานฝึกร้องเพลงยงัหนักตัง้แต่เยาว์วัย เปรียบเสมือนการบงัคบัให้เด็ก
อายุ7-8ฝึกยกน า้หนักซึ่งจะท าให้ร่างกายสรีระของเด็กพิการฉันใดฉันนัน้เด็กฝึกร้องเพลงเกิน
สมรรถภาพของร่างกายและสมรรถภาพเสียงของเดก็ก็จะเกิดปัญหาหรือพิการเม่ือเตบิโตขึน้    

ประเภทท่ี 2 ฝึกร้องเพลงอย่างจริงจังควรจะเร่ิมเม่ือเสียงเปล่ียนจากเด็กเป็น 
ผู้ใหญ่แล้ว หรือเม่ืออวยัวะท่ีใช้ในการเป็นเสียงโดยเฉพาะเส้นเสียงได้พฒันา เตม็ท่ีแล้วใน เดก็ชาย
อายปุระมาณ 15 ถึง 16 ปีส่วนในเด็กหญิงอาจจะเร็วกว่า คืออายปุระมาณ 15 ถึง 16 ปีหรือเม่ือมี
รอบเดือนผา่นไปแล้วสองปีการฝึกประมาณ นีส้ามารถฝึก ได้จนถึงสิน้อายขุยัเคยมีตวัอยา่งมาแล้ว
วา่คนอาย ุ70 ปีท่ีมี สขุภาพสมบรูณ์ทัง้กายและใจยงัสามารถฝึกและขบัร้องเพลงได้ดีระดบัหนึง่ 
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2.3 การฝึกไลเ่สียง  
1) เส้นเสียงขณะหายใจเข้าจะเปิดออกในรูปแบบสามเหล่ียม  
2) เส้นเสียงขณะสร้างเสียงโดยจะปิดเข้าชิดกนัและเกิดการสัน่พลิว้  ทางเส้นส าหรับ

เสียงระดบัต ่า  
3) เส้นเสียงสัน้พลิว้ด้านหน้าส าหรับเสียงระดบักลาง  
4) เส้นเสียงสัง่พลิว้ด้านหลงัส าหรับดบัเสียงระดบัสงู จบ 3-4 

2.3.1 สรีระและอวยัวะท่ีใช้ในการเป็นเสียง ถ้าจะถามวา่มนษุย์เราใช้ร่างกายส่วน
ใดร้องเพลงค าตอบท่ีถูกต้องและส าคญัท่ีสุดคือใช้ ทุกส่วนของร่างกายตัง้แต่สมองอวัยวะและ
กล้ามเนือ้ทกุส่วนในร่างกาย อธิบายเฉพาะพืน้ฐานสรีระและลกัษณะทางกายภาพท่ีใช้ในการเปร่
งเสียงโดยตรงจะแบง่ได้เป็น3ประเภทคือ 

1) อวยัวะท่ีใช้ในการหายใจประกอบด้วย ปอด, กะบงัลม, หลอดลม, กลุ่ม
กล้ามเนือ้บริเวณหน้าท้อง  

2) อวยัวะในการเปลง่เสียง ประกอบด้วย เส้นเสียง, ชอ่งคอ, ชอ่งปาก  
3) อวยัวะในการสร้างเสียงสะท้อนประกอบด้วย ทรวงอก, โพรงปากและโพรง

จมกู, โพรงกะโหลก  
เส้นเสียงซึง่เปรียบเสมือนเป็นเคร่ืองดนตรีประจ าอยู่ในร่างกายของเราและอาจจะไมเ่ป็น

ท่ีรู้จกัส าหรับนกัร้องหรือบุคคลทัว่ไปเส้นเสียงเป็นกล้ามเนือ้บางบางสัน้สัน้มีความยาวประมาณ  
1.2 ถึง 1.7 เซนติเมตรกว้างประมาณ 0.2 ถึง 0.3 เซนติเมตรวางขวางอยู่เหนือหลอดลมเน่ืองจาก
จะมีหน้าท่ีท าให้เกิดเสียงในยามท่ีลมหายใจจากปอดผ่านออกมาแล้วท่ี ส าคญักวา่นัน้คือเส้นเสียง
เป็นประตกูัน้มิให้สิ่งแปลกปลอมต่างๆผ่านเข้าไปในหลอดลม อย่างนัน้ได้กล่าวแล้วว่าความหนา
บางยาวสัน้กว้างแคบของเส้นเสียงเป็นตวั ก าหนดคณุภาพของเสียงมนุษย์รวมทัง้ปัจจยัอ่ืนอีกดงั
ได้กล่าวไว้ในบทท่ีสองดงันัน้การฝึก จ าเป็นต้องค านึงถึงคุณภาพเสียงของตัวเองไม่ใช่ฝึกตาม 
ความต้อง การของตนเองหรือการท่ีตนช่ืนชอบมิเชน่นัน้แล้วจะได้ผลไมคุ่้มคา่หรืออาจไมไ่ด้ผลอะไร
เลย การขับร้องต้องอาศยัการประสานงานของอะไรยวะท่ีใช้เป็น เสียงอวัยวะท่ีใช้หายใจและ
อวัยวะท่ีท าให้เกิดเสียงสะท้อนซึ่งเป็นองค์ประกอบทางไกลอย่าภาพการควบคุมการท างานได้
ถูกต้องหรือไม่จะส่งผลต่อเสียงท่ีเป็นออกมาไม่ว่าจะเป็นวิธีร้องเพลงชนิดใดเช่นเพลงสากลเพลง
พืน้บ้านเพลงลูกทุ่งหรือเพลงคลาสสิกล้วนมีลกัษณะพิเศษเฉพาะตวัเราจึงต้องค านึงถึงลกัษณะ
และการท างานของอวยัวะตา่งๆดงักลา่วข้างต้นและปรับปรุงวิธีการขบัร้องให้เหมาะสมกบัลกัษณะ
พิเศษตา่งๆของเพลง  
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2.4 การหายใจในการร้องเพลง 
ไม่ว่าท่านจะขบัร้องเพลงประเภทใดควรมีวิธี ควบคมุและ ผ่อนลมหายใจท่ีดี จึงจะ

สามารถมีเสียงอนัไพเราะได้ การหายใจ เป็นการเคล่ือนไหว ขอบอวยัวะในการใช้หายใจท างาน
ร่วมกบัอวยัวะท่ี ใช้ ออกเสียงและอวยัวะท่ีท าให้เกิดเสียงสะท้อนน่ีใช้อาศยัเพียง การสบูลมหายใจ
เข้าออก เท่านัน้วิธีการหายใจท่ีถกูต้องมีเพียงอย่างเดียว เม่ือหายใจเข้ากระบงัลมจะเคล่ือนตวัลง
ต ่าท าให้เกิดท่ีว่าง ระหว่างทรวงอกอากาศภายนอกจะไหลเข้าไปแทนท่ีโดยผ่านปากหรือจมูก
หลอดลมแล้วจึงเข้าสู่ปอดเม่ือหายใจออกกระบงัลมจะยกตวัขึน้  สงูอากาศภายในปอดจึงถูกผลกั
ออกมาทางลอดโรงจมูก และปากเช่นเดียวกัน การหายใจเข้าไปภายในกลบึงของปอดแล้วค่อย
คอ่ยเติมรมณ์ ในช่วงบนของปอดเปรียบเสมือนการรินน า้ใส่แก้วน า้จะไหลลงไป ในก้นแก้วแล้วจึง
ร้อนขึน้มาข้างบน การฝึกหายใจขัน้แรกต้องยืนให้ถกูต้องเพ่ือไมใ่ห้อวยัวะท่ี เก่ียวข้องถกูกดทบัเธอ
ยืนตรงอย่างมุ่งมั่นยืดอกก ผ่อนคลายทุกส่วน ในร่างกายท าให้ตวัสบายสบาย ใจต้องสงบใจยิ่ง
สงบลมหายใจก็ยิ่งเป็นธรรมชาติ พอจิตกบักายส่งผลต่อกนัดงันัน้ใจต้องสบายและจ าเป็นต้องท า
สมาธิก่อนฝึกทุกครัง้ ขณะสูบลมหายใจเข้าปอดจะขยายกว้างซ่ีโครงยืดออกสองข้างท้อง  น้อย
ขยายออกเม่ือสบูลมหายใจเต็มท่ี แล้วก่อนปล่อยออกให้ใช้ซ่ีโครงเสือ้กนัลมไว้หนึง่ถึง 2 วินาทีแล้ว
คอ่ยคอ่ยผ่อนลมออกมาช่วงท่ีปล่อยลมออกมาคือช่องท่ีเปลง่ เสียงอยา่งตอ่เน่ือง ขณะหายใจออก
ให้ผ่อนลมช้าๆ จนรู้สึกได้ตอนฝึกใหม่ใหม่จะรู้สึกเหน่ือยเพราะกระบงัลมรับ น า้หนกัมากขึน้ อย่าง
กระทนัหนัแต่ฝึกไปสกัพกัจะคอนยงัชัว่ขึน้ขณะหายใจออกซ่ีคงจะค่อยค่อย กลบัสู่สภาพก่อนสบู
ลมหายใจแต่ป้าจะไม่หดและครายทันทีต้อง ให้รู้สึกว่าลมหายใจถูกพยุงอยู่ระหว่างช่องอกกับ
สะดือเสียงท่ีออกมาจงึเปร่ียมห้าลงัสามารถปรับใช้และควบคมุลมหายใจได้เม่ือเราหายใจผา่นเส้น
เสียงแล้วจึงถึงขัน้ตอนการเกิดเสียงซึ่งท างานประสานกันระหว่างช่วงอกช่วงท้องและกระบงัลม 
การบีบและขายตวัจะก่อให้เกิดก าลังรมย์ท่ีต้องการขณะเป็นเสียงเม่ือปฏิบตัิไปเร่ือยเร่ือยก็จะ
เข้าใจแจม่แจ้งโดยไมรู้่ตวั การสบูลมไมต้่องสขุมากแตผู่้ เร่ิมฝึกมกัจะกลวัลมหายใจและไมพ่อจึงสขุ
เข้าเต็มปอดกลับท าให้ส่วนอกโดยเฉพาะอกท่อนบนเกิดอาการเกร็งขาดความยืดหยุ่นจนท าให้
เปลง่เสียงได้ล าบากความจริงปริมาณอากาศปานกลางดีกวา่ปริมาณอากาศมากเพราะท าให้ปอด
มีแรงยึดหยุ่น อีกทัง้ไม่ก่อให้เกิดความแน่นและอึดอัดการเปล่งเสียงและขณะหายใจออกก็ต้อง
ควบคมุลมหายใจโดยคอ่ยคอ่ยผ่อนออกมา การฝึกหายใจควรฝึกพร้อมการออกเสียงหรือพิสจูน์ดู
ว่าวิธีหายใจถูกต้องหรือไม่ผู้ เร่ิมฝึกจะรู้สึกอ่อนเพลียง่ายเพราะร่างกายต้องท างานหนักขึน้จึง  
จ าเป็นต้องฝึกอย่างมีแบบแผนและมีขัน้ตอนอย่าใจร้อนแม่เข้าใจทฤษฎีแล้วแต่เม่ือปฏิบตัิอาจ
พบว่าไม่สามารถบงัคบักล้ามเนือ้ได้ง่ายนักต้องใช้เวลามากขึน้กว่าจะได้ตามท่ีต้องการมิฉะนัน้
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อวยัวะท่ีใช้หายใจก็จะท างานไม่ประสานกบัสว่นอ่ืนๆลมหายใจจะมากเกินไปจนสง่ผลให้ เส้นเสียง
ท างานน่ะคณุภาพเสียงจะได้รับผลกระทบ สะเทือนรวมทัง้อาจรุกรามจนเกิดความบกพร่องท่ีเส้น
เสียงจะท าให้กะบงัลมถูกบีบรัดโดยไม่รู้ตวั ทานข้าวก็จะท าให้อวยัวะท่ีใช้หายใจอกัเสบส่งผลตอ่
สุขภาพทัง้การ ให้ผู้ขบัร้องศนูย์เสียเสียงร้องไปด้วย วิธีการใช้ลมหายใจใน การร้องเสียงสูงและ
เสียงต ่านัน้ต่างกัน ขณะร้องเสียงต ่าไม่ต้องหายใจ แรงนกัไม่เช่นนัน้ล าคอจะตีเ้สียงจะไม่ออกมา
ข้างนอกล าคอลมหายใจแพรวเกินไปก็อาจท าให้เส่ียงถกูห่อหุ้มอยูข้่างในและเบาดงันัน้ต้องปรับให้
เหมาะสมการใช้วิธีแบบถอนหายใจ ไม่มีพลงั เม่ือร้องจะรู้สึกหายใจล าบาก เปลืองลมหายใจและ
เปลืองแรงลมหายใจท่ีใช้ร้องเพลงเสียงตรังกลบัตอนพดูใกล้เคียงกนัเพราะการฝึก ร้องเสียงระดบั
กางควบคมุได้คอ่นข้างง่ายกว่า การ้องเสียง ระดบัสงูการหายใจขณะร้องเสียงสงูก็คล้ายกบัการพดู
เสียงดงัแตห้่ามยกไหล่ทัง้สอง เม่ือฝึกเสียงร้องได้คอ่นข้างนิ่งและสม ่าเสมอแล้วก็คอ่ยคอ่ยฝึกร้อง
ให้ดงั ขึน้และเบาลงโดยเร่ิมจากช่วงเสียงกลาง ค่อยๆพัฒนาขึน้การฝึกนี ้เพ่ือพิสูจน์ ดูว่าเราได้
มาตรฐานหรือไม่และต้องฝึกฝนค่อนข้างนานอย่างมีแบบแผนจึงจะท าได้ การสูบลมหายใจเข้า
ออกอยา่งต้องเป็นหนึง่เดียวกบัองค์ประกอบอ่ืนๆ ของศลิปะการขบัร้องประกอบดนตรีเชน่ช่องปาก
ริมฝีปากลิน้เสียงสะท้อนภาษาเป็นต้นน า้เสียงจึงจะมีพลงัขอให้พยายามค านึงเสมอว่าผู้ ฝึกร้อง
เพลงควรก าหนดลมหายใจตามมวรรคตอนและประโยชน์ของท านองเพลงรวมทัง้ดูตามค าและ
ความหมายของเนือ้เพลงด้วย 

2.5 การออกเสียงให้ถกูต้อง  
การขบัร้องเป็นศลิปะท่ีแยกไม่ออกกบัวิชาภาษาศาสตร์ เพราะเพลงนัน้มีเนือ้ร้องด้วย 

ดงันัน้ การออกเสียงถาษานัน้ๆ ให้ถกูต้อง จึงเป็นปัจจยัส าคญัในการขบัร้อง ต้องประสานกบั การ
ฝึกหายใจ การเปล่งเสียง และการสร้างเสียงสะท้อน การฝึกออกเสียงเพียงอย่างเดียว ไม่สามารถ
ท าให้ร้องเพลงได้ดี บางคนแม้จะออกเสียงภาษานัน้ๆ ได้ถูกต้องตามอักขระวิธีในเวลาพูด แต่
อาจจะร้องเพลงไม่ได้ชัดถ้อยจัดค า เพราะการใช้ลมหายใจและการสร้างเสียงสะท้อนขณะร้อง
เพลงกบัขณะเปล่งเสียงพดูไม่เหมือนกัน ระดบัเสียงท่ีไม่ใช้ก็จะตา่งกนั ดงันัน้ แม้ว่าจะพดูชดัก็ไม่
แนว่า่ จะร้องเพลงได้ดีเสมอไป  

การออกเสียงพยัญชนะ สระ  และวรรณยุกต์อย่างไม่ถูกต้อง บางครัง้ท าให้
ความหมายของบทเพลงเปล่ียนไป ในทางกลบักนั ถ้าผู้ขบัร้องออกเสียงภาษานัน้ๆ ได้ถกูต้องตาม
อกัขระวิธีก็จะเพิ่มความประทบัใจให้แก่ผู้ ฟังปัญหาเร่ืองรูปแบบ ปากได้พดูไปในตอนท่ีกลา่วถึงการ
เปลง่เสียงร้องขณะเปลง่เสียงร้องเพลงก็ยิ่ง ต้องระมดัระวงัเป็นพิเศษเน่ืองจากเสียงท่ีผลิตขึน้มาจะ
ตา่งกนัตามรูปปาก ส าหรับเพลงไทยเราแล้ว ผู้ ฝึกร้องควรจะหดัเพลง หดัพดู หดัอา่นเนือ้ร้องถาษา
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ไทยให้ชดัเจนทุกพยญัชนะ สระ และวรรณยุกต์ พยญัชนะในภาษาไทยมีเอกลกัษณ์ท่ีไม่เหมือน
พยญัชนะฝร่ัง สระไทยก็มีทัง้สระแท้ และสระประสมไม่ควรน าส าเนียงสระฝร่ังมาใช้ ปะปนกบัสระ
ไทยท่ีเห็นผิดพลาดบ่อยๆ สิ่งท่ีต้องท่ีต้องค านึงมากๆ อีกข้อหนึ่งคือเร่ืองสระเสียงสัน้เสียงยาวใน
ภาษาไทยควรรักษาการออกเสียงท่ี ถกูต้องของค านัน้ๆ ไว้ (เช่นค าว่า ตก ) ซึ่งใช้สระเสียงสัน้ ก็ไม่
ควรร้องให้เป็นสระเสียงยาวจนกลายเป็น (โตก) ซึ่งถือว่าการออกเสียงผิด เพราะน าเอ่สระเสียงสัน้
มาร้องเป็นสระเสียงยาว ภาษาไทยเป็นภาษาท่ีมีเสียงวรรณยกุต์ และเสียงสระท่ีตา่งกนั 5 เสียงนัน้ 
ท าให้ความหมายของค าต่างกันเช่น  ค าว่า (เส่ือ) ย่อมมีความหมายท่ีไม่เหมือนกบัค าว่า ( เสือ้ ) 
ฉะนัน้ผู้ขบัร้องจงึควรให้ความส าคญัในเร่ืองนี ้

2.6 การฝึกท านองและจงัหวะ 
ดนตรี คือ เสียงต่างๆ ท่ีเกิดขึน้โดยมีเจตนาและมีระบบระเบียบความคิดดนตรีเป็น 

วิชาการท่ีมีสาระ เฉพาะของตวัเอง เป็นเร่ืองของการรับรู้ด้านการฟัง ได้แก่ โสตศิลป์และการแสดง
ด้วย ดงันัน้ในการศกึษา ดนตรีนัน้ จึงควรรับทราบถึงสาระทางดนตรีทางดนตรีและการพฒันาโสต
ทกัษะไปในเวลาเดียวกัน ดนตรีเป็นโสตศิลป์ท่ีเก่ียวข้องกับเสียงและเวลา คณุสมบตัิของเสียงท่ี
ส าคญั ได้แก่ ระดบัเสียง ความยาวของเสียง และคณุภาพของเสียง คณุสมบตัิท่ีเก่ียวข้องกบัเวลา 
ได้แก่ ความเร็วของจงัหวะ อตัราจงัหวะ และจงัหวะ เม่ือน าคณุสมบตัขิองเสียงและเวลามาสมัพนัธ์
กนั เกิดเป็นองค์ประกอบทางดนตรีขึน้ ได้แก่ 

2.6.1. เสียง หมายถึง ส่วนท่ีสมัผสัโสตประสาท มีทัง้เสียงท่ีเกิดตามธรรมชาติ
และเสียงมนษุย์รวมทัง้เสียงตา่งๆ ท่ีมนษุย์ สร้างขึน้โดยจงใจหรือมิจงใจแตเ่ป็นการสัน่สะเทือนของ
อากาศอยา่งสม ่าเสมอ เรียกวา่ เสียงท่ีมี ความถ่ี คงท่ี  

2.6.1.1 ระดบัเสียง หมายถึง ความสงูต ่าของเสียงในเชิงฟิสิกส์ หากความถ่ี
ของการสัน่สะเทือนเร็วจะสงู ถ้าความถ่ีของการสัน่สะเทือนช้าเสียงท่ีได้มาจะเป็นเสียงต ่า 

2.6.1.2  สญัลกัษณ์ระดบัเสียง หมายถึง สิ่งท่ีมนุษย์ก าหนอกขึน้ เพ่ือเเสดง
ระดบัเสียง ปัจจุบนัใช้โน้ตวางอยู่บน เส้นหรือระหว่างเส้นในกลุ่มบรรทดั 5 เส้น หรือเรียกกันว่า ( 
สตาฟ) 

2.6.2.ท านองคือการจดัเรียงของเสียงท่ีมีความแตกตา่งของระดบั เสียงและความ
ยาวของเสียง โดยทัว่ไปดนตรีประกอบด้วยท านอง ซึ่งเป็นองค์ประกอบท่ีง่ายต่อการจ ามากท่ีสดุ 
คีตกวีใช้เสียงดนตรีผ่าน ส่ือตา่งๆ ได้แก่เคร่ืองดนตรีในการถ่ายทอดอารมณ์และแนวคิดของตน ใน
ท านองเดียวกับท่ีกวีใช้ภาษาใน การถ่ายทอดความรู้สึกออกมาเป็นบทประพันธ์ บทเพลงแต่ล่ะ
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เพลงจึงมีน านองท่ีแตกต่างกัน ดงันัน้ การท าความเข้าใจดนตรีจึงเป็นต้องจ าเป็นต้องจ าได้ว่า
ท านองเป็นอยา่งไร 

2.6.2.1 เวลา ดนตรีเป็นเร่ืองของเสียงหรือความเงียบท่ีเกิดขึน้และด าเนิน ไป
ในช่างเวลา องค์ประกอบเร่ืองของเวลาจึงเป็นส่วนส าคญัของดนตรี ประกอบด้วย  ความเร็วของ
จงัหวะ มี 3 ประเภท คือ เร็ว ปานกลาง และช้า จงัหวะดนตรีโดยปกตมีิการก าหนด อตัราความเร็ว
จงัหวะต่างๆกันออกไป ในแต่ล่ะเพลง ซึ่งก าหนดโดยอตัราความเร็ว-ช้าของจงัหวะ อตัราจงัหวะ 
ได้แก่ ความสัน้ ยาวของ เสียงท่ีน ามาประกอบกันขึน้เป็น จังหวะของท านองท่ีมีความอิสระ ไม่
ตายตวัเหมือนกบัจงัหวะตบ เพลงท่ีมีท านองตา่งกนัถือวา่มีจงัหวะตามตวัโน้ตหรือท านองต่างกนั 

2.6.3. การฝึกจงัหวะ มีจดุประสงค์ในการฝึกเพ่ือให้ผู้ ฝึกเกิดความรู้สึกทางจงัหวะ
ความสม ่าเสมอ ความชดัเจน ตลอดจนถึงความจ ามนเร่ืองจงัหวะ ประโยชน์สงูสดุท่ีจะเกิดขึน้ คือ 
เพ่ือการร้องท่ีกลมกลืน และสอดคล้องกบัดนตรีประกอบ  

2.6.3.1 คความเร็วของจังหวะ หมายถึง ความเร็วดนตรีอาจมีจังหวะเร็ว 
จังหวะปานกลาง หรือจังหวะช้าซึ่งอยู่กับ ความถ่ี-ห่างของจังหวะยืนพืน้หรือจังหวะตบ ท่ีได้แก่
จงัหวะธรรดาท่ีด าเนินไปเร่ือยๆ ตลอดถึงมีลกัษณะ คงท่ี คล้ายกลัป์การเต้นของหวัใจ เพราเพลงช้า
หรือเพลงเร็วขึน้อยูก่บัอตัราความถ่ี-หา่งของจงัหวะตบ 

2.6.3.2 อตัราจงัหวะ ได้แก่ การจดักลุ่มจงัหวะตบ เป็น 2,3,4 ตามธรรมชาติ
ของความหนกั-เบาของจงัหวะตบ ท่ีเกิดขึน้ ซึ่งกลุ่มของขงัหวะเหล่านีก้ าหนดไว้ด้วยสัญลักษณ์
แสดงอตัราจงัหวะท่ีต้นเพลง จงัหวะ ท่ีประกอบด้วยจงัหวะหนกัและเบานี ้ก่อให้เกิดลกัษระของ
เพลงท่ีแตกตา่งกนัออกไป  

2.6.3.3 จงัหวะตามท านอง คือ การจดัเรียงของเสียง หรือ ความเงียบมีความ
สัน้ยาวตา่งกนั ประกอบกนัขึน้เป็น ล าน าท่ีด าเนินไปอย่างอิสระ แตถ่กูก าหนดจงัหวะตบ ท่ีเกิดขึน้
อยา่งสม ่าเสมอในแต ่ดงันัน้ ในแตล่ะเพลง ท่ีมีทว่งท านองแตกตา่งกนัไปด้วยยืดหยุ่นจนท าให้เปล่ง
เสียงได้ล าบากความจริงปริมาณอากาศปานกลางดีกว่าปริมาณอากาศมากเพราะท าให้ปอดมีแรง
ยึดหยุ่น อีกทัง้ไม่ก่อให้เกิดความแน่นและอึดอดัการเปล่งเสียงและขณะหายใจออกก็ต้องควบคมุ
ลมหายใจโดยค่อยค่อยผ่อนออกมา การฝึกหายใจควรฝึกพร้อมการออกเสียงหรือพิสูจน์ดูว่าวิธี
หายใจถกูต้องหรือไมผู่้ เร่ิมฝึกจะรู้สกึออ่นเพลียง่ายเพราะร่างกายต้องท างานหนกัขึน้จงึ จ าเป็นต้อง
ฝึกอย่างมีแบบแผนและมีขัน้ตอนอย่าใจร้อนแม่เข้าใจทฤษฎีแล้วแต่เม่ือปฏิบัติอาจพบว่าไม่
สามารถบงัคบักล้ามเนือ้ได้ง่ายนกัต้องใช้เวลามากขึน้กว่าจะได้ตามท่ีต้องการมิฉะนัน้อวยัวะท่ีใช้
หายใจก็จะท างานไมป่ระสานกบัส่วนอ่ืนๆลมหายใจจะมากเกินไปจนสง่ผลให้ เส้นเสียงท างานนะ่
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คณุภาพเสียงจะได้รับผลกระทบสะเทือนรวมทัง้อาจรุกรามจนเกิดความบกพร่องท่ีเส้นเสียงจะท า
ให้กะบงัลมถูกบีบรัดโดยไม่รู้ตวั ทานข้าวก็จะท าให้อวยัวะท่ีใช้หายใจอกัเสบส่งผลต่อสุขภาพทัง้
การให้ผู้ขบัร้องศูนย์เสียเสียงร้องไปด้วย วิธีการใช้ลมหายใจในการ ร้องเสียงสูงและเสียงต ่านัน้
ตา่งกนัขณะร้องเสียงต ่าไม่ต้องหายใจแรงนกัไม่เช่นนัน้ล าคอจะตีเ้สียงจะไม่ออกมาข้างนอกล าคอ
ลมหายใจแพรวเกินไปก็อาจท าให้เส่ียงถกูห่อหุ้มอยู่ข้างในและเบาดงันัน้ต้องปรับให้เหมาะสมการ
ใช้วิธีแบบถอนหายใจ ไม่มีพลงั เม่ือร้องจะรู้สึกหายใจล าบาก เปลืองลมหายใจและเปลืองแรงลม
หายใจท่ีใช้ร้องเพลงเสียงตรังกลบัตอนพดูใกล้เคียงกนัเพราะการฝึก ร้องเสียงระดบักางควบคมุได้
คอ่นข้างง่ายกว่าการ้องเสียงระดบัสงูการหายใจขณะร้องเสียงสงูก็คล้ายกบัการพดูเสียงดงัแต่ห้าม
ยกไหล่ทัง้สอง เม่ือฝึกเสียงร้องได้คอ่นข้างนิ่งและสม ่าเสมอแล้วก็คอ่ยคอ่ยฝึกร้องให้ดงัขึน้และเบา
ลงโดยเร่ิมจากช่วงเสียงกลาง ค่อยค่อยพฒันาขึน้การฝึกนีเ้พ่ือพิสูจน์ดวู่าเราได้มาตรฐานหรือไม่
และต้องฝึกฝนค่อนข้างนานอย่างมีแบบแผนจึงจะท าได้ การสูบลมหายใจเข้าออกอย่างต้องเป็น
หนึ่งเดียวกบัองค์ประกอบอ่ืนๆ ของศิลปะการขบัร้องประกอบดนตรีเช่นช่องปากริมฝีปากลิน้เสียง
สะท้อนภาษาเป็นต้นน า้เสียงจงึจะมีพลงัขอให้พยายามค านงึเสมอว่าผู้ ฝึกร้องเพลงควรก าหนดลม
หายใจตามวรรคตอนและประโยชน์ของท านองเพลงรวมทัง้ดตูามค าและความหมายของเนือ้เพลง
ด้วย 

3.ทฤษฎีการเรียนรู้ 
3.1 ประวตัเิพลงพืน้บ้าน 

การละเลน่พืน้บ้านท่ีเกิดจากภมูิปัญญาของชาวบ้านในท้องถ่ินตามภมูิภาคตา่งๆของ
ประเทศไทยมากกมาย แตรู่ปแบบการแสดงแตกตา่งกนัไปตามสภาพ ท้องถ่ินและวิธีชีวิตชาวบ้าน
ในท้องถ่ินนัน้ๆ การละเล่นพืน้บ้านบางชนิด เน้นการแสดงเป็นเร่ืองราว เช่น ละครชาตรี ละครนอก 
ลิเก โนรา บางชนิดแสดง ในรูปแบบของระบ าฟ้อน เช่น กลองยาว ฟ้อนเล็บ เซิง้กระติ๊บ เรือมอนัเร 
รองเง็ง ลางชนิดแสดงเป็นรูปแบบของการละเล่นเพลง เชน่ ล าตดั หมอล า เพลงซอ เพลงบอก และ
บางชนิดแสดงออกทัง้การการเล่นเพลงและท่าร าประกอบกัน เช่น เต้นก าร าเคียว เหย่อย ร าโทน 
เป็นต้น ซึง่แตล่ะชนิดจะมีรูปแบบการเลน่ท่ีมีศลิปะ เป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตวั ร าโทนเป็นการละเล่น
พืน้บ้านกันทัว่ไปในกลุ่มจงัหวดัอ่างทอง ร าโทนจะก่อก าเนิด ขึน้ในยุคใดสมยัใดไม่ปรากฎแน่ชดั 
ทราบแต่เพยงว่า เล่นสืบต่อกันมานานหลาย ชั่วคนท่าร าของร าโทนเป็นการท่าร าท่ีมีลักษณะ
เรียกวา่ “ร าใช้บท” หรือ “ร าท าบท” ด้วยเหตท่ีุมีการร้อง 
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3.2 ท่ีมาของเพลงร าโทน 
เป็นการละเล่นพืน้บ้านท่ีเลน่กนัทัว่ไป เลน่กนัมากในภมูิภาคแถบภาคกลางเป็นการ า

ของชายหญิง ในเชิงเกีย้วพาราสีและจบัคูร่ าหลายคูร่ าเป็นวงกลมเคล่ือนวงในแบบทวนเข็มนาฬิกา
ใช้ โทน กรับ ฉ่ิงตี ประกอบจงัหวะเป็นหลกัในการร าโดยมีต้นเสียงซึ่งเป็น พดูตีโทนร้องน ามีผู้ช่วย
และกลุ่มผู้ ร า โดยมีต้นเสียง ซึ่งเป็นผู้ ตีโทนร้องน ามีผู้ช่วยและกลุ่มพดูร าร้องตามลกัษณะของ การ
ร าจะเป็นการร าใช้บทหรือ การร าตีบทตามเนือ้ร้อง ของเพลงร าโทน ท่ีปรากฏในผลงานวิจยัฉบบันี ้
ท่ีเป็นแบบฉบบัของชาวบ้านท่ีเลน่กนั ต าบลสามโกอ าเภอสามโก้จงัหวดัอา่งทอง เทา่นัน้ 

ลกัษณะถ้าร าของการร าโทนจะมีลกัษณะเฉพาะซึ่งเกิดจากภูมิปัญญาของชาวบ้าน
คิดสร้างสรรค์ เป็นศิลปะประจ าท้องถ่ินมีรูปแบบท่า ท่วงทีถ้าร าตามบทเพลงในแต่ละเพลงท่ีเล่น
กันมาแต่โบราณ และนิยมเล่นกันแฮะหลายมากขึน้ตามรัฐนิยมอันเป็นนโยบายท่ีจะรักษาไว้ซึ่ง
วฒันธรรมความเป็นไทยในสมยัราชการของจอมพล แปลก พิบลูสงคราม รูปแบบของการร าโทน
ในชว่งก่อนสงครามโลกครัง้ท่ีสอง หนุม่สาวชาวบ้านเม่ือเสร็จจากงานจะมีโอกาสชกัชวนกนัมาเล่น
หาความสนกุสนานด้วยการร าโทนบริเวณดนับ้านตอนกลางคืน ซึ่งเป็นการละเล่นท่ี เรียบง่ายและ
เป็นท่ีนิยมของชาวบ้านภาคกลางพอมาถึงสมัยรัฐบาลจอมพลแปลก วิบูลย์สงครามซึ่งเป็น
ชว่งเวลาท่ีอยูใ่นภาวะสงครามได้ก าหนดให้มีการควบคมุการละเลน่เพ่ือการร่ืนเริงขอบคงุไปถึงการ
ระเลน่พืน้บ้านของท้องถ่ิน ต้องขออนญุาตก่อนการแสดงแตส่นบัสนนุให้มีการเล่นร าโทนแทนจึงท า
ให้การร าโทนแพร่หลายไปทัว่ในกรุงเทพ พระนคร ธนบุรี และต่างจงัหวดัการเล่นร าโทนในช่วงนี ้
ชาวบ้านจะให้ความสนใจน าเพลงไปร้องเล่นในหมู่บ้าน อย่างสนุกสนานนอกจาก นอกจากนี ้
รัฐบาลยงัสนบัสนนุให้ ทางรัฐบาลแตง่เพลงร าโทนเผยแพร่ ไปในหมูท่หารต ารวจและเผยแพร่ไปยงั
ชาวบ้านท าให้เกิดผลดีตอ่ทางราชการในการเข้าถึงประชาชนมากขึน้ การร าโทนในยคุนีเ้พลงท่ีใช้
จะมี เนือ้ร้องท่ีมีรักสนะปลกุใจให้รักชาติเป็นการเชิญชวนให้ประชาชนปฏิบตัิตามนโยบายรัฐบาล
เร่ืองผู้น าของชาต ิและยงัได้ความเพลินเพลินสนกุสนานในการร้องร าพร้อมกบัการย า้เตือนรัฐนิยม
ไปด้วย 

ประวัติความเป็นมาของร าโทน ร าโทนเป็นการละเล่นพืน้บ้านท่ีเล่นกันอยู่ทั่วไปมี
รูปแบบการแสดงท่ีเรียบง่ายแต่สนุกสนานเร้าใจด้วยเสียงโทน เสียงเพลง และเสียงปรบมือ
ประกอบจังหวะตามท่วงท านองเพลงร าโทนซึ่ง เป็นส่ือสัมพันธ์เรียกความสนใจ แก่ผู้ ชมและ
หมู่บ้านใกล้เคียงได้อย่างดี เพลงร าโทนจะร้องไห้เป็นเพลงท่ีมีเนือ้ร้องสัน้สัน้หรือถ้าจะมีเนือ้ร้อง
ยาวก็จะร้องกวนอยู่ในพวงท านองเดียวกันการร้องประกอบรามจะร้องซ า้ๆกัน เพลงหนึ่งหนึ่งจะ
ร้องซ า้สองสามเท่ียวท าให้จดจ าง่ายร้องจนติดปากกันต่อๆ มาเคร่ือง ดนตรีประกอบการละเล่น
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ได้แก่ โทน ฉ่ิง และกรับ แตโ่ทนเป็นเคร่ืองประกอบจงัหวะหลกัท่ีส าคัญในการร าซึ่งเรียกว่าร าโทน 
แตเ่ดมิร าโทนจะเลน่ในท้องถ่ินชนบทในกลุม่ประชาชนท่ีประกอบอาชีพท าอะไรท านาเป็นสว่นใหญ่ 
และเป็นการกระเด้งท่ีเลน่ในทกุฤดกูาลเช่นงานเทศกาล หรืองานประเพณีของท้องถ่ินเลน่สืบต่อกนั
มาไมน่า่จะน้อยกวา่ 100 ปีช่ือนีเ้รียกอาจจะแตกตา่งกนัไปบ้างตามแตล่ะท้องถ่ิน 

สนันิษฐานว่าช่ืออ่างทองนา่จะมาจากช่ือบ้านอา่งทอง ซึง่สมเดจ็พระเจ้าบรมวงศ์เธอ
เธอกรมพระยาด ารงราชานภุาพทรงกลา่วไว้ในหนงัสือชมุนมุพระนิพนธ์ เร่ืองสร้างเมืองไว้ตอนหนึ่ง
วา่เมืองอา่งทอง ดเูหมือนจะตัง้ เมืองเม่ือครัง้สมเดจ็พระนเรศวรเดมิช่ือเมืองว่าวิเศษชยัชาญ ตัง้อยู่
ริมแม่น า้น้อยท่ีไหลลงมาจากเมืองสวรรค์ อยู่มมาแม่น า้น้อยต่ืนเขินฤดแูล้งใช้เรือไมส่ะดวกจึงย้าย
ออกมากตัง้ริมแม่น า้เจ้าพระยาท่ีบ้านอ่างทอง จึงเปล่ียนช่ือเป็นเมืองอ่างทอง ตามท่ีปรากฏ
หลกัฐานในพระราชพงศาวดาร จงัหวดัอ่างทองมีประวตัิความเป็นมาย้อนหลงัไปถึงสมยัอยุธยา
ตอนต้นกล่าวคือ ในปีพ.ศ. 1967 มีการเอ่ยถึงช่ือสถานท่ีท่ีอยู่ในเขตจงัหวดัอ่างทองปัจจุบนั เม่ือ
ครัง้เจ้าอ้ายพยานและจากย่ีพญาสู้รบกนัเพ่ือชิงราชณสมบตัิและในพ.ศ. 2105 แผน่ดนิสมเดจ็พระ
มหาธรรมราชาธิราช เม่ือเกิดกบฏญาณพิเชียร แต่ยงัไม่มีการกล่าวถึงช่ือเมืองวิเศษชยัชาญ แต่
อย่างใดเช่ือกนัว่ายงัไมไ่ด้มีการตัง้เมืองวิเศษชยัชาญ ขึน้ในเวลานัน้แตอ่ย่างไรก็ตามแผน่ดินท่ีเป็น
จงัหวดัอ่างทองทุกวันนีก็้คงเป็นส่วนหนึ่งของกรุงศรีอยุธยาอย่างแน่นอน ช่ือเมืองวิเศษชัยชาญ
ปรากฏเป็นครัง้แรกเม่ือประมาณพ.ศ. 2127 ในแผน่ดนิสมเดจ็พระมหาธรรมราชาธิราช เม่ือสมเด็จ
พระนเรศวรและสมเด็จพระเจ้าเอกาทศรถเสด็จโดย กระบวนเรือจากกรุงศรีอยธุยาไปประชมุหุ่นท่ี
แขวนเมืองวิเศษชยัชาญในคราวท าสงครามพม่ารบกับพญาพะสิมท่ีเมืองสพุรรณบุรี ร้านจากนัน้
ช่ือเมืองวิเศษชยัชาญก็ถกูเอ่ยถึงอีกครัง้ในพระราชพงศาวดารในแผ่นดินตอบตอบมาทัง้ในซ า้ใหม่
อยุธยาธนบุรีและรัตนโกสินทร์เช่ือกันว่าเมืองวิเศษชยัชาญก็คือจงัหวดัอ่างทองในปัจจุบนันัน่เอง 
สนันิษฐานว่าเมืองวิเศษชยัชาญได้ตัง้ขึน้เป็นเมืองในแผ่นดินสมเด็จพระมหาธรรมราชาธิราช จาก
พระราชพงศาวดาร เช่ือกันว่าน่าจะตัง้ขึน้ในพ.ศ. 2127 ซึ่งเป็นปีท่ีไทยประกาศอิสระภาพและรบ
ชนะพม่าเคารพกับพระยาพะสิม หลงัจากประกาศอิสระภาพแล้วไทยก็ต้องท าสงครามกับพม่าท่ี
พยายามยกก าลงัเข้ามาปราบปรามหลายครัง้เมืองวิเศษชยัชาญกลายเป็นเสมือนดา่นหน้าของกรุง
ศรีอยุธยาคราใดท่ีไทยยกก าลงัออกไปสกัดทัพพม่าก็ต้องผ่านวิเศษชยัชาญจนบางครัง้วิเศษชัย
ชาญกายเป็นสมรภมูินองเลือดก็มี วิเศษชยัชาญจงึกลายเป็น. ยทุธศาสตร์และมีความส าคญัขึน้มา 
เมืองอา่งทองมีฐานะเป็นตรีเร่ือยมาจนเม่ือมีการปฏิรูปการปกครองสว่นภมูิภาคในสมยัรัชกาลท่ีห้า
ในพ.ศ. 2439 เมืองอ่างทองก็ถกูรวมอยู่ในรูปแบบของการปกครองมณฑลเทศาภิบาลและในพ.ศ. 
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2459 เมืองอ่างทองก็กลายเป็นจงัหวดัอ่างทองในปัจจุบนัส่วนเมืองวิเศษชัยชาญเดิมนัน้ในพ.ศ. 
2439 ถกูยบุเป็นอ าเภอไผจ่ าศีลแล้วเปล่ียนเป็นอ าเภอวิเศษชยัชาญจนถึงทกุวนันี ้

ภูมิภาคจงัหวดัอ่างทอง มีพืน้ท่ีราบลุ่มเกือบทัง้จงัหวดัโดยเฉพาะอย่างยิ่ง พื น้ท่ีส่วน
ใหญ่ในอ าเภอไชโย อ าเภอเมืองอ่างทอง อ าเภอป่าโมก อ าเภอวิเศษชยัชาญและ อ าเภอโพธ์ิทอง 
เป็นท่ีราบลุ่มแอ่งกระทะพืน้ท่ีบางส่วนในอ าเภอแสวงหาสามโก้และวิเศษชยัชาญท่ีติดกบั จงัหวดั
สุพรรณอ่างทองมีแม่น า้ส าคญัสองสายไหลผ่านคือแม่น า้เจ้าพระยาซึ่งไหลอยู่ทางทิศตะวนัออก
และแม่น า้น้อยซึ่งไหล อยู่ทางทิศตะวันตกและมีครองสายส าคญัท่ีแยกจากแม่น า้น้อยอีกหลาย
สายและแม ่แมน่ า้คลองสายตา่งๆ มีความส าคญัตอ่เศรษฐกิจของจงัหวดัอา่งทองเป็นอนัมาก   

ภมูิอากาศ จงัหวดัอา่งทองมีรักสนะลมฟ้าอากาศซึง่เดียวกบัจงัหวดัอ่ืนๆในภาคกลาง
ของประเทศไทยคือหยุดภายใต้อิทธิพลของลมมรสมุ เมืองร้อนระหว่าง เดือนพฤษภาคมถึงเดือน
ตลุาคม ได้รับอิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ซึ่งพัดมาจากบริเวณท่ีเป็นพืน้น า้ตอนใต้คือ 
มหาสมทุรอินเดียน าความชุ่มชืน้มาให้ท าให้มีฝุ่ น และมีความชืน้มากโดยเฉพาะอย่างยิ่งใน เดือน
กันยายน และระหว่าง เดือนพฤศจิกายนถึง เดือนกุมภาพันธ์ ได้รับอิทธิพลของลมมรสุม
ตะวนัออกเฉียงเหนือ ท่ีน าความเย็นแคล่งมาจากตอนกลางประเทศจีนท าให้ในช่วงนีมี้อากาศเย็น
และแห้งแล้งไมมี่ฝนในช่วง เดือนมีนาคมและเมษายน อากาศจะร้อนขึน้และแห้งแล้งเม่ือเข้าเดือน
พฤษภาคมจึงเร่ิมมีฝนตกอ่างทองจึงมีสภาพพรุ่งนีอ้ากาศท่ีสามารถท าการเพาะปลูกได้ตลอดปี 
การประกอบอาชีพ อาชีพของชาวอ่างทองสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติอ่างทองมี
ลักษณะภูมิประเทศท่ีราบลุ่มแม่น า้ ไหลผ่านและมีลักษณะภูมิมิประเทศร้อนชืน้มีฝนตกเป็น
ระยะเวลาหลายเดือนเม่ือถึงฤดูน า้หลาก น า้ในแม่น า้ เออโน้นฝ่ังกระแสน า้พัดพาดินตะกอนมา
ตกค้างบริเวณท่ีชายฝ่ังแม่น า้ท าให้ดินอุดมสมบูรณ์มีทัง้ดินเหนียวและดินปนทรายลักษณะทาง
ธรรมชาติเช่นนีเ้หมาะแก่การเพาะปลกูและน่ีคือท่ีท าให้อ่างทองได้ช่ือว่าเป็นอู่ข้าวอู่น า้แห่งหนึ่งท่ี 
ของท่ีราบภาคกลาง 

ประเพณีและวฒันธรรม ในแต่ละปีชาวจงัหวดัอ่างทอง จะจดัเทศกาลของ วดัใหญ่ๆ 
ซึ่งประกอบด้วยการท าบญุไหว้พระ และมหรสพงานประเพณีท่ีส าคญัๆท่ีมีเป็นประจ าปีได้แก่ งาน
นมสัการหลวงพ่อศรีเมืองทอง วดัต้นสนหลวงพ่อราษปักษีวดันกอ าเภอเมืองอ่างทอง หลวงพ่อโต
วดัไชโยวรวิหาร อ าเภอไชโย หลวงพอ่วดัเกาะ อ าเภอโพธ์ิทอง หลวงพอ่โตวดัป่าโมกวรวิหาร อ าเภอ
ป่าโมกหลวงพ่อวดั 400 อ าเภอ วิเศษชยัชาญเป็นต้น ประเพณีเก่ียวกับงานร่ืนเริงชาวอ่างทองมี
ประเพณีการร้องร าและการละเล่นพืน้บ้านท่ีเป็นวฒันธรรมท้องถ่ิน ท่ีมีช่ือเสียงคือเพลงพืน้บ้าน
และการละเล่นพืน้บ้านซึ่งเป็นเร่ืองของความสนุกสนานสร้างความเข้าใจอนัดีของหมู่คณะ และ
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เป็นศิลปะท่ีแสดงให้เห็นความสามารถของชาวอ่างทอง เพลงพืน้บ้านท่ีชาวอ่างทองร้องเล่นกัน
ตามเทศกาลและฤดกูาล ได้แก่ เพลงเก่ียวข้าว เพลงเต้นก า เพลงสงฟาง เพลงชกักระดาน เพลง
ระบ าบ้านไร่ เพลงพวงมาลยั เพลงอีแซว เพลงเรือ และ เพลงร าโทนเป็นต้น 

เพลงพืน้บ้านในประเทศไทยก็มีมาตัง้แตค่รัง้โบราณสืบหาหลกัฐานไม่ได้แนน่อนวา่มี
เต้นก าเกิดขัน้ในสมยัใด เป็นของท่ีเกิดขึน้เป็นปกติวิสัยของคนในสงัคม เพราะเป็นสิ่งท่ีให้ความ
บนัเทิง จากการหาต้นก าเนิดไม่ได้เช่นนี ้จึงมีผู้ เรียกว่าเพลงพืน้บ้านเป็นบทเพลงท่ีไร้ต านานบ้าง 
เป็นเพลงบอกศตวรรษบ้าง เพลงนอกส าเนียง เพราะหลกัฐานประวตัิศาสตร์ วรรณคดี และความรู้
ในแขนกในประเทศไทยท่ีเรามกัอ้างสิน้สดุแตศ่ลิาจารึกก็มีทกุแขนง ยกเว้นเพลงพืน้บ้าน มีกลา่วถึง
การละเล่นเพียงเล็กน้อย ว่าเม่ือใดมีการมหรสพก็จะมี เสียงพาทย์ เสียงพิณ เสียงเลือ้น เสียงขบั 
ใครจกัมกัเล่น-เล่น ใครจกัมกัหวั-หวั ใครจกัมกัเลือ้น-เลือ้น เพียงเท่านีจ้ะถือว่าเรามีการเล่นเพลง
พืน้บ้านแล้วก็น่าจะเป็นไปได้ เพราะมนุษย์เราจกัดีด สี ตี เป่า พูดค าคล้องจองกันได้ ก็สามารถ
สร้างเพลงขึน้ได้  

ดงันัน้ เราจึงสรุปได้ว่า เพลงพืน้บ้านของไทยนัน้มีมาช้านานพอกับสงัคมไทยแตจ่ะ
เป็นไปในลกัษณะไหนใด อาจจะต้องใช้การค้นคว้าอ้างหลกัฐานให้แน่นอกกว่านี ้และหลกัฐาน
เก่ียวกับการเล่นพืน้บ้านมีปรากฏในสมยัอยุธยา มีการบนัทึกเร่ืองราวเก่ียวกับเพลงพืน้บ้านไว้ให้
เราได้อา่น และได้ใช้หลกัฐานอ้างอิงเป็นจ านวนมาก การแบง่ประเภทของเพลงพืน้บ้านท าได้ต่างๆ
กบัการแบง่ตามท้องถ่ินในแตล่ะภมูิปัญญาประเพณีแตล่ะภมูิภาคในประเทศไทย ซึ่งมีตวัอย่างบท
เพลงร าโทนท่ีผู้วิจยัได้สร้างขึน้ โดยใช้ท านองเพลงของเดมิท่ีเป็นของอ าเภอสามโก้ จงัหวดัอา่งทอง 
ส่วนค าร้องประพันธ์โดยผู้ วิจัย (นายกัมปนาท โนนศรี) และนายวีระศกัดิ์ แม้นพยคัฆ์ ซึ่งเป็นครู
อตัราจ้างโรงเรียนวิทยาลยันาฏศลิป์ อา่งทอง ดงัเนือ้เพลงด้านลา่ง 

3.3 ตวัอยา่งของเพลงร าโทน 
เพลงร าโทนเป็นเพลงพืน้บ้านท่ีเกิดขึน้มาควบคู่กับสงัคมไทย ซึ่งแสดงถึงวฒันธรรม

การเต้นก าร าเคียว คือการร้อง การแสดงท่าทาง ควบคู่ไปกับจงัหวะของเคร่ืองดนตรี ซึ่งในการนี ้
ผู้วิจยัขอน าเสนอเพลงร าโทนท่ีเป็นท านองเก่า หรือท านองเพลงดัง่เดิม โดยขอน าเสนอดงัตวัอย่าง
บทเพลงร าโทนดงันี ้

ตวัอยา่งบทเพลงร าโทน 
(เนือ้หาของบทร้อง เก่ียวกับกิริยาและมารยาทไทย) โดยใช้ท านองร าโทนของ 

วิทยาลยันาฏศลิปอา่งทอง ฉบบัดัง่เดมิ 
เพลงท่ี 1 มารยาทในการรับประทานอาหาร (ใช้ท านองเพลง แปดนาฬิกาฯ) 
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มารยาทในการทานอาหาร  มีหลกัการง่ายมากจ าไว้ 
ไมเ่คีย้วเสียงดงัเกินไป      อีกทัง้ไมกิ่นอยา่งมมูมาม(ซ า้) 
ทานเสร็จกวาดเศษอาหาร  ท่ีมมุจานพร้อมรวบช้อนไว้ 
หงายขึน้เป็นคูท่นัใด   ล้างเก็บให้เรียบร้อยสวยงาม(ซ า้) 
 

---- -ล-ล --ด ซ -ฟ-ร ---- -ล-ล -ด -ร  -ฟ -ด  
---- -ฟ-ฟ --ซล -ด -ซ ---ฟ -ร-ซ -ฟ-ร -ด-ฟ 
---- -ลลล --ด ซ -ฟ-ร ---- -ล-ล -ล-ด  -ล-ด  
---- -ด -ร  --ลล -ด ด - ---- -ด -ร  --ลล -ด ด - 
--ซซ -ด ล- ฟฟ-ร -ฟ-ฟ -ด-ด -ร-ด --ฟร -ฟ-ฟ 
----- -ล-ฟ -ซซฟ -ล-ซ ---- -ล-ฟ -ซซฟ -ล-ซ 
--ซซ -ซซ- -ฟ-ร -ฟ-ฟ ---- -ลฺ-ด -ลฺ-ฟ -ด-ด 
-ฟ-ร -ฟ-ฟ ---ร -ฟ-ม --ซฟ -ดลซ ---ฟ -ซ-- 
---ซ --ฟล ---ฟ -ร-ฟ     
---- -ล-ล --ด ซ -ฟ-ร ---- -ล-ล -ด -ร  -ฟ -ด  
---- -ฟ-ฟ --ซล -ซ-ด  ---ล --ซล -ซ-ฟ -ร-ฟ 
---ด  --ซล --ซฟ -ร-ฟ -ด -ด  --ซล -ซ-ฟ -ร-ฟ 

 
เพลงท่ี 2 มารยาทในการฟัง (ใช้ท านองเพลง สวสัดีฯ) 

มารยาทในการฟัง   ทัง้ยืนนัง่จงฟังทางนี ้
จงจดจ าไว้ให้ดี   เวลาท่ีมีการพดูบรรยาย 
สายตาต้องมองข้างหน้า(ซ า้)  คือกิริยาท่ีต้องใสใ่จ 
ไมเ่สียงดงัเอะอะโวยวาย(ซ า้) ฟังด้วยตัง้ใจจะได้รู้ความ 
 

---- -ร-ซ -ฟ-ม -ร-ทฺ ---ซ -ท-ร -ม-ซ -ล-ซ 
---- -ซ-ซ -ซซซ -ซ-ซ --- ---- ---- ---- 
---- -ร-ซ -ม-ซ -ทฺ-ทฺ ---ซ -ร-ม -ซ-ซ -ทฺรทฺ 
---- -ล-ซ -ซซซ -ซ-ม ---- ซม-ซ -ม-ม -ซ-ซ 
---- --รร -ซ-ซ -ทฺ-ร ---ซ -ร-ซ -ซ-ซ -ร-ทฺ 
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---- -ล-ม -ล-ซ -ซ-ซ ---- -ล-ม -ล-ซ -ซ-ซ 
--ซซ -ม-ซ -ซ-ท -ร-ร ---- --ซซ -ท-ร  -ท-ท 
--ลล -ลล- -ซ-ม -ซ-ซ --ลล -ลล- -ซ-ม -ซ-ซ 
---- -ซลซ -ฟ-ม -ฟ-ซ ---- -ทฺ-ซ -ฟ-ม -ร-ท 
---- -ม-ท -ล-ซ -ม-ล ---- -ท-ล -ท-ร -ม-ซ 
---ซ -ม-ซ -ล-ซ -ม-ซ -ล-ซ -ม-ร -ท-ร -ม-ซ 

 
เพลงท่ี 3 มารยาทในการพดู (ใช้ท านองเพลง เรียมเคยร าฯ) 

มารยาทในการพดู   ท าให้มนษุย์นัน้มีราศี 
พดูจาด้วยมิตรไมตรี   คอ่ยๆพาทียิม้แย้มทกัทาย 
ไมพ่ดูกระโชกโฮกฮาก  เหน็บแนมถางถากให้เจ็บช า้ใจ 
จงคดิก่อนทกุครัง้ไป   วาจานัน้ไซร้จะได้เป็นมงคล 
 

---- ---ร ---- -ท-ร ---ซ ---ร ---ซ --ซซ 
---- ---ซ ---- -ล-ท ----ล -ซ-ล -ซ-ร -ซ-ซ 
---- -ร-ม ---- -ทฺ-ร  -ท-ซ -ร-ร -ซ-ซ -ลซซ 
---- -ซ-ม --ทท -ท-ร  ---- -ซ-ม --ทท -ท-ร  
--ซล -ซซ- -ซมซ -ลซซ ---- -ซมท -ซมซ --ซซ 
---- -ทฺ-ซ -รทฺร --รร ---ท -ร-ท -ซ-ม -ร-ท 
---- ซม-ซ -ล-ท -ททท ---- ซม-ซ -ล-ท -ททท 
--ลซ -ซ-ท -ซ-ม -ซ-ซ ---- -ร-ซ -ร-ร -ทฺรร 
---ซ -ซ-ทฺ ---ทฺ -ร-ร --ซม -ม-ม -ท-ล -ร -ท 
--ซม -ม-ม -ท-ล -ร -ท ---ซ -ล-ล -ซมซ -ซ-ซ 
---- -ท-ร -ม-ร -ม-ร ---- -ม-ซ -ล-ซ -ล-ซ 
--ซม -ม-ม -ท-ล -ร -ท ---ซ -ล-ล -ซมซ -ซ-ซ 
---- -ม-ม -ซ-ซ -ล-ซ ---ร -ม-ม -ซ-ทฺ -ร-ร 
---ร -ม-ม -ซ-ทฺ -ร-ร     
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เพลงท่ี 4 การแตง่กายเข้าวดั (ใช้ท านองเพลง ชกัชวนสาวงามฯ) 
แตง่กายเข้าวดั  ควรจะระมดัระวงัให้ดี 
หญิงชายดใูห้ถ้วนถ่ี  พระ ชี อยูใ่นอาราม 
ไมฟิ่ด ไมส่ัน้ไปนกั  ดใูห้นา่รักพองาม 
คงไว้ซึง้วฒันธรรม  เป็นสิ่งดีงามประจ าชาตไิทย(ซ า้) 

---- -ซ-ด  ---- -ซ-ม ---- -ซ-ด  --ซล -ซ-ม 
---- -ด-ร --ดซ -ซ-ม ---ร -ด-ร -ด-ลฺ -ด-ด 
---- -ซ-ด ---- -ซ-ม ---- -ซมซ -ซมซ -ลลด  
---- -ด -ร  -ด -ร  -ม -ม  ---ล ---ด  ---ม -ซ-ซ 
---- -ซลซ -ด -ล -ล-ด  ---- -ซซม -ซมซ -ล-ซ 
---- -ด -ร  ---ด  -ร -ม  ---ซ  -ร -ร  -ล-ด  -ด -ด  
---ร  -ร -ร  -ล-ด  -ด -ด      
---- -ด -ด -ด ลซ -ล-ด  ---ล -ซ-ด  -ลซล -ลซม 
---- -ด-ด --มร -ม-ม -ซ-ซ -มซม -ร-ร -ด-ด 
-ร -ร  -ม -ร  -ด -ด  -ร -ด  -ร -ร  ม ร ด ร  -ด -ด  ร ด ลด  

 
เพลงท่ี 5 มารยาทในการเดนิตามผู้ใหญ่ (ใช้ท านองเพลง เสียงโทนตีดงัฯ) 

เดนิ เดนิ เดนิ   พวกเรามาเดนิ เดนิตามผู้ใหญ่ 
มารยาทในสงัคมไทย(ซ า้)  ผู้ใหญ่น าไปเดก็เดนิตามมา 
ผู้ใหญ่นัน้เดนิฝ่ังขวา  ผู้ น้อยนัน้หนา ต้องเดนิฝ่ังซ้าย 
ส ารวมทัง้ใจและกาย(ซ า้)  ต้องจ าไว้ระยะหา่งพองาม(ซ า้) 
 

---- -ซ-ซ --มซ -ล-ด  ---ม  --ร ด  -ม ร ด  -ล-ซ 
---- -มรด ---ร -ซ-ม ---ซ -ลซม -รมร ดลฺ-ด 
---- -ซลม --ซซ -ล-ด  --ลด  -ลลล -ม-ม -ซ-ซ 
---- -มมซ --มม -ม-ม ---- -มมซ --มม -ม-ม 
--ร ร  -ร -ร  -ด ด ล -ด ด ด  ---- ด ล-ด  ---ด  -ด -ซ 
---ซ -ม-ซ --มซ -ล-ซ ---- ด ด ด ล  --ด ร  --ม ม  
---- ด ด ด ล  --ด ร  --ม ม  --ร ร  -ร -ร  -ด -ล -ด -ด  
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---- -ซ-ซ --มซ -ล-ด  -ล-ด  -ม-ซ ดลซม -รมซ 
---- -ด -ด  ---ม  --ม ม  ---ร  -ด -ร  ม ร ด ล  -ซลด  
---ม  --ด ร  --ด ล -ซลด  -ม -ม  ร ม ด ร  -ด -ล -ซลด  

 
เพลงท่ี 6 มารยาทในการยืน (ใช้ท านองเพลง นัน่ดอกอะไรฯ) 

มารยาทการยืน   อยา่ฝืนจงฝึกกนัไว้ 
ทัง้หญิงและชาย   ต้องจ าไว้ให้มัน่ 
ไมยุ่ง่ไมย่าก    ฝึกด้วยตนเองได้ทกุวนั 
ยืนตรงแบบไทยนัน้   (ยืนให้มัน่ต้องมีหลกัการ)(ซ า้) 
ผู้หญิงนัน้ยืนให้เท้าชิด  ปลายเท้าเปิดนิดขาชิดตดิกนั 
ผู้ชายส้นเท้าก็ให้ชิดตดิกนั     สว่นปลายเท้านัน้  (หา่งกนัเพียงฝ่ามือเดียว)(ซ า้) 
 

---- -ซ-ซ -ล-ล -ด -ล ---- -ซ-ซ -ล-ล -ด -ล 
---- -ด -ล -ซ-ม ซมรม ---- -ด-ด -ร-ร -ม-ม 
-ซ-ซ -ม-ม -ร-ร -ด-ด     
---- -ซ-ซ -ล-ล -ด -ล --ลล -ล-ด  -ม-ซ -ล-ซ 
---- -ซ-ม ---- -ซ-ม --มม -ซ-ม -ร -ร  -ล-ด  
-ซ-ล -ล-ท ---- ลซลท --ลล -ซ-ล ---- ลซลท 
--ลล -ซ-ล -ท-ม -ซ-ล --ซม -ซ-ม --มซ --มม 
---- -ร-ด --มซ --มม ---- -ร-ด -ล-ท -ร -ท 
ลซ-ล -ซ-ล       
---- -ซ-ล ---- -ซ-ล ---- -ซ-ล --ด ล -ซ-ล 
---- ---ม ---- -ร-ม ---ร  --ด ร  --ด ท -ซ-ล 
---- -ด -ล ---- -ซ-ล ---- -ด -ล --ซล -ซ-ล 
---- -ซ-ม ---- -ร-ม ---- -ม -ร  --ลท ลซ-ด  

 
เพลงท่ี 7 การไหว้พระสงฆ์ (ใช้ท านองเพลง รุ้งงามฯ) 

พระสงฆ์สาวกศาสดา  ท่ีเราหนาเคารพกราบไหว้ 
พบทา่นควรท าอยา่งไร(ซ า้) เดี๋ยวจะบอกให้น าไปฝึกกนั 
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เร่ิมแรกจะต้องยืนตรง  ตัง้จิตจ านงพนมมือมัน่ 
แล้วโค้งก้มตวัเร็วพลนั(ซ า้)  ให้นิว้โปง้นัน้อยู่หว่างคิว้ตน(เอ่อ เออ เฮ้อ เอ๊ย)

จงจ าไว้ให้ดี 
 

---- ---- รมซล -ซ-ล ---- -ท-ล ทลซม -ซ-ล 
---ม  --ร ม  ---ร  --ด ร  ---ด  --ลด  ---ล -ซ-ล 
---- ---- -ซซม -ซ-ล ---- มซ-ซ -ซลท --ลล 
--รม -ซซ- --รม -ซ-ซ ---- ---- ซซซซ --ลล 
---- ซซ-ซ -ล-ซ -ล-ล ---ม --มซ ---ม -ร-ด 
ด ล-ด -ม ม - --ลล -ซ-ล ด ล-ด  -ม ม - --ลล -ซ-ล 
-ล-ท -ล-ซ -ล-ท -ร -ล -ล-ท -ล-ซ -ล-ท -ร -ล 
---- ---- -ม-ม -ซ-ล ---- -ล-ท --ลซ -ท-ล 
---- ---- -ล-ด  -ร -ม ---- -ล-ร  --ด ท  -ซ-ล 
-ด -ล -ซ-ล -ม-ล -ซ-ล -ด -ล -ซ-ล -ม-ล -ซ-ล 

 
เพลงท่ี 8 การสนทนากบัผู้ใหญ่ (ใช้ท านองเพลง ชอ่มาลีฯ) 

มารยาทข้อนี ้   จะพาทีเร่ืองการสนทนา 
พวกเรานัน้หนาต้องควรรู้ไว้(ซ า้) 
เวลายืนฟังผู้ใหญ่   จงตัง้ใจมองสบสายตา 
มือประสานไว้ข้างหน้า  ระดบัเอวนัน้หนาจงจ าให้ดี(ซ า้) 
จ าให้ถ้วนถ่ีการสนทนา 
 

---- -ซ-ม -ซ-ทฺ -ร-ม ---- -ทฺรม -ซ-ซ -ทฺรม 
---- -ท-ล -ท-ม -ซ-ลฺ ---- -รมฟ -ล-ล -ทรม 
---- -ซ-ม -ม-ซ -ทฺรม ---- -ทฺรม --มม -ร-ม 
---- -ทฺ-ร -ทฺ-ทฺ -ล-ทฺ ---- -ทฺ-ร -ทฺ-ทฺ -ล-ทฺ 
--ฟร -ร-ร -ม-ม -ร-ม ---- -ร-ร --มฟ -ม-ม 
---- รทฺรม --มม -ม-ม ---- -ร-ร -ร-ท -ท-ท 
---- -ร-ร -ร-ท -ท-ท --รฟ -ม-ฟ --รร -ฟ-ม 
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---ท ---ม ---ฟ ---ซ     
---- -ฟ-ฟ ---ล -ร-ม     
---- ---ท -ล-ซ -ฟ-ม ---- -ท-ม -ฟ-ซ -ฟ-ม 
-ท-ท -ล-ล -ซ-ซ -ฟ-ฟ -ล-ฟ -ล-ทฺ -ร-ซ -ฟ-ม 
---ม --ซม --ซท  --ซล ---ล --ซล --ซฟ --รม 

 
เพลงท่ี 9 การทกัทาย (ใช้ท านองเพลง นกยงูฯ) 

บอกกลา่วหญิงชายทัง้ผอง มาฟังเพลงร้องเร่ืองการทกัทาย 
*คะ ขา ครับผม เวลาพบเจอ  ยิม้แย้ม ฉนั เธอ ถ้อยค าน าใช้ 
สวสัดีครับคือคณุผู้ชาย(ซ า้)  หญิงตอบทนัใดสวสัดีคะ 
ไมว่า่จะไปหรือมา(ซ า้)   กลา่วลา ทกัทาย สวสัดี สวสัดี 

 

---- ---- -ด -ท -ด -ร  ---- -ม -ร  -ด -ท -ด -ร  
---- -ซลท ---ร  ---ท --ลซ -ท-ล -ซ-ฟ -ล-ซ 
---- ---- -ดดท -ด-ร ---- -ด-ม --รด -ร-ร 
---- ---- -ร-ซ -ท-ร ---ร -ท-ร ---ท ---ล 
---- ---- -ร-ร -ท-ร ---ร -ท-ร ---ท ---ล 
---- -ซ-ฟ ---ฟ -ซ-ล ---ล -ซ-ฟ --ฟซ -ฟ-ซ 
---ล -ซ-ฟ --ฟซ -ฟ-ซ ---- ---- -ด-ท -ม-ร 
---- ---ด ---ม ---ร ---- ---- -ร-ม -ด-ม 
---- -ท-ร ---ซ ---ท ---- ---- -ด-ท -ด-ร 
---ท -ล-ร ---ซ ---ล ---- -ซ-ฟ ---- -ซ-ล 
---ฟ --มม --มฟ -ม-ฟ ---ฟ --มม --มฟ -ม-ฟ 
---- ---- -ม-ฟ -ซ-ล ---- -ซ-ล -ซ-ฟ -ซ-ล 
---- -ท-ล -ซ-ล -ซ-ร ---- -ท-ด -ร-ด -ท-ด 
---- -ล-ซ ---- -ล-ร ---- -ล-ซ -ล-ซ -ล-ซ 
---- -ท-ล ---- -ท-ซ ---- -ท-ร -ม-ด -ร-ด 

 
เพลงท่ี 10 การเดนิก้มหลงัผา่นผู้ใหญ่ (ใช้ท านองเพลง เธอจ๊ะ เธอจา๋ฯ) 
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เชิญทกุทา่นจงฟังหนอ่ยหนา   จะขอเจรจาบอกกลา่วเลา่ขาน 
มารยาทในการเดนิผา่น(ซ า้)                    ครูบา อาจารย์ หรือทา่นผู้ใหญ่อาวโุส 
ศรีษะก้มแล้วโน้มกาย   เดนิผา่นไปด้วยความมัน่คง 
เป็นมารยาท ท่ีงามกระไร   เราควรใสใ่จตามเจตจ านง 
 

---- ---ม ---ม ---ม --รท --รม -ซ-ม -ร-ท 
---- ---ท  ---ท  ---ท  --รซ --ลท -ล-ซ -ฟ-ม 
---- ---ม ---ม ---ม --รท --รม -ซ-ม -ร-ท 
---- -ทฺทฺร --ทฺล -ทฺ-ทฺ ---- -ทฺทฺร --ทฺล -ทฺ-ทฺ 
--มร -ม-ม -ร-ม -ม-ม --มร -ซ-ม ---- -ร-ซ 
--มซ -ซซ- -ร-ร -ท-ร ---- -ร-ท --รท -ร-ท 
---- -ร-ท --รท -ร-ท --ซล -ลท- ซล-ม -ซ-ซ 
--ซล -ลท- ซล-ม -ซ-ซ     
---ม ซล-ซ -ล-ซ -ล-ซ -ทลซ -ม-ซ -ทลซ -ม-ซ 

 
เพลงท่ี 11 การพดูในท่ีสาธารณะ (ใช้ท านองเพลง น า้ในทะเลฯ) 

การเอย๋การพดู   พดูในท่ีสาธารณะ 
ไมค่วรเพิกเฉยละ   การใช้ถ้อยวจี 
อกัขระชดัเจนไพเราะ  ฟังเสนาะนุม่นวลทกุค า 
กลัน่กรองไมเ่พรีย้งพร า้               (คือความงดงามแหง่ภาษาไทย)(ซ า้) 
 

---- -ร -ม  ---- -ซ -ม  ---- -ร -ม  -ซ -ม  -ร -ม  
---- -ท-ร ---- -ล-ท ---- -ซ-ล --มฟ -ร-ม 
---- -ร-ม ---- -ร-ซ --มร -ร-ซ --รร -ทฺ-ร 
---- -ซ-ล -ล-ท -ล-ซ ---- -ล-ม -ร-ฟ -ล-ล 
---- -ร-ฟ --มร -ม-ฟ ---- -ม-ร -ร-ม -ร-ร 
---- -ล-ท -ล-ท ลท-ซ (--มร -ม-ม --มม -ฟ-ม) 
(---- -ซลท ---- -มซล ---- -รมฟ ---- -ทรม) 
-มซม รมซม ซลซท --ลร --ลท --ลซ -ฟ-ม ---- 
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เพลงท่ี 12 การกราบเบญจางคประดษิฐ์ (ใช้ท านองเพลง หยดุก่อนฯ) 

กราบงามแบบไทย                           ช่ือเพราะกระไร เบญจางคประดษิฐ์ 
คกุเขา่พนมมือชิด(ซ า้)   ไมเ่อียง ไมบ่ดิเรียกทา่เทพนม 
ทา่นีเ้รียกวา่อญัชลี    ตอ่มาท่ีโน้มตวัโค้งก้ม 
ท่ีหวา่งคิว้เล่ือนมือไปประนม(ซ า้)  ท าให้เหมาะสม เรียกวา่วนัทา 
สดุท้ายคือทา่อภิวาท   ทัง้สองหตัถ์กราบลงมา 
ข้อศอกตอ่เขา่ แล้วกราบสามครา(ซ า้) ห้าสว่นกายา เรียกวา่เบญจางเอย 
 

---- -ท-ท -ทลท -ร -ร  ---- -ท-ร  -ท-ล -ซ-ม 
---- -ม-ท --ลท ลซ-ล ---ร  ---ท -ม-ท ลซ-ล 
-ล-- ---ล -ลลล -ล-ล     
---- -ลลซ --ทล -ซ-ม -ท-ร  --ทร  -ท-ล -ซ-ม 
---- -ร -ท --ทร  -ท-ท --ทร  -ท-ท -ท-ท -ท-ล 
---- -ลซล --ซซ -ซ-ม -ล-ท -ท-ร --ลซ -ท-ล 
--ทร  ---ล --ทร  --ท- -ล-ล -ท-ท ซม-ซ -ซ-ซ 
---- -มซท --ทล -ซ-ล -ร -ร  -ท-ท -ล-ท ลซ-ล 
---- ---ล -ลลล -ล-ล     
---ม --ซล ---ท --ซล -มซล -ทซล -ทซล -ซ-ซ 
---ซ ---ซ       

 
เพลงท่ี 13 การรับของจากผู้ใหญ่ (ใช้ท านองเพลง เจ้าชอ่มะลิป่าฯ) 

ข้อนีจ้ะขอบอกกลา่ว  ถึงเร่ืองราว รับของจากผู้ใหญ่ 
รักษามารยาทไว้   ขนบไทยสืบเน่ืองมา 
ให้ก้าวเท้าขวาออกไป  สองหตัถ์ไซร้รับของดงัวา่ 
พร้อมกบัโค้งก้มกายา(ซ า้)  ให้นุม่นวลหนาถอยกลบัมาพลนั 
ด ารงคงไว้ให้มัน่              (ชัว่ลกูชัว่หลาน น่ีแหละคือไทย)ซ า้ 
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---- ---ทฺ ---ร มซ-ม ---- -ล-ม -ล-ม -ร-ทฺ 
---- -ม-ซ --ลท -ร -ล ---ล -ล-ฟ -ม-ร -ทฺรม 
---- -รรทฺ ---ม -ม-ม ---- ทล-ซ -ล-ล -ล-ท 
---- -ล-ซ -ล-ท -ม-ซ --ทท --ซท -ท-ซ -ท-ท 
---- -ซ-ล --ซล -ท-ท ---- -ซ-ล --ซล -ท-ท 
---- ลซทล --มฟ -ร-ม ---- รล-ม -ร-ร -ม-ม 
---- รล-ม -ร-ร -ม-ม --ซล -ซ-ล --ซม -ล-ซ 
---- --ทฟ -ฟ-ฟ -ท-ท ---ฟ ทล-ฟ -ม-ร -ท-ม 
---- -ซ-ล -ลซล -ร -ร  ---- -ซ-ล -ลซล -ร -ร  
-ม-ท -ม-ล -ม-ซ -ฟ-ม     
-ทลท ร ทลท ร ทลท ร ทลซ ลซมซ ลซมซ ลซมซ มร-ม 

 
เพลงท่ี 14 การถอนสายบวั (ใช้ท านองเพลง ขนุแผนฯ) 

กิริยาท่ีงามโสภิต   นารีฟังนิดเถิดหนา 
เป็นยอดแหง่กิริยา(ซ า้)  จะบอกให้หนา คือการถอนสายบวั มือวางข้าง

ตวัแล้วก็ยืนตรง 
เท้าขวาวาดข้างหลงัมัน่คง(ซ า้) ซ้อนเท้าซ้ายตรง มือประสานไว้ 
ยอ่กายก้มหวัลงไป   ยืนขึน้ทนัใดไมเ่อนโอน 
พระราชนิยมสืบมา   น่ีแหละหนางามอยา่งไทย 
 

---- ---ล ---- -มซล ---- -ทซล -ซ-ฟ -ม-ร 
---- -ลลซ ลล-ล --ลท ---- -ลซล -ล-ล -ล-ท 
---- -ซ-ท -ซ-ล -ล-ล (---ร -ม-ฟ -ม-ร -ม-ม) 
---- -ล-ซ -ซ-ซ -ล-ท ---ซ -ล-ล -ท-ซ -ล-ท 
---- -ซ-ล -ซซซ -ล-ล (---ล -ร-ร -ม-ฟ -ล-ม) 
---- ---ม --ซล --ซท --ลร  --ลท --ลซ -ฟ-ม 
-ม-ซ -ม-ท -ม-ท ลซลท -ม-ซ -ม-ล --รท ลซฟม 
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หมายเหต ุการขบัร้องเพลงท่ี 6 , 12 , 13 , 14 ได้มีการปรับเปล่ียนเพิ่มรอบในการขบัร้อง 
จากท านองของเดมิเพียงเล็กน้อยทัง้นีเ้พ่ือให้เหมาะสมกบัค าร้อง และเนือ้หาของบทร้อง  

จากเพลงร าโทนด้านบนท่ีผู้ วิจัยน าเสนอนัน้เป็นตัวอย่างบทเพลงร าโทนในอดีต และ
เนือ้หาตอ่ไปนีด้้านล่างจะเป็นบทเพลงร าโทนท่ีผู้วิจยัได้สร้างขึน้ใหมเ่ก่ียวกบัเนือ้หาไทนแลนด์ 4.0 
ดงันี ้

 
บทเพลงร าโทนไทนแลนด์ 4.0 
บทเพลงร าโทนท่ีผู้วิจยัได้สร้างขึน้นีเ้ป็นท านองเพลงดัง่เดิมของอ าเภอสามโก้ จ.อ่างทอง

ซึ่งได้แต่งและปรับเนือ้เพลงใหม่ให้มีเนือ้หาเก่ียวกับไทยแลนด์ 4.0 ทัง้นีใ้นแต่ละยุคแบ่งเนือ้หา
ออกเป็นเร่ือราวตา่งๆดงันี ้

ในท่ีนีผู้้ วิจัยได้แต่งบทน า ซึ่งเป็นเพลงท่ีน าก่อนเร่ิมเพลงทัง้  4 ยุคเพ่ือเป็นการโหมโรง
เร่ิมต้นของบทเพลงจาก ท านองเพลงอูข้่าวสวสัดี 

เพลงยคุ 1.0 ก็คือยคุของเกษตรกรรม เพลงนีผู้้วิจยั(นายกมัปนาท โนนศรี)และนายวี
ระศกัดิ ์แม้นพยคัฆ์ ได้แตง่ขึน้จากท านอง เพลงอยธุยา 

เพลงยุค 2.0 ซึ่งก็คือยุคอุตสาหกรรมเบา เพลงนีผู้้ วิจยั(นายกัมปนาท โนนศรี)และ
นายวีระศกัดิ ์แม้นพยคัฆ์ ได้แตง่ขึน้จากท านองเพลง วนันีเ้ป็นวนัร าวง 

เพลงยุค 3.0 (ซึ่งเป็นยุคปัจจุบัน ) เป็นยุคอุตสาหกรรมหนัก เพลงนีผู้้ วิจัย(นาย
กมัปนาท โนนศรี)และนายวีระศกัดิ ์แม้นพยคัฆ์ ได้แตง่ขึน้จากท านองเพลง จะมองดดูาว 

เพลงยคุ 4.0 ขบัเคล่ือนด้วยนวตักรรม เพลงนีผู้้วิจยั(นายกมัปนาท โนนศรี)และนายวี
ระศกัดิ ์แม้นพยคัฆ์ ได้แตง่ขึน้จากท านอง เพลงลา 

โดยมีเนือ้หาบทเพลงดงัตอ่ไปนี ้
เพลงบทน า บทเพลงที่ 1 เพลงบทน า  
(ใช้ท านองเพลงอูข้่าวสวสัดี) 
  ขอสวสัดี นโยบายเร่ืองนีชี้น้ า    ผลติผลคนไทยเราท า (ซ า้) 
  เศรษฐกิจก้าวล า้มัน่คงครบครัน (ซ า้) 
  ปรับปรุงสิง่ที่ขาดแคลน (ซ า้)   4.0 ไทยแลนด์วางแผนผลกัดนั 
  ยดุ 1 ยคุ 2 จากเดมิ  (ซ า้)  ยคุ3 เพิม่เตมิก้าวไปให้ทนั 
  พฒันาการค้าการขาย (ซ า้)    สูโ่ลกกว้างไกล ด้วยนโยบายปัจจบุนั 
  โจะพรึม โจะพรึม โจะพรึม (ซ า้) พรึมพรึม พรึม้พรึม พรึมโจ๊ะพรึมพรึม (ซ า้) 
 
 



  35 

---- ---ขอ ---- สว-ัสด ี ---- นโย-บาย -เร่ือง-นี ้ -ชี-้น า 
---- ---ซ ---- ดล-ฺด ---- ลซ-ซ -ม-ล -ล-ซ 
---- ผลติผล -คน-ไทย -เรา-ท า ---- ผลติผล -คน-ไทย -เรา-ท า 
---- ซมมซ -ซ-ซ -ซ-ซ ---- ซมมซ -ซ-ซ -ซ-ซ 

-เศรษฐกิจ -ก้าว-ล า้ -มัน่-คง -ครบ-ครัน -เศรษฐกิจ -ก้าว-ล า้ -มัน่-คง -ครบ-
ครัน 

-มซม -ซ-ล -ล-ซ -ซ-ซ -มซม -ซ-ล -ล-ซ -ซ-ซ 
---- -ปรับ-ปรุง -สิง่-ที ่ -ขาด-

แคลน 
---- -ปรับ-ปรุง -สิง่-ที ่ -ขาด-

แคลน 
---- -ม-ซ -ม-ซ -ม-ซ ---- -ม-ซ -ม-ซ -ม-ซ 
--4.0 -ไทย-

แลนด์ 
-วาง-แผน -ผลกั-ดนั ---- -ยคุ-1 -ยคุ-2 -จาก-เดิม 

-รรร -ม-ม -ด-ล ฺ -ล-ฺด ---- -ซ-ม -ซ-ม -ม-ซ 
---- -ยคุ-1 -ยคุ-2 -จาก-เดิม -ยคุ-3 -เพิ่ม-เติม -ก้าว-ไป -ให้-ทนั 
---- -ซ-ม -ซ-ม -ม-ซ -ร-ร -ซ-ม -ล-ฺด -ด-ด 
---- -พฒันา -การ-ค้า -การ-ขาย ---- -พฒันา -การ-ค้า -การ-ขาย 
---- -ลซซ -ซ-ล -ซ-ซ ---- -ลซซ -ซ-ล -ซ-ซ 

-สู-่โลก -กว้างไกล- ด้วย
นโยบาย 

-ปัจจบุนั ---- -โจะ-พรึม -โจะ-พรึม -โจะ-พรึม 

-ร-ซ -ซม- ดรดด -ลลฺดฺ ---- -ม-ซ -ซ-ล -ม-ซ 
---- -โจะ-พรึม -โจะ-พรึม -โจะ-พรึม ---พรึม -พรึมพรึม- -พรึม-โจ๊ะ -พรึม-

พรึม 
---- -ม-ซ -ซ-ล -ม-ซ ---ร -ซม- -ด-ร -ล-ฺด 

---พรึม -พรึมพรึม- -พรึม-โจ๊ะ -พรึม-พรึม 
---ร -ซม- -ด-ร -ล-ฺด 

 
บทเพลงที่ 2 เพลงยคุ 1.0 ยคุของเกษตรกรรม 
(ใช้ท านองเพลงอยธุยา) 
  เกษตรกรรม (ซ า้) เราท าเพื่อเลีย้งชีวา 1.0 นัน้หนา ภมูิปัญญาของชาวนาไทย 
  ปลกูข้าวพชืสวน ครบกระบวนอีกทัง้นาไร่  จริงหรือจริงซิ (ซ า้)  เลีย้งหม ูเป็ดไก่สง่ขายดีจริง 
  สง่ออกไปขาย ตา่งประเทศยงัมี (ซ า้)   นี่แหละคือ ฝีมือคนไทย คณุภาพเป็นใหญ่ยอดยิ่ง 
  ผู้ชายผู้หญิงก็ยงัต้องยอม   ยกให้เป็นยอดเกษตรกรไทย เข้าสูย่คุใหมต้่องพฒันา 
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--เกษตร --ตรกรรม --เกษตร --ตรกรรม ---- -เรา-ท า -เพื่อ-เลีย้ง -ชี-วา 
--มร --มม --มร --มม ---- -ร-ร -ท-ม -ร-ร 
---- ---- -1.0 -ของ-ชาว ---- -ภมู

ปัญญา 
-ของ-ชาว -นา-ไทย 

---- ---- -ซซล -ท-ซ  -มมม -ล-ม -ม-ม 
---- ---- -ปลกู-ข้าว -พืช-สวน ---ครบ --กระบวน -อีก-ทัง้ -นา-ไร่ 
---- ---- -ร-ม -ม-ซ ---ซ --มม -ท-ร -ร-ท 

-จริง-หรือ -จริง-ซ ิ -จริง-หรือ -จริง-ซ ิ -เลีย้ง-หม ู -เป็ด-ไก ่ -สง่-ขาย -ดี-จริง 
-ล-ซ -ล-ล -ล-ซ -ล-ล -ฟ-ฟ -ร-ร -ร-ฟ -ม-ม 

-สง่-ออก --ไปขาย -ตา่งประเทศ --ยงัม ี -สง่-ออก --ไปขาย -ตา่งประเทศ --ยงัม ี
-ซ-ซ --ลซ -ซซซ --ลล -ซ-ซ --ลซ -ซซซ -ล-ล 
---นี ่ --แหละ

คือ 
--ฝีมือ -คน-ไทย ---คณุ --ณภาพ ---- -เป็น-

ใหญ่ 
---ม --รม --ลม -ม-ม ---ร --รร ---- -ร-ด 
---- -ยอด-ยิง่ --ผู้ชาย --ผู้หญิง --ก็ยงั --ต้องยอม ---- -ยก-ให้ 
---- -ร-ด --ดร --รม --ดร --รด ---- -ร-ด 

 -เป็น-
ยอด 

-เกษตร ตรกร --ไทย -เข้า-สู ่ -ยคุ-ใหม ่ -ต้อง-
พฒั 

---- -ร-ด --รด --รร ---ร -ร-ด -ร-ด -ร-ซ 
--ฒนา 
--รร 

 
บทเพลงที่ 3 เพลงยคุ2.0 ยคุอตุสาหกรรมเบา 
(ใช้ท านองเพลงวนันีเ้ป็นวนัร าวง) 
  ยคุนีเ้ป็นยคุเร่ิมน า   อตุสาหกรรมเข้ามาน าใช้ 
  เคร่ืองมือเคร่ืองจกัร รวดเร็วทนัใด   การค้าการขาย มกี าไรมัน่คง 
  เคร่ืองดื่ม เคร่ืองเขยีนของเรา (ซ า้)   เสือ่ผ้ากระเป๋า เคร่ืองประดบั หรูหรา 
  เศรษฐกิจของไทย ก้าวหน้า    ต้องพฒันา ด้วยนวตักรรม (ซ า้) 
 

---- -ยคุ-นี ้ --เป็นยคุ -เร่ิม-น า --อตุสา หกรรม --เข้ามา -น า-ใช้ 
---- -ร-ซ --รซ -ท-ร --ทม --รร --รร -ร-ม 

-เคร่ือง-มือ -เคร่ือง-
จกัร 

-รวด-เร็ว -ทนั-ใด -การ-ค้า -การ-ขาย -มีก าไร -มัน่-คง 
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-ร-ท -ท-ร -ร-ท -ท-ท -ร-ซ -ร-ซ -รรร -ท-ร 
---- -เคร่ือง-

ดื่ม 
-เคร่ือง-เขียน -ของ-เรา ---- -เคร่ือง-

ดื่ม 
-เคร่ือง-
เขียน 

-ของ-เรา 

---- -ล-ซ -ล-ท -ร-ท ---- -ล-ซ --ลท -ร-ท 
-เสือ้-ผ้า --กระเป๋า -เคร่ืองประดบั -หรู-หรา ---เศรษ ฐกิจ-ไทย ---- -ก้าว-

หน้า 
-ร-ท --ซซ -รทท -ซ-ซ ---ร รร-ม ---- -ด-ด 

--ต้องพฒั -ฒนา -ด้วยนวตั --ตกรรม --ต้องพฒั -ฒนา -ด้วยนวตั --ตกรรม 
--รซ --รร -ดรซ --รร --รซ --รร -ดรซ --รร 

 
บทเพลงที่ 4 เพลงยคุ3.0 เป็นยคุอตุสาหกรรมหนกั 
(ใช้ท านองเพลงจะมองดดูาว) 
  ยคุปัจจบุนัแนวทางขบัเคลือ่น   สานตอ่รอยเลอ่นสร้างทนุก าไร 
  เป็นยคุอตุสาหกรรมหนกั (ซ า้)    รถยนต์เคร่ืองจกัร เหลก็กล้ามีใช้ 
  ผลติก๊าซพลงังานมุง่เน้น (ซ า้)    เร่ืองปนูซเีมนต์สง่ออกไปขาย 
                        เอย๋ โอ้เมืองไทย                                       เข้าสูย่คุใหมเ่ร่ืองการลงทนุ 
           ตา่งชาติลงทนุเข้ามาจบัจอง                         ค้าขายแคลว่คลอ่ง เงินทองมากมาย                               
                        เอย๋อตุสาหกรรม เกษตรกรรมน าใช้                ถือวา่ยิ่งใหญ่ เศรฐกิจไทยต้องพฒันา 
 
-ยคุ-ปัจ จบุนั -แนว-ทาง -ขบั-

เคลือ่น 
-สาน-ตอ่ -รอย-เลือ่น -สร้าง-ทนุ -ก า-ไร 

-ม-ร --มม -ม-ม -ร-ด -ด-ท -ด-ร -ด-ร -ร-ร 
---- -เป็น-ยคุ --อตุสา หกรรม-

หนกั 
---- -เป็น-ยคุ --อตุสา หกรรม-

หนกั 
---- -ล-ท  --ซล ลล-ซ ---- -ล-ท  --ซล ลล-ซ 

-รถ-ยนต์ -เคร่ือง-
จกัร 

-เหลก็-
กล้า 

-มี-ใช้ ---- ผลติ-ก๊าซ พลงั-งาน -มุง่-เน้น 

-ล-ฟ -ม-ร -ร-ม -ม-ฟ ---- รร-ซ มม-ม -ร-ด 
---- ผลติ-ก๊าซ พลงั-งาน -มุง่-เน้น -เร่ือง-ปนู --ซเีมนต์ -สง่-ออก --ไปขาย 
---- รร-ซ -ม-ม -ร-ด -ม-ม --มม -ร-ร --มร 
---เอย๋ ---โอ้ ---- -เมือง-ไทย -เข้า-สู ่ -ยคุ-ใหม ่ -เร่ือง-การ -ลง-ทนุ 
---ซ ---ม ---- -ร-ด -ด-ล ฺ -ด-ล ฺ -ด-ร -ร-ร 
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-ตา่ง-ชาต ิ -ร่วม-หุน่ -เข้า-มา -จบั-จอง -ค้า-ขาย -แคลว่-
คลอ่ง 

-เงิน-ทอง -มาก-มาย 

-ซ-ซ -ล-ซ -ซ-ล -ซ-ล -ล-ร -ม-ร -ร-ม -ร-ม 
---เอย๋ --อตุสา ---- --หกรรม --เกษต --ตกรรม ---- -น า-ใช้ 
---ซ --รม ---- --รด --ดล ฺ --ดด ---- -ร-ม 
---- ---- -ถือ-วา่ -ยิ่ง-ใหญ่ ---เศรษ ฐกิจ-ไทย -ต้อง-พฒั --ฒนา 
---- ---- -ซ-ม -ร-ด ---ร มร-ฟ -ร-ล --มม 

 
 
บทเพลงที่ 5 เพลงยคุ4.0 ขบัเคลือ่นด้วยนวตักรรม 
(ใช้ท านองเพลงลา) 
  ถึงเวลาแล้วหนา เราเดินหน้าก้าวไปพร้อมกนั ประชารัฐสบืสาน รวมพลงัเพื่อสร้างชาติไทย 
  เศรษฐกิจยคุเก่า ขบัเคลือ่นเข้าสูย่คุใหม ่   Startup  นัน่ไงก้าวสูร่ะบบ SME 
  มัน่คง มัง่คัง่ ยัง่ยืนแบบมีแนวทาง    ICT โครงสร้างความส าเร็จนัน้คือปัจจยั 
  ผลผลติก้าวล า้ ด้วยนวตักรรมขบัเคลือ่นตอ่ไป   ร่วมมือร่วมใจ ชาติไทยต้องพฒันา (ซ า้) 
  รักก็ลา ไมรั่กก็ลา      เดินหน้าสง่เสริมเศรษฐกิจ (ซ า้) 
  ด้านผลผลติเราต้องพฒันา     4.0 ยคุใหมไ่ทยแลนด์พฒันา 
 

---- ---ถึง --เวลา -แล้ว-หนา ---เรา -เดิน-หน้า -ก้าว-ไป -พร้อม-กนั 
---- ---ทฺ --รม -ฟ-ล ---ล -ล-ฟ -ม-ม -ฟ-ม 
---- ---- ประชา-รัฐ -สบื-สาน ---- -รวมพลงั -เพื่อ-สร้าง -ชาต-ิไทย 
---- ---- ลล-ท -ซ-ซ ---- -มมม -ร-ม -ม-ม 
---- ---- -เศรษฐกิจ -ยคุ-เก่า ---- -ขบั-เคลือ่น -เข้า-สู ่ -ยคุ-ใหม ่
---- ---- -รมร -ซ-ร ---- -ทฺ-ร -ร-ทฺ -ร-ทฺ 
---- ---- Star-tup -นัน่-ไง ---- -ก้าว-สู ่ ระบบ-S -M-E 
---- ---- ลล-ท -ล-ซ ---- -ม-ร มร-ซ -ม-ม 
---- ---- -มัง่-คง -มัน่-คลัง่ ---- -ยัง่-ยืน -แบบ-ม ี -แนว-ทาง 
---- ---- -ซ-ม -ร-ทฺ ---- -ร-ม -ทฺ-ร -ร-ร 
---- ---- -ICT -โครง-

สร้าง 
---- -

ความส าเร็จ 
-นัน้-คือ -ปัจ-จยั 

---- ---- -ลลล -ล-ซ ---- -มมร -ซ-ม -ม-ม 
---- ---- -ผลผลติ -ก้าว-ล า้ -ด้วยนวตั --ตกรรม -ขบั-

เคลือ่น 
-ตอ่-ไป 
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---- ---- -มมร -ซ-ซ -รมซ --มม -ทฺ-ร -ทฺ-ร 
---- ---- -ร่วม-มือ -ร่วม-ใจ ---- -ชาต-ิไทย -ต้อง-พฒั --ฒนา 
---- ---- -ซ-ล -ท-ซ ---- -ร-ม -ม-ฟ --มม 
---- ---- -ร่วม-มือ -ร่วม-ใจ ---- -ชาต-ิไทย -ต้อง-พฒั --ฒนา 
---- ---- -ซ-ล -ท-ซ ---- -ร-ม -ม-ฟ --มม 
---รัก --ก็ลา -ไมรั่ก --ก็ลา ---- -เดิน-หน้า -สง่-เสริม -เศรษฐกิจ 
---ซ --รม --มซ --รม ---- -ร-ด -ด-ร -ดรด 
---- -เดิน-หน้า -สง่-เสริม -เศรษฐกิจ -ด้าน-ผล -ผลติ -เรา

ต้องพฒั 
--ฒนา 

---- -ร-ด -ด-ร -ดรด -ร-ม --มร -มมซ --มม 
-4.0  -ยคุ-ใหม ่ -ไทย-

แลนด์ 
-พฒันา     

-รรร -ม-ร -ม-ม -ซมม 

 

4. ชุดการสอน 
4.1 ความหมายของชดุการสอน 
สมศักดิ์ สมใจ (2542: 8) ได้ใด้ความหมายไว้ว่า ระบบนะส่ือประสมท่ีสอดคล้อง

เนือ้หาวิชา  
มาชว่ยในการเปล่ียนแปลง พฤตกิรรมการเรียนรู้ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึน้ โดยจดัอยูใ่น
รูปกลอ่งหรือซองท่ีบรรจส่ืุอการเรียนการสอนตา่งๆ และค าแนะน าในการกระท ากิจกรรมตาม
ขัน้ตอนท่ีเหมาะสม เพ่ือให้นกัเรียนเกิดการเรียนรู้ตามจดุประสงค์ท่ีก าหนดไว้ 

สกิุจ ลดัดากลม (2554 : 13) ได้ให้ความหมายไว้วา่ ชดุของส่ือการสอนหลายๆ อยา่ง
ท่ีน ามาใช้ร่วมกนั ในเนือ้หา เดียวกนั วตัถปุระสงค์เดียวกนั โดยมีส่ือแตล่ะอยา่งท าหน้าท่ีตา่งกนั 

จากแนวคิดท่ีกล่าวมาผู้ วิจยัพอสรุปได้ว่า ชดุการสอน หมายถึง กานน าส่ือการเรียนการ
สอนตา่งๆ ท่ีมีหลากหลายรูป แบบมาใช้ร่วมกนั และสร้างสรรค์เรียบเรียงใหม่ให้มีความยากง่ายท่ี
เหมาะสมแก่ผู้ เรียน จึงเรียกว่าส่ือประสม ทัง้นีเ้พ่ือท าให้ผู้ เรียนบรรลวุตัถปุระสงค์หรือเปา้หมายใน
การเรียนท่ีก าหนดไว้ โดยจดัใส่กล่อง แพจเกจ หรือหนงัสือ ท่ีมีองค์ประกอบครบถ้วนภานใยเล่ม
เดียว และสามารถหยิบน ามาใช้งานได้ง่าย และมีขัน้ตอนท่ีในการใช้งานท่ีเหมาะสม 

4.2 ประเภทของชดุการสอน 
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ชยัยงค์ พรหมวงค์ (2523: 117-118 )  ได้กล่าวถึงประเภทของชุดการสอนไว้ว่า ชดุการ
สอนแบง่เป็น 4 ประเภท ดงันี ้

4.2.1 ชุดการสอนประดอบด้วยการบรรยาย เป็นชุดการท่ีมุ่งช่วยขยายเนือ้หาสาระ
การสอนแบบบรรยายให้ ชดัเจน ช่วยให้ผู้สอนพดูน้อยลง และให้ส่ือการสอนท าหน้าท่ีแทนชดุการ
สอน แบบนีน้ิยมใช้กับการฝึกอรรบและการสอนใช้ ระดับอุดมศึกษาท่ียังถือว่าการสอนแบบ
บรรยายยงัมีบทบาทส าคญัในการถ่ายทอดความรู้แก่ผู้ เรียน 

4. 2.2 ชุดการสอนแบบกลุ่มกิจกรรม เป็นชุดการสอนท่ีมุ่งให้ผู้ เรียนได้ประกอบ
จิตรกรรมกลุม่เชน่ในการสอนแบบศนูย์การสอนการสอนแบบกลุม่สมัพนัธ์เป็นต้น  

4.2.3 ชดุการสอนแบบเอภตัภาพ หรือชดุการสอนรายบคุคล เป็นชดุการสอนท่ีมุ่งให้
ผู้ เรียน 
เรียนสามารถศกึษาหาความรู้ด้วยตนเองตามความแตกตา่งระหวา่งบคุคลอาจเป็นการเรียนใน
โรงเรียนหรือท่ีบ้านก็ได้เพ่ือให้ผู้ เรียนเก้าไปข้างหน้าตามความสามารถความสนใจและความพร้อม
ของผู้ เรียนชดุการสอนรายบคุคลอาจออกมาในรูปแบบของหนว่ยการสอนย่อยหรือโมดลู  

4.2.4 ชดุการสอนทางไกลเป็น. ชดุการสอนท่ีผู้สอน กลบัผู้ เรียนอยู่ตา่งท่ีตา่งเวลากนั
มุง่สอน 
ให้ผู้ เรียนศกึษาด้วยตนเองโดยไมต้่องหาเข้าฉนัเรียนประกอบด้วยส่ือประกอบสินพิมพ์รายการวิทยุ
โทรทศัน์ภาพยนตร์และการสอนเสริมตามศนูย์บริการการศกึษา จากการศกึษาประเภทชดุการ
สอนสรุปได้วา่ประเภทของชดุการสอนทัง้ส่ีประเภทไมมี่ชดุการสอนใดดีท่ีสดุขึน้อยู่กบัผู้สอนท่ีจะ
เลือกใช้ประเภทชดุการสอนตา่งๆโดยเน่ืองจากสถานการณ์และควรค านงึถึงเร่ืองของการใช้งาน
ควรเลือกประเภทชดุการสอนให้เหมาะสมจะท าให้ชดุการสอนมีประสิทธิภาพสงูสดุ 

4.3 องคป์ระกอบของชดุการสอน 
บุญชม ศรีสะอาด (2547: 95-96) กล่าวไว้ว่า องค์ประกอบท่ีส าคญัของชุดการสอนมี

ดงัตอ่ไปนี ้
4.3.1 คูมื่อครู เป็นครูมือท่ีชีส าหรับครูเก่ียวกบัแนวปฏิบตัิในการจดัการเรียนการสอน

อนัประกอบด้วยแผนการสอนสิ่งท่ีต้องเตรียมก่อนการสอนบทบาทของครูบทบาทของผู้ เรียนเป็น
ต้น 

4.3.2 บตัรค าสัง่หรือใบงาน. เป็นข้อค าสัง่ท่ีก าหนดให้ผู้ เรียนปฏิบตัิกิจกรรมตามท่ี
ระบุไว้ในข้อค าสั่งโดยจะระบุไว้ตามล าดับขัน้ตอนในการเรียนซึ่งจะมีอยู่ทัง้ในชุดการสอนทัง้
รายบคุคลและแบบกลุม่ประกอบไปด้วย 
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4.3.2.1. ค าอธิบายในเร่ืองท่ีจะศกึษา 
4. 3. 2. 2 ค า สั่ ง ส า ห รั บผู้ เ รี ย น ใ นก า รด า เ นิ น จิ ต ร ก ร รม ใน กา ร เ รี ยน 

4.3.2.3 การสรุปบทเรียน 
4.3.3. เนือ้หาสาระและส่ือต่างๆในส่ือการสอน ภายในบทเรียนของชุดการสอนจะมี

เนือ้หา 
และส่ือในรูปแบบตา่งๆมีหลากหลายเชน่สิ่งตีพิมพ์ประเภทตา่งๆ แผ่นใสวสัดกุราฟฟิกดีวีดีวีซีดี
บทเรียนท่ีบนัทึกอยูใ่นรูปแบบโปรแกรมสไลด์โมเดสแบบจ าลองเป็นต้น 

4.3.4. แบบประเมินผลหรือแบบทดสอบความก้าวหน้าของผู้ เรียน. เป็นแบบวัด
ประเมินผลท่ี 
ได้จากกาจดัการเรียนการสอนท่ีท าให้ทราบว่าผู้ เรียนเกิดประสิทธิภาพในการเรียนหรือไมผู่้ เรียนมี
ทกัษะในการเรียนรู้ท่ีดีขึน้หรือไมแ่ละมีพฤตกิรรมทางการเรียนเป็นเชน่ไรแบบประเมินอาจอยูใ่นรูป
ของการมอบหมายชิน้งานให้ผู้ เรียนท าหรืออาจเป็นแบบทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียนหรือ
แบบฝึกหดัท้ายบทท่ีมีลกัษณะเป็นแบบทดสอบ ปรนยัอตันยัหรือเป็นการทดสอบภาคปฏิบตัก็ิได้ 

จากการศึกษาองค์ประกอบของชุดการสอนสรุปได้ว่าในทุกส่วนขององค์ประกอบนัน้มี
หน้าท่ีต่างกันและมีความส าคัญเท่าๆกันประการแรกคู่มือครูมีความจ าเป็นอย่างมากท่ีผู้ สอน
จะต้องเข้าใจการใช้ชดุการสอนก่อนท่ีจะลงมือสอนจริงมิเชน่นัน้อาจเกิดข้อผิดพลาดขึน้ได้ประการ
ท่ีสองบตัรค าสัง่หรือใบงานเป็นสิ่งท่ีจะช่วยน าทางให้ผู้ เรียนไปถึงวตัถปุระสงค์ท่ีตัง้ไว้ประการท่ีสาม
เป็นสิ่งจ าเป็นท่ีต้องให้ผู้ เรียนได้เรียนรู้กล่าวคือในส่วนนีเ้ป็นเนือ้หาและความรู้ท่ีมากบัส่ือการสอน
และประการสดุท้ายหลงัจากมีการนอกจากการเรียนการสอนแล้วต้องมีเคร่ืองมือแบบประเมินผล
เพ่ือตดิตามความก้าวหน้าของผู้ เรียน 

4.4 คณุคา่และประโยชน์ของชดุการสอน 
กศุยา แสงเดช (2545: 10-11 ) กลา่วถึงคณุคา่และประโยชน์ของชดุการสอนไว้ดงันี ้

4.4.1 ชดุการสอนชว่ยลดภาวะในการจดัการเรียนการสอนของครูผู้สอน เน่ืองจากมี 
ค าชีแ้จงคอยแนะน าการใช้ชดุการสอนเป็นขัน้ตอนมีอปุกรณ์กิจกรรมตลอดจนส่ือการเรียนรู้ท่ี
หลากหลายท่ีผู้สอนสามารถน าไปใช้ได้ทนัทีโดยไมจ่ าเป็นต้องสร้างขึน้มาใหมท่ัง้ยงัชว่ยปรับพืน้
ฐานความรู้ในการใช้ชดุการสอนของครูผู้สอนไปในทิศทางเดียวกนัและชว่ยในการลดอตัราความ
แตกตา่งของการใช้ชดุการสอนอนัเกิดจากมี ผู้สอนหลากหลายคนในชดุการสอนเดียวกนั
นอกจากนัน้ยงัชว่ยสร้างความมัน่ใจให้และเตรียมความพร้อมในการจดัการเรียนการสอนให้แก่ครู

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2F4.3.2.1%2F&h=ATPdXT8lTTmu5PLnT-N3mOgECsL089OJ_f7P7LLcos6_BNa7wOmJH5t_LTEwBBPKJgHEwE-ZIJRcyhRghINcsYw7IaxdO40puyVu235nsCyObHAYClatQnQoHoo
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2F4.3.2.2%2F&h=ATPdXT8lTTmu5PLnT-N3mOgECsL089OJ_f7P7LLcos6_BNa7wOmJH5t_LTEwBBPKJgHEwE-ZIJRcyhRghINcsYw7IaxdO40puyVu235nsCyObHAYClatQnQoHoo
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2F4.3.2.3%2F&h=ATPdXT8lTTmu5PLnT-N3mOgECsL089OJ_f7P7LLcos6_BNa7wOmJH5t_LTEwBBPKJgHEwE-ZIJRcyhRghINcsYw7IaxdO40puyVu235nsCyObHAYClatQnQoHoo
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โดยครูจะเป็นผู้ ท่ีคอยให้ความชว่ยเหลือรวมทัง้ให้ค าแนะน าแก่ผู้ เรียนเม่ือผู้ เรียนเกิดปัญหาในการ
เรียนและเปิดโอกาสให้ผู้ เรียนสามารถซกัถามโต้ตอบและแสดงออกซึง่ความคิดเห็นได้อย่างเตม็ท่ี 

4.4.2 ชดุการสอนชว่ยในการพฒันาการเรียนรู้ท่ีมีประสิทธิภาพ เน่ืองจากผลิตขึน้โดย
มีผู้ ท่ีมีความรูเฉพาะด้านเป็นผู้ ท่ีมีความเช่ียวชาญในสาขาวิชานัน้ซึง่ต้องผ่านขัน้ตอนทดลองซ า้จน
สามารถแนใ่จในประสิทธิภาพของชดุการสอนก่อนน ามาแพร่เพ่ือใช้จริง 

4.4.3 ชุดการสอนมีวัตถุประสงค์ในการใช้ท่ีชัดเจน มีองค์ประกอบของส่ือการสอน
อย่างครบถ้วนทัง้คู่มือ ชีแ้จงในการใช้งานวตัถุประสงค์การเรียนใบความรู้แบบทดสอบก่อนเรียน
และหลงัเรียนซึง่ผู้ เรียนสามารถทดสอบความรู้ความเข้าใจของตนเองหลงัจากการเรียนได้จากการ
ท าแบบทดสอบท่ีก าหนดมาให้ในรูปแบบต่างๆซึ่งเป็นการทดสอบผลส าเร็จในการเรียนและท าให้
ผู้ เรียนเข้าใจในบทเรียนมากยิ่งขึน้ทัง้นีก้ารท าแบบทดสอบหลังเรียนแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท
ได้แก่ 

4.4.3.1 แบบทดสอบท่ีมีผู้ เรียนสามารถตรวจสอบค าตอบด้วยตนเอง 
4.4.3.2 แบบทดสอบท่ีครูเป็นผู้ตรวจค าตอบจากการศกึษาคณุคา่และประโยชน์

ของชดุการ 
สอนสรุปได้วา่ชดุการสอนเป็นแหลง่การเรียนรู้ท่ีมีความหลากหลายและสร้างหรือ

พฒันาขึน้มาโดยมีผู้ เช่ียวชาญในสาขาวิชานัน้นัน้มีการออกแบบมาเป็นอย่างดีและมีความสะดวก
ในการน ามาใช้งานได้ทนัทีจึงท าชุดการสอนเป็นท่ีน่าสนใจบทบาทของผู้สอนจะถูกเปล่ียนหน้า
ท่ีมาเป็นผู้ ให้ค าปรึกษาแทนท่ีจะท าเป็นการสอนแตเ่พียงอย่างเดียว ท าให้ผู้ เรียนไม่รู้สึกเบื่อหน่าย
และสามารถพัฒนาทักษะและความรู้ของผู้ เรียนให้ดียิ่งขึน้นับได้ว่ามีคุณค่าและประโยชน์เป็น
อยา่งยิ่ง 

4.5 ขัน้ตอนการจดัท าชดุการสอน ชยัยงค์ พรหมวงศ์ (2525: 123) ได้กลา่วถึงขัน้ตอน
การจดัท าชดุการสอนส าหรับกลุม่กิจกรรม 10 ขัน้ตอนดงัตอ่ไปนี ้

1) ก าหนดหมวดหมู่เนือ้หาประสบการณ์ อาจก าหนดเป็นหมวดวิชาหรือบูรณา
การเป็น 
แบบสหวิทยาการตามท่ีเห็นเหมาะสม  

2) ก าหนดหน่วยการสอน แบ่งเนือ้หาออกเป็นหน่วยการสอนโดยประมาณ
เนือ้หาวิชาท่ีครู 
สามารถถ่ายทอดความรู้แก่นกัเรียนได้ใน 1 สปัดาห์หรือ1 ครัง้  

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2F4.4.3.1%2F&h=ATPdXT8lTTmu5PLnT-N3mOgECsL089OJ_f7P7LLcos6_BNa7wOmJH5t_LTEwBBPKJgHEwE-ZIJRcyhRghINcsYw7IaxdO40puyVu235nsCyObHAYClatQnQoHoo
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2F4.4.3.2%2F&h=ATPdXT8lTTmu5PLnT-N3mOgECsL089OJ_f7P7LLcos6_BNa7wOmJH5t_LTEwBBPKJgHEwE-ZIJRcyhRghINcsYw7IaxdO40puyVu235nsCyObHAYClatQnQoHoo
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3) ก าหนดหัวข้อ โดยก าหนดประสบการณ์ในหน่วยการเรียนแต่ละหน่วยเป็น
เร่ืองๆ  

4) ก าหนดความคิดรวบยอดและหลักการ ต้องให้สอดคล้องกับหน่วยการเรียน
และหวัข้อ 

โดยสรุปแนวคิดสาระและหลกัเกณฑ์ส าคญัไว้เพ่ือเป็นแนวทางในการจดัเนือ้หาท่ี
ใช้สอนให้สอดคล้องกนั  

5) ก าหนดวตัถุประสงค์ให้สอดคล้องกับหวัเร่ือง เป็นจุดประสงค์ทัว่ไปก่อนแล้ว
เปล่ียนเป็น 
จดุประสงค์เชิงพฤตกิรรมท่ีต้องมีเง่ือนไขและเกณฑ์พฤตกิรรมไว้ทกุครัง้ 

6) ก าหนด กิจกรรมการเรียนให้สอดคล้องกับจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม ซึ่งเป็น
แนวทางใน 

การเลือกและการผลิตส่ือการสอนและกิจกรรมการเรียนท่ีหมายถึงกิจกรรมทุก
อย่างท่ีผู้ เ รียนปฏิบัติเช่นการอ่านบัตรค าสั่งตามค าตอบเขียนภาพการท าการทด รองทาง
วิทยาศาสตร์เป็นต้น 

7) ก าหนดแบบประเมินผล ต้องออกแบบการประเมินผลให้ตรงกบัวตัถุประสงค์
เชิง 

พฤตกิรรมโดยใช้การสอนแบบอิงเกรเพ่ือให้ผู้สอนทราบวา่หลงัจากผ่าตดักิจกรรม
การมาเรียบร้อย แล้วผู้ เรียนได้เปล่ียนแปลงพฤตกิรรมตามจดุประสงค์ท่ีตัง้ไว้หรือไม่ 

8) เลือกและผลิตส่ือการสอน วสัดอุุปกรณ์ และวิธีการท่ีครูใช้ ถือว่าเป็นส่ือการ
สอนทัง้สิน้ 
เม่ือผลิตส่ือการสอนแตล่ะหวัข้อแล้วก็จดัส่ือการสอนเหลา่นัน้ไว้เป็นหมวดหมูใ่นกลอ่งท่ีเตรียมไว้
ก่อน น าไปทดลองหาประสิทธิภาพ  

9) การหาประสิทธิภาพของชดุการสอน เพ่ือเป็นการประกนัวา่ชดุการสอนท่ีสร้าง
ขึน้มี 
ประสิทธิภาพในการสอนผู้สร้างต้องก าหนดเกณฑ์ขึน้ล่วงหน้าโดยค านงึถึงหลกัการท่ีว่าการเรียนรู้
เป็นการช่วยการเปล่ียนแปลงพฤตกิรรมของผู้ เรียนบรรลผุล  

10) การใช้ชุดการสอน ชุดการสอนท่ีได้ปรับปรุงและมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์
ท่ีตัง้ไว้แล้ว 
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สามารถน าไปสอนผู้ เรียนได้ตามประเภทของชดุการสอนและระดบัการศกึษาโดยก าหนดขัน้ตอน
การใช้งานดงันี ้

-ขัน้ท่ีหนึ่ง ให้ผู้ เรียนน าแบบทดสอบก่อนเรียนเพ่ือพิจารณาพืน้ฐานความรู้
เดมิของผู้ เรียน 

 -ขัน้ท่ีสอง ขัน้น าเข้าสูบ่ทเรียน 
-ขัน้ท่ีสามขัน้ประกอบกิจกรรมการเรียนขัน้สอนผู้สอนบรรยายหรือแบง่กลุม่ 

ประกอบกิจกรรมการเรียนการสอน  
-ขัน้ท่ีส่ีขัน้สรุปผลและสอนเพ่ือสรุปความคดิรวบยอดและหลกัการส าคญั 
-ขัน้ท่ีห้าท าแบบทดสอบหลงันกัเรียนเพ่ือประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ จาก

การศึกษาขัน้ตอนการจัดชุดการสอนสรุปได้ว่าผู้ สอนควรใส่ใจการสร้างชุดการสอนก่อนเป็น
ประการแรกควรมีการวางแผนการและการออกแบบชดุการสอนอย่างไรเอียดและรอบคอบชดุการ
สอนนัน้จงึเกิดประสิทธิภาพสงูสดุ 

 

5. ประวิตโิรงเรียนสตรีอ่างทอง 
โรงเรียนสตรีอา่งทอง เป็นโรงเรียนมธัยมศกึษาประเภทสหศกึษา สงักดัส านกังานเขต

พืน้ท่ีการศึกษาอ่างทอง กระทรวงศึกษาธิการ ตัง้อยู่หมู่ท่ี 3 บ้านต าบลศาลาแดง อ าเภอเมือง 
จงัหวดัอ่างทอง รหสัไปรษณีย์ 14000 เบอร์โทรศพัท์คือ 035-611511 จดัการศกึษาให้กบันกัเรียน
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย ก่อตัง้เม่ือปี พ.ศ. 2482 เดิมรวมอยู่กับโรงเรียน
อ่างทองปัทมโรจน์ราษฎร์บ ารุง หรือโรงเรียนประจ าจงัหวดัอ่างทอง (ปัจจบุนัคือโรงเรียนอ่างทอง
ปัทมโรจน์วิทยาคม) อยู่ในบริเวณวดัอ่างทอง ต่อมาปี พ.ศ. 2482 ได้รับงบประมาณการก่อสร้าง
อาคารเรียนแบบอาคารไม้สองชัน้ ขนาด 8 X 22 เมตร 6 ห้องเรียนสร้าง ณ บริเวณหน้าศาลากลาง
จงัหวดั (ปัจจบุนัเป็นสถานท่ีตัง้ขององค์การบริหารส่วนจงัหวดัอา่งทอง) และได้แยกเฉพาะนกัเรียน
หญิงมาเรียนในอาคารใหม่ โดยใช้ช่ือว่า “โรงเรียนสตรีประจ าจงัหวัดอ่างทอง” เปิดสอนเฉพาะ
ระดบัมธัยมศกึษาตอนต้น มีนางพงศ์ทอง ดีแท้ เป็นผู้บริหารคนแรกของโรงเรียน ในปี พ.ศ. 2503 
ได้รับงบประมาณการก่อสร้างอาคารเรียน 1 หลงั พร้อมท่ีดินแห่งใหม่  จ านวน10 ไร่ ตัง้อยู่ริมถนน
อ่างทอง – อยุธยา (ปัจจุบนัคือวิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทอง) ขณะนัน้มี นางสงัเวียน พฒันมงคล 
ด ารงต าแหน่งครูใหญ่ และต่อมาในปีการศึกษา 2506 ได้เปิดสอนระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย 
เป็นต้นมาจนถึงปัจจบุนั 
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ในปี พ.ศ. 2520 ได้รับงบประมาณการก่อสร้างอาคารเรียนแบบถาวร แบบ 424 ค. 1 
หลงัในท่ีดนิปัจจบุนั และได้ย้ายนกัเรียนมาเรียน ณ ท่ีแหง่ใหม ่เม่ือปีการศกึษา 2521 ตัง้แตน่ัน้เป็น
ต้นมา และในปี พ.ศ. 2528 โรงเรียนได้รับรางวลัพระราชทานขนาดกลาง ประเภทจดัการศึกษา
ดีเดน่ ซึง่ขณะนัน้นางสาวอารมณ์ ประพนัธ์ ด ารงต าแหนง่ผู้อ านวยการโรงเรียน 

หลงัจากนัน้โรงเรียนสตรีอ่างทอง ได้รับการพฒันาขึน้เป็นล าดบัทัง้งบประมาณและ
การจดัการเรียนการสอน โดยปัจจบุนั พ.ศ. 2562 ผู้อ านวยการของโรงเรียนคือ นายมงคล บกสกลุ 
ซึ่งในส่วนของกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ-ดนตรี  นกัเรียนท่ีเรียนดนตรีได้รางวลัหรือเข้าประกวดท่ี
โดดเดน่มีดงันี ้ 

 
 

 

ภาพประกอบ 1 กลุม่นกัเรียนท่ีได้รับรางวลัชนะเลิศอนั 2 ระดบัประเทศ เม่ือปี พ.ศ. 2561 ในการ
ประกวดมาร์ชชิ่งความดี 
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ภาพประกอบ 2 รางวลัชนะเลิศรองอนัดบั 1 ระดบัประเทศ ปี พ.ศ. 2561 ในการประกวดตลก
ระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย 

 
 

 

ภาพประกอบ 3 รางวลั TOP 5 ระดบัประเทศ ปี พ.ศ. 2561 .ในการประกวดวงดนตรีสตริงใน
รายการ thailandbandnockout 
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ภาพประกอบ 4  กลุม่นกัเรียนเข้าประกวดในรอบรองชนะเลิศรายการ HOTWAEV 2018 

 

ภาพประกอบ 5 รางวลัชนะเลิศอนัดบั 1 กลองยาวท่ีวิทยาลยันาฏศลิปะอา่งทองปีพ.ศ.2559 

 
ดงันัน้โรงเรียนสตรีอ่างทอง จึงเป็นโรงเรียนท่ีมีกิจกรรมทางดนตรีท่ีโดดเด่นโรงเรียนหนึ่ง 

ซึ่งการจดัการเรียนการสอนนอกจากจะสอดคล้องกับหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการแล้ว ยงั
ค านงึถึงการเร่ืองราวประวตัิศาสตร์ ทกัษะทางดนตรี เพลงพืน้บ้านอา่งทอง รวมถึงลิเก ร าตดั เพลง
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ฉ่อย ร าตดั อีแซว และร าโทน ซึ่งการพัฒนานักเรียนโรงเรียนสตรีอ่างทอง นอกจากนักเรียนจะ
เข้าใจเร่ืองราวต่างๆ ข้างต้น การเข้าใจถึงการเปล่ียนแปลงของโลกท่ีสอดคล้องกับนโยบายของ
รัฐบาลก็เป็นสิ่งท่ีส าคญั ในการท าให้ผู้ เรียนไม่เกิดความเหลือมล า้กบันกัเรียนในกรุงเทพมหานคร 
ดงันัน้การท่ีผู้วิจยัได้สร้างชดุการสร้างเพลงร าโทน ท่ีมีการบรูณาการนโยบายไทยแลนด์ 4.0 เชน่ใน
เร่ืองของ Startup, SME และนวัตกรรม จึงเป็นสิ่งท่ีจะท าให้นักเรียนเกิดความสนุกสนานใน
กิจกรรมการเรียนการสอน เข้าใจบริบทของเพลงพืน้บ้านท่ีเป็นเอกลกัษณ์ของจงัหวดัอา่งทอง และ
เทา่ทนัไทยแลนด 4.0 ซึง่เป็นนโยบายของรัฐบาล โดยมีผู้วิจยัด าเนินกิจดนตรีดงักลา่ว  

 

6. งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
ชาลิสา สขุสวุรรณ (2559 )การสร้างหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์เพ่ือพฒันาการสอนดนตรี เร่ือง

เคร่ืองหมายและสญัลกัษณ์ทางดนตรีสากลระดบัชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนอุดมศึกษารังสิต 
ผลวิจยัพบว่า 1)หนงัสืออิเล็กทรอนิกส์เพ่ือพฒันาการสอนดนตรี เร่ืองเคร่ืองหมายและสญัลกัษณ์
ทางดนตรีสากล มีค่า80/82ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีก าหนด; 2)นกัเรียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน
หลงัจารใช้หนงัสืออิเล็กทรอนิกส์สงูกว่าก่อนเรียนอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติระดบั 0.01 (t=14.99); 
และ3)นกัเรียนมีความพงึพอใจตอ่การเรียนการสอนด้วยหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์อยูใ่นระดบัมาก (x=
4.03) 

ธนกรณ์ โพธิเวส (2559)การศึกษาการสอนโสตสันชานในครูดนตรีระดบัมัธยมศึกษา
ตอนต้นในกรุงเทพมหานคร ผลวิจยัพบวา่  ครูดนตรีในระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนต้นเป็นส่วนน้อยท่ี
มีพืน้ฐานความรู้ความเข้าใจในเร่ืองโสตสญัชาน และเม่ือเปรียบเทียบระหวา่งประเภทกลุม่โรงเรียน
พบความแตกตา่งมีนยัส าคญั  ครูดนตรีในระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนต้นส่วนใหญ่มีเจตคติท่ีดีมาก
ตอ่แนวการสอนโสตสนัชาน แตก่ารจดัการเรียนการสอน โสตทกัษะทางดนตรีโดยใช้แนวการสอน
โสตสนัชานยงัอยูใ่นระดบัปานกลาง 

นิลวรรณา อึง้อมัพร (2559)สรีระสมัพนัธ์ : กระบวนการพฒันาทกัษะความเป็นนกัดนตรี
โดยใช้บทฝึกดนตรีเพ่ือการเคล่ือนไหว ผลวิจัยพบว่า เยาวชนไทยมีข้อจ ากัดในการแสดงออก
ในทางดนตรีแม้จะมีเทคนิคการเลน่ท่ีอยูใ่นระดบัสงูก็ตาม เน่ืองจากการเรียนการสอนดนตรีปฏิบตัิ
ในปัจจุบนัมุ่งพฒันาเทคนิคเป็นหลกัโดยมองข้ามความส าคญัของทกัษะความเป็นนกัดนตรีการ
เล่นเพียงโน้ตและจงัหวะท่ีถกูต้องนัน้ยงัมีไมเ่พียงพอทว่านกัดนตรีต้องมีความซาบซึง้ในดนตรีและ
ถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกเพ่ือแสดงถึงบุคลิกทางดนตรีออกมาได้อย่างหลากหลายการเป็นนัก
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ดนตรีท่ีสมบรูณ์จงึต้องมีความพร้อมทัง้ทกัษะการปฏิบตัเิคร่ืองดนตรีและศกัยภาพในการถ่ายทอด
ดนตรีอยา่งลุม่ลกึและเป็นธรรมชาตท่ีิสดุ 

อมรา กล ่าเจริญ(2545)วิเคราะห์การละเลน่พืน้บ้านร าโทน:ศกึษาเฉพาะกรณีอ าเภอสาม
โก้ จังหวัด อ่างทอง สถาบนัราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ,2545 ผลวิจัยพบว่าได้มีผู้ รวบรวมเพลง
เฉพาะเพลงร าโทนไว้บ้างแล้ว แตก่ารเก็บข้อมูลท่ีเก่ียวกับการใช้กระบวนท่าร าและล าดบัขัน้ ตอน
ของการแสดงในเชิงนาฏศิลป์ซึง่นอกจากจะมีเอกลกัษณ์ในการร าใช้บทเฉพาะตวัแล้ว ขัน้ตอนการ
เล่นคล้ายผู้กเป็นเร่ืองเร่ิมตัง้แตเ่พลงเชิญชวนและเกีย้วพาราสี ตามด้วยบทเพลงร าโทนชดุ รบ รัก 
จาก ลา ซึ่งเป็นกระบวนการจดัวางเพลงการเล่นตามล าดบัขัน้การแสดง การใช้ภาษาท่าประกอบ
ลีลาท่าร าแตล่ะเพลงซึ่งเป็นเร่ืองท่ีควรศกึษาและเก็บข้อมลูไว้ยงัไม่มีจึงสมควรท่ีจะรวบรวมข้อมูล
เก่ียวกบัล าดบัขัน้ตอนการแสดง กระบวนท่าร า วิทีการคิด การใช้ท่าในการร าในการร าใช้บทเพ่ือ
การศกึษาและอนรัุกษ์ไว้ เพ่ือการสืบทอดทา่ร าและเผยแพร่เป็นสมบตัทิางวฒันธรรมของชาติตอ่ไป 

จากงานวิจยัท่ีกล่าวมาข้างต้น งานวิจยัเร่ืองนีข้องผู้วิจยัจะเป็นสิ่งท่ีผู้วิจยัสามารถ น ามา
สร้างหนังสือแบบฝึกหัดฝึกร้องเพลงร าโทนของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ีหนึ่งโรงเรียนสตรี
อ่างทอง ซึ่งเป็นช่วงชัน้ท่ีเหมาะสมมีความสนใจในแบบฝึกหดัฝึกร้องเพลงร าโทนไปพฒันาสู่การ
ร้องเพลงร าโทนและการร้องเพลงอ่ืนๆตอ่ไปได้ 
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บทที่ 3  
วิธีด าเนินการวิจัย 

รูปแบบการวิจยัในครัง้นีเ้ป็นการวิจยัเชิงทดลอง เพ่ือการสร้างชดุการสอนฝึกร้องเพลงร า
โทนส าหรับนกัเรียนชัน้มธัยมปีท่ี 1 โรงเรียนสตรีอา่งทอง ผู้วิจยัได้ด าเนินการศกึษาดงันี ้

1.ประชากรกลุม่ตวัอยา่ง 
2.เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั 
3.การเก็บรวบรวมข้อมลูและการวิเคราะห์ข้อมลู 

1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
1.1 ประชากรท่ีใช้ในการท าวิจัยในครัง้นีคื้อ นักเรียนในระดับชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 1 

โรงเรียนสตรีอา่งทอง ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศกึษา 2561 จ านวน 400 คน 
1.2 กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการท าวิจยัคือ นกัเรียนในระดบัชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียน

สตรีอ่างทอง ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศกึษา 2561 ห้อง 1/1 จ านวน 40 คน โดยการเลือกกลุ่มตวัอย่าง
ด้วยวิธีสุม่ตวัอยา่งแบบง่าย โดยใช้การจบัฉลาก 

2 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัประกอบด้วย 

2.1 ชุดการสอนฝึกร้องเพลงร าโทน ท่ีผู้ วิจยัสร้างขึน้ประกอบด้วยเนือ้หาท่ีใช้ในการ
สร้างชดุการสอนฝึกร้องเพลงร าโทนในการท าวิจยัครัง้น่ีคือ 

2.1.1 ประวตัเิพลงร าโทน 
2.1.2 วิธีการเปลง่เสียง 
2.1.3 การฝึกไลเ่สียง 
2.1.4 การใช้ลมลายใจ 
2.1.5 การใช้ค าในการขบัร้อง 
2.1.6 บทเพลงในการขบัร้องเพลงร าโทน 

2.2 แบบประเมิณคณุภาพจาก ชดุการสอนฝึกร้องเพลงร าโทน โดยผู้ เช่ียวชาญ 
2.3 แบบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน ก่อนเรียนและหลงัเรียน  
การสร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั เคร่ืองมือทดลองและเคร่ืองมือเก็บรวบรวมข้อมูล

ในการวิจยั มีขัน้ตอนสร้างดงันี ้ 
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2.3.1 ศึกษาสาระและมาตรฐานการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระท่ี 2 
ดนตรีชว่งชัน้ท่ี 3 หลกัสตูรการศกึษาขัน้พืน้ฐานพทุธศกึราช 2551 เพ่ือก าหนดขอบเขตเนือ้หาสาระ
ทางการเรียนและผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงัท่ีสงูขึน้ 

2.3.2 ศึกษและก าหนดวัตถุประสงค์ของเนือ้หาวิธีการสอนการวัดและการ
ประเมินผลของวิชาดนตรี ในชุดการสอนฝึกร้องเพลงร าโทน ส าหรับชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 1 โดยมี
เนือ้หาดงันี ้

1) ประวตัเิพลงร าโทน 
2) วิธีการเปลง่เสียง 
3) การฝึกไลเ่สียง 
4) การใช้ลมลายใจ 
5) การใช้ค าในการขบัร้อง 
6) บทเพลงในการขบัร้องเพลงร าโทน 

2.3.3 ศกึษาเอกสารงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องเพ่ือสร้างชดุการสอนฝึกร้องเพลงร าโทน 
2.3.4 สร้างชุดการสอนฝึกร้องเพลงร าโทน เ พ่ือให้เหมาะกับนักเ รียนชัน้

มธัยมศกึษาปีท่ี 1             
2.3.5 การเก็บรวบรวมข้อมลูและวิเคราะห์ข้อมลู 
2.3.6 น าข้อมลูท่ีได้มาปรับปรุง ตามข้อเสนอแนะของผู้ เชียวชาญ 
2.3.7 ทดสอบประสิทธิภาพของชุดการสอนเพลงร าโทน ด้วยแบบประเมิณ

คณุภาพ โดยผู้ เช่ียวชาญ 
2.3.8 ได้ชดุการสอนฝึกร้องร้องเพลงร าโทน ท่ีมีประสิทธิภาพน าไปใช้ในการวิจยั 
2.3.9 แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนในครัง้นีจ้ะใช่ว่า แบบทดสอบวัด

ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน เร่ืองเพลงร าโทน ด าเนินการสร้างตามขัน้ตอนดงัตอ่ไปนี ้
1) ศกึษาสาระและมาตรฐานการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระ

ท่ี2 ดนตรีชัน้ท่ี 1 ในหลกัสูตรการศึกษาขัน้พืน้ฐานพุทธศกัราช 2551 เพ่ือก าหนดขอบเขตเนือ้หา
สาระทาง การเรียนและผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงั 

2) ศึกษาค้นคว้า ต าราและเอกสารต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการพัฒนา
แบบทดสอบ เพ่ือก าหนดขอบเขตและรูปแบบของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง 
เพลงร าโทน 
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3) ออกแบบและพัฒนาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง
เพลงร าโทน    

4) น าแบบทดสอบและพัฒนาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
เร่ืองเพลงร าโทน ปรึกษาอาจารย์ท่ีปรึกษาและเสนอผู้ เชียวชาญ จ านวน 3 คน เพ่ือตรวจสอบความ
เท่ียงตรงเชิงเนือ้หา คดัเลือกเฉพพาะข้อสอบท่ีค่าดัชนีของความสอดคล้อง มีค่ามากกว่า 0.5 
น ามาใช้เป็นข้อสอบในการพฒันาแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิ ทางการเรียน เร่ืองเพลงร าโทน  

5) น าแบบสดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน เร่ืองเพลงร าโทนไปทดสอบ 
กับนักเรียนท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจ านวน 40 คนเพ่ือหาค่าความยากง่ายและค่าอ านาจจ าแนก
รายบคุคล  

6) ได้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ืองเพลงร าโทนท่ีมี
คณุภาพ น าไปใช้ในการวิจยั 

3 การเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล 
การวิจัยครัง้นีเ้ป็นการวิจัยเชิงทดลอง ใช้สถิติขัน้พืน้ฐาน เช่น ร้อยละ เป็นต้น ในการ

วิเคราะห์ข้อมลู และอธิบายผลการวิเคราะห์ข้อมลูแบบพรรณนา โดยมีขัน้ตอนด าเนินการ ดงันี ้
3.1 ทดสอบก่อนเรียน ด้วยแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน เร่ืองเพลงร าโทน 
3.2 เก็บคะแนนท่ีได้จากการทดสอบก่อนเรียน เพ่ือน าไปเปรียบเทียบกบัคะแนนการ

ทดสอบหลงัเรียน 
3.3 ด าเนินกิจกรรมการสอนเร่ืองเพลงร าโทน จ านวน 8 สปัดาห์ สปัดาห์ละ1 คาบ 
3.4 ทดสอบหลงัเรียน ด้วยแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน เร่ืองเพลงร าโทน 

อีกครัง้ 
3.5 น าข้อมลูท่ีได้จากการทดลอง มารวบรวม วิเคราะห์ผล อภิปรายผล และสรุปผล  
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บทที่ 4 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

งานวิจยัเร่ือง การพฒันาชดุการสอนฝึกร้องเพลงร าโทน ส าหรับนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปี
ท่ี 1 โรงเรียนสตรีอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง มีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างชุดการสอนและพัฒนา
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน ก่อนเรียนและหลงัเรียนโดยการใช้ชุดการสอนร้องเพลงร าโทน ส าหรับ
นกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1 โรงเรียนสตรีอ่างทอง โดยใช้วิธีการสุ่มตวัอย่างแบบง่าย โดยการจบั
ฉลาก ได้นกัเรียนจ านวน 40 คน ผู้วิจยัขอเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมลูท่ีได้จากการวิจยัตามล าดบั
ดงัตอ่ไปนี ้

4.1 ผลการสร้างชุดการสอนฝึกร้องเพลงร าโทน 
ในการสร้างงขุดการสอนฝึกร้องเพลงร าโทน ส าหรับนักเรียนชั น้มัธยมศึกษาปีท่ี 1 

โรงเรียนสตรีอ่างทอง พบว่า ประกอบด้วย 5 บท คือ บทเพลงท่ี 1 เพลงบทน า (ใช้ท านองเพลงอู่
ข้าวสวสัดี) บทเพลงท่ี 2 เพลงยคุ 1.0 ยคุเกษตรกรรม (ใช้ท านองเพลงอยธุยา) บทเพลงท่ี 3 เพลง
ยุค 2.0 ยุคอุตสาหกรรมเบา (ใช้ท านองเพลงวันนีเ้ป็นวันร าวง) บทเพลงท่ี 4 เพลงยุค 3.0 ยุค
อตุสาหกรรมหนกั (ใช้ท านองเพลงจะมองดดูาว) บทเพลงท่ี 5 เพลงยคุ 4.0 ยคุการขบัเคล่ือนด้วย
นวตักรรม (ใช้ท านองเพลงลา) โดยมีเนื ้อหาในบทท่ี 1 ถึงบทท่ี 5 มีค าร้อง และโน้ตเพลง ดงันี ้
  
บทเพลงที่ 1 เพลงบทน า  
(ใช้ท านองเพลงอูข้่าวสวสัดี) 
  ขอสวสัดี นโยบายเร่ืองนีชี้น้ า     ผลติผลคนไทยเราท า (ซ า้) 
  เศรษฐกิจก้าวล า้มัน่คงครบครัน (ซ า้) 
  ปรับปรุงสิง่ที่ขาดแคลน (ซ า้)    4.0 ไทยแลนด์วางแผนผลกัดนั 
  ยดุ 1 ยคุ 2 จากเดมิ  (ซ า้)   ยคุ3 เพิม่เตมิก้าวไปให้ทนั 
  พฒันาการค้าการขาย (ซ า้)     สูโ่ลกกว้างไกล ด้วยนโยบายปัจจบุนั 
  โจะพรึม โจะพรึม โจะพรึม (ซ า้)  พรึมพรึม พรึม้พรึม พรึมโจ๊ะพรึมพรึม (ซ า้) 
 

---- ---ขอ ---- สว-ัสด ี ---- นโย-บาย -เร่ือง-นี ้ -ชี-้น า 
---- ---ซ ---- ดล-ฺด ---- ลซ-ซ -ม-ล -ล-ซ 
---- ผลติผล -คน-ไทย -เรา-ท า ---- ผลติผล -คน-ไทย -เรา-ท า 
---- ซมมซ -ซ-ซ -ซ-ซ ---- ซมมซ -ซ-ซ -ซ-ซ 
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-เศรษฐกิจ -ก้าว-ล า้ -มัน่-คง -ครบ-ครัน -เศรษฐกิจ -ก้าว-ล า้ -มัน่-คง -ครบ-
ครัน 

-มซม -ซ-ล -ล-ซ -ซ-ซ -มซม -ซ-ล -ล-ซ -ซ-ซ 
---- -ปรับ-ปรุง -สิง่-ที ่ -ขาด-

แคลน 
---- -ปรับ-ปรุง -สิง่-ที ่ -ขาด-

แคลน 
---- -ม-ซ -ม-ซ -ม-ซ ---- -ม-ซ -ม-ซ -ม-ซ 
--4.0 -ไทย-

แลนด์ 
-วาง-แผน -ผลกั-ดนั ---- -ยคุ-1 -ยคุ-2 -จาก-เดิม 

-รรร -ม-ม -ด-ล ฺ -ล-ฺด ---- -ซ-ม -ซ-ม -ม-ซ 
---- -ยคุ-1 -ยคุ-2 -จาก-เดิม -ยคุ-3 -เพิ่ม-เติม -ก้าว-ไป -ให้-ทนั 
---- -ซ-ม -ซ-ม -ม-ซ -ร-ร -ซ-ม -ล-ฺด -ด-ด 
---- -พฒันา -การ-ค้า -การ-ขาย ---- -พฒันา -การ-ค้า -การ-ขาย 
---- -ลซซ -ซ-ล -ซ-ซ ---- -ลซซ -ซ-ล -ซ-ซ 

-สู-่โลก -กว้างไกล- ด้วย
นโยบาย 

-ปัจจบุนั ---- -โจะ-พรึม -โจะ-พรึม -โจะ-พรึม 

-ร-ซ -ซม- ดรดด -ลลฺดฺ ---- -ม-ซ -ซ-ล -ม-ซ 
---- -โจะ-พรึม -โจะ-พรึม -โจะ-พรึม ---พรึม -พรึมพรึม- -พรึม-โจ๊ะ -พรึม-

พรึม 
---- -ม-ซ -ซ-ล -ม-ซ ---ร -ซม- -ด-ร -ล-ฺด 

---พรึม -พรึมพรึม- -พรึม-โจ๊ะ -พรึม-พรึม 
---ร -ซม- -ด-ร -ล-ฺด 

 
บทเพลงที่ 2 เพลงยคุ 1.0 ยคุของเกษตรกรรม 
(ใช้ท านองเพลงอยธุยา) 
 เกษตรกรรม (ซ า้) เราท าเพื่อเลีย้งชีวา 1.0 นัน้หนา ภมูิปัญญาของชาวนาไทย 
 ปลกูข้าวพชืสวน ครบกระบวนอีกทัง้นาไร่ จริงหรือจริงซิ (ซ า้)  เลีย้งหม ูเป็ดไก่สง่ขายดีจริง 
 สง่ออกไปขาย ตา่งประเทศยงัมี (ซ า้)   นี่แหละคือ ฝีมือคนไทย คณุภาพเป็นใหญ่ยอดยิ่ง 
 ผู้ชายผู้หญิงก็ยงัต้องยอม    ยกให้เป็นยอดเกษตรกรไทย เข้าสูย่คุใหมต้่องพฒันา 
 
--เกษตร --ตรกรรม --เกษตร --ตรกรรม ---- -เรา-ท า -เพื่อ-เลีย้ง -ชี-วา 
--มร --มม --มร --มม ---- -ร-ร -ท-ม -ร-ร 
---- ---- -1.0 -ของ-ชาว ---- -ภมู

ปัญญา 
-ของ-ชาว -นา-ไทย 
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---- ---- -ซซล -ท-ซ  -มมม -ล-ม -ม-ม 
---- ---- -ปลกู-ข้าว -พืช-สวน ---ครบ --กระบวน -อีก-ทัง้ -นา-ไร่ 
---- ---- -ร-ม -ม-ซ ---ซ --มม -ท-ร -ร-ท 

-จริง-หรือ -จริง-ซ ิ -จริง-หรือ -จริง-ซ ิ -เลีย้ง-หม ู -เป็ด-ไก ่ -สง่-ขาย -ดี-จริง 
-ล-ซ -ล-ล -ล-ซ -ล-ล -ฟ-ฟ -ร-ร -ร-ฟ -ม-ม 

-สง่-ออก --ไปขาย -ตา่งประเทศ --ยงัม ี -สง่-ออก --ไปขาย -ตา่งประเทศ --ยงัม ี
-ซ-ซ --ลซ -ซซซ --ลล -ซ-ซ --ลซ -ซซซ -ล-ล 
---นี ่ --แหละ

คือ 
--ฝีมือ -คน-ไทย ---คณุ --ณภาพ ---- -เป็น-

ใหญ่ 
---ม --รม --ลม -ม-ม ---ร --รร ---- -ร-ด 
---- -ยอด-ยิง่ --ผู้ชาย --ผู้หญิง --ก็ยงั --ต้องยอม ---- -ยก-ให้ 
---- -ร-ด --ดร --รม --ดร --รด ---- -ร-ด 

 -เป็น-
ยอด 

-เกษตร ตรกร --ไทย -เข้า-สู ่ -ยคุ-ใหม ่ -ต้อง-
พฒั 

---- -ร-ด --รด --รร ---ร -ร-ด -ร-ด -ร-ซ 
--ฒนา 
--รร 

 
บทเพลงที่ 3 เพลงยคุ2.0 ยคุอตุสาหกรรมเบา 
(ใช้ท านองเพลงวนันีเ้ป็นวนัร าวง) 
  ยคุนีเ้ป็นยคุเร่ิมน า   อตุสาหกรรมเข้ามาน าใช้ 
  เคร่ืองมือเคร่ืองจกัร รวดเร็วทนัใด   การค้าการขาย มกี าไรมัน่คง 
  เคร่ืองดื่ม เคร่ืองเขยีนของเรา (ซ า้)   เสือ่ผ้ากระเป๋า เคร่ืองประดบั หรูหรา 
  เศรษฐกิจของไทย ก้าวหน้า    ต้องพฒันา ด้วยนวตักรรม (ซ า้) 
 

---- -ยคุ-นี ้ --เป็นยคุ -เร่ิม-น า --อตุสา หกรรม --เข้ามา -น า-ใช้ 
---- -ร-ซ --รซ -ท-ร --ทม --รร --รร -ร-ม 

-เคร่ือง-มือ -เคร่ือง-
จกัร 

-รวด-เร็ว -ทนั-ใด -การ-ค้า -การ-ขาย -มีก าไร -มัน่-คง 

-ร-ท -ท-ร -ร-ท -ท-ท -ร-ซ -ร-ซ -รรร -ท-ร 
---- -เคร่ือง-

ดื่ม 
-เคร่ือง-เขียน -ของ-เรา ---- -เคร่ือง-

ดื่ม 
-เคร่ือง-
เขียน 

-ของ-เรา 

---- -ล-ซ -ล-ท -ร-ท ---- -ล-ซ --ลท -ร-ท 
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-เสือ้-ผ้า --กระเป๋า -เคร่ืองประดบั -หรู-หรา ---เศรษ ฐกิจ-ไทย ---- -ก้าว-
หน้า 

-ร-ท --ซซ -รทท -ซ-ซ ---ร รร-ม ---- -ด-ด 
--ต้องพฒั -ฒนา -ด้วยนวตั --ตกรรม --ต้องพฒั -ฒนา -ด้วยนวตั --ตกรรม 
--รซ --รร -ดรซ --รร --รซ --รร -ดรซ --รร 

 
บทเพลงที่ 4 ยุค3.0 เป็นยคุอตุสาหกรรมหนกั 
(ใช้ท านองเพลงจะมองดดูาว) 
  ยคุปัจจบุนัแนวทางขบัเคลือ่น   สานตอ่รอยเลอ่นสร้างทนุก าไร 
  เป็นยคุอตุสาหกรรมหนกั (ซ า้)    รถยนต์เคร่ืองจกัร เหลก็กล้ามีใช้ 
  ผลติก๊าซพลงังานมุง่เน้น (ซ า้)    เร่ืองปนูซเีมนต์สง่ออกไปขาย 
                        เอย๋ โอ้เมืองไทย                                       เข้าสูย่คุใหมเ่ร่ืองการลงทนุ 
           ตา่งชาติลงทนุเข้ามาจบัจอง                         ค้าขายแคลว่คลอ่ง เงินทองมากมาย                               
                        เอย๋อตุสาหกรรม เกษตรกรรมน าใช้                ถือวา่ยิ่งใหญ่ เศรฐกิจไทยต้องพฒันา 
 
-ยคุ-ปัจ จบุนั -แนว-ทาง -ขบั-

เคลือ่น 
-สาน-ตอ่ -รอย-เลือ่น -สร้าง-ทนุ -ก า-ไร 

-ม-ร --มม -ม-ม -ร-ด -ด-ท -ด-ร -ด-ร -ร-ร 
---- -เป็น-ยคุ --อตุสา หกรรม-

หนกั 
---- -เป็น-ยคุ --อตุสา หกรรม-

หนกั 
---- -ล-ท  --ซล ลล-ซ ---- -ล-ท  --ซล ลล-ซ 

-รถ-ยนต์ -เคร่ือง-
จกัร 

-เหลก็-
กล้า 

-มี-ใช้ ---- ผลติ-ก๊าซ พลงั-งาน -มุง่-เน้น 

-ล-ฟ -ม-ร -ร-ม -ม-ฟ ---- รร-ซ มม-ม -ร-ด 
---- ผลติ-ก๊าซ พลงั-งาน -มุง่-เน้น -เร่ือง-ปนู --ซเีมนต์ -สง่-ออก --ไปขาย 
---- รร-ซ -ม-ม -ร-ด -ม-ม --มม -ร-ร --มร 
---เอย๋ ---โอ้ ---- -เมือง-ไทย -เข้า-สู ่ -ยคุ-ใหม ่ -เร่ือง-การ -ลง-ทนุ 
---ซ ---ม ---- -ร-ด -ด-ล ฺ -ด-ล ฺ -ด-ร -ร-ร 

-ตา่ง-ชาต ิ -ร่วม-หุน่ -เข้า-มา -จบั-จอง -ค้า-ขาย -แคลว่-
คลอ่ง 

-เงิน-ทอง -มาก-มาย 

-ซ-ซ -ล-ซ -ซ-ล -ซ-ล -ล-ร -ม-ร -ร-ม -ร-ม 
---เอย๋ --อตุสา ---- --หกรรม --เกษต --ตกรรม ---- -น า-ใช้ 
---ซ --รม ---- --รด --ดล ฺ --ดด ---- -ร-ม 
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---- ---- -ถือ-วา่ -ยิ่ง-ใหญ่ ---เศรษ ฐกิจ-ไทย -ต้อง-พฒั --ฒนา 
---- ---- -ซ-ม -ร-ด ---ร มร-ฟ -ร-ล --มม 

 
บทเพลงที่ 5 ยุค4.0 ขบัเคลือ่นด้วยนวตักรรม 
(ใช้ท านองเพลงลา) 
  ถึงเวลาแล้วหนา เราเดินหน้าก้าวไปพร้อมกนั ประชารัฐสบืสาน รวมพลงัเพื่อสร้างชาติไทย 
  เศรษฐกิจยคุเก่า ขบัเคลือ่นเข้าสูย่คุใหม ่   Startup  นัน่ไงก้าวสูร่ะบบ SME 
  มัน่คง มัง่คัง่ ยัง่ยืนแบบมีแนวทาง    ICT โครงสร้างความส าเร็จนัน้คือปัจจยั 
  ผลผลติก้าวล า้ ด้วยนวตักรรมขบัเคลือ่นตอ่ไป   ร่วมมือร่วมใจ ชาติไทยต้องพฒันา (ซ า้) 
  รักก็ลา ไมรั่กก็ลา      เดินหน้าสง่เสริมเศรษฐกิจ (ซ า้) 
  ด้านผลผลติเราต้องพฒันา     4.0 ยคุใหมไ่ทยแลนด์พฒันา 
 

---- ---ถึง --เวลา -แล้ว-หนา ---เรา -เดิน-หน้า -ก้าว-ไป -พร้อม-กนั 
---- ---ทฺ --รม -ฟ-ล ---ล -ล-ฟ -ม-ม -ฟ-ม 
---- ---- ประชา-รัฐ -สบื-สาน ---- -รวมพลงั -เพื่อ-สร้าง -ชาต-ิไทย 
---- ---- ลล-ท -ซ-ซ ---- -มมม -ร-ม -ม-ม 
---- ---- -เศรษฐกิจ -ยคุ-เก่า ---- -ขบั-เคลือ่น -เข้า-สู ่ -ยคุ-ใหม ่
---- ---- -รมร -ซ-ร ---- -ทฺ-ร -ร-ทฺ -ร-ทฺ 
---- ---- Star-tup -นัน่-ไง ---- -ก้าว-สู ่ ระบบ-S -M-E 
---- ---- ลล-ท -ล-ซ ---- -ม-ร มร-ซ -ม-ม 
---- ---- -มัง่-คง -มัน่-คลัง่ ---- -ยัง่-ยืน -แบบ-ม ี -แนว-ทาง 
---- ---- -ซ-ม -ร-ทฺ ---- -ร-ม -ทฺ-ร -ร-ร 
---- ---- -ICT -โครง-

สร้าง 
---- -

ความส าเร็จ 
-นัน้-คือ -ปัจ-จยั 

---- ---- -ลลล -ล-ซ ---- -มมร -ซ-ม -ม-ม 
---- ---- -ผลผลติ -ก้าว-ล า้ -ด้วยนวตั --ตกรรม -ขบั-

เคลือ่น 
-ตอ่-ไป 

---- ---- -มมร -ซ-ซ -รมซ --มม -ทฺ-ร -ทฺ-ร 
---- ---- -ร่วม-มือ -ร่วม-ใจ ---- -ชาต-ิไทย -ต้อง-พฒั --ฒนา 
---- ---- -ซ-ล -ท-ซ ---- -ร-ม -ม-ฟ --มม 
---- ---- -ร่วม-มือ -ร่วม-ใจ ---- -ชาต-ิไทย -ต้อง-พฒั --ฒนา 
---- ---- -ซ-ล -ท-ซ ---- -ร-ม -ม-ฟ --มม 
---รัก --ก็ลา -ไมรั่ก --ก็ลา ---- -เดิน-หน้า -สง่-เสริม -เศรษฐกิจ 
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---ซ --รม --มซ --รม ---- -ร-ด -ด-ร -ดรด 
---- -เดิน-หน้า -สง่-เสริม -เศรษฐกิจ -ด้าน-ผล -ผลติ -เรา

ต้องพฒั 
--ฒนา 

---- -ร-ด -ด-ร -ดรด -ร-ม --มร -มมซ --มม 
-4.0  -ยคุ-ใหม ่ -ไทย-

แลนด์ 
-พฒันา     

-รรร -ม-ร -ม-ม -ซมม 
 
4.2 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน 
 ผลการเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลงัเรียนโดยการใช้ชดุการสอนเพลงร าโทน 
ส าหรับนกัเรียนมธัยมศกึษาปีที่ 1 โรงเรียนสตรีอา่งทอง มดีงันี ้
 
บทเพลงที่ 1 เพลงบทน า ได้ผลการทดสอบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลงัเรียน ใน 10 หวัข้อที่
ทดสอบ ดงันี ้
ล าดบัท่ี หวัข้อทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการ

เรียน  

ด้วยชดุการสอนฝึกร้องเพลงร าโทน 

ข้อละ 10 คะแนน 

คะแนนก่อนเรียน

ของกลุม่ตวัอยา่ง 

จ านวน 40 คน  

คะแนนหลงัเรียน

ของกลุม่ตวัอยา่ง 

จ านวน 40 คน 

คิดเป็น

คะแนนท่ี

เพิ่มขึน้ 

1 สามารถร้องเพลงร าโทนได้       6 8 ร้อยละ 2 

2 สามารถเรียนรู้ภาษาถ่ินได้        5 9 ร้อยละ 4 

3 สามารถอา่นโน้ตให้สมัพนัธ์กบัโน้ต

ได้      

4 7 ร้อยละ 3 

4 สามารถเรียนรู้ท านองเพลงร าโทนได้    5 8 ร้อยละ 3 

5 สามารถเรียนจงัหวะเพลงร าโทนได้    6 8 ร้อยละ 2 

6 สามารถใช้ท านองเพลงอูข้่าวสวสัดี

ได้ถกูต้อง    

5 7 ร้อยละ 2 

7 สามารถเรียบเรียงล าดบัของแตล่ะ

ยคุผา่นบทเพลงได้อยา่งถกูต้อง   

6 8 ร้อยละ 2 

8 สามารถเรียนรู้การร่วมมือระหวา่ง

เพื่อนร่วมชัน้เรียนได้      

6 8 ร้อยละ 2 

9 สามารถเรียนรู้อารมณ์ทางบทเพลง

ร าโทนได้     

5 7 ร้อยละ 2 
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10 สามารถใช้อกัขระได้ถกูต้อง     6 8 ร้อยละ 2 

 รวม 54 78 ร้อยละ 24 

 
จากบทเพลงที่ 2 เพลงยคุ 1.0 ยคุของเกษตรกรรม ได้ผลการทดสอบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียน ใน 10 
หวัข้อ ดงันี ้
 
ล าดบั

ที ่

หวัข้อทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน  

ด้วยชดุการสอนฝึกร้องเพลงร าโทน 

ข้อละ 10 คะแนน 

คะแนนก่อนเรียน

ของกลุม่ตวัอยา่ง 

จ านวน 40 คน  

คะแนนหลงัเรียน

ของกลุม่ตวัอยา่ง 

จ านวน 40 คน 

คิดเป็น

คะแนนท่ี

เพิ่มขึน้ 

1 สามารถออกเสยีงในบทเพลงได้ถกูต้อง     5 7 ร้อยละ 2 

2 สามารถไลเ่สยีงตามล าดบับทเพลงได้

ถกูต้อง     

4 7 ร้อยละ 3 

3 สามารถสร้างจดุเดน่ของค าร้องได้       5 7 ร้อยละ 2 

4 สามารถควบคมุการใช้ลมในบทเพลงได้

ถกูต้อง     

5 8 ร้อยละ 3 

5 สามารถใช้เสยีงสงูต ่าได้ถกูต้อง    4 7 ร้อยละ 3 

6 สามารถเรียนรู้ท านองเพลงอยธุยาได้      5 7 ร้อยละ 2 

7 สามารถเข้าใจเนือ้หาเพลงยคุ 1.0 ได้       6 8 ร้อยละ 2 

8 สามารถร้องโน้ตเข้ากบัดนตรีประกอบได้     5 8 ร้อยละ 3 

9 สามารถสร้างความสมดลุให้กบับทเพลง

และดนตรีประกอบได้      

5 7 ร้อยละ 2 

10 สามารถน าไปประยกุต์กบัวชิาอืน่ได้      5 8 ร้อยละ 3 

 รวม 49 74 ร้อยละ 25 

 
บทเพลงที่ 3 เพลงยคุ 2.0 ยคุอตุสาหกรรมเบา ได้ผลการทดสอบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลงัเรียน 
ใน 10 หวัข้อที่ทดสอบ ดงันี ้
 
ล าดบั

ที ่

หวัข้อทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน  

ด้วยชดุการสอนฝึกร้องเพลงร าโทน 

ข้อละ 10 คะแนน 

คะแนนก่อนเรียน

ของกลุม่ตวัอยา่ง 

จ านวน 40 คน  

คะแนนหลงั

เรียนของกลุม่

ตวัอยา่ง 

จ านวน 40 คน 

คิดเป็น

คะแนนท่ี

เพิ่มขึน้ 
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1 สามารถร้องท านองเพลงวนันีเ้ป็นวนัร าวงได้

ถกูต้อง    

4 7 ร้อยละ 3 

2 สามารถเรียนรู้ประวตัิเพลงยคุ 2.0 ได้        5 8 ร้อยละ 3 

3 สามารถจดจ าบทเพลงได้อยา่งถกูต้อง 4 8 ร้อยละ 4 

4 สามารถสือ่ความหมายของบทเพลงได้

ถกูต้อง      

5 7 ร้อยละ 2 

5 สามารถเปรียบเทยีบความแตก่ตา่งในแตล่ะ

ท านองได้    

5 7 ร้อยละ 2 

6 สามารถเข้าใจทฤษฎีเพลงร าไทนได้ 4 8 ร้อยละ 4 

7 สามารถสร้างความไพเราะจากบทเพลงยดุ 

2.0 ได้        

5 7 ร้อยละ 2 

8 เข้าใจการใช้จงัหวะของบทเพลงได้อยา่ง

เหมาะสม 

5 8 ร้อยละ 3 

9 สามารถเข้าใจการใช้จงัหวะสัน้ยาวได้ 6 9 ร้อยละ 3 

10 สามารถเข้าใจความแตกตา่งภาษาพดูกบั

ภาษาเพลงได้ 

5 8 ร้อยละ 3 

 รวม 48 77 ร้อยละ 29 

 
บทเพลงที่ 4 เพลงยคุ 3.0 เป็นยคุอตุสาหกรรมหนกั ได้ผลการทดสอบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลงั
เรียน ใน 10 หวัข้อที่ทดสอบ ดงันี ้
 
ล าดบั

ที ่

หวัข้อทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน  

ด้วยชดุการสอนฝึกร้องเพลงร าโทน 

ข้อละ 10 คะแนน 

คะแนนก่อน

เรียนของกลุม่

ตวัอยา่ง 

จ านวน 40 คน  

คะแนนหลงั

เรียนของกลุม่

ตวัอยา่ง 

จ านวน 40 คน 

คิดเป็น

คะแนนท่ี

เพิ่มขึน้ 

1 สามารถร้องท านองเพลงจะมองดดูาวได้      5 8 ร้อยละ 3 

2 สามารถเรียนรู้เพลงยคุ 3.0 ได้        5 8 ร้อยละ 3 

3 สามารถสร้างบคุลกิภาพทางภาษาได้      5 7 ร้อยละ 2 

4 สามารถเรียนรู้ความแตกตา่งระหวา่เพลงร า

โทนกบัเพลงสมยัใหมไ่ด้     

4 8 ร้อยละ 4 
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5 สามารถควบคมุน า้หนกั (Dynamic) ของบท

เพลงได้     

4 7 ร้อยละ 3 

6 สามารถตบจงัวะให้สอดคล้องกบับทเพลงได้    6 8 ร้อยละ 2 

7 สามารถจดจ าจดุเดน่ของบทเพลงได้ 5 8 ร้อยละ 3 

8 สามารถเข้าใจการเน้นค าร้องได้อยา่ง

เหมาะสม 

5 8 ร้อยละ 3 

9 มีความเข้าใจในการร้องรับสง่-ลกูคู ่ 5 9 ร้อยละ 4 

10 สามารถเลยีนแบบจากการฟังแล้วร้องได้

ถกูต้อง 

5 9 ร้อยละ 4 

 รวม 49 80 ร้อยละ 31 

 
บทเพลงที่ 5 เพลงยคุ 4.0 ขบัเคลือ่นด้วยนวตักรรม ได้ผลการทดสอบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลงั
เรียน ใน 10 หวัข้อที่ทดสอบ ดงันี ้
 
ล าดบั

ที ่

หวัข้อทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน  

ด้วยชดุการสอนฝึกร้องเพลงร าโทน 

ข้อละ 10 คะแนน 

คะแนนก่อนเรียน

ของกลุม่ตวัอยา่ง 

จ านวน 40 คน  

คะแนนหลงั

เรียนของกลุม่

ตวัอยา่ง 

จ านวน 40 คน 

คิดเป็น

คะแนนท่ี

เพิ่มขึน้ 

1 สามารถร้องท านองเพลงลาได้    5 8 ร้อยละ 3 

2 สามารถเรียนรู้ประวตัิไทยแลนด์ยคุ 4.0 ได้    5 8 ร้อยละ 3 

3 สามารถใช้รางกายและทา่ทางในการสร้าง

ความสนกุสนานได้ 

4 9 ร้อยละ 5 

4 สามารถสร้างความสมัพนัธ์ที่ดีระหวา่ครูกบั

นกัเรียน     

5 8 ร้อยละ 3 

5 สามารถประยกุต์ใช้ความคดิสร้างสรรค์ไปกบั

บทเพลงอื่นได้     

4 7 ร้อยละ 3 

6 สามารถเรียนรู้หน้าทบัเพลงร าโทนได้     5 8 ร้อยละ 3 

7 สามารถประยกุต์ท านองเพลงร าโทนไปใช้กบั

เนือ้หาอื่นได้     

4 7 ร้อยละ 3 

8 สามารถเข้าใจจดุเดน่ของเพลงในแตล่ะยคุได้ 5 8 ร้อยละ 3 

9 มีความกล้าแสดงออกผา่นบทเพลงร าโทนได้        5 8 ร้อยละ 3 
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10 สามารถเห็นคณุคา่ของวฒันธรรมดัง่เดิมใน

ท านองเพลงร าโทนได้    

5 8 ร้อยละ 3 

 รวม 47 79 ร้อยละ 32 

 

จากทัง้ 5 ตารางข้างต้น พบว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนกับหลังเรียนของ
นกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1 โรงเรียนสตรีอา่งทอง จงัหวดัอา่งทอง ด้วยชดุการสอนฝึกร้องเพลงร า
โทน เพิ่มขึน้คิดเป็นร้อยละ 28 ดงันัน้ชดุการสอนฝึกร้องเพลงร าโทนจึงสามารถพฒันาผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียนของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1 โรงเรียนสตรีอา่งทอง จงัหวดัอา่งทอง ได้ 
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บทที่่  5 
สรุป อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

ผู้วิจยัขอน าเสนอการสรุปผลการวิจยั อภิปรายผลการวิจยั และข้อเสนอแนะในการวิจยั 
โดยขอน าเสนอตามล าดบัดงันี ้

1.ความมุง่หมายของงานวิจยั 
2.สมมตฐิานของการวิจยั 
3.ขอบเขตของการวิจยั 
4.เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศกึษาค้นคว้า 
5.การด าเนินการทดลอง 
6.การจดักระท าและวิเคราะห์ข้อมลู 
7.สรุปผลการวิจยั 
8.การอภิปราย 
9.ข้อเสนอแนะ 

1. ความมุ่งหมายของงานวิจัย 
1.1 เพ่ือสร้างชุดการสอนฝึกร้องเพลงร าโทน ส าหรับนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 1 

โรงเรียนสตรีอา่งทอง  
1.2 เพ่ือปรียบเทียบผลส าฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลงัเรียน โดยการใช้ชุดการ

สอนฝึกร้องเพลงร าโทน ส าหรับนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1 โรงเรียนสตรีอา่งทอง 

2. สมมุตฐิานของการวิจัย 
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1 โรงเรียนสตรีอ่างทอง หลงัจาก

เรียนด้วยชดุการสอนฝึกร้องเพลงร าโทน สงูกวา่ก่อนเรียน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.5 

3. ขอบเขตของการวิจัย 
3.1 ประชากรและกลุม่ตวัอยา่งในการวิจยั 

3.1.1 ประชากรท่ีใช้ในการวิจยัครัง้ท่ี ได้แก่ นกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียน
สตรีอา่งทอง จงัหวดัอา่งทอง ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศกึษา 2661 จ านวน 400 คน  
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3.1.2 กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย นักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนสตรี
อ่างทอง จงัหวดัอ่างทอง ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศกึษา 2661 ชัน้ ม.1/1 จ านวน 40 คน โดยการเลือก
กลุม่ตวัอยา่งด้วย วิธีการสุม่แบบง่าย โดยการจบัฉลาก  

3.2 ตวัแปรท่ีใช้ในการวิจยั  
3.2.1 ตวัแปรต้น 

- ชุดการสอนเพลงร าโทน ส าหรับนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนสตรี
อา่งทอง ท่ีผู้วิจยัได้พฒันาขัน้  

3.2.2 ตวัแปรตาม  
- ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลงัเรียน ส าหรับนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษา

ปีท่ี 1 โรงเรียนสตรีอา่งทอง  

4. เคร่ืองมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า    
ชดุการสอนฝึกร้องพลงร าโทน ส าหรับนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1 โรงเรียนสตรีอา่งทอง 

5. การด าเนินการทดลอง 
ผู้วิจยัได้ด าเนินการทดลองกับกลุ่มตวัอย่างด้วยชุดการสอนฝึกร้องเพลงร าโทน ส าหรับ

นักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนสตรีอ่างทอง โดยใช้เวลาในการท าการทดลองจ านวน 7 
สปัดาห์สปัดาห์ละ 1 คาบ 50 นาที รวมทัง้หมด 7 สปัดาห์ ทัง้นีผู้้ วิจยัได้แบ่งการทดลองเป็นการ
จดัการเรียนการสอนจ านวน 7 สปัดาห์ พร้อมมีการประเมินก่อนเรียนในสปัดาห์แรก หรือสปัดาห์ท่ี 
1 และประเมินหลงัเรียนในสปัดาห์สดุท้าย หรือสปัดาห์ท่ี 7 จากนัน้จงึน าผลคะแนนท่ีได้ทัง้หมดมา
วิเคราะห์ข้อมลู 

6. การจัดกระท าและการวิเคราะห์ข้อมูล 
หลงัจากได้ด าเนินการทดลองจนเสร็จครบทกุกระบวนการแล้ว ผู้วิจยัจึงได้น าผลคะแนน

ของผู้ เรียนท่ีได้จากการท าแบบทดสอบท้ายหน่วยการเรียนรู้ทัง้หมดมาหาคา่สถิติพืน้ฐานคือ ร้อย
ละ เพื่อท าการสรุปผลการวิจยัตอ่ไป  

7. สรุปผลการวิจัย 
ผู้วิจยัขอสรุปผลการวิจยัโดยแบง่ออกเป็น 2 ข้อ ตามความมุง่หมายของการวิจยัดงันี ้

ข้อท่ี 1 ผลการสร้างชุดการสอนเพลงร าโทนส าหรับนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 1 
โรงเรียนสตรีอา่งทอง พบวา่ ชดุการสอนฝึกร้องเพลงร าโทน ประกอบด้วยบทเพลงร าโทน ดงันี ้
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บทเพลงท่ี 1 เพลงบทน า  (ใช้ท านองเพลงอูข้่าวสวสัดี) 
ขอสวัสดี นโยบายเร่ืองนีชี้น้ า ผลิตผลคนไทยเราท า (ซ า้ : ผลิตผลคนไทยเราท า) 

เศรษฐกิจก้าวล า้มัน่คงครบครัน ปรับปรุงสิ่งท่ีขาดแคลน (ซ า้: ปรับปรุงสิ่งท่ีขาดแคลน) 4.0 ไทย
แลนด์วางแผนผลักดนั ยุค 1 ยุค 2 จากเดิม  (ซ า้: 1 ยุค 2 จากเดิม) ยุค3 เพิ่มเติมก้าวไปให้ทนั 
พฒันาการค้าการขาย (ซ า้: พฒันาการค้าการขาย) สูโ่ลกกว้างไกล ด้วยนโยบายปัจจบุนั 
โจะพรึม โจะพรึม โจะพรึม (ซ า้: โจะพรึม โจะพรึม โจะพรึม) พรึมพรึม พรึม้พรึม พรึมโจ๊ะพรึมพรึม 
(ซ า้: พรึมพรึม พรึม้พรึม พรึมโจ๊ะพรึมพรึม) 
 

บทเพลงท่ี 2 เพลงยคุ 1.0 ยคุของเกษตรกรรม (ใช้ท านองเพลงอยธุยา) 
เกษตรกรรม (ซ า้: เกษตรกรรม) เราท าเพ่ือเลีย้งชีวา 1.0 นัน้หนา ภูมิปัญญาของ

ชาวนาไทย ปลกูข้าวพืชสวน ครบกระบวนอีกทัง้นาไร่ จริงหรือจริงซิ (ซ า้ : จริงหรือจริงซิ)  เลีย้งหม ู
เป็ดไก่ส่งขายดีจริง ส่งออกไปขาย ตา่งประเทศยงัมี (ซ า้: ส่งออกไปขาย ตา่งประเทศยงัมี) น่ีแหละ
คือ ฝีมือคนไทย คณุภาพเป็นใหญ่ยอดยิ่ง ผู้ชายผู้หญิงก็ยงัต้องยอม ยกให้เป็นยอดเกษตรกรไทย 
เข้าสูย่คุใหมต้่องพฒันา 
 

บทเพลงท่ี 3 เพลงยคุ 2.0 ยคุอตุสาหกรรมเบา (ใช้ท านองเพลงวนันีเ้ป็นวนัร าวง) 
ยุคนีเ้ป็นยุคเร่ิมน า อุตสาหกรรมเข้ามาน าใช้ เคร่ืองมือเคร่ืองจักร รวดเร็วทันใด 

การค้าการขาย มีก าไรมัน่คง เคร่ืองดื่ม เคร่ืองเขียนของเรา (ซ า้: เคร่ืองดื่ม เคร่ืองเขียนของเรา) เส่ือ
ผ้ากระเป๋า เคร่ืองประดบั หรูหรา เศรษฐกิจของไทย ก้าวหน้า  ต้องพฒันา ด้วยนวตักรรม (ซ า้: ต้อง
พฒันา ด้วยนวตักรรม) 
 

บทเพลงท่ี 4 ยคุ 3.0 เป็นยคุอตุสาหกรรมหนกั (ใช้ท านองเพลงจะมองดดูาว) 
ยุคปัจจุบนัแนวทางขบัเคล่ือน สานต่อรอยเล่อนสร้างทุนก าไร เป็นยุคอุตสาหกรรม

หนกั (ซ า้: เป็นยุคอุตสาหกรรมหนกั) รถยนต์เคร่ืองจกัร เหล็กกล้ามีใช้ ผลิตก๊าซพลงังานมุ่งเน้น 
(ซ า้: ผลิตก๊าซพลงังานมุง่เน้น) เร่ืองปนูซีเมนต์สง่ออกไปขาย เอย๋ โอ้เมืองไทย เข้าสูย่คุใหมเ่ร่ืองการ
ลงทนุ ตา่งชาตลิงทนุเข้ามาจบัจอง (ซ า้: ตา่งชาตลิงทนุเข้ามาจบัจอง) ค้าขายแคล่วคล่อง เงินทอง
มากมาย เอย๋อตุสาหกรรม เกษตรกรรมน าใช้ ถือวา่ยิ่งใหญ่ เศรฐกิจไทยต้องพฒันา 
 

บทเพลงท่ี 5 ยคุ 4.0 ขบัเคล่ือนด้วยนวตักรรม (ใช้ท านองเพลงลา) 
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ถึงเวลาแล้วหนา เราเดินหน้าก้าวไปพร้อมกัน ประชารัฐสืบสาน รวมพลงัเพ่ือสร้าง
ชาติไทย เศรษฐกิจยุคเก่า ขับเคล่ือนเข้าสู่ยุคใหม่ Startup นั่นไงก้าวสู่ระบบ SME มั่นคง มั่งคั่ง 
ยั่งยืนแบบมีแนวทาง ICT โครงสร้างความส าเร็จนัน้คือปัจจัย ผลผลิตก้าวล า้ ด้วยนวัตกรรม
ขบัเคล่ือนตอ่ไป ร่วมมือร่วมใจ ชาติไทยต้องพฒันา (ซ า้: ร่วมมือร่วมใจ ชาติไทยต้องพฒันา) รักก็
ลา ไม่รักก็ลา เดินหน้าส่งเสริมเศรษฐกิจ (ซ า้ : เดินหน้าส่งเสริมเศรษฐกิจ) ด้านผลผลิตเราต้อง
พฒันา 4.0 ยคุใหมไ่ทยแลนด์พฒันา 

 
ข้อท่ี 2 เปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลงัเรียน โดยการใช้ชุดการ

สอนเพลงร าโทน ส าหรับนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1 โรงเรียนสตรีอา่งทอง พบวา่ 
บทเพลงท่ี 1 เพลงบทน า  

คะแนนก่อนเรียนได้ 54 คะแนนจากคะแนนเต็ม 100 คะแนน และเม่ือทดสอบหลัง
เรียนได้ 78 คะแนนจากคะแนนเตม็ 100 คะแนน ซึง่มีการเพิ่มขึน้ของคะแนนก่อนเรียนกบัหลงัเรียน 
คดิเป็นร้อยละ 24% 

บทเพลงท่ี 2 เพลงยคุ 1.0 ยคุของเกษตรกรรม 
คะแนนก่อนเรียนได้ 49 คะแนนจากคะแนนเต็ม 100 คะแนน และเม่ือทดสอบหลัง

เรียนได้ 74 คะแนนจากคะแนนเตม็ 100 คะแนน ซึง่มีการเพิ่มขึน้ของคะแนนก่อนเรียนกบัหลงัเรียน 
คดิเป็นร้อยละ 25 % 

บทท่ี 3 เพลงยคุ 2.0 ยคุอตุสาหกรรมเบา 
คะแนนก่อนเรียนได้ 48 คะแนนจากคะแนนเต็ม 100 คะแนน และเม่ือทดสอบหลัง

เรียนได้ 77 คะแนนจากคะแนนเตม็ 100 คะแนน ซึง่มีการเพิ่มขึน้ของคะแนนก่อนเรียนกบัหลงัเรียน 
คดิเป็นร้อยละ 29 % 

บทท่ี 4 เพลงยคุ 3.0 เป็นยคุอตุสาหกรรมหนกั 
คะแนนก่อนเรียนได้ 49 คะแนนจากคะแนนเต็ม 100 คะแนน และเม่ือทดสอบหลัง

เรียนได้ 80 คะแนนจากคะแนนเตม็ 100 คะแนน ซึง่มีการเพิ่มขึน้ของคะแนนก่อนเรียนกบัหลงัเรียน 
คดิเป็นร้อยละ 31 % 

บทท่ี 5 เพลงยคุ 4.0 ขบัเคล่ือนด้วยนวตักรรม 
คะแนนก่อนเรียนได้ 47 คะแนนจากคะแนนเต็ม 100 คะแนน และเม่ือทดสอบหลัง

เรียนได้ 79 คะแนนจากคะแนนเตม็ 100 คะแนน ซึง่มีการเพิ่มขึน้ของคะแนนก่อนเรียนกบัหลงัเรียน 
คดิเป็นร้อยละ 32 % 
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8. อภปิรายผลการวิจัย 
ในการสร้างชดุการสอนฝึกร้องเพลงร าโทน ส าหรับนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1 โรงเรียน

สตรีอ่างทอง พบว่าแบง่ได้ 5 บท โดยประกอบด้วยบทเพลงท่ี 1 บทน า บทเพลงท่ี 2 เพลงยคุ 1.0  
ยคุของเกษตรกรรม บทเพลงท่ี 3 เพลงยคุ 2.0 ยคุอตุสาหกรรมเบา บทเพลงท่ี 4 เพลงยคุ 3.0 เป็น
ยุคอุตสาหกรรมหนกั และบทเพลงท่ี 5 เพลงยุค 4.0 ขบัเคล่ือนด้วยนวตักรรม ซึ่งผู้ วิจยัได้แต่งค า
ร้องขึน้ใหม่ โดยใช้ท านองเพลงร าโทน ซึ่งเป็นท านองเพลงเก่า ได้แก่ ใช้ท านองเพลงอู่ข้ าวสวสัดีใน
บทท่ี 1 ใช้ท านองเพลงอยุธยาในบทเพลงท่ี 2 ใช้ท านองเพลงวนันีเ้ป็นวนัร าวงในบทเพลงท่ี 3 ใช้
ท านองเพลงจะมองดูดาวในบทเพลงท่ี 4 ใช้ท านองเพลงลาในบทเพลงท่ี 5 โดยสอดคล้องกับ
แนวคิดการสร้างชุดการสอนของ ณฐักร ชาคโรทยั (2560: 35) ท่ีกล่าวว่า ชดุการสอนเป็นการน า
ส่ือการเรียนการสอนต่าง ๆ ท่ีมีความหลากหลายรูปแบบมาใช้รวมกัน (ใช้หลายท านองเพลงร า
โทน) และสร้างสรรค์เรียบเรียงขึน้ใหม่ให้มีความยากง่ายท่ีเหมาะสมแก่ผู้ เรียน (ซึ่งแต่งค าร้องขึน้
ใหม่ และใช้กับนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 1) และยงัสอดคล้องกับท่ี ชยัยงค์ พรหมวงค์ (2523: 
117-118) กลา่วถึงประเภทของชดุการสอนในประเด็นท่ีว่า เป็นชดุการสอนแบบกลุม่กิจกรรม ท่ีมุง่
ให้ผู้ เรียนได้ประกอบกิจกรรมกลุ่ม เช่น การสอนแบบกลุ่มสมัพนัธ์ เน่ืองจากชุดการสอนฝึกร้อง
เพลงร าโทนนี ้ผู้วิจยัได้ให้นกัเรียนขบัร้องเพลงร าโทน แบบมีปฏิสมัพนัธ์ร่วมกนั ยกตวัอย่างเช่น ใน
บทเพลงท่ี 2 เพลงยุค 1.0 ยุคของเกษตรกรรม ท่ีมีการร้องลูกคู่ ในค าร้องของบทท่ี 2 ท่ีว่า 
เกษตรกรรม (ซ า้: เกษตรกรรม) เราท าเพ่ือเลีย้งชีวา 1.0 นัน้หนา ภูมิปัญญาของชาวนาไทย ปลกู
ข้าวพืชสวน ครบกระบวนอีกทัง้นาไร่ จริงหรือจริงซิ (ซ า้: จริงหรือจริงซิ) เ ลีย้งหมู เป็ดไก่ส่งขายดี
จริง สง่ออกไปขาย ตา่งประเทศยงัมี (ซ า้: สง่ออกไปขาย ตา่งประเทศยงัมี) น่ีแหละคือ ฝีมือคนไทย 
คณุภาพเป็นใหญ่ยอดยิ่ง ผู้ชายผู้หญิงก็ยงัต้องยอม ยกให้เป็นยอดเกษตรกรไทย เข้าสู่ยคุใหม่ต้อง
พฒันา 

โดยจากค าร้องข้างต้น ประโยคท่ีมีการร้องลกูคูคื่อ “จริงหรือจริงซิ (ซ า้: จริงหรือจริงซิ)” ซึง่
นกัเรียนจะร้องโต้ตอบมีปฏิสมัพนัธ์ร่วมกนั นอกจากนี ้ชดุการฝึกร้องเพลงร าโทน ยงัเกิดคณุค่าท่ี
สอดคล้องกับแนวคิดของ กุศยา แสงเดช (2545: 10-11) ท่ีกล่าวว่า ชุดการสอนช่วยลดภาระใน
การจัดการเรียนการสอนของครูผู้ สอน เน่ืองจากมีค าชีแ้จงการใช้ชุดการฝึกร้องเพลงร าโทน มี
อปุกรณ์ประกอบการขบัร้อง ได้แก่ กลองยาว เพ่ือสร้างความสนกุสนานและก ากบัจงัหวะหน้าทบั
ในการร้องเพลงร าโทน และชดุการสอนช่วยในการพฒันาการเรียนรู้ท่ีมีประสิทธิภาพ เน่ืองจากชดุ
การฝึกร้องเพลงร าโทนพัฒนาขึน้โดยผ่านการปรับปรุงแก้ไขจากผู้ เช่ียวชาญก่อนน าใช้กับกลุ่ม
ตวัอย่าง จึงท าให้ชดุการฝึกร้องเพลงนีมี้ความเหมาะสมกบัมาตรฐานการเรียนรู้มธัยมศกึษาปีท่ี 1 
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มาตรฐาน ศ 2.1 เข้าใจและแสดงออกทางดนตรีอย่างสร้างสรรค์ วิเคราะห์ วิพากษ์วิจารดนตรี 
ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดต่อดนตรีอย่างอิสระ ช่ืนชม และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
มาตรฐาน ศ 2.2 เข้าใจความสมัพนัธ์ระหว่างดนตรี ประวตัิศาสตร์ และวฒันธรรม เห็นคณุคา่ของ
ดนตรีท่ีเป็นมรดกทางวฒันธรรม ภมูิปัญญาท้องถ่ิน ภมูิปัญญาไทยและสากล 

ดงันัน้ชดุการสอนฝึกร้องเพลงร าโทนท่ีผู้วิจยัพฒันาขึน้ จงึมีความเหมาะสมกบับริบทของ
นักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเ รียนสตรีอ่างทอง และสอดคล้องกับเอกลักษณ์ทาง
ศิลปะวฒันธรรมของจงัหวดัอ่างทองท่ีมีการละเล่นพืน้บ้านภาคกลางอย่างร าโทนท่ีเป็นลักษณะ
เดน่เฉพาะตวั  

ส าหรับผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนกบัหลงัเรียนของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1 
โรงเรียนสตรีอ่างทอง ด้วยชดุการสอนฝึกร้องเพลงร าโทน พบวา่ ในบทเพลงท่ี 1 เพลงบทน า หวัข้อ
ทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนด้วยชุดการสอนเพลงร าโทน เร่ืองสามารถเรียนรู้ภาษาถ่ิน มี
คะแนนหลงัเรียนเพิ่มขึน้คิดเป็นร้อยละ 4 ซึ่งเพิ่มขึน้มากท่ีสดุจาก 10 หวัข้อท่ีทดสอบ อาจเกิดจาก
ชุดการสอนเพลงร าโทน มีค าร้องท่ีสอดแทรกให้เกิดการเรียนรู้ภาษาถ่ิน เช่น โจะพรึม โจะพรึม 
โจะพรึม (ซ า้) เป็นต้น ท าให้นักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 1 ได้ฝึกการเรียนรู้ท่ีเป็นรูปแบบเน้น
ความจ า (Memory Model) ของ จอยส์และวีล (Joyce & Weil, 1996: 209-231) ท่ีกลา่ววา่ การใช้
ค าส าคัญ (Key word) ได้แก่ การใช้ค า หรือตัวอักษร หรือพยางค์เพียงตัวเดียว ซ า้ไปมา เพ่ือ
กระตุ้นให้จ าสิ่งอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวหรือสมัพนัธ์กนัได้  

ส าหรับในบทเพลงท่ี 3 เพลงยคุ 2.0 หวัข้อทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนด้วยชุดการ
สอนฝึกร้องเพลงร าโทน เร่ืองสามารถจดจ าบทเพลงได้อย่างถกูต้อง และเร่ืองสามารถเข้าใจทฤษฎี
เพลงร าโทนได้ มีคะแนนหลงัเรียนเพิ่มขึน้คิดเป็นร้อยละ 4 ซึ่งเป็น 2 หวัข้อท่ีเพิ่มขึน้มากท่ีสุดจาก 
10 หวัข้อท่ีทดสอบ และในบทเพลงท่ี 4 เพลงยคุ 3.0 หวัข้อทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนด้วย
ชุดการสอนฝึกร้องเพลงร าโทน เร่ืองสามารถเรียนรู้ความแตกต่างระหว่าเพลงร าโทนกับเพลง
สมัยใหม่ได้ มีความเข้าใจในการร้องรับส่ง-ลูกคู่ และสามารถเลียนแบบจากการฟังแล้วร้องได้
ถูกต้อง ซึ่งเป็นเพราะนักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจากการท ากิจกรรมจึงเกิดความเข้าใจ รู้ความ
แตกตา่ง เกิดการเลียนแบบ และจดจ าบทเพลงร าไทน มีคะแนนหลงัเรียนเพิ่มขึน้คิดเป็นร้อยละ 4 
ซึ่งเป็น 3 หัวข้อท่ีเพิ่มขึน้มากท่ีสุดจาก 10 หัวข้อท่ีทดสอบ โดยสอดคล้องกับท่ี วิจารณ์ พานิช 
(2555: 16-21) กล่าวว่า การเรียนรู้สาระวิชา (Content หรือ Subject matter) ควรเป็นการเรียน
จากการค้นคว้าของนักเรียน โดยครูช่วยแนะน า และช่วยออกแบบกิจกรรมให้นักเรียนสามารถ
เรียนรู้ได้ด้วยตนเอง  
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นอกจากนี ้ในบทเพลงท่ี 5 เพลงยคุ 4.0 หวัข้อทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนด้วยชดุ
การสอนฝึกร้องเพลงร าโทน เร่ืองสามารถใช้ร่างกายและท่าทางในการสร้างความสนกุสนานได้ มี
คะแนนหลงัเรียนเพิ่มขึน้คิดเป็นร้อยละ 5 ซึ่งเป็นหวัข้อท่ีเพิ่มขึน้มากท่ีสุดจาก 10 หวัข้อท่ีทดสอบ 
เน่ืองจากนกัเรียนท่ีเป็นกลุ่มตวัอย่างได้ท ากิจกรรมร่วมกัน ในการฝึกร้องเพลงร าโทน ได้ออกใช้
ร่างกายและท่าทางในการแสดงออก ซึ่งคล้ายคลึงกับ ศภุักษร ฟองจางวาง และกอบสุข คงมนสั 
(2559: 937-953) กล่าวถึงรูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือท่ีว่า เป็นการเรียนแบบหนึ่งท่ีนักเรียน
กิจกรรมร่วมกนัเป็นกลุ่ม โดยสมาชิกในกลุ่มมีความสามารถตา่งกนั แตมี่หน้าท่ีรับผิดชอบร่วมกัน
ในการท ากิจกรรมให้ส าเร็จ     

9.ข้อเสนอแนะ 
9.1 ข้อเสนอแนะจากการวิจยั  

9.1.1 การใช้ชดุการสอน ควรใช้อย่างถกูวิธี และเข้าใจถึงวตัถปุระสงประสงค์ของชดุ
การสอนก่อนเร่ิมสอน ครูผู้สอนควรมีการเตรียมความพร้อมโดยการศึกษาคู่มือครู คู่มือนกัเรียน 
แผนการจีดการเรียนรู้ในแต่ละหน่วย กิจกรรม ใบความรู้ แบบทดสอบท้ายหน่วยการเรียนรู้ และ
แบบทดสอบหลงัเรียน ก่อนใช้งานจริง เพ่ือลดปัญหาท่ีอาจเกิดขึน้ได้ในขณะจดัการเรียนการสอน 

9.1.2 ในขณะท่ีจดัการเรียนการสอนอยู่นัน้ เพ่ือให้เกิดความผ่อนคลายทัง้สองฝ่าย 
ระหว่างครูและนกัเรียน ครูผู้สอนควรมีการพดูคยุถึงเร่ืองราวท่ีจะสอน เพ่ือปรับทศันคติและความ
เข้าใจ ให้ตรงกนัทัง้ครูผู้สอนและนกัเรียนซึง่จะท าให้การจดัการเรียนการสอนเป็นไปได้อย่างราบร่ืน 

9.1.3 ชุดการสอนนัน้เป็นเพียงองค์ประกอบส่วนหนึ่งในการจัดการเรียนการสอน
เทา่นัน้ 

ไม่ใช่เคร่ืองมือท่ีสามารถท าทุกอย่างได้เอง ครูผู้สอนจึงต้องมีความเข้าใจในเนือ้หา 
คอยเป็นท่ีปรึกษา และอธิบายสิ่งตา่งๆ ให้ผู้ เรียนเม่ือการจดัการเรียนการสอนเกิดปัญหาขึน้ เพ่ือให้
การเรียนการสอนบรรลวุตัถปุระสงค์ตามท่ีมุง่หมาย  

9.1.4 หลงัจากท่ีทดสอบโดยใช้แบบทดสอบหน่วยการเรียนรู้ และการทดสอบหลัง
เรียนแล้ว ครูผู้สอนควรเฉลยหรือสาธิตการปฏิบตัิท่ีถกูต้อง ให้ผู้ เรียนรู้ได้รู้ เพ่ือท่ีผู้ เรียนจะได้รับรู้ถึง
ข้อบกพร่องหรือจดุผิดพลาดของตนเอง เพ่ือน าไปปรับปรุงแก้ไข้ให้ดียิ่งขึน้ 

9.2 ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจยัครัง้ตอ่ไป 
9.2.1 การสร้างชดุการสอนครัง้ตอ่ไปควรพฒันาให้ครอบคลมุเนือ้หา ทกัษะมากกว่า

นี ้เช่น ประวัติเพลงพืน้บ้านและร าโทนมีความเป็นมาอย่างไง การร้องเพลงพืน้บ้านมีอะไรบ้าง 
แตกตา่งกนัอยา่งไร เป็นต้น เพ่ือให้ผู้ เรียนมีทกัษะการร้องท่ีหลากหลาย 
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9.2.2  การสร้างชุดการสอนครัง้ต่อไปควรพัฒนาชุดการสอนเพ่ือกลุ่มเป้าหมายท่ี
แตกต่างจากเดิม อาจเป็นระดบัประถมหรือมัธยมศึกษาตอนปลาย ซึ่งมีวุฒิภาวะของผู้ เรียนท่ี
แตกตา่งกนั ซึง่จะท าให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ เรียนตอ่ไป 

9.2.3 การสร้างชดุการสอนครัง้ตอ่ไปควรมีการน าส่ืออิเล็กทรอนิกส์เข้าร่วมประกอบ
ในชดุการสอน เพ่ือให้มีความทนัสมยัและเป็นท่ีสนใจของผู้ เรียน 
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หน่วยการเรียนรู้ท่ี 1 
เร่ือง เพลงร าโทน (บทน า) 

สาระส าคัญ 
บทเพลงร าโทนท านองเพลงอูข้่าวสวสัดีท่ีมีเนือ้หาเก่ียวกบัไทยแลนด์ 4.0 ประกอบด้วยยคุ 

1.0 ยคุของเกษตรกรรมยคุ 2.0 ยคุอตุสาหกรรมเบายคุ 3.0 เป็นยคุอตุสาหกรรมหนกั และยคุ 4.0 
ขบัเคล่ือนด้วยนวตักรรม 
จุดประสงค์ 

1. สามารถบอกล าดบัของประเภทไทยแลนด์ 4.0 ได้ 
2. สามารถร้องท านองเพลงร าโทนบทน าท านองเพลงอูข้่าวสวสัดีได้อย่างถกูต้อง 

เนือ้หา 
 1. เนือ้ร้องเพลงร าโทนบทน า 
 2. โน้ตเพลงร าโทนบทน า 
กิจกรรมการเรียนการสอน 
 ขัน้น า 
 1. ครูร้องเพลงร าโทนบทน าพร้องประกอบจงัหวะด้วยตวัครูเองให้นกัเรียนฟังแล้วให้ให้
นกัเรียนร้องค าซ า้ตามครู เช่น ขอสวสัดี นโยบายเร่ืองนีชี้น้ า ผลิตผลคนไทยเราท า (นกัเรียนรับ: 
ผลิตผลคนไทยเราท า) เพ่ือนกัเรียนมีสว่นร่วมก่อนเรียน 
 ขัน้สอน 
 2. ครูเลา่ถึงท่ีมาของเพลงร าโทนให้นกัเรียนฟังและศกึษาตามใบความรู้ 
 3. ครูแจกบทร้องและโน้ตเพลงร าโทนบทน าให้นกัเรียน 
 4. ครูอธิบายวิธีการร้องเพลงร าโทนให้นกัเรียนฟังแล้วนกัเรียนลองออกเสียงตามครูในแต่
ละวรรคเพลงจนจบ 
 5. ให้นกัเรียนแบง่กลุม่โดยจดัให้เป็นลกูคู ่(ร้องรับ 2 คน-ร้องสง่ 2 คน) กลุม่ละ 4 คนแล้ว
ร่วมกนัฝึกร้องเพลงร าโทนบทน าตามท่ีครูบอก 
 6. ให้นกัเรียนสลบักลุม่การร้องร้องส่งร้องในบทเพลงร าโทนของกลุม่ตวัเองเพ่ือฝึกการรับ
ร้อง-สอ่งร้องในบทน าอยา่งแมน่ย า 
 7. ให้นกัเรียนร้องโน้ตเพ่ือฝึกความแมน่ย าของท านองเพลงและจงัหวะ 
 ขัน้สรุป 
 8. ครูให้นกัเรียนร้องเพลงร าโทนบทน าทีละกลุม่ 
 9. ครูชีแ้นวทางการร้องเพลงร าโทนให้นกัเรียนได้ไปฝึกปฏิบตัด้ิวยตนเอง 
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ส่ือการเรียนการสอน 
 1. ใบความรู้เก่ียวกบับทเพลงไทยแลนด์ 4.0  
 2. โน้ตเพลงร าโทน (บทน า) 
การประเมินผล 
 ให้นกัเรียนร้องเขียนบทเพลงร าโทนใส่กระดาษเพ่ือทดสอบความถกูต้องและแมย่ าของเนือ้
เพลงบทน าแล้วครูสงัเกตการร้องเพลงร าโทนของนกัเรียนให้ถกูต้องตามเกณฑ์ประเมิน ครู
เปรียบเทียบการร้องของนกัเรียนเพลงร าโทนบทน ากบัโน้ตเพลงใช้ถกูต้องตามท านอง 
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ใบความรู้ 1 
 

 เพลงบทน า  
(ใช้ท านองเพลงอูข้่าวสวสัดี) 
  ขอสวสัดี นโยบายเร่ืองนีชี้น้ า     ผลติผลคนไทยเราท า (ซ า้) 
  เศรษฐกิจก้าวล า้มัน่คงครบครัน (ซ า้) 
  ปรับปรุงสิง่ที่ขาดแคลน (ซ า้)   4.0 ไทยแลนด์วางแผนผลกัดนั 
  ยดุ 1 ยคุ 2 จากเดมิ  (ซ า้)   ยคุ3 เพิม่เตมิก้าวไปให้ทนั 
  พฒันาการค้าการขาย (ซ า้)    สูโ่ลกกว้างไกล ด้วยนโยบายปัจจบุนั 
  โจะพรึม โจะพรึม โจะพรึม (ซ า้)  พรึมพรึม พรึม้พรึม พรึมโจ๊ะพรึมพรึม (ซ า้) 
 

---- ---ขอ ---- สว-ัสด ี ---- นโย-บาย -เร่ือง-นี ้ -ชี-้น า 
---- ---ซ ---- ดล-ฺด ---- ลซ-ซ -ม-ล -ล-ซ 
---- ผลติผล -คน-ไทย -เรา-ท า ---- ผลติผล -คน-ไทย -เรา-ท า 
---- ซมมซ -ซ-ซ -ซ-ซ ---- ซมมซ -ซ-ซ -ซ-ซ 

-เศรษฐกิจ -ก้าว-ล า้ -มัน่-คง -ครบ-ครัน -เศรษฐกิจ -ก้าว-ล า้ -มัน่-คง -ครบ-
ครัน 

-มซม -ซ-ล -ล-ซ -ซ-ซ -มซม -ซ-ล -ล-ซ -ซ-ซ 
---- -ปรับ-ปรุง -สิง่-ที ่ -ขาด-

แคลน 
---- -ปรับ-ปรุง -สิง่-ที ่ -ขาด-

แคลน 
---- -ม-ซ -ม-ซ -ม-ซ ---- -ม-ซ -ม-ซ -ม-ซ 
--4.0 -ไทย-

แลนด์ 
-วาง-แผน -ผลกั-ดนั ---- -ยคุ-1 -ยคุ-2 -จาก-เดิม 

-รรร -ม-ม -ด-ล ฺ -ล-ฺด ---- -ซ-ม -ซ-ม -ม-ซ 
---- -ยคุ-1 -ยคุ-2 -จาก-เดิม -ยคุ-3 -เพิ่ม-เติม -ก้าว-ไป -ให้-ทนั 
---- -ซ-ม -ซ-ม -ม-ซ -ร-ร -ซ-ม -ล-ฺด -ด-ด 
---- -พฒันา -การ-ค้า -การ-ขาย ---- -พฒันา -การ-ค้า -การ-ขาย 
---- -ลซซ -ซ-ล -ซ-ซ ---- -ลซซ -ซ-ล -ซ-ซ 

-สู-่โลก -กว้างไกล- ด้วย
นโยบาย 

-ปัจจบุนั ---- -โจะ-พรึม -โจะ-พรึม -โจะ-พรึม 

-ร-ซ -ซม- ดรดด -ลลฺดฺ ---- -ม-ซ -ซ-ล -ม-ซ 
---- -โจะ-พรึม -โจะ-พรึม -โจะ-พรึม ---พรึม -พรึมพรึม- -พรึม-โจ๊ะ -พรึม-

พรึม 
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---- -ม-ซ -ซ-ล -ม-ซ ---ร -ซม- -ด-ร -ล-ฺด 
---พรึม -พรึมพรึม- -พรึม-โจ๊ะ -พรึม-พรึม 
---ร -ซม- -ด-ร -ล-ฺด 
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หน่วยการเรียนรู้ท่ี 2 
เร่ือง เพลงร าโทน (ยุค 1.0 ยุคของเกษตรกรรม) 

สาระส าคัญ 
บทเพลงร าโทนท านองเพลงอยธุยาท่ีมีเนือ้หาเก่ียวกบัไทยแลนด์ 1.0 การพฒันาประเทศ

บนฐานรายได้ภาคเกษตรกรรมและหตัถกรรมเป็นหลกั ใช้จดุแข็งของ ประเทศคือ
ทรัพยากรธรรมชาตเิป็นหลกั แตป่ระชากรมีรายได้คอ่นข้างต ่า 
จุดประสงค์ 

1. สามารถบอกความหมายไทยแลนด์ 1.0 ได้ 
2. สามารถร้องท านองเพลงร าโทนยคุ 1.0 ยคุของเกษตรกรรมท านองเพลงอยธุยาได้อยา่ง

ถกูต้อง 
เนือ้หา 
 1. เนือ้ร้องเพลงร าโทนยคุ 1.0 ยคุของเกษตรกรรม 
 2. โน้ตเพลงร าโทนยคุ 1.0 ยคุของเกษตรกรรม (ท านองเพลงอยธุยา) 
กิจกรรมการเรียนการสอน 
 ขัน้น า 
 1. ครูร้องเพลงร าโทนยคุ 1.0 ยคุของเกษตรกรรมพร้องประกอบจงัหวะด้วยตวัครูเองให้
นกัเรียนฟังแล้วให้ให้นกัเรียนร้องค าซ า้ตามครู เชน่ จริงหรือจริงซิ (นกัเรียนรับ: จริงหรือจริงซิ) เพ่ือ
นกัเรียนมีสว่นร่วมก่อนเรียน 
 ขัน้สอน 
 2. ครูเลา่ถึงท่ีมาของยคุ 1.0 ยคุของเกษตรกรรมให้นกัเรียนฟังและศกึษาตามใบความรู้ 
 3. ครูแจกบทร้องและโน้ตเพลงร าโทนยคุ 1.0 ยคุของเกษตรกรรมให้นกัเรียน 
 4. ครูอธิบายวิธีการร้องเพลงร าโทนให้นกัเรียนฟังแล้วนกัเรียนลองออกเสียงตามครูในแต่
ละวรรคเพลงจนจบ 
 5. ให้นกัเรียนแบง่กลุม่โดยจดัให้เป็นลกูคู ่(ร้องรับ 2 คน-ร้องสง่ 2 คน) กลุม่ละ 4 คนแล้ว
ร่วมกนัฝึกร้องเพลงร าโทนยคุ 1.0 ยคุของเกษตรกรรมตามท่ีครูบอก 
 6. ให้นกัเรียนสลบักลุม่การร้องร้องสง่ร้องในบทเพลงร าโทนของกลุม่ตวัเองเพ่ือฝึกการรับ
ร้อง-สอ่งร้องในยคุ 1.0 ยคุของเกษตรกรรมอยา่งแมน่ย า 
 7. ให้นกัเรียนร้องโน้ตเพ่ือฝึกความแมน่ย าของท านองเพลงและจงัหวะ 
 ขัน้สรุป 
 8. ครูให้นกัเรียนร้องเพลงร าโทนยคุ 1.0 ยคุของเกษตรกรรมทีละกลุม่ 
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 9. ครูชีแ้นวทางการร้องเพลงร าโทนยคุ 1.0 ยคุของเกษตรกรรมให้นกัเรียนได้ไปฝึกปฏิบตัิ
ด้วยตนเองได้ 
ส่ือการเรียนการสอน 
 1. ใบความรู้เก่ียวกบับทเพลงร าโทนยคุ 1.0 ยคุของเกษตรกรรม 
 2. โน้ตเพลงร าโทน (ยคุ 1.0 ยคุของเกษตรกรรม) 
การประเมินผล 
 ให้นกัเรียนร้องเขียนบทเพลงร าโทนใส่กระดาษเพ่ือทดสอบความถกูต้องและแมย่ าของเนือ้
เพลงร าโทนยคุ 1.0 ยคุของเกษตรกรรมแล้วครูสงัเกตการร้องเพลงร าโทนของนกัเรียนให้ถกูต้อง
ตามเกณฑ์ประเมิน ครูเปรียบเทียบการร้องของนกัเรียนเพลงร าโทนยคุ 1.0 ยคุของเกษตรกรรมกบั
โน้ตเพลงใช้ถกูต้องตามท านอง 
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ใบความรู้ 2 
 

 เพลงยุค 1.0 ยคุของเกษตรกรรม 
(ใช้ท านองเพลงอยธุยา) 
  เกษตรกรรม (ซ า้) เราท าเพื่อเลีย้งชีวา 1.0 นัน้หนา ภมูิปัญญาของชาวนาไทย 
  ปลกูข้าวพชืสวน ครบกระบวนอีกทัง้นาไร่ จริงหรือจริงซิ (ซ า้)  เลีย้งหม ูเป็ดไก่สง่ขายดี
จริง 
  สง่ออกไปขาย ตา่งประเทศยงัมี (ซ า้)   นี่แหละคือ ฝีมือคนไทย คณุภาพเป็นใหญ่ยอดยิ่ง 
  ผู้ชายผู้หญิงก็ยงัต้องยอม    ยกให้เป็นยอดเกษตรกรไทย เข้าสูย่คุใหม่

ต้องพฒันา 
 
--เกษตร --ตรกรรม --เกษตร --ตรกรรม ---- -เรา-ท า -เพื่อ-เลีย้ง -ชี-วา 
--มร --มม --มร --มม ---- -ร-ร -ท-ม -ร-ร 
---- ---- -1.0 -ของ-ชาว ---- -ภมู

ปัญญา 
-ของ-ชาว -นา-ไทย 

---- ---- -ซซล -ท-ซ  -มมม -ล-ม -ม-ม 
---- ---- -ปลกู-ข้าว -พืช-สวน ---ครบ --กระบวน -อีก-ทัง้ -นา-ไร่ 
---- ---- -ร-ม -ม-ซ ---ซ --มม -ท-ร -ร-ท 

-จริง-หรือ -จริง-ซ ิ -จริง-หรือ -จริง-ซ ิ -เลีย้ง-หม ู -เป็ด-ไก ่ -สง่-ขาย -ดี-จริง 
-ล-ซ -ล-ล -ล-ซ -ล-ล -ฟ-ฟ -ร-ร -ร-ฟ -ม-ม 

-สง่-ออก --ไปขาย -ตา่งประเทศ --ยงัม ี -สง่-ออก --ไปขาย -ตา่งประเทศ --ยงัม ี
-ซ-ซ --ลซ -ซซซ --ลล -ซ-ซ --ลซ -ซซซ -ล-ล 
---นี ่ --แหละ

คือ 
--ฝีมือ -คน-ไทย ---คณุ --ณภาพ ---- -เป็น-

ใหญ่ 
---ม --รม --ลม -ม-ม ---ร --รร ---- -ร-ด 
---- -ยอด-ยิง่ --ผู้ชาย --ผู้หญิง --ก็ยงั --ต้องยอม ---- -ยก-ให้ 
---- -ร-ด --ดร --รม --ดร --รด ---- -ร-ด 

 -เป็น-
ยอด 

-เกษตร ตรกร --ไทย -เข้า-สู ่ -ยคุ-ใหม ่ -ต้อง-
พฒั 

---- -ร-ด --รด --รร ---ร -ร-ด -ร-ด -ร-ซ 
--ฒนา 
--รร 

 



  81 

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 3 
เร่ือง เพลงร าโทน (ยุค2.0 ยุคอุตสาหกรรมเบา) 

สาระส าคัญ 
บทเพลงร าโทนท านองเพลงวนันีเ้ป็นวนัร าวงท่ีมีเนือ้หาเก่ียวกบัไทยแลนด์ 2.0 การพฒันา

ประเทศโดยเน้นอตุสาหกรรมเบา เน้นการใช้ทรัพยากรธรรมชาตแิละแรงงานราคาถกู มีการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตมากขึน้ เรียกได้วา่เป็นยคุอตุสาหกรรม (Industrialization) ท าให้ยกระดบั
รายได้ประชากรมาเป็นรายได้ปานกลาง 
จุดประสงค์ 

1. สามารถบอกความหมายของประเภทไทยแลนด์ 2.0 ได้ 
2. สามารถร้องท านองเพลงร าโทนยคุ 2.0 ยคุอตุสาหกรรมเบาท านองเพลงท านองเพลง

วนันีเ้ป็นวนัร าวงได้อย่างถกูต้อง 
เนือ้หา 
 1. เนือ้ร้องเพลงร าโทนยคุ 2.0 ยคุอตุสาหกรรมเบา 
 2. โน้ตเพลงร าโทนยคุ 2.0 ยคุอตุสาหกรรมเบา (ท านองเพลงท านองเพลงวนันีเ้ป็นวนัร า
วง) 
กิจกรรมการเรียนการสอน 
 ขัน้น า 
 1. ครูร้องเพลงร าโทนยคุ 2.0 ยคุอตุสาหกรรมเบาพร้องประกอบจงัหวะด้วยตวัครูเองให้
นกัเรียนฟังแล้วให้ให้นกัเรียนร้องค าซ า้ตามครู เชน่ ต้องพฒันา ด้วยนวตักรรม (นกัเรียนรับ: ต้อง
พฒันา ด้วยนวตักรรม) เพ่ือนกัเรียนมีสว่นร่วมก่อนเรียน 
 ขัน้สอน 
 2. ครูเลา่ถึงท่ีมาของยคุ 2.0 ยคุอตุสาหกรรมเบาให้นกัเรียนฟังและศกึษาตามใบความรู้ 
 3. ครูแจกบทร้องและโน้ตเพลงร าโทนยคุ 2.0 ยคุอตุสาหกรรมเบาให้นกัเรียน 
 4. ครูอธิบายวิธีการร้องเพลงร าโทนให้นกัเรียนฟังแล้วนกัเรียนลองออกเสียงตามครูในแต่
ละวรรคเพลงจนจบ 
 5. ให้นกัเรียนแบง่กลุม่โดยจดัให้เป็นลกูคู่ (ร้องรับ 2 คน-ร้องสง่ 2 คน) กลุม่ละ 4 คนแล้ว
ร่วมกนัฝึกร้องเพลงร าโทนยคุ 2.0 ยคุอตุสาหกรรมเบาตามท่ีครูบอก 
 6. ให้นกัเรียนสลบักลุม่การร้องร้องสง่ร้องในบทเพลงร าโทนของกลุม่ตวัเองเพ่ือฝึกการรับ
ร้อง-สอ่งร้องในยคุ 2.0 ยคุอตุสาหกรรมเบาอยา่งแมน่ย า 
 7. ให้นกัเรียนร้องโน้ตเพ่ือฝึกความแมน่ย าของท านองเพลงและจงัหวะ 
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 ขัน้สรุป 
 8. ครูให้นกัเรียนร้องเพลงร าโทนยคุ 2.0 ยคุอตุสาหกรรมเบาทีละกลุม่ 
 9. ครูชีแ้นวทางการร้องเพลงร าโทนยคุ 2.0 ยคุอตุสาหกรรมเบาให้นกัเรียนได้ไปฝึกปฏิบตัิ
ด้วยตนเองได้ 
ส่ือการเรียนการสอน 
 1. ใบความรู้เก่ียวกบับทเพลงร าโทนยคุ 2.0 ยคุอตุสาหกรรมเบา 
 2. โน้ตเพลงร าโทน (ยคุ 2.0 ยคุอตุสาหกรรมเบา) 
การประเมินผล 
 ให้นกัเรียนร้องเขียนบทเพลงร าโทนใส่กระดาษเพ่ือทดสอบความถกูต้องและแมย่ าของเนือ้
เพลงร าโทนยคุ 2.0 ยคุอตุสาหกรรมเบาแล้วครูสงัเกตการร้องเพลงร าโทนของนกัเรียนให้ถกูต้อง
ตามเกณฑ์ประเมิน ครูเปรียบเทียบการร้องของนกัเรียนเพลงร าโทนยคุ 2.0 ยคุอตุสาหกรรมเบากบั
โน้ตเพลงใช้ถกูต้องตามท านอง 
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ใบความรู้ 3 
 

 เพลงยุค2.0 ยคุอตุสาหกรรมเบา 
(ใช้ท านองเพลงวนันีเ้ป็นวนัร าวง) 
  ยคุนีเ้ป็นยคุเร่ิมน า   อตุสาหกรรมเข้ามาน าใช้ 
  เคร่ืองมือเคร่ืองจกัร รวดเร็วทนัใด   การค้าการขาย มกี าไรมัน่คง 
  เคร่ืองดื่ม เคร่ืองเขยีนของเรา (ซ า้)   เสือ่ผ้ากระเป๋า เคร่ืองประดบั หรูหรา 
  เศรษฐกิจของไทย ก้าวหน้า    ต้องพฒันา ด้วยนวตักรรม (ซ า้) 
 

---- -ยคุ-นี ้ --เป็นยคุ -เร่ิม-น า --อตุสา หกรรม --เข้ามา -น า-ใช้ 
---- -ร-ซ --รซ -ท-ร --ทม --รร --รร -ร-ม 

-เคร่ือง-มือ -เคร่ือง-
จกัร 

-รวด-เร็ว -ทนั-ใด -การ-ค้า -การ-ขาย -มีก าไร -มัน่-คง 

-ร-ท -ท-ร -ร-ท -ท-ท -ร-ซ -ร-ซ -รรร -ท-ร 
---- -เคร่ือง-

ดื่ม 
-เคร่ือง-เขียน -ของ-เรา ---- -เคร่ือง-

ดื่ม 
-เคร่ือง-
เขียน 

-ของ-เรา 

---- -ล-ซ -ล-ท -ร-ท ---- -ล-ซ --ลท -ร-ท 
-เสือ้-ผ้า --กระเป๋า -เคร่ืองประดบั -หรู-หรา ---เศรษ ฐกิจ-ไทย ---- -ก้าว-

หน้า 
-ร-ท --ซซ -รทท -ซ-ซ ---ร รร-ม ---- -ด-ด 

--ต้องพฒั -ฒนา -ด้วยนวตั --ตกรรม --ต้องพฒั -ฒนา -ด้วยนวตั --ตกรรม 
--รซ --รร -ดรซ --รร --รซ --รร -ดรซ --รร 
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หน่วยการเรียนรู้ท่ี 4 

เร่ือง เพลงร าโทน (ยุค3.0 เป็นยุคอุตสาหกรรมหนัก) 
สาระส าคัญ 

บทเพลงร าโทนท านองเพลงจะมองดดูาวท่ีมีเนือ้หาเก่ียวกบัไทยแลนด์  3.0 การพฒันา
ประเทศโดยใช้อตุสาหกรรมหนกัเป็นตวัขบัเคล่ือน เร่งรัดการผลิตเพ่ือเป็นการสง่เสริมการสง่ออก 
เน้นการลงทนุและการน าเข้าเทคโนโลยีจากตา่งประเทศ เศรษฐกิจขยายตวัขึน้อย่างตอ่เน่ือง ยคุนี ้
เป็นยคุของโลกาภิวฒัน์(Globalization)ประเทศไทยได้เผชิญกบัดกัและยงัไม่สามารถก้าวข้ามทัง้ 
3 กบัดกั คือ 1. กบัดกัประเทศรายได้ปานกลาง 2. กบัดกัความเหล่ือมล า้ 3. กบัดกัความไมส่มดลุ 
จุดประสงค์ 

1. สามารถบอกความหมายของประเภทไทยแลนด์ 3.0 ได้ 
2. สามารถร้องท านองเพลงร าโทนยคุ 3.0 เป็นยคุอตุสาหกรรมหนกัท านองเพลงจะมองดู

ดาวได้อย่างถกูต้อง 
เนือ้หา 
 1. เนือ้ร้องเพลงร าโทนยคุ 3.0 เป็นยคุอตุสาหกรรมหนกั 
 2. โน้ตเพลงร าโทนยคุ 3.0 เป็นยคุอตุสาหกรรมหนกั(ท านองเพลงจะมองดดูาว) 
กิจกรรมการเรียนการสอน 
 ขัน้น า 
 1. ครูร้องเพลงร าโทนยคุ 3.0 เป็นยคุอตุสาหกรรมหนกัพร้อมประกอบจงัหวะด้วยตวัครูเอง
ให้นกัเรียนฟังแล้วให้ให้นกัเรียนร้องค าซ า้ตามครู เชน่ เป็นยคุอตุสาหกรรมหนกั (นกัเรียนรับ: เป็น
ยคุอตุสาหกรรมหนกั) เพ่ือนกัเรียนมีสว่นร่วมก่อนเรียน 
 ขัน้สอน 
 2. ครูเลา่ถึงท่ีมาของยคุ 3.0 เป็นยคุอตุสาหกรรมหนกัให้นกัเรียนฟังและศกึษาตามใบ
ความรู้ 
 3. ครูแจกบทร้องและโน้ตเพลงร าโทนยคุ 3.0 เป็นยคุอตุสาหกรรมให้นกัเรียน 
 4. ครูอธิบายวิธีการร้องเพลงร าโทนให้นกัเรียนฟังแล้วนกัเรียนลองออกเสียงตามครูในแต่
ละวรรคเพลงจนจบ 
 5. ให้นกัเรียนแบง่กลุม่โดยจดัให้เป็นลกูคู ่(ร้องรับ 2 คน-ร้องสง่ 2 คน) กลุม่ละ 4 คนแล้ว
ร่วมกนัฝึกร้องเพลงร าโทนยคุ 3.0 เป็นยคุอตุสาหกรรมหนกัตามท่ีครูบอก 
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 6. ให้นกัเรียนสลบักลุม่การร้องร้องสง่ร้องในบทเพลงร าโทนของกลุม่ตวัเองเพ่ือฝึกการรับ
ร้อง-สอ่งร้องในยคุ 3.0 เป็นยคุอตุสาหกรรมอยา่งแมน่ย า 
 7. ให้นกัเรียนร้องโน้ตเพ่ือฝึกความแมน่ย าของท านองเพลงและจงัหวะ 
 ขัน้สรุป 
 8. ครูให้นกัเรียนร้องเพลงร าโทนยคุ 3.0 เป็นยคุอตุสาหกรรมหนกัทีละกลุม่ 
 9. ครูชีแ้นวทางการร้องเพลงร าโทนยคุ 3.0 เป็นยคุอตุสาหกรรมหนกัให้นกัเรียนได้ไปฝึก
ปฏิบตัิด้วยตนเองได้ 
ส่ือการเรียนการสอน 
 1. ใบความรู้เก่ียวกบับทเพลงร าโทนยคุ 3.0 เป็นยคุอตุสาหกรรมหนกั 
 2. โน้ตเพลงร าโทน (ยคุ 3.0 เป็นยคุอตุสาหกรรมหนกั) 
การประเมินผล 
 ให้นกัเรียนร้องเขียนบทเพลงร าโทนใส่กระดาษเพ่ือทดสอบความถกูต้องและแมย่ าของเนือ้
เพลงร าโทนยคุ 3.0 เป็นยคุอตุสาหกรรมแล้วครูสงัเกตการร้องเพลงร าโทนของนกัเรียนให้ถกูต้อง
ตามเกณฑ์ประเมิน ครูเปรียบเทียบการร้องของนกัเรียนเพลงร าโทนยคุ 3.0 เป็นยคุอตุสาหกรรม
หนกักบัโน้ตเพลงใช้ถกูต้องตามท านอง 
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ใบความรู้ 4 
 

 เพลงยุค3.0 เป็นยคุอตุสาหกรรมหนกั 
(ใช้ท านองเพลงจะมองดดูาว) 
  ยคุปัจจบุนัแนวทางขบัเคลือ่น   สานตอ่รอยเลอ่นสร้างทนุก าไร 
  เป็นยคุอตุสาหกรรมหนกั (ซ า้)    รถยนต์เคร่ืองจกัร เหลก็กล้ามีใช้ 
  ผลติก๊าซพลงังานมุง่เน้น (ซ า้)    เร่ืองปนูซเีมนต์สง่ออกไปขาย 
                        เอย๋ โอ้เมืองไทย                                       เข้าสูย่คุใหมเ่ร่ืองการลงทนุ 
           ตา่งชาติลงทนุเข้ามาจบัจอง                         ค้าขายแคลว่คลอ่ง เงินทองมากมาย                               
                        เอย๋อตุสาหกรรม เกษตรกรรมน าใช้                ถือวา่ยิ่งใหญ่ เศรฐกิจไทยต้องพฒันา 
 
-ยคุ-ปัจ จบุนั -แนว-ทาง -ขบั-

เคลือ่น 
-สาน-ตอ่ -รอย-เลือ่น -สร้าง-ทนุ -ก า-ไร 

-ม-ร --มม -ม-ม -ร-ด -ด-ท -ด-ร -ด-ร -ร-ร 
---- -เป็น-ยคุ --อตุสา หกรรม-

หนกั 
---- -เป็น-ยคุ --อตุสา หกรรม-

หนกั 
---- -ล-ท  --ซล ลล-ซ ---- -ล-ท  --ซล ลล-ซ 

-รถ-ยนต์ -เคร่ือง-
จกัร 

-เหลก็-
กล้า 

-มี-ใช้ ---- ผลติ-ก๊าซ พลงั-งาน -มุง่-เน้น 

-ล-ฟ -ม-ร -ร-ม -ม-ฟ ---- รร-ซ มม-ม -ร-ด 
---- ผลติ-ก๊าซ พลงั-งาน -มุง่-เน้น -เร่ือง-ปนู --ซเีมนต์ -สง่-ออก --ไปขาย 
---- รร-ซ -ม-ม -ร-ด -ม-ม --มม -ร-ร --มร 
---เอย๋ ---โอ้ ---- -เมือง-ไทย -เข้า-สู ่ -ยคุ-ใหม ่ -เร่ือง-การ -ลง-ทนุ 
---ซ ---ม ---- -ร-ด -ด-ล ฺ -ด-ล ฺ -ด-ร -ร-ร 

-ตา่ง-ชาต ิ -ร่วม-หุน่ -เข้า-มา -จบั-จอง -ค้า-ขาย -แคลว่-
คลอ่ง 

-เงิน-ทอง -มาก-มาย 

-ซ-ซ -ล-ซ -ซ-ล -ซ-ล -ล-ร -ม-ร -ร-ม -ร-ม 
---เอย๋ --อตุสา ---- --หกรรม --เกษต --ตกรรม ---- -น า-ใช้ 
---ซ --รม ---- --รด --ดล ฺ --ดด ---- -ร-ม 
---- ---- -ถือ-วา่ -ยิ่ง-ใหญ่ ---เศรษ ฐกิจ-ไทย -ต้อง-พฒั --ฒนา 
---- ---- -ซ-ม -ร-ด ---ร มร-ฟ -ร-ล --มม 
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หน่วยการเรียนรู้ท่ี 5 
เร่ือง เพลงร าโทน (ยุค4.0 ขับเคล่ือนด้วยนวัตกรรม) 

สาระส าคัญ 
บทเพลงร าโทนท านองเพลงลาท่ีมีเนือ้หาเก่ียวกบัไทยแลนด์ 4.0 เน่ืองจากการท่ีประเทศ

ไทยเผชิญกบักบัดกัในชว่งการพฒันาประเทศ Thailand 3.0 รัฐบาลจงึได้ประกาศยทุธศาสตร์ 
Thailand 4.0 ซึง่จะเป็นการปรับเปล่ียนโครงสร้างเศรษฐกิจไทยโดยเน้นการใช้เทคโนโลยีและ
นวตักรรม ซึง่จะน าไปสู ่“เศรษฐกิจท่ีขบัเคล่ือนด้วยนวตักรรม (Value-Based Economy)” เพ่ือเพิ่ม
มลูคา่ของสินค้าและบริการ ซึง่จะเป็นโมเดลเศรษฐกิจแบบ “ท าน้อย ได้มาก” 
จุดประสงค์ 

1. สามารถบอกความหมายของประเภทไทยแลนด์ 4.0 ได้ 
2. สามารถร้องท านองเพลงร าโทนยคุ 4.0 ขบัเคล่ือนด้วยนวตักรรมท านองเพลงลาได้

อยา่งถกูต้อง 
เนือ้หา 
 1. เนือ้ร้องเพลงร าโทนยคุ 4.0 ขบัเคล่ือนด้วยนวตักรรม 
 2. โน้ตเพลงร าโทนยคุ 4.0 ขบัเคล่ือนด้วยนวตักรรม(ท านองเพลงลา) 
กิจกรรมการเรียนการสอน 
 ขัน้น า 
 1. ครูร้องเพลงร าโทนยคุ 4.0 ขบัเคล่ือนด้วยนวตักรรมพร้อมประกอบจงัหวะด้วยตวัครูเอง
ให้นกัเรียนฟังแล้วให้ให้นกัเรียนร้องค าซ า้ตามครู เชน่ เดนิหน้าสง่เสริมเศรษฐกิจ (นกัเรียนรับ: 
เดนิหน้าสง่เสริมเศรษฐกิจ) เพ่ือนกัเรียนมีส่วนร่วมก่อนเรียน 
 ขัน้สอน 
 2. ครูเลา่ถึงท่ีมาของยคุ 4.0 ขบัเคล่ือนด้วยนวตักรรมให้นกัเรียนฟังและศึกษาตามใบ
ความรู้ 
 3. ครูแจกบทร้องและโน้ตเพลงร าโทนยคุ 4.0 ขบัเคล่ือนด้วยนวตักรรมให้นกัเรียน 
 4. ครูอธิบายวิธีการร้องเพลงร าโทนให้นกัเรียนฟังแล้วนกัเรียนลองออกเสียงตามครูในแต่
ละวรรคเพลงจนจบ 
 5. ให้นกัเรียนแบง่กลุม่โดยจดัให้เป็นลกูคู ่(ร้องรับ 2 คน-ร้องสง่ 2 คน) กลุม่ละ 4 คนแล้ว
ร่วมกนัฝึกร้องเพลงร าโทนยคุ 4.0 ขบัเคล่ือนด้วยนวตักรรมตามท่ีครูบอก 
 6. ให้นกัเรียนสลบักลุม่การร้องร้องสง่ร้องในบทเพลงร าโทนของกลุม่ตวัเองเพ่ือฝึกการรับ
ร้อง-สอ่งร้องในยคุ 4.0 ขบัเคล่ือนด้วยนวตักรรมอย่างแมน่ย า 
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 7. ให้นกัเรียนร้องโน้ตเพ่ือฝึกความแมน่ย าของท านองเพลงและจงัหวะ 
 ขัน้สรุป 
 8. ครูให้นกัเรียนร้องเพลงร าโทนยคุ 4.0 ขบัเคล่ือนด้วยนวตักรรมทีละกลุม่ 
 9. ครูชีแ้นวทางการร้องเพลงร าโทนยคุ 4.0 ขบัเคล่ือนด้วยนวตักรรมให้นกัเรียนได้ไปฝึก
ปฏิบตัิด้วยตนเองได้ 
ส่ือการเรียนการสอน 
 1. ใบความรู้เก่ียวกบับทเพลงร าโทนยคุ 4.0 ขบัเคล่ือนด้วยนวตักรรม 
 2. โน้ตเพลงร าโทน (ยคุ 4.0 ขบัเคล่ือนด้วยนวตักรรม) 
การประเมินผล 
 ให้นกัเรียนร้องเขียนบทเพลงร าโทนใส่กระดาษเพ่ือทดสอบความถกูต้องและแมย่ าของเนือ้
เพลงร าโทนยคุ 3.0 เป็นยคุอตุสาหกรรมแล้วครูสงัเกตการร้องเพลงร าโทนของนกัเรียนให้ถกูต้อง
ตามเกณฑ์ประเมิน ครูเปรียบเทียบการร้องของนกัเรียนเพลงร าโทนยคุ 4.0 ขบัเคล่ือนด้วย
นวตักรรมกบัโน้ตเพลงใช้ถกูต้องตามท านอง 
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ใบความรู้ 5 
 

 เพลงยุค 4.0 ขบัเคลือ่นด้วยนวตักรรม 
(ใช้ท านองเพลงลา) 
  ถึงเวลาแล้วหนา เราเดินหน้าก้าวไปพร้อมกนั ประชารัฐสบืสาน รวมพลงัเพื่อสร้างชาติไทย 
  เศรษฐกิจยคุเก่า ขบัเคลือ่นเข้าสูย่คุใหม ่    Startup  นัน่ไงก้าวสูร่ะบบ SME 
  มัน่คง มัง่คัง่ ยัง่ยืนแบบมีแนวทาง    ICT โครงสร้างความส าเร็จนัน้คือปัจจยั 
  ผลผลติก้าวล า้ ด้วยนวตักรรมขบัเคลือ่นตอ่ไป   ร่วมมือร่วมใจ ชาติไทยต้องพฒันา (ซ า้) 
  รักก็ลา ไมรั่กก็ลา      เดินหน้าสง่เสริมเศรษฐกิจ (ซ า้) 
  ด้านผลผลติเราต้องพฒันา     4.0 ยคุใหมไ่ทยแลนด์พฒันา 
 

---- ---ถึง --เวลา -แล้ว-หนา ---เรา -เดิน-หน้า -ก้าว-ไป -พร้อม-กนั 
---- ---ทฺ --รม -ฟ-ล ---ล -ล-ฟ -ม-ม -ฟ-ม 
---- ---- ประชา-รัฐ -สบื-สาน ---- -รวมพลงั -เพื่อ-สร้าง -ชาต-ิไทย 
---- ---- ลล-ท -ซ-ซ ---- -มมม -ร-ม -ม-ม 
---- ---- -เศรษฐกิจ -ยคุ-เก่า ---- -ขบั-เคลือ่น -เข้า-สู ่ -ยคุ-ใหม ่
---- ---- -รมร -ซ-ร ---- -ทฺ-ร -ร-ทฺ -ร-ทฺ 
---- ---- Star-tup -นัน่-ไง ---- -ก้าว-สู ่ ระบบ-S -M-E 
---- ---- ลล-ท -ล-ซ ---- -ม-ร มร-ซ -ม-ม 
---- ---- -มัง่-คง -มัน่-คลัง่ ---- -ยัง่-ยืน -แบบ-ม ี -แนว-ทาง 
---- ---- -ซ-ม -ร-ทฺ ---- -ร-ม -ทฺ-ร -ร-ร 
---- ---- -ICT -โครง-

สร้าง 
---- -

ความส าเร็จ 
-นัน้-คือ -ปัจ-จยั 

---- ---- -ลลล -ล-ซ ---- -มมร -ซ-ม -ม-ม 
---- ---- -ผลผลติ -ก้าว-ล า้ -ด้วยนวตั --ตกรรม -ขบั-

เคลือ่น 
-ตอ่-ไป 

---- ---- -มมร -ซ-ซ -รมซ --มม -ทฺ-ร -ทฺ-ร 
---- ---- -ร่วม-มือ -ร่วม-ใจ ---- -ชาต-ิไทย -ต้อง-พฒั --ฒนา 
---- ---- -ซ-ล -ท-ซ ---- -ร-ม -ม-ฟ --มม 
---- ---- -ร่วม-มือ -ร่วม-ใจ ---- -ชาต-ิไทย -ต้อง-พฒั --ฒนา 
---- ---- -ซ-ล -ท-ซ ---- -ร-ม -ม-ฟ --มม 
---รัก --ก็ลา -ไมรั่ก --ก็ลา ---- -เดิน-หน้า -สง่-เสริม -เศรษฐกิจ 
---ซ --รม --มซ --รม ---- -ร-ด -ด-ร -ดรด 
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---- -เดิน-หน้า -สง่-เสริม -เศรษฐกิจ -ด้าน-ผล -ผลติ -เรา
ต้องพฒั 

--ฒนา 

---- -ร-ด -ด-ร -ดรด -ร-ม --มร -มมซ --มม 
-4.0  -ยคุ-ใหม ่ -ไทย-

แลนด์ 
-พฒันา     

-รรร -ม-ร -ม-ม -ซมม 
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ตารางก่อนเรียนและหลังเรียน 
 
บทที่ 1 เพลงบทน า ได้ผลการทดสอบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลงัเรียน ใน 10 หวัข้อที่ทดสอบ 
ดงันี ้
ล าดบัท่ี หวัข้อทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการ

เรียน  

ด้วยชดุการสอนฝึกร้องเพลงร าโทน 

ข้อละ 10 คะแนน 

คะแนนก่อนเรียน

ของกลุม่ตวัอยา่ง 

จ านวน 40 คน  

คะแนนหลงัเรียน

ของกลุม่ตวัอยา่ง 

จ านวน 40 คน 

คิดเป็น

คะแนนท่ี

เพิ่มขึน้ 

1 สามารถร้องเพลงร าโทนได้       6 8 ร้อยละ 2 

2 สามารถเรียนรู้ภาษาถ่ินได้        5 9 ร้อยละ 4 

3 สามารถอา่นโน้ตให้สมัพนัธ์กบัโน้ต

ได้      

4 7 ร้อยละ 3 

4 สามารถเรียนรู้ท านองเพลงร าโทนได้    5 8 ร้อยละ 3 

5 สามารถเรียนจงัหวะเพลงร าโทนได้    6 8 ร้อยละ 2 

6 สามารถใช้ท านองเพลงอูข้่าวสวสัดี

ได้ถกูต้อง    

5 7 ร้อยละ 2 

7 สามารถเรียบเรียงล าดบัของแตล่ะ

ยคุผา่นบทเพลงได้อยา่งถกูต้อง   

6 8 ร้อยละ 2 

8 สามารถเรียนรู้การร่วมมือระหวา่ง

เพื่อนร่วมชัน้เรียนได้      

6 8 ร้อยละ 2 

9 สามารถเรียนรู้อารมณ์ทางบทเพลง

ร าโทนได้     

5 7 ร้อยละ 2 

10 สามารถใช้อกัขระได้ถกูต้อง     6 8 ร้อยละ 2 

 รวม 54 78 ร้อยละ 24 

 
จากบทท่ี 2 เพลงยคุ 1.0 ยคุของเกษตรกรรม ได้ผลการทดสอบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียน ใน 10 หวัข้อ 
ดงันี ้
 
ล าดบั

ที ่

หวัข้อทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน  

ด้วยชดุการสอนฝึกร้องเพลงร าโทน 

ข้อละ 10 คะแนน 

คะแนนก่อนเรียน

ของกลุม่ตวัอยา่ง 

จ านวน 40 คน  

คะแนนหลงัเรียน

ของกลุม่ตวัอยา่ง 

จ านวน 40 คน 

คิดเป็น

คะแนนท่ี

เพิ่มขึน้ 
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1 สามารถออกเสยีงในบทเพลงได้ถกูต้อง     5 7 ร้อยละ 2 

2 สามารถไลเ่สยีงตามล าดบับทเพลงได้

ถกูต้อง     

4 7 ร้อยละ 3 

3 สามารถสร้างจดุเดน่ของค าร้องได้       5 7 ร้อยละ 2 

4 สามารถควบคมุการใช้ลมในบทเพลงได้

ถกูต้อง     

5 8 ร้อยละ 3 

5 สามารถใช้เสยีงสงูต ่าได้ถกูต้อง    4 7 ร้อยละ 3 

6 สามารถเรียนรู้ท านองเพลงอยธุยาได้      5 7 ร้อยละ 2 

7 สามารถเข้าใจเนือ้หาเพลงยคุ 1.0 ได้       6 8 ร้อยละ 2 

8 สามารถร้องโน้ตเข้ากบัดนตรีประกอบได้     5 8 ร้อยละ 3 

9 สามารถสร้างความสมดลุให้กบับทเพลง

และดนตรีประกอบได้      

5 7 ร้อยละ 2 

10 สามารถน าไปประยกุต์กบัวชิาอืน่ได้      5 8 ร้อยละ 3 

 รวม 49 74 ร้อยละ 25 

 
บทที่ 3 เพลงยคุ 2.0 ยคุอตุสาหกรรมเบา ได้ผลการทดสอบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลงัเรียน ใน 
10 หวัข้อที่ทดสอบ ดงันี ้
 
ล าดบั

ที ่

หวัข้อทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน  

ด้วยชดุการสอนฝึกร้องเพลงร าโทน 

ข้อละ 10 คะแนน 

คะแนนก่อนเรียน

ของกลุม่ตวัอยา่ง 

จ านวน 40 คน  

คะแนนหลงั

เรียนของกลุม่

ตวัอยา่ง 

จ านวน 40 คน 

คิดเป็น

คะแนนท่ี

เพิ่มขึน้ 

1 สามารถร้องท านองเพลงวนันีเ้ป็นวนัร าวงได้

ถกูต้อง    

4 7 ร้อยละ 3 

2 สามารถเรียนรู้ประวตัิเพลงยคุ 2.0 ได้        5 8 ร้อยละ 3 

3 สามารถจดจ าบทเพลงได้อยา่งถกูต้อง 4 8 ร้อยละ 4 

4 สามารถสือ่ความหมายของบทเพลงได้

ถกูต้อง      

5 7 ร้อยละ 2 

5 สามารถเปรียบเทยีบความแตก่ตา่งในแตล่ะ

ท านองได้    

5 7 ร้อยละ 2 

6 สามารถเข้าใจทฤษฎีเพลงร าไทนได้ 4 8 ร้อยละ 4 
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7 สามารถสร้างความไพเราะจากบทเพลงยดุ 

2.0 ได้        

5 7 ร้อยละ 2 

8 เข้าใจการใช้จงัหวะของบทเพลงได้อยา่ง

เหมาะสม 

5 8 ร้อยละ 3 

9 สามารถเข้าใจการใช้จงัหวะสัน้ยาวได้ 6 9 ร้อยละ 3 

10 สามารถเข้าใจความแตกตา่งภาษาพดูกบั

ภาษาเพลงได้ 

5 8 ร้อยละ 3 

 รวม 48 77 ร้อยละ 29 

 
บทที่ 4 เพลงยคุ 3.0 เป็นยคุอตุสาหกรรมหนกั ได้ผลการทดสอบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลงัเรียน 
ใน 10 หวัข้อที่ทดสอบ ดงันี ้
 
ล าดบั

ที ่

หวัข้อทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน  

ด้วยชดุการสอนฝึกร้องเพลงร าโทน 

ข้อละ 10 คะแนน 

คะแนนก่อน

เรียนของกลุม่

ตวัอยา่ง 

จ านวน 40 คน  

คะแนนหลงั

เรียนของกลุม่

ตวัอยา่ง 

จ านวน 40 คน 

คิดเป็น

คะแนนท่ี

เพิ่มขึน้ 

1 สามารถร้องท านองเพลงจะมองดดูาวได้      5 8 ร้อยละ 3 

2 สามารถเรียนรู้เพลงยคุ 3.0 ได้        5 8 ร้อยละ 3 

3 สามารถสร้างบคุลกิภาพทางภาษาได้      5 7 ร้อยละ 2 

4 สามารถเรียนรู้ความแตกตา่งระหวา่เพลงร า

โทนกบัเพลงสมยัใหมไ่ด้     

4 8 ร้อยละ 4 

5 สามารถควบคมุน า้หนกั (Dynamic) ของบท

เพลงได้     

4 7 ร้อยละ 3 

6 สามารถตบจงัวะให้สอดคล้องกบับทเพลงได้    6 8 ร้อยละ 2 

7 สามารถจดจ าจดุเดน่ของบทเพลงได้ 5 8 ร้อยละ 3 

8 สามารถเข้าใจการเน้นค าร้องได้อยา่ง

เหมาะสม 

5 8 ร้อยละ 3 

9 มีความเข้าใจในการร้องรับสง่-ลกูคู ่ 5 9 ร้อยละ 4 

10 สามารถเลยีนแบบจากการฟังแล้วร้องได้

ถกูต้อง 

5 9 ร้อยละ 4 

 รวม 49 80 ร้อยละ 31 
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บทที่ 5 เพลงยคุ 4.0 ขบัเคลือ่นด้วยนวตักรรม ได้ผลการทดสอบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลงัเรียน 
ใน 10 หวัข้อที่ทดสอบ ดงันี ้
 
ล าดบั

ที ่

หวัข้อทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน  

ด้วยชดุการสอนฝึกร้องเพลงร าโทน 

ข้อละ 10 คะแนน 

คะแนนก่อนเรียน

ของกลุม่ตวัอยา่ง 

จ านวน 40 คน  

คะแนนหลงั

เรียนของกลุม่

ตวัอยา่ง 

จ านวน 40 คน 

คิดเป็น

คะแนนท่ี

เพิ่มขึน้ 

1 สามารถร้องท านองเพลงลาได้    5 8 ร้อยละ 3 

2 สามารถเรียนรู้ประวตัิไทยแลนด์ยคุ 4.0 ได้    5 8 ร้อยละ 3 

3 สามารถใช้รางกายและทา่ทางในการสร้าง

ความสนกุสนานได้ 

4 9 ร้อยละ 5 

4 สามารถสร้างความสมัพนัธ์ที่ดีระหวา่ครูกบั

นกัเรียน     

5 8 ร้อยละ 3 

5 สามารถประยกุต์ใช้ความคดิสร้างสรรค์ไปกบั

บทเพลงอื่นได้     

4 7 ร้อยละ 3 

6 สามารถเรียนรู้หน้าทบัเพลงร าโทนได้     5 8 ร้อยละ 3 

7 สามารถประยกุต์ท านองเพลงร าโทนไปใช้กบั

เนือ้หาอื่นได้     

4 7 ร้อยละ 3 

8 สามารถเข้าใจจดุเดน่ของเพลงในแตล่ะยคุได้ 5 8 ร้อยละ 3 

9 มีความกล้าแสดงออกผา่นบทเพลงร าโทนได้        5 8 ร้อยละ 3 

10 สามารถเห็นคณุคา่ของวฒันธรรมดัง่เดิมใน

ท านองเพลงร าโทนได้    

5 8 ร้อยละ 3 

 รวม 47 79 ร้อยละ 32 

 
 

 จากทัง้ 5 ตารางข้างต้น พบวา่ ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนกบัหลงัเรียนของนกัเรียนชัน้

มธัยมศกึษาปีที่ 1 โรงเรียนสตรีอา่งทอง ด้วยชดุการสอนเพลงร าโทน เพิ่มขึน้คิดเป็นร้อยละ 28 ดงันัน้ชดุการสอน

เพลงร าโทนจงึสามารถพฒันาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1 โรงเรียนสตรีอา่งทอง ได้ 
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ภาพกิจกรรมการเรียนการสอนเพลงร าโทน 
 

 

ภาพประกอบ 6 ภาพกิจกรรมการเรียนการสอนเพลงร าโทน ณ ลานหน้าเวทีโรงเรียนสตรีอ่างทอง 

 

 

ภาพประกอบ 7 ภาพกิจกรรมการเรียนการสอนเพลงร าโทน ณ ลานหน้าเวทีโรงเรียนสตรีอ่างทอง 

 



  96 

 

ภาพประกอบ 8 ภาพกิจกรรมการเรียนการสอนเพลงร าโทน ณ ห้องดนตรีโรงเรียนสตรีอา่งทอง 

 

ภาพประกอบ 9 ภาพกิจกรรมการเรียนการสอนเพลงร าโทน ณ ห้องดนตรีโรงเรียนสตรีอา่งทอง 



 

ประวัติผ ู้เขียน 
 

ประวัตผู้ิเขียน 
 

ช่ือ-สกุล กมัปนาท โนนศรี 
วัน เดือน ปี เกิด 25 มีนาคม 2530 
สถานที่เกิด 125 ม.2 ต.สร้างป่ี อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ 
วุฒกิารศึกษา มธัยมศกึษาปีท่ี 6 : วิทยาลยันาฎศลิปอา่งทอง ปริญญาตรี : สถาบนั

บณัฑิตพฒันศลิป์ ปริญญาโท : มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
ท่ีอยู่ปัจจุบัน 6/120 หมู่บ้านวิโรจน์วิลล์ ต.ละหาร อ.บางบวัทอง จ.นนทบรีุ 11110 
ผลงานตีพมิพ์ การประชมุวิชาการระดบัชาติ SMARTS ครัง้ท่ี 9 ณ คณะสงัคมศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ วนัท่ี 21 มิถนุายน 2562   
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